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صورت می گیرد؛

برگزاری کنگره
شهدای طلبه و
روحانی اصفهان
7

ذخایر استراتژیک اصفهان کامال اشباع است و مدیران تنظیم بازار وعده مقابله با گرانی و
سودجویی ها را می دهند؛

موردی عجیب ازاجاره بهای یکی ازگران قیمت ترین

آرامش پس ازطوفان

هتل های اصفهان؛

هتل عباسی  ۵۰سال ۲۵۰ ،هزار
تومان اجاره پرداخت کرده است !

مدیرکل صمت استان :

چهارکاالی اساسی در
اصفهان باید با قیمت جدید
به مصرف کننده ارائه شود
3

ازروزپنجشنبه با آزاد سازی قیمت ها ،بازاراوضاع آرامی ندارد .هجوم مردم به فروشــگاه های مواد غذایی برای خرید اقالم مصرفی اتفاقی طبیعی است که درروزهای اخیر

مدیرکل میراثفرهنگی چهارمحال

مشاهده شده است .مردم ازترس گرانی های بیشترو یا نایاب شدن مواد غذایی حتی بیشترازنیازخود به خرید اقدام می کنند و همین تعادل بازاررا برهم زده است .مسئوالن
دراستان اصفهان اما می گویند همه چیزتحت کنترل است و درروزهای آینده هیچ نوع کمبودی دربازارمواد غذایی استان وجود نخواهد داشت.

معاون حملونقل راهداری و حملونقل جادهای استان:

پایانههای مسافربری اصفهان تجهیزشود
3

مدیربهزیستی استان خبرداد:

3

فعالیت بی رویه معادن ،درحال نابودی یکی ازبزرگ ترین منابع آبی و
محیط زیستی اصفهان درکوه کرکس است؛

گرانی مواد اولیه از
مهمترین مشکالت
هنرمندان است

عکس :تسنیم

7

و بختیاری:

4

تاراج کرکس

تعطیلی تمامی مراکز

تجمیعی واکسیناسیون

کرونا درکالن شهراصفهان

آمار ۱۰درصدی زنان معتاد دراصفهان

5

5

حل معمای زایندهرود
درگروی نظارت

جنجالیترین پست تیم ملی درجام جهانی؛

سینوسی ها!

6

5

آگهی مناقصه ( چاپ دوم )

نوبت دوم

خون شما

زند گی می بخشد

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر ســازمانی اقــدام الزم را به

 -1عملیات پیاده رو سازی معابرسطح شهربه شماره 2001093298000002

عمل آورند.

2001093298000005

 -تاریخ انتشارفراخوان1401/2/17 :

 -2عملیــات زیرســازی و آســفالت معابر ســطح شــهر به شــماره

مواعد زمانی:

 -3عملیات آسفالت معابر سطح شهر به شماره  2001093298000004را از

 -مهلت دریافت اسناد فراخوان1401/2/25 :

کلیه مراحــل برگزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا

 -زمان بازگشایی پاکت ها1401/3/8 :

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت
به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای
م الف1312694:

 -مهلت ارسال1401/3/7 :

نوع و مبلغ تضمین شــرکت درفرایند ارجــاع کار :ضمانتنامه بانکی یا

سپرده نقدی

اطالعات تماس و آدرس دســتگاه :خمینی شهرمیدان قدس شهرداری

مرکزی 33641415

علی اصغر حاج حیدری -شهردارخمینی شهر

زاینده رود را دنبال کنید
zayanderoudonline.ir

r
اهدای خون تداوم رسالت انسانی
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کافه سیاست
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زمان برگزاری انتخابات هیئترییسه مجلس مشخص شد
عضو هئیترییسه مجلس از برگزاری انتخابات این هیئت برای اجالسیه سوم در روز چهارشنبه ۴
خرداد خبرداد.علیرضا سلیمی با بیان اینکه نمایندگان درهفته جاری درروزهای یکشنبه ،سهشنبه و

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنگام بازگشت ازگفت وگوهای خود درتهران ،درآلمان مورد بازداشت موقت قرارگرفت؛

چهارشنبه جلسه علنی خواهند داشت،گفت :جلسات هفته جاری مجلس با دستورکاراعالمی برگزار

پشت پرده ماجرای فرودگاه فرانکفورت چیست؟

خواهد شد و تاکنون برای برگزاری جلسه غیر علنی برنامهریزی انجام نشده است.وی درباره زمان
انتخابات هیئترییسه مجلس برای اجالسیه سوم ،ادامه داد :طبق برنامهریزی که در هیئترییسه
داشتهایم روزچهارشنبه  4خرداد این انتخابات برگزارخواهد شد.نماینده محالت درمجلس تصریح
کرد :قرار است در انتخابات هیئترییسه مجلس ،یک رییس ،دو نواب ،ششدبیر و سه ناظر در روز
چهارم خرداد در صحن پارلمان انتخاب شوند.
عضو هیئترییســه مجلس با بیان اینکه رایگیــری در صحن پارلمان به صــورت گلدانی انجام
میشود و گلدانها از سوی منشیهای صحن در بین نمایندگان توزیع میشود و نمایندگان اسامی
کاندیداهای مورد نظر خود را بر روی برگهها نوشــته و در گلدان میاندازند ،اظهار کرد :سال گذشته
به دلیل شــرایط کرونایی انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شــد که در ســال جاری اینگونه
نخواهد بود.

وزارت اطالعات  ۹هزارحساب بانکی را مسدود کرد

به نظر می رسد رژیم و البی صهیونیستی مثل سابق با

با رصد و رهگیریهای اطالعاتی وزارت اطالعات ،ضمن اشــراف بر شــبکه دالالن غیرمجاز ارزی،

بوده است ،قصد مانع تراشی در روند گفت وگوها را

معامالت پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور ،با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضایی،
حســابهای بانکی  454نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند.با
اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ســتد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر ۹۲۱۹ ،فقره حساب بانکی

هر گونه پیشرفت در گفت وگوها مخالف و از آن نگران

دارد و در این مسیر از هیچ تالش و اقدامی فروگذار

نیست

با گردش بیش از  600هزار میلیارد ریال از این عناصر در ســطح کشور مسدود شد.وزارت اطالعات
ضمن اعالم پایش دقیق و مستمر فعالیتهای غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز ،به مردم شریف
ایران اطمینان میدهد که عالوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز ،همزمان و همراه
با اجرای کامل اقدام ملی مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانهها ،اجازه ســوء استفاده از فضای
معامالت غیرقانونی و قاچاق کاالهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تالشی برای حفظ آرامش و
ثبات بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد.

پلیس مرزی شــده و پلیس هم توجهی به هویت مســافران نکرده

دارد و برخی از گزارشهای ســرویسهای امنیتی این کشــور که به

رکورد بی سابقه بازرسی ها ازتاسیسات هسته ای ایران

گفت وگوهای خوب و رو به جلو خود در تهران ،در آلمان مورد بازداشت

است .مورا نیز در توئیتی نوشــت که هیچ توضیح روشنی به او درباره

طور اختصاصی در رسانههای اسراییلی و درباره موضوع ایران منتشر

موقت قرار گرفت و تلفن همراهش ضبط شد .این اتفاق گویای نکات

این ماجرا ندادهاند.

شدهاند ،در کنار سایر شواهد ،چنین گزارهای را تایید میکنند.از طرف

شبکه آمریکایی «بلومبرگ» در گزارشی مدعی شد برنامه هستهای ایران در سال گذشته با تعداد

مهمی در پشت پرده ماجراست .انریکه مورا ،معاون مسئول سیاست

وی همچنین نوشــت که این اقدام نقض کنوانســیون وین مبنی بر

دیگر ،یکی از موضوعاتی که مورا در توئیت دوم خود به آن اشاره کرده،

بیسابقه بازرسیهای بینالمللی مورد بررسی قرارگرفت و بازرسان آژانس دسترسیگستردهای به

خارجی اروپا به همــراه دو نفر از همکارانش ،صبــح جمعه به هنگام

مصونیت دیپلماتهاســت .چرا که او یک مقام اتحادیــه اروپا و در

موضوع حکم اعدام احمدرضا جاللی است که به اتهام جاسوسی برای

دادهها و تاسیسات هستهای ایران داشتند.آژانس اتمی دراین ماه درگزارش محدودیکه بلومبرگ

بازگشت از ســفر تهران در فرودگاه فرانکفورت توســط پلیس آلمان

چارچوب یک ماموریت رســمی در حال ســفر بوده است .مضاف بر

موساد و کمک به ترور دانشمندان هستهای کشورمان در حال حاضر

مدعی است آن را مشاهده کرده ،اعالم کرد« :تعداد بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در

به طور موقت در حالتی شــبیه به بازداشت ،نگه داشــته شدند .مورا

اینکه او گذرنامه دیپلماتیک از اســپانیا دارد.در همین حال ،این مقام

در زندان است.

سالگذشته از 21تاسیسات هستهای اعالمشده ایران ،بیش ازیک بازرسی درهرروزبوده است».به

معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به هنگام بازگشت از

و همکارانــش از فرانکفورت قصد عزیمت به بروکســل ،مقر اتحادیه

اتحادیه اروپا سه شنبه شب راهی تهران شد و طی روزهای چهارشنبه

فشار بر مقام اروپایی در خصوص جاللی ،به عبارتی دم خروسی است

ادعای این گزارش ،بازرسیها حتی پس از تصمیم ایران برای ممانعت از ارائه دادهها و جلوگیری

اروپا را داشتند.

و پنجشنبه چندین ساعت با علی باقری ،مذاکره کننده ارشد کشورمان

که مبدأ فشارهای این اقدامات مخرب را افشــا میکند .در ماجرای

از بازدیدهای سرزده از فوریه  ۲۰۲۱رکورد زد.رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

پلیس آلمــان اندکی بعدتر اعالم کرد این ســه دیپلمــات را به مدت

گفت وگو کرد.

فرانکفورت زمینه مخالفت با پیشــرفت در گفت وگوهای هســته ای

در سخنرانی خود در پارلمان اروپا ،با اشاره به مســئله ایران ابراز امیدواری کرد که آژانس بتواند بر

 ۴۰دقیقه بازداشــت کرده؛ به گفته پلیس ،این بازداشــت بر اساس

به خبرنگار گزارش خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا ،بحثهای مورا و

دیده می شــود که از طریق فشــار بر فردی که به دنبال تحقق توافق

اساس یک جدول زمانی متناسب با ایران به توافق دست یابد .وی همچنین مدعی شد ،ایران اخیرا

شــاخصهای رایانهای صورت گرفته و ارتباطی به خود این اشخاص

باقری در فضایی مثبت برگزار شده و روند و پیشرفت خوبی داشته و

اســت ،اتفاق میافتد و دیگری حمایت از جاللی است که عامل رژیم

اطالعاتی درباره فعالیتهای خود به آژانس ارائه نکرده اســت.مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی

نداشته اســت .طبق توضیحات پلیس آلمان ،یکی از دالیل بازداشت

گفت وگوها تقریبا به مراحل نهایی خود رســیده است.بر اساس این

صهیونیستی است.

اتمی روز  ۱۴اسفند ماه در تهران با محمد اسالمی ،رییس سازمان انرژی اتمی برای سومین بار در

آنها به مسیر پروازیشان مربوط بوده اســت.پایگاه خبری-تحلیلی

گزارش ،به نظر می رســد رژیم و البی صهیونیســتی مثل سابق با هر

مخرج مشترک این دو موضوع ،منافع رژیم صهیونیستی و دوستان

دولت سیزدهم دیدار و گفتوگو کرده بود.پس از آن دیدار ،ایران و آژانس در بیانیهای اعالم کردند

پولیتیکو نوشــته یک دلیل که در میان مقامهای اتحادیه اروپا مطرح

گونه پیشــرفت در گفت وگوها مخالف و از آن نگران بوده است ،قصد

آن اســت.اما از همه مهم تر ،اقدامات فوق که ناشی از دستپاچگی و

میان دو طرف توافق شده تا همکاریها و گفتوگوهای میان خود را سرعت بخشیده و توافق کنند.

میشود این است که این سه دیپلمات به دلیل تغییر برنامههایشان

مانع تراشی در روند گفت وگوها را دارد و در این مسیر از هیچ تالش و

آشفتگی البی صهیونیستی و جبهه مخالف با توافق در وین است ،یک

رییس سازمان انرژی اتمی ایران هم در کنفرانس خبری با مدیرکل آژانس ،اعالم کرد :توافق کردیم

در تهران مجبور شــدهاند چندین بار بلیت سفرشــان به اروپا را عوض

اقدامی فروگذار نیست.

نشانه مهم و جدی مبنی بر این است که با پیشرفت های اخیر در گفت

مدارکی که باید بین ایران و آژانس مبادله شود ،حداکثر تا خرداد صورت گیرد.

کنند و همین موضوع احتماال باعث ارســال اتوماتیک هشــدار برای

البی صهیونیستی در بخشی از دستگاه های امنیتی آلمان نفوذ خوبی

وگوهای تهران ،مذاکرات وین به مراحل نهایی خود رسیده است.

خبر روز

ادعای کاخ سفید:

خواستههای ایران ،مانع اصلی برسرراه بازگشت به مذاکرات است
سخنگویکاخ سفید درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین مدعی شدکه خواستههای ایران مانع اصلی برسرراه بازگشت به این مذاکرات است.جن ساکی ،سخنگوی
کاخ سفید درنشست خبری هفتگی خود درپاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیرنماینده روسیه درسازمانهای بینالمللی دروین درباره مذاکرات وین و اینکه«آیا مسکو
مانع ازسرگیری اینگفتوگوهاست؟» همچون سایرمقامات آمریکایی تالشکرد توپ را به زمین ایران بیندازد و خواستههای مشروع ایران را مانعی برای ادامه مذاکرات
برشمرد.بنابرگزارش وب سایتکاخ سفید ،جن ساکی دراین بارهگفت :دیدگاه ما درباره توافق این استکه ایران باید تصمیم بگیردکه آیا همچنان می خواهد برشرایط
خارج (ازبرجام) خود پافشاریکند یا آماده امضای یک توافق است.وی درادامه بدون اشاره به زیادهخواهیهای واشنگتن درمذاکرات مدعی شد :ما همچنین براین
باوریمکه امضای یک توافق منافع تمام طرفها را تامین خواهدکرد .اگرچه ما اقدامات روسیه دراوکراین و جنگو تجاوزعلیه اوکراین را محکومکردهایم اما بزرگترین
مانع برسرراه پیشرفت درتوافق ،ایران است.جن ساکی درآخرین نشست خبری خود دراین سمت درپاسخ به سوالی درباره سرنوشت شهروندان دوتابعیتی بازداشت
شده درایران درشرایطیکه مذاکرات وین متوقف شده است ،تصریحکرد :تیم مذاکرهکننده ما ازوزارت امورخارجه درحال تالش برای بازگرداندن تمام آمریکایی های
بازداشت شده درکشوری دیگربه خانه خود است.سخنگویکاخ سفید افزود :این موضوع ،همواره یک مسئله جدا ازمذاکرات هستهای با ایران بوده است ،آنها دریک
کانال نیستند .اما رییس جمهورآمریکا متعهد است و تمام اقدامات الزم را برای آزادی این افراد درایران انجام خواهد داد.پیش ازاین نیزیک سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا مدعی شدکه توپ درزمین ایران است و اینکشورباید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی دروین ،تصمیم نهایی را اتخاذکند.

وزیر کشور:

دربحبوحه مواضع مسکو درباره برنامه پوششی تسلیحات بیولوژیکی دراوکراین ،مدیرامورخلع سالح

وزیر کشور با قدردانی از مردم بهدلیل عدم

سازمان مللگفتکه این نهاد بینالمللی درباره چنین برنامههایی مطلع نیست و هیچ ظرفیت عملیاتی

استقبال از فراخوان دشمنان ،تاکید کرد که
دولت سیزدهم به وعدههایی که داده عمل
میکند و این آغاز راه شکوفایی اقتصادی
مردم ایران است.
احمد وحیدی همچنین با اشاره به قولها
و وعدههای دولت خاطرنشــان کرد :مثال
میبخشد و امروز شاهدیم که در وضعیت
بهتری قرار داریم.

طرح «تغییرساعت رسمی کشور» تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح «تغییر ساعت

سال  ۱۴۰۲اجرایی میشــود.وی در پاسخ به سوالی

رســمی کشــور» خبر داد.طحان نظیف افزود:طرح

درباره مصوبه تغییر ســاعت رســمی کشور گفت :هر

«تغییر ساعت رسمی کشــور» مغایر با شرع و قانون

نهادی باید در راســتای وظایف خود ،کار کارشناسی و

اساسی شناخته نشــد البته در مرحله قبل ابهاماتی

تخصصی انجام دهد .ما درشورای نگهبان درباره خوب

نســبت به این مصوبه وجود داشــت که با اصالحات

بودن یا بد بودن یک مصوبه و ضرورت تصویب آن ورود

مجلس این ابهامات از بین رفــت .در این طرح بین

نمیکنیم و تنهــا ورود ما در حوزه مغایرت با شــرع و

ساعت رسمی کشور و ســاعت کاری کارکنان تفکیک

قانون اساسی است.گاهی نسبت به مصوبه مخالفین

انجام شد .در مورد ساعت رســمی کشور دولت دیگر

و موافقینی وجود داردکه ما دراین حوزه ورود نمیکنیم

نمیتواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری

و این وظیفه مجلس اســت؛ اما در رابطه با مغایرت با

کارکنان با توجه به منطقــه و جغرافیا دولت میتواند

شرع و قانون باید کار کارشناسی انجام دهیم.طحان

ساعتکاریکارکنان را تغییردهد .این قانون ازابتدای

نظیف در پاسخ به سوالی درباره قضازدایی و کاهش

وحیــدی در بحــث اصــاح یارانــه هم
خاطرنشــان کرد که یارانههــا باید اصالح
میشد و این اصالح یارانهها به نفع مردم
و طبقات کمبرخوردار است .البته مردم هم
همراهی میکنند چون در این طرح منافع
روشن و ملموسی برای مردم وجود دارد و
ورودی پروندههاگفت :وظیفه شورای نگهبان براساس
قانون اساسی مشخص اســت و ما در انتهای زنجیره
تقنین قرار داریم؛ اما از هر طرح و الیحه کارشناســی
اســتقبال میکنیم .هادی طحان نظیف گفت :طرح
«جهش تولید دانشبنیان» چند باربین شورای نگهبان
و مجلس دررفتوآمد بود و درنهایت چهارشنبهگذشته
مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفت

عکس روز

اولین خواست در این طرح رسیدن عادالنه
یارانه به مردم است .این آغاز راه شکوفایی
اقتصادی مردم ایران است.
به گفته وی ،در ارز ترجیحی ثروتمندان چند
برابر بقیه مردم از یارانه استفاده میکردند
که باید عادالنه میشــد.رییس شــورای
امنیت کشور با تصریح این مورد که به لحاظ
وفور کاال مشکلی نداشته و نداریم ،گفت:
شــاید اختالل موقتی در سامانه مشاهده
شود؛ اما با کمبود مواجه نشدیم و اقالمی
مانند تخم مرغ و مرغ به حدی زیاد است.
وی افزود :روغن هــم در انبارها و هم در

یورش برای
پوشاندن جنایت
حملــه پلیــس اســراییل
بــه مراســم تشــییع پیکر
« شیرین ابو عاقله» خبرنگار
الجزیره در شهر «جنین» در
کرانه باختری فلسطین

سازمان ملل:

دولت به وعده های
داده شده عمل میکند

دولت قول داد که روابــط خارجی را بهبود

سخنگوی شورای نگهبان:

بین الملل

کارخانههــا موجود اســت هرچند ممکن
اســت به دلیل تغییر از یــک وضعیت در
برخی ساعات در برخی فروشگاهها تغییر
موقت ایجاد شود.
وزیر کشــور با بیان اینکه وقتــی در غرب
چیزی کم میشــود غــارت میکنند ولی
در کشــور ما حتی هجوم به فروشــگاهها
هم نبــود ،گفــت :نهایت اینکــه در برخی
جاهــا بــرای خرید صــف داشــتیم که
محدود بود.

