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 8صفحه
قیمت 1000 :تومان

شهردار اصفهان :

پروژه تراموای
اصفهان منتفی
نشده است

7

خشکسالی در اصفهان آنقدر وسعت پیدا کرده که تقریبا هیچ وعده ای نمی تواند دوباره زاینده رود را زنده کند؛

استانداراصفهان:

سدهای آبی قادربه
تامین برق مورد
نیازنیستند

روزگارناخوش خشکسالی

5

علت قطعی برق ازنگاه مدیرروابط
عمومی شرکت توزیع برق شهرستان
تشریح شد ؛
عکس :ایسنا

4گانه خاموشی
3

3

آغازتزریق واکسن
ایران برکت به داوطلبان
اصفهانی از ۲۰خرداد
5
ایران -بحرین؛

جدال حساس شاگردان
«اسکوچیچ» با میزبان

آن چه درمناظره نخست نامزدهای ریاست جمهوری گذشت؛

معاون بهره برداری و توسعه آب
آبفای اصفهان:

ابهام و اتهام

برداشتهای غیرقانونی
درباالدست ،کاهش شدید
فشارآب را رقم زد

6

2

8

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
رديف

شماره

نوع فراخوان

مهلت ارسال مدارک

موضوع

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (فشرده)

مدیریت مرتبط

استفاده ازخدمات مهندس مشاورتخصصی درزمینه انجام
1

فراخوان
عمومی

48527925

مراحل اول و دوم پروژههای اسکلت فلزی و سازهای ،تأسیسات
مکانیک ،تأسیسات آب و فاضالب و اطفاء حریق ،زیستمحیطی،

1400/03/22

قراردادهای خرید

2
3
4

مناقصه

48533130

خرید سه ردیف تخته هفت الیه

1400/03/18

48521226

عملیات جداسازی و تفکیک ضایعات از سرباره LF

1400/03/22

قراردادهای خرید

1400/03/21

قراردادهای خرید

فراخوان
عمومی
مناقصه

48526717

تهيه و تعويض لولههای سياالتی ناحیه
نورد گرم شرکت فوالد مبارکه

معامالت شرکت ،ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذارنماید.

شرکت

خرید مواد

شهـرستـان اصفهـان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درنظردارد :خدمات و کاالی مورد نیازخود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه

شماره مناقصه

انجام مطالعات فرآیندهای تولید و طراحی مکانیزم

شـركت تـوزيـع بـرق

شماره مناقصه درسامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد)

موضوع مناقصه

مهلت تهیه

تاریخ توزیع

دفترچه

دفترچه

آخرین مهلت

تحویل پاکات

تاریخ برگزاری
مناقصه

مبلغ تضمین

اجرای عملیات

مصرفی

انتقال نیرو و برق
40014029

2000093883000006

رسانی به شبکه
های توزیع برق

1400/03/18

1400/03/24

1400/04/03

1400/04/05

1/171/000/000

درمحدوده امور
برق منطقه دو

مناقصات و مزایدات :جهت دریافت اســناد و کسب اطالعات بیشتر به نشــانی  www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را ازطریق سایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثرتا روزپنجشنبه مورخ

خرید و تامینکنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود ،نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمينكنندگان

 1400/04/03درسامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی (پاکت الف -ضمانت نامه) خود را به نشانی :اصفهان خیابان امام

( )SRMاقدام نمائيد.

خمینی -اموربرق منطقه دو – دبیرخانه ،تحویل نمایند .به پیشنهادهایی که بعد ازمهلت مقرربارگذاری گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

سایرفراخوانها :جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.msc.irبخش اطالعیهها ،فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

سایت اینترنتی معامالت توانیربه نشانیhttp://tender.tavanir.org.ir :

کد آگهی1400-11 :

سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانیhttp://iets.mporg.ir :

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی http://eepdc.ir
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن  34122555واحد مناقصات خانم صباغی و جهت آگاهی بیشتردرمورد الزامات ،اطالعات،

نوبت اول

آگهی مزایده عمومی فروش شماره 400-01

شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122543 :دفترامورمهندسی تماس حاصل فرمائید.
شرکت عمران شهر
جدید بهارستان

شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان در نظــر دارد تعــدادی از زمینهــای مســکونی آپارتمانــی (انبــوه ســازی) خــود را از طریــق
مزایــده عمومــی فــروش بشــرح زیــرو بــا جزییــات منــدرج دراســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری ازســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
( )www.setadiran.irبا شماره شناسایی  2000001352000001و کد مزایده گزارشماره 1352درسامانه مزایده ،بصورت الکترونیکی به فروش برساند:

زمان انتشاردرروزنامه (نوبت اول) 1400/03/17 :ساعت  8صبح
زمان انتشاردرروزنامه (نوبت دوم)1400/03/18 :

زمان اعالم به برنده1400/04/06 :

آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس ازبرنده شدن درمزایده از

مهلت دریافت اسناد مزایده 1400/03/24 :تا ساعت  19بعد ازظهر

برنده1400/04/13 :

آخرین مهلت ارســال و تحویل پیشــنهاد قیمت درســامانه:

منزله ابالغ به برنده مزایده می باشد.

زمان بازگشــایی 1400/04/05 :ساعت  10صبح (تحویل ضمانت

پایگاه اینترنتیwww.bnt.ir :

خواهد بود.

 1400/04/05ساعت  9صبح می باشد.

شرکت درمزایده الزاما تا ســاعت  9صبح روز 1400/04/05بصورت

پاکت شده تحویل دبیرخانه شرکت شده و رسید دریافت نمایند).
م الف1144943:

اعالم اسامی برندگان درتابلو اعالنات شرکت عالوه برسامانه ،به

حضورمتقاضی درکمیسیون بازگشایی بالمانع است.
کانال اجتماعی شرکت (اینستاگرام)baharestan_new_town :
تلفن 36861090-96 :داخلی  209دفترفروش

شرکت عمران شهرجدید بهارستان

جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکزتماس  ،021-41934دفترثبت نام 021-88969737 :و  021-85193768تماس حاصل
فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه :دراسناد درج شده است.
* مناقصه گران جهت به روزرسانی مدارک و فعالیت های خود ،درسامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
 https://www.eepdc.irمراجعه نمایند( .درصورت هرگونه سوال با شماره تلفن  32241153آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید)
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییرو اصالح دراسناد مناقصه را تا  72ساعت قبل ازبازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.
* شرکت کنندگان درمناقصه می بایســت دو روزقبل ازآخرین تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و
مزایده ،ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند ،درغیراینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضوراعضاء کمیسیون معامالت بازو قرائت خواهد شد.
* حضورپیشنهاد دهندگان (هرشرکت کننده یک نفربا ارائه معرفی نامه) درجلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

ً
مطلقا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
* به مدارک ،پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ،مخدوش یا بعد ازانقضاء مهلت مقررواصل شود
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختارمی باشد.
* سایراطالعات و جزئیات مربوط دراسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

کافه سیاست

سیاست
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عبدالناصرهمتی:

برای صدا و سیما متاسفم
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوریگفت :متاسفمکه صداوسیما تدابیری برای استفاده

آن چه در مناظره نخست نامزدهای ریاست جمهوری گذشت؛

بسیارمتاسفمکه صدا و سیما تدابیری را اتخاذ نکرده است تا هموطنان عزیزناشنوا بتوانند ازمناظرات

ابهام و اتهام

ناشنوایان ازمناظرات اتخاذ نکرده است .عبدالناصرهمتی درصفحهکاربری خود درتوئیترنوشت :من
انتخاباتی استفادهکنند.

واکنش آقای سخنگو به وعدههای کاندیداها
ســخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت :مردم در این انتخابات خیلی دقیقتر شدند و اگر
کاندیدایی بتواند تصویری روشن و عملیاتی ازآینده رسمکند ،تنها دراین صورت به او رای میدهند.
سیدکمالالدین سجادی با اشاره به وعدههای ناممکن برخیکاندیداها ،اظهارکرد :قطعا بخشهای
عمدهای ازمردم چنین وعدههایی را باورنمیکنند و دیگردوره طرح چنین وعدههایی برای همراهکردن
مردم با خود گذشته است .وی افزود :مگر میشــود که بگویند میخواهیم یک میلیون تومان یارانه

نخستین مناظره انتخابات ریاســت جمهوری سیزدهم در حالی برگزار
شد که برخی از نامزدها به جای ارائه برنامههای خود در حوزه اقتصاد ،به
کلیگویی پرداختند .طعنهها وکنایههای سیاسی نامزدها هم بیشترین
زمان مناظره را به خود اختصاص داد و فضای هیجانی مانع درک درست
دیدگاه اقتصادی آنها شد.
متن مناظره نخست؛ نامزدها و برنامههای اقتصادی

بدهیم؟ این هزینه از کجا و چگونه قرار است تامین شود؟ توان رییسجمهوری با همه اختیاراتی که
دارد ،درارائه و اجرای چنین طرحهایی محدود است و باید مطابق با قوانین و مقرراتکشورپیش برود.

نظریک فعال اصوگرا درباره سبد رای «محسن رضایی»
دبیرکل جمعیت جانبازان گفت :محسن رضایی ممکن است کناره گیری کند ،اما اگر کناره گیری هم
نکند آرای مردم رضایی راکنارخواهد زد.مجتبی شاکری دربارهکنارهگیری محسن رضایی خاطرنشان
کرد :محسن رضایی دردورههای قبلی انتخابات ریاست جمهوری هم شرکتکرده و سبد رای باالیی
نداشته است ،حتی دراین دوره هم طبق نظرسنجیهای صورتگرفته یک دهم رییسی هم رای ندارد،
درکل رضایی ممکن است خودکنارهگیریکند ،اما اگرکنارهگیری هم نکند آرای مردم و صندوقهای
انتخابات رضایی راکنارخواهند زد.

نوع پرسش و پاسخ درباره مسائل اقتصادی ازیک سو و درگیری بیش از
اندازه نامزدها به مسائل حاشیهای ازسوی دیگرسبب شدکه جوابهای
آنان به پرســشهای اقتصادی چندان شفاف ارائه نشود .با این همه به
منظور روشن شدن دیدگاه آنها برخی پاسخها به پرسشهای مطرح
شده راکوتاه مرورمیکنیم.رییسی درباره برنامه خود درجهت رفع موانع
تولیدگفت :موضوع موانع تولید ازمسائل مهم استکه امروزتولیدکنندگان
ما با آن مواجه هستند ،باید برای تولید جذابیت ایجاد کنیم و از آن طرف
جذابیت امور اقتصادی غیرمولد را بکاهیم.قاضی زاده هاشــمی درباره
حفظ ارزش پول ملی گفت :بســته مفصلی شــامل  ۲۱۳پروژه در نظر
گرفتیم که  ۵۱پروژه مستقیما به مسئله کنترل قیمت و تورم برمیگردد

توئیت وزیرارشاد درباره مناظرههای انتخاباتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در توئیتی درخصوص مناظره های انتخاباتی نوشت :وقتی که هر چهار
سال یکبار قاب سیما را برای گفتوگو و مناظره میگشاییم ،نابلدی و هولزدگی و بداخالقی دور از
انتظار نیست!سید عباس صالحی در این توئیت افزود :منطق گفت وگو و ادب گفت وگو معیارسنج
مناظره سالم هستند.وی تصریحکرد :مناظره نه میدان مبارزهگالدیاتورهاست و نه جای نقاشی مارو
تزویر عوام! وقتی که هر چهار سال یکبار قاب سیما را برای گفتوگو و مناظره میگشاییم ،نابلدی و
هولزدگی و بداخالقی دورازانتظارنیست!

و مسئله نقدینگی و اصالحات و ساختاری بانک مرکزی را در آن بررسی
کردیم.همتی در پاسخ به پرسشی درباره مقابله با ابربدهکاران بانکی با
تاکید براینکه وعده های رنگارنگ اعالم شده امکان تحقق ندارد؛ تصریح
کرد« :هم کیک اقتصاد را بزرگ میکنم هم آن را عادالنه توزیع میکنم.
ما به اصالحات اقتصادی نیاز داریم .وضعیت جیب شما مردم میتواند
خیلی بهتر باشد ».رضایی هم درباره ایرادات بودجه ریزی؛ ضمن انتقاد
از دولت گفت« :وقتی مطالعه میکنیم میبینیم رابطه دولت با اقتصاد

همه اقوام و استانهای مرزنشین و همه اقشاروارد اقتصاد شوند .درآن

اظهارات «مطهری» درباره بیانیه مهم شورای نگهبان

موقع تنها منابع یارانه و مالیــات را بهبود میدهیم ،که جهش در اقتصاد

علی مطهری،کاندیدای ردصالحیت شــده ازســوی شورای نگهبان ،دریادداشــتی تلگرامی درباره

اتفاق می افتد».جلیلی درباره برنامه خود برای محرومیتزدایی ازکشور

ظلم به برخی از نامزدها را اوال متوجه فضای مجازی کرد و ثانیا گفت اصال گزارش دروغ تاثیری در رد
صالحیتها نداشته است.پاسخ این استدالل این استکه اوال رهبری این جبران را از«دستگاههای
مسئول» مطالبهکردند نهکاربران فضای مجازی .ثانیا دو تن ازفقهای این شورا قبال اعالمکرده بودند
گزارش دروغ درباره فرزند یکی ازنامزدها عامل رد صالحیت او بوده است .پس جبرانی صورت نگرفت
و معلوم شد شورای نگهبان التزام عملی به نظام ندارد،همان چیزی که این شورا تاکنون افراد زیادی
را به این بهانه رد صالحیتکرده است.

