روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
دوشنبه  3خرداد 1400
 12شوال 1442
 24می 2021
شماره 3259
 8صفحه
قیمت 1000 :تومان
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شهروندان اصفهانی به دلیل خاموشی های اخیر و عدم اطالع رسانی ،غافلگیرو سرگردان فقط نظارهگرهستند؛

ما هیچ ،ما نگاه!
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راهکارهای غیرآموزشی!
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آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره /169ش مورخ  1400/02/01شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد عملیات
ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جزچراغی که به خانه رواست

متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ســاعات اداری به معاونت فنی و عمرانی
شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1400/03/17به دبیرخانه حراست
تحویل نمایند .شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
ردیف

موضوع

اعتبار(ریال)

1

عملیات اجرایی زیرسازی و جدولگذاری معابر محله فدک

19/560/000/000

عملیات اجرایی توسعه و تکمیل سرویس

2

7/000/000/000

بهداشتی واقع در پارک حافظ شمالی

احمدرضا پری تبار -شهردار شاهین شهر

م الف1136036:

آگهی مزایده

نوبت دوم

شهرداری بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر  ،طی تشــریات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها  ،محل
استقرار کیوسک های سطح شهر را با کاربری فروش موادغذایی طی قرارداد اجاره به اشخاص واجدالشرایط به مدت  3سال واگذار نماید  .لذا از تاریخ 1400/02/26
جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند .
ردیف

موضوع

آدرس

مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال)

سپرده شرکت درمزایده (ریال)

1

کیوسک فروش مواد غذایی شماره 1

خیابان امام خمینی – جنب اداره ارشاد

1/950/000

11/700/000

2

کیوسک فروش مواد غذایی شماره 2

بلوار مطهری – روبروی اداره برق

3/900/000

23/400/000

3

کیوسک فروش مواد غذایی شماره 3

بلوار مطهری – روبروی بیمارستان

1/300/000

7/800/000

4

کیوسک فروش مواد غذایی شماره 4

بلوار مطهری – روبروی اداره گاز

1/950/000

11/700/000

5

کیوسک فروش مواد غذایی شماره 5

میدان غدیر

1/950/000

11/700/000

.1مدت قبول پیشــنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهــی حداکثر به مدت

.5پیشــنهاد دهندگان میبایســت 5درصد منبع پایه زمین مورد نظر را تحت

 10روز می باشد .

عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و

.2هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد .

یا فیش نقدی به حساب شماره  106682190001نزد بانک ملی بادرود واریز و

.3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

ضمیمه پیشنهاد خویش نماید .

.4برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند

.6سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.

م الف1135803:

مجید صفاری -شهردار بادرود

چراغ های دیگر را خاموش کنید.
کنید.
خاموش
را
دیگر
های
چراغ
چراغ های دیگر را خاموش کنید.

زاینده رود

کافه سیاست
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اسراییل به تاسیسات هسته ای ایران حمله نظامی میکند؟

علی الریجانی :خیلی بعید است

کاندیدای ریاست جمهوری  1400گفت :صهیونیستها اندک عقلی دارند که با ایران درنیفتند.به

مخالفان دست به کار شدند؛

گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،علی الریجانی در بخشی از گفت وگوی خود با المیادین ،در پاسخ

مذاکرات هستهای وین و چالش «کارشکنیهای برجامی»

به این سوال که رژیم صهیونیستی شاید
اقدام به حمله به تاسیســات هستهای
ایران کند ،گفت  :چنیــن چیزی خیلی
بعید است .فکر میکنم ظرفیت کوچک
نیروهای فلسطین این وضعیت را برای
اسراییل به وجود آورد که مستأصلشان
کرد و به حیثیت آنها در ســطح جهانی
لطمه وارد کرد .آنها هیچ وقت خودشان
را در مصاف با قدرت بــزرگ منطقهای
مثل ایران قرار نمیدهند که د هها برابر
این ظرفیت امکانات دارد و میتواند شرایط اسراییل را در درون به هم بزند .خیلی بعید میدانم؛
مختصر عقلی حتما دارند که چنین ریسکی نکنند.

فرارو -مدتی است که مذاکرات هســتهای وین ،با حضور طرفهای
بین المللــی برجام (بدون انجــام مذاکرات مســتقیم میان ایران و
آمریکا) و با هدف احیای توافق مذکور ،در جریان اســت .در روزهای
ابتدایی مذاکرات وین ،نســبت به تشــکیل دو کارگروه با هدف «لغو
تحریمهای برجامی ایران و بازگشت آمریکا به این توافق» و همچنین،
«زمینهســازی برای بازگشــت جمهوری اســامی ایران به تعهدات
برجامی اش و معکوس سازی رویههای جبرانی این کشور» (که در
واکنش به بدعهدیهای طرفهای غربی برجــام ،مخصوصا آمریکا

«مصطفی تاجزاده» ازمعاون اولش رونمایی کرد
مصطفی تاجزاده در بیانیهای درباره برنامهاش برای تشــکیل دولــت احتمالی ،اعالم کرد اگر به
ریاســتجمهوری برگزیده شــود ،محســن صفاییفراهانی را به معاونت اولش برخواهدگزید.
صفاییفراهانی ،نماینده اصالحطلب مجلس ششــم ،رییس فدراســیون فوتبال در دهه  ۷۰و از
چهرههای ارشد جبههمشارکت بود که پساز اعتراضهای سال  ۸۸هم به زندان افتاد.

آخوندی خطاب به شریعتمداری:

در پیش گرفته شــده اند) ،توافق شد .امری که بســیاری از ناظران و
تحلیلگران را نسبت به تسهیل روند احیای برجام ،امیدوار کرد.
با این حــال ،با گذشــت زمان ،کارشــکنیهای طرفهــای مختلف
بینالمللی که به ســهم خود مخالف با احیای توافــق برجام بودند،
به اوج رسید .امری که عمال سعی داشــته تا هرگونه حصول توافق در
جریان مذاکرات وین را با چالش رو به رو کند و حتی از آن جلوگیری
کند.
البته که این مسئله در مورد مسائل مرتبط با ایران (و به ویژه مذاکرات
هستهای ایران و غرب) پدیدهای جدید نیست و در دورههای مختلف،

محمد جان! حرفهای پوپولیستی نزن

رقبای منطقهای و بین المللی ایران ،به طرق مختلف ســعی داشــته

محمد شریعتمداری ،وزیر رفاه و نامزد انتخابات ریاســت جمهوری در توئیتی نوشت:نفت ملی

اند تا مسائل مرتبط با ایران را تا جای ممکن« ،امنیتی» و«بحرانی»

شد ولی تبدیل به ثروت مردم نشد .دولتی شفاف و پاسخگو تشکیل میدهم و به فوریت طرحی
را اجرا میکنم که مالکیت این سرمایه ملی به خود مردم اعطا شود و همه از تمامی عواید فروش

نگه دارند و در بحبوحه این شــرایط ،اهداف و منافع خود را در تقابل با
ایران ،تامین کنند.

مطلع و متنفع شوند .جزئیات آن به زودی منتشر خواهد شد.

طی روزهای اخیر شاهد انتشــار گزارشهای سازمانهای اطالعاتی

عباس آخوندی ،وزیر ســابق راه و دیگــر نامزد انتخابات  ۱۴۰۰در پاســخ شــریعتمداری گفت:

سه کشور اروپایی آلمان ،هلند و ســوئد بودهایم که دقیقا در بحبوحه

محمد جــان! اونیکه نســخه اصلــی این ماجــرا بود و قــرار بود کهنفت را ســر ســفره مردم

مذاکرات هستهای وین ،ادعا کرده اند که جمهوری اسالمی ایران ،قویا

بیاره مردم را ســرســفره فقر و بدبختی نشــاند .تا چه برســه به تــو! نفت ثروت میاننســلی

سعی دارد تا مواد و تجهیزات الزم جهت توسعه برنامه هستهای خود را

ایرانیهاســت ،نه بودجه ســتاد تبلیغاتی که هر کی براش یک برنامهای بریزه .به فکر افزایش

در خاک کشورهای اروپایی تامین کند و حتی زمینه را برای دستیابی

رفاهملت از طریق افزایش ظرفیت تولید ورشــد اقتصادی واشــتغال بــاش نه این حرفهای

خود به تسلیحات اتمی هموار سازد.

پوپولیستی و بیمبنا.

اصالح طلب معروف به کرونا مبتال شد
سیدعلیاکبر محتشمیپور ،عضو مجمع روحانیون مبارز به کرونا مبتال شد.برخی خبرها حکایت
از آن دارد که سیدعلیاکبر محتشــمیپور ،عضو مجمع روحانیون مبارز که مدتهاست در نجف
زندگی میکند به کرونا مبتال شده است .جماران هم گزارش داده که این سیاستمدار معروف بعد
از انتقال به کرمانشــاه و مداوای اولیه هم اکنون در  ICUبیمارستان خاتماالنبیای تهران بستری
شده است.

بدون تردید طــرح دعــاوی از این دســت ،آن هم در شــرایطی که
دیپلماتها در وین شــدیدا مشــغول بــه تعامل و رایزنی هســتند،
نمودی از یــک تالش مخــرب بــرای تنش زایــی در رونــد وین و
احیای برجام اســت که در نوع خود ســعی دارد ایــران را در جریان
مذاکرات مذکور ،تحت فشــار قرار دهد و حتی بــه دولتهای غربی
در تعامالت هســتهای خود با ایران ،یک اهرم فشــار را اعطا کند .در
واقع ،برخــی دولتهای اروپایی از این مســئله بــرای کنش ورزی
موثر در چهارچوب ســناریوی «پلیــس بد» در رونــد مذاکرات وین
استفاده میکنند.

از دیگر مسائل مهم که باید از آن نیز به عنوان نمودی عینی از کارشکنی

برجام کاسته است .با این حال ،جریانهای رسانهای اصلی عربستان

در روند مذاکرات هســتهای وین یاد کرد ،نوع کنش ورزی اســراییل

ســعودی همچنان در مورد توان هستهای ایران و مذاکرات وین ،سم

علیه کشورمان است که عمال ســعی دارد فضا را برای هرگونه شرایط

پاشیهای خاص خود را انجام میدهند.

جهت احیای برجام ،مسدود سازد .در این راستا ،به طور خاص شاهد

همچنین یکی دیگــر از گزارههایــی که به طور خــاص در چهارچوب

حمله خرابکارانه عوامل رژیم صهیونیســتی به تاسیسات اتمی نطنز

سیاســت داخلی آمریــکا ،به دنبال کارشــکنی در رونــد احیا توافق

(شبکه توزیع برق این تاسیسات) بودیم که به برخی سانتریفیوژهای

برجام اســت ،موضع گیریهای تقابلی سیاستمداران جمهوریخواه

کشورمان آسیب رساند.

علیه مذاکرات هســتهای وین اســت .در این راســتا شــاهدیم که

در عین حال ،سیلی از مقامهای عالی رتبه سیاسی ،نظامی و امنیتی

جمهوریخواهان ،ضمن اعمال کارشکنیهای گسترده علیه دیپلماسی

اسراییل (نظیر «یوســی کوهن» رییس موســاد) نیز در مدت اخیر

دولت بایدن در مورد احیای برجام ،به طور خــاص تهدید کرده اند که

راهی واشنگتن شده اند و از طریق رایزنی با مقامهای ارشد آمریکایی

هرگونه بازگشــت دولت دموکرات آمریکا به برجام ،هیچ تضمینی را

(حتی شخص رییس جمهور آمریکا «جو بایدن») سعی داشته اند تا

برای تداوم پایبندی دولــت آمریکا به این توافــق ایجاد نمیکند و

نظر آنها نسبت به احیای برجام را منفی کنند و از شکل گیری هرگونه

جمهوریخواهان به محض در دســت گرفتن قدرت ،بــار دیگر از آن

توافق در این رابطه جلوگیری کنند.

خارج خواهند شد.

در این چهارچوب ،کشوری نظیر عربستان سعودی رویهای متفاوت در

مجموع این مسائل و رویههای دولت و سیاستمداران آمریکایی علیه

پیش گرفته و از طریق انجام مذاکرات مرتبط با تنش زدایی با ایران،

احیای توافق برجام و مذاکرات وین ،سبب شده تا بسیاری از جناحها

سعی داشته به نوعی در مورد مســائل منطقهای با ایران (مخصوصا

و طیفهای سیاســی در داخل ایران نیز بیش از گذشــته نسبت به

حمالت حوثیهای یمنی به تاسیســات نفتی این کشــور) به توافق

آمریکا بیاعتماد شوند که این مســئله در نوع خود ،حصول توافق در

برسد .امری که عمال از شــدت مخالفتهای ریاض با فرآیند احیای

وین را سختتر کرده است.

خبر روز

یک فعال اصالحطلب:

«احمدینژاد» حداکثرفرمانداریک شهرستان است
یک فعال سیاسی اصالح طلبگفت :بهگونه ای رفتارنمیشودکه حجت بریک جریان سیاسی تمام شودکه انتخابات ازپیش تعیین شده است .سعید شریعتی
در رابطه با کاندیداتوری محمود احمدینژاد اظهار کرد :احمدی نژاد توهم این را دارد که رای میلیاردی در سراســر جهان دارد نه فقط در ایران یعنی چند میلیارد
مستضعف ،محروم و همه پابرهنگان جهان منتظر مدیریت جهانی او هستند لذا عده ای هم در داخل نمیتوانند این ابهت را تحمل و میخواهند رد صالحیتش
کنند درصورتیکه احمدی نژاد واقعا بدون آن سازمان رای پادگانیکه سال  88و  84برایش رای جمعکردند هیچ اندرهیچ است؛ او حداکثرفرمانداریک شهرستان
خواهد بود .وی ادامه داد :با توجه به صحبتهای مقام معظم رهبری و روحانی امیدواریم که انتخابات معناداری برگزار شود ،اگر انتخابات به گونه ای برگزار شود
که جریان بزرگ سیاسی مثل اصالحات از انتخابات کنار گذاشته شود ،صدمه بزرگی به مشروعیت سیاسی کشور میخورد .شریعتی با اشاره به مکانیزم جبهه
اصالحات که در بیانیه اعالم موجودیت و آیین نامههای آن هم عهد شدند ،افزود :جبهه اصالحات در انتخاباتی شرکت میکند که معنا دار است یعنی حداقلی از
رقابت که مورد تایید جبهه اصالحات است ،رقم بخورد.

تعیین تکلیف قالیباف برای آژانس:

ایسنا نوشت :رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به شکست طرح ترور فرمانده کل گردانهای القسام،

بهگزارش مهر؛ رییس مجلس شورای اسالمی

اعالم کرد که دلیل اصلی طوالنی شدن جنگ غزه تالش برای ترور وی بود.به نقل از فلسطین الیوم،

گفت :آژانس بینالمللی انــرژی اتمی حق
دسترســی به دوربینهای ســازمان انرژی
اتمی را ندارد.حجتاالسالم علیرضا سلیمی
در جلسه علنی روز گذشــته مجلس شورای

محمود احمدی نــژاد ،حضور خبرســازی در کالب
هاوس داشــت .او در یک اتاق گفــت و گو در کالب
هاوس به سواالت خبرنگاران و حاضران پاسخ داد.

روشــن شــده بود».وی خطاب به عبدا...مومنی از

همچنین در اتاق دیگری نیــز مصاحبه اقتصادی از

فعاالن سیاســی اصالح طلب که پــس از انتخابات

پیش ضبط شدهای منتشرشدکه آن هم حاشیهساز

 88بازداشت شــد گفت وقتی شما زندان بودید من

شد.احمدینژاد که نامزد انتخابات ریاست جمهوری

خیلی ناراحت بودم و برای آزادی شما تالشکردمکه

شده است در شــبکه اجتماعی کالب هاوس و اتاق

نشد. احمدینژاد گفت :حقوق مدنی فارغ از مذهب

گفت و گویی با عنوان «نقد ســاختار فعلی جمهوری

است.وی درباره سفربحث برانگیزش به مصردرزمان

اسالمی و چرایی عدم تحقق آرمانها» حضور یافت

ریاست جمهوری گفت« :سفر من به مصر دوجانبه

و به سواالت پاســخ داد.وی درباره کشته شدن ندا

نبود زیرا در ســفرهای دوجانبه پروتکلها متفاوت

آقا سلطان در اعتراضات پس از انتخابات  88گفت:

است .ما برای کنفرانس کشورهای اسالمی به مصر

«قتل ندا آقاســلطان برای خراب کردن چهره ملت

رفتیم و آقای مرسی تا پای پرواز با من آمد و کلی با

ایران و یک توطئه بود و از قوه قضاییه خواستم که به

من صحبت کردند و همه از من دعوت کردند و جلسه

طور جد رســیدگی کند و فکر نمیکنم کار بدی کردم

قوی باهم داشتیم و به من احترام گذاشتند .در سفر

تالش برای ترورفرمانده فلسطینی

شبکه  ۱۳تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد ،برای اولین بار اســراییل در عملیاتی کوتاه دو بار
به محمد الضیف ،فرمانده کل گردانهای القســام دســت یافت و او از هر دو نجات پیدا کرد .این
شبکه نوشت :اسراییل قادر بود در تالش سوم او را ترور کند؛ اما عملیات به دلیل وجود تعداد زیادی
غیرنظامی در اطراف او لغو شد.شــبکه  ۷تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد :تالشها برای
یافتن محمد الضیف و ترور وی ،دلیل اصلی طوالنی شدن جنگ بود اما همگی آنها شکست خورد.

بینالمللی انرژی اتمی سه ماه فرصت داشت

حضورخبرساز«احمدینژاد» درکالبهاوس
و اگر رسیدگی شــده بود و افرادی که این کار را کرده

اسراییل هدف از طوالنی کردن جنگ غزه را اعالم کرد:

حق دسترسی به دوربینهای
سازمان انرژی اتمی را ندارید

اسالمی طی تذکری شــفاهی ،گفت :آژانس

بودند مجازات شــده بودند امروز خیلی از مســائل

بین الملل

وزیر دفاع انگلیس:

که به تعهدات خود عملکند؛ اما اینگونه نشد و

کشتیهای فضول نیروی دریایی روسیه
مرتبا به ما سرمیزنند!

