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تفاهمنامه مطالعات ژئوفیزیک هوابرد استان اصفهان درفوالد مبارکه به امضا رسید
8

اصفهان رتبه نخست کشور را در طرحهای نیمهتمام صنعتی دارد؛

پله اول نیمه تمام ها

رییس اتحادیه مشاورین امالک اصفهان:

3

کارشناس پیشبینی هواشناسی استان
خبرداد:

عکس :مهر

افزایش دما
تا هفته سوم خرداد
5

خرید خانه برای کارگران
دراصفهان آرزویی
دست نیافتنی است
3

موردی ازکرونای هندی
یا آفریقایی دراصفهان
گزارش نشده است
5

اعتراض پیمانکاران به افزایش ناچیز
حقوق کارگران ساختمانی؛

رنج کارگری

معاون آموزش ابتدایی

بلندمرتبه سازیهای ناسازگار ،به آلودگی هوا دامن میزند؛

وزیر آموزش و پرورش:

امسال «پیش
دبستانی  »۳نداریم!
5

5

خون شما

زند گی می بخشد

نفس اصفهان را بریدند

4

آگهی مزایده

نوبت دوم
مرحله دوم

شهرداری کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره  99/5/3832مورخ  1399/11/29شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه پالک

زمین در شهر کلیشاد و سودرجان با مشخصات ذیل اقدام نماید .لذا از متقاضیان واجد الشرایط دعوت می گردد مطابق با زمانبندی اعالمی در مزایده فروش اموال
غیر منقول شرکت فرمایند.
الف) مشخصات:

ردیف

آدرس

متراژ(مترمربع)

قیمت کارشناسی(ریال)

1

پالک شماره  55واقع در شهرک اندیشه

196

5/194/000/000

2

پالک شماره  43واقع در شهرک اندیشه

197/6

4/940/000/000

ب) زمانبندی:

مهلت بازدید و اخذ اسناد

 1400/03/12الی 1400/04/05

مهلت تحویل اسناد

 1400/03/12الی 1400/04/06

بازگشایی اسناد

1400/04/07

 -محل دریافت اسناد مزایده واحد دبیرخانه شهرداری می باشد.

 -برندگان اول ،دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان

 -محل تحول اسناد مزایده واحد دبیرخانه حراست شهرداری می باشد.

به ترتیب ضبط خواهد شد.

 -شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل  5درصد معادل قیمت پایه ی کارشناسی

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

شده را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا نسبت به صدور ضمانت نامه بانکی در

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

وجه شهرداری تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند.

م الف1143861:

اهدای خون تداوم رسالت انسانی

شهرداری کلیشاد و سودرجان

کافه سیاست
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سفارت پاکستان در تهران در پاسخ به تجمع دانشجویان:

فعال ویزا نمیدهیم

سفارت جمهوری اسالمی پاکســتان در تهران اعالم کرد که این ســفارت در حال حاضر ویزا صادر

با جاسوس شماره یک که قرار است با ایران بجنگد ،آشنا شوید

نمیکند.جمعی از دانشــجویان طی یکی دو روز اخیر با تجمع مقابل ســفارت پاکستان در تهران

موساد؛ تمام قد علیه ایران

خواستارصدورویزای اینکشوربودند .دراین رابطه سفارت پاکستان درتهرانگفت :این دانشجویان
متقاضی صدور ویزای پاکستان هستند تا بتوانند از طریق سفارت آمریکا در کراچی ویزای این کشور
را برای ادامه تحصیل دریافت کنند .صدور روادید در سفارت انجام میشود؛ این در حالی است که
منع رفت و آمد دو طرفه از ایران به پاکستان و بالعکس وجود دارد .به محض بهبود شرایط موجود و
تصمیم مقامات ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر لغو ممنوعیت سفر متقابل  ،سفرها از سر گرفته
خواهد شد و در عین حال روادید هم صادر میشود.

رسانههای منطقه با اشاره به ادعای نخستوزیراسراییلکه مهمترین دلیل
تغییر رییس موساد را مقابله با جمهوری اســامی ایران عنوان کرده بود،

اتفاق عجیب؛ نماینده یک کاندیدا را به صداوسیما راه ندادند
ایرنا نوشت :صدا و سیما مانع ازحضورعلی تاجرنیا نماینده محسن مهرعلیزاده ازنامزدهای سیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری دراین رسانه شد .علیتاجرنیاکه قراربود به عنوان نماینده محسن مهرعلیزاده در
برنامهگفت وگوی ویژه خبری شرکتکند ،با دربهای بسته صدا و سیما مواجه شد .مسئولین صدا و سیما
دلیل این مسئله را عدم تایید امنیتی تاجرنیا و دستورستاد انتخابات صدا و سیما اعالمکردند.

نوشتند :رژیمیکه توان مقابله با موشکهای حماس را ندارد و درجنگ غزه
مغلوب و تحقیر شد چگونه میتواند در مقابل کشور قدرتمندی مانند ایران
ایستادگیکند«.بنیامین نتانیاهو» نخست وزیررژیم صهیونیستی دوشنبه
 ۳خرداد درست دو روزبعد ازاعالم آتش بس درغزه «یوسیکوهن» رییس
سابق موساد را برکنارکرد و به جای او «دیوید بارنیا» را به ریاست آن برگزید.
این تغییرواکنش های مختلفی را دررسانه های عربی به دنبال داشت.
دراین باره ایرنا گزارش داد :این تغییر در حالی صــورت می گیرد که رژیم
صهیونیستی بعد از شکست تحقیر آمیز و ناکارآمدی موساد در جنگ ۱۲

خبرسازی درباره دختران « رییسی» و «همتی»

روزه با نیروهای مقاومت مجبور به آتش بس شد .اکثر رسانه های منطقه

فارس نوشت :برخی کاربران با انتشــار تصویر یک دختر بی حجاب مدعی شدند که عکس متعلق به

علت این برکناری را از یک سو ناتوانی کوهن ،رییس سابق این تشکیالت

مرضیه همتی ،دخترعبدالناصرهمتی،کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری استکه درکالیفرنیا زندگی
میکند.اما همتی در برنامه «بدون تعارف» درباره این شــایعه توضیح داد و گفت که تصویر یک خانم
دیگری را که با او هیچ نســبتی ندارد را به جای دخترش منتشر کردند .همتی تصریح کرد که  ۳فرزند
دارد ،دو دخترو یک پسر؛ یک دخترش متخصصکودکان ،دیگری دانشجوی معماری و تنها پسرش

صهیونیستی در این جنگ برشــمرده اند و از سوی دیگر این جابه جایی را
تالش دولت در آستانه سقوط نتانیاهو برای سرپوش گذاشتن بر شکست
و تحقیر در جنگ غزه ارزیابی کردند .پایگاه خبری «عربی پست» در این
باره نوشت :اطالعات اسراییل (موســاد) حتی قبل از جنگ غزه نتوانست

هم استاد دانشگاه است و هرسه آنها درایران زندگی میکنند.اخیرا شایعاتی مبنی بردو تابعیتیبودن

تاکتیکهای مقاومت فلسطین را برای غلبه برگنبد آهنین پیش بینیکند.

موساد جلوگیری میکند و فقط به مدت شش ماه ازوی با حرف «دال» نام

امارات  ،بحرین  ،سودان و مراکش شد ،نقش ویژه ای داشت.بارنیا به عنوان

فرزندان آیتا ...رییسی و اقامت دختروی درکشوراسترالیا ،توسط برخی ازکاربران مغرض و معاند ،در

به نوشته این روزنامه ،واضح بودکه مشکل اصلی اسراییلکمبود اطالعات و

می برد .درهمین حال یک دادخواست به دیوان عالی اسراییل مبنی براینکه

کسی شناخته می شودکه به نوشته النجاح تحت حمایتکوهن درموساد

عدمکشف تاکتیک های فریبنده و استتارحماس و جهاد اسالمی به لطف

منع نام رییس موساد فاقد عدالت امنیتی است ،ارائه شد و ازآن پس نام و

ارتقا یافت و اکنون او ژوئن آینده جای او قرار خواهد گرفت.النجاح افزود:

توانایی ساختارنظامی و پنهان داشتن آن بهگونه ای بودکه نه چشم سازمان

هویت رییس جدید موساد دررسانه ها انتشاریافت.مصری الیوم درمعرفی

افشای هویت بارنیا پس ازتایید انتصاب نهایی وی توسطکمیته مشورتی

اطالعات اسراییل و نه سالح های ارتش اسراییل به آن برسد.

بارنیا افزود که وی به زبانهای عربی ،عبری ،انگلیســی و چند زبان دیگر

اسراییل صورت گرفت در صورتی که قبال هویت وی مخفی بود و به نظر می

شکســت اطالعاتی در جنگ غزه حتی صدای رسانه های صهیونیستی را

تسلطکامل دارد و یک دونده آماتوراست.پایگاه خبری «اسالم تایمز» نیز

رسد که ماموریت وی طبق گفته نتانیاهو مقابله با پرونده هسته ای ایران

شبکههای اجتماعی منتشر شده است.اما بررسیها نشان میدهد ،این شایعات کذب محض است
و فرزندان سید ابراهیم رییسی ،نه تنها در هیچ کشور دیگری اقامت ندارند ،بلکه تاکنون حتی به کشور
استرالیا سفرنکردهاند .آیتا ...رییسی همچنین عنوانکرد :دو فرزند دختردارم یکی دوره دکتری جامعه
شناسی دانشگاه تهران و دیگری لیسانس فیزیک دانشگاه شریف و ارشد علوم قرآن و حدیث است
که هردو درتهران ازدواجکرده اند و مشغول تحصیل و زندگی هستند .دردوره قبلی نیزشایعه مدیریت
ص شد نوه رییسی  ۵سال بیشترندارد!
نوه وی دریکی ازشرکتهای شستا منتشرشد ه بودک ه مشخ 

ادعاهای جدید « احمدی نژاد»
محمود احمدی نژاد میگوید در انتخابات  ۸۸هیچ تقلبی صورت نگرفته است .محمود احمدی نژاد
که برای دومین بار با ردصالحیت روبه رو شد مدتی است که در فضای مجازی هم فعال شده و گفت
وگوهای متعدد انجام میدهد .او بازهم به کالبهاوس آمد و اظهاراتی عجیب و جنجالی داشت.
بخشهایی از ادعاهای محمود احمدی نژاد را بخوانید :با میرحسین موسوی دوست بودم االن هم
دوستم! برای ادعای تقلب درسال  ۸۸میتوان هرچیزیگفت .همه مدعیان تقلب بعداگفتند تقلب
نشده است .یک ماه مهلت عالوه بر مهلت قانونی به مدعیان دادیم .قاطعانه میگویم هیچ تقلبی
رخ نداده است .در رای گیری الکترونیکی که االن آوردهاند میشــود روی جمع آرا رای اضافه کرد.
یک گروه امنیتی فاسد درگیریهای  ۸۸را درست کرد .من با جمعی از معترضین آبان ۹۸صحبت
کردم .به من گفتند تو فقط بیا ،بنزین هم اگر شد ده هزار تومان اشکالی ندارد.

هم در آورد تا جایی که «آلوف بن» ســردبیر روزنامه «هاآرتص»  ،نوشت:

با معرفی رییس جدید موساد  ،نوشت :منابع فاش کردند که رییس قبلی

است.این پایگاه خبری درادامهگفت :نتانیاهو درهرحال بارنیا را به ریاست

برخی از مفسران اسراییلی خواستار پاکسازی ســران ارتش اسراییل به

موساد ،یوسی کوهن ،تالش می کرد تا به یک صندوق سرمایه گذاری که

موساد برگزیده است که خود اکنون با چالش های زیادی روبه رو شده و

دلیل عملکرد آنها در جنگ غزه شدند.عربی پست افزود :آنچه مورد توجه

قرار است در کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین فعالیت کند،

رقبای نخست وزیر برایکنارزدن وی ازریاست  ۱۲ساله برکابینه این رژیم

قرار گرفته اســت تاریخچه ارتباط بارنیا با کار اطالعاتی علیه ایران و حزب

بپیوندد.این وب سایت بحرینی به نقل ازمنابع خصوصیگفتکهکوهن در

به توافق رسیده اند .کسی که عالوه بر اتهاماتی چون فساد،شکست تحقیر

ا ...بود جایی که او بیشــترین فعالیت حرفه ای خود را برای شناسایی و

حال مذاکره با وزیر خزانه داری سابق ایاالت متحده برای پیوستن به این

آمیزجنگ غزه را نیز را درکارنامه خود دارد.خبرگزاری «اسپوتنیک عربی»

استخدام ماموران موساد دررابطه با این پرونده انجام داد .با این حال به نظر

صندوق سرمایهگذاری بودکه تحت نظارت آمریکا قراراست تا درکشورهای

درباره انتصاب بارنیا به سمت رییس موساد نوشت :درزمانیکه پیام های

می رسد این انتصاب بیشتر در جهت رفع شکست های اطالعاتی اسراییل

شورای همکاری خلیج فارس فعالیت خود را آغاز کند.این بدان معناست

سیاسی حاکی از پیشرفت چشمگیر مذاکرات ایرانی-آمریکایی در وین

در جنگ غزه صورت گرفته باشد.پایگاه خبری «المصری الیوم» با انتشار

که کوهن در آن زمان که مذاکرات محرمانه ای را با کشورهای حوزه خلیج

است  ،اسراییلگزینه نظامی یک جانبه علیه تهران را درنظرگرفته است.

گزارشی با عنوان « جاسوس شماره یک اسراییلکیست؟» به زندگی نامه

فارس مانند عربســتان ســعودی  ،امارات و بحرین داشت و پیش بینی

این خبرگزاری به نقل از یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه افزود :جنگ بین

بارنیا پرداخت و نوشــت :تصمیم بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسراییل

میشود که صندوق سرمایه گذاری دریکی از این کشورها تاسیس شود ،

اسراییل و مقاومت فلسطین میزان ضعف اسراییل را ثابتکرد و این رژیم از

برای انتصاب دیوید بارنیا به عنوان رییس موســاد باعث شد تا موتورهای

بحث های مربوط به سرمایهگذاری را هدایت میکرد؛ اما یک منبع نزدیک

ترس آینده رییس موساد را تغییرداده است.وی اظهارداشت :ماجراجویی

جستجوگربه جست وجوی همه اطالعات احتمالی درباره این مرد ناشناس

بهکوهنگفتکه هنوزتصمیم نهایی برای پیوستن به آن را نگرفته است.در

نتانیاهو درفلســطین به ویژه در نوارغزه منجر به شلیک  ۵هزارموشک به

که به طور ناگهانی به عنوان جاســوس شماره یک اســراییل معرفی شد،

همین حال پایگاه خبری «النجاح» درباره بارنیا نوشت :وی درتماس هایی

سمت تل آویو و دیگرشهرهای سرزمین های اشغالی شد و معلوم نیست

بپردازند.این پایگاه خبری افزود :اسراییل از افشای هویت رییس جدید

که منجر به توافق نامه های عادی ســازی روابط بین رژیم صهیونیستی و

اگرآنها بخواهند با ایران مقابلهکنند چه وضعیتی خواهند داشت؟

خبر روز

ادعای آژانس علیه ایران
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود مدعی شــد که ایران تاکنون توضیحات الزم را درخصوص ذرات اورانیوم پیدا شده در برخی سایتها ارائه
نداده است.آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود به کشورهای عضو برجام اعالم کرده که ایران نتوانسته است در خصوص ذرات اورانیوم یافت
شده در چندین سایت اعالم نشده توضیحی ارائه دهد.
در این گزارش رافائل گروســی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که به رصد رویترز رسیده ،آمده است :پس از چندین ماه ،ایران نتوانسته توضیحات الزم
را درخصوص ذرات هستهای در سه سایتی که آژانس از آنها بازرســی انجام داده ،ارائه دهد.همچنین خبرگزاری «ای اف پی» در توئیتی به نقل از آژانس بین
المللی انرژی اتمی اعالم کرد که ذخایر اورانیوم غنیسازی شده ایران  ۱۶برابر سقف تعیین شده در برجام است.گروسی همچنین نسبت به حصول پیشرفت در
مذاکرات پیش از جلسه هفته آینده شورای حکام ابراز امیدواری کرد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر:

ازمیزبانی مذاکرات ایران و
عربستان استقبال میکنیم
معــاون وزیر خارجــه و ســخنگوی وزارت
خارجه قطر گفت :دوحــه برای ایفای نقش
میانجیگــری بیــن هر یــک از قدرتهای
منطقه اعم از واشــنگتن و حماس و یا ایران
و عربســتان آمادگی دارد و گفتوگو با ایران

پیش بینی وزارت کشور از میزان مشارکت در انتخابات :۱۴۰۰

برای همزیســتی مســالمتآمیز در منطقه

حدود  40درصد

به گزارش ایســنا؛ رییس ســتاد انتخابات کشور

ضروری است«.لولوة الخاطر» در گفتوگو
اســت و برای همین تمام تــاش و دغدغه وزارت

گفت :طبق آخرین گزارش های موثق ارائه شده از

کشور بر اجرای قانون است.وی با اشاره به اهمیت

جمله نظر سنجی ایسپا ،نرخ مشارکت در انتخابات

آموزش کار با صندوق الکترونیکی گفت :با توجه به

حدود  ۴۰درصد اســت.جمال عــرف در همایش

این که تقریبا در همه کالنشــهرهای کشور صندوق

معاونین سیاســی ،امنیتی و اجتماعی استانداری

الکترونیکــی مورد اســتفاده قرار خواهــد گرفت،

های سراسر کشور که در محل وزارت کشور با دستور

ضرورت آموزش این صنــدوق در نحوه رای دهی تا

کار بررسی زمینه سازی هر چه مناسب تر برگزاری

شمارش آرا ضروری اســت و در این خصوص باید

انتخابات  ۲۸خرداد ماه ســال جاری برگزار شد ،با

نهایت دقت و حساسیت به کار گرفته شود.رییس

گفت :فعال ساختن گروه های مرجع و معتمد در

اشاره به این موضوع که انتخابات جلوه حضور مردم

ستاد انتخابات کشــور در بخش دیگری از صحبت

شرایط پیش رو می تواند به اندازه خود به افزایش

در تعیین سرنوشت سیاسی آن هاست ،اظهار کرد:

های خود با تاکیــد بر این که وظیفــه ذاتی وزارت

شور و نشاط در انتخابات کمک کند.

همه ما به عنوان مدیران سیاســی وظیفه داریم در

کشور ،برگزاری انتخاباتی امن و سالم است ،گفت:

رییس ستاد انتخابات کشور با تشریح این موضوع

چارچوب قانون ،زمینه را بــرای برگزاری انتخاباتی

در امر خطیر مشارکت هم وزارت کشور اهتمام جدی

که طبق آخرینگزارش های موثق ارائه شده ازجمله

امن و سالم در کشــور فراهم کنیم.معاون سیاسی

طی یک سال اخیر داشته است .برگزاری نشست

نظر سنجی ایسپا ،نرخ مشارکت در حدود  ۴۰درصد

وزیر کشــور با تاکید بر این مسئله که اختالف نظر و

های متعدد با فعاالن سیاســی ،احــزاب ،مدیران

است ،گفت :باید تالش کنیم که این نرخ مشارکت

تفاوت دیدگاه امری طبیعی درسپهرسیاست است،

رســانه ها و اجزای جامعه مدنــی از جمله تالش

به درجه باالیی ارتقــا یابد .مشــارکت حداکثری

افزود :حــد و معیار حل و فصــل اختالفات ،قانون

های وزارت کشور در جلب مشارکت عمومی و رونق

ضامن اقتدار و ثبات ملی است.

عکس روز

رؤســای هیئتهای ایران،
روسیه و چین مسائل مرتبط
بــا گفتوگوهــای جــاری
برجام را مورد بحث و بررسی
قرار دادند.