گفت :طرح من طرح سبد غذایی اســت .در این طرح مردم باید در روز
 ۲۵۰۰کالری حداقل آن انرژی الزم با غذاهای الزم به آنها برسد که براین
اساس برنامهای تهیه شده اســت که چگونه باید به خوبی توزیع شود.
مهرعلیزاده هم درباره مهمترین بخش های اقتصادی برنامه خودگفت:
«تسهیل تولید و صادرات ،ارائه معافیت مالیاتی و تسهیالت مالی با نرخ
پایین ،هدایت نقدینگی به ســوی بخش مولد و گردشگری و افزایش
تولید و درآمد سرانه را در دستور کار قرار خواهم داد .زمینه های پرداخت

جمهوری از شبکه یک سیما پخش شد؛ مناظره ای
که  5کاندیدای اصولگرا به همتی حمله می کردند و
مهرعلیزاده هم به رییسی.
اثبات شد ،از جمله:

کاندیداها می شد فهمید).
 - 4در این مناظره ثابت شد اصول گرایان «مرگ بر
آمریکا»گو ،اساسا آمریکا را دشمن ایران نمی دانند
و از نظر آنها ،این همتی بود که برجــام را پاره کرد و

و سیما بود .برخی فعاالن سیاسی و رسانهای کنار هم نشستن نامزدها
و پاسخگویی به پرسشهای مشــخص را از آن رو که امکان به چالش
کشــیدن هریک از آنها فراهم نبود ،مورد انتقاد قرار دادند .برخی دیگر
هم تفاوت در پرســشهای هریک از هفت داوطلب ریاست جمهوری
و پاسخ های متفاوت آنها به این سواالت را مانع مقایسه دیدگاههای
نامزدها دانستند .پرسشهای بسیار کلی اقتصادی و زمان اندک برای
پاسخ دادن به آنها هم دیگر انتقاد وارد شــده به مناظره های شامگاه
 15خرداد بود و برخی اعتقاد داشــتند این نوع ازپرسش و پاسخ امکان
ارائه راهکار مشخص را از داوطلب گرفته ،وی را به دام کلیگویی ،ابهام و
تکرار شعارها می اندازد.محتوای پرسشهای مطرح شده هم از سوی

تحریم ها را برگرداند نه «دونالد ترامپ!»
 - 5در ایــن مناظره ثابت شــد که بایــد در فرآیند

 - 7در این مناظره ثابت شــد که می توان مشــتی

تحصیالت مســئوالن که ماشــاء ا...همه شان هم

شعار را به عنوان برنامه به خلق ا ...داد و مثال گفت

«دکتر» شــده اند ،تجدیــد نظر کرد و مثــا از آنها

برنامه من این است که با فساد و گرانی مبارزه کنم.

پرسید :مگر نه این است که طبق قانون ،تحصیالت

حتی می شود به عنوان چاشنی ،چند تا نمودار هم

در دوره دکتری همزمان با اشتغال به کار غیرقانونی

نشان داد!

و ممنوع اســت .چطور همه تان با آن همه پست و

 - 8در این مناظره ثابت شــد که چه کســانی می

سمت ،دکترا گرفتید؟ وقتی دکترای تان غیر قانونی

خواهند مــردم بیایند و چه کســانی از آمدن مردم

است ،چگونه می خواهید به عنوان رییس جمهور،

می ترســند و معلوم شــد که اگر مردم با صندوق

پاسدار قانون اساسی باشید.

 -که تنهــا بازمانده آنهــا برای اثر گذاری اســت -

 - 6در این مناظره ثابت شــد می تــوان با جادوی

قهر کنند ،کشــور دســت چه «اخــاق»ی خواهد

کلمات ،اتهامات خود را افتخارات جلوه داد و توپ را

افتاد.

تاریخ انتشارآگهی1400/3/17 :

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی

فرش دستباف شهرستان لنجان زرین شهرو حومه ثبت  36و

شناسه ملی  10260014144راس ساعت  9روزپنجشنبه مورخ

 1400/3/10درمحل تکیه قمربنی هاشم به آدرس :زرین شهر،
خیابان فردوسی جنب شرکت تعاونی تشکیل می گردد.

لذا ازکلیه اعضاء دعوت می شود با دردست داشتنکارت ملی و
دفترچه عضویت راس ساعت مقرردرمحل مذکورحضوربه هم
رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را ً
کتبا معرفی نمایید.

 -1گزارش هیئت مدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب صورتهای مالی سال  1399و گزارش آخرین
رقم سرمایه سهامداران و تقسیم سود
 -3انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس
 -4تصویب آئین نامه مزایا و پاداش هیئت مدیره و بازرس
 -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشارجهت درج آگهی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان لنجان

شرع ،حضور در انتخابات تنها با هدف حمایت از نامزدی خاص ،نادیده
گرفتنکاستی های خود و بزرگنماییکاستیها و نواقص دیگران ،فرار
از پاسخهای مدون و مشخص به پرسشها و بســیاری از موارد دیگر
سبب شدکه درارزیابی مناظره نخست؛ نامزدها چندان نمره قابل قبولی
ازجامعه دریافت نکنند و مردم امیدوار باشند تا در دو مناظره باقی مانده
برای حضوردرانتخابات مساعد ترو نامزدها ازدرجه اقناعکنندگی باالتری
برخوردارشوند.

اخبار

دونالد ترامپ طی سخنرانی در مجمع ساالنه

دونالد ترامپکه برای سخنرانی درمجمع ساالنه
حزب جمهوریخواه درکارولینای شمالی به این
ایالت ســفر و در جمع حامیان خود سخنرانی
کرد ،علیه جو بایدن و مواضع سیاست خارجی
دولت او مواضع تنــدی گرفــت.وی در ادامه
ادعای تکــراری خود درباره «توافــق با ایران»
ظرف مدت زمانــی کوتاه را تکــرار کرد.ادعای
تازه ترامپ در شــرایطی مطرح شده که به رغم
خروج غیرقانونی آمریــکا از برجام در دولت او
و اعمال کارزار «فشــار حداکثری علیه ایران»،
مقامهای ایران درخواســتهای مکرر او برای
مذاکره را رد کرده بودند و دســت دولت ترامپ
از توافق با ایران خالی ماند.ترامپ در سخنرانی
ولع تحریمهــا علیه ایران را برداشــت .درباره
ایران (باید بگویم اگر من رئیسجمهور بودم)
ظرف یک هفته توافق میکردیم (فقط) ظرف
یک هفته .من حتــی به آنها گفتــم میدانید

دستورجلسه:

ادعای اخالق مداری و عبــورازضوابط و بنیانهای اخالق و حتی عرف و

رییس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی اجرایی ســرمایه گــذاری آمریکاییها در تعدادی از

بامداد یکشنبه مدعی شــد« :دولت بایدن با

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مسئولیت و نادیدهگرفتن متغیرهای بسیارمهم درایجاد شرایط کنونی،

من بودم یک هفتهای با
ایران توافق میکردم

خارجی دولت جو بایدن را «شرمآور» خواند.
به زمین دیگران انداخت.

شد .شعارهای اقتصادی آغشته به نمودارهای نه چندان واضح ،فرافکنی

واکنش پکن به تحریمهای جدید آمریکا علیه
شرکتهای چینی

ایــراد ادعاهای تکراری علیه ایران ،سیاســت

با یک ون هفت نفره ،از مرز بازرگان وارد کشور شده و

و چه کسانی نیستند (این را از تقسیم کار بین برخی

نخستین انتقاد ازنخستین مناظره درباره نحوه برگزاری آن از سوی صدا

دو عامل تضعیف کننده مناظره نخست بوده که موجب انتقاد از نامزدها

خــود در ایالــت کارولینــای شــمالی ضمن

 ...بوده اند یا هستند! مثل این که آنها همین دیشب

سال رخ داده اند.

حاشیههای مناظره نخست

ســابق آمریکا در جمع حامیان جمهوریخواه

اند ،حتی اگر رییس قوه و رییس بانک و نماینده و

نظرات فعاالن سیاسی و رسانه ای و تحلیلگران نشان میدهدکه ابهام در
برنامههای ارائه شده ازسوی نامزدها و پرداختن به موضوعات حاشیه ای؛

قبلی خود علیه ایران را تکرارکرد.رییسجمهور

 ،ازرییسی و جلیلی و رضایی و قاضی زاده و زاکانی تا

 - 3در این مناظره ثابت شد چه کسانی پوششی اند

درحالیکه اختیارآن را درقاعده هرم شهرستانی توزیع خواهیمکرد».

پای صندوقهای رای و امید به آینده اقناع کند.مرور دیدگاهها و بررسی

خارجی دولت جــو بایدن تاخــت و ادعاهای

همتی و مهرعلیزاده ،نقشی در وضع موجود نداشته

دولت روحانی ،ایران گل و بلبل بود و همه مشکالت

میانی تنظیم میکنیم؛ همچنینکلکشوررا درمسیرتولید قرارمی دهیم

کننده آمریکا میتوانست تا حدودی مردم را از منظر روانی به حضور در

شــمالی ضمن تاختن به مواضع سیاســت

 - 1دراین مناظره ثابت شدکه هیچکدام ازکاندیداها

از گرانی و تورم و تحریــم و  ...فقط و فقط در این 8

انتخاب میکنیم خوشه های متناسب با آن را دربنگاه های خرد،کوچک و

برنامه آنها برای واکسیناسیون درکشورو نیزنحوه رفع تحریمهای فلج

حــزب جمهوریخــواه در ایالــت کارولینای

به نظر می رســد در این مناظــره ،چیزهای زیادی

و جلیلی و رضایــی و قاضــی زاده و زاکانی ،قبل از

گفت« :برنامه مبتنی بر آن  ۹پیشرانی که در حوزه جهش تولید ،اختیار و

امکان ارزیابی جامعه از دیدگاهها نامزدها در این دو حوزه مهم را گرفت.

ترامپ:

عصرایــران  -اولین مناظــره انتخابات ریاســت

 - 2در این مناظره ثابت شد که از نظر آقایان رییسی

تزریقکنم ».زاکانی هم درمعرفی مهمترین بخش برنامه اقتصادی خود

ویروسها ریشه بســیاری از مشــکالت اقتصادی امروز کشور است؛

خبر روز

 8نکته ای که دراولین مناظره ثابت شد

مستقیم رفته اند استودیوی مناظرات!

درآمدهای دولت بتوانم تســهیالت با نرخ ارزان تر به بخشهای تولید

نشدن موضوعاتی بسیار مهم چون کرونا و تحریم درحالی که هر دو این

و رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده اســت هرگاه مشکلی برای دولت
پیش بیاید دست درجیب مردم میکند .من اقتصاد را بزرگ میکنمکه

بیانی ه شورای نگهبان ،نوشت :شورای نگهبان در بیانیه خود مطالبه رهبری در خصوص جبران جفا و

مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر دستور کارهاست تا با افزایش

تحلیلگران و فعاالن سیاسی و رسانه ای مورد انتقاد قرار گرفت .مطرح

موضــوع چیســت؟ اول بیاییــد انتخابــات
را تمام کنیــم و بعدا ما توافــق خواهیم کرد».
دونالد ترامپ افزود(« :اگر من رییسجمهور
بودم و با ایران توافق میکردم) آن توافق ،یک
توافق عالی بود».وی همچنین مدعی شــد:
«اما حاال آنها (ایرانیها) خواهان دریافت پول
(از آمریکا) هســتند .باز هم دوباره دارد تکرار
میشود .خاطرتان هست؟ آنها  ۱۵۰میلیون دالر
به اضافه  ۱.۸میلیارد دالرپول نقدگرفتند .اکنون
خواهان دریافت پول هستند .آنها هرگز از من
درخواســت پول نمیکردند .واقعا باورنکردنی
است .واقعا دیدن این موضوع ،ناراحتکننده
است».

شــرکتهای چینی دارای ارتباطات ادعایی با بخشهای نظامی و جاسوسی این کشور را ممنوع
کرد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران باعث پیچیدگی هر چه بیشتر در روابط تجاری واشنگتن با پکن
میشود.به گزارش روزنامه گاردین ،دولت آمریکا اعالم کرد ،ابعاد یک دستور دارای نواقص قانونی
مربوط به دوران دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری سابق را گسترش خواهد داد و به این ترتیب
وزارت خزانه داری آمریکا به اجرا و به روز رسانی فهرســت جدید ممنوعیتها در ارتباط با حدود
 ۵۹شــرکت خواهد پرداخت .پکن این اقدام آمریکا را محکوم و این کشور را متهم به «گسترش
افراطی مفهوم امنیت ملی و سوءاستفاده از قدرت ملی خود» کرد.وانگ ونبین ،سخنگوی وزارت
امور خارجه چین اظهار کرد ،کشورش از آمریکا میخواهد به قوانین و اصول بازار احترام بگذارد و
به لغو این به اصطالح فهرست ممنوعیت که موجب سرکوب شرکتهای چینی میشود ،بپردازد.

جانشین احتمالی «نتانیاهو» تهدید به قتل شد
شبکه  ۷تلویزیون رژیم صهیونیستی شــنبه شــب فاش کرد که «نفتالی بنت» نخست وزیری
احتمالی ائتــاف مخالف نتانیاهــو تهدید به قتل شــده است.براســاس گزارش این رســانه
صهیونیستی ،دســتگاههای امنیتی اســراییل تهدیدات روشــنی علیه بنت را رصد و آن را کامال
جدی تلقی کردهاند .این گزارش می افزاید :رهبر حزب یمینا تهدیدات زیادی از طریق شبکههای
اجتماعی دریافت کرده است .ژنرال نداو ارغمان ،رییس دستگاه امنیت داخلی اسراییل (شاباک)
پیش از این نسبت به ترور شخصیتهای سیاسی و در سایه پیوستن احزاب راستگرا به احزاب
میانه و چپگرا برای تشکیل کابینه جدید هشدار داده بود.پیش از نیز شماری از طرفداران نتانیاهو
در برابر دفتر یائیر الپید ،رهبر حزب یش عتید تجمع کرده و خواســتار جلوگیری از تشکیل کابینه
چپگرا شده بودند.

حمله به پایگاه نظامی«عین االسد» درعراق
مقامات عراقی روز یکشــنبه از حمله پهپادی به پایگاه نظامی عیناالسد در غرب این کشور خبر
دادند.به نقل از شفق نیوز ،تیم رسانه امنیتی عراق از سرنگونی دو پهپاد در پایگاه هوایی عین االسد
در غرب عراق خبر داد .این تیم در بیانیهای اعالم کرد که سیستم دفاع هوایی پایگاه هوایی عین
االسد در استان االنبار بامداد روز ششم ژوئن دو فروند پهپاد را سرنگون کرد.نیروهای آمریکایی
همزمان با حمالت موشکی به دفتر پشتیبانی دیپلماتیک بغداد و به صدا درآمدن آژیرهای خطر
در پایگاه عین االسد واقع در استان االنبار در این منطقه مستقر شدند.

عروس ترامپ احتمال نامزدی برای سنا را رد نکرد
عروس رییس جمهور ســابق آمریکا احتمال نامزدی در آینده برای کرسی کارولینای شمالی در
مجلس سنا را رد نکرد.به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک« ،الرا ترامپ» ،همسر اریک ترامپ ،پسر
رییس جمهوری سابق ،در کنوانســیون حزب جمهوری خواه در شهر گرینویل گفت :ممکن است
شایعاتی درباره احتمال نامزدی من برای کرســی کارولینای شمالی در سنا به گوش شما خورده
باشــد .من این شــایعات را رد نمیکنم و این موضوع را در نظر دارم و ممکن است این اتفاق در
آینده رخ دهد.وی افزود :خیلی دوســت دارم که در زمان درســت برگردم و برای سمتی در یک
دولت ایالتی نامزد شوم .دونالد ترامپ ،رییس جمهور سابق آمریکا هم در جریان این کنوانسیون
گفت :الرا ،نامزد خوبی برای کرسی کارولینای شمالی در سنا و فردی بسیار سرسخت خواهد بود.

