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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

وزیرکشوربه کمیسیون امنیت ملی گزارش داد
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســامی گفت :موانع و
کمبودها در اجرای طرح توزیع عادالنه یارانهها و ســاماندهی اتباع خارجی در نشســت با وزیر
کشور بررسی شد .محمود عباس زاده مشکینی اظهار کرد :احمد وحیدی ،وزیر کشور در مجلس
حاضر شــد و درباره نحوه اجرای طرح اقتصادی دولت ،مدیریت یارانهها و اقدامات حمایتی به
ویژه از اقشار آسیب پذیر گزارشی ارائه داد و در ادامه به سواالت نمایندگان پاسخ گفت.سخنگوی
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس افزود :نمایندگان در این نشســت موانع،
کمبودها و کاســتیهای وضعیت فعلی را بیان کرده و به رفع واقص زیرساختهای اجرایی این
طرح بزرگ تاکید شد.
وی ادامه داد :نمایندگان در این نشست تاکید کردند که کاالهای اســتراتژیک مردم و مورد نیاز
اقشار مختلف باید در دسترس همه باشد و فروشــگاهها ذخیره الزم را داشته باشند .البته طبق
اعالم آمار ارائه شده از سوی وزیر کشــور ،کاالهای اساسی به خصوص مرغ ،تخم مرغ و روغن با
قیمتهای مختلف در بازار موجود است.عباس زاده مشکینی یادآور شد :وزیر کشور در خصوص
نحوه توزیع آرد و نان با هدف تسهیل دسترسی عموم مردم نیز توضیحاتی ارائه کرد و قرار شد در
زمان کم ایرادات اجرای طرح رفع شود.نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با اشاره به موضوع
بررسی ساماندهی اتباع خارجی در ادامه نشســت ،گفت :با توجه به تعداد بسیار اتباع خارجی به
ویژه از کشور همسایه افغانســتان ،نمایندگان در حضور وزیر کشور بر ســاماندهی و پرداختن به
مسائل امنیتی مرتبط با مهاجرین و اجتماعی و سالمت اتباع خارجی تاکید کردند.

رایزنی «نفتی» سفیرایران با وزیرانرژی عراق
سفیر ایران در عراق با وزیر انرژی این کشور همسایه دیدار و رایزنی کرد.محمد کاظم آل صادق ،سفیر
جمهوری اســامی ایران در بغداد ،در ادامه مالقات های خود با اعضــای هیئت دولت عراق (وزرای
کشــور ،برق و ورزش و جوانان) با احســان عبدالجبار اســماعیل ،وزیر نفت این کشور نیز مالقات و
پیرامون آخرین وضعیت همکاری های دو کشور در حوزه نفت و گاز گفتوگو و تبادل نظر کرد .در این
مالقات دو طرف موافقت خود را با تشکیل کمیته مشــترک همکاری ها اعالم و مقرر شد در نشست
های آتی این کمیته ،مسائلی نظیر چاه های نفتی مشترک مطرح و در این خصوص مذاکره و تصمیم
گیری شود.

وزارت امور خارجه انگلیس هفته پیش با صدور بیانیهای به اتباع انگلیسی
وکسانیکه دارای تابعیت مضاعف هستند هشدارداد :این خطربسیارزیاد

علی باقری ،معاون سیاســی وزارت امور خارجه در دیدار عادل تورســانف معــاون وزیر خارجه
قزاقستان با اشاره به سیاســت دولت ســیزدهم در خصوص اولویت روابط با همسایگان اعالم
داشت ،حوزه های بسیاری برای توسعه مناسبات دو کشور به خصوص در ابعاد سیاسی ،اقتصادی
و منطقهای وجود دارد و خوشبختانه این مناســبات میتواند به طور قابل توجهی به تقویت صلح
و ثبات در منطقه کمک کند.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به حوزه تمدنی و فرهنگی مشترک دو کشور مسلمان،
بر لزوم تقویت هرچه بیشتر مناسبات فیمابین تاکید کرد و این امر را مستلزم تعریف پروژههای
مشــترک میان تجار ایران و قزاقســتان و حمایت دو دولت از این ابتکارات دانست.علی باقری
ضمن ابراز آمادگی دولت جمهوری اســامی ایران برای میزبانی و برگزاری هرچه موفقتر سفر
رییس جمهور قزاقستان به تهران ،بر استفاده از این فرصت برای نهادینهسازی روابط دو کشور و
تنظیم قراردادهای همکاری تاکید کرد.عادل تورسانف نیز با اشاره به سفر آتی رییسجمهور این
کشور به ایران آن را سفری مهم در تنظیم روابط دو کشور توصیف کرد و تاکید داشت که این سفر
به توافقات مهمی به ویژه در حوزه اقتصادی منجر خواهد شد.

نقض برجام به شیوه انگلیسی!

است که خودسرانه در ایران دســتگیر ،بازجویی یا بازداشت شوید.در این
بیانیه که به فاصله کوتاهی پس از دیدار نازنین زاغری با بوریس جانسون
نخســت وزیر انگلیس در لندن منتشر شد ادعا شده اســت :تعدادی از
ایرانیان-بریتانیایی دوتابعیتی درایران بازداشت شدهاندکه درحالگذراندن
دورههای حبس طوالنی هستند.این درحالیستکه براساس ادعای وزارت
امورخارجه انگلیس ،روندکیفریکه درچنین مواردی دنبال می شودکمتر
از اســتانداردهای بین المللی و توانایی وزارت خارجه انگلیس برای ارائه
پشتیبانیکنسولی بسیارمحدود است .همچنین ادعا شده استکه داشتن
ارتباطات با انگلیس می تواند دلیلکافی برای مشکوک شدن مقامات ایران
به فعالیت های شما باشد.این بیانیه مغرضانه همچنین طرح ایران برای
میزبانی ازهواداران جام جهانی فوتبال درجزیرهکیش را نیزهدف قرارداده
و توصیهکرده است:کیش یک جزیره ایرانی نزدیک به قطراست؛ اما توسط
مقامات ایرانی کنترل می شــود و خطرات مشابهی برای اتباع بریتانیایی
وجود دارد.همان موقع سفارت جمهوری اسالمی ایران درانگلیس با انتشار
پیامی در توئیتر گزارش موهن تایمز را ایران هراسانه خواند و تصریح کرد:
ایران و جزایرآن درخلیج فارس برای همه ازجمله بریتانیایی ها و طرفداران
جام جهانی از سراسر جهان امن است تا از زیبایی های این سرزمین لذت
ببرند.وزارت خارجه انگلیس پس ازامضای برجام ،هشدارمسافرتی به ایران
را بهطور کامل لغو کرد .این مسئله با استقبال زیادی از سوی فعاالن عرصه
گردشگری مواجه شد تا حدی که ایران در نمایشگاه بازار سفرهای جهانی
درسال  ۲۰۱۵میالدی جزو یکی ازمهمترین مقاصد جدید توریستی معرفی
شد.اما  ۴ماه بعد از خروج آمریکا از برجام ،وزارت امور خارجه انگلیس با
صدوربیانیهای شهروندان اینکشوررا به دو دسته انگلیسی اصیل وکسانی
تقسیمکردکه دارای تابعیت مضاعف هستند.
دربیانیه مهرماه  ۱۳۹۷وزارت امورخارجه انگلیس به شهروندان دو تابعیتی

دیدار«باقری» و معاون وزیرخارجه قزاقستان

هشدار مسافرتی دولت انگلیس درباره سفر اتباع این کشور به ایران؛

هشدار داد که در ســفر به ایران با خطر بازداشت مواجه هستند .این بیانیه
ادعا کرد که اگر یک شهروند دارای تابعیت دوگانه دستگیر شود توان دولت
انگلیس برای حمایت بسیار محدود است .وزارت امور خارجه انگلیس بر
همین اســاس به اتباع دو تابعیتی توصیه کرد که از سفر به ایران اجتناب
کنند.همان زمان سفیروقت جمهوری اسالمی ایران ازسیاسیکردن سفر
به ایران توســط دولت انگلیس ابراز تاســف و تصریح کرد :مقامات ایران
مکرر اطمینان دادهانــد که تابعیت مضاعف بهخودیخــود جرم یا نقض
قانون محسوب نمیشود و کســی به این دلیل مورد پیگرد قرار نمیگیرد.
اما وزارت امور خارجه انگلیس در گامی دیگر ،پس از شهادت سردار حاج
قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
توسط رژیم جنایتکارآمریکا ،بخشهایی ازشرق و غرب ایران را درفهرست
مناطق ممنوعه مسافرتی قرارداد و پارسال هم به اتباع انگلیسی توصیهکرد
که تنها در شرایط اضطراری به ایران سفر کنند .اما  ۲۳اردیبهشت امسال،
وزارت امور خارجه انگلیس در اقدامی مغرضانه و با جو سازی رسانههای
اینکشورپرونده ارفاق سفربه ایران را بست و با انتشاریک نقشه قرمزرنگ

ازایران ،تمامکشوررا درفهرست مناطق ممنوعه مسافرتی قرارداد .درهمان

حداکثری ایاالت متحده ،چندان رغبتی به تجارت با ایران نداشتند .دولت

روز نازنین زاغری که به جرائم امنیتی در ایران محکوم و اسفند گذشته بنا

انگلیس شرکتها در این کشور را به تجارت با ایران تشویق میکند با این

به دالیل بشردوستانه و انسانی آزاد شــد به همراه تولیپ صدیق ،نماینده

شرط اساســی و مهم که منافع خود در آمریکا را مد نظر قرار دهند.سفارت

مجلس عوام به دیدار نخست وزیری رفته بود .خانم صدیق پس از جلسه

انگلیس درایران هفته پیش درتوئیترنوشت :ما این هفته ازنمایشگاه نفت

با نخست وزیرانگلیس به رسانههاگفت :دیگرهرگزدولت نباید اجازه دهد

ایران درتهران بازدیدکردیم و تحت تاثیرنبوغ مهندسی ایران دراین بخش

که شهروندان بریتانیایی با این همهکمکاری برای آزادی آنهاگروگانگرفته

قرار گرفتیم .در ادامه این پیام توئیتری آمده است :پتانسیل بسیار خوبی

شوند.واقعیت این است که توصیه مسافرتی انگلیس ،سرمایهگذاران این

برای پروژه های ایران و بریتانیا برای بهبودکارایی انتشارگازهایگلخانه ای،

کشوررا ازسفربه ایران منصرف میکند و این امربرخالف تعهدات انگلیس

محیط زیست و بهداشت و ایمنی دراین بخش وجود دارد.

در برجام است که به عنوان یکی از اعضای اروپایی این توافق ،متعهد است

از این منظر بیانیهای وزارت امور خارجه انگلیس حتی با این پیشفرض

که ازسیاستگذاریهاییکه برعادی سازی روابط اقتصادی با ایران تاثیر

که روابط تجاری دو کشور چندان تعریفی ندارد ،خالف نص صریح برجام

منفی میگذارد ،اجتناب کند.طبق بند  ۲۹برجــام طرفهای اروپایی باید

به شمار میرود.یک سخنگوی نخست وزیر انگلیس در این باره ادعا کرد

«منطبق با قوانین خود ،از هرگونه سیاســت با هــدف خاص تاثیرگذاری

که توصیههای مسافرتی بر اساس حراســت و دفاع از امنیت شهروندان

خصمانه و مستقیم بر عادی ســازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران ،در

انگلیس صادر میشود .وی بر همین اســاس مدعی شد که توصیه اخیر

تعارض با تعهدات شــان مبنی بر عدم اخالل در اجرای موفقیت آمیز این

وزارت امورخارجه انگلیس درمورد ایران برهمین اساس به روزرسانی شده

برجام خودداری کنند».از این منظر ،نخســتین تاثیر منفی تصمیم وزارت

است.این سخنگو که بر اساس رویه دفتر نخست وزیر انگلیس خواست

امورخارجه انگلیس این استکه شرکتهای بیمه به تدریج ازارائه خدمات

نامش فاش نشــود ،اضافه کرد که توصیههای مسافرتی انگلیس به طور

به مســافران ایران ،انصراف داد ه و بدیهی اســت که ســرمایهگذار بالقوه

مدام مورد بازبینی قرارمیگیرد و اگراوضاع تغییرکند به روزرسانی خواهد

انگلیسی چندان تمایلی برای انجام سفربه ایران نشان ندهد .البته بسیاری

شد.هرچند منافع ملی ادعایی دولت انگلیس درتوصیه مسافرتی مستتر

ازشرکتهای انگلیســی پس ازماجرای خروج آمریکا ازبرجام و با وجود

شده اما «واضح اســت که پیامد چنین تصمیمی بر اجرای موفقیت آمیز

سازوکارنمایشی مالی اروپا و ایران (اینستکس) ازترس تحریمها و فشار

برجام تاثیرمنفی داشته و نقض توافق تلقی می شود».

نقل قول روز

رییسجمهور :

مواضع تهران و مسقط دربسیاری ازمسائل
همخوانی دارد

رییس مجلس:

ترورشهید خدایی نمایانگر

رییس جمهور پس از بازگشــت از ســفر رسمی به

تجارت ،انتقال پول ،مسائل مالی ،بانکی و گمرکی

عمان گفت :مواضع تهران و مســقط در بســیاری

در نشستی با حضور وزیر صمت و وزیر تجارت عمان

عصبانیت ازسپاه است

از مســائل همخوانــی قابــل توجهی دارد.ســید

بررســی کردند و مقرر شــد در این زمینه به زودی

ابراهیم رییسی تصریح کرد :حسن روابط ایران و

موانع رفعشــود تا راه برای تجارت و کار اقتصادی

این موضوع هم تصمیماتی گرفته شد که برخی از

رییس مجلس شورای اسالمی گفت :ترور

عمان ،همکاری منطقــهای را افزایش خواهد داد.

هموار باشد.رییسجمهور افزود :هم تجار عمانی و

آنها باید در تهران دنبال شود .آنچه قطعی است آن

رییسجمهور افزود :در نشست با مسئوالن عالی

هم ایرانی آن چنان آشنا با ظرفیتهای موجود در

اســت که ایرانیان مقیم خارج مثل ایرانیان داخل

عمانی این موضوع مــورد تاکید قرار گرفت که الزم

دو کشور نیستند .بنابراین ضرورت تاسیس دفتر

دارای حقوقی هســتند که دولت باید پیگیر باشد.

است که دو کشور این همکاری را در سطح منطقه

تجاری ایران در عمان احســاس شــده و بررسی

رییســی گفت :باالخره کسانی هســتند به دلیل

و بین المللی داشته باشیم ضمن آنکه مواضع دو

شــد که این دفتر هرچه زودتر تاســیس شــود تا

تحصیل و شــغل در خارج از کشور به سر میبرند.

کشور در خیلی از مســائل همخوانی قابل توجهی

ظرفیتهای دو کشور را به فعاالن اقتصادی معرفی

دولت چون ایرانیان داخل ،نسبت به آنها هم وظیفه

دارد.رییسی با اشاره به لزوم تاسیس دفتر تجاری

کند.وی تصریح کرد :در نشســت با ایرانیان مقیم

دارد .طبیعتا وزارت خارجه و شورای ایرانیان خارج

ایران و عمان ادامه داد :فعــاالن اقتصادی ،تجار

عمان ،آنها مشــکالت حقوقی و مســائل فرهنگی

از کشور کار را دنبال کنند تا مشکالت ایرانیان مقیم

و بازرگانان دو کشــور ،مشــکالت خود را در زمینه

و آموزش و پرورش را مطرح کردند که نســبت به

عمان هم به حداقل برسد.

شهید صیاد خدایی بار دیگر عمق عصبانیت
دشــمنان ملت ایران از ســپاه پاسداران را
نشــان داد که مخلصانه امنیت را برای این
مرز و بوم تامین کردند.
محمدباقر قالیباف بیان کــرد :این ترور بار
دیگر عمق عصبانیت دشمنان مردم ایران از
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را نشان داد
که مخلصانه امنیت را بــرای این مرز و بوم
تامین کردند .تسریع در شناسایی و مجازات
عامالن و آمران این جنایت خواســته آحاد
ملت شــریف ایران است و دســتگاههای

نوبت اول

مرتبط در ایــن خصوص اقدامــات الزم را

تجدید آگهی مزایده

انجام میدهند.

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره  12مورخ  1400/1/16شــورای اسالمی شهر در نظر دارد ،نسبت به واگذاری کیوســک اغذیه فروشی شماره یک پارک
حاشــیه زاینده رود به صورت اجاره برای مدت یک ســال از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره مزایده
 5001093283000001به بهره بردار واجد شرایط اقدام نماید ،لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار
تا ساعت  16مورخ  1401/3/11به سامانه مذکور به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
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حسین اسماعیلی احمدی  -شهردارزرین شهر

عکس روز

رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
همچنین جان باختن تعدادی از هموطنان
مان در حادثه دلخراش ریزش ســاختمان
در حال احداث در شــهر آبادان را به مردم
شــجاع و شــریف آبــادان و خانوادههای
آنان تســلیت می گویم و برای مصدومان
این حادثه شــفای عاجل و کامل از خداوند
متعال مســالت دارم.قالیبــاف ادامه داد:
دســتگا ههای مربوطه باید در سریعترین
زمان ضمن رسیدگی به مصدومان ،بررسی
دقیق علل وقــوع این حادثه را در دســتور
کار قرار دهند و با کلیه مســببان این حادثه
دلخراش در هر ســطحی برخورد سریع و

سردارقاآنی در
مراسم تشییع
شهید صیاد خدایی
تشــییع شــهید صیاد خدایی
در میــان بدرقه پر شــور مردم
انجام شد.

قاطع صورت گیرد.
قالیباف با اشاره به اینکه فرا رسیدن سالروز
حماســه عملیات تاریخی بیــت المقدس
و آزادســازی خرمشــهر را گرامی میدارم
اظهار داشــت :جوانانی از جنس شجاعت
و غیرت از جان شــیرین خود گذشــتند تا
در تاریخ ثبت شــود که هیــچ قدرتی توان
ایستادگی برابر اراده پوالدین ملت سرافراز
ایران اســامی را ندارد و به فضل خدا هیچ
بن بستی مانع فتح خرمشــهرهای پیش
روی این ملت نخواهد بود.

بین الملل
«بایدن» حرفش را درباره تایوان پس گرفت
رییس جمهوری آمریکا که توسل به نیروی نظامی از سوی کشورش برای حمایت از تایوان در برابر
چین را رد نکرده بود ،بعد از بازتاب های گسترده رسانه ای و واکنش های فراوان به ویژه واکنش تند
پکن ،مجبور شد حرف خود را پس بگیرد.بایدن که سخنانش به سرعت از سوی مقامات کاخ سفید
اصالح شد ،روز گذشته گفت که هیچ تغییری در سیاست ابهام راهبردی نسبت به تایوان تغییری
نکرده است.رییس جمهوری آمریکا در پاسخ به این ســوال که آیا پس از اظهارات روز دوشنبه در
مورد حمایت نظامی ایاالت متحده از جزیره خودگردان مورد ادعای چین یعنی تایوان ،تغییری در
این سیاست ایجاد شده یا خیر؟ بیان کرد«:خیر»او به سوال در مورد اینکه آیا برای دفاع از تایوان
نیروهای خود را به صف می کند ،پاسخی نداد.این درحالی است که بایدن در کنفرانس مطبوعاتی
مشترک با نخست وزیر ژاپن در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید «شما اشاره کردید که بنابر
دالیلی مشخص ،حاضر به مداخله نظامی در مناقشه اوکراین نیستید  ...آیا شما مایل هستید به
دفاع نظامی از تایوان بپردازید اگر به این نقطه برسید؟» ،به صراحت پاسخ داد :بله.