مقامهای آنکارا و باکو طی ماههای اخیر بعد از آتشبس بر ســر منطقه قره باغ کوهستانی ،یک هیئت
عالی رتبه قضایی ترکیه به جمهوری آذربایجان سفرو با الهام علیاف ،رییسجمهوراینکشوردیدارکرد.
هیئتهای ترکیه و جمهوری آذربایجان درباکو یک تفاهم نامه به منظورتقویت همکاری دوکشوردرزمینه
حقوق بینالملل امضاکردند.بهگزارش «دیلی صاباح» ،امضای این تفاهم نامه درسفرهیئت عالی قضایی
ترکیه به ریاست «بکیرشاهین» رییس دادستانکل دیوان عالی تجدیدنظرترکیه به باکو انجام شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

اعتقادی که دوحه بــه اهمیت میانجیگری

ایران و عربستان گفت :هرچند این موضوع
هنوز مطرح نشده اســت ،اما از آن استقبال
میکنیم ،چراکــه بارها اعالم کــرده ایم که
گفتوگو با ایــران برای دســتیابی به توافق
جهت همزیستی مســالمت آمیز در منطقه
که باعث کاهش نگرانیهای کشورهای حوزه
خلیج فارس و کشــورهای عربی میشود،
امری ضروری است.سخنگوی وزارت خارجه
قطر درباره روابط بین قاهره و قطر نیز گفت:
اراده سیاسی بین دوکشوربرای تقویت روابط
وجود دارد و ســفر محمد بــن عبدالرحمن
(وزیر خارجــه قطر) به مصــر و دیدارش با
عبدالفتاح السیســی و تعدادی از مسئوالن
مصری هم بــر این موضــوع تاکیــد دارد.
وی در ادامه گفتوگوی خــود با خبرگزاری
روسی اســپوتنیک به موضوع روابط ترکیه

نشست سه جانبه
ایران ،روسیه و
چین دروین

دلیل حمایت ازباکو درجریان با ارمنستان برسرمنطقه قره باغکوهستانی تشکرکرد .درادامه دیدارهای

وزیرجنگ رژیم صهیونیستی با هشداردرباره اینکه جنگ با لبنان خطرناکترازنوارغزه است،گفت۱۰ :

میکند.وی درباره امکان میزبانی مذاکرات

برای افزایش مشارکت در کشور به کار گرفته شود،

رییسجمهورجمهوری آذربایجان دردیداربا رییس دادستانکل دیوان عالی تجدیدنظرترکیه ،ازآنکارا به

با اسپوتنیک عنوان کرد :هر زمانی که از قطر

برای صلح و ثبات بین المللــی دارد ،اقدام

معاون وزیرکشور با بیان اینکه باید تمام ظرفیت ها

«علیاف» ازترکیه تشکرکرد

آنچه درغزه دیدیم  ۱۰برابرش درلبنان خواهد بود

برای میانجیگری درخواست شود ،به دلیل

بخشی به انتخابات است.

بین الملل

و مصر اشــاره کرد و گفت :قطر ایمان دارد که
گفتوگوی صادقانه ،ســازنده و دیپلماسی
موثرترین روشها برای حل مسائل مربوطه
و رفع اختالفات اســت و اگر این مسیر طی
شده و این دو روش درپیشگرفته شود ،قطر
و همه کشــورهای صلح طلب از آن استقبال
میکنند.معاون وزیر خارجه قطر در رابطه با
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز
گفت :به اعتقاد دوحه عادی ســازی روابط
در شرایط کنونی ،هیچ گونه کمکی به فرآیند
صلح میان اسراییل و فلسطین نمیکند.

برابرآنچه درغزه دیدیم درجنگ با لبنان خواهیم دید .به نقل ازروسیا الیوم ،بنیگانتس ،وزیرجنگ
رژیم صهیونیستی درجمع خبرنگاران و روزنامهنگاران اذعان داشت« :جامعه جهانی باید درککند اگر
گنبد آهنین  ۱۲۰۰موشکیکه به سمت مراکزمسکونی درجبهه داخلی شلیک شدند ،رهگیری نمیکرد،
اکنون صدهاکشته و ویرانی عظیم داشتیم».وی افزود :آنچه قبال درغزه دیدیم با آنچه درآینده خواهیم
دید فرق دارد .بازگشت اسرای ما و آتش بس طوالنی مدت بخشی ازشرایط بازسازی نوارغزه استکه
توسط تشکیالت خودگردان فلسطین و کشورهای جهان و منطقه اجرا خواهد شد.وی هشدار داد که
«جنگ درلبنان خطرنا کترازغزه خواهد بود .آنچه درغزه دیدیم  ۱۰برابرش درلبنان اتفاق می افتد».

«بایدن» هم نمیتواند ابومازن را نجات دهد
روزنامه فرانسوی فیگارو درمقالهای با اشاره به باالگرفتن نارضایتیها ازمحمود عباس درراما ...و اوضاع
فعلی وی ،نوشت بعید میداند تالشهای دولت جو بایدن ،بتواند رییس تشکیالت خودگردان فلسطین
را نجات دهد.روزنامه فیگارو در این مطلب نوشــت :محمود عباس ،رییس تشــکیالت خودگردان
فلسطین درضعیفترین وضعیتش قراردارد و حمالت اخیراسراییل به نفع جنبش حماس و به ضرر
عباس بود .درراما ،...انتقادات بیسابقهای ازعباس به خاطرناتوانیاش ازمقابله با اقدامات اسراییل
صورت می گیرد.این روزنامه نوشت :آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا طی سفر اخیر خود در راما...
توقفکرد چون بهگفته او مذاکرهکننده دیگری وجود نداشت و تالشش برای بازگرداندن اعتباربه عباس
بود؛ اما دیداربلینکن و عباس افرادی راکه درباره عمرعباس و وضعیت روانی او نگران هستند ،مطمئن
نکرد.بلینکن گفت :من اینجا هستم تا بر پای بندی آمریکا به بازسازی روابط با تشکیالت خودگردان
فلسطین تاکیدکنم .تالشهای دولت جو بایدن احتماال درتقویت موضع عباس موفق نباشد.

پاسخ وزیرخارجه ترکیه به آمریکا:

درخواست شما غیرقابل قبول است
وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه متخصصانی از این کشــور کار هدایت سامانههای پدافندی روسی را
برعهده دارند ،ازدخالت دیگرکشورها درامورداخلی آنکارا و اظهارات علیه اس ۴۰۰-انتقادکرد .درادامه
تنشهای ترکیه و آمریکا برسرسامانههای پدافند موشکی «اس »۴۰۰-ساخت روسیه ،دولت آنکارا
باردیگربراستفاده ازاین سامانهها تاکیدکرد«.مولود چاووشاوغلو» وزیرخارجه ترکیه شامگاه دوشنبه
در جریان سفر به آتن گفت درخواستهای دیگر کشورها از آنکارا برای کنار گذاشتن اس ،۴۰۰-کامال
غیرقابل قبول است .به نوشته خبرگزاری «تاس» ،چاووشاوغلو دراین باره توضیح داد« :ماکنترل صد
درصدی برسامانههای اس ۴۰۰-خواهیم داشت .متخصصان خود را به روسیه فرستادیم [تا آموزش
ببینند] و هیچکارشناس نظامی روسی درترکیه [برای هدایتکردن این سامانهها] نخواهد بود».

کافهاقتصاد
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رییس اتحادیه مشاورین امالک اصفهان:

خرید خانه برای کارگران دراصفهان
آرزویی دست نیافتنی است

اصفهان رتبه نخست کشور را در طرحهای نیمهتمام صنعتی دارد؛

رییس اتحادیه مشــاورین امالک اصفهان ،گفت :براساس آمارهای شنیده شده ،خرید خانه در

پله اول نیمه تمام ها

مناطق متوسط اصفهان برای یک کارگر با قیمتهای فعلی بین  ۳۵الی  ۴۰سال طول میکشد.
رســول جهانگیری اظهار کرد :وضعیت کنونی مســکن در حالت رکود تورمی اســت .با توجه به
نوســانات ارز درســال گذشــته و افزایش غیرمنطقی قیمتها االن خرید و فروش دچار رکود
شده اســت.رییس اتحادیه مشــاورین امالک اصفهان افزود :وضعیت خرید و فروش کاهش
پیدا کرده و مــردم منتظرند که ببینند آیــا اتفاقی خاصی خواهد افتــاد و قیمتها به چه صورت
خواهد بود .معموال نزدیک انتخابات که میشــود مردم منتظرند که ببینند در این زمینه سیاست
خاصی ،ارائه خواهد شد یا خیر .منتها ما هنوز نوسانات ارز را داریم که کاهش ارزش پول ملیمان
باعث شد که بازار مسکن یک ســری متقاضیان کاذب پیدا کند و به همین دلیل قیمت ها شدیدا
باال رفت.وی بیان کرد :متاسفانه ساخت و سازها روند خود که ساالنه حدود یک میلیون مسکن
نیاز داریم که ساخته شود را طی نمیکنند و آمارها با نیازها همخوانی ندارد.جهانگیری با اشاره به

بررسی طرح های نیمه تمام صنعتی نشان می دهد

بسیاری از آنها نه تنها توجیه اقتصادی در شرایط کنونی

ندارند بلکه شروع و راه اندازی آنها به دلیل محدودیت

های ناشی از شرایط محیط زیست اصفهان بسیار گران

خواهد بود

وضعیت اقتصادی مردم و اجارههای باال ،گفت :اجارهها قیمتهای فوق باالیی دارند .مصوبههای
ســتاد کرونا به بعضی از مســتاجرین برای اجارهها کمک کرد؛ اما درپــی افزایش کاذب قیمت
خانهها ،رهن و اجاره ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده است.

محکومیت متخلفین عرضه خارج ازشبکه مرغ دراصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از محکومیت 689میلیاردی متخلفین عرضه خارج
از شبکه مرغ در اصفهان خبرداد.
صالحی اعالم کرد :با تالش شــبانه روزی گشت مشــترک تعزیرات حکومتی استان  ۲۴عمده
فروش متخلــف مرغ که مبادرت به عرضه خارج از شــبکه مــرغ گرم کرده بودند ،شناســایی و
پروندههای متشــکله برای رســیدگی به شــعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع

طرح هــای نیمه تمام تقریبا در بیشــتر

فیزیکــی بین یک تــا  ۶۰درصــد نیز در اســتان درحال اجراســت،

خروج بخش خصوصی از روند سرمایه گذاری صنعتی با وجود دست

عرصه های عمرانــی صنعتی و اقتصادی

خاطرنشان کرد ۵۶۸ :فقره از این طرحها پیشرفت فیزیکی  ۴۱تا ۶۰

خالی دولت به دلیل کاهــش درآمدهای نفتی و وجود بروکراســی

اصفهان دیده می شوند .عالوه بر طرح های عظیم نیمه تمام در استان

درصد ۳۹۵ ،طرح رشد  ۲۱تا  ۴۰درصد و  ۲هزار و  ۷۴۹طرح هم رشد

سخت و زمانبر برای سال های طوالنی حاال هر روز گره جذب سرمایه

مرضیه محب رسول

شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار داشت :شعبه مذکورپس از رسیدگی به این
پرونده ها و احراز تخلف ،بیســت و چهار متهم پرونده را به پرداخــت بیش از  ۶۸۹میلیارد ریال
جریمه نقدی ،در حق صندوق دولت محکوم کرد.

اصفهان که برخی پس از گذشته یک دهه تقریبا پیشرفت قابل توجهی

صفر تا  ۲۰درصد را دارد.

را کورتر و پیچیده تر کرده اســت .نه تنها دولت توانی برای تکمیل این

هم نداشته اند حاال اســتان با انبوهی از طرح های نیمه تمام صنعتی

وی ،میزان اشــتغالزایی این طرح را حدود  ۱۰۱هزار و  ۷۰۲نفر اعالم

طرح ها ندارد بلکه همچنان ســاختارهای پیچیــده پیش پای ورود

عرضه موبایل بیشترازتقاضا شد

نیز دست به گریبان است؛ طرح هایی که هر کدام می تواند بخشی از

کرد و ادامه داد :میزان ســرمایهگذاری طرحهای صفــر تا  ۶۰درصد

سرمایه هاست .از سوی دیگر در شهری مانند اصفهان با توجه به اشباع

دبیر اتحادیه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی از پیشه گرفتن عرضه موبایل

معضل بیکاری اســتان و رکود صنعتی را حل و فصل کند؛اما با وجود

استان اصفهان افزون بر  ۵۹۴هزار و  ۸۷۳میلیون ریال است.رییس

صنعتی و سخت گیری های ناشی از بحران محیط زیست اصوال راهی

نیازها این موضوع پیشرفت های چندانی ندارد.

سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان گفت :این استان در شاخص

برای ورود بدون دغدغه سرمایه گذاران باقی نگذاشته است .بررسی

آمار می گوینــد اصفهان در زمینــه طرحهای نیمه تمــام صنعتی با

پیشــرفت فیزیکی پروانه تاسیس و طرح توســعه رتبه سوم کشور

طرح های نیمه تمام صنعتی نشان می دهد بســیاری از آنها نه تنها

پیشــرفت باالی  ۶۰درصد ،رتبه نخست کشــور را دارد؛ طرح هایی که

را دارد.موفق ،حمایت از شــرکتهای کوچک ،متوســط و واحدهای

توجیه اقتصادی در شرایط کنونی ندارند بلکه شروع و راه اندازی آنها

برخی در حال پیشــرفت هســتند و برخی دیگر به دالیلی مانند نبود

صنفی را از اولویتهای امسال این سازمان عنوان کرد و گفت :خارج

به دلیل محدودیت های ناشی از شرایط محیط زیست اصفهان بسیار

توجیه اقتصادی و کمبود سرمایه فعال متوقف شده اند .در همین زمینه

کردن واحدهای تولیدی از رکود و حل مشــکالت آنها در بخشهای

گران خواهد بود به همین دلیل شاید حتی نباید امیدی به راه اندازی

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان اظهار کرد :یک هزار

مختلف بهویژه در روزهایی که با شیوه کرونا روبهرو هستیم ،با جدیت

این طرح ها در آینده ای نزدیک هم داشته باشد.

و  ۵۵۷طرح تولیدی و صنعتی با پیشــرفت فیزیکی باالی  ۶۰درصد

دنبال خواهد شد.

بخش خصوصی در اصفهان هم از سوی ادارات و هم از سوی نهادهای

با اعتبار افزون بر  ۱۸۳هزار و  ۲۵میلیون ریال در این اســتان در حال

معضل انباشــت طرح های نیمه تمام البته تنهــا مختص به اصفهان

مالی مانند بانک ها به شدت در مضیقه است و به نوعی اصال حمایت

اجراســت که با بهرهبرداری از آنها حدود  ۶۲هزار و  ۳۱فرصت شغلی

نیست بلکه تقریبا در همه جای کشور گره کور ناتمام ماندن این پروژه

نمی شــود در این شــرایط دولت برای راه اندازی طرح های بر زمین

ایجاد خواهد شد.

ها به رغم تمام راهکارهای اندیشیده شده و شــعارهای داده شده با

مانده اصفهان نباید چندان امیدی به بخش خصوصی و سرمایه های

ایرج موفق با بیان اینکه ســه هزار و  ۷۱۲طرح صنعتی با پیشــرفت

وجود جای خالی بخش خصوصی ،مشاهده می شود .در واقع همین

آن داشته باشد.

اخبار
راهاندازی نمایشگاه مجازی صنایع فرش دراستان اصفهان
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان گفت :در کل کشــور  1025شرکت فرش ماشینی
داریم که  825شرکت در منطقه کاشــان وجود دارد.ایرج موفق بابیان اینکه در کل کشور یک هزار
و بیست و پنج شــرکت فرش ماشینی
داریم که  ۸۲۵شرکت در منطقه کاشان
وجــود دارد ،اظهــار کرد:ایــن موضوع
نشان میدهد منطقه کاشان برای تولید
فرشهای ماشینی با تراکم باال با شرایط
بســیار ایده آل توانمندی باالیی دارد و
حجم صادرات به خارج از کشــور از این
منطقه نقش تعیینکننده خواهد داشت.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اصفهان با اشــاره به اینکه ،سعی کردیم
توجه ویژهای به شهرستانهای کل استان داشته باشیم ،افزود :مواردی را از سازمان به شهرستان
کاشان تفویض اختیار کردیم تا صنعتگران حداقل رفتوآمد را داشته باشند و مجوزهای الزم برای
توسعه و تولید و کارآفرینی را در خود منطقه کاشــان پیگیری کنند.وی بابیان اینکه نگاه ویژهای به
شهرســتانهایی داریم که جای کار و تولید دارند ،گفت :اگر بخواهیم از رکود فرش ماشینی خارج
شویم باید در بحث بازاریابی کارکنیم .با توجه به اینکه میز ملی توسعه صادرات فرش ماشینی را در
استان اصفهان داریم،الزم است باکار کردن از طریق شــرکتهای صادراتی تخصصی تا میتوانیم
بازار مناسبتری برای فرش ماشینی پیدا کنیم.

کاشت سیب زمینی درمزارع بوئین میاندشت
کاشت سیب زمینی در  ۱۴۰۰هکتار مزارع بوئین میاندشت درحال اجراست.مدیر جهاد کشاورزی
بوئین میاندشت با اشاره به اینکه کاشت ســیب زمینی از اواسط اردیبهشت آغاز شده است ،گفت:
کاشت ســیب زمینی تا اوایل تیر ادامه دارد.محمدتقی فرهادی متوسط برداشت سیب زمینی در
بوئین میاندشت را  ۳۲تن در هکتار اعالم کرد و افزود :پارســال بیش از  ۴۷هزار تن سیب زمینی
دربوئین میاندشت تولید و روانه بازارشد.در این شهرستان بیشتر ارقام سانته ،جلی ،مارفونا ،آگریا
و اسپیریت کشت میشود.

کاهش  ۳۰درصدی برداشت گل محمدی
درشهرستان گلپایگان
امسال به علت سرمازدگی  ۳۰درصد برداشت گل محمدی در شهرســتان گلپایگان کاهش یافته
است.مدیر جهادکشاورزی گلپایگان گفت :سال گذشــته بیش از  ۶۰۰تن گلمحمدی از  ۱۵۰هکتار
اراضی زیر کشت این محصول برداشت شد که پیش بینی میشود امسال با کاهش  ۳۰درصدی؛
برداشت این محصول به  ۴۰۰تن برســد.حیدرعلی گل محمدی افزود :کار برداشت گل از مزارع گل
محمدی از نیمه اردیبهشت در گلپایگان آغاز شده اســت و تا اواسط خرداد ادامه دارد.یکی ازتولید
کنندگان گل محمدی در شهرســتان گلپایگان نیز گفت :امسال به دلیل سرمازدگی  ۵۰درصد کمتر
نسبت به سال گذشته محصول گل محمدی برداشــت کرده است.سیف ا ...ابراهیمی افزود :نبود
دستگاههای مکانیزه درکاربرداشتگلمحمدی وکارخانههای صنایع تبدیلی درشهرستانگلپایگان
دو مشــکل اساســی پرورش دهندگان گلمحمدی در این شهرستان اســت.این تولید کننده گل
محمدی گفت :ما تولیدکنندگان مجبور به خام فروشــی محصول گل محمدی به شهرستانهای
اطراف هستیم که این امر موجب ضرر و زیان کشاورزان تولید کننده گل محمدی شده است.

نســبت به تقاضا خبر داد و گفت :افزایش عرضه موجب فروش موبایل به زیان توســط برخی از
شرکتها شده است.امیر اسحاقی با بیان اینکه حجم قابل توجهی موبایل وارد کشور شده است،
اظهار کرد :تعطیلیهای کرونا عرضه را کند کرد و حاال با حجم عرضه باال از گوشــی موبایل در بازار
روبهرو هستیم.وی ادامه داد :بر اساس آمار گمرک طی دو ماهه ابتدای سال  ۱۵میلیون گوشی
موبایل وارد کشور شــده که بخش عمده آن هنوز به فروش نرسیده اســت.به گفته دبیر اتحادیه
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ،تعداد باالی گوشیهای موبایل آماده عرضه بین تامین کنندگان
رقابت ایجاد کرده و برخی از آنها مجبور به فروش گوشــیها به زیان هستند.اسحاقی در پاسخ
به این پرسش که ابالغ افزایش حقوق ورودی گوشــیهای باالی  ۶۰۰دالر به  ۱۲درصد قیمت در
این نوع گوشیها را افزایش نداده است ،گفت :گوشــیهای باالی  ۶۰۰دالر تنها  ۵درصد از حجم
گوشیهای وارداتی را تشکیل میدهند به همین دلیل افزایش حقوق ورودی این گوشیها تاثیر
چندانی بر قیمت بازار موبایل ندارد ،ضمن اینکه افزایش عرضه نیز اجازه باال رفتن قیمتها به رغم
اجرای این قانون را نداده است.