کافهاقتصاد
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اجرای طرحهای نوین آبیاری ،ازاولویتهای جهاد کشاورزی
اصفهان

علت قطعی برق از نگاه مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان تشریح شد ؛

به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ،اجرای طرحها و روشهای نوین آبیاری بهعنوان
نیاز اساسی منطقه خشک و نیمهخشک مرکز کشور ،از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی این

4گانه خاموشی

خطه است.مهرداد مرادمند تاکید کرد :بهرهوری در مصرف آب و افزایش راندمان از مزایای اجرای
چنین طرحهایی به شــمار میرود و با توجه به کاهش بارندگیها و کم شدن منابع آب به ویژه در
مناطق مرکزی ایران و اســتان اصفهان ،بی شــک اهمیت چنین طرحهایی بیش از گذشته شده
مدیریت مصرف از خاموشی گذر کنیم.در همین رابطه یکی از پرتکرارترین
دالیل قطعی برق که اخیرا و برخالف مواضع سال گذشته متولیان صنعت
برق به آن اشــاره میشود ،پدیده اســتخراج رمز ارز اســت .علی اکبری
استخراج رمزارزبه صورت قارچگونه و غیرمجازدرکلکشوررا یکی ازعوامل
اساسی قطعی برق عنوان میکند و تاکید داردکه ماینرهای غیرمجاز ،موجب
افزایش مصرف برق و تحمیل بار به شــبکه برق میشــوند و همچنین به
تجهیزات شبکه برق نیزآسیب وارد میکنند .درکل دنیا  ۱۵تا  ۲۰هزارمگاوات
برق برای تولید رمزارزمصرف میشود؛ براساس نرخ معامالت پیش بینی
میشــود که بین  ۷تا  ۱۰درصد این رمز ارزها در ایران تولید شده است .هم
اکنونکل مصرف ماینردرکشور ۳۲۰مگاوات است و ازدوم خرداد ،فعالیت
ماینرهای دارای مجوزازشبکه خارج شد .مشکل با مراکزغیرمجازاستخراج
رمز ارز است ،چراکه برق مصرفی هر ماینر برابر با  ۱۰مشترک خانگی اعالم
شده است.قطعی برق بدون اطالع قبلی ،زمینه بروز مشکالت گستردهای
برای مردم به وجود آورده است ،به خصوص اینکه درشرایطکنونی بسیاری
از امتحانات آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور نیز به صورت مجازی
و با وابستگی  100درصدی به انرژی برق انجام میشود .این موضوع ساده
بهخوبی ضرورت اطالعرســانی درباره قطعیهای برق را نشان میدهد و
حاال مدیرروابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان میگوید :شهروندان

حدیث زاهدی

چند سالی است که آغاز فصل گرما در ایران

تولید برق همواره عدد ثابتی است ،اما میزان مصرف ،تابع شرایط و متغیر

با قطعیهای پراکنده برق همراه میشود و در

خواهدبود .در کشور تقریبا  ۸۵هزار مگاوات نیروگاه داریم که با هماهنگی

این سالها معموال جداول قطعی برق هم از پیش اعالم میشد ،اما طی

در مجموع ،امکان تولید حدود  ۶۳هزار مگاوات وجود دارد.در کشور به جز

چند روزگذشته بسیاری ازشهرها با قطعیهای ناگهانی برق روبهرو شدند.

ماههای گرم سال ،تقریبا حدود  ۴۰هزار مگاوات برق نیاز است که در فصل

گفته شدکه ریشه قطعی برق به افزایش مصرف برمیگردد؛ مصرف برق در

تابستان به  ۶۳هزارمگاوات میرسد و بخش عمده مصرف درحوزه خانگی

روزهای اخیر رکورد زده و نبود نیروگاههای برق آبی موجب شده تا تامین

ن حدود  ۲۳هزارمگاوات بودهکه بارسرمایشی
و تجاری است .مابه تفاوت آ 

برقکشوربا مشکل مواجه شود.

است و رقمی برابربا برق مصرفی سهکشورهمسایه دارد.

محمد علیاکبری ،مدیرروابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

بهگفته علی اکبری ،با توجه بهگرمتربودن هوا نسبت به سالگذشته ،پیک

درباره دلیل بههمخوردن تراز تولید و مصرف برق می گوید که خشکسالی

مصرف برق در ابتدای خرداد ماه شروع شــد ،این در حالی است که سال

ق آبی ،افزایش دما و
و غیرممکنشدن اســتفاده از برخی نیروگاههای بر 

گذشته این موضوع در اواســط تیرماه اتفاق افتاده است و امسال بعد از
دو سال َتر سالی با سالی خشک وکاهش  ۳۷درصدی نزوالت نسبت به

جدیدی به نام رمزارزها ،چهار دلیل اصلی افزایش شــدید مصرف برق و

بلندمدت  ۵۰سال اخیر روبه رو شدهایم .همین مسئله ،توان نیروگاهی را

بههمخوردن تراز تولید و مصرف به شــمار میروند و راهی به جز مدیریت

نیزکاهش میدهدو با افزایش هریک درجه دمای هوا ۱ ،تا  ۲هزارمگاوات

باالرفتن مصرف برق ،ورود زودهنگام چاههایکشاورزی و درنهایت پدیده

مصرف برق و اعمال خاموشیها باقی نمانده است.

مصرف برق را افزایش میدهد.حال این ســوال مطرح می شــود که چرا

بنا بر آخرین آمار ،سرعت رشد مصرف برق در کشور ،افسارگسیخته شده

نیروگاههای بیشتری ساخته نمی شود ؟مدیرروابط عمومی شرکت توزیع

و در روزهای اخیر ،شاهد ثبت پیکهای مصرف برق به مقادیری هستیم

برق شهرســتان اصفهان ،در این خصوص می گوید  :تولید نیروگاه جدید،

که در زمان مشابه سالهای گذشته بیســابقه بودهاند .برای نخستینبار

توجیه و صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه تولید هر نیروگاه هزار مگاواتی برق،

در تاریخ کشور در اردیبهشت ماه شاهد رســیدن رکورد مصرف برق به مرز

حدود  ۶۰۰میلیون یــورو هزینه دارد.به گفته علی اکبــری ،در تمام دنیا از

 ۵۴هزار مگاوات بودیم.علی اکبری در ایــن خصوص توضیح داد :میزان

سیاستهای مدیریت مصرف برق استفاده میشود و ما نیزباید بتوانیم با

اخبار
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

قوانین سختگیرانه دراصفهان اجرا می شود
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس میگوید :با مقایســهای بین قوانین دستگاههای اداری
اصفهان مانند سازمانهای مالیات ،بیمه ،صنعت و معدن و تجارت یا جهادکشاورزی با دیگراستانها
متوجه میشویم که سازمانهای این استان ســختگیرترین قوانین را نسبت به فعاالن اقتصادی
اعمال میکنند .مهدی طغیانی ،ادامه میدهــد :اما با توجه به قابلیتهای فراوان این اســتان در
زمینه ســرمایهگذاری نمیتوان ادعا داشت که اصفهان سرمایه گریز اســت؛ زیرا ویژگیهایی چون
نزدیک بودن به شبکه حمل و نقلی ،وجود تولیدات مکمل ،تامین مواد اولیه از موارد مهمی است که
در اصفهان وجود دارد و یک سرمایهگذار توجه بسیاری به آن دارد حتی اگر وارد شهرکهای صنعتی
اصفهان شویم باکمبود فضا مواجه هستیم.بهگفته سخنگویکمیسیون اقتصادی مجلس ،امتیازهای
مثبتی چون فعالیت شرکتهای دانشبنیان ،قطعه سازان متبحر ،شاخص بودن در زمینه کریدور
علم و فناوری ،نیروی کار فراوان و تحصیل کرده ،قابلیتهای گردشگری ،صنایع فراوان و خدمات از
جمله فرصتهایی استکه اصفهان را به عنوان شهری بینظیرازلحاظ سرمایهگذاری مطرح میکند.
طغیانی تصریح میکند :اگرچه طی این دو سال اخیربه دلیل باال بودن ریسک سرمایهگذاری درهمه
نقاط ایران ،تمایلی چندان به این اقدام نبوده است ،اما در کل اصفهان از مراکزی است که اگر موانع و
محدودیتهای اداری آن رفع شود شرایط مناسب را برای سرمایهگذاری دارد.

مالکیت  ۹۸درصد ازعرصههای طبیعی اصفهان تعیین
تکلیف شد
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری اصفهان گفت :مالکیت  ۹۸درصد
از عرصههای طبیعی استان تاکنون تعیین تکلیف و برای وضعیت  ۲درصد باقی مانده برنامه ریزی
شده است.داریوش سعیدی افزود :تعیین تکلیف این میزان از  ۹.۷میلیون هکتار از اراضی طبیعی
کل استان به وســیله صدور سند مالکیت به نام دولت انجام گرفته اســت و پیش بینی میشود در
آینده نزدیک تمام عرصهها از حیث انواع مالکیت ،وضعیت مشخصی پیدا کنند.وی با اشاره به لزوم
شفافیت درمالکیت و توقف فعالیتهای غیرقانونی درمنابع طبیعی ادامه داد :تشخیص اراضی ملی
از مســتثنیات اراضی و مالکانه افراد از اهمیت باالیی برخوردار است و نقش ویژهای در جلوگیری از
زمینخواری ،رانتخواری ،تخریب و تصرف خواهد داشت.معاون حفاظت و اموراراضی ادارهکل منابع
طبیعی و آبخیزداری اصفهان اظهارداشت :ازجمله فعالیتهای اصلی و چشمگیردرراستای حفاظت
ازعرصههای طبیعی برای جلوگیری اززمینخواری و سوء استفاده خالفکاران میتوان به صدوراسناد
مالکیت،کاداستر( )Cadastreیا حدنگاری(نقشهبرداری ثبتی دارای ارزش حقوقی) و ایجادکمربند
حفاظتی اشارهکردکه این فعالیتها درطول حدود هشت سالگذشته رشد قابل توجهی داشته است.

واکسیناسیون پستچی ها تایک ماه آینده انجام می شود
واکسیناسیون کارکنان شــرکت ملی پســت بر اســاس تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و
پیگیریهای مدیرعامل شــرکت ملی پست مبنی بر مواجهه مستقیم این قشــر از کارکنان کشور با
مردم و امانات پستی تا یک ماه آینده انجام می شود .درهمین راستامدیرعامل شرکت ملی پست نیز
نسبت به پیگیری نامه آذری جهرمی و مکاتبات متعدد دراین خصوص اقدامکرد و با ابالغ نامه ای با
واکسیناسیون سریع ترکارکنان شبکه پستی دراولویتگروه سوم قرارگرفتند و برهمین اساس مقرر
شد تا کارکنان پست طی یک ماه آینده واکسینه شوند .پیش از این وزیر ارتباطات با توجه به نقش
بی بدیل پست درسنگرمقابله با شیوع ویروسکرونا و ارتباطات مستقیم این قشرازکارکنان به طور
مستقیم با مردم و امانات پستی و درمعرض خطربودن  ،طی نامه ای به وزیربهداشت ،درمان،آموزش
پزشکی خواستارتامین واکسن پرسنل شرکت ملی پست شده بود.

اصفهانی برای اطالع ازخاموشــی به سامانه پاســخگویی و اطالع رسانی
مشترکین «سپام»که ازسال  ۹۷برای نخستین باردرکشورراه اندازی شده
وارد شوند و ازطریق سه روش جست و جو براساس رمزرایانه ،مکانیابی و
زمان خاموشی به برنامه خاموشی دست یابند .جدول خاموشی مناطق نیز
روی سامانه وجود دارد.یکی دیگرازمشکالت قطعی برق ،نوسانات آن است
و باعث می شود صدماتی به دستگاه های برقی وارد شودکه دراین خصوص
مدیر روابط عمومی برق شهرستان از مشترکین خواست اگر وسیله برقی
در پی قطعی برق آسیب دید ،حداکثر تا  ۷۲ساعت بعد از آسیب با شماره
 ۱۲۱تماسگرفته و اعالم خرابیکنند.کارشناسان به محل اعزام و براساس
اطالعات شبکه ،خسارت وارده مشخص میشود و امکان پرداخت خسارت
ازسوی شرکت برق وجود دارد.این شرایط مدیرروابط عمومی شرکت توزیع
برق شهرستان اصفهان به مشترکین برق ،توصیهکرد تا حد امکان درمصرف
برق صرفه جوییکنند و برایکاهش مصرف برق تا حد ممکن بهتراست از
کولرهای آبی به جای کولرهای گازی استفاده شود ،چراکه کولرهای گازی
سه تا پنج برابر بیشــتر مصرف برق دارند .در صورت استفاده از کولرهای
گازی دما بین  ۲۴تا  ۲۶درجه تنظیم شود ،زیرا هر یک درجه کاهش دما،
 ۱۰درصد مصرف برق را افزایش می دهد همچنین مشترکین سعی کنند
درزمان پیک مصرف بین ساعت های  ۱۲تا  ،۱۸ترجیحا ازوسایل برقی غیر
ضروری استفاده نکنند.

است.وی تصریح کرد :طرحها و روشهای نوین آبیاری که نقش بسزایی در مصرف بهینه آب دارد
تاکنون در سطح  ۱۲۶هزار هکتار یعنی معادل نیمی از سطح کشت فعلی استان اجرا شده است که
به دنبال افزایش این سطح خواهیم بود.به گفته کارشناسان ،پیادهسازی و اجرای بهموقع و فراگیر
طرحهای آب و خاک در اســتان به همکاری بیشتر کشــاورزان نیاز دارد و این همکاری و تعامل،
ی بخشد در غیر این صورت
اجرای طرحهای مهندسی در مزارع استان اصفهان را تسریع و تسهیل م 
سبب کمشدن بهرهوری در مصرف انرژی و راندمان تولید خواهد شد.