ردی ازبرنامه تسلیحات بیولوژیک دراوکراین نیافتیم
تکنیکی یا دستوری برای انجام تحقیق
در این باره ندارد.بــه نقل از پایگاه خبری
سازمان ملل ،این پاسخ از سوی سازمان
ملل در پی درخواست روســیه مبنی بر
وجود چنین آزمایشگاههایی با حمایت
مالی آمریکا دراوکراین مطرح شده است.
توماس مارکرام ،معاون نماینده ارشــد
مدیرامورخلع سالح سازمان ملل توضیح
دادکهکنوانسیون خلع سالح اتمی حاوی
چندین مورد اســت که کشورهای عضو
میتوانند به نگرانیها یا تردیدها در مورد فعالیتهای همتایان خود رسیدگی کنند.روسیه ،آمریکا و
اوکراینکشورهای عضوکنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی  ۱۹۷۲هستندکه براساس آن تولید ،ساخت،
مالکیت ،انتقال ،ذخیرهسازی و استفاده از تسلیحات سمی و بیولوژیکی ممنوع است.در این میان،
واسیلی نبنزیا سفیرروسیه نیزگفتهکه درخواستکشورش برای برگزاری این نشستکه سومین مورد
است به این دلیل مطرح شدهکه شواهدی مبنی براین مسئله وجود داردکه وزارت دفاع آمریکا درحال
انجام پروژههای خطرناک بیولوژیکی با ماهیت محرمانه درمرزغربی با روسیه است.

ولیعهد عربستان به مصرمیرود
منابع دیپلماتیک مصر از مقدمات سفر آتی ولیعهد سعودی به مصر طی روزهای آینده خبر دادند.
به نقل از العربی الجدید ،این منابع اعالم کردند ،سفر محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان به مصر با
هدف رایزنی در خصوص نشستی است که قرار است در ماه ژوئن آتی در اراضی اشغالی فلسطین با
مشارکت رهبران آمریکا ،مصر ،بحرین ،امارات و نفتالی بنت ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی برگزار
شود.منابع اعالم کردند ،این سفر زمانی انجام میشود که روابط بین عربستان و دولت جو بایدن،
رییس جمهوری آمریکا پس از جنگ روسیه علیه اوکراین و مخالفت ریاض با درخواست واشنگتن
درخصوص افزایش تولید نفت برایکنترل قیمتها دربازارهای انرژی شاهد تنش چشمگیراست.
در همین رابطه ،یک منبع دیپلماتیک رسمی اعالم کرد ،تحوالت اخیری که منطقه شاهد آن بوده،
محور رایزنیهای میان عبدالفتاح السیسی ،رییس جمهوری مصر و ولیعهد سعودی قرار خواهد
گرفت.منبع مذکور اعالم کرد ،محمد بن سلمان به سمت خاتمه بخشیدن به اختالفات بین قاهره و
آنکارا پیش خواهد رفت و احیای روابط بین آنکارا و ریاض ،بخش اساسی عادی سازی روابط بین
مصرو ترکیه درسایه حمایت اقتصادی سعودی ازمصرطی ماههای اخیربوده و تالش برای برگزاری
نشست سه جانبه بین ترکیه ،مصر و عربستان طی دوره آتی وجود دارد.

حاکم دبی با برادررییس سابق امارات بیعت کرد
بعد ازدرگذشت رییس امارات متحده عربی ،حاکم دبی با برادراو بیعتکرد.شیخ «محمد بن راشد آل
مکتوم» ،نایب رییس دولت امارات و رییس شورای وزیران و حاکم دوبی با شیخ «محمد بن زاید آل
نهیان» به عنوان رییس امارات متحده عربی بیعتکرد.محمد بن زاید برادر« خلیفه بن زاید» ،رییس
سابق امارات استکه روزجمعه درسن  ۷۳سالگی فوتکرد.خلیفه بن زاید ،بزرگترین فرزند «زاید
بن سلطان آل نهیان» موسس دولت امارات و ولیعهد او بود و پس ازفوت پدرش حاکم ابوظبی شد و
شورای عالی اتحاد امارات درتاریخ  ۳نوامبر ۲۰۰۴او را به عنوان رییس امارات انتخابکرد.

اخبار
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توزیع بیش از  ۴هزارمیلیارد تومان عوارض ارزش افزوده
درســال گذشــته  ۴هزار و  ۶۹۰هزار میلیــارد تومان عــوارض ارزش افــزوده شــهرداریها در بین
فرمانداریهای استان اصفهان توزیع شده اســت.مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه در سال

ذخایر استراتژیک اصفهان کامال اشباع است و مدیران تنظیم بازار وعده مقابله با گرانی و سودجویی ها را می دهند؛

 ،۱۳۹۹دو هزار و  ۱۱۰میلیارد تومان ارزش افزوده در بین فرمانداریها توزیع شــده بود ،گفت :عوارض

آرامش پس ازطوفان

توزیع شده درسالگذشته رشد  ۱۲۲درصدی داشته است.عباس مزیکی افزود :فرمانداریها این مبالغ
را به حساب روستاهای بدون دهیاری واریزمیکنند.وی درادامهگفت :درسالگذشته همچنین چهار
میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان ازاین عوارضها به حساب ادارهکل امورعشایری استان واریزشده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته  ۲۰هزار و  ۸۰میلیارد تومان مالیات

قیمت ها بوده که به صورت سراســری ابالغ شد.معاون تولیدات دام
و طیور جهاد کشاورزی اســتان اصفهان افزود :در قالب همین قیمت
های اعالمی ،مواد پروتئینی عرضه میشــود و پیشبینی خواهد شد
که در بازار شاید ما به این سقف قیمتی هم نرسیم ،چراکه در خیلی از
مکان ها نه تنها افزایش قیمتی نخواهیم داشت ،بلکه به علت این که
محصوالت به صورت فراوان یافت میشود فروشندگان مجبور هستند
با قیمت مناسبتری محصوالت را به فروش برسانند.
در بعد نظارت های صنفی هم مدیر بازرســی و نظــارت اتاق اصناف
اســتان اصفهان وعده برخورد با متخلفان را داده و اعالم کرد بازرسان
اتاق اصناف اســتان اصفهان همه روزه حتی روزهای تعطیل در ســه
شیفت کاری در سطح عرضه استان در حال بازرسی و نظارت هستند
و هیچ کدام از کاالهای اساســی در اســتان اصفهان با کمبود مواجه
نخواهد بود.
جواد محمدی فشارکی در خصوص نظارت های بازرسی اتاق اصناف
اصفهان اظهار کرد :در مجموعه بازرســی اتاق اصناف استان اصفهان،
در مجموع  ۹۱بازرس رسمی و  ۲۴۶بازرس افتخاری در حال فعالیت
هستند ،از زمانی که دولت طرح مردمی سازی توزیع عادالنه یارانهها را
آغاز کرد اکیپهای بازرسی مجموعه در قالب طرحهای ویژه همانند
اکیپهای نوروزی و مــاه مبارک رمضان در حالــت آماده باش قرار
از روز پنجشــنبه با آزاد سازی قیمت ها،

گفت :الزم نیست مردم نگران موجودی کاالهای اساسی باشند ،این

بازار اوضاع آرامی ندارد .هجوم مردم به

کاالها بر اساس نرخ تعیین شدهای که باالتر هم نخواهد رفت ،عرضه

فروشگاه های مواد غذایی برای خرید اقالم مصرفی اتفاقی طبیعی

خواهد شــد.معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با

است که در روزهای اخیر مشاهده شده اســت .مردم از ترس گرانی

تاکید بر اینکه در عرضه کاالها هیچ مشــکلی وجود ندارد ،اضافه کرد:

های بیشــتر و یا نایاب شدن مواد غذایی حتی بیشــتر از نیاز خود به

کشتارگاهها فعال هســتند و مرغ منجمد توزیع خواهد شد تا کمبود

پریسا سعادت

خرید اقدام می کنند و همین تعادل بازار را بر هم زده است .مسئوالن

احتمالی را جبران کند.

در اســتان اصفهان اما می گوینــد همه چیز تحت کنترل اســت و در

نقش تصریح کرد :همان  ۴قلم کاالی اساســی که ستاد تنظیم بازار

روزهای آینده هیچ نــوع کمبودی در بازار مواد غذایی اســتان وجود

کشور ،نرخ آن را تعیین کرد ،در حال توزیع است و جای نگرانی وجود

نخواهد داشت.

ندارد .یکی از دغدغه های اصلی مــردم گرانی های مواد غذایی بوده

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفته است :هیچ

که در این زمینه معاون تولیدات دام و طیور جهاد کشــاورزی استان

مشکلی در تامین کاالهای اساسی نداریم و ذخایر استراتژیک استان

اصفهان گفت :مردم باید بدانند و اطمینان داشته باشند که این قیمت

کامال اشباع شــده و حتی ذخایر کاالهای اساسی بیشتر از نیاز مردم

هایی که اعالم شده است باقی خواهد ماند.

است یعنی تا چند ماه آینده مشکلی ندارد.امیررضا نقش اظهار کرد:

حسین ایراندوســت با اشــاره به اینکه قیمت های اعالمی افزایشی

هیچ مشــکلی در تامین کاالهای اساسی نداریم و ذخایر استراتژیک

نخواهد بود ،اظهار کرد :ســقف قیمتهای کاالهای اساسی که اعالم

استان کامال اشباع شــده و حتی ذخایر کاالهای اساسیمان بیشتر

شده است را ما به دســتگاهها ،اتحادیه های مربوطه و اصناف اعالم

از نیاز مردم اســت یعنی تا  ۴ - ۳ماه آینده مشکلی وجود ندارد.وی

کردیم ،قیمت جدید اقالمی همچون مرغ ،شیر و تخممرغ و… سقف

کافهاقتصاد

گرفتند ،شیفتبندی شــدند و تشدید بازرســیها در دستور کار قرار
گرفت.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان اصفهان افزود :هر زمانی که
دولت قصد انجام هر طرحی را دارد ،افرادی سودجو در صحنه حاضر و
منتظر فرصت طلبی هستند تا به دنبال موضوعات اقتصادی احتکار،
کمفروشــی و گران فروشــی انجام دهند ،در این رابطه حساســیت
بیشــتری روی کاالهای اساســی وجود دارد و همکاران ما به صورت
میدانی در مناطق مختلف حاضر شــدند و با متخلفان برخورد شدید
انجام دادند ،خوشــبختانه قوانین تعزیرات حکومتی هم تغییر کرده
و مبالغ و نوع جریمهها بهگونهای بازدارندهتر از گذشــته شده است و
این در آینده ای بســیار نزدیک تاثیرگذار خواهد بــود.وی تاکید کرد:
بســیاری از احتکار هایی که انجام میشــود در انبارهــای عمومی و
انبارهای خصوصی نیستند و برخی افراد منازل را به انبار تغییر کاربری
دادند و در حال احتکار اقالم اساسی هستند ،اما گفتنی است کاالهای
اساسی در استان اصفهان فراوانی زیادی دارند و به هیچ عنوان کمبود
نداریم و هیچ کدام از کاالهای اساســی در اســتان اصفهان با کمبود
مواجه نخواهند بود.

خبر روز

بازارمسکن به کدام سو خواهد رفت؟
رییس اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد که تغییر قیمتهای اخیر کاالهای اساسی تاثیری بر بازار
مسکن نخواهد داشت.مصطفیقلی خسروی اظهارکرد :بازارمسکن ازپارامترهایی مثل تورم عمومی،
بازارهای موازی ،میزان تولید مسکن ،هزینه ساخت ،تورم نهادههای ساختمانی و نرخ دستمزد تاثیر
میگیرد و تغییرات اخیر قیمت کاالهای اساسی و خوراکی تاثیر چندانی بر این بازار ندارد.وی افزود:
اگر تغییر قیمت کاالهایی مثل روغــن ،لبنیات و ماکارونی تاثیر زیادی بر شــاخص تورم ایجاد کند
ممکن است تا حدود اندکی بر بازار مسکن اثر گذار باشــد؛ اما همانطور که گفتم رشد قیمت سنگین
ایجاد نخواهد کرد.خسروی با بیان این که مشاوران امالک نقشی در نوسانات قیمت مسکن ندارند،
گفت :طبیعی استکه پایین آمدن قیمت خانه منجربه رونق شغل واسطههای بازارامالک میشود،
بنابراین ما همواره طرفدار ارزان شدن مسکن هســتیم.رییس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به
صحبت های برخی نمایندگان مجلس مبنی بر نقش مشــاوران امالک بر افزایش قیمت مسکن
گفت :نمیدانم چه دلیلی دارد که برخی آقایان دائم بر یک تحلیل اشــتباه اصرار میکنند و کمکاری
خودشان را بهگردن مشاورامالک میاندازند.خسروی تاکیدکرد :ما طبق قانون نظام صنفی ،مجری
قوانین هستیم .بارها گفتهایم که این قانون برای صنف امالک حداقل هفت ایراد دارد که باید اصالح
شود .قانون را اصالح نمیکنند بعد هرجاکم میآورند ازمشاوران امالک مایه میگذارند.وی اظهارکرد:
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلسبه تازگی بیان کرده که هیئت مدیره اتحادیه امالک
که خودشان بنگاهدار هســتند نمیتوانند بنگاهداران را کنترل کنند .آخر مگر میشود از صنوف دیگر
برای اتحادیه امالک استفادهکرد .خسروی همچنین درباره آخرین وضعیت بازارمسکنگفت :ثباتی
که از حدود یک سال گذشته در بازار ایجاد شــده همچنان وجود دارد و قیمت مسکن در اردیبهشت
تغییر چندانی نداشــت .تا حدودی نگران بازار اجاره هستیم .به مشــاوران امالک توصیه میکنیم
با نزدیک شــدن به پیک جابه جایی از چانهزنی با مالکان برای کاهش نرخ اجاره بها غافل نشــوند.

عضو انجمن صنفی  CNGکشور:

ادامه روند موجود موجب نابودی صنعت  CNGمی شود
عضو انجمن صنفی  CNGکشور گفت :طی شش سال گذشته کارمزدها متناسب با افزایش هزینه
ها افزایش نیافته و در نتیجه با زیان انباشته مواجه شدهایم ،ادامه روند عرضه  CNGبا این میزان
کارمزد بهره برداری از جایگاهها امکان پذیر نیست.رضا نیکزاد ،افزود :افزایش بیش از صد درصدی
قیمت قطعات جایگاههای  CNGو افزایش شــدید قیمت روغن هم راستا با پایین آمدن کیفیت
قطعات و روغن ،در شرایطی که عمده جایگاه ها با عمر باالی  ١٠سال فرسوده شده و نیاز به بهسازی
دارد ،از مشکالت مهم در تولید و عرضه سوخت  CNGاست.وی افزود :البته جا ماندن جایگاه ها از
صف تولید کنندگان طی این ســال ها و هم ردیف قرار دادن با سوخت مایع هم یکی از دالیل عقب
ماندگی کارمزد است؛ این مسائل درحالی است که جایگزینی مصرف سوخت  CNGبه جای بنزین
در خودروها ،یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف بنزین و قطع وابستگی
کشور به واردات بنزین است.این عضو انجمن صنفی  CNGکشور با بیان اینکه قانون توسعه صنعت
 CNGدر دوره قبلی مجلس به تصویب رســید ،اما اقدامات دولت قبل و دولت ســیزدهم ،دست
کم تا به امروز تاثیر چندانی در توســعه این صنعت و افزایش مصرف  CNGنداشته است ،گفت:
یکی از دالیل مهم آن عدم توجه به مشــکالت صنعت  CNGدر هر دو بخــش عرضه و تقاضا بوده
است.نیکزاد افزود :در بخش عرضه و با وجود اینکه جایگاه های  CNGدر سال های اخیر به دلیل
اعمال سیاست های نادرست ،با کمتر از نیمی از ظرفیت نامی خود فعالیت کرده اند ،مصرف فعلی
 CNGکشور که حدودا هشت میلیارد متر مکعب در سال بوده نیز درآمد سرشاری را نصیب دولت
کرده است؛ به نحوی که به اذعان مسئولین وزارت نفت ،یکی از پرسود ترین پروژههای نفتی کشور
محسوب می شود اما با وجود این سود سرشار دولت از مصرف این سوخت پاک که البته در صورت
اعمال سیاستهای بهتر ،می توانست تا دو برابر شرایط فعلی ارتقا یابد ،همواره بزرگ ترین چالش
و مشکل جایگاه داران ،عدم افزایش متناسب حقالعمل جایگاهها با افزایش هزینه ها بوده است.

مدیر کل صمت استان :

چهارکاالی اساسی در
اصفهان باید با قیمت جدید
به مصرف کننده ارائه شود
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت اســتان
اصفهان گفت:کاالهــا و اقالمی از جمله
روغن ،مرغ ،تخم مــرغ و لبنیات که برای

وصول شده است ،افزود ۱۱ :هزارو  ۳۳۰میلیارد تومان ازاین مالیاتها مالیات مستقیم هستندکه رشد
 ۱۲۰درصدی را نسبت به سال  ۱۳۹۹نشان میدهد.عباس مزیکی افزود ۹ :هزارو پانصد میلیارد تومان
ازاین درآمدها مالیات ارزش افزوده استکه رشد  ۶۸درصدی نسبت به سال  ۱۳۹۹داشته است.