فرصت قانونی آنها به اتمام رسید.
وی بیانکرد :براساس قانون بایدکلیه تصاویر
و فیلمهایی که توســط دوربینهای سازمان
انرژی اتمی ضبط شــده اســت ،پاک شود
و انتظار ما از رییس ســازمان انــرژی اتمی
این اســت که هر چه ســریعتر خبر دهد که
من به مصرکسی به منکفش پرت نکرد .همه مردم
به استقبالم آمدند و خیلی شــعار دادند و استقبال
خوبی کردند».وی درباره برکنــاری علی الریجانی از
دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت« :الریجانی به
خاطرتوافق با سوالنا برکنارنشد ،توافق خوبی هم نبود
اگربود مردم درجریان قرارمیگرفتند ».احمدی نژاد
همچنین به اظهارات خود علیه برادران الریجانی ادامه
داد وگفت :برادران الریجانی درآن زمان با ما همکاری
و همراهی نداشتند.

عکس روز

فرصت آژانس تمام شــده است.عضو هیئت
رییسه مجلس شــورای اســامی تصریح
کرد :ما به هیــچ وجه نباید اجــازه دهیم که
نحوه اجــرای قانــون اقدام راهبــردی برای
لغو تحریمها مانند قانون اقــدام متقابل در
اجرای برجام شود؛ چرا که آن قانون به خوبی
اجرا نشد.

با امیر قطر در دوحــه دیدار و
گفت وگو کردند.

بن واالس ،وزیر دفاع انگلیس در مصاحبهای با این نشریه اظهار کرد :کشتیهای فضول روسی
مرتبا به ما سر میزنند.
وی افزود :انگلیس کاهش تنش را امتحان کرده اســت ،ما شیوههایی را امتحان کردهایم اما در
حال حاضر تا زمانی که روسیه برخوردش را تغییر ندهد سخت میتوان پیش بینی کرد که به کجا
قرار است برسیم.واالس گفت :در پایان ســال  ۲۰۲۰یک زیردریایی روسی از کالس «کیلو» در
دریای ایرلند شناسایی شد .وزیر دفاع انگلیس مســکو را «تهدید و رقیب شماره یک» کشورش
معرفی کرد.

«بایدن» بازهم گاف داد

سازمان انرژی اتمی دستوردهید دراین زمینه

رییس جمهور آمریکا در اظهاراتی درباره «مون جائه ایــن»گاف داده و او را به جای آن که «رییس

اسالمی خطاب به قالیباف ،گفت :به رییس
تاخیر نکند و باید ذخایر فیلمها و تصاویر در
دوربینهای سازمان انرژی اتمی حذف شود و
همه باید بدانند مجلس به اجرای قانون تاکید
نیســت .محمدباقر قالیباف در پاسخ به این

رییس دفتر سیاسی حماس

فعالیت شان را در نزدیکی خط ساحلی انگلیس افزایش دادهاند.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،

نماینده مــردم محالت در مجلس شــورای

دارد و مجلس یازدهــم مانند مجلس قبلی

دیداراسماعیل
هنیه با امیرقطر

وزیر دفاع انگلیس در مصاحبهای با نشــریه تلگراف گفت ،کشــتیهای نیروی دریایی روسیه

تذکر،گفت :ما مصمم هستیمکه قانون اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت ازحقوق

جمهور کره جنوبی» اعالم کند« ،نخست وزیر» این کشور خواند.
به نقل ازنیویورک پست ،جو بایدن ،رییس جمهورآمریکا یک روزقبل ازآن هم درباره عنوان بنیامین
نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی گاف داده بود.
بایدن در اظهاراتش به هنگام اعطای مدال افتخار به «رالف پاکت» ،یک ســرباز کهنه کار  ۹۴ساله
جنگکره خطاب به اوگفت :مردم جمهوریکره فراموش نکردهاند و این حقیقتکه نخست وزیرکره
برای این مراسم در اینجاست ،گواه آن است .بایدن پنجشنبه شب هم به نتانیاهو به عنوان «رییس
جمهور» در جریان سخنرانیاش به مناسبت اعالم آتش بس اسراییل و حماس اشاره کرده بود.

ملت ایران در زمانهای مشخص و بر اساس

یمن ،پهپاد سعودی را سرنگون کرد

مصوبات اجرا شود و مقام معظم رهبری هم
بارها بر این موضوع تاکید داشــتند.وی بیان
کرد :فرصت سه ماهه آژانس تا اول خرداد ماه
بود و بر این اساس آژانس بینالمللی انرژی
اتمی حق دسترســی به تصاویــر و اطالعات
سازمان انرژی اتمی را ندارد و دراین باره بحث
و تصمیمگیری شد.

ایرنا نوشت :سخنگوی نیروهای مسلح ارتش یمن اعالم کرد که پدافند هوایی یک فروند هواپیمای
جاسوسی ائتالف سعودی را بامداد یکشنبه هدف قرار داد و سرنگون کرد.
به نقل از المسیره« ،یحیی سریع» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن گفت که پدافند هوایی
یمن توانست هواپیمای جاسوسی  CH۴ساخت چین را بامداد یکشنبه سرنگون کند .یحیی سریع
افزود :عملیات هدف گیری این هواپیما با موشــک زمین به هوا صــورت گرفت .وی تصریح کرد:
این هواپیما در حین انجام ماموریت خصمانه در آســمان منطقه «المرازیق» استان الجوف هدف
قرار گرفت.سخنگوی نیروهای مســلح یمن تاکید کرد که آسمان کشورش جوالنگاه هواپیماهای
دشمن نیست.

کافهاقتصاد
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تعداد زیادی از شهروندان اصفهانی به دلیل خاموشی های اخیر و عدم اطالع رسانی ،غافلگیر و سرگردان فقط نظاره گر بودند؛

ما هیچ ،ما نگاه!

تصویب بسته حمایت ازتولید و صادرات گمرکات
استان اصفهان درسال ۱۴۰۰
مدیرکلگمرکات استان اصفهان ازتصویب بسته حمایت ازتولید و صادراتگمرکات استان اصفهان
در سال  ۱۴۰۰خبر داد.رسول کوهســتانی پزوه با اشاره به شعار ســال تولید  ،پشتیبانی ها و مانع
زادییها بیان داشت :درراستای حمایت از تولید و صادرات استان اصفهان بسته حمایتی گمرکات
استان اصفهان در دو محور پشــتیبانی ها و مانع زادیی ها در ابتدای امسال به شورای گفت وگوی
بخش خصوصی و دولت ارسال شــد .وی در خصوص محورهای حمایت از تولید و پشتیبانی ها
اذعان داشت  :در سه محور اعطای تسهیالت در پرداخت حقوق ورودی شامل  ۶بند ،ارائه تسهیالت
ویژه برای واحدهای تولیدی شامل  ۱۵بند و تســهیالت مصوب جهت اعطاء به شرکت های فعال
مجاز اقتصادی مشتمل بر ۱۸بند تقسیم بندی شده است .وی اذعان داشت :در سال  ۱۳۹۹بالغ بر
۳۴۰میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی بابت مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آالت خط تولید
و قطعات منفصله و سایر موارد باسررســید  ۱۵بهمن  ۹۹اخذ و وصول شده است .کوهستانی پزوه
تصریح کرد  ۱۰۷ :میلیارد ضمانت نامه بانکی با سر رســید یکساله از زمان درخواست فعاالن مجاز

خاموشی ها با شرایط کنونی ظاهرا در هفته های آینده

زیادتر هم خواهد شد آن هم در روزهایی که دانش
آموزان باید برای امتحانات نهایی در مدارس حضور
داشته باشند و مشخص نیست در شرایط کنونی
با قطعی برق چطور قرار است امتحانات با رعایت

پروتکلهای بهداشتی برگزار شود

اقتصادی جهت ترخیص کاالی خود ارائه نموده اند .مدیرکل گمرکات استان اصفهان تعداد انبارهای
اختصاصی استان اصفهان  ۳۴باب برشمرد و بیان داشت:طی سال گذشته  ۱۰هزار و  ۴۸۶کامیون
به صورت حمل یکسره و عدم تخلیه در انبار ترخیص شده اند و تعداد  ۱۴۲۶فقره اظهارنامه واردات و
 ۲۹۲۹فقره اظهارنامه صادرات در محل واحدهای تولیدی ارزیابی کاالی آنها صورت پذیرفته است .

حکم  14میلیاردی تعزیرات حکومتی
برای نگهداری کاالی قاچاق
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از محکومیت  14میلیاردی فردی برای نگهداری 456
طاقه پارچه قاچاق دراصفهان خبرداد.غالمرضا صالحی اعالمکرد :پرونده نگهداری  456طاقه پارچه
قاچاق که توسط ماموران از یک واحد مســکونی در اصفهان کشف شده بود به شعبه ششم بدوی
رسیدگی به تخلفات قاچاقکاال و ارزتعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.وی اظهارکرد :شعبه مذکور
پس از رسیدگی به این پرونده و احراز تخلف ،عالوه برصدور حکم ضبط پارچه های کشف شده به

قرار نبود خاموشــی ها اینطور ســرزده و

به دلیل گرمای شــدید هوا ،شــاهد خاموشــی سراســری در کشور

قرار گرفته اند .خاموشی ها با شرایط کنونی ظاهرا در هفته های آینده

گســترده اصفهان را فرابگیرد .تا همین

بودیــم.وی گفت :قطعی برق به دلیل گرمای شــدید کــه به یک باره

زیادتر هم خواهد شــد آن هم در روزهایی که دانش آموزان باید برای

هفته گذشــته مســئوالن تنها هشــدارهای نصفه و نیمه ای در مورد

اتفاق افتــاد و کمبودی منابــع آبی که قبــا پیش بینی شــده بود،

امتحانات نهایی در مدارس حضور داشته باشــند و مشخص نیست

احتمال خاموشی در ماه های تابســتان را مطرح کرده و طی چند روز

صورت گرفــت که هیچ یک از این خاموشــی ها در ســطح اســتان

در شــرایط کنونی با قطعی برق چطور قرار اســت امتحانات با رعایت

اخیر به یکباره در اغلب نقاط اصفهان برق برای چندین ساعت قطع شد

مدیریت شــده نبود و خاموشــی ها به صورت سراســری در کشور

پروتکل های بهداشتی برگزار شود .از ســوی دیگر هنوز زمان قطعی

نبود حقابه و خطرخشک شدن باغ های غربی

آن هم در ساعت های صبح که اغلب افراد خود را برای رفتن به سر کار

رخ داد.

خاموشی ها اعالم نشده در این شــرایط کسبه و مردم و کارمندان هم

و یا بردن فرزندان شــان به حوزه های امتحانی آماده می کردند .این

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان درباره برنامه صرفه جویی

نمی دانند چه زمان و کی قرار اســت با قطع برق مواجه شــوند! این

سید ناصرموسوی الرگانی ،عضو هیئت رییسه مجلس درجلسه رفع تبعیض درتخصیص حقابه میان

وضعیت دردسرهای زیادی برای افراد و کسبه به راه انداخت.

مصرف برق توســط صنایع و دیگر بخش ها برای جلوگیری از قطعی

مســئله میتواند اختالالت جدی در عبور و مرور و رفــت و آمد افراد

در این وضعیت مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفته

برق ،گفت :ما هنوز برنامه های پیش بینی شــده و ســقف هایی که

ایجاد کند .به تازگی با قطع برق در ساعت های ابتدایی صبح بسیاری

است این شرکت غافلگیر شده و قرار نبوده به این زودی خاموشی ها

جهت صرفه جویی تعیین کرده بودیم را آغاز نکرده ایم ،به همین دلیل

از کسبه تا سه ســاعت حتی نتوانســتند کرکره مغازه های خود را باال

در اصفهان اعمال شود.

از مجموعه توانیر پیگیر اجرای این برنامه ها هستیم تا از دوم خرداد

بکشند این وضعیت در اغلب خیابان های اصفهان مشهود بود .در این

وی با تاکید بــر اینکه خاموشــی ها به نوعی اســت کــه از میزان و

آغاز شود.وی یادآور شد :در حال حاضر جداول و سقف ها اعالم شده،

شرایط مسئوالن شــرکت برق اعالم کرده اند در مورد زمان خاموشی

زمان آن مطلع نیســتیم ،گفــت :اگرچه اســتان اصفهــان از میزان

اما هنوز برنامه صرفه جویی اجرا نشده است.

ها هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهاند .بهگفته آنها ،حتی اگر جدول

ســقف برق تعیین شــده از ســوی توانیر که  ۱۷۰۰مگاوات بود ،عبور

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه طی

خاموشیها ابالغ و منتشر شــود ،بهمعنای قطعی بودن قطع برق در

نکرده ،امــا به دلیل گرمای سراســری و کمبود برق در کشــور ،ناچار

چند روز گذشته استان اصفهان از پیک مصرف خود عبور نکرده و این

مناطق تعیین شده نیســت؛ زیرا اگر مردم همراهی و مصرف شان را

به خاموشــی شــد.حمید عالقه مندان در خصوص خاموشی هایی

خاموشی ها سراسری بوده اســت ،ادامه داد :جدول و برنامه زمان

مدیریت کنند ،بهنحوی که شاهد کاهش 10درصدی مصرف برق باشیم،

که طی چند روز گذشــته و بدون اعالم قبلی در اســتان اعمال شــد،

بندی خاموشــی ها به این دلیل اســت که اگر دوباره خاموشی ها از

بهاحتمال زیاد خاموشــیها اعمال نخواهد شد یا دستکم دامنه آن

اظهار کرد :متاســفانه طــی روزهــای  ۳۱اردیبهشــت و اول خرداد

تهران اعالم شــد ،هم اســتانی ها به طور موقت بدانند در کدام دسته

محدودتر خواهد بود.

مرضیه محب رسول

اخبار
راه کوتاه رسیدن تا خودکفایی درتولید چادرمشکی
خودکفایی درتولید چادرمشکی تنها با تامین  ۸۰میلیون مترمربع ازاین محصول درکشورحاصل میشود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاریگروه توسعه ملی درحاشیه بازدید ازکارخانه مخمل و ابریشم درکاشان،
نیازساالنه به چادرمشکی درکشوررا حدود  ۹۵میلیون مترمربع برشمرد وگفت :درحالیکه ساالنه تنها پنج
میلیون مترمربع درداخلکشورچادرمشکی تولید میشود و بقیه وارداتی است.امیرتقی خان تجریشی،
ازاختصاص  ۱۵۰۰میلیارد تومان برای راه اندازی خط تولید چادرمشکی درشرکت مخمل و ابریشمکاشان
خبر داد وگفت :با راه اندازی این خط تولید با زیر بنای  ۲۰هزار متر مربع ساالنه  ۱۰میلیون متر مربع چادر
مشکی مرغوب تولید و زمینه اشتغال بسیاری به طورمستقیم فراهم میشود.مدیرعامل شرکت سرمایه
گذاریگروه توسعه ملی ،دو مشکل اساسی تولید پارچه چادرمشکی را واردات ماشینآالت مخصوص
بافت و نبود فناوریهای رنگرزی عنوانکرد و افزود :درسالهایگذشته برخی شرکتهای داخلی تالش
کردند تا چادرمشکی را با ماشینآالت موجود خود تولیدکنند ،اما توفیقی نیافتند ،زیرا تولید دراین بخش
نیازمند ماشینآالت و فناوری خاص است.مدیرعامل کارخانجات مخمل و ابریشم هم در این بازدید با
ارائه گزارشی از روند پیشــرفت کارخانه ،به بیان اهداف و برنامههای آینده شرکت پرداخت و گفت :این
کارخانه از زمان تاسیس ،یکی از معتبرترین کارخانههای خاورمیانه بوده است و پس از گذشت  ۴دهه
گذشته به دلیلکم توجهی مسئوالن دچاررکود شده بود ،اما درسالهای اخیردرمسیررشد و شکوفایی
قرارگرفت به طوریکه برای اولین باربه مرحله سود دهی رسیده است.

 ۸۲۸شهرک وناحیه صنعتی و منطقه ویژه فعال درکشور
درحال واگذاری
 ۸۲۸شهرک وناحیه صنعتی و منطقه ویژه فعال در کشور در حال واگذاری است.معاون وزیر صمت و
مدیرعامل سازمان صنایعکوچک و شهرکهای صنعتی ایران درکاشانگفت :سالگذشته با استقبال
خوب سرمایهگذاران ،زمینه ایجاد بیش از ۱۱هزارو  ۶۰۰قراداد واگذاری برای فعالیت بنگاههای اقتصادی
فراهم شــد.علی رســولیان افزود :بیش از پنج هزار هکتار زمین به بخش خصوصی واگذار شــده تا
پاسخگوی تقاضای صنعت باشیم و ظرفیت الزم را برای سرمایهگذاران فراهمکنیم.ویگفت :همچنین ۱۰
هزارهکتارزمین صنعتی برای شهرکها و ناحیههای صنعتی آماده شده و مقررشد درشهرستانکاشان
شهرک بزرگ صنعتی به مساحت پنج هزارهکتارمکان یابی و باکمک مسئوالن درتامین آب و واگذاری
زمین ،این طرح عملیاتی شــود.معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران افزود :با فعالیت هرواحد صنعتی جدید زمینه اشتغال حدود  ۲۰نفرنفرد ایجاد میشود
که اشتغال دراین حوزه نسبت به دیگرصنایع بیشتراست.

افزایش قیمت لوازم خانگی تکذیب شد
رییس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه افزایش  ۱۰درصدی قیمت تلویزیون
هنوزتصویب نشده،گفت :بازارکشش افزایش قیمت را ندارد وکاهش فروش درپی انتشاراخبارافزایش
قیمت لوازم خانگی ،برخی تولیدکنندگان را ازاعمال قیمت جدید منصرفکرد.سیدعلیرضا موسوی مجد ،
با بیان اینکه افزایش قیمت  ۱۰درصدی لوازم خانگی صحت ندارد ،اظهارکرد :تولیدکنندگان انواع تلویزیون
تقاضای افزایش  ۱۰درصدی قیمت را داشتند و این درخواست را برای بررسی به سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان ارائهکردند ،اما بعد ازانتشارخبرافزایش قیمتکه باعثکاهش فروش شد برخی
از شرکتها از این تقاضا منصرف شدند .به گفته وی ،بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و همچنین به
دلیلکاهش نرخ ارز ،برخی ازشرکتها اصال قصد افزایش قیمت ندارند .رییس انجمن تولیدکنندگان
صوت و تصویربا بیان اینکه علت درخواست افزایش قیمت ،افزایش هزینههای پرسنلی و سایرهزینههای
تولید بود ،تصریحکرد :مهمترین موضوع برای تولیدکنندگان سرمایه درگردش است و فروشکاال اولویت
دارد تا بتوانند آنها را جایگزینکنند .درهمین راستا بحث افزایش قیمتکه چند ماه پیش مطرح شده بود
برای برخی ازتولیدکنندگان منتفی شد.

بعضی ازدستگاههای
اجرایی اصفهان
«جزیرهای» عمل
میکنند
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری اصفهــان گفــت :بعضی از

ریال جریمه نقدی ،در حق صندوق دولت محکوم کرد.