کاهش خرید گوشت دربازاراصفهان
رییس اتحادیه فروشندگانگوشت قرمزاصفهان با اشاره بهکاهش خریدگوشت قرمزو اشباع شدن
بازار اصفهان از این محصول میگوید :فراوانی دام منجر به کاهش قیمت گوشت قرمز شده است.
اصغر پورباطنی ادامه میدهد :از طرفی هم تقاضا در بازار کم شده و با مازاد گوشت مواجه هستیم و
مقصر اصلی این شرایط را میتوان کمبود نهاده در کشور و خشکسالی دانست چرا که این دو عامل
باعث شده است تا دامداران توانایی نگهداری دام را نداشته باشند.وی به کاهش  ۱۰درصدی قیمت
گوشت در اصفهان اشاره و ابراز میکند :باید توجه داشــت که شرایط کنونی بازار گوشت قرمز زنگ
خطری برای آینده اســت ،چرا که امروز دامداران دام خود را وارد بازار کرده و با کاهش قیمت رو به
رو شدهایم و این در حالی است که در آیندهای نزدیک با کاهش گوشت قرمز افزایش چشمگیر این
قیمت را خواهیم داشت.
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز از  ۱۴۵هزار تومان به  ۱۰۸هزار
تومان رسیده است ،میافزاید :با این شرایط همچنان افزایش فروش گوشت را نداریم و بازار این
محصول همچنان در رکود قرار دارد.

مشکل کمبود روغن چه زمانی حل میشود؟
معاون نظارت و بازرسی ســازمان صمت اســتان اصفهان میگوید :همه روغنهای کارخانهای با
مصوبه کارگروه تنظیم بازار مشــمول افزایش نرخ  ۳۰تا  ۳۵درصدی شدهاند و ممکن است برخی
کارخانهها هنوز این قیمت را اعمال نکرده و برخی هم پیــروی کردهاند؛ تولید روغنهای یارانهای
داخل کشور با اســتفاده از مواد اولیه خام وارداتی اســت که با ارز ترجیحی  ۴۲۰۰وارد میشود؛ اما
روغنیکه منشأ تولید آن دانههای روغنی مانندکنجد،کانوال و ذرت باشد مشمول ارزدولتی نمیشود.
اکبر عادل مرام ،اظهار میکند :دلیل افزایش قیمت این محصول به گرانی هزینههای تولید مربوط
میشود؛ کمبود روغن به بحث تامین روغن خام کارخانهها داخل باز میگردد که وابسته به واردات
است و واردات هم به تحریمها و محدودیتهای موجود مربوط میشود .فعال شرایط تولید و عرضه
روغن نسبت به قبل بسیار بهتر شده است.معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان
خاطرنشان میکند :بر این اساس است که گاه در تامین مواد اولیه مشکل به وجود آمده و به کمبود
تولید یک محصول منتهی میشود که خوشبختانه این مشکل برای روغن در حال رفع شدن است.
عادل مرام با اشــاره به توزیع کاالهای اساسی چون روغن از طریق ســامانه رهتاب میگوید :این
سامانه درراستای حذف واسطهها ،سامان بخشی بازارو توزیع عادالنهترطراحی شدکه اهداف ستاد
تنظیم بازار اصفهان را به خوبی اجرایی کرده است.

خبر روز

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان:

استاندار اصفهان:

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با تاکید بر اینکه اکنون قیمت مرغ به صورت دستوری کنترل میشود ،گفت :تا این لحظه قیمت تمامشده مرغ در استان اصفهان

سدهای آبی قادربه
تامین برق مورد
نیاز نیستند
اســتاندار اصفهان گفت  :استان اصفهان
ســال ناگواری را به لحاظ خشکسالی در
حال ســپری کردن اســت به گونه ای که
با غهای کهن بــا قدمتی بیــش از هفت

قیمت مرغ به صورت دستوری کنترل میشود
تغییری نکرده و نهادهای نظارتی اجازه افزایش قیمت را نمیدهند.بهرام پاکزاد  ،با بیان اینکه قیمت مرغ زنده در اصفهان هیچ تغییری نکرده است ،اظهار کرد :در حال
حاضر مرغ زنده با هزار و یک تعهد از مرغداران گوشتی ،با قیمت مصوب  ۱۷هزار و  ۱۰۰تومان خریداری میشود.وی افزود :بعد از خرید مرغ از مرغداران ،این محصول
وارد سامانه رهتاب میشود و مرغداران با توجه به تعهدات بســیار ،اجازه ندارند مرغ را با قیمتی باالتر از نرخ مصوب بفروشند.دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان
با بیان اینکه قیمت مصوب  ۱۷هزار و  ۱۰۰تومان نرخ پیشنهادی مرغداران در سال گذشته بود ،اظهار کرد :امسال قیمت جوجه یکروزه هر روز افزایش و به بیش از ۹
هزار تومان رسید ،اما نهادهای نظارتی و تنظیم بازار سکوت مطلق کردند و به اعتراض مرغداران بها ندادند .وی همچنین به افزایش بیش از  ۳۰درصدی نرخ کرایهها و
خدمات اشاره کرد و گفت :بااینوجود و تا این لحظه قیمت تمامشده مرغ در استان اصفهان تغییری نکرده و نهادهای نظارتی اجازه افزایش قیمت را نمیدهند.پاکزاد
با بیان اینکه در این مدت جوجه ریزی در استان اصفهان انجام شده است ،گفت :مطابق اعالم اتحادیه در اردیبهشتماه حدود  ۷.۵میلیون قطعه جوجه ریزی انجام
شده است ،اما آمار جوجه ریزی کشور کاهش یافته ،چراکه شرکتهای مرغ مادر در مقطعی جوجه ریزی نداشتهاند و این امر بر کاهش تولید اثرگذار خواهد بود.

یا هشــت دهه در معرض خشــکی قرار
گرفته اند.
عباس رضایی اظهار کرد :آب پشــت سد

راهاندازی  800نیروگا ه خورشیدی درمناطق محروم استان اصفهان

بیشتر شــده ،گرما و از ســویی استخراج

پادگانهای نظامی و آسایش و آرامش مردم اقداماتی

قیمت خرید،سرعت عمل و پیگیری بسیج سازندگی

در حال انجام است.ســردار مجتبی فدا با اشــاره به

از مزایای این طرح است که جای تقدیر و تشکر دارد.

طرح راهاندازی نیروگاههای خورشیدی بیانکرد :این

فرمانده ســپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان

اقدام با هدف تقویت اقتصاد مقاومتی و تقویت بعد

اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد یک هزار

بسیار کم و فعالیت چاههای آب کشاورزی
بیت کوین و رمز ارزها هــم افزایش یافته
اســت و ســدهای آبی بهدلیل کمبود آب
قادر بــه تامین بــرق مورد نیاز نیســتند.
وی بــه مدیــران دســتگا ههای اداری
اســتان نیز توصیه کرد که در مصرف برق
واحدهای اداری نظارت بیشــتری داشته
باشــند و تیمی بهمنظور نظارت بیشــتر
بر مصرف انــرژی در دســتگاههای خود
تشکیل بدهند.
اســتانداراصفهان با اشــاره به برپا نبودن
کالسهای عمومی برای دانشــجویان در
دانشگاهها گفت :نباید سامانه سرمایشی
یک ســاختمان دانشــگاه برای تعدادی
دانشــجوی تحصیالت تکمیلی روشــن
باشد بلکه با تجمیع کالسها و فعالیتها
در یک ســاختمان یا واحد برای ســاعت
خاصی از دستگاههای سرمایشی استفاده
شود.
وی با بیان اینکه برخی محالت استان طی
چند روزه اخیر با قطعی برق و آب مواجه
بودند ،گفت :صرفهجویــی در مصرف آب
و بــرق و در مجموع انــرژی ،یک تکلیف
انســانی ،ملی ،شــرعی و اخالقی است.
رضایی به مسئوالن تاکید کرد :با توجه به
در پیش بودن انتخابات و مشکالت مرتبط
با تامین انرژی میطلبد که همه دست به
دســت هم بدهیم تا از بار این مشــکالت
بکاهیم.

فرمانده ســپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان
اصفهان در مراســم امضای توافقنامه راهاندازی ۸۰۰
نیــروگاه تجدیدپذیر خورشــیدی در مناطق محروم
استان اصفهان اظهار داشت :مجموعه شرکت توزیع
برق اســتان اصفهان یکی از دســتگاههای همکار
بسیار خوب ما در اســتان است که در ابعاد مختلف با
همدیگر همکاری داریم ،در فصل تابســتان در بحث
بهرهبرداری ازدیزلها و ژنراتورهای موجود درپادگانها
و اســتفاده از ظرفیت به منظور کاهش مصرف برق

عکس روز
رونمایی ازیک
ماشین جدید
ژاپنی با نام
ایرانی «آریا»
خودروســازی نیســان از
خــودروی الکتریکی کراس
اوور خــود بــه نــام «آریا»
در نمایشــگاه دائمــی این
خودروساز ژاپنی در یوکوهاما
رونمایی کرد.

اقتصادی خانوادههای نیازمند درحال انجام است.وی

و  ۳۱۶نیروگاه خورشیدی ســهمیه استان اصفهان

با بیان اینکه استان اصفهان با وضعیت خشکسالی

است ،گفت :پس از شروع طرح و اطالع یافتن سایر

مواجه شده است ،افزود :اجرای این طرح یک ظرفیت

افراد از مزایای این طرح  ،درصد متقاضیان تا  6برابر

خوب استکه درقالب پدافند غیرعامل  ،تقریباکشوررا

افزایش مییابد.وی ضمن درخواست پشتیبانی از

ازنیازمندی به برق سراسری خودکفا میکند ،این طرح

این طرح توسط مســئوالن اظهار داشت :در سطح

یک درآمد ثابت و ماندگار برای برخی خانوارها فراهم

استان پشتیبانیها را انجام خواهیم داد و رصد سپاه

آورده و همچنین از حاشیهنشینی  ،مهاجرت و تخلیه

وکمیته امداد این طرح برای مناطق محروم به صورت

روســتاها جلوگیریمیکند و کار کردن در این قالب

رایگان انجام خواهد شد .منطقه شرق ،اردستان و خور

بسیارحائزاهمیت است.فدا با اشاره به مزایای اجرای

و بیابانک جزو مناطق کم برخوردار استان هستند که

این طرح بیانکرد :مترکزبودن،هماهنگیها،کاهش

آمادگی اجرای این طرح دراین مناطق را داریم.

اخبارلان
با مسئو
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

برای رفع موانع تولید ،راهکارقانونی ارائه شود

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
دارد؛
مرثیه ای که همچنان ادامه

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :بیشک اهتمام مدیران و دستگاههای دولتی کمک به
تولید و رفع دغدغهها و موانع بخش تولید است ،اما خواستهها و انتظارات باید در چارچوب قانون و

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لردگان
دفن غیرمجاززباله درجنگلهای بلوط

مقررات باشد.اقبال عباسی افزود :بخشی از مشکالت فعاالن بخش خصوصی و تولیدکنندگان در
حوزه بانکی ،مالیاتی و بیمه است که با رایزنی سعی در رفع این مشکالت شده ،اما تصمیمگیریها
باید مطابق مقررات باشد.عباسی تصریح کرد :با رونق تولید عالوه بر اشتغالزایی ،حرکت اقتصاد
به سمت توســعه و آبادانی شــتاب میگیرد ،اما چنانچه واحدی از چرخه تولید بازماند بیشک
مشــکالت و موانع بزرگی فراروی آن قرار میگیرد.وی بخش مهمی از مشکالت و موانع تولید را

عکس :؟؟؟

ناشی از تحریمها دانست و ادامه داد :نبود مواد اولیه و چالشهای تامین آن بسیاری از واحدها
را با مشکالت جدی مواجه کرده از همین رو نباید مشکالت این حوزه را تنها به مسائل داخلی ربط
داد و باید واقعیتها را در نظر گرفت.

امسال  ۸۰واحد تولیدی درچهارمحال و بختیاری
بهره برداری میشود
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری  ،تعداد واحدهای صنعتی با باالی
 ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی این استان را  ۳۰۰مورد اعالم کرد و گفت :از این تعداد امسال  ۸۰واحد
به بهره برداری میرسد.سجاد رســتمی افزود :هزار و  ۷۵۵واحد صنعتی در استان جواز تاسیس
دریافت کردهاند و در حال احداث اســت که  ۲.۳۲درصد طرحهای در حال اجرای کشور را شامل

طبیعت به طور متوسط  300تا 400
هر تن پسماند در
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لیتر شیرابه زباله تولید میکند این در حالتی است
که زباله فقط در طبیعت رها شود و این نشان دهنده
میزان عناصر سنگین در شیرابه است که در جنگل
خسارتهایی به خاک و پوشش گیاهی وارد میکند

میشود.رستمی با اشاره به فعالیت  ۸۳۱واحد صنعتی در این استان ،اضافه کرد :این تعداد واحد
 ۱.۳۴درصد کل واحدهای صنعتی کشــور را به خود اختصاص داده و با اشــتغال  ۲۱هزار نفر۹۸ ،
صدم درصد اشتغال واحدهای صنعتی کشور را دارد.وی ادامه داد :سرمایهگذاری انجام شده در
بخش صنعت استان  ۱.۲درصد کل سرمایهگذاری صنعتی کشور است.رستمی به وضعیت معادن
این استان نیز اشاره کرد و گفت ۱۱۲ :معدن در این استان فعال اســت که برای یک هزار و  ۱۴نفر
اشتغالزایی کرده است.وی خاطر نشان کرد :این ســازمان در رتبه  ۱۱در بین  ۳۰استان قرار دارد.
رستمی در ادامه تشریح عملکرد این سازمان در سال  ،۹۹اظهار داشت :راه اندازی مجدد  ۲۰واحد
تولیدی راکد ،تشــکیل هفت انجمن تخصصی همگن و غیرهمگن ،افتتــاح خانه صنعت ،افتتاح
پتروشیمی لردگان و بهرهبرداری از شرکت آرد پس از  ۱۵سال از جمله این فعالیتها بوده است.

مرثیه ادامهداردفن غیراصولی و غیرمجاززباله درجنگلهای بلوط لردگان

طی تحقیقات انجام شده درجاهای مختلف افزایش فلزات سنگین مانند

قابل تبدیل شدن به کمپوست در آن موجود باشد و زباله سوزی با ایجاد

تمامی ندارد ،نکته حزنآلود ماجرا آن جاست که سالهای زیادی هیچ

جیوه ،سرب و نیکل درمناطقیکه شیرابه زباله دراطراف باشد درآبهای

نیروگاه های زباله سوز از دیگر راهکارهاست که البته سوزاندن زباله گاز

مسئولی دراین خصوص اعتراض هم نکرده بود.