خبر روز

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری:

معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری اصفهان عنوان کرد:

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان گفت  :مشکل بیشتر واحدهای تولیدی این استان بازپرداخت تسهیالت بانکی است که برای

شرایط نامطلوب صادرات
طال ازاصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
اصفهــان با اشــاره به اینکه شــهرک طالی
اصفهان به بهبــود وضعیت صــادرات این
مصنوع ارزشــمند کمک میکند ،گفت :در

بازپرداخت تسهیالت ،بزرگ ترین مشکل واحدهای تولیدی اصفهان با بانکهاست
رفع این معضل به کارگروه تسهیل بانکی مراجعه میکنند .محسن ایروانی ادامه داد :بیشترین مشکالت مطرح شده فعاالن اقتصادی بر سر اختالف مالی بین
بانکها و دریافت کننده تسهیالت و نیز نرخهای فراتر بانک مرکزی و مشکالت بازپرداخت مشتریان است.وی افزود :امکان بازپرداخت و استفاده از قانون ۷.۵
درصد بدهی توسط کارگروه تسهیالت فراهم شــد و فعاالن اقتصادی میتوانند با پرداخت بخشی از بدهی  ۶ماه تنفس بگیرند و سپس  ۶۰ماه مشمول اقساط
شوند تا عالوه بر پرداخت بدهی از تسهیالت بانکی استفاده کنند.
وی ادامه داد :برخی دریافت کننده نرخ ارز بودند که در نوسانات ارزی مجبورند ارز را به نرخ روز پرداخت کنند که با این شرایط حجم زیادی از واحدهای تولیدی
از گردونه کار خارج میشدند.ایروانی گفت :کارگروه تسهیل بر اساس اختیاراتی که دارد با بانکها توافق میکند تا راهکاری برای متقاصیان درنظر گرفته و مدتی
که تعهد دارند از تسهیالت ارزی و ریالی گرفته تا سرمایه در گردش و ثابت را تعیین تکلیف کنند.

ســالهای اخیر به دلیل تحریمها و قوانین
و مقررات بانــک مرکزی ،صــادرات طال از

چرا برقمان نرفت؟

اصفهــان در شــرایط مطلوبی قــرار ندارد و
صادرات طالی استان شاید حدود  ۱۰درصد
سالهای  ۹۱و  ۹۲است.حسن قاضیعسگر
درباره شهرک طالی اصفهان ،اظهار کرد :در
حال حاضر شهرک تخصصی طالی اصفهان
با دریافــت مصوبه شــورای برنامه ریزی و
توســعه اســتان ،در مرحله تحویل زمین به
سرمایهگذاران است.وی با بیان اینکه شهرک
تخصصی طــا و جواهر اصفهــان در جاده
فرودگاه و درکنارشهرک صنعتی جی احداث
خواهد شــد ،گفــت :این شــهرک صنعتی
خصوصی همانند یک ســیتی ســنتر طال و
جواهراستکه تمامکارگاههای سازنده طال و
جواهر و  ...در آن مستقر خواهند شد.معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان
تصریح کرد :طراحی و احداث این مجموعه
براساس مطالعه الگوهای جهانی همچون
ترکیه ،اسپانیا و ترکیه خواهد بود و قرار است
شهرک طالی اصفهان با سیستم ایمنی فوق
پیشرفته و سیستم تصفیه پساب مدرن به
کار خود ادامه دهــد.وی تاکید کرد :حضور

اگرچه از اواخر اردیبهشت امسال ،خاموشیهای پی
درپی و دو ساعته ،بسیارزودترازهرسال با غافلگیری
مردم ،موجب گالیه شــهروندان شــد ،اما طی یک
هفته اخیــر قطعی برق در مناطــق مختلف اصفهان
براســاس جدول پیش بینی شــده انجام نشــده و
کاهش خاموشی ها دســت مایه شوخی بسیاری از
شهروندان شده است؛ سخنگوی صنعت برق استان
اصفهان درباره کاهش خاموشی ها  ،توضیح داد :طی
چند روز گذشــته با توجه به اینکه هــوا اندکی خنک

عکس روز

تمام بخشهای تولید طال در این شــهرک

آیین پشمچینی
عشایرشهرضا

زیرســاخت دوباره بتواند به پتانســیلهای

آیین پشمچینی یک کار تیمی

موجب همافزایی در این صنعت می شود و
امیدواریم استان اصفهان با استفاده از این
صادراتی خود در حوزه طال و جواهر برگردد.
قاضی عســگر یادآور شــد :متاســفانه در
ســالهای اخیر به دلیل تحریمها و قوانین
و مقررات بانــک مرکزی ،صــادرات طال از
اصفهــان در شــرایط مطلوبی قــرار ندارد و
صادرات طال از اســتان اصفهان شاید حدود
 ۱۰درصد سالهای  ۹۱و  ۹۲باشد.

اســت ،در این روز حتما باید
گوسفندی را قربانی کنند ،دل
و جگر را به عنــوان صبحانه و
گوشــت آن را بــرای ناهــار
درست میکنند که جزو رسوم
آنهاست.

شده بود ،میزان مصرف برق کاهش یافت.محمدرضا

پیش بینی و برنامه ایکه درسایت های شرکت های

نوحی با بیان اینکه خوشبختانه دراین مدت همکاری

توزیع برق استان و اصفهان اطالع رسانی شده ،رخ می

مشــترکین صنعت و بخش خانگی موجب کاهش

دهد،گفت :اگردرزمان های مشخص مردم خاموشی

خاموشی ها شــده اســت ،ادامه داد :از سوی دیگر

ندارند ،به این دلیل استکه مصرف آنها ازپیک مصرف

برخی واحدهــای نیروگاهی که بخــش هایی از آنها

تعیین شده توسط توانیر ،گذر نکرده است.وی تاکید

تعمیرات اساسی داشــتند و قرار بود تا پایان خرداد

کرد :به طور معمــول زمانی که مدیریت بــار به عدد

ماه و اوایل تیر ماه وارد مدار شــوند ،با سرعت گیری

مشخصی برسد ،توانیردستورخاموشی ها را می دهد

تعمیرات اساسی  ،وارد شــبکه توزیع برق شدند.وی

و شرکت های توزیع مطابق برنامه زمان بندی ،قطعی

تاکیدکرد :البته مطابق پیش بینی های هواشناسی از

برق خواهند داشت.در حال حاضر تراز تولید و مصرف

روز دوشنبه هوای اصفهان بین دو تا سه درجه گرم تر

برق در کشــور برهم خورده و میــزان مصرف ،بیش

شده ،بنابراین از مردم درخواست می کنیم با مصرف

از تولید اســت .زمانی که مصرف برق افزایش یابد،

بهینه برق ،اضافه مصرف هــای خود را به زمان خارج

فرکانس شبکه افت می کند ،اما با توجه به اینکه این

از پیک منتقل کنند.ســخنگوی صنعت برق اســتان

فرکانس نباید از عدد مشــخصی باالتر ،کاهش یابد،

اصفهان با بیان اینکه به طور قطع خاموشی ها مطابق

توانیربا برنامه ریزی ،مدیریت باررا اعمال میکند.

اخبار
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تصویب بازنگری  ۳طرح هادی روستایی درچهارمحال

بام ایران

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :طرح هادی روستاهای
امیدآباد و شریفآباد از توابع بخش باباحیدر شهرستان فارسان و طرح هادی با رویکرد گردشگری

اعتراض پیمانکاران به افزایش ناچیز حقوق کارگران ساختمانی؛

هنرستان هنرهای زیبا درشهرکرد
راهاندازی شد

روستای دستگرد امامزاده از توابع بخش فرخ شهر شهرستان شــهرکرد طرحهایی بودند که مورد
بازنگری قرار گرفته و پس از موافقت اعضا تصویب شدند.ریاحی اضافه کرد :طرح هادی روستایی
طرحی استکه به منظورهدایت وضعیت فیزیکی روستا ،ایجاد زمینه برای توسعه و عمران روستاها،
ارائه تسهیالت الزم برای بهبود مسکن روستاییان ،تامین عادالنه امکانات از طریق پیشبینی زمین

رنج کارگری

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش چهارمحال

برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی ،تجاری و کشاورزی و نیز سایر نیازمندیهای عمومی

و بختیاری از راهاندازی هنرستان هنرهای زیبا در استان

روستایی توسط این نهاد تهیه و درافق ۱۰ساله و یا درصورت ضرورت با اختصاص اعتبارمورد نیازاین

خبر داد و گفت :این مهم گامی بلند در راســتای تحقق

طرح با توجه به نیاز روستا مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد :تا کنون  ۶۱۹طرح هادی

توسعه آموزش هنر است که خأل ناشی از نبود رشتههای

روستایی در سطح استان با اعتبار  ۳۹۰میلیارد ریال تهیه و بازنگری شده است.

هنری برای ادامه تحصیل دانشآموزان عالقهمند به هنر
را برطرف میکند.

آغازنوبت دهی الکترونیکی درمراکزقضایی
چهارمحال و بختیاری ازتیرماه

سید فیروزعسگری با اشاره به اینکه این هنرستان دردو
رشته هنری شامل سینما و هنرهای نمایشی فعالیت
خود را از مهرماه ســال  1400آغاز میکند ،افزود :هدف

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت :به منظور سهولت کار مردم و کاستن از مراجعات

از راهاندازی هنرستان پســرانه هنرهای زیبا در استان،

به دادگستری مقدمات راه اندازی سیستم نوبت دهی الکترونیکی در دستگاه قضایی استان انجام

پایهگذاری و ایجاد بستر الزم برای حضور دانشآموزان

و از اول تیرماه در تمامی حوزههای قضایی استان راه اندازی خواهد شد.احمدرضا بهرامی افزود :با

عالقهمند به رشتههای هنری در این عرصه بوده است.

وجود اجرای این سیستم تا زمان آشنایی کامل مردم با آن تمامی مقامات قضایی ملزم به پذیرفتن

وی اظهار داشت :تاسیس هنرســتان هنرهای زیبا ،در

حضوری مراجعان و رسیدگی به درخواستها هستند.بهرامی به موضوع انتخابات و لزوم پیشگیری

راستای ســند بنیادین آموزش و پرورش و چشمانداز

از تخلفات انتخاباتی پرداخت و اضافه کرد :با توجه به قرار گرفتن در آســتانه انتخابات و تبلیغات

فرهنگی کشور است و هدف از تاسیس این هنرستان،

نامزدهای انتخاباتی مقامات قضایی باید رســیدگی به پروندهها و یا اجرای احکامی که میتوانند

تربیت هنرجویان مســتعد و خالق هنری برای ترویج

حساسیت زا و حاشیه ساز باشند را به بعد از انتخابات موکول کنند.

هنرهای ملی ،بومــی و آموزش صحیــح و آکادمیک
هنرهای مدرن منطبق با اهداف و سیاســتهای کلی

کشف بیش از ۳۲۹هزارنخ سیگارقاچاق

کشــور ،میســر کردن حق دسترســی عادالنه افراد به
آموزش هنرو پرورش هنرمندانکارآمد و نخبه درسراسر

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال سیگار

کشور است.عســگری خاطرنشــان کرد :ما در بخش

قاچاق از محورهای مواصالتی اســتان ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه قاچاق

هدایت تحصیلی دانشآموزان باکمبود رشتههای هنری

کاال و ارز پلیس آگاهی شهرستان خانمیرزا قرار گرفت.سردار منوچهر امان اللهی افزود :ماموران با

مواجه بودیم و دانشآموزعالقهمند به رشتههای هنری،

انجام اقدامات اطالعاتی موفق شدند یک دستگاه خودرو پژو پارس را در محور یاسوج به خانمیرزا

مجبور بود که رشتههای فنی و حرفهای ،تجربی ،انسانی

شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی توقیف کنند.امان اللهی اضافه کرد :در بازرســی از

و ریاضی که در استان وجود داشــت را انتخاب کند؛ اما

خودروی توقیفی  ۳۲۹هزار و  ۸۰۰نخ سیگار قاچاق به ارزش  ۶میلیارد و  ۵۹۶میلیون ریال کشف و

امروز این امکان وجود دارد کــه دانشآموزان در مقطع

در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

متوسطه دوم رشتههای هنری را هم انتخاب کنند که به
طور قطع فرصت انتخاب بیشــتری برای دانشآموزان

برگزاری مسابقات قایقرانی قهرمانی کشوردرسامان

ایجاد شده و عالقهمندان به رشتههای هنری میتوانند
در این رشتهها ادامه تحصیل دهند.

رییس هیئت قایقرانی چهارمحال و بختیاری گفت :مســابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی

معاون آموزش متوسطه آموزشوپرورش استان عنوان

رفتینگ اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان در فرانسه از دهم خرداد در رودخانه زایندهرود آغاز شد.

کرد :دانشآموزان پسر عالقهمند میتوانند پس از اتمام

محمد بهاءلو افزود :در این مســابقات هفت تیم از اســتانهای اصفهان ،گیالن ،مازندران ،البرز و

دوره اول متوسطه ،برای ثبتنام در پایه دهم ،با در دست

چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.بهاءلو با اشــاره به برگزاری این مسابقات در روزهای دهم و

داشــتن پرونده دانشآموزی و فرم هدایت تحصیلی

یازدهم خرداد در شهرستان سامان اضافه کرد :آقایان و بانوان شــرکتکننده در این مسابقات در

رییــس انجمن کارگــران ســاختمانی چهارمحــال و بختیــاری ،با

استاندار حل شود.

اشــاره به افزایش ناچیز حقوق کارگران ،گفت :برخــی از پیمانکاران

نیکبخت ،تنها راه کمک به کارگران را قرار گرفتن دستمزدها در جایگاه

نارضایتیهایــی را در خصــوص نرخگذاریهــا منتقــل کردهاند که

قابل قبول اعالم کرد و گفت :دستمزدها باید به گونهای پرداخت شود

امیدواریم با حمایت استاندار حل شود.

که به قیمت پایان ســاختمان نیز ارزش افزوده نخورد بنابراین تغییر

نورا ...نیکبخت بــا بیان اینکــه انجمن صنفی کارگــران یک انجمن

اندکی در نرخگذاریها صورت گرفت و ایــن مبلغ از روزی  50الی 60

مردمنهاد بــدون بودجه و امکانات اســت ،گفت :ســاختمان اداری

هزار تومان به  200هزار تومان رسید.

انجمن نیز امانت شهرداری اســت و امورات از طریق حق عضویتها

رییس انجمن کارگران ساختمانی استان اظهار کرد :همین تغییر اندک

اداره میشــود ،تنها میتواند صدای کارگران را به مســئوالن برساند و

در دستمزد کارگران که از همه حقوق از جمله حق اوالد ،حق مسکن و

مشکالتی از قبیل بیمه بیکاری را پیگیری کند.

حتی بیمه محروم هســتند اعتراض پیمانکاران را به دنبال داشت که

رییس انجمن کارگران ســاختمانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد:

امیدواریم با جدی گرفتن ماده  4که به غرامت ایام بیماری ،ســخت

معرفی ،ســاماندهی و نظم کارگران بر عهده انجمن صنفی است البته

و زیانآور بودن این شغل و بیمه بیکاری اشــاره شده و ماده  5که در

تاکنون بدون بودجههــای دولتی یا خصوصی نیز کارهای بســیاری

خصوص حق بیمه کارگران است ،این مشکالت حل شود.

انجام شده و موفق شده رضایت کارگران را جلب کند.

وی افزود :تاکنون هفت انجمن صنفی در شهرســتانهای شهرکرد،

به هنرستان هنرهای زیبا یا آموزش و پرورش ناحیه2

مواد ماراتن ،اساللوم و  RXو بر اساس قوانین فدراسیون جهانی رفتینگ  WRFو قوانین داخلی

شهرستان شهرکرد مراجعه کنند.

فدراسیون قایقرانی ایران با یکدیگر رقابت کردند.وی ادامه داد :برترینهای این دوره از مسابقات
قهرمانی کشــور به رقابتهای رفتینگ قهرمانی جهان که  ۷تا  ۱۳تیرماه در کشــور فرانســه برگزار

بروجــن ،لــردگان ،بخش فــرخ شــهر و انجمن صنفــی تخصصی

نارضایتی پیمانکاران ازافزایش دستمزد کارگران

قالــبداران آرماتوربند در شــهرکرد راهاندازی شــده کــه امیدواریم

وی افــزود :البته برخــی از پیمانــکاران نارضایتیهایــی را به نظام

ایــن انجمنها در دیگر شهرســتانها نیــز تا پایان ســال راهاندازی

مهندســی ،معاونت عمران اســتانداری و مســکن و شهرسازی در

میشود ،راه خواهند یافت.

خصــوص نرخگذاریهــا منتقل کردهاند کــه امیدواریــم با حمایت

شــود تا در زمینــه احیای حقــوق کارگــران اقدامات شایســتهای
صورت گیرد.

ورود گردشگربه شهرستان سامان ممنوع شد

 ۱۷۰هزارنفردربام ایران مشمول بیمه روستایی و عشایری هستند

فرماندارسامان اظهارداشت :براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با ویروسکرونا و ابالغ استاندارچهارمحال و بختیاری تا  ۱۷خردادماه جاری تمامی مسیرهای اصفهان به

مدیرصندوق بیمه اجتماعیکشاورزان ،روستاییان و عشایرچهارمحال و بختیاری اظهارداشت :دراستان  ۱۶۹هزارو  ۶۹۴نفرمشمول بیمه روستایی و عشایری هستند

سامان مانند جادههای جعفرآباد ،چمها ،شوراب،تیران ،صادقآباد به آبپونه و محورسد زایندهرود بسته میشود همچنین ازورود افراد غیربومی دراین مدت جلوگیری

که تاکنون  ۳۹هزار و  ۷۵۳نفر آنان تحت پوشش قرار گرفته اند.جعفر شاهبندری با بیان اینکه تعداد مستمری بگیران در استان  ۲هزار و  ۴۳۲نفر هستند ،افزود :در

خواهد شد و مسافران وگردشگران به برگشت توصیه میشوند.کمال اکبریان افزود :درصورت ورود هرگونه مسافروگردشگری به شهرستان سامان دراین مدت ،نیروی

حال حاضرشهرستان شهرکرد با  ۳۲.۳درصد جذب بیمه شده بیشترین و لردگان با  ۸.۲درصد جذبکمترین درصد جذب جامعه هدف را به خود اختصاص داد ه اند.