معاون حملونقل راهداری و حملونقل جادهای استان:

پایانههای مسافربری اصفهان تجهیزشود

معاون حملونقــل اداره کل راهــداری و حملونقل جادهای اســتان گفت :شــهرداری میتواند از
ظرفیتهای پایانههای مسافربری و شهری استفاده توریســتی کرده و باغ کتاب ،باغ موزه و مکان
بازی ایجادکند.محمد علی صلواتی با اشاره به اینکه پایانهها ویترین شهراصفهان محسوب میشود،
اظهار داشت :پایانههای مسافربری اولین مکان مواجهه مسافر با یک شهر است که تصور آن از یک
شهر برگرفته از امکانات ،المانها و زیباسازی موجود در پایانه است.وی با بیان اینکه نگاه به پایانهها
نباید فقط به حمل مسافرمنتهی شود،گفت :شهرداری میتواند ازظرفیتهای پایانههای مسافربری
و شهری استفاده توریستیکند به صورتیکه باغکتاب ،باغ موزه ،مکان بازی برایکودکان و نمایشگاه
خالقیت به شکل طبقاتی درپایانهها ایجاد شودکه مسافران ازخدمات بهتری بهرهمند شوند.معاون
حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان با اشاره به شیوعکرونا وکاهش آمارسفرها،
تصریحکرد :شیوعکرونا تبعات بسیاری را به همراه داشتکه تعداد زیادی ازرانندگان مسافربری تغییر
وضعیت داده و راننده باربری شدند.وی درخصوص ایمنی راهها وکنترل ترافیک،گفت :آمادگی همه
جانبه درخصوص نصب دوربینها برای قطع تخلف ناوگان درحوزه باربری و مسافری را داریم،کنترل
فنی یکپارچه اقدام مهمی استکه اگربتوانیم به صورت پایلوت درپایانهکاوه جانماییکنیم ،درارتقای
ایمنی ناوگان حمل و نقل شهری و خدمات پایانهها بسیارموثراست.صلواتی ادامه داد :همچنین در
برنامههای آینده نصب دوربینها دراتوبانکاوه برایکاهش آسیبها و معضالت اجتماعی دردستور
کارقرارمیگیرد و شهروندان درصورت مشاهده تخلف میتوانند با سامانه  ۱۴۰تماس حاصلکنند.

صدورمجوزمرکزنوآوری و توسعه تعاون استان
مجوزمرکزنوآوری و توسعه تعاون استان اصفهان دردانشگاه آزاد دولت آباد صادرشده و این مرکزبه
زودی راه اندازی میشود.رییس اداره توسعه تعاونیهای اداره کل تعاون ،رفاه کار و اجتماعی استان
گفت :این مرکزبا تسهیلگری دربخشهای تعاون و زیستبوم نوآوری به دنبال توانمندسازی بخش
تعاون و بهرهگیری از امکانات و فرصتهای نوآورانه اســت تا زمینههای رشد اقتصادی و اجتماعی
اعضای خود و دیگران را فراهم کند.شهین مشرف جوادی افزود :در دسترس قرار دادن فرصتهای
بالقوه بازارتعاونی دیگرهدف این مرکزاست.وی تاکیدکرد :تجمیع ایدهها و خالقیتها درکنارارکان
سرمایهگذاری و مدیریتی منجربه شکلگیری بخشهای متنوع اقتصاد دانش بنیان میشود.رییس
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد نیز در این نشست گفت :توسعه پایدار فعالیتهای نوآورانه در
تعاونی ها ،بازتعریف وکاربردی سازی مفهوم تعاون متناسب با نیازروز ،تمرکزبراستخراج چالشها و
راهکاریابی برای چالشهای بخش تعاون ،استفاده ازتمام ظرفیت زیستبوم نوآوری و هموارسازی
مسیرتبدیل ایده به محصول و تبدیل دانش به ارزش دراین مرکزمحقق خواهد شد.

صادرات  ۳۰میلیون دالری فرآوردههای خام دامی با کمک دانش بنیانها
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت :این استان بیش از  ۳۰میلیون دالر فرآوردههای خام دامی در سال  ۱۴۰۰صادر کرد که بسیاری از اینها نتیجه تالش
شرکتهای دانش بنیان بودهاست.شهرام موحدی اظهار داشت :پیرو فرمایشات رهبر معظم انقالب که امسال را تولید؛ دانش بنیان ،اشتغال آفرین نامگذاری
کردند ،همه آحاد ملت باید در این مسیر انجام وظیفه کنند و از این رو سازمان دامپزشکی استان نیز در در حوزه دانش بنیان گام برداشتهاست.وی با بیان اینکه
دامپزشکی در حوزه شــرکتهای دانش بنیان میتواند برای فعاالن این حوزه بســتر بسیار مناســبی فراهم کند ،افزود :در زمینه تجهیزات حوزه دامپزشکی با
حمایتهایی که انجام شده شماری از شرکتهای دانش بنیان دستگاههای سونوگرافی و رادیولوژی پرتابل و نیز لوازم جراحی تولید کردند.مدیرکل دامپزشکی
اســتان اصفهان با بیان اینکه تولید تجهیزات دامپزشــکی همچنان باید ادامه یابد ،خاطرنشان کرد :این تجهیزات تولید شده توســط دانش بنیانها به لحاظ
صادراتی نیز بی تردید بازار خوبی خواهند داشت.موحدی به فعالیت شرکتهای دانش بنیان در حوزه فرآوری فرآوردههای خام دامی اشاره کرد و گفت :پیش
تر بسیاری از فرآوردههای خام دامی یا قابلیت صادرات نداشت و یا ارزش افزودهای ایجاد نمیشد حتی به دلیل اینکه قابلیت صادرات نداشت استفاده داخلی
هم نمیتوانستیم داشته باشیم؛ اما اکنون در حوزه دانش بنیان اینها را فرآوری کرده و به ارز تبدیل کردهایم.

آنها قیمت جدید اعالم شده در صورتیکه
قیمت قدیم دارند باید بــا نرخ جدید در

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

بازار عرضه کنند و مابه التفــاوت آن را به

ارزش آفرینی ،پیش زمینه نوسازی بافتهای ناکارآمد

صندوق حمایت واریز شود.
امیرحســین کمیلی افزود :ارائه کاالهای

انجام میپذیرد.وی افــزود :در این رابطه اصلیترین

تعییــن قیمت شــده به قیمــت جدید
هیچگونه اجحافی به مصرف کننده ندارد
بــه دلیل اینکــه در زمان حاضــر مصرف
کننــدگان یارانه خــود را بصــورت نقدی
دریافت کردند و باید با ایــن یارانه کاال را
با قیمت جدید خریداری کند.وی با بیان
اینکه این موضوع به طــور کامل منطقی،
شرعی و قانونی است و هیچ ابهامی ندارد
ادامه داد:همه مــا حامی مردم و مصرف
کنندگان هســتیم و این طــرح (مردمی
سازی یارانه ها) به طور کامل به نفع مردم
اســت؛ اما دلیلی ندارد که کاالها با قیمت
قبل به مردم ارائه شود.به گفته وی ،نباید
دوبار برای روغن ،مرغ ،تخم مرغ و لبنیات
یارانه پرداخت شــود و با توجــه به اینکه
این مبلغ به حســاب مصــرف کنندگان
واریز شــده ،باید کاال را بــا قیمت جدید

معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی
استان اصفهانگفت :اجرای پروژههای محرک توسعه
و ارزش آفرین موجب میشــوند تا انگیزه الزم ایجاد
و سرمایهها به سمت این بافتها سوق پیدا کند.امیر
زاغیان در خصوص مجموعه اقدامــات به عمل آمده
درحوزه بازآفرینی شــهری درسطح استان اظهارکرد:
با توجه به وضعیــت بافتهای ناکارآمد شــهری که
شامل پنج نوع است نمیتوان انتظار نوسازی آنها در
مدت زمان کوتاه و حتی در یکســال را داشت بنابراین
نوســازی این بافتها در کنار هم و به صورت تدریجی

در بافتهای فرسوده شوند و از این طریق همسایگان

موضوع که موجب نوسازی میشود ارزش آفرینی در

و همجواران آن هم شروع به نوسازی بافتها میکنند.

بافتهای فرسوده استکه میبایست توسط متولیان

وی ادامه داد :به این معناکه با ایجاد خدماتی همچون،

امر صورت بپذیرد به عبارتی شهرداری و دولت به نوبه

اســتخر ،مراکز فرهنگی ،احیــای خانههای مخروبه

خود امکاناتی را دربافتهای ناکارآمد ایجاد میکنند و

که از نقاط منفی بافتها محســوب میشوند ،فعال

براســاس نیاز محدودههای بافت فرسوده پروژههای

کردن بازارچهها ،مدارس ،ورزشگاهها ،فضاهای بازی و

محرک توســعه و ارزش آفرین را شناســایی ،پیش

...موجبات افزایش امنیت ،رونق و نشاط در این قبیل

بینی و اجرایی میکنند و موجب میشــوند تا انگیزه

مناطق فراهم میشــود.زاغیان در خصوص تخفیف

الزم ایجاد و ســرمایهها به ســمت این بافتها سوق

عوارض صدورپروانه ساختمانی دربافت فرسوده اذعان

پیدا کند .معاون مســکن و ســاختمان ادارهکل راه و

داشت :مطابق با قانون ،شهرداریها مکلف هستند که

شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه پروژههای

حداقل  ۵۰درصد از عوارض صدور پروانه ســاختمانی

محرک توسعه معموال به طب سوزنی تعبیر میشوند،

برای کاربری مسکونی در این مناطق را تخفیف بدهند

گفت :این پروژهها همچون طب ســوزنی عملکرده و

و براین اساس عدد تخفیف داده شده به عنوان دیون

میتوانند باکمترین دخل و تصرف باعث ارزش آفرینی

دولت به شهرداری بوده و به نوبت پرداخت میشود .

عکس روز

خریداری کنند.
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت اســتان
اصفهان اظهار داشــت :مصرف کنندگانی
هم که هنوز یارانه خــود را دریافت نکردند
و یا این یارانه به اشــتباه برای آنها واریز
نشــده ،میتوانند پیگیــری الزم را انجام
دهند و به طور قطع این موارد قابل جبران
اســت و به اینگونه موارد رسیدگی خواهد
شد.
وی اضافه کرد :همه ما باید از روند قانونی
و منطقی که در حال انجام است به خوبی
دفاع کنیم.

برداشت محصول
در«جازموریان»
شــغل اصلی مــردم منطقه
جازموریان در جنوب اســتان
کرمان کشــاورزی اســت .در
این روســتا محصوالت زراعی
شامل گوجه فرنگی ،هندوانه و
سیب زمینی کشت و برداشت
می شود.

عکس :ایرنا

اخبار
معاون وزیرراه و شهرسازی درسفربه چهارمحال و بختیاری خبرداد:
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تامین زمین برای  ۲میلیون و  ۴۰۰هزارواحد
طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل میراثفرهنگی چهارمحال و بختیاری:

معاون وزیرراه و شهرسازی درسفربه استان چهارمحال و بختیاری ازتامین  ۲میلیون و  ۴۰۰هزارواحد

گرانی مواد اولیه ازمهمترین مشکالت هنرمندان است

مسکونی تاکنون برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن درکشورخبرداد .علیرضا فخاری اظهارداشت:
تالش ما برای تحقق چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن در حال انجام است و بخشی از این
تعهد در حال اجرا بوده و مابقی آن در دســتور کار قرار دارد.وی ادامــه داد :عملیات اجرایی تعدادی از
واحدهای نهضت ملی مسکن در حد زیرسازی و فونداسیون انجام شده و برخی واحدها نیز در مرحله
مطالعه قراردارد.مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه اجرای قانون شرط اصلی برای
زمینیکه درسال هایگذشــته دریافتکردهاند؛ اما بالاســتفاده مانده و درآن عملیات اجرایی انجام
ندادهاند را باید بازگردانند تا بتوان بخشــی از نیاز به زمین برای طرح نهضت ملی مسکن را تامین کرد.
فخاری با بیان اینکه همچنان واحدهایی از مســکن مهر در کشور به مرحله بهرهبرداری نرسیده است،
افزود :احداث  ۳۴هزار واحد از طرح مسکن مهر در کشور به دلیل ترک فعل ،مشکالت حقوقی یا عدم
پرداخت سهم متقاضی هنوزبهرهبرداری نشدهکه تالش داریم این تعداد واحد را نیزتعیین تکلیفکرده
و عملیات اجرایی آن را سرعت دهیم.معاون وزیرراه و شهرسازی درادامه ازتامین زیرساختهای الزم
برای شهرک الهیه بروجن و شهرک منظریه شهرکرد خبرداد وگفت :تصمیمات خوبی برای آماده سازی
و زیرساخت ها ،دسترسی مسیرها ،انتقال آبهای سطحی و آماده سازی فازهای بعدی گرفته شد و
همچنین  ۴۰میلیارد تومان اعتباربرای برطرف شدن بخشی ازاین نیازمندی ها به شهرک الهیه بروجن
اختصاص داده شد.

هنرصنعت پاپیهماشــه ،نقش نــگاری بر روی کاغذباطله اســت که
جلو های خاص به تولیدات این رشــته میدهد و چند ســالی است
در چهارمحال و بختیاری نیز هنرمندان صنعتگــر به تولید این صنایع
دســتی توجه دارند«.پاپیهماشــه» به معنی «خمیرکاغذ» از هنری
قدیمی رایج در میان صنایعدستی و هنرهای سنتی ایران است که از
انواع تولیدات آن میتوان به قلمدان ،آیینه ،شــانه ،جعبههای جواهر
و زیورآالت اشــاره کرد.مواد اصلی مورد نیاز بــرای تولید محصوالت
مرتبط با «پاپیهماشــه» از کاغذ باطله یا روزنامه و چسب چوب است
که با استفاده از آن میتوان در تمامی خانهها صنایعدستی و هنرهای
ســنتی متنوع زینتی و کاربردی را تولید کرد  .پاپیهماشــه ،هنر تلفیق
خمیر کاغذ ،کاغذ ،مقوا و چســب اســت و شــکلگیری آن در دوران
صفویه به اوج رسید.
یک هنرمند فعال رشته پاپیهماشه در چهارمحال و بختیاری با حدود

تسهیل صدورمجوزهای کسب و کارهای دانش بنیان درچهارمحال

 ۳۰سال سابقه فعالیت در این رشــته گفت :پاپیهماشه از رشتههای

صدور مجوزهای کسب و کارهای دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری تسهیل شد.رییس پارک علم

مرتبط با صنایعدستی و هنرهای سنتی اســت که از دورههای قبل از

و فناوری چهارمحال و بختیاری در نشست مشــترک با اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع
دستی استان گفت:طی عقد تفاهم نامهای با دســتگاههای متولی ،صدور مجوزهای کسب و کار های
این حوزه تسهیل شد.پیر علی با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیتهای حوزه گردشگری و صنایع دستی
افزود :کارشناسان خبره و ظرفیتهای خوب در مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
و همچنین فعالیت دانشکده هنرو اساتید و دانشجویان این حوزه ،قطعا برای تحقق شعارسال و ایجاد
اشتغال پایدارابزاری مفید هستند.دراین دیدارعلیرضاجیالن ،مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان
با اشاره به فعالیت بیش از ۸۰رشته از ۱۵۰رشته صنایع دستی دراستان ،قیمت باالی مواد اولیه و نیزنبود
بازارفروش را ازمهم ترین چالشها و مشکالت فعاالن این حوزه برشمرد.

رییس اداره مهندســی و مطالعات منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت :باتوجه به
نزدیکی به فصلگرم وکاهش بارشها درسالگذشته آتش سوزی یکی ازتهدیدات اصلی منابع طبیعی
درحفاظت ازخاک به شمارمیآید.فرزاد رضازاده تصریحکرد :اگرآتشسوزی اتفاق بیفتد پوششگیاهی
از بین میرود و از بین رفتن پوشش گیاهی به آن معناست که آن بذری که گیاه بر روی زمین ریخته که
بتواند زمینه را برای سال آینده مهیاکند و پوششگیاهی برای سال آینده ایجاد شود ،نابود میشود.رضازاده
اضافهکرد :عالوهبراین موجودات ریزیکه درون خاک قراردارند ،میکروبها و حتیکرمها و جانداران و
حشرات بسیارریزیکهکمککننده به باروری خاک وگسترش پوششگیاهی هستند دراثرآتشسوزی
ازبین میرود.رضازاده عنوان داشت :طبق بررسیهای صورتگرفته درچهارمحال و بختیاری تقریبا طی 10
سالگذشته نزدیک به  127حریق بزرگ داشتیم و خوشبختانه توسط ادارههای متولی مانند منابع طبیعی

مفاد آراء
 2/202آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود  .در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شماره  1400/12/05 - 14648هيات دوم خانم زهرا نصر اصفهانی
به شناسنامه شــماره  68کدملي  1290094535صادره اصفهان فرزند ولی اله در
ششــدانگ یک باب مغازه با انباری زیرزمین به مساحت  15/43متر مربع قسمتی
از پالک شماره  189فرعی از  5اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک
غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه  548دفتر  935امالک
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/02/25 :
م الف 1309026 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 2/203آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 5133مورخ  1400 / 10 / 30هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مهــران بابایــی فرزند مظاهر بشــماره شناســنامه  28وکدملی
 1111093083صــادره از فالورجان درششــدانگ یک درب باغ به مســاحت
 1639 / 21مترمربع پــاک  423اصلی واقع در بندارت خریداری مع الواســطه
ازمالک رسمی آقای رحمت اله بابایی بندارتی وعبداله بابایی محرزگردیده است لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/02/25 :
م الــف 1308563 :محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان
مفاد آراء
 2/204آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14016030200700 0145مورخ  1401 / 01 / 18هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای قاسم صادقی حســین آبادی فرزند ناصرقلی بشماره شناسنامه 12
وکدملی  1111686491صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت
 190 / 94مترمربع پالک  10اصلی واقع در حســین آبــاد انتقال موروثی ازمالک
رسمی آقای ناصرقلی صادقی حسین آبادی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت

صفویان رواج داشته؛ اما در دوران حکمت صفویه به اوج خود رسید و
هماکنون هم رونق دارد.بیژن احمدی تاکید کرد :در این نوع از صنایع
دســتی ،کاغذ باطله داخل ظرفی با آب مخلوط میشــود و با عصاره
استخوان مخلوط میکنند ،ســپس اطراف قالب چوبی قرار میدهند
و پس از خشک شدن ،با سمباده آن را صیقلی کرده و بهوسیله سنبه
و کاتر برش داده و قالب چوبی جدا میشــود.وی کاتر ،ســنبه ،متر،
قالب چوبی ،چکش ،گیره و میــز کار را از مهمتریــن ابزارهای کار در
رشته پاپیهماشه دانســت و افزود :مواد اولیه این هنرصنعت شامل
کاغذ باطله ،چسب چوب و سریشم است.احمدی سبک و محکمتر

جنگلها و مراتع ،مهمترین ماده سوختنی دراکثرحریقها هستند

و آبخیزداری وکمک جامع محلی و سایرارگانها این موانع مرتفع شده است.