زیرزمینی و سطحی مقداراین فلزات سنگینکه معموال مسمومیت ایجاد

متان و دی اکسیدکربن تولید میکندکه هرتن پسماند حدود  150تا 300

دادستان شهرستان لردگان اظهارداشت :درهمین راستا برخی مسئوالن

میکنند را افرایش داده است.عضو هیئت علمی مرکزتحقیقات و آموزش

مترمکعب تولید میکند .

شهرداری احضار شدند و دادگستری از آنها تحقیق کرده اما هوز به جمع

کشاورزی و منابع طبیعی استان،گفت :این شیرابه درادامه روی پوشش

تزاست اما شرایط دارد ،اینکه قابل
وی تصریحکرد :این نکته خود خسار 

بندی نهایی نرسیده است.

گیاهی ،تنوع و ساختار آن در جنگل تاثیر میگذارد که همین امر موجب

سوختن باشند،کربن زیادی تولید نشود و رطوبتشان پایین باشد .دفن

شروع فعالیت مرکزپذیرهنویسی سلولهای بنیادی
خونساز

سعید جریدهاصل ،در پایان خاطرنشان کرد :سالهاست که دفن زباله

میشود زادآوری درختان درمناطقیکه پسماند دفن میشود،کمترشود

زباله باید بهداشتی باشدکه رهاکردن درطبیعت ساده ترینکاراست لذا

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری از فعال شــدن مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی

در این محل صورت میگیرد اما تا این مدت هیچ گزارشی از سوی هیچ

که زاد آوری یکی ازعوامل بقای جنگل و زنده ماندن اکوسیستم است.

باید دراین شرایط هم زمین مناسب و دارای زهکش بوده،کف سازی شده

مرجعی به ما اعالم نشده است و نخستین باربعد ازانتشارکلیپی ازدفن

ایرانمنش اظهار داشت :خســارت به عرصههای جنگلی است و این در

و ارتباط کمتر زمین با آبهای زیرزمینی صورت گیرد همچنین شــیرابه

زباله درفضای مجازی  ،محیط زیست شهرستان لردگانگزارشی ارسال

حالی استکه این عرصهها درحال حاضرتحت تنشهای شدید محیطی

جمع آوری و تســویه شود تا خطرات ناشــی ازدفن زباله اعم ازآلودگی

خون با مراجعه به مراکز سپاس و با یک نمونه خون  ۱۰سی سی (برای آزمایش ژنتیکی) در پربار

کرد.یعقوب ایرانمنش ،دکترای جنــگلداری و عضو هیئت علمی مرکز

طبیعی و غیرطبیعی قراردارند و به زحمت دارند خود را نگه میدارند.

آب ،هوا ،انتشارعوامل بیماری زا و خسارت به منابع طبیعیکاهش یابد.

خونساز(سپاس) در اســتان خبر داد.حسین هاشــمی افزود :ســلولهای بنیادی خونساز،
ســلولهای چند توانی هســتند که قادرند انواع ســلولهای خونی را تولید کنند و اهداکنندگان
کردن بانک اطالعاتی ژنتیکی ایران برای یافتن اهداکننده مناسب جهت بیماران نیازمند به پیوند

تحقیقات و آموزشکشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری اظهار

وی اضافه کرد :هر تن پسماند در طبیعت به طور متوسط  300تا  400لیتر

ایرانمنش ادامه داد :مواد پالستیکی صدها سال درطبیعت زمان الزم دارد

سلولهای بنیادی خونساز همکاری کنند.وی اظهار داشت :ســن افراد برای ثبت در این سامانه

داشت :پسماند که در جنگل دفن شود از بخش جامد که شکل ظاهری

شیرابه زباله تولید میکند این درحالتی استکه زباله فقط درطبیعت رها

تا تجزیه شود پس ادامه این روند با حیات جنگل بازی میکند و معیشت

 ۱۸تا  ۳۵سال ،نداشتن ســابقه بیماری  ،مصرف نکردن داروهای خاص و سالمت کامل است و

زباله است و منظر زشتی را دارد و بخش بعدی شیرابه پسماند است که

شود و این نشان دهنده میزان عناصرسنگین درشیرابه استکه درجنگل

بخش زیادی ازمردم منطقه به جنگل وابسته است.

ن خون می توانند داوطلب کمک به بیماران نیازمند شوند.به گفته وی ،این روش ،اهدای
اهداکنندگا 

بخش عمده پسماند درکشوردارای رطوبت بوده و درایران زباله حدود 65

خسارتهایی به خاک و پوششگیاهی وارد میکند.

کارشناس جنگلداری با بیان اینکه بیشترمناطق جنگلی درلردگان است،

تا  70درصد دارای رطوبت است بنابراین شیرابه تولید میشود.

ایرانمنش با بیان اینکه راهکاراصلی مدیریت پسماند است وکاهش زباله

تاکید کرد :تولید اکســیژن و تفرجگاهی بودن از خدمات جنگل اســت

ایرانمنش تصریحکرد :شیرابه آبهای سطحی مانند رودخانه و چشمهها

باالترین مرحله اســت که نیازمند آموزش و فرهنگ سازی است ،بیان

بنابراین نباید بهراحتی در جنگل زباله دفن شود بلکه الزم است متولیان

و آبهای زیرزمینی را تحت تاثیرقرارمیدهد زیرا به زمین نفوذ میکنند.

کرد :تولیدکمپوست اززبالهکهکود تولید میشود و الزمه آن حداقل مواد

مکانیابی درست را انجام دهند.

چند سی سی خون برای انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت مشخصات ژنتیکی در بانک سلول
بنیادی ایران است و این روش برای اهداکننده سالم ،هیچ ضرری ندارد و سلولها به سرعت در
بدن وی بازسازی می شوند.

ورود مرغ به چهارمحال و بختیاری آزاد میشود

اجرای برنامه حمایتی تغذیهای مبتالیان به سل دربام ایران

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکالت بهوجود آمده در بحث تامین مرغ در اســتان ،اظهار کرد :کمبود مرغ در استان مشکالتی را برای شهروندان

رییسگروه تغذیه مرکزبهداشت چهارمحال و بختیاریگفت :برنامه مشارکتی حمایتی تغذیهای مسلولین دراستان یکی ازبرنامههای مداخلهای خوب ،عینی و انسان

ایجاد کرده ،متولی مباحثی مانند جوجهریزی ،تامین نهاده طیور و کشتار مرغ وزارت جهادکشاورزی اســت و موضوع نظارت بر توزیع مرغ نیز بر عهده سازمان

دوستانه است چراکه دراین طرح بهگروهی خدمت رسانی میشودکه هم آینده سازجامعه و هم ازنظرتغذیه به مادروابسته هستند.

صمت است.

کلیج اضافه کرد :یک هزار و  ۶۰۰کودک و یک هزار مادر در غالب طرح مشارکتی حمایتی تغذیهای مادر و کودک از خدمات تغذیهای بهره مند میشوند و با اجرای این

اقبال عباسی با اشاره به اینکه تولید و کشتار روزانه  ۸۰تن مرغ در استان جوابگوی نیاز شهروندان است ،بیان کرد :اگر میزان تولید جوابگوی نیاز روزانه نباشد باید

طرح  ۵۰درصد ازطول درمان آنها مرتفع خواهد شد.

جلوی خروج مرغ از استان را بگیریم و بحث واردات مرغ را نیز پیگیری کنیم ،همچنین باید نظارت بیشتری بر تولید و عرضه مرغ صورت بگیرد.

وی اظهارداشت :با توجه به افزایش روند مبتالیان به بیماری سل درکشور ،چهارمحال و بختیاری جزء بهترین استانها وکمترین میزان مبتالیان به سل را دارد و سرانه

وی با تاکید بر اینکه نباید بههیچ عنوان اجازه داد که شبکه توزیع کاال دچار مشکل شود ،گفت :برای حل مشــکل کمبود مرغ در بازار چهارمحال و بختیاری باید

این استان درابتال به این بیماری درکشورساالنه بین  ۲۰تا  ۲۵نفراستکه نیازبه تغذیه دربیماریهای عفونی دو برابرمیشود.

ورود مرغ برای جبران کمبود در این حوزه آزاد شود ،همچنین نیروی انتظامی و تعزیرات نظارت خود را برای جلوگیری از خروج مرغ از استان تشدید کنند.

وی افزود:گزارشهای موجود درکشورحاکی ازآن استکه سوء تغذیه درکودکان زیرشش سال وکمبود ریزمغذیها به ویژه ید ،آهن،کلسیم ،روی ،ویتامین  A ,Dو

عباسی تصریح کرد :نظارت بر بازار مرغ در حوزههای جوجهریزی ،عرضه مرغ به کشتارگاه و توزیع در سطح فروشگاه باید بهصورت شبانهروزی با حضور فیزیکی

 B۲دربرخی ازمناطقکشورهنوزبه عنوان یک مشکل عمده مطرح است.

بازرسان و با روشهای گوناگون انجام شود.

احمدلو اضافهکرد:کمبود ریزمغذیها با عوارض متعدد ازجمله اختالل رشد جسمی و تکامل مغزی،کاهش بهره هوشی،کاهش قدرت یادگیری و افت تحصیلی ،افزایش

ا...کرم نصیری ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با تاکید بر اینکه در تولید و عرضه مرغ مشکالتی در استان وجود دارد ،اظهار

موارد ابتال به بیماریها و پوکی استخوان و درنهایتکاهش توانمندیهای ذهنی و جسمی افراد ،توسعه اجتماعی ،اقتصادی مناطق وکشورها را به مخاطره میاندازد.

کرد :استانهای مجاور نیز مشکالت بسیاری در تامین مرغ دارند ،اکنون مرغ در این استانها با قیمت  ۳۰هزار تومان عرضه میشود.

وی اظهــار داشــت :یکــی از دالیــل کاهــش چشــمگیر شــیوع ســوء تغذیــه کــودکان در کشــور حاصــل اجــرای موفــق برنامههــای مداخلــهای مثل

وی بیان کرد :شاهد خروج مرغ تولیدی از چهارمحال و بختیاری به استانهای مجاور هستیم ،پیشنهاد میشود برای نظارت بیشتر در توزیع مرغ سامانه رهتاب

برنامه مشــارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر شــش ســال بر اســاس نتایــج مطلوب ایــن برنامه در بهبــود وضع تغذیه کــودکان و ارائــه عملکرد

در استان راهاندازی شود.

آنان است.

مفاد آراء
 3/47هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد
برخوار بخش  16ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی
تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده
اســت لذا طبق ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات
اســناد مالکیت صادر خواهد شــد  .صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نیست .
برابــر رای شــماره  140060302018000002کالســه پرونــده
 1398114402018000014شــرکت گاز اســتان اصفهــان به شناســه ملی
 10101891781نسبت به یک باب ایستگاه تقلیل فشار گاز به مساحت 494/54
متر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک  1887فرعــی از  445اصلی واقع در
خورزوق بخش  16ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/3/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/3/17 :
م الف  1136834 :ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء
 3 /48شــماره نامــه1400 /03 /08 -140085602033000916 :
آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت

اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شماره  139960302033000041مورخ 1399/08/22
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف اراضی تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات
و مالکیت آقــای داریوش علیزاده طــاری فرزند یداله کدملــی 0046420274
شماره شناســنامه  2035در ششدانگ قســمتی از یکباب خانه به مساحت 237
متر مربع مفروزی از پالک  1502فرعی از شــماره  -1اصلی واقع در روســتای
طار جزء بخش  11حوزه ثبتــی نطنز خریداری عادی و مع الواســطه از مالکین
رسمی آقای سید جواد فتاح زاده طاری و عادی از خانم مهین کریمی طاری محرز
گردیده اســت لذا در اجرای ماده  3قانون مذکور در دو نوبــت به فاصله  15روز و
به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شــود
تا چنانچه شخص یا اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی داشــته باشند از تاریخ
انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید
اخذ نماید و معترض بایســتی ظرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به
اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت در مراجع ذیصالح قضایی نموده
و گواهــی تقدیم دادخواســت را به ایــن اداره تســلیم نماید بدیهی اســت در
صورتی کــه اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یا معتــرض گواهی تقدیم
دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننمایــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند
مالکیت خواهــد نمود صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضــرر به دادگاه
نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/03/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/03/31 :
م الف 1144576 :علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت موضوع تبصره  3ماده 120
 3/49شــماره نامه 1400/03/10-140085602015000980 :آقای علیرضا
لطف بخش فرزند محمد علی با ارائه گواهی حصر وراثت مرحوم مقدسه قاسمی
ارات بنی مدعی گردیده که ســند مالکیت ششــدانگ یکباب خانه پالک 1670
فرعی از  582اصلی واقع در فوالدشهر بخش  9ثبت اصفهان در صفحه  38دفتر
 -236امالک فالورجان به نام خانم مقدســه ارات بنی ثبت و سند مالکیت صادر
و تســلیم گردیده و با عنایت به مدارک مثبت ابرازی ،خانم مقدسه قاسمی ارات

بنی فوت شده و در حال حاضر سند مالکیت پالک فوق الذکر نزد احدی از وراث
به نام محمدرضا لطف بخش ،می باشد .بنابراین طی اخطاریه شماره  890مورخ
 1400/02/18به نامبرده اخطار گردید که ظرف مدت  10روز نســبت به تحویل
سند مالکیت اولیه به این اداره اقدام نمایند لیکن طبق گواهی دبیرخانه ،از تاریخ
ابالغ اخطاریه ( )1400/02/20تاکنون ســند مالکیت مزبــور تحویل نگردیده
اســت .لذا با توجه به مرا تب فــوق و در اجرای تبصره  3مــاده  -120آیین نامه
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شــود و چنانچه دارنده سند مالکیت بدون
مجوز قانونی ظرف مهلت  10روز از تاریخ انتشــار این آگهی سند مالکیت پالک
فوق را تسلیم این اداره ننماید ،سند مالکیت وراث متوفی با رعایت کلیه مقررات

اعالم مفقودی

برگ سبز و دو برگ ســند و بیمه موتور سی دی 125
مدل  1395به رنگ مشکی به شماره پالک 631-66519
و شماره موتور  258041و شماره تنه  9541693مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی
کارت ماشین خودروی سواری پژو تیپ PARSTU5
مدل  1395به رنگ ســفید  -روغنی به شــماره پالک
ای ران  716-13م  69و شــماره موتور 164B0106822
و شــماره شاســی  NAAN11FE5GH734651و
شناسه ملی خودرو  IRFC951V1T273465به نام
آقای حسین معتمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