انتظامی برای پالک خودروهای متخلف ،جریمه پنج میلیون ریالی اعمال میکند.وی از مردم تقاضا کرد ،در این مدت تمامی برنامههای مرتبط با گردش ،میهمانی و یا

شاه بندری با بیان اینکه ،دولت  ۷۰درصد حق بیمه ،افراد بیمه شده صندوق اجتماعیکشاورزان ،روستاییان و عشایررا پرداخت میکند ،اضافهکرد :بیمه شدگان تنها ۳۰

میزبانی از مسافران و گردشگران در شهرستان سامان را لغو کنند.اکبریان اظهار داشت :در این مدت تمامی مکانها ،تاسیسات ،خدمات و زیرساختها گردشگری این

درصد حق بیمه خود را به صورت ساالنه پرداخت میکنند.وی با اشاره به مبلغ پرداخت حق بیمه ادامه داد ۸ :سطح امسال مشخص شدهکه حداقل حق بیمه  ۳۹۰هزار

شهرستان تعطیل و فعالیت باشگاههای قایقرانی رفتینگ و هرگونه ارائه خدمات به مسافران وگردشگران ممنوع است.ازتمامیگردشگران و مسافران بهویژه هماستانیهای

تومان و حداکثریک میلیون و  ۱۴۰هزارتومان به صورت سالیانه است.شاه بندریگفت :بیمه شدگان میتوانند حق بیمه خود را به صورت نقدی ،یا اقساطی دراقساط،

گرامی درخواست میشود تا ازسفربه شهرستان سامانبهخصوص از ۱۱تا  ۱۷خردادماه جاری پرهیزکنند.وی افزود :مردم شهرستان سامان برای مهاروکنترل ویروس

 ۳ ،۲و  ۴ماهه پرداختکنند.وی با بیان اینکه سن بیمه شوندگان باید  ۱۸تا  ۵۰سال باشد ،خاطرنشانکرد :جامعه هدف این صندوق ،روستاییان ،عشایر ،جامعه هدف

کرونا و بازگشت شهرستان به وضعیت عادی نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی ،فاصلهگذاری اجتماعی و محدودیتهای جدید اقدام و با مسووالن همراهیکنند.

بسیج مهندسین منابع طبیعی وکشاورزی ،رانندگان حمل مسافربین شهری ،ساکنین شهرهای زیر ۲۰هزارنفرو مدد جویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

طی دوماهه ابتدایی سال صورت گرفت؛

مدیرکل دفتر امور سیاسی استانداری استان:

پرداخت  ۶۳۶میلیون تومان صدقه درچهارمحال و بختیاری

برای دفاع ازعملکرد دولت آمادگی دارم

مدیرکل دفتر امور سیاسی ،انتخابات و تقسیمات

شد آماده دفاع از دولت و پاســخگویی با اعداد و

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و

وی مراجعه به سایت  www.emdad.irرا از دیگر

کشــوری اســتانداری چهارمحال و بختیاری در

ارقام هستم.

بختیاری با اشاره به اینکه مردم نیکوکار استان طی

روشها برای پرداخت صدقه عنــوان کرد و گفت:

نشست با فعاالن فضای مجازی پیرامون انتخابات

وی ادامه داد :از جمله مهمترین تخلفات انتخاباتی

دو ماه ابتدای سال  ۶۳۶میلیون و  ۸۰۰هزار تومان

این روش با استفاده از کارت بانکی و استفاده از رمز

گفــت :ارزیابیهای ما نشــان میدهد امســال

که احتمال بروز آن در چهارمحال و بختیاری وجود

صدقه پرداخت کردهاند ،گفت :در راســتای تسهیل

دوم اینترنتی انجام میشود ،همچنین مردم استان

در پرداخت صدقــات و رعایت اصول بهداشــتی،

میتوانند با شمارهگیری کد دستوی  *۸۸۷۷#و

روشهای پرداخت الکترونیکی بــرای این امر در

تعیین مبلغ مورد نظر صدقه خود را پرداخت کنند.

نظر گرفته شده است.

محمدی اضافه کرد :دانلود و نصب اپلیــــکیشن

جاســم محمدی افــزود :دارندگان تلفــن همراه

سنا از ســایت کمیته امداد  www.emdda.irو یا

میتوانند با ارســال عــدد یک به شــماره ۸۸۷۷

فروشگاه (Play storاز طریق تلفن همراه) از دیگر

ســرویس صدقه پیامکی را فعال کنند و با تعیین

روشهای پرداخت الکترونیکی صدقه است.

مبلغ مــورد نظر ،بهصورت خودکار تــا زمان دلخواه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال

روزانه صدقه خود را پرداخت کنند.

و بختیاری با بیان اینکه محــل هزینهکرد صدقات

میزان استقبال مردم به کاندیداتوری در انتخابات

دارد تبلیغــات زودهنگام و ایجــاد مزاحمتهای

شوراهای اسالمی شهر و روستا بیشتر از دورههای

صوتی و  ...توسط ستادهای انتخاباتی است.

قبل است.

قربانپور خاطرنشــان کرد :هر ســاله در انتخابات

ملکمحمــد قربانپور در پاســخ به نقــد یکی از

 4اصل بیطرفی ،امنیت ،ســامت و مشارکت در

فعاالن مجازی در زمینه اقدامــات دولت و اثر آن

برگزاری انتخابات مدنظر بوده اما امثال با شــیوع

در کاهش مشــارکت بیان داشــت :این دولت با

ویروس کرونا رعایت بهداشــت نیز در دستور کار

وجود تحریمهای ظالمانه و شیوع ویروس کرونا

قرار گرفته است.

در شــرایط بدی قرار گرفت و من هر زمان که نیاز

وی تاکید کــرد :با توجــه بــه رنگبندیها هیچ

فقدان سند مالکیت
 3/43طبق تقاضــای وارده  ۴۰۰۱۰۹۷مورخ  1400/1/17و با اســتناد  2برگ
استشهادیه مصدق پیوست که امضای شــهود ارسما گواهی گردیده آقای حسین
کلکایی فرزند علی اکبر مدعی است سند مالکیت  ۱۵۰۰مشاع از  ۳۹۹۶۹۳سهم
ششدانگ زمین به مساحت  39969/3متر مربع پالک  34/6524واقع در بخش
 ۲حوزه ثبتی کاشان که در دفتر الکترونیکی شماره ۱۳۹۹۲۰۳۰2۰۳۴۰۰۴۱۸۲به
نامش ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی  ۴۳۵۴۶۲ســری ج سال  ۹۸صادر و
تســلیم گردیده ،به علت جابجایی مفقود و تا کنون پیدا نگردیده ،واینک تقاضای
صدور سند المثنی را نموده است .لذاطبق تبصره  1ماده  ۱۲۰اصالحی آئین نامه
ثبت مراتب آگهی تا هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور باوجود
سند مالکیت نزد خود میباشداز تاریخ انتشــار این آگهی لغایت ۱۰روز به این اداره
مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند معامله تسلیم
نماید تامراتب صورت مجلس واصل ســند به ا ارائه کننده مســترد گردد .بدیهی
اســت چنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضی واصل نگردد یــا در صورت اعتراض
اصل سند ارائه نشود الشنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد
شد .م الف  1136772:مهدی اسماعیلی طاهری سرپرست اداره ثبت اسناد
و امالک کاشان
تحدید حدود اختصاصی
 3/44شــماره نامــه  1400/03/04-140085602024002266 :چون تحدید
حدود ششدانگ یک باب خانه پالک  3622/10واقع در بخش  5ثبت اصفهان که

ســتادی اجازه تجمع بیش از  15نفــر در مناطق
نارنجی و بیــش از  25نفر در مناطــق زرد را ندارد
و در فضای بــاز نیز بایــد با  30درصــد از ظرفیت
فضا برنامههای ســتادی پیش بــرود در غیر این
صورت جزو تخلفات انتخاباتی محســوب شده و
در انتخابات شــوراها با خود نامــزد و در انتخابات
ریاست جمهوری با رؤسای ستادها برخورد قانونی
صورت میپذیرد.

طبق پرونده ثبتی به نام آقای سید مرتضی خلیلی لنجی فرزند سید ابراهیم و خانم
زهرا عابدی شهرضایی فرزند رمضانعلی بالســویه در جریان ثبت است و به علت
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه
مورخ  1400/04/09ساعت  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  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترضین
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.
م الف 1140395 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده
 3 /45شــماره آگهــی 0009460000050537 :شــماره پرونــده:
 9909986839201807شــماره بایگانی پرونــده 9900254 :نظر به اینکه در
پرونده اجرائی کالسه  9900254این اجرا ارجاعی از شعبه هفدهم اجرای احکام
مدنی شهرســتان اصفهان ( مجتمع قضائی شهید ســردار حاج قاسم سلیمانی)
آقای سید علی موســوی محکوم به پرداخت مبلغ  7/274/762/342ریال بابت
اصل خواســته و هزینه دادرســی و تاخیر تادیه در حق آقای سید رضا موسوی و
متین خاقانی و همچنین مبلغ  363/738/117ریــال حق االجراء گردیده که در

این خصوص محکوم علیه نسبت به معرفی یک ملک به پالک ثبتی  159فرعی
از  214اصلی مفروز و مجزا شــده از  71و  72در بخش  9نموده که ملک مزبور به
شرح ذیل مورد ارزیابی و کارشناســی قرار گرفته :احترام ًا پیرو ابالغ الکترونیکی
(ثنا) به شماره پرونده بایگانی  9900254به تاریخ  99/11/21در خصوص دعوی
سید رضا موســوی کرچگانی به طرفیت سید علی موســوی در خصوص دستور
قرار قضائی مبنی بر ارزیابی و قیمت گذاری ملکی با کاربری مســکونی به آدرس
منطقه باغبهادران روســتای کرچگان خیابان اصلی خروجی کرچگان به طرف
روستای برنجگان بین بن بست آزادگان  3و آزادگان  2که دارای سند تک برگی
شش دانگ عرصه و اعیان (هنگام بازدید پالک فوق بدون هیچ ساخت و سازی
و بصورت دیوار کش  4طرفه با درب ورودی پارکینگ موجود بود) که دارای پالک
ثبتی فرعی  159از اصلی  214مفروز و مجزی شــده از  71و  72واقع در بخش 9
ثبت اصفهان به مساحت عرصه  724/18متر مربع و شماره چاپی سند تک برگی
 427357سری  / 96الف معروض می دارم که باتفاق خواهان پرونده از ملک صدر
االشاره بازدید بعمل آمد و پس از تطبیق ســند با عرصه موجود و پس از بررسی
عوامل میدانی و موثر در امر کارشناســی موارد ذیل جهت نتیجه خدمتشان ایفاد
می گردد .نتیجه کارشناسی :با توجه به موارد مطروحه ،مشروحه فوق الذکر و با در
نظر گرفتن موقعیت ملک در محل به لحاظ نوع کاربری و گذربندی و دسترســی
به شــارع های اصلی و تناســب ابعاد عرصه قیمت هر متر مربــع پالک فوق را
 1/700/000تومان که با احتساب کل مســاحت مبلغ  1/231/106/000تومان
معادل دوازده میلیارد و ســیصد و یازده میلیون و شصت هزار ریال برآورد و اعالم

از پیش و براســاس برنامهریزیهای انجام شده
تعیین میشود ،خاطرنشــان کرد :احداث مسکن
برای خانوادههــای نیازمند ،پرداخــت هزینههای
درمانی ،تامین بخشی از هزینههای ازدواج فرزندان
مددجویــان ،پرداخــت کمکهزینــه تحصیلــی
دانشآموزان و دانشجویان و پرداخت کمکهزینه
معیشــتی به خانواده مددجویان از محل صدقات
مردمی است.

نظر می نمایم .لذا این اجرا در نظر دارد جلســه ی مزایده ای به تاریخ دوم تیرماه
هزار و چهارصد ( )1400/4/2روز چهارشــنبه راس ساعت  9صبح در محل دفتر
اجرای احکام حقوقی دادگاه باغبهادران برگزار نمائید طالبین می توانند  5روز قبل
از برگزاری مزایده جهت بازدید از امالک موصوف بــه این اجرا مراجعه تا ترتیب
بازدید داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصی خواهد بود که سه روز قبل از
برگزاری مزایده ده درصد از کل مبلغ هر یک از امالک یا زمین های مورد تقاضا
را به حساب ســپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند و باالترین قیمت را پیشنهاد
دهند .جهت دریافت شناسه واریز مبلغ ده درصد هر یک از عرصه و اعیان مذکور
تا ســه روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجرای احکام حقوقی باغبهادران مراجعه
نمایید .م الف 1142215 :ایمان ایزدی دادورز اجرای احکام حقوقی دادگاه
عمومی بخش باغبهادران
اخطاریه
 3/46شــماره 1400/3/10 -581099 :آقــای ســیاوش طاهــری باغبادرانی
فرزند عبدالغفــار به نشــانی مجهول المکان چون حکم طالق همســر شــما
خانم شــهناز تکاور چرمهینی بصــورت قطعــی از دادگاه باغ بهــادران صادر
شــده و طی آن شــما را محکوم به اجــراء طالق زوجــه نامبرده نموده اســت
بدینوســیله به شــما اخطار می شــود طی ده روز در دفتر طالق  12زرین شهر
حاضر و طــاق را اجرا نمائیــد بدیهی اســت در غیر اینصورت پــس از انقضاء
مهلت مقرر حســب تقاضای ذینفع اقدام بــه اجراء طالق نامبرده خواهد شــد.
م الف 1143359 :مرتضی حجتی سردفتر ازدواج  109و طالق  12زرین شهر

جامعه

بامسئولان

چهارشنبه  12خرداد  21 / 1400شوال  2 / 1442ژوئن  / 2021شماره 3267

بیماران دیابتی برای دریافت انسولین ثبت نام کنند
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشــان ،از آغاز طرح سرشــماری بیماران مبتال به دیابت
دریافتکننده انسولین های قلمی درسامانه مدیریت بیماریهای نادر ( )RDAخبر دارد.محسن

بلندمرتبه سازیهای ناسازگار ،به آلودگی هوا  دامن میزند؛

یزاده درخصوص ثبت نام دریافتکنندگان انسولین اظهارکرد :دسترسی به آماربروزبیماران دیابتی
تق 

نفس اصفهان را بریدند

دریافتکننده انسولین قلمی جهت برآورد دارو و خدمات مورد نیازاین بیماران همواره ازدغدغههای
وزارت بهداشــت بوده،بنابراین طرح سرشماری این بیماران در ســامانه مدیریت بیماریهای نادر
( )RDAآغاز شده است .وی افزود :بیماران استفاده کننده قلمهای انسولین (ایرانی یا وارداتی) با
همراه داشتن آخرین جواب آزمایش و نســخه دارویی برای ثبت اطالعات خود در سامانه مدیریت
اصفهان تاکیدکرد و گفت :تردد زیاد و بی مورد برخی شهروندان درشهرو
ضعف فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی درکنار محدودیت حمل و
نقل عمومی و نیز شرایط کرونایی از سایر عوامل آلودگی هوای این شهر

بیماریهای نادر( )RDAو دریافت حواله الکترونیک انسولین قلمی ،باید به مراکزتخصصی دیابت
یزاده تصریحکرد :مراکزتخصصی دیابت شهرستانهایکاشان و آران
شهرستان خود مراجعهکنند.تق 
و بیدگل ازساعت  8صبح الی  14فعالیت دارند و بیماران باید به مرکزشهرستان خود مراجعهکنند.

است.مدیرگروه پژوهشی  GISو برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
همچنین بخشی ازمشکالت موجود درآلودگی هوای این شهررا به نحوه

امسال «پیشدبستانی  »۳نداریم!

برنامهریزی شهری و منطقهای مربوط دانست وگفت :هزینه جریمههای

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت :در دســتورالعمل ثبتنام ،سن ثبتنام پیش

حاصل ازخودروهای بدون معاینه فنی و آالینده و یا افزایش قیمت بنزین
باید صرف رفع آلودگی هوا و توســعه حمل و نقل عمومی شود؛ اما این
اقدام صورت نمیگیرد.وی از سوزاندن باقی مانده محصوالت کشاورزی
ابرازنگرانیکرد و افزود :برای سوزاندن اراضیکشاورزی باید جریمههای
سنگین وضع شود و ساقههایگندم ،جو و برنج به جای سوزانده شدن در
راستایگسترش صنایع تبدیلی استفاده شوند.وی عنوانکرد :درخصوص
پیشگیری و رفع آلودگی هوا نقش و وظیفه ارگانهای مربوطه مشخص
نبوده و ابزارهایکنترلکاربردی و اساسی دراختیارنهادهایی مانند محیط
زیست و شهرداری نیست.زنگی آبادی برلزوم تدوین قوانین پیشگیرانه
و بازدارنــده و مدیریت یکپارچه آلودگــی هوا تاکید کــرد و افزود :باید
نیروهای متخصص و مدیران شایسته دربخشهای مربوط بهکارگرفته

پریسا سعادت

در حالی که بحث ها بر ســر آلودگی هوای

هوا و افزایش آلودگی میشــود.مدیر گروه پژوهشی سامانه اطالعات

اصفهان همواره حول محور فعالیت های

جغرافیایی ( ) GISو برنامهریزی شهری دانشگاه اصفهان افزود :شرایط

صنعتی و آالینده های شهری وگرد و غباردرجریان است ،کارشناسان اما

توپوگرافی (پستی و بلندی)  ،اصفهان را به صورت یک دشت محصورشده

ازتهدیدی مهم و غفلت مسئوالن دراین زمینه صحبت میکنند؛ پدیده ای

ازاطراف درآورده است و ساخت این برجها درحواشی شهرموجب تشدید

که اتفاقا هر روز وسعت بیشــتری به خود می گیرد و می تواند همپای

آلودگی هوا خواهد بود.علی زنگی آبادی اضافــه کرد :یکی از علل دیگر

صنعت و وضعیت آب و هوا نفس اصفهان را تنگ ترازاینکه هست بکند.

آلودگی هوای شــهر نیز موقعیت جغرافیایــی آن و قرارگیری در مرکز و

شبیهسازی جریان هوا درسهکشوردارای بیشترین بلندمرتبه ،اختالل و

شاهراه مواصالتی کشور است.وی اظهارداشت :قرارگرفتن شهر اصفهان

انحراف درباد را اثبات میکند .ساخت و سازدراصفهان طی دو دهه اخیر

درچنین موقعیتی باعث تردد خودروهای سنگین ازداخل و اطراف شهر

با انفجار جمعیتی و کمبود مسکن به ســمت و سوی بلند مرتبه سازی

شده اســت و برهمین اســاس آالیندگی خودروهای سنگین افزایش

حرکتکرده است .شهرک ها و مجتمع های مسکونی بلندیکه به دلیل

بیرویه آلودگی هوا را در بردارد.مدیر گروه پژوهشی  GISو برنامهریزی

محدودیت ارتفاع در مناطق مرکزی ناشــی از بافــت تاریخی به مناطق

شهری دانشگاه اصفهان ازبیتوجهی به مطالعات علمیگالیهکرد وگفت:

حاشیه ای و کناره ای اصفهان منتقل شدند و این مسئله در عمل موجب

گسترش صنایع آالینده پیرامون شهر اصفهان در حدود  ۵۰سال اخیر و

از جریان افتادن انتقال هوا شــده و ایســتایی هوا و ماندگاری آلودگی

اســتقرار صنایع فوالدی ،نیروگاهها و صنایع شیمیایی مهم ترین عامل

اصفهان را تشدید کرد .کارشناسان هشــدار می دهند ادامه این مدل از

آلودگی این شهر اســت.زنگی آبادی از شورای اســامی شهر اصفهان

ساخت و ســازها و رویه های برنامه ریزی شهری می تواند به شدت به

خواست برطرحهای اجرایی دراین شهرنظارتکامل داشته باشد وگفت:

آلودگی در اصفهان دامن بزند  .یک استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه

شرایط برخورداری از هوای پاک برای این شهر باید به سمتی پیش رود

اصفهان در این زمینه گفت :بلندمرتبهسازی و احداث آسمانخراش در

که امکان سکونت سه میلیون شهروند در شهر و بیش از  ۴میلیون را در

مسیر باد و در حواشی اصفهان که کریدور تبادل هوای شهر است به ویژه

حریم مصوب آن طی  ۱۰ســال آینده فراهم باشــد.وی بر تاثیر کاهش

درمسیرجریانهای سالم آب و هوایی ،موجب جلوگیری ازتبادل جریان

بارندگی و نظام غلط حاکم بر اقتصاد کشــور در آلودگی هوای کالنشهر

تبعه چینی عامل انتشارتصاویردختران ایرانی دستگیرشد
دادستان عمومی و انقالب کاشــان گفت :تبعه چینی عامل انتشــار تصاویر از روابط خصوصی با
دختران ایرانی در کاشان دستگیر شــد.روح ا ...دهقانی با اشاره به انتشار تصاویر خصوصی یک
تبعه چینی با دختران و زنان ایرانی در
فضای مجازی اظهار داشــت :انتشــار
این تصاویر واکنشهــای زیادی را از
طرف هموطنان ایرانی در پی داشــت.
وی با بیان اینکه در این پرونده شاکیان
خصوصــی هــم اقــدام به شــکایت
کرده بودند ،ابراز داشــت :بــا توجه به
حساســیت موضــوع ایــن پرونده در
دســتور کار مقامات قضایی و انتظامی
قرار گرفت.دادســتان عمومی و انقالب
اسالمی کاشان با اشاره به اینکه این فرد توسط نیروهای انتظامی و اطالعاتی در عوارضی کاشان
دستگیر شد ،تصریح کرد :متهم ضمن تفهیم اتهام بازداشت و با اعمال ماده  ۱۲۱تحت الحفظ به
تهران منتقل شد.

