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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان از سیاست هایی می گوید که روند 
صادرات فرش را نزولی کرده است؛

مقرراتی که»مانع شده اند«

بررسی صحبت ها پیرامون مشکل 
مهدی تاج:

 پرونده قضایی» تاج«؛
 از شایعه تا واقعیت!

مربی تیم فوتبال ذوب آهن:

فدراسیون مجوز حضور 
بانوان اصفهانی را صادر 

کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

۹0 کانون سالک خیز در 
استان اصفهان شناسا یی 

شد

مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان:

متولی فروش بلیت 
در پایانه ها، اداره کل 

راهداری است

رییس کل دادگستری استان در  
نشست هماهنگی نمایندگان سه 
قوه در استان اصفهان مطرح کرد: 

اضافه  شدن 770 
نفر نیروی جدید به 
حوزه های قضایی 

استان

مدیرکل تامین اجتماعی استان توضیح داد:

سهم استان از  وام سفر اربعین 
چقدر است؟

آیت ا... جنتی: 
زائران اجازه ندهند اختالفات 
سیاسی به مراسم اربعین 
ضربه ای بزند
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مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان: 
سرویس دوشنبه های باغ رضوان فعال شد

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی:
 چهارمین خط BRT اصفهان بهره برداری می شود

جای این بنرها در شهر نیست!

تبلیغات جدید شهرداری اصفهان با موضوع فرهنگ سازی،
 انتقادات مختلفی را به دنبال داشته است؛

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

چهارشنبه 9 شهریور  1401  
3   صفر   1444

31    آگوست   2022
 شماره 3614      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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همزمان با هفته دولت؛
 گذر چهارباغ میزبان جامعه هدف 

بهزیستی شد
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 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید از هر راهی برای پیگیری مطالبات
 800 میلیارد  تومانی از تأمین اجتماعی اقدام کرده اند، بی فایده بوده است

لطفا بدهی تان را بپردازید

مجوز حضور بانوان در 
 ورزشگاه فوالدشهر 

صادر نشده است

  مدیرعامل سازمان مدیریت
 پسماند شهرداری :

روزانه ۵0 تن میزان شیرابه 
اصفهان صحیح نیست

 فرمانده کل سپاه پاسداران
 انقالب اسالمی:

مجاهدت های شهید علیجانی 
برای همیشه ماندگار خواهد بود
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 تاج ریاست فدراسیون فوتبال دوباره بر 

سر »تاج« گذاشته شد؛
آن 18۵ دقیقه رمزآلود!
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      رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیئت 

دولت مطرح کردند :

تقدیر از حضور مردم 
 اصفهان در تشییع 

آیت ا... ناصری

رنا
 ای

س:
عک

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اعالم کرد:

اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان:
 کمیت و کیفیت فعالیت های دانشگاه اصفهان

 مورد رضایت نیست
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در نشست قائم مقام وزیر صمت با خبرنگاران و مسئوالن 
اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

اصفهان و مشکالتی که دیده نمی شود 

3

 مدیرکل گمرکات اصفهان در نشست خبری
 با اصحاب رسانه خبرداد:

 رشد 9۵ درصدی درآمد 
 گمرکات استان طی
 ۵ ماهه سال جاری

اصالح هندسی میدان امام حسین )ع( شاهین شهر و هدایت آبهای سطحی آن

     مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف:1373960

چاپ اول

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان اجرای اصالح هندسی 

میدان امام حســین )ع( شاهین شــهر و هدایت آبهای سطحی 

آن به شــماره 2001094734000024 را از طریق ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان 

تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 

نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی )به 

صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/06/06

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/17
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/27
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/28

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار )شــرکت در 
مناقصه(:

ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 1/2۵0/000/000 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

آگهی مزایده  )مرحله دوم(

مهدی مختاری- شهردار م الف:1374033

نوبت اول

شهرداری کلیشاد و سودرجان به اســتناد مصوبه شماره 1401/6/4682 

مورخ 1401/01/21 شــورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد نسبت به 

فروش ضایعات شامل آهن آالت، ضایعات پلی اتیلن و الستیک اقدام 

نماید. لذا از متقاضیان واجد الشــرایط دعوت می گردد مطابق اطالعات 

ذیل جهت مشــاهده حضوری به ســاختمان خدمات شهری شهرداری 

مراجعه و جهت شرکت در مزایده به سامانه ستاد مراجعه نمایند. 

1401/06/07 الی 1401/06/26مهلت بازدید و اخذ اسناد 

1401/06/07 الی 1401/06/27مهلت تحویل اسناد 

1401/06/28بازگشایی اسناد 

2/615/000/000 ریالاعتبار اولیه )پایه کارشناسی(

- شرکت کنندگان قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.
- محل تحویل اسناد مزایده واحد دبیرخانه حراست شهرداری می باشد.

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد به مبلغ 130/750/000 ریال 
پایه ی کارشناسی شده را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا نسبت به صدور 
ضمانت نامه بانکی در وجه شــهرداری تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 

اقدام نمایند.
- شرکت کنندگان الزامًا باید مدارک ضمانت نامه خود شامل فیش واریز بانکی 

یا برگ ضمانتنامه بانکی را در داخل پاکت به واحد حراست شهرداری به صورت 
فیزیکی ارســال فرمایند. ضمنًا اطالعات کامل را نیز )شامل نام شرکت، نوع 

مزایده( روی پاکت مربوط درج نمایند.
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده در سامانه مندرج 
می باشد.

- شهرداری در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

آگهی مناقصه   )مرحله دوم(

مهدی مختاری- شهردار م الف:1374117

نوبت اول

شهرداری کلیشاد و سودرجان   به استناد بودجه مصوب سال مالی 1401 

در نظر دارد نسبت به اجرای فاز یک فرهنگسرای خیابان شهید رجایی 
)اجرای فونداسیون و ستون های زیرزمین و سقف( را از طریق مناقصه 
عمومی به افراد واجد االشــرایط حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.  لذا از 
متقاضیان دعوت می گردد مطابق  با زمان بندی اعالم شــده به سامانه 

ستاد مراجعه نمایند.

الف( مشخصات
اجرای فونداســیون، دیوارهای حائل و ســتونهای طبقه زیرزمین طبق 
نقشه و مشخصات مناقصه با اعتبار 15/000/000/000 ریال طبق فهرست 

بهاء ابنیه سال 1401 
ب ( زمان بندی

-  شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
- سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد. 

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد معادل قیمت پایه 
ی کارشناسی شده را به حساب ســپرده شهرداری واریز و یا نسبت 
به صدور ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تحت عنوان سپرده 

شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
آدرس دریافــت و تحویل مــدارک: اصفهان- شــهر کلیشــاد و 
سودرجان- خیابان مطهری- ساختمان مرکزی  شهرداری – واحد 

دبیرخانه شهرداری 
شماره تماس : 03137488000

1401/06/09 الی 1401/06/26مهلت بازدید و اخذ اسناد 

1401/06/09 الی 1401/06/27مهلت تحویل اسناد 

1401/06/28بازگشایی اسناد 
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خبر در زاینده رود
 جاریست ...

نوبت دوم

نوبت دوم

چاپ دوم

   

عملیات اجرایی بدنه سازی مسیل 
شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بدنه سازی مسیل به شــماره 2001094734000049 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در 

صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
   - تاریخ انتشار فراخوان: 1401/06/15                  

  - مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/31     
  - مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/07/10               

 - زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/07/11          
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:           

ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 675/000/000 ریال    

  اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1377321

چاپ اول
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نگرانی ترکیه از افزایش اسالم ستیزی در اروپا
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه در آنکارا 
طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت: افزایش نژادپرستی و اسالم ستیزی در اروپا نگران کننده 
است. انتظار داریم تمام اقدامات الزم برای تامین امنیت مساجد و انجمن های جامعه ترک و مسلمان در 
این کشور انجام شود.به گزارش آناتولی، وی تاکید کرد: به ویژه گفتمان های منفی برخی سیاستمداران، 

نگرانی ها را نسبت به رشد اسالم ستیزی در آینده افزایش می دهد.
چاووش اوغلو با اشاره به روابط تاریخی ترکیه و فرانسه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت 
که در دیدار با همتای فرانســوی خود بر ادامه همکاری ها در برابر چالش های منطقه ای و جهانی توافق 
کردند.وی تصریح کرد: در این دیدار مســائل منطقه ای مانند اوکراین موردبحث و بررسی قرار گرفت.

چاووش اوغلو همچنین اظهارات اخیر امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانســه در الجزایر را مایه تاسف 
خواند، زیرا ترکیه هیچ کشوری را به عنوان رقیب در آفریقا یا سایر نقاط نمی بیند.او گفت:»ترکیه از جمله 

کشورهای قابل اعتماد است؛ بنابراین درست نیست که ترکیه را به عنوان یک رقیب ببینیم.«

زلنسکی:
 »زاپوریژیا« در یک قدمی فاجعه قرار دارد

ولودیمیر زلنسکی هشدار داد به دلیل اینکه بمباران روسیه به یکی از خطوط انتقال برق نیروگاه هسته ای 
زاپوریژیا آسیب زده، این نیروگاه هسته ای در  یک قدمی یک فاجعه تشعشعی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری هیل، والدیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین طی یک سخنرانی گفت: »امروز 
آخرین خط انتقال برق نیروگاه هســته ای زاپوریژیا که این نیروگاه را به سیستم انرژی اوکراین متصل 
می کند، به دلیل بمباران روسیه آسیب دید.  این دومین بار است که به دلیل تحریکات روسیه، نیروگاه 
هسته ای زاپوریژیا در یک قدمی یک فاجعه تشعشعی قرار دارد.«وی افزود: »من این واقعیت را در نظر 
می گیرم که روسیه هم اکنون در حال انجام چنین کاری است، آن هم درست در آستانه نتیجه گیری های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی. بمباران منطقه نیروگاه هسته ای زاپوریژیا بدین معناست که این کشور 
تروریستی نسبت به آنچه که آژانس می گوید و جامعه جهانی تصمیم می گیرد، اهمیت نمی دهد. روسیه 

صرفا مشتاق است تا این وضعیت را به بدترین شکل ممکن تا مدت هرچه طوالنی تر ادامه دهد.«

وزیر کشور انگلیس استعفا کرد
در آستانه انتقال قدرت رهبری در انگلیس از »بوریس جانسون« به »لیز تراس«، نخست وزیر جدید 
این کشور،»پریتی پاتل«، وزیر کشور استعفای خود را تقدیم نخست وزیر مستعفی کرد.به نقل از 
نشریه »دی سایت«آلمان، پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا اندکی قبل از اینکه لیز تراس به نخست 
وزیری این کشور منصوب شود، استعفای خود را اعالم کرد.پاتل در نامه استعفای خود به بوریس 
جانسون، نخست وزیر مستعفی، گفت: این افتخار زندگی من بوده است که در سه سال گذشته به 
عنوان وزیر کشور به کشورمان خدمت کنم. لیز تراس که با رای اکثریت به عنوان نخست وزیر انگلیس 

منصوب شد قرار است این مسئولیت را از سلف خود، بوریس جانسون تحویل بگیرد.

بایدن با »تروریستی« خواندن روسیه مخالفت کرد
منابع رسانه ای غربی از واشنگتن دی ســی پایتخت آمریکا خبر دادند، جو بایدن رییس جمهور دموکرات 
آمریکا در جریان یک نشست با سوال خبرنگاری با موضوع تالش ها به منظور تروریستی خواندن روسیه 
مواجه شد.به گزارش رویترز، یک خبرنگار از بایدن سوال کرد که آیا آمریکا باید روسیه را به دلیل حمله نظامی 
به اوکراین، به عنوان »دولت حامی تروریسم« به رسمیت بشناسد؟بایدن که دولتش از زمان آغاز بحران 
اوکراین تحریم های بی سابقه علیه روسیه اعمال و به دیگر کشورها برای انزوای مسکو فشارهای زیادی 

وارد کرده است، به سوال خبرنگار این طور جواب داد: »نه«آمریکا نباید روسیه را حامی تروریسم بخواند.

آیت ا... جنتی در افتتاحیه اجالس رسمی مجلس خبرگان: 

زائران اجازه ندهند اختالفات سیاسی به مراسم اربعین ضربه ای بزند

رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: بر همه زوار الزم است هوشیاری 
کامل در برابر توطئه های آمریکایی و رژیم صهیونیستی داشته باشند و 
اجازه ندهند برخی اختالفات سیاسی و مسائل حاشیه ای به این مراسم 
عظیم که عامل وحدت شــیعیان اســت، ضربه ای وارد کند.به گزارش 
انتخاب، آیت ا...احمد جنتی در ســخنرانی افتتاحیه اجالس رســمی 
مجلس خبرگان رهبری با اشاره به در پیش رو بودن مراسم اربعین اظهار 
کرد: این گردهمایی عظیم نشــان می دهد قیام عاشورا هر روز زنده تر از 
گذشته می شود و به مرز و جغرافیا و قومیت محدود نیست.وی افزود: 
موانع و محدودیت های سنوات اخیر مثل کرونا و مشکل ویزا رفع شده 
و نیز دشــمن در جبهه فلسطین، ســوریه و یمن شکست های سختی 
خورده است.رییس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مسئوالن در 
جهت تسریع سفر زوار اقدام کرده  و تا می توانند به زائران خدمت کنند.

بر همه زوار الزم است هوشــیاری کامل در برابر توطئه های آمریکایی و 
رژیم صهیونیستی داشته باشند و اجازه ندهند برخی اختالفات سیاسی 
و مسائل حاشیه ای به این مراسم عظیم که عامل وحدت شیعیان است 
ضربه ای وارد کند.جنتی با بیان اینکه از تالش شبانه روزی دولتمردان برای 
خدمت به مردم قدردانی می کنیم، اظهار کرد: ما برای آنان در ادامه مسیر 
آرزوی موفقیت داریم. دولت در بخش هایی توفیقات خوبی داشت و در 

این مسیر آرمان های امام راحل مورد توجه قرار گرفت. در حوزه سالمت 
توانســتند کرونا را کنترل کنند و در حوزه سیاســت خارجی فعال کردن 
ظرفیت های اقتصادی منطقه را شــاهد بودیم و مخصوصا با کشورهای 
همسایه ارتباط خوبی برقرار شد.وی تاکید کرد: رفتارهای مناسب و دوری 
از اشرافیت را از دولت و رییس جمهوری مشاهده کردیم و امیدواریم این 
روحیه تا پایان در دولت ادامه یابد.رییس مجلس خبرگان رهبری ادامه 
داد: با وجود تالش های شبانه روزی دولت اما همچنان مسئله اقتصاد و 
معیشت، اولویت اول کشور است . مردم اول باید آب و نان شان درست 
باشد بعد موارد دیگر هم انجام شود.جنتی تاکید کرد: دولت ضمن انجام 
کارهای روزمره، چند اصالح اساسی هم در حوزه اقتصاد شروع کرد؛ اما 
تداوم این اقدامات اساسی نیازمند تحرک ساختاری در بودجه و اصالح 
نظام مالیاتی است.وی افزود: راه برون رفت از مشکالت و پاسخ گویی به 
آن عمل کردن به بیانات رهبری انقالب است. بارها ثابت شده که توجه به 
توصیه های ایشان راهگشای امور است. توصیه ایشان به محدود نکردن 
ارتباط با کشورهای دیگر به غرب منجر به این شد که ارتباط با همسایگان 
موردتوجه قرار گیرد و شاهدیم که این امر ظرفیت های زیادی برای کشور 

فراهم کرده است.
رییس مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: رهبر انقالب توصیه کردند کشور 

را معطل مذاکره نکنید و از ظرفیت های داخلی استفاده کنید، دیدیم که 
توجه به این امر در این دولت منجر به گشایش شد و اقدامات ارزشمندی 
صورت گرفت و از ظرفیت های داخلی اســتفاده شــد. از جمله در طرح 
آبرسانی غدیر که کار سه ساله در یک ســال صورت گرفت.جنتی تاکید 
کرد: هرجا به توصیه های رهبری توجه شد، پیشرفت کردیم و هرجا عمل 
نشد با عقب گرد مواجه شدیم. اگر همه مسئوالن به توصیه های رهبری 
عمل کنند مشــکالت کشــور در حوزه های مختلف حل خواهد شد.وی 
همچنین با اشاره به اقدامات دشمنان انقالب اسالمی در طول چهار دهه 
گذشته، گفت: در طول این چهل سال با جنگ، تحریم، ترور دانشمندان 
هسته ای، فتنه ۸۸ و تهاجم فرهنگی و بحران ها و حوادث مختلفی مواجه 
بودیم که هرکدام برای ازمیان بردن یک جامعه کافــی بود، اما به برکت 
والیت فقیه از همه آن ها گذشتیم و مدیریت حکیمانه آیت ا... خامنه ای 
بوده که ما را از تمامی فتنه ها و بحران ها نجات داده است.رییس مجلس 
خبرگان رهبری در پایان تصریح کرد: اگر در ۱۵ سال گذشته به توصیه های 
اقتصادی رهبری انقالب توجه می شد، حتما وضع متفاوت بود. ما باید به 
این باور برسیم که والیت فقیه چیز جدیدی نیست و استمرار والیت پیامبر 
)ص( و ائمه اطهار است. کسی که آن را باور نکرده این را هم باور نمی کند. 