کشاورزان استان اصفهان با حضور مسئوالن استانی و نماینگدان کشاورزان در فالورجان برگزار شد،
با انتقاد از تبعیضی که میان کشاورزان شــرق و غرب اصفهان و صنعت و کشاورزان صورت میگیرد،
گفت :حوزه آبریز زاینده رود را باید با یک چشم نگاه کنید؛ چرا که کشاورزان از تبعیض خیلی بیشتر
از خشکسالی ناراضی هستند.رییس حوضه آبریز رودخانه زایندهرود نیز امسال را شدیدترین دوره
خشکسالی درحوضه زاینده رود در ۵۰سال اخیردانست وگفت :دراستان اصفهان ،ساالنه حدود ۴۳۰
میلیون مترمکعب آب درشرب مصرف و این امرسبب میشود اولویت اول دراستان ،تامین آب شرب
مردم و اولویت دوم حفظ باغهای استان باشد.هوشنگ مالیی با اشاره به اینکه از فروردین امسال،
نقشه راه منابع آبی زاینده رود درشورای عالی آبکشورتصویب شده و این ،بزرگ ترین اتفاق درحوضه
زاینده رود است ،گفت :این نقشه راه تکلیف میکند ســازمانهایی که در بخش مدیریت آب نقش
دارند ،با توجه به سازگاری با خشکسالی ،حق مصرف آب ازحوضه زاینده رود را دارا هستند.ویگفت:
طی چند روزآینده ،جلسهای با حضورمسئوالن استانی و جمعی ازنمایندگانکشاورزان غرب و شرق
برگزارو درخصوص جاری شدن آب درزاینده رود برای حفظ باغهای استان تصمیمگیری خواهد شد.

خبر روز
معاون استانداری اصفهان:

نفع دولت ،متهم پرونده را به استناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزبه پرداخت بیش از 14میلیارد

پرونده مسکن مهراستان اصفهان با افتتاح  ۵۱واحد درشهرضا بسته شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درادامه سفرهای درون استانی خود به شهرستان شهرضا ،ضمن افتتاح  51واحد باقی مانده ازمسکن مهراین شهرستان،
از تکمیل و بسته شدن پرونده مسکن مهر استان خبرداد.علیرضا قاریقرآن در ادامه سفرهای درون استانی خود به منظور بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های
راه و شهرسازی شهرستان شهرضا و اختتامیه مسکن مهر استان عازم این شهرستان شد.وی در حاشیه این مراسم اظهار داشت :حدود  ۱۶۰هزارواحد مسکنمهر
در کل استان احداث شد که این میزان یکی از باالترین آمار را در سطح کشور شامل میشود.قاریقرآن افزود :طی دو سال اخیر حدود  ۲۰هزار واحد مسکونی به
دالیل مختلف دچار بالتکلیفی بودند که بخشی از آن به صورت خودمالکی بود لذا اقدامات الزم صورت پذیرفت و نهایتا این عدد به یکهزار واحد رسید.قاریقرآن
ادامه داد :از این واحدهایی که دچار مشکل بودند اساسیترین آن مربوط به شهرستان شهرضا می شــد که به دلیل تاخیر در پرداخت متقاضیان و عدم تعهدات
طرفین با مشکالت حقوقی برخورد کرده بودند و خوشبختانه پس از رایزنیهای بسیار ،تامین منابع مالی و توافق با پیمانکار احداث این واحدها به مرحله اجرا در
آمد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به خبرنگاران در خصوص وضعیت طرح اقدام ملی مسکن استان و شهرستان شهرضا اظهار کرد :بالغ بر ۷۰
هزار مسکن در طرح اقدام ملی برای استان اصفهان پیش بینی شده بود که پس از سه مرحله ثبت نام ،نزدیک به  ۹۵هزار نفر متقاضی این طرح در استان بودند.

دستگا ههای اجرایی استان نگاه ملی به
قضایا ندارند و به صــورت «جزیرهای»و
مقطعی عمل میکنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان:

سیدحســن قاضی در ســومین جلسه

باید روی پساب ،تصفیه تکمیلی انجام شود

از دســتگا ههای اجرایــی در مواقعــی

هست ،یک قسمتی ازاین تصفیهخانه شمال اصفهان

کشاورزی این بخش را تصفیه تکمیلیکنند تا بتوانیم

است که کانالکشی شده و به طرف اراضی کشاورزی

ازآن استفادهکنیم ،عنوانکرد :درحال حاضرهیچکجا

عبور میکند ،قســمت دیگر هم تصفیهخانه شــرق

پساب خام روی اراضی رها نشــده و مدعی هستند

اصفهان اســتکه درجاده اصفهان -نایین قرار دارد.

موارد الزم روی آن بررسی شــده است.معاون بهبود

وی با بیان اینکه پساب منبع آبی استکه روزبه روزدر

تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان

حال افزایش است ،افزود :اینکه از این منبع استفاده

کرد :مناطق مختلف ما الگوهایکشت مختلفی دارد،

ســتاد «تحقق تولیــد ،پشــتیبانیها و
مانعزداییها» در اســتان افزود :بعضی
تصمیمهایی میگیرند که از نظر قوانین
و مقررات آن دســتگاهها درســت است
اما اتخاذ چنیــن تصمیماتی از نظر زمان
و مکانی درســت نیست.وی خاطرنشان
کرد :امروز در شــرایط تحریــم و جنگ
اقتصادی قرار داریــم و بعضی از مواضع
نباید اتخاذ شود.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی
اســتانداری اصفهــان اظهــار داشــت:
مســئوالن اجرایی درگیــر فعالیتهای
اقتصــادی اســتان در این ســتاد جمع
میشوند تا کارهای اســتان با هماهنگی
و تصمیم گیری درســت و به موقع انجام
شــود .وی تاکید کرد :تصمیمهای اتخاذ
شده توسط دستگاههای اجرایی نباید به

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهی جهاد کشــاورزی
استان اصفهان با اشاره به پخش کلیپ منتشر شده
درخصــوص آبیاری ســبزیجات در شــرق اصفهان
با پســاب فاضالب اظهــار داشــت :پســابی که از
تصفیهخانههای مختلف اصفهان خارج میشود ،در
هر صورت نمیتواند در حوزه تصفیهخانه بماند و باید
خارج شود .اصغر رستمی گفت :یکی از این پسابها
در جنوب اصفهان اســت که وارد رودخانه زایندهرود
میشود که از سنوات قبل در مســیر رودخانه بوده و

عکس روز

تولید و اشتغال استان ضربه بزند.قاضی
عســگر خاطرنشان کرد :جلســه اخیر با

بهارگل های
محمدی در
چهارمحال
و بختیاری

انجام شــود.وی گفت :قوانین و مقررات

برداشــت گل محمــدی در

استقبال دســتگاههای اجرایی و نظارتی
اســتان مواجه و قرار شــد این جلسه به
صورت هفتگی تشکیل و در آن مشکالت
دســتگا ههای اجرایی ،نظارتی ،قضایی
و امنیتــی مطرح و به صــورت هماهنگ
زائد در زمینه تولید و اشتغال استان را باید
احصــا و در صورت نیاز بــه قانون جدید،
اقدام الزم را از طریق ارگا نهای مسئول
پیگیری کرد.

گلســتان های شــهر چلیچه
استان چهار محال و بختیاری
آغاز شد.

نشود و رها شود درست نیســت و بهتر است روی آن

جایی که پساب در روی اراضی کشــاورزی و سبزی

تصفیه تکمیلی انجام شود تا بتوانیم درتمام قسمتها

کشتی استفاده شــود ،خالف قانون است و مردم با

از آن استفاده کنیم حتی در بخش کشاورزی ،اما این

اطالعرسانی به شبکه بهداشــت میتوانند پیگیری

پساب خارج شده از رودخانهها تصفیه اولیه روی آن

کنند و شبکه بهداشت شکایت قضایی میکند .حتی

انجام میشــود و آب منطقهای و آب و فاضالب باید

به معدوم کردن محصول میرسد ،اما اگر کسی این

برای آن برنامهریزی کنند.رســتمی با تاکید بر اینکه

پساب را برداشت میکند ،غیرمجازاست و باید شرکت

جهاد کشــاورزی انتظار دارد به عنوان متولی بخش

آب منطقهای پاسخگو باشد.

اخبار
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بخشش یک قاتل ازطناب دار

بام ایران

رییس زندان شهرکرد گفت :یک قاتل در این زندان از ســوی اولیای دم بخشیده شد و از مجازات
اعدام رهایی پیدا کرد.بهرام محمدی تاکید کرد:یک مددجوی زندان شهرکرد از سال  ۱۳۹۶به جرم

رییس سازمان صمت استان خبر داد:

پس از پیگیریها و تالشهای انجام شده از سوی مسئوالن زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی،

فراهم شدن زمینه اشتغال بیش از  ۳۳هزارنفردرچهارمحال

قتل عمد وارد این زندان و محکوم به قصاص نفس (اعدام) شد.وی خاطر نشان کرد :این زندانی
مقامات قضایی ،خیران محلی و مددکاری زندان شهرکرد ،با همت بلند اولیای دم بخشیده شد.

فرمانداربروجن:

ظرفیتهای فضای مجازی برای حضورحداکثری مردم
درانتخابات بهکارگرفته شود
فرمانداربروجن با اشاره به فعالیتهایکاربران درفضای مجازیگفت :ازتمامی ظرفیتهای فضای
مجازی برای مشارکت مردم در انتخابات پیشرو و حضور حداکثری و گسترده در پای صندوقهای
رای بهرهگیری شود.مسعود ملکی در کارگروه رصد فضای مجازی شهرستان بروجن تاکید کرد :در
شرایط حساسکنونی ،تقویت ارتباط فضای مجازی و فضای حقیقی زمینه را برای اطالعرسانی سریع
وگسترده بخشهای مختلف فراهم میکند.ملکی تصریحکرد :اعضایکارگروه رصد فضای مجازی
شهرستان بروجن تهیه و تدوین اطلس فضای مجازی این شهرستان را دردستورکارقراردهند.

عملیات اجرایی تکمیل زیرساختهای گردشگری
پارک گندمکارآغازشد

رتبه سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در
سال  ۱۳۹۹در سطح ملی از  ۳۰به  ۱۱ارتقا یافت.

براساس آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،میزان
سرمایهگذاری صنعتی استان طی  ۱۱ماهه سا ل

گذشته  ۸۹هزار و  ۵۶۱میلیارد ریال بوده است

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت :عملیات اجرایی
طرح تکمیل زیرساختهای گردشــگری پارک هزار جریب روســتای گندمکار در بخش میانکوه
شهرســتان اردل آغاز شــد.مهرداد جوادی تاکید کرد :برای اجرای این طــرح  ۳۰۰میلیون ریال با
مشارکت بنیاد علوی اختصاص یافت.وی یادآور شد :با اجرای این طرح وضعیت محوطهسازی و
آبرسانی به طرح گردشگری پارک هزار جریب روستای گندمکار تکمیل میشود.جوادی تصریح
کرد :با اجرای طرح تکمیل زیرساختهای گردشگری پارک هزار جریب روستای گندمکار  ،زمینه
اشتغال مستقیم برای پنج نفر بهمدت سه ماه فراهم خواهد شد.

 1۱هزاربازرسی ازواحدهای صنفی چهارمحال و بختیاری
معاون نظارت ،بازرســی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صمت چهارمحال و بختیاری
گفت :ازابتدای سالجاری  ۱۱هزارمورد بازرسی ازواحدهای صنفی استان انجام شده است.غالمرضا
قائدامینی تاکید کرد :بهدنبال این تعداد بازرســی  ۶۷۵پرونده تخلف در بازار اســتان شناســایی

رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:

بختیاری گفت :هماکنون افزونبر  ۲۱هزار نفر در این واحدهای تولیدی

داشته است.رستمی با اشاره به اشــتغال  ۱۲هزار و  ۶۶۶نفری مربوط

هماکنون هزار و  ۷۵۵طرح نیمهتمام صنعتی در این استان وجود دارد

مشــغول بهکار هســتند.وی افزود :صنعت این اســتان از نظر تعداد

به جوازتاســیسهای صنعتی صادره اســتان طی ۱۱ماهه سال قبل

که پس از تکمیل بهره برداری میشــوند .این تعــداد طرح نیمهتمام

واحدهای تولیدی  ۱.۳۴درصد و از لحاظ اشــتغالزایی مستقیم ۹۸

گفت :این میزان در مقایســه با کل سال  ۱۳۹۸که هفت هزار و  ۲۴نفر

صنعتی با سرمایهگذاری  ۱۸۵هزار و  ۶۸۷میلیارد ریال اعتبار در حال

صدم درصد اشتغال کشور را دارد که این مهم با سرمایهگذاری  ۱۸۶هزار

بوده  ۱۰۸درصد رشــد نشــان میدهد.وی ادامه داد :در  ۱۱ماهه سال

اجراست.

و  ۶۲۰میلیارد ریالی برابر  ۱.۲سرمایهگذاری صنعتی ایران انجام شده

قبل  ۱۲۱پروانه بهرهبرداری صنعتی بــا افزونبر  ۱۵۰هزار میلیارد ریال

ســجاد رســتمی اضافه کرد :این طرحها با پنج تا  ۹۰درصد پیشرفت

است.رستمی اضافه کرد :چهارمحال و بختیاری بعد از خوزستان و ایالم

سرمایهگذاری و یکهزار و  ۶۳۱نفر اشتغالزایی مستقیم صادر شد.

فیزیکی زمینه اشــتغال مســتقیم برای  ۳۳هزار و  ۱۸۲نفر را پس از

رتبه سوم کشور در شاخص ســرمایهگذاری پروانههای بهرهبرداری را

رستمی گفت :این میزان از لحاظ تعداد  ۱۹درصد و از نظر سرمایهگذاری

بهرهبرداری فراهم میکند.وی ادامه داد :طرحهای استحصال منیزیم

دارد.وی ادامه داد :هماکنون  ۸۹واحد راکد تولیدی در استان شناسایی

 ۶هزار درصد نسبت به سال قبل رشــد و از لحاظ اشتغالزایی  ۶درصد

از دولومیت در شــهرک صنعتی سفیددشــت با  ۹۰درصد پیشــرفت

شــده که از این تعداد  ۳۰واحد صنعتی تا پایان سالجاری به چرخه

کاهش دارد.طی  ۱۱ماهه ســال قبل چهار گواهی کشــف معدن با ۲

فیزیکی ،پنج هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری و اشتغالزایی  ۴۰۰نفر،

تولید بازمیگردد.

میلیــون و  ۱۷۳هزار تن ذخیــره و  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیــون ریال نیاز

کشف  ۳۲۰رأس دام مسروقه درشهرکرد

ذوب و نورد فرادنبه با  ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی ،سرمایهگذاری ۴۰۰

رســتمی گفت :در حال حاضر  ۱۶۸معدن در این اســتان شامل ۱۱۲

مالی صادر شــده که بهترتیب  ۲۴۰ ،۱۰۰و  ۱۰۰درصد نسبت به کل سال

میلیارد ریالی و اشتغالزایی  ۸۰نفر ،فوالد برای ذوب و ساخت شمش

معدن فعال و  ۵۶معدن وجود دارد .پارسال  ۲۰واحد راکد صنعتی در

 ۱۳۹۸رشد داشــته اســت.وی یادآور شــد :در  ۱۱ماهه پارسال پنج

فرمانده انتظامی استان از کشف  ۳۲۰رأس گوسفند مســروقه به ارزش  ۱۲میلیارد و  ۸۰۰میلیون

با  ۸۰درصد پیشــرفت فیزیکــی ،تولید حاللهای نفتــی با  ۶۰درصد

استان فعال شد و به چرخه تولید بازگشت.رستمی گفت :رتبه سازمان

پروانه بهرهبرداری معادن با ظرفیت اســتخراج اسمی  ۸۵هزار تن و

پیشــرفت فیزیکی ،تولید تیرهای کامپوزیتی با  ۲۰درصد پیشــرفت

صنعت ،معدن و تجارت استان در ســال  ۱۳۹۹در سطح ملی از  ۳۰به

اشتغالزایی ستقیم برای  ۳۷نفر در این استان صادر شد.

فیزیکی ،ذوب و ریختهگری با  ۸۰درصد پیشــرفت فیزیکی ،کارخانه

 ۱۱ارتقا یافت.براســاس آمار وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،میزان

رســتمی گفت :صدور پروانههای بهرهبرداری معادن استان در  ۱۱ماه

کریستال مالمین در مجاورت پتروشــیمی لردگان و سیمان لردگان

سرمایهگذاری صنعتی اســتان طی  ۱۱ماهه ســال گذشته  ۸۹هزار و

پارســال از نظر تعداد  ۱۵۰درصد ،از لحــاظ تناژ  ۲۹۴درصــد و از نظر

از جمله طرحهای نیمهتمام صنعتی چهارمحال و بختیاری بهشــمار

 ۵۶۱میلیارد ریال بوده است.رســتمی گفت :این میزان در مقایسه با

اشتغالزایی  ۷۶درصد بیشتر نســبت به مجموع سال قبل از آن رشد

میرود.رستمی با اشاره به فعالیت  ۸۳۱واحد صنعتی در چهارمحال و

کل سال  ۱۳۹۸که  ۲۵هزار و  ۵۵۴میلیارد ریال بوده  ۳۵۷درصد رشد

یافت.

شــد.وی افزود :این میزان تخلف در قالب  ۶۰۰پرونده با ارزش ریالی  ۱۰۰میلیارد ریال ثبت و برای
رسیدگی به مراجعقضایی ارسال شده است.