عکس :ایسنا

تحقق تعهد طرح نهضت ملی مســکن است ،تصریحکرد :برخی دســتگاههای اجرایی و وزارتخانهها

4

بام ایران

بودن نســبت به چوب را از مزیتهای مهم رشــته پاپیهماشه اعالم و
تصریح کرد :فعالیت در این هنرصنعت به ســرمایه باال نیاز ندارد بلکه
با مقداری کاغذ باطله و چســب چوب میتــوان کار را آغاز کرد .برای
تولید انواع محصوالت پاپیهماشــه باید با آماده کــردن خمیر کاغذ،
شکلهای حجمی بسیار زیبا تولید کرد.این هنرمند رشته پاپیهماشه
در چهارمحال و بختیاری درخصوص نقاشی الکی با پاپیهماشه اظهار
داشــت :الک در واقع نام صمغی ســرخ رنگ ،خرمایی و یا قهوهای
است که از  ۲منشــأ گیاهی و حیوانی بهدســت میآید و برق و جالی
خاصی دارد.
وی گفت :هنرمندان رشــته پاپیهماشــه از این ماده بــرای تزیین و
منقش کردن ،حفاظت و پوشــش آثــار خود در برابــر عوامل مخرب
فیزیکی و شیمیایی ،همانند شیشهای شــفاف بهرهگیری میکنند.

به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/02/25 :
م الــف 1308588 :محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان
مفاد آراء
 2/205آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 5756مورخ  1400 / 12 / 21هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مظاهرعشــوری مهرنجانی فرزند امیدعلی بشــماره شناسنامه 3
وکدملــی  1111348308صادره از فالورجان درششــدانگ یــک باب دامداری
به مســاحت  1826 / 23مترمربع پــاک  434اصلی واقــع در کارویه خریداری
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عباسقلی کرمی میان رشیدی محرزگردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/02/25 :
م الــف 1308312 :محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان
مفاد آراء
 2/206آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  14016030200700 0298مــورخ  1401/01/25هیات
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی وســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبــت ملــک فالورجان
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم روح انگیــز قدرجانــی
فرزنــد رضاقلــی بشــماره شناســنامه وکدملــی  1100028511صــادره
از فالورجان درششــدانگ یک باب ســاختمان تجاری مســکونی به مســاحت
 187 / 24مترمربع پالک  873فرعــی از 387اصلی واقع در قهدریجان خریداری
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای مصطفی قدیری محرزگردیده است لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دونوبت بــه فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/02/25 :
م الــف 1309089 :محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان

احمدی تاکیــد کرد :بههمین منظــور پس از آمادهســازی چوب ۲۰

این استان فعالیت میکنند.

تا  ۳۰مرتبه قشــری از الک روغنی را روی ســطح چوب میکشند و

علیرضا جیالن تاکید کــرد :گرانی مواد اولیه از مهمترین مشــکالت

سپس با سنگ عقیق جالی بیشــتری به آن میدهند.وی با اشاره به

هنرمندان صنایعدســتی و هنرهای ســنتی از جمله فعاالن رشــته

انجام این عمل بر روی خمیر کاغذ یا مقوا افزود :این روش بهترتیب

پاپیهماشه اســت که با رشــد قیمتها در چســب چوب و سریشم

شامل آمادهســازی ،ال ککاری ،نقاشی از ســوی استادان و کشیدن

مواجه هستند.وی افزود :تشــکیل تعاونی و جذب ســرمایهگذار با

چند الیه روغن جال میشود.هنرمند رشــته پاپیهماشه در چهارمحال

هدف تامین مواد اولیه مورد نیاز رشــتههای مختلف صنایعدستی و

و بختیاری افزایش و ارتقای آموزش رشــته را ضــروری اعالم کرد و

هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری بهصورت عمده از مراکز تولیدی

افزود :انواع تولیدات مرتبط با پاپیهماشــه برای گردشگران داخلی و

اصلی و فروش آن به هنرمندان با قیمت پایینتر از بازار در دستور کار

توریستهای خارجی جذابیت خاصی دارد.وی ،رشد مواد اولیه مانند

ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان قرار گرفته

چسب چوب و سریشم را از مشکالت تولید در هنرصنعت پاپیهماشه

است تا بتوان بخشــی از مشــکالت هنرمندان را کاهش داد.جیالن،

دانست و یادآور شــد :برگزاری دورههای آموزشــی این رشته باعث

معرفی هنرمندان صنایعدســتی و هنرهای ســنتی برای بهرهمندی

رشــد خالقیت و تولید محصوالت جدید بهخصوص تولیدات حجمی

از بیمه تامین اجتماعی را با محدودیتهایی در ســطح ملی اعالم و

میشود.احمدی اظهار داشت :حضور در نمایشگاههای صنایعدستی

تصریح کرد :هنرمندان فعال استان هماکنون میتوانند از مزیتهای

و هنرهای سنتی داخلی و خارجی میتواند به تقویت بازاریابی و رونق

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان ،عشایر بهرهمند شوند و

فروش در تولیدات مرتبط با انواع هنرصنعتها و بهخصوص تولیدات

هماکنون محدودیتی در این رابطه وجود ندارد.چهارمحال و بختیاری

پاپیهماشه کمک کند.

افزونبر  ۱۲هزار هنرمند شهری ،روســتایی و عشایری صنایعدستی

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی چهارمحال و

و هنرهای ســنتی دارد که از این تعداد پنج هزار و  ۵۰۰تا  ۶هزار نفر در

بختیاری گفت :هماینک کمتر از  ۱۰هنرمند در هنرصنعت پاپیهماشــه

فصلهای مخلتف سال فعالیت میکنند.

مفاد آراء
 2/207آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14016030200700 0106مورخ  1401 / 01 / 16هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مظاهرعشــوری مهرنجانی فرزند امیدعلی بشــماره شناسنامه 3
وکدملی  1111348308صادره از فالورجان درششــدانگ یــک قطعه زمین با
کاربری زراعی به مساحت  4235 / 10مترمربع پالک  453اصلی واقع در کاویان
خریداری رســمی ازمالک رسمی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند
 .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/02/25 :
م الــف 1308319 :محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان
مفاد آراء
 2/208آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14016030200700 0601مورخ  1401 / 02 / 19هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای حبیب اله عابدی فرزند حســن بشماره شناســنامه  450وکدملی
 1141926539صادره از خمینی شــهر درششــدانگ یک باب ساختمان تجاری
مسکونی به مساحت  248 / 43مترمربع پالک  2اصلی واقع در شهاب آباد خریداری
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای ابوالقاسم رهنما محرزگردیده است لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دونوبت بــه فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/09 :
م الــف 1315847 :محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان
مفاد آراء
 2/209آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14016030200700 0487مورخ  1401 / 02 / 05هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای صفدر کریمی گل ســفیدی فرزند حیدر بشــماره شناسنامه 1116
وکدملی  1110810431صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت
 83 / 26مترمربع پالک  15اصلی واقع در فالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک
رسمی آقای مهدی کیانی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در

دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/09 :
م الــف 1315878 :محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان
مفاد آراء
 2/210آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14016030200700 0586مورخ  1401 / 02 / 18هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای اســداله زمانی اسفهرانی فرزند عزیز اله بشــماره شناسنامه 1114
وکدملی  1110847203صادره از فالورجان درششدانگ یک قطعه زمین مشجر
باکاربری زراعی به مساحت  1893 / 53مترمربع پالک  41فرعی از  393اصلی واقع
در اسفهران خریداری رسمی ازمالک رسمی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند
 .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/09 :
م الــف 1315975 :محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان
مفاد آراء
 2/211آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  140160302007000300مورخ  1401 / 01 / 25هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محسن رهنما یزدآبادی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  76وکدملی
 1111773386صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 199 /70
مترمربع پالک  7فرعــی از  662اصلی واقع در یزد آبادی خریداری مع الواســطه
ازمالک رسمی آقای حسن آقاجانی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/09 :
م الــف 1315713 :محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان
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بامسئولان
تعطیلی تمامی مراکزتجمیعی واکسیناسیون کرونا
درکالن شهراصفهان
مسئول روابط عمومی مرکزبهداشت اصفهانگفت :تمامی مراکزتجمیعی واکسیناسیونکرونا درکالنشهر

فعالیت بی رویه معادن ،در حال نابودی یکی از بزرگ ترین منابع آبی و محیط زیستی اصفهان در کوه کرکس است؛

اصفهان تعطیل شد و درمراکزجامع سالمت سبدکامل واکسنهایکرونا دردوزهای یک ،۲ ،سه و چهار

تاراج کرکس

وجود دارد.کیومرث طالبی اظهار کرد :شهروندان اصفهانی میتوانند بنا بر تمایل خود واکسن مربوطه را
دریافتکنند و یا ازراهنمایی و مشاوره برای دریافت نوع واکسن درمراکزجامع سالمت بهره ببرند.سبدهای
واکسن هشت مرکزجامع سالمت اصفهان توسط مرکزبهداشت شماره یک و  ۲اصفهان به طورمرتب تامین
میشود.وی همچنین ازتعطیلی مرکزتجمیعی واکسیناسیون پل شهرستان خبردادوگفت :تاچندی پیش
نوشــته اند و شــکایت کردهاند ،اما هیچ کجا ترتیب اثری داده نشده
است .به گفته وی ،آنها از وضعیتی که به وجود آمده ناراضی هستند و
شکایت آنها هم به دیوان عدالت اداری بینتیجه بوده است.قاسمی
با اشاره به اینکه شاهد خشــکی تدریجی منطقه کوهستانی کرکس
هستند ،افزود :این منطقه حفاظت شده است اما کاش با این شرایط،
حداقل این اســم را بردارند ،اگر منطقه حفاظت شــده است چرا کوه
هایش را می برند ،اگر این کوه ها از بین برود ،پس آب شیرین اینجا
از کجا تامین شود ،ما در اینجا کمبود آب را حس می کنیم ،در روستای
ما (کمجان)  ۱۲ماه سال همیشه آب بود اما حاال سطح آن بسیار پایین
آمده که دلیل آن معادن است .در معادن ،سنگ را هفت تا هشت طبقه
بریده اند و آمدهاند پایین.قاسمی با بیان اینکه معادن بسیار بیشتر از
مجوز خود برداشت می کنند و همه قنات های نطنز تحت تاثیر فعالیت
معادن قرار گرفته است ،ادامه داد :معادن از روی قنات ما رد می شوند
و باطله سنگها را روی قنات ها می ریزند.
همچنین رحمت ا ...فیروزی پور ،نماینده مردم شهرســتان نطنز در
مجلس شورای اســامی با تاکید بر اینکه آنچه به محیط زیست و به
آب منطقه لطمه بزند ،مورد موافقت نخواهد بود ،گفت :دستگاه های
اجرایی به عنوان متولی وظیفه دارند بر اساس دیدگاه های کارشناسی

به گفتــه فعاالن محیــط زیســت ،در منطقه حفاظت شــده کرکس

این روند شتابنده فعالیت معادن ،چیزی از کرکس ،جز یک کوهستان

اقدامات الزم را انجام دهند.

حدود  ۳۹معدن فعالیت میکند در حالیکه این منطقه کوهستانی،

مخوف باقی نمیماند .رییس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت

وی افزود :اعتراض های مردم را در جلسه شورای عالی معادن استان

مهمترین و بزرگترین منبع تولید آب شیرین در مرکز استان اصفهان

اجتماعی یونســکو  ،کرکس را مهمترین و راهبردیترین کوهســتان

مطرح کرده ایم ،کمیسیون محیط زیست مجلس هم منطقه کرکس

به شمار میآید و فعالیت بیرویه معادن در آن ،تناقضی تاملبرانگیز

استان اصفهان دانســت که با حدود  ۲میلیارد متر مکعب آب در سال

را بررسی کرده و نتایج بازدیدها در شــورای عالی معادن مطرح شده

مرکزتجمیعی تنها درپل شهرستان دایربودکه باکاهش حجم مراجعات و به علت آنکه بسترارائه واکسن در
تمامی مراکزجامع سالمت زیرنظرمرکزبهداشت شماره یک و  ۲فراهم بود ،تعطیل شد.عالوه براین مراکز
یک واحد واکسیناسیون سیار کرونا نیز در قالب یکدستگاه اتوبوس در مرکز شهر اصفهان به طور روزانه
به خدمترسانی به شهروندان میپردازد.مسئول روابط عمومی مرکزبهداشت اصفهان ،تزریق واکسن را
یکی ازدالیل مهمکاهش آماربیماران بستری ،سرپایی و مرگ و میرناشی ازکرونا برشمرد وگفت :تکمیل
فرآیند تزریق واکسیناسیون درزمانهای تعیین شده میتواند به روندکاهش ابتال و به صفررسیدن مرگ
و میر ناشی از کرونا بیانجامد.سال گذشته در مجموع حدود  ۴۰مرکز تجمیعی واکسیناسیون در استان
اصفهان فعال بودکه ازمیان آن نزدیک به  ۱۰مرکزدرکالنشهراصفهان وجود داشت.

کالهبرداری با عنوان «ثبت نام یارانه معیشتی»
رییس پلیس فتای اصفهان در خصــوص پیامکهای جعلی تحت عنوان «ثبــت نام یارانه جدید
معیشتی»که موجب سرقت اطالعات بانکی و برداشت ازحساب افراد میشود ،هشدارداد .سرهنگ
سید مصطفی مرتضویگفت :بعد ازاعالم دولت مبنی برواریزیارانه معیشتی به حساب سرپرستان
خانوار ،برخی ازافراد سودجو با طراحی سایتها و درگاههای جعلی ،سعی دارند با شیوههای مختلف
و بهره بردن ازمهندسی اجتماعی اقدام بهکالهبرداری ازشهروندانکنند .دراین شیوه ازکالهبرداری،
مجرمان با ارسال پیام ازطریق پیامک ،ایمیل ،پیامرسانها و شبکههای اجتماعی تحت عنوان «ثبت
نام یارانه جدید معیشتی» کاربران را فریب داده و از تکمیل ظرفیت درخواست واجدین شرایط خبر
میدهند.این مقام انتظامی افزود :این پیامها حاوی لینکهایی هستندکهکاربران را ترغیب میکنند
باکلیک و ورود به صفحه یا سایت موردنظر ،اطالعات هویتی و بانکی خود را بهصورتکامل ثبتکنند.در
فرآیند ثبت نام و ارائه اطالعات جهت یارانهها به دفاترمجازو معتبرپیشخوان خدمات دولتی مراجعه
و ازورود به لینکها و سامانههای متفرقه و نامعتبرو درج اطالعات هویتی و بانکی خودداریکنید.

است.آنها کرکس را به دلیل تولیدکننده آب شیرین در مجاورت مناطق

بیش از  ۲برابر رودخانه زاینده رود آب تولید می کند.

و قرار است موارد اعتراضی فعاالن محیط زیســت مورد بررسی قرار

کویری و خشک مرکز اســتان اصفهان حائز اهمیت دانستند و تاکید

محمد درویش با بیان اینکه اصفهانی ها باید قدر کوهستان کرکس را

گیرد.از سوی دیگر ،بهروز ســتایش ،رییس اداره حفاظت و مدیریت

اصفهان آبی شد

کردند که در شرایطی که کم آبی به بزرگترین چالش این خطه تبدیل

بدانند و به هیچ عنوان اجازه ندهند که پوشش گیاهی و منابع آبی آن

زیســتگاهها و امور اراضی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان

شده و بحران فرونشست زمین به شدت تحت تاثیر آن است ،چشم

لطمه ببیند ،گفت :به هیچ عنوان نباید عملیاتی که منجر به کوهخواری

اصفهان درباره آنچه در منطقه حفاظت شده کرکس می گذرد  ،گفت:

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان از بهبود رنگبندی کرونایی در استان خبر داد و گفت :در

بستن بر تاراج میراث غنی و پایدار تولید آب شیرین در منطقه مرکزی

و کاهش ارتفاع کوه میشود در کوهستان کرکس اتفاق بیفتد چراکه

در کرکس مشــکالت قانونی داریم به طوری که ضوابط قانونی دست

اســتان ،بر پیچیده شدن این شــرایط بحرانی در آینده ای نه چندان

اصفهان به شدت با کمبود آب روبه رو اســت و باید بیشتر از هرجای

و بال محیط زیســت و منابع طبیعی را بسته اســت.وی با بیان اینکه

دور می افزاید.

دیگری قدر منابع آبی خود را بداند.

ضوابط باید به روز شود و تا این کار انجام نشود ،ورود ما بیهوده است،

کنشــگران محیطزیســت و ســازمانهای مردم نهاد می گویند در

وی افزود :کوهستان کرکس یکی از باالترین میزان تخریب معدن را

افزود :چهار تا پنج سال کوشیدیم تا رای شورای عالی معادن را برای

ســالهای گذشــته ،اعتراض و پیگیریهای آنها در این زمینه راه به

شاهد است و به گفته مســئوالن ،مردم و نمایندگان مجلس روزانه به

عدم تمدید مجوز چند معدن بگیریم اما در عرض چند ماه با شکایت

جایی نبرده و صدای آنها شنیده نشده است؛ اما حاال با شرایط تنش

طور متوســط  ۴۰۰تریلر  ۱۸چرخ ،ســنگ از کوهستان کرکس خالی

بهره بــرداران معدن به دیوان عدالت اداری ،رای شکســته شــد زیرا

آبی استان و آنچه با تغییر اقلیم موجب افزایش دما و کاهش بارش ها

میشــود که با چنین روندی چیزی از کرکس و منابــع آبی آن باقی

قوانین و مقررات ناقص اســت و میتواند به نفع بهره برداران معدن

شده ،فعاالن سازمانهای مردم نهاد بر این باورند که مسئوالن استان

نخواهد ماند.همچنین بــه گفته فاطمه قاســمی کمجانی ،از فعاالن

تمام شود.وی تصریح کرد :ما ایرادات و پیشنهادات را گفتهایم که اگر

اصفهان باید برای حفظ میراث طبیعی کوهستان کرکس که به شدت

محیط زیست شهرســتان نطنز و عضو «کانون مردمی جوانان آینده

این اقدامات انجام شود ،دست و بال محیط زیست هم برای برخورد

در حال تخریب و کوهخواری معادن است ،قدم پیش بگذارند چراکه با

نگر کمجان» ،سازمان های مردم نهاد به هر کجایی که الزم بوده ،نامه

قانونی بازتر می شود.