قانونی و وفق تبصره  3ماده  120آیین نامه قانون ثبت صادر و تسلیم خواهد شد.
م الف 1144402 :مصطفی شمســی مدیــر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک
زرین شهر (لنجان)

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاســارگاد سهامی خاص به
شماره ثبت  46709و شناسه ملی 10260647780
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/02/19تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شــرکت از واحد اصفهان به واحد ثبتی خمینی شهر به
نشانی اصفهان-خمینی شهر-مرکزی دانشگاه صنعتی-میدان فن آوری-خیابان
-6پالک -13طبقه همکف با کدپستی 8415682904انتقال یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه اصالح شد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1143933

آگهی تغییرات شرکت لچک ترنج نایین شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 812
و شناسه ملی 14004199150
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/02/25تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :مجید صفایی پور شماره ملی 1249950724به سمت
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و هانیه سادات حسینی شماره
ملی  0944793711به سمت رئیس هیات مدیره به مدت نامحدود
انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چکها وســفته وبروات و قراردادهای بانکی وعقود اسالمی با امضاء
منفرد رئیس هیات مدیره ومهر شرکت و نامه های عادی و اداری و
قراردادهای غیر بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین ()1144342
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آغازتزریق واکسن ایران برکت به داوطلبان اصفهانی
از ۲۰خرداد

خشکسالی دراصفهان آنقدروسعت پیداکردهکه تقریبا هیچ وعده ای نمی تواند دوباره زاینده رود را زندهکند؛

مدیرگروه تحقیقات تولید واکسن «کووایران برکت»گفت :چهارشهرشیراز ،اصفهان ،مشهد و بوشهر
درروزهای آتی وارد فازمطالعاتی واکسنکوو ایران برکت خواهند شد و تزریق به داوطلبان این شهرها

روزگارناخوش خشکسالی

از  ۲۰خرداد آغاز میشود.حسن جلیلی اظهار داشت :هشــت هزار داوطلب در این مناطق وارد طرح
مطالعاتی این واکسن خواهند شد که به این ترتیب ،تزریق دوز اول به داوطلبان مرحله سوم تست
انسانی به اتمام می رسد.وی ادامه داد :تاکنون دراستان های تهران و البرزبرای  ۱۰هزارو  ۵۰۰داوطلب
درقالب مرحله سوم تست انسانی ،تزریق انجام شده است .جلیلی ،سن داوطلبان مرحله سوم تست
انسانی را بین  ۱۸تا  ۷۵سال اعالم کرد و افزود :روش ثبت نام داوطلبان از طریق سامانه  ۴۰۳۰یا آی
گپ انجام می شود و داوطلبان پس ازانجام آزمایشات و درصورت داشتن شرایط الزم ،وارد این طرح
مطالعاتی می شوند.جلیلی با اشاره به اینکه از چند روز قبل فاز صنعتی تولید این واکسن آغاز شده
است ،گفت :طبق جدول زمان بندی حدود یک میلیون دوز را تاکنون تولید کردیم و منتظر هستیم تا
پس ازطی مراحل قانونی وگرفتن مجوزهای الزم دراختیاروزارت بهداشت قراردهیم.

شرکت  35هزارنفردردورههای آموزش هالل احمراصفهان
پدیده خشکسا لی از نظر فراوانی ،شدت و تداوم
و گسترش یکی از فرآیندها ی مهم ا کثر مناطق

است،کشور ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در میان یک
کمربند پر فشار خشک و نیمه خشک در معرض کمبود
بارندگی است

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت ۳۵ :هزار نفر طی یک سال
اخیر در دورههای آموزش عمومی این نهاد با محوریت مباحث ایمنی ،کمکهای اولیه و چگونگی
رویارویی با مخاطرات حضور یافتند.اصغر سلطانی سرجمع این آموزش ها را با بالغ بر یک هزار و
 ۴١۵دوره اعالم کرد و افزود :این دوره ها به فراخور زمان و مخاطبان ،به صورت حضوری و مجازی
برگزارشد.وی با اشاره به اهمیت تخصصگرایی ادامه داد :دراین مدت همچنین  ۱۳۲دوره تخصصی
برای نجاتگران و امدادگران جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان برگزار شد و در مجموع سه هزار و
 ۲۰نفر در این دوره ها شرکت کردند.سلطانی با اشاره به اهمیت آموزش برای مواجهه درست با انواع
خطرات و بالیا اظهار داشت :هر اندازه در زمینه آموزش چه در کوتاه و چه در بلندمدت سرمایه گذاری
صورت بگیرد ،سودمند خواهد بود.معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر اصفهان با اشاره
به همه گیری بیماری کووید ۱۹-و لزوم افزایش مباحث آموزشــی در این پیوند افزود :تولید انواع
محتواهای الکترونیکی و مجازی با موضوعات آموزشی و فرهنگ سازی از زمان شیوع ویروس در

پریسا سعادت

در حالی که هنوز وعده جاری شدن زاینده

طوالنی ادامه پیدا میکند ،گفت :این موضوع عدم تعادل هیدرولوژیکی

مشکالت دیگری خواهد شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان

رود به کشــاورزان محقق نشده و مردم در

ایجاد میکند .منشــأ اصلی خشکســالی کمبود بارش برای یک مدت

با بیان اینکه  ۴۰درصد ازمناطق جهان جزو مناطق خشک و نیمه خشک

اصفهان تابستان سختی را پیش رو خواهند داشت ،هرروزابعاد تازه ای از

طوالنی استکه ازیک فصل شروع میشود ،زمانیکهکاهش بارندگی و

و خشک و نیمه مرطوب قرار دارند ،اضافه کرد :پدیده خشکسالی از نظر

رشد خشکسالی و حیطه های گسترده آن شــنیده می شود .برخی از

بینظمی آن روند رشد و حیات انسان و محیط را مختلکند ،خشکسالی

فراوانی ،شدت و تداوم و گسترش یکی از فرآیندهای مهم اکثر مناطق

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تالش دارند تا به نوعی خواسته ها

به وجود میآید.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه

است،کشــور ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در میان یک کمربند پر فشار

و اولویت های استان را دربرنامه های انتخاباتی خود بگنجانند؛ اما درعمل

استان اصفهان اکنون با  ۴خشکسالی روبه رو است ،بیانکرد :خشکسالی

خشک و نیمه خشک درمعرضکمبود بارندگی است.

عمق خشکسالی و مشکالت ناشی ازآن حاال به حدیگسترده استکه به

اقلیمی ناشــی از کمبود بارش و توزیع نامناسب ســاالنه ،خشکسالی

این وضعیت در حالی است که به نظر نمی رسد دولت آینده فارغ از اینکه

نظر نمی رســد به راحتی بتوان در آینده ای نزدیک امیدی به احیا و رفع

هیدرولوژیکی ناشی از خشــکی رودخانهها ،خشکسالی کشاورزی که

چه کسی در رأس آن باشد بتواند برای اصفهان و زاینده رود کاری انجام

مشکل زاینده رود و آب اصفهان داشت .مطالبه جاری بودن زاینده رود در

منجر به عدم کشــت  ۱۰۰هزار هکتار از مزارع و در معرض تنش آبی قرار

دهد .در واقع سوء مدیریت ها و نبود برنامه ریزی درست و عدم اجرای

حالی به عنوان یکی ازاصلی ترین خواسته های اصفهانی ها مطرح است

گرفتن آنها و خشکسالی ژئوهیدرولوژیکه باعثکاهش آب سفرههای

قانون راهی برای احیا و زنده شدن دوباره منابع زیر زمین اصفهان باقی

که بررسی و ارائه چشم اندازها ازسویکارشناسان نشان می دهد تقریبا

زیرزمینی ،خشک شدن چشمهها و قنوات شــده است.وی با اشاره به

نگذاشته است .طبیعی است رودخانهایکه خشکی آنکامال دستسازو

هرنوع وعده مبنی برجاری شدن زاینده رود حداقل تا چندین ماه آینده و

کاهش آب منابع زیرزمینی بیانکرد:کاهش آب سفرههای زیرزمینی در

مدیون عدم اطاعت ازقانون توسط مسئوالن به دلیل ترس و یا بیکفایتی

یا حتی سال های بعد امکان پذیر نخواهد بود .اخیرا مدیرکل مدیریت

طول سال به بیش ازیک مترهم رسیده است و سبب فرو نشست زمین

بوده ،همیشه در تبلیغات داوطلبان جایگاه اصلی را داشته باشد ،چراکه

بحران استانداری اصفهان جنبه هایی ازعمق خشکسالی اصفهان را رسانه

میشود.شیشهفروش با اشاره به عواقب خشکسالی گفت :بیشترین

خشکی این رودخانه تمدنکهن اصفهان را درخطرنابودی قرارداده است.

ای کرده است .به گفته وی  ،اســتان اصفهان با  4خشکسالی اقلیمی،

تاثیر خشکســالی روی فعالیتهای اقتصادی از جمله کشــاورزی و

از یک سو کشاورزی که یکی از محورهای اصلی اقتصاد اصفهان است و

هیدرولوژیکی،کشاورزی و ژئوهیدرولوژی روبه رو است.منصور شیشه

فعالیتهای وابسته به آن است ،خشکسالی سببکاهشکیفیت محیط

دامداری و صنایع مرتبط با آن تحت تاثیرقرارگرفته است و از سوی دیگر

فروش با بیان اینکه خشکســالی یک دوره خشــکی است که به مدت

زیســت و مشــکالتی در مناطق مختلف ،مهاجرت از روســتا به شهر و

فرونشست زمین این سرزمینکهن را تهدید میکند.

اخبار
هشدارپلیس فتای اصفهان درخصوص اپلیکیشنهای
انتخاباتی

خبر روز
رییسامور پشتیبانی آموزش
وپرورش اصفهان خبر داد:

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان با هشــدار در خصوص نصب اپلیکیشنهای انتخاباتی روی

توزیع کتب درسی از
 ۱۰شهریورماه

میشوند.سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی ادامه داد :با شروع تبلیغات کاندیداهای سیزدهمین

رییس امــور رفاهیو پشــتیبانی اداره کل

گوشیهای تلفن همراه گفت :این اپلیکیشنها توسط کالهبرداران در شبکههای اجتماعی منتشر
دوره انتخابات ریاست جمهوری ،بسیاری از افراد با بهره گیری از روشهای نوین تبلیغات دست به
انتشار اپلیکیشنهای موبایلی برای آشنایی با کاندید موردنظر خود میکنند.وی بیان داشت :در این
میان کالهبرداران و سودجویان هم از فرصت استفاده کرده و با ترفند ایجاد اپلیکیشنهای مختلف
در پوشش تبلیغ و ارسال آن در شبکههای اجتماعی گوناگون و تحریک افراد به دانلود و نصب آنها،
دست به سودجویی از کاربران میزنند.سرهنگ مرتضوی به شهروندان هشدار داد :هنگام برخورد
با تبلیغات اغوا کننده و دریافت لینکهای ناشــناس هوشــیار بوده و حتما از صحت آدرس وارد
شده اطمینان حاصل و به نتایج موتورهای جستجوگر اکتفا نکنند ،چون احتمال ارسال درگاههای
فیشینگ برای کاربران وجود دارد و در صورت کلیک روی آن و انجام عملیات بانکی ،اطالعات آنها
به سرقت رفته و ازحساب آنها به صورت غیرمجازبرداشت میشود.وی خاطرنشانکرد :شهروندان
میتوانند آخرین و به روزترین آموزشهای الزم در خصوص استفاده صحیح از ظرفیتهای فضای
مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی  www.cyberpolice.irدریافت کنند.

ناکامی قاچاقچیان درآتش زدن  ۱۴۲کیلو تریاک
سرپرست معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت :ماموران یگان تکاوری
فرماندهی انتظامی استان اصفهان حین گشت زنی در یکی از محورهای خاکی منطقه شرق استان
به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مشــکوک و برای بررسیهای بیشتر به آن دستور توقف
میدهند .سرهنگ محمد دالوند با بیان اینکه راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرارمیکند،
افزود :ماموران بالفاصله به تعقیب خودرو میپردازند که در ادامه راننده و سرنشین ،خودرو را در کنار
جاده آتش زده و قصد متواری شدن داشتند که با اقدام سریع و بهنگام ماموران هر دو نفر دستگیر
و حریق خودرو نیز توسط عوامل آتش نشانی مهار میشود.سرپرست معاونت عملیات فرماندهی
انتظامی استان اصفهان گفت :در بازرسی از خودروی مذکور  ۱۴۲کیلو تریاک که  ۳۴کیلو و  ۶۰۰گرم
آن به صورت سوخته تریاک بود ،کشف و متهمان به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

کالهبرداری ازدانشجویان با درج آگهی جعلی
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت :در پی شکایت تعدادی از دانشــجویان مبنی بر اینکه
فردی در یکی از شبکههای اجتماعی با ترفند ترجمه ارزان قیمت متون ،اقدام به دریافت بیعانه و
هزینه پیک میکند و در نهایت هیچگونه خدماتی ارائه نمیدهد ،موضوع در دستور کار کارشناسان
این پلیس قرار گرفت .سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی افزود :کارشناسان با تحقیقات علمی و
تخصصی خود دریافتند متهم با استفاده از این ترفند به ازای هر درخواست مبلغ  ۲میلیون ریال به
عنوان بیعانه و هزینه پیک دریافت میکرده است.رییس پلیس فتای استان اصفهان با بیان اینکه
متهم با این ترفند موفق شده بود  ۷۰میلیون ریال از دانشــجویان کالهبرداری کند ،عنوان داشت:
با استفاده از اقدامات علمی و پلیسی ،ســرانجام هویت اصلی متهم به دست آمده و وی در یک
عملیات ویژه دستگیر شد.سرهنگ مرتضوی خاطر نشــان کرد :به کاربران فضای مجازی توصیه
میکنیم از صفحات و تبلیغاتی که در شــبکههای اجتماعی با عناوینی مانند ترجمه ارزان قیمت،
بلیت های لحظه آخری ،تورهای گردشگری و  ...هستند توجه نکرده و هیچگونه وجهی به شماره
حسابهای ارائه شده توسط منتشر کنندگان این آگهیها واریز نکنند ،چرا که بیشتر این آگهیها
با هدف کالهبرداری در شبکههای اجتماعی درج میشوند.

آموزشو پرورش اســتان اصفهان ،آخرین
مهلت روند ثبتنام کتابهای درسی دانش
آموزان میان پایه ،ورودیهــا اول ،هفتم و
دهم ،افزایش قیمتکتابها و توزیع آندر

دستور کار قرار گرفت که در مجموع بالغ بر سه میلیون و  ۴۰۰هزار بازدید را در پی داشت.