ریال توسط ماموران پلیس آگاهی استان خبر داد.ســردار منوچهر امان اللهی اظهارداشت :در این
عملیات  ۹نفر سارق احشــام و یک مالخر دستگیر ۴ ،دستگاه خودرو ســارقان توقیف و  ۳قبضه
سالح شکاری غیرمجازنیزکشف شد .سردارامان اللهی با بیان اینکه متهمان پس ازتشکیل پرونده
تحویل مقام قضایی شدند ،خاطرنشانکرد :ارزش احشام مکشوفه برابرنظرکارشناسان  ۱۲میلیارد
و  ۸۰۰میلیون ریال برآورد شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

استاندار چهارمحال و بختیاری:

احتمال سیرنزولی تولید گندم درچهارمحال و بختیاری

مشکل تملک اراضی ایستگاه راهآهن درشهرکرد بهزودی حل میشود

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیــاری گفت :باتوجه بــه کاهش بارندگیها در فروردین و اردیبهشــت ســال  ۱۴۰۰و

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند اجرایی پروژه زیرسازی راهآهن مبارکه -سفیددشت به شهرکرد ،گفت :خوشبختانه پروژه پیشرفت فیزیکی باالیی دارد،

ل زراعی جاری ،در شــرایط فعلی برآورد تولید گندم در اســتان به  ۱۱۰هزار تن رســیده اســت ،حتی ممکن اســت طی دو ماه آینده
همچنین ســرمازدگی ســا 
رقم تولید گندم نیز کاهش پیدا کند.حســین برزگر با بیان اینکه گندم جزو محصوالت اســتراتژیک و راهبردی کشــور محســوب میشــود ،اظهــار کرد :بیش
از  ۶۴درصد اراضــی زراعی چهارمحال و بختیاری به کشــت غــات ( گندم و جــو) اختصاص دارد.معــاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی
چهارمحال و بختیاری افزود :ســطح زیر کشــت غالت در اســتان ۸۵ ،هــزار و  ۶۰۰هکتار بــوده که از این مقــدار ،حدود  ۵۹هــزار و  ۳۰۰هکتار گنــدم و مابقی
جو است.وی با بیان اینکه پیشبینی میشد تولیدگندم درسال زراعی جاری به  ۱۲۵هزارتن برسد ،یادآورشد :باتوجه بهکاهش بارندگیها درفروردین و اردیبهشت
ل زراعی جاری ،درشرایط فعلی برآورد تولیدگندم دراستان به  ۱۱۰هزارتن رسیده است ،حتی ممکن است طی یک تا دو ماه آینده رقم
درسال  ۱۴۰۰و سرمازدگی سا 
تولیدگندم نیزکاهش یابد.

تحدید حدود اختصاصی
 3/11چون تحدید حدود ششــدانگ یک بــاب خانه تحت پالک شــماره 271
فرعی از  45اصلی واقــع در بخش  16ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام
غالمحســین زارع کتایونچه فرزند عباســعلی در جریان ثبت است و به علت عدم
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون
ثبت و طبق نقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شــنبه مورخ
 1400/3/30ســاعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد امد لذا به موجب
این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در این
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20و 56
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشــار 1400/3/3:م الف 1135783:ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت
اسناد و امالک برخوار
تحدید حدود اختصاصی
 3/12شماره نامه  1400/02/26-140085602024001844 :چون تحدید حدود
ششدانگ یک باب خانه پالک  4786/660واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق
پرونده ثبتی به نام خانم زهرا رمضان پور دنبه فرزند عباس در جریان ثبت است و به
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده
 15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ
 1400/03/29ساعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ،لذا به موجب
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید .م الف1136051 :
قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 3/13شــماره نامه  1400/02/26-140085602024001869 :نظر به اینکه به
موجب رای شماره  139960302024004624مورخ  1399/11/19هیات قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ
یکباب خانه به مســاحت  107/86متر مربع تحت شــماره فرعی  4745از اصلی
 4483مفروز و مجزی شــده از شــماره  9فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش 5
ثبت اصفهان در مالکیت خانم صغری یوســفی قلعه سلیمی فرزند علیمراد مستقر
گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشــد لذا به استناد تبصره ذیل
ماده  13قانون فوق الذکــر و طبق تقاضای مالک تحدید حــدود ملک مرقوم در
روز شــنبه مورخ  1400/03/29ساعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد

مشکل اصلی دربحث تملک اراضی درایستگاه راهآهن درشهرکرد استکه این مسئله با توافق صورتگرفته ،برای تملک اراضی تحت تصرف سپاه دراین محل حل خواهد
شد.اقبال عباسی اظهارکرد :ازاین تعداد  ۱۱طرح ازپیشرفت فیزیکی بســیارخوبی برخوردارهستند و عموما پیشرفت فیزیکی این طرحها باالی  ۷۵درصد است ،پنج
طرح ازجمله دهکده فرش پیشرفت فیزیکی مطلوبی ندارد ،اگرمدیری توان اجرایی یک طرح را ندارد ،نباید آن را بهعنوان طرح اقتصاد مقاومتی پیشنهاد بدهد.استاندار
چهارمحال و بختیاری افزود :بهانهای برایکمکاری مدیرپذیرفته نیست ،سازمان جهادکشاورزی ،میراث فرهنگی ،صنایعدستی وگردشگری و سازمان صنعت ،معدن و
تجارت دربحث عمل به تعهدات خود درطرحهای اقتصاد مقاومتی دچارضعف بودهاند و این موضوع ازطریق نامهنگاری به وزارتخانه مربوطه اعالم خواهد شد.وی تاکید
کرد :برای حل مشکالت پروژههایی ازجمله دهکده فرش ،احداث و راهاندازی خط دوکشتارگاههای طیور ،تامین و انتقال آب و توسعه باغات دراراضی شیبدار ،تامین
آب شرب روستایی و زیرساختهای مناطقگردشگری(خطکوهرنگ ،سامان و چغاخور) باید جلسهای با قید فوریت برگزارشود.

آمد و به موجب این آگهــی به کلیه مالکین و مجاورین اعــام می گردد تا در روز
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود و فقــط تا  30روز
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده  86آئین نامه قانــون ثبت باید از تاریخ
تسلیم اعتراض به این اداره ،ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح
قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید،
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.
م الــف 1136763 :قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک
جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 3/14شــماره نامــه  1400/02/26-140085602024001861 :نظر به اینکه
بــه موجــب آراء شــماره  139960302024004079مــورخ  1399/10/08و
 139960302024004493مــورخ  1399/11/08هیات قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ ساختمان به مساحت
 276/73متر مربع تحت شماره فرعی  2931از اصلی  4348مفروز و مجزی شده از
شماره  15فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش  5ثبت اصفهان در مالکیت آقای رضا
ملک محمد دستجردی فرزند رمضان و خانم عصمت ملک محمد دستگردی فرزند
محمود مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد
تبصره ذیل ماده  13قانون فوق الذکر و طبق تقاضــای مالک تحدید حدود ملک
مرقوم در روز شــنبه مورخ  1400/03/29ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده
 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز پذیرفته
خواهد شد و معترض طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض
به این اداره ،ظرف یک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید ،درغیر این صورت
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد .م الف1137214 :
قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
 3/15شماره مزایده 140004302136000005 :بر اساس پرونده اجرایی به شماره
بایگانی فوق  9800340بر اساس پرونده اجرایی کالسه فوق،میزان دویست و پنجاه
و پنج سهم از ششصد سهم  6دانگ پالک شماره  830فرعی از یک اصلی واقع در

بخش  16به مساحت  189/79متر مربع عرصه و حدود  250متر مربع اعیانی متعلق
به آقای مجید کرمانی فرزند محمدحســن به کد ملی  1282849794به نشــانی
حبیب آباد انتهای خیابان مطهری خیابان صغیر اصفهانی سمت راست پالک آخر
 23دارای سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  483461سری د سال  94که حدود و
ال  :درب و دیوار به طول ( )9/32نه متر و
مشخصات آن بدین شرح می باشد  :شما ً
سی و دو سانتی متر به خیابان صغیر اصفهانی شرقاً :در دوقسمت اول دیواریست به
طول ( )14/71چهارده متر و هفتاد و یک سانتی متر به باقیمانده دوم دیواریست به
طول ( )7/31هفت متر و سی و یک سانتی متر به باقیمانده ،جنوباً :دیواریست بطول
( )7/66هفت متر و شصت و شش سانتی متر به باقی مانده غرباً :دیوار به دیوار منزل
مسکونی دارای ( )189/79متر مربع عرصه و حدود  250متر مربع اعیانی در دو طبقه
که با اسکلت باربر سقف تیرچه و قسمتی سوله آهنی کف سرامیک سطوح داخلی گچ
و رنگ درب و پنجره های خارجی آلمینیوم و شیشه درب های داخلی چوبی سرویس
و حمام و آشپزخانه مجزا با کابینت فلزی نمای خارجی و حیاط انجام نشده است و
کف حیاط موزائیک و اشتراکات آب،برق،گاز سیستم گرمایش بخاری گازی سیستم
سرمایش کولر آبی با قدمت حدود  20سال می باشد .ساختمان در دو طبقه (همکف)
با اسکلت باربر و طبقه اول به صورت سقف شیب دار ســوله فلزی احداث و مورد
بهره برداری می باشد .با عنایت به شرح فوق نوع مصالح،قدمت،موقعیت،بررسیهای
انجام شــده و در نظر گرفتن دیگر عوامل موثر در ارزیابی ارزش میزان دویست و
ینجاه و پنج سهم از ششصد ســهم  6دانگ پالک شماره  830فرعی از یک اصلی
واقع در بخش  16به مبلغ  2337500000ریال (دومیلیارد و ســیصدو سی و هفت
میلیون و پانصد هزار ریال) ارزیابی گردیده اســت .مزایده از ساعت  9الی  12روز
پنج شنبه مورخ  1400/03/13در واحد اجرای اسناد رسمی برخوار واقع در خیابان
شهید مطهری کوچه میالد اداره ثبت اســناد و امالک برخوار واحد اجرا طبقه دو از
طریق مزایده به فروش می رسد و مورد مزایده میزان دویست و پنجاه و پنج سهم
از ششصد سهم  6دانگ پالک شماره  830فرعی از یک اصلی واقع در بخش  16از
مبلغ  2337500000ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری
شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شود.
طالبین می توانند به آدرس های فوق مراجعه و از مورد مزایده دیدن به عمل آورند.
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب  ،برق،گاز اعم از حق انشعاب
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی
های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول می گردد .ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار
خواهد شد .این آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر خواهد شد .که خریداران

جهت شرکت در مزایده با ارایه  10درصد مبلغ پایه مزایده به حساب ساتنا به شماره
 IR090100004061013207670192به نام وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد
و امالک اصفهان با شناسه واریز 947108561176070070760000000000
امکان حضور در جلســه مزایده را دارند .ضمنا طبق ماده  136آئین نامه اصالحی
(شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده
مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنــج روز از تاریخ مزایده به
حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شــد .در این صورت ،عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و
مزایده تجدید می گردد) تاریخ مزایده  ، 1400/03/13 :تاریخ چاپ 1400/03/03
م الف 1138579 :رئیس واحد اجرای اســناد رســمی ثبت اســناد و امالک
شهرستان برخوار
ابالغ اخطاریه
 3/16محاســبه مهریه به نرخ روز شــماره بایگانی  9900357:شــماره پرونده
 ، 139904002136000197/1بدینوســیله بــه خانم طلعت یــزدی زاده فرزند
محمد به شماره ملی  1281491837به نشــانی طوقچی کوی ادیب کوچه سنبل
پالک  33ورثه مرحوم عباس ایروانی فرد فرزند عبد الرزاق بدهکار پرونده کالسه
 139904002136000197/1که برابر گزارش اداره ی پست شناخته نگردیده اید
در موضوع پرونده کالسه فوق له خانم زهرا جباری پور و علیه وراث مرحوم عباس
ایروانی فرد و پیرو اجرائیه ارســالی بدین وســیله اخطار می گردد طبق درخواست
بســتانکار وارده به شــماره  1400/02/05-36000150و برابر آئین نامه الحاق
یک تبصره به ماده  1082قانون مدنی میزان کل مهریه مندرج در ســند نکاحیه
شماره 2589تنظیمی در دفتر خانه ی ازدواج شماره ی  155شهر حبیب آباد استان
اصفهان(صداق:مبلغ دو میلیون و پانصد هزار و دویســت و شصت و دو ریال و نیم
بهاء کالم اهلل مجید و مهر السنه و طال و طاقه شال و خانه و انگشتر الماس بر ذمه
زوج می باشد که عندالمطالبه به زوجه پرداخت نماید).به مبلغ  3319792986ریال
محاســبه و به روز گردید پس از بازداشــت اموال زوج جمعا مبلغ 3319792986
ریال بابت مهریه به زوجه پرداخت می گردد(حقوق دولتی متعلقه نیز برابر مقررات
اخذ می گردد)لذا مراتب بدین وسیله به شما ابالغ ،چنانچه به موضوع فوق اعتراض
دارید ظرف مدت پنج روز نســبت به تودیع عین اقالم مندرج در سند نکاحیه اقدام
نماید در غیر این صورت ارزیابی انجام شــده قطعی و براساس آن عملیات اجرایی
ادامه خواهد یافت .لذا طبق ماده  18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط در
یک نوبت در روزنامه  ....جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی بدون
انتشــار آگهی دیگری ،عملیات اجراء،طبق مقررات علیه شما  ،تعقیب خواهد شد.
م الف 1134486:ابراهیم غفاری مدیر واحد اجرای اسناد رسمی برخوار

جامعه

بامسئولان
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رییس کل دادگستری استان:

سیاستهای قوه قضاییه درزندان اصفهان
با جدیت اجرا میشود

سخنگوی صنعت برق اعالمکرده دانش آموزان قبل ازقطعی برق ،تغییرمحل دهند؛

راهکارهای غیرآموزشی!

بررسی پلفترم های ایمن برای برگزاری
امتحانات؛

هیچ سامانه ای به طورکامل
قابل کنترل نیست

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت
آموزش و پرورش با اشاره به میزان اعتماد و اتکا
به آزمون ساز شبکه شاد برای برگزاری امتحانات
از ســوی معلمان گفت :پلتفرمهای مختلفی در
آموزش و پرورش در دســت بررسی و تدوین به
منظور تعیین شاخصهای امنیت آزمون است؛
هرچند چالش ها و محدودیت هایی نیز در این
زمینه وجود دارد.
مهندس محمــود حبیبی  ،دربــاره قابلیت ها و
میزان اســتفاده از آزمون ســازهای شبکه شاد
در ایام امتحانات از ســوی معلمــان اظهار کرد:
آزمون ســازها قابلیت های جدیدی بودند که از
چندی پیش به شبکه شــاد افزوده شدند.وی
افزود :اما اینکه تا چه میزان مورد استفاده قرار
می گیرد ،بستگی به خود مدارس و تصمیم آنها
برای چگونگی انجــام ارزیابی های پایانی دارد.
قطعی برق پس ازچند هفته هشدارحتی زودتر

سخنگوی صنعت برق اعالمکرده دانش آموزان قبل ازقطعی برق ،تغییرمحل

از شروع تابســتان به شــهرهای بزرگ رسیده

دهند تا به امتحاناتشــان لطمه نخورد!وی گفته« :ما برنامه خاموشی را از

است .در حالی که شرکت برق اعالم کرده که تنها در البرز و خراسان رضوی فعال

برنامه برق من و سایت شرکتهای برق اعالم میکنیم تا دانشآموزان مطلع

خاموشی های از پیش تعیین شده اعمال می شــود؛ اما در سایر شهرهای

شوند و از شارژر اســتفاده کنند و یا تغییر محل دهند ».این مقام مسئول اما

بزرگ مانند اصفهان و تهــران نیز در روزهای اخیر قطعــی های مکرر برق در

ظاهرا نمی داند که اغلب مدارس کشــور سرانه مناســبی برای دانش آموزان

بسیاری ازنقاط رخ داده است .نکته نگرانکننده ماجرا این استکه این قطعی

ندارند و درمدارس اغلبکوچک و غیراستاندارد غیرانتفاعی جایی برای تغییر

ها نه در زمان اوج مصرف بلکه در ساعت های صبح هم رخ داده است آن هم

مکان بدون بر هم خوردن امنیت سالمت دانش آموزان وجود ندارد .در حالی

در شرایطی که دانش آموزان دبیرستانی در پایه های نهم و دوازدهم باید برای

که دانش آموزان و خانواده هایشان به شدت نســبت به این مسئله نگران و

مرضیه محب رسول

برگزاری امتحانات حضوری در مدارس حاضر باشند در این شرایط اختالل در

معترض هســتند تقریبا هیچ یک از مســئوالن اداره بــرق و حتی آموزش و

برگزاری امتحانات به دغدغه ای جدی برای والدین و دانش آموزان تبدیل شده

پرورش تا کنون نسبت به این مسئله واکنشی نشان نداده اند.

است .در شــرایطی که به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی تقریبا سرتا سر

تقارن کرونا ،امتحانات نهایی ،کمبود نیــرو و به تبع آن قطعی برق میتواند در

مدارس برای برگزاری امتحانات در نظر گرفته شده است ،قطعی برق در نهایت

چنین شــرایطی به قمیت جان آینده ســازان ایران و خانوادههای آنها تمام

چاره ای به جز تجمع دانش آموزان در حیاط و محل های دارای روشنایی در

شود ،چرا که به گفته کارشناسان و متخصصان ،تهویه مناسب در محیط نقش

مدارس باقی نمی گذارد؛ اتفاقی که می تواند بسیار خطرناک باشد .همچنین

بسیار مهمی در پیشگیری از کرونا دارد و ای کاش تدابیری اندیشیده میشد تا

ماندن دانش آموزان در محل های تعیین شده هم بدون وجود تهویه مناسب

حداقل در زمان و ساعات برگزاری امتحانات از قطعی برق خبری نباشد .البته

بازهم ریسک ابتال را افزایش می دهد  .نگرانی های خانواده ها درحالی هرروز

متخصصان این حوزه روی این نکته هم بسیار تاکید دارند که عدم شرکت در

ابعاد تازه تری به خود می گیرد که حتی تا کنون در بسیاری از شهرها برنامه ای

تجمعات از موارد ضروری پیشــگیری از کروناست و تا جایی که ممکن است

برای قطعی برق از پیش اعالم نشــده ،اتفاقی که می توانست موجب برنامه

باید از آنها جلوگیری شود و از این رو شاید بهتر بود این امتحانات به صورت

ریزی و آمادگی کادر مدارس و عدم غافلگیری دانش آموزان باشد ؛ اما ظاهرا

حضوری برگزار نمیشد و یا حداقل با افزایش حوزههای امتحانی تا حد امکان

مســئوالن شــرکت برق چندان به این دغدغه اهمیتی نمــی دهند .چنانچه

از تجمع دانشآموزان در فضای کوچک جلوگیری به عمل می آمد.

ما باید منتظر بمانیم و ببینیم تا چه میزان مورد
اســتفاده قرار می گیرد.مدیــرکل دفتر فناوری
اطالعات و ارتباطــات وزارت آموزش و پرورش
درباره میزان اعتمــاد و قابل اتــکا بودن آزمون
سازهای شاد گفت :با توجه به ابزاری که ارائه می
دهد این طور نیست که قابل اتکا نباشد ،ولی اگر
منظور امنیت آزمون اســت از آنجا که مشخص
نیست خود دانش آموز به ســواالت پاسخ می
دهد یا خیر ،نمی شــود پاسخ دقیقی داد .هیچ
ســامانه ای را نمی توان به طور کامل کنترل کرد
و ممکن است والدین و اطرافیان کمک کنند که
دانش آموز به سواالت پاسخ بدهد.حبیبی درباره
ایجاد و برگزاری آزمونها در بستر پلتفرمی ایمن
نیز عنوان کــرد :پلتفرمهای مختلفی در آموزش
و پرورش در دست بررســی و تدوین به منظور
تعیین شاخصهای امنیت آزمون است؛ هرچند
چالش ها و محدودیت هایــی نیز در این زمینه
وجود دارد.