حال حاضر ۱۲شهرستان زرد و  ۱۰شهرستان آبی هستند وکالنشهراصفهان نیزازجمله شهرهای آبی
کرونایی است.پژمان عقدک با اشاره به آخرین رنگبندیکرونایی مراکزتحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،اظهارداشت :خوشبختانه نقشهکرونایی اصفهان زرد و آبی است و هیچ رنگ نارنجی
و قرمز از  24اردیبهشــت ماه وجود ندارد.وی افزود :در حال حاضر  12شهرستان اردستان ،بویین و
میاندشت ،تیران وکرون ،چادگان ،خوانسار ،خور ،دهاقان ،سمیرم ،فریدن ،فریدونشهر ،مبارکه ،نایین
و نطنزدروضعیت زرد قراردارند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه  10شهرستان آبی
هستند،گفت :شهرستانهای اصفهان ،برخوار ،خمینیشهر ،شاهینشهر ،شهرضا ،فالورجان،گلپایگان،
لنجان ،مبارکه و نجفآباد به رنگ آبی کرونایی درآمدند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با
اشاره به اینکه مدتی است فوتیهایکرونایی به صفررسیده،گفت :خوشبختانه مورد فوتی قطعی در
اثرابتال بهکرونا طی چند روزاخیرگزارش نشده و امیدواریم همچنان این روندکاهشی درموارد ابتال،
بستری و فوتی ادامه دارباشد و تمام شهرستانها دروضعیت سفید قراربگیرند.

آمار ۱۰درصدی زنان معتاد دراصفهان

دانش آموزان ثبت سفارش کتب درسی را در زمان مقررانجام دهند

مدیر بهزیستی استان اصفهان گفت :در استان اصفهان بین  ۷تا  ۱۰درصد از جمعیت مبتال به اعتیاد را «زنان» تشکیل می دهند.ولی ا ...نصر ،پیرامون آمار زنان

رییس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش استان اصفهانگفت :دانشآموزان ثبت سفارش اینترنتیکتابهای درسی را به موقع انجام دهند.مهدی منتجب با بیان

مبتال به اعتیاد و مراکز ارائه خدمات به آنها در استان اصفهان اظهار کرد :بین  ۷تا  ۱۰درصد از جمعیت مبتال به اعتیاد را زنان تشکیل می دهند ،از این درصد مبتالیان

اینکه شیوه نامه سفارش و توزیعکتب درسی ازسوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش اجرا میشود ،اظهارداشت :ثبت سفارشکتابهای درسی

افرادی هستند که طبق ماده  ۱۵قانون مبارزه با مواد مخدر ،به صورت داوطلب به مراکزی که تحت نظر بهزیستی یا دانشگاه علوم پزشکی هستند ،مراجعه می

سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۲دورههای آموزش ابتدایی ،متوسطه اول ،متوسطه دوم وکتابهای درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان

کنند؛ این مراکز هم به صورت اقامتی یا همان کمپ ،هم به صورت سرپایی هستند ،پس از فرآیند های درمانی که در این مراکز اجرا می شود شخص مبتال بهبود

و نیز کتابهای درسی دانش آموزان استثنایی ازطریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی آغازشده است.وی ادامه داد :دانشآموزان میان پایه از ۲۸فروردین تا ۲۱

پیدا می کند.مدیر بهزیستی استان اصفهان افزود :افرادی هم هستند که تمایلی به ترک ندارند و درحاشیه شهر به صورت کارتن خواب زندگی می کنند ،این گروه

خردادماه و دانشآموزان ورودی درپایههای اول دبستان ،هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم ازپنج تیرماه تا پایان روز ۱۱شهریورمیتوانند برای ثبت سفارش خود

طبق ماده  ۱۶قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مقام پلیس دســتگیر و با حکم مقام قضایی به مراکز درمانی ارجاع می شوند؛ با توجه به اینکه در استان اصفهان

به آدرس سایت  http://irtextbook.irکه به صورت انفرادی فعال است ،مراجعه و ســفارش خود را ثبت کنند.منتخب با بیان اینکه شیوه نامه سفارش و توزیع کتب

مرکز ماده  ۱۶زنان هنوز تاسیس نشده است ،طبق تبصره  ۲ماده  ۱۶که این تبصره برای زمانی است که مرکز ماده  ۱۶ظرفیت نداشته باشد یا موجود نباشد ،پس

درسی از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش اجرا میشود ،خاطرنشان کرد :ثبت سفارش کتب درسی از طریق سامانه فروش و توزیع مواد

از دستگیری مبتالیان با حکم قضایی به مراکز ماده  ۱۵ارجاع داده می شوند.

آموزشی درراستای توسعه دولت الکترونیک و به منظور تسهیل دسترسی دانش آموزان به کتابهای درسی و نظارت نظاممند بر فرآیند توزیع مواد آموزشی است.

تحدید حدود اختصاصی
 2/212شــماره نامه  1401/02/18-140185602024001478 :نظر به اینکه به
موجب رای شــماره  140060302024003613مورخ  1400/11/14هیات قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ
یکباب خانه به مساحت  111/33متر مربع تحت شماره فرعی  5012از اصلی 4483
مفروز و مجزی شده از شماره  68فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش  5ثبت اصفهان
در مالکیت آقای محمد دری برنجگانی فرزند علی کرم مستقر گردید و پرونده ثبتی
فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون فوق الذکر
و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/03/21
ســاعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمــد و به موجــب این آگهی
به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند
و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق مــاده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت
مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86
آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ،ظرف یک ماه دادخواست
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد
ثبتی ارائه نماید ،درغیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.
تاریخ انتشار 1401/02/25 :م الف 1314287 :شبان رئیس منطقه ثبت اسناد
و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 2/213شــماره نامــه  1401/02/18-140185602024000831 :نظر به اینکه
به موجب رای شــماره  3161مورخ  1400/10/08ثبت جنوب اصفهان ششدانگ
یکباب خانه پــاک  4483/5011واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت
 260/69متر مربع به نــام آقای محمود غفار دســتگردی فرزنــد رمضان مفروز
گردیده اســت لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده  13قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد
ســند ثبت جنوب اصفهان و طبق تقاضــای مالک تحدید حــدود ملک مرقوم در
روز شنبه مورخ  1401/03/21ســاعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد
آمد و به موجــب این آگهی بــه کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم می گــردد تا در
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز پذیرفته
خواهد شد و معترض طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض
به این اداره ،ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید ،درغیر این صورت
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد .تاریخ انتشار1401/02/25 :
م الف 1314499 :شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
 2/214شــماره نامــه 1401/02/19 - 140185602024001504 :نظر به اینکه
ششدانگ پالک ثبتی  4499/79واقع در بخش پنج ثبت اصفهان ذیل دفتر امالک
الکترونیک  139720302024017265به نام مهناز داوری دولت آبادی تحت شماره
چاپی  633905ثبت و سند مالکیت برگی و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده  3084مورخ  1401/02/05به انضمام دو برگ
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره  75163و رمز تصدیق 725479
مورخ  1401/02/05به گواهی دفترخانه  103اصفهان رسیده است مدعی است که
سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند
مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده
 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف 1316368 :مهدي شبان سرپرست واحد
ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 2/215شــماره نامــه 1401/02/08 - 140185602015000332 :نظر به اینکه
خانم زینب مختار زاده ریزی فرزند قاســم به اســتناد  2برگ استشهادیه محلی که
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده ،مدعی اســت که سند مالکیت ششدانگ
یک دستگاه آپارتمان پالک  7094فرعی از  -658اصلی واقع در زرین شهر بخش
 9ثبت اصفهان که به نام وی ،ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  032965صادر و
تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا
چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده ،طبق ماده  120اصالحی
آئین نامه قانون ثبت ،مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به
ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10
روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا با مدارک مثبت تسلیم نماید
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض ،اصل سند یا سند
معامله ارائه نشود ،اداره ثبت ،المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد .م الف 1316027 :مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک زرین شهر( لنجان )
مزایده
 2 /216شــماره آگهــی 140103902002000044 :شــماره پرونــده:
 139804002003001532آگهی مزایده پرونده 7 ، 9801344 :حبه مشــاع از
 36حبه مشاع از  72حبه ششــدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی یکهزار و دویست
و چهل ( )1240فرعی از چهار هزار و هشــتصد و پنجاه و هشت (  )4858اصلی

واقع در بخش  5اصفهان ،ششدانگ به مســاحت ( )0متر مربع به نشانی اصفهان
خیابان شیخ صدوق شمالی ،کوچه طفالن (شماره  )28بن بست نوری ،کدپستی
 8164754153 - 4که ســند مالکیت آن در صفحه  160دفتــر  717ذیل ثبت
شماره  124469به شماره چاپی  26667و با شــماره دفتر بازداشتی الکترونیک
 139805802024001310ثبت و صادر شده است با حدود :شماال اول دیواریست
به پالک شماره  4858/122بطول  3/43متر دوم به دیوار پالک شماره 4858/133
مزبور بطول  6/57متر شــرق ًا پی دیواریســت به زمین پالک شماره 4858/28
باقیمانده بطول  13/40متر جنوب ًا به کوچه چهار متری منسده بطول ده متر غرب ًا
به دیوار پالک شــماره  4858/1241بطول  12/95متر که طبق نظر کارشناس
رســمی دادگســتری ملک مورد بازدید عبارت یک باب منزل مسکونی ویالیی
مسکونی دو طبقه شمالی بوده که دارای اسکلت نیمه فلزی به همراه دیوار باربر و
با نمای سنگی می باشد .طبقه همکف شامل دو اتاق است که کف آنها موزاییک
و دیوارها رنگ و سقف آن طاق ضربی به همراه پوشش گچ و خاک و رنگ است.
طبقه اول که بازسازی شده اســت و قدمت کمتری نسبت به طبقه اول دارد .کف
آن سرامیک و دیوارها رنگ است .کف و دیوار سرویس بهداشتی و آشپزخانه ها در
دو طبقه سرامیک و کاشی بوده و درهای کابینت های آشپزخانه ام دی اف با بدنه
فلزی می باشد .ساخت اولیه این مجموعه در حدود  50سال قدمت دارد .کف حیاط
موزاییک و دیوارهای حیاط سنگ است .در طبقه زیرزمین انباری به مساحت حدود
 20متر مربع و در طبقه پشت بام نیز یک اتاق به مساحت حدود  4متر مربع وجود
دارد .سیستم سرمایش کولر آبی و سیســتم گرمایش آن بخاری گازی می باشد.
مساحت اعیانی در حدود  110متر مربع می باشد .این منزل دارای انشعابات آب و
گاز مشترک و برق مجزا می باشد .مساحت آن طبق سند  134متر مربع و مساحت
باقی مانده پس از اصالح  132/13متر مربع می باشد .ملکی آقای خدامراد رضائی
طالخونچه که بموجب سند نکاحیه شماره ســند ازدواج :شماره سند ،360 :تاریخ
سند ، 1348/07/04 :دفترخانه صادرکننده :دفترخانه ازدواج شماره  178و طالق
شماره  56شهر اصفهان استان اصفهان در قبال طلب خانم جواهر احمدی گاونانی
و  0/05اجرائی متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت  9الی  12روز سه شنبه مورخ
 1401/3/10در شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان
جی -خیابان تاالر -میدان هفت تیر از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از
مبلغ  3/329/861/108ریال (سه میلیارد و سیصد و بیست و نه میلیون و هشتصد
و شصت و یک هزار و یکصد و هشت ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های
مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی
که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمن ًا این
آگهی در یک نوبــت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهــان مورخ 1401/02/25

درج و منتشــر می گــردد .توضیحا جهت شــرکت در جلســه مزایــده باید ده
درصــد مبلغ پایــه مزایــده را در صــورت اطمینــان از برگــزاری مزایده طی
فیش ســپرده بــه حســاب شــماره ir 090100004061013207670192
بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و امالک کشــور با شناسه واریز
 998108561161070070570000000000نزد بانــک مرکزی بابت پرونده
کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همــراه تقاضای کتبی
و کارت شناسایی معتبر الزامی اســت .برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور
قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد .مالف1316446:
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
آگهی تغییرات شرکت طالئیه داران کویر زواره سهامی خاص
به شماره ثبت  215و شناسه ملی 14006279450
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1400/12/05
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :موسســه حسابرســی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی
 10103512680و شــماره ثبت  22018به عنوان بازرس اصلــی و مهدی جالالنی
دستجردی به شــماره ملی  1271582163به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال
مالی انتخاب گردیدند - .ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1399مورد
تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری زواره ()1316158
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوا اردستان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  112و شناسه ملی 10861076602
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ  1401/01/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :موسســه حسابرســی آمارگاران (حسابداران رســمی) با شناسه ملی
 10103237117به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مسعود بهرامی حصاری
به شماره ملی  0069446741به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال
انتخاب شــدند .تراز مالی سال  1400به تصویب رســید و روزنامه کثیر االنتشار زاینده
رود جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید .ســیدجالل طباطبایی به شماره ملی
 1189581337بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و معصومه طباطبایی به
شــماره ملی  0048444324بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کبری عامری به
شماره ملی  0041559851بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند .کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء منفرد
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر اســت ضمنا مدیرعامل شرکت مجری
مصوبات هیات مدیره خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره ()1316157
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مفاد قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با کانادا؛

ماجرای یک بازی رایگان!

دیدار تیم ملی فوتبال ایران با کانادا قرار است  ۱۵خرداد ماه در کانادا برگزار شود.در قرارداد فدراسیون

جنجالیترین پست تیم ملی در جام جهانی؛

فوتبال با کاناداییها آمده است که تمامی پول بلیت و  ...باید از سوی آنها پرداخت شود و به نوعی

سینوسی ها!

این بازی برای شاگردان دراگان اسکوچیچ کروات رایگان است.همچنین قرار است کاناداییها برای
انجام بازی با ایران پول به نسبت خوبی را به فدراسیون فوتبال دهند که سئول نشینها نیز قرار است
آن را برای بازی دوم در کانادا هزینه کنند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس:

 ۷۰۰میلیون هزینه کردیم و می گویند بازی تماشاگرندارد
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت :اگر قرار بود که بازی با سپاهان در سیرجان بدون تماشاگر باشد
 ۷۰۰میلیون هزینه نمیکردم.رضا درویش درباره بدون تماشاگر شدن دیدار پرسپولیس و سپاهان در
ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان،اظهارکرد :مبلغ  ۷۰۰میلیون تومان هزینهکردیم تا درسیرجان مقابل
هواداران خود بازی کنیم ،اما به یک باره اعالم کردند که بازی بدون تماشاگر برگزار میشود .اگر قرار بود
بازی بدون تماشاگرباشد ،آن را درکرجکه شهرنزدیک ماست برگزارمیکردیم و این همه هزینه رفت و
برگشت ،هتل ،اقامت و  ...را نمیدادیم.درویش گفت :ضمن اینکه با حضور تماشاگر درآمدی برای ما
ایجاد میشد و میتوانستیم هزینههای خود را پوشش بدهیم .دراین شرایطکه برای تامین یک ریال در
مضیقه هستیم و درجامعه مشکالت اقتصادی زیادی حاکم است ،چگونه باید  ۷۰۰میلیون هزینهکنیم؟

نمایشهای سینوســی مدافعین راســت شــاخص لیگ برتــر در کنار
بازینکردنهای صادق محرمی درتیمش نگرانیهایی را برای پست دفاع
راست تیم ملی ایجادکرده است.هرچه به جام جهانی نزدیک ترمی شویم
دغدغه ها وگمانه زنی ها درخصوص ترکیب تیم ملی برای این رویداد عظیم
بیشترمی شود.آنچه مشخص است این نگرانی ها برای خطوط جلوکمتر
و دغدغه های کادر فنی برای آن شیرین تر است چرا که باید از بین نفرات
زیادی مهره های الزم انتخابکند؛ اما خط دفاعی تیم ملی و مشخصا پست
دفاع راست ابهام برانگیزترین جایگاه تیم ملی محسوب می شود.کادرفنی
و دررآس آن دراگان اسکوچیچ برای این پست بازیکنان متعددی را امتحان
کرد و در طول بازی های مقدماتی جام جهانی بیشترین اعتماد او متوجه
صادق محرمی بود .مدافع راستیکه شاخص های الزم ازنظردراگان را دارد
و در بیشــتر بازی های مرحله مقدماتی به کار گرفته شد؛ اما عملکرد او در

پاسخ منفی فدراسیون فوتبال ایران به آلبانی

بازی برابر امارات و جای خالیاش درمسابقه برابر کره جنوبی باعث شد تا

فدراســیون فوتبال ایران شــروط همتای آلبانیایی خود برای برگزاری بازی دوستانه را نپذیرفت.

کم اعتماد بودن اسکوچیچ به سایر مدافعان راست تخصصی ایران آشکار

فدراسیون فوتبال ایران با ارسال درخواست رسمی به چهار فدراسیون خواستار برگزاری دومین بازی
تدارکاتی خود پس ازرویارویی باکانادا شده است.فدراسیون آلبانی یکی ازکشورهایی استکه پس
از دریافت نامه فدراسیون ایران به آن واکنش نشان داد و خواستار دریافت پول برای بازی با ایران
شده است.تیم ملی آلبانی در حالی برای برگزاری بازی با ایران در کشور سوم پول خواسته است که
تامین هزینههای اقامت را بر عهده طرف ایرانی گذاشته بود.میرشاد ماجدی ،سرپرست فدراسیون
فوتبال به همراه حسن کامرانی فر و دو تن از اعضای هیئت رییسه با این درخواست مخالفت کردند.