اردوغان:

نمی خواهم با نخست وزیریونان حرف بزنم
رییس جمهورترکیهگفت :ترکیه قصد دارد ساخت یک منطقه امنیتی  ۳۰کیلومتری درنزدیکی مرزهای
جنوبیاش را تکمیلکند.وی افزود :آنهاییکه ازسازمانهای تروریستیکه تهدیدی برای ترکیه هستند با
ارائه انواع حمایتها حفاظت میکنند ،باید فورا ازاین رفتارگستاخانه خود دست بردارند .درهمین حال ،ما
درتالشیم تا ساخت منطقه امنیتی ۳۰کیلومتری درامتداد مرزهای جنوبی مان را تکمیلکنیم.اردوغان در
ادامهگفت :آنها مناطقی هستندکه درمرکزحمالت علیهکشورما قراردارند و اولویت ما محسوب میشوند.
وی اعالم کرد :ما تصمیمات در این مورد را در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت ملی اتخاذ میکنیم.
اردوغان دربخش دیگری ازسخنان خود اعالمکرد ،دیگرباکریاکوس میتسوتاکیس ،نخست وزیریونان
حرف نمیزند و نشست کلیدی میان دولتهای این دو کشور را لغو میکند .وی ،نخست وزیر یونان را
به دشمنی با ترکیه متهم کرد.اردوغان ،یونان را به پناه دادن به طرفداران فتحا ...گولن ،روحانی ترکتبار
مستقردرآمریکاکه بهگفته آنکارا درکودتای نافرجام سال  ۲۰۱۶میالدی دست داشته و پایگاههای نظامی
علیه ترکیه تاسیسکرده ،متهمکرد .این درحالی استکهگولن این اتهامات ترکیه را ردکرده است.اردوغان
سپس میتسوتاکیس را به توصیهکردن به مقامات آمریکایی برای عدم فروش جنگندههای اف ۱۶-به
ترکیه درجریان سفراخیرش به واشنگتن متهمکرد.

زلنسکی:

میخواهم با «پوتین» دیدارکنم
ولودیمیرزلنسکی طی ویدئوکنفرانسی با مجمع جهانی اقتصاد «داووس» اعالمکردکه والدیمیرپوتین
تنها مقام رسمی روسیه است که میخواهد با او دیدار و درخصوص چگونگی خاتمه دادن به این جنگ
گفتوگوکند.ولودیمیرزلنسکی ،رییسجمهوری اوکراین طی این ویدئوکنفرانس عنوان داشت« :با توجه
به اقدامات و حمله روسیه علیه غیرنظامیان اوکراینی ،برگزار کردن هرگونه مذاکره با این کشور دشوارتر
میشود .همه چیز به تصمیم والدیمیر پوتین ،رییسجمهوری روسیه بســتگی دارد ،اگر ما بخواهیم
درخصوص خاتمه دادن به این جنگ صحبتکنیم ،عمال بدون حضوراو این تصمیم شدنی نیست».اما
این درحالیستکه روسیه این ادعاها را مبنی برحمله روسیه علیه غیرنظامیان را رد میکند و اقدام خود
دراوکراین را «عملیات ویژه نظامی» میخواند.زلنسکی افزود« :کشفگورهای دسته جمعی درمناطق
تحت کنترل روسیه به خصوص خارج از شهر کییف بیانگر این است که برگزار کردن هر گونه مذاکره با
طرف روسی دشوارترمیشود .من به جزرییسجمهورروسیه ،مذاکره با سایرمقامات روسی را نمیپذیرم
و تنها شرط من این استکه یک موضوع روی میزباشد؛ توقف جنگ».اززمان حمله روسیه به اوکراین،

عکس :مشرق نیوز

گفتوگوهایی میان هیئتهای دوکشوربرگزارشده اما هنوزنتایج و توافق نهایی حاصل نشده است.

اخبار
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معاون مسکن و ساختمان اداره کل راهداری و شهرسازی استان:

مدت پرداخت تسهیالت مسکن ملی افزایش یافته است

دولت ،قانون عدم افزایش بیش ازبیست درصد اجاره بها را اعمالکرده اما مالکان ترجیح می دهند قراردادهای غیررسمی تنظیمکنند؛

دور زدن قانون

معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راهداری و شهرسازی استان اصفهان درخصوص تسهیالت
مســکن ملی توضیحاتی ارائه داد.امیر زاغیان گفت :تســهیالت نهضت ملی مســکن بر اساس
آخرین ابالغیه قانون جهش مسکن سقف  ۲٠سال اســت که سه سال برای مشارکت و  ۱۷سال
بازپرداخت است.وی افزود :دولت با توجه به تورم قیمت مصالح ساختمانی این وام را به عنوان
تسهیالت کمک به مالکان که در کالن شهرها  ۴٠٠و سایر شــهرها  ۳۵٠میلیون تومان با سود ۱۸
درصد هســت ،ارائه می دهد.زاغیان گفت :تسهیالت نوســازی بافتهای فرسوده به مردمی که
بخواهند به صورت خود مالک ثبت نام کنند منوط به داشتن مالکیت زمین و پروانه ساختمانی در
کالن شهر اصفهان  ۴٠٠میلیون و سایر شــهرها  ۳٠٠میلیون تومان پرداخت میشود که میتوانند
در  /https://saman.mrud.irثبت نام کرده و مسکن خود را در قالب مسکن ملی احداث کنند.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران:

اجرای چنین مواردی ،قانونی جامعتر الزم داشته و

پشتیبانی قوه قضاییه را میطلبد.موضوع این است که
تا وقتی الزامی بر ثبت رسمی قرار دادها وجود نداشته

باشد نمی توان امیدی به اجرای قانون عدم افزایش
اجاره بها بیش از بیست درصد داشت

درشرایط کنونی کاال برگ بهترازیارانه نقدی است
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به اصالح نظام یارانه ارز ۴۲۰۰
تومانی گفت :همانطور که رییس جمهور اعالم کرد طی یکی دو ماه آینده یارانه پرداختی به مردم
برای دهکهای درآمدی افزایش مییابد تا سازوکار و زیرســاختهای بعدی در قالب کاالبرگ
فراهم شود.مجتبی کاروان افزود :اینکه دولت جسارت به خرج داد و ارز  ۴۲۰۰تومانی را حذف کرد؛
اقدام بسیار درست و پسندیدهای است که قطعا در راســتای بهینهسازی و اصالح نظام پرداخت
یارانهها نتیجهبخش خواهد بود.
وی با اشــاره به الزام مردمیســازی و توزیع عادالنه یارانههــا در دولت گفــت :اینکه آیا دولت
زیرســاختها را به نوعی فراهم کرده که قشــر ضعیف و دهکهای پایین جامعه دچار مشــکل
نشوند یا خیر ،موضوع بسیار مهمی است که باید منتظر ماند تا ببینیم چه سازوکاری برای بعد از
این دوماه در نظر گرفته میشود.کاروان با بیان اینکه بهتر است یارانه به صورت کاالیی باشد و نه

رستم قاسمی ،وزیرراه و شهرسازی به تازگی

کارشناسی در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است.وی افزود :در صورت

طی هشــداری بــه مســتاجران و اجاره

بروزتخلف ،طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد می شود.

دهندگانگفت :خارج ازحیطه ثبت نرخ اجاره درسامانهها عمل نکنند .وزیر

فعاالن بازاراما میگویند به سیاق چند سالگذشته قراردادهای زیرزمینی

مهسا نعمتی

متولی تنظیم بازار مسکن اما ظاهرا هنوز از عمق فاجعه افزایش اجاره ها

دوباره رواج پیدا می کند و تخلفات در این مسئله همچنان زیاد است .از

خبر ندارد و به همین دست هشدارها بسنده می کند .تالش برای کنترل

جمله رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان با بیان اینکه بر اساس

بازارمسکن و اجاره بها تنها مختص به این دولت ها نیست .بیش ازدو دهه

مصوبه تنظیم بازارکشوری قراربربرخورد با مشاوران متخلف است ،گفت:

اســت که هر رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر سر کار آمده طرح و

البته این مورد با مصوبهای که درشــرایط کرونا حاکم بود متفاوت است.

هشدار و مصوبه های مختلفی اجرا کرده اند تا شــاید میانبری باشد بر

رسول جهانگیری اظهار کرد :طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور ،سقف

وضعیت بد بازار مســکن .ماجرا اما حکایت هر سال دریغ از پارسال می

افزایش اجاره بهای مســکن نسبت به اجاره بهای ســال  ،۱۴۰۰در تهران

شود و حاالکاربه جایی رسیدهکه مستاجران با پولیکه می توانستند چند

حداکثر ۲۵درصد،کالنشهرهای باالی یک میلیون نفرجمعیت  ۲۰درصد

سال پیش خانه بخرند به سختی ســرپناهی برای اجاره پیدا می کنند.

و سایرشهرها  ۱۵درصد مقررشده است.وی افزود :براساس این مصوبه،

دولت ما همچنان درحال امتحانکردن راه ها و طرح های شکست خورده

با مشاوران امالک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند برخورد

دولت های پیشین است .نمایندگان هم البته همان راه را می روند ،مانند

میشود .حال اگر افرادی خود بدون رجوع به مشاوران امالک ،اقدام به

مصوبه عدم افزایش اجاره بهای بیش ازبیست درصد برای اصفهان و سایر

انعقاد قراردادکردند و سقفی باالترازمصوبه مذکوررا درنظرگرفتند تکلیف

کالن شهرها .مصوبه ای که وزیر با اســتناد به آن به مالکان و مستاجران

چه میشود؟رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان تصریحکرد :ممکن

هشدارداده وگفته  :یکی ازموضوعات مهم این روزها بحث افزایش اجاره

است چنین تصمیماتی به افزایش قراردادهای زیرزمینی و پیامدهای پس

مســکن اســت ،حداکثر افزایش اجارهبها در تهران  25درصد است ،از

از آن نیز منجر شود.جهانگیری با بیان اینکه بر اساس مصوبه تنظیم بازار

صاحبان امالک تقاضا داریمکه افزایش اجاره مسکن آنها بیش ازاین رقم

کشوری قرار بر برخورد با مشاوران متخلف است ،گفت :البته این مورد با

نباشد.وزیر راه و شهرسازی گفت :این درصد افزایش نرخ اجارهبها با کار

مصوبهایکه درشرایطکرونا حاکم بود متفاوت است.این مصوبه هرچند

کافهاقتصاد
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت:

واردات تلفن همراه محدودیت ندارد

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت :ثبت سفارش واردات تلفن
همراه برای تمام نشانهای تجاری هیچ محدودیتی ندارد و ثبت سفارش این کاال از سرگرفته شده
است .سعید عباسپور با اشاره به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل برخی نشانهای تجاری
اظهار کرد :ثبت سفارش موبایل برای کلیه نشانهای تجاری (برندها) هیچ محدودیتی ندارد و پیرو
بهروزرســانی برخی گروههای کاالیی و برخی اولویتبندیها برای تامین کاالهای اساسی ،برخی
اولویتبندیهای کاالیی مقطعی و یا برخی اختالالت پیش میآید که امری طبیعی است؛ بنابراین
با رفع این اختالالت و تعیین اولویتبندیهای جدید ،ثبت ســفارش این کاال از سرگرفته شد.وی
افزود :سازمان توسعه تجارت هیچ ابالغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل
با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابالغ نکرده اســت.مدیرکل دفتــر مقررات صادرات و
واردات سازمان توسعه تجارت ادامه داد :تنها طی دو ماه ابتدایی امسال بیش از شش میلیارد دالر
ثبت سفارش واردات گوشــی تلفن همراه صورت گرفته که از نظر ارزش دالری ،سهم باالیی در ثبت
سفارشهای سال جاری دارد.عباسپور تاکید کرد :امسال با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش
گوشی تلفن همراه ،کماکان اولویتبندی گروههای کاالیی برای واردات کاال برقرار بوده و رویههای
تخصیص و تامین ارز براساس مقررات و اولویتبندیهای کاالیی صورت میپذیرد.

هشدارقطعی برق به اداراتی که مصرف خود را کاهش ندهند
سخنگوی صنعت برق با اشاره به جهش بیش از  ۹درصدی مصرف برق در کمتر از یک هفته ،گفت:
برق اداراتی که مصرف خود را کاهش ندهند ،قطع می شــود.مصطفی رجبی مشهدی با بیان این
که شاهد  ۲۳۰۰مگاواتی مصرف برق هستیم ،خاطرنشان کرد :پیک مصرف برق ابه  ۵۲هزار و ۴۰۰
مگاوات رسید که نشانگر افزایش شدید مصرف است.ســخنگوی صنعت برق با بیان این که برای
مدیریت مصرف اقداماتگسترده ای انجام شده است ،تاکیدکرد :امسال مصرف برق ادارات به طور
ویژه و با نصب کنتورهای هوشمند کنترل می شــود .وی تاکید کرد :براساس مصوبه هیئت دولت،
ادارات باید مصرف برق خود را  ۳۰درصد در ساعات کاری کاهش دهند و در صورتی که مصرف خود را
کاهش ندهند ،درمرحله نخست اخطاردریافت میکنند و درصورت عدم رعایت ،برق اداره پرمصرف
قطع خواهد شد .رجبی مشهدی یادآورشد :این اقدامات به منظورتامین پایدا برق مشترکان خانگی
و تداوم روند تولید ادامه خواهد یافت و به همین دلیل ،ادارات باید پس ازپایان ساعاتکاری ،نسبت
به خاموش کردن سیستم های سرمایشی و روشنایی های غیرضروری اقدام کنند.

در اصل قابل قبول اســت و هدف مثبت دولت را در کمک به مستاجران
نشان میدهد اما چندانکارشناسانه به نظرنمیآید ،چون ازضمانتهای
الزم و قوی برای اجرایکامل برخوردارنیســت.رییس اتحادیه مشاوران
امالک اصفهان تاکید کرد :اجرای چنین مــواردی ،قانونی جامعتر الزم
داشته و پشتیبانی قوه قضاییه را میطلبد.موضوع این است که تا وقتی

بهگرانی نمی توان انتظاریکمترازمیزان تورم برای اجاره بها داشت چراکه
به صورت عرفی اجاره ها با قیمت مسکن در بازارو نرخ تورمکم و زیاد می

تولید خودروی شاهین سایپا ،گفت :خودروسازان داخلی تالش های زیادی كردند و چندسالی

شود جدای ازاین مسئله سال هاست بازارازکمبود عرضه مسکن رنج می

اســت كه وارد حوزه طراحی و تولید پلتفرم های جدید شــدند و كیفیت خودروهای داخلی هم

برد در این شرایط حق انتخابی برای مستاجران وجود ندارد و اغلب تن به

در حال ارتقاســت.مهدی طغیانی اظهار کرد :نكته مهم این است كه توقع مصرف كننده داخلی از

درخواست های غیرقانونی افزایش اجاره مالکان می دهند تا بی سرپناه

تولیدكننده ،تولید با کیفیت است كه باید تالش كنیم تا سطح تولیدات را به سطح توقعات مردم

نشوند .مدت هاست کارشناســان و فعاالن هشدار می دهند که دولت با

نزدیك كنیم.وی تصریح كرد :اصل این اســت كه بتوانیم اقتصاد تولید خودرو را اصالح كنیم ،در

مداخله قهری نمی تواند اجاره ها را کنترل کند و راه چاره عرضه مسکن به

حال حاضر اقتصاد تولید خودرو در كشــور ما باعث سلب فرصت های سرمایه گذاری شده است

بازار است؛ اما هر طرح ارائه شده از ســوی دولت در حوزه ساختان آنقدر

و اجازه نمی دهد خودروهای جدیدی كه در مركز تحقیقات ســایپا طراحی می شــوند ،به موقع

ناکارآمد و بدون فایده برای مردم شهرهای بزرگ بوده که در نهایت هیچ

وارد بازار شوند .زمانی سرمایه الزم فراهم و این محصوالت وارد بازار می شوند كه عمال مدل های

خروجی مفیدی دربازارنخواهد داشت .زیرسایه همینکج فهمی ها ازنیاز

مختلف و جدید خودرو در دنیا ارائه شــده اســت.نماینده مردم اصفهان و سخنگوی كمیسیون

بازار ،هر روز زیر زمین امالکی ها شلوغ تر از دفاتر آنهاست و نتیجه آشوب

اقتصادی مجلس ادامه داد :اگر بخواهیم كه این تالش ها به موقع و در زمان مناسب به بار بنشیند

و فشاری استکه هرروزقشرضعیف را آسیب پذیرترمیکند.

و توقع مردم برآورده شود ،باید اقتصاد صنعت خودرو در كشور ما اصالح شود.

خبر روز

مسئول کمیته فلزات اتاق بازرگانی اصفهان:

هشداربه واحدهای صنفی متخلف:

مسئولکمیته فلزات اتاق بازرگانی اصفهانگفت:کارگاههای طالسازی اصفهان چند مشکل اساسی دارندکه مشکل تامین مواد اولیه و نوسانات قیمت این مواد ازمهم ترین

جرائم صنفی  ۵برابر
افزایش یافته است

رییــس اتاق اصنــاف اصفهان با اشــاره به
افزایــش جرائم صنفی گفــت :بعد از طرح
هدفمنــدی یارانههــا ،با اختیــار تعزیرات
حکومتی واحدهــای صنفی متخلف ،بدون
نامهنگاری و  ...همان لحظه پلمب میشوند.
رســول جهانگیری درباره تشدید نظارت بر

تماس تقویت شد ،افزود :همچنین دو سامانه تلفنی و گویای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به
شمارههای  ۰۲۱۶۳۶۹و  ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹آماده پاسخگویی به سوالهای یارانهای مردم است.داریوش
ابوحمزه با تاکید براینکه دردهک بندی اخیرسفرهای خارجی مالک نیست،گفت :سفرهای خارجی
مبنای سیاستگذاری قرار نگرفته و مالک حذف یارانه نیست.معاون رفاهی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی افزود :متقاضیان در هر صورت برای ثبتنام ،نیازی به مراجعه حضوری به هیچ سازمانی
ندارند و میتوانند از طریق سامانههای اعالمی از سوی این نهاد وزارت کار و سازمان هدفمندسازی
یارانهها اقدام کنند.