درحالی که در واقعیت این والیت فقیه استمرار آن والیت است.

یک فعال سیاســی گفت: ما باید بر اساس امکانات 
خودمان و بدون وابســتگی بــه نفت کشــور را اداره 
کنیم. در واقع رویکرد مــا باید این باشــد که نفت را 
تبدیل به محصوالتی کنیم که تحریــم روی صادرات 
این محصــوالت اثــر نگذارد.اکثریت قریب به اتفاق 
کارشناسان سیاسی معتقدند توافق بر سر احیای برجام 
انجام می شود؛ اما سوال اصلی آن است که آیا دولت 
سید ابراهیم رییســی با این ترکیب کابینه می تواند از 
فرصت های احیای برجام استفاده کند. حبیب ا... بوربور 
در گفت وگو با نامه نیوز درباره توانایی دولت سیزدهم 
در استفاده از فرصت های اقتصادی پسا احیای برجام 
اظهار کرد: غربی ها بر اساس نیاز خودشان می خواهند 

با ایران توافق کنند. در واقع اروپایی ها چون نیاز به انرژی 
برای گرمایش دارند؛ بنابراین دنبال این هســتند که 
این مشکل را پیش از فرارسیدن فصل سرما حل کنند 
پس این مسئله ربطی به توان یا عدم توان دولت آقای 
رییسی ندارد. وی افزود: غربی ها هر زمانی بخواهند 
دوباره کلید را می زنند و نقل وانتقال ارز را برای ما مسدود 
می کنند. آمریکایی ها از ابتــدای انقالب تا به امروز در 
قالب ایجاد جنگ داخلی، کمک به صدام و تحریم به 
فکر سقوط جمهوری اســالمی بودند؛ اما حاال متوجه 
شــدند که این خیالی خام است و ایران مورد حمایت 
سایر کشورها قرار دارد.فعال سیاسی اصولگرا با اشاره 
به تداوم دشــمنی آمریکا با ایران اظهــار کرد: آمریکا 

دنبال کســب رضایت ما در توافق نیست و اکنون اگر 
صلح و توافقی انجام شود، این توافق تنها برای تامین 
نیاز غرب اســت، نه رفع محدودیت ما بنابراین هیچ 
کس نباید به این توافق دل ببندد. ما باید بر اســاس 
امکانات خودمان و بدون وابســتگی به نفت کشور را 
اداره کنیم. در واقع رویکرد ما باید این باشد که نفت را 
تبدیل به محصوالتی کنیم که تحریم روی صادرات این 

محصوالت اثر نگذارد.

فعال سیاسی اصولگرا:

هیچ کس نباید به توافق جدید دل ببندد

ســه متهم حوادث آبان ۹۸ که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند، با رای شــعبه هم عرض به پنج سال حبس محکوم شــدند.به گزارش انتخاب، بابک پاک نیا 
وکیل مدافع امیرحسین مرادی با اعالم این خبر در توئیتر نوشت: »حکم پرونده امیرحسین مرادی، ســعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی شعبه هم عرض 
)شعبه ۲۳ دادگاه انقالب( صادر و به وکال ابالغ شد؛ پنج ســال حبس تعزیری که البته قابل تجدیدنظرخواهی است. باتوجه به میزان حبسی که تا کنون تحمل 
کرده اند عمال مشمول آزادی مشروط خواهند شد.«بر اساس این گزارش، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی حوادث آبان سال 

۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقالب به اعدام محکوم شده بودند.
اما دیوان عالی کشور شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ اعالم کرده بود که »اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجددًا 

در شعبه دیگری )هم عرض( رسیدگی می شود.«

حکم سه متهم آبان ۹۸ تغییر کرد 
رییس کمیسیون امنیت ملی:

 امید بستن به برجام بیهوده  
است 

نقل قول روز

وز عکس ر

حضور حسن 
روحانی در اجالسیه 

مجلس خبرگان 
رهبری 

دهمیــن اجــالس مجلس 
خبرگان رهبــری دیروز صبح 

برگزار شد.

مشکل بی گفتمانی را با جیغ نمی شود حل کرد
روزنامه اعتماد نوشت: آقای رییسی در انتخابات ۱400 هیچ گفتمانی که برخاسته از ایده ای خاص 
باشد، نداشت. شــعارهایی هم که برای او تهیه شد و در پوسترها انتشــار یافت، دست مالی  شده 
و برگرفته از نمونه هــای دور و نزدیک بود. حتی اگر بخواهیم به زور برای دولت ســیزدهم، گفتمان 
بتراشــیم، حداکثر می توان گفت دارای یک گفتمان مخلوط )التقاطی( اســت. هم شــعارهای 
هاشمی رفسنجانی در آن دیده می شد و هم برنامه های روحانی در آن نفوذ داشت و هم روش های 
پوپولیســتی احمدی نژاد؛ هرچند به صورت ناقص و ناشیانه در آن ته نشین شــده بود. ویژگی بی 
گفتمانی در هیچ  یک از دوره های رؤسای جمهور پیشین سابقه نداشت و برند آن اختصاص به آقای 
رییسی دارد. آقای رییســی به صورت ناگهانی و دقیقه نودی وارد کارزار انتخابات نشد. او در سال 
۱۳۹6 عزم خود را جزم کرد تا رییس جمهور شود. حتی در روز انتخابات، طبق برآوردهایی که دریافت 
 کرد، پیروزی اش را مسلم می پنداشت؛ اما گاهی تصورها با واقعیت ها فاصله دارد. پس از انتخابات
  نیز کامال روشــن بود که او قصد دارد در ســال ۱400 باز هم بخت آزمایی کنــد. رفتارهای تبلیغاتی

  در آســتان قدس و ســپس برخی روش های مدیریتی در قوه قضاییه، حکایت از آن داشــت که 
 دو ســمت مذکور، تا حــد قابل اعتنایــی ســکوهای پرش به ســمت پاســتور بودند کــه البته

 در دنیای سیاست ناپسند نیست.

روزنامه جوان:
 آقای رییسی؛ نرو نیویورک، برو سمرقند!

روزنامه جوان نوشــت: رییس جمهور ایران قرار اســت ۲4  شــهریورماه در نشست سران سازمان 
شانگهای که به میزبانی ازبکستان برگزار می شود، شرکت کند. ایران عضو اصلی شانگهای خواهد 

شد و شانگهای، طلیعه نظم نوینی در جهان آینده است.
گویا سید ابراهیم رییســی قرار است در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل نیز که اندکی بعد از 
اجالس شانگهای در زمان مرســوم خود خواهد بود، شرکت کند، اما استدالل آوری محکمی وجود 
دارد که غیبت رییسی در نیویورک، مواهب مادی و معنوی بیشتری برای ایران دارد تا حضور در آنجا 

و یک سخنرانی و یک مثال »عدم مالقات« با بایدن و رفقای اروپایی اش.
هرچند کم نیستند کســانی که با فکری سنتی و البته ســطحی، »موقعیت نیویورک« و حضور در 
مجمع عمومی را برای رســاندن صدای ایران به جهان بی بدیل و ممتاز می دانند. این فکر ســنتی 
همیشــه با فشــار روانی تیمی که معموال در ادوار گذشــته، بار سفر بســتن به ینگه دنیا را خوش 
می داشتند، همراه بوده و اینان دیگر به تنها چیزی که فکر نمی کردند، فایده منافع ملی بود و معموال 

در همان شیپور »موقعیت ممتاز نیویورک« می دمیدند.
بااین حال دالیل زیادی وجود دارد که »کم محلی« رییســی به نیویورک و غیبت او در آنجا و مانور 
رسانه ای و تبلیغاتی کامل در سمرقند و اجالس شانگهای، با همه شاخص هایی که این دولت از آغاز 

تاکنون دنبال کرده و با همه آنچه پیش رو داریم، سازگارتر و فایده مندتر است.
با این دو فرض قوی، بهترین کار هم برای منافع ملی، هم برای مذاکرات هسته ای و حتی هم برای 
رابطه سالم و عزتمندانه با غرب که جزئی قطعی از سیاست خارجی ایران است، حرکت در مسیری 
اســت که ما را از نیویورک دور، و به همسایگان و دوســتان راهبردی روزهای سخت از جمله چین 

نزدیک تر کند.
هنوز خاطره ســفرهای پرهیاهوی رییــس دولت های نهــم و دهم به نیویورک کــه به زعم خود و 
اطرافیانش آورده زیادی برای ایران داشــت، اما درواقع با آن مصاحبه هــای تحقیرآمیز مجریان 
آمریکایی و با آن لوکیشن های ظلمانی استودیوها و آن سواالتی که طرف گمان می کرد، پاسخ های 
محکمی می دهد، اما سوال مهم تر بود تا پاسخ، به سفرهایی تبدیل شد که هیچ آورده ای نداشت و 
بسیار هم کسورات داشت، از خاطرمان نرفته است. آقای رییسی! مرد انقالبی را با صحن و سرای 
دیپلماتیک تهوع آور »ســازمان آمریکایی ضد ملل« چه کار؟! نیویورک را واگذار و به سمرقند پر از 

قند برو!

گیشه

 همشــهری آنالین نوشــت: رییس انجمن 
دوستی ایران و چین با اشاره به گام های مهم 
ایران، روســیه و چین در مسیر شکل دهی 
به یک ائتــالف راهبــردی در ســطح نظام 
بین الملل گفت: ما بیش  از 40 ســال است 
که غــرب را آزموده ایم؛ آنها ثابــت کردند که 
هیچ گاه به دوستی برای ایران تبدیل نخواهند 
شد.عالءالدین بروجردی، رییس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس 
دهم با اشــاره به سیاست خصمانه آمریکا و 
همچنین انگلیس در قبال ایران در دهه های 
اخیر، افزود: اکنون که از چهارمین دهه از عمر 
جمهوری اسالمی گذر کرده ایم، برای همگان 
به اثبات رســیده اســت که اروپایی ها، اگر 
نگوییم خصمانه، سیاســت غیردوستانه ای 
در مواجهه با کشــورمان در پیش گرفته اند؛ 
موضوعی که درپیش گرفتــن راهبرد »نگاه 
به شــرق« را ناگزیر کرده است.وی با اشاره 
به گوشــه ای از رفتارهای غیردوستانه برخی 
کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسالمی 
ادامــه داد: از طراحی تحریم هــای حقوق 
بشــری گرفته تا باز گذاشتن افسار گروهک 
تروریســتی منافقین در غرب، نشان دهنده 
رویکــرد غیردوســتانه اروپایی هــا در قبال 
ایران اســت. این در حالی اســت که دست 
این گروهک به خون حدود ۱۷ هزار انســان 
بی گناه آلوده اســت و یک گروه تروریستی 
تمام عیار به حساب می آید.بروجردی با بیان 
اینکه پیشینه غربی ها در مواجهه با جمهوری 
اســالمی ایران به خوبی گویای این است که 
اولویت بخشیدن به راهبرد »نگاه به شرق« 
بر چه اساســی طراحی شــده است، گفت: 
باتوجه به شــرایطی که گفته شد، ایران حتما 
به فکر گسترش روابط با چین بود؛ کشوری 
که تاکنون در مواجهه با جمهوری اســالمی 
سوءنیت سیاسی نداشته است. روابط ایران 
و چین پــس از پیروزی انقالب اســالمی، 
همواره بر اســاس یک رویــه منطقی پیش 
رفته و ۲ کشور در روابط خود بر اساس احترام 

متقابل عمل کرده اند.

بر همه زوار الزم است هوشیاری کامل در برابر 
توطئه های آمریکایی و رژیم صهیونیستی داشته 
باشند و اجازه ندهند برخی اختالفات سیاسی و 
مسائل حاشیه ای به این مراسم عظیم که عامل 

وحدت شیعیان است ضربه ای وارد کند

بین الملل

تسنیم
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سهم استان اصفهان از وام سفر اربعین چقدر است؟
مدیرکل تامین اجتماعی استان با بیان اینکه ۲۴۰ میلیارد تومان وام سفر اربعین در قالب ۲۰ هزار وام ۱۲ 
میلیون تومانی برای زائران در نظر گرفته شده، گفت: ۹ درصد از این وام ها به استان اصفهان تخصیص 
داده شده که با مشارکت بانک رفاه و همکاری کانون بازنشستگان در بین بازنشستگان و مستمری بگیران 
تقسیم می شود.مرتضی حاجی کاظمی افزود: متقاضیان این وام باید برگ ثبت نام نهایی خود در سایت 
سماح به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند تا در کمترین زمان تقاضای این افراد بررسی و به بانک رفاه 
معرفی شوند.وی با بیان اینکه شرط خاصی برای اعطای این وام درنظر گرفته نشده، گفت: متقاضیان 

این وام باید تعهدنامه ای به سازمان ارائه دهند که این وام را تنها به منظور سفر اربعین هزینه می کنند.

خزان بازار نوشت افزار در اصفهان
رییس اتحادیه لوازم التحریر و کتابفروشان اصفهان گفت: واحد های صنفی تحت پوشش اتحادیه لوازم 
التحریر و کتابفروشان اصفهان نتوانسته اند از فرصت بازگشایی مدارس برای رونق کارشان استفاده کنند.

سیدمحمدرضا اعتصامی با اشاره به اینکه شاغالن حوزه لوازم التحریر یک سال را به امید رونق کسب و 
کار در شهریور و خرید های دانش آموزی سپری می کنند، افزود: متاسفانه برخی نهاد ها و دستگاه ها با 
دایر کردن فروشگاه های فصلی و ایجاد غرفه در فروشگاه های زنجیره ای، در عرضه نوشت افزار مداخله 
می کنند.وی ادامه داد: طبق قانون، مدارس حق کار اقتصادی ندارند، با این حال در آستانه فصل بازگشایی 
مدارس می بینیم که برخی از آنها، اقدام به برپایی نمایشگاه های لوازم التحریر و کیف و کفش می کنند 
و به صاحبان این کسب و کار ها ضربه می زنند.اعتصامی با اشاره به رکود فروش نوشت افزار در دو سال 
گذشــته به دلیل آموزش های مجازی گفت: طی این دو سال صد واحد صنفی که یک پنجم واحد های 

تحت پوشش این اتحادیه هستند برای تغییر شغل درخواست ابطال مجوز کردند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان مطرح کرد:
ارائه مشوق  های قانونی در اجرای سیاست  های تحولی 

مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: ارائه مشوق های قانونی برای فعاالن اقتصادی از نتایج 
رویکرد جدید تحولی ســازمان امور مالیاتی کشور است.مزیکی در راســتای تبیین دستاورد های 
تحول آفرین امور مالیاتی اســتان اصفهان در حمایت از واحد های تولیدی و تحقق شــعار سال» 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین«اظهار کرد: ارائه مشوق های قانونی جهت فعاالن اقتصادی از 
نتایج رویکرد جدید تحولی سازمان امور مالیاتی کشور است.وی افزود: یکی از نتایج مثبت حرکت 
سازمان امور مالیاتی کشور به ســمت داده محوری ایجاد شرایط مطلوب جهت استفاده اشخاص 
حقوقی و واحد های تولیدی از تسهیالت و مشــوق های قانونی است.مزیکی در ادامه بیان کرد: در 
این راستا بر اساس اظهارنامه  های تسلیمی عملکرد سال ۱۴۰۰، بالغ بر شش هزار و هفتصد میلیارد 
تومان به استناد مشوق های قانون مالیات های مستقیم و احکام قانون بودجه سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، 

واحد های تولیدی مالیات کمتری پرداخت کرده اند.

افزایش 74 درصدی درآمد گمرک اصفهان طی  یک سال اخیر
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: گمرک استان اصفهان از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم 
تا ابتدای شهریور ماه امســال به درآمدزایی یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۷۴ درصد افزایش یافت. رسول کوهستانی پزوه اظهار کرد: صادرات گمرکات 
استان اصفهان در یک سال اخیر به یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون دالر رسید که نسبت به سال گذشته 
۲۰ درصد رشد را نشان می دهد.وی ادامه داد: واردات گمرکات  استان هم در این مدت به ۹۰۲ میلیون 

دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت از رشد ۶۰ درصدی دارد.

مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان از سیاست هایی می گوید که روند صادرات فرش را نزولی کرده است؛

مقرراتی که»مانع شده اند«

مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان  ایسنا 
گفت: صادرات فرش متفاوت از صادرات سایر کاالهای 
صنعتی اســت و متاســفانه قوانین و مقرراتی همچون تعهد بازگشت ارز 
صادرکنندگان و ... در کاهش صادرات این کاال نقش داشته، در حالی که نوع 
فروش فرش نمایشگاهی است و بیش از یک سال طول می کشد تا فرشی 
که از کشور خارج شده، تبدیل به ارز شــود.روح ا... میرزا امیری با اشاره به 
اینکه در حالی که فرش با نام ایران گره خورده، اما امروز ایران جایگاه خود را 
در جهان از دست می دهد و کشورهای دیگر در حوزه صادرات جایگاه ایران را 
تصاحب می کنند، اظهار کرد: در این راستا ایجاد ساختارهایی برای تقویت 
برند فرش در کشور بسیار موثر است.وی با بیان اینکه در کشور حدود چهار 
قطب تولید فرش داریم که اصفهان شــاخص ترین آن به دلیل رسته های 
مختلف فرش بافی است، تاکید کرد: متاسفانه طی بیست سال اخیر آمار 
صادرات فرش ایران نزولی بوده، در حالی که زمانی صادرات فرش یکی از 
محل های تامین ارز کشور بود، اما امروز به دلیل سیاست های غلط در حوزه 
صادرات و بین الملل و آیین نامه های مختلف، صادرات فرش روند کاهشی 
داشته است که اصالح این شرایط نیازمند اتفاقات و تعریف ساختارهای 
جدید در حوزه فرش است که جشنواره قالی فاخر می تواند در حوزه برندینگ 
و استاندارد کردن فرش ایفای نقش کند.مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق 

بازرگانی اصفهان با اعتقاد بر اینکه برای توســعه و بهبــود صادرات فرش 
دستباف زنجیره ای اقداماتی باید انجام شود، گفت: زمانی که قالی بافان از 
حداقل های معیشتی و بیمه ای محروم باشند آرام آرام با کنار گذاشتن این 
شغل به سراغ مشاغل دیگر می روند.به گفته میرزا امیری، صادرات فرش 
باید تقویت شود و این روند باید با نگاه سهل گیرانه به صادرات فرش صورت 
گیرد. باید توجه داشت که صادرات فرش متفاوت از صادرات سایر کاالهای 
صنعتی اســت و متاســفانه قوانین و مقرراتی همچون تعهد بازگشت ارز 
صادرکنندگان و ... در کاهش صادرات این کاال نقش داشته درحالی که نوع 
فروش فرش نمایشگاهی است و بیش از یک سال طول می کشد تا فرشی 
که از کشــور خارج شــده، تبدیل به ارز شــود.وی تاکید کرد: متاســفانه 
تصمیم گیران در مقطعی بدون مشورت با فعاالن حوزه فرش اقدام به وضع 
قوانین و مقرراتی کردند که به صادرات فرش ضربه زد، در حالی که بهترین 
راه حمایت از این صنعت، توسعه صادرات فرش است، چراکه داخل برای 
تولید فرش بازار محدودی اســت.مدیر کمیســیون های تخصصی اتاق 
بازرگانی اصفهان پیشــنهاد داد: در درجه اول هــر موقع دولت قصد وضع 
بخشنامه و آیین نامه ای دارد باید بر اساس بند دو قانون بهبود فضای کسب 
و کار حتما نظر تشکل های بخش خصوصی را جویا شود که در سال های اخیر 
این اتفاق رخ نداده است.وی ادامه داد: با توجه به آسیب های جدی حوزه 

فرش طی چند سال اخیر، امروز این صنعت برای بهبود نیازمند حمایت های 
ویژه تر معنوی و مادی است؛ به عنوان مثال صادرات فرش از تعهد بازگشت 
ارز مستثنی شود، چراکه حجم ارز آن در مقایسه با منابع اصلی صادرات مانند 
محصوالت پتروشیمی زیاد نیســت، در حالی که ایجاد شغل و اشتغال و 
توسعه مشــاغل خانگی در حوزه فرش باالســت، بنابراین دولت باید در 
سیاست های خود بازنگری کند و قید ارز صادرات فرش را زده و با تسهیل 
صادرات این محصول، موجب جهش چند برابری شاغلین حوزه فرش شود.

وی با اشــاره به اینکه امروز یکی از چالش های حوزه فرش نگاه سنتی به 
تولید، مواد اولیه و به خصوص نقشه های فرش و عدم توجه به ذائقه جهانی 
آن است، تاکید کرد: یکی از بهترین اتفاقات برای رفع این عیب، ورود نسل 
جدید و تحصیل کرده و نوآوری و فناوری، ایجاد خانه های خالق فرش، ایجاد 
مراکز نــوآوری و فنــاوری در حوزه فرش اســت که با مشــارکت جوانان 
تحصیل کرده رقم می خورد و این شرایط می تواند موجب سوددهی صنعت 
فرش شود.به گفته میرزا امیری، اگر این تغییر نگرش روی ندهد فرش ایران 
روزبه روز جایگاه خود را در دنیا از دست می دهد، بنابراین تقویت تشکل ها و 
انجمن های تولیدکننده و صادرکننده فرش و اقدامات آموزشی و ترویجی 
برای افزایش مهارت و توانمندی قالی بافان در افزایش کیفیت فرش موثر 

خواهد بود.

رییس اتحادیه طال و جواهــر اصفهان گفت: به نظر 
می رســد تا چند روز آینده شــاهد نوســان در بازار 
باشــیم که این تغییرات قیمتــی مقطعی و جزئی 
است، به طوری که ممکن است حتی روند کاهشی 
نیز داشــته باشد.هوشنگ شیشــه بران اظهار کرد: 
اقدامات اخیر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز باعث 
تثبیت نسبی در قیمت طال و ســکه شده بود؛ اما با 
اندک نوسان قیمتی در بازار ارز، طبیعتا قیمت طال و 

سکه نیز افزایش می یابد.وی افزود: به نظر می رسد 
تا چند روز آینده شاهد نوسان در بازار باشیم که این 
تغییرات قیمت مقطعی و جزئی است، به طوری که 
ممکن است قیمت ها حتی روند کاهشی نیز داشته 

باشد.
رییس اتحادیه طال و جواهــر اصفهان با بیان اینکه 
بازار طال همچنان با رکود شدید مواجه است، گفت: در 
محرم و صفر با تعطیلی مراسم، مردم رغبت چندانی 
به خرید طال نشان نمی دهند و همین موضوع باعث 
تثبیت قیمت و حتی کاهشی شدن روند قیمت ها 

شده است.
شیشــه بران با بیان اینکه با احیای برجام شــوک 

چندان قوی به بــازار وارد نمی شــود، گفت: نتیجه 
مثبت مذاکــرات می تواند نگرش خوبی نســبت 
بــه کاهش قیمت طال داشــته باشــد؛ امــا باعث 

شکسته شدن یک باره قیمت ها نخواهد شد.
به گزارش ایمنا، از دوازدهم شــهریورماه بازار طال و 
سکه نوسان قیمتی نسبتا رو به افزایشی را به خود 
گرفته است، به طوری که قیمت هر نیم سکه از هفت 
میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به هشت میلیون تومان، 
قیمت هر ربع سکه از چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان 
به پنج میلیــون تومان و قیمت هر عدد ســکه یک 
گرمی از سه میلیون به سه میلیون و ۵۰ هزار تومان 

رسیده است.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان خبر داد:

پیش بینی بازار طال در روزهای آتی

آسیب کرونا به 1300 
مجموعه گردشگری و 

4۵00 کارگاه صنایع دستی 
اصفهان

خبر روز

دولت باید در سیاست های خود بازنگری کند و قید ارز 
صادرات فرش را زده و با تسهیل صادرات این محصول، 

موجب جهش چند برابری شاغلین حوزه فرش شود

خبر مهم درباره یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی؛ 
گردش باالی حساب بانکی موجب قطع یارانه می شود؟

ایسنا نوشت: با افزایش یارانه های نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و پرداخت 
آن به ۹ دهک درآمدی جامعه برخی از افراد از دریافت این یارانه جامانده اند که دولت فرصتی برای 

ثبت نام و بررسی آن در نظر گرفته است.
سرپرســت پایگاه اطالعات رفاهی ایرانیان وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده اســت 
و  جامانــده  افــراد  ثبت نــام  کــه 
انصرافی هــای قبل، توســط ســازمان 
 هدفمندسازی یارانه ها و از طریق درگاه

 my.gov.ir صــورت می پذیرد. پس از 
ثبت نام، اطالعات خانوارهای ثبت نامی 
به پایگاه رفاه ایرانیان ارســال شده و در 
اولین دور بعدی واریز یارانه، مورد وسع 

سنجی فوری قرار می گیرند.
طرح »مردمی ســازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها« از بیستم اردیبهشت ماه امسال 
در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. 
در ابتدای طرح اعالم شد که ۷۲ میلیون نفر در قالب ۲۳ میلیون خانوار مشمول دریافت یارانه جدید 
شده اند و به این ترتیب حدود شش میلیون نفر در دهک دهم قرار گرفتند و پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ 
هزارتومانی برای اعضای ۹ دهک درآمدی دیگر صورت گرفــت، به این ترتیب که دولت برای دهک 
اول تا ســوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک چهارم تا ششم نیز به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار 
تومان واریز کرد و بنا شد واریز این مبالغ تا زمان اتخاذ تصمیم و فراهم کردن زیرساخت های صدور 

کاالبرگ الکترونیک ادامه پیدا کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مســئولیت تعیین وضعیت اقتصادی و دهک بندی خانوار را 
برعهده داشت از زمان آغاز اجرای طرح، ســامانه ای را به منظور ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک 

بندی اعالم و سازمان هدفمندی یارانه ها نیز امکانی را برای ثبت نام افراد جامانده فراهم کرد.
۲۸ مردادماه، نتایج اعتراض به دهک بندی یارانه ها از طریق ســامانه جدیدی قابل مشاهده شد و 
وزارت رفاه اعالم کرد :»هم وطنانی که قبال درخواست بررسی مجدد دهک بندی خانوار خود را ثبت 
کرده اند اکنون می توانند ضمن مشاهده نتایج رسیدگی، درخواست بررسی مجدد اطالعات هرکدام 

از زیربخش ها را نیز ثبت کنند.«
براین اساس در سامانه جدید »حمایت« امکان مشاهده اطالعات شناسنامه اقتصادی خانوار در 
سه بخش اطالعات خرید از کارت بانکی، اطالعات خودرو و اطالعات درآمد به صورت تفکیک شده و 
مجزا فراهم شده و کاربرانی که درخواست بررسی مجدد این اطالعات را دارند، می توانند درخواست 

خود را در مراحل مجزا و به صورت تفکیک شده ثبت کنند.
به گزارش ایسنا، دولت از اردیبهشت ماه به این سو، تا کنون چهار مرحله از یارانه های جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
هزار تومان را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. ضمن آنکه با دستور رییس جمهور، مبالغ 

یارانه برای معترضان نیز تا زمان روشن شدن وضعیت شان واریز می شود.
بااین حال روند ثبت اعتراض به دهک بندی و شناســایی خانوار مشــمول، همچنان ادامه دارد و 
متقاضیان بازبینی دهک بندی و افرادی که یارانه آنها از اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ قطع شــده اســت، 
همچنان می توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
همچنین ثبت نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جامانده اند یا متقاضی جدید دریافت 

یارانه هستند نیز از طریق سایت https://my.gov.ir امکان پذیر است.

کافه اقتصاد

گزارش 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: زائران اربعین با قیمت مصوب دولت به کربال اعزام شوند و نباید شاهد چندنرخی شدن اتوبوس ها 
باشیم.محمدرضا جان نثاری اظهار داشت: فراهم کردن زمینه آســان برای اعزام زائرین اربعین از مهم ترین مباحث پیش رو ستاد است که در این راستا نیاز به 
هماهنگی بین دستگاهی و ورود و مشارکت جدی شرکت هایی چون ذوب آهن و فوالد مبارکه اســت.وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل زائرین اربعین باید 
برنامه ریزی الزم انجام بگیرد، گفت: بنابر اعالم شورای تامین استان، شرکت های اقتصادی موظف به تامین خودروهای مورد نیاز برای حمل و نقل زائرین هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، تامین اتوبوس و نظارت بر قیمت ها و قرار گرفتن اتوبوس در اختیار مصرف کننده واقعی را یک ضرورت 
خواند و افزود: نباید اجازه داد در یک شهر با چند نرخ  متفاوت زائرین به کربال  سفر کنند.وی با اعالم اینکه در ایام اربعین باید امنیت کامل را برای بانوان زائر که به 
تنهایی سفر کردند، فراهم و شرایط کامل در موکب های ایرانی فراهم شود، گفت: اربعین نباید دچار فرقه گرایی، قومیتی و ملی گرایی شود بلکه باید پذیرای تمام 
زائرین اعم از خارجی و ایرانی و نژادهای مختلف باشد.جان نثاری اضافه کرد:  اقدامات دستگاه هایی که در حوزه حمل ونقل مسافرین اربعین کوتاهی کنند و به 

دستورات شورای تامین استان عمل نکنند، به دادسرا گزارش داده می شود.

زائران اربعین با قیمت مصوب دولت به کربال اعزام شوند

آغاز عملیات ساخت 
7۵1 واحد نهضت 
ملی مسکن در 

کاشان
رییس اداره راه و شهرســازی 
کاشان گفت: عملیات ساخت 
۷۵۱ واحد نهضت ملی مسکن 
همزمان بــا هفتــه دولت در 

کاشان آغاز شد.

وز عکس ر

مدیر امــور فرهنگی و روابط عمومــی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اصفهان گفت: حدود یک هزار و ۳۰۰ مجموعه 
گردشــگری، چهارهزار و ۵۰۰ کارگاه و یک هزار 
فروشگاه صنایع دستی استان در دوران کرونا 
آسیب دید.شهرام امیری افزود: این ۲ بخش 
به طور مستقیم در ارتباط با یکدیگرند به همین 
دلیل می کوشــیم تا بــا برپایــی دوازدهمین 
نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری 
و هتلــداری اصفهــان، زمینه هــای توســعه 
و جبران خســارت های دوران کرونــا در این ۲ 
بخش ایجاد شود.امیری با بیان اینکه پس از 
گذراندن موج پنجم کرونا در تابســتان پارسال 
و پوشــش حداکثری واکسیناســیون کرونا، 
با کاهش نســبی همه گیری بیمــاری کووید 
-۱۹ مواجه شــدیم، اضافه کرد: این شــرایط، 
امیدها را برای توســعه گردشــگری و حیات 
دوباره صنایع دســتی زنده کرد طور ی که ستاد 
خدمات سفر اســتان از پاییز پارســال فعال 
شــد و در تعطیالت نوروز و عید فطر امســال 
شاهد ورود قابل توجه گردشگران به این خطه 
بودیم.امیری با اشاره به برگزاری دوازدهمین 
نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری 
و هتلداری اصفهان از هفتــم تا یازدهم مهر در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان 
هم زمان با هفته گردشــگری خاطرنشان کرد: 
این نمایشگاه پس از سه ســال توقف برگزار 
می شود و هدف اصلی آن، امیدبخشی به فعاالن 
گردشگری و صنایع دستی و تسریع در حرکت 
به ســمت رونق این بخش ها و رساندن آنها به 
شرایط قبل از دوران کروناست.وی با اشاره به 
برگزاری یازدهمین دوره نمایشــگاه تخصصی 
صنایع دستی، گردشگری و هتلداری اصفهان 
در خرداد ۱۳۹۸ خاطرنشان کرد: دوازدهمین 
نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری، نخستین 
نمایشگاه این حوزه در دولت سیزدهم و پس از 
فروکش کردن نسبی بیماری کووید -۱۹ است.
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با مکان های دیدنی شهرضا بیشتر آشنا شویم؛

 از »اسفرجان« تا »امین آباد«
شهرضا در استان اصفهان قرار دارد و از قدیمی ترین شهرهای این استان محسوب 
می شود. در دوران صفویه به دلیل نزدیکی شهرضا به اصفهان، کسب و کار در این 
شهر رونق زیادی داشته است. سفر به شهرضا به دلیل داشتن روستاهای خوش 

آب و هوا در روزهای گرم سال بسیار دلچسب به نظر می رسد. 
عالوه بر جاذبه های تاریخی و طبیعی، شــهرضا مکان های زیارتی و مسجدهای 

قدیمی بسیاری دارد.

جاذبه گردشگری روستای اسفرجان
روستای اسفرجان با موقعیت کوهســتانی یکی از روستاهای خوش آب و هوای 
شهرضاســت. وجود باغ های میوه، رودها، چشمه های جوشــان، طبیعت بکر و 
خانه های زیبا اسفرجان را تبدیل به محل مناسبی برای گردشگری و طبیعت گردی 
کرده اســت. دره هونجان یکی از جاذبه های دیدنی این روستاست. این دره در 

حاشیه رودخانه اسفرجان قرار دارد.
 طبیعت دســت نخورده و باغ های میوه منظره های چشم نوازی را خلق کرده اند. 
نوروز یکی از بهترین زمان ها برای اقامت در روســتای اسفرجان است. امکانات 

رفاهی مانند اقامتگاه، رســتوران، چایخانه و محل مناســب برپایی کمپ برای 
مسافران در نظر گرفته شده است.

جاذبه توریستی کاروانسرای امین آباد
کاروانســرای امین آباد یکی از آثار ملی ثبت شده اســت که در شهرضا قرار دارد. 
ســاخت این بنا به دوره صفوی بازمی گردد. کاروانســرای امین آباد دارای بنایی 
هشت ضلعی اســت که همین موضوع یکی از ویژگی های معماری آن به شمار 

می رود. 
وجود مسجد، حمام و آب انبار اهمیت این کاروانسرا را در گذشته نشان می دهد. 
بنای کاروانسرا از جنس سنگ و آجر است و با ســقف های گنبدی شکل نمایی 

تحسین برانگیز دارد.