بیش از  ۱۷۹کیلوگرم تریاک درنایین کشف شد
فرمانــده انتظامی نایین در شــرق اســتان اصفهان از کشــف بیــش از  ۱۷۹کیلوگــرم تریاک
از خودروهای عبــوری و یک خــرده فروش مــواد مخدر در این شهرســتان خبر داد.ســرگرد
هادی کیان گفت :ماموران انتظامی مســتقر در ســه راهــی چوپانان ،هنگام کنترل و بررســی
خودروهای عبــوری به یک دســتگاه ســواری پراید مشــکوک شــدند.وی افــزود :ماموران
پس از بررســی خودروی یاد شــده موفق به کشــف  ۸۵کیلوگــرم تریاک این خودرو شــدند
و در ایــن رابطــه دو نفــر را دســتگیر کردند.فرمانــده انتظامــی نایین گفــت :راننــده قصد
داشــت این مقدار مواد مخدر را از اســتانهای شــرقی و جنوبی به شــهرهای مرکزی کشــور
منتقل کند.
کیان مهر افزود :همچنین در بازرسی از دو دستگاه سواری و یک وانت در سه راهی چوپانان ۸۵
کیلو و  ۹۱۰گرم تریاک که داخل بار و صندوق جاســاز شده بود ،به دســت ماموران افتاد و در این
رابطه  ۳نفر دستگیر شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان نایین از دستگیری و انهدام پاتوق خرده
فروش مواد مخدر دریکی از محلههای نایین نیز خبرداد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان خبر داد:

دستگیری ضاربان محیط بان اصفهانی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از دســتگیری دو ضارب چماق به دست که
محیط بان پارک ملی قمیشلو را مصدوم کرده بودند ،خبر داد.
دو شکارچی غیرمجاز عصر روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه در حالی که در تعقیب و گریز آهوها در
پناهگاه حیات وحش و پارک ملی قمیشلو بودند ،با محیط بان رضاقلی خسروی درگیر شدند و
با ضربات شــدید چوب و چماق این محیط بان را از ناحیه سر مصدوم کرده و متواری شدند.این
محیط بان اندکی بعد به بیمارستان شاهینشهر منتقل و بستری شد .بر اثر ضربات شدید سر و
بینی محیط بان شکسته بود و با توجه به شدت ضرباتی که به سر او وارد شده بود و احتمال آسیب
مغزی وجود داشت که مورد آزمایش قرار گرفت.جمشیدیان اضافه کرد :دو شکارچی غیرمجاز که
اقدام به ضرب و جرح محیط بان خسروی کرده بودند ،دســتگیر شدند و پرونده آنها در مراجع
قضایی در حال رسیدگی است.

دو ۵ ،تا  ۶سال تمام یعنی متولدین  ۲مهر ۹۴تا یک مهر ۹۵است.رضوان حکیمزاده ،درباره جزئیات
ثبتنام نوآموزان پیشدبســتانی ،اظهار کرد :ثبتنام نوآموزان پیش دبستانی همانند سال گذشته
اعالم شده است.وی ادامه داد :دردستورالعمل ثبتنام ،سن ثبتنام پیش دبستانی یک ۴ ،تا  ۵سال
تمام یعنی متولدین  ۲مهر ۹۵تا یک مهر ۹۶و سن ثبتنام پیش دبستانی دو ۵ ،تا  ۶سال تمام یعنی
مزاده با بیان اینکه ثبتنام نوآموزان پیشدبستانی نسبت
متولدین  ۲مهر ۹۴تا یک مهر ۹۵است.حکی 
به سالگذشته تغییرچندانی نداشته است،گفت :با توجه به اینکه رسما سازمان تعلیم و تربیتکودک
شروع به کار نکرده است ،همچنان در سال تحصیلی جدید پیشدبستانی یک و پیشدبستانی  ۲را
داریم.با توجه به ایجاد ســازمان تعلیم و تربیت کودک ،دوره پیشدبستانی سه ساله خواهد شد و
پیش دبستانی یک ،پیشدبستانی دو و پیشدبستانی  ۳شکل میگیردکه فعال محقق نشده است.

شوند.این استاد دانشــگاه تصریح کرد :به منظور کاهش آلودگی هوای

ارائه خدمات دراصفهان برای ترک دخانیات؛

شــهر ،پارکینگهای خودروهای ســنگین و فضاهای کارگاهی باید به

متقاضیان به مراکزجامع سالمت مراجعه کنند

بارگذاریهای جدید درحریم مصوب شهرو شعاع ۳۰کیلومتری محدوده

مدیرگروه سالمت روان ،اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی اصفهان،گفت:کلیه افراد متقاصی ترک

مکانهایی دورتر از حاشــیه شــهر اصفهان منتقل شــود و از استقرار و
کالبدی فعلی به شدت جلوگیری شــود و مسیرهای وزش باد سالم به
سمت شهر تا شعاع  ۵۰کیلومتری از آالیندههای محیطی ،آزادسازی و
پاک شود .هرچند بسیاری بلند مرتبه سازی را عامل چندان منفی درمورد
تشــدید آلودگی نمی دانند .زمانی که ردیفی از ســاختمانها بهصورت
عمودی مقابل جریان بــاد قرار میگیــرد ،اثر باد منطقهای در پشــت
ساختمانهاکاهش مییابد و دراین حالت ساختمانها درسایه باد قرار
میگیرند .دراین صورت حتی ساختمانهایکم ارتفاع درمناطق مرکزی

دخانیات در اصفهان ،میتوانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع ســامت ،خدمات ترک را دریافت
کنند .ناهید گرامیان اظهار کرد :تمامی افرادی که قصد ترک دارند ،میتوانند با توجه به ادغام خدمات
ترک دخانیات در  phcبه کلیه مراکز خدمات جامع ســامت اصفهان مراجعه و از امکاناتی که وجود
دارد ،بهرهمند شــوند.وی افزود :خدمات مرتبط با ترک دخانیات که ارائه میشوند شامل مداخالت
روانشناختی و مداخالت درمان دارویی اســت.وی تصریح کرد :عوامل موفقیت در ترک دخانیات به
دریافت خدمات فوق و همراهی با کادر درمانی در اجرای نکات توصیه شــده،اصالح شــیوه زندگی و
حمایت خانواده و حمایت های اجتماعی ارتباط دارد.

و پایین شهر ،اثر چندانی بر جریان باد ندارد؛ چرا که جریان باد بهواسطه

افزایش دما تا هفته سوم خرداد

ساختمانهای عمودی واقع در محیط شهر سد شده است .این تحقیق،
مهمترین منبع اصلی جریان هوا درخیابانهای شهری را «برخورد جریان
باد منطقهای با ساختمانها» میداندکه اگراین جریان باد منطقهای قبل
ازورود به شهر ،به سد ساختمانهای بلند برخوردکند ،عمال جریان هوای
خیابانی به حداقل میرسد به همین دلیل تا دیر نشده و اصفهان مانند
صنعت دردام بلند مرتبه سازی نیفتاده باید فکری به حال راه های تنفسی
شهرباشیم.

خبر روز

اخبار

دبستانی یک ۴ ،تا  ۵سال تمام یعنی متولدین  ۲مهر ۹۵تا یک مهر ۹۶و سن ثبتنام پیش دبستانی

مدیرکل تامین اجتماعی استان:

شرایط افزایش نســبی دما و ماندگاری گرما تا هفته ســوم خرداد ادامه دارد.کارشناس پیشبینی
هواشناسی استان اصفهانگفت :نقشههای هواشناسی بیانگرجوی به نسبت پایداردراستان تا پایان
این هفته است و آسمان بسیاری ازمناطق صاف تاکمی ابری پیش بینی میشود.مژگان امیرامجدی
با بیان اینکه وزش باد به نسبت شدید پدیده غالب استان است ،افزود :غبارصبحگاهی درکالنشهر
اصفهان و نواحی مرکزی و صنعتی دورازانتظارنیست.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

موردی ازکرونای هندی یا آفریقایی دراصفهان گزارش نشده است
مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :تاکنون مورد تایید شدهای از ابتال به کرونای هندی یا آفریقایی در استان گزارش نشده ،اما

بیشترین طلب معوقه
تامین اجتماعی کشور
مربوط به اصفهان است

است که مردم با رعایت شیوهنامههای بهداشتی به ویژه ماسک زدن از حضور در اماکن سربسته و تجمعی پرهیز کنند.وی با بیان اینکه مثبت شدن آزمایشهای

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت:

کرونا در اصفهان به حدود  ۲۵درصد رســیده و تعداد بیماران بستری شده در بیمارستانها نسبت به اردیبهشــت ماه کاهش یافته است ،اظهار داشت :در زمان

بیشترین طلب معوقه تامین اجتماعی کشور
با یکهزارو  ۳۰۰میلیارد تومان مربوط به اصفهان

رعایت دستورهای بهداشتی برای پیشگیری از آن ضروری است.آرش نجیمی با بیان اینکه مواردی از ابتال به گونههای جهش یافته هندی و آفریقایی ویروس
کرونا در نقاطی از کشور شناسایی شده است ،اظهار داشت :تاکنون مورد تایید شــدهای از ابتال به کرونای هندی یاآفریقایی در استان گزارش نشده ،اما رعایت
دستورهای بهداشتی برای پیشگیری از آن ضروری است.مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد افزود :در این شرایط الزم

حاضر یکهزار و  ۱۳۱بیمار دارای عالئم کرونا در بیمارستانهای استان (به جز کاشان و آران و بیدگل) بستری هستند که  ۲۶۸نفر آنها در بخش مراقبتهای ویژه
تحت درمان قرار دارند.

است.محسن ریاضی با بیان اینکه این مجموعه
در زمان حاضر یکهــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومان
طلب معوقه و قطعی شده از بابت واریز نشدن

سردفترانی که برگ سبزخودرو را سند رسمی ندانند
تعقیب کیفری میشوند!

حق بیمه دارد ،افزود :بر اســاس مصوبه ستاد
تســهیل و رفع موانع تولید استان مقرر شد که
 ۷۰۰هزار میلیارد تومان از ایــن مطالبات را به
صورت قسطی ازکارفرمایان دریافتکنیم.وی با
اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال«تولید،
پشتیبانیها و مانع زداییها»خاطرنشان کرد:
این سازمان درراستای حمایت ازتولید و تحقق
شعارســال ،آماده هرگونه تعامل و همکاری با
کارفرمایان در راســتای تقسیط بدهی خود به
این سازمان اســت.مدیرکل تامین اجتماعی
استان اصفهان ادامه داد :این سازمان تعامالت
بسیارمطلوبی درزمینه چگونگی پرداخت بدهی
با کارفرمایان برقرار کرده اســت تا چرخ تولید
این کارگاهها بچرخد.ریاضی گفت :ســازمان
تامین اجتماعــی در ارائــه خدماتی همچون
ایجاد پرونده الکترونیک ،حذف دفترچههای
درمانــی کاغذی ،کمک به کارگاههای آســیب
دیده از کرونا ،اســتمهال حق بیمه کارفرمایان،
پرداخــت بیمه بیــکاری و پرداخــت غرامت
ایام بیمــاری و همچنین ارائــه دیگر خدمات
غیرحضوری به بیمهشــدگان فعالیــت دارد.
وی با اشاره به اینکه  ۶۵درصد از جمعیت این
استان در قالب بیمه شــده ،مستمری بگیر و
کارفرما با تامین اجتماعی در ارتباط هســتند،
اضافه کرد :یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر آنها بیمه
شــده اصلی ۱۲۰ ،هزار نفر کارفرما و  ۳۵۰هزار
نفر مستمری بگیر هستند.وی بیان کرد :بیمه
شدگان برای استفاده از خدمات غیرحضوری
این سازمان باید اطالعات هویتی خود و افراد
تحت تکفل خود را درسامانه  es.tamin.irثبت
کنند ،همچنین با ارائه کارت ملی و برگه درمان
میتوانند ازخدمات مراکزدرمانی استفادهکنند.

دادستان اصفهان ،موکول کردن تنظیم وکالتنامه
تعویض مجدد پالک خودرو به تنظیم سند قطعی
در دفاتر اسناد رســمی را خالف قانون اعالم کرد و
ســردفترانی که از این امر ســرباز بزنند را تهدید به
تعقیبکیفریکرد.علی اصفهانی ،دادستان اصفهان
هفته نخست خرداد ماه با ارسال نامهای به ادارهکل
ثبت اسناد و امالک اصفهان ،اعالم کرد :مقید کردن
تنظیم وکالتنامه تعویض مجــدد پالک به انجام
انتقال در دفاتر اسناد رسمی خالف قوانین موضوعه

عکس روز
ادای احترام به
والدین درجشن
دانش آموختگی
مرزبانی
مراسم جشن دانش آموختگی
کارکنان مرزبانی صبح سهشنبه
 ۱۱خرداد  ۱۴۰۰در مرکز علوم و
فنون مرزبانی ناجا در مشهد با
حضور سردار گودرزی ،فرمانده
مرزبانی نیروی انتظامی کشور
برگزار شد.

از جمله ماده  30قانون دفاتر اسناد رسمی است.این

انجام انتقال در دفاتر اســناد رسمی خالف قوانین

نامه که در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم

موضوعه از جمله ماده  90قانون دفاتر اسناد رسمی

وکالتنامه مربوط به تعویــض پالک در مواردی که

و کانون ســردفتران و دفتریاران است.در راستای

اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی

ماده  22قانون آیین دادرســی کیفــری و بند الف

صادر شده اســت  ،به معنای کافی بودن برگ سبز

ماده  3دســتورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف

صادره از سوی نیروی انتظامی برای اثبات مالکیت

قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و بند 3

خودروست.

ماده  2دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

در متن نامه علی اصفهانی ،دادســتان اصفهان به

مقرر اســت مراتب به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابالغ

ادارهکل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان آمده

و با موارد عدم ترتیب اثر دادن به درخواست تنظیم

اســت :با توجه به رای وحدت رویــه معاونت امور

وکالتنامه برخورد و درخصوص نحوه اعالم شکایت

اسناد ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور ،مقید

راجع به عملکرد دفاتر متخلــف نیز به نحو مقتضی

کردن تنظیم وکالتنامه تعویــض مجدد پالک به

اطالعرسانی شود.
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تبعات یک بیتدبیری و یک پست جنجالیAFC
باشگاه پرسپولیس به خاطر انتشار پستی در صفحه رســمی خود و توهین به هندی ها از سوی
 AFCبه پرداخت جریمه نقدی و برگزاری یک بازی بدون تماشــاگر بعد از دوران کرونا محکوم
شد.تیم فوتبال پرســپولیس در حالی راهی لیگ قهرمانان آســیا به میزبانی هند شد که رسانه
رسمی این باشگاه قبل از شروع مسابقات با انتشار مطلبی جنجالی به فتح هند توسط ایران اشاره
کرد .این پست دردسرهای زیادی را برای باشگاه ایرانی به وجود آورد.هر چند باشگاه پرسپولیس
ضمن حذف این پست جنجالی بارها از مردم و مسئوالن هند عذرخواهی کرد و در مطالب منتشر
شده تالش کرد از آنها دلجویی کند ،اما هندی ها به خاطر این پست به کنفدراسیون فوتبال آسیا

دیسک کمر دردسرساز شد؛

حضور «حدادی» دررقابت های المپیک توکیو در سایه ای از ابهام

شکایت کردند.باشگاه پرسپولیس اعالم کرد :کنفدراسیون فوتبال آسیا رای مربوط به حاشیه سفر
سرخپوشان پایتخت به شهر گوا و انتشار پستی تاریخی در مورد فتح هند توسط ایران را صادر کرد.
در رای کنفدراســیون آسیا ،باشــگاه پرســپولیس به پرداخت  ۱۷هزار و  ۵۰۰دالر جریمه نقدی و
برگزاری یک بازی بدون حضور تماشاگر بعد از اتمام پاندمی کرونا محکوم شد.پست یاد شده در
زمانی منتشر شد که ارکان بخش رسانهای باشگاه ،درون هواپیما و مسافر هند بودند و آن پست
بدون دخالت و نظر باشگاه ،منتشر شده بود.

درس بزرگی که رییس فدراسیون سوریه داد؛

خیلیها یاد بگیرند!

با توجه به پایش سالمت ورزشکاران که هر هفته
توسط فدراسیون پزشکی  -ورزشی انجام میشود،

با اعالم رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا ،کشور امارات میزبان گروه نخست انتخابی جام جهانی

چند هفته قبل متوجه شدیم که حدادی از ناحیه

کرونایی در کشور چین ،کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت میزبانی گروه نخست مسابقات

درمان روی وی صورت بگیرد

 ۲۰۲۲و انتخابی جام ملتهای  ۲۰۲۳آســیا به جای چین معرفی شد.به دلیل محدودیتهای
انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲و انتخابی جام ملتهای  ۲۰۲۳آســیا را به کشــور امارات منتقل کند.

دیسک کمر دچار مشکل است و به همین دلیل باید

حاال پژمان راهبر در توئیتر مدعی شده که این تغییر میزبانی به دلیل پافشاری رییس فدراسیون
سوریه اتفاق افتاده است.
راهبر در این باره نوشت «:سوریه شاهکار کرد .پافشاری رییس فدراسیون فوتبال سوریه باعث
تغییر میزبانی گروهی شد که چین قرار بود مسابقاتش را میزبانی کند .رییس فدراسیون سوریه
حاضر نشد شرایط چین را که شامل عدم ورود بازیکنان کرونایی سوریه بود بپذیرد و سوریه پای
پرواز میزبانی را با فشار مکاتبه عوض کرد».

در شرایطی که کمتر از دو ماه دیگر به آغاز

در آمریکا حضور یافته اســت در ویدئویی که منتشــر کــرد ،گفت که

دوومیدانی در مورد شرایط احســان حدادی و مصدومیت وی اظهار

رونمایی ازکیت جدید تیم ملی

رقابت هــای المپیــک  2021توکیو باقی

مدتی است از درد در ناحیه دیســک کمر رنج می برد ولی مشکلش

داشــت :با توجه به پایش ســامت ورزشــکاران که هر هفته توسط

مانده است ،خبر رسیده احسان حدادی یکی از امیدهای مدال آوری

تقریبا حل شــده و تمریناتش را بــا قدرت زیر نظر مربــی آمریکایی

فدراسیون پزشکی  -ورزشی انجام میشــود ،چند هفته قبل متوجه

تیم ملی با البســه ســفید و قرمز که طرح یوز ایرانی را روی خود دارد و با جزئیاتی جذاب همراه

ایران در این رقابت ها با مصدومیت مواجه شده ،مصدومیتی که حضور

ادامه می دهد .اما پزشــکی که حدادی به او مراجعه کرده بود در این

شدیم که حدادی از ناحیه دیسک کمر دچار مشکل است و به همین

او در رقابت های المپیک توکیو را تحت الشعاع قرار داده و حتی شنیده

باره نظر دیگری داشت ،نظری که شــوک جدی به دوومیدانی کشور

دلیل باید درمان روی وی صورت بگیرد .طبق بررسیهایی که صورت

می شــود که ممکن اســت این ملی پوش دوومیدانی کشورمان به

وارد کرد.