انهدام باند کالهبرداران  11میلیاردی
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری اعضای باند 3نفره ای که از 6نفر بابت
دریافت پیش پرداخت فــروش آپارتمان بالغ بر 11میلیارد کالهبرداری کرده و متواری شــده بودند
خبرداد.سرهنگ حسین ترکیان بیان داشت :در پی شکایت یک خانم در خصوص کالهبرداری یک
میلیارد ریالی از وی تحقیقات تخصصی توســط کارآگاهان اداره جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی
استان اصفهان آغازشد.وی افزود :فرد مال باخته درتحقیقات صورتگرفته عنوانکرد،زنی با مراجعه
به وی با يك سری مانورهای متقلبانه اعتماد او را جلبکرده و پس ازنشان دادن یک مشاورامالک و
انتساب متصدیان آن به افراد با نفوذ مبلغ
یک میلیارد ریال را بابت پیش پرداخت
فروش یک آپارتمان دریافت میکند؛ اما
بعد ازچند روزمتوجه برچیده شدن دفتر
مشاورامالک شده و وقتی با شماره تلفن
آن زن تماس میگیرند وی نیزجوابگوی
تماس نبوده است.رییس پلیس آگاهی
فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان
تصریح کــرد :کارآگاهان پس از دریافت
اطالعات الزم از مال باخته و چهره نگاری
متهم ،با انجام یک سریکارهای پلیسی و اقدامات علمی و تخصصی هویت اصلی یکی ازمتهمان این
پرونده را به دست آورده و طی یک اقدام ضربتی درحالیکه وی قصد خروج ازمنزل راداشت دستگير
و به پليس آگاهی منتقل شد.این مقام انتظامی عنوان داشت :متهم هنگامیکه با مستندات و مدارک
متقنکارآگاهان مواجه شد به ناچارلب به اعتراف بازکرده و به  6فقرهکالهبرداری با شیوه مذکوراقرار
کرد.سرهنگ ترکیان ازدستگیری دو عضو دیگراین باند درعملیاتی ضربتی درشهرستان قم خبرداد
وگفت :ارزشکل مبالغکالهبرداری شده توسط این باند  11میلیارد ریال بودکه دراین خصوص پرونده
تشکیل و متهمان برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

دستگیری استخراج کنندگان ارزدیجیتال
 ۸۴دستگاه ماینر قاچاق از دو کارگاه در اصفهان کشــف و توقیف شد.فرمانده انتظامی شهرستان
اصفهان گفت :با اطالع ماموران انتظامی از اســتخراج غیر مجاز ارز دیجیتــال در  ۲کارگاه تعطیل
شده در حاشیه شهر اصفهان ،محلهای اعالم شده شناســایی شدند.سرهنگ حمیدرضا اکبری
افزود :در بازرسی از این دو کارگاه  ۸۴دستگاه ماینر خارجی قاچاق کشف شد .وی با اشاره به اینکه
کارشناسان ،ارزش ماینرهای کشف شده را بیش از ۱۶میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال اعالم کردند ،گفت:
در این زمینه دو نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

مسئول بیماری های واگیر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 ۵درصد اصفهانی ها در
برابرکرونا ایمن شدند

مسئول بیماری های واگیر دانشگاه علوم
پزشــکی اصفهان گفت :تا کنــون  ۲۶هزار
نفــر دو نوبت واکســن کرونــا را دریافت
کرده اند.
رضا فدایی بــا اعالم این خبــر اظهار کرد:

شیشه فروش افزود :بالفاصله بعد از وقوع حادثه  ۵تیم فوریتهای پزشکی و هالل احمر به محل
نارگستر سپاهان ترقه و موادی از این دست میسازد ،گفت :علت دقیق این حادثه مشخص نیست
و تیم ارزیابی جهت بررسی علت حادثه انفجار صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان و پیگیری آن به
محل حادثه اعزام شدند .

سرعت رسیدگی و این اقدام نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته است.رییس کل دادگستری استان
اصفهان گفت :افزایش قضات ناظر ،فعال بودن کمیسیون عفو ،استفاده حداکثری از مجازاتهای
جایگزین حبس و ظرفیتهای قانونی و نیزبهرهمندی ازظرفیت خیران و اعطای مرخصیهای موردی
ازدیگراقدامات مهمی استکه دادگستری استان اصفهان دردستورکاردارد.وی ازتعامل و همکاری
دادگستری با نهادهایی همچون بنیاد تعاون و انجمن حمایت در جهت اشتغال پایدار مددجویان و
تحت پوشش قراردادن خانوادههای زندانیان خبرداد وگفت :دررابطه با اشتغال زندانیان ظرفیتهای
بسیارباالیی به ویژه دربنیاد تعاون وجود داردکه نیازاست بیشترمورد توجه قرارگیرد.

معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی اصفهان خبرداد:

افزایش  ۱۲درصدی کمکهای مردمی به بهزیستی
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی اصفهان گفت :در طول ماه مبارک رمضان پویش ملی همدلی
با مشارکت بهزیستی در سطح ملی اجرا شــد که در مجموع بیش از ۴میلیارد تومانکمک مردمی اعم
از کمکهای نقدی و غیرنقدی در این پویش جمع آوری شده و در بین نیازمندان توزیع شد.علی اصغر
شاهزیدی  ،با بیان اینکه مشارکت مردم نسبت به سالگذشته تقریبا  ۱۲درصد افزایش داشته ،اظهارکرد:
با توجه به شرایط تحت تاثیر کرونا و وجود تحریمهای ظالمانه ،مشارکت مردم همچنان ادامه داشته و
کمکهای نقدی و غیر نقدی خیران و نیکوکاران با افزایــش  ۱۲درصدی روبهرو بوده و مردم ازکمک به
خیریه و بهزیستی دریغ نکردهاند.وی افزود :درطول ماه مبارک رمضان پویش ملی همدلی با مشارکت
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در سطح ملی اجرا شد که در مجموع بیش از ۴میلیارد تومان
کمک مردمی اعم ازکمکهای نقدی و غیرنقدی در این پویش جمعآوری شــد.معاون مشارکتهای
مردمی بهزیســتی اصفهان تصریح کرد :در پویش همدلی  ۴۳۸پایگاه بــرای جمعآوری زکات فطره،
کفاره ،صدقات و نذورات به صورت فیزیکی داشتیم که از این پایگاهها  ۶۰۰میلیون تومان کمک مردمی
جمعآوری شد.شاهزیدی خاطرنشانکرد:کمکهای مردمی جمعآوری شده برایکمک به نیازمندان و
وقف هزینههای درمان و معیشت آنها میشود و تاکنون همه مبالغ جمعآوری شده توزیع شده است.

عضویت هفتاد هزارنفردرصندوق بیمه اجتماعی
 ۷۰هزارنفردراستان اصفهان عضو صندوق بیمه اجتماعیکشاورزان روستاییان و عشایرهستند.مدیر
عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشــایر استان در سمیرمگفت :از این تعداد ۱۰
هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر هستند.مهدی ابارشی با اشاره به اینکه سن بازنشستگی در این
صندوق بیمه  ۶۵سال است ،افزود ۷۰ :درصد از حق بیمه شدگان را دولت به صورت یارانه ای و بقیه را
بیمه پرداختکرده است.ویگفت :زنان خانه دارمیتوانند باکسب مهارتهای قالی بافی،کشاورزی
و صنایع دستیکارت مهارت دریافتکرده و عضو صندوق بیمه اجتماعیکشاورزان روستاییان و عشایر

سنگهای ناایمن صفه ایمن میشوند
سرپرست اکیپ امداد و نجات در ارتفاع و کوهستان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت :پیگیریهای الزم برای مسیر ناایمن صعود در
کوه صفه انجام شده و در هفتههای آینده اجرا میشود.محمدرضا صفدریان ادامه داد :در انتهای مسیر آبشار کوه صفه ،تخته سنگی عظیم و شکافدار وجود دارد
که از دید کوه پیمایان ،سنگی خطرناک است که به ایمنسازی نیاز دارد؛ بنابراین نامه نگاریها و بازدیدهای الزم برای بررسی موضوع انجام شده است.وی تاکید
کرد :پیش از این هم چند مورد وجود داشت که به سرعت پاکسازی و یا تثبیت شدند ،اما این ســنگ با توجه به وزن و قطر زیادش به راه حلی اساسی و علمی
نیازمند دارد ،در طرح ایمن سازی ،باید بدون آسیب وارد شدن به دامنه کوه و به کارگیری بهترین روش ،به جمع بندی نهایی رسیده و طرحی که بیشترین رای را
بیاورد ،به سرعت اجرا میشود.وی توضیح داد :مسئول و مجری طرح ایمن ســازی ،مدیریت مجموعه صفه و شهرداری منطقه پنج است ،درحال حاضر نقاط
دیگری هم در کوه صفه وجود دارد که به تثبیت و ایمن سازی نیاز دارند و به زودی برای آن مناطق هم تدبیری اندیشیده میشود.صفدریان گفت :فرض را براین
میگذاریم که همین امروز آتش نشانی وارد عمل شود و با تجهیزات هیدرولیک خود ســنگ را رها و پاکسازی کند ،درواقع احساسی و سریع عمل کردن باعث
میشود ،در محل ریزش و پاکسازی سنگ ،چند نقطه دیگر را هم سست کنیم و باعث ریزش آنها شویم .رسیدگی به این موارد ،دغدغه خود ما نیز هم هست و
تا زمانی که آتشنشانی در این کوه فعالیت میکند ،از هیچ تالشی و فعالیتی دریغ نخواهد کرد.

پزشکان مجازبه خودداری ازمعاینه مادران باردار
کرونایی نیستند

را دریافت کــرده اند؛ بر اســاس این آمار
کمتر از  ۵درصد مردم اســتان برابر کرونا
واکسینه شده اند.
مسئول بیماری های واگیر دانشگاه علوم
پزشــکی اصفهان افزود :پزشکان بخش
کارکنان حوزه درمان که در ارتباط نزدیک با
بیماران کرونایی هستند واکسن را دریافت
کرده اند.
وی تصریح کرد :افراد باالی  ۷۰و  ۸۰سال
استقبال خوبی داشــتند که نزدیک به ۵۰
و  ۵۵درصد آنها واکســن زده اند و باقی
افراد هم به تدریج مراجعه میکنند.
فدایی ،درباره ایمنی واکســن کرونا بیان
کرد :بعــد از تزریق دو دوز از واکســن ۸۰
درصد ایمنی بــه وجود میآیــد و قبل از
تزریــق نیــاز بــه انجــام اقــدام خاصی
نیســت ،اما بعد از تزریق واکســن کرونا

بیمارانکرونا مثبت است ،البته بایستی این موضوعات
به صورت جداگانه بررسی شوند و نمیتوان به صورت
کلی اعالم کرد که پزشــک با ویزیت نکردن بیمار خود

آماده نیســت در این صورت اگر شرایط مریض اجازه

پزشکی اصفهان درخصوص معاینه نشدن مادران باردار

تخلف کرده است یا خیر.رییس اداره مامایی معاونت

دهدکه او را به بیمارستان الزهرا منتقل میکنند ،وگرنه

پس ازابتال بهکرونا توسط پزشکان زنان و زایمان،گفت:

درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در مورد ارجاع

در همان بیمارستان ،اما با شرایط اختصاصی و مجزا از

تاکنون هیچگونه بخشنامه یا دستوری به متخصصان

مادران باردار مبتال به کرونا به بیمارســتان الزهرا برای

سایربیماران نگهداری و روند درمان آغاز میشود.وی

زنان و زایمان یا ماماها مبنی بر معاینه نکردن مادران

زایمان یا ســقط جنین ،بیان کرد :بیمارســتانی که در

خاطر نشان کرد :از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور

باردار مبتال به کرونا نداشــته ایم و اگــر بیماری با این

اصفهان به عنوان مرجع برای خدمات رسانی به مادران

تاکنون نسخههای جدید مراقبتها و دستورالعملهای

مشکل مواجه شده میتواند به ما مراجعه کند تا پس

مبتال به کرونا در نظر گرفته شــده اســت ،بیمارستان

بهداشتی بررسی و به پزشکان ابالغ میشود و پزشکان

از دریافت شــرح ماوقع موضوع را بررسی کنیم.زهرا

الزهراست و اگرپزشک زنان و زایمان مادربارداررا برای

موظف هستند تا ازاین شیوه نامهها تبعیتکنند .

رییــس اداره مامایی معاونت درمان دانشــگاه علوم

عکس روز

بدن درد جزئی و درد در محــل تزریق که
به صورت گذراســت به وجــود بیاید که با

واکســن کرونا بیان کرد :وزارت بهداشت
اولویتهای دریافت واکسن کرونا را اعالم
میکند که بر اســاس رده بندی ســنی به
تدریج  ۵سال به  ۵سال پایین خواهد آمد
و کم کم افراد کم سن و سالتر هم واکسن
خواهند زد.

خدمت رسانی پزشک به همه مراجعهکنندگان ازجمله

بیمارستان ارجاع دهد ،تخلفی نکرده است.جوانمردی
یا هنوزتست نداده یا تســت انجام شده ،اما پاسخ آن

ممکن اســت عوارض جزئــی مثل تب،

خوردن مســکن از بین میرود.مســئول

جوانمردی ادامه داد :آنچه برای ما مشــخص اســت

زایمان یا حتی سقط و خارجکردن جنین ازرحم به این
افزود :البته گاهی اوقات مادر مشــکوک به کروناست

خصوصی ،افراد  ۵۰سال به باال و همچنین

تیم ارزیابی برای بررســی علت انفجار در صنایع شیمیایی نارگستر ســپاهان اعزام شد.مدیرکل

حادثه اعزام شدند و مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.وی با بیان اینکه صنایع شیمیایی

به پرداخت مهریه در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تعیین شدهاند تا پروندههای مذکور را با دقت و

بسیج عضو صندوق بیمه اجتماعی شوند و ازمزایای این بیمه برخوردارشوند.

تعداد ۲۶ ،هزار نفر دو دوز از این واکســن

پزشــکی اصفهان درباره اولویت دریافت

صنایع استان رخ داد ،گفت :این حادثه در صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان واقع در شاهین شهر،

برمیدارند.وی افزود :قضات ویژهای برای رسیدگی سریع به پرونده های اعساربه خصوص محکومان

در زمان پیری با پرداخت بازنشستگی بیان کرد و افزود :بسیجیان فعال میتوانند با کارت عضویت

واکســن کرونا تزریق شده است که از این

اعزام تیم ارزیابی برای بررسی علت انفجاردرشاهین شهر

کیلومتر  ۷جاده علویجه اتفاق افتاد و بر اثر آن  9نفر از کارکنان این شرکت مصدوم شدند  .منصور

استان با عزم جدی درمسیراجرای دقیق اجرای سیاستهای عالی قوه قضاییه دررابطه با زندانهاگام

تا کنون بــه  ۱۶۰هزار نفر از مــردم اصفهان

بیمــاری هــای واگیــر دانشــگاه علوم

مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه ساعت  ۴صبح روز گذشته در یکی از

حبیبی در جلسه با رییس ســازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اظهار داشت :قضات

شوند.ابارشی هدف ازایجاد این بیمه را تامین معیشت و حفظکرامت روستاییان،کشاورزان و عشایر

خبر روز

اخبار

رییسکل دادگستری استان اصفهانگفت:قضات ویژهای برای رسیدگی سریع به پرونده های اعسار
به ویژه محکومان به پرداخت مهریه در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تعیین شــدهاند .محمدرضا

بازدید استاندار
ازحوزه های
امتحانی

فوتبالجهان
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توپ پر«اکبرپور» برای دربی تبریز
شــاگردان علیرضا اکبرپور تمرینات خود را برای بازی با تراکتور آغاز کرده اند.تیم ماشین سازی
با هدایت علیرضا اکبرپور در دو دیدار مقابل آلومینیوم و ســایپا به نتیجه تســاوی دســت یافت

پرسپولیس تهران -ذوب آهن اصفهان؛

و در گام ســوم با گل دقایق واپســین

جدال شاگرد و استاد در فوالد شهر

فردین رابــط مغلوب نفت در مســجد
سلیمان شد .این تیم پیش از تعطیالت
لیگ ،یک بازی معوقه با تراکتور برگزار
خواهد کرد.شــاگردان علیرضا اکبرپور
بعد از  4روز اســتراحت ،تمرینات خود
را برای بازی حســاس مقابــل تراکتور
آغاز کرده انــد .دربی تبریــز از اهمیت
بســیار باالیی برای هر دو تیم برخوردار
است.
تراکتور برای کسب ســهمیه تالش می کند و ماشــین ســازی به دنبال زنده نگه داشتن اندک
شانس بقای خود در لیگ برتر اســت.علیرضا اکبرپور که به خوبی به شرایط فعلی تیمش واقف
اســت در تمرینات تیمش جو متفاوتی را به وجود آورده تا شــاگردانش از نظر روحی و روانی در
وضعیت خوبی قرار گرفته و بدون توجه به جدول مســابقات برای پایان دادن به روزهای بد خود
تالش کنند.یکی از شــیوه های جالب سرمربی ماشــین سازی ،پا به توپ شــدن او در جریان
تمرینات تیمش است .اکبرپور که در دوران بازی اش ،بازیکنی ریز نقش و تکنیکی بود در برنامه
های تاکتیکی و بازی های درون تیمی ماشــین حضوری فعال داشــته و در کنار شاگردانش به
کار با توپ می پردازد.گفتنی اســت که دیدار معوقه تیم های ماشــین ســازی و تراکتور از هفته

با توجه به غیبت بازیکنان پرسپولیس و شرایط میزبانی،

شاگردان حسینی میتوانند روی برد این مسابقه حساب
ویژه باز کنند .سفر قبلی پرسپولیس به اصفهان جدال بر

سر قهرمانی بود و حاال مصاف با تیمی ریشه دار است که

هیچ تمایلی به باختن و دیدن رنگ سقوط ندارد

بیست و یکم لیگ برتر روز شنبه هشتم خرداد ماه ساعت  19در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار
خواهد شد.