اعالم آخرین وضعیت مذاکرات پرسپولیس
با «سرلک»« ،ترابی» و «بیرانوند»
درحالی که  4بازی تا پایان فصل باقی مانده اما در مورد نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس هر روز
اخبار جدیدی به گوش می رســد و گمانه زنی ها در مورد تمدیدی ها و ورودی های جدید هر روز
بیشتر می شود .در این راستا چند روز قبل محمد محمدی ،معاون ورزشی سرخ پوشان اعالم کرده
بود که در  48ساعت آینده قرارداد میالد سرلک و مهدی ترابی تمدید می شود؛ اما  48ساعت هم
گذشت اما خبری از تمدید نشد .در این زمینه محمدی به آخرین خبر گفت :دلیل اینکه خبر رسمی
منتشر نشد این اســت که مسابقات در روزهای پایانی لیگ فشرده اســت و این بازیکنان فرصت
نمی کنند به باشگاه بیایند وگرنه قرارداد هر دو بازیکن آماده امضاست و مشکلی نداریم .همچنین
در روزهای گذشته اعالم شده که اولویت باشگاه پرســپولیس فعال تمدید بازیکنان این تیم است
و برنامه ای برای جذب علیرضا بیرانوند ندارند؛ اما معاون ورزشــی این باشــگاه تاکید کرد :برخی
می خواهند شیطنت کنند .مدیربرنامه های این بازیکن با باشگاه در تماس است و پیگیر وضعیت
بیرانوند هستیم؛ اما مشخص است که فعال باید تمدیدی ها را به سرانجام برسانیم و به موازات آن
پیگیر وضعیت بیرانوند هم هستیم.

شود .امری که نمود آن را با قرار گرفتن شجاع خلیل زاده به عنوان مدافع
راست دربازی برابرکره جنوبی دیدیم .اگرچه ممکن است با نگاه به ترکیب
تیم ملی دربازی هایگذشتهگمانکنیم دراگان برای این پست دغدغه ای
ندارد ولی نگاهی به عملکرد مدعیان حضوردراین پست ازوضعیتی هشدار
دهنده خبرمیدهد!
در جام جهانی  ۲۰۱۴هم وضعیت نسبتا مشــابهی وجود داشت و خسرو
حیدری به همراه حسین ماهینی تنهاگزینههای دردسترسکادرفنی برای
این پســت بودند که جز یک بازی ،کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی
ترجیح داد پژمان منتظری به عنوان یک مدافع راست دراین پست به میدان
رود .تدبیریکه نتیجه بخش بود و پژمان یکی ازبهترین بازیکنان تیم ملی
در آن تورنومنت به شمار رفت.در ادامه به بررسی شرایط مدعیان حضور در
این پست میپردازیم:

صالح حردانی
با نگاهی به ترکیب استقالل در بازی های گذشته می بینیم صالح حردانی
بازیکن کامال فیکســی در ترکیب تیمش نیســت و هر بار به تناوب جای
خودش را به وریا غفوری می دهد .اوکه تا پیش ازپیوستن به استقالل پای
ثابت اردوهای تیم ملی بود ،بعد ازیک افت دراواسط فصل به استقالل آمد و
بعد ازیکی دو بازی جای ثابتش را درترکیب شاگردان مجیدی پیداکرد؛ اما
درچند بازی مهم تیمش هم به صورت ثابت به میدان نرفت و این وریا بودکه
در بازیهای مهمی چون دربی به صورت ثابت بازی کرد هرچند حردانی با
حضوردرزمین پاسگل حیاتی تیمش را داد .به هرحال حردانی هم به مانند

صادق محرمی
صادق محرمی در ۳۴بازی این فصل دینامو درلیگکرواسی تنها  ۲۱باردر
لیست تیمش قرار گرفته و از این  ۲۱بار تنها هشت بار به صورت ثابت برای
تیمش به میدان رفته اســت؛ موضوع تامل برانگیزی که باعث می شود با
توجه به فیکس بودن او در اکثر بازیهای تیم ملی ،نگرانی ها برای پست
دفاع راست به اوج خودش برسد .آنچه مشخص است اگرچه محرمی در

محرمی برای دعوت شدن به تیم ملی قطعا احتیاج دارد تا ابتدا جایش را
در ترکیب تیم باشگاهیاش کامال تثبیت کند .حردانی در ۲۴مسابقه از۲۶
بازی این دوره از رقابتهای لیگ برتر برای اســتقالل و فوالد بازی کرده و
موفق شده دو پاسگل به همتیمیهایش بدهد.

اسکوچیچ بارها به عنوان دالیل دعوتنکردن از رضاییان و غفوری نام برده
است .هرچند دانیال به اردوی اخیرتیم ملی دعوت شد؛ اما خودش هم به
خوبی میداند که برای ادامهدار شدن این دعوتها باید در فاز دفاعی هم
به اندازه قدرت هجومیاش موثر باشد .دانیال این فصل در هر ۲۶مسابقه
تیمش بازی کرده و  ۴گل و  ۴پاس گل به نام خودش ثبت کرده تا یکی از
موفقترین مدافعان لیگ دربخش هجومی باشد.
مهدی شیری
احتماال غیرمنتظرهترین گزینه برای دفاع راست تیم ملی میتواند مهدی
شیری باشــد .بازیکنی که جدایی نهچندان ســزاوارانهای از پرسپولیس
داشت؛ اما با پیوستن به فوالد عملکردش زیر و رو شد .شیری که تا هفته
شانزدهم لیگ برتر هیچ مســابقهای را برای پرسپولیس از دست نداد ،با
پیوســتن به فوالد تنها هفته اول برابر آلومینیوم را از دست داد و در تمامی

دانیال اسماعیلیفر

مســابقات بعدی برای تیمش به صورت فیکس به میدان رفت و حاصل

بازیهای ملی نمایش قابل قبولی داشته اما اگر میخواهد کماکان گزینه

دانیال دیگر مدافع راست شــاخص لیگ برتر اســت که او هم این روزها

ن در
اول اسکو برای پست دفاع راست باشد ،باید فکری به حال بازینکرد 

عملکردش به خصوص دربازی های آسیایی با انتقاداتی ازسوی هواداران

تیم باشگاهیاش بکند.

سپاهان همراه بود .مهره فوقالعاده موثردربخش هجومیکه البته به همان

 ۹بازیاش در لیگ و شــش بازی در لیگ قهرمانان برای او یک گل و دو
پاس گل بود.شیری به وضوح اعتماد بهنفس از دسترفتهاش را در فوالد
به دست آورده و میتواند یکی ازمدعیان حضوردراردوی تیم ملی باشد.

نقل قول روز

سفرپرحاشی ه وزنهبرداری به یونان؛ همراهان بیاثر!
در حالی که فدراسیون وزنهبرداری تنها دو ورزشــکار را به مسابقات جوانان

با ورزشکار کم ،لشکرکشی میکند .برای مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان

جهان اعزام کرده بود؛ اما  ۵همراه عازم یونان شدند و در نهایت هم تنها دختر

در عربستان هم  ۱۴نفر را به عنوان همراه راهی مســابقات کرد و پس از آن

ورزشکار اعزامی به ایران برنگشت.

تیم بزرگساالن برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ازبکستان با مشکل

تیم ملــی وزنهبرداری ایران ابتدا قــرار نبود در مســابقات قهرمانی جوانان

شدید مالی مواجه شد.

جهان یونان شــرکت کند و زمانی که این انتقاد به رییس فدراســیون وارد

این فدراســیون در ابتدا که وزنه برداری زنان را راه انــدازی کرد ،آن را برگ

شــد که چرا خودش به یونان میرود اما وزنه برداران اعزام نمیشــوند ،در

برندهای برای خود دانســت هر چند که هیچ موقع این را مطرح نکرد .فعال

نهایت تصمیم گرفت که تنها یک ورزشکار پسر و یک ورزشکار دختر (علیرضا

شــدن وزنهبرداری زنان ایران یک اجبار از سوی فدراســیون جهانی بود .به

یوســفی و یکتا جمالی) را به مســابقات اعزام کند .حاصــل این اعزام هم

مرور زمان هم از گوشه و کنار خبرها به گوش می رسید که مشکالت در بخش

کســب ســه مدال طال و یک نقره و البته پناهنده شــدن دختر وزنه بردار

بانوان زیادی اســت و هر زمان که وزنه برداران در نظر داشتند اعتراضی کنند

ایران بود.

تهدید به کنار گذاشته شدن می شــدند .حتی نواب رییس بانوان هم در این

این اتفاق در حالی رخ داد که همراه این دو وزنه بــردار پنج نفر دیگر اعزام

فدراسیون ماندگار نشدند و از زمانی راهاندازی وزنه برداری زنان تاکنون سه

شده بودند .سعید علی حسینی که ســرمربی تیم ملی جوانان بود و وظیفه

نایب رییس رفته اند و آخرین نایب رییس هم از جودو آمده است.

کوچ کردن یوســفی را داشــت؛ اما یکتا جمالی دو همراه داشــت که اکبر

نزدیک به یک سال هم که اصال فدراسیون نایب رییس بانوان نداشت .در هر

خورشیدی مشاور فنی تیم ملی زنان و همســر رییس هیئت وزنه برداری

اعزام هم یک مربی همراه تیم میرفت که اصال مشــخص نیست واقعا این

کردســتان همراه جمالی به یونــان رفتند .نماینده حراســت و علی مرادی

افرادی که به عنوان مربی زن اعزام می شــوند از لحاظ فنی صالحیت کوچ

رییس فدراســیون وزنه برداری دیگر نفراتی بودند کــه در این اعزام حضور

کردن وزنه بردار را دارند و براســاس رزومهای اعزام میشوند یا رابطهها در

داشتند.

اعزامها حرف اول را میزند .یک بار خزانه دار فدراسیون همراه بانوان اعزام

یکتا جمالی با وجود حضور رییس فدراســیون ،حراســت و مشاوره فنی و

میشود و یک بار دیگر همسر یک رییس هیئت!

یک مربی خانم و هزینه زیادی که برای اعزام این نفرات به یونان شده بود،

فدراســیون وزنه برداری با راه اندازی بخش زنان ،نظارت و رسیدگی جدی

توانســت به راحتی هتل را ترک کند و راهی آلمان شود .اکنون این انتقاد به

روی این بخش نداشته و حاصل آن هم این شده که یک وزنه بردار آینده دار،

فدراسیون وارد است با چه رویکردی این تعداد نفرات اعزام شدهاند و نفرات

تیم ملی را ترک کرد و یک دختر وزنهبردار دیگر هم که با فدراسیون به مشکل

پرتعدادی که در نهایت نتوانستند تیم دونفره ورزشکاران را هم مدیریت کنند.

برخورده ،تصمیم به مهاجرت بگیرد.

البته علی مرادی که کمتر سفر خارجی را از دست میدهد ،کمتر اتفاق میافتد

به نظر میرســد نهاد های نظارتــی باید خیلی جدی به مشــکالت موجود

در اعزامها دائم در کنار تیم باشد و طبیعی است از ماجرا نیز بیاطالع باشد.

در فدراسیون وزنه برداری ورود کنند تا این فدراســیون بیشتر از این درگیر

هر چند که این دفعه اولی نیست که وزنه برداری این چنین برای یک اعزام

حواشی این چنینی نشود.

بانوی سابق وزنه برداری:

شود ،اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمی اعالم کرد که این کشور از میزبانی رقابتهای

بانوی ســابق وزنه برداری ایران گفت :بعد از
المپیک نه تنها شرایط بهتر شــد ،بلکه بدتر
هم شــد و یک نفر از فدراسیون با من تماس
نگرفت.پریسا جهانفکریان ،ملی پوش وزنه
برداری بانوان کشــورمان درباره مهاجرت از
ایران گفت :من حدود  ۵ســال است که وزنه
برداری را به صورت حرفــهای دنبال میکنم
و اولین بانویی بودم که توانســتم ســهیمه
المپیک را کسب کنم ،متاسفانه مشکالتی در
فدراسیون وجود داردکه هرروزبیشترهم شد
و من دیگر به جایی رسیدم که اگر بخواهم در
ایران بمانم باید قید وزنه بــرداری را بزنم .به
هر حال من همه زندگی خــودم را در ورزش
گذاشتم و نمیخواستم این رشته را رها کنم
و با تمام ســختیهایی که داشــت تصمیم
گرفتم مهاجرت کنم.پریســا جهانفکریان با
انتشار پستی با عنوان «خداحافظ ایران من»
خداحافظی خود را با وزنه برداری ایران اعالم
کرد .جهانفکریان در این پست که با «هیس،
دخترها فریاد نمیزنند!» آغاز شده است درد

ایران»بعد از داســتانهایی که در المپیک به
وجود آمد خواســتم از ایران بروم ،اما گفتم
صبر کنم شاید شــرایط بهتر شود و مسئوالن
فدراســیون حمایتی از من انجام دادند ،اما
االن  ۹ماه از مسابقات المپیک میگذرد و نه

مسابقات بین المللی
کشتی فرنگی دررشت
پانزدهمین دوره مســابقات کشتی
فرنگــی بینالمللــی جام شــاهد
گرامیداشت شــهید حسن عشوری
در مجموعه ورزشی شش هزار نفری
شهدای رشت برگزار شد.

چین ازمسابقات جام ملتهای فوتبال آسیا  ۲۰۲۳انصراف داد

جام ملتهای آسیا در سال  ۲۰۲۳انصراف داده است .دلیل کناره گیری چینیها از جام ملتها به

دلها وگالیههایی را مطرح و درانتها هم تاکید

عکس روز

فوتبالجهان

یک درصد فدراسیون
حمایت میکرد مهاجرت
نمیکردم

کرد که «این حرفها تمام وداع من است با

تنها شرایط بهتر نشــد ،بلکه وضع خیلی بدتر
هم شــد .به طوری که من جا بــرای تمرین

با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا چین از میزبانی مسابقات جام ملتها در سال  ۲۰۲۳انصراف
داد.مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا ( )AFCدر سال  ۲۰۲۳قرار بود به میزبانی چین برگزار

خاطر شرایط کروناست که در این کشور وجود دارد.در دروه قبل مسابقات فوتبال جام ملتهای
آسیا که در سال  ۲۰۱۹به میزبانی امارات برگزار شد ،تیم ملی قطر عنوان قهرمانی این مسابقات را
به دست آورد و تیمهای ژاپن ،ایران و امارات هم عنوانهای دوم تا چهارم را کسب کردند.پیش از
این چینیها از مسابقات جام ملتهای فوتسال آسیا هم انصراف داده بودند.

نظر«رونالدو» درباره سرمربی جدید منچستریونایتد
کریستیانو رونالدو در خصوص آمدن تن هاگ به منچستریونایتد صحبت کرد.رونالدو در خصوص
آینده منچستریونایتد با اریک تنهاگ با سایت رسمی باشــگاه صحبت کرد.او گفت :چیزی که
من میدانم ،این است که او عملکردی عالی در آژاکس به ثبت رساند .او یک مربی باتجربه است.
اتفاقات باید همان گونه که او میخواهد تغییر کند .امیدوارم موفق شویم چون موفق شدن باعث
میشود همه تیم جلو برود و موفقیت را تجربه کند .من برای او بهترینها را آرزو میکنم.رونالدو
گفت :من بســیار هیجان زده هســتم ،نه فقط من بلکه هواداران نیز هیجــان دارند که تنهاگ
میخواهد به این تیم بیاید .برایش بهترین ها را آرزو میکنم و بیاییم باور داشته باشیم که سال
آینده ما میتوانیم جوایز را به دست آوریم.

مورینیو:

چه کسی امتیازهای رم را پس میدهد؟
دیدار دو تیم رم و فیورنتینا با حواشــی زیادی از نظر داوری همراه بود و بار دیگر اعتراض مورینیو
را به همراه داشــت .این مربی پرتغالی پس از شکســت برابر تیم حریف از کمک داور ویدئویی
خواست که دلیل تفاوت تصمیمهایش در این بازی و اعالم پنالتی به سود تیم حریف ،در حالی که
خطای روی بازیکن جالوروسی را پنالتی اعالم نکرده بود ،توضیح دهد .پس از پایان این بازی،
کمیته داوران لیگ ایتالیا اعــام کرد که لوکا بانتی که در این بــازی در نقش کمک داور ویدئویی
حضور داشــت تا پایان فصل از قضاوت محروم شده اســت .مورینیو پیش از دیدار تیمش برابر
ونتزیا گفت«:ما از این که داوران حاضــر در اتاق کمک داور ویدئویی پس از این که اشــتباهات
بسیاری برابر ما مرتکب شدند محروم و تنبیه بشوند خســته شدهایم .محرومیت آنها به معنای
تایید این موضوع است که اشتباه کردهاند اما چه کسی امتیازهای ما را پس میدهد؟»

کردن نداشــتم و تجهیزات کافــی هم برای

بمب نقل و انتقاالت اللیگا؛ توافق «لواندوفسکی» با بارسلونا

دراین مدت یک تماس هم ازسوی مسئوالن

شبکه آلمانی ازتوافق ستاره لهستانی بایرن مونیخ با بارسلونا خبرداد.شبکه «اسپورت  »1آلمان خبرداد

تمرین در اختیار من گذاشته نشده بود .حتی
فدراسیون با من گرفته نشد .من بعد از اینکه
سهمیه المپیک راکسبکردم قرارشد پاداش
آن به من پرداخت شــود ،اما یک ریال هم به
من پرداخت نکردنــد .در این مدت هیچ حق
و حقوقی به من داده نشــد و هر هزینهای که
انجام دادم به صورت شخصی بود.

عکس :مهر

اندازه در کارهای تدافعی مهارت ندارد .این درست همان انتظاری است که

مدیران باشگاه بارسلونا با مدیربرنامه رابرت لواندوفسکی ستاره بایرن مونیخ به توافق رسیدند .ازطرف
دیگرباشگاه بایرن مونیخ هم با فروش لواندوفسکی با مبلغ  35میلیون یورو موافقتکرد و بارسلونا
می خواهد پیشنهاد رسمی خود را به بایرن بدهد.طبق توافق صورتگرفته بین بارسلونا و مدیربرنامه
ستاره لهستانی قرارداد این بازیکن را  3ساله خواهدکرد و تمام جزئیات قرارداد نیزبعد ازرسمی شدن
این انتقال اعالم می شود.ژاوی درشرایطکنونی نیازبه یک مهاجمگلزن داشت تا بتواند درفصل آینده
دررقابت های لیگ قهرمانان اروپا با غول های اروپا رقابتکند.لواندوفسکی درسال  2014ازدورتموند
به بایرن رفت و درطول  7سالگذشته آماری خیرکننده ازخود برای مونیخی ها به جایگذاشته است.
لوا دراین مدت  252بازی انجام داد و  237گل به ثمررساند.