جاذبه توریستی و تفریحی دشت الله های واژگون
یکی از جاذبه های توریستی و تفریحی شهرضا دشت الله های واژگون است. الله  
واژگون از گیاهان کم نظیری است که در این منطقه رشد می کند. وجود چشمه ها، 

نهرها و آب وهوای متعادل دشت الله های واژگون را به محلی بسیار مناسب برای 
تفریح و طبیعت گردی تبدیل کرده است.

جاذبه تاریخی مسجد نو
یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی شهرضا مســجد نو است. قدمت این مسجد 
بیش از ۷۰۰ ســال اســت و بنای آن به دوره ســلجوقیان بازمی گردد. شبستان 
بزرگ با ستون های سنگی نمایی باشکوه را به  وجود آورده اند. منبری که کامال با 
سنگ ساخته شده و مناره های بلند آجری مسجد از ویژگی های معماری دوران 

سلجوقی است.

بازار شهرضا، میراثی از دل تاریخ
بازار تاریخی شهرضا در دوران سلجوقی ساخته شده است. در زمان صفوی این 

بازار به دلیل نزدیک بودن به اصفهان و عراق  رونق بسیار زیادی داشت. 
ویژگی مهم این بازار وجود مســجد  جامع شهر در قسمت ورودی آن است. بنای 
تاریخی و معماری کهن بازار عالوه بر تجاری بودن، این محل را به یکی از جاذبه های 

تاریخی شهرضا تبدیل کرده است.

مسجد جامع شهرضا
اگر به سمت مرکز شهر و ورودیه بازار قدیمی شهر برویم، از دور می توان منار زیبایی 
را دید که نشان از وجود مســجدی در این منطقه دارد. مسجد جامع »شهرضا« 
از زمان »سلجوقیان« بنا شده و با ســادگی و هنر مندی هنرمندان در زمان خود 

ساخته شده است. 
مناره ای بلند که نزدیک به ۱۵ متر ارتفــاع دارد در کنار گنبدی آجری که به صورت 
ساده و بدون نقش و نگار ساخته شده، این مسجد از جاهای دیدنی شهرضاست.

کبوتر خانه
با ورود به شهر »شهرضا« و پرسه زدن در مناطق قدیمی تر آن گاهی ساختمان های 
بلند و استوانه ای شکلی را می توان دید که با معماری جالبی ساخته شده اند. این 
بناها به کبوتر خانه معروف هســتند.  کبوتر خانه ها محلی برای تجمع پرندگان و 

جمع آوری و استفاده از کود آن ها برای کشاورزی و دیگر مصارف است. 

  ایران گردی

مفاد آراء
6/118  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

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

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

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 5366 - 1401/05/12 هيــات ســوم آقای محســن جعفری 
علی شاهدانی به شناسنامه شماره 538 کدملي 1284648613 صادره اصفهان فرزند علی  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 105/90 متر مربع از پالک  100 فرعی از 40  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت مالک رسمی حسين صفری طب 

سند انتقالی شماره 54543 مورخ 1351/03/23 دفترخانه شماره 29 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الف: 1367875  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/119 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1360 مورخ 1401/05/05 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيــت خانم منصوره 
علی اکبر سيچانی  به شناسنامه شماره 721 کدملی 1288811926 صادره اصفهان فرزند 
عباس در 16/37 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ يکباب خانه به انضمام بهاء ثمنيه عرصه و 
اعيان  به مساحت 160 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2503 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )و سهم االرث وی از 

همسرش مرحوم مجيد صالحی سيچانی( مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 1359 مورخ 1401/05/05 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم نســيم صالحی  
به شناســنامه شــماره 1270382721 کدملــی 1270382721 صــادره اصفهان فرزند 
مجيد در 19/63 حبه مشــاع از 72 حبه  ششــدانگ يکبــاب خانه به اســتثناء بهاء ثمنيه 
عرصه و اعيان  به مســاحت 160 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 2503 اصلی واقع در 
 اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه

 )سهم االرث نامبرده از پدرش، مرحوم مجيد صالحی( مفروز ثبتی گرديده است.
لذا به منظــور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الف: 1367949  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/120 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  2217 14016030200700 مورخ 23 / 05 / 1401  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی خليل پور فرزند 
غالمعلی بشماره شناسنامه  وکدملی 4680023686 صادره از اردل درششدانگ يک باب 
خانه به مساحت  55 / 252 مترمربع پالک 411 اصلی واقع در شرودان فالورجان خريداری 

رسمی ازمالک رسمی محرزگرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الف: 1367380 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/121 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  2214 14016030200700 مورخ 23 / 05 / 1401  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا شيرزادی گارماسه فرزند 
شکراله بشماره شناســنامه 381 وکدملی 1112060456 صادره از فالورجان درششدانگ 
 يک باب خانه به مساحت  37 / 198 مترمربع پالک 405 اصلی واقع درگارماسه خريداری 

مع الواسطه ازمالک رسمی آقای جعفر شيرزادی فرزند رضا محرزگرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الف: 1367515 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/122 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  2206 14016030200700 مورخ 23 / 05 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصررجبی دشتچی 
فرزند بختيار بشماره شناسنامه  وکدملی 1100261826 صادره از فالورجان درششدانگ 
 يک باب خانه  به مساحت  71 / 120 مترمربع پالک 386 اصلی واقع در قهدريجان خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد علی موذنی قهدريجانی محرزگرديده است.  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الف: 1367428 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
6/123 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  2208 14016030200700 مورخ  23 / 05 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسين فرهادی 
فرزند عبدالحسين بشماره شناســنامه  13 وکدملی 1111376174 صادره از فالورجان 
درششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی باکاربری زراعی به مساحت  70 / 1790 مترمربع 
پالک 428 اصلی واقع در محمديه خريداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقای محمد 

رمضانی ممدی محرزگرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16

م الف: 1367337 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

6/124  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6502 - 1401/06/09 هيات دوم آقای سيف اله تاجمير رياحی به 
شناسنامه شماره 112 کدملي 1290068577 صادره اصفهان فرزند حسين  در 97 سهم 
مشاع از 1512 سهم ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 297/3 متر مربع پالک 
شماره  204 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت 
از مالکيت و سهم االرث احمد و اصغر و علی تاجمير رياحی از مورد ثبت صفحه 582 دفتر 

5  امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31

م الف: 1377080  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/125 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1710 مــورخ 1401/06/02 هيــات اول موضوع قانــون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی، مالکيت 
 آقای علی مختاری  به شناســنامه شــماره 22 کدملی 1288651813 صادره اصفهان

 فرزند محمد در  ششــدانگ يکدرب باغ  به مســاحت 577/85  متر مربــع مفروزی از 
 پالک شــماره 4786  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان  
می باشد، به موجب سند شماره 10266 مورخ 1327/7/10 دفتر 34 اصفهان مقدار نيم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آقای 

محمد مختاری فرزند رضا انتقال گرديده و در جريان ثبت می باشد و ملک مورد تقاضا به 
موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه  از طرف نامبرده به متقاضی )که علی مختاری فرزند 
محمد مختاری می باشد( واگذار شده است و آقای محمد مختاری دنبه به موجب گواهی 
حصر وراثت شماره 1524 مورخ 1389/4/10 شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت 
اصفهان فوت نموده است و ورثه ی وی شــامل: زوجه، نازبيگم هاشمی دنبه و فرزندان: 
بتول و فاطمه و کبری و حسن و علی و رضا و کريم مختاری دنبه می باشند و نامبردگان 
به موجب مشروحه مورخ 1401/5/1 در جلسه هيات حاضر و تصرفات متقاضی در ملک 
مورد تقاضا را تاييد نموده و هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده اند و اداره جهاد 
کشاورزی اصفهان طی نامه شماره 1401/55132 مورخ 1401/3/23 اعالم نموده است: 
» طبق نامه شماره 9021 مورخ 1390/1/20 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان 
اصفهان که ملک موصوف قبل از قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات مصوب 
1374/3/31 محصور و دارای مستحدثات بوده و همچنين دارای سند به شماره 10266 
مورخ 1327/7/10 دفتر 34 اصفهان می باشد که به ورثه محمد مختاری فرزند رضا تقسيم 
شده لذا مفروز الرعيه و محال افراز شده است لذا به اســتناد تفاهم نامه شماره 99/3323 
مورخ 1399/1/17 فی مابين ســازمان امور اراضی و معاونت امالک قوه قضائيه بند ب 
قسمت دوم تفاهم نامه مزبور صدور سند تفکيکی جهت قطعه ملک مشاراليه به مساحت 

577/85 متر مربع بصورت ششدانگ با کاربری باغ بالمانع می باشد(. 
لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31

م الف: 1377079  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/126 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1361 مورخ 1401/5/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم مهری رهروی پوده )با توجه 
به گزارش کارشناســی و طبق اعالم متقاضی ملک مورد تقاضا متعلق به سه نفر ورثه ی 
کريم رهروی شامل ايران و توران و مهری بالســويه می باشد(  به شناسنامه شماره 590 
کدملی 1286380723 صادره اصفهان فرزند کريم در دو دانگ مشــاع از  ششــدانگ 
يکدرب باغ  به مســاحت 1340/14 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4527 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ) و حقوق ارتفاقی با حق شرب از نهر 
دستجرد و چشمه احمد مطابق معمول محل حق المجری از جوی صحرائی دارد( در ازای 
مالکيت رسمی مشاعی اوليه )و سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش کريم رهروی پوده و 
 نيز سهم االرث از مادرش ) مرحومه شوکت رهروی از مرحوم کريم رهروی( مفروز ثبتی 

گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31

م الف: 1377611  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت:

مراجعه مردم اصفهان برای دریافت واکسن کرونا کاهش 
یافته است

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: میزان مراجعه مردم استان برای دریافت واکسن 
کرونا در یک ماه اخیر کاهش یافته است و به زحمت به ۲ هزار نفر در روز می رسد.رضا فدایی در گفت و گو 
با ایرنا افزود: با وجودی که در روند نزولی موج هفتم کرونا قرار داریم همچنان توصیه می کنیم افرادی که 
۶ ماه از آخرین تزریق واکسن کرونا آنها گذشته است برای دریافت  دوز یادآور مراجعه کنند زیرا به وضوح 
مشاهده می کنیم که واکسیناسیون از درگیری شدید ریه و مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ جلوگیری می 
کند.وی با بیان اینکه افرادی که دوز یادآور واکسن کرونا را دریافت کنند در واقع خود را در برابر عوارض شدید 
این بیماری مصون نگه می دارند، اظهار داشت: با توجه به اینکه ایمنی ناشی از واکسن پس از گذشت 
چند ماه افت می کند، تزریق دز یادآور باعث افزایش آنتی بادی های دفاعی بدن می شود و ایمنی خوبی 
در برابر ابتالی شدید ایجاد می کند.فدایی درباره اینکه آیا در سایر کشورها نیز به تزریق دوز یادآور واکسن 
کرونا به ویژه نوبت چهارم توصیه می شود، توضیح داد: شرایط واکسیناسیون در کشورها متفاوت است و 

هر کشور برای خود تصمیم می گیرد و قواعد حاکم بین المللی ندارد.

اعزام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به سفر اربعین
۸۰ دانشجوی دختر و حدود ۸۰ دانشجوی پسر دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور پیاده روی اربعین اعزام 
شده اند.حجت االسالم جعفر عمادی، مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی اصفهان در 
گفت وگو با ایسنا، درباره برنامه سفر اربعین دانشجویان دانشگاه  صنعتی اصفهان، اظهار کرد: ستاد اربعین 
دانشگاه  تالش  زیادی انجام داد تا حضور دانشجویان در پیاده روی اربعین در سال جاری تسهیل شود. 
دانشگاه صنعتی اصفهان کاروانی متشکل از ۸۰ دانشجوی دختر به مرز اعزام کرده است.وی افزود: به 
منظور راحتی بیشتر سفر اربعین دانشجویان، برای متقاضیان حضور در پیاده روی اربعین مبلغ ۳ میلیون 
تومان وام قرض الحسنه تسهیالت سفر در نظر گرفته شــده که عالقه مندان می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند.مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی اصفهان درباره شرایط استفاده از این 
وام، گفت: هیچ گونه شرایط خاصی برای اعطای این وام درنظر گرفته نشده است و دانشجویان عالقه مند 
می توانند از این وام استفاده کنند.علیرضا صباحی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان 
نیز  از اعزام حدود ۸۰ دانشجوی پسر این دانشگاه به مراسم راهپیمایی اربعین خبر داد و  گفت: تسهیالت 

ویژه از سوی صندوق امام علی)ع( این مرکز برای دانشجویان متقاضی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
۹0 کانون سالک خیز در استان اصفهان شناسا یی شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به شناســایی ۹۰ کانون سالک خیز در سطح 
استان، گفت: با انجام عملیات پیشگیری و کنترل موارد شناسایی ســالک به ۵۰ مورد رسیده در 
حالی در سال گذشته ۳ هزار مورد سالک گزارش شد.منصور شیشه فروش در گفت وگو با تسنیم، با 
اشاره به کانون های سالک خیز در استان، اظهار داشت: ۹۰ کانون در استان شناسایی شده که بخشی 
از شهرستان های نطنز، برخوار، اردســتان، هرند، شاهین شهر و میمه، اصفهان، جرقویه و نایین در 
برگرفته است.وی افزود: عملیات پیشگیری و کنترل مقدماتی پدیده سالک از اسفند ۱4۰۰ آغاز و 
تا کنون ادامه دارد، ۵ مرحله عملیات پیشگیری و کنترل شامل بهسازی محیط، انتقال نخاله ها از 
کانون ها،  مبارزه با جوندگان و ناقلین، سم  پاشــی، آموزش حفاظت فردی، توزیع اقالم حفاظتی، 
آموزش همگانی، تشخیص و درمان اقداماتی بوده که در حال انجام است.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با بیان اینکه در سال ۱4۰۰ حدود ۳ هزار مورد ابتال به سالک گزارش شده، گفت: 
در سال جاری با اقدامات انجام شده در راســتای کنترل بیماری  ۵۰ مورد گزارش شد که نسبت به 

سال گذشته روند کاهشی بسیاری داشته است.

 رییس کل دادگستری استان در  نشست هماهنگی نمایندگان سه قوه در استان اصفهان مطرح کرد: 

اضافه  شدن 770 نفر نیروی جدید به حوزه های قضایی استان

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: با  برنا
هم افزایی و همدلی نمایندگان ســه قوه در استان، 
گام های مهمی در جهت پیگیری همه جانبه مسائل و مطالبات مردم در 
استان برداشته خواهد شد. اولین نشست هماهنگی نمایندگان سه قوه 
در اســتان اصفهــان بــه میزبانی دادگســتری اســتان برگزار شــد. 
حجت االسالم و المســلمین اســدا... جعفری، رییس کل دادگستری 
استان هدف از تشکیل این نشست که با حضور مجمع نمایندگان استان 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی، استاندار اصفهان، مقام های قضایی 
استان و مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان برگزار شد 
را تحقق منویات مقام معظــم رهبری )مدظله( در خصوص هماهنگی 
بیشتر قوای سه گانه جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد.وی از بررسی 
مشکالت استان به ویژه مشکالت مربوط به دادگستری استان در این 
نشست خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی، همدلی و هم افزایی 
نمایندگان قوای سه گانه جمهوری اسالمی در استان، شاهد رفع برخی 
از موانع و مشکالت در زمینه های مختلف باشیم.وی شأن و منزلت مردم 
استان اصفهان را بسیار واال دانست و بیان داشت: مردم شریف استان 
اصفهان همواره در مسائل ارزشی و انسانی در قله قرار داشته و دارند و 
هر مسئولی در هر جایگاهی که قصد تصمیم گیری و برنامه ریزی برای 

خدمت به مردم را دارد باید این شــأن و جایــگاه و خدماتی که مردم 
اصفهان به انقالب کرده اند را مد نظر قرار دهد. جعفری در ادامه به ارائه 
گزارشی از مشکالت، موانع و همچنین فعالیت های دادگستری در ده 
ماه گذشته پرداخت و بیان داشت: تالش ما در چند ماهه اول حضور در 
استان شناسایی کمبودها و مشکالت و معرفی و انتقال آن ها به رییس 
و معاونان محترم قوه قضاییه بوده است که خوشبختانه با نگاه جامع و 
دقیق رییــس محترم قوه و اتخــاذ تصمیمات ویــژه و اقدامات موثر 
انجام شده امیدواریم که شاهد وضعیت مناسب تر دادگستری استان در 
آینده باشیم.رییس کل دادگستری استان از ایجاد پست های سازمانی 
جدید خبر داد و گفت: با تالش های صورت گرفته با اضافه شــدن ۲۹7 
پست قضایی جدید و افزایش تعداد شعب رسیدگی و اجرای احکام در 
صورت فعال شدن این پست ها گام بسیار بلندی در جهت کاهش اطاله 
دادرســی و افزایش کیفیت خدمت رســانی به مردم برداشته خواهد 
شد.وی تصریح کرد: با موافقت ریاست معظم قوه و پیگیری های معاون 
اول محترم قوه قضاییه تعدادی همکار جدید از طالب و فضالی حوزه 
علمیه در حال گذراندن مراحل جذب و آموزش هستند و تا پایان سال به 
مجموعه دادگستری استان افزوده خواهند شد.جعفری همچنین از 
گذرانده شدن مراحل مصاحبه اولیه حدود 77۰ نفر نیروی جدید اداری 

خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان ســال این تعداد نیز کار خود را در 
حوزه های قضایی استان آغاز کنند.عالی ترین مقام قضایی استان آمار 
موجودی پرونده در دستگاه قضایی اســتان را فوق بحرانی توصیف و 
خاطرنشان کرد: تعداد پرونده های موجود در شعب قضایی استان بدون 
احتساب پرونده های شــعب اظهارنظر و سرپرستی، ۲747۱۶ فقره و 

موجودی پرونده های شعب اجرای احکام نیز ۹۲47۶ فقره است.
وی، علت این معضل را  باال بودن آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی 
استان و عدم تناســب نیروی انســانی و امکانات با موجودی پرونده 
در دادگستری اصفهان دانســت و افزود: این موجودی باالی پرونده 
در صورتی اســت که تعداد پرونده های مختومه در برابر تعداد قضات و 
کارمندان دادگستری آمار بســیار باالیی را نشان می دهد که بیانگر کار 

مضاعف نیروهای قضایی و اداری در استان است.
حجت االسالم و المسلمین جعفری یکی از مهم ترین مشکالت دستگاه 
قضایی استان را  مشکل کمبود فضای فیزیکی مناسب دانست و اظهار 
داشت: تعداد زیادی  از مجتمع های قضایی استان استیجاری و دارای 
کاربری مسکونی هستند و این ساختمان ها نه در شأن مردم اصفهان 
است نه در شأن قضات و کارمندان شریف دادگستری استان. همچنین 
بسیاری دیگر از ســاختمان های مجتمع های قضایی به دلیل فرسوده 
بودن موجبات نارضایتی همکاران و ارباب رجوع را فراهم ساخته است.