گرفت به این نتیجه رسیدیم که او از آمریکا به ایران بازگردد و در اینجا

مهمترین فسیتوال ورزشی جهان نرسد.

دکتر پاکزاد که حــدادی در آمریکا به او مراجعه کرده اســت در مورد

درمان و تمرینات خود را انجام دهد.

احســان حدادی در رقابت هــای المپیک  2012لندن موفق شــد با

وضعیت آسیبدیدگی این ورزشــکار گفته :مقداری عضلهها سفت

صیامی در مورد اینکه چقدر امیدوارید که او به المپیک برســد ،گفت:

کسب مدال نقره دست به تاریخ ســازی بزند و دوومیدانی کشورمان

شــده و این درد گاهی به پا میرسد .احســاس میکنم به دلیل این

ما تمام تالشــمان را میکنیم که او در المپیک حضور داشته باشد؛ اما

را برای اولین بار در رقابت های المپیک صاحب مدال کند .ملی پوش

مشکل پتانسیل کاملی ندارد .خطرات اولیه مشکل مقداری درد است

به هر حال بحث پزشــکی و درمانی از عهده ما خارج است و پزشکان

دوومیدانی ایران که در فینال المپیک ریو از کسب مدال باز ماند تالش

و به مرور میتواند به عصب ضرر بزند و باعث شــود که به طور دائمی

باید نظر بدهند.

است ،به استقبال مقدماتی جام جهانی میرود.
کیت تازه تیم ملــی که توســط کمپانی آل اشــپورت طراحی و تولید شــده ،از نظر شــکل کلی
تفاوتی با پیراهنی که در دیدار با سوریه مورد اســتفاده قرار گرفت ،ندارد اما در یک کالم میتوان
گفت که نقایــص زیبایی شــناختی لباس قبلی برطرف شــده اســت.تیم ملی بــرای مرحله
مقدماتی جام جهانی با کیت ســفید و قرمز به مصــاف حریفان خواهد رفــت .این دو رنگ که
پس از شکســت در نیمه نهایی جــام ملت های  ۲۰۰۴تبدیــل به رنگ اصلــی پیراهنهای تیم
ملی شــدند ،حاال در حالی بر تن شــاگردان اســکوچیچ خواهند رفت که آل اشــپورت از طرح
یکدست سفید و یکدست قرمز اســتفاده کرده است.پایین کیت ،جایی اســت که «یوز ایرانی»
دیده میشود.
نشانی که از جام جهانی  ۲۰۱۴برزیل جای خود را در البسه تیم ملی پیدا کرده و با حالتی کمرنگ
امســال هم همراه تیم ایران خواهد بود .باتوجه به شــکل نامطلوب لوگوی فدراسیون فوتبال که
شاید بسیاری انتظار داشته باشند نمادهایی چون شیر یا یوز ایرانی و ...در آن قرار گیرند ،این شکل
یوزپلنگ ،به نماد تیم ملی ایران تبدیل شده است.

سمیه مصور

هایش برای حضور پرقدرت در رقابت های المپیک توکیو را آغاز کرد و

ضرر ببیند .البته در حال حاضر به این مرحله نرسیده ولی متعجبم که

آن طور که رییس فدراســیون دوومیدانی درباره مصدومیت حدادی

فدراسیون دوومیدانی نیز امکانات فوق العاده ای برای بازیکن فراهم

مشکل این ورزشکار بیشتر از این نیســت چون در عکسها وضعیت

بیان داشــته به نظر می رســد که امکان حضور این بازیکن در رقابت

آورد به گونه ای که از احسان حدادی به عنوان یکی از امیدهای مدال

بدتر از چیزی است که حس میکند.

های المپیک بسیار پایین آمده و دیگر نمی توان نه به شرکت او در این

آوری در رقابت هــای المپیک توکیو نام برده می شــد تا این که خبر

رییس فدراسیون دوومیدانی نیز از بازگشــت حدادی به تهران برای

مســابقات امیدوار بود و نه به مدال آوری او و یکی دیگر از امیدهای

مصدومیت این بازیکن منتشر شد.

انجام مراحل درمانی خبر داد؛ موضوعی کــه می تواند به منزله جدی

مدال آوری کشورمان نیز قبل از شروع رقابت های المپیک از لیست

ملی پوش دوومیدانی ایران که چند ماهی است برای افزایش آمادگی

بودن مصدومیت او تلقی شــود .هاشــم صیامی ،رییس فدراسیون

کاروان المپیکی ایران خارج خواهد شد.

خبر روز

نمیخواهیم شانس حضوردرقهرمانی آسیا را بگیریم
رقابتهای هندبال قهرمانی زنان آسیا از 24شهریورتا  3مهرماه  1400درکره جنوبی برگزارمیشود.کنفدراسیون هندبال آسیا با ارسال نامه رسمی بهکشورمان ،بانوان
ایران را نیزجهت حضوردراین مسابقات دعوتکرد .علیرضا پاکدل ،رییس فدراسیون هندبال ازاعالم آمادگی ایران برای حضوردراین مسابقات خبرداد وگفت :پس از
بررسیهاییکه انجام دادیم ،با وجود هزینهها و محدودیتها ،تصمیمگرفتیم ازاین فرصت هم برای رشد و توسعه هندبال بانوانکشورمان استفادهکنیم.ما نمیخواستیم
شانس حضوردرمسابقات ازدختران بگیریم و با مشخص شدن زمان و مکان این رقابتها با ارسال نامهای جهت شرکت دراین رقابتها به صورت رسمی ثبت نامکردیم.
وی درمورد معرفیکادرفنی تیم ملی بانوان تاکیدکرد :درچند روزآیندهکادرفنی تیم ملی بانوان را معرفی میکنیم.رییس فدراسیون هندبال درپاسخ به این سوالکه
اردوهای تیم ملی ازچه زمانی آغازخواهد شد،گفت :اردوهای این تیم را بالفاصله آغازخواهیمکرد تا بانوان هندبالیستکشورمان دربهترین شرایط ممکن تمرینات خود
را زیرنظرکادرفنی تیم ملی برگزارکنند.گفتنی است ،درصورتیکه تعداد تیمهای حاضردرمسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا بیش از  12تیم باشد ،شش تیم برتراین
رقابتها جوازحضوردرمسابقات قهرمانی زنان جهان  2023راکسب خواهندکرد درغیراین صورت سهمیه قاره آسیا پنج تیم خواهد بود.

اتفاق عجیب؛

وقتی مسئول حمل برانکارد،
بازیکن محروم بوده!
در رقابت هــای فوتبال قهرمانی دســته اول
باشگاه های کشــور از آنجایی که زوم رسانه
ها و نظارت فدراســیون فوتبال کمتر است،
اتفاقات عجیبی رخ می دهد .فریبرز محمود
زاده  ،مسئول برگزاری بازی های لیگ یک به
یکی ازاین اتفاقات درگفت وگو با رادیو ورزش

دستوردولت به  ۳وزارتخانه درحوزه ورزش همگانی
در جلســه اخیر شــورای عالی ورزش و تربیت بدنی
ضرورت طراحی و تدوین ســند ملی و الگوی توسعه
ورزش همگانی در کشور تصویب و همه دستگاهها و
نهادهای اجرایی موظف به حرکت در این مسیر شدند
و مقرر شــد پس از اقدامات الزم در جلسه بعدی این
شورا ارائه شود.
معــاون اول رییــس جمهــوری بر اهمیت توســعه
ورزش همگانی در کشور اشاره و عنوان کرد که توسعه
ورزش همگانی بایــد در سیاســتگذاریها به طور
جــدی در دســتور کار وزارت ورزش و جوانــان ،همه
دســتگاههای کشــور و حتی بخش خصوصی قرار
گیرد .وی همچنین تاکید کرد که باید الزاماتی در نظر
گرفته شود تا تمامی دستگاههای دولتی و خصوصی
بخشی ازساعاتکاریکارمندان وکارگران را به ورزش
اختصاص دهند.

اشــاره کرد .وی در این باره می گوید :طی دو
هفته اخیرشاهد ایجادکارگروه ویژه مسابقات
با ریاســت سرپرســت دبیرکلی فدراسیون

لحاظ جریمه ازسوی وزارت ورزش

و اعضــای کمیتههای صیانت ،حراســت و

درصورت همکاری نکردن

داوران و انضباطی و اخــاق بودیم و وظیفه

معاون اول رییس جمهوری به وزارت ورزش و جوانان

داریم تمام اتفاقات و مســائل در مسابقات

دستورداد تا درزمینه توسعه ورزش همگانی به صورت
جدی ورود کند و توجه به ورزش از همه دستگاههای
کشــور و بخش خصوصی مطالبه و در صورت انجام
ندادن اقدامات الزم در این زمینه حتی جرائمی برای
سازمانها و مراکزمختلف دردرنظرگرفته شود.

را رصد کنیم.معتقدم برخی از مســائل باید
سخت افزاری و نرم افزاری ورزش و فعالیتهای بدنی
درشهرها و روستاهایکشوردرقالب اجرای طرحهای
ملی شهرهای فعال و روستاهای فعال اقدامکند.

وزارت کشورموظف به بهبود سخت

دستوربه وزارت کاردرراستای توسعه

همچنین شــورای عالی ورزش در راســتای توسعه

وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی نیزموظف شد نسبت

افزارو نرم افزارفعالیت بدنی

ورزش همگانی و ایجاد زیرســاختهای شــهری و
روستایی متناسب با نیاز اقشار مختلف مردم ،وزارت
کشور را موظف کرد تا نســبت به بهبود شاخصهای

ورزش همگانی نیروی کار

به اجرای برنامه توسعه فعالیت بدنی و ورزش همگانی
نیروی کار کشور در مراکز تولیدی ،صنعتی و خدماتی
اقدامات الزم را اتخاذکند.

عکس روز
پست گالیهآمیز«تارتار» در
واکنش به حکم جنجالی
ســرمربی پیــکان طــی یک پســت
اینستاگرامی طعنه هایی را به مسئوالن
فدراسیون فوتبال زد .تارتار نوشت« :ای
کاش فوتبال زبان داشت و میتوانست
در دادگاهــی معتبــر از شــخصیت و
حقیقــت خویش دفاع کنــد .در چنین
شرایطی جایگاه همه بعد از حکم دادگاه
مشــخص میشــد .شایستهساالری
نوشته میشود ،خوانده نمیشود.».

در رسانهها مطرح شود .به عنوان مثال اتفاق
عجیبی در یکی از مسابقات لیگ دسته اول
رخ داد و یک بازیکن و مربی محروم بودند؛
اما در پایان مسابقه ناظر بازی گزارش داد که
بازیکن محروم به عنوان یکی ازاعضای حمل
برانکارد در نیمه اول در کنار زمین مشــغول
فعالیت بود .این اتفــاق خیلی عجیب بود و
ناظر بازی چطور باید متوجه شــود که آن فرد
بازیکنی است که محروم بوده است؟ کمیته
انضباطی کمتر از  24ساعت برای این بازیکن
و این تیم حکم انضباطی صادر و آن بازیکن
را از حضور در ورزشــگاهها محروم کرد .این
مشکالتی استکه شرایط میزبانی را سختتر
میکند.محمود زاده با این حال معتقد است
ســامت بازی های لیگ یک را نمی توان به
خاطر این اتفاقات زیر سوال برد و در توضیح
بیشتر در این خصوص گفت :در حال حاضر
 9تیم دسته اولی به صورت مستقیم شانس
صعود دارند .پارس جنوبی با  39امتیاز در رده
نهم اســت و تیم دوم  43امتیاز دارد .ملوان
هم با  36امتیاز شــانس صعــود دارد و این
شرایط نشــان میدهد جدول اســتاندارد و
پاک است و تیمها خودشان تالش میکنند.
اگر مشــکالتی هم وجود دارد ،در صورتی که
گزارش شود بالفاصله ورود و سعی میکنیم
در کارگروه ویژه مطرح و رسیدگی کنیم.

فوتبالجهان
خبرجدایی سرمربی آژاکس کذب است!
اریک تن هاخ ،دو ماه پیش قرارداد خود با آژاکس را تا سال  2023تمدید کرد.اخیرا برخی از سایت
های داخلی به اشتباه جان هیتینگا را به عنوان جانشین اریک تن هاخ در آژاکس معرفی کردند
و حتی آن را به عنوان یک خبر رســمی از وبسایت آژاکس انتشــار دادند.با این حال خبر جدایی
اریک تن هاخ از آژاکس صحت ندارد چرا که او به تازگی قرارداد خود را تمدید کرده اســت .جان
هیتینگا ،مدافع سابق تیم ملی هلند در اصل به عنوان سرمربی تیم جوانان آژاکس ،فعالیت خود
در این باشگاه را آغاز کرده و آمدن او هیچ ربطی به جدایی اریک تن هاخ و پیوستن احتمالی این
سرمربی به بارسلونا یا تاتنهام ندارد!

واکنش «زالتان» درباره پیوستن «ایکاردی» به آثمیالن
زالتان ایبراهیمویچ ،ستاره ســوئدی میالن از آمدن مائورو ایکاردی ،مهاجم آرژانتینی پاری سن
ژرمن به سن سیرو استقبال خواهد کرد.
پس از هفت فصل غیبت ،روسونری موفق شــد با کسب ســهمیه ،در لیگ قهرمانان فصل بعد
حضور پیدا کند .حاال سران روسونری پس از خروج مانژوکیچ از این باشگاه ،به دنبال جذب یک
مهاجم با تجربه هستند و مائورو ایکاردی و اولیویه ژیرو در صدر لیست میالن قرار دارند .ایکاردی
چند فصل در اینتر میالن بسیار خوب درخشید ،اما نتوانست در پاری سن ژرمن آن طور که باید،
خودش را نشان دهد و به نظر میرسد که مائوریسیو پوچتینو و ناصر الخلیفی سرمربی و رییس
این باشگاه ،مخالفتی با رفتن این مهاجم آرژانتینی نداشته باشند .چند هفته پیش کاپیتان سابق
اینتر به روسونری پیشنهاد داده شــد ،اما هنوز مذاکرات رسمی میان دو باشگاه پاری سن ژرمن
و میالن شروع نشده است.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،روز دو شــنبه زالتــان ایبراهیموویچ از برنامــه تلویزیونی Striscia La
 Notriziaجایزه تاپیرو دورو را دریافت کرد .هنگامی که از او در خصوص احتمال پیوستن مائورو
ایکاردی به میالن پرسیده شد ،گفت«:من همیشه از پیوستن هر بازیکنی که بتواند به تیم کمک
کند ،حمایت میکنم؛ اما باشگاه در این مورد تصمیم خواهد گرفت».

سرنوشت «سوارز» برای این ستاره تکرارمیشود؟!
بارسلونا مانند تابستان سال گذشته به دنبال راحت شدن از شر بازیکنانی است که دستمزد باالیی
دریافت می کنند و نام یوردی آلبا نیز در فهرست فروش این تیم قرار گرفته است .اتلتیکو مادرید،
قهرمان اللیگا برای جذب این مدافع اســپانیایی اقدام کرده و ممکن است یوردی آلبا از بارسلونا
جدا شده و فصل بعد با لوئیس سوارز ،هم تیمی سابق خود در پایتخت اسپانیا همبازی شود.
نام بازیکنانی چون یوردی آلبا ،سرخیو بوسکتس ،سرجی روبرتو ،آنتوان گریزمان ،فیلیپ کوتینیو
و عثمان دمبله در لسیت فروش بارســلونا قرار گرفته و در صورت رســیدن پیشنهادی مناسب،
مدیران باشــگاه مشــکلی با جدایی هیچ یک از بازیکنان مذکور ندارند و برعکس ،عالقه مند به
فروش آنها برای بهبود شرایط مالی نیز هستند.
نشریه آ.اس مدعی شد دیگو سیمئونه ،ســرمربی اتلتیکومادرید عالقه مند به جذب یک مدافع
چپ در فصل تابستان است و نام یوردی آلبا در فهرست خرید این تیم قرار گرفته است .این مدافع
باتجربه در یبن بازیکنان مهم رختکن بارســلونا جای دارد و مدیران ابن باشگاه بی میل به تغییر
شرایط و فروش چنین بازیکنانی نیستند.
یوردی آلبا طی دو فصل اخیر و به مانند بســیاری دیگر از بازیکنان قدیمی بارســلونا دچار افت
محسوسی شده و احتمال جدایی او در صورت جدی شدن اتلتیکومادرید برای انتقال این بازیکن
وجود دارد .البته تجربه قبلی بارسلونا در فروش بازیکن به اتلتیکومادرید خوشایند نبود و لوییس
سوارز نقش مهمی در قهرمانی این تیم در اللیگا ایفا کرد.

بامسئولان
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مدیرکل ارتباطات و اموربینالملل شهرداری اصفهان خبرداد:

اصفهان و پورتو درآستانه خواهرخواندگی

مدیرکل ارتباطات و اموربینالملل شهرداری اصفهان ازامضای تفاهمنامه خواهرخواندگی دو شهراصفهان

مدیر منطقه  7شهرداری تشریح کرد:

و پورتو طی چند هفته آینده خبرداد .ایمان حجتی با بیان اینکه پورتو ،پایتخت فرهنگی و دومین شهرمهم

چالش های منطقه 7

پرتغال پس ازپایتخت اینکشورمحسوب
میشــود ،اظهار کرد :پیشــنهاد اولیه این
خواهرخواندگی از ســوی سفارت ایران در
لیســبون مطرح و پس از ابراز عالقمندی
شهرداریهای دو شــهر ،این موضوع وارد
فرآیندهای رســمی جهت امضای پیمان
شد.وی ادامه داد :برهمین اساس و مطابق
با قوانین وزارت کشــور جمهوری اسالمی
ایران در خصــوص امضــای پیمانهای
خواهرخواندگی ،اداره بینالملل شهرداری

موضوع دیگر حاشیه نشینی در شهرک ولیعصر است؛
هرچند که سعی شده در چند سال اخیر به این محدوده

رسیدگی کافی صورت گیرد ،اما هنوز این شهرک با وجود
انجام فعالیتهای عمرانی ،مشکالت خاص خود را دارد

اصفهان الیحه این خواهرخواندگی را جهت تصویب به شورای اسالمی شهرارسالکردکه درجلسه علنی روز
یکشنبه مورخ  9خرداد  1400به تصویب رسید.مدیرکل ارتباطات و اموربینالملل شهرداری اصفهان با اشاره
به اینکه پرونده این خواهرخواندگی برای بررسی به وزارتکشورنیزارسال شده است ،افزود :پیشنویس
تفاهمنامه خواهرخواندگی درحال حاضرتوسطکارشناسان اموربینالملل شهرداری های اصفهان و پورتو
درحال تدوین است و احتماال ظرف دو هفته آینده ،متن نهایی درجریان نشست آنالین شهرداراصفهان و
پورتو به طوررسمی به امضای دو طرف خواهد رسید.بهگفته وی ،پورتو نیزهمچون اصفهان ازجمله شهرهای
فرهنگی و تاریخی اروپا به شمارمیآیدکه درسال  2001توانست عنوان پایتخت فرهنگی این قاره را به خود
اختصاص دهد .عالوه براین ،هسته مرکزی این شهرکه بافت تاریخی آن را تشکیل میدهد درسال 1996
توسط یونسکو درفهرست میراث جهانی بشربه ثبت رسید.حجتی تاکیدکرد :پورتو نیزشبیه به اصفهان در
حوزهای چون معماری سرآمدکشورو قاره خود است به طوریکه یکی ازمعتبرترین مراکزعلمی معماری
جهان دراین شهرواقع شده است.

مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان گفت :این منطقه با پنج چالش

پوریای ولی ،مولوی ،فروردین و بابلدشــت است که این پنج محله در

ایمنی ،آتش نشانی ،نیاز به توجه بیشــتر دارد؛ البته در این منطقه طی

جدی مواجه است که تاکنون اقداماتی برای رفع این چالش ها انجام

جنوب بزرگراه چمران واقع شده است.شــاطوری ادامه داد :محدوده

دو سال اخیر توجه ویژهای به احیای بافت فرسوده جنوب چمران شده

شده ولی باید بیشتر به آن پرداخته شود.علی اصغر شاطوری اظهار کرد:

توسعه یافته شامل دو محله اشراق و برازنده و محدوده در حال توسعه

است .شاطوری تاکید کرد :با بازگشایی دفتر احیای بافت فرسوده در

منطقه هفت دو هزار و  ۸۵۷هکتار مســاحت دارد که یک هزار و ۳۵۷

شامل چهار محله فدک ،رحیم آباد ،شهرک میالد و شهرک کاوه است،

خیابان الله سعی کردیم اعتماد شهروندان را از طریق بخش خصوصی

هکتار آن در محدوده قانونی و یکهزار و  ۵۰۰هکتار مســاحت حریم و

همچنین محدوده حاشیه نشین منطقه هفت ،شهرک ولیعصرو اراضی

جلب کرده و آنها را با توجه به ریزدانگی بافتهــا به تجمیع پال کها و

محدوده حفاظتی است.وی افزود :حدود  ۴۰درصد ازمساحت محدوده

خارج ازمحدوده استکه به نوعی درشمال شهراصفهان و شمال منطقه

دریافت پروانه ساخت و نوسازی تشویق کنیم.

قانونی منطقه قابلیت انجام اقدامات توسط شــهرداری را داشته و ۶۰

هفت قرار دارد.وی با اشاره به چالشهایی که منطقه هفت شهرداری با

وی با بیان اینکه مشکالت ترافیکی محور چمران حد فاصل پل چمران

درصد مساحت غالب منطقه در محدوده حریم شهر اصفهان واقع شده

آنها رو به رو است ،گفت :سرانه پایین ورزشی -تفریحی در منطقه هفت

تا میدان الله که بخشی از رینگ ســوم ترافیکی شهر اصفهان را شامل

که شــهرداری وظیفه دارد ضمن حفظ این محدوده ،از هرگونه ساخت

یکی از این چالشها به شمار میآید؛ با توجه به اینکه منطقه هفت در

میشود ،ازچالشهای این منطقه به شمارمیآید،گفت :درحال حاضر

و ســاز در حریم جلوگیری کند.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با

حال توسعه بوده و غالب ساکنان آن را جمعیت جوانی تشکیل داده که

تعریض کندروهای بزرگراه چمران در دست اقدام است ،اما با این حال

اشاره به بودجه مصوب سال گذشــته این منطقه ،تصریح کرد :بودجه

نیاز به فضاهای ورزشی-تفریحی بیشــتری دارند ،باید برای رفع این

مشکالت اصلی بزرگراه چمران به قوت خودش باقی است که باید مورد

سال گذشته منطقه  ۱۰۰میلیارد تومان بود که در فرآیند اصالح بودجه به

چالش چارهاندیشی شود.

توجه قرار گیرد.

حدود  ۱۶۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و این اعتبارات به پروژههای

مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان ادامه داد :موضوع دیگر حاشیه

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان تصریح کرد :چالش دیگر منطقه

عمرانی مورد نیاز منطقه که در مطالعات انجام شده از سوی مردم اعالم

نشینی در شهرک ولیعصر است؛ هرچند که ســعی شده در چند سال

شوری و کمبود آب برای آبیاری فضای سبز در منطقه است ،از این رو در

نیاز شــده بود ،اختصاص یافت.وی با بیان اینکه منطقه هفت به چهار

اخیر به این محدوده رسیدگی کافی صورت گیرد ،اما هنوز این شهرک

چند سال اخیر سعی کردیم کارهای زیربنایی با احداث سه مخزن آب

پهنه شــامل محدوده بافت فرسوده ،توســعه یافته ،در حال توسعه و

با وجود انجام فعالیتهای عمرانی ،مشــکالت خاص خود را دارد.وی

فضای سبز در جنوب بلوار فرزانگان را با ظرفیت مجموع هفت هزار و ۵۰۰

محدوده حاشیهنشــین در شمال منطقه تقســیم میشود ،ادامه داد:

بافت فرسوده را دیگر چالش منطقه عنوان کرد و افزود :بافت فرسوده با

مترمکعب ،احداث ایستگاه پمپاژ و احداث تصفیه خانه در بخش آب

محدوده بافت فرسوده منطقه حدود  ۱۶۴هکتارشامل پنج محله شاهد،

توجه به مشکالت خاص و عدیده ازجملهگذرگاهها،گلوگاههای ترافیکی،

فضای سبز انجام دهیم.

خبرخوان
برگزاری پیش همایش هنری کارگاهی«یاد دوست»
درنگارستان امام خمینی(ره) اصفهان
پیش همایش هنری کارگاهی«یاد دوســت» به مناســبت ســی دومین ســالگرد ارتحال امام
خمینی(ره) و به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) برگزار شد.به گزارش روابط عمومی ستاد
مرکزی بزرگداشت امام خمینی(ره) ،به مناسبت سی دومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و
در راستای ترویج اندیشه نورانی آن عزیز ســفر کرده ،موسسه تنظیم ونشر آثار امام(ره) نمایندگی
اصفهان با دعوت از هنرمندان جوان و منتخب در رشته هنرهای تجسمی اقدام به خلق آثاری فاخر
با موضوع سیره و اندیشه امام خمینی(ره) کرد.هنرمندان معرفی شده به دبیرخانه همایش پس
از ارسال طرح اولیه با کســب نظر مســاعد داوران به خلق اثر خود اقدام کردند.از ویژگی های این
همایش حضور هنرمندان منتخب و جوان که همگی متولدین سال های بعد از ارتحال حضرت امام
(ره) بوده و روزگاران حضور بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران را درک نکرده اند ،بود که امروز با خلق
اثر  ،بیعت و ارادت خود را به رهبر فقید انقالب اسالمی اعالم کردند.بالغ بر بیست هنرمند به واسطه
اساتید فرهیخته و پیشکسوت در رشته های مختلف هنری دانشــگاه هنر و تعدادی نیز از طریق
انجمن خوشنویسان و نقاشان به دبیر خانه همایش معرفی شدند.جلسه اول گردهمایی کارگاهی
این هنرمندان روز دوشنبه دهم خرداد در محل نگارستان امام خمینی(ره) برگزار شد که در این
کارگاه حجت االسالم والمسلمین عباسکمساری ،مدیرموسسه تنظیم ونشراثارامام خمینی (ره)
نمایندگی اصفهان ،ضمن خیرمقدم به هنرمندان و بازدید ازآثاردرباره سیاست های فرهنگی هنری
موسسه و اولویت های آن و استفاده از زبان هنر به واسطه ماندگاری و تاثیر پذیری آن و برگزاری
همایش کار گاهی هنری در آینده ای نزدیک به ایراد سخن پرداخت و در ادامه هنرمندان به معرفی
خود و شرح طرح هنری در حال اجرا اقدام کردند.

مجموعه «بادکنک طالیی» دربازارتازه های کتاب
مجموعه پنج جلدی «بادکنک طالیی» وارد بازار کتاب شده و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
این مجموعه حاوی آثاربرترجشنواره نمایشنامه نویسی «بادکنک طالیی» بودهکه درپنج جلد ازسوی اداره
توسعه فرهنگ شهروندی وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان منتشر شده
است«.بادکنک طالیی» مجالی برای اهل فن و قلم بوده تا به مشارکت افزایی درتکمیل محتواهای موثردر
بخشکودک و نوجوانکمککند.عالقه مندان به ویژه هنرمندان حوزه تئاترکودک و نوجوان جهت تهیه این
مجموعه می توانند به دفترانتشارات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان واقع درکتابخانه
مرکزی( )32231086وکتابفروشی نشرنوشته واقع درخیابان فلسطین( )32226445مراجعهکنند.

خبر ویژه
معاون شهردار اصفهان:

سامانه حمل و نقل ویژه
افراد دارای معلولیت
راهاندازی میشود
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان

کند خیال پردازی کرده و آنچه را بیشتردوست دارند به تصویر بکشند ،از جمله اهداف این جشنواره
بود.مدیرخانه کودک افزود :اين جشنواره با تمام تفاوت های فرهنگی و هنری بين شهر های ايران
فرصتی است برای به تصوير كشيدن خيال های كودكانه تا نشان دهيم دنيای كودكی ،رنگی ترين و
بی آاليش ترين دنيايی استكه می توان يافت و ازآن برای برنامه ريزی های آينده الهامگرفت .وی
اظهارداشت :اختتامیه جشنواره«کمانک» 12 ،خرداد(امروز) ساعت  17ازطریق صفحه اینستاگرام
 @esfkidshomeبه صورت زنده پخش می شود.

تیرماه سال جاری ،رویدادی با محوریت فرهنگ اصفهان در محل سالن کتابخانه شهر پورتو برگزار
شود.وی با اشاره به جزییات این رویداد ،اظهارکرد :دراین برنامه فرهنگی ،عالوه بربرپایی نمایشگاه
عکس اصفهان از زوایه دوربین عکاسان شــهر ،پیام ویدئویی شهردار اصفهان منتشر خواهد شد و
برخی اقالم فرهنگی به زبان انگلیسی جهت معرفی ویژگیها و ظرفیتهای شهر اصفهان در اختیار
بازدیدکنندگان پرتغالی قرارمیگیرد .همچنین اجرای موسیقی سنتی ایران ،شعرخوانی و نکوداشت
شعرای بزرگ ایرانی از دیگر بخشهای این رویداد فرهنگی خواهد بود.

اعالم آمادگی شهرداراصفهان برای شرکت دربرنامه «تفاوت»
قدرت ا...نوروزی ،شهردار اصفهان در صفحه توئیتر خود نوشــت :در برنامه « تفاوت» شبکه اصفهان،
پیشنهاد شد شهردار اصفهان با برخی شهرداران پیشــین درباره نحوه عملکرد مدیریت شهری ،آنچه
اصفهان هست و آنچه برآنگذشته است مناظرهکند .دراین خصوص آمادگیکامل دارم و خوشحال می
شوم پاسخگوی این رسانه و شهروندان باشم .شهردار اصفهان در روزهای گذشته نیز در کالب هاوس
حاضرشد و به سواالت مختلف شهروندان درباره عملکرد مدیریت شهری اصفهان پاسخ داد.

اسامی نفرات برترمسابقه داستان نویسی«هشت دقیقه درسیاره مریخ» ازسوی مرکزنجوم ادیب اعالم شد.مسابقه داستان نویسی«هشت دقیقه درسیاره مریخ»
به منظور جذب کودکان کتاب خوان و خالق ،پرورش ذهن آنها و ایجاد حس خودباوری و باال بردن اعتماد به نفس سنین پایه برای نوشتن و به کارگرفتن قوه تخیل
و ترویج علم نجوم ازسوی مرکزآموزش نجوم ادیب وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزارشد.این مسابقه باکارشناسی داوران در
سهگروه سنی و بخش آزاد برای  36اثربا هدف سنجش قوه تخیل و دانش نگارش داستان درخلق آثارعلمی-تخیلی با محدودیتکلمات برگزارو درنهایت اسامی
شرکتکنندگان خوش قلم به عنوان آثاربرگزیده اعالم شد.پارسا طباطبایی درگروه سنی زیر 13سال ،هلیا سادات چهره راضی ،بردیا فروزنیا و زهرا نادری فردرگروه
سنی13،14و 15سال ،النازمحمدی ،سپیده اکبریان و آنیتا هاشمی درگروه سنی16،17و 18سال و همچنین آرمانکریمی دربخش آزاد ازجمله نفرات برتراین مسابقه
بودند.عالقه مندان برایکسب اطالعات بیشتردرخصوص برنامه های مرکزنجوم ادیب می توانند با شماره  36683535تماس حاصلکنند.

مدیر بهینه سازی تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تعریــف میکند و ســه مرحله توانبخشــی

افزایش ظرفیت استفاده ازانرژیهای تجدید پذیردرشهرداری

پزشکی ،حرفهای و اجتماعی را تفهیم میکند.
ســید احمد حســینینیا افزود :در معاونت
شهرســازی و معمــاری شــهرداری در بعد
توانبخشی اجتماعی ،مناسبسازی معابر و
اماکن شهری و شرایطی که بتواند مشکالت
روزمــره توانخواهان را کاهــش دهد ،مورد
بررســی قرار میگیرد که اثرات آن میتواند
در خودکفایــی و بهبود شــرایط توانخواهان
و بازگرداندن آنها بــه زندگی اجتماعی نقش
مهمی داشــته باشــد.معاون شهرسازی و
معماری شهرداراصفهان با بیان اینکه نخستین
گام ،شــناخت مشــکالت محیط شهری در
ارتباط با فرد معلول اســت ،تصریح کرد :در
این راستا شــبکه معابر شــهری و تجهیزات
معابــر در رأس فعالیتها قــرار میگیرد که
میتواند بســیاری از مشــکالت این قشر از
افراد جامعه را برطرف سازد.حسینینیاگفت:
در بخش اجرای اهــداف و اقدامات ،ضوابط
مناسبســازی را در طرح تفصیلی به عنوان
پیوست الزامآور برای طراحان لحاظ کردیم و
شاخصهای مناسبسازی را به منظورتعیین
میزان مطلوبیــت محیط شــهری در برنامه

اختتامیه دومین دوره جشنواره ملی نقاشــی و مجسمه سازی كودك«کمانک اصفهان»به منظور

شهر از جمله معماری ،روابط اجتماعی ،سیستم حمل و نقل و آلودگی هایی که شهرها را تهدید می

اداره امور بینالملل شهرداری اصفهان و انجمن دوستی پرتغال و ایران 25 ،ژوئن مصادف با چهارم

اعالم نفرات برترمسابقه «هشت دقیقه درسیاره مریخ»

 ۱۹۸۱توانبخشــی را اولین پاســخ به ناتوانی

طرح جامع پیادهرو سازی و تهیه نقشههای

داشت :یافتن جواب سواالتی شامل اینکه آیا زندگی در آینده از نظر کودکان روی زمین بوده و یا در

محوریت اصفهان در پورتو خبر داد و گفت :قرار است در قالب ابتکار شهروند دیپلمات ،با همکاری

اظهار کرد :ســازمان بهداشت جهانی در سال

کشف و بروزاستعدادهای فرهنگی کودکان با «کمانک»

جاهای دیگر مانند ،فضا ،دریا و بیابان هم امکان پذیر است و اینکه چگونه می توان در تمام عناصر

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری اصفهان همچنین از برگــزاری رویدادی فرهنگی با

با اشاره به اهمیت مناسبسازی معابر شهر،

عملیاتی قرار دادیم.وی تصریح کرد :تدوین

باالبردن انگیزه و کشــف و بروز اســتعدادهای فرهنگی کودکان برگزار می شود.زهرا کاظمی اظهار

شهروند دیپلماتها به یاری پیوند اصفهان و پورتو آمدند

اجرایی ،تخصیص اعتبارمورد نیازبرای اجرای
پروژههای مناسب سازی و نیازهای پژوهشی
و رصد رعایت دستورالعملهای مناسبسازی
در خط یک مترو از دیگر اقدامات انجام شده
است.حسینینیا با اشــاره به احداث سامانه
حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت ،گفت:
الیحه مربوطه از سوی شــهرداری به شورای
شهر ارسال و به تصویب رسید و پیگیری الزم
انجام شده تا به زودی راهاندازی شود.

اصفهان ادامه داد :دراین زمینه با شــرکت توزیع برق

به تامین انرژی کمک میکند از این رو شــهرداری به

شهرستان اصفهان هماهنگ بوده و جلسات مشترک

عنوان الگو به این موضوع ورود پیدا کرده است.مدیر

برگزار کردیم و خوشبختانه در همه طرحهای کاهش

بهینهســازی تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری

مصرف و مدیریت بارجزو پیشتازان بودیم.وی با بیان

شهرداری اصفهان با بیان اینکه ظرفیت بهرهگیری از

مدیر بهینهســازی تعمیرات و نگهداری تاسیســات

این که شهرداری اصفهان در چهار سال اخیر هر سال

انرژیهای تجدیدپذیرتوسط شهرداری تا سالگذشته

شــهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد :شــهرداری

رتبه نخســت مدیریت مصرف انرژی را کسب کرده

 ۲۳۰کیلووات بــود و مقام اول را در ایــن باره به خود

اصفهان به واسطه تنوع ارائه خدمات درمناطق  ۱۵گانه

است ،گفت :شهرداری از پیشــگامان برای کمک به

اختصاص داد ،تصریح کرد :شهرداری از سال گذشته

شهرداری و ناژوان بزرگ ترین مصرف کننده بخش

تامین برق پایدار برای شــهر اصفهان است.حسینی

با احداث  ۱۰نیروگاه خورشیدی جدید ظرفیت استفاده

عمومی برق در اصفهان به شمار میرود.سید مهدی

تاکید کرد :شــهرداری مصارف خود را کاهش داده به

ازانرژیهای تجدیدپذیررا به  ۵۷۰کیلووات رســاند و

حســینی با بیان این که مدیریت مصرف برق کمک

طوری که زمان انجام آبیاریها را به ســاعت کاهش

به همین جهت با فاصله زیاد از سایر کالنشهرها رتبه

شایانی به تامین برق پایدار برای شهروندان میکند،

مصرف برق انتقال دادیم همچنین ساعت آب نماها

نخست را به دست آورد.ویگفت :شورای شهراصفهان

افزود :با همین رویکرد ازچند سال اخیرتاسیسات پر

کاهش یافته و تاسیسات آنها به راندمان خوبی رسیده

با مصوبه شهر خورشــیدی که در آن تمام نکات مورد

مصرف را کاهش داده و توانســتیم وضعیت ایدهآلی

و مصرف برق آنها کاهش یافته است.وی ادامه داد:

توجه برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیرلحاظ شده،

را برای تامین بــرق فراهم کنیم.مدیر بهینهســازی

بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر بســیار مهم و به

تکلیف شهرداری و ساختمانهای جدیداالحداث را در

تعمیرات و نگهداری تاسیســات شــهری شهرداری

مباحث زیســت محیطی ،کاهش آلودگیها و کمک

این باره مشخصکرده است.

عکس روز
قنات دوطبقه «مون» و
قنات «ارونه» اردستان
قنات دوطبقــه «مون» در شهرســتان
اردستان ،تنها قنات دو طبقه جهان است.
این شاهکار بینظیر و عجیبترین سازه
قناتی دنیا طوری طراحی شــده که آب
طبقه باالیی و طبقه زیرین روی همدیگر
حرکت میکند .مسیر قنات از مادرچاه
تا مظهر ،دارای  ۴۰حلقــه و حدود چهار
کیلومتر طول اســت که در داخل شــهر
اردستان قراردارد.

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

تفاهمنامه مطالعات ژئوفیزیک هوابرد استان اصفهان در فوالد مبارکه به امضا رسید
آیین امضای تفاهمنامه سه جانبه انجام مطالعات ژئوفیزیک هوابرد میان سه

ببریم .محمدیاسر طیبنیا در این مراسم با اشاره به اینکه در سه حوزه اصلی

شرکت فوالدمبارکه ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان

اکتشاف ،استخراج و فرآوری ،فعالیتهای فوالد مبارکه آغاز شده ،تصریح کرد:

صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان با حضور حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل

یکی از اقداماتی که از ابتدا در دســتور کار بخش معاونت معدنی فوالد مبارکه

شــرکت فوالد مبارکه ،علیرضا شــهیدی معاون وزیر صمت و رییس سازمان

قرار گرفت این بود که با پیشتازان هر حوزه ارتباط برقرار شود تا از پتانسیلهای

زمینشناسی و اکتشــافات معدنی کشور ،محمدیاســر طیبنیا معاون امور

موجود کشور اســتفاده کنیم.وی ادامه داد :به طبع در حوزه اکتشاف ،سازمان

معادن شرکت فوالد مبارکه ،ایرج موفق رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت

زمینشناسی واکتشافات معدنی کشور از پیشتازان در این حوزه است و ارتباط

اصفهان و تعدادی دیگر از مدیران ارشد سازمان زمینشناسی برگزار شد.