بامسئولان

یکشنبه  25اردیبهشت  13 / 1401شوال  15 / 1443می  / 2022شماره 3527

حل معمای زایندهرود درگروی نظارت
رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کمبرخوردار شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت :نظارت بر میزان
مصرف آب موجب میشود ،جریان زایندهرود پایدار باشــد و این نگاه در سطح کالن برنامهریزیهای

موردی عجیب از اجاره بهای یکی از گران قیمت ترین هتل های اصفهان؛

هتل عباسی  ۵۰سال ۲۵۰ ،هزارتومان اجاره پرداخت کرده است !
مانده اســت.وی با بیان اینکه باید قصه بقاع متبرکه را برای همه

مردم
تعریف کنیم تا منجر به جذب گردشگران شود ،اضافه کرد :میتوان برای
تملک ،بهرهبرداری و مرمت بناهای موقوفه ازماده  ۲۳استفادهکرد و این
در حالی است که تاکنون در این زمینه خروجی دیده نشده است و این
ضعف دراصفهان وجود دارد.حجت االسالم محمد حسین بلک ،مدیرکل

شهری احساس میشود.مجید نادراالصلی ،درمورد برنامهریزیها و رویکرد شورای ششم شهراصفهان
برای جاری بودن آب زایندهرود ،اظهارکرد :مدیریت برمصارف درطول مسیرزایندهرود بدون هیچگونه
نگاههای بخشی ،مسئله مهمی است و باید به آن توجه شود تا شرایط جاری بودن زایندهرود را فراهمکند.
وی با بیان اینکه باید بدانیمکه زایندهرود تنها ازسرچشمههایکوهرنگ سرچشمه نمیگیرد و عالوهبرآن
ازفریدونشهرو مناطق داخلی اصفهان نیزسرچشمه میگیرد ،ادامه داد :توجه به مسئله میزان مصرف
آب بسیارمهم است ،بنابراین باید نظارت برمیزان مصرف آب درطول مسیرزایندهرود با مدیریتی واحد و
عدالتخواهانه دنبال شود.رییسکمیسیون ویژه آب و مناطقکمبرخوردارشورای اسالمی شهراصفهان
تصریحکرد :نظارت برمیزان مصرف آب موجب میشود جریان زایندهرود پایدارباشد ،درحالیکه این
برنامهریزی وجود ندارد ،اما این نگاه درسطحکالن برنامهریزیهای شهری احساس میشود ،همچنین
الزم است مدیریتکشور ،استان و تمام ذینفعان درتحقق این امرگام بردارند.

اوقاف و امورخیریه استان اصفهان نیزدراین نشست با بیان اینکه امروز
درآمد موقوفات دست اوقاف نیست ،اظهار داشت :حتی اگر ما  ۱۰درصد
از درآمد موقوفات را در دست داشتیم میتوانستیم به همه امورات خود
رسیدگیکنیم.وی ادامه داد :اوقاف اعتباردولتی هم ندارد و ازسویی باید
توجه داشتکه اعتبارات موجود دراوقاف باید برپایه اصول شرعی هزینه
شود و امکان هزینه آن را درهرجایی نداریم.مدیرکل اوقاف و امورخیریه
استان اصفهان با بیان اینکه اوقاف دارای هزاران میلیارد تومان درآمد است
اما ما برای تامین اعتبار ۱۰۰میلیون تومانی دچارمشکل هستیم ،تصریح
کرد :ما از دستگاهها مطالبات بســیار زیادی داریم که اگر  ۱۰درصد آن را
برگردانند مشکالت ما را حل خواهدکرد.وی با بیان اینکه هتل عباسی طی
نیم قرن ماهانه  ۲۵۰هزار تومان اجاره داده است ،افزود :این در شرایطی
کارگروه بررســی مســائل مربوط بــه حفظ ،احیــا و تســهیل در امر
سرمایهگذاری اماکن تاریخی ،صنایع دســتی و گردشگری شهرستان
اصفهان در سالن جلســات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
برگزار شد.این جلســه برای نخســتین بار و به منظور بررسی وضعیت
چهار بقعه تاریخی اصفهان با محوریت فرمانداری اصفهان تشکیل شد.
محمدعلی احمدی ،فرماندار اصفهان در این جلسه با بیان اینکه اوقاف و
امورخیریه استان اصفهان با توجه به شرایط فعلی درزمینه نیروی انسانی
و اعتبارات عملکرد قابل دفاعی را دارد ،اظهار داشت :باید توجه داشت که
ظرفیتهای موجود درموقوفات این شهرســتان بسیارزیاد است و باید
برای حل مشکالت بقاع برنامهریزی جدیتری داشته باشیم.وی با بیان
اینکه بناهای تاریخی موقوفه زیادی در شــهر اصفهان وجود دارد که باید
مورد بهره برداری قرار گیرد ،ابراز داشــت :در این زمینه پیگیریهای الزم
برای برگرداندن کاروانسرای انوشیروان به اوقاف هستیم و طی چند ماه
آینده این امرمحقق خواهد شد.فرمانداراصفهان تصریحکرد :باید برنامه
جدی برای بهره برداری از این کاروانسرا تدوین شود تا به محض بازپس
گیری عملیات اجرایی آن آغازو برای شهرو استان آورده داشته باشد.وی
درادامه با اشاره به اینکه برای حل مشکل برخی ازبناهای موقوفه تاریخی
در اصفهان نیاز به اعتبار وجود ندارد و تنها با هماهنگی بین اداراتی مانند
میراث فرهنگی و اوقاف مشکالت برطرف خواهد شد ،افزود :امیدواریم
این هماهنگیها هرچه زودترایجاد شود.

اســت که ما هنوز موفق برای تعمیر کاشیهای گنبد مدرسه امام صادق

موریانهها به جان بناهای تاریخی اصفهان افتادهاند
احمدی با بیان اینکه ســه رویکرد برای نگهداری بقاع متبرکه میراثی در
اصفهان پیشنهاد شــدهکه باید مورد توجه قرارگیرد ،اضافهکرد :برخی از
موارد مانند موریانهها فوریــت دارد و نباید اجازه دهیم موریانهها به جان
بناهای تاریخی اصفهان بیفتند.وی ادامه داد :ضروری اســت که هر چه
زودتر برای بناهای تاریخی موقوفه اتاق فکری راهاندازی شــود تا بتوان
برای بهره برداری بهترو نگهداری شایستهترازاین بناها اقدامکرد.همچنین
مهدی طغیانی ،نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز در
این جلســه با بیان اینکه باید در مدیریت و سبک مدیریت بقاع متبرکه
بازنگری شود ،اظهارداشت :اینکه قبربفروشیم و بنا را تعمیرکنیم درست
نیست ،زمانی سرقفلی میفروختیم برای تعمیرات و پول آن جای دیگری
هزینه میشد که این امر نیز درست نبود چرا که دیگر سرقفلی برایمان
نمانده و محل درآمدی نیزبرای تعمیربناهای موقوفه تاریخی نداریم.وی
افزود :باید بلند مدت فکر کنیم ،بناهایی در اصفهان ساخته شده که بعد
از  ۴۰۰سال هنوز روی پاست و این در حالی است که حداکثر عمر بناهای
امروزی  ۴۰سال است.نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه باید برای بقاع متبرکه اســتان اصفهان رویداد تعریف شود،
ادامه داد :در گذشته رویدادهایی را داشتهایم که درآمدزا بوده است مانند
آیین نان و ماســت در امامزاده درب امام که هنوز این آیین در ذهن همه

(ع)که باید هزینه آن ازدرآمد هتل عباسی تامین شود ،درمانده هستیم و
امروزکاشیها را با استفاده ازچسب نواری نگه داشتهایم.حجت االسالم
بلک ادامه داد :امروز اجاره هتل عباسی  ۶۰میلیون تومان است و این در
حالی است که یک باب مغازه در شاهین شهر  ۴۷میلیون تومان ماهانه

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

زایندهرود  ۲۶اردیبهشت بسته میشود
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان با ابراز امیدواری نســبت به اینکه کشت غله شرق
اصفهان تا  ۱۵خردادماه به ثمر برســد ،گفت :جریان زایندهرود بعد از تحویل حقابه کشــاورزان در نوبت
چهارم ۲۶ ،اردیبهشتماه بسته میشود.حسین وحیدا  ،درباره تداوم جریان زایندهرود برای کشاورزان
شرق اصفهان ،اظهارکرد :با توجه به اینکه برای نوبت چهارم سد زایندهرود شانزدهم اردیبهشتماه بازشد،
جریان زایندهرود تا  ۲۶اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت.وی افزود :البته آب به مدت  ۱۰روزدرکانالهای
آبیاریکشاورزان نیست و محدودیتهایی وجود دارد.وی با بیان اینکهکشتهای صورتگرفته درشرق
اصفهان مرغوب نیست ،گفت :بخشی از اراضی شرق اصفهان چرای دام و بخشی دیگر دچار تنش شد،
اما امیدواریم درنوبت پنجم تحویل حقابهکشتها به ثمربرسد.عضو هیئت مدیره نظام صنفیکشاورزان
اصفهان تاکید کرد :وضعیت کشتها مورد انتظار نیست و به هر جهت باید همین میزان را به ثمر رساند.
وی درباره آخرین دوره تحویل حقابه کشاورزان شرق اصفهان ،گفت :بعد از  ۲۶اردیبهشتماه زایندهرود
دروقفهای هفتروزه بسته میشود و بعدازآن ازسوم خردادماه تحویل حقابه ده روزهکشاورزان درنوبت
پنجم انجام میشود و امیدواریم تا  ۱۵خردادماهکشت غله به نتیجه برسد.

جمله مسجد امام (ره) ،منارجنبان و … که سند آنها به نام اوقاف است؛
اما درآمد آن جای دیگری هزینه میشود.همچنین علی گلاحمد ،عضو
هیئت امنای امامزاده درب امام نیز در این جلســه با اشــاره به سرقت
کاشیهایگنبد تاریخی این امامزادهگفت :برای این امرنامه نگاریهایی
را با میراث فرهنگی داشتیم و با توجه به دریافت نکردن پاسخ برای حفظ
کاشیهای موجود طبق پروتکلهایی که برای بناهای تاریخی در دیگر
کشورها استفاده میشود از شیشههای سکوریت سیار استفاده کردیم
که برای این امرمیراث فرهنگی برای ما درمحاکم قضایی طرح شکایت
کرده و مدتهاســت که درگیر این پروندهایم.وی افزود :بارها از میراث
فرهنگی درخواستکردهایمکه برای حفظ این بنا تضمینکتبی دهد تا ما
شیشه سکوریت ها را برداریم؛ اما ازسوی میراث فرهنگی تاکنون پاسخی
دریافت نشده است.

سخنگوی شورای اسالمی شهر:

نخبگان میتوانند سهمی
دراداره شهرداشته باشند
عضو هیئت رییســه شــورای اسالمی شهر
اصفهان با بیان اینکه هر گروهی به واسطه
نخبــگان اجتماعیاش ،میتواند ســهمی
در اداره شــهر داشته باشــد ،گفت :رویکرد
ما عدم تصدیگری شــهرداری اســت و به
دنبال گرو ههای مرجع اجتماعی هســتیم
که در شهر اصفهان سایر گرو هها را راهبری
و فضای بانشاط و شادابی ایجاد کنند .علی
صالحی اظهار کرد :در این دوره از شــورا به
دنبال تحقق شــعار شــهر زندگی هستیم،

جنوبی و توسعهیافته ازلحاظ دریافت خدمات و محیط شهری شرایط خوبی دارد ،حدفاصل میرزاطاهر
دارای بیشترین بافت فرسوده است.وی با بیان اینکه وسعت بافت فرسوده  ۱۴محله منطقه  ۹شهرداری
از جمله کارالدان ،کوهانستان ،جروکان ،سودان ،گلستان ،مهدیه ،کلیچه و زهران  ۱۷۰هکتار است ،گفت:
بافتهای فرسوده این محالت با مشارکت مردم احیا میشود.مدیرمنطقه  ۹شهرداری اصفهان با تاکید
بر اینکه پروژه احیای بافتهای فرسوده به صورت مشارکت مردمی است و اعتبار اجرایی ندارد ،تصریح
کرد :براساس این طرح ،ســاکنان به ازای هریک مترزمینکه دراختیارپروژه قرارمیدهند ،یک مترو
 ۳۰سانتیمترآپارتمان با مصالح بسیارمناسب تحویل میگیرند و درمدت اجرا ،تسهیالت وام باکارمزد
چهار درصد و تنفس دو ساله برای رهن منزل در اختیار ساکنان گذاشته میشود.وی ادامه داد :در طرح
احیای بافت فرسوده منطقه  ،۹پال کهای مســکونی محلهها تجمیع و به بلوکهای  ۷۰۰تا هزار متری
تقسیم میشود ،همچنین زمینهای ورزشی ،خدمات فرهنگی ،مذهبی ،آموزشی و پارکها نیزجانمایی
و برنامهریزی مدرن شهری روی این محدودهها انجام میشود.

سازمان ،هم افزایی مربیان و کارشناسان مهارت آموزی ،ترویج مهارت آموزی الکترونیکی و ترغیب
مربیان به استفاده از فناوریهای آموزشی و شناسایی اســتعدادهای برتر تولید محتوا از اهداف
برگزاری این جشنواره است.

این طرح مطالعاتی است؛ البته در کنار اجرای این طرح ،اســتانداری تمامقد حضور دارد و سازمان
میراث فرهنگی نیزبرای ابنیه تاریخی و پلهای تاریخی حضورو مشارکت جدی خواهد داشت .دراین
رابطه به زودی جلسهای با حضورمشاورتخصصی طرح مطالعاتی فرونشست زمین برگزارمیشود و
راهکارهای مختلف بررسی و تبادلنظرخواهد شد.

شدند تا بتوانند ازایده خودکسب درآمدکنند.مسئول و برنامه ریزمدرسهکسب وکاردراصفهان اظهار
داشت :مدرسه کسب و کار برای افراد دارای مدرک دیپلم به باال و با هدف آموزش به افرادی که دارای
ایده هستند ،درشهریورسال  1400تاسیس شد .فرحنازعلیزاده با اشاره به دالیل شایع شکستکسب
وکارهای نوپا اضافهکرد :نداشتن تجربه وتوانایی الزم دلیل اصلی این شکستهاست؛ بنابراین نه تنها
داشتن یک ایده روشن ارزشمند است ،بلکه ایده پردازان باید بدانندکه چگونه یککسب وکاررا بسازند
و درست رشدکنند.این عضو انجمنکارآفرینان اصفهان تصریحکرد :صاحبان ایده برای موفقیت درراه
اندازی و ادامهکسب وکارخود ،عالوه برمهارت ایده پردازی ،باید بتوانند عملیاتیکردن ایده ها را امکان
سنجیکرده ،به خوبی آن را ارائه دهند و درآینده محصوالت شان را تجاری سازیکنند.درراستای تحقق
این اهداف باید برنامه هایی جهت آموزش و تقویت مهارت ایده پردازی در جوانان ایده پرداز در نظر
گرفته شود.علیزاده با بیان اینکه این مدرسه حاصل تالش  ،تعامل وهمکاری بخش خصوصی وبخش
دولتی است ،خاطرنشانکرد :دربخش دولتی مرکزآموزشکارآفرینی وکسب وکارفنی حرفهای و در
بخش خصوصی مرکزمشاورهکارآفرینی تاک قراردارد.

دانشبنیان و خالقبنیان از جمله اولویتهای اداره خالقیت و نوآوری شهرداری است.محســن معصومی اظهار کرد :پیرو فرمایشات رهبر معظم انقالب و
با توجه شعار سال  ۱۴۰۱مبنی بر «تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرینی» توسعه پایدار شهر با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و صنایع خالق در
دستورکارقراردارد.وی افزود :دراین راستا بهبود اکوسیستم و زیستبومکارآفرینی ،یافتن راهکارهای خالقانه و نوآوردرجهت رفع چالشهای شهری ،تسهیل
شرایط برای رشد و توسعه استارت اپها و شرکتهای دانشبنیان و همچنین حمایت از مجموعههای دانشبنیان و خالقبنیان از جمله اولویتهای اداره
خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان محسوب میشود.رییس مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی بالک
چین ،گفت :کارگاه آموزشی تخصصی بال کچین با هدف یاددهی و آموزشی رویکردهای کارآفرینانه و نوآورانه فناوریهای جدید مبتنی بر بال کچین ،توسط
مرکزنوآوری شهرداری مشهد ،معاونت فرهنگی استانداری خراسان رضوی و هلدینگ راه نو ،شرکت توزیع فناوربا همکاری و حمایت مدیریت پژوهش و اداره
خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان برگزار شد.وی با تاکید بر تقویت ارتباطات و تعامالت با شرکتهای دانشبنیان حوزههای خالقیت و نوآوری در کالنشهر
اصفهان و مشهد ،تصریح کرد :ایجاد بسترهای الزم در جهت تسهیل زیستبوم کارآفرینی خالقانه و نوآورانه شهر اصفهان ،استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای
تجاری و دانشی شرکتهای دانشبنیان درحوزههای فناوری و رفع چالشهای مدیریت شهری ،شناسایی و شبکهسازی شرکتهای دانشبنیان حوزههای
خالقیت ،نوآوری و تعامل و ارتباط با این شــرکتها ،انجام پژوهشها و تحقیقات مشترک بین شــرکتهای نوآوری و فناورانه کالنشهرها ،نیازسنجی و
شناسایی نیازها و چالشهای شهری اصفهان و مشهد و بهرهگیری از ظرفیتهای نوآورانه و فناورانه یکدیگر از جمله اهداف برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی
بال کچین بوده است.

 ۲۹اردیبهشت ماه صورت می گیرد؛

برگزاری کنگره شهدای طلبه و روحانی اصفهان

و ردههــای ســنی و گروههــای توانخواه،
تخصصی و ...است.
عضو هیئت رییســه شــورای اسالمی شهر
اصفهــان با بیــان اینکــه در کنــار امید ،به
مسئله عدالت نیز تاکید داریم ،گفت :برای
ارائه خدمات و فرصتهــای برابر به منظور
اســتفاده از ظرفیتها و بروز توانمندیها و
ایجاد شرایط برای گروههای مختلف نیازمند
عدالت هســتیم تا همه آنهــا از فرصتها
برای انتقال پیام خود استفاده کنند.
وی با اشــاره به فعالیــت توانخواهان در
برگزاری جشنواره ملی رســانهای معلوالن

جانشین مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان گفت:
کنگره شهدای طلبه و روحانی اصفهان پنجشنبه ۲۹
اردیبهشت ماه برگزار می شود.
حجتاالسالم «علیرضا باطنی« به برگزاری کنگره
شهدای طلبه و روحانی استان اصفهان اشاره کرد و
اظهارداشت :یکی از برنامه های مهم هر ساله حوزه
علمیه با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی برگزاری
این کنگره است.
جانشین مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان افزود:

استان اصفهان دارای  590شــهید طلبه و روحانی

و خاطره گویی خواهیم داشــت که سخنران ویژه

است که به نســبت جمعیت روحانیون و در سطح

این مراسم حجت االسالم ذوالنور  ،رییس کنگره

ملی نســبت به چهار هزار شــهید این قشر دارای

ملی و از رزمنــدگان دوران دفاع مقدس اســت و

جمعیت قابل توجهی بوده و اســتان فعال در این

نمایشگاه فرهنگی نیز ایجاد می شود.