رییس کل دادگســتری استان از اســتاندار و مجمع نمایندگان استان 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی خواست تا با نگاهی ویژه دادگستری 
استان را در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام و بهبود فضای فیزیکی 

یاری کند.
جعفری استمرار جلسات مشابه را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد با 
ادامه  این هماهنگی ها و همکاری ها بین نمایندگان سه قوه در استان، 
روزهای بسیار روشــنی در انتظار استان و مردم شریف استان اصفهان 

خواهد بود.
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان اضافه کرد: عزتی که خداوند 
در این دنیا به مرحوم حضرت آیت ا... ناصــری )ره( عطا فرمود نتیجه 
مجاهدت های ایشان در کسب و نشر علم رشــدآور و نافع برای مردم 
بوده است.وی افزود: تغییر مدیران و نیروهای قضایی در سطح استان 

با هدف ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به مردم انجام می پذیرد.
وی با بیان این که تکریم ارباب رجوع با ارتقای سطح تکریم کارمندان و 
قضات بهتر انجام می پذیرد، خاطرنشان کرد: کارکرد توأمان علم و عمل 
در کار قضات نمایان اســت. قضات با الگو برداری از انسان های بزرگی 

چون شهید الجوردی می توانند پرچم داران عدالت باشند.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
6/127  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

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

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

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 6475 - 1401/06/08 هيات سوم آقای محسن خدنگی جوانی به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 1290401039 صادره اصفهان فرزند رضا  به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 193/13 متر مربع از پالک  3155 فرعی از 25  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت متقاضی بموجب 

سند انتقالی 12371 مورخ 1382/04/30 دفترخانه 105 اصفهان
رديف 2- راي شماره 6476 - 1401/06/08 هيات ســوم آقای مجتبی خدنگی جوانی به 
شناسنامه شماره 307 کدملي 1290468435 صادره اصفهان فرزند رضا  به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 193/13 متر مربع از پالک  3155 فرعی از 25  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی بموجب 

سند انتقالی 12371 مورخ 1382/04/30 دفترخانه 105 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31

م الف: 1377754  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/128  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

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

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6486 - 1401/06/08 هيات اول آقای اسماعيل فضائلی به شناسنامه 
شماره 885 کدملي 1287781713 صادره اصفهان فرزند اســداله  در ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 402/60 متر مربع قســمتی از پالک شماره  166 فرعی از 36  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت معصومه شريفی ولدانی 
و محمد حسين گرشاسبی از سند شــماره 51237 مورخ 1331/10/16 دفترخانه شماره 7 

اصفهان و اظهار نامه ثبتی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31

م الف: 1377519  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/129 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شــماره140160302031000543 - 1401/6/3 هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نايين تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم آمنه 

ابراهيمي کوشكوئيه فرزند محمد بشــماره شناسنامه 2 صادره ازنايين در 18 سهم 
مشاع از 72 سهم ششــدانگ باســتثناء ربعيه اعيانی يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت  1920/60 مترمربع قسمتی از پالك 18550 اصلي واقع در روستای بالباد 
بخش 2 ثبت نايين  خريداري عادی و مع الواسطه از مالك رسمي آقاي صمد راحتی 

بالباد محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و  پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/6/31

م الف: 1376313  اباذر مهيمن رييس ثبت اسناد وامالك نايين 
مفاد آراء

6/130 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر راي شــماره140160302031000542  - 1401/6/3 و رای اصالحــی 
140160302031000555 - 1401/6/7 هيــات موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك نايين تصرفــات مالكانه بالمعــارض متقاضي خانم آمنــه ابراهيمي 
کوشكوئيه فرزند محمد بشماره شناســنامه 2 صادره ازنايين در18 سهم مشاع از 
72 سهم ششــدانگ باســتثناء ربعيه اعيانی يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
210 مترمربع قسمتی از پالك  18550 اصلي  واقع در روستای بالباد بخش 2 ثبت 
نايين  خريداري عادی و مع الواسطه از مالك رسمي آقاي صمد راحتی بالباد محرز 

گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود 
در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتــراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مــدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايــي تقديم نمايند.بديهي اســت در 
 صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت

 صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/6/16
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/6/31

م الف: 1376237 اباذر مهيمن رييس ثبت اسناد وامالك نايين 
تحدید حدود اختصاصی

6/131 شــماره نامــه : 140185602024006174-1401/06/08 چون تحديد حدود 
ششدانگ يک باب خانه پالک 4483/5091 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام  آقای مرتضی عنايت فرزند ابراهيم در جريان ثبت است و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دســتور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1401/07/11 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی 
ثبت معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست 

به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد. 
تاريخ انتشار: 1401/06/16 

م الف: 1373956  شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/132  شــماره نامــه: 140185602015001757- 1401/06/09 نظــر به 
اينكه  ورثه مرحوم محمد قاســمی فرزند عزيزاله به اســتناد 2 برگ استشهاديه 
محلی که هويت و امضاء شــهود رســما گواهی شــده، مدعی اســت که سند 
مالكيت ششــدانگ يكباب مغازه پالك 23 فرعی از 338- اصلی واقع در محله 
بيستجان شهر زاينده رود لنجان  بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 427 دفتر 
52- امالك ايــن اداره ذيل شــماره 4736 به نام وی، ثبت و ســند مالكيت به 
شماره چاپی 385294 صادر و تســليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده و به 
علت جابجايی مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالكيت 

 المثنی نمــوده، طبق ماده 120 اصالحــی آئين نامه قانون ثبــت، مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملك موصوف يا وجود سند 
مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه 
نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم 

خواهد کرد.  
م الف: 1375075  

مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك زرين شهر) لنجان (

تاسیس شرکت سهامی خاص پیام روشن صنعت زرین درتاریخ 1401/06/10 
به شماره ثبت 3905 به شناسه ملی 14011467286 

ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :1-مشارکت در ساخت، طراحی، محاسبه، اجرا، 
نظارت، مشاوره پروژه های عمرانی اعم از آجری، سنگی، چوبی،بتنی و فلزی، رنگ کاری، رنگ آميزی، ســاخت راهها نظير جادههای اصلی و فرعی،بزرگراه ها، 
آزادراهها ،راه های ريلی ، باند فرودگاه، تونل ،زيرگذرسازی و روسازی راه،جدول بندی ،محوطه سازی زمين ، زير سازی، شن ريزی، آسفالت کشی و خط کشی، گارديل 
 بندی، سرعت گير و هرگونه پاکســازی مربوط به راه. - امور مربوط به بندها،سدها و ساختمان نيروگاه آبی،ســازه های هيدروليکی و تونل های آب و مخازن آب و 
شبکه های توزيع آب ، شبکه های آبياری و زهکشی، امور مربوط به تاسيسات مکانيکی و هيدرو مکانی سدها ،سيستم های سرد و گرم کننده ساختمان ها، تاسيسات 
و تجهيزات ساختمان ، سيستم انتقال زباله ،تاسيسات و تجهيزات تصفيه خانه های آب و فاضالب ،تاسيسات و تجهيزات سيستم های خبر و هشدار دهنده، تاسيسات 
برق ساختمان ،تجهيزات و تاسيسات شبکه انتقال گاز و گاز رسانی شهری و روستايی،ارائه خدمات ساخت ،اجرا و نگهداری`پروژه های جايگاه های CNG . -اجرای 
طرح های صنعتی، احداث سازه و اسکلت فلزی، ساخت مخزن، ساخت و نصب هليس يا ميکسر،آهن کشی ،لوله کشی، جوشکاری،برشکاری ، مونتاژکاری، پايپينگ، 
نصب انواع ماشين آالت صنعتی،نصب جرثقيل، نماسازی، نازک کاری ، مخازن بتنی، انواع سازه ها ، اقالم پيش ساخته ، پارکينگ و آالچيق و تاسسيات شهری، اجرا 
کليه پروژه های مربوط به ساخت و نصب آسانسور. -امور پيمانکاری مربوط به توليد ،توزيع و خطوط انتقال نيرو اعم از نيروگاه ها ،پست های توزيع ،اجرای پروژه های 
ارتباط و نيروگاه شامل کارهای مخابراتی ،فيبرنوری ،کابل زيرزمينی و هوايی و ماهواره ای ،توزيع و انتقال نيروی برق و اجرای تاسيسات برقی آپارتمان های بزرگ 
اعم از راه اندازی مدار های قدرت ،مدار فراوان و مدار کنترل و نصب تابلوهای ديزلی ،ژنراتور اضطراری و پروژه های و صنعتی و تاسيسات مکانيکی و برق و اجرای کليه 
پروژه های برق رسانی ، پست فشار های ضعيف ،متوسط و قوی و صنعتی ، -انجام کليه امور خدماتی شامل تنظيفات، محوطه سازی فضای سبز، خدمات باغيانی، 
تامين نيروی انسانی موقت، اجرای کليه خدمات شهری اعم از مبلمان شهری، رنگ آميزی جداول و جدول کشی، تسطيح اراضی،امور تاسيسات و تعمير و نگهداری 
و بهره برداری از تاسيسات برودتی و حرارتی و مديريت اجرايی ، خدمات فنی خودرو – انجام کليه فعاليتهای صنعتی، بازرگانی، فنی و خدماتی در زمينه صنعت فوالد 
، مصنوعات فلزی و فوالدی، ذوب فلزات، مواد اوليه صنعت فوالد ، مواد اوليه صنعت پتروشــيمی ، ابزار آالت در زمينه فعاليتهای موضوع شرکت. - شرکت در کليه 
مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی، مشارکت با اشخاص حقوقی و حقيقی، انجام خدمات مجاز بازرگانی مرتبط به موضوع شرکت مانند واردات ، صادرات ، ترخيص ، 
انبارداری خريد و فروش کاال و اوراق مربوط به آن، تهيه خط مشی ها و روشهای الزم به منظور اداره ، اصالح ، ادغام، توسعه، انحالل و يا فروش سهام يا اموال موسسات 
و شرکتهای متعلق به شرکت. -امور آشپزخانه و رستوران ، طبخ و توزيع غذا ،اداره رستوران و بوفه ، خدمات عمومی ،تنظيفات ،پيش خدمتی ،امور آبدار خانه ،خدمات 
پاسخگويی تلفنی – اخذ نمايندگی از شرکتها و اعطای نمايندگی به آنان، - مبادرت به خريد و فروش ، اجاره و استجاره هر گونه اموال و انعقاد قراردادهای داخلی و 
خارجی در زمينه فعاليتهای موضوع شرکت - انجام کليه طرح های بهداشتی و درمانی و طبی ، انجام کليه پروژه های خدماتی بهداشتی،تامين نيروی انسانی به صورت 
موقت ،بهداشتی ،اجاره مراکز درمانی خصوصی و دولتی. - امور تايپ و تکثير و غلط گيری،خطاطی ساير امور فنی و کپی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان، شهرستان لنجان، بخش فوالدشهر، شهر فوالدشهر، برزن اف 4، کوچه 
فرعی دوم ، خيابان گلزار 1، پالک 0، ساختمان بلوک 223، طبقه 2، واحد 213 کدپستی 8491154737 سرمايه شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ريال نقدی منقسم به 200 سهم 50000 ريالی تعداد 200 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ريال توســط موسسين طی گواهی بانکی شماره 873296 مورخ 
1401/06/06 نزد بانک ملی شعبه فالورجان با کد 3121 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقای امير حسين مهرابی کوشکی به شماره ملی 1130225161 
به سمت عضو اصلی هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال خانم فاطمه نوشانی کوشکی به شماره ملی 1130519422 به سمت 
عضو اصلی هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقای سيف اهلل احمدی پور به شماره ملی 4621658549 به سمت عضو 
اصلی هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت منشــی هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : مقرر شد چکها و اسناد 
تعهد آور شرکت پس از تصويب هيئت مديره با امضاء آقای سيف اهلل احمدی پور )مدير عامل ( و آقای امير حسين مهرابی کوشکی ) رئيس هيئت مديره( و مهر شرکت 
 معتبر و در غياب  آقای امير حسين مهرابی کوشکی )رئيس هيئت مديره(، خانم فاطمه نوشانی کوشکی )نائب رئيس هيئت مديره ( حق امضاء خواهد داشت و اوراق 
عادی با امضاء آقای سيف اهلل احمدی پور )مديرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای ابوالفضل مهرابی کوشکی 
به شماره ملی 1130396940 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای محمد علی نوشانی کوشکی به شماره ملی 1142100995 به سمت بازرس اصلی به 
مدت 1 سال روزنامه کثير االنتشار زاينده رود جهت درج آگهی های شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری لنجان )1375231(



بازگشت احتمالی کارلوس کی روش به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران در رسانه های فوتبالی بازتاب داشت.به گزارش ایسنا، رسانه لوفیگارو فرانسه درباره بازگشت 
کی روش پرتغالی به روی نیمکت تیم ملی ایران گفت: کارلوس کی روش پرتغالی پس از هشــت سال سرمربیگری تیم ملی ایران، به زودی سرمربی تیم ملی 
ایران خواهد شد.رسانه های نزدیک به مقامات گزارش داده اند که با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، کارلوس کی روش پرتغالی باید به سمت سرمربیگری 
ایران که ۸ سال هدایت آن را برعهده داشت، بازگردد. به نظر می رسد فدراسیون فوتبال ایران تا پایان هفته جاری انتصاب کارلوس کی روش را به عنوان سرمربی 
تیم ملی اعالم خواهد کرد. کی روش باید جایگزین دراگان اسکوچیچ کروات شود که تیم ملی ایران را به جام جهانی رساند. اسکوچیچ که چندی پیش از سمت 
سرمربیگری خود برکنار شده بود، از سوی فدراسیون در سمت خود باقی ماند.مهدی تاج، رییس جدید فدراسیون به طور جدی در حال بررسی بازگشت سرمربی 
پرتغالی به تیم ملی است.  کارلوس کی روش تقریبا هشت سال هدایت ایران را بر عهده داشت که طوالنی ترین دوره حضور در این سمت است و ایران را به دو جام 
جهانی در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ رساند.خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارش خود نوشت: کارلوس کی روش ممکن است برای بازگشتی چشمگیر آماده شود 

تا هدایت تیم ملی ایران را کمتر از سه ماه قبل از بازی های جام جهانی و گروه B با آمریکا، انگلیس و ولز برعهده بگیرد.