گرامیداشت یاد «یاوری»« ،جاسمیان»« ،میناوند»
و «انصاریان» درکنگره فیفا
در مراسم کنگره فیفا که با حضور  208کشــور به صورت آنالین برگزار شد ،ادای احترامی به ایرانی
صورت گرفت.ایرانی هایی که به بهانه کرونا در میان ما نیستند و وداع آنها با دنیای فانی خیلی از
خاطره ها را مکدر کرد .مهرداد میناوند و علی انصاریان فقید که کسی مهاجرت آنها را هنوز هم باور
ندارد و هر کسی که خبر ابتالی آنها را به کرونا را شنید می گفت کرونا را شکست خواهند داد چون
ورزشکار هســتند و بدن قوی دارند؛اما تقدیر بر آن بود از میان ما رخت ببندند و از این به بعد تنها
با خاطرات آنها زندگی کنیم.محمود یاوری و حمید جاسمیان فقید هم از میان ما رفتند .دو چهره
ارزشمند و قدیمی فوتبال کشور که بخشی از هویت و تاریخ فوتبال ایران هستند.
ســال  99در شــرایطی برای ایرانیان به پایان رســید که از میان رفتن چند چهره فوتبالی مطرح
خاطره بدی را در ذهن فوتبال دوستانی بر جای گذاشت .در کنگره فیفا کلیپ جالبی از این چهار
ایرانی پخش شــد و نمایندگان کشــورها به آنها ادای احترام کردند .رییس فیفا هم در مراســم
آغازین این کنگره از کادر درمان تشــکر کرد و گفت :در ابتدا باید از کادر درمان و پزشــکی تشکر
ویژه ای داشته باشــیم که در این سال لحظاتی بســیار سخت داشــتند و آرزو داریم که شرایط
جهان بهتر شــود .ما در جهت همکاری و همراهی جامعــه جهانی یک و نیــم میلیارد دالر برای
مقابله با کرونا اختصاص دادیم و نیازی به منابعی غیر از فوتبــال نداریم .چون منابع مالی فیفا
کفایت میکند .البته این پول برای فیفا نیســت و تعلق به تمام اعضا دارد و هنگام نیاز پرداخت
میشود .بازگشت به فوتبال شعار اصلی فیفاست و اهمیت بازگشت امنیت و سالمت به بازیکنان
باعث شد تا فوتبال در جهان ادامه پیدا کند.

در قالب دیدارهای معوقه هفته بیست و

پرسپولیس مهمترین رقابت نیمفصل دوم بوده و به نوعی کلید اصلی

سرخپوشــان پس از جنجالهای بازی با سپاهان در اصفهان و دربی

یکم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور ،

تعیین سرنوشت قهرمان لیگ بیستم اســت .اگر شاگردان حسینی

در تهران ،به ســختی جریمه شــدند و دو مدافع مرکــزی خود یعنی

تیم ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم پرسپولیس

پیروز میدان شوند ،امید سپاهانیها به قهرمانی بیشتر از قبل خواهد

سیدجالل حسینی و فرشاد فرجی را در اختیار ندارند .ذوبیها به جز

تهران است ،دیداری حساس که نتیجه آن نه تنها برای این دو تیم که

شد و اگر این دیدار با پیروزی پرسپولیس همراه شود ،آنها را یک قدم

قاسم حدادیفر که به دلیل پارگی رباط صلیبی فصل را از دست داده،

سمیه مصور

برای دیگــر تیم اصفهانی نیــز حائز اهمیت خواهد بود .سبزپوشــان

به قهرمانی نزدیک کرده و معادالت قهرمانی را پیچیدهتر از قبل خواهد

غایب دیگری در این بازی ندارند و ســایر نفرات این تیم آماده بازی

اصفهانی در شرایطی آماده دیدار با سرخ پوشان پایتخت می شوند که

کرد .از طرف دیگر شرایط هر دو تیم و نیازشان به برد ،باعث میشود تا

هســتند .با توجه به غیبت بازیکنان پرســپولیس و شرایط میزبانی،

با شکست مقابل استقالل تهران در رقابت های جام حذفی از گردونه

این دیدار تبدیل به یک دوئل پرهیجان شود.

شاگردان حســینی میتوانند روی برد این مســابقه حساب ویژه باز

این مسابقات خارج شدند و در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر

سبزپوشــان اصفهانی چارهای جز پیروزی مقابل پرسپولیس ندارند،

کنند .سفر قبلی پرســپولیس به اصفهان جدال بر سر قهرمانی بود و

فوتبال کشور هم جایگاه خوبی ندارند.شاگردان مجتبی حسینی بعد

اما این امر چندان ســاده نخواهد بــود .ذوبیها مقابــل تیمی قرار

حاال مصاف با تیمی ریشه دار است که هیچ تمایلی به باختن و دیدن

از پیروزی شیرین مقابل آبی پوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی مقابل

میگیرند که در فصل جاری همراه با یحیی گلمحمدی در رقابتهای

رنگ سقوط ندارد.

تیم گل گهر سیرجان با یک گل شکست خوردند تا روند نوسانی نتیجه

لیگ برتر ،جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا عملکرد درخشانی داشته

دیدار رفت دو تیم در ورزشگاه آزادی در شــرایطی با تساوی به پایان

گیری ذوبی هــا ادامه یابد .سبزپوشــان از  22بازی خــود 4 ،برد9 ،

و جزو مدعیان قهرمانی به شمار میرود.

رســید که تیم ذوب آهن در شرایط خوبی قرار نداشــت ؛ اما با حضور

تساوی و  9شکست به دست آورده اند تا هم اکنون با  21امتیاز در رده

پرســپولیس در هفتههای جاری به بهترین فرم تیمی خود رسیده و

مجتبی حسینی روی نیمکت این تیم که سابقه همکاری با یحیی گل

سیزدهم جدول رده بندی جای بگیرند.

فوتبال هجومی و باکیفیتی را ارائه میدهد .آنها در فاز هجومی شرایط

محمدی در همین تیم ذوب آهن را دارد شرایط این تیم نسبت به نیم

در آن ســو تیم پرســپولیس با  45امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به

خوبی دارند و حضور مهرههای باارزشی مانند آلکثیر و مغانلو در کنار

فصل اول تغییرات چشمگیری داشــته و شاگردان حسینی به دنبال

ســپاهان در رده دوم جدول جای گرفته اســت .جدال ذوبآهن و

ترابی و امیری ،زهر خــط حمله این تیم را دوچندان کرده اســت؛ اما

برتری در این دیدار خانگی هستند.

خبر روز

با برگزاری مجمع فوق العاده؛

رییس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان برکنارشد
مجمع فوقالعاده هیئت ورزش کارگری استان اصفهان پیش از ظهرروز یکشنبه با حضور مرتضی اسماعیلی دبیر کل فدراسیون ورزش های کارگری کشور ،سید
محمد طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان وکامرانکالنی مدیرکل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان برگزارشد.دراین مجمع قاسم ستاری
با  ۱۷رای مخالف ۳ ،رای موافق و یک رای باطله اعضای مجمع ازسمت رییس هیئت ورزش هایکارگری استان اصفهان برکنارشد.مدیرکل ورزش و جوانان استان
اصفهان در این نشست اظهار داشت :در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر فضای ورزشی و اساسنامه ،این مجمع فوق العاده برگزار شد .سید محمد طباطبایی
اظهارداشت :نزدیک به سه ماه ازریاست ستاری برهیئت ورزشکارگری میگذرد و بیش از ۱۳نفراعضای مجمع خواستاربرگزاری مجمع فوق العاده شدندکه در
این جلسه تصمیم به برکناری ویگرفته شد.طباطبایی با بیان اینکه ادارهکل ورزش و جوانان استان اصفهان درموضوع برگزاری مجمع انتخاباتی طبق قوانین عمل
میکند،گفت :زمانیکه اعضا به یک شخصی رای دهند ازآن حمایت میکند.

عدم تمایل استقالل به جذب
دو ستاره سابق تیم ملی
در روزهــای اخیــر گمانهزنیهــای زیادی
درباره خروج ســه بازیکن کلیــدی تراکتور
به واسطه اختالف با رســول خطیبی مطرح
شده اســت .در این میان باشگاه تراکتور در
روز  ۲۱اردیبهشت سال جاری ،به طور رسمی
به آخرین وضعیت اشــکان دژاگه و مسعود
شجاعی واکنش داد .در همین راستا حسن

نایب رییس هیئت تیراندازی مطرح کرد:

آذرنیا ،مدیــر تراکتور اظهار داشــت :این دو

چندین برابرشدن قیمت وسایل تیراندازی؛ دردسر
جدید ورزشکاران این رشته
نایب رییس هیئت تیراندازی باکمان استان اصفهان

طی دو ســال اخیر استقبال از جلســات آموزشی

اظهار کرد :به طور کلی جایگاه اصفهان جایگاه باالیی

تیراندازان روند کاهشی داشــته ،مسابقات مهمی

در تیراندازی با کمان در کشــور است به گونه ای که

برگزار نشــده در صورتی که در ایــن ورزش ،تمرین

می توان بــه یقین بیان کرد اصفهــان یکی از قطب

مســتمر و قرارگرفتن تیرانداز در مســابقات حائز

های تیراندازی با کمان در کشور محسوب می شود.

اهمیت است.زینب موحدی اذعانکرد :خوشبختانه

زینب موحدی با اشاره به مشکالت اصلی این ورزش

تیراندازان اصفهان خوب هســتند ،مربیان از آن ها

عنوان کرد :به دلیل شرایط کرونا تمرین تیراندازان

رضایت دارند ،اسامی آن ها در تیم ملی رد می شود،

به حداقل رســیده و تهیه تجهیزات این رشــته نیز

عضو ثابت تیم ملی هستند ،پیشرفت خوبی دارند

برای ورزشکاران سخت شــده است.موحدی بیان

و مدال آوری جهانی مــی کنند.نایب رییس هیئت

کرد :وســایل تیراندازی مورد نیاز ورزشکاران تحت

تیراندازی با کمان اســتان اصفهان گفت :در استان

تاثیر تحریم و دالر قــرار گرفت .وســایلی که با دو

اصفهان شهرســتان هایی مانند نجف آباد ،درچه،

میلیون تومان خریداری می شد اکنون برای خرید

فالورجان و خمینی شهر عالوه بر شهرستان اصفهان

آن باید  ١٨میلیون تومان هزینه کنند و این موضوع

فعالیت خوب و چشــمگیری داشته و در پیشرفت

برای تیراندازان دردسر ســاز شده است.وی افزود:

این رشته ورزشی تاثیر بسزایی گذاشته اند.موحدی

بازیکن تــا پایان فصل با باشــگاه قراردارند
و با این بازیکنــان مذاکره خواهــد کرد.در
همین حال گمانهزنیها از عالقه استقالل به
اشکان دژاگه حکایت دارد؛ از طرف دیگر رضا
قوچاننژاد نیز بعد از پایان قراردادش با زووله
با اشاره به وضعیت شهرستان های استان اصفهان
در این ورزش خاطرنشان کرد :یکی از اعضای ثابت
تیم ملی امین پیرعلی از نجــف آباد همچنین رویا
نوریان که تا چندی پیش عضو تیــم ملی بود ولی
در حال حاضر به دلیل آســیب دیدگی تحت درمان
است از نجف آباد شرکت می کند.زینب موحدی با
ابرازامیدواری برای بهترشدن شرایطکرونا دراستان
بیان کرد :در این رشــته تا زمانی که مسابقه برگزار
نشــود تیراندازان نمی توانند ســطح و نقاط ضعف
خود را بشناسند و الزم اســت به صورت مستمر در
مسابقات قرار گیرند.

عکس روز
آغازدوردوم
اردوی آماده
سازی تیم ملی
فوتبال زنان
دور دوم اردوی آمادهسازی
تیم ملی فوتبال زنان صبح
دیروز در شرایطی با حضور
مریم ایران دوست آغاز شد
که نیمی از بازیکنان حاضر
در اردو بــه انجــام تمرین
ریکاوری پرداختند.

هلند به حضور در لیگبرتر ایران نزدیک شده

فوتبالجهان
ابرازتمایل «کاسیمیرو» به جدایی زیدان
هافبک برزیلی رئال مادریــد بعد از ناکامی این تیم در قهرمانی در اللیــگا از تمایل خود به ایجاد
تغییر در نیمکت تیم خبر داد.رئال مادرید فصل ناامید کننده ای را تجربه کرد و بدون کســب جام
به کار خود پایان داد.
رئال امیدوار بود که بتواند قهرمانی در اللیگا را به دست آورد؛ اما اتلتیکو مادرید در بازی پایانی خود
هم به پیروزی رسید تا جام را باالی سر ببرد.خبرهای زیادی درباره پایان همکاری رئال با زیدان
و ایجاد تغییرات در این تیم در تابستان به گوش می رسد.کاسیمیرو در واکنش به اخراج زیدان
و جدایی راموس در تابستان گفت :این ســوال را باید از آقای رییس و مدیریت باشگاه پرسید.
آنها باید تصمیم بگیرند؛ اما بدون شک وقتی تیم پیروز نمی شود باید تغییراتی به وجود آورد.او
درباره ناکامی تیم در کسب جام گفت :بسیار سخت است که به دنبال دالیلی برای از دست رفتن
قهرمانی در اللیگا بود .سالی پر از مصدومیت برای ما بود و البته ویروس کرونا هم شرایط را سخت
کرد .ما تا آستانه فینالیست شــدن در لیگ قهرمانان اروپا پیش رفتیم و در اللیگا هم تا آخرین
دقایق شانس قهرمانی داشتیم .از عملکرد خود راضی هستیم.این هافبک برزیلی در پایان گفت:
قهرمانی در اللیگا را به تیمی می دهند که بیشــترین امتیاز را کسب کند .این کار را اتلتیکو کرد و به
آنها تبریک می گویم.

است و بعید نیســت که دژاگه و قوچاننژاد،

گزینه مورینیو برای جایگزینی«ژکو»

مسعود شــجاعی هم احتماال با پایان فصل

باشــگاه رم به درخواســت ژوزه مورینیو به دنبال خرید مهاجم هلندی و گلزن تیم ولفســبورگ

دوبــاره در تیمــی تهرانی همبازی شــوند.
بیســتم لیگ برتر برای طی کردن دورههای
مربیگری از کشور خارج میشود.
در همین راســتا یک منبع آگاه در باشــگاه
استقالل ،اظهار داشت :فرهاد مجیدی تمام
تمرکز خود را روی نتایج این فصل استقالل
قرار داده و تــا اینجای کار با هیــچ بازیکنی
صحبت نکرده اســت .ضمــن اینکه هرگونه
مذاکــره پیــش از موعد بــا بازیکنان تحت
قرارداد باشگاههای دیگر عالوه بر غیرقانونی
بودن میتواند فشــارها را روی شــاگردان
مجیدی افزایش دهد؛ امــا به صورت قاطع
میتوانم بگویم دژاگه و قوچاننژاد به خاطر
ســن و دســتمزد باال (احتماال ارزی) مورد
توجه مجیدی نیستند.گفتنی است؛ قرارداد
 ۱۰بازیکن استقالل روبه پایان است و در خط
حمله امین قاسمینژاد یکی از محتملترین
گزینههای مورد توجه آبیپوشــان اســت.
باشــگاه اســتقالل پیش از حضور در لیگ
قهرمانان آســیا مذاکرات اولیه برای تمدید
قرارداد با بعضی بازیکنان را شروع کرده بود؛
اما تعیین تکلیف ماجــرا به هفتههای اخیر
بســتگی دارد .به ویژه که عملکرد بعضی از
بازیکنان با افت فاحشی روبهرو بوده است.

است.پس از آن که سران باشگاه آاس رم ،سکان هدایت تیم خود در فصل آتی به ژوزه مورینیو،
سرمربی پرافتخار و نام آشنای جهان فوتبال سپردند ،هر روز اخبار زیادی در خصوص خریدهای
احتمالی آقای خاص و تیمی که وی برای فصل آینده خواهد بست ،منتشر میشود.از همین رو
و در تازهترین گزارش «گاتزتا دلو اسپورت» مدعی شــد باتوجه به جدایی ادین ژکو از ترکیب رم
در فصل آینده ،مورینیو به مدیران باشــگاه رم پیشنهاد خرید ووت وگهورست ،مهاجم  ۲۸ساله و
هلندی تیم ولفســبورگ را داده تا با خرید این مهاجم گلزن بتواند جای خالی مهاجم بوسنیایی
خود را نیز پر کند.
وگهورست که چند فصلی است عملکرد درخشانی در بوندسلیگا دارد ،در فصل جاری لیگ آلمان
در  ۴۱بازی موفق به ثبت آمار  ۲۵گل و  ۸پاس گل شده است و رمیها برای خرید این مهاجم باید
مبلغی در حدود  ۳۰میلون یورو هزینه کنند.

ستاره آرژانتینی درراه اللیگا!
گزارشات حاکی از آن اســت که ایجنت لوتارو مارتینز ،مهاجم آرژانتینی اینتر میالن با نمایندگان
دو باشگاه رئال مادرید و اتلتیکو مادرید درباره پیوستن احتمالی موکلش مذاکراتی انجام داده
است .به گزارش فوتبالی ،لوتارو مارتینز از زمان پیوســتنش به اینتر ،بازیکن بسیار مفیدی برای
نراتزوری بوده اســت .او در این فصل یکی از ارکان قهرمانی اینتر در ســری آ بوده و همچنین در
آخرین مصاحبهاش اعالم کرد که از بازی کردن در سن ســیرو خوشحال است .با این حال گفته
میشــود ،آلخاندرو کامانو مدیر برنامههای این بازیکن در این هفته مالقاتی با باشگاههای رئال
مادرید و اتلتیکو مادرید داشته است .به نقل از مارکا ،تابستان گذشته بارسلونا مقصد اصلی این
بازیکن بود ،اما به خاطر مشــکالت مالی کاتاالنها ،این معامله انجام نشد و این بازیکن در اینتر
باقی ماند .گزینه اصلــی رئال مادرید برای خط حمله ،بدون شــک ارلینگ هالند مهاجم نروژی
دورتموند است ،اما از لوتارو به عنوان گزینه آلترناتیو یاد میشود .اتلتیکو مادرید هم به دنبال این
مهاجم آرژانتینی است ،زیرا احتماال در پایان فصل ،لوئیز سوارز میتواند از روخی بالنکوس جدا
شود .اینتر جزو باشگاههایی است که به خاطر پاندمی ویروس کرونا ،دچار مشکالت مالی زیادی
شده است و به نظر میرسد باید چند بازیکن خود را به فروش برسانند.