زندان جدیدکاشان به بهرهبرداری رسید
پس از  12سال از آغاز کلنگزنی و ساخت آن با حضوراســتاندار ،رییس کل دادگستری ،مدیرکل
زندانهای اســتان اصفهان،نماینده ولی فقیه وامام جمعه کاشــان و دیگر مســئوالن استانی و
منطقهای افتتاح و به بهرهبرداری رســید.محمود ضیایی فرد با بیان اینکه ندامتگاه جدید کاشان
شامل قسمتهایی نظیرسالن مالقات ،نمازخانه و دیگرسالنهای مورد نیازاست،گفت :درراستای
افزایش سطح امنیت زندانکاشان سه میلیارد تومان ویژه مباحث امنیت ،نظیردوربین مداربسته و
دیگرموارد هزینه شده است.درادامه نیزحبیبی ،رییسکل دادگستری استان طی سخنانی با تاکید
بر اینکه استقرار شعب محاکم تجدید نظر در کاشــان یک اقدام عملی در جهت تحول بود ،در مورد
ساخت ندامتگاه جدیدکاشان ابرازداشت :سیاست نظام جمهوری اسالمی ایران توسعه وگسترش
زندانها نیست بلکه سیاست تمامی مدیران قوه قضاییه به پیروی ازدستورهای شرع اسالم و برپایه
فرمایش رهبر معظم انقالب این است که جمعیت زندانها به حداقل برسد.وی با بیان اینکه بر پایه
دستورهای آیین و مکتب ما در واقع هدف از مجازات زندان به هیچ وجه انتقامجویی و انتقامگیری
از مجرم نیست ،خاطر نشان کرد :سیاست نظام با توجه به فرمایش و سیاستگذاری امام راحل از
ابتدای انقالب که فرمود «زندانها باید تبدیل به دانشگاه شود» بر همین مبنا هدف اصلی از اعمال
حبس برگشت به زندگی شرافتمندانه است.

 ۱۳هزارمیلیارد تومان معوقات دراستان اصفهان وجود دارد
رییس اداره وصول حق بیمه ادارهکل تامین اجتماعی استان اصفهانگفت:دراستان اصفهان ۱۳هزارمیلیارد تومان معوقات وجود داردکه  ۳۰تا  ۴۰درصد جرائم است.
محمدرضا ذوقی درخصوص شرایط بخشودگی جرائمکارفرمایان اظهارداشت :براساس بند  3تبصره  5قانون بودجه 1400کلکشورکارفرمایان فعال واحدهای تولیدی،
صنعتی ،خدماتی میتوانند با مراجعه به خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانه  es.tamin.irدرخواست خود را برای استفاده بخشودگی جرائم را
ثبت سیستمکنند.وی افزود:یک هفته بعد ازثبت این درخواست همکاران ما دربخش اجرایی،شرایط بهرهمندی آنها را اعالم میکنند و پس ازابالغ این موضوع  10روز
فرصت دارند تا به شعب تامین اجتماعی مراجعهکنند و ازاین تسهیالت بهرهمند شوند.رییس اداره وصول حق بیمه ادارهکل تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به
اینکهکارفرمایان تا حداکثرآخرتیرماه فرصت مراجعه به سایت خدمات غیرحضوری را دارند ،بیانکرد:دراستان اصفهان 13هزارمیلیارد تومان معوقات وجود داردکه 30
تا  40درصد جرائم است و راه پرداخت تعهدات قانونی تامین اجتماعی  80درصد مربوط به مستمری بگیران است.وی با بیان اینکه تسهیالت فراهم شده درخصوص
کارگاههای فعال است،گفت:کارفرمایانیکه سطح اشتغال خود را نسبت به بهمن 98حفظکرده باشند و درطول استفاده ازبخشودگی جرائمکه میتوانند تقسیطکنند،
تا آخرین پرداخت قسط این اشتغال را حفظ کنند و حق بیمه جاری کارکنان را پرداخت کنند ،میتوانند از این بخشودگی جرائم بهره مند شوند.وی خاطرنشان کرد:
امسال برای اولین بارازفروردین ماه مستمریشان براساس افزایش  1400دریافتکردند و بخش قابل توجهی ازمستمری بگیران نیزدراردیبهشت ماه دریافتکردند.

مدارس استان را تشریح کرد.علیرضا عابدی

دبیر انجمن صنفی داروخانه های دامپزشکی استان:

در خصوص روند ثبت نام کتابهای درسی
و زمان بندی آن ،اظهار کرد :ثبت نامها از ۲۲

با اوج شدید فارغ التحصیالن دامپزشکی مواجه هستیم

دانش آموزان میان پایه فرصت دارند ثبت

ویرایش سوم ضوابط صدور پروانههای داروخانههای

پروانه ها درویرایش سوم است اما نوزابالغ نشده و ما

دامپزشکی است و پروانهها با سیاستهای حاکمیتی

درجریان جزئیات آن نیستیم ،ابرازداشت :دامپزشکی

درسازمان دامپزشکیکشورهمراه هستند .دبیرانجمن

حرفهای است که صنوف مختلفی در آن حضور دارند

صنفی داروخانه های دامپزشــکی اســتان اصفهان

مانند داروساز ،پزشک عمومی ،متخصص ،آزمایشگاه

افزود :سازمان دامپزشکی کشور ،یک سازمان دولتی

و ...آن چیزیکه برای ما و جامعه انسانی اهمیت دارد،

استکه زیرنظروزارت جهادکشاورزی است .سازمان

این استکه دارو باید به صورت سیستماتیک به دست

نظام پزشــکی جمهوری اســامی یک  NGOاست

دام طیور یا هر کســی که نیاز دارد ،برسد.دبیر انجمن

که صدور پروانهها به عهده ســازمان نظام است.وی

صنفی داروخانه های دامپزشــکی اســتان اصفهان

با توجه به قانــون بهرهبری بخش کشــاورزی منابع

تصریحکرد :درمانگراول باید معاینهکرده و تشخیص

طبیعی،گفت :چند سال اخیرسازمان نظام ،پروانهها را

دهد و نسخه بنویســد ،داروخانه هم نسخه را تحویل

صادرمیکند .تغییراتیکه به مرورروی صدورپروانهها

میدهد .چیزی که مدنظر من اســت ،باید جمعیت

انجام میشود ازجمله تغییرات مدیریتی ،باعث صدور

دامی مثل جمعیت انسانی باشد اما متاسفانه در چند

ویرایشهایی میشــود.فروتن با بیان اینکه صدور

سالگذشتهکاهش داشتیم.

فروردین ماه شروع شده و تا  ۲۲خردادماه
نامکتب درسی خود را انجام دهند ،همچنین
ثبت نام کتابهای درسی ورودیهای اول،
هفتم و دهم از ابتدای تیرماه شروع میشود
و تا پایان شــهریورماه ثبت ســفارش کتب
درسی آنها ادامه دارد.وی با بیان اینکه از ۱۰
شهریورماه توزیع کتابهای درسی در سطح
مناطق آموزش و پرورش اســتان شــروع
میشــود ،افزود :از همیــن تاریخ مدارس
کتابها را در اختیــار دانش آمــوزان قرار
میدهند و اکنون از طریق آموزش و پرورش
استان توزیع کتابها توزیع انجام میشود
و کتب درســی در حال توزیع شــدن است
و مناطــق مطابق برنامه ریزی اعالم شــده
کتابهای درسی را تحویل میگیرند.رییس
امــور رفاهی و پشــتیبانی اداره کل آموزش
و پرورش اســتان اصفهان ،تصریح کرد :تا
اوایل شــهریورماه کتابها در مدارس بین
دانش آموزان توزیع میشود و با ورود دانش
آموزان به مدرسه که پیش بینی امسال هم
 ۱۵شهریور مانند ســال گذشته است ،کتب
درســی در اختیار آنها قــرار میگیرد .وی با
اشاره به افزایش قیمت کتب درسی امسال،
اظهار کرد :امسال قیمت کتب درسی حدود
 ۲۵درصد نسبت به ســال گذشته افزایش
داشــته که به غیر از این قیمت و نرخ کتابی
که پشت جلد کتاب اســت ،مدیران اجازه
ندارند که مبلغ اضافهتری را از والدین دانش
آموزان دریافت کنند.

دبیر انجمن صنفی داروخانه های دامپزشکی استان
اصفهان،گفت :ما باید یک نسبت منطقی بین جمعیت
دامی و تعداد داروخانه ها داشــته باشیم .همینطور،
درمانگرها باید نســبت منطقی با داروخانهها داشته
باشــند .بیش از این حد به صالح نیســت و امنیت
شغلی همکاران به خطر میافتد و از یک طرف امکان
اینکه دارویی بی رویه وارد بازار شــود ،زیاد اســت و
ســامت بهداشــت غذا را با مخاطره روبهرو میکند.
سعید فروتن اظهارکرد :صدورآییننامه جدید دردست

عکس روز
پارک ملی توران؛
مناسبترین
زیستگاههای
یوزپلنگ آسیایی
حدود  ٢هزار ســال پیش
یوزها در بیشــتر نقاط آسیا
حضور داشــتند ،اما اکنون
منحصر به نواحــی بیابانی
ایران شده اند.
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ذوبآهن ،پیروزدوئل دوستانه لیگ برتریها
دیدار دوستانه تیمهای ذوبآهن اصفهان و پدیده خراسان در روزهای تعطیلی لیگ برتر به سود

ایران -بحرین؛

حریف اصفهانی به پایان رسید.
پس از اردوی یک روزه شــاگردان مهدی رحمتــی در اصفهان ،تیم فوتبال پدیده عصرشــنبه در

جدال حساس شاگردان «اسکوچیچ» با میزبان

ورزشگاه فوالدشهر اصفهان به مصاف ذوبآهن رفت؛ پیش از این قرار بود تورنمنتی چهار جانبه در
مشهد برگزار شود و ذوبآهن یکی از تیمهای شرکتکننده در این تورنمنت باشد ،اما مشکالت
مالی پدیده و نبود زیرساخت الزم د مشــهد باعث شــده تا در روزهای تعطیالت ملی ،برگزاری
تورنمنت دوستانه منتفی شــود.با اینحال مهدی رحمتی تصمیم گرفت تا تیمش را یکروزه به
اصفهان ببرد و پس از محک زدن زدن مقابل ذوبیها ،به مشهد بازگردند و مهیای دو دیدار تدارکاتی
خانگی پیش از شروع دوباره لیگ برتر شوند؛ شنبه شب و با توافق انجام شده با باشگاه ذوبآهن،
دیدار دوستانه پدیده و ذوبآهن در ورزشگاه فوالدشــهر برگزار شد تا دو تیم برای چهارمینبار در
این فصل مقابل یکدیگر قرار گیرند.
دیدار رفت لیگ برتر که پدیــده مقابل ذوبآهن بــا هدایت رحمان رضایــی و در روزهای رخنه
گسترده کرونا در اردوی این تیم توانست به برتری برسد ،دیدار در جام حذفی که محتبی حسینی
و شاگردانش موفق به حذف حریف مشهدی شــدند ،دیدار برگشت لیگ برتر که در مشهد بازی
با تساوی به پایان رسید و شنبه شــب چهارمین دوئل دو تیم بود که رحمتی میخواست جبران
مافات شکست مقابل حسینی را انجام دهد.اما نتیجه بازی دوستانه شنبه شب بالعکس خواسته

تیم ملی ایران برای این که در گروه اول شود و کار را به

پدیده از زمین خارج کند؛ نیمه اول بازی با حساب  2بر  2مساوی به پایان رسید ،قنبری و شنانی

برسد .تساوی مقابل یکی از تیمهای عراق و بحرین نیز

رحمتی بود و مجتبی حسینی توانست برای سومینبازی متوالی تیمش را بدون شکست مقابل
برای ذوبآهن و معصومی و جعفری برای پدیــده گل زدند و نیمه دوم برخالف نیمه اول ،کمگل
دنبال شد و شاگردان حسینی توانستند توسط مجتبی حقدوســت به گل برتری برسند تا بازی

احتماالت نرساند ،باید مقابل بحرین و عراق به پیروزی
احتماال ایران را دررده دوم قرارخواهد داد

با پیروزی ذوبآهن به پایان برسد .همچنین مجتبی فریدونی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ،از
نزدیک تماشاگر تالش شاگردان مجتبی حسینی در ورزشگاه فوالدشهر بود.

شرط «رادو» جهت بازگشت به پرسپولیس
بوژیدار رادوشویچ که این روزها در کشورش به سر میبرد ،به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده که اگر
مطالبتش به زودی پرداخت نشود ،قراردادش را یک طرفه فسخ میکند.البته این تنها خواسته
این دروازهبان کروات برای بازگشت به پرسپولیس نیست و او به خاطر رفتارهای مدیران باشگاه

سختی پیش رو داریم ،اما میتوانیم ســربلند از بازی پیش روی خود

بحرین و قطر دارد .انصراف کره شمالی از ادامه مسابقات به ضرر ایران

مقابل ایران بیرون بیاییم».

تمام شد؛ زیرا قرارنیست نتایج تیمها مقابل تیم آخرگروه محاسبه شود.

جام جهانی  2022مقابل تیم بحرین قرار می گیرد ،دیداری که با توجه به

دیدار رفت دو تیم با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ملی بحرین به پایان

ایران مقابل کامبوج برد پر گلی کسب کرده بود که در صورت دوم شدن در

وضعیت جدول گروه ســوم این رقابت ها نقشی تعیین کننده در صعود

رسید؛ دیداری که در کشور بحرین برگزار شــد و حال با توجه به شیوع

گروه ،شاگردان اسکوچیچ را دربین یکی ازتیمهای برتردوم قرارمیداد.

ملی پوشان ایرانی به دور بعد دارد.

ویروس کرونا و البته البــی بحرینیها که میزبانی این چند مســابقه

تیم ملی ایران برای این که در گروه اول شود و کار را به احتماالت نرساند،

شاگردان دراگان اسکوچیچ پنجشنبه شب در نخستین جدال شان در

گروه سوم را گرفتند ،ملی پوشــان ایران دیدار برگشت را هم باید دوباره

باید مقابــل بحرین و عراق به پیروزی برســد .تســاوی مقابل یکی از

دور برگشــت رقابت های انتخابی جام جهانی با نتیجه  ۳بر یک مقابل

در بحرین برگزار کنند .با توجه به بحرینی بودن رییس  AFCباید منتظر

تیمهای عراق و بحرین نیز احتماال ایران را در رده دوم قرار خواهد داد .در

هنگ کنگ به پیروزی رسیدند تا با  5بازی و  9امتیاز در رتبه سوم جدول

امتیازات بیشتر به بحرینیها هم باشیم .امیدواریم این امتیازات روی

صورتی که ایران مقابل عراق و بحرین یک برد و یک تساوی کسب کند ،با

گروه سوم این مسابقات قرار بگیرند.