کارگاههای طالی اصفهان کمبود مواد اولیه دارند
موارد است.ابراهیم حبیبالهی با اشاره به اینکهکارگاه های طالی اصفهانکمبود مواد اولیه دارند ،اظهارکرد :این موضوع برگران شدن قیمت طال تاثیرگذاشته است.وی
با اشاره به نوسان قیمت مواد اولیه افزود :درشرایط فعلیکارگاههای طالسازی چند مشکل دارند ازجمله اینکه قیمت رادیومکه یکی ازمواد مهم برای سفیدکردن طالست
افزایش یافته است ضمن اینکه این ماده با واسطه تهیه می شود چراکه دیگرقابلیت تهیه ازطریق شرکت های خارجی را ندارد.مسئولکمیته فلزات و سنگهایگرانبهای
اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه باید با چاره اندیشی صحیح ازتعطیل شدنکارگاههای طال جلوگیری شود ،بیانکرد :با توجه به ظرفیت خوب اصفهان ،درطول سالهای
لزایی خوبی نیزدرپی داشته است.وی ادامه داد :اکنونکارگاههای طالسازی به دلیل عدم
گذشتهکارگاه های مختلفی دراصفهان درزمینه طالسازی ایجاد شده و اشتغا 
تامین مواد اولیه ،درحال تعطیل شدن است چراکه مواد اولیه بسیارگران شده است؛نوسانات مظنه طال ،ثبات بازاررا تحتالشعاع قرارداده و اکنون یک طالسازتکلیف خود
را با بازارخرید طال جهت ساخت نمیداند.حبیب الهیگفت :درکناراینگرانی ها وضعیت صادرات طال نیزچندان حال و روزخوشی ندارد و با اینکه اصفهان روزگاری قطب
طالیکشوربه شمارمی رفت و فراترازکشورهای ترکیه و عراق و افغانستان بود؛ اما حاال ما ازلحاظ صادراتی افتکرده ایم.

بازار بعد از آزادســازی قیمتها ،اظهار کرد:

مدیر امور باغبانی شهرستان اصفهان مطرح کرد:

با توجه به طرح هدفمندی یارانهها و حذف

ارزآوری خوب صادرات بادام اصفهان

سیســتم حمایتی و ارز ترجیحــی از چهار
قلم کاالی اساســی ،براساس جلسه سران
ســه قوه ،اختیاراتی به تعزیرات حکومتی
داده شد.
وی با بیــان اینکــه جرائم صنفــی  ۵برابر
افزایش یافته اســت ،افزود :از سوی دیگر
هیئتهای رســیدگی بدوی حذف شــده
و به صــورت مســتقیم رای صــادر و ابالغ
میشود ،همچنین اگر تشخیص داده شود
که واحد صنفــی دچار تخلف شــده ،روال
عادی گذشــته همچون فرصــت ،اخطار و
نامهنگاری حذف شده و تعزیرات حکومتی
همان لحظه میتواند واحد صنفی را پلمب
کند.رییس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد:
این اختیارات جدیدا به تعزیرات حکومتی
داده شــده و ما نیز اطالعرسانی دقیق آن را
در بازار به واحدهای صنفــی کرد هایم.وی،
درخواســت کرد که این اختیــارات امنیت
اقتصادی بــازار را برهم نزنــد و افرادی که

مدیر امور باغبانی شهرســتان اصفهــان گفت :بادام
اصفهان دربازارهای جهانی خواهان زیادی دارد و سهم
زیادی از صادرات و تولید ناخالص بخش کشاورزی
اســتان را به خود اختصاص داده اســت.احمدرضا
رییس زاده در پاســخ به این ســوال که آیا باغداران
بهترنیست به سمتکاشت درختان بادامکه آب بری
کمتری دارد و ازلحاظ اقتصادی و ارزآوری هم مقرون
به صرفه است؛ روی بیاورند ،اظهار کرد :این محصول
می تواند ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشد و

عکس روز

گاهی قصور صنفی نداشــتهاند درگیر این

معاون رفاهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت :افرادی که تا فروردینماه امسال یارانه

بیان اینکه پشتیبانی سامانههای پاسخگویی به سوالهای یارانهای از جمله سامانه حمایت و مرکز

نماینده مردم اصفهان در مجلس :

عضو كمیســیون ویژه جهش و رونق تولید در حاشــیه بازدید از مركز تحقیقات و نوآوری و خط

اجرای قانون عدم افزایش اجاره بها بیش ازبیست درصد داشت .با توجه

جدید تعزیرات استان اصفهان با واحدهای

یارانهها به ســامانه «حمایت» به آدرس اینترنتی  hemayat.mcls.gov.irمراجعه کنند.وی با

دو ماه آینده عملیاتی شود.

كیفیت خودروهای داخلی درحال ارتقاست

سفرهای خارجی هم مالک حذف یارانه است؟
دهم قرار گرفته بودند و مشــمول پرداخت یارانه نمیشــدند .این افراد در اعتراض به دهک بندی

محقق و در جلساتی که با مسئوالن امر داشتیم قرار است این مهم در قالب کارتهای بانکی طی

الزامی بر ثبت رسمی قرار دادها وجود نداشته باشد نمی توان امیدی به

مدل برخوردها نشوند ،البته ذهنیت مدیرکل

دریافت میکردند و در اردیبهشتماه یارانه کمک معیشتی بهحساب آنها واریز نشده است ،در دهک

نقدی که به رشــد تورم دامن نزند ،افزود :پرداخت یارانه نقدی منجر به رشد نقدینگی و در نهایت
تورم خواهد شد.وی گفت :بنابراین بهتر است که اصالح نظام پرداخت یارانهها به صورت کاالبرگ

صنفی ارشــادی و بعد برخورد قهری است.
جهانگیری با بیان اینکــه این طرح و مدل
بازرســی تقریبا چند روز بعــد از حذف ارز
ترجیحی از چهار قلم کاال در سراســر کشور
اجرا شــده اســت ،گفت :آمــاری از پلمب
واحدهای صنفی متخلــف اصفهان بعد از
اجرای قانون جدید ندارم ،البته موارد تخلف
چنینی که در جا واحد صنفی پلمب شــود،
انگشتشمار است.

برداشت گل
گاو زبان
ســاالنه بیش از یازده تن از
مزارع شهرستان املشگیاه
دارویی گل گاوزبان برداشت
می شود.

ما تا آنجا که توانسته ایم سعی کرده ایم در این زمینه

تولیدکنندگان بادام استان از روشهای نوین آبیاری

فعالیت داشته باشیم.وی با بیان اینکه اگردربرخی از

مانند سامانه قطرهای و آبیاری تحت فشار استفاده

فصول سال به سرمازدگی دچار نشویم میزان کشت

کنند میتوانند عالوه برافزایش ســطح زیر کشــت،

این محصول هم افزایش پیــدا میکند ،گفت :بادام

بازده تولید را نیز به سطح مطلوب برسانند و سازمان

یکی از محصوالت خشــکباری مهم در ایران و سایر

جهادکشاورزی هم دراین زمینه به باغداران متقاضی

کشــورهای جهان استکه به ســبب اهمیت ارزش

کمک میکند.وی اظهارکرد :اینکاالی صادراتی بادام

غذایی ،دارویی و بهداشتی بسیارمورد توجه قرارگرفته

یکی ازخشکبارهای محبوب دراصفهان محسوب می

است.مدیر امور باغبانی شهرستان اصفهان با اشاره

شود که دربازارهای جهانی خواهان زیادی دارد.مدیر

به اینکه ارزش غذایی این محصول سبب شده تا به

امورباغبانی شهرستان اصفهان تصریحکرد :با توجه به

واسطه صادراتی بودن محصول بادام ،توجه به اینکاال

خشکسالی های اخیربادام یکی ازمحصوالتی است

دربرنامهریزیهای استانگنجانده شود ،تصریحکرد:

که توانســته در این وضعیت مقاومت زیادی داشته

این موضوع فرصت خوبی را برای بهرهگیری ازمزیت

باشد و سهم زیادی ازصادرات و تولید ناخالص بخش

نسبی اصفهان فراهم کرده است.وی تاکید کرد :اگر

کشاورزی استان را به خود اختصاص داده است.

در آبادان ،انگشت اتهام همه به سمت اوست ؛

«خیّر امنیت ساز»!
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ایران نما

عصرایران :فرو ریختن برج«متروپل» درآبادانکه فاجعه ای انسانی دراین شهررا رقم زد ،این سوال مهم
را در اذهان پدید آورد :این برج مشکل دار را چه کسی ساخته است؟ به ویژه آن که متخصصان پیشتر
درباره خطرریزش این برج هشدارهایی داده بودند ولی به رغم این هشدارها ،برج ساخته شد و این سوال
تقویت می شود که چه کسی می تواند تا بدین حد تخلف کند و برجی لرزان بسازد و تحویل مردم دهد و
فاجعه ای چنین بزرگ را رقم بزند؟!آبادانی ها البته او را به خوبی می شناسند :حسین عبدالباقی ،متولد
 ، ۱۳۶۰مدیر عامل و رییس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی و البته فردی متنفذ در استان خوزستان.با
مراجعه به سایت هولدینگ متوجه می شویمکه او ارتباطات متعددی با مسئوالن استانی دارد ،بهگونه ای
که برایکلنگ زنی و افتتاح پروژه های شخصی اش مسئوالن رده باالی استانی هم حضورپیدا میکنند!
مثال برای افتتاح همین برج«متروپل»شخص استاندار وقت نیز آمده بود .او حتی با ساختن کالنتری
برای نیروی انتظامی توانسته است خود را به عنوان«خیّرامنیت ساز» معرفیکند و لوح تقدیرهم بگیرد.
جالب اینجاست درست درروزهاییکه برج متروپل با آن وضعیت نابسامان و غیراصولی ساخته می شد،
عبدالباقی از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت دولت قبل به عنوان چهره ماندگار صنعت ساختمان
معرفی شد و لوح تقدیرگرفت!سال  ۹۷و دربحبوحه ساخت غیراصولی برج متروپل ،حسین عبدالباقی
چهره ماندگارصنعت ساختمان شد!عنوان سازی همایش های بیهوده ایکه دراینکشوربیداد میکنند،
درباره عبدالباقی نیزصدق میکند و عالوه برنامیده شدن او به عنوان چهره ماندگارصنعت ساختمان ،در
اجالس مدیران پیشرو در دی ماه  1400نیز عنوان مدیر منتخب به وی تعلق گرفت ( 5ماه قبل از فاجعه
متروپل) .فارغ ازپرداختن به مصداق ها ،بایدگفتکه بسیاری ازهمایش ها ،درواقع بدون آنکه بارعلمی
داشته باشــند ،فقط محفلی برای زد و بند و اعطای عناوین در ازای دریافت پول یا رانت و  ...هستند .کم
نیستند افرادیکه درهمایش های مختلف القاب و الواح مدیرنمونه و برترو ...گرفته اند و با آن عناوین،
کاسبی می کنند یا دستکم عقده های فردی شان را پوشش می دهند.نکته قابل توجه این که هلدینگ
عبدالباقی ،پروژه های متعددی را ساخته یا دردست احداث دارد.طبق آنچه درسایت این هلدینگ آمده،
برج های دو قلوی متروپل (شماره ، )2برج مسکونی پرستیژ ،برجهای مسکونی پریمو  ،مجتمع تفریحی
باکس پارک و مجتمع تجاری مهرگان پروژه های در دست احداث هستند و مجتمع تجاری و پارکینگ
طبقاتی الماس جنوب ،مجتمع تجاری الماس اروند  ،شهرک خودرویی آبادان ،مجتمع اداری وزرا  ،بازار
سنتی فیدوس  ،مجتمع مسکونی واال و مجتمع مسکونی مینیاتورنیزقبال احداث و تحویل داده شدهاند.
با توجه به حادثه اســفناک فرو ریختن برج متروپل ،این پرســش باید به طور جدی درباره پروژه های
ساخته شده یا دردست ساخت این هلدینگ مورد بررسی قراربگیردکه آیا دراین پروژه ها موازین و اصول
ساختمان سازی رعایت شده یا همانند متروپل ،بدون رعایت اصول ساخته شده اند.

شکست سنگین جواد عزتی و امیر جدیدی در گیشه سینما؛

گیشه

مردان بازنده!

جواد عزتی و امیر جدیدی با «مرد بازنده» و «روز صفر» کمتر از  ۳۰۰هزار مخاطب را به ســینماها کشاندند.
پس از بهبود وضعیت شیوع کرونا و از سر گرفته شدن فعالیت عـادی سینماها ،انتظار میرفت در سال جدید
شاهد رونق دوباره در گیشــه و فروش خوب فیلمهایی مانند «مرد بازنده» و «روز صفر» باشیم که شانس
گیشه محسوب میشدند؛ اما اتفاقاتی مانند گـران شدن بلیت سینماها باعث شد فاصلهای که میان مردم
و سینما ایجاد شــده بود از بین نـــرود .به این ترتیب «روز صفر» و «مـــرد بازنده» که اکران جشنوارهای و
همچنین بازیگران ستارهای داشتند ،فیلمسازان نامآشنایی آنها را ساخته بودند و از تیزرهای تلویزیونی نیز
سهم قابل قبولی داشتند ،به فروش خوبی دســت پیدا نکردند و کمتر از  ۳۰۰هزار مخاطب پای تماشای این
فیلمها نشستند .از آن جایی که فیلمهای پرستاره «مغز استخوان» و «مجبوریم» در مقایسه با «مرد بازنده»
و «روز صفر» در شرایط کامال متفاوتی اکران شــدند ،به فروش پایین این دو فیلم و وضعیت ستارههایشان
نپرداختیم.

امیرجدیدی -روزصفر

جواد عزتی -مرد بازنده

«روز صفر» و امیر جدیدی هم وضعیتی شــبیه «مرد بازنده» و جواد عزتی دارند .این فیلم اکشن به اتفاق

«مـــرد بـــازنـــده» ساخته محمدحسین مـهـدویـان در چهلمین جـشـنـــواره فجر رونـمـایـی شـد و
اکـــران پرسروصدایی داشت .گریم متفاوت جواد عزتی و بـازی او در نقش یک پلیس میانسال مورد توجه
مخاطبان و منتقدان قـــــرار گرفت و واکنشهای فراوانی را برانگیخت ،هرچند که بیتوجهی داوران به این
فیلم باعث شد «مرد بازنده» در میان نـامـزدهـــا و برندهها جـایـی نـداشـته باشد .با وجودی که این فیلم
در یکی از زمانهای طالیی گـیـشـه یعنی اکـران نـــوروزی به نمایش درآمــد ،محمدحسین مهدویان بعد
از سریال پرمخاطبش «زخم کاری» راهی سینما شده بود ،جواد عزتی ستاره محبوب مخاطبان پس از یک
سال غیبت در سینما با نقشی متفاوت بازگشته و به واسطه «زخم کاری» مورد توجه مخاطبان قرار گرفت؛ اما
گیشه به کام کمدی «سگبند» بود« .مرد بازنده» با فروش تقریبا شش میلیاردی و تنها با  ۱۷۳هزار و ۵۷۴
مخاطب به نمایش خود درسینماها پایان داد و خیلی زود پس ازسه ماه درسینمای آنالین به نمایش درآمد.

مهم و پرسروصدایی مانند دســتگیری عبدالمالک ریگی میپرداخت و ســتارهای مثل امیر جدیدی در آن
حضور داشت بنابراین انتظار میرفت با فروش خوب خود به گیشه نـــوروز  ۱۴۰۱رونق ببخشد و تماشاگران
را به سینما بکشاند؛ اما فیلم سعید ملکان هم اتفاق خاصی را در اکران نوروزی رقم نزد .امیر جدیدی نیز در
موقعیت مناســبی با «روز صفر» به سینما آمد .او نیمه دوم ســال  ۱۴۰۰با «قهرمان» اصغر فرهادی و بازی
خوبش دراین فیلم توجه و تحسین مخاطبان را جلبکرده بود بنابراین انتظارمیرفت او نیزبه سهم خود بتواند
انگیزه تماشای «روز صفر» را در مخاطبان تقویت کند؛ اما این فیلم تا به حال هشت میلیارد و  ۵۸۵میلیون
فـروخـتـه و تـــعـــداد مـخـاطـبـان آن  ۲۶۴هــــزار و  ۶۰۷نــفــر بـــوده اســت .هرچند که این فیلم
نسبت به «مرد بازنده» فروش بیشتری داشته ولیکمتراز ۳۰۰هزارمـخـاطـب و فـــروش هشت میلیاردی
اتفاق خوبی بــرای ایـن فیلم و ستارهاش امیر جدیدی نیست.

یک وزارتخانه جدید درست کنید ،اسمش را هم بگذارید« وزارتخانه پول نفت»

مفاد آراء
 3/17آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود  .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شماره  1401/02/17 - 1360هيات سوم خانم اکرم سلیمانی منفرد
به شناسنامه شــماره  1337کدملي  1284794611صادره اصفهان فرزند رسول در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  594/57متر مربع از پالک شماره  41فرعی از
 13اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی
طبق سند الکترونیکی  139720302025006319و 140020302025009612
رديف  -2راي شماره  1401/02/31 - 1919هيات سوم آقای غالمحسین نصری
نصرآبادی به شناسنامه شماره  115کدملي  1290095000صادره اصفهان فرزند حسن
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  185/37متر مربع از پالک  78فرعی از 5
اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی
طبق صفحه  232دفتر  542امالک
رديف  -3راي شماره  1401/02/28 - 1818هيات سوم آقای محمود نصری نصر
آبادی به شناسنامه شــماره  87کدملي  1290068321صادره اصفهان فرزند قاسم
نسبت به دویست و هشت سهم و ســی و هفت -پنجاهم سهم مشاع از  305سهم
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  305/08متر مربع از پالک شماره  37فرعی از
 5اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی
محمود نصری نصر آبادی مورد ثبت صفحه  964دفتــر  98امالک و زهرا نصری
نصر آبادی مورد ثبت صفحه  257دفتر  607امالک و مالکیت مالک رسمی حسین
نصری نصر آبادی طبق اســناد انتقالی  4127مــورخ  1336/09/26و  4877مورخ
 1337/07/10و  7318مــورخ  1339/10/3و  8442مــورخ  1321/10/4دفتر 74
اصفهان که در جریان ثبت می باشد و مورد ثبت صفحه  415دفتر  4امالک و مالکیت
نرگس خاتون نصری نصرآبادی طبق انحصار شماره  269مورخ  1361/03/07شعبه
 9دادگاه عمومی صلح اصفهان
رديف  -4راي شماره  1401/02/28 - 1819هيات سوم خانم زهرا نصری نصر آبادی
به شناسنامه شــماره  2278کدملي  1283495181صادره اصفهان فرزند اسماعیل
نسبت به  96سهم و هفتاد و هشت  -سیصدم سهم مشــاع از  305سهم ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  305/08متر مربع از پالک شماره  37فرعی از  5اصلی
واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی محمود
نصری نصر آبادی مورد ثبت صفحه  964دفتر  98امالک و زهرا نصری نصر آبادی
مورد ثبت صفحه  257دفتر  607امالک و مالکیت مالک رســمی حســین نصری
نصرآبادی طبق اسناد انتقالی  4127مورخ  1336/09/24و  4877مورخ 1337/07/10
و  7318مورخ  1339/10/03و  8442مــورخ  1321/10/04دفتر  74اصفهان که در
جریان ثبت می باشد.
رديف  -5راي شــماره  1401/03/01 - 1955هيات ســوم آقای رسول مکتوبیان
بهارانچی به شناسنامه شماره  7کدملي  1290111911صادره اصفهان فرزند رضا در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  160/39متر مربع از پالک شماره  409فرعی
از  14اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مع الواسطه
از مالکیت مالک رسمی حسین خلیلی کوهانستانی طبق سند انتقالی  15999مورخ
 1316/06/13دفترخانه  6اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/04 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/19 :
م الف 1322553 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

گیشه مطبوعات

اعتماد نوشــت :تقریبا دو ســه روز در میان آقای وزیر نفت یک حرف مشــابه را تکــرار میکند« :نفت

بنابراین یک راهحل بسیارساده و بیدردسررا برای حل مشکل موجود پیشنهاد میکنیم تا هم این جماعت

میفروشیم ،خیلی هم میفروشیم ،پولش را هم میگیریم ،نقد هم میگیریم ».البته درآخرین اظهارنظر

فشارشان را از رییسجمهور بردارند و هم اوضاع این افراد بسامان شود .اگر حتی همه بانیان وضع موجود

او آمده که 20درصدش را تهاتر میکنیم؛ اما بقیهاش نقد است.