بازتاب بازگشت احتمالی »کی روش« به ایران در رسانه های خارجی
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پویول:
 بارسلونای امسال بهتر از رئال مادرید است

کاپیتان سابق بارســلونا به ســتایش از تیم ژاوی در فصل جاری پرداخت و آن را بهتر از رئال مادرید 
دانست.بارسلونا در تابستان سال جاری خریدهای بسیار خوبی داشــت و این باعث شده است تا 

هواداران این تیم بعد از مدت ها به درخشش و قهرمانی تیم در رقابت های مختلف امیدوار باشند.
کارلوس پویول، کاپیتان سابق آبی اناری ها به درخشش تیم در فصل جاری امیدوار است تا جایی که 
تیم کنونی ژاوی را حتی بهتر از رئال مادرید آماده دانست.پویول گفت: بعد از مدت ها بارسلونا به تیمی 
تبدیل شده است که توان قهرمانی در هر جامی را دارد. بارسلونا کنونی می تواند هم در اللیگا و هم در 
لیگ قهرمانان اروپا به قهرمانی برسد. به نظرم بارسلونا در فصل جاری بهتر از رئال مادرید است.آبی 
اناری ها در فصل جاری اللیگا عملکرد خوبی از خود نشان داده اند و از چهار بازی ۱۰ امتیاز کسب کرده اند؛ 

بااین حال این رئال مادرید است که با ۱۲ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

دمبله:
» لواندوفسکی« رهبر بارسلوناست

ستاره فرانسوی بارسلونا به ســتایش از خرید جدید این تیم پرداخت و از او به عنوان یکی از بهترین 
بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان یاد کرد.بارسلونا در فصل جاری اللیگا با درخشش بازیکنان جدید 
خود عملکرد بسیار خوبی داشته است. آبی اناری ها در دیدار اخیر خود با ۳ گل سویا را درهم کوبیدند 
تا با ۱۰ امتیاز از ۴ بازی در رده دوم جدول رده بندی قرار گیرند.روبرت لواندوفســکی ســهم بسزایی 
در درخشــش آبی اناری ها داشته اســت. او در ۴ بازی موفق به زدن ۵ گل شده تا خیلی زود در تیم 
جدیدش جا بیفتد.عثمان دمبله درباره لواندوفسکی گفت: من با لواندوفسکی و رافینیا رابطه بسیار 
خوبی دارم. مدت هاست که لواندوفسکی را می شناسم. او در بایرن مونیخ بازی های درخشانی را به 
نمایش گذاشت و همواره از بهترین ها بود. در شرایط کنونی هم بسیار آماده است و از بهترین بازیکنان 
است. رافینیا را هم قبل از پیوستن به بارسلونا می شناختم. او در ترکیب تیم رن که تیم من در فرانسه 
بود، درخشید. بازی های رن را نگاه می کردم و همواره رافینیا از بهترین ها بود. هم لواندوفسکی و هم 

رافینیا بسیار خوب هستند و می توانند در بارسلونا سرنوشت ساز ظاهر شوند.

ادعای جالب »امباپه«: همیشه با »نیمار «قهر و آشتی داریم 
کیلیان امباپه، ستاره پاری سن ژرمن، اظهارات جالبی را درباره رابطه اش با نیمار مطرح کرده است.

به گزارش »ورزش سه«، رابطه بین امباپه و نیمار یکی از سوژه ها و حواشی اصلی فصل جدید پاری 
سن ژرمن بوده است. پیش از آغاز فصل گفته شده بود که یکی از شروط امباپه برای امضای قرارداد 
جدید، فروش نیمار در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی است و با شروع تمرینات مشخص شد که این 
شایعه به هیچ وجه به مذاق این ستاره برزیلی خوش نیامده است.تصاویر منتشر شده از تمرینات 
پی اس جی به وضوح نشان داد که این بازیکن حاضر به برقراری ارتباط با نیمار نیست؛ اما این پایان 
ماجرا نبود و درگیری بر سر قرار گرفتن پشت ضربه پنالتی، کار را بدتر کرد تا اختالف این دو بازیکن 
کامال علنی شود. با این حال شــرایط تا حد زیادی کنترل شد و آن ها در دیدارهای بعدی »پی اس 
جی«نشان دادند که مشکلی با هم ندارند و حداقل وانمود کردند که شرایط به حالت عادی برگشته 
است. امباپه در پاسخ به سوالی دراین باره به خبرنگاران گفت:»این ششمین سال حضور من کنار 
نیمار است. ما همیشه همین رابطه را داشتیم که بر اساس احترام بوده و گاهی گرم تر و گاهی سردتر 
بوده است. این قهر و آشتی ذات رابطه ماست.«این ستاره فرانسوی با اشاره به جایگاه خودش و 
نیمار در دنیای فوتبال اضافه کرد:»من احترام بسیار زیادی برای نیمار قائل هستم. وقتی شما دو 
بازیکن با چنین شــخصیت های قدرتمندی دارید، چنین لحظاتی هم پیش می آید اما ما همیشه 

برای هم احترام قائل هستیم و به منفعت »پی اس جی« فکر می کنیم.«

بررسی صحبت ها پیرامون مشکل مهدی تاج:

پرونده قضایی» تاج«؛ از شایعه تا واقعیت!
سپهر ستاری دادستان تهران اعالم کرد پاسخ درخواست 
اســتعالم دبیرکل فدراســیون فوتبال در 
خصوص وضعیت پرونده های قضایی نامزدهای ریاست این فدراسیون 
داده شد؛ اما از افشای آن خودداری کرد. فدراسیون فوتبال پس از ثبت 
نام نامزدها از دادستانی درخواست کرده بود تا درباره سوابق آن ها پاسخ 
دهد که گویا این اتفاق رخ داده اســت. نکته مهم ماجرا این اســت که 
دبیرکل فدراسیون فوتبال پس از رسیدن پاسخ استعالم تصمیم گرفت 
شــب انتخابات آن را لغو کند که البته تصمیم او چند ساعت بعد وتو و 
انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شد. در بیانیه فدراسیون فوتبال هم 
به این موضوع اشاره شده بود و مشخص بود دلیل تصمیم دبیرکل سابق 

فدراسیون فوتبال چیست.
به گزارش »خبرآنالین«؛ کامرانی فر همان شــب در برنامه فوتبال برتر 
هم به این مســئله اشــاره کرد و گفت: نامه های زیادی به فدراسیون 
فوتبال آمده بود که دقیق به کدهای اخالقی فیفا اشــاره کرده بود؛ اما 
به هیچ عنوان تحت توجه قــرار نمی گرفت. آخرین نامه ســاعت یک 
بعدازظهر برای فدراسیون ارسال شد. فیفا کدهای اخالقی را به صراحت 
اعالم کرده و حتی بحث شــکایت بــه CAS و موضوعات بعدی اتفاق 
افتــاد. در نهایت به این نتیجه رســیدیم که انتخابات فدراســیون لغو 
شود. در اساسنامه به صراحت اعالم شــده کمیته بدوی انتخابات باید 
اساسنامه فدراسیون را با توجه به مســئولیت و پست هایی که داشتند 
رعایت کند. با توجه به عدم قبول مسئولیت در این باره برگزاری انتخابات 

را منتفی کردیم.
در این بین راستینه، رییس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسالمی 
هم در شــبکه خبر به صراحت اعالم کــرد تاج پرونــده قضایی دارد و 
انتخابات فدراسیون فوتبال مشکل داشته است. وی در این خصوص 
گفت: به عنوان نماینده مردم به دلیل ســوگندی کــه برای دفاع از حق 
مردم خورده ایم، باید بر اساس وظایف تشریح شده در قانون اساسی 
موارد را به صورت شفاف به مردم اعالم کنیم. بعد از اتفاقی که در پرونده 
ویلموتس افتاد، بنده شاکی وزارت ورزش و جوانان وقت در کمیسیون 
اصل نود شــدم که در دولت قبل این پرونده در این کمیسیون بررسی 
شد و آقای تاج هم در کمیســیون اصل نود حاضر شدند؛ اما متاسفانه 
توضیحات شان قانع کننده نبود. در ادامه جلسات را به دلیل مالحظات 
ملی و رای دادگاه عالــی ورزش متوقف کردیم تــا تکلیف این پرونده 

مشخص شود.
رییس کمیته تربیت بدنی مجلس تاکید کرد: مردم از ما سوال دارند، 
چطور کسی که پرونده اش در کمیسیون اصل نود مفتوح است، نامه ای 

از طرف معاون دادستان استان تهران به دبیرکل ابالغ شده و در این نامه 
آقای تاج در چندین پرونده قرار جلب دادرسی برای ایشان صادر شده 
است. حقوق دانان معنای جلب دادرسی را می دانند. چطور ممکن است 
کسی که چندین پرونده مفتوح دارد و شرایط صالحیت آن به شدت زیر 

سوال است، اجازه ورود به انتخابات پیدا می کند.
راستینه از وزیر ورزش هم بابت کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی خود در 
انتخابات فدراســیون فوتبال انتقاد کرد و یکی از دالیل حضور سجادی 
در مجلس هم همین مســئله اســت. پیش ازاین قاضی زاده هاشمی 
و پژمانفر هم بارها در خصوص حضور مهدی تاج در انتخابات هشــدار 

داده بودند.
در این بین بســیاری، صحبت های اخیر نمایندگان مجلس را به معنی 
دخالت دولت در فوتبال می دانند و حتی فوتبال ایران را به تعلیق از سوی 
فیفا تهدید می کنند؛ بااین حال رسول باختر، وکیل حقوقی نظر دیگری 
دارد؛ او دراین خصوص گفت: در رســوایی مالی ســال ۲۰۱۵، مقامات 
بســیاری از فدراسیون های مختلف و فیفا توســط قوه قضاییه ایاالت 
متحده و ســوئیس تحت تعقیب قرار گرفتند که نام ریاست و دبیرکل 
فیفا در آن میان بوده. فیفا فدراسیون برزیل و یا آمریکا را تعلیق کرد؟! 
۲ ســال پیش، جانی اینفانتینو تحت تعقیب دادســتان کل سوئیس 

برای جرائم مالی قرار گرفت. سوئیس تعلیق شد؟! دستگیری رییس 
فدراسیون فوتبال اسپانیا توسط پلیس به اتهام مالی، دستگیری ویلیام 
ریبیرو بازیکن برزیلی به اتهام شروع به قتل داور مسابقه حین بازی، 
دســتگیری ایجنت رونالدو در برزیل به اتهام پول شــویی، دستگیری 
رییس باشــگاه بنفیکا در پرتغال به اتهامات مالی و هزاران مثال دیگر 

اثباتی است بر امکان ورود مقامات قضایی.
وی همچنین اضافه کرد: اوال فیفا در اساسنامه از واژه دخالت استفاده 
کرده که این واژه به هر ورودی کار ندارد، بلکه به تالش های ناخواســته 
و یا بدون نیاز اشاره کرده! پس وقتی که به تالشی نیاز هست، اسمش 
دخالت نیست. جایی که مقامات قضایی برحسب وظیفه ورود می کنند، 
اسمش دخالت نیست. فرض کنیم در جلسه هیئت رییسه فدراسیون 
کنیا، ۲ نفر درگیر شوند و یکی کشته شود؛ خانواده مقتول اگر برای قتل 
شکایت کنند، فیفا اجازه رســیدگی نمی دهد؟ قطعا ارتکاب جرم در آن 
کشور باید در دادگاه رسیدگی شــود. جرم مالی هم دست کمی از قتل 

ندارد و درهرصورت جرم، جرم است.
در واقع این مدل صحبت ها بیشــتر برای منحرف کردن ماجرای اصلی 
که همان پرونده های قضایی تاج است، مطرح می شود و عده ای تالش 

می کنند با فیفاهراسی جلوی بررسی این ماجرا را بگیرند.

خبر روز

اردوی تیم فوتبال نجف عراق در اصفهان و دیدار  با سپاهان
تیم فوتبال نجف عراق قرار اســت اردویی را در اصفهان برگزار کند و در دیداری دوستانه به مصاف 
سپاهان برود.باشگاه نجف عراق در اطالعیه ای که منتشــر کرد از برگزاری یک اردوی تابستانی در 
شهر اصفهان خبر داد.طبق اعالم این باشگاه عراقی آنها از ۱۲ تا ۲۵ سپتامبر )۲۱ شهریور تا ۳ مهر( 
اردویی را در شهر اصفهان برگزار خواهند کرد تا خود را آماده فصل جدید لیگ عراق کنند. قرار است که 
در این اردو تیم نجف دیداری دوستانه را با سپاهان برگزار کند.در اطالعیه باشگاه نجف آمده است: 
رییس باشگاه ما نشستی ویدئویی را با رییس باشگاه ســپاهان برگزار کرد و در آن درباره آمادگی 
باشگاه سپاهان برای استقبال از کاروان تیم ما و فراهم کردن همه مستلزمات این اردو صحبت شد. 
باشگاه ایرانی تیمی ۷ نفره را برای همراهی کاروان ما در دوران حضورش در ایران در نظر گرفته است.

پیش ازاین هم سپاهان قرار بود که برای برگزاری یک تورنمنت چهار جانبه راهی نجف شود که این 
تورنمنت به خاطر مسائل اداری و مالی به تاخیر افتاد.

مربی تیم فوتبال ذوب آهن:
فدراسیون مجوز حضور بانوان اصفهانی را صادر کند

مربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: یک امتیازمان را از یک بازی ســنگین کســب کردیم و 
امیدوارم فدراسیون برای بازی های بعد مجوز حضور هواداران خانم را صادر کند.

محمد نوری، پس از تساوی یک بر یک برابر سپاهان در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال که 
به میزبانی ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بازی جذاب 
و هیجان انگیزی بود و تماشــاگران از آن لذت بردند. برخالف جریان بازی و اینکه نیمه نخست در 
اختیارمان بود، سپاهان گل اول را به ثمر رســاند. با تالش بالفاصله گل خورده را جبران کردیم و با 

نتیجه مساوی به رختکن رفتیم.
وی افزود: در نیمه دوم بازی متعادل بود. سپاهان هزینه بسیار بیشتری کرده و بازیکنان گران قیمتی 
را رو نیمکت داشت و طبیعی اســت که با پنج تعویض عملکردشان بهبود یافت.نوری ادامه داد: از 
سوی دیگر ما نیز برای حفظ امتیاز تالش کردیم و توانستیم یک امتیاز را از این بازی سخت سنگین 

کسب کرده و برای بازی بعدی و کسب ۳ امتیاز آماده شویم.
مربی تیم فوتبال ذوب آهن درباره حضور تماشاچیان، تصریح کرد: تماشاچیان برای حمایت تیم شان 
آمدند و امیدوارم مانند چند سال قبل ورزشگاه یک دست سبز شود. فدراسیون نیز مانند دیگر شهرها 

اجازه حضور هواداران خانم را در ورزشگاه فوالدشهر بدهد.

مدیر روابط  عمومی باشگاه ذوب آهن اعالم کرد:
افزایش قیمت بلیت دربی تنها برای درآمدزایی است

مدیر روابط عمومی باشگاه ذوب آهن افزایش قیمت بلیت دربی اصفهان را ناشی از مسائل اقتصادی 
دانست و گفت: به هیچ وجه بحث عدم حضور هواداران ســپاهان در کار نبوده و بحث درآمدزایی و 
شرایط اقتصادی برای همه تیم ها مطرح اســت.محمدمهدی رمضانی با اشاره به قیمت ۱۵۰ هزار 
تومانی بلیت این دیدار، تصریح کرد: باشــگاه ذوب آهن نیز هزینه زیادی برای برگزاری مسابقات 
متحمل می شود. با توجه به جمع بندی که انجام شد، قیمت بلیت ها تغییر کرد. این بازی حساسیت 
ویژه ای از بابت جمعیت تماشاچیان داشت و در مورد این که تصمیم جدیدی گرفته شود یا خیر هنوز 

نمی دانیم و مسئوالن دو باشگاه باید در این باره تصمیم جدید بگیرند.
 مدیر روابط عمومی باشــگاه ذوب آهن تاکید کرد: در جلســه نمایندگان دو باشــگاه حاضر بودند 
 و اینکه چرا با قیمــت دیگری توافــق نشــده، نمی توانم توضیح بیشــتری بدهــم و تنها دلیل، 
 مســائل اقتصادی اســت. با توجه به اعالم قیمت ۱۵۰ هزار تومان برای این بلیــت دیدار، با توجه
  به اینکه عالقه مندان و هواداران از تمام اقشــار جامعه هســتند، آمدن یک خانواده ۴ نفره حداقل

 ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

مستطیل سبز

عدم برگزار ی مسابقات 
 قهرمانی فوتبال هفت نفره

 به دلیل نبود بودجه!
سرمربی تیم ملی فوتبال هفت نفره گفت: با 
وجود این که ۳ سال است مسابقات قهرمانی 
کشور فوتبال هفت نفره برگزار نمی شود، امسال 
نیز فدراسیون جانبازان و معلولین به دلیل نبود 
بودجه شرایط برگزاری این رقابت ها را نداشت.

امین ا... مانی اظهار کرد: مسابقات قهرمانی 
کشور فوتبال هفت نفره قرار بود بعد از ۳ سال 
شهریور در کرمانشاه برگزار شود که فدراسیون 
جانبازان و معلولین اعالم کــرد  بودجه کافی 
برای برگزاری این رقابت ها ندارد. البته سعی 
کردیم با جذب اسپانسر این مسابقات را برگزار 
کنیم که متاســفانه حامی مالی پیدا نکردیم.