بامسئولان
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معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

انتخاب پیمانکاربرای ایستگاههای جمع آوری
پسماند خشک

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

معاون اجرایی سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان از توزیع اســناد مناقصه جمع آوری

تقدیر استاندار اصفهان از شهرداری برای تامین برق پایدار

پسماند خشک شهر اصفهان از روز شنبه اول خرداد  ۱۴۰۰خبر داد.
محمد بدیعی اظهار کرد :با توجه به اینکه شهر اصفهان از جمله شهرهای سرآمد در زمینه مدیریت
پسماند در سطح کشور است ،انتخاب پیمانکاران برای مدیریت پسماند خشک دارای حساسیت
باالیی است چرا که بر کیفیت مدیریت پســماندها ،فرآیندهای جمع آوری و مشارکت شهروندان
تاثیر زیادی دارد.وی ادامه داد :در خرداد ماه قرارداد پیمانکاران فعلی در زمینه جمع آوری پسماند
خشک به پایان میرسد و بر همین اساس هم جلسات مربوط به بررسی قرارداد و اسناد پیمانکاران
جدید ازچندی پیش آغازشده تا با بررسی همه جوانب ،بسترمناسب برای حضورو ورود پیمانکاران
تخصصی و حرفهای به این عرصه فراهم شود.معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری
اصفهان با بیان اینکه تجربه و تخصص پیمانکار رکن اصلی در اجرای صحیح و حرفهای فرآیند جمع

شهرداری اصفهان از نظر شرکت توزیع برق توانست با

آوری و مدیریت پســماند اســت ،افزود :با توجه به اینکه اصفهان برای رسیدن به اهداف و چشم

انجام اقدامات ضروری درسطحکالنشهراصفهان ،ضمن

اندازهای خود درعرصه مدیریت پسماند و توسعه پایدارنیازمند عوامل اجرایی متخصص است ،برای

فرهنگ سازی مدیریت مصرف برای عموم شهروندان،

پیمانکاران داوطلب شرکت در مزایده عالوه بر شرایط عمومی ،داشتن یک سال سابقه جمع آوری

مصرف انرژی را مدیریت کرده و از ایجاد ناپایداری در

پسماند خشک یا جمع آوری پسماند تر در یکی از شهرهای کشور نیز الزامی شده است.وی با تاکید

شبکه برق و قطعی درفصل زمستان جلوگیریکند

بر اینکه اسناد مزایده از اول خرداد ماه سال جاری توزیع خواهد شد ،ادامه داد :شرکتهای واجد
شرایط میتوانند از طریق وبسایت یا شماره تماسهای سازمان  ۳۵۳۱۴۷۵۷اطالعات تکمیلی در
این زمینه را دریافت کرده و مطابق با سالهای گذشته نسبت به خرید اسناد ،تکمیل و تحویل آنها
اقدام کنند تا پس از بررسی پیشنهادات شرکتهای برگزیده انتخاب و اعالم شود.بدیعی تاکید کرد:
همه تالش ما در مراحل بررسی و تنظیم اسناد همچنین برگزاری مزایده بر این است تا شرکتهای
دارای صالحیت ،تخصص ،تعهد و تجربه کافی بتوانند در این حوزه ورود یابند تا شاهد ارتقای کیفیت
جمع آوری پسماند خشک و افزایش مشارکت شهروندان در زمینه تفکیک از مبدأ باشیم.

تاسیسات و تجهیزات شــهری ،بررســی حقوقی و مالكی اشتراکات،

 800اشتراک برق مربوط به سازمان ها ،مناطق پانزدهگانه و ناژوان و اجرای

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهانگفت :با توجه به اجرای مجموعه
اقدامات عملی و علمی در حوزه تامین انرژی در شهرداری اصفهان این

استفاده ازفناوری های نوین دربهینه سازی نقاط پرمصرف و انتشارتراز

دقیق دستورالعمل های پیک ســایی وزارت نیرو و همکاری مستمر با

نهاد از سوی استاندار اصفهان و شــرکت توزیع برق شهرستان به دلیل

انرژی مصرفی برای اولین بار اقدام شد.وی افزود :نتیجه این اقدامات

شرکت توزیع برق شهرستان و برق منطقه ای ازدیگرفعالیت های عملی

اقدام برای تامین برق پایدار برای شهر اصفهان ،مورد تقدیر قرار گرفت.

منجر به کاهش قیمت تمام شده بهای برق مصرفی در ارائه خدمات به

شهرداری برایکاهش مصرف انرژی و تامین برق پایداربوده است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،حسین امیری با

شهروندان و ایجاد روند مثبت رقابتی بین مناطق در کاهش هزینه ها و

اشاره به قدردانی استاندار اصفهان از مجموعه مدیریت شهری اصفهان

اظهارکرد :مجموعه اقدامات شهرداری دراین مدت توانسته است ،منجر
به تامین انرژی پایــدار به ویژه در ایام مبارزه با بیماری کرونا شــود.وی
ادامه داد :شــهرداری اصفهان از نظر شرکت توزیع برق توانست با انجام
اقدامات ضروری در ســطح کالنشــهر اصفهان ،ضمن فرهنگ سازی
مدیریت مصرف برای عموم شهروندان ،مصرف انرژی را مدیریتکرده و
ازایجاد ناپایداری درشبکه برق و قطعی درفصل زمستان جلوگیریکند.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد :با توجه به لزوم
سیاست گذاری و برنامه ریزی منسجم و اجرای اقدامات موثر در بهینه
سازی مصرف انرژی همچنین همســویی با اهداف اقتصاد مقاومتی و
دستورالعمل های وزارت نیرو اجرای عملیاتی همچون اصالح تعرفه خرید
انرژی ،تناسب دیماندی قراردادی و مصرفی ،افزایش بهرهوری و نگهداری

مدیر عامل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان گفت :برای طرحهای هنر شــهری با توجه
فراخوانها و استفاده از ظرفیت دانشگاه هنر ،پیشــنهاداتی از سوی بخشهای هنری به سازمان

مانورآمادگی برای کنترل و مدیریت احتمالی کمبود برق درشهرداری
امیری همچنین با اشــاره به برگزاری مانور آمادگی برای کنترل و مدیریت

موذنی اظهار کرد :با توجه به ســاختار اداری سازمان زیباســازی در حوزههای مختلف هر ساله بر

کاهش  18درصدی مصرف برق

احتمالی کمبود برق در چهارماهه اول امســال از خرداد تا پایان شهریورماه

امیری با بیان اینکه شــهرداری اصفهان توانســت با توسعه بیش از 10

سال جاری برای مناطق و سازمانهای شهرداری ،اظهارکرد :هدف ازبرگزاری

درصدی تاسیسات الکتریکال و مکانیکال کاهش مصرف برق در سال

مانورآمادگی برایکنترل و مدیریت احتمالیکمبود برق درشهرداری اصفهان

 99را نسبت به سال  96به حدود  18درصد برســاند ،افزود :همچنین با

که همزمان با روز بهینه سازی مصرف انرژی برگزار میشود ،ایجاد آمادگی

توسعه نیروگاه های فتوولتائیک شــهرداری ،تا پایان مهرماه  99میزان

برای مناطق و سازمانها درخصوصکاهش پیک بارشبکه برق و همراهی و

تولید انرژی در این بخش به بیش از یک میلیــون و  500هزار کیلووات

همگامی با شهروندان برای تامین برق پایداردرکالنشهراصفهان است.وی

مدیریت مصرف برق با استفاده از اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری

استفاده ازظرفیت دانشگاه هنربرای زیباسازی شهر
ارسال میشــود و ســازمان با توجه به ردیفهای اعتباری اقدامات الزم را اجرایی میکند.حسن

درحقیقت اداره ارزان شهرباکیفیت مطلوب دراین بخش بوده است.

برای تامین برق پایدار برای شهر اصفهان ،مدیریت بار و ترویج فرهنگ

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ساعت رسید.ویگفت :شهرداری اصفهان درنظر دارد تا پایان سال 1400

ادامه داد :دراین مانورمجموعه اداره خدمات شهری مناطق پانزدهگانه حضور

حدود سه درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه های خورشیدی

خواهند داشت تا با محوریت واحد بهینهسازی هر منطقه ،اقدامات الزم در

تامینکند.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریحکرد :استفاده

خصوصکاهش بارمصرفی درزمان مانورانجام شود.معاون خدمات شهری

از ظرفیت دیزل ژنراتورهای موجود در شــهرداری اصفهان از دیگر دالیل

شــهرداری اصفهان افزود :مانور آمادگی برای کنترل و مدیریت احتمالی

کاهش مصرف انرژی در این نهاد بوده است به طوری که ظرفیت دیزل

کمبود برق در  ۴۰۰ســاختمان اداری مناطق  ۱۵گانه شهرداری و مدیریت

ژنراتورها به بیش از 3مگاوات رسیده است.وی بیانکرد :رصد یک هزارو

ناژوان و دفترمرکزی سازمانهای شهرداری برگزارخواهد شد.

اساس بودجه اقداماتی را از جمله مبلمان شهری ،هنر شهری ،نورپردازی و ستاد آذین بندی انجام
میدهیم.مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد :اکثر فعالیتهای این سازمان
قابلیت اجرایی در مناطق  ۱۵گانه شــهرداری را دارد ،از این رو همه طرحها توسط حوزه سازمان با
کمک بخش خصوصی و کارشناســان مربوطه در زمینه مبلمان ،نورپردازی و  ...اجرایی میشود.
وی گفت :ستاد آذین بندی با استفاده از ظرفیتهای حوزه فرهنگی ،روابط عمومی ،کنترل نظارت
و معاونت هنری سازمان تشکیل شده و برای فضاسازی و آذینبندی شهر با هماهنگی مناطق ۱۵
گانه تصمیمگیری ها انجام میشود.موذنی اظهار کرد :در خصوص موضوعات هنر شهری با توجه
فراخوانها و استفاده از ظرفیت دانشگاه هنر ،پیشــنهاداتی از سوی بخشهای هنری به سازمان
ارسال میشود و سازمان با توجه به ردیفهای اعتباری اقدامات الزم را اجرایی میکند؛ البته تمام
طرحها در کمیته فنی مورد بررســی قرار میگیرد و پس از تصویب در هیئت مدیره به مرحله اجرا
میرسد.وی خاطرنشانکرد :دربخش نورپردازی و مبلمان شهری نیزهمین فرآیند طی شده و تمام
ایدهها و طرحها در کمیته فنی مطرح و با مصوبه هیئت مدیره اجرایی میشود.

نمایشگاه عکس حماسه گویان درگالری خانه هنرمندان

آرمانی به نام «شهردوستدارکودک»

همزمان با سالروز آزادی خرمشهر نمایشگاه عکس حماســه گویان در گالری خانه هنرمندان اصفهان برپا شد.در این نمایشگاه بیش از  ۳۰قطعه عکس از
تعدادی ازعکاسان دوران هشت سال دفاع مقدس با موضوع جنگ تحمیلی و آزادسازی خرمشهرتا پنجشنبه ششم خرداد برای بازدید عالقهمندان به نمایش
گذاشته شده است.عالقهمندان می توانند صبحها از ساعت  ۹صبح تا  ۱۲ظهر و بعدازظهرها ساعت  ۱۶تا  ۱۹از این نمایشگاه در گالری خانه هنرمندان اصفهان
واقع در خیابان آبشار اول ،پارک ایثارگران دیدن کنند.

مدیران شــهری اصفهان در نخستین ســمپوزیوم بینالمللی «آرمانشهر
کودکان» به مهمتریــن اقدامات و همچنین چالشها در راه تحقق شــهر
دوســتدار کودک اشــاره کردند.یکی از بخشهای نخســتین سمپوزیوم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

بینالمللی «آرمانشهر کودکان» که از ســوی مرکز مطالعاتی و پژوهشی

ارائه گزارش نهایی ازطرح سند راهبردی صیانت
از قداست مناسک آیینی استان اصفهان

آرمانشهر کودکان و با مشارکت دستگاههای گوناگون از جمله دانشگاه علم
و صنعت و شــهرداری اصفهان به صورت آنالین برگزار شــد ،پنل تخصصی
«اصفهان شهر دوســتدار کودک» بود.در این پنل مسئوالن شهری اصفهان
شامل معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شــهرداری ،معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهــان ،رییس
کمیســیون فرهنگی و ورزشــی و همچنین رییس کمیســیون معماری و
شهرسازی شورای اســامی شــهر اصفهان به ارائه نظرات خود و اقدامات
انجامگرفته در اصفهان برای رســیدن به ویژگیهای شهر دوستدار کودک

اصفهان با بیان اینکه نمیتوان برای تمام شهرها یک رویکرد مشخص را در

پرداختند .رییسکمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهراصفهان و

پیش گرفت ،گفت :سابقه فرهنگی و تاریخی شــهری مانند اصفهان از یک

عضو شورای عالی سیاستگذاری سمپوزیوم «آرمانشهرکودکان» درابتدای

طرف و فضای مذهبی این شهرازطرف دیگر ،رویکردهای متفاوتی را میطلبد

این پنل تخصصی گفت :اصفهان از  2ســال پیش از سوی یونیسف و وزارت

تا اقدامات در راستای شهر دوســتدار کودک تمام گروههای سنی و جنسی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان
گفت :تبیین خدمــات انقالب اســامی میتواند
محور مباحث انگیزشی و تشویقی برای مشارکت
حداکثری مردم در انتخابات باشد .حجت االسالم
رمضانعلی معتمدی در هشــتاد و هفتمین جلسه

کشور به عنوان پایلوت شهر دوســتدار کودک انتخاب شد و پس از اقدامات

را در بر بگیرد .شاید دختران نوجوان شرایط استفاده از بسیاری از فضاهای

اجرایی که در این راســتا انجام شد ،در بهمن ماه ســال گذشته نشان شهر

شهری را نداشته باشند که باید در برنامهریزیها حتما به این امر توجه کرد.

از  120هزار کودک و نوجوان از  167کشــور جهان در سال  2019مشخص شد

شهردوستدارکودک با تنفس هوای ناسالم محقق نمیشود

رو انتخاب اصلح داشته باشــند و ما امیدواریم که

 38درصد نوجوانان احساس میکنند زمان کافی برای بازی در کنار دوستان

طغیانی تاکید کرد :بسیاری از افراد با شــنیدن نام شهر دوستدار کودک به

دشمن را ناامید کنندو باعث سربلندی نظام شوند.

دوستدار کودک را دریافت کرد.به گفته فریده روشن ،در نظرسنجی یونیسف

خود را ندارند و  86درصد ازآنها نیزاعالمکرده بودند تمایل دارند زمان بیشتری
با والدین خود در فضاهای شاد ســپری کنند .بنابراین باید در طراحیهای
شهری دقت بیشــتری به خرج دهیم.رییس کمیسیون معماری ،عمران و
شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز درباره عدم اشاره به گروههای
سنی خاص یا کودکان معلول در دستورالعملها و ضوابط در برخی کشورها و
ضرورت توجه به این گروهها در طراحیهای شهری اظهار داشت :از ابتدای
دوره پنجم شورای شهر موضوع شهر دوستدار کودک در دستور کار مدیریت
شهری اصفهان قرار گرفت و شــاید یکی از مهمترین چالشهایی که باعث
شده بود به این امر ورود کنیم نیازی بود که در شهری مانند اصفهان احساس
میشد .شیرین طغیانی با اشاره به اینکه اگر اصفهان ادعا میکند میتواند در
قامت شهری بینالمللی ظاهر شود باید تمام گروهها را در نظر بگیرد ،افزود:
بنا بر این ادعا یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت موضوعات مرتبط
با کودکان بود.وی ادامه داد :ایران از سال  1372و با مصوبه مجلس شورای
اسالمی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و از آن زمان به بعد ،بحث حقوق
کودکان در حوزههای مختلف فرهنگــی ،اجتماعی و کالبدی مورد توجه قرار
گرفت .در ادامه نیز شورای عالی استانها و سایر نهادها مصوباتی را در دستور
کار خود قرار دادند که نشان میدهد موضوع کودکان مورد توجه بوده است؛
اما به نظر میرسد رویکرد بیشتر این مصوبات ،مدیریت شهری و بهخصوص
شهرداریها بوده اما انتظار میرود سایر نهادها و سازمانها نیز وظایف خود
را بدانند و این الزام در قانون به وجود آید که هرکدام از آنها چه رویکردی باید
داشته باشند.رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر

یاد ویژگیهای کالبدی این شــهرها میافتند ،اما شــهر دوستدار کودک از
نظر روحی و روانی نیز باید برای کودکان و والدین آنها امن باشــد و کودکان
بهراحتی از حملونقل عمومی اســتفاده کنند.وی به معضل آلودگی هوای
شهرها اشــاره و تصریح کرد :هرچه فضای شــهرها را مناسبسازی کنیم
اما هوای شــهر ناســالم باشــد ،امکان حضور کودکان در فضاهای شهری
میسر نمیشود .در شــهر دوســتدار کودک چشــم و گوش کودکان نباید
ناهنجاریهای اجتماعی را ببیند و بشنود که زدودن این ناهنجاریها تنها بر
عهده شهرداریها نیست .همچنین مناطق کمتر توسعهیافته شهرها نباید

شــورای فرهنگ عمومی اســتان اصفهان افزود:
باید تالش کرد تا مردم بتواننــد در انتخابات پیش

وی تاکید کرد :بــا توجه به اینکه دشــمنان تالش
میکنند مردم را دچار یأس و ناامیدی کنند ما باید
خدمات  ۴۲ساله در نظام اسالمی و در واقع کارنامه
جمهوری اسالمی را برای مردم تبیین کنیم.حجت
االسالم معتمدی با اشاره به دستور جلسات شورای

عکس روز

از اقدامات مرتبط با شهر دوستدار کودک محروم بمانند.رییس کمیسیون

برگزاری مراسم
تشییع پیکرشهید
مدافع سالمت،
رضا غضنفرپور

شهرسازی تغییر کاربری اراضی شهری است که بهواسطه مشکالت ساختار

پیکر پاک ســرهنگ پاسدار رضا

معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت :مهمترین نکته در
تحقق شهر دوستدار کودک تغییر نگاه و رویکردهای مدیران است.در ادامه
این پنل ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان و رییس شورای
اجرایی «اصفهان شهر دوستدار کودک» با بیان اینکه امروزه مدیریت شهرها
پیچیدگیهای خاص خود را دارد ،گفت :یکی از مهمترین چالشها در زمینه
اقتصادی و مهاجرت به وجود آمده و تمام برنامهریزیها در راســتای این
است که شهرها قابل سکونت ،قابل دوام و از نظر اجتماعی همراه با فضای
برابری برای شــهروندان شوند.ســیداحمد حســینینیا بیان کرد :یکی از
عواملی که میتواند این فعالیتها را در شهرها محقق کند ضوابط و مقررات
شهرسازی است .بنابراین برای تحقق اهداف و آرمانهای توسعه پایدار نیاز
به ضمانتی داریم که میتواند همین مقررات باشد.