با این سازمان منجر به قراردادهای همکاری اولیه با شرکت فوالد مبارکه شد .از

علیرضا شــهیدی ،معاون وزیــر صمت و رییس ســازمان زمینشناســی و

جمله این قراردادها که در سال گذشته منعقد شد میتوان به شناسایی مناطق

اکتشــافات معدنی کشــور در این مراسم اظهار داشت :شــرکت فوالدمبارکه

پتانسیلدار آهن در منطقه ایران مرکزی با وسعت  ۱۱۶هزار کیلومتر مربع اشاره

از صنایع پیشــران ،بنیادین و مــادر در صنعت کشــور بوده و ما در ســازمان

کرد که در زمینه اجرای این قــرارداد ،فعالیتهایی انجام و مطالعاتی برای آن

زمینشناسی با یک اندیشه ملی آماده همکاری با این شرکت فوالدساز با سهم

صورت گرفته اســت .در واقع هدف اصلی معرفی مناطق مستعد برای انجام

 ۵۰درصدی از بازار هســتیم .ما وظیفه خود میدانیم تا جای ممکن از ایجاد

ژئوفیزیک هوایی و انجام اکتشافات مقدماتی است.

اخالل در تامین خوراک صنایع فوالدی کشــور به ویژه فوالد مبارکه جلوگیری
کرده و از دغدغه فوالدسازان کم کنیم .هرچند شــرایط ذخایر مواد معدنی در

فعالیت مشترک روی محدودههای شناسایی شده

کشور مناسب نیست و در این راستا ســازمان زمینشناسی چند اقدام جدید

طیبنیا ادامه داد :قرار دیگری نیز در دســت امضاســت تا در محدودههای

را در دستور کار خود قرار داده تا با بررسی بیشتر مشخص شود که کدام یک از

شناسایی شده یا محدودههای معدنی که قرار است در اختیار بگیریم ،بررسی

مواد معدنی را میتوانیم داشته باشیم.وی افزود :پایش ذخایر معدنی برای

پتانسیل کانسارزایی انجام شود.به گفته وی ،اکنون یک کار زیربنایی و اساسی

اولین بار در حال آغاز شدن است؛ این در حالی است که در جهان پایش ذخایر

که در دستور کار قرار گرفته و قرارداد اولیه آن در حال آماده شدن است ،ایجاد

توسط سازمانهای زمینشناسی انجام شده و در گزارشهای سالیانه ،تمام

پایگاه دادههای اکتشــافی برای فوالد مبارکه است.وی افزود :در واقع هدف

فاکتورهای موثر در آمایش ســرزمین و ســرمایهگذاری را در نظر گرفتهاند.

ما ،مدیریت دادههای اکتشــافی و اســتفاده از ارزش افزوده حاصل از این

شهیدی عنوان کرد :مقیاس برداشتها در حال تغییر است؛ در گذشته مقیاس
فعالیتها یکصد هزارم بود که اکنون به یکپنجاه هزارم تغییر کرده و چهار برابر
دقت برداشت میدانی افزایش یافته است .همچنین اکتشاف سیستماتیک
نیز افزایش یافته و هدف این است هر آنچه از ذخایر مواد معدنی در اکتشافات
سطحی در گذشــته باقیمانده را جمع آوری کنیم .برای مثال ،طی قراردادی
که با شرکت فوالد مبارکه داشتیم یک نمونه جالب از این موضوع بود .زیرا در
اصفهان ،جایی که گمان میبردیم مواد معدنی باقی نمانده با انجام اکتشافات
سیستماتیک مشخص شد که هنوز برخی از مواد معدنی در سطح وجود دارند
.معاون وزیر صمت و رییس ســازمان زمینشناســی و اکتشــافات معدنی
کشور عنوان کرد :یکی از سیاســتهای ما اکتشــاف ذخایر پنهان است زیرا
اکثر معادن بزرگ جهان در عمق  ۱۰۰تا  ۱۵۰متری زمین هســتند؛ اما در ایران
با توجه به فعالیتهای صورت گرفته عمق اکتشــاف زیــاد نبوده و زیر  ۱۰متر
است؛ در کشورهای معدنی همچون آمریکا ،استرالیا ،چین و ...این عدد بسیار
بزرگتر بوده است.

دادههاست که هم برای شرکت فوالد مبارکه و هم برای کشور مفید و ارزشمند
 ۲.۷میلیارد تن تا  ۳میلیارد تن ذخیره قطعی سنگآهن است که اگر مصرف

همچنان حفظ کنیم .بنابراین موضوع معدن و تامین مواد اولیه برای شــرکت

خواهد بود ،این پیشــنهاد به سازمان صمت اســتان اصفهان نیز داده شده تا

سالیانه کشــور حدود  ۹۰تا  ۱۰۰میلیون تن در سال باشد ،به زودی و تا  ۱۰سال

فوالد مبارکه بسیار مهم بوده و بهتر است که کارهای علمی و کارشناسی دقیق

با انجام آن بتوانیم حمایت الزم از بخش معدن به ویژه اکتشــافات استان را

آینده ذخیره ســنگآهن (هماتیت-مگنتیت) تمام خواهد شد .این درحالی

در حوزه معدن انجام شود.

داشته باشیم.

است که بیشــتر صنایع فوالد ساز کشور به ســنگآهن مگنتیت نیاز دارند در
نتیجه این عدد پایینتر خواهد آمد.به گفته شهیدی ،پروسه اکتشاف در ایران
طوالنی است .این در حالی است که میانگین اکتشاف در جهان از زمان یافتن
کانسار تا بهرهبرداری بین پنج تا  ۶سال است ،اما در ایران کوتاهترین بازه زمانی
 ۱۵سال بوده است.
شایان ذکر است در پایان این تفاهمنامه به امضای مدیر عامل شرکت فوالد
مبارکه ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس ســازمان زمینشناسی
و اکتشافات معدنی کشور و رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
اصفهان رسید.
هدف از این تفاهمنامه ســه جانبه ،پیشــبرد موثر اکتشــاف ذخایر معدنی و
شناسایی ذخایر معدنی به ویژه آهن و منگنز در مناطق مستعد که قبال اکتشاف

وجود گپ اطالعاتی ازذخایرمعدنی کشور

سیســتماتیک و مطالعات ژئوفیزیک هوابرد در آن انجام نشده ،عنوان شده

شهیدی ادامه داد :برای اینکه بتوانیم به اکتشاف ذخایر پنهان برسیم نیازمند

اســت که این امر منجر به توســعه فعالیتهای بخش معدن و ایجاد بستر

برداشت کامل ذخایر معدنی از سطح هســتیم که این اتفاق نیز در حال انجام

مناسب برای اشتغال و ســرمایهگذاری در حوزه معدن میشود .مدیرعامل

است .در واقع بر اســاس این برداشتهای ســطحی ،میتوان میزان ذخایر

شــرکت فوالد مبارکه در مراســم امضای این تفاهمنامه اظهار کرد :بر اساس

در عمق را مشــخص کرد .چرا که ایران روی کمربند متالوژنی قرار گرفته و به

برنامهریزی و تنظیماتی که در جهان وجود دارد ،هر بخش باید در فعالیتهای

قطع ذخایر پنهان بسیار مناسبی در کشور وجود دارد.به گفته وی ،در ایران گپ

مرتبط و تخصصی خود مشغول باشــد؛ برای مثال فوالدسازان باید فوالدساز

اطالعاتی از میزان ذخایر معدنی وجود دارد.وزیر صمت ابراز امیدواری کرد که

باقی بمانند و معدنیها هــم در زمینه کاری خود به معدنــکاری بپردازند ،اما

همکاریهای این سازمان با شرکتهای بزرگی مانند فوالد مبارکه ،منجر به پر

متاسفانه این چارچوب از دوره ریاست جمهوری قبلی تغییر کرد و معدنکاران

شدن گپ اطالعاتی از ذخایر معدنی کشور شود.

نیز به سمت فوالدسازی رفتند و ما نیز به ناچار به حوزه معدنکاری ورود کردیم.

فعالیت بلند مدت و مشترک با سازمان زمین شناسی

عملیات ژئوفیزیک هوابرد برای تامین مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه بیان کرد :البته فعالیتهای معدنی عمدتا هزینه

طیبنیا اذعان کرد :آنچــه که امــروز تفاهمنامه اولیه آن به امضا میرســد،

بر بوده و باید زمان زیــادی را صرف آن کرد .بنابراین ما میتوانیم با ســازمان

درخصوص انجام عملیات ژئوفیزیک هوابرد در مناطق مســتعد برای تامین

زمینشناسی به عنوان سازمان تخصصی و قانونی کشور فعالیت بلند مدت و

مواد اولیه مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه است.معاون امورمعادن شرکت فوالد

مشترک انجام دهیم و امور معدنی توسط این سازمان به صورت کامال علمی و

مبارکه ادامــه داد :البته حاصل مطالعات قبلی ،منجر بــه معرفی مناطقی در

کارشناسی از سوی این سازمان صورت گیرد و فوالد مبارکه نیز به فعالیتهای

کشور شده است که از نظر ذخایر ســنگآهن دارای پتانسیل بیشتری نسبت

خود در حوزه فوالد بپردازد.

به مناطق دیگر هستند ،اما فعالیتهای اولیه مانند ژئوفیزیک هوایی به طور

ایرج موفق ،رییس سازمان صمت اصفهان در این نشست تصریح کرد :برای

کامل انجام نشده است.

اولین بار در تاریخ شرکت فوالد مبارکه این اتفاق افتاد که در تامین مواد اولیه
ورود و با انجام مطالعات طبقهبندی شده ،در جهت تامین خوراک خود اقدام
کند که کاری ارزشمند است.
وی ادامــه داد :تفاهمنامــه اولیه که میان شــرکت فوالد مبارکه و ســازمان
زمینشناسی منعقد شد ،نتایج خوبی به همراه داشته و اکنون منجر به امضای
تفاهمنامه جدید جهت انجام ژئوفیزیک هوایی شــده است .رییس سازمان
صمت اصفهان افزود :در استان اصفهان ذخایر پنهان معدنی خوبی وجود دارد
و بهترین روش برای اکتشاف آنها ژئوفیزیک هوایی و شناسایی کانسارهای
پنهان است .بنابراین با توجه به تفاهمنامههایی که به امضا میرسد و اقداماتی
که پیش رو خواهد بود ،امیدواریم کانسارهای پنهان استان توسط متخصصان
سازمان زمینشناســی شناسایی شــود تا هم به حجم ذخایر معدنی استان
اصفهان اضافه شود و هم اینکه مشــکل شرکت فوالد مبارکه برای تامین مواد

ذخیره قطعی سنگآهن  ۲.۷تا  ۳میلیارد تن است

تامین سنگآهن و انرژی سختترشده است

شهیدی ادامه داد :سازمان زمینشناسی در چند سال گذشته از الیه ژئوفیزیک

به گفته حمیدرضا عظیمیــان ،اگر معدنــکاران در حوزه فعالیــت خود باقی

موفق ادامه داد :امیدواریم بتوانیم با شناسایی ذخایر معدنی موجود در استان

هوابرد برای بحث اکتشــاف ذخایر پنهان استفاده کرده است .در واقع تاکنون

میماندند و فوالدسازان نیز مجبور به ورود به بخش معدن نمیشدند ،بالطبع

اصفهان که انفال هستند ،بهرهبرداری کرده و در تولید از آنها استفاده شود تا

مساحتی حدود  ۶۴۰هزار کیلومتر خطی برداشــت ژئوفیزیک هوایی داشته

نتایج بهتری برای کشــور به همراه داشــت .البته اکنون یک سری از مسائل

در نهایت منجر به رشد اقتصادی در استان شده و اشتغالزایی به همراه داشته

و اکنون نیاز کشــور در مرحله اول تقریبا انجام دو میلیون و  ۷۰۰هزار کیلومتر

همچون تامین سنگآهن و منابع انرژی نیز برای فوالدسازان از دیگر استانها

باشد.رییس سازمان صمت اصفهان در پایان ،ضمن تشکر از مدیریت شرکت

خطی ژئوفیزیک هوایی است.وی گفت :امیدوار هستیم با برداشتهایی که از

ســخت شــده اســت.وی با بیان عظمت فوالد مبارکه و میزان مصرف باالی

فوالد مبارکه و رییس سازمان زمینشناسی برای انجام فعالیتهای اکتشافی

این پس خواهیم داشت حداقل در فاز اول بخشی از ذخایر را شناسایی کرده و

سنگآهن در این شرکت افزود :در شرکت فوالد مبارکه همواره استراتژی حفظ

گفت :ما در سازمان صمت اصفهان و در سازمان نظام مهندسی معدن استان

حجم ذخایر را افزایش دهیم.معاون وزیر صمت اضافه کرد :اکنون درخصوص

سهم  ۵۰درصدی بازار ایران وجود دارد .در واقع هر اندازه که بازار ایران در داخل

آماده هستیم تا در کنار شما دست به دست هم دهیم تا شاهد اتفاقات جدید

میزان ذخیره آهن اعداد متفاوتی وجود دارد؛ اما بر اســاس آخرین اطالعات

و همچنین حوزه صادرات بزرگتر شــود ،ما در تالش خواهیم بود این سهم را

و نوین در استان اصفهان باشــیم و حداکثر بهرهبرداری از مواد معدنی موجود

اولیه حل خواهد شد.

حمایت وزارت صمت برای حفظ منافع معنوی و مادی فوالد مبارکه
وی تصریح کرد :هدف این اســت که با حمایت شرکت فوالد مبارکه ،استفاده
از دانش و تخصص سازمان زمینشناســی این اقدام مهم در حوزه اکتشاف
برای کشــور رقم بخورد و طبیعتا فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت ملی از آن
بهرهبرداری و استفاده خواهد کرد .البته الزمه به سرانجام رسیدن این کار  ،این
است که وزارت صمت نیز از طرح ما حمایت کرده و منافع معنوی و مادی فوالد
مبارکه در انجام این پروژه حفظ شود.
تامین مواد اولیه فوالد مبارکه ،مشکل فوالد کشوررا حل خواهد کرد
طیبنیا خاطرنشــان کرد :با توجه به صحبتهای انجام شــده با سرپرست
معاونت معدنی وزارت صمت و رییس هیئت عامل ایمیدرو ،همه متفقالقول
هستند که این کار برای کشــور و همچنین فوالد مبارکه منافع بسیاری خواهد
داشت .زیرا از آنجایی که فوالد مبارکه شــرکتی بزرگ و ملی است ،اگر بحران
مواد اولیه را پشت ســر گذاشته و کسری مواد اولیه شــرکت فوالد مبارکه که
سهم نزدیک به  ۵۰درصدی از فوالد کشور را دارد ،رفع شود ،عمال مشکل فوالد
کشور رفع شده است.معاون امورمعادن شــرکت فوالد مبارکه ادامه داد :البته
این پروژهای که آغاز آن را شــاهد هســتیم ،یک فعالیت زمانبر بوده و تداوم
و اســتمرار کار و حمایتهای هر دو ســازمان باید ادامه پیدا کند .در واقع بعد
از انجام مطالعات اولیه تا تکمیل مراحل بعدی یعنی اکتشــاف ،استخراج و
بهرهبرداری حداقل دوره چهار تا پنج ساله را نیاز خواهد داشت.

نقش موثرائمه جماعات دراشاعه فرهنگ مصرف بهینه گازدرجامعه
نشست هم اندیشــی ائمه جماعات ادارات تابعه شرکت گاز استان اصفهان به

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،در ادامه ضمن تاکید براهمیت نماز اول

منظور اشاعه فرهنگ مصرف بهینه گاز وهمچنین ساماندهی و توسعه فرهنگ

وقت از تالش صورت گرفته در جهت اقامه نماز جماعت با رعایت پروتکل های

اقامه نماز در ادارات و تعیین رابط ائمه جماعات در ادارات این شــرکت برگزار

بهداشتی تشکر کرد و بیان داشــت :همه ما باید درجهت اهداف نظام مقدس

شد.به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان ،مدیرعامل این شرکت

جمهوری اســامی تالش کنیم و با اقامه فریضه نماز در جهت پیشــگیری از

در جمع ائمه جماعات ادارات گازرسانی اســتان ،رشد جمعيت  ،محدود بودن

تخلفات و بد اخالقی های اداری کوشــش شــود .علوی افزود :اخالق و رفتار

منابع ســوختي ،افزايش وســايل انرژي در جامعه را به عنوان چالش بزرگ

خوب نقش مهمی را در ایجاد فضای نمــاز ایجاد می کند ،اصول و ارزش های

جامعه كنوني توصيف كرد و گفت:روحانيون و طالب حوزه هاي علميه به عنوان

اخالقی از جمله؛ خدا محوری ،قانون مداری ،خدمت به مردم و پاســخگویی،

شخصيت هاي تاثير گذار بر مردم با سخنراني هاي خود در مساجد  ،هيئتها

ایثار ،امانت داری و صرفه جویی ،بهره وری مستمر ،کارگروهی برای سعادت

و تريبون های مختلف ،می تواننــد مفاهيم مديريت مصرف را به مردم انتقال

همگانی ،دانش مداری و نوآوری ،احترام و فروتنی باید حاکم بر امور باشــد و

دهند.

ائمه جماعات می توانند در نهادینه کردن ایــن ارزش های اخالقی در کارکنان

مهندس علوی  ،مديريت مصرف را با توجه به شــرایط کنونی جامعه اجتناب

موثر باشند.

ناپذیر دانســت و گفت :انتقال مفاهيم مديريت مصرف و مصاديق اســراف و

وی خاطر نشان ساخت :کارکنان این شــرکت با اعتقاد به ارزش های اخالقی

صرفه جويي با استفاده از آيات ،روايات و احاديث ،يكي از شيوه هاي كاربردي

فوق به مردم شریف استان خدمت رسانی می کنند و در حال حاضر حدود یک

در آگاه سازي مردم است و ما در صنعت گاز اســتان  ،نيازمند اطالع رساني و

میلیون و  900مشترک گاز طبیعی در  111شهر و  1066روستای سطح استان از

آموزش به كمك ائمه جماعات و رهبران فكري جامعه هستيم.

این نعمت برخوردار هستند.

وی ،با تاکید برضرورت تغيير نگرش و فرهنگ رايج مصرف گرايي در جامعه و

در ادامه حجت االسالم علیمحمدی ،مسئول هماهنگی ائمه جماعات منطقه

ترغيب مردم به رعايت اصول صحيح مصرف انرژی گفت :برنامه پایش دمای

دو ضمن تشکر از توجه ویژه شرکت گاز به امر صرفه جویی که یک معروف دینی

ادارات و سازمانها درزمستان سال گذشته اجرا و امسال نیز برنامه ریزی شده

است ،مهمترین عامل در موفقیت هر کاری از جمله رعایت صرفه جویی  ،جلب

وی ،تصریح کرد :برای جلــب اعتماد و رضایت مردم ،همکاری مســئولین با

مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی بیان کردند.

بنابراین با ممیزی پایش دمای مساجد و حسینیهها انتظار بر این است که ائمه

اعتماد مردم عنوان کرد و اظهار داشت :بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده،

یکدیگر و همراهی با مردم الزم و ضروری است.

درپایان ،از زحمات و تالش های آقای محمد شعرای نجاتی دبیر سابق ستاد

جماعات و هیئت امنای اماکن مذهبی با رعایت دمای آســایش ( ۱۸الی ۲۱

تمامی مســئولین مســاجد ،روحانیون معزز و کانون مداحان در جهت ترویج

در ادامه هریک از ائمه جماعت شرکت گاز استان اصفهان نظرات و پیشنهادات

اقامه نماز شرکت ،تقدیر به عمل آمد و علیرضا کرباسیون به عنوان دبیر جدید

درجه) ،مبلغ و مروج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی درجامعه باشند.

فرهنگ مصرف بهینه گاز تالش خواهند کرد.

خود را جهت پیشــرفت امور مربوط به توسعه و اشــاعه فرهنگ اقامه نماز و

ستاد اقامه نماز شرکت گاز استان اصفهان به روحانیون معرفی شد.