از سر راه برداشته شوند و از طریق بازنشستگی ،بازخریدی ،تنزل پست و ...کنار بروند ،تعدادشان یکدهم

رسانههای دولت و حامیانش هم دو سه روزدرمیان یک ترجیعبند تکراری دارندکه «بگیرید این پستها را

مشتاقان پستهای جدید هم نمیرسد .بنابراین راهش این اســت که عالوه بر بیکار کردن بانیان وضع

از بانیان وضع موجود؛ این رییسجمهور این همه! رای نیاورد که آدمهای دولت قبل سرکار باشند؛ پستها

موجود ،از محل درآمدهای نفتی که آقای وزیر نفت ،قمپزش را در میکند یک وزارتخانه به نام وزارت «پول

باید دراختیار تفکر دولت سیزدهم باشد ».این عزیزان ،غصهشان این نیست که چرا بانیان وضع موجود

نفت» دولت درســت کنند و به تعداد افرادی که منتظر خدمت به ملت هستند سمتهای معاون وزیر و

سرکارند .دغدغه اصلی این است که چرا ما پست نداریم و حقوق نمیگیریم.

مدیرکل ارائه دهند.

مفاد آراء
 3/18آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود  .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شماره  1401/02/28 - 1832هيات سوم آقای حمیدرضا صدرالدین
کرمی به شناســنامه شــماره  1048کدملي  1290594155صادره اصفهان فرزند
محمود در ششدانگ یکباب گلخانه به مســاحت  495/65متر مربع از پالک شماره
 373فرعی از  22اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالکیت رباب خانوم صدرالدین طبق سند انتقاالت شماره  19276مورخ 1322/04/13
دفتر  19اصفهان
رديف  -2راي شــماره  1401/02/29 - 1854هيات سوم آقای محسن صدرالدین
کرمی به شناسنامه شماره  1332کدملي  1283358859صادره اصفهان فرزند محمود
در ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت  148/29متر مربع از پالک شماره  129فرعی
از  22اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت
عباس و حسن آزمون طبق سند انتقاالت شماره  10532مورخ  1323/01/15دفتر 17
اصفهان و  98مورخ  1323/04/19دفتر  17اصفهان
رديف  -3راي شماره  1401/02/29 - 1877هيات سوم خانم فریبا صدرالدین کرمی
به شناسنامه شــماره  222کدملي  1283364212صادره اصفهان فرزند محمود در
ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت  298/25متر مربع از پالک شماره  156فرعی از
 22اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عفت
میر احمدی کرمی و محمود صدرالدین طبق ســند انتقاالت شــماره  21352مورخ
 1343/02/13دفتر  5اصفهان و  20175مورخ 1342/03/30
رديف  -4راي شــماره  1401/02/29 - 1878هيات ســوم خانــم فاطمه احمدی
دستجردی به شناسنامه شماره  7042کدملي  6609328986صادره دولت آباد فرزند
محمود در ششدانگ یکباب گلخانه به مســاحت  300/16متر مربع از پالک شماره
 373فرعی از  22اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالکیت رباب خانوم صدرالدین طبق سند انتقاالت شماره  19276مورخ 1322/04/13
دفتر  19اصفهان
رديف  -5راي شماره  1401/02/29 - 1873هيات سوم خانم میترا دانش شهرکی
به شناسنامه شماره  173کدملي  4622482290صادره شهرکرد فرزند هوشنگ در
ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت  417/19متر مربع از پالک شماره  156فرعی از
 22اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد
صدرالدین طبق سند انتقاالت شماره  20175مورخ  1342/03/30دفتر  5اصفهان
و  37429مورخ  1351/01/21دفتر  5اصفهان و  22468مورخ  1344/01/07دفتر
 5اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/04 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/19 :
م الف 1323151 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 3/19آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي

مي شود  .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شماره  1401/03/01 - 1961هيات دوم آقای محمد پیرنجم الدین به
شناسنامه شماره  784کدملي  1285039157صادره فرزند احمد در  88/2دانگ مشاع
از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و اداری به مساحت 253/91متر مربع قسمتی
از پالک شماره  129فرعی از  44اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک
غرب اصفهان از مالکیت علی عسکری از مورد ثبت صفحه  329دفتر  591امالک
رديف  -2راي شــماره  1401/03/01 - 1960هيات دوم آقای محمود کامران به
شناسنامه شــماره  44کدملي  1284679500صادره اصفهان فرزند حسن در 12/3
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان تجاری و اداری به مساحت 253/91
متر مربع قسمتی از پالک شــماره  129فرعی از  44اصلي واقع در اصفهان بخش
 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علی عسکری از مورد ثبت صفحه 329
دفتر  591امالک
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/04 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/19 :
م الف 1322659 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 3/20آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود  .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شــماره  1401/02/29 - 1849هيات ســوم آقای مجید شاه سنایی
گنیرانی به شناسنامه شماره  13کدملي  1290259941صادره اصفهان فرزند قربانعلی
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  253/87متر مربع از پالک شماره  50فرعی
از  21اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت خانوم
صاحب شاهسنایی مورد ثبت امالک
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/04 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/19 :
م الف 1323165 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 3/21آگهي موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضي ذیل محرز گرديده است .لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به
شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه هاي تعيين
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ،مي توانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض ،طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
 -1راي شماره  140160302015000069مورخ  1401/02/21علی کوه کن فرزند
محمد نسبت به ششدانگ يکباب مجتمع تعمیرگاهی مسکونی به مساحت 917/34

متر مربع مفروز از پالک  -107اصلي واقع در زرین شــهر بخــش  9ثبت اصفهان
مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول1401/03/04 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/19 :
م الف 1322407 :مصطفي شمسي -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
فقدان سند مالکیت
 3/22شماره نامه 1401/02/04 -140185602025000993 :نظر به اینکه خانم محترم
هاشمی دهچی فرزند نعمت اله ورثه مرحوم محمود هاشمی دهچی بموجب گواهی انحصار
وراثت (دادنامه) شــماره  9909976901202012مورخ  1399/09/17شعبه  57حقوقی
شورای حل اختالف اصفهان با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به شماره رمز تصدیق 996496
مورخ  1400/02/27دفترخانه اسناد رسمی شــماره  25اصفهان مدعی مفقود شدن سند
مالکیت به میزان سی سهم مشاع از  3206سهم ششدانگ مربوط به پالک ثبتی شماره 417
فرعی از  13اصلی به شــماره صفحه  259دفتر  401به شماره ثبت  48753بخش چهارده
اصفهان تحت شــماره چاپی  110149صادر و تســلیم گردیده اعالم نموده سند مالکیت
مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت
المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف 1322543 :ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 3/23نظر به اینکه شرکت عمران فوالدشهر به استناد  2برگ استشهادیه محلی که هویت
و امضاء شهود رسما گواهی شده ،مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه یک بلوک
آپارتمان پالک  4399فرعــی از  -741اصلی واقع در فوالد شــهر بخش  9ثبت اصفهان
که به نام آن شرکت ،ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  105911صادر 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 شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تــا  10روز پس از آن به ایــن اداره مراجعه
و اعتراض خــود را کتب ًا بــا مدارک مثبت تســلیم نمایــد و چنانچه ظــرف مهلت مقرر
اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض ،اصل سند یا ســند معامله ارائه نشود ،اداره ثبت،
المثنای ســند مالکیت را طبق مقــررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهــد کرد .ضمنا
پالک فوق دارای دو مورد رهن به شــرح ذیل می باشــد -1 :به موجب سند رهنی شماره
 33359مــورخ  1390/05/22دفترخانــه  141فوالدشــهر تمامی مورد ثبــت در قبال
مبلغ  8/000/000/000به مدت ده ســال نزد بانک مســکن در رهن قرار گرفته اســت.
 -2به موجب ســند رهنی شــماره  43688مورخ  1391/12/19دفترخانه  141فوالدشهر
مــازاد اول مورد ثبت در قبــال مبلــغ  8/000/000/000به مدت دوازده ســال نزد بانک
مسکن شــعبه مرکزی فوالدشــهر در رهن قرار گرفته اســت .م الف1323464 :
مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر( لنجان )
نظریه رد درخواست افراز
 3/24پیــرو اخطاریــه شــماره  1401/03/02 - 1401/038865در مــورد
افراز پالک ثبتــی  2855/8واقــع در بخش  5ثبت اصفهان باســتناد مــاده  5آئین نامه
قانــون افــراز و نظــر بــه رد درخواســت افــراز شــماره 1401/03/02 - 006406
مبنی بــر اینکــه مــورد تقاضا به صــورت زمیــن بــوده که طبــق نامه شــهرداری
بــه شــماره  1401/03/02 - 5/01/2112ضوابــط افــراز آن مقــدور نمیباشــد.
لذا به اســتناد مواد  5و  6آیین نامه قانون افــراز و فروش اموال مشــاعی مصوب آبان ماه
 1357تصمیم به عدم امکان افراز پالک مذکور صــادر گردیده و این تصمیم به فاصله 10
روز از انتشــار آگهی قابل اعتراض در دادگاه صالحه از ســوی هر یک از طرفین میباشد.
م الف 1323670 :مهدی شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

جامعه

بامسئولان

چهارشنبه  04خرداد  23 / 1401شوال  25 / 1443می  / 2022شماره 3536

رییس بخش تحقیقات بیابانی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور:

 ۶۷درصد ازعوامل گرد و غبار ،انسانی است

رییس بخش تحقیقات بیابانی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتعکشورعنوانکرد :طبق مطالعاتی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اسامی افراد غیر روانشناس و فاقد مجوز را منتشر کرد؛

که در  176ایستگاه هواشناسی انجام شده 33 ،درصد از عوامل گرد و غبار ناشی از اقلیم و  67درصد

مدعیانی که مجوزندارند

عامل انسانی است.محمد خسرو شاهی مشکالت امروزدرعرصههای منابع طبیعی را نتیجه سیاست
گذاریهای غلط در دو سه دهه گذشته دانســت و گفت :برای جلوگیری از وخیم تر شدن وضعیت،
باید آینده را ببینیم که البته ســازمان منابع طبیعی به تنهایی از عهده ایــن کار برنمی آید.وی با بیان
اینکه درحال حاضربسیاری ازتاالبهای ما خشکیدند و به منشأگرد و غبارتبدیل شدند افزود :طبق
مطالعاتیکه در 176ایستگاه هواشناسی انجام شده 33 ،درصد ازعواملگرد و غبارناشی ازاقلیم و 67
درصد عامل انسانی است.رییس بخش تحقیقات بیابانی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتعکشور
اظهارکرد :برنج کاری در  20هزار هکتار از مناطق باالدست اصفهان و کمبود آب در جنوب کشور و دیگر
مسائل مشابه نشان میدهد که سیاست گذاریها و برنامه ریزیها درست نیستند.خسرو شاهی،

« محمو د ا نو شه »  « ،علیرضا شیر ی » و « ا یما ن
سرورپور» آزیتا ساعیان ،محمود معظمی ،مهشید

رییسی ،ماهان تیموری ،سهیل رضایی و فرهنگ

هال کویی از جمله مشهورترین روا نشناس نماهایی

مهم ترین راهکار را تشخیص علت گرد و غبار دانســت و گفت :ما عالوه بر رصد پایش مکانهای گرد
و غبار ،صدها نمونه خاک را نیز در آزمایشگاه تست کردیم.رییس بخش تحقیقات بیابانی موسسه
تحقیقات جنگل ها و مراتعکشورعنوانکرد :سازمان جنگل ها هرسال برای انجام اقداماتکوتاه مدت،
بودجه و اعتباری را دراختیاردستگاهها قرارمیدهد؛ اما مسئله مهم تر ،راهکارهای بلند مدت است.

هستند که اسامی آنها در این لیست  144نفره منتشر

شده و اغلب آنها نیز در فضای مجازی صفحه دارند

معاون وزیر نفت:

همکاری صنعت نفت با دانشگاهها ،رابطه برد برد است
معاون امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت گفت :ارتباط بین دانشگاه و صنعت نفت فراز و
نشیب بسیاری داشته ولی دراین دوره میکوشیم ازهمه ظرفیتهای دانشگاهی استفادهکنیم زیرا
به نفع ما و دانشگاه و رابطهای برد برد است.وحیدرضا زیدی فرد دردیداربا مسئوالن دانشگاه اصفهان
اضافهکرد :ارتباط صنعت و دانشگاه یک بحث قدیمی و چند ساله استکه نمود آنچنانی ندارد و الزامی
اســتکه همگان به آن اقرار کنند.وی با بیان اینکه هدف ما این اســتکه با مدیریتی تعامل گونه با

مدت هاســت روانشناســی زرد یا همان

حاتمی ،رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاورهکشور ،اظهارکرد :طبق

باید درابتدا عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاورهکشورباشد و حداقل

فعاالن و مدعیان روان درمانی در اینســتا

قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاورهکشورکه مصوب مجلس شورای

مدرک فوق لیسانس روانشناسی داشته باشد و سپس صالحیت حرفه

روزگار پــر رونقی دارند .از اســامی عجیب و غریبی مانند کوچ شــغلی و

اسالمی است ،هر فردی که بخواهد فعالیتی در زمینه روانشناسی انجام

ای او برای کار مشاوره و روان درمانی در کمیسیونهای تخصصی بررسی

تحصیلی گرفته تا روان درمانی با ادعاهای جهان شمول از جمله اتفاقاتی

پریسا سعادت

دهد باید ابتدا از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مجوز دریافت

شود .افرادیکه اسامی آنها اعالم شده نه تنها صالحیت ندارند بلکه مدرک

است که در پیج کاری و شخصی این افراد مشاهده می شود .کسانی که

کند .افرادیکه اسامی آنها منتشرشده است نه تنها مجوزو پروانه اشتغال

روان شناســی نیز ندارند .ارائه مشــاوره تحصیلی و شــغلی و انگیزشی

خیل عظیمی از طرفداران و دنبال کنندگان دارند؛ اما بنا به گفته مسئوالن

ازسازمان نظام روانشناسی و مشاوره ندارند بلکهگاهی تحصیالت مرتبط

براساس داده های روانشناسی انجام میشــود و این افراد باید مجوز

هیچ مجوزی برای روان درمانی از منابع ذی صالح نگرفته اند و حق کار در

با روانشناسی نیزندارند.وی درپاسخ به این سوالکه بسیاری ازاین افراد

سازمان را داشته باشند .حتی برخی میگویند ما «کوچینگ» به معنای

زمینه روانشناسی را ندارد .در همین راستا و افزایش مطالبه برای اعالم

تحت عنوان«روانشناس انگیزشی» فعالیت میکنند ،تصریحکرد :چیزی

«مربیگری و تربیت» انجام میدهیم اما ازمطالب روانشناسی استفاده

رسمی افرادیکه صالحیت روان درمانی دارند ،سازمان نظام روانشناسی

به اسم روانشناس انگیزشی نداریم .اساسکارو حرفه روانشناسی ایجاد

میکنند و بنابراین باید مجوزسازمان را داشته باشند.

و مشاورهکشوراسامی افراد غیرروانشناس و فاقد مجوزرا منتشرکردکه

انگیزه اســت .هر نوع زمینه فعالیت روانشناســی باید در سازمان نظام

سال هاســت فضاهایی مانند اینســتاگران منبع درآمد افرادی است که

در میان آنها برخی از مشــهور ترین افراد مدعی روانشناســی در فضای

روانشناسی و مشاوره تعریف شود تا ما به افراد برای فعالیت درآن زمینه

مدعی روانشناسی هستند« .رازهای موفقیت»« ،یک شبه پولدارشدن»،

مجازی هم دیده می شود .اسامی مطرح شــده در این لیست هم جزو

مجوز دهیم .در حــال حاضر حتــی مجوز فعالیــت در زمینــه هایی از

«ویژگیهای ظاهری زنانیکه برای مردان جذاب هستند»« ،رازهایی درباره

میهمانان صدا و سیما هستند که در سمت روانشناس معرفی شده اند و

روانشناســی نظیر هنــر درمانــی و موســیقی درمانی وجــود دارد اما

مردانکه باید خانمها بدانند»« ،داشتن این موارد فرد را عاشق شما میکند

هم کالس های آموزش روانشناسی و کارگاه های مختلف آنها با همین

«روانشناسی انگیزشی» هیچ تعریفی در سازمان نظام روانشناسی و

» و ...همه راه های فریب افرادی استکه روش های درست توانمند شدن

معروفیت درآمدزایی زیادی برای آنها دارد« .محمود انوشــه»« ،علیرضا

مشاورهکشورندارد و فعالیت این افراد غیرقانونی است.حاتمی همچنین

را نمی دانند و حاال انتشاراسامی ازسوی یک مرجع ذی صالح صورتگرفته

شــیری» و «ایمان سرورپور» آزیتا ســاعیان ،محمود معظمی ،مهشید

در پاسخ به این ســوال که گاهی این افراد تحت عنوان «مشاور کنکور» و

است .حال باید دید برخورد درست و سلبی هم با افرادی که این مدل از

رییســی ،ماهان تیموری ،ســهیل رضایی و فرهنگ هالکویــی از جمله

یا«مشاور شغلی» فعالیت دارند ،توضیح داد :برای انجام هر نوع فعالیت

ادعاها را مطرح می کنند صورت می گیرد یا نه .اتفاقی که می تواند جلوی

مشهورترین روانشناس نماهایی هستندکه اسامی آنها دراین لیست 144

روانشناســی باید صالحیت افراد توسط ســازمان نظام روانشناسی و

آسیب زدن به افراد بیشــتری را در آینده بگیرد و وجهه علمی و کاربردی

نفره منتشرشده و اغلب آنها نیزدرفضای مجازی صفحه دارند.دکترمحمد

مشاوره کشور تایید شود .هرکسی که بخواهد فعالیت مشاوره انجام دهد

روانشناسی را دوباره بازگرداند.