عرصه به شمار می رود.

وی ادامــه داد :در مــدت یک هفتــه برنامه های

وی ادامه داد :هر ســاله یادواره شــهدای طلبه و

جانبــی مثل دیــدار با خانــواده شــهدای طلبه و

روحانی در شهرســتان هــا و مرکز اســتان برگزار

روحانی ،خاطره گویی و تبیین واقعیت های دوران

می شــود که امســال پیــش از برگــزاری کنگره

دفاع مقدس و نقش آفرینی این قشــر همراه با

ملی ،ایــن برنامه روز پنجشــنبه  29اردیبهشــت

برپایی نمایشگاه ها انجام خواهد شد.

ماه در محل خیمه گلستان شــهدا اصفهان برگزار

جانشــین مرکز مدیریــت حوزه علمیــه اصفهان

خواهد شد.

خاطرنشان کرد :خانواده شــهدا و جانبازان طلبه و

حجتاالسالم باطنی با اشــاره به برنامه های این

روحانی مورد تجلیل قــرار می گیرند و برنامه های

کنگره اذعان داشت :برنامه ســخنرانی و مداحی

جانبی با حضور آنان برگزار می شود.

بیان کرد :ایــن اقدامات برای مــا نیز یک
گام رو به جلو اســت .از آنجایی که رویکرد

مناقصه عمومی مرحله دوم -خرید و اجرای آسفالت 012

ما عدم تصدیگری شــهرداری اســت ،به

فراخوان جشــنواره تولید محتوای مهارتی ویژه مربیان مراکز و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای

جشنواره و کسب اطالعات بیشتر به نشانی  Ecf.etvto.irمراجعه کنند.

متناسب با قسمتهای مختلف شهر و شــرایط خاص مناطق از جمله تاکیدات استانداری در لوای

رییس مرکز خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان گفت :ارائه راهکارهای خالقانه و نوآور برای رفع چالشهای شهری و همچنین حمایت از مجموعههای

ایجاد امید و شــور و نشــاط در همه اقشار

و فضای بانشــاط و شــادابی در شهر ایجاد

آرش اخوان طبســی افزود :ارتقای مهارتهای تولید محتوای الکترونیکی مربیان و کارشناسان

اختیارآن مشاورناظرطرح قرارمیگیرد .وی خاطرنشانکرد :یافتن راهکارهایکوتاهمدت و بلندمدت

حمایت شهرداری اصفهان ازمجموعههای دانشبنیان و خالقبنیان

شــود.وی ادامه داد :یکی از ایــن مولفهها

که در شهر اصفهان سایر گرو هها را راهبری

دولتی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای استانها تا  ۲۴تیر ماه فرصت دارند برای شرکت در این

درخصوص پهنه فرونشست زمین در شهر اصفهان تهیه شــود.وی ادامه داد :در این راستا برای این
طرح مشاورعلمی و ناظراجرایی تعیین شده است و نتایج این بازدیدهای میدانی به صورت مستند در

این جایگاه احیا شــود و در کنار تالشهای

فراخوان جشنواره تولید محتوای مهارتی فنی و حرفهای
دراصفهان
استان اصفهان منتشرشد.مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهانگفت :تمام مربیان مراکز

کرد :براساس مصوبه و ابالغیه استانداری ،مقرر شد یک طرح مطالعاتی از سوی شهرداری اصفهان

البته اصفهان شــهر زندگی اســت اما باید

مدیر منطقه  ۹شــهرداری اصفهان از احیای  ۱۷۰هکتار بافت فرســوده در این منطقه خبر داد و گفت :با

تا آتشگاه محدوده میانی منطقه و درحال توسعه است و حدفاصل آتشگاه تاکهندژبه عنوان بخش سوم

شیشهفروش» درحاشیه بازدید مدیران شهری ازابنیه تاریخی درباره موضوع فرونشست زمین اظهار

داردکه موقوفه هستند و درآمد زا اما درتصرف دیگردستگاهها هستند از

به حوزه فرهنگی و اجتماعی اســت تقویت

قاضیعسگر ،اظهارکرد :اگرمنطقه  ۹شهرداری به سه بخش تقسیم شود ،محدوده ناژوان به عنوان بخش

اصفهان در قالب یک طرح مطالعاتی ،راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت تهیه خواهد شــد«.منصور

فارغ التحصیالن اولین مدرسه کسب و کار در اصفهان به ســرمایه گذاران و شتاب دهنده ها معرفی

که بناهای تاریخی موقوفه زیادی در سطح استان و شهر اصفهان وجود

احیای  ۱۷۰هکتاربافت فرسوده درمنطقه ۹
فرهنگی وکالبدی رنج میبرند ،با احیای این بافتها سطح زندگی شهروندان بهبود مییابد.سیدسلمان

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت :بهمنظور رفع مشکالت ناشی از فرونشست در

جذب سرمایه برای ایده های مدرسه کسب و کاراصفهان

ادوار گذشــته ،مولفههایی که بیشتر مربوط

توجه به اینکه ساکنان بافتهای فرسوده و ناکارآمد شــهری از وجود مشکالت اقتصادی ،اجتماعی،

راهکارهای رفع معضل فرونشست اصفهان دردست بررسی است

اجاره پرداخت میکند.وی اضافه کرد :از ســوی دیگر باید توجه داشت

خبر روز

اخبار

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

دنبال گرو ههای مرجع اجتماعی هســتیم

کنند.وی خاطرنشــان کرد :رســانه باید از
اخبــار خــوب و مرتبــط بــا دســتاوردها،
مهارتها و توانمندیهای معلوالن پر شود و
جامعه را باید از این منظــر با توانخواهان
آشنا کنیم.

شــهرداری انارک در نظر دارد فراخوان خرید و اجرای آســفالت  012را از طریق سامانه

مواعد زمانی:

تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.

 -تاریخ انتشارفراخوان1401/02/22 :

کلیه مراحل برگــزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی

 -مهلت دریافت اسناد فراخوان1401/02/27 :

پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت (ســتاد) به آدرس

 -مهلت ارسال پیشنهادات1401/03/07 :

 www.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضیان شــرکت درفراخوان در صورت عدم عضویت درسامانه ،نسبت به ثبت نام و
دریافتگواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برایکلیه صاحبان امضای مجاز
و مهرسازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

م الف1317376:

 -زمان بازگشایی پاکت ها1401/03/08 :

نوع و مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار :ضمانت نامه بانکی به مبلغ 312/500/000

اطالعات تماس و آدرس دســتگاه :استان اصفهان -شهرســتان نایین -شهرانارک-
شهرداری انارک 03146202014

شهرداری انارک

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
مدیرمسئول :بهمن زینالدین

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3

یکشنبه  25اردیبهشت  13 / 1401شوال  15 / 1443می  / 2022شماره 3527

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

چاپخانه :نشر فرهنگ

رتبه3 :

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

محورهای بومیسازی در ذوبآهن اصفهان

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان:

ارتقای کیفیت و بهره وری با تقویت نظام پیشنهادها ایجاد خواهدشد
ازمجموع  906مورد پیشنهاد دریافتی ازسویکارکنان شرکتگازاستان اصفهان،
تعداد 112پیشنهاد ،مصوب و اجرایی شد.سرپرست شرکت گاز استان اصفهان،

دنیا یاقتصاد :یکی ازصنایعیکه طی دهههایگذشــته قادربه بومیسازی شده،

ساخته میشود .تا پیش ازاین ،این دریچههایکشویی ازکشورهای چین ،اتریش و

صنعت فوالد اســت .در این میان شــرکت ذوب آهن اصفهان یکی از شرکتهای

سوئیس وارد میشدند ،اما به دلیل تحریمها این مسیرمسدود شده و با بومیسازی

پیشگام درزمینه بومیسازی بهشمارمیرود .این واحد تولید فوالدسازی ،به عنوان

آن درذوبآهن اصفهان با یکسوم هزینه ،دیگرنیازی به واردات آن وجود ندارد.

نخستین تولیدکننده شمش فوالد کشور زمانی احداث شد که دانش فنی چندانی

با اشاره به نرخ مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها در سال  ،1400بیان داشت:

در کشــور وجود نداشــت .با احداث ذوبآهن و آموزش نیروی انسانی این واحد

برای افزایش بهره وری سازمان با نظام پیشنهادها و مشارکتکارکنان درتصمیم

صنعتی زمینهســاز ورود دانش فنی در صنعت فوالد به کشور شد .در حقیقت این

گیری هــای مدیریتی راهکارهــای اثربخش و کم هزینه تــری ایجاد خواهد

واحد فوالدسازبا تربیت نیروهای متخصصگامهای بلندی درراستای بومیسازی

شد.ابوالقاسم عسکری با بیان اینکه،طی دو سال گذشته با وجود شرایط ناشی

در صنعت فوالد برداشته و هماکنون ذوبآهن اصفهان ۲۷ ،درصد بومیسازی را در

از بیماری کرونا و محدودیت های ایجاد شــده ،پیشــنهادهای خوبی دریافت

بین فوالدسازانکشــوربه خود اختصاص داده است.سیاستهای بومیسازی در

و تصویب شد ،گفت :امروزه که رقابت بســیار زیادی بین جوامع مختلف برای

ذوب آهن اصفهان بر ۵محورمتکی هستندکه این محورها شامل موارد زیراست:

دستیابی به جدترین فناوری ها ،با صرفه ترین منابع و مجرب ترین نیروهای
انسانی وجود دارد ،مدیران و تصمیم سازان سازمان ها با اتکا به مشارکتکارکنان

بالفعل کارکنان و بهبود شرایط کاری ،ایجاد فرهنگ مشارکت منسجم همراه با

در تصمیم سازی های کالن می توانند به سمت ساختارهای سازمانی جدید و

وحدت و یکپارچگی میان کارکنان ،افزایش قابلیت رقابت در استفاده بهینه از

بهره برداری از ایده های خالقانه و نوآورانه حرکت کنند .وی ،افزود :اهداف نظام

منابع و بهبود مستمر تمامی فرآیندهاست.الزم به ذکر است ،شرکت گاز استان

پیشنهادها در شرکت گاز استان اصفهان ارتقای کیفیت و بهره وری ،ایجاد انگیزه

اصفهان براساس آیین نامه نظام پیشنهادها از سال  1379با اعتقاد به ضرورت

و افزایش رضایت شغلی ،ایجاد زمینه های مناسب برای تعاملگروهی ،افزایش

بهره گیری نظام مند از توانایی های فکری و خالقیت سرمایه های انسانی آغاز

نشــاط و روحیه کارکنان ،صرفه جویی و کاهش هزینه ها ،توسعه توان بالقوه و

به فعالیت کرده است.

تولید محصوالت جدید

درسال جاری برنامه ریزی های الزم برای اجرای مدیریت سبزدرزمینه مدیریت
پســماند در مناطق ششگانه آبفای شهر اصفهان و ســایر مناطق خودگردان در

های تفکیک شده به بازیافت کنندگان کاغذ ،مقوا ،پالستیک ،فلزات و شیشه در

سطح استان نیز در دستور کار قرار دارد.شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شهرداری تحویل داده شد.مدیردفترتوسعه پایدار ،مدیریت مصرف و مطالعات

موفق به دریافت گواهی مدیریت ســبز در شــاخص مدیریت پسماند از سوی

اجتماعی آبفای استان اصفهان گفت :به منظور اجرای دقیق مدیریت پسماند،

شهرداری اصفهان شد.مدیر دفتر توســعه پایدار ،مدیریت مصرف و مطالعات

کلیه اتاق ها در ستاد مرکزی مجهز به سطل بازیافت کاغذ شدند و در راهروها و

اجتماعی آبفای استان اصفهان با تاکید براجرای شاخص های مدیریت پسماند

آبدارخانه ها هم سطل مخصوص بازیافت تعبیه شده است.سعیدی عنوان کرد:

در آبفا گفت :یکی از مولفه های اصلی مدیریتی در سازمان ها وشرکت ها توجه

درسال جاری برنامه ریزی های الزم برای اجرای مدیریت سبزدرزمینه مدیریت

به اجرای شاخص های مدیریت سبز است.ســعیده سعیدی افزود :مدیریت

پســماند در مناطق ششگانه آبفای شهر اصفهان و ســایر مناطق خودگردان در

سبز شامل  6شاخص است که یکی از شاخص های اصلی آن مدیریت پسماند

سطح استان نیز در دستور کار قرار دارد.شــایان ذکر است؛  6شاخص مدیریت

است و سال گذشته با همکاری شهرداری در ستاد مرکزی آبفای استان اصفهان

ســبز شــامل «مدیریت مصرف انرژی»« ،مدیریت مصرف آب»« ،مدیریت

به اجرا درآمد.وی اعالم کرد :به دنبال اجرای دقیق مدیریت سبز در شرکت آب و

پسماند»« ،مصرف سوخت وسایل نقلیه»« ،ساختمان و تجهیزات» و «آموزش

فاضالب استان اصفهان بیش از پیش تفکیک زباله،کاغذ ،شیشه ،بطری های

و فرهنگ سازی» است .

در مسیر بومیسازی برداشته است و هماکنون این شرکتها منشأ خدمات بسیار
ارزندهای نه تنها به ذوبآهن ،بلکه به کل کشور شدهاند .ذوبآهن اصفهان همواره
ازاین مسیرخدمات بسیاری را بهکشــورارائهکرده و حلقههای وابستگی به خارج
را کاهش داده است .ساخت تجهیزاتی همچون برجگردان ریختهگری که در یکی
ازشــرکتهای اصفهانی تحقق یافت یا طراحی و ساخت دریچهکشویی و ساخت
گیربکسهای خاص و ساخت چرخ محور قطار از نمونههای موفق در بومیسازی

به دلیل تحریمها کشور در تامین زیرساختها با چالشهایی روبهرو شده است.
در این راستا ذوب آهن اصفهان با تولید انواع ریلهای مترو ،راهآهن ،زبانه سوزن و

درسال داشته باشــد ،ولی هماکنون راهآهن جمهوری اسالمی با اتکا به توان تولید

همچنین تیرآهن  ،Hپروفیلهای خاص معدن ،انواع پروفیلها،کالفهای صنعتی

ریل ذوبآهن برنامهریزی توسعه خطوط ریلی را به میزان هزار کیلومتر در سال در

برای تولید ابزارها و الکترود ،نقش موثری درتامین نیازهایکشورایفاکرده و دراین

دست اقدام دارد و این شرکت نیزقادرشده است برای بیش از ۳هزارکیلومترتوسعه

راستا نیز در سال  ۱۳۹۹لوح زرین نوآوری محصول را برای تولید ریل زبانه سوزن به

خطوط ریلی درسال تولید ریل داشته باشد.

کرده است.

پالستیکی و قوطی های فلزی با سایر پسماندها در دستور کار قرار گرفت و زباله

ت ذوبآهن اصفهان با ایجاد شرکتهای مهندسیگام بزرگی
درسالهای اخیرشرک 

تجهیزات و قطعات است .زمانیکشوربه سختی قادربود ۲۰۰کیلومترتوسعه راهآهن

عنوان برترین محصول فوالدی ســاخت داخل از دانشگاه صنعتی شریف دریافت

آبفای استان اصفهان «گواهینامه مدیریت سبز» دریافت کرد

ایجاد شرکتهای مهندسی

بومیسازی دربخش پروژهها
این دیدگاه ســنتی که یک پروژه از ابتدا تا انتها از خارج خریداری شــود ،دیگر در

کمک به شرکتهای مهندسی
شرکت ذوبآهن اصفهان با قبول ریسک معقول و در اختیار قرار دادن دانش فنی
موجود درشرکت تحت همکاری با شرکتهای داخلی ،بسیاری ازاین مجموعههای
داخلی را درزمینههای بومیسازی و ساخت تجهیزاتکه ازخارج وارد میشدند ،یاری

ذوبآهن جایگاهی ندارد و درحال حاضرساخت تجهیزات پروژهها درداخلکارخانه

کرده اســت تا توانمندی الزم را دراین زمینهکسبکند .دراینباره میتوان به پروژه

یا داخل کشور انجام میگیرد .نمونه موفق و بارز آن ریختهگری بیلت و شمش یک

ساخت کورههای پاتیلی بخش فوالدسازی اشاره کرد که ساخت ترانسهای آن در

میلیون و  ۲۰۰هزارتنی استکه با آخرین فناوری روزدنیا تاسیس شده و از ۱۷۰۰تن

یک شرکت داخلی درحال پیگیری است یا برخی قفسههای پیچیده نوردکه ازطریق

تجهیزات ریختهگری ۱۳۰۰ ،تن آن درذوبآهن و چهارشرکت درشهراصفهان ساخته

شرکتهای داخلی پیگیری میشود.

شده و تنها  ۴۰۰تن تجهیزات از خارج وارد شــده ،به عبارت دیگر بیش از  ۷۵درصد
تجهیزات درداخلکشورساخته شده است.
بومیسازی قطعات

تولید ریل ملی
تولید ریل در ذوبآهن اصفهان عامل اصلی خودکفایی کشور در زمینه صنعت ریل
شده است .این شــرکت با توانمندی خود در این زمینه قادر شده که به خوبی نیاز

شرکت ذوبآهن اصفهان همانگونه که اشاره شد ،قادر شده است حجم باالیی از

کشوررا به محصول استراتژیک ریل تامینکند .تولید انواع ریل ازجمله ریل قطارهای

قطعات مورد نیازخود و همچنین صنعت فوالد را بومیسازیکند .یکی ازجدیدترین

پرسرعت ،ریل مترو ،ریل معدن و همچنین موفقیت اخیر این شرکت در تولید ریل

قطعات برای ذوبآهن و صنعت کشور ،بومیسازی دریچه کشویی پاتیل فوالد بود

زبانه سوزن ،نشان ازبومیسازی فناوری تولید ریل دراین مجتمع فوالدسازی دارد.

که ساالنه درذوبآهن  ۵۰۰هزاریورو هزینه برای تامین این دریچهها اختصاص پیدا

تولید ریل زبانه سوزنکه مصارفگستردهای درصنعت ریلیکشوردارد ،بعد ازتولید

میکرد .هماکنون هردریچهکشویی با یکسوم هزینه خرید ازخارج درداخلکشور

ریلهای درون و برونشهری دردستورکارشرکت قرارگرفت.
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