وی گفت: چند سال است که استعدادیابی و 
پشتوانه سازی در تیم فوتبال هفت نفره انجام 
نمی شود و اکثر بازیکنان چون رنج سنی باالیی 
دارند باید از تیم خارج شــوند، در حال حاضر 
نبود پشتوانه دغدغه اصلی ما در این تیم است 
که امیدوارم مســئولین فدراسیون شرایطی 
را فراهم کنند که زودتــر در فوتبال هفت نفره 
جوانگرایی صورت بگیرد.ســرمربی تیم ملی 
فوتبال هفت نفره تاکید کرد: وقتی مسابقات 
قهرمانی کشور برگزار نشود، شناسایی استعداد 
نیز امکان پذیر نیســت و بازیکنان نیز انگیزه 
خود را از دست می دهند و این مسئله می تواند 
مشکالت زیادی را برای تیم فوتبال هفت نفره 
ایجاد کند.سرمربی تیم ملی فوتبال هفت نفره 
در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جاری 
برنامه دیگری برای این تیم پیش بینی شده 
است یا خیر؟ تصریح کرد: برای حفظ آمادگی 
بازیکنان ۱۶ تا ۲۱ شهریور اردویی را در کرمانشاه 
با همکاری هیئت فوتبــال ورزش جانبازان و 
معلولین این استان برگزار خواهیم کرد، سعی 
داریم این اردوهــا را هر ۲ ماه یــک بار برگزار 
کنیم.وی در پایان پیرامون این پرسش که آیا 
تیم فوتبال هفت نفره در هانگژو چین حضور 
خواهد داشــت یا خیر؟ گفت: چون میزبان 
در این رشــته فعالیــت نــدارد، در بازی های 
پاراآســیایی هانگژو چین فوتبال هفت نفره 

شرکت نمی کند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

»تارتار«؛ مرد 
شکست ناپذیر دربی 

اصفهان
ذوب آهن برای سومین بازی متوالی 
مقابل ســپاهان شکســت نخورد. 
ذوب آهن که فصل پیــش یک برد 
و یک مســاوی از حریف همشهری 
کسب کرد، این فصل هم با تارتار در 

دربی شکست ناپذیر ماند.

یک ســایت کروات از آخرین شــرایط حضور دراگان 
اســکوچیچ در تیم ملی ایران نوشت و اظهارنظرهایی 
تازه از برانکو درباره حضور احتمالی او به جای اسکوچیچ 
 tportal را منتشر کرده است.به گزارش ایسنا، سایت
کرواسی نوشــت:»تا پایان این هفته به احتمال زیاد 
دراگان اســکوچیچ جای خود را به کارلوس کی روش 
پرتغالــی روی نیمکت تیــم فوتبال ایــران می دهد. 
اسکوچیچ خیلی شادی و خوشحالی برای تیم ملی 
فوتبال ایران به ارمغــان آورد؛ ولی عده ای می خواهند 
از پشــت به او خنجر بزنند.اسکوچیچ از فوریه ۲۰۲۰ با 
موفقیت هدایت ایران را برعهده داشــت و با این تیم 
به طور قاطعانه به جام جهانــی راه یافت، درحالی که 

کی روش نتوانست با مصر به جام جهانی صعود کند؛ 
اما رییس جدید فدراســیون فوتبال ایران در جریان 
مبارزات انتخاباتی خود از بازگشت کی روش به نیمکت 
ایران خبر داد، نیمکتی که این مربی پرتغالی هشــت 
سال از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ در آن حضور داشت.کی روش 
در اولین حضورش در ایران دو بــار تیم ملی را به جام 
جهانی رساند؛ اما هر دو بار نتوانست از گروه صعود کند.

ایران در جام جهانی امسال در گروه B با انگلیس، ولز 
و آمریکا همگروه است.کارلوس کی روش از پرتغال و 
برانکو ایوانکوویچ از کرواسی دوگزینه ای هستند که این 
روزها بحث حضورش در تیم ملی فوتبال ایران مطرح 
 tportal است. برانکو ایوانکوویچ سرمربی ۶۸ساله به

گفت: چون تا سال ۲۰۲۴ با عمان قرارداد دارم، مشتاق 
ماندن در رأس آن تیم ملی هستم و راستش را بخواهید 
تابه حال حتی به ترک این پست فکر نکرده ام.  برخی از 
روزنامه نگاران از ایران با من تماس گرفتند، اما این تنها 
چیزی است که در مورد کل پرونده می دانم.باید اعتراف 
کنم که خوشحالم که از من نام بردند، زیرا واضح است 
که آنها به من اعتماد دارند؛ اما تکرار می کنم من با عمان 

قرارداد دارم .

یک رسانه کروات در گزارشی مطرح کرد:

خنجر از پشت به »اسکوچیچ«!
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مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان: 

سرویس دوشنبه های باغ رضوان فعال شد
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از فعال شدن سرویس دوشنبه های باغ رضوان 
خبر داد و گفت: سرویس اتوبوس روزهای دوشنبه، از ایســتگاه باغ قوشخانه به سمت آرامستان 
باغ رضوان حرکت می کند و مجدد شهروندان را به سمت ایستگاه باغ قوشخانه بازمی گرداند.علی 
حاجیان در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: ســازمان آرامستان ها با همکاری شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه با توجه به درخواست شهروندان برای دایر کردن سرویس روزهای دوشنبه برای 
آرامستان باغ رضوان اقدام کرد.وی خاطرنشــان کرد: این خدمت جدید با همکاری شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان در راستای جلب رضایت شهروندان انجام می شود.حاجیان تصریح کرد: روزهای 
پنجشــنبه بعدازظهر و روزهای جمعه از صبح تا بعدازظهر اتوبوس های شــرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان مسیر ایستگاه باغ قوشخانه تا آرامستان باغ رضوان را سرویس دهی می کند.مسیر سرویس 
باغ رضوان از مبدأ پایانه باغ قوشــخانه و در مسیر ایســتگاه های میدان قدس، میدان احمدآباد، 
ایستگاه های خیابان جی تا باغ رضوان انجام می شود که در این آرامستان تمام ایستگاه ها پوشش 

داده می شود و در مسیر برگشت نیز بالعکس است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری مطرح کرد:
اصالح هندسی و احداث پل در منطقه ۹

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با تاکید بر اهمیت و ضرورت توجه به مسائل عمرانی، گفت: با هدف 
ساماندهی ساختار و فضاهای شهری، همچنین مناسب سازی معابر و پیاده روها، عملیات اصالح 
هندسی و احداث پل در سطح این منطقه در حال انجام است.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: 
به منظور ایمن سازی و اصالح نقاط حادثه خیز منطقه ۹، ایمن سازی و اصالح هندسی تکیه نصرآباد 
واقع در خیابان میرزاطاهر با هزینه ای بالغ بر ســه میلیارد ریال در دست اقدام است.وی افزود: با 
اجرای عملیات ایمن سازی و اصالح هندسی تکیه نصرآباد، تردد خودروها از مقابل مسجد حذف 
می شــود و با احداث پل جدید عبور وسایل نقلیه از مســیر جدید امکان پذیر است.مدیر منطقه ۹ 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: عملیات اجرای پیاده روسازی مقابل تکیه نصرآباد به منظور تسهیل در 
رفت و آمد اهالی این محله به ویژه کودکان و سالمندان از سوی واحد عمران منطقه در دستور کار قرار 
گرفته است.وی با تاکید بر خدمت رسانی شایسته در راستای تامین آرامش و آسایش شهروندان، 
گفت: با هدف تسهیل در عبور و مرور عابران و سالمت شهروندان، انتهای خیابان عشوریون نیز پل 

جدیدی با هزینه بالغ بر دو میلیارد ریال احداث می شود.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی:
 چهارمین خط BRT اصفهان بهره برداری می شود

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: دومین خط شرقی _ غربی اتوبوسرانی 
اصفهان به عنوان چهارمین خط BRT این کالن شــهر  امروز بهره برداری خواهد شد.ســیدعباس 
روحانی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: در شــهر اصفهان خطوط ۲۶ و ۶۸ اتوبوسرانی فعال بود که 
به حداکثر ظرفیت خود رســیده بود،بنابراین با انجام مطالعات جامع و تصویب شــورای ترافیک، 
چهارمین خط BRT با ادغام این دو خط برقرار می شــود تا در میدان امام حسین )ع( تبادل سفر 
بین خطوط ۲۶ و ۶۸ به صورت پیاده انجام نشود.وی با بیان اینکه ۱۲ خط BRT برای شهر اصفهان 
در نظر گرفته شده است که به تدریج اجرا می شود، افزود: دومین خط شرقی - غربی اتوبوسرانی 
اصفهان به عنوان چهارمین خط BRT این کالن شــهر بــه بهره برداری خواهد رســید.مدیر عامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: چهارمین خط BRT با ۱۶ اتوبوس چپ در به 
شهروندان سرویس دهی می کند و همزمان با بازگشایی مدارس، تعداد اتوبوس ها تا ۲۵ دستگاه 

افزایش خواهد یافت.

تبلیغات جدید شهرداری اصفهان با موضوع فرهنگ سازی، انتقادات مختلفی را به دنبال داشته است؛

جای این بنرها در شهر نیست!

مهر تبلیغات جدید شهرداری در زمینه فرهنگ سازی بر روی 
موضوعاتی مانند روزهای فرد و زوج برای جمع آوری 
زباله ها و عدم نگهداری سگ در منازل منجر به انتقاد بسیاری از شهروندان 
شده است.فرض کنید بعدازظهر یک روز تابستانی با خودرو از محل کار خود 
به خانه برمی گردید که روی تابلوی کنار خیابان نوشــته شده »جای میز 
غذاخوری توی دستشویی نیست« جلوتر، پشت چراغ قرمز تابلوی دیگری 
می بینید که نوشــته »جای جوراب توی یخچال نیست« با تعجب و خیره 
خیره نگاه می کنید، نه سرنخی روی آن است که منظور تبلیغات جدید سطح 
شهر را متوجه شوید نه کسی از اطرافیان تان از اصل ماجرا خبر دارد.البه الی 
این تبلیغات جمله »جای سگ توی رستوران نیست« کمی ماجرا را برای تان 
شــفاف می کند و از پچ پچ های محل کار و مهمانی متوجه می شــوید که 
شهرداری اصفهان چهارراه ها و خیابان های شــهر را برای نشان دادن قبح 
سگ گردانی پر از تبلیغات جدید شــهری کرده که با یک قالب کلی »جای 
فالن چیز توی فالن چیز نیست« کم حاشیه ساز نبوده است.در سایه سکوت 
چند روزه مسئوالن شهری، کاربران شبکه های اجتماعی نیز به این تبلیغات 
واکنش نشان دادند و با طرح هایی مانند »جای نمک روی حلیم نیست«، 
»جای کار توی اداره نیســت« و »جای ما مردم زیر خط فقر نیســت« به 
تبلیغات شهری واکنش نشــان دادند.در نهایت و همانگونه که پیش بینی 

می شد، ســعید امامی، معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در مصاحبه ای اعالم کرد که در 
دوره جدید تابلوهای شهری به مسئله ســگ گردانی از زاویه نقض حقوق 
شهروندی و احترام به حقوق سایر شهروندان پرداخته شده است. وی در 
ادامه گفت: جمالتی که در تابلوها آمده سبب می شود که در نگاه اول حس 
بدی به مخاطب منتقل شود و در واقع غیرطبیعی و چندش بودن این جنس 
جمالت برای مخاطب پذیرفته شده است.امامی ادامه داد: برای مقایسه 
این کار با سایر کارها به معادل سازی های اشاره کردیم که هیچ انسان عاقلی 
دســت به آنها نمی زند برای نمونــه جای مو در غذا نیســت و یا جای میز 
ناهارخوری در سرویس بهداشتی نیســت که با چنین مجموعه تبلیغاتی 
بیشتر بتوانیم بر جامعه اثرگذاری داشته باشیم.»اثرگذاری« ادعایی است 
که مدیران شهری برای اکران تابلوهای حاشیه ساز این روزها آن را مطرح 
می کنند اما یاشار مشیرفر، مدیر خالقیت چند شرکت نظر متفاوتی در این 
خصوص دارد.وی می گوید: زمانی که یک برند در ظاهر توان رقابت با برند 
بزرگ تر از خود را ندارد، سعی می کند که از طریق »تبلیغات پارتیزانی« ذهن 
مخاطب را قلقلک دهد که تبلیغات اخیر در سطح شهر اصفهان نیز از آن دسته 
اســت. نام گذاری این نوع تبلیغات نیز به این دلیل اســت که در حمالت 
پارتیزانی تعدادی از افراد با امکانات و اسلحه محدود حمله می کنند و هدف 

را می زنند حال ممکن است زنده یا مرده بیرون بیایند بنابراین در تبلیغات 
پارتیزانی نیز مشابه این مدل اتفاق می افتد.وی با اشاره به مفهوم »تیزینگ« 
و »اوپنینگ« در تبلیغات، ادامه می دهد: هنگامی که قرار است براساس یک 
شــعار برای چیزی تبلیغ کنیم تا مخاطب در آینده درگیر آن شوند، از این 
فرآیند استفاده می شود که با تاکید بر چند اصل باید در این حوزه فعالیت 
کرد؛ ابتدا باید پاسخ دهیم که در هرکدام از مراحل »تیزینگ« و »اوپنینگ« 
چه چیزی برای بیان کردن داریم.مشیرفر اضافه می کند: اگر قرار است از یک 
مفهوم در تیزینگ اســتفاده کنیم، باید آنچه در اوپنینگ مطرح می کنیم 
بزرگ تر و تکمیل کننده تر از شعاری باشد که در مرحله قبل استفاده کرده ایم 
اینگونه می توانیم مخاطب را درگیر و حتی حاشیه درست کنیم؛ اما این کار با 
ایجاد حاشیه منفی و تهوع و به کارگیری یک مفهوم کثیف انجام نمی شود 
به ویژه در شهری که مردم حساسیت های سنتی دارند.وی درباره »تبلیغات 
چندش آور« این روزهای اصفهان معتقد است: مثال این موضوع یک کودک 
است که می خواهیم به او بگوییم »اگر دستت را شست وشو نکنی، مریض 
می شوی« برای چنین موضوعی نیاز نیست که به او اسهال خونی را نشان 
بدهیم. اگر این ادعا نیز مطرح می شود که با این روش اثرگذاری تبلیغات 
 )KPI( بیشتر است، پیشنهاد می کنم که از شاخص های کلیدی عملکرد
استفاده شود و پس از اجرای تبلیغات با همان مدیریت و کنترل گذشته، 
بررسی کنند که آیا آمار سگ گردانی در شهر کاهش یافته یا خیر. نیاز نیست 
از طرف دیگر بام بیفتیم بلکه باید اعتماد بسازیم تا شهروند به این نتیجه 
برسد که قرار است در نهایت این تبلیغات به او کمک کنیم. در تبلیغات شهری 
باید به فرهنگ جامعه و مخاطب هدف نیز توجه شود؛ اگر حال او با دیدن 
بیلبوردهای تبلیغاتی به هم می خورد یا می خندد پس مخاطب کیست؟ اگر 
مخاطب صرفا یک گروهی از افراد هستند، چرا بیلبورد نصب کنیم؟ با تراکت 
پخش کردن هم می توان این تبلیغ را انجام داد بنابراین شــناخت جامعه 
هدف، بازارسنجی و مشاوره خالقیت بسیار در این خصوص اهمیت دارد؛ 
موضوعی که گاهی در تبلیغات و کمپین ها نادیده گرفته می شود.مشیرفر 
می گوید: نوشتن تجاری تخصص باالیی می خواهد به همین دلیل است که 
انتخاب شعار درست هزینه زیادی دارد. برندهای بزرگ دنیا همگی به آن 
توجه می کنند و کار یک نفر هم نیســت بلکه گاهی نیاز است این موضوع 
برون سپاری شــود بنابراین پیش از آنکه برای ایجاد یک شعار با حروف و 

کلمات بازی کنیم دقت در این موارد الزم است.
با وجود آنکه رفتار کاربر در تبلیغات قابل پیش بینی نیست؛ اما در تبلیغات 
اخیر شهری اصفهان حتی تجربه کاربر نیز مدنظر قرار نگرفته است. نمی توان 
با توجیه اینکه در عوض تبلیغات دیده می شود، این ضعف را توجیه کرد چون 

اگر یک برند منفور شود به راحتی نمی توان آن را بازگرداند.