غضنفرپور صبح دیروز تشییع و در
مراسم گلستان شهدای اصفهان
به خاک سپرده شد .شهید غضنفر
پور از پرســنل بیمارستان بقیه ا...
تهران بود که در اثر ویروس کرونا
به درجه رفیع شهادت رسید.

فرهنگ عمومی استان اصفهان اظهار داشت:یکی از

وجوانان بود.وی ادامه داد :کارگــروه دیگر فضای

دستورات جلسه اخیر بررسی مصوبات جلسه قبل

مجازی بود که توســط صدا و سیما تشکیل جلسه

و ارائه گزارش نهایی از طرح«سند راهبردی صیانت

و ارائه گزارش کردند که قرار شــد از نتایج آن حوزه

از قداست مناسک آئینی» اســتان اصفهان بود که

ایجابی استفاده شــود.در این جلســه با توجه به

موضوع آن در جلسه گذشــته توسط اداره تبلیغات

اینکه یکی از دستورات جلسات مهم تبیین موضوع

اسالمی اســتان اصفهان مطرح شــد و کلیات آن

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات  ۱۴۰۰ریاست

به تصویب رســید.وی افزود :در این جلســه یکی

جمهوری و شوراهای اسالمی شهرو روستا دراستان

از موضوعــات مطرح شــده تامین اعتبــارات این

بود ،مدیر کل اطالعات اســتان اصفهان به تشریح

ســند راهبری بود که پس از ارائه نظرات مختلف و

فضای انتخاتی کشــور و استان پرداخت.همچنین

جمع بندی نهایی قرار بر این شــد که تامین اعتبار

حجت االسالم رحمت ا ...اروجی ،مدیرکل تبلیغات

آن از منظر دســتگاههای مختلف ابالغ و در نهایت

اسالمی اســتان اصفهان نیز در این نشست به ارائه

تامین شــود.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی

گزارشی از جزئیات طرح صیانت از مناسک آیینی

استان اصفهان با اشاره به تشــکیل  ۹کارگروه ذیل

با محوریت موضــوع پژوهش یکــی از آیینهای

شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان تصریح کرد:

خرافی در برخی از شهرستانهای اصفهان پرداخت

یکی دیگر از دستور جلســات ،ارائه گزارش رؤسای

و توضیحات راجــع به این طرح پژوهشــی،مدت

کارگروههای تخصصی شــورای فرهنگ عمومی از

زمان،شــیوه اجرای و مبلغ مورد نیــاز اجرای طرح

جمله کارگروه غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان

ارائه کرد.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
رتبه4:

دوشنبه  3خرداد  12 / 1400شوال  24 / 1442می  / 2021شماره 3259

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

چاپخانه :شاخه سبز آدرس:جاده قدیم قم -کاشان ،خیابان امیرکبیر دوم ،بوستان سوم ،آخرین کارخانه سمت راست ،چاپخانه شاخه سبز

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناسان قوه قضاییه در گفت و گو با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

دشمن با تحریمهای متعدد فوالد مبارکه ،نشان داد از این نقطه ضربه خورده است

مدیرعامل فــوالد مبارکه به همراه جعی از معاونین و مدیران این شــرکت

فهرست تحریمهای بسیار سخت خود قرار داد و حتی در آخرین روز دولت

در یک نشســت صمیمی ،میزبان رییــس مرکز امور مشــاوران حقوقی،

ترامپ ،این شرکت و شخص بنده بهعنوان تروریست در لیست تحریمها قرار

وکال و کارشناســان قوه قضاییه و هیئــت همراه بــود و در خصوص زمینه

گرفتیم و البته به آن افتخار میکنیم.

همکاریهای دو طرفه بحت و گفت وگو صورت گرفت.

درخصوص مسئولیتهای اجتماعی ،فوالد مبارکه معتقد

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناســان قوه قضاییه گفت:

است که باید دراتفاقات و بحرانها درکنارمردم بایستد

تحریمهای صورت گرفته علیه فوالد مبارکه به معنای آن است که دشمن از
این نقطه نیز ضربه خورده است و همه مسئوالن باید در نظر داشته باشند که

مدیرعامل فوالد مبارکه در بخشــی دیگر از صحبتهایش به مسئولیتهای

فوالد مبارکه با عملکرد خوب خود امید به آینده و روحیه خودباوری و نشاط

اجتماعی این شرکت اشاره و اظهار کرد :در بخش مسئولیتهای اجتماعی،

را به جامعه پمپاژ میکند.

فوالد مبارکه کارهای بزرگی انجام داده است .یکی از معضالت بزرگ دنیا در

دکتــر علی بهــادری جهرمــی  ،ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن دیدار

دوران کرونا تامین اکسیژن بیمارستانها بود و فوالد مبارکه اکسیژن مازاد

گفت :از همکارانم خواســتم برنامهریزی داشــته باشــند تــا در فرصت

خود را که در سالهای گذشته به فروش میرســاند ،از دیماه سال گذشته

دیگــری از خطــوط تولید نیــز بازدیــد کنیم؛ چراکه آشــنایی بــا خطوط

بهصورت رایگان در اختیار بیمارستانها قرار داد و تاکنون بیش از  13هزار تن

تولیــد فــوالد مبارکــه نــگاه جدیــدی برای همــه مــا ایجــاد میکند.

اکسیژن رایگان تحویل جامعه سالمت کشور داده است.وی خاطرنشان کرد:

بازدیــد از کارخانههــا خــود درس بزرگــی اســت ،ضمــن اینکــه این

در سال گذشته در حوزه کرونا بیش از  100میلیارد تومان در عرصههای مختلف

شــرکت یکی از مکانهایی اســت که هر ایرانــی با دیدن آن احســاس
مباهات و غــرور میکند و میتــوان این را حتــی به نظام آموزشــی هم
منتقل کرد.
دستاوردهای بزرگ و مثا لزدنی این شرکت
باید بهدرستی به جامعه منتقل شود

بهادری در ادامه ضمن اشاره به بخش اول بیانیه گام دوم انقالب توسط مقام
معظم رهبری گفت :متاســفانه ما دســتاوردهای انقالب اسالمی را درست
منتشــر نکردهایم؛ بهعنوانمثال ،خود من بهعنوان یک شهروند ایرانی که
آنقدرها هم در حاشــیه نبودهام ،از دســتاوردهای حوزه فوالد تا این اندازه
اطالع نداشتم.
دشمن با تحریمهای متعدد فوالد مبارکه

ازجمله اقالم و تجهیــزات بیمارســتانی بیمارســتانهای درمانگر بیماران
نشست صمیمی با رییس مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکال و کارشناسان قوه

هم یک بنگاه صنعتی اســت ،هم یک بنگاه مالی .در بعــد صنعتی به قول

قضاییه سخنانی مطرح کرد.

یکی از وزرا ،فوالد مبارکه لوکوموتیو صنعت ایران است؛ یعنی زمانی که فوالد

امکانات و نیروهای خود را برای بیاثرکردن تحریمها
و کمک به اقتصاد کشوربسیج کردهایم

حمیدرضا عظیمیان در این نشست صمیمی ضمن خوشامدگویی ،به میزان

و یک شرکت  ۱۰۰درصد بورسی اســت؛ چون فوالد مبارکه برای تامین مالی

تولید فوالد خام در شــرکت فوالد مبارکه پرداخت و اظهار کرد :اکنون تولید
زیر ســقف کارخانه فوالد مبارکه در اصفهان به 7.2میلیون تن رسیده است
و این یعنی تولیــد که در ابتدا  2.3میلیون تن بــوده در حال حاضر به بیش
از ســه برابر افزایش پیدا کرده اســت .همچنین در گروه فوالد مبارکه تولید
فوالد خام به بیش از  10.2میلیون تن رسیده است.وی در ادامه افزود :گروه

نشان داد ازاین نقطه ضربه خورده است

اگرچه میدانم صنعت فوالد یک صنعت استراتژیک است و تعجب میکنم

خاورمیانه) است .هرچند تولید فوالد ترکیه بیشتر از گروه فوالد مبارکه است،

نقطه برسیم و قطعا جزو خط قرمزهای غرب بوده و طبیعی است که در کنار
بسیاری از سرداران نظامی و بزرگان سیاسی و امنیتی و اطالعاتی ما ،بزرگان
صنعتی ما را هم تحریم کنند .تحریمهای صورت گرفته به معنای آن است که
دشمن از این نقطه نیز ضربه خورده است و همه مسئوالن باید در نظر داشته
باشند که فوالد مبارکه با عملکرد خوب خود امید به آینده و روحیه خودباوری
و نشاط را به جامعه پمپاژ میکند.
صنعتهای زیرساختی و مادر ،مانند خون دررگهای جامعه هستند

اما اینکه زیر یک سقف در یک واحد صنعتی هشــت کوره قوس الکتریکی
وجود داشته باشد در دنیا بینظیر است .این مورد فقط در فوالد مبارکه وجود
دارد و پس از آن یک کارخانه در مکزیک با پنج کوره قوس الکتریکی مشغول
به فعالیت است.
عظیمیان با تشریح فرآیندهای تولید و حجم باالی عملیاتهای اجرایی در
فوالد مبارکه به جایگاه این کارخانه بزرگ صنعتی در انقالب اســامی اشاره
کرد و گفت :این شــرکت یکی از بزرگترین دســتاوردهای صنعتی انقالب
اسالمی محسوب میشود.
فوالد مبارکه درطرحهای توسعه ،خودکفایی کشور

بهادری به نقــش کلیدی صنایع مــادر پرداخت و گفت :بــه نظر من نقش
صنعتهای زیرســاختی در کشــور مانند نقش خون در بدن است .اعتقاد
دارم جایگاهی که این صنایع دارند موجب پمپاژ امید و روحیه به کل جامعه
میشود و مجموعه صنعتی کشور را به فعالیت وامیدارد.
وی در ادامه فوالد مبارکه را یک صنعت مادر که دســتاوردهای آن برای کل
کشور مفید خواهد بود ،دانســت و خاطرنشان کرد :در اینگونه حوزهها باید
نگاه ملی و اجتماعی را دنبال کنیم و آمادهایم تا در عرصه خدمات حقوقی با
فوالد مبارکه و خانواده بیش از  20هزارنفری پرســنل آن مجموعه مشارکت
داشته باشیم.
بهــادری در ادامه افزود :ما نیز ماننــد فوالد مبارکــه در دوران کرونا به وزیر
بهداشــت اعالم کردیم که وکالی ما خدمات حقوقی در ایــن دوره را بهطور
رایگان به کادر درمانی ارائه خواهند کرد و این اعالم هم از طرف وکال بهصورت
داوطلبانه صورت گرفت.حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در

چراکه مشتریان ما تنها و تنها شرکتهای بزرگ صنعتی هستند .همچنین
به لحاظ گردش مالی باال ،فوالد مبارکه یک بنگاه مالی هم محسوب میشود

فوالد مبارکه بزرگترین تولیدکننده فوالد ایران و منطقه منا (شمال آفریقا و

که کشورهای غربی و بهویژه آمریکا چگونه اجازه دادهاند که ما حتی به این

مبارکه کار میکند ،چرخ سایر صنایع بزرگ کشور هم در حال چرخش است؛

پروژههای خود نیازی به منابع ندارد و ما هیچ مشکل ارزی یا ریالی نداریم.
بنابراین به دنبال این هستیم تا در اقتصاد و صنعت کشور بیشتر نقشآفرینی
کنیم.عظیمیان اشــارهای هم به وضعیت صــادرات ورقهای فوالدی کرد و
گفت :در بخش صادرات ورق ،فوالد مبارکه تمامی استانداردهای اروپا را دارد
و تا پیش از تحریمها ،محصوالت این شرکت به تمام اروپا صادر میشد؛ از
این جهت هم فوالد مبارکه یک برند بینالمللی محسوب میشود.
مدیرعامل فوالد مبارکه به پروژههای توســعهای فــوالد مبارکه پرداخت و
افزود :در بخش توســعه و تولید محصوالت جدید ،پروژههای مختلفی در
فوالد مبارکه در دســتور کار قرار دارد و به دنبال این هســتیم که کشور را در
زمینههای متعدد خودکفا کنیم.
بهعنــوانمثال ،فــوالد مبارکــه در پــروژه  1000کیلومتری انتقــال نفت از
گوره به جاســک که از جانب مقام معظم رهبری ،اســتراتژیکترین طرح
دولت معرفی شــده بود ،مشــارکت جدی کــرد که موجــب تضمین ادامه
صادرات نفت کشــور در شــرایط خاص شــد و همگان در این پروژه شاهد
بیاثر شــدن تحریمها در مســیر رشد و توســعه کشــور بودند.مدیرعامل
شــرکت فوالد مبارکه به دســتاوردهای مهم دیگر در ماههای اخیر اشــاره
کرد و افزود :در اســفندماه گذشــته ،تختال بــا ضخامــت  300میلیمتر

را درزمینههای متعدد دنبال میکند

در فوالد مبارکــه تولید شــد و دو روز پــس از تولید این محصــول جدید،

عظیمیان در ادامه افزود :شرکت فوالد مبارکه در ایران منحصربهفرد و خاص

مدیرعامل شــرکت نفت برای دریافت ایــن محصول با مــا تماس گرفت

است .در فوالد مبارکه شعاری وجود دارد به نام «از سنگ تا رنگ»؛ یعنی از
معادن سنگآهن تا ورق رنگی ،ورق گالوانیزه و تمام حلقههای این زنجیره
در فوالد مبارکه وجود دارد .علت اینکه ســودآوری این شرکت هم نسبت به
دیگر واحدهای فوالدی بیشتر است وجود تمامی چرخه تولید در این شرکت
خواهد بود.

و اعالم کرد کــه بــرای انتقــال نفــت و گاز از جزایر بهخصــوص کیش به
ســرزمین اصلی دقیقا نیاز به چنیــن تختالی وجود دارد و مشــتری این
محصول شــدند .این موضوع باعث میشــود تا تولید مــا مجددا افزایش
یابد و شــرکتهای نورد و لولهســازی نیز برای این پروژه فعالیت خواهند
داشــت .این روند در کل باعث میشــود چرخ اقتصاد و صنعت در کشــور
به گردش درآید.

فوالد مبارکه ،لوکوموتیو صنعت ایران است
مدیرعامل فوالد مبارکــه همچنین به مجموعه هلدینگهای این شــرکت
پرداخت و گفت :در گــروه فوالد مبارکه ســه هلدینگ وجــود دارد و اخیرا
چهارمین هلدینگ نیز فعالیتش را از سال  ۹۹آغاز کرده است .فوالد مبارکه

عظیمیان افزود :جایگاه فوالد مبارکه میتواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ بنابراین
امکانات و نیروهــای خود را برای بیاثر کردن تحریمهــا و کمک به اقتصاد
کشور بســیج کردهایم .با وجود اینکه بیشتر شرکتها و صنایع ایران تحریم
شدند ،فوالد مبارکه تنها شرکتی بود که آمریکا بهطور جداگانه سه بار آن را در

کرونایــی ،تامین مــواد ضدعفونیکننده و همکاری و حمایــت از نهادهای
ذیربط جهت مقابله با بیماری کرونا هزینه کردهایم.
وی ادامه داد :اعتقاد فوالد مبارکه در خصوص مسئولیتهای اجتماعی این
است که دولت در زمان جنگ با سختی توانســته فوالد مبارکه را راهاندازی
کند؛ بنابراین در سالهای گذشته ،فوالد مبارکه باید در اتفاقات و بحرانهایی
مثل زلزله ،ســیل و ...در کنار مردم بایســتد ،برای رهایــی از این بحرانها
کمک کند و در شرایط ســخت کنار دولت باشد .البته طبیعی است که هرچه
شرکت بزرگتر باشد و درآمد بیشتری داشته باشد ،بیشتر تحتفشار قرار
میگیرد و حواشی بیشتری هم خواهد داشــت .ما در سالهای گذشته از
سوی جریانات سیاسی بسیار تحتفشار قرار گرفتهایم .در آذر و دیماه 99
بازرسی ویژهای را پشت سر گذاشتیم و تمامی همکاریهای الزم را با سازمان
بازرسی کشور انجام دادیم .خدا را شکر هیچ مسئلهای هم وجود نداشت و
اکنون نیز میزبان تحقیق و تفحص مجلس شــورای اسالمی هستیم .ادعا
نمیکنیم که فوالد مبارکه عاری از هرگونه ایراد و اشــکالی است ،اما اعتقاد
داریم ازآنجاکه فوالد مبارکه سیســتماتیک و بر اساس فرآیندهای روشن
و قانونی عمل میکند ،اساسا تخلف قابلتوجهی در آن امکان شکل گرفتن
ندارد.عظیمیان در ادامه گفت :خوشبختانه فوالد مبارکه با قدرت مسیر خود
را دنبال میکند .برنامهای که ما در شرکت تا سال  1404دنبال میکنیم این
اســت که کشــور را بهطور کامل غنی از ورق فوالدی کنیم .عظیمیان با اشاره
به واردات  700میلیون یورویی فوالد در ســال گذشــته به کشور گفت :نیمی
از واردات فوالدی در قالب ورق بوده و اکنــون در صنعتهای مختلف مثل
خودروســازی ،لوازم خانگی و ...در برخی از بخشها توانایی تولید بعضی
از ورقهای خاص در کشــور وجود ندارد .فوالد مبارکه در برنامههای خود تا
سال  1404تولید این ورقها را گنجانده است تا کشور را از هر نوع ورقی بینیاز
کنیم.مدیرعامل فوالد مبارکه ابراز خرسندی کرد که فوالد مبارکه برای رسیدن
به اهداف خود نیاز به کمک مالی دولت نــدارد و میتواند تمام نیاز خود را از
لحاظ مالی تامین کند.
بنده و همکارانم درتمامی لحظات به دنبال پمپاژامید درکشوربودهایم
مدیرعامل فوالد مبارکه با ابراز خوشحالی از خدمت به مردم و صنعت کشور
گفت :بنده و همکارانم در تمامی لحظات به دنبال پمپاژ امید به کشور بودهایم
و این را به همه همکاران مان نیز تاکید کردهایم؛ چراکه دشمنان این کشور به
دنبال تضعیف ایران هستند .در سال  57که انقالب شد ،کال  600هزار تن فوالد
تولید و  4میلیون تن وارد میکردیم و در جهان رتبه  35را داشتیم؛ اما اکنون
که  40سال از انقالب گذشته ،از رتبه  35به دهم ارتقا پیدا کردهایم و حدود 25
میلیون تولید و بین  8تا  10میلیون تن از آن را صادر میکنیم.