عملکرد داوری تاثیر نگذارد .شکســت ایران در این مسابقه احتماال به

در نظر گرفتن این که نتایج مقابل کامبوج محاسبه نمیشود ۱۰ ،امتیازی

ناراحت است و در نامه خود به باشگاه نوشته که برای بازگشتش باید عذرخواهی رسمی از سوی
مدیران باشگاه اعالم شود.
بوژیدار رادوشــویچ درباره آخرین وضعیت خود و اینکه آیا به ایران بازخواهد گشت یا خیر ،اظهار
کرد :فعال اتفاق جدیدی رخ نداده است و منتظر هســتم ببینم باشگاه چه اقدامی انجام میدهد
و وضعیت چطور خواهد شــد.باید دید مدیران پرســپولیس زیر بار عذرخواهی رسمی از این گلر
کروات میروند یا نه.

اقدام جدی برای برکناری «مجیدی»!
طی روزهای گذشــته خبری از باشــگاه اســتقالل در مورد فعالیتهای فرزاد مجیدی ،کمک
سرپرســت این تیم به گش رســیده و احتمال دارد باشگاه اســتقالل به دلیل همین گزارشها
فرزاد مجیدی را از سمت کمک سرپرستی این تیم برکنار کند.این در حالی است که تا این لحظه
احمد مددی تحت تاثیر این گزارشها قرار نگرفته و فرزاد مجیدی را در جایگاه کمک سرپرستی
استقالل حفظ کرده است.
با این حال این شایعه از اطراف باشگاه اســتقالل به گوش میرسد که ممکن است طی روزهای
آینده باشگاه با فرزاد مجیدی به صورت محترمانه قطع همکاری کند.

سمیه مصور

تیم ملی فوتبال ایران امشب و درحساس
ترین دیدارش در رقابت هــای مقدماتی

در ســوی مقابل تیم ملی بحرین ،پنجشنبه شب با  ۸گل ضعیفترین

منزله پایان رویای رسیدن به جام جهانی  ۲۰۲۲خواهد بود.

خواهد شد ،ضمن این که تفاضل گل ایران مثبت  ۲است.

تیم گروه ،یعنی کامبوج را در هم کوبید تا هم موقتا و با یک بازی بیشتر

تیم ملی ایران برای صعود به دور نهایی رقابت های مقدماتی جام جهانی

نتیجه به دســت آمده مقابل تیم هنگ کنگ در اولین دیدار نتوانســت

نسبت به ایران و عراق به صدر جدول برود و هم خط و نشانی برای ملی

 2022نیاز به برتری در ســه دیدار پیش رو دارد تا بدون هیچ اما و اگری

رضایت هواداران ایرانی را به دســت آورد که البته می توان آن را به عدم

پوشان ایران کشیده باشد.

راهی دور بعدی شود .طبق قانونی که ازقبل تعیین شده است ۸ ،تیم اول

بازی تدارکاتی تیم ملی نسبت داد .از این رو انتظار می رود که اسکوچیچ

خط و نشانی که ســرمربی بحرین هم آن را ادامه داد و در مصاحبهای

گروهها و  ۴تیم برتر دوم به مرحله نهایی صعود میکنند .البته در صورتی

تاکتیک مناسبی برای مقابله با تیم بحرین در نظر بگیرد؛چراکه با توجه

درباره جدال با ایــران گفت« :مــا در ترکیب تیم ،بازیکنانــی داریم که

که قطر اول شود ۵ ،تیم برتر دوم به مرحله نهایی راه خواهند یافت.تیم

به بازیکنان آماده ایکه دراختیاردارد و ازلحاظ ستاره ها ،یک سروگردن

میتوانند تفاوت ایجاد کنند و در پایان یک شگفتی خلق کنیم .بازیهای

ملی ایران در گروه  Cمسابقات مقدماتی جام جهانی ،رقابت سختی با

باالتر ازتیم بحرین است.

خبر روز

نگاه والیبال ایران به سوی کدام هدف است؟
تیم ملی والیبال ایران خود را برای حضور در رقابتهای المپیک  2020آماده میکند.بهروز عطایی ،ســرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران در خصوص هدف تیم
ایران در رقابت های والیبال لیگ ملت ها و المپیک توکیو گفت «:فکر می کنم نگاه و هدف فدراسیون و آلکنو ،المپیک است و تیم در لیگ ملت ها بازی هایش را به
نمایش می گذارد تا سرمربی برای انتخاب  ۱۲بازیکن به جمع بندی نهایی برسد .تیم ما ،تیم با کیفیتی است و می تواند کارهای بزرگی را رقم بزند ،اما در المپیک تیم
ما یک طرف قضیه است و طرف دیگر به آمادگی حریفان برمی گردد .به هر حال تیم کار خیلی خیلی سختی در المپیک دارد .به نظرم رمز موفقیت تیم این است که
با  ۱۲بازیکن کار را پیش ببرد ،نه  ۶بازیکن .آلکنو حاال  ۶بازیکن آماده و ستاره دارد ،اما او طرح  ۱۲بازیکن هم سطح و آماده را می خواهد تا المپیک در تیم اجرا کند».

به یاد روزهای سیاه و سفید
دهه شصت

یونایتد باید تقویت شود

خیلی عجیب نیســت یکی از تکنیکی ترین

منچســتر یونایتد در فصلی که گذشــت به مقام دوم لیگ برتر انگلیس دســت یافت و تا فینال

بازیکنان دهه  60و  70فوتبال ایران که مجبور
بوده در زمین هــای ناهموار آن ســال ها و
مقابل مدافعینی بی رحــم ،که دوربین های
آنچنانی نیز برای ثبت و ضبط خشونتشان

واکنش «نوشاد عالمیان» به ناکامی ازالمپیکی شدن
طبق فهرســت نهایی بازیکنان شــرکت کننده در

حد نصاب الزم در رنکینــگ جهانی او را از این مهم

مســابقات تنیس روی میز المپیــک توکیو ،نیما

بازداشت.

عالمیان تنها نماینده ایران در این رقابت ها خواهد

نوشاد عالمیان گفت :مثل همیشــه آماده بودم و

بود.این بازیکن  ۳۰اســفندماه ســال گذشــته با

با شرایط خوبی هم در مســابقات انتخابی شرکت

قهرمانی در آسیای میانه مجوز حضور در این دوره

کردم ،حتــی در رقابت های «کانتندر» و «اســتار

بازی های المپیک را به دست آورد .در همین رقابت

کانتندر» از عملکرد خودم راضی بودم چون مقابل

ها نوشــاد عالمیان با متحمل شدن شکست برابر

بازیکنــان بزرگی نتیجه گرفتم ولــی تغییر قوانین

برادرش نیمــا در مرحله نیمه نهایی از دســتیابی

جهانی همه معادالت من را به هم زد.

به ســهمیه بازماند.وی امیدوار بود بتواند از طریق

وی با اشاره به قوانینی که فدراسیون جهانی تنیس

رنکینگ جهانی به المپیک راه یاید؛ اما با وجود در

روی میز برای تعیین بازیکنان شرکت کننده در دوره

اختیار داشتن رنکینگ یازدهم المپیک نتوانست

جدید المپیک وضع کرده ،ادامه داد :به خاطر این

به این مهم دست یابد .این در حالی است که نوشاد

قوانین پیچیده و عجیب برای نخســتین بار تعداد

عالمیــان دو دوره متوالی در بــازی های المپیک

شــرکت کنندگان در دیدارهای انفــرادی مردان و

لندن و ریو حضور داشت و به عنوان نفر اول تنیس

بانوان المپیک یکســان نیســت ،در بخش مردان

روی میز ایران در رنکینگ جهانی هم امید زیادی به

 ۶۵بازیکــن و در بخش بانــوان  ۷۰بازیکن حضور

المپیکی شدن دوباره او وجود داشت؛ اما در نهایت

دارند .در صورتی که اگر تعداد شــرکت کنندگان در

ناکامی در مسابقات گزینشــی و عدم دستیابی به

بخش مردان هم  ۷۰نفر بود من هم صاحب سهمیه

وجود نداشته ،با شــرایط مساعد جسمانی
از فوتبال خداحافظی کند؛ این سرنوشــت
امیرقلعه نویی و خیلی از فوتبالیســت های
خوش تکنیک آن دو دهه فوتبال ایران است.
احتماال فقط کســانی که بــا امیرقلعه نویی
خیلی نزدیک هستند ،خطوط جراحی های
مختلف روی پاهای او را دیده اند و به همین
دلیل او حتی گاهی به ســختی راه می رود
و خیلــی توانایی پا به توپ شــدن در چمن

می شدم.
«شــاید اگر شــما دیدار نیمه نهایــی رقابت های
گزینشی المپیک در آسیای میانه را به نیما واگذار
نمی کردیــد ،کار به رنکینگ جهانی و محاســبات
فدراسیون جهانی کشیده نمی شــد .ضمن اینکه
برخی هم معتقدند نوشاد آن دیدار را به عمد واگذار
کرد به این امید که از رنکینگ جهانی سهمیه بگیرد»
نوشــاد عالمیان در واکنش به این موضوع گفت:
تســاوی در تنیس روی میز معنی ندارد ،هر دیدار
یک برنــده دارد و یــک بازنده ،دیــدار نیمه نهایی
آسیای میانه هم از این قضیه مستثنی نبود.

عکس روز

را ندارد؛ البته که باید ایــن نکته را هم در نظر
گرفت که او در شــروع لیگ بیستم ،مسن
ترین مربی حاضر در مســابقات بود و پس
از تغییر و تحوالتی که انجام شد ،این آمار به
نام مربیان دیگر زده شــد.با تمام اینها اما
گاهی عکس هایی از این مربی در تمرینات
تیمش منتشر می شود که نشان می دهد او
به یاد دوران گذشــته ،دوباره به میدان آمده
است .اولین تمرین گل گهر در مشهد از همان
روزها بود؛ البته با یــک تفاوت که قلعه نویی
در این تمرین بی محابا و با پوشیدن کفش
فوتبالی مخصــوص ،خــودش را وارد یک
مسابقه درون تیمی جدی کرده بود و یورش
فرشــید باقری برای زدن توپی که در اختیار
دارد ،موید همین موضوع است .رقابتی که در

ماهان رحمانی ،لژیونر
جدید فوتبال ایران

وظیفه بازیسازی در آن را برعهده داشت.

ماهــان رحمانی به صورت رســمی

گل گهر یکی از تیم های مدعی برای کســب

به تیــم فوتبال نانگ بوآیــب تایلند
پیوســت.رحمانی در نیم فصل اول
رقابت های فوتبال ایران برای مس
کرمان به میدان می رفت ولی وقتی
پیشــنهادی خوب از تایلند دریافت
کرد ،تصمیــم به قطع همــکاری با
نارنجی پوشان کرمانی گرفت .

فوتبالجهان

پایان با برتری تیمی خاتمه یافتکه سرمربی

سهمیه آسیایی به شمار می رود و شاگردان
امیرقلعه نویی با روحیه ای که این مربی در
تمرینات از خود نشان می دهد ،می خواهند
با انرژی دو چندان مسابقات را از سر بگیرند؛
جایی که در آغاز باید با دو تیم مدعی استقالل
و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بازی کنند و
سپس  5دیدار ساده تر پیش روی آنها قرار
خواهد داشت.

تاکید چندباره سولسشر؛

لیگ اروپا نیز پیش رفت؛ اما در بازی پایانی مقابل ویارئال شکســت خورد تا دســت شــیاطین
سرخ از کسب جام کوتاه بماند.اوله گنار
سولسشر ،ســرمربی منچستر یونایتد،
معتقد اســت که این تیم برای کســب
جام ها به تقویت شدن احتیاج دارد .او
گفت« :ما به مقام دوم رسیدیم اما برای
تهدید تیــم هایی که جــام گرفتند باید
تقویت شویم .البته اتفاقی در پنجره نقل
و انتقاالت رخ خواهد داد .جهان نسبت
به  16-15مــاه پیش بســیار متفاوت
شده اســت اما ما باید در پنجره نقل و
انتقاالت و همچنین با تیم حرکت هایی انجام دهیم.ما هرگز نباید بیکار بنشینیم .شما باید دائما
به دنبال تقویت تیم باشید .فوتبال پویاست بنابراین اتفاقات غیر منتظره میتواند رخ دهد؛ مانند
آسیب دیدگی ،بیماری یا بازیکنی که می خواهد جدا شود .شــما باید هر آنچه ممکن است را در
نظر بگیرید و تامل کنید».
سولسشر درباره ماندگار شدن ادینسون کاوانی در منچستریونایتد گفت :این بسیار مهم بود چرا که
ما هنوز هم بهترین عملکرد را از او ندیده ایم .او اکتبــر به اینجا آمد و هفت ماه بود که فوتبال بازی
نکرده بود .حتی اگر شــما از فرم بدنی خود محافظت کنید باز هم برای رسیدن به ایده آل به زمان
نیاز دارید .او دارای مصدومیت های کوچک بود و دیدیم که اخیرا بهترین عملکردهای خود را ارائه
داد .او در سال دوم حضور خود و حتی با وجود اینکه پیرتر خواهد شد عملکرد بهتری ارائه می دهد.
من بسیار خوشحال هستم اما این بدان معنا نیست که ما به دنبال کسی نیستیم تا او را به چالش
بکشــد.برخی بازیکنان منچســتر یونایتد مانند پل پوگبا آخرین فصل حضور خود را در پشت سر
میگذارند .سولسشر در این باره گفت :ما بهترین بازیکنان را اینجا می خواهیم و باشگاه می داند
من چه می خواهم .نمی دانم گفتو گو چطور پیش می رود ؛اما اگر می خواهیم برای کسب بهترین
جام ها بجنگیم باید بهترین بازیکنان را داشته باشیم.

هاورتز:

وقتی «کانته» را می بینی ،باید لبخند بزنی
انگولو کانته یک فصل فوق العاده را در چلسی پشت سر گذاشت .او با چلسی به مقام قهرمانی لیگ
قهرمانان اروپا دست یافت .عملکرد کانته در فصلی که گذشت به قدری خوب بود که حتی بسیاری
او را شایسته کسب توپ طالی سال  2021اروپا می دانند.کای هاورتز ،زننده گل قهرمانی چلسی