خبر روز

اخبار
رییس پلیس راه استان اصفهان:

قاچاق سوخت توسط اتوبوسهای مسافربری جدی است
رییس پلیس راه استان اصفهانگفت :قاچاق سوخت توسط اتوبوسهای مسافربری استان اصفهان
چالش جدی است که باید ساماندهی شود.سرهنگ اصغر زارع با بیان اینکه حمل سوخت قاچاق
توسط اتوبوسهای مسافربری در حال انجام است ،اضافه کرد :این امر بسیار خطرناک بوده و باید
نظارت جدی روی این طرح صورت گیرد چرا که برخی از آتش سوزیهای اتوبوسها در حین ضربه
ناشی از وجود سوخت در زیرپای مسافران است.سرهنگ زارع با بیان اینکه مخالف جابه جایی بار با
برخی از خطوط مسافربری که امکان آن وجود دارد نیستیم ،گفت :اما این امر مطابق با دستورالعمل
و مجوزهایی انجام شود نه اینکه با اتوبوس مسافربری آجر نســوز جابهجا کنند.رییس پلیس راه
استان اصفهان در خصوص باک اضافه بر روی ناوگان مسافربری گفت :این امر نیز بسیار خطرناک
است و در صورت مشاهده این تخلف بدون مالحظه برخورد خواهیم کرد.وی در ادامه با بیان اینکه
استفاده از تلفن همراه در ناوگان مسافربری بین شهری چالش جدی است ،افزود :رانندگان باید در
این زمینه توجه الزم را داشته باشند.

مقابله پلیس راهوراصفهان
با ناهنجاریهای اجتماعی و اخالقی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت :پلیس با رانندگانی که قصد برهم زدن نظم و
آرامش شهروندان را دارند برابرقانون برخورد میکند.سرهنگ محمدرضا محمدی اظهارکرد :پلیس
راهور اســتان اصفهان در خط مقدم جلوگیری از هرگونه حرمت شکنی در شهر قرار دارد و با هرگونه
ناهنجاری اجتماعی و اخالقی در حوزه قوانین و مقررات ترافیکی برخورد میکند.وی افزود :پلیس
با رانندگانی که قصد برهم زدن نظم و آرامش شــهروندان را دارند برابر قانون برخورد میکند چراکه
برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی از مطالبات مردم بوده و شهروندان نیز مراتب قدردانی خود را از
پلیس ابراز داشتهاند ،در این راستا همکاران ما به منظور حفظ حقوق شهروندی با افراد متخلف که
امنیت خود و دیگران را به خطرمیاندازند ،به صورت قاطعانه برخورد میکند.رییس پلیس راهنمایی
و رانندگی استان اصفهان گفت :بر اســاس ماده  ۱۸۸آیین نامه راهنمایی و رانندگی نصب هر نوع
عالئم یا پال کهای متفرقه ،پرچم ،آگهی ،عکس و نوشــتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه یا
بدنه داخل وسایل نقلیه بدون اجازه نیروی انتظامی ممنوع است.

دستگیری عامل کالهبرداری ازشهروندان درسایت دیوار
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت :فردی که از طریق سایت دیوار  ۳نفر
را فریب داده و بیش از  ۳میلیارد ریال از آنان کالهبرداری کرده بود با تالش کارشناسان این پلیس
در تهران دستگیر شد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد :در پی شکایت  ۳نفر ازشهروندان
مبنی بر اینکه فردی در ســایت دیوار از آنان کالهبرداری کرده ،پروندهای در پلیس فتای اســتان
اصفهان به جریان افتاد.وی افزود :درتحقیقات صورتگرفته مشخص شد شاکیان قصد خرید آهن
و پروفیل از دیوار داشته اند که با آگهی در این خصوص مواجه میشوند و وقتی با فرد آگهی دهنده
تماس حاصل میکنند از آنها میخواهد تا مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به حســابش واریز
کنند.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت :شاکیان هم مبلغ درخواستی
را به حساب فروشنده واریز میکنند ،اما پس از چند روز که هیچ کاالیی برای آنها ارسال نمیشود
با او تماس میگیرند و متوجه میشوند که وی دیگر جوابگوی تماسهای آنها نیست.سرهنگ
مرتضویگفت :متهم با این ترفند توانسته بود بیش از ۳میلیارد ریال ازشاکیانکالهبرداریکند.این
مقام انتظامی ادامه داد :سرانجام متهم در یکی از محالت شهر تهران دستگیر و پس از اقرار صریح
به جرم خود برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

اصفهانی ها به یاری
آبادانی ها شتافتند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با
اشاره به تشکیل کارگروه شناسایی سازههای
فرسوده و آســیبپذیر در برابر حوادث ،گفت:
درپی ریزش ساختمان ۱۰طبقه در شهر آبادان
و کمک بــرای نجــات افراد محبــوس ،یک

دانشگاه ها و نظارت قوی به فرآیندی مفید بین دانشگاه و صنعت برسیم ،اظهارداشت :امیدوارم باب
همکاری بین صنعت و دانشگاه بازشود.رییس دانشگاه اصفهان نیزدراین نشستگفت :امیدواریم
این گونه نشست ها مقدمهای برای همکاری تحقیقاتی بیشتر دانشگاه با صنعت باشد زیرا برخی از
رشته ها ارتباط تنگاتنگی با حوزه نفت دارد.حسین هرسیج اظهارداشت :به واسطه تحریم هاییکه به
وجودآمده ،نگاه دانشگاه و صنعت برای حل برخی معضالت بیشتر شده و امیدواریم این موارد که از
برکات تحریم هاست ،پابرجا بماند و برای حل مشکالتیکه درصنعت به وجود می آید به دانشگاه ها
رجوع شود.وی با اشاره به شعاردانشگاه اصفهانکه «جامعه محوری ،تمدن سازی» است ،خاطرنشان
کرد :دانشگاه اصفهان مشکالت و مسائل جامعه از شهر اصفهان گرفته تا سطح کالن ملی را بررسی
کرده و برنامه های تحقیقاتی و آموزشی متناسب با حل آنها را دنبال میکند.

موردی ازابتال به آبله میمون درایران گزارش نشده است
مکرد :این بیماری عالوه برمیمون
سازمان دامپزشکیکشوردرباره بیماری آبله میمون دراطالعیهای اعال 
ازسایرجوندگان مانند موش و خرگوش نیزقابل انتقال است؛ هرچند ممکن است دربدن عالئمی نداشته
باشد.دراین اطالعیه درباره شیوع بیماری آبله میمون دربرخی ازکشورهای جهان آمده است :این بیماری
جزو بیماریهای مشترک بین انسان و دام است یعنی قابل انتقال به انسان است .راههای انتقال آن از
طریق تماس با حیوان یا انسان آلوده به بیماری اســت .ویروس آبله میمون میتواند از طریق تماس با
ضایعات پوستی که ویروس از آن دفع میشود ،مایعات بدن ،ترشــحات تنفسی و در انسانها از طریق
ارتباط جنسی هم قابل انتقال باشد.بر این اســاس ،تاکنون موردی از ابتال به این بیماری در حیوانات در
ایرانگزارش نشده است.

سن بروزسرطان درایران  ۱۰سال پایین آمده است
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :دادهها نشان میدهد سن بروز سرطان در جامعه ما  ۱۰سال پایین آمده که یکی از علل آن سبک
زندگی غلط ازجمله تغذیه است.مهرداد زینلیان اظهارکرد :میزان بروزسرطان ناظربرموارد جدید دربازه زمانی مشخص است.وی با بیان اینکه سرطانها معموال بیماری
افراد مسن هستند ،گفت :دادهها نشان میدهد سن بروز سرطان در جامعه ما  ۱۰ســال پایین آمده و این خیلی خطرناک است .علت آن سبک زندگی غلط از جمله
تغذیه است.معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰درصد ازسرطانها ناشی ازتغییرژنتیکی عوامل محیط هستند،
ادامه داد :فقط  ۱۰درصد ازسرطان ها ارثی است.کسانیکه زمینه ارثی دارند و زمینه ژنتیکی را به ارث بردند ،منتظریک تلنگرهستند و اگرسبک زندگی سالمی را انتخاب
نکنند ،زودترمبتال میشوند،وی با تاکید براینکه اگربتوانیم درمراحل اولیه با غربالگری سرطان را تشخیص دهیم ،قابل درمان است ،افزود ۳۰ :تا  ۴۰درصد ازسرطانها
دراثراستعداد ژنتیکی ایجاد میشوند و ژنهای متعددی درانتقال بیماری نقش دارندکه میتوانیم مشاره ژنتیک و غربالگری درسنین زودرس انجام دهیم .درواقع
با آزمایش ژنتیک میشود تشخیص داد ،چه عاملی باعث ایجاد مشکل شده و ازآن پیشگیریکرد .اگردرخانوادهای سابقه سرطان وجود دارد و یا فردی ازنزدیکان در
سن زیر ۵۰سال مبتال به سرطان شده ،حتما نیازبه مشاوره ژنتیک سرطان دارند.

تیم ۱۰نفره امدادی از ســازمان آتشنشــانی
شهرداری اصفهان به این شهراعزام شد.منصور

مدیرکل هواشناسی استان:

شیشــه فروش افزود :اســتان اصفهان در

 ۹۵.۷درصد ازمساحت استان اصفهان درگیرخشکسالی است

امدادرسانی به ساختمان پالسکوی تهران هم
مشارکت داشت و در یک هفته ،گروه امدادی
استان یا تجهیزات همراه تیمهای امدادی بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با
بیان اینکه این حوادث زنگ خطری است که
باید نظارت الزم را برمراحل ساختوسازداشته
باشــیم ،ادامه داد :از دو سال گذشته کارگروه
شناسایی سازههای فرســوده و آسیبپذیر
در برابر حــوادث که همه شــهرداریها محور
آن هستند ،در اســتان اصفهان تشکیل شده
است و تکلیف شــد این کارگروه با همکاری
شهرداریها و ســازمان نظام مهندسی ،راه و
شهرسازی درشهرها ساختمانهای بلندمرتبه
آسیبپذیر را شناســایی و بر مراحل ساخت
آنها نظارت کنند که اخطارهای الزم برای رفع
عیوب را به مالک میدهنــد و مکانهایی که
باید تخلیه شــود از طریق قوه قضاییه تخلیه
میشود.
وی تصریح کرد :طی دو ســال گذشــته ۲۵۰

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت :به طورکلی
 ۹۵.۷درصد از مساحت اســتان درگیر خشکسالی
میانمدت(کشاورزی) اســت و تنها  ۴.۳درصد در
وضعیت عادی (نرمال) به ســر میبــرد .حمیدرضا
خورشــیدی با اشــاره به تحلیل شاخص«استاندارد
بارش ،تبخیر و تعــرق» ( )SPEIدر دوره  ۱۲ماهه تا
پایان فروردین  ۱۴۰۱افزود :مســاحت مناطق درگیر
خشکسالی کشاورزی اســتان نسبت به ماه گذشته
 ۰.۴درصد افزایش یافته اســت.وی ادامه داد :نقشه
خشکسالی با شاخص  SPEIدردوره  ۱۲ماهه منتهی

به پایان فروردیــن  ۱۴۰۱بیانگر درجــات متفاوتی از

 SPEIدر دوره  ۱۰ساله تا پایان فروردین سال جاری

خشکسالی کشاورزی اســت.مدیرکل هواشناسی

بیانگر آن اســت که کماکان درجات خفیف تا بسیار

استان اصفهان اظهار داشــت :میانگین وزنی بارش

شدید خشکسالی بلندمدت (هیدرولوزیک) بسیاری

فروردین  ۱۴۰۱در اســتان برابر  ۲.۷میلــی متر بوده

از مناطق استان را فرا گرفته ،به گونهای که  ۹۰.۶درصد

که نســبت به مدت مشــابه بلندمــدت  ۹۰.۷درصد

از مساحت استان درگیر خشکسالی بوده و تنها ۹.۳

(معادل  ۲۸.۷میلــی متر) کاهش بارش داشــته

درصد از مساحت استان شــرایط نرمال تا ترسالی را

است.وی اضافه کرد :در فروردین سال جاری در کلیه

داشته است.مدیرکل هواشناسی اصفهان با بیاناینکه

شهرستانهای استان نســبت به بلندمدت ،کاهش

مساحت مناطق درگیرخشکسالی دراستان  ۴درصد

بارش وجود داشــته است.خورشــیدی خاطرنشان

افزایش داشته اســت ،افزود :در پایان فروردین در

کرد :میانگین دمای اســتان اصفهــان در فروردین

شهرســتانهای برخوار ،بویین و میاندشت ،خمینی

 ۱۴۰۱به  ۱۶.۴درجه سانتیگراد رسید که در مقایسه با

شهر ،خوانسار ،دهاقان ،فریدن ،فالورجان،گلپایگان،

بلندمدت  ۱۳.۸درجه ســانتیگراد ۲.۵ ،درجه سانتی

لنجان ،مبارکــه و نجفآبــاد ،مجمــوع درصدهای

گراد خنکتربوده است.وی بیانکرد :تحلیل شاخص

خشکسالی  ۱۰۰درصد بوده است.

عکس روز

ساختمان بازدید شده و موارد ایمنی و نواقص
آنها توســط کارگروه شناســایی سازههای
فرسوده و آسیبپذیردربرابرحوادث به مالکان
اعالم شــده اســت تا برای رفع نواقص اقدام
کنند.شیشهفروشگفت :از ۲۵۰بازدید حدود
 ۵۰ساختمان رفع نقصکردند و مابقی درحال
رفع نقص هســتند و مجددا اخطارهای الزم
توســط این کارگروه در حال صدور است.وی
ادامه داد :چنیــن حوادثی زنگ خطری برای
تمام نقاط کشور است و رعایت الزامات ایمنی

پایان  ۳۴سال
چشمانتظاری
همزمان با چهلمین سالروز
آزادســازی خرمشــهر،
مراســم اســتقبال از پیکر
مطهر شهید «محمد علیپور
اصطهباناتی» ،برگزار شد.

در مراحل جانمایی ،طراحی ،ساختوســاز و
نگهداری ساختمان را تاکید میکند.
عکس :ایکنا

مستطیلسبز
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رفتوآمد پرسپولیسیها در بواویشتا؛

«عبدی» به پرتغال میرود

رسانه پرتغالی آبوال از عالقه تیم فوتبال بواویشتا به ستاره جوان پرسپولیس خبر داد.مهدی عبدی

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال مطرح کرد:

مهاجم  ۲۳ساله تیم فوتبال پرسپولیس در مدار باشگاه بواویشتا قرار گرفته است .این بازیکن در

شرایط تیمملی خوب نیست اما!...

دو فصل اخیر توانسته  ۱۹گل برای تیمش به ثمر برساند .به گفته آبوال ،عبدی مورد توجه سرمربی
تیم ملی ایران نیز قرار گرفته اســت .علیرضا بیرانوند نیز در فصلی که گذشت به صورت قرضی در
تیم بواویشتا حضور داشت و البته نتوانست عملکرد خوبی از خود در این تیم بر جای بگذارد.
بواویشتا در پایان این فصل لیگ پرتغال در رده دوازدهم جدول قرار گرفت.

عکس :ایسنا

تسلیت جادوگرآسیا بابت حادثه تلخ آبادان
ستاره فوتبال ایران در صفحه اینســتاگرام خود ،حادثه تلخ متروپل آبادان را تسلیت گفت.پس
از حادثه تلخ ساختمان متروپل آبادان ،چهره های ورزشی از جمله علی دایی با مردم ایران ابراز
همدردی کردند و به آبادانی ها تسلیت گفتند .علی کریمی ،ستاره سابق فوتبال کشور هم با انتشار
یک استوری خاص ،این فاجعه غم انگیز را تســلیت گفت و با هشتگ آبادان نوشت « :صفاش
رو هم گرفتین».

استقالل به دنبال جشن قهرمانی  78هزارنفری!
باشگاه استقالل خواهان برگزاری جشن قهرمانی خود با ظرفیتکامل ورزشگاه آزادی شده است.
تیم اســتقاللکه دو هفته پیش قهرمانی اش در رقابت های لیگ برترقطعی کرد ،روزیکشنبه هفته
آینده و بعد ازدیداربا نفت مسجدسلیمان درهفته سیام جشن قهرمانی خود را برگزارمیکند و جام را

انتخاب بازی با کانادا به علت اینکه در مسیر انتخابی

جام جهانی با آمریکا رقابت کرد و صدرنشین هم
شد ،میتواند یک بازی مناسب باشد اما نیاز داریم
بازیهای بیشتری را برگزار کنیم

دراختیارمیگیرد.ازاین رو مسئوالن استقالل درصدد هستند تا برای مسابقه پایانی لیگ برترازتمام
ظرفیت ورزشگاه آزادی بهره بگیرند .ورزشگاه آزادی ظرفیتی درحدود  78هزارصندلی دارد؛ اما درحال
حاضراستفاده ازتمام آن امکان پذیرنیست.براساس مجوزوزارت بهداشت درمسابقات فوتبال فقط
 30درصد ازسکوها بلیت فروشی خواهد شد؛ اما مدیران استقالل دراین خصوص نامه نگاری هایی
انجام دادند تا شاید بتوانند درروزبازی با نفت مسجدسلیمان برای تمام صندلی های ورزشگاه بلیت
فروشی انجام بدهند.استقاللیها امیدوارهستند با توجه به فروکشکردن شیوعکرونا درکشورمجوز
استفاده ازتمام ظرفیت ورزشگاه آزادی به آنها داده شود و جشن قهرمانی باشکوهی را دراین ورزشگاه
برگزار کنند .با این حال اگر مجوز الزم به استقاللی ها داده نشود جشن قهرمانی این تیم با  30درصد
ظرفیت ورزشگاه (حدود  25هزارنفر) برگزارخواهد شد.

ستاره پرسپولیس برای تمدید با «اسکوچیچ»
مشورت می کند!
شماره  ۱۰پرسپولیس که به دلیل محرومیت ،بازی با تیم سابقش شهرخودرو را از دست داد مدتی
پیش نشستی با رضا درویش برگزار کرد .میالد سرلک در این جلسه خودمانی ،خیلی صمیمانه با
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صحبت کرد و وعده داد قبل از جام جهانی قطر به هیچ تیم دیگری
نرود و به زودی قراردادش را تمدید کند.از آن دیدار دو نفری هفته ها گذشــته و یک روز درمیان
نیز باشگاه پرسپولیس مدعی می شــود کار تمدید قرارداد میالد سرلک و همچنین مهدی ترابی
تمام شده و به زودی به امضای طرفین خواهد رســید .با این وجود هنوز خبری از تمدید قرارداد
نیست و حاال نیز گفته می شــود میالد ســرلک این موضوع را به پایان فصل موکول کرده است.
درهمین ارتباط شنیدیم دلیل اصلی این تاخیر در تمدید قرارداد میالد سرلک به دراگان اسکوچیچ
برمیگردد!ظاهرا هافبک ملی پوش پرســپولیس تصمیم گرفته است برای تمدید قراردادش با
این تیم با سرمربی کروات تیم ملی مشورت کند.

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال میگوید آمادهسازی تیم ملی ایران

شــده و یک مقــدار کار را خراب میکند .متاســفانه سیاســت هم

جنوبی فوتبال قدرتمندتری نســبت به آمریکای شمالی دارد .با این

در شرایط خوبی نیست؛ اما در ســوی مقابل تیم ملی بازیکنان لژیونر

در این بازی دخیل شــده اســت .خیلی از مســئوالن سیاسی کانادا

حل ،سبک فوتبال این منطقه به شکلی است که تیمی از این نوع بازی

زیادی دارد که در شرایط حرفهای تمرین و بازی میکنند.

هم مخالفت کردهاند و شــاید این اتفاقات مشکلســاز شود .در هر

در گروه ما نیســت .وقتی می خواهید بین بد و بدتــر یکی را انتخاب

ابراهیم قاسمپور ،عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این

حال انتخاب بــازی با کانادا به علــت اینکه در مســیر انتخابی جام

کنید ،به ســراغ تیمی میروید که اگر ســبکش هم چندان همخوانی

ســوال که شــرایط تیم ملی را چطور ارزیابی میکند ،گفت :شرایط را

جهانی با آمریــکا رقابت کرد و صدرنشــین هم شــد ،میتواند یک

نداشت ،از نظر فوتبالی در شــرایط خوبی باشد و تیم ملی را با مشکل

خیلی خوب نمیبینم .وقتی تدارکات خوبی را تهیه نکنید ،مشــکالت

بازی مناســب باشــد امــا نیــاز داریــم بازیهــای بیشــتری را

مواجه کند و ما یک محک جدی بخوریم.

باقی خواهد ماند .در حال حاضر نمیتوان دورنمای خوبی را تصور کرد

برگزار کنیم.

قاســمپور در واکنش به این مســئله که خیلی از کشــورهای جهان

اما شانسی که آوردیم این اســت که بازیکنان ما اکثرا لژیونر هستند

وی در واکنش به اینکه بازی های زیادی برای تیم ملی در نظر گرفته

دیگر توجهی به اینکه یک کشــور از کدام قاره اســت ،ندارند و بیشتر

و تجربیات خوبی را در اروپا کســب کردهاند و اعتماد به نفس خوبی

نشده و ایران فقط دو بازی دوستانه را هماهنگ کرده که شاید به یک

به ســمت تیمهــای باکیفیت میروند امــا ایران به راحتــی از بازی

دارند .آنجا نظم و انضباطی حاکم اســت که اگر کسی رعایت نکند ،با

بازی کاهش پیدا کند ،اظهار کرد :مطمئنا کســانی که در فدراســیون

با ســنگال و غنا گذشــت که قطعا فوتبــال قدرتمندتری نســبت به

آن بازیکن برخورد میشود .بازیکنان ما از نظر آمادگی در شرایط خوبی

هستند ،پیگیری میکنند .اگر دخالتها نباشد ،میتوانیم بازیهای

کانــادا دارند ،گفــت :عقیده من این اســت کــه اگر تیــم رقیب از

قرار دارند .امیدوارم که مصدوم نشوند و مشکلی پیش نیاید .این یک

بیشــتری را هماهنگ کنیم .با این حال ،مهمترین مســئله انتخاب

همان قارهای باشــد که یــک تیم دیگر هــم در گروه ماســت ،بهتر

امتیاز بزرگ برای ماست.

بازیهای هم تراز با تیمهای حاضر در گروه ایران است.

اســت .اما در یک نگاه کلی فوتبال کشورها خیلی به هم نزدیک شده

مربی و بازیکن ســابق تیــم ملی درباره شــرایط آمادهســازی تیم

این عضو کمیته فنی فدراســیون فوتبال درباره شناختش از تیم ملی

و االن خیلیهــا بــه یــک ســبک مشــابه بــازی میکننــد .االن

ملی فوتبال ایــران و هماهنگی برای برگزاری دیدار دوســتانه با تیم

فوتبال اکوادور نیز اظهار کرد :من شــناختی از ایــن تیم ندارم .وقتی

باید دنبال تیمی باشید که قوی باشد و بتواند به تیم شما فشار بیاورد.

ملی کانادا گفت :یک مقدار مســافت زیادی را بایــد طی کنیم و این

شــیلی و کلمبیا حذف میشــوند و این تیم به جــام جهانی میرود،

سیســتمهای فوتبال خیلی تغییــری نمیکنــد و خالقیت ،تکنیک

بــازی را انجام دهیــم .در حال حاضــر خیلی چیزها هم سیاســی

مطمئنا این تیم توانایی و استحقاق را داشته است .از طرفی آمریکای

و کیفیت بازیکنان ،مهم است.

خبر روز

توصیه سخنگوی وزارت امورخارجه به کانادا درمورد دیدارفوتبال با ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه به پرسشی پیرامون اظهارات سیاسی برخی از دولتمردان کانادایی درخصوص دیدار تدارکاتی تیم های ملی ایران و کانادا پاسخ داد و
گفت :هماهنگی این دیدارمستقال ازسوی فدراسیون های فوتبال دوکشور ،درچارچوب دیدارهای معمول تدارکاتی فوتبال صورتگرفته و فدراسیون فوتبالکانادا
دراین خصوص اعالمکردهکه مصمم است با جلوگیری ازهرگونه سوء استفاده سیاسیگروه های شناخته شده ضد ایران ،این رویداد صرفا ورزشی را میزبانیکند.
خطیب زاده افزود :متاسفانه به نظرمی رسد برخالف ادعاهای نمایشی ،ورزشی ترین امورهم بازیچه جهتگیریهای حزبی و جبهه بندی های سیاسی درداخل
عگیریها و اظهارنظرهای منفی نخست وزیرکانادا و برخی افراد دیگر ،حاکی ازتفوق نگاه صرف سیاسی و حزبی برهمه وجوه حکمرانی در
کانادا شده است .موض 
کانادا بوده و به همین دلیل رفتارمقامات اینکشوربه راحتی بازیچهگروه های مخالف و ایران ستیزمیشود.وی تصریحکرد :ازدولت و فدراسیونکانادا انتظارمی
رود فارغ ازجوسازیها ،دراساس منشورحرفه ای ورزش و اصول شناخته شده فیفا ،برگزاری این دیدارتدارکاتی و دوستانه را به دورازشائبه ها و انگیزه های سیاسی
و نیزشانتاژهای تبلیغاتی مخالفین تعامالت غیرسیاسی میان مردمکشورها ،تسهیلکند .فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران به ما اطمینان داده استکلیه
توافقات الزم را با فدراسیون فوتبالکانادا درهمین چارچوب انجام داده و درصورت نقض توافقات ،مسئولیت تمامی عواقب آن بردوش طرفکانادایی خواهد بود.

آمارضعیف گزینه ۱۵
میلیاردی استقالل
کاوه رضایی یکی از گزینههای مدنظر باشگاه
استقالل برای فصل آینده است.تنها یک بازی
تا پایان این فصل لیگ برتر باقی مانده است.
لیگ بیســت و یکم درحالی بــه پایان خود
نزدیک می شــود که قهرمان لیگ مشخص
شده و بازی ها فقط درانتهای جدول جذابیت
باالیی دارد .از مدت ها قبــل تیم های لیگ
برتری و به خصوص تیم های بزرگ فعالیت

خط و نشان «الهه منصوریان» برای هالک فتوشاپی
بانوی ووشوکار ایرانی می گوید حاضر است با رعایت

های نقل و انتقاالتی خــود را برای فصل بعد
آغازکردند و درحال مذاکره برای جذب نفرات

مشخص بود که همه چیز فیک است و بعد از مدتی

شئونات اسالمی با سجاد غریبی مبارزه کند.

مردم نیز متوجه ماجرا شدند .حاال دوست دارم در

الهه منصوریان که با جام  wlfبه ایران بازگشــت با

موردش حرف بزنم .من حاضــرم بدون تاچ کردن

ســازمان معتبر گلوری قرارداد بست ولی به خاطر

(لمس کردن) و هرگونه برخورد نزدیک ،با ایشــان

تعلل و ندانم کاری مدیران ،پروســه بیست روزه او

مبارزهکنم! یعنی ضمن حفظ تمام شئونات اسالمی

سه ماه طولکشید تا در نهایت منصوریان به مسابقه

حاضرم با این آقــا مبارزه کنم و قــول می دهم که

اولش در هلند نرسد.

ایشان را در کمتر از یک دقیقه شکست بدهم .این را

اما منصوریان بعد ازبازگشت ازاین مسابقات ادعای

حتما از طرف من بگویید تا بعضی ها بدانند که نباید

جالب توجهی در خصوص سجاد غریبی مطرح کرد.

با نام ایران و اعتبارورزش یک مملکت به این راحتی

وی در این خصوص گفت :درست در زمانی که من

بازی کنند .بعضی ها با هر پول و هر پیشــنهادی به

درگیر مســابقات  wlfبودم یک آقای فتوشاپی با

چین و یا جاهای دیگر می روند تــا فقط در رینگ

کلی تبلیغ و سر و صدا وارد ماجرا شد .از همان اول

حاضر شوند و مســابقه بدهند .آنها کمترین پول را

مدنظر خود هســتند .یکی از کسانی که طی
روزهای اخیربه استقالل لینک شده و صحبت

این فکر نمیکنند که برای بعضــی های دیگر مثل
من چه اتفاقی می افتد .وقتی طرف با پول کم می
رود تا از فالن ورزشکار خارجی کتک بخورد ضررش
را من میبینم،چون هم قیمت من پایین می آید و
هم آبرویم میرود.

کارنامه دارد ،طی ســال های اخیر در فوتبال
بلژیک حضور داشــت و در ابتدای حضورش
در این کشــور هم نمایش های بسیار خوبی
از این بازیکن شاهد بودیم .رضایی در حالی
از استقالل پیشنهاد دریافت کرده که شنیده
ها حاکی از آن است  ،این بازیکن برای یک
تومان) برای اســتقالل آب خواهد خورد که
مبلغ باالیی به حساب می آید .مثال یامگا که
بهترین گلزن اســتقالل در این فصل است ،

که این بازیکن در یکی دو فصل گذشته آمار

رونمایی ازهمسر
ایرانی جان سینا
درقلب لندن

بازیکن ذخیره به میدان رفت و مجموع دقایق

«جان سینا» بازیگر و بدنساز،

بازی او برای تیمش بسیار پایین است .کاوه

برای شام به رســتوران ایرانی
برنجک در لندن رفتند .جان و
شی سال  ۲۰۲۰ازدواج کردند.

نام او به عنوان یک مربی بزرگ درجهان احترام نمیگذارد.کیروش درراه صعود به جام جهانی ۲۰۲۲
ناکامی بزرگی را با تیم ملی مصر تجربه کرد و شاگردانش در گام آخر و در یک بازی عجیب و غریب از
سنگال شکست خوردند.کیروش درگفتوگو با یک برنامه تلویزیونی درمصرراجع به جداییاشگفت:
درحال حاضرفکرنمیکنم زمان مناسبی برای صحبت درمورد جداییام ازتیم مصرباشد؛ اما شما باید
ازرییس فدراسیون مصر ،جمال عالم و اعضای هیئت مدیره سوالکنید.کیروش ادامه داد :رییس و
اعضای هیئت مدیره به من،کارو تعهدم و همچنین بهکادرفنی من احترام نگذاشتند بنابراین فکرنمی
کنم الزم باشد چیزدیگری بگویم.سرمربی سابق مصرادامه داد :آنها نمیخواستندکارلوسکیروش
به عنوان سرمربی تیم ملی مصرکارش را ادامه دهد .این فقط یک دستوربوده است .این چیزی است
که آنها باید توضیح دهند نه من .نتایج و عملکرد بازیکنان حکایت از کیفیت کار من در تیم ملی دارد و
هواداران به طورکلی ازخوشحالی و افتخارخود درمورد این تیم و بازیکنان صحبتکردند.

سابقه یک فصل بازی برای اســتقالل را در

چیزی حدود  ۳۵۰هــزار دالر دریافت خواهد

همراه «شی شــریعت زاده»،

کارلوس کیروش ،سرمربی پرتغالی سابق تیم ملی مصر میگوید فدراسیون فوتبال مصر به تاریخ و

فدریکو والورده ،هافبک اروگوئهای رئالمادرید معتقد اســت که محمد صالح ،ستاره لیورپول در

کرد.نکته جالب در خصوص کاوه این اســت

شــهروندایرانی  -کانادایــی

دستورداشتند مرا ازمصرکناربگذارند

های ابتدایی هم برای حضور او در جمع آبی

فصل چیزی حدود  ۵۰۰هزار دالر( 15میلیارد

عکس روز

کیروش:

«محمد صالح» به رئا لمادرید بیاحترامی کرده است!

ها انجام شــده  ،کاوه رضایی است.کاوه که

میگیرند و این کار را انجام میدهند و هرگز هم به

فوتبالجهان

بسیار ضعیفی داشــته و عمدتا مصدوم بوده
است.کاوهکه دراین فصل عضو تیم اودهورلی
بلژیک بود ،در  ۷ماه اخیر تنها  ۵بار به عنوان

رضایی آخرین باردرهفته بیست و پنجم لیگ
بلژیک ۱۰ ،دقیقه برای تیمش به میدان رفت
و بعد از آن دیگر بازی نکرد .همچنین آخرین
بازی که کاوه به صــورت کامل به میدان رفت
 ۲۲،نوامبر  ۲۰۲۰و آن هم برای شــارلووا بود.
همچنین از آخرین گل باشگاهی این بازیکن
بیشتر از یک سال می گذرد.

حرفهای اخیرش به لوگو و بازیکنان رئالمادرید بیاحترامی کرده است .روزهفتم خرداد ،تیمهای
رئال مادرید و لیورپول فینال لیگ قهرمانان اروپا را در شهر پاریس برگزار خواهند کرد .محمد صالح
پس از برتری مقابل ویارئال در نیمه نهایی به خبرنگاران گفت که ترجیح میدهد با لوس بالنکوس
در فینال روبه رو شود تا با سیتی .البته این ستاره مصری چند روز بعد از گفتن آن حرف تاکید کرد که
نمیخواسته به رئال مادرید توهین کند .به نقل از سایت گل ،فدریکو والورده در این باره گفت«:آن
حرفها زده شده و هرکسی میتواند برداشــت خودش را داشته باشد .من حریف صالح هستم و
به نظرم او به لوگو و بازیکنان رئال مادرید توهین کرده است .تنها کاری که باید بکنیم این است که با
تمام وجود و توان در زمین حضور داشته باشیم و نشان دهیم برای چه در فینال هستیم .امیدوارم
بتوانیم یک قهرمانی دیگر به رئال مادرید و هواداران این تیم هدیه دهیم».

توتی :نمره من به «مورینیو»؟!
اسطوره جالوروسی از ژوزه مورینیو تمجید کرد .به گزارش آلفردو پدوال ،فرانچسکو توتی که یکی
از حاضرین بازی خیریهای است که ساموئل اتوئو در سنسیرو ترتیب داده است ،در مصاحبهای
از ژوزه مورینیو تمجید کرد :نمره من به مورینیو؟ من همیشه به او نمره  10میدهم! او را نه تنها به
عنوان یک مرد و یک انسان ،بلکه به عنوان یک شخصیت برجسته دوست دارم .از توتی سوال شد
که آیا به تمرین زیر نظر مورینیو به عنوان بازیکن عالقه داشته اســت یا نه که اینگونه پاسخ داد:
بله! خیلی زیاد .شاید امسال دوباره بازی کردن را شروع کنم.

واکنش «امباپه» به استوریهای معنادار«بنزما»
کیلیان امباپه که رابطه دوســتانه نزدیکی با کریم بنزما داشــت و همه انتظار مشــاهده زوج آنها در
رئالمادرید را داشتند ،به یکباره تصمیم به تمدید قرارداد با پاریســنژرمن گرفت و باعث ناامیدی
مادریدی ها شــد .امباپه در خصوص اســتوریهای معنادار کریم بنزما بعد از تمدیــد قرارداد او با
پاریسنژرمن ،گفت :دیدم که تقریبا اکثر بازیکنان رئال مادرید این کار را کردند .برای فهمیدن اینکه
دستورازباال آمده نباید خیلی باهوش باشید .من با هیچکس توافقی نداشتم .درمورد قرارداد مذاکره
کردیم؛ اما توافقی صورت نگرفته بود .وقتی بنزما را ببینم با او صحبت خواهم کرد و دلیل تصمیمم
را به او توضیح خواهم داد.

بامسئولان
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سقوط یک فروند جنگنده درشرق اصفهان
روز گذشته رســانه ها از ســقوط یک فروند هواپیمای جنگنده در اصفهان خبردادند .این خبر را
شده این ماده جدید دستکم به مدت  ۱۰سال میتواند درمقاوم سازی بنا

روایتی بر آنچه بر گنبد مسجد امام(ره) گذشت؛

نقش داشته باشد.بهگفته معاون وقت ادارهکل میراث فرهنگی،گردشگری

یک دهه در حصار داربستها

و صنایع دستی استان اصفهان ،با توجه به آغاز جمع آوری کاشیها از روی
گنبد که وقت گیر هم هست ،برای عایق سازی الیه گچ و خاک روی گنبد از
سالگذشته استفاده ازمواد نانو رویگنبد آغازشده و تا پایانکارجمع آوری
کاشیها و آغاز مرحله دوم ادامه خواهد یافت.طاهری در سال  ۱۳۹۳هم
گفته بود عمر مفید هر کاشی با توجه به شرایط آب و هوایی کنونی  ۲۰سال
و حداکثر ۳۰سال است.

معاون سیاســی  ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان هم تایید کرده و گفت که هواپیمای
سقوط کرده در شرق اصفهان ،جنگنده اف  ۷بوده است.محمدرضا جان نثاری گفت که این جنگنده
در اطراف منطقه انارک از توابع شهرستان نایین سقوط کرده است.ماموریت این جنگنده ،تمرین
تیراندازی آموزشی بود که در ساعت  ۸و  ۳۰دقیقه دچار سانحه شد.در این حادثه خلبان و کمک
خلبان به نامهای سرگرد قاسم زمانی و ستوان یکم محمدجواد بای به شهادت رسیدند.بر اساس
این گزارش ،سرهنگ معتمدی مدیر روابط عمومی ارشد نظامی آجا در استانهای اصفهان ،یزد
و چهارمحال و بختیاری هم گفت :رأس ســاعت  ۸صبح دیروز (سهشنبه ۳ ،خرداد) یک فروند
هواپیمای آموزشی اف ۷-پایگاه هشــتم شــکاری اصفهان در اطراف انارک نایین دچار حادثه
میشود که متاســفانه دو خلبان این هواپیما سرهنگ دوم زمانی و ســتوان یکم بای به شهادت

آغازمرحله دوم مرمت گنبد درسال ۹۳

میرسند.معتمدی اضافه کرد :علت این حادثه نقص فنی بوده است ،اما تحقیقات بیشتر در این

سال  ۱۳۹۳محسن مصلحی ،مدیرکل وقت میراث فرهنگی،گردشگری و

باره ادامه دارد.

صنایع دستی استان اصفهان ازآغازمرحله دوم مرمتگنبد مسجد امام(ره)

فراخوان جذب نیروی وظیفه آتشنشان دراصفهان

خبر داد و گفت :مرمت اصولی ترکهای گنبد مســجد امام(ره) در دستور
کار معاونت میراث فرهنگی است.دو ســال بعد مرحوم فریدون اللهیاری
که بعد از مصلحی به ســمت مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری صنایع
دستی انتخاب شــده بود ازاتمام مرمت نیمی از ترکهای گنبد خبر داد و
گفت :مرمت  ۸بخش (ترک) از ۱۶بخش گنبد مســجد امام(ره) به اتمام
رسیده وکارمرمت ترک نهم پس ازپایان تعطیالت نوروزی آغازشده است.
مدیرکل وقت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان
گفته بود تا نیمه اول سال  ۱۳۹۶مرمت گنبد مسجد امام(ره) به طور کامل
به اتمام برسد .که خب البته این اتفاق نیفتاد .اللهیاری سه بعد سال یعنی
در سال  ۱۳۹۹از پیشــرفت  ۹۰درصدی مرمت گنبد مسجد امام اصفهان و

سولمازمحمدی

مرمتگنبد مسجد امام(ره) اصفهان پس از
یازده سال باالخره به پایان رسید و این گنبد

الجوردی از حصار داربستها آزاد شد.مسجد امام(ره) اصفهان یا مسجد
جامع عباسی ،یکی از دو مساجد میدان امام (نقش جهان) اصفهان است
که طی دوران صفوی ساخته شد .این شاهکارمعماری  ۱۵دی سال  ۱۳۱۰با
شماره  ۱۰۷درفهرست میراث ملی به ثبت رسید و درقالب مجموعه تاریخی
میدان امام در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز جای گرفت.گنبد مسجد
نیز از منحصر به فردترین گنبدها در میان مساجد و بناهای تاریخی ایران و
جهان به شمارمیرود ،بهگونهایکه باکاربرد بیش از ۵۰۰هزارقطعهکاشی،
بزرگترینگنبد کاشیکاری را درمیان مساجد تاریخی جهان دارد .با توجه
به شکل هندسی ،قوس داربودن و نوع سازه و عواملی همچون ارتفاع زیاد،
وسعت سطح ،مصالحی که استفاده شــده همچنین نفوذ رطوبت و گرما و
سرما در طول ســال ها ،این اثر تاریخی آســیب دید و مرمت آن به دست
استادکاران حرفهای ضروری تشخیص داده شد.اواخرمرداد و اوایل شهریور
سال  ۱۳۸۹بودکه برخی ازخبرگزاریها و نشریات ،اخباری را درباره احتمال
تخریبگنبد مسجد امام(ره) منتشرو حتی برخی ازمسئوالن وکارشناسان
دراین زمینه اظهــار نظرکردند.بعد ازاین ماجــرا ادارهکل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان درخصوص عملکرد خود به صورت
مکتوب به خبرگزاریها و درقالب مصاحبه به صدا و سیما پاسخ و دالیل وارد
شدن آسیب و چگونگی مرمتگنبد را توضیح داد.

اتمام کار مرمت این گنبد تا پایان این ســال خبر داد.مدیرکل وقت میراث

آغازمرمت گنبد مسجد امام(ره) درسال ۸۹
درمشاهدات اولیه آسیبهای وارد شده بهکاشیهایگنبد مسجد امام(ره)،
شامل ازبین رفتن بافت و استحکامگچ پشتکاشیها و فاصلهگرفتن ازبدنه
اصلی براثرمرورزمان ،بادگیربودن ضلع غربیگنبد ،انبساط ناشی ازبرودت
هوا که سبب جدا شدن خشت کاشی از مصالح زیرین میشود و آسیب به
خشتهای گنبد به دلیل تابش شدید آفتاب در فصل گرما و بارش باران و
برف و ایجاد رطوبت در فصل سرما ارزیابی شــد.اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همان ســال اعالم کرد پس از
تخصیص اعتبار ،مرمتگنبد مسجد امام(ره) آغازمیشود.
شایعاتی درباره اصولی نبودن روند مرمت گنبد مسجد امام(ره)
بعد از گذشت حدود دو سال از شروع مرمت گنبد مسجد امام(ره) در سال
 ۱۳۹۱تحلیلهایی درخبرگزاریها و پایگاههای خبری مبنی برعلمی نبودن
روند مرمت اینگنبد تاریخی خبرسازشدکه شهرام امیری،کارشناس اداره
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در پاسخ به
آنها ،این موضوع را تکذیبکرد.ناصرطاهری ،معاون وقت ادارهکل میراث
فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان هم درسال  ۱۳۹۱گفته
بود برای جلوگیری از نفوذ آب باران و نم زدگی بناهای تاریخی برای برخی
از بناهای تاریخی اصفهان از جمله قســمتهایی از گنبد مسجد امام(ره)
که کاشیهای آن برداشته شده از فناوری نانو استفاده شد.آنطور که گفته

فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان البته این را همگفتکه
کارشناسان پس ازبررسیها به این نتیجه رسیده اندکه سطوح زیرگنبد دچار
آسیب شده است.باگذشت یک سال ازاین موضوع ،اما بازهمگنبد مسجد

امام جمعه اصفهان:

فرهنگ مطالعه و کتابخوانی درجامعه نهادینه شود
نماینــده ولیفقیه در اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه هیچچیــز جای کتــاب را نمیگیرد،
گفت :بهترین راهکار بــرای افزایش بینش و بصیــرت مردم جامعه ،ترویــج فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی اســت.آیتا ...سید یوسف
طباطبایینژاد در دیدار مدیرکل شورای
معاونین ادارهکل کتابخانههای عمومی
اســتان ،بــا تاکید بــر اهمیــت کتاب
و مطالعه اظهار داشــت :کتاب ســبب
رشد انســان می شــود و علم در بطن
کتاب گنجانده شده اســت ،با مطالعه
کتابهای شیرین علمی انگیزه مطالعه
در افراد ایجاد میشود.وی تصریح کرد:
باید متناســب با نیاز جامعه هر منطقه،
کتابهای ارزشمند و مفید در کتابخانهها گردآوری و به مردم معرفی شود در غیر این صورت باعث
هدر رفت سرمایه بیت المال میشود.امام جمعه اصفهان با اشاره به مهمترین سفارش و دغدغه
مقام معظم رهبری یعنی مطالعه و کتابخوانی گفت :برای تشــویق مردم به کتابخوانی ،خود اهل
کتاب باشید ،ارائه کتابهای خوب با محتوای صحیح به مراجعه کنندگان و ارباب رجوع ،آموزش
استفاده صحیح از کتاب و آموزش اصول مطالعه کتاب باید از مهمترین برنامهها در کتابخانههای
عمومی باشد .وی با تاکید بر لزوم ترغیب نســل جوان به کتابخوانی بیان کرد :ما باید کودکان و
جوانان را به کتابخوانی عادت دهیم و بحث کتابخوانی جوانان باید مورد توجه قرار گیرد.
آیتا...طباطبایینژاد با اشاره به اینکه جای کتاب را هیچچیز نمیگیرد ،گفت :امیدواریم بتوانیم
در راستای تشویق و ترغیب مردم به سمت کتاب و کتابخوانی گام برداریم چون بهترین راهکار برای
افزایش بینش و بصیرت مردم جامعه ،ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اســت.در این دیدار
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اصفهان به ارائه گزارشــی از وضعیت کتابخانههای عمومی
استان پرداخت و گفت :از  116شهر استان اصفهان  108دارای انجمن کتابخانههای عمومی فعال
هستند.

ایجاد تغییرات درخط  ۷۰اتوبوسرانی اصفهان

پس ازگذشت بیش از ۱۰سال به پایان برسد و داربستها جمعآوری شود.
امیرحسین بانکی پور ،نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمی ،مهر
سال گذشته در بازدید از روند مرمت گنبد مسجد امام(ره) گفته بود ب ه دلیل
کمبود اعتبار از یکسو و ظرافتهای مرمت این اثر تاریخی از سوی دیگر،
کار مرمت ،نزدیک به یک دهه طول کشیده است.سرانجام ،علیرضا ایزدی
مدیرکل جدید میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان،
اواخر اردیبهشت امســال از اتمام مرمت گنبد مســجد تاریخی امام(ره)
اصفهان پس از ۱۱سال خبرداد.
حاال گنبد الجوردی مســجد امام(ره) اصفهان پس از بیش از یک دهه از
اسارت داربستها رها شده تا یادگارمعماری صفوی شکوه خود را نمایانتر
کند .رسیدن به این هدف سخت و زمان بر ،اما با ارزش بود و امید است این
تجربه برای مرمت دیگریادگاری های تاریخی موثرواقع شود.

عضو شورای شهراصفهان مطرحکرد:

توسعه گردشگری و اقتصاد

درگروی توجه به سرمایهگذاران
رییس کمیسیون اقتصادی شــورای اسالمی
شهراصفهانگفت :تصویب الیحه نحوه محاسبه
عوارض صدور پروانه ســاختمانی برای هتلها
و مهمانپذیرهــا و تخفیــف  ۹۹درصد عوارض
هتلسازی در شورای ششــم فرصتی دوساله

عملیات) ،فوق لیســانس و دکترای غیرپزشــکی (جهت امور پشــتیبانی و اداری) و دارا بودن
شرایط اعالمی از سوی ســتاد کل نیروهای مسلح اســت؛ همچنین اولویت جذب مشموالن با
رشــتههای تحصیلی مرتبط و مورد نیاز ســازمان آتشنشانی نظیر مهندســی عمران ،معماری
و شهرســازی ،تربیتبدنی ،کامپیوتر ،نرمافــزار ،مکانیک ،برق ،مالی و حســابداری ،مدیریت
بحران ،ایمنی و آتشنشانی است.تاریخ برگه اعزام برابر با یکم مردادماه  ۱۴۰۱و بدون مهر غیبت
است،بنابراین مشــموالن عالقهمند میتوانند تا تاریخ ششــم خردادماه برای ثبتنام به آدرس
 /isfahan.ir.125//:httpsمراجعه کنند.

معاون ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبرداد:

رونق اقتصاد شهربا ساخت کلینیکهای خودرویی
دراصفهان
معاون ساماندهی مشاغل شــهری شــهرداری اصفهان گفت :با تجمیع پراکندگیهای شغلی و
به دور هم جمع شدن مشــاغل مرتبط با خودرو ،امکان ســاخت کلینیکهای خودرویی در نقاط
مختلف شــهر فراهم اســت.نوید زندی ،راه اندازی این کلینیک خدمات خودرویی در زمینی به
وسعت  ۱۸۰۰متر با مشارکت بخش خصوصی را در دستور کار این سازمان دانست و افزود :از جمله
اهداف اجرای این طرح ،بسترســازی برای تامین امکانات رفاهی و آسایش شهروندان ،حذف
آالیندگیها و مزاحمتهای برخی مراکز خدمات خودرویی ،کاهــش آلودگی صوتی ،نظمدهی
به منظر شهری ،رفع ســد معبر اجتماعی و حذف ضایعات و همچنین در کلینیکهای خودرویی
صافکاری ،الستیکفروشی و تعمیرات تجمیع شده است.
معاون ساماندهی و برنامهریزی ســازمان میادین میوه و ترهبار و ســاماندهی مشاغل شهری
شهرداری اصفهان گفت :قیمت مناسب زمین ،دسترسی مناســب به زیرساختها ،ویژگیهای
زیستمحیطی و نزدیک نبودن به منطقه مسکونی معیارهای مکانیابی کلینیکهای خودرویی
است.

آموزش کاربرد سامانههای مدیریت هوشمند درفضای سبزاصفهان
رییس اداره آموزش معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان از آموزش کاربرد سامانههای مدیریت هوشمند در فضای سبز اصفهان
خبر داد.مهدی کریمی در راستای پاسخگویی به نیاز شهر و کارکنان شهرداری اصفهان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد سامانههای مدیریت هوشمند
در آبیاری فضای سبز کرده است که اولین کارگاه روز یکشنبه ،یکم خردادماه برگزار شــد و کارگاه دوم امروز ویژه مدیران و کارشناسان فضای سبز شهرداری
اصفهان برگزار می شود.وی افزود :امروزه راهحلهای هوشمند و مبتنی بر تکنولوژیهای نوین در مواجهه با چالشهای زندگی شهری بسیار راهگشاست و از
آنجا که مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و فضای سبز از سطح کالن آن در حوضه آبریز تا کوچکترین عرصه فضای سبز حائز اهمیت است ،این مسئله
در کالنشهر اصفهان با مساحت فضای سبز بالغ بر  ۵۴۰۰هکتار از اهمیت باالیی برخوردار است.
رییس اداره آموزش معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تصریح کرد :برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای هماندیشی در این
زمینه به عنوان اولین قدم در راستای استفاده و به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش کارشناسان ،متخصصان و محققان این حوضه بسیار ارزشمند بوده است
و میتواند گامی بزرگ در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر در مصرف بهینه منابع آبی باشد.

برای ســرمایهگذاران حوزه گردشــگری فراهم
کرده اســت.عباس حاجرســولیها با اشاره به

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان مطرح کرد:

جزییات الیحه نحوه محاســبه عوارض صدور
پروانه ساختمانی برای هتلها و مهمانپذیرها

شفافیت و سوتزنی؛ ،سرآغازتغییرات به نفع مردم

و تخفیف  ۹۹درصد عوارض هتلســازی ،اظهار
کرد :بیــکاری یکی از بحثهای مهــم در حوزه
مشکالت شهری اصفهان بوده و اشتغال درسطح
شهر از مسائل مهم است ،از سوی دیگر نیز قرار
نیست که چالشهای اشتغالزایی تنها با تولید
و صنعت رفع شود.وی ادامه داد :یکی ازمواردی
لزایی
که میتواند خدمات خوبی درحوزه اشتغا 
داشته باشد ،صنعت توریسم وگردشگری است
و عالوهبر اشتغالزایی بستر مناسبی برای ارائه
خدمات دیگری در سطح اســتانی ،کشوری و
بینالمللی خواهد بود ،اما در اصفهان الزم است
زمینهسازی بیشتری برای توسعه این صنعت
و بهرهبرداری بیشــتر از آن فراهم شود ،در این
راســتا حداقل اقدامی که میتــوان انجام داد
توجه به ایجاد اقامتگاهها و مهمانپذیرهاست،
گردشــگران و توریســتها وجود دارد ،این در
حالی اســت که اصفهان نیازمنــد دو برابر این

مدیــرکل ارتباطات و امــور بینالملل شــهرداری
اصفهان با تاکیــد بر اینکه تمام تغییــرات در بدنه
مدیریت شهری با هدف افزایش اعتماد بین مردم
و مجموعه مدیریت شهری صورت میگیرد ،گفت:
دو طرح «شفافیت» و «سوتزنی» سرآغاز ایجاد
تغییرات به نفع مردم است.
ســید علی معرکنژاد در برنامه رادیویی «صدای
شــهر» ،اظهار کرد :ســامانه شــفافیت ،آخرین

اطالعات و اخبار مورد نیاز شهروندان را در دسترس

در کمیته ســامت اداری شــهرداری اصفهان که

آنها قرار میدهد.

بهصــورت هفتگی با حضــور نماینــدگان اعضای

وی با بیــان اینکــه ســامانه شــفافیت در حال

شورای اسالمی شــهر و مدیران ارشــد شهرداری

تکمیل اســت ،ادامه داد :این ســامانه با توجه به

برگزار میشود ،مورد بررســی و پس از تصویب در

اقتضائات به لحاظ فرم و محتــوا در حال تکمیل

اختیار شهروندان قرار میگیرد.وی با تاکید بر اینکه

اســت،بنابراین شــهروندان میتوانند با مراجعه

مدیریت شــهری اصفهان به دنبال ایجاد تغییرات

بــه درگاه الکترونیکــی شــهرداری اصفهــان به

به نفع مردم اســت ،اضافه کرد :تمام تغییرات در

نشانی  isfahan.irدر قســمت سامانه شفافیت،

بدنه شهرداری با هدف افزایش اعتماد بین مردم

درخواست خود را ثبت کنند تا اطالعات مورد نیاز را

و مجموعه مدیریت شــهری صورت میگیرد و در

در اختیار آنها قرار دهیم.

آینده ای نزدیــک از این جنس اقدامات بیشــتر

مدیــرکل ارتباطات و امــور بینالملل شــهرداری

خواهیم داشت؛ البته دو طرح شفافیت و سوتزنی

اصفهــان افزود :اطالعــات مورد نیاز شــهروندان

سرآغاز ایجاد تغییرات به نفع مردم است.

عکس روز

آمار برای اتاق و تخت اســت.وی خاطرنشــان

سخنگوی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت :تغییرات جدید خط  ۷۰اتوبوسرانی از
روز سهشنبه اعمال میشود و این تغییرات بهدلیل انجام عملیات عمرانی با هدف سرویسدهی
مطلوبتر به شهروندان انجام شده است.

پروانه ساختمانی برای هتلها و مهمانپذیرها و

ســیدمهدی عالءالدینی اظهار کرد :با توجه به انجام عملیات عمرانــی در خیابان کوی کوثر واقع

تخفیف  ۹۹درصد عوارض هتلسازی بررسی شد

در خیابان گلســتان ،مســیر خط  ۷۰از کوی کوثر عبور نمیکند و در سه ایســتگاه سرویسدهی

و در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان

به مســافران انجام نمیشــود.وی افزود :تا زمان پایان عملیات عمرانــی در خیابان کوی کوثر،

به تصویب رسید.حاج رســولیها گفت :مهلت

سرویسدهی به مســافران در سه ایســتگاه نگین فوالد داخل کوی کوثر ،ایستگاه بنفشه جنب

این مصوبه برای دو ســال است ،در این بخش

پمپ گاز خیابان گلستان و ایستگاه الهیه انجام نخواهد شد و مســیر جایگزین آن از خیابان گل

وظایفیکه برعهده شورای شهربوده انجام شده

نرگس است.

و باید به موازات آن سازمان میراث فرهنگی نیز

سخنگوی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد :مسیر خط  ۷۰اتوبوسرانی اصفهان

برای افرادیکه به دنبال ساختوســاز هستند،

گل نرگس و ادامه مسیر است.