مدیرعامل ســازمان پایانه ها مســافربری شهرداری 
اصفهان گفت: متولی امور ســخت افزاری و خدماتی 
پایانه های پنج گانه شهر اصفهان، سازمان پایانه هاست 
و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان 
وظیفــه مدیریت و نظــارت بر عملکرد شــرکت های 
مســافربری، تعیین قیمت و فروش بلیت را بر عهده 
دارد.ابوالفضل توکلی در گفت وگو با ایمنا، درخصوص 
شائبه ای که نســبت به عملکرد ســازمان پایانه های 

مسافربری شهرداری اصفهان پیرامون فروش بلیت 
اتوبوس اربعین حســینی در فضای مجازی منتشر 
شده است، اظهار کرد: امسال پس از ایام کرونا، سیل 
مشــتاقان حضور در اربعین حسینی دو چندان شده، 
اما تمام تالش مسئوالن کشور و استان در قالب ستاد 
اربعین ارائه بهترین خدمات به زوار اربعین حسینی و 
تسهیل امور آنهاست.وی با اشاره به بندهای اساسنامه 
تشکیل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری های 
کل کشور، تصریح کرد: اساســنامه با صراحت درباره 
شرح وظایف و حدود اختیارات ســازمان پایانه های 
مسافربری توضیح داده است و تاکید دارد که تعمیر، 
نگهداری، راه اندازی و توســعه پایانه های مسافربری 

برون استانی اصلی ترین وظیفه سازمان پایانه هاست و 
شرکت های حمل ونقلی موجود در پایانه ها زیر نظر اداره 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای فعالیت می کنند.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: نظافت پایانه ها، مدیریت فضای 
سبز، کنترل ترددها و عبور و مرور داخل پایانه ها، نظارت 
بر مواد غذایی رســتوران ها و کســبه داخل پایانه ها و 
به طور کلی ایجــاد یک فضای آرام برای مســافران و 
ارائــه خدمات بهداشــتی و رفاهی بر عهده ســازمان 
پایانه هاســت و اداره کل راهداری وظیفه مدیریت و 
نظارت بر قیمت و فروش بلیت و عملکرد شرکت های 

مسافربری را بر عهده دارد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان:

متولی فروش بلیت در پایانه ها، اداره کل راهداری است

خوانش انتقادی معماری اصفهان
نخستین نشست خوانش انتقادی معماری اصفهان با هدف تبارشناسی اجزای یک اثر معماری و با 
بررسی اینکه اجزای آن اثر در طول تاریخ دچار چه تغییراتی شده  و چه امکانات جدیدی را به معماری 
معاصر عرضه می کند، در عمارت تاریخی چهل ستون اصفهان برگزار می شود.مرتضی نیک فطرت، 
معمار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه تئوری و تاریخ معماری، در گفت وگو با ایسنا 
ضمن اشاره به اینکه خوانش معماری به معنای تحلیل و بررسی اثر از زوایای مختلف است، اظهار 
کرد: یک اثر می تواند در بستر تاریخی، فرهنگی یا دوره ای خاص از معماری باشد، در واقع خوانش 
معماری به جای معرفی ظاهر پروژه در پی تفسیر آن اســت تا الیه های عمیق تری از آن را واکاوی 

و بررسی کند.
وی با اشــاره به اینکه مباحث انتقادی از دهه ۷۰ در اندیشه های فلســفی مطرح شد و به معماری 
رســیده اســت، ادامه داد: ما در خوانش انتقادی از یک اثر یــا بنای تاریخی تــالش می کنیم تا 
ظرفیت های جدیدی از آن را  کشف کنیم، پروژه را بر مبنای اصولی که همیشه بر معماری حاکم بوده 
تفســیر نکنیم، پیش فرض های حاکم، اصول و توصیفاتی که قبال پیرامون آن وجود داشت را کنار 
بگذاریم و نگاه به پروژه را بر مبنای گفتمان و معرفت شناسی معاصر استوار کنیم.نیک فطرت ادامه 
داد: ما در این خوانش در پی آن هستیم که پروژه را به زمان حال بیاوریم، آن را بر سفره اکنون قرار 
داده و از طریق تبارشناسی اجزای آن، این پرسش را مطرح کنیم که این اثر چه امکانات جدیدی را به 
معماری معاصر عرضه می کند. درواقع در این نوع خوانش به جای تفسیر تاریخی از یک اثر،  تالش 
می کنیم تا ببینیم که اجزای آن در طول تاریخ دچار چه تغییراتی شده اند و اگر اثر را به عنوان الگویی 

در زمان حال قرار دهیم چه چیز برای گفتن دارد.

 تالش یک ساله 17 عکاس در نمایشگاه
 »فوتوواک نقش جهان«

نخستین نمایشگاه ساالنه »فوتوواک نقش جهان« در اصفهان برگزار می شود.سیامک رضاپور در 
گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: گروه »فوتوواک نقش جهان« از حدود یک سال گذشته فعالیت خود را 
آغاز کرد و برای برگزاری نمایشگاه فوتوواک از عکاسان برای مشارکت در این رویداد دعوت به عمل 
آورد.وی افزود: عکاسان تازه کار حاضر در گروه با شرکت در برنامه های پیاده روی همراه با عکاسی 
در محله های کمتر شناخته شده اصفهان حضور یافته اند و از زندگی، فعالیت، بازار و کسب وکار مردم 
آن مناطق عکس گرفته اند.نمایشــگاه گردان نمایشــگاه فوتوواک نقش جهان ادامه داد: آثار این 
نمایشــگاه در قالب مجموعه ای گردآوری و توسط یاســر عرب، مهیار دولت خواه و احمد شیرازی 

داوری شده است.
 وی اظهار کرد: از بین عکس های رســیده به مرحله داوری، ۲۷ تصویر انتخاب شــده و قرار است

  در یک ســالگی فعالیت این گــروه نمایش داده شــود. درواقــع این تصاویــر خروجی تالش 
 یک ســاله ۱۷ عکاس این گروه اســت.رضاپور تصریح کرد: در حاشــیه برگزاری ایــن مجموعه،
  نشســتی بــا داوران خواهیم داشــت و در رابطه بــا ۲۷ عکس نمایشــگاه، نقدهــا و بحث های

  آن ها را خواهیم شــنید.وی ادامه داد: شــاخصه انتخاب عکس ها، محله هــای قدیمی، اتفاقات 
 و رویدادهایی اســت کــه در این محله هــای روی می دهد. ســبک زندگی، مغازه هــای قدیمی

  و ســایر فعالیت های اجتماعی و مردمی در این رابطه مورد نظر بوده اســت.گردآورنده مجموعه 
 عکس فوتوواک اصفهان با اشــاره به اینکه این اولین نمایشــگاه این گروه اســت، خاطرنشــان 
 کرد: برای برپایی این نمایشــگاه یک ســال منتظر ماندیم تــا اعضای تازه کار مراحل پیشــرفت 
 در عکاســی را ســپری کنند و بتوانیم دوره های بعــد را به شــکل فصلی برگزار کنیم.نخســتین

  نمایشــگاه فوتوواک اصفهــان هجدهم شــهریورماه در گالری دیــدار واقع در خیابــان توحید، 
 خیابان شــهید قندی )مهرداد(، کوچه شماره ۳ )شــهید قاسمی(، پالک شــش افتتاح خواهد 

شد و عالقه مندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.

با مسئولان

اخبار

معاون شهردار اصفهان خبر داد:
بهره برداری از 2 پروژه ترافیکی 

شهر با 240 میلیارد تومان 
اعتبار

خبر روز

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
از افتتاح چهارمین خط BRT این کالن شهر 
از مسیر شــرق به غرب اصفهان و راه اندازی 
ســامانه هوشــمند حمل ونقــل عمومی با 

مجموع اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان خبر داد.
حسین حق شناس با بیان اینکه جداسازی 
خطوط اتوبوس از ترافیک شهری چندسالی 
است که در شهر اصفهان آغاز و سبب کاهش 
چشمگیر مسافران شده اســت، اظهار کرد: 
به منظــور ترغیب شــهروندان به اســتفاده 
از حمل ونقل عمومــی و تســهیل در عبور و 
مرور آنها، چهارمین خــط اتوبوس BRT در 
اصفهان احداث شد. وی با اشــاره به اینکه 
خط چهارم BRT شرقی-غربی است، ادامه 
داد: این خط از پایانه ترکیبی درون شــهری 
و برون شــهری جی آغــاز و پــس از عبور از 
خیابان های هشت بهشــت شرقی، هشت 
بهشت غربی، فرشادی، میدان امام حسین 
)ع(، خیابان شیخ بهایی و آتشگاه به پایانه 
سه راه درچه ختم می شود. وی تصریح کرد: 
تبادل مسافر با خطوط یک، دو، سه اتوبوس 
تندرو و  خط یــک متــرو و  همچنین تبادل 
مســافر با خطوط پر مسافر شمالی-جنوبی 
اتوبوســرانی از مزایای این خط است. وی با 
اشاره به هوشمندسازی حمل ونقل عمومی در 
اصفهان گفت: یکی از جدیدترین روش های 
کنترل نــاوگان حمل ونقــل عمومی، تجهیز 
سامانه مدیریت هوشمند این ناوگان است 
که در اصفهان با سرمایه ای بالغ بر ۹۰ میلیارد 
تومان راه اندازی می شــود. حق شــناس با 
اشاره به مزایای راه اندازی اجرای این طرح، 
خاطرنشــان کرد: ردیابی آنالین و لحظه ای 
اتوبوس، مشاهده اطالعات ناوگان در پنل و 
تلفن همراه شهروند، اطالع از نحوه رانندگی 
اتوبوس مورد نظر با تعیین هشدار سرعت غیر 
مجاز، مشاهده مسیرهای طی شده قبلی و 
فعلی، مدیریت سوخت ناوگان و ... از جمله 

مزایای اجرای این طرح است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: احداث پل های بتنی روی کانال آب خیابان دکتر حسابی واقع در منطقه چهار شهرداری با صرف اعتباری 
بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال، پس از بسته شــدن آب رودخانه زاینده رود و تخلیه آب کانال از اواخر خردادماه آغاز شد و در حال حاضر عملیات اجرای سازه بتنی 
تکمیل شده است.امیرعباس رحمتی اظهار کرد: پروژه پل های ترافیکی روی کانال آب خیابان دکتر حسابی واقع در منطقه چهار شهرداری اصفهان با محوریت 
کاهش ترافیک و دسترسی آسان تر و همچنین ساماندهی محور ناایمن قبلی احداث شده است.وی با بیان اینکه ابعاد پل های احداث شده روی کانال آب 
خیابان دکتر حسابی ۸.۵ متر عرض و ۲۲.۲ متر طول اســت، اضافه کرد: این پل ها در حدود دو ماه تکمیل و آماده شد.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به محل قرارگیری این پل ها، هدف دسترسی آسان ساکنان محدوده خیابان دکتر حسابی و اصالح مسیر ترافیکی موجود 
و جلوگیری از حوادث رانندگی در خیابان های حاشیه کانال آب است.وی افزود: احداث این پل های بتنی با صرف اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال و پس از 
بسته شدن آب رودخانه زاینده رود و تخلیه آب کانال از اواخر خردادماه آغاز شد و در حال حاضر عملیات اجرای سازه بتنی تکمیل شده است و در حال اجرای 

مسیر ورودی و خروجی به پل ها هستیم.

احداث 2 پل ترافیکی روی کانال آب خیابان دکتر حسابی

خطر ساختمان های 
ناایمن در قلب بازار 

اصفهان
بازارهای اصفهــان که قدمت 
باالیی دارند این روزها به علت 
فرسودگی و عدم رسیدگی در 

شرایط نا ایمن قرار گرفته اند.

وز عکس ر

مهر
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مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان بر لزوم تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
در استان تاکید کرد و گفت: الزم است برنامه زمانی تجهیز کارگاه ها توسط انبوه سازان 
و سازندگان در اسرع وقت تهیه شــود. به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرســازی )اصفهان(، علیرضا قاری قرآن در بازدید از رونــد اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن در شهر جدید بهارستان در جنوب کالن شهر اصفهان، افزود: برای حل 
مشکالت موجود، شرکت های عمران شهرهای جدید باید با حضور در کارگاه های 
ساخت و ساز، مسائل و مشکالت را با سرعت پیگیری و حل و فصل کنند.وی با بیان 
اینکه طرح نهضت ملی مسکن از لحاظ جنس طرح شــباهت هایی با پروژه های 
راه سازی و پل سازی دارد،گفت: در این قبیل پروژه ها با انعقاد قرارداد، زمین در اختیار 
پیمانکار قرار می گیرد و مطابق با شرایط پیمان عمل می شود، در طرح نهضت ملی 
مسکن نیز به طور تقریبی به همین شیوه است با این تفاوت که کارفرما مردم هستند، 
به عالوه اینکه در این طرح برای کمک به مردم شیوه نامه هایی تنظیم شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با تاکید بر اجرای طرح ها بر اساس ساز و کار 
ویژه و مشخص اضافه کرد: کیفیت به همراه صرفه جویی در هزینه ها برای دستیابی 

به بهای تمام شده مناسب ضرورت دارد و باید حساب شده و دقیق پیش رفت.
وی تاکید کرد: در راستای سرعت بخشــی به اجرای طرح ها، برنامه زمانی تجهیز 
کارگاه توسط انبوه سازان و ســازندگان در اســرع وقت ارائه و عالوه بر این، برنامه 

زمان بندی، تهیه شود.
قاری قرآن با بیان اینکه الزامی است برنامه زمان بندی همه سازندگان و انبوه سازان 

این طرح مشخص و در ذیل قراردادها ارائه شود، گفت: این برنامه ها در جلسه های 
مختلف پیگیری می شود و در صورت عدم تطابق، مصداق های مرتبط را بررسی و 
مشکالت را در محل اجرای طرح حل می کنیم و بدین ترتیب کارها با سرعت ادامه 

می یابد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در جلسه اخیر، موضوعات و مباحث 
پیرامون خدمات شهری، آب، برق و گاز و مباحث نظام مهندسی، ایمنی در ساختمان، 
روند اجرای قراردادها مطرح شد و جهت رفع مشکالت برنامه ریزی الزم به عمل آمد.

در بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از روند اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن در شهر جدید بهارستان، مسائل و مشکالت موجود، پیشرفت فیزیکی طرح 
و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد به منظور رفع موانع 
اجرایی و تسریع در عملکرد، این جلسه ها هر دو هفته یک بار برگزار شود تا در اسرع 

وقت مسائل احتمالی که در مسیر اجرای طرح پیش می آید، تعیین تکلیف شود.
»نهضت ملی مسکن« طرح دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مردم است که مهم 
ترین هدف این طرح برنامه ریزی برای تولید یک میلیون مسکن در سال است و در 

افق چهار ساله، دولت مصمم به ایجاد چهار میلیون واحد مسکونی در کشور است.
از 422 هزار و 364 متقاضی که در طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان ثبت 

نام کردند، 282 هزار و 13 نفر واجد شرایط اولیه تشخیص داده شدند.
اصفهان حدود پنج میلیون و 300 هزار نفر جمعیت در 28 شهرستان دارد و سومین 

استان پرجمعیت کشور به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت:صنعتی سازی در ساخت و ساز نیاز 
به استفاده از محصوالت جدید دارد تا کیفیت ، سرعت و ایمنی در ساخت و ساز 

متحول شود.
رخصتی در نخستین همایش فناورانه صنعت ساختمان و مسکن که در سالن 
همایش های مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی با محوریت طرح جهش 
تولید مسکن برگزار شد،اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهدیم که مرکز تحقیقات 
وزارت راه، مسکن و شهرسازی به دنبال تحول صنعت ساختمان است تا ضمن 
بهبود معماری ســاختمان، مزایایی همچون کاهش هزینه و افزایش ســرعت 
ساخت و ساز نیز حاصل شود که این امر مســتلزم، تغییر در نوع ساخت وساز و 

صنعتی سازی است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: صنعتی سازی در ساخت و 

ساز نیاز به استفاده از محصوالت جدید دارد تا کیفیت، سرعت و ایمنی در ساخت 
و ساز متحول شود.

وی افزود: جهت مرتفع سازی دیگر نمی توان از محصوالت عمومی استفاده کرد 
و باید به سمت تولید محصوالت جدید با تکنولوژی جدید برویم که در این راستا 
ذوب آهن تولید انبوه محصوالتی همچون تیرآهن های بال پهن را محقق ساخته 

که مزایای استفاده از آن در راستای شاخص های صنعتی سازی است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه ایران با 30 میلیون تن 
تولید رتبه دهم تولیــد فوالد دنیا را دارد و ظرفیت تولیــد بیش از 40 میلیون هم 
موجود است در حالی که قبل از انقالب تنها یک کوره بلند با تولید ساالنه ۵00 هزار 
تن در اختیار داشتیم، گفت: با توجه به جمعیت و مصرف سرانه فوالد، هم اکنون 
با تولید مازاد مواجه هستیم که باید صادر شود و بنابراین حرکت صنایع فوالدی 
به سمت تولید محصوالت خاص مشکلی در تامین محصوالت فوالدی عمومی 

ایجاد نمی کند.
رخصتی با اشــاره به ضرورت بهره گیری بیشتر از ســازه های فوالدی در صنعت 
ساختمان کشور، گفت: محصوالت جدید ذوب آهن به توسعه صنعت ساختمان 
و صنعتی سازی کمک می کند و به طور کلی صنعت فوالد کشور برای پاسخگویی 

به نیاز های جدید باید به سمت تولید فوالد های خاص برود.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: یکی از رویکرد های جدید این مجتمع 
عظیم صنعتی در بخش فروش که در بورس کاال انجام می شــود، تعریف سبد 
محصوالت بر اساس نیاز پروژه هاست که موجب کاهش هزینه های انبوه سازان 

و تسهیل ساخت و ساز است.
وی همچنین به تولید محصوالت جدید در شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان 
از جمله دیوار های پیش ساخته با ویژگی های جدید و همچنین امکان استفاده 
از سرباره های ذوب آهن در تولید بتن های خاص نیز اشاره کرد و گفت: امیدوارم 
این مجتمع عظیم صنعتی که با تولید ریل ملی و توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان 
یکی از زیرساخت های اصلی کشور را رقم زد، امروز نیز بتواند به عنوان همکار مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ســایر نهاد های ذی ربط در تحول صنعت 

ساختمان کشور نقش خود را به خوبی ایفا کند.
گفتنی است؛نخســتین رویداد فناورانه صنعت ســاختمان و مسکن با حضور 
مهندس رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس، دکتر غفاری رییس سازمان 
ملی زمین و مسکن، مدیرعامل بانک مسکن، سرپرســت مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی، رییس مرکز توسعه و سیاســت های راهبری وزارت راه و 
شهرسازی و جمعی از مسئولین و متخصصین و فعاالن صنعت ساختمان کشور 

برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان تاکید کرد:

لزوم تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اصفهان

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

صنعتی سازی در ساخت و ساز نیاز به استفاده از محصوالت جدید دارد
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