روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
پنجشنبه  13مرداد 1401
 6محرم 1444
 4آگوست 2022
شماره 3593
 8صفحه
سال سیزدهم
قیمت 3000 :تومان

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
اردهال
20 /14۰1ذی الحجهآیین
مرداد
پنجشنبه ۶
3580
اهالیشماره
مذهبی/ 2022
سنتی جوالی
20 / 1443
تیر 1401
چهارشنبه 29
 ۲8ذی الحجه 1443
 ۲8جوالی ۲۰۲۲
شماره 358۷
 8صفحه
سال سیزدهم
قیمت 3۰۰۰ :تومان

مدیرمسئول :بهمن زینالدین

درباره مراسم قالی شویان؛

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان 19
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

مشهد اردهال؛
قطعه ای ازبهشت

رتبه 3 :ضریب کیفی روزنامه53.4 :

آدرس :اهواز .شهرک صنعتی شماره  .4چاپخانه نشر

چاپخانه :نشر فرهنگ

4

کاهش نسبی قیمت مرغ دربازار ،ممکن است خریداررا کمی راضی
کند ،اما سوء مدیریت دربازارجوجهریزی و تولید مرغ ،میتواند به
شرایطی نابسامان درروزها و هفتههای آینده منجرشود؛

این بارمردم راضی ،مرغداران ناراضی!

معاون اقتصادی و مالی شرکت فو

اموراستان اصفهان:
شهرسازی
های تصادفات دراستان اصفهان ،استانداررا هم نگرانکرد؛معاون مدیرکل راه و
آمارباالی تعدادکشته
اقتصادی استانداری
هماهنگی
ساختاستان اصفهان
 ۵۰درصد زمینهای در

گسترش تعامالت فوالد مبارک

شاهراه مرگ!

اصفهان؛ همه چی
مسکن طرح ملی دراصفهان
تامین شد

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت :بهمنظور تسهیل

در امر اجرای طرحهای توسعه تعریفشده برای گروه فوالد

درسال  1400حدود  ۶۰درصد ازعملیاتها مربوط به حوادث جادهای و ترافیکی بوده و دراین میان؛ استانهای مازندران ،اصفهان ،گیالن و فارس رکوردداربیشترین

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان

مبارکه که بدون شک در توســعه صنعتی و اقتصادی کشور

عملیاتهای سازمان امداد و نجات بودند.

موثر خواهند بود ،گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم

5

بیک از
ولی
است.
کارقرارگرفته
بانکی در
فعال
ارهای
حسینباز
حامد ترین
قدیمی
بزرگترین و
دستور از
حیات یکی

اصفهان می گوید:طرحهای نیمه
استانداری
اقتصادی
شامور
هماهنگی
اصفهان:
استان
وپرورش
معاون آموز

ماشین آالت مورد نیازخود را وارد کنند ،برای تکمیل این

مراکزتولید لباس فرم حق

پرافتخار و درخشان
عنوان ایام
تهدیدات به
نخست سال 1401
روبروست
زیادی
ماههآسیا با
سهغرب

خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه یاد کرد و به سایر سواالت

کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبرداد:

تداوم پایداری جوی تا چند روزآینده
براستان اصفهان
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری :

5

درحال احتضار
حمام تاریخی احمدآباد در محله قدیمی

جویآبــاد (گیوآبــاد) اصفهــان درمرزبین

با کمبود شدید راننده سرویس مدارس
مواجه هستیم

ســکونتگاه امروزی مــردم جــوی آباد و

زمینهایکشاورزی این محل قرارگرفته است.

7

لطفا درخصوص راهبرد فوالد مبارکه درزمینههای تولید،

سخنگوی صنعت برق استان مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز

همکاران ما در
مطلع
آمادهگونه که
همان
شرکتدراصفهان
جایبرق
جایات
تعمیر
هستیدهای
اکیپ
باش
باهمت بلند خود در سال  1400و البته سهماهه نخست سال
جاری با وجود تحریمها و همــه محدودیتهای موجود در

شهرداری اصفهان خبرداد:

رونمایی از 6طرح جدید
مرتبط با فضای سبزدر
نمایشگاه مدیریت شهری

3

توانستند
پاندمی
انرژی و
اولیه و
حوزه مواد
استان خبرداد:
کروناخون
انتقال
همچنینکل
عمومی اداره
روابط
سرپرست
کارنامه درخشــانی از خود برجا گذارند و در بدترین شرایط

جهانیدراصفهان
منفی
خونی
گروه
بسیاری ازذخیره
کاهش
Oدر تراز
حتی
ســازمانها
شــرکتها و
که
با رکود مواجه بودنــد ،نهتنها در حوزه تولید متوقف نشــدند

گامهای ارزندهای در راستای توســعه اقتصاد ملی بردارند

در آز
دانشگاه
مجلس
معاون امور
اد :فوالد
گروه
فوالد خــام
میلیــون تن
و با عبــور از تولید 10

5

فوالد مبارکه به بهرهبرداری رســیده است و زمینه کسب این

7

موافقت کردند.

هلدینگپلیس آگاهی اصفهان:
موفقیتها را فراهــم آورده؛ اما بــرای بزرگترین رییس

مدیریت شرکت دراین مسیردشواربرای مدیری

فوالدسازی کشــور و خاورمیانه این پایان راه نیست و برای
نظردر
ضایعات
فروش
گرفته است؟
اهکارهایی در
مراکزخرید و چه ر
گامهای بعدی برنامهریزیهای حسابشدهای تعریف و در
ساماندهی است
اصفهان نیازمند
اقدامات ازآنجاییکه پرداختهای
در بخشی از این
حال اجراشدن است.

مبارکه ســهم حدود  50درصدی خود در تولید فوالد کشــور
ترکیه
احتماال با ساخت سد در
را حفــظ کنند .عالوه بر ایــن با ایفای نقش محــوری در ابر
شر
ابتدای سال 1401
مذکور از
طرحهای توسعهای
رییس به
شویم شرکت فوالد مبارکه بهمنظور اجرای ابر پروژههای توسعهای
استان م
های
مدیریت راه
اداره
درگیر
این
پروژههایی نظیربا
می بهعنوان
که از آن
کشورجاسک
نفت گوره به
انتقال
بزرگترین و استراتژیکترین پروژههای ملی یاد شده است،

افتخارآفرینی کنند.
برنامه و راهبرد مدیریت فــوالد مبارکه درادامه این راه

7

5

توسعه و سرمایهگذاری توضیح دهید

بلکه بــا برنامهریزیهای راهبردی و هدفمند موفق شــدند

نصف جهان ،میزبان سه آالله
شهید خواهد بود

عرضه سایراقالم را ندارند

عکس :ایسنا

3

جان بازار
پاسخبر
نهفته
های
زخم
داد:
چنین
فوالد این
خبرنگار
اصفهاناست؛
اصفهان زده
تاریخی
حمام
جان
بیتوجهی و نامهربانیها ،تیشه برریشه نیمه

7

3

خود همچون نوردگرم شماره  2و سایرپروژههای تعریفشده

شرکت با مازاد نقدینگی مواجه بود .بر این اساس و

استان
سیل در
وقوع
نارنجی
هشدارسطح
حســابهای
نقدینگی در
مناســب منابع
مدیریت
در گروه ،در ســال  1400حجم باالیی از مصــارف نقدینگی

این یک هشدارجدی

را پیشبینی کرده بود که خوشــبختانه ســهامداران شرکت
در مجمــع عمومی بــا افزایش ســرمایه به مبلــغ 84.000

چیست؟

میلیارد ریال از محل ســود انباشــته برای اجرای طرحهای

در حال حاضر پروژههای از پیش تعریف شده توسعهای در

توسعهای مذکور که از همه مهمتر طرح نورد گرم شماره  2بود،

5

7

حفظ منافع سهامداران وجوه نقد مازاد در حسابهای

سپردهگذاری شــد که مانده این حسابها در پایان

مبلغ  130.000میلیارد ریال رســید .بــا روی کار آمد

جدید و قرار گرفتن شــرکت فوالد مبارکه در گروه پی

5

اول
چاپ
مناقصه -
آگهی
دومدوم»
«نوبت
مزایده
آگهی
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد:
 -1مناقصه عملیات جدولگذاری بلوار شــهید اشرفی اصفهانی ،طالقانی

مواعد زمانی:

مورخ  1400/09/29شورای
/6/107ش1400/
شماره
مصوبه
بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به
1401/05/06
تاریخ انتشارفراخوان:
و بلوار عماد ســیادت به شــماره  2001093298000020را از طریق سامانه
اسناد فراخوان:
مهلت دریافت
نماید.
برگزار
الکترونیکی
تدارکات
1401/05/15آلومینیوم ،مس،
شــامل آهن،
ضایعات
مقداری
دارد نســبت به فروش
نظر
دولتدر
اسالمی
محترم

کلیه مراحل برگــزاری فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا

 -مهلت ارسال پیشنهادات1401/05/29 :

پالستیک ،چوب ،روغن سوخته و ...اقدام نماید لذا شرکت کنندگان مزایده می توانند جهت دریافت

بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 -زمان بازگشایی پاکت ها1401/05/30 :

مراجعه و تا
1401/05/09
مورخ
اداری
مالی
مزایده به واحد
اســناد
تاریخیا
ضمانتنامه بانکی
ارجــاع کار:
شــرکت درفرایند
تضمین
وقتو مبلغ
شــهرداری تا آخر نوع
انجام خواهد شد.
www.setadiran.ir
آدرس
(ستاد) به

سپرده
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت
نقدی اقدام نمایند.
حراست
واحد
 1401/05/10نسبت به تحویل اسناد مزایده به
به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

م الف13۴9۲۶1 :

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :خمینی شهر میدان قدس شهرداری
مرکزی 33641415

م الف1357534:

دوم
چاپاول
چاپ
نوبت اول

اصغر رحیمی -شهردار دستگرد
علی اصغر حاج حیدری -شهردارخمینی شهر

آگهی مناقصه عمومی «نوبت دوم»
آگهی مزایده

اقدام نماید،
شرایط
شورای واجد
1401/02/06بهره بردار
 5001093283000005به
1401/3/31
استنادمورخ
شماره 108
استناد
زرین شهر به
شهرداری
مجلسی ،امور
شهر
اسالمی
 1401/38مورخ
مجوز شماره
مجوز به
نظر دارد
مجلسی در
شهرداری

اســناد
دریافت
خانگیآیدو جهت
بعمل مــی
متقاضیــان دعوت
لذا از
پارکینگ
نســبت به
دارد،
شــهر در نظر
اسالمی
شورای
زباله را
مخزن
حمل تا
پسماندهای
جمع آوری
شــهری،
واگذاریروب
سبز ،رفت و
فضای
نگهداری
حفظ و
مربوط به

19ومورخ
ساعت
تاریخو انتشار تا
بیشتر از
کسب
مزایده و
صــورت
کارشناسیواقع در میــدان انقالب
نقلیه ســبک
هشت
پنجاه
هفتصد و
میلیون
اطالعاتیک
هفتصد و
میلیارد و
اجارههفت
(سی و
به ریال
37/701/758/053
وســائطپایه
مبلغ
www.setadiran.ir
آدرس
ســامانه مذکور
 1401/5/22به
گیری از
بهــره
عمومی و با
مزایده
ســال
مدت دو
واگذار
حقوقی واجد شرایط
به یا
حقیقی و
اشخاص
مناقصه عمومی به
طریق
یکسال از
مدت
طریــقرای
سهازریال) ب
پنجاه و
برایزارو
ه

مراجعه نمایند.
مزایده
شــماره
(ستاد)
الکترونیکی دولت
ســامانه تدارکات
 1401/04/29لغایت  1401/05/06جهت اخذ اســناد
گردد ،از تاریخ
می
مذکوربهدعوت
اشــخاص
بنابراین از کلیه
نماید.

مناقصه به سامانه ستاد به نشــانی الکترونیکی  www.setadiran.irمراجعه نمایند و تا انتهای ساعت اداری تاریخ

1360690پیشنهادات خود را در این سامانه بارگزاری نمایند .حسین اسماعیلی احمدی –شهردارزرین شهر
م الف:
1401/05/18
شرایط شرکت درمناقصه
 -1پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
 -2پیشنهاد دهندگان باید نســبت به واریز مبلغ  1/885/087/903ریال معادل  % 5کل مبلغ پایه کارشناسی را تحت

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  110309651009شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام

031_36284167_8

 -3درصورتیکه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری

و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
مجلسی ضبط خواهد شد.

 -4شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی  www.Majlesicity.irمراجعه و یا با شماره تلفن
( 031-52472852امور مالی شهرداری) تماس حاصل نمایید.

نشانی :استان اصفهان -شهرستان مبارکه -شهر مجلسی -میدان کوثر -شهرداری مجلسی

م الف1353379 :

سبحان نظری -شهردار مجلسی

اخبار

پنجشنبه  13مرداد  6 / 1401محرم  4 / 1444آگوست  / 2022شماره 3593

انتقاد روزنامه جمهوری اسالمی ازرواج خرافات و تعریف خواب
درمجالس عزاداری
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تاسیس نظام جمهوری اسالمی،
انتظار این بود که عزاداریهای حسینی ضمن اینکه با روش سنتی استمرار مییابند ،همواره با استفاده
از امکانات روز و زبان مورد نیاز هر زمان ،از نظر محتوای عدالتخواهی غنیتر شوند و راه را برای عینیتر
شــدن حق بازتر کنند و قدرت مردم را برای مقابله با باطل افزایش دهند .این هدف ،فقط وقتی تحقق
مییابد که نگاه به دین ،عمقی و معطوف به محتوا و هدف باشــد نه سطحی و معطوف به ظواهر .اکتفا
کردن به کمیت ،تکیه بر خواب و خیال و داستانهای جعلی ،محور قرار دادن خرافات و برخورد ابزاری با
مجالس و محافل عزاداری به منظور بهرهبرداری تبلیغاتی از آنها ،هرگز نمیتواند هدف عدالتخواهی را
محقق کند .این روش که متاسفانه اکنون روش غالب در عزاداریها شده و رسانه ملی نیز آن را ترویج
میکند ،نتیجه عکس میدهد و راه را برای تحکیم قدرتکسانیکه عدالت را سد راه خود میدانند ،هموار
میکند.پایین آوردن سطح قیام عاشورا آنگونه که عدهای از مداحان انجام میدهند و محدود ساختن
آن به چند داســتان و خواب و خیال آنگونه که روش مشــترک بعضی منبریهای کمسواد و مداحان
غیرسنتی است ،ضایع ســاختن فرصت بینظیری است که نهضت عاشــورا در اختیار ما پیروان امام
حسین علیهالسالم قرار داده است .از فرصتی که خون شــهدای مظلوم کربال در اختیار ما قرار داده باید
برای عمق بخشیدن به درک مردم از دین و شــناخت آنها از هدف امام حسین علیهالسالم بهرهبرداری
ی نگریها و ظاهرسازیها در عزاداریها بیشتر میشود و
شود .متاسفانه هر چه زمان میگذرد ،سطح 
یگیرد .اگردردوران حاکمیت نظام جمهوری اسالمی ،نتوانیم به
محتوای مجالس و محافل سیرنزولی م 
مجالس درخورشأن امام حسین(ع) و عزاداریهای ترازنهضت عاشورا دست یابیم ،چه وقت میتوانیم
این هدف را محقق سازیم؟

انتخاب

«والترراسل مید» دروال استریت ژورنال نوشت:
برنامه جامع اقدام مشــترک یا برجام اکنون به

«برجام» درآستان ه مرگ قطعی

مشکل خورده است .از زمانی که دونالد ترامپ آمریکا را از توافق باراک
اوباما خارج کرد کــه در ازای محدودیتهای موقتــی بر فعالیتهای
هستهای ایران به تحریمهای اقتصادی علیه این کشور پایان داد ،این
توافق« ،گربه شرودینگر» دیپلماسی بوده که نه مرده و نه زنده ،بلکه در
حالتی نامشخص درجعبهای بسته است .با این حال ،این روزها ،نادیده
گرفتن بوی تعفن جعبه سختتر شــده است .با نزدیک شدن ایران به
آستانه هسته ای ،به نظر می رسد حماسه رو به پایان است.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است :در ماه دسامبر،
آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجــه آمریکا به خبرنگاران گفت« :آنچه که
ما اجازه نخواهیم داد این اســت که ایران عمال در مذاکرات زمان بخرد
تا برنامه خود را پیش ببرد ».ایران منصرف نشد و از آن زمان تاکنون با
خوشحالی زمان خریده و برنامه هسته ای خود را پیش می برد.
اخیرا ،رییس اطالعات بریتانیا به خبرنگارانگفتکه ایران تصمیمگرفته
شــروط آمریکا را برای ورود مجدد به توافق رد کند ،اگرچه خوشــحال
است که مذاکرات ادامه مییابد .هفته گذشته ،رافائل گروسی ،رییس
آژانس بینالمللی انرژی اتمی،گفتکه برنامه هستهای ایران «به پیش
میرود» .حتی خوش بین ترین افراد در واشنگتن نیز امید خود را دارند

عضوکمیسیون امنیت ملی:

از دســت می دهند .به قول رابرت مالی ،مذاکره کننده اصلی« ،شــما

نتیجه مذاکرات با عربستان به رعایت پیش شرطهای ایران
بستگی دارد

داشته باشد ،پیامدهای ناخوشــایند پذیرش شکست آن است .پایان

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت :اگر پیش شرطهای ایران از سوی عربستان

قطعی توافق با ایران تقریبا به طورقطع دولت را مجبورخواهدکردکه بین

رعایت نشود ،احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ضعیف خواهد شد.ابراهیم رضایی درباره احیای روابط
ایران و عربستان اظهارکرد :ما ازبرقراری و توسعه روابط با عربستان سعودی استقبال میکنیم؛ اما برای
ارتباط با این کشور ،پیش شــرطهایی نیز داریم.وی افزود :یکی از پیش شرطهای ایران این است که
عربستان سعودی باید از حمایت خود از تروریستهای منطقه دست بردارد؛ از طرف دیگر ،دولتمردان
ســعودی باید به حقوق اقلیتهای مذهبی مانند شیعیان عربســتان احترام بگذارد و از اعدام فلهای
مسلمانان این کشور دست بکشد.رضایی تاکید کرد :عربستان سعودی باید به حقوق ملت خود و دیگر
ملتها احترام بگذارد و درامورداخلی دیگرکشورهای مسلمان نیزدخالت نکند؛ درصورتیکه این پیش
شرطها ازسوی عربستان سعودی رعایت نشود ،احتمال به نتیجه مذاکرات با ایران ضعیف خواهد شد.

واکنش ایران درباره سفر«پلوسی» به تایوان
سخنگوی وزارت امورخارجه درواکنش به سفر«نانسی پلوسی» به تایوان ،باردیگربرحمایت ازسیاست
چین واحد تاکید و رفتار تنشزای مقامات آمریکا و مداخله در امور داخلی چین و نقض تمامیت ارضی
آنکشوررا محکومکرد.ناصرکنعانی ،سخنگوی وزارت امورخارجه درارتباط با سفریک مقام رژیم آمریکا
به تایوان گفت :احترام به حاکمیت ملی کشورها ،از اصول بنیادین منشور ملل متحد است ،به گونهای که
ماده  ۲منشور ،اعضا را ازهرگونه رفتاریکه خدشهای به تمامیت ارضی و استقالل سیاسی دیگردولت ها
وارد کند ،بر حذر میدارد .وی افزود :جمهوری اسالمی ایران احترام به تمامیت ارضی کشورها را از مبانی
سیاست خارجی خود میداند و حمایت از سیاست چین واحد در این چارچوب ،تردید ناپذیر است.

نمیتوانید یک جسد مرده را زنده کنید».
یکی از دالیلی که اجازه میدهیم مذاکرات بــرای مدت طوالنی ادامه

پذیرش یک ایران مجهز به سالح هستهای و آغاز رویارویی که احتماال
به جنگ دیگر آمریکا در خاورمیانه ختم خواهد شد ،یکی را انتخاب کند.
هردو مسیرمستلزم خطرات و هزینههای غیرقابل پیش بینی اما بزرگ
است .اجتناب از این انتخاب بد ،به شکل قابل درکی ،هدف اصلی دولت

می رسد .مخالفان ما امیدوارند که بحرانهای ژئوپلیتیکی همزمان در

کرد .سوالی که اکنون پیش روی ماست این نیست که در سال  2015یا

بایدن در منطقه بوده است.

اروپا ،خاورمیانه و شرق آسیا ،آمریکای مات و خسته را تحت تاثیر قرار

 2018حق با چه کسی بود.

متاســفانه ،زمان به نفع رییس جمهور بایدن نبــود .مذاکرات ایران به

دهد .همانطور که پیامدهای اقتصادی این بحران ها در اقتصاد ایاالت

بایدن بارها گفته است که دادن اجازه ساخت سالح هستهای به ایران،

سمت شکســت پیش رفت زیرا موقعیت بین المللی آمریکا ناامنتر

متحده و جهان موج می زند ،تجدیدنظرطلبان امیدوارند انسجام آمریکا

یک گزینه نیســت .اگر دولت او نتواند این مرز را حفظ کند ،عواقب آن

شــده و امروز فروپاشی قریب الوقوع توافق بخشــی از بحران جهانی

در داخل و اتحادهای خارج از کشور با افزایش تهدیدها تضعیف شود.

برای قدرت آمریکا در خاورمیانه و در سطح جهان عمیق و شاید غیرقابل

قدرت آمریکاست .در شرایطی که موشکهای روسیه بر اودسا میبارند

برای جلوگیری از آن ،تیم بایدن باید حــس بازدارندگی و احتیاط را به

برگشت باشد .اگر آمریکا به تاسیسات هستهای ایران حمله کند و خود

و چین تهدید کرده رفتن نانســی پلوســی ،رییس مجلس نمایندگان

دشمنانی برگرداند که از موفقیتهای طوالنی برخوردار بودهاند.

را در باتالق دیگــری در خاورمیانه ببیند ،تاثیــرات آن در داخل و خارج

آمریکا به تایوان عواقب عظیمی در پی خواهد داشــت ،دولت در حال

اگر ایاالت متحده بخواهد پاســخی موثر به این ترکیــب از تهدیدات

نیز وحشــتناک خواهد بود .چین و روسیه از مشــغلههای آمریکا در

حاضر با وضعیت بینالمللی دشوارتر از حد انتظار و آمادگی خود دست

استراتژیک ایجاد کند ،رهبران سیاسی ما باید فراتر از بازی سرزنش ها

خاورمیانه برای ایجاد مشکل در جاهای دیگر سوء استفاده خواهند کرد

و پنجه نرم میکند .به نظر میرسد شی جین پینگ و والدیمیر پوتین،

و متهم کردن ها بر سر سرنوشت برجام حرکت کنند .جمهوریخواهان

و افکار عمومی ایاالت متحده بیشتر دو قطبی خواهد شد.

فارغ از نگرانی درازمدت درباره ایران هســته ای ،بیشــتر عالقهمند به

به درستی میتوانند مدعی شوند تصمیم اوباما برای امضای چیزی با

تعداد کمی از رؤســای جمهور با انتخاب های سیاسی به این سختی

تقویت تعهد ایران به اتحاد ضد آمریکایی هستند تا تسهیل رسیدن به

این حد از پیامدهای بحثبرانگیز مانند توافق هســتهای ایران ،بدون

مواجه شــدهاند .قابل درک ،شــاید نه قابل تحســین باشد که دولت

توافقی که فشار را بر رییس جمهور آمریکا کاهش میدهد.

حمایت دو حزب و تصویب یک معاهده در سنا ،یک اشتباه تاریخی بود.

تصمیم نهایی را برای مدت طوالنی به تعویق انداخته ؛اما با تشدید بوی

آمریکایی ها باید تالش هســتهای ایران را در چارچوب جهانی ببینند.

دموکراتها میتوانند بهطور منطقی این را القا کنند که خروج یکجانبه

تعفن گربه مرده ،آقای بایدن به بزرگ ترین آزمون دوران حرفهای خود

بحران با تهران در لحظه ای بسیار سودمند برای روسیه و چین دارد ،سر

ترامپ همه چیزرا بدترکرد .چنین مسائلی را می توان به مورخین واگذار

نزدیک میشود.

خبر روز

مقام ارتش:

اجازه ورود هیچ پرندهای را به حریم هوایی کشورنمیدهیم
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتشگفت :سایتها و مواضع پدافندی اجازه ورود بدون مجوزهیچ پرندهای را به حریم هواییکشورمان نمیدهند.امیرعلیرضا صباحیفرد،
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش درادامه بازدید ازیگانهای پدافندی شرقکشورازسایت فرماندهی اطالعات شناسایی پل محمود و سایت راداری والیت (تپه سبز)
بازدیدکرد و توان رزم و همچنین آمادگی دفاعی این سایتها را مورد ارزیابی قرارداد.وی درحاشیه این بازدیدهاگفت :سایت اطالعات شناسایی (پل محمود) و نیزسایت
راداری والیت (تپه سبز) از سایتهای درخور توجه پدافند هوایی ارتش است که رصد و پوشش بسیار وسیعی در شرق کشور و کویر مرکزی ایران ایجاد میکنند.فرمانده
نیروی پدافند هوایی ارتش ،با بیان اینکه پدافند هوایی ارتش نقش خطیرو ارزندهای دراستحکام جایگاه و قدرت ملی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ایفا میکند،
گفت :سایتها و مواضع پدافندی اجازه ورود بدون مجوزهیچ پرندهای را به حریم هواییکشورمان نمیدهند .شکارپهپاد پیشرفته -RQ ۱۷۰آمریکایی بخشی ازعملکرد
کم نظیراین سایتها بود.امیرصباحیفرد تصریحکرد :نیروی پدافند هوایی ارتش به عنوان یک نیروی اولویتداردرتامین امنیت و دفاعکشورمان آنقدراهمیت داردکه
فرماندهی معظمکل قوا طی سالیان اخیربیش از۶۰۰کالم نورانی درباره نقش راهبردی ،حساس و ارزشمند پدافند هوایی مطرح فرمودندکه نشان ازجایگاه واال و برترپدافند
درعرصه بینالمللی دارد و با توجه به فرمایشات داهیانه ایشان باید قدراین جایگاه حساس را بیشتربدانیم.

مدیرکل آژانس:

برنامه هستهای ایران بسیار
بسیارسریع پیش میرود
رافائل گروســی ،مدیر کل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،گفــت برنامه هســتهای ایران
«بسیار بســیار ســریع پیش میرود ».وی
افزود :ما به دسترســی مناســب به گستره و
عمق ایــن برنامه هســتهای نیــاز داریم.به
گزارش رویتــرز ،رافائل گروســی ،مدیر کل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،همچنینگفت

فرمانده کل سپاه :

برنامه هستهای ایران «بســیار بسیار سریع

 ۱۰۰هزارموشک درلبنان آماده اند
فارس نوشت  :سرلشکر ســامی با اشاره به اینکه در

یادداشت تحلیلی وال استریت ژورنال:

پیش میرود».گروسی همچنین در دهمین
کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هستهای

حمایت معنوی ،ایســتادگی ،صبرو توسل شما مردم

لبنان بیش از  ۱۰۰هزار موشک آماده وجود دارد ،گفت:

عزیزپیروزشده است ،آماده ایم تا بروعده صادق خود

دشمن در جنگ سخت شکست خورده و جنگ را به

گواه جدیدی باشیم.فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب

فضای مجازیکشانده است.سرلشکرحسن سالمی،

اسالمی افزود :وجودتان یک دنیا دشمن نیرومند را به

فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب اسالمی درهمایش

عقب رانده  ،وجود شما سیاست های دشمن را ناکام

 ۶هزار بســیجی در حرم امام(ره) بیان کرد :عاشــورا

و متوقف گذاشته است .شــما مردان و زنان ،هنرمند

قله عظیم و دســت نیافتنی همه عالم هستی است.

در شکستن کاخ آرزوهای دشــمنان هستید ،تاریخ

مردان زنانی که در آن واقعــه عظیم نقش آفریدند بر

جریان دارد و صحنه همان صحنه است ،شک نکنید

قله عظیم عظمت ها تا ابد ایستادند.وی گفت :در کنار

حق جاری و باطل صف کشــیده است .آرایش جبهه

بارگاه شریف و نورانی امام خمینی(ره) دور هم جمع

تغییری نکرده و امام(ره) در میان میدان است و شما

شده ایم تا شمع وجود امام راحل عظیم الشأن را و نور

به او لبیک میگویید.سرلشکرسالمی بیانکرد :راه را بر

درخشان خلف صالح آن رهبرجانبازکه هدایتکشتی

او بسته اید و بیرق های جهاد را برافراشته اید ،به ژرفای

امت اسالم را برعهدهگرفت و دربیش ازسه دهه انقالب

عمق جبهه دشمن نگاه میکنید ،دشمن در حال گریز

بزرگ در پیچیده ترین توطئه های شیاطین جهانی با

است ،امروزمی توانید به شرق مدیترانه بروید .درلبنان

درنیویورک دربخشی ازسخنرانیاش به مسئله
بازرسیهای آژانس از برنامه هستهای ایران
پرداخت و گفت :ما به دسترســی مناسب به
تا  ۱۰ها هزار بلکه بیش از یک صد هزار موشک آماده و
برافراشته را ببینید.وی ادامه داد :دست های بر ماشه
گذاشته شــده جوانان حزب ا ...و اراده سید مقاومت
را در ســرزمین لبنان ببینید که چگونه در مقابل زیاده
خواهی صهیونیست ها ایستاده است.فرماندهکل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی افزود :می توانید صهیونیست
ها را که دیوارهای چندصد کیلومتری با ارتفاع چندین
متربه دورخود همانند یک پادگانکشیدهاند و خود را در
درون این دیوارهای مستحکم از لحاظ ظاهری و بیت
عنکبوتی ازلحاظ واقعی ،ببینید.

عکس خبر روز

گستره و عمق این برنامه هستهای نیازداریم.
گروســی ادامه داد :تنها این موقع اســت که
آژانــس «خواهد توانســت تضمیــن الزم و
موثق بدهد که هر گونه فعالیت [هســتهای]
در جمهوری اسالمی ایران در راستای اهداف
صلحآمیز اســت».محمد اســامی ،رییس
ســازمان انرژی اتمی ایران اخیرا در حاشیه
بازدید از نمایشــگاه همافزایی مدیریت ایران
با تاکید بر اینکه اساس پذیرش برجام [توافق
هستهای] توسط جمهوری اسالمی ،رفع اتهام
و اعتمادسازی بوده اســت ،گفت :جمهوری
اســامی آن زمان پذیرفت کــه فعالیتهای
غنیســازی را محدود کند و ظرفیت و سرعت
خود را کاهش دهــد تا اعتمادســازی اتفاق
بیفتد اما آنها پای بند نبودند.اسالمی تصریح

دیدار«ماندال
ماندال» با وزیر
امورخارجه ایران
مانــدال مانــدال ،نــوه
نلســون ماندال با حســین
امیرعبداللهیــان ،وزیر امور
خارجه دیدار و گفتوگو کرد.

کرد :وقتی که نظارت تشدیدشده را پذیرفتیم
برای رفع اتهام بوده است ،آن دوربینها برای
رفع این اتهام بوده اما اگرقراراست آن اتهامها
پابرجا بماند دلیلی ندارد که دوربینها به جای
بماند .این دوربینها به دســت خود آژانس
جمع شــده است.وی یادآور شــد :جمهوری
اسالمی هیچ زمانی پنهانکاری نداشته است.
ما هیچ زمانی غنیسازی خارج از چارچوب و
بدون هماهنگی با آژانس نداشــتهایم .ایجاد
ظرفیت آب ســنگین و همه زیرساختهای
صنایع اتمی ما با هماهنگی آژانس بوده و تحت
نظارت آژانس بوده و االن هم هست.

بین الملل
چین درواکنش به سفر«پلوسی» به تایوان:

عملیات نظامی هدفمندی انجام خواهیم داد
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیهای مدعی شد سفر نانسی پلوسی رییس مجلس
نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان ،نقض حاکمیت چین محسوب نمیشود.کربیگفتکه بهتراست
چین از این سفر به عنوان بهانهای برای اتخاذ اقداماتی که منجر به افزایش تنش شود ،استفاد نکند.
همچنین براساس اعالمکاخ سفید ،سفرپلوسی به تایپه  100درصد با سیاست چین واحد سازگاراست.
جانکربی ،سخنگوی شورای امنیت ملیکاخ سفیدگفتکه ما ملزم به سیاست چین واحد هستیم
و ازاستقالل تایوان حمایت نمیکنیم و صرفا به حمایت ازتایوان برای دفاع ازخود پای بند هستیم.او
با ادعای اینکه سفرپلوسی به هیچ وجه حاکمیت چین واحد را نقض نکرده ،اظهارات مقامات چین
را خصمانه دانست وگفتکه این سخنان خصمانه هرگزآمریکا را نخواهد ترساند.کربیگفتکه بهتر
است چین از این سفر به عنوان بهانهای برای اتخاذ اقداماتی که منجر به افزایش تنش شود ،استفاد
نکند .سخنگوی شورای امنیت ملیکاخ سفید همچنینگفت« :ما امیدواریمکه روابط بین آمریکا و
تایوانگسترده و عمیق و ثبات درمنطقه اقیانوس هند حفظ شود».هوا چون یینگ ،سخنگوی وزارت
خارجه چین سه شنبه در نشست خبری این وزارتخانه و پیش از سفر نانسی پلوسی به تایوان گفت:
«آمریکا باید مسئولیت آسیب رسانی به حاکمیت و منافع امنیتی چین را برعهدهگیرد ،بهای آن را نیز
خواهد پرداخت».سخنگوی وزارت خارجه چین این اقدام را «بازی با آتش» دانست وگفتکه چنین
اقداماتی دامنکسانیکه آتش را شعله ورکردهاند ،خواهدگرفت.

سید حسن نصرا:...

آمریکا و اسراییل ،شیطان مجسم هستند
دبیرکل حزب ا ...لبنان با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی ،شیطان زمانه هستند،گفتکه مبارزه
این جنبش همچنان ادامه خواهد داشت.شبکه خبری المناربه نقل ازنصرا...گزارش داد ،مقابله با تحریم
هم یک مقابله جهادی است و دشمن نیز ،جنگ متنوعی علیه مقاومت درپیشگرفته است و به همین دلیل
باید با راه های مختلفی با آن مقابلهکرد.وی با بیان اینکه جنگ  ۳۳روزه ،دشوارترین جنگی بودکه حزب ا...
وارد آن شد ،تصریحکرد :این جنگ درشرایط اختالفات داخلی صورتگرفت ،ولی ما به خداوند پناه بردیم
و او نیز ما را به پیروزی رساند؛ زیرا نیت صادقانه ما را مشاهده کرد.دبیر کل حزب ا ...با اشاره به اینکه این
جنبش ازچهل سال پیش تاکنون به امام حسین (ع) و جدش حضرت رسول (ص) اقتدا میکند ،خاطر
نشانکرد :این چنین استکه جنبش ما ،یک جنبش جهادی است .تا زمانی همکه طرح آمریکا و اسراییل
وجود داشته باشد ،ما درسطوح نظامی ،امنیتی ،فرهنگی و اجتماعی با آن مقابله میکنیم.نصرا ...با تاکید
براینکه جهاد حزب ا...فقط مبارزه نظامی نیست ،افزود :جهاد ما ،دعوت به مقاومت فراگیراست .امروزو در
زمانکنونی ،آمریکا و اسراییل شیطان مجسم هستند .این جنگ هم ادامه دارد.

آغازمجدد حمالت ترکیه به شمال عراق
جنگندههای ترکیه اطراف روستای «ســکیری» در دهوک واقع در شــمال عراق را برای دومین بار
متوالی بمبارانکردند .یک منبع امنیتی در«دهوک» خبردادکه جنگندههای ترکیه  ،اطراف روستای
«سکیری» واقع در«العمادیه» را برای دومین بارمتوالی بمبارانکردند.این منبع به پایگاه خبری شفق
نیوز گفت که تاکنون ،آماری از تلفات و خسارات این حمله منتشر نشده است .منبع مذکور همچنین
مدعی شدکه این حمالت ،پایگاه عناصرحزبکارگرانکردستان (پ.ک.ک) را هدف قرارداده است.در
همین ارتباط ،ششم مرداد ماه جاری ،ازحمله راکتی به پایگاه نظامی ترکیه در«بامرنی» واقع دراستان
دهوک خبر دادند.این حمله در واکنش به حمله توپخانهای اخیر آنکارا علیه یک منطقه گردشگری
دراین استان صورتگرفت.چندی پیش ،منابع رسانهای عراق ازشنیده شدن صدای هفت انفجاردر
داخل یک پایگاه نظامی ترکیه درعراق خبردادند و اعالمکردندکه با چند پهپاد بال ثابت ،پایگاه نظامی
«بامرنی» واقع درمرزهای مشترک عراق و ترکیه هدف قرارگرفته است.

اخبار
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معاون مدیرکل جهادکشاورزی استان خبرداد:

کاهش نسبی قیمت مرغ دربازار ،ممکن است خریدارراکمی راضیکند ،اما سوء مدیریت دربازارجوجهریزی و تولید مرغ ،میتواند به
شرایطی نابسامان درروزها و هفتههای آینده منجرشود؛

این بارمردم راضی ،مرغداران ناراضی!

خسارت بیش از ۶۰۰میلیارد ریال به کشاورزی بخش قمصر
ازتوابع کاشان
معاون مدیرکل و رییس اداره جهادکشاورزیکاشانگفت :دراثربارش های چند روزاخیرو جاری شدن
سیالب خسارتی معادل  ۶۰۰میلیارد ریال به بخشکشاورزی قمصرازتوابعکاشان وارد شده است.رضا
مظلومی درگفت وگو با خبرنگاربازار ،با اشاره به بارش های اخیرطی چند روزاخیردرشهرستانکاشان

مرغ و جامعه میشــود .اگرمازاد تولید داریم علت آن تولیدکننده نیســت
بلکه به مدیریت ناصحیح برمیگردد که ســامانههایی مانند رهتاب باید آن
را مدیریت کنند .در واقع مســئوالن باید نیاز روز را بررســی و طبق آن مجوز
تولید صادرکنند.

اظهارداشت :بخش قمصراین شهرستان دراثراین بارش ها دچارخسارت هایی شد.وی با بیان اینکه
در بخش کشاورزی این منطقه شاهد خسارت  ۶۰۰میلیارد ریالی بودیم ،ابراز داشت :تخریب مزارع و
باغات ،آسیب به چشمه و قنات ها و خسارت های بخش دامداری ازجمله این موارد بوده است.معاون
مدیرکل جهادکشاورزی استان اصفهان دربخش دیگری ازسخنان خود همچنین ازکاهش  ۷۰درصدی
برداشت محصول آلوچه درقمصرخبرداد و تصریحکرد :درفصول عادی برداشت آلوچه ازباغات قمصر
بیش ازسه هزارو  ۵۰۰تن آلوچه برداشت می شدکه امسال این مقدارکاهش  ۷۰درصدی داشته است.

توان جذب مرغ کم است
حسین ایراندوســت ،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
استان اصفهان در پاســخ به انتقاد مرغداران گفت :امروز با مازاد تولید مرغ
مواجه هستیم و کاهش قیمت رخ داده و توان جذب مرغ کم است که البته
این اتفاق مختص به اصفهان نیســت.وی افزود :همه استانها این روزها
شاهد چنین شرایطی هســتند ،اما به وسیله سامانه رهتاب سعی ما براین
اســت که افت قیمت در کمترین میزان اتفاق بیفتد و عالوه بر این در جذب
مرغ ،سن و وزن رعایت شــود .ضمن اینکه در حداکثر توان مرغ با باالترین
قیمت جذب شود.ایراندوست تصریحکرد :متاسفانه افت قیمت زیاد درهمه

وی ازجمله عوامل این موضوع را سرما و تگرگ دیرهنگام دانست وگفت :مرغوب ترین آلوچه درمنطقه
قهرود استکه با عنوان برقونی شناخته می شود.مظلومی همچنین ازکاهش شدید برداشت شاتوت از
باغات شهرستان برزک خبرداد و افزود :درشرایط نرمال میزان برداشت شاتوت درهرهکتار ۱۰تن است
که امسال این مقداربه هفت هزارو ۵۰۰کیلوگرم درهرهکتاررسیده است .وی با اشاره به اینکه سطح زیر
کشت شاتوت درسطح شهرستانکاشان بیش از ۸۰هکتاراست ،تاکیدکرد :بیشترین سطح زیرکشت
مربوط به شهر برزک است .معاون مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه از هر اصله
درخت به طور متوسط  ۸۰تا  ۱۵۰کیلوگرم شاتوت برداشت می شود ،خاطرنشان کرد :محصول شاتوت
برداشت شده ازباغاتکاشان ازجمله مرغوب ترین محصوالت ازنوع خود دربازارهای سطحکشوراست.

استانها و محدودیت تونلهای انجماد در کشتارگاهها ،قابلیت جذب مرغ
راکاهش داده است.وی ادامه داد :اعالمکردیمکه  ۲هزارتن سهمیه صادرات
گوشــت مرغ را ازاصفهان داریم و ازصادرکنندگان دعوتکردیمکه سریعتر
نسبت به صادرات اقدام کنند .به کشتارگاه نیز اعالم کردیم هر مقدار گوشت

مریم قمریان

رییس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید
اصفهان اظهــار کرد :افزایــش جوجهریزی

درماههای قبل سبب فراوانی مرغ در بازار شده است.به گزارش مهر؛ یکی از
شهروندان اصفهانیگفت :طی روزهای اخیرشاهدکاهش چند هزارتومانی
مرغ بودیمکهگفته میشود به علت فراوانی تولید مرغ است .به هرحال این
شــرایط برای مصرفکننده بهتراززمانی استکه مرغ را چندین هزارتومان
گرانترازامروزخریداری میکردیم.محمد علی فروغی ابری ،رییس اتحادیه
فروشــندگان گوشــت ســفید اصفهان نیز در این ارتباط گفــت :افزایش
جوجهریزی درماههای قبل سبب شدهکه فراوانی مرغ را شاهد باشیم .درکنار
آن کاهش قدرت خرید مردم نیز باعث میشود که فروش در بازار کم شود و
قیمتها نوسان داشته باشد.وی افزود :اکنون سقف قیمت مرغ  ۵۹هزار و
 ۸۰۰تومان است و احتماال باکاهش  ۹هزارو  ۸۰۰تومانی ،مرغ حدودا  ۵۰هزار
تومان درب مغازه فروخته میشود.فروغی اظهار کرد :در استانهای اطراف
قیمت مقداری پایینتراست وگاهی فروشندگان ازاین مناطق مرغ میآورند
و این باعث میشود بهای مرغکمترشود.وی با اشاره به وفورمرغ دربازاربیان
کرد :با فرارسیدن ماه محرم نیزمشکلی نداریم و هیئتها درحال مراجعه به
ما و معرفی برای دریافت مرغ هســتند .با توجه به نیازهیئتهای مذهبی،
مشکلی بابت تامین مرغ نداریم و شرایطکامل عادی و تحت مدیریت است.

مرغ راکه جذبکنند مجازهستند آن را درهربازاری به فروش برسانند.معاون

اوضاع خرید مرغ زنده چندان مطلوب نیست
یکی از تولیدکنندگان مرغ اصفهــان می گوید :اوضاع خریــد مرغ زنده در
اصفهان چندان مطلوب نیست و شرکت پشتیبانی اموردام ،محصوالت را به
طول عادالنه خریداری نمیکند و بیشتر خریدها مربوط به اطراف اصفهان
است.وی افزود:کشتارگاهها نیززیرقیمت رهتاب و ازطریق واسطه ،مرغها را
خریداری میکنند و دراین میان تقاضای مصرفکنندهکاهش یافته است.
این تولیدکننده اصفهانی بیانکرد :از ۶۳هزارقطعه مرغ تولیدیکه داشتیم،
طی روزهای اخیر فقــط  ۴هزار قطعه آن به فروش رفت و به نظر میرســد
تولیدکنندگانیکه درپی جوجهریزی هستند باید درتصمیم خود تجدید نظر
کنند.تولیدکنندگان مرغ عالوه بر اینکه از افزایش تولید جوجه خبر میدهند
و از بیتفاوتی تولیدکنندگان مرغ مادر گالیه دارند ،نسبت به عملکرد سامانه
رهتاب نیز نقد دارند و معتقدند که فارغ از چارچوب این ســامانه میتوانند
تولیدات خود را دربازارهای مختلف به فروش برسانند.
مازاد تولید مرغ ،مدیریت شود
یکی از تولیدکنندگان مرغ در اصفهان گفت :مازاد تولید باید مدیریت شــود
و مدیریت نادرســت بازار را نمیتوان به پای تولیدکننده نوشت.وی افزود:
تولیدکننده باید تولید کند و عدم تولید سبب ایجاد مشکالت دیگری در بازار

گزارش

بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاوزی استان اصفهان خاطرنشانکرد:
همچنین به مرغداران اعالم کردیم مرغ خود را با هر قیمتی که میتوانند در
خارج استان به فروش برسانند و ما با آنها دراین زمینه همکاری میکنیم.
وی بیانکرد :همچنین ازشــرکت پشــتیبانی اموردام درخواستکردهایم
که با حداکثر توان نســبت به جذب مرغ اقدام کند .بــا توجه به محدودیت
کشتارگاهها و سردخانهها و تونلهای انجماد ،مجوز  ۳کشتارگاه مرغ داده
شده تا با باالترین ظرفیت تونل انجماد و ســردخانه ایجاد شود و در شرایط
نگیرد.بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،قیمت مرغ
زنده و گوشت مرغ تا اطالع ثانوی به شرح زیر است :مرغ زنده ورودی۳۳ ،
هزار تومان ،کرایه حمل مرغ زنده  ۶۱۰تومان .گوشــت مرغ درب کشــتارگاه
 ۴۶هزار و  ۸۰۰تومان ،هزینه حمل گوشــت مرغ ۷۰۰ ،تومان .گوشــت مرغ

تعداد ۹۴۴پرواز بوده و بیشــترین نشست و برخاســت داخلی در خردادماه سال جاری در پنج
فرودگاه مهرآباد ،مشــهد ،شیراز ،کیش ،اهواز انجام شده اســت.باالترین نشست و برخاست با
افزایش  ۳۱.۶درصدی متعلق به فرودگاه بینالمللی مهرآباد تهران و پس از آن فرودگاه مشــهد
با  ،۱۷.۵۲فرودگاه شیراز با  ،۸.۲۱فرودگاه کیش  ۵.۸۵و فرودگاه اهواز ۵.۰۱درصد است .در این
زمینه کمترین نشست و برخاست متعلق به فرودگاههای یاسوج و ماکو با  ۰.۱درصد بوده است.
افزایش اعزام و پذیرش مسافرو ارسال و پذیرش باردرخرداد ماه
براساس گزارش شرکت فرودگاهها؛ کل پروازهای فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت شرکت
در خرداد  ۱۴۰۱نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اعزام و پذیرش مسافر  ۳۳درصد و در ارسال
و پذیرش بار و پست  ۴۳درصد افزایش داشته است.
طبق اطالعات منتشــر شــده ،پروازهای داخلی فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت شرکت در
خرداد امسال نســبت به ماه مشابه سال قبل در اعزام و پذیرش مســافر  ۲۵درصد و در ارسال و
پذیرش بار و پست  ۲۹درصد افزایش وجود داشته است.همچنین بر اساس آمار پروازهای چهار
فرودگاه اختصاصی (کیش چابهار ،قشــم ،ماکو) در خردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه
سال  ۱۴۰۰در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد افزایش و ارسال و پذیرش بار و پست یک درصد
کاهش را نشــان می دهد.طبق گزارش منتشر شــده کل پروازهای فرودگاههای تحت نظارت یا
مالکیت شرکت در خردادماه  ۱۴۰۱نســبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۲درصد ،در اعزام
و پذیرش مسافر ۳درصد و در ارسال وپذیرش بار و پست  ۳درصد افزایش اعالم شده است.
پروازهای داخلی فرودگاههای تحت نظارت یا مالکیت شرکت در خرداد سال جاری نسبت به ماه
اردیبهشت در نشست و برخاست بدون تغییر ،در اعزام و پذیرش مسافر یک درصد افزایش و در
ارسال و پذیرش بار و پست یک درصد کاهش وجود داشته است.
بر اســاس گزارش شــرکت فرودگاهها؛ پروازهای چهار فــرودگاه اختصاصی (کیــش چابهار،
قشــم ،ماکو) در خرداد ماه  ۱۴۰۱نســبت به ماه پیش در نشست و برخاســت  ۱۷درصد ،اعزام
و پذیرش مســافر  ۱۹درصد و ارســال و پذیرش بار و پســت  ۲۱درصد کاهش را نشان می دهد.
طبق آمار ،در خرداد ماه  ۱۴۰۱حداقل  ۸۰درصد نشســت و برخاســت کل پروازها به ترتیب در ۹
فرودگاه مهرآباد ،مشــهد ،شــیراز ،کیش ،اهواز ،اصفهان ،تبریز ،بندرعباس و یزد انجام پذیرفته
است.
طبق آمار ،در کل نشست و برخاستها به تفکیک نوع پرواز در خردادماه  ۱۴۰۱پروازهای داخلی
 ۹۲.۷۴درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری ،و پروازهای خارجی  ۴.۵۳درصد و
پرواز حجاج  ۰.۳۵درصد و پروازهای عتبات عالیات  ۲.۳۸درصد را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش منتشر شــده از کل اعزام و پذیرش مســافر به تفکیک نوع پرواز در خرداد ماه
سال جاری  ۹۱.۸۳درصد داخلی ۴.۶۷ ،درصد خارجی ۰.۳۸ ،درصد خارجی و  ۳.۱۲درصد عتبات
عالیات بوده است.طبق آمار از کل ارســال و پذیرش بار و پست به تفکیک نوع پرواز در خردادماه
سال جاری ۸۲.۴۶درصد داخلی۱۲.۳۲ ،درصد خارجی ۰.۷۹ ،درصد حجاج و  ۴.۴۳درصد عتبات
ثبت شده است.در خرداد ماه سال جاری مسیر مشهد به مهرآباد با تعداد  ۹۴۴پرواز ،پرترددترین
مسیر در پروازهای داخلی بوده و بیشترین مسافر نیز در همین پرواز بوده است.

الزم برای سنجش جوانب مختلف احداث اینکارخانه درشهرستان به فرمانداریکاشان تفویض اختیار
شد .پیش ازاین سرپرست فرمانداریکاشانگفته بودکه برای هرگونهکارخانه مشابه باکارخانه سرب
نیزدرکاشان مجوزی برای فعالیت آن صادرنشده و با هرگونه سهل انگاری دراین خصوص نیزبرخورد
می شود.وی با بیان اینکه طبق نظرات کارشناســی و اثرات مخرب زیست محیطی سرب احداث این
کارخانه زیان آور است ،خواستار دخالت استانداری اصفهان برای ممانعت از فعالیت اینکارخانه شده
بود!که این رد و بدلکردن وظیفه بین نهادهای استانی برای مردم تعجب برانگیزشده است.

معاون مدیرکل جهاد کشاورزی استان خبر داد:

خسارت بیش از ۶۰۰میلیارد ریال به کشاورزی بخش قمصر
ازتوابع کاشان

تومان.آن طورکه رییس اتحادیه فروشندگانگوشت سفید اصفهان میگوید،

سیالب خسارتی معادل  ۶۰۰میلیارد ریال به بخشکشاورزی قمصرازتوابعکاشان وارد شده است.رضا

خریداران ،مرغ را حدود  ۵۰هزارتومان درب مغازه میتوانند تهیهکنند .با وجود
اینکه کاهش نســبی قیمت مرغ در بازار ،ممکن است خریدار را کمی راضی

اظهارداشت :بخش قمصراین شهرستان دراثراین بارش ها دچارخسارت هایی شد.وی با بیان اینکه در

کند ،اما سو ء مدیریت دربازارجوجهریزی و تولید مرغ ،میتواند به شرایطی

بخشکشاورزی این منطقه شاهد خسارت  ۶۰۰میلیارد ریالی بودیم ،ابرازداشت :تخریب مزارع و باغات،

نابسامان درروزها و هفتههای آینده منجرشود.

آسیب به چشمه و قنات ها و خسارت های بخش دامداری ازجمله این موارد بوده است.

رییس انجمن انبوهسازان اصفهان:

از فرودگاههای کشور افزایش  ۳۳درصدی داشــته و پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در

پرترددترین مســیر در پروازهای داخلی در خردادماه سال  ۱۴۰۱مســیر تهران -مشهد با تعداد

معاون امورهماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان درحاشیه سفربهکاشان اظهارداشت :بررسی های

مظلومی درگفت وگو با خبرنگاربازار ،با اشاره به بارش های اخیرطی چند روزاخیردرشهرستانکاشان

بررسی آمار پروازهای داخلی در خرداد ماه سال جاری نشــان میدهد ،اعزام و پذیرش مسافر
خرداد سال  ۱۴۰۱مسیر تهران -مشهد اســت.به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی ،بر

سرب در کاشان و نگرانی شدید شهروندان کاشــانی و اعتراض فعاالن محیط زیست ،امیررضا نقش،

درب واحد صنفی  ۴۷هزارو  ۵۰۰تومان و قیمت مصرفکننده  ۵۰هزارو ۳۵۰

رییس هیئــت مدیره انجمن انبوهســازان

اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطالعات و آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران،

درشهرستانکاشان به فرمانداری این شهرستان سپرده شد.پس اززمزمه هایی مبنی براحداثکارخانه

معاون مدیرکل و رییس اداره جهادکشاورزیکاشانگفت :دراثربارش های چند روزاخیرو جاری شدن

به الکترونیکی شدن
صدورپروانه ساختمانی
خوشبین هستیم

مسیرتهران  -مشهد با  ۹۴۴پرواز ،پرترددترین
مسیرپروازی داخلی

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهانگفت :بررسی های الزم برای احداثکارخانه سرب

مشابه امروز محدودیت انجماد و ســردخانه قدرت جذب مرغ مازاد را از ما

خبر روز
گزارش پروازهای داخلی کشور در خردادماه ۱۴۰۱؛

احداث کارخانه سرب درکاشان؛ آری یا نه؟!

اصفهان با بیان اینکه این انجمن همکاری
الزم را با مجموعه شــهرداری بــرای انجام
هرچه بهتر این سامانه داشته است ،گفت:
حذف واسطه و شفا فســازی هزینهها از

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی اصفهان:

زنان سرپرست خانوارهم می توانند درطرح مسکن ملی ثبت نام کنند
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی اصفهانگفت :متقاضیان مسکن ملی مهاجرنیستند و باید حداقل پنج سال دریک محل سکونت داشته باشند تا واجد
شرایط دریافت مسکن شوند.امیرزاغیان ادامه داد :پنج سال سکونت دریک محل ،عدم استفاده ازخدمات دولتی و عدم مالکیت شرایط ثبت نام و دریافت نهضت
مسکن ملی است وکسیکه حداقل پنج سال دریک محل ساکن است مهاجرمحسوب نمیشود.وی افزود :تاکنون  ۴۲۳هزارنفردرطرح نهضت مسکن ملی ثبت
نامکردهاندکه براساس بررسیهاییکه ازطریق سه رقم اولکدملیها انجام دادهایم  ۱۰۰هزارنفرازاین افرادکسانی هستندکه درشهرهایی مانند شاهینشهر ،فوالد
شهرو بهارستانکه این طرح انجام میشود ،ساکن هستند.زاغیان خاطرنشانکرد:کمتراز ۲۰درصد ازکسانیکه درشهرهای ذکرشده ثبت نامکردند ،ساکن نیستند
و توانستیم درسال اول برای  ۲۰هزارواحد مسکونی پروانه ساخت اخذ و ساخت و سازرا شروعکنیم.وی عنوانکرد :هدف ما درسال اول تامین زمین بودکه بعد از
تایید شرایط  ۱۳۰هزارنفرازثبتنامکنندگان توانستیم برای  ۷۰درصد آنها زمین تامینکنیم.معاون مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان اصفهانگفت:
سعی کردیم خانههایی که میسازیم نزدیک به شهر و امکانات باشند و متقاضیان برای دریافت مسکنها حداقل باید  ۳۰۰میلیون تومان هزینه کنند ،به غیر از وام
 ۴۰۰میلیونیکه به آنها تعلق میگیرد  .برای دریافت وام نیازبه هیچگونه سپردهگذاری قبلی دربانک نیست.

مهمترین مزیت این فرآیند است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

مهدی جعفرپیشــه در گفتوگو با خبرنگار

 ۵۰درصد زمینهای ساخت مسکن طرح ملی دراصفهان تامین شد

ایمنا ،اظهار کرد :الکترونیکی شدن فرآیند
صدور پروانــه موضوع جدیدی نیســت و
از چندســال قبل موضوعی را تحت عنوان
«ســرای هشــت» داشــتیم؛ اما با تغییر
مدیریت جدید در شــهرداری ،الکترونیکی
شــدن به طور واقعی و کامل اجرا شد.وی
افزود :این فرآیند که تحت عنوان «ســرای
 »۱۰تعریــف شــده اســت باعــث حذف
واسطه و شفاف ســازی هزینهها میشود.
بــه گفته رییــس هیئــت مدیــره انجمن
انبوهسازان اصفهان ،ســامانه صدور پروانه
ممکن است مشــکالتی داشــته باشد که
این مــوارد طبیعی اســت و بایــد به مرور
برطرف شود.
جعفرپیشه با بیان اینکه انجمن انبوهسازان
اصفهان نسبت به الکترونیکی شدن فرآیند
پروانه ساختمانی خوشبین هستند ،گفت:
همکار یهای الزم را بــرای عملکرد هرچه
بهتر این سامانه با مجموعه شهرداری انجام
دادهایم.وی افزود :با معاونت شهرســازی
دائما در تعامل هســتیم و مــوارد مورد نیاز
را با آنهــا مطرح میکنیم تــا ایرادات این
ســامانه روزبهروز کمتر شود.رییس هیئت
مدیــره انجمن انبوهســازان اصفهان گفت:
اینکه هــر فرد حقیقی و حقوقــی بتواند در
خانــه و دفتــر کار مراحل صــدور پروانه را
انجام دهد موضوعی بســیار مهم ،دشــوار
اما امکا نپذیر است.جعفرپیشه بیان کرد:
یکسری ضوابط طرح تفصیلی وجود دارد
که ممکن اســت بعد از مدتی تغییراتی در
آن ایجاد شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:در کل
اســتان اصفهان حدود  ۴۲۲هزار نفر برای مسکن
ملی متقاضی داشــتیم که نزدیک به  ۱۵۰هزار نفر
حائز شرایط هستند.
رییس جمهور به دستگاههای دولتی و استانداران
سراسر کشــور دســتور داده فقط تا پایان شهریور
فرصت دارند تا زمینهای مناســب اعالم شــده را
به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند .همچنین

تاکید شــده اگر دســتگاههای دولتی در سراســر

اســت ،اما تاکنون حــدود  ۵۰درصــد از زمین این

کشــور از این کار خودداری کننــد ،زمینهای مازاد

متقاضیان تامین شده است.

بعد از شــهریور به نام دولت سند میخورد .رییس

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان بیان کرد:

جمهور همچنین از وزارتخانــه و اداره کلهای راه

ما از زمینهای دستگاههای دولتی بانک اطالعاتی

و شهرسازی سراسر کشور خواســته به متقاضیان

داریم و دستگاههای دولتی مکلف هستند که طبق

زمین به شرط ساخت مسکن واگذار کند.

قانون هر ساله زمینهای مازاد خود را معرفی کنند.

علیرضا قاریقرآن در این خصوص با اشاره به تعداد

وی خاطرنشانکرد :هردستگاه متناسب با نیازهایی

افراد حائز شــرایط گفت :ما در کل استان اصفهان

که برای آینده پیشبینی میکند ،ذخیره ملکی دارد.

حدود  ۴۲۲هــزار نفرمتقاضی برای مســکن ملی

همه این زمینها هم برای نهضت ملی مسکن مفید

داشــتیم که نزدیک به  ۱۵۰هزار نفر حائز شــرایط

نیســت ،اما آن بخشهایی که برای طرح مسکن

هستند.

مناسب اســت ،شناســایی کردیم و بخشی از این

وی با اشــاره به تامین زمین متقاضیان افزود :در

زمینها احصا شــده و بخشــی هم در حال احصا

گستره استان ،تامین زمین به متقاضیان متفاوت

شدن است.

عکس روز
برداشت خوشههای طالیی
درهمدان
سطح زیر کشت امســال گندم استان همدان
 ۴۳۶هزار هکتــار بوده که از ایــن میزان۳۶۵ ،
هزار هکتار به گندم دیم و  ۷۱هزار هکتار به گندم
آبی اختصاص دارد .در حال حاضر از  ۴۳۶هزار
هکتارسطح زیرکشتگندم امسال همدان ۳۲۹
هزار هکتار شامل  ۲۵۸هزار از سطح زیر کشت
گندم دیم و  ۷۱هزار هکتار از ســطح زیر کشت
گندم آبی استان قابل برداشت است.
عکس :ایسنا

با مسئولان
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درباره مراسم قالی شویان؛ آیین سنتی مذهبی اهالی اردهال
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ایران گردی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

مشهد اردهال؛ قطعه ای از بهشت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

درایران اسالمی به تاریخ هجری شمسی برگزارمی شود .این مراسم آمیخته با فرهنگ ،سنت و مذهب تشیع مردم این مرزو بوم است.دسته های پیاده روی برای خونخواهی

بارکرســفی ،حاکم وقت منطقه و مامورانش) انتقام گرفتند.بدن مطهر آن حضرت و یارانش از قتلگاه به مکان فعلی (حرم مطهر) در مشهد اردهال منتقل و دفن می شوند.به

شهید اردهال (امامزاده سلطان علی بن محمد باقرعلیه السالم) ،به رسم هرساله روزپنجشنبه پس ازاقامه نمازصبح ازمسجد جامع فین حرکتکرده و درنهایت نزدیکیهای

دلیل تشابه زیاد شهادت این امامزاده بزرگواربا جدش حسین بن علی علیه السالم ،این مکان بهکربالی ایران معروف شده است.دربرخی ازکتابهای مذهبی روایتی آمدهکه

غروب خورشید پس ازطی مسیری  ۴۰کیلومتری وارد مشهد میشوند.اهالی این منطقه ،رسم دیرینهشان را با پیادهروی خونخواهان اولین سفیروالیت ازروزقبل ازمراسم

امام جعفرصادق (علیه السالم) میفرمایند« :هرکس برادرم علی (ع) را دراردهال زیارتکند همانندکسی استکه جدم حسین (ع) را درکربال زیارتکرده باشد».ایوان صفا

اصلی و ازکاشان به اردهالآغازمیکنند.حدود ساعت هشت صبح روزجمعه اهالی فین چوب به دست ازمحل نهریکه به جوی شاهزاده حسین معروف شده ،به سوی بقعه

درصحن امامزاده قراردارد .پس ازعبورازایوان صفا درسمت راست پله هایی وجود دارندکه به سردابی با عمق سه و نیم مترمی رسند.درسال  ۱۳۱۳هجری« ،اعتضاد الدوله»

متبرکه حرکت میکنند تا با تجمع درصحنها به مداحی ،سخنرانی و عزاداری بپردازند.دراین مراسم چوبها به عنوان نمادی ازخونخواهی باالی سربرده می شود و قالی به

فرماندارقم فرمان داد تا درسرداب را بازکنند .وی ،شخصا داخل سرداب شد و حدود یکصد تابوت را درآن جا دیدکه درون آن ها پیکرهایی سالم درحالیکه لباس به تن دارند و

عنوان نمادی ازپیکرسلطان علی بن محمد باقر(ع) روی دستها حمل میشود.همچنین هرساله درسومین جمعه ازمهرماه ،مردم متدین روستای نشلج بهیاد هفتمین روز

رویگونه های بعضی ازآن ها ،خون خشکیده دیده می شود ،وجود داشتند .احتمال داد این پیکرها متعلق به یاران شهید حضرت علی بن محمد باقرعلیه السالم باشند.مدتی

شهادت حضرت ،مراسم سوگواری و تعزیهخوانیکه بهکیفیت شهادت حضرت میپردازد ،برگزارمیکنند .دراین مراسمها ده ها هزارنفرازاقصی نقاط میهن اسالمی شرکت می

بعد از مشهور شدن این واقعه در بین مردم ،آیت ا ...سید شهاب الدین مرعشی نجفی (ره) که از مراجع عظام تقلید بودند نیز در این مورد حساس شدند و دعوت مردم محل را

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عکس :؟؟؟

ی شویان تنها آیین مذهبی استکه
مراسم قالی شویان مشهد اردهال هرساله دردومین جمعه مهرماه دراردهالکه در ۴۰کیلومتریکاشان قراردارد ،برگزارمیشود.مراسم قال 

فین هم با شنیدن این حادثه به خونخواهی برخاستند و پیاده و سواره با چوب و چماق ،خود را به قتلگاه شهیدان اردهال رسانده و درنهایت ازقاتالن (حارث ملقب به زرینکفش

کنند.درسال  ۱۱۳هجری قمری مردم فینکاشان قاصدی را به نام «عامربن ناصرفینی» به مدینه نزد امام محمد باقرعلیه السالم فرستاده بودند و ازایشان درخواست پیشوایی

برای مسافرت به این منطقه پذیرفتند .ایشان در سال  ۱۳۴۱هجری شمسی ،به نیت تامین موتور برق برای حرم که تا آن زمان از برق محروم بود ،به این منطقه رفتند و پس از

داشتند .امام علیه السالم ،فرزند خود یعنی سلطان علی بن محمد باقرعلیه السالم ،برادرامام جعفرصادق علیه السالم را به ایران فرستادند.سلطان علی بن محمد باقر(ع) با

اقامت چند روزه ،برای مشاهده سرداب ازنزدیک ،اقدامکردند.ایشان نیمه شب دستوردادند خادمان حرم،گوشه ای ازسطح ایوان صفا را شکافته و دریچه ای به سردابه بازکنند؛

رسیدن بهکاشان درمحله فین ساکن شدند و ازآن جاییکه منطقه اردهال ،تابستانهای خنکی دارد دراین فصل دراردهال اقامت میکردند.این امامزاده عظیم الشأن نزدیک

آیت ا ...مرعشی (ره) از خاکریز کنار سرداب به داخل رفتند و وارد محوطه بزرگی در زیر این آستان مقدس شدند.این مرجع عالیقدر پس از خروج از سرداب ،ماجرا را این گونه

سه سال در این منطقه به هدایت مردم اشتغال داشتند و در این مدت بسیاری از شیعیان را گرد خود جمع کردند .در این هنگام بود که دولت وقت از این محبوبیت در نزد افکار

نقلکرد« :درجانب شرقی سرداب ،متجاوزازیکصد تابوت به اندازه های مختلف بلند وکوتاه و رنگ های متفاوت زرد و سیاه ،درسه ردیف ،روی یکدیگرگذاشته شدهکه قسمتی

عمومی آزرده شد و سپاهی برای قتل وی بهکاشان فرستاد.جنگ نابرابری میان ایشان و سپاه شان با سپاهیان حکومت درگرفت و درنهایت درسال  ۱۱۶هجری آن شخصیت

از تخت های چند تابوت شکسته شده و درون هر یک ،جسدی در لباس ،با سر و صورت باز و مو های ژولیده نمودار است».ایشان که از برجسته ترین متخصصان علم تاریخ و

بزرگواردرمنطقه قتلگاه اردهال همراه با صد تن ازیاران با وفای خود پس ازجنگی نابرابرهمچون جد مظلومش حضرت ابا عبدا ...الحسین علیه السالم به شهادت می رسند.اهالی

انساب بودند ،ازپوسیده نشدن تابوت ها و سالم ماندن این اجساد ،اظهارتعجب و اعالمکردندکه این پیکرهای مطهر ،مربوط به یاران شهید حضرت علی بن باقر(ع) است.

مفاد آراء
 5/87آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به این کــه برابــر آراء شــماره هــای  139360302033000803مورخ
 1393 /06 /01و اصالحــی شــماره  140060302033000019مــورخ
 1400/04/27هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف اراضی تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
نطنز تصرفات و مالکیت آقای حســن طالبی طرقی فرزند غالم به شــماره ملی
 0042538696و شماره شناسنامه  2826در چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ
یکدرب باغ به مســاحت  1020متر مربع به پالک ثبتی  3199فرعی از شــماره
 -193اصلی واقع در طرقرود جزء بخش  11حوزه ثبتی نطنز و ششدانگ یکدرب
باغ به مســاحت  315/90متر مربع به پالک ثبتی  3198فرعی از  -193اصلی
واقع در بخش  11نطنز خریداری عادی و مع الواســطه از مالک رســمی آقایان
غالم و علی طالبی محرز گردیده اســت .لذا دراجرای ماده  3قانون مذکور در دو
نوبت به فاصله  15روز و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشــار
و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی
داشته باشــند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت محل تسلیم و رســید اخذ نماید و معترض بایســتی ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع
ذیصالح قضایی نموه و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره تســلیم نماید
بدیهی اســت در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور
ســند مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/04/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/13:
م الف 1350397 :رحمت اله شاهدی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت
 5/88شــماره نامه 1401/05/05 -140185602025005511 :نظر به اینکه
آقای ابوالحسن ایزدی به نمایندگی از ســتاد اجرایی فرمان امام به موجب نامه
شماره /160/260324ن مورخ  1400/08/05با تسلیم دو برگ استشهاد شهود
شــماره  317030مورخ  1401/04/07دفترخانه اسناد رســمی شماره  12شهر
اصفهان ،مدعی مفقود شدن ســند مالکیت به میزان یک سهم و یک  -بیست و

هفتم سهم مشاع از  80سهم ششــدانگ پالک  169فرعی از یک اصلی بخش
چهارده اصفهان ذیل ثبت دفتر امالک الکترونیک 139720302025009263
شماره چاپی سند  315523سری ب سال  96ســابقه ثبت و سند مالکیت دارد و
نامبرده اعالم نموده سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای
صدور سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی
ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم 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 ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 1359274 :ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 5/89شــماره نامه 1401/05/10- 140185602011001607 :نظر به اینکه
سند مالکیت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره  743فرعی از  18اصلی واقع در
بخش  4خوانسار ذیل ثبت  855در صفحه  337دفتر امالک جلد  5به نام فضل اله
حبیبی صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند تنظیمی شماره  16مورخ
 1349/03/02دفتر  4خوانسار تمامت شش دانگ به نحو قطعی به محمد اورعی
واگذار گردیده است .نامبرده فوت و طبق گواهی حصر وراثت شماره  707/95حل
 1مورخ  1395/11/19احدی از ورثه به نام مجتبی اورعی اصالتا و وکالتا از طرف
زهرا و مریم هر دو اورعی (طبق وکالت نامه  31421مورخ  1400/08/06دفتر 25
خوانسار) و قدرت اورعی به موجب وکالت نا مه  31422مورخ  1400/08/16دفتر
 25خوانسار با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140021702011005277
به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلــی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره
 140102155864000488به گواهی دفترخانه  25خوانســار رســیده اســت
مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علــت جابجایی مفقود گردیده اســت و
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحــی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند
مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض
خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید

اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض سند
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات
خواهد شد .م الف 1359439 :اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت
 5/90شــماره نامه 1401/05/10 -140185602015001433 :نظر به اینکه
آقای احمد محمدیان فرزند احسان اله به اســتناد  2برگ استشهادیه محلی که
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده ،مدعی است که سند مالکیت ششدانگ
یکباب خانه پالک  1201فرعی از  -107اصلی واقع در زرین شهر بخش  9ثبت
اصفهان که در صفحــه  328دفتر  -18امالک این اداره ذیل شــماره  2724به
نام وی ،ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی  182477صادر 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 ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی
تا  10روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتب ًا با مدارک مثبت
تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض،
اصل سند یا ســند معامله ارائه نشود ،اداره ثبت ،المثنای ســند مالکیت را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .ضمن ًا تمامت ششدانگ پالک
فوق به موجب ســند رهنی شــماره  29331مــورخ  1395/11/30دفترخانه
اسناد رســمی شــماره  161شــهر زرین شــهر در قبال مبلغ 786/664/256
ریال به مــدت  98ماه نزد بانــک صادرات ایــران در رهن قرار گرفته اســت.
م الف 1359433 :مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین
شهر( لنجان )
ابالغ تعیین وقت افراز
 5/91شــماره نامــه 1401/05/04 -140185602033001559 :نظر به اینکه
آقای علی سلیمی طاری فرزند حســن احدی از مالکین مشاعی (با وکالت شماره
 13731آقــای مجید گودرزی) ششــدانگ قطعه زمین مزروعی بشــماره پالک
 476فرعی از شــماره یک  -اصلی واقع در روستای طار جزء بخش  11حوزه ثبتی
شهرستان نطنز خواهان افراز سهم خود به طرفیت خواندگان سایر مالکین مشاعی
پالک مرقوم ( کسری سلیمی طاری -محمدرضا ســلیمی طاری -گلنار سلیمی
طاری -مرتضی سلیمی طاری -بهناز سلیمی طاری  -گلرخ سلیمی طاری -بی بی
سلیمی طاری -حسین سلیمی طاری -کاوه سلیمی طاری) را نموده است و اعالم

نموده که از تعدادی از مالکین مشــاعی فوق الذکر به اسامی  -1کسری  -2گلنار
 -3گلرخ  -4بی بی  -5حسین  -6کاوه شــهرت همگی سلیمی طاری آدرسی در
دست نمی باشد لذا طبق ماده  3آئین نامه افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر
ماه ســال  1357به خواندگان ابالغ می گردد که در روز شنبه مورخ 1401/06/05
جهت انجام خواسته خواهان در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است
عدم حضور مانع از رسیدگی و اقدامات قانونی نخواهد بود .م الف1359317 :
ر حمت اله شاهدی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی
 5/92شــماره نامــه 1401/05/09 -140185602033001615 :چون تمامی
ششــدانگ یک باب حصار و دو باب اطاق پالک ثبتی  309فرعی از  -38اصلی
واقع در روســتای ولوجرد جــزء بخش  10حــوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و
پرونده ثبتی به نــام محمدرضا علی اصغــری فرزند عزیز اله و غیــره در جریان
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونــی آن به عمل نیامده اســت .اینک بنا
به دســتور قســمت اخیر ماده  15قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید
حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ  1401/06/08ســاعت  11صبح در
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در محــل حضور یابند
و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده  20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد.تاریخ انتشار1401/05/13:
مالف 1359341 :رحمت اله شــاهدي سرپرســت واحد ثبتــي حوزه ثبت
ملک نطنز

اعالم مفقودی
بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو تیــپ
 PARS XU7مدل  1401به رنگ سفید به شماره پالک
ای ران  869-23س  36و شماره موتور 124K1672956
و شماره شاسی  NAAN01CE5NK902148و شناسه
ملــی خــودرو  NAAN01CE5NK902148بــه نام
آقای حامد راجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

جامعه

بامسئولان
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رییس پلیس آگاهی اصفهان:

مراکزخرید و فروش ضایعات دراصفهان نیازمند ساماندهی است

آمارباالی تعدادکشتههای تصادفات دراستان اصفهان ،استانداررا هم نگرانکرد؛

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهانگفت :مراکزوکارگاههای غیرمجازخرید و فروش
ضایعات دراستان به سبب آنکه زمینه افزایش سرقت و سارقان را فراهمکردهاند ،نیازمند ساماندهی فوری

شاهراه مرگ!

است.سرهنگ حسین ترکیان افزود :بسیاری ازسارقان خرد  ،ازفضای ضایعات فروشی های غیرمجازبرای
فروش اجناس سرقتی استفاده میکنند و بسیاری ازاین ضایعاتفروشیهای غیرمجازدرحاشیه شهرها
دایر هستند و با ایجاد ناامنی موجب نارضایتی شهروندان ســاکن در این مناطق شدهاند.رییس پلیس
آگاهی استان اصفهان افزود :این کارگاهها به عنوان مالخر اموال سرقتی موجب شده است که معتادان یا
افراد سابقهداربا سرقت ازمعابرو ساختمانهای نیمهکاره به راحتی اقدام به فروش اجناس سرقتی خود
کنند.وی با بیان اینکه دربررسیهای صورتگرفته برخی ازاین ضایعات فروشیهای بدون مجوز ،به توزیع
و فروش مواد مخدرنیزاقدام میکنند،گفت :شناسایی این اماکن و افراد همواره دردستورکارپلیس استان
قراردارد.سرهنگ ترکیان افزود :تا وقتیکه این مالخران درقالب خرید و فروش ضایعات درجامعه فعالیت
داشته باشند همچنان شاهد سرقت های خرد از سوی افراد معتاد هستیمکه برای تامین هزینه زندگی و

سیدرضا مرتضوی به تازگی و در جلسه شورای راهبری

تصادفات گفت:تعداد کشتههای تصادفات در استان

نگران کننده است و باید با جدیت شناسایی علل این

حوادث در دستور کار بخشهای مختلف قرار گیرد

مواد مصرفی خود دست به اینگونه سرقتها میزنند.وی تصریحکرد :این درحالیستکه اگرمالخران به
عنوان یکی ازعوامل اصلی چرخه سرقت ریشهکن شوند افراد معتاد هم جایی برای فروش اموال مسروقه
خود پیدا نکرده و بنابراین انگیزه خود برای سرقت را ازدست میدهند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان
ازمتولیان ساماندهی این مراکزازجمله شهرداری درخواستکردکه نسبت به بررسی وضعیت اینکارگاهها
و نظارت جدی برآنها وارد عمل شوند تا فرصت برای افراد مجرم فراهم نشود.

کارشناس هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

تداوم پایداری جوی تا چند روزآینده براستان اصفهان
کارشناس پیشبینی هواشناسی استان اصفهانگفت :نقشههای هواشناسی بیانگرجوی نسبتا پایدارطی
دو روز آینده روی استان است ،بر این اساس در اکثر مناطق آسمان صاف تا قسمتی ابری ،گاهی افزایش
ابرو وزش باد نسبتا شدید پیشبینی میشود.ابراهیم هنرمند با بیان اینکه دمای هوا دراکثرمناطق استان
اصفهان تغییر محسوسی ندارد ،اظهار کرد :بیشینه دمای هوای کالنشهر اصفهان در گرمترین ساعات به
سال گذشــته بنا به گفته معاون امداد و

جادهای میشود ،فرهنگسازی بین عامل انسان است.درست است

نجات جمعیت هالل احمر ،گفت :استان

که عامل انســانی در تصادفات نقش مهمی دارد؛ اما کیفیت خودروها

اصفهان دارای بیشترین ماموریتهای ترافیکی سازمان امداد و نجات

هم بعضا افتضاح است! جاده ها نیز وضعیت مناسبی ندارند و اگر در

بوده است .دقیق تر که بخواهیم بگوییم؛ در سال  1400حدود  ۶۰درصد

گذشته برای روکش جادههایکشوراز 28میلیون تن آسفالت استفاده

از عملیاتها مربوط به حوادث جادهای و ترافیکی بوده و در این میان؛

میشد اما حاال با توجه به اینکه طول راههای کشورمان افزایش یافته از

اســتانهای مازندران ،اصفهــان ،گیالن و فارس رکورددار بیشــترین

 9میلیون تن آسفالت استفاده میشود و این خود عاملکاهشکیفیت

عملیاتهای ســازمان امداد و نجات بودند.و باز به گفته معاون امداد

جادههای کشور است .در برخی جاده ها ،روشنایی مسیر هم کم است

زینب ذاکر

و نجات هالل احمر؛ در بخش عملیات جاده ای اســتان های اصفهان

که رانندگان را با مشکل جدی مواجه می کند.

و گلســتان رکورددار بیشــترین عملیات های امداد و نجات جاده ای

یکی از جاده هایی که در سال های اخیر مدام و مداوم مورد اعتراض و

ترافیکی در سال گذشــته بودند.به بیان دیگر ،در لیســت رکوردداران

انتقاد قرار گرفته ،آزادراه پرتردد اصفهان-کاشان-تهران است و جالب

تصادفات جــادهای در ســال  ،۱۴۰۰اصفهان در صدر اســت آن هم در

اینکه در ابالغیه جدید نرخنامه آزادراه ها که سرو صدای زیادی هم به

کشوری که نرخ تلفات جاده ای آن  20درصد باالتر از نرخ جهانی است.

پا کرد ،نرخ عوارضی جدید آزادراه کاشان-اصفهان  101درصد افزایش

رییس انجمن جمعیت طرفداران ایمنی اخیــرا تاکید کرد که در بحث

داشته ،اما دریغ از افزایش کیفیت!( نرخ ســال جاری  ۲۰هزار تومان

سوانح و تصادفات رانندگی به شرایط بحرانی رسیدهایم و باید جامعه

است).

به این موضوع حساسیت نشان دهد.بخارایی با اشاره به عوامل موثر

آش آن قدر شور شده که صدای اســتاندار هم درآمده است .سیدرضا

در افزایش تلفات جادهای گفت 3 :عامل نیروی انســانی ،زیرساخت

مرتضوی به تازگی و در جلسه شــورای راهبری تصادفات گفت:تعداد

جاده و وســایل نقلیه در بروز ســوانح و تصادفات جادهای  70درصد

کشتههای تصادفات در اســتان نگران کننده اســت و باید با جدیت

است و کمهزینهتر و زودبازدهترین عاملی که باعث کاهش تصادفات

شناسایی علل این حوادث در دستور کار بخشهای مختلف قرار گیرد.

مرتضوی تاکید کرد « :تعداد کشــتههای تصادفات در استان اصفهان
نگران کننده اســت و حدود  51درصد جانباختگان این حوادث مربوط
به شهر اصفهان اســت .بنابراین باید با جدیت بیشتر شناسایی علت و
عوامل بروز این حوادث در دستور کار بخشهای مربوطه قرار گیرد .با
توجه به اینکه آمار حوادث ترافیکی و جانباختگان در اصفهان ،نجفآباد
و کاشان باالست فرمانداران این شهرســتانها باید نسبت به تشکیل
کارگروه ویژه بــرای این موضوع اقدام کنند و بــا اتخاذ مصوبات موثر،

سرپرست دانشگاه علوم پزشکیکاشان:

سه بیمارکووید  ۱۹درمنطقه کاشان جان باختند
سرپرست دانشگاه علوم پزشکیکاشان با اشاره به فوت سه بیمارکووید  ، ۱۹درمرکزهای بهداشتی این
منطقه گفت ۲ :مرد  ۸۶و  ۸۹ساله مبتال به کرونا در مرکزهای بهداشتی کاشان و یک زن  ۹۴ساله در
آران و بیدگل جان باختند.بهگزارش خبرنگارایرنا،کورش ساکی افزود ۶۸ :بیمارکووید  ۱۹درمرکزهای
درمانی این منطقه بستری هستند که از این تعداد ۵۲ ،بیمار در کاشان و  ۱۶نفر در آران و بیدگل تحت
مراقبت و درمان قرار دارنــد.وی ادامه داد :هماکنون  ۱۱بیمار در بخــش مراقبتهای ویژه مرکزهای
درمانی شهرستانهایکاشان و آران و بیدگل بستری هستند.بهگفته وی ،به تازگی هشت بیمارجدید
حاد تنفسی با سن  ۵۴تا  ۷۵سال درمنطقهکاشان بستری شدندکه ازاین تعداد هفت بیماردرکاشان
و یک بیمار در آران و بیدگل تحت مراقبت و درمان قرار دارند.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اظهار داشت :شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرســتانهای کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۹۱
مورد جدید به  ۶۷هزار و  ۷۶۷نفر رسید.وی ،با اشاره به مراجعه  ۲۵۴نفر به کلینیکهای حاد تنفسی
دانشگاه علوم پزشکیکاشان اضافهکرد ۶ :هزارو  ۹۶۶نفرنیزشمارپذیرش بستری موقت درمرکزهای
ریفرال این دانشگاه است.بهگفته ساکی ۳۹۹ ،هزارو  ۱۹۹نفرازآغازشیوعکرونا (اسفند  )۹۸تاکنون به
مرکزهای بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی  ۲شهرستانکاشان و آران و بیدگل مراجعهکردهاند و ۲۰
هزارو  ۹۲۵بیمارحاد تنفسی نیزتاکنون ازبیمارستانهای شهرستانهایکاشان و آران و بیدگل مرخص
شدهاند.سرپرست دانشگاه علوم پزشکیکاشان درخصوص واکسیناسیون جمعیت باالی پنج سال
منطقه کاشان اظهار داشت :از ابتدای طرح ملی واکسیناسیون علیه ویروس کرونا تاکنون  ۷۷و ۹۳
صدم درصد واجدان شرایط نوبت نخست و  ۷۱و  ۱۶صدم درصد نوبت دوم واکسن را دریافتکردهاند.

انتشارفراخوان بیست و چهارمین کنگره شعردفاع مقدس
مدیرسازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس استان اصفهان ازانتشارفراخوان بیستوچهارمینکنگره شعر
دفاع مقدس و مقاومت و هشتمین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس خبر داد.یوسف عالیی گفت:
بیستوچهارمینکنگره سراسری شعردفاع مقدس و مقاومت با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و
ترغیب شاعران به خلق شعردربخشهای مختلف برگزارمیشود.وی افزود :جشنواره شعردفاع مقدس
در هفت بخش شعر دفاع مقدس ،دفاع مقدس و شعرمقاومت بینالملل اسالمی (کشورهای محور
مقاومت) ،دفاع مقدس با بهرهگیری از مضامین عاشورایی ،دفاع مقدس و نقش آن در جهاد تبیین،
دفاع مقدس و جنگ نرم ،دفاع مقدس و کودک و نوجــوان و دفاع مقدس و نقش زنان برگزار خواهد
شد.مدیر سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس استان اصفهان با بیان اینکه هشتمین جشنواره شعر
دفاع مقدس استان اصفهان دو بخش ویژه نیزدارد،گفت :عالقهمندان میتوانند دردو بخش  ۲۵آبان،
روزحماسه و ایثارمردم اصفهان و نقش صنعت و صنعتگردردفاع مقدس نیزدرجشنواره شرکتکنند.

خمینی شهر الزم است .این تجهیزات کمک بسیار موثری بر مدیریت
ترافیک و کاهش تصادفات دارد».
استاندار همچنین با اشــاره به بروز حوادث متعدد در اتوبان کاشان –
اصفهان به دلیل خارج شدن خودروها از یک باند به باند مقابل ،بر نصب
نیوجرسی در این مســیر تاکید کرد و گفت :این موضوع باید در اولویت
ترافیکی قرار بگیرد.باید دید دست اندرکاران و متولیان امر همان قدر که
در زمینه افزایش نرخ عوارضی ها متبحر هستند ،برای بهبود وضعیت
کیفی جاده های استان که تبدیل به مقتل انسان های بی گناه شده هم
وسواس و حساسیت نشان می دهند!

وجود جنگلها ،آسیبهای
سیل را کاهش میدهد
عضو هیئتعلمی دانشگا ه صنعتی اصفهان
گفت :چنانچه جنگلها ســالم باشد درصد
باالیی از آبهای ناشــی از بارندگیها در آن
نفوذ میکند و سرعت آب را کاهش میدهد؛
ب فرسایشهای خندقی
زیرا شدت حرکت آ 
و شــیاری در مســیر خود ایجاد میکند که
آسیبهای جبرانناپذیری را همانند رسوب
متحمل میشود.مهدی بصیری در گفتوگو
با ایمنا ،پیرامون اینکه ارزشمندترین ثروت
هر کشــوری خــاک ســطحی ،زمینهای
کشاورزی ،مراتع و جنگلهاست که ما اینها
را تخریب کردیم ،اظهار کرد :بیابانهای کشور
بهدلیل چرای بیش از حد دام و خشــکاندن
بوتهها با کاهش سطح آبهای زیرزمینی ،به
تدریج در حال نابودی است.وی اضافه کرد:
با نابودی بوتههای بیابانها ،فرسایش بادی
در سطح زمین سرعت مییابد و گردوغبار و
ریزگردها در مناطق ایجاد خواهد شد.رییس
هیئت مدیره جمعیت پیام ســبز با تاکید بر
اینکه جنگلهای البرز شــمال کشور در دنیا
بینظیر هستند و باید به صورت موزه جنگلی
از آنهــا حفاظت شــود ،افزود :متاســفانه
بهرهبرداری از این جنگلها تاکنون اشــتباه
بوده اســت ،طی سالهای گذشــته وزارت
جهاد کشــاورزی اعالم کرد که بــرای مدتی
بهرهبــرداری از جنگلهــا متوقف شــود که
این کلمه مدتی درســت نیست .وی افزود:

تخصیص داده شده ۵۰ ،درصد بدهی  ۲۵شرکتهای داروســازی طلبکار از دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان پرداخت خواهد شد و شــرکتی از قلم نمیافتد.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان علت انباشته این بدهیها ازسال  ۱۳۹۹تاکنون راکسری بودجه ناشی ازافزایش هزینههای
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دردوران همهگیریکرونا ،اقتصاد بیمارمراکزدرمانی و درآمد زاد نبودن
آنها و البته بدهی شرکتهای بیمه به دانشگاه علوم پزشکی عنوانکرد.

آبهای ناشــی از بارندگیهــا در آنها نفوذ
میکند و سرعت آب را کاهش میدهد؛ زیرا
شدت حرکت آبها فرسایشهای خندقی
و شــیاری در مســیر خود ایجاد میکند که
آســیبهای جبرانناپذیری همانند رسوب
را متحمل و از اثرات مخرب سیل میکاهد .

مستأجران ،مسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دراین دانشگاه ازبرگزاری دوره توانمندسازی
ح حامیم» برای دانشجویان
دانشجویان فعال فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی با عنوان «حلقههای میانی؛ طر 
دانشگاه اصفهان و دیگر دانشگاههای اســتان خبر داد.وی با تاکید بر حضور فعال دانشجویان بهصورت
اردوگاهی و دردو هفتــه متوالی دراین دوره،گفت :درطول برگزاری اردو ،دانشــجویان ضمن ارتقای بنیه
اعتقادی و فکری ،تقویت انگیزه کنشــگری برای نقشآفرینی در ســال تحصیلی و حضور فعال میدانی
در برنامههای فرهنگی و سیاســی دانشــگاه ،از طریق برنامههای متنوع و جذاب آموزشی و معرفتی ،با

مراکزتولید لباس فرم حق عرضه سایراقالم را ندارند
رییــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان اداره کل
آموزشوپرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه برای
تهیه فرم مدرســه اجباری برای دانشآموز و مدرسه
وجود ندارد،گفت :هرگونه شکایت درخصوصکیفیت،
دوخــت و دوز ،نحوه توزیع یا قیمت به ســامانه ۱۲۴
اطالع داده شود.شهرام صانعی درگفتوگو با خبرنگار
ایمنا ،با بیان اینکه برای تهیه فرم مدرسه اجباری برای
دانشآموز و مدرســه وجود ندارد ،اظهار کرد :در سال
جاری آموزش و پرورش در موضوع فرم مدارس تنها
مجری ماده  ۸۵قانون آییننامه اجرایی مدارس است
که در آن بــه تصویب مدل فرم دانشآموزی توســط
شورای مدرسه اشاره شده و ادامه فرآیند نظیر انعقاد
تفاهم نامه با تولیدی ،نظارت بر دوخت و دوز ،قیمت
و کیفیت تا زمــان توزیع فرم ،در اختیــار انجمن اولیا
و مربیان مدرســه اســت.وی با بیان اینکه آموزش و
پرورش نقشــی در تعیین قیمت فرم دانشآموزی
مدارس ندارد ،افزود :در صورت اجبار دانشآموز برای
خرید فرم مدرسه از ســمت مدارس ،این موضوع از
طریق کارشناســیهای انجمن اولیا و مربیان نواحی
و مناطق و کارشناسیهای ارزیابی عملکرد و بازرسی
ادارات ،قابل پیگیری است.رییس اداره انجمن اولیا
و مربیان اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان
تصریح کرد :به علت درگیری دانشآموزان با شــیوع
بیماریکرونا و نبود آموزش حضوری ،فرم مدرسه تولید
و خریداری نشده اســت؛ بنابراین احتمال اینکه فرم
مدرسه خریداری و استفاده شده در سه سال گذشته

عکس خبر

آفات و بیماریها نگهداری شود؛ هماکنون

جنگل و مرتع ســالم باشــد درصد باالیی از

روابط عمومی دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگا ه اصفهان ،حجتاالسالم والمسلمین مهدی

مهارتهای الزم دراین خصوص نیزآشنا میشوند.

این جنگلها باید بــا مدیریت اکولوژیک از
بهدلیل دســتکاریهای انسانی در طبیعت،

حامیم» ،تابستان جاری دردانشگاه آزاد اسالمی اصفهان برگزارمیشود.بهگزارش ایکنا ازاصفهان ،به نقل از

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزشوپرورش استان اصفهان:

یککارشناس محیطزیست:

ت دارویی
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از پرداخت  ۵۰درصد از بدهی  ۲۵شرک 

اصفهان ازسوی سازمان برنامه و بودجه ،نیمی ازمطالبات  ۴۷۰میلیارد تومانی شرکت های داروسازی

به ترتیبگرمترین و سردترین مناطق استان پیشبینی میشوند.

دوره توانمندسازی دانشــجویان فعال فرهنگی ،سیاســی و اجتماعی با عنوان «حلقههای میانی؛ طرح

هســتند.بصیری تصریــح کــرد :چنانچه

اصفهان تا پایان هفته آینده از طریق ســامانه دارویار پرداخت میشود.وی افزود :با توجه به بودجه

 ۴۲درجه سانتیگراد باالی صفرو بوئینمیاندشت و فریدونشهربا دمای  ۱۶درجه سانتیگراد باالی صفر

دوربینهای ثبت تخلفات رانندگی در شهر اصفهان ،نجف آباد ،کاشان و

پرداخت مطالبات شرکت های داروسازی
انباشته شده بیمارستانها ،داروخانهها و شبکههای بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

استان است ،براین اساس دراکثرمناطق آسمان صاف تا قسمتی ابری،گاهی افزایش ابرو وزش باد نسبتا
شدید پیشبینی میشود.کارشناس پیشبینی هواشناسی استان اصفهان خاطرنشانکرد:کاشان با دمای

موجب کاهــش این آمار در مناطق مربوطه شــوند .تقویت و توســعه

شمشادهای شــمالی در حال خشک شدن

طلبکارازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد.دکترمحمود اعتباریگفت :با واریزنیمی ازبدهیهای

جوی هوای استان اصفهان ،افزود :نقشههای هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار طی دو روز آینده روی

طرح «حامیم» دردانشگاه آزاد اصفهان برگزارمیشود

خبر روز

اخبار

 ۳۸درجه سانتیگراد باالی صفروکمینه هوا به حداقل  ۲۳خواهد رسید.وی درخصوص پیشبینی وضعیت

عزاداری درگذر
چهارباغ عباسی
مراســم عــزاداری ســاالر
شــهیدان هر روز در دهه اول
محرم توســط جوانان هیئت
حیدریــون در گــذر چهارباغ
عباســی اصفهــان برگــزار
می شود.

مناسب اســتفاده در زمان کنونی برای دانشآموزش

گفت :پوشــش دانشآموزی درمدرسه قانون خود را

باشــد ،وجود ندارد و تاکیدی مبنی بر اینکه مدارس

دارد و باید شرایط زندگی و تحصیل در ایران به عنوان

رنگ یا مدل فرم دانشآمــوزی را تغییر ندهند ،برای

یک کشور اسالمی ،مدنظر قرار بگیرد و خطوط قرمز در

زمانی استکه آموزش حضوری دانشآموزان هرساله

نحوه پوشش رعایت شــود .در صورتی که دانشآموز

تداوم داشته باشد.وی با بیان اینکه طی سال جاری

فرمی متفاوت با سایر دانشآموزان اما عرفپسند و

شــورای مدارس محدودیتی برای تغییر رنگ و مدل

مورد تایید مدیر مدرسه برگزیند ،مشکلی وجود ندارد

فرم دانشآموزی ندارند ،ادامه داد :مدیران مدارس به

و مدیر حق اجبار دانشآموز برای انتخاب فرم مدرسه

هیچ عنوان مجازبه اخذ قرارداد با تولیدکنندگان لباس

را ندارد ؛اما احتمال میرود این موضوع آسیب روحی

نیستند ،یکی ازتخلفاتیکه مدیرمدارس باید نسبت به

برای دانشآموزبه همراه داشته باشد.وی با بیان اینکه

آن پاسخگو باشند ،امضای تفاهم نامه با واحد تولیدی

به مدیران مدارس ســفارش شده است درصورتیکه

است .انجمن اولیا و مربیان مدارس تشکیل میشود و

فردی توان پرداخت هزینه فرم مدرسه را نداشته باشد

دراین شورا مواردی نظیرواحد تولیدی موردنظر ،قیمت

از کمک خیران و سایر اولیا و مربیان در راستای تهیه

فرم مدرسه ،نوع پارچه مورد اســتفاده و نحوه توزیع

فرم دانشآموزی برای وی استفاده شود ،اضافه کرد:

مصوب میشود و رییس این انجمن به نمایندگی از

با توجه به موارد مذکور ،مدیر مدرسه حق اجبار کردن

مدرسه برای انعقاد تفاهمنامه ،اقدام میکند.صانعی

دانشآموزبرای تهیه فرم مدرسه را ندارد .

اخبار
گره کور«مانگا»
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یکی ازگزینههای خط حمله پرسپولیس ،آلف مانگا بودکه درنهایت انتقالش به پرسپولیس نهایی نشد.
در حالی که ســرخ پوشــان تاکنون حداقل با  6گزینه مذاکراتی جدی را برای انتقال به این تیم انجام

با این چیزها خودمان را گول نزنیم ،خیلی عقبیم؛

دادهاند؛ اما هنوز انتقال مهاجم موردنظر به پرســپولیس نهایی نشده تا خط حمله این تیم در وضعیت
مبهم به سرببرد.

این نسل طالیی فوتبال ایران نیست!

یکی ازگزینههای خط حمله پرسپولیس ،آلف مانگا مهاجم  27ساله برزیلی بودکه انتقالش تا آستانه
نهایی شــدن نیز پیش رفت ولی در نهایت او به حضور در ایران رضایت نداد .آلف مانگا باتوجه به سن و
سالشگزینه مطلوب برای پرسپولیس محسوب میشد و همچنین حضوردرسری آ برزیل باعث شده
بود تا مهاجمی ایده آل درسطح لیگ ایران باشد.
البته مانگا بیشتر در پست وینگر راست و چپ برای تیمش «کوریتیبا» به میدان رفته و در گلزنی آمار
چندان خوبی ندارد و این فصل هم تنها سهگل به ثمررسانده؛ اما به هرحال فوتبالیستی توانمند محسوب
میشود.پرسپولیس قصد داشت این مهاجم را با  700هزاردالربه خدمت بگیرد و ازنظرمالی نیزتوافقاتی
بین طرفین شــکل گرفته بود .او البته تحت قرارداد باشــگاه ولتا ردوندا قرار دارد که در سری بی ،بازی
میکند.نکته جالب اینکه آلف مانگا چند روزپیش برای تیمش به میدان رفت و درپست هافبک راست
و مقابلگویاس ،نمایش درخشانی را ازخود به جایگذاشت.

غایب بزرگ استقالل مقابل سپاهان!
درروزهای اخیربارها صحبتهای متناقضی دررابطه با حضوریا عدم حضوربمب نقلوانتقاالتی استقالل
مقابل سپاهان مطرح شد.حدود  ۱۵روزپیش و درروزهای ابتدایی تشکیل اردوی تیم استقالل درترکیه،

تنها سردار آزمون و سامان قدوس نماینده های فوتبال

ایران در لیگ های معتبر دنیا هستند؛ اما نگاهی به آمار
نشان می دهد چقدر فوتبال ما از سایر کشورها آسیایی

عقب است .در حال حاضر فوتبال ژاپن  16نماینده

در لیگ های معتبر اروپایی دارد که این آمار برای کره
جنوبی  8بازیکن و برای استرالیا  5بازیکن است

کاوه رضایی پس از ثبت قرارداد داخلی با باشگاه اســتقالل رسما به این تیم پیوست و با مرادمند عازم
ترکیه شد.مهاجم پیشین باشگاه شارلوا بلژیککه درلیگ برترشانزدهم عضو تیم استقالل بود پس از۶
فصل دوری ازازاین تیم باردیگربه جمع آبی پوشان برگشت.نکته جالب توجه دربارهکاوه رضایی ،دست
گذاشتن یحییگل محمدی روی این بازیکن ،پیش ازحضورش دراستقالل بود .به همین خاطررضایی از
سوی رسانهها و هواداران استقاللی و پرسپولیسی به عنوان یکی ازبمب های نقل و انتقاالتی این تابستان
معرفی شد ،اما این فوتبالیستکرمانشاهی درطول  ۴ماه اخیربه دلیل مصدومیت درمسابقات فوتبال
شرکت نکرده و تازه تمرینات بدنسازی اش را ازحدود دو هفته پیش استارت زده است.کاوه درروزهای
پایانی اردوی استقالل درترکیه به جمع همتیمیهایش اضافه شد و تمرینات روی چمن با توپ را ازسر
گرفت .طی روزهای اخیرنیزشایعه شدکه رضایی قادراست درابتدای لیگ برترهمراه با استقالل مقابل
تیم سپاهان به میدان برود؛ اما حاال ازکادرفنی استقالل خبرمیرسدکاوه رضایی قطعا شرایط همراهی
استقالل درهفته اول را نخواهد داشت.

قیمت پیراهن «سردار» مشخص شد
گرانترین پیراهنهای این فصل بوندسلیگا مربوط به تیمهای سرشناســی چون بایرن و دورتموند
نیست.فصل جدید بوندس لیگا مثل همیشــه زودتر از همه لیگ های معتبر اروپا از جمعه این هفته
شروع می شود .همه تیم ها آماده حضوردرمسابقات بوده و هواداران هم تقریبا لباس های جدید تیم
محبوب خود را خریده و بی تاب حضور در ورزشگاه هستند .نشریه کیکر در آستانه شروع فصل جدید،
قیمت لباس تیم های حاضردربوندس لیگا را به ترتیب ارزان ترین تاگران ترین دسته بندیکرده است.
این دســته بندی نکته های جالب زیادی دارد .برای مثال ،گران ترین پیراهن بوندس لیگا مربوط به
بایرن مونیخ نیست! این پیراهن به تیمی تعلق دارد که در سال  98برای اولین بار جواز صعود به سطح
اول فوتبال آلمان را به دســت آورد .ارزان ترین پیراهن بوندس لیگا درفصل جدید مربوط به آگزبورگ
استکه فصلگذشته به رتبه چهاردهم رسید .پیراهن تیم بایرلورکوزنکه چندی پیش تبلیغات جالب
آن با حضورسردارآزمون مورد استقبال زیادی قرارگرفت ،جزو پیراهن های زیر 100یورو فصل است؛ این
پیراهن با قیمت  99.80یورو ،جزو  10پیراهن ارزان بوندس لیگاست.

زاوش محمدی

کم کم داریم به جــام جهانی  ۲۰۲۲قطر
نزدیک می شویم و تیم ها خود را برای این

رقابت ها آماده می کنند .تیم ملی ایران اما شرایط عجیبی را سپری می
کند .تیمی که یک روز با رای اعضای کمیته فنی سرمربی را اخراج می
کند و روز دیگر همان اعضا در جلسه با هیئت رییسه فدراسیون فوتبال،
رای به ابقای مربی برکنارشده می دهد آن هم مشروط تا اردوی شهریور
ماه .از طرفی دیگر هم دو دستگی به وجود آمده بین بازیکنان تیم ملی
در حمایت از اسکوچیچ و خالی کردن پشت او هم یکی دیگر از اتفاقات
عجیب فوتبال ماست.حال اگر این مسائل را کنار بگذاریم ،روزی نیست
که دررسانه های ایران ازبهکاربردن عنوان نسل طالیی فوتبال ایران برای
تیم ملی حال حاضر استفاده نشود .تیمی که پر از ستاره است اما ستاره
هایی که تنها در اینستاگرام می درخشند نه تیم هایشان .البته هستند
بازیکنانی همچون مهدی طارمی و ســردار آزمون که در بهترین شرایط
خود قرار دارند و یک تنه بار تیم شان را بردوش می کشند؛ اما اگر نگاهی
به نقل و انتقاالت امسال بیندازیم متوجه می شویم همان بازیکنانی که
 ۴ســال پیش و پس از جام جهانی ،ایران را به مقصد اروپا ترک کردند
حاال در آستانه حضور در قطر ،شــرایط خود را بحرانی دیدند و مهاجرت

معکوس را به فوتبال روز دنیا ترجیح دادند.

مونتسرات پوچهدیاز ،سرمربی سرشناس اسپانیایی هدایت تیم هندبال بانوان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان را بر عهده گرفت.به گزارش ایمنا تیم سپاهان ،برای
حضورهرچه بهتردربازیهای جام باشگاه آسیا هندبال و همچنین مسابقات لیگ برتر ،مونتسرات پوچهدیازمربی سرشناس اسپانیایی را به عنوان سرمربی تیم
هندبال بانوان و مدیرفنی تیمهای پایه هندبال بانوان انتخابکرد.ازجمله افتخارات این سرمربی دردوره بازیگری میتوان بهکسب  ۱۱قهرمانی لیگ برتراسپانیا،
 ۷قهرمانی جام پادشاهی اسپانیا ،چهارجام قهرمانی مسابقات ای.بی.اف ،سه قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا ،یک قهرمانی و دو نایب قهرمانی باشگاههای اروپا ،یک
قهرمانی سوپرجام اروپا اشارهکرد .وی همچنین سابقهکسب برترین بازیکن لیگ اسپانیا را درچند دوره درکارنامه ورزشی خود دارد.سابقه  ۱۹۶بازی ملی درتیم
ملی بزرگساالن اسپانیا ۲۶ ،بازی درتیم ملی جوانان اسپانیا ،زدن  ۷۳۶گل ملی با تیم ملی بزرگساالن اسپانیا ،پنج حضوردرمسابقات جهانی ،چهارحضوردرجام
ملتهای اروپا،کسب عنوان دومین بازیکن برتردنیا درسال  ،۲۰۰۴دو حضوردربازیهای المپیک ( ۹۲بارسلونا و  ۲۰۰۴آتن)،کسب مدال نقره ورزشکاربرترسال
اسپانیا ازپادشاه اسپانیا ازجمله مواردی استکه درکارنامه ورزشی سرمربی جدید تیم هندبال بانوان سپاهان به چشم میخورد.

تیم برانکو حتی بهترازتیم اسکوچیچ
حال اگر همین بازیکنان حال حاضر تیم ملــی را در یک طرف ترازو و
بازیکنان تیم ملی  ۹۸را در طرفی دیگر قرار بدهیم ،ســنگینی تیم ۹۸
عجیب حس می شود .حتی این تیم را نمی توان با تیم  ۲۰۰۶مقایسه
کرد .تیمی که علی کریمی ،مهدوی کیا ،زندی را داشت که در بوندسلیگا
توپ می زدند و رحمان رضایی در ایتالیا شــاغل بود و تیموریان هم در

کردکه فیلم آن دررسانههای ترکیه منتشرشده است.
حواشــی مانوئل فرناندز در ترکیه در رسانه های این

سمت او مشت پرت می کند .برخورد مشت فرناندز

کشور و همینطور ایران بازتاب زیادی داشته است .با

با صورت این خبرنگارسبب شده تا او ازبازیکن سابق

این حال باشگاه سپاهان درگیری فرناندز و حضور او

بشیکتاش و فعلی سپاهان به پلیس شکایتکند .بعد

درکلوپ شبانه را تکذیبکرده است!طی روزهای اخیر

از مضروب کردن خبرنگار ،فرناندز و همراهش سوار

درگیری مانوئل فرناندز با یک خبرنگار ترک در شهر

ماشین شدند و محل را ترککردند.این اقدام فرناندز

استانبول بسیار خبرساز شده است .مانوئل فرناندز

،بازتاب زیادی دررسانه هایکشورترکیه داشته و فیلم

به همراه شــخصی که خود را مدیر برنامه او معرفی

کاملی از اتفاقات منتشرشده است .بازیکن پرتغالی

می کند ،از یک کلوپ شبانه به اتفاق  5زن بیرون می

سپاهانکه همراه این تیم برای برگزاری اردوی آماده

آید که خبرنــگار Beyaz TVرا مقابل خود می بیند.

سازی پیش فصل به ترکیه سفرکرده ازیککلوپ در

خبرنگاراین تلویزیون اقدام به تصویربرداری ازمانوئل

استانبول با  5زن بیرون می آید و این اتفاق از سوی

فرناندز می کند .مردی کــه همراه مانوئل فرناندز بود

باشگاه سپاهان تکذیب می شود!پرسش اینجاست

به ســمت خبرنگار می رود و با حمله ور شدن سوی

که باشــگاه ســپاهان دقیقا چه چیــزی را تکذیب

او می گوید :تصویر نگیر .من مدیر برنامه او هستم،

می کند؟ آیا بهتر نیست این باشگاه به جای تکذیب

در حال حاضر تنها چند بازیکن تیم ملی در لیگ های اروپایی بازی می
کنند و بقیه به لیگ برتر برگشتند .علیرضا بیرانوند ،کاوه رضایی ،سعید
عزت اللهی ،محمد نادری و مرتضی پورعلی گنجی لژیونرهای مطرحی
بودند که ترجیح دادند در فصل منتهــی به جام جهانی به ایران برگردند
تا شرایط بازی داشته باشــند .از طرفی دیگر هم مهدی طارمی ،سردار
آزمون ،ســامان قدوس ،صادق محرمی ،علیرضا جهانبخش ،مهرداد

حمله تند سرمربی تیمملی
بوکس به هالک ایرانی!
افتضاح ســجاد غریبی ،که معروف به هالک
مجازی شده ،واکنشهای منفی زیادی را درپی
داشته است.بزرگترین انتقاد مطرح شده این
استکه او با مضحکهایکه به راه انداخته ،باعث

برجستهکردن نام خود دارد.
علی استکی ،ســرمربی تیم ملی بوکس ایران
هم از همین موضوع ناراحت است و میگوید:
«بزرگترین اشتباه ما این است که به او بال و
پر میدهیم .هرکسی اختیار خودش را دارد ،او
هم تصمیمگرفته چنین افتضاحی به باربیاورد.
متاسفانه این قضیه باب شده ،قهرمانهای ما
مدتها زحمت میکشــند اما چنین فردی با
اتفاقی که هم فیلمش موجود اســت و هم واکنش
های زیادی را منجر شده بازیکن جدیدش را جریمه
و بازخواستکند؟ مسلما اگرفرناندزبه رفتارهای این
چنین دست بزند خرید موفقی برای سپاهان نخواهد
بود و برای این باشگاه دردسرسازهم می شود .حضور
با  5زن در یک کلوپ و درگیری با خبرنگار همزمان با
اردوی آماده سازی پیش فصل رفتاری نیست که از
یک بازیکن حرفه ای ســر بزند .همچنین رفتار این
بازیکن درشأن باشگاه سپاهان نیزنیست.

عکس روز
خاطرهانگیزترین
عکس
«لواندوفسکی»
ستاره لهستانی به باشگاه سابقش
بازگشــت تــا بــا همتیمیهایش
خداحافظــی کند و عکســی هم به
یادگار با جا مهایش بگیــرد .لوا که
 ۳۴۴گل در  ۳۷۵بازی زد ،در دوران
بــازی برای ایــن تیــم  ۱۹جام هم
کســب کرد .او  ۷مرتبه هم آقایگل
بوندسلیگا شد.

به تازگی توانسته در لورکوزن به ترکیب اصلی راه پیدا کند .گرچه طارمی
ستاره بی چون و چرای فوتبال ایران است؛ اما لیگ پرتغال لیگ درجه
دوم اروپا محسوب می شود و مهدی را هم مثل جهانبخش نمی توان
در کنار ستاره های بزرگ جهان قرار داد.
تیمهای آسیایی کجا و ما کجا؟!
تنها سردار آزمون و ســامان قدوس نماینده های فوتبال ایران در لیگ

سهم ناچیزایران درلیگهای معتبردنیا

میشود به جای توجه به قهرمانان واقعی ،اخبار

خروج ازکلوپ شبانه به اتفاق  5زن؛ سپاهان چگونه تکذیب میکند؟!
باشگاه سپاهان به شــکلی عجیب اتفاقی را تکذیب

سامان قدوس و سردار آزمون را داریم که قدوس در برنتفورد سردار هم

بولتون بازی می کرد.

حول محور نام او بگردد که با نمایش سعی در

مانوئل فرناندز نیز به خبرنگار  Beyaz TVحمله و به

اروپا مانده اند .گفتنی است امروز ما در پنج لیگ معتبر قاره سبز فقط

های معتبر دنیا هستند؛ اما نگاهی به آمار نشان می دهد چقدر فوتبال
ما از سایر کشورها آسیایی عقب اســت .در حال حاضر فوتبال ژاپن 16
نماینده در لیگ های معتبر اروپایی دارد که این آمار برای کره جنوبی 8
بازیکن و برای اســترالیا  5بازیکن است .مایی که مدعی تیم اول آسیا
هستیم ،تنها دو بازیکن نیمکت نشین در فوتبال سطح یک اروپا داریم
و بازیکنان مان از ترس از دست دادن جام جهانی ترجیح دادن در لیگ
داخلی بازی کنند ؛اما سختی فوتبال اروپا را به جان نخرند.

خبر روز

مونتسرات پوچهدیاز ،سرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان شد

می گویم نمی خواهم تصویــر بگیری!لحظاتی بعد

محمدی و احسان حاج صفی چند بازیکنی هستند که در حال حاضر در

این کارها میآید هم آبروی خودش را میبرد،
هم آبروی این رشته ورزشی و هم آبروی ایران
را».استکی همچنین به تاثیر فضای مجازی در
برجسته شــدن این افراد اشاره میکند و ادامه
می دهد« :ماهیت فضای مجازی همین است.
یکســری افراد را بی جهت بزرگ کرده اســت.
بیحیاییها ،شکســتن حرمتها را در فضای
مجازی میبینیــم ،این هــم روی همه آنها.
من خیلی ناراحتمکه ایشــان بــا مداحی امام
حسین(ع) رفت و این افتضاح را به بار آورد .با
اسم امام حسین بچههای ما روی مین رفتهاند!
اینکه یک آدم با اسم ایشان میرود و افتضاح به
بارمیآورد من را ناراحت میکند».سرمربی تیم
ملی بوکس ایران میگوید« :این فرد حرفهایی
میزند که واقعا عجیب است .میگوید معذرت
میخواهــم .تو کی هســتی کــه عذرخواهی
میکنی؟ چرا؟ مگر حسن یزدانی رفته باخته؟
این افتضاح را به بار آوردی و مضحکه خاص و
عام شدی .من اصال دوست ندارم درباره این فرد
صحبت کنم».وی در پایان به برنامههای پیش
روی تیم ملی اشــاره میکند « :در حال حاضر
ورزش کشور درگیر اعزام کاروان ورزشکاران به
مسابقات کشورهای اســامی است ؛اما چون
بوکس دراین رقابتها نیست ،ما اردویی  12روزه
را شروع میکنیم 29 .مهرماه مسابقات قهرمانی
آسیا را داریم؛ اما هنوز محل برگزاری مسابقه و
اوزانش اعالم نشده است».

گفت و گو
بیمحلی «اسکوچیچ» به «برانکو»؛ پروفسورمشکلی
برای جدایی ندارد!
هر شخصی که بتواند  10سال را در ایران با موفقیت پشت سر بگذارد ،توانایی تمرین دادن به بارسلونا
در قبل از ظهر و هدایت رئالمادرید در بعد از ظهر همان روز را دارد.
این خالصه ای از یک گفت وگوی مفصل با سرمربی سابق تیم ملی ایران است که در حال حاضر در
عمان روزهای آرام و نسبتا موفقی را پشت ســر میگذارد .برانکو که همواره صحبت او برای حضور
روی نیمکت ایران وجود داشته ،این بار با صراحت بیشتری پاسخ سواالت خبرنگار روزنامه وچرنی
لیست را میدهد.

* درحال حاضرچه شرایطی دارید؟
من سرمربی تیم ملی عمان هســتم و در ماه فوریه قراردادم را به مدت دو سال دیگر تمدید کردم

بنابراین تا ســال  ۲۰۲۴قرارداد دارم .البته در قراردادم بندی دارم که قید شــده در صورتی که قصد
جدایی داشته باشم باید جریمه ای بپردازم؛ بنابراین اگر بخواهم تیمم را ترک کنم و پیشنهاد بهتری
را بپذیرم مشکلی برای جدایی ندارم.

* آیا پیشنهادی ازتیم ملی ایران داشتید؟
هیچ کس به صورت رســمی از ایران با من تماس نگرفت بلکه خبرنگاران و کســانی که نزدیک به
فدراسیون هستند ،تماس گرفتند .آنجا درباره کارلوس کیروش و من به عنوان افرادی که احتماال
بتوانیم جایگزین سرمربی ایران شویم صحبت شــد؛ اما من در پاسخ به این مسئله گفتم قرارداد
دارم و به هیچ وجه نمیخواهم قراردادم دچار تزلزل بشــود و تا زمانی که اسکوچیچ سرمربی تیم
ملی ایران است ،دوست ندارم به هیچ وجه صحبتی درباره این تیم بکنم.

* چرا ایرانی ها یکباره اسکوچیچ را نخواســتند و قصد تعویض او را دارند درحالی که او تیم ایران را

به جام جهانی برده است.

زمانی که اسکوچیچ جانشین ویلموتس شــد و ماموریت خودش را آغاز کرد عناوینی در رسانه ها
مبنی بر عدم رضایت از کار او پدیدار شدند و عنوان میشد که سرمربی باید شخص دیگری باشد .از
همان آغاز ،کار برای او راحت نبود و در مرحله مقدماتی باید عراق و بحرین را شکست میداد تا بتواند
به مرحله دوم مقدماتی راه پیدا کند؛ مرحله دوم به مراتب راحت تر از مرحله اول بود .در واقع چنین
بحث هایی نباید اتفاق میافتاد.

* اســکوچیچ چطورمیتواند خودش را با تیم ملی اش برای جام جهانی آماده کند درحالی که هم
بازیکنان و هم خودش میدانند احتمال برکناری او هست.

البته که اسکوچیچ کار راحتی ندارد .بیش از یک سال و نیم اســت که در رسانه ها نوشته میشود
من در حال مذاکره با ایران هســتم و از من به عنوان سرمربی در این خصوص سوال میشود؛ این
مسئله به هیچ وجه صحت ندارد .میدانید که رســانه ها میتوانند هر چیزی دوست داشته باشند
بنویسند .من همان زمان خواستم با اسکوچیچ وارد تماس بشوم و به او توضیح بدهم این خالف
واقعیت است و من هیچ گونه اقدامی در این خصوص علیه او نکردم ؛اما متاسفانه اسکوچیچ با این
تصور که من علیه او کار میکنم ،به هیچ وجه نخواست به هیچ کدام از تماس های من پاسخ بدهد.
* شما  ۶۸ساله هستید و مدت زیادی هست که مربی و سرمربی بودید و مجددا هم قراردادتان را

دوباره تمدید کردید .چه چیزی تا این حد شما را به این سمت میکشد که برای مربیگری شوق داشته
درعمان که هفتاد و پنجمین تیم ملی دررنکینگ فیفاست.
باشید؟ مخصوصا 

من این شغل را دوست دارم و ازکارم لذت میبرم و به هیچ وجه احساس خستگی نمیکنم؛ شرایط
طوری است که حس میکنم در تعطیالت سال نو هستم و از کار با این بازیکنان لذت میبرم .آدم
سالمی هستیم و هیچ مشکل جسمانی هم ندارم و توانایی کار دارم .میل بزرگی در من برای کار در
فوتبال وجود دارد بنابراین برای اینکه بتوانم پیشرفت کنم ،باز هم روی خودم کار میکنم .عمان هم
من را جذب کرد تا در پروسه ای که میخواهند در آن تحوالتی را در فوتبال ملی خود در سطح آسیا
ایجاد کنند ،حضور داشته باشم.

بامسئولان
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نایب رییس شورای شهراصفهان:

درمسیرنظارت برپروژههای عمرانی شهربا کسی تعارف نداریم
بیتوجهی و نامهربانیها ،تیشه برریشه نیمهجان حمام تاریخی اصفهان زده است؛

نایب رییس شورای اسالمی شهراصفهانگفت :درمسیرنظارت برپروژههای عمرانی به خصوص در
موضوعات فنی شورای اسالمی شهرو معاونت عمرانی شهرداری اصفهان باید حساسیت باالیی داشته

در حال احتضار

باشیم و دراین زمینه با هیچکس تعارف نداریم.ابوالفضل قربانی دربیست و چهارمین جلسه شورای
معاونان معاونت عمران شهرداری اصفهانکه با حضورکمیسیون عمرانی شورای اسالمی شهرتشکیل
شد ،اظهار کرد :نظارت بر عملکرد مجموعه شهرداری از جمله وظایف شورای اسالمی شهر محسوب
میشود ،بنابراین اعضای شورای ششم در این مسیر تمام دقت نظر خود را به کار خواهند گرفت.وی
با بیان اینکه در مسیر نظارت به خصوص در موضوعات فنی شورای اسالمی شهر و معاونت عمرانی
شهرداری اصفهان باید حساسیت باالیی داشته باشیم و دراین زمینه با هیچکس تعارف نداریم ،ادامه
داد :بیدقتی در اجرای یک پروژه میتواند زحمات جمع کثیری از افراد را از بین ببرد و به نوعی ضایع
کند.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به روایتی از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه
فرد خائن و فرد ضایع کن یک عمل در یک ردیف قرار دارند ،تاکیــد کرد :دقت نظر کافی و دائمی در

حمام تاریخی احمدآباد در محله قدیمی جو یآباد
(گیوآباد) اصفهان در مرز بین سکونتگاه امروزی
مردم جوی آباد و زمینها ی کشاورزی این محل

قرارگرفته است

عرصههای پروژههای عمرانی بسیارحائزاهمیت است.

پیشرفت  ۹۵درصدی نصب نیوجرسی بزرگراه شهید
اقاربپرست
مدیرمنطقه پنج شهرداری اصفهان ازنصب جداکننده نیوجرسی بزرگراه شهید اقاربپرست با پیشرفت ۹۵
درصدی خبرداد.احمد رضایی اظهارکرد :درپروژه نصب نیوجرسی بزرگراه شهید اقاربپرست،گاردریلهای
حدفاصل پل شهید ستاری تا پل جانبازان به منظور رعایت ایمنی ،جمعآوری و نیوجرسی نصب میشود
که این اقدام با اعتبار  ۲۲میلیارد ریال  ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.وی افزود :اصالح
هندسی تقاطعهای شهرعالوه برسهولت تردد ،خطرات احتمالی و حوادث رانندگی را درمعابراجرای طرح
کاهش خواهد داد درهمین راستا این منطقه اصالح هندسی خیابان قائم سپاهانشهربا هزینهای بالغ بر۱۵
میلیارد ریال و دوربرگردانهای انتهای بلوارشاهد و غدیرسپاهان شهر ،خیابان سهروردی و احداث پارکینگ
اضطراری بزرگراه اقارب پرست و اصالح هندسی ورودی دبیرستان اژهای (دانشکده علوم پزشکی) دردستور
کارقرارداد.مدیرمنطقه پنج شهرداری اصفهان تصریحکرد :بهمنظورساماندهی وکاهش ترافیک ،تابلوی
متغیرخبری ( )vmsدربزرگراه شهید اقاربپرست با هزینه سه میلیارد ریال نصب شد.

یــک باستا نشــناس گفــت :بیتوجهی و

اسالمی مانند دیگر مناطق و محالتی که در شــهر اصفهان طی قرون

صورت تفکیک و تعیینشده است.وی افزود :احداث باغ ویال در جبهه

نامهربانیها تیشه بر ریشــه نیمهجان حمام

اسالمی نام خود را متاثر از نام افراد نیکوکار یا ثروتمند یا بانی ساخت

غربی حمام ،جاده خاکی ایجادشــده براثر عبــور و مرور در مجاورت

تاریخی احمدآباد اصفهان میزند ،حمامــی که روزگاری عاملی برای

یک مکان گرفته است ،افزود :بر اســاس کتاب تاریخ اصفهان نوشته

شرقی این محل و شــخمزنی زمین زراعی در جبهه جنوبی این بنای

پاکیزگی مردم یک منطقه بود ،اما امروز از نفس افتاده و به حال خود

حاج میرزا حســن خان جابری انصاری در صفحــه  ٤٢٢و در بخش

تاریخی بدون توجه به حریم و عرصه بقایای این اثر که احتماال قدمت

رهاشده است.

جغرافیای شــهر و نواحی میتوان فهمی بهتر از تقسیمات زمینهای

آن به دوران پیش از قاجار و یا اوایل قاجار تعلق دارد ،دالیل اصلی برای

عقیل عقیلی دراینباره به ایسنا گفت :حمام تاریخی احمدآباد در محله

ایسنا

زراعی در این ناحیه از شهر اصفهان داشت.

تخریب تدریجی این اثر هستند.

قدیمی جویآباد (گیوآباد) اصفهان در مرز بین ســکونتگاه امروزی

بر این اساس ،تامینکننده آب محله احمدآباد ،مادی جروکان بوده

حمام تاریخی احمدآباد در شــرایط مناســب حفاظتی قــرار ندارد و

مردم جوی آباد و زمینهای کشــاورزی این محل قرارگرفته اســت؛

که به  ۷۲سهم تبدیل میشــده ازجمله اینکه  ۲۳سهم متعلق به باغ

بوی مشــمئزکننده برخاسته از الشــههای پراکنده حیوانات ،انبوهی

جایی کــه نزدیکترین مکان به منبع آب برای تــازه بودن آب حمام،

برج جروکان ،یک سهم محله وازی ۱۴ ،سهم محله احمدآباد و  ۶سهم

از ســرنگ ،سرســوزن و ضایعات مختلف و وجود حصاری با بلوک

با فاصلهای نهچندان دور از محل ســکونت مــردم و خرابه های قالع

آشنِستان تعلق داشته است.

ســیمانی بر اطرافش وضعیت کنونی این بنا را تشــریح میکند و آن

بهجامانده از گذر تاریخ برای دسترســی بهتر و بــرای تخلیه خروجی

عقیلی تصریح کرد :همچنین سیروس شــفقی در کتاب جغرافیای

را به گورســتانی متعفن برای زندهبهگور کردنش تبدیل کرده اســت؛

آب حمام و در مجاورت آب نزدیک به محل کار کشاورزان روستا قرار

اصفهان با اشــاره به اینکه تغییر مرز قریهها در اصفهان بر اساس آب

ضمن اینکه بخشهایی از دیوار باغ مجاور و دیوار بلوکی آن با تعرض

داشته است و از این نقطه با یک پیادهروی کوتاه و طی مسیر تقریبا ۲

و جویها بوده اســت ،آورده که این زمینها اگر از یک روستا باشند

به عرصــه و حریم این اثــر ،روی بدنه و اجزای معمــاری این حمام

کیلومتری از طریق کوچهباغها بهجانب شــمالی محوطه کوه آتشگاه

باید متعلق به منطقه جویآباد قدیم تا جروکان باشــند ،ضمن اینکه

احداثشــدهاند که با یک بررســی ســاده میتوان آثار تنبوشه های

اصفهان خواهیم رسید.

زمینهای کشــاورزی بر اســاس نظام آبیاری به دســت خوانین و

ســفالین یا لوله های تاریخی انتقال آب به حمام را در زیر دیواره باغ

این باستانشــناس با بیان اینکه بیتردید محله احمدآباد در دوران

زمینداران در اصفهان تقســیمبندی شده و حدود آنها تقریبا به این

تازه تاسیس دنبال کرد.

خبر روز

خبر
مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای پروژههای محرک توسعه با اعتبار 163میلیارد ریال در
محله دردشت
مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان گفت :احداث خانه کودک و نوجوان ،ورزشگاه مادر و کودک ،پارک
دوستدار کودک ،کف سازی محور دردشت ،بهبود قسمت جنوبی مسجد جامع ،مرمت سقف بازارچه
دردشت و ساماندهی گذر امامزاده شورا از پروژههای محرک توســعه در محله دردشت است که با
اعتباری بالغ بر  163میلیارد ریال انجام میشود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،محمدباقر کالهدوزان با اعالم این خبر اظهار
کرد :تراکم بافت فرســوده و تاریخی ،بازارها و مراکز تجاری متعدد در خیابانهای عبدالرزاق و ابن
سینا و همچنین افزایش تردد خودرو و عابرین موجب نارضایتی ساکنان محله شهشهان یا دردشت
شده و تمرکز مدیریت جدید شهری را در راستای احداث پروژههای جدید به خود جلب کرده است.
وی یکی از مهمترین پروژههای این محله در ســالهای گذشــته را ســاماندهی محور گردشگری
دردشت دانست و افزود :این محور از ابن سینا آغاز شده و با گذر از بازارچه دردشت ،حمام دردشت
و بوستان دردشت به ســمت دومنار دردشت (ســلطان بخت آغا) ،عصارخانه جماله ،حمام شیخ
بهایی و بازارچه شیخ بهایی ادامه یافته اســت.به گفته کالهدوزان ،این پروژه شامل بلوک فرش یا
سنگ فرش کف و کاهگل دیوارهای تخریب شده بوده است .مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با
اشاره به تدوین طرحهای جدید برای پروژههای محرک توسعه در این محله بیان کرد :با مطالعات
گسترده درخصوص ویژگیهای این محله و اختصاص پروژههای مخصوص کودکان که از سالیان
قبل توسط نماینده یونیسف در ایران مورد تایید قرار گرفت ،پارک دردشت به عنوان پارک دوستدار
کودک انتخاب شد.
وی افزود :به دنبال آن ،تکمیل و تجهیز وسایل کودک در این بوستان ،احداث خانه کودک و ورزشگاه
ویژه مادر و کودک نیز به عنوان پروژههای جانبی تصویب شد.کالهدوزان خبر داد :بر اساس رویکرد
جدید مدیریت شهری و طرح محله محوری ،عالوه بر تایید این پروژهها عملیات تسریع آزادسازی،
طراحی و تجهیزکارگاه انجام شده و دراین راستا عملیات حفاری خانهکودک نیزدرهفته جاری انجام
میشود .کالهدوزان با بیان اینکه یکی از مهم ترین درخواستهای شهروندان این محله آزادسازی
گلوگاههای آن است ،خبر داد :در ســال جاری اعتباری بالغ بر  50میلیارد ریال به منظور آزادسازی
گلوگاههای این محله اختصاص داده شده است.
وی افزود :همچنین باتوجه به ترافیک و تصادفات بیش از حد خیابان ابن ســینا ،عملیات احداث
رفیوژ میانی در این خیابان انجام شده که آمار تصادفات را به نحو چشمگیری کاهش داده است.
ساماندهی جنوب مسجد جامع و طرح محله گردشگری شیخ بهایی درسال جاری
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان درباره دیگر پروژه شاخص در محله دردشت اعالم کرد :در راستای
بهبود و ساماندهی محیطی جنوب مسجد جامع و طرح محله گردشگری شیخ بهایی در سال جاری،
آزادسازیها با هزینه  33میلیارد ریال انجام شده است.وی ادامه داد :به این منظور از مالکان گرامی
درخواست همکاری بیشتری با شهرداری منطقه را داریم تا آزادسازیها هرچه زودتربه سهولت انجام
شود.کالهدوزان از مرمت سقف بازارچه دردشــت با اعتبار  13میلیارد ریال در سال جاری خبر داد و
گفت :این پروژه دردست اقدام است که با توجه به تکمیل مرمت سایر سقف ها ،نیازمند اعتبار 55
میلیارد ریالی هستیم.وی با اشاره به قدمت تاریخی بازار دردشت تاکید کرد :متاسفانه تردد وسایل
نقلیه در این بازار آسیبهایی را به بدنه و سقف آن وارد کرده است ،لذا طرح احداث گذر کمکی به این
بازار را در دست مطالعات شهرسازی قرار داده ایم که با تصویب و اجرای آن تردد وسایل نقلیه در بازار
به طور کلی حذف خواهد شد .کالهدوزان از هزینه  163میلیارد ریالی جهت اجرای پروژههای مذکور
در محله دردشت در سال جاری خبر داد و افزود :با اجرای پروژههای مذکور در محله دردشت ،یکی
از گذرهای مهم گردشگری شهر اصفهان ساماندهی میشود تا شاهد رونق این محله و برخورداری
آن از خدمات شهری باشیم.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای
سبزشهرداری اصفهان خبرداد:

رونمایی از 6طرح جدید
مرتبط با فضای سبزدر
نمایشگاه مدیریت شهری

مدیرعامــل ســازمان پارکها و فضای ســبز
شهرداری اصفهان گفت ۶ :طرح و ایده جدید از
سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری

دستیار ویژه شهردار در امور فنی و اجرایی پیشنهاد داد؛

بهکارگیری مهندس مشاوربرای نظارت برحسن اجرای
پروژههای عمرانی
دستیار ویژه شــهردار اصفهان در امور فنی و اجرایی با بیان اینکه باید برای رفع مشکالت پروژه های
عمرانی شهرچارهاندیشیکرد،گفت :پیشنهادات مختلفی همچون بهکارگیری مهندس مشاورو یاگروه
مشاوران برای حسن اجرای پروژههای عمرانی مطرح شده است ،زیرا فقط با یک نفر ناظر نمیتوان
به تمام معضالت رسیدگیکرد.ایرج مظفردربیستوچهارمین جلسه شورای معاونان معاونت عمران
شهرداری اصفهانکه با حضورکمیسیون عمرانی شورای اسالمی شهرتشکیل شد ،با بیان اینکه اکنون
درمعاونت عمرانی نزدیک به  ۳۸۰قرارداد پروژه وجود دارد ،اظهارکرد :پیادهرو سازیها ،خیابانسازی،
تاسیسات آبرسانی ،مناسبسازیها ،احداث پارک و فضای سبز از جمله اقدامات معاونت عمران
شهرداری اصفهان به شمار میرود این در حالی است که تناسبی بین حجم باالی فعالیتهای این
معاونت با نیروی انسانی وجود ندارد.وی ادامه داد :استفاده ازنظرات متخصصان،کارشناسان خبره و
اساتید دانشگاهی در اجرای پروژههای عمرانی همواره یکی از اهداف مهم معاونت عمران شهرداری
اصفهان محسوب میشود ،درواقع سعی شده است بهروزرسانی دانش دراین معاونت صورتگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد:

توسعه ساخت و سازهای شهری ،همگام با حفظ بافت تاریخی
متخصص ژئوتکنیک و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت :حرکت شهر به سمت ساخت و ساز جدید  ،نباید به بافت تاریخی آسیبی وارد کند.حمید
هاشمالحسینی اظهار کرد :حرکت شهر به سمت بافت مدرن نباید آسیبی به بافت تاریخی وارد کند و این موضوع درکالن شهر اصفهان همواره مورد توجه قرار گرفته
است.در طول ساخت خط یک مترو احتمال ایجاد آسیب به سی و سه پل وجود داشت؛ اما با درنظر گرفتن تدابیر الزم ایجاد ایستگاههای خط یک مترو به ابنیه
تاریخی آسیب وارد نکرد.وی افزود :اصفهان شهری تاریخی است و بافتی قدیمی دارد ،اما این موضوع سبب نمیشود که شهر به سمت بافت جدید و نوین حرکت
نکند و نکته مهم این استکه درطول روند ساخت،جوانب احتیاط به طورتخصصی رعایت شود.متخصص ژئوتکنیک و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
افزود :با وضعیت فرونشست ،افزایش جمعیت و دیگر مشکالت ،خیابانها نمی توانند حجم زیاد ماشینها را تحمل کنند و توسعه خطوط مترو باید مدنظر قرار
گیرد.در ساخت ایستگاه های خط دوم مترو نیز این مهم رعایت شده اســت .با به کارگیری تکنیکها و فناوریهای جدیدی که در کشور موجود است می توان
همزمان با توسعه و ساخت و سازهای جدید و مدرن شهری از خرابی بافت تاریخی جلوگیری کرد.

اصفهان دریازدهمین نمایشگاه مدیریت شهری
(خدمات شهری) رونمایی شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری :

عرفان منش با اعــام این خبر اظهــار کرد6 :

با کمبود شدید راننده سرویس مدارس مواجه هستیم

طرح جدید شامل ساخت درخت مایع ،آبیاری
هوشــمند ،توموگرافی درختــان ،لحاف بتنی،
ســموم ارگانیک و غیر شــیمیایی و سازههای
ژئودزیک ساختگلخانه دریازدهمین نمایشگاه
مدیریت شهری (خدمات شــهری) رونمایی
شد.وی با تشــریح جزئیات طرحهای مذکور،
توضیــح داد :درخت مایع ،طرح یک شــرکت
دانش بنیان استکه قراراست برای اولین باردر
اصفهان رونمایی شود.
عرفان منش افزود :دراین طرح با اســتفاده از
نوعی میکرو جلبک ،دی اکسیدکربن هوا جذب
و اکسیژن تولید خواهد شــد و بر این اساس
میتوان محدودیتهای ناشی ازتملک زمین و
مصرف آب آبیاری را درتولید اکسیژن برای شهر
برطرف کرد.به گفته مدیرعامل سازمان پارکها
و فضای سبزشهرداری اصفهان ،درطرح آبیاری
هوشمند توانایی محاسبه نیازآبی روزانه هرگیاه
و تعیین دقیق زمان و میزان آبیاری را خواهیم
داشــت که باعث کاهش مصرف آب و هزینهها
میشود .عرفان منش درباره توموگرافی درختان
به عنوان طرح دیگرگفت :دراین طرح اسکن تنه
درختان به منظور سنجش تراکم چوب و میزان
مقاومت آن در مقابل وزش باد ارائه میشود تا
از خطرات ناشــی از وزش باد و سقوط درختان
جلوگیری شود.وی ،سازههای ژئودزیک را الهام
گرفته ازطبیعت دانست و بیانکرد :این سازهها،
سازه هایی ســبک با قدرت و ســرعت باالی
اجرایی در ساخت گلخانههاست .به گفته وی،
این روش ابتدا توسط شــرکتهای آمریکایی
ابداع و درحال حاضرتوسط شرکتهای داخلی
بومی سازی شده است.

مدیر عامل سازمان تاکســیرانی شهرداری اصفهان
گفت:قبل از شیوع کرونا هشت هزار راننده سرویس
مدارس در سازمان تاکســیرانی شهرداری اصفهان
فعالیت میکردند؛ اما در حال حاضر بیش از شش
هزارنفرازاین شغل خارج شدهاند.
محمد پرورش ،در جلســه هماندیشی و همافزایی
ســرویس مدارس ،اظهار کرد :قبل از شــیوع کرونا
هشــت هزار راننده ســرویس مدارس در سازمان
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان فعالیت میکردند،

عکس خبر
نصف جهان ،میزبان
سه آالله شهید
خواهد بود
جانشین رییس شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان
گفت :سه شهید تازه تفحص شده،
امروز در اصفهان تشییع میشوند.
برنامه تشییع شهدای تازه تفحص
شده ســاعت  ۱۸از چهارراه آبشار،
ابتدای خیابان امام سجاد (ع) به
سمت گلستان شهدا خواهد بود.

اما در حــال حاضر بیش از شــش هزار نفــر از این

دانشآموزان ،تصریح کــرد :در ابتدا که نرخ مصوب

شغل خارج شدهاند ،از این رو با کمبود شدید راننده

کارگروه تعیین شــد ،رضایت راننــدگان را به دنبال

سرویس مدارس مواجه هستیم.وی با بیان اینکه

داشت ،اما در ادامه با توجه به تورم ایجاد شده ،شاید

یکی از بزرگ ترین چالشهای سازمان تاکسیرانی

رانندگان رضایت کامل از ایــن میزان افزایش نرخ را

شهرداری برای آغاز سال تحصیلی جدید نبود راننده

نداشــته باشــند.وی با تاکید بر تصویب نرخ جدید

ســرویس مدارس اســت ،افزود :یکی از تاکیدات

ســرویس مدارس توسط شورای اســامی شهر و

ســازمان تاکســیرانی برای نرخ گذاری سرویس

تایید فرمانداری ،خاطرنشانکرد :متولیان امرخاصه

مدارس برای سال تحصیلی جدید ،جمعبندی نظرات

مدیران مدارس باید دراین زمینه جهادی و ویژه اقدام

متولیان امــر و پرداختن به این موضــوع از زوایای

کنند.پرورش با بیان اینکه بدون شــک مهم ترین

مختلف بودکه این مهم تا حد ممکن صورتگرفت.

اولویت سازمان ،ســرویس مدارس دانش آموزان

مدیرعامل سازمان تاکســیرانی شهرداری اصفهان

است ،ادامه داد :دراین راستا ازبیستودوم مردادماه

با اشــاره به جلســات متعدد کارگروه ماده  ۱۸برای

تبلیغاتگستردهای را درسطح شهربرای جذب راننده

تعیین نرخ سرویس مدارس سال تحصیلی جدید

سرویس آغازمیکنیم.

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

در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوقالعاده فوالد مبارکه صورت گرفت؛

 ۵۰هزارمیلیارد تومان سود نقدی تقسیم شد

درمجمع عمومی فوالد مبارکه  ۱۷۰تومان سود به ازای هرسهم شرکت فوالد مبارکه مورد

بـا سـرمایهگذاری  ۴۰هزارمیلیارد تومانی را آغازکرد و درهمین راستا درسـال جـاری

موافقت قرار گرفت؛ همچنین طی مجمع عمومی فوقالعاده ،سرمایه شرکت از مبلغ

نیزبا امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،راهآهـن

 ۲۹۳۰۰به  ۵۳۰۰۰میلیارد تومان (معادل  ۸۰.۸۸درصد) از محل سود انباشته افزایش

جمهوری اسالمی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،در مسیر تحقـــق ایـن

یافت.مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه روز سهشنبه

طرحهــاگام نهـاد و با پیگیری اهـداف تعیینشده درسند چشمانداز ۲۰ساله صنعت

 ۱۱مردادماه سال جاری با حضور امیر خرمیشــاد (به نمایندگی از سازمان ایمیدرو)،

کشور ،همـه تـوان و تالش خود را جهت افزایش تولید به کار گرفته تا با تضمین ادامه

بهعنوان رییس مجمع ،سعید محمدی(به نمایندگی ازشرکت توسعه رفاه) ،طهمورث

روند رو به رشد خود و تامیـن نیـــازبیش از ۳هزارو  ۵۰۰شرکت و صنایع استراتژیک

جوانبخت (به نمایندگی از ســهام عدالت) بهعنوان ناظران ،نماینده سازمان بورس و

ازجمله خودروســازی ،لوازم خانگی ،لوله و پروفیل ،صنایع نفت ،گاز و پتروشــیمی،

حسابرس شرکت و مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه برگزارشد.مجمع عمومی عادی

پیشران اقتصـاد غیرنفتـیکشـورباشـد.وی خاطرنشانکرد :آمارو ارقـام بـه روشـنـی

سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه برای سال منتهی به  ۲۹اسفندماه ،۱۴۰۰

گـــواه این مدعاست که شرکت فوالد مبارکه در سال  ،۱۴۰۱با مدیریت و برنامهریزی

بهصورت حضوری و آنالین با حضور ۷۴.۷درصد از سهامداران برگزار و با اکثریت آرای

دقیـق و با بهرهبرداری از پروژههـای متعـدد ازجمله با قوت هرچه بیشتر عـزم خود را

سهامداران ،صورتهای مالی این شرکت ،بهعنوان دومین شرکت بورسیکشورازنظر

جزمکرده تا بهرغم همه محدودیتها ،اسمزمعکوس ثانویه(  )2ROو راهاندازی واحـد

ارزش بازارتصویب شد و تخصیص  ۱۷۰تومان سود به ازای هرسهم شرکت فوالد مبارکه

گاززدایی وکربنزدایی ،ضمـنکاهش مصرف آب ،امکان تولید فوالدهـای الکتریکی

مورد موافقت مجمع عمومی عادی سالیانه قرار گرفت؛ همچنین طی مجمع عمومی

را فراهـمکنـدکـه ایـن امـرنشاندهنده توانایی باال برای رقابت تنگاتنگ با فوالدسازان

فوقالعاده ،سرمایه شــرکت از مبلغ  ۲۹۳۰۰به  ۵۳۰۰۰میلیارد تومان(معادل ۸۰.۸۸

برتـرجـهـان اسـت .این درحالی استکه درسال  ۱۴۰۰برای پاسخگویی بهتـربـه نیـاز

درصد) از محل ســود انباشته افزایش یافت؛ این افزایش ســرمایه بهمنظور احداث

بـازارداخـل  ۸محصول جدید توسط فوالد مبارکه طراحی و تولید شد.

نیروگاه  ۹۱۴مگاواتی ،خرید  ۵۰دســتگاه لوکوموتیو و مشــارکت درافزایش سرمایه
شرکتهای سرمایهپذیر صورت گرفته است؛ همچنین اصالحات پیشنهادی سازمان
بورس دراساسنامه شرکت اعمال شد.
تعریف  ۱۸۶هزارمیلیارد تومان پروژه درفوالد مبارکه

ت همهجانبه ازشرکتهای دانشبنیان
حمای 
طیبنیا تاکید کرد :بومیسازی بیش از  ۱۰۰هـــزار قطعـه و تجهیـز طی سالیان
گذشـــته با حمایتهای همهجانبـــه از شــرکتهای دانشبنیان و همکاری
شرکتهای ســازنده داخلی تنها گوشــهای از دســتاوردهای فوالد مبارکه برای

محمدیاســر طیبنیا ،مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ابتدای این مجمع ضمن

خودکفایی حداکثری صنعت فوالد کشور است که بهرغـــم وجـود مشکالت ،با

خیرمقدم به سهامداران اظهارکرد:کارکنان و جهادگران بلنـدهـمـتگـروه فوالد مبارکه

مدیریت بهینه منابع موجـــود و جدیت کارکنان در بخشهای مختلـف تـداوم

در  ۳ماهه نخست سالی که از سوی رهبر معظـم انقالب اسالمی ،بـه عنـوان سـال «

مییابـد تمامی مایه مباهـات اسـتکـه درکنـارایـن دستاوردها فوالد مبارکـه بـه

تولیـد ،دانشبنیان؛ اشتغالآفرین» مزین شد ،توانستند به رکوردهای متعدد روزانه و

عنـوان شهروندی مسئولیتپذیر و در راستای عمـل بـه مسئولیتهای اجتماعی

ماهیانه دست یابند .وی با بیان اینکه ثبت  ۲۷رکورد به تنهاییگذرازیک حد نصـاب و

خـود از ابتـدای همهگیـــری ویروس کرونا در سطح کشور در کنار کادر درمـان

رویه معمـول بـوده و  ۱۸۶هزارمیلیارد تومان پروژه برای فوالد مبارکه طی سه سال آینده

و مـردم شریف ایـران بـوده و بـا تامیـن بیـــش از  ۲۵هـزار و  ۷۰۰تن اکسیژن

در دستور کار قرار گرفته است ،افزود :عـالوه بـر ایـن ،در پی کسب ایـن موفقیتها در

مـورد نیـاز مراکز درمانی کشور ،از هیچ تالشـی بـرای کمک به خدمتگزاران ایـن

اولین همایش تجلیل ازبرترینهای بورسکاالیکشورنیـزبـه عنـوان شـرکت برتراز

عـرصـه کوتاهـی نکرده است.وی با بیان این که در فروردینماه امسال  ۳۰رکورد

لحاظ ارزش دربورسکاال انتخـاب شـد.

تولید روزانه در فوالد مبارکه ثبت شــده که در نوع خود بیسابقه است ،ادامه داد:

آغازعملیات احداث  ۵پروژه بزرگ بـا سرمایهگذاری  ۴۰هزارمیلیارد تومانی
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکهگفت :فوالد مبارکه درسالگذشـتـه بـه عنـوان یکی از
شرکتهای بزرگکارگروه پیشرانان پیشرفت ایــران اسالمی بـرای مشارکت دربزرگ
تریـن ســرمایهگذاری صنعتی تاریخ اقتصـاد ایـران ،عملیـات احـداث  ۵پروژه بزرگ

از آنجایی که ایـن شـرکت ،عمـل بـه مسئولیتهای اجتماعی را یکی از رسالت
های اصلی خود میدانـد ،بـا فـراهـم کـــردن زمینه اشتغال پایـدار بـرای ۳۵۰
هـزارنفـربـه صـورت مستقیم و غیرمستقیم و همچنیـن بـا حمایت حداکثری از
مراکز دانشبنیان در رونق اقتصادی و تزریق امیـد بـه جامعـه بـا فاصلـه معـنـی
داری نسبت به سایر شرکتهای داخلـی ایفای نقـش کرده اسـت.

تولید تختال الکتریکی؛ گامی درجهت تحقق تولید محصوالت جدید
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه درراستای تحقق تولید محصوالت جدید،
تختال الکتریکی در سال جاری تولید شد که محصول نهایی آن به بازار عرضه خواهد
شد ،گفت :با افتخـارتـمـام خـدمـت سهامداران و شرکایکسب وکارعـرض میکنیم
که فوالد مبارکـه همـــواره درتالش استکه امانتدارواقعی سرمایه آنهـا باشـد؛ از
حمایتهـا و پشتیبانیهای شما عزیـزانکـه همـواره ایـن مـولـود افتخارآفرین انقالب
اسالمی را درمسیرتعالی یاری دادهاید ،قدردانیکرده و امیدواریم درادامـه ایـن مسـیر
پرافتخـاربـرای شکوفایی اقتصاد ایران اسالمی و ارزشآفرینی برای سهامداران ،ذی
نفعان ،جامعه و صنعتکشورگامهای موثرتری برداریم.وی افزود :درآمد فوالد مبارکه
ازفروش داخلی  ۱۴۷هزارمیلیارد تومان بــوده و  ۳۲هزارمیلیارد تومان نیزمربوط به
صادرات این شرکت بوده که در این زمینه به ترتیب شاهد افزایش  ۷۸و  ۶۶درصدی
فروش درسال  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۹۹بودهایم.

سیاالت ،طرح توسعه سنگان ،طرحهای جنبی و پشتیبانی ،پروژههای نورد گرم ،نورد
سرد ،فوالد سبا و فوالد سفیددشت ازجمله طرحهای توسعهای استکه درگروه فوالد
مبارکه برنامهریزیشده است.
احداث نیروگاه برای کاهش ضررهای احتمالی
وی بیان کرد :مطالعات و ارزیابیهای اولیه در خصــوص احداث پروژه احداث
واحد اسیدشــویی و نورد ســرد در شــرکت فوالد امیرکبیر کاشــان ،به ظرفیت
 ۵۰۰هزار تن در ســال انجامشده و براســاس برنامهریزی صورتگرفته در سال
جاری عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شــد؛ با اعمال محدودیتهای تخصیص
برق به صنایع ،بخش عمدهای از فوالدسازان متضرر شــدند .از اینرو ،بهمنظور
کاهش ضررهای احتمالی ،برنامهریزی برای احــداث نیروگاه  ۹۱۴مگاواتی در

تولید بیش از ۹میلیون و  ۳۳۸هزارتن فوالد خام

حال انجام است.طیبنیا به برنامههای توسعهای شرکت فوالد مبارکه در حوزه

طیبنیا تصریحکرد:گروه فوالد مبارکه با تولید بیش از ۹میلیون و  ۳۳۸هزارتن فوالد
خام بیش از ۴۳.۱۱درصد ازبازارفوالدسازان بزرگکشوررا دردست دارد و میزان تولید
محصوالت سرد این شرکت در سال  ۱۴۰۰نسبت به مدت مشــابه سال قبل از آن ،به
میزان  ۱۱هزار تن افزایش یافت .وی با اشــاره به رکورد تولید سالیانه در خطوط اصلی
تولید این شرکت درسال ۱۴۰۰گفت :درسال تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها ،دراین
شرکت با همراهی و همکاری تمامی کارکنان شرکت توانستیم به رکوردهای جدیدی
دست یابیم؛ بهطوریکه رکورد  ۹میلیون و  ۳۳۸هزار تن تختال ،رکورد  ۴میلیون و ۱۷
هزارتنگندله ،رکورد  ۶میلیون و  ۱۵۴هزارتنکالفگرم و رکورد یک میلیون و  ۶۰۲هزار
تنکالف سرد ثبت شده است.
عملکرد درخشان طرحهای توسعهای ،زیرساختی و سرمایهای شرکت فوالد مبارکه
وی در ادامــه به عملکرد فــروش پرداخت و توضیــح داد :میــزان افزایش فروش
محصوالت گروه فوالد مبارکه در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل از آن در محصوالت گرم
 ۴درصد ،در محصوالت ســرد ۱۰ ،درصد و در محصوالت پوششدار ۵ ،درصد افزایش
یافتکه درنهایت توانستیم به عدد فروش  ۹میلیون و  ۳۱۸هزارتن برسیمکه  ۵درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد یافته است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
به عملکرد طرحهای توسعهای ،زیرساختی و سرمایهای شرکت فوالد مبارکه هم اشاره
کرد و افزود :پروژه احداث خط تولید نورد گرم  ۲بهمنظور کســب سودآوری پایدار از
طریق تکمیل سبد محصوالت کیفی با ظرفیت تولید  ۴.۲میلیون تن کالف گرم شامل
گریدهای مختلف درابعاد متفاوت دردستورکاراست؛ احداث نیروگاه سیکل ترکیبی

معاون خدمات شهری شهرداری مبارکه مطرح کرد:

با راندمان باال به ظرفیت اسمی  ۹۱۴مگاوات ،افزودن  ۵۰دستگاه لوکوموتیو به ناوگان
حملونقل ریلیگروه فوالد مبارکه ،اجرای پروژههای آهنسازی ،فوالدسازی ،انرژی و

معدن بهمنظور تامین پایدار اشاره کرد و گفت :همواره تامین مواد معدنی پایدار
یکی از چالشهای اساسی این شرکت است و شرکت فوالد مبارکه در ارزیابی و
اکتشاف محدودههای معدنی و توسعه معدن بهمنظور تامین پایدار با ارزیابی و
اکتشاف محدودههای معدنی و تامین و فرآوری سنگآهن اقدامات ارزشمندی
را محقق کرده اســت.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :مجموع
بهای تمامشده ســرمایهگذاریها در سهام شرکتهای بورســی در پایان سال
 ۱۴۰۰نسبت به سال قبل معادل  ۷۱درصد رشد داشته است .رشد بهای تمامشده
پرتفوی سرمایهگذاری شرکت ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای
سرمایهپذیر و تحصیل سهام است؛ به عالوه در سال  ۱۴۰۰با وجود شرایط حاکم بر
بازار سرمایه مجموع ارزش بازار سرمایهگذاریهای بورسی نسبت به سال قبل از
آن به میزان  ۹درصد افزایش داشته است.
ارزش روزشرکتهای بورسی درسال  ۱۴۰۰بالغ بر ۵برابربهای تمامشده آنهاست
طیبنیا ،حاشیه سودآوری خالص شرکت در سال  ۱۴۰۰را  ۵۸درصد اعالم کرد و
گفت :با توجه به بهبود تقاضای داخلی محصوالت و افزایش قیمتهای جهانی
فوالد در سال  ۱۴۰۰و افزایش فروش شرکت در درآمد شرکت از رشد  ۸۸درصدی
برخوردار بود و به دنبال اجرای سیاستهای کاهش هزینهها ،نهایتا نسبتهای
سودآوری از رشد چشمگیری نسبت به ســال  ۱۳۹۹برخوردار بودهاند .همچنین
مقایسه این نسبتها با سایر رقبا حاکی از باالتر بودن این نسبتهای سودآور به
طور قابل مالحظه نسبت به رقبا بوده است.

مدیرعامل فرابورس عنوان کرد:

حضورفعال پاکبانان درمحل های عزاداری هیئت های مذهبی درایام محرم

اصفهان؛ سرآمد در بازارسرمایه

معاون خدمات شهری شهرداری مبارکه گفت :همزمان با ایام محرم و برپایی
مراسم عزاداری اباعبدا ...الحســین(ع) نیروهای خدماتی معاونت خدمات
شهری شهرداری مبارکه برای نظافت شهر آماده باش هستند.نصرا ...رفیعی
اظهارکرد :شــهرداری مبارکه و زیرمجموعه های معاونت خدمات شــهری به
صورت  ۲۴ساعته در جهت نظافت شــهر فعال خواهند بود.وی افزود :در ایام
محرم نیروهای خدماتی معاونت خدمات شــهری فعالیــت خود را بیش از
گذشته برای نظافت شهر انجام خواهند داد.معاون خدمات شهری شهرداری
مبارکه خاطرنشان کرد :برنامه ریزی وهماهنگی های الزم برای جمع آوری و
حمل پسماندهای ترو خشک تولید شده به صورت مستمرو درطول شبانه روز
انجام شده است.،رفیعی با بیان اینکه در ایام محرم به ویژه دهه اول پاکبانان
ازساعت  22در محل های عزاداری هیئت های مذهبی به منظور پاک سازی
سریع و نظافت معابر مســتقر شــده اند ،ادامه داد :کارگرانی مازاد بر کارگران
شب نیزاز ساعت  5صبح الی  ۲۰برای نظافت شهردرروزهای تاسوعا و عاشورا
فعال هستند.نصرا ...رفیعی اظهارکرد :ازابتدای ماه محرم و همزمان با برگزاری
مراسم عزاداری حسینی توســط هیئتهای مذهبی در فضاهای باز شهری،
نیروهای خدمات شــهری به منظور خدمترسانی به عزاداران به صورت کامل
در سطح شــهر ومحالت تابعه حضور دارند و این ارائه خدمات در روز تاسوعا و
عاشورای حسینی با توان بیشتری انجام خواهد شد.وی ادامه داد :در همین
راستا تمام نیروهای خدمات شــهری با ظرفیت حداکثری و با فعالیت بیش
از  55پاکبان در هر روز ،مشغول خدمترسانی به عزاداران اباعبدا ...الحسین

(ع) هســتند.رفیعی خاطرنشــان کرد :همزمان با دهه اول محرم و مراسم
عزاداری سید و ساالرشهیدان امام حسین علیه السالم ،پاکبانان زحمتکش
شهرداری به نظافت و رفت و روب معابرشهرمی پردازند و پاک سازی ،تنظیف
و شست وشوی معابر ،میادین و جداول سطح شهرازمواد موجود و همچنین
ایجاد محیط سالم برای شهروندان با همت کارگران خدوم خدمات شهری در
وضعیت مطلوب جهت رفاه حال عزاداران انجام خواهد شــد.معاون خدمات
شهری شهرداری مبارکه اظهارداشتکه درراستای حفظ بهداشت عمومی شهر
و برگزاری مراسم عزاداری با شکوه ،ازنقطه نظرات و رهنمون های شهروندان
اســتقبال خواهد کرد و خواهان همکاری و مســاعدت هیئت ها ودستجات
عزاداری با خدمتگزاران خود درمعاونت خدمات شهری هستند.

فرماندار شاهینشهر و میمه خبرداد:

افزایش  ۳۰درصدی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شاهینشهرو میمه
فرماندار شاهینشــهر و میمــه از افزایــش  ۳۰درصدی اعتبــارات تملک

پیگیری کمبودهای بیمارســتان گلدیس شاهینشهر اعم از تجهیز آی سی

داراییهای ســرمایهای شاهینشــهر و میمه و همچنین اولویت مدیریت

یو ،سیسییو و اتاق عمل بیمارستان بوده است .همچنین ،تکمیل و تجهیز

شهرستان برای تجهیز بهینه بیمارستان گلدیس شاهینشهر ،خبر داد.

پروژههای عمرانی که از آغاز آن بیش از  ۱۰سال زمان میگذرد نظیر دو پروژه

ســید محمدرضا کاظمی طبا بــا بیان اینکــه اعتبارات تملــک داراییهای

مهم جاده جدید علویجه و احداث ساختمان جدید شبکه بهداشت و درمان

سرمایهای شهرستان پاسخگوی نیاز آن نیست ،اظهار کرد :با وجود افزایش

شهرستان از دیگر اولویتهای مدیریت شهرستان است.

 ۳۰درصدی اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای شاهینشــهر و میمه

فرماندار شاهینشــهر و میمــه با بیان اینکــه بودجه هیچ کــدام از ادارات

انجام تعهدات و بهرهبرداری از پروژهها نیازمند استفاده از ظرفیت اعتبارات

شاهینشهر و میمه با کاهش روبه رو نبوده اســت ،خاطرنشان کرد :تمرکز

استانی ،مشــارکت خیران و همچنین ردیفهای مسئولیتهای اجتماعی

توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستان امسال بر پروژههای

صنایع بزرگ در شهرستان است.

اولویتدار و تکمیل و بهرهبرداری از آنهاســت .اعتبارات تملک داراییهای

وی با اشــاره به ضرورت اتمام پروژههای نیمهتمام و اولویتبندی آنها بر

سرمایهای شاهین شهر و میمه بر اساس ضوابط بودجه سال  ،۱۴۰۱آخرین

اساس باالترین درصد پیشرفت ،یکی از ظرفیتهای شهرستان را بهرهمندی

اطالعات چگونگی تخصیص و جذب اعتبار تملک داراییها ،وضعیت نهایی

از پتانسیل عضو هیئترییسه مجلس شورای اســامی در جذب اعتبارات

پروژههای تملک و دارایی سرمایهای ،بررسی پروژههای عمرانی اولویتدار

استانی و ملی برشمرد و افزود :یکی از اولویتهای مدیریت شاهینشهر و

نیمهتمام با بیشترین پیشــرفت فیزیکی و نیز چگونگی اجرای برنامههای

میمه در سال جدید درباره تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای

اشتغال در شهرستان تخصیص داده میشود.

حدیث زاهدی

میثم فدایــی ،مدیرعامل فرابــورس ایران در

اصفهان هستند .در سال گذشته ،نزدیک به  ۱۰۲میلیارد تومان تامین مالی

نشســت خبری همایش فرصتهای تامین

جمعی برای دانش بنیانها انجام گرفت و از ابتدای ســال تاکنون نیز ۷۵

مالی شرکتهای دانشبنیان که با حضور مدیرعامل فرابورس ایران ،معاون

میلیارد تومان منبع مالی برای آنها جمع آوری شده است.

پذیرش فرابورس و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع و معادن اصفهان

به گفته فدایی ،در حال حاضر  ۱۴سکو در فرابورس فعال است که میتوانند

برگزار شد ،اظهار داشت  :فرابورس در نظر دارد با نگاه جدیدی فعالیتهای

امکان تامین مالی شــرکتهای دانشبنیــان اصفهان را نیــز فراهم کنند

خود را ادامه دهد و بازار ســرمایه را نه تنها محدود به تهــران نمیبیند بلکه

ضمن اینکه پتانســیل خوبی در این استان در مشــارکت برای تامین مالی

بازاری به وسعت یک کشور در نظر دارد و اســتان اصفهان از این لحاظ جزو

شرکتهای دانشبنیان وجود دارد و یکی از طرحهای بزرگ که رکورد تامین

استانهای سرآمد است .مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه اصفهان

مالی کراد فاندینگ را ثبت کرد ،متعلق به استان اصفهان بود.

از لحاظ شرکتهای کامودیتیمحور در بازار سرمایه سهم باالیی دارد ،افزود:

وی در خصوص نحوه پذیرش شــرکتهای دانش بنیان در بازار ســرمایه

همچنین شــرکتهای دانشبنیان خاصی دارد که فرصت و فضای حضور

گفت :تاکنون  ۵۴شــرکت دانشبنیان در بازار سرمایه پذیرش شدهاند که

آنها در فرابورس وجود دارد.فدایی ،هدف از برگزاری این همایش و حضور

 ۱۹شرکت در سازمان فرابورس و پنج شرکت در شرف عرضه در بازار هستند

فرابــورس در اصفهان را معرفــی ابزارهــای تامین مالی به شــرکتهای

و استان اصفهان از این آمار سهم باالیی را به خود اختصاص داده است .در

دانشبنیــان برشــمرد و گفت :در ســالی که توســط رهبر معظــم به نام

سال جاری جهت تسریع در پذیرش شرکت های دانش بنیان ،پیش بینی

دانشبنیان نامگذاری شده اســت باید ظرفیتهای بازار سرمایه را به این

های الزم انجام و مسیر ســبزی برای ورود این شرکت درنظر گرفته شده تا

شــرکتها معرفی کرد.وی با بیان اینکه شــرکتهای دانش بنیان مراحل

آنها بتوانند برای توسعه خود وارد بازار سرمایه شوند.

مختلفی را از ایده تا مرحله رشد و توسعه یافتگی خود طی میکنند ،تشریح

مدیرعامل فرابــورس ایران با بیــان اینکه فرآیند پذیرش شــرکت در بازار

کرد :در حوزه تامین مالی ایدهها صندوقهای جسورانه در فرا بورس فعال

پایه انجام نمیشــود و تمــام پذیرشها بازار اصلی اتفــاق میافتد ،گفت:

هســتند .در حال حاضر  ۱۴صنــدوق جســورانه فعالیــت میکنند و این

فرابورس به عنوان یک نهاد نظارتی و حاکمیتــی نحوه نظارت بر طرحهای

صندوقها منابع مالی خود را پس از جمع آوری در جهت سرمایهگذاری بر

ســرمایهگذاری را بررســی میکند و آنها را به مراکز بر پایــه دانش بنیان

اســتارتآپهای مختلــف بــه کار میگیرنــد .طــی ســالهای اخیــر

معرفی میکند .در حال حاضر روش مبتنی بر بدهی یکی از روشهای تامین

استارتآپهای مختلفی از این طریق تامین مالی شدهاند .اکنون بیش از

مالی در بازار سرمایه است که نرخ ســود آن در در طرح تامین مالی جمعی

 ۴۰۰میلیارد تومان منابــع در این صندوقها وجود دارد کــه آماده تزریق به

بسیار باالست و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم آورده است.

شرکتهای دانش بنیان است.

فدایی در پایان خاطر نشان کرد :استان اصفهان جزو سه استان برتر کشور

مدیرعامل فرابورس ایران با اشــاره به اینکه یکی دیگر از روشهای تامین

در میزان شرکتهای دانش بنیان است .سعی شده با مجوز دهی منطقهای

مالی شــرکتهای دانش بنیان ،صندوقهای تامین مالی جمعی اســت،

مشکالت مالی این مراکز در استانها برطرف شــود؛ همچنین سعی شده

تصریح کرد :در حال حاضر  ۱۴ســکوی تامین مالی جمعی داریم که آماده

نهادهای مالی فعال به سمت استانها ســوق داده شوند تا با شرکتهای

ســرویس دهی به مراکز دانش بنیان در سراسر کشــور و به ویژه در استان

دانش بنیان فعال در استان ها آشنا شوند و تعامل برقرار کنند.