میآورد.شــرایط و ضوابط برابر با داشــتن مدرک تحصیلی لیســانس (جهت نیروی پشتیبانی

کنیم.وی امیدوار بود در چهار ماه اول ســال  ،۱۴۰۰مرمت گنبد مسجد امام

گردشگری الیحه نحوه محاسبه عوارض صدور

از مبدأ پایانه بابلدشت و مسیر خیابان کاوه تا خیابان ابوریحان و در ادامه به سمت خیابان اشراق،

وظیفه امریه در واحدهای عملیاتی و اداری از مشــموالن بنا بر شــرایط و ضوابط دعوت بهعمل

توانستیم با وجودکمبود اعتبار ،ازمجموع  ۱۶ترک اینگنبد ۱۴ ،ترک را مرمت

کرد :برای تشــویق ســرمایهگذاران در بخش

خیابان گلستان ،چهارراه هسا ،میدان حج ،خیابان شهید احمدی ،مجتمع مسکونی کوثر ،خیابان

اصفهان در اطالعیــهای اعالم کــرد :این ســازمان در راســتای تکمیل ظرفیت نیروی ســرباز

به آغازمرمت بخش پایانیگنبد مسجد امام (ره)گفت :تا پایان سالگذشته

در کل اســتان حدود  ۱۰هزار تخت برای اقامت

سخنگوی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

وظیفه آتشنشــان خبر داد.روابط عمومی ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری

امام(ره) ازاسارت داربستهای مرمتی رها نشد.سال  ۱۴۰۰الهیاری با اشاره

خبر روز

بامسئولان

سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با صدور اطالعیهای از جذب نیروی

تسهیالتی را مد نظرقراردهد.

گردهمایی رزمندگان
«الی بیتالمقدس»
دراصفهان
گردهمایــی رزمنــدگان« الــی
بیتالمقدس» در اصفهان برگزار
شد.در این گردهمایی رزمندگان
هشــت ســال دفاع مقــدس و
عملیات بیت المقــدس گردهم
جمــع شــده و بــه خاطرگویی
نشستند.
عکس :تسنیم

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
مدیرمسئول :بهمن زینالدین
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آدرس :اهواز .شهرک صنعتی شماره  .4چاپخانه نشر فرهنگ

رییس مجلس در غرفه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

در سفر رییس جمهور به اصفهان اعالم می شود؛

مجلس در حوزه قانون گذاری ،یاریگر صنعت فوالد است

پیشنهاد  ۲۲طرح آب و فاضالب با اعتبارمورد نیاز ۲۷۵۰میلیارد تومان

اولین و بزرگ ترین رویداد بین المللی با موضوع خصوصی سازی در اقتصاد ایران

خواهد بود.سیدشمس الدین حسینی ،رییسکمیسیون اصل  ۴۴مجلس شورای

با حضور آیت ا ...سید ابراهیم رییســی ،رییس جمهور ،محمدباقر قالیباف رییس

اسالمی نیز با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان و گفت وگو با کارشناسان شرکت در

مجلس شورای اسالمی ،ســید احســان خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی،

خصوص وضعیت داخلی و بین المللی صنعت فوالد ،گفت :کشور حداقل  ۱۰میلیون

حسین قربان زاده ،رییس ســازمان خصوصی سازی و همچنین جمعی از مدیران

تن مازاد تولید فوالد دارد و باید ازظرفیت صادرات آن به خصوص دردوران تنش میان

ارشد اقتصادی و صنعتی کشور در محل سالن اجالس سران برگزار شد.ذوب آهن

روسیه و اوکراین استفاده شود ولی متاسفانه با اعمال عوارض صادراتی نامتناسب،

اصفهان نیزبه عنوان یکی ازشرکت های واگذارشده اصل  ۴۴به صورتکارشناسی در

مشکالت پیش روی صنعت فوالد دو چندان شد.رییسکمیسیون اصل  ۴۴مجلس

این رویداد و همچنین درپایون متمرکزمعدن و صنایع معدنی درحاشیه این رویداد

شورای اسالمی ،افزود :مجلس شورای اســامی با تصمیم ها و دستورالعمل های

حضور داشت.در روز ســوم این رویداد محمدباقر قالیباف ،رییس مجلس شورای

غیرکارشناسی دراین زمینه موافق نیست و تالش می شود موانع پیش روی تولید و

اسالمی ضمن سخنرانی در این رویداد از غرفه ذوب آهن اصفهان در پایون معدن و

چرخه اقتصادی کشور را رفع کند.شایان ذکر است؛ از مهم ترین اهداف برگزاری این

صنایع معدنی بازدید و ازنزدیک با مدیران وکارشناسان شرکتگفت وگوکرد .دراین

رویداد ارائه گزارش واقع بینانه از نتایج واگذاری های انجام شده با توجه به عملکرد

بازدید کارشناسان به مزیت های صنعت فوالد ایران در تولید ناخالص ملی ،اشتغال

بنگاه ها و شرکت های موصوف دردوره پس ازواگذاری ،فرهنگ سازی و روشنگری

زایی و ارزآوری برای کشــور به ویژه در تحریم های ظالمانه اســتکبار جهانی اشاره

اذهان عمومی ،وظایف و پیامدهای خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و ایجاد

کردند و مسائل و موانع پیش روی این صنعت را یادآور شدند.قالیباف پس از ارائه

همراهی افکارعمومی با اجرای سیاست هایکلی اصل  ،۴۴تالش برای ایجاد اتفاق

توضیحاتکارشناسان شرکت ،با بیان اینکه ذوب آهن اصفهانکمترین بهره مندی

نظر میان دستگاه های مختلف اجرایی ،نظارتی و مســئوالن ارشد نظام در موضوع

از یارانه انرژی و مصرف گاز طبیعی را دارد و برق مورد نیاز را نیز با استفاده از گازهای

خصوصی سازی با رویکرد رفع موانع و تسهیل درامرواگذاری های موفق ،بهرهگیری

فرآیندی خود تولید می کند ،گفت :مجلس شــورای اسالمی درجهت تسهیل امور

از تجربه های بین المللی از طریق مرور فرآیند خصوصی ســازی در برخی کشورها،

پیش روی صنعت فوالد ،آمادگی همیاری الزم را دارد.وی اضافه کرد :صنعت فوالد

هم افزایی و تبادل نظرکارشناسی میان فعاالن بخش خصوصی ،مدیران بنگاه های

برای رهایی از مشــکالت تامین انرژی مورد نیاز خود باید در تولید برق و گاز سرمایه

واگذار شده و در لیست واگذاری با مسئوالن دولتی و کارشناسان ذی ربط و ترسیم

گذاری کند و مجلس شورای اسالمی نیز در حوزه قانون گذاری آماده هرگونه کمک

چشم اندازافق آینده خصوصی سازی با رویکرد جدید است.

 ۲۲طرح آب و فاضالب با اعتبار مورد نیاز  ۲۷۵۰میلیارد تومان برای تصویب

برنامه ریزی و مدیریت کشور اشــاره کرد و گفت :این پیشنهادها برای اجرا

در سفر آینده رییس جمهور پیشنهاد میشود.

و توسعه تاسیسات فاضالب در شهرهای فالورجان ،دهاقان و فریدونشهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آب و فاضالب استان اصفهان

ارائه میشود.

گفت :این طرحها شامل  ۶طرح در بخش آب و  ۱۶طرح در بخش فاضالب

آبرسانی به شــهرهای گلپایگان ،خوانســار ،گز ،خور و باغبهادران ،ایجاد و

است که برخی از آنها بیش از  ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

توسعه تاسیســات فاضالب شهرهای بویین میاندشــت ،افوس ،چادگان،

کاظم جعفری ،اولویت آب و فاضالب اســتان اصفهــان را ارائه طرحهای

رزوه ،تیران ،خوانســار ،گلپایگان ،اژیه ،هرند ،اردستان ،شهرضا ،نجف آباد،

نیمه تمام برای تصویب اعتبار مورد نیاز در سفر آتی رییس جمهور دانست و

داران ،دامنه ،نایین ،بافران ،انارک ،قهدریجان ،کلیشاد ،سودرجان ،ابریشم،

گفت :این طرحها برای تکمیل و بهره برداری به  ۲هزار و  ۷۵۰میلیارد تومان

ایمانشــهر ،بهاران ،پیربکران ،مسکن مهر تودشــک و بازسازی تاسیسات

اعتبار نیاز دارد.

و شبکه فاضالب شــهرهای اصفهان ،شاهین شــهر و خمینی شهر از جمله

معاون برنامه ریزی و توسعه ســرمایه گذاری آبفای استان اصفهان به ارائه

طرحهای پیشنهادی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سفر رییس

ســه پیشــنهاد برای دریافت مجوز ماده  ۲۳قانون الحاق از طرف سازمان

جمهور به شمار میروند.

مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد:

 ۵محور اصلی تحول در فوالد مبارکه
محور اصلی دنبال میشود که نخستین آن استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود است .توسعه سرمایه
انسانی ،توسعه کمی ،کیفی و متوازن ،ورود به حوزه نوآوری و فناوریهای جدید و تبدیل شدن به صنعت
سبز از دیگر محورهای اصلی این برنامه است.
مدیرعامــل فوالد مبارکه اظهــار کرد :این مــوارد باید در اســتراتژیهای در حال تدوین در شــرکتهای
زیرمجموعه دیده شود .برای رســیدن به این هدف همه باید در کنار هم حرکت کنیم .فرصت ما خیلی کم
است و باید چابک باشیم .از آنجا که برخی فعالیتها دست و پای ما را میگیرد ،باید از آنها خارج شویم.
به عالوه نیازی نیست در کاری که دیگران به خوبی میتوانند انجام دهند و نیاز ما را برطرف کنند ورود کنیم.
طیبنیا افزود :حوزه حملونقل یک حوزه استراتژیک است که باید به آن پرداخته شود .در حوزه حملونقل
ریلی رشد مجموعه خوب بوده و کســبوکارهای الزم پیرامون آن تشکیل شــده ؛ اما در حوزه حملونقل
جادهای هنوز با انتظارات فاصله داریم .وی ادامــه داد :فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگترین بنگاههای
تجاری-تولیدی کشور ســاالنه  ۲۰میلیون تن مواد جابهجا میکند که با در نظر گرفتن محصوالت در گروه
فوالد مبارکه به  ۳۰میلیون تن میرســد .حملونقل در این حوزه یکی از گلوگاههای ماســت .قریب به ۴۰
درصد آن حملونقل جاده اســت بنابراین باید بزرگ ترین حملونقل جادهای کشور از نظر ظرفیت ناوگان
و توانایی عمومی مثل خدمات تخلیه و بارگیری ،ترخیص و ترانزیت کاال را در شــرایطی که کسی بهتر از ما
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به افزایش تشــدید فضای رقابتی صنعت فوالد در آینده ای نزدیک گفت:
فوالد مبارکه باید یک جهش فوق العاده را تجربه و در اقتصاد بدون نفت نقشی ویژه ایفا کند.
محمد یاســر طیبنیادر دومین روز از همایش تدوین مدل کسبوکار شــرکتهای گروه سرمایهگذاری
توکافوالد اظهار کرد :به دلیل جایگاه شرکت فوالد مبارکه و انتظاری که از آن وجود دارد ،باید به طور فعال و
چابک حرکتهای جدی در گروه فوالد مبارکه انجام شود تا بتوانیم جایگاه این شرکت را در اقتصاد کشور
و عرصه بینالملل طی دهههای آتی حفظ کنیم.
وی افزود :ما سخن از رقبایی می کنیم که در آینده ای بســیار نزدیک به عرصه رقابت با فوالد مبارکه وارد
میشوند؛ اما حرکتهای جدید ما از روی هوشمندی و با یک نگاه بلندمدت است .ما میبینیم از یک سو
رقبای جدید در حال ورود به عرصه هستند و از سوی دیگر تهدیدهایی برای فوالد مبارکه وجود دارد .شاید
در آینده برخی محصوالت انحصاری ما دیگر انحصاری نباشد.
این مسئله با اینکه تهدید است؛ اما فرصتهای خوب و بســیار ارزشمندی را برای ما ایجاد میکند و ما به
عنوان یک مجموعه هوشمند باید به سرعت واکنش نشان دهیم و پیشبینیهای الزم را داشته باشیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت :جایگاه فوالد مبارکه با وجود پیشرفت خوبی که داشته و طی چند دهه اخیر
از  ۲میلیون تن تولید به  ۱۰میلیون تن رسیده اســت ،باید یک جهش فوق العاده داشته باشد و در اقتصاد
بدون نفت نقش ایفا کند.
طیبنیا اظهار کرد :اگرچه فوالد مبارکه جزو برترین شــرکتهای کشور و الگوی ملی بنگاه داری محسوب
میشود؛ اما باید عالوه بر حفظ این موقعیت ،در اقتصاد ملی نقشآفرینی ویژه داشته باشیم و تهدیدها را
به فرصت تبدیل کنیم .اگر قبال میخواستیم به سمت محصوالت کیفی حرکت کنیم و بازار به دلیل خألهای
شــدید این امکان را به ما نمیداد ،اما االن این عرصه را باید به ارزشآفرینیهــای جدیدی تبدیل کنیم.
مجموعههایی مانند توکافوالد نقاط قوت ماست که دیگران از آن بیبهره هستند بنابراین با رویکردهایی که
اکنون داریم به دنبال این هستیم که مجموعه استراتژیهای رشدی را برای گروه تدوین کنیم که متضمن
پایداری گروه باشد.
دربخش حملونقل با انتظارات فاصله داریم
وی با اشاره به لزوم چابکسازی فرآیندها و پررنگتر شدن نقش نوآوری در مجموعه گفت :در این تحول ۵

نتواند انجام دهد ،داشته باشیم و یک استراتژی رشد برای این مسئله ترسیم کنیم.
نقش استراتژیک «نسوز» درصنعت فوالد
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به نقش استراتژیک نســوز در صنعت فوالد اظهار کرد :یکی از گلوگاههای
ما به ویژه هنگام تحریم تامین نســوز است که اگر به درســتی برای تامین آن برنامهریزی نشود میتواند
خطوط تولید ما را متوقف کند .وابســتگی  ۷۰درصدی در این حوزه برای تامین مواد اولیه نشــان از لزوم
فعالیت بیشتر در این حوزه دارد .یکی از ماموریتهای اصلی هلدینگ توکا نیز همین است .درحالحاضر
ساالنه  ۳۰میلیون تن فوالد در کشور تولید میشود که قرار است به  ۵۰میلیون تن افزایش یابد بنابراین در
این حوزه باید دقیقتر عمل کنیم .طیبنیا اضافه کرد :در حوزه حملونقل تقســیم کار مناسب انجام شده
اما در حوزه نسوز تصور میکنم تقسیم کار الزم صورت نگرفته و در برخی جاها ممکن است شرکتها حتی
رقیب هم باشند بنابراین باید یک تقسیم کار درست در جهت رفع وابستگی برای گروه فوالد مبارکه و کشور
داشته باشیم.
وی ادامه داد :شاید سودآوری در این حوزه در مقایسه با دیگر حوزههای تولیدی چندان زیاد نباشد؛ اما به
لحاظ اســتراتژیک باید به این حوزه به صورت جدی ورود پیدا کنیم .این حوزه هم یک حوزه دانشبنیان
اســت .باید توســعه هدفمند ظرفیتها و تولید محصوالت جدید با پیشبینی نیازهای آتی زنجیره فوالد
باشد .مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار کرد :در بحث مواد اولیه همه عالقهمند هستند که وارد شوند زیرا حوزه
بازرگانی آن سودآور است؛ اما نباید همه به این حوزه وارد شوند زیرا رقیب یکدیگر خواهیم شد .اما در حوزه
تولید و استخراج مواد اولیه به دلیل اینکه حوزه نوپایی است ،شرکت توانمندی که حرفی برای گفتن داشته
باشد وجود ندارد .طیبنیا گفت :هدف از تشکیل برخی شرکتها ارائه خدمات ویژهای مثل حملونقل بوده
است .در اینجا باید توجه داشت که ما دو نگاه ارزش آفرینی و سودآوری به اقدامات داریم؛ اما اولویت اول
ما ارزش آفرینی است.عملکرد درست خود سود را به دنبال خواهد داشت .وی افزود :ممکن است میزان
سود کسبوکارها کم و زیاد شود ولی شرکت الزاما باید سودآور باشــد و این سودآوری نیز در پارامترهای
ارزیابی شرکت نیز لحاظ شود .اگر شرکتی سودآور نباشــد در فعالیت خود دچار مشکل است .برای مثال
در حوزههای بازرگانی سود کمتر از  ۱۰نشانه ناکارآمدی کســبوکار است .به عالوه گردش داراییها نشان
فعالیت میکند یا نه .به عقیده من یک شــرکت در این حوزه ساالنه باید
میدهد که شرکت به درســتی

حداقل به اندازه تورم سودساز باشد.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت :خدمات در کشورهای توســعه یافته بخش اعظمی از درآمد ملی را به خود
اختصاص میدهد اما چون در ایران در این حوزه بهرهور نیستیم و نیروی انسانی نیز بهرهوری الزم را ندارد
به نقطهای میرسیم که سود  ۱۰درصدی را کسب میکنیم.
وی با تاکید بر لزوم اســتفاده حداکثری از ظرفیتهای گروه فوالد مبارکه گفت :کار کردن با فوالد مبارکه
برای بسیاری از شرکت مقدمهای برای فعالیت با سایر شرکتهاست .چرا شرکتهای گروه فوالد مبارکه
از این مسئله استفاده نکنند؟
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار کرد :الزم اســت به نوآوری در خدمات توجه ویــژه کرد .در حوزه رنگ به نظر
میرســد ظرفیت فعالیت دانشــی و محصول جدید باالیی وجود دارد .باید یک رشد سریع در حوزه رنگ
داشته باشیم .در حوزه نســوز و رنگ میتوانیم به منطقه صادرات داشته باشــیم .این صادرات میتواند
سودساز باشد و به تولید محصوالت جدید کمک کند .طیبنیا تصریح کرد :در حوزه نوار نقاله بازار مناسبی
وجود دارد که به سرعت باید به آن ورود کنیم .باید روی حوزههای جدید فعالیت جدی صورت گیرد .فعالیت
روی ضایعات موجود در فوالد مبارکه یک کار دانشــی و ارزش آفرین است که به تبدیل شدن فوالد مبارکه
به صنعت ســبز کمک میکند و ظرفیت بســیار خوبی دارد بنابراین باید مورد توجه قرار گیرد .وی با اشاره
به افزایش مصرف غلتکها طی ســالهای آینده و وارداتی بودن آن گفــت :واردات این محصول چند ده
میلیون یورو ارز از کشور خارج میکند .ســرمایهگذاری این حوزه هم از منظر استراتژیک و هم سودآوری
حائز اهمیت است.
لزوم توجه جدی به بازاریابی و بازرگانی تخصصی
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار کرد :اگر بخواهیم در آینده در تراز جهانی فعال باشــیم باید به تقویت بخش
بازرگانی و بازاریابی واحدها و گروه فوالد مبارکه توجه کنیم .متاسفانه ما در ایران مجموعههای تخصصی
بازرگانی و بازاریابی نداریم و بنابراین باید به این موضوع پرداخته شود.
طیبنیا افزود :بیتوجهی به این موضوع باعث میشــود فعالیتهایی که از ســود ذاتی باالیی برخوردار
هستند در عمل سود کمتری را بهدست آورد بنابراین الزم اســت به تقویت بازاریابی و بازارگانی تخصصی
نگاه جدی شود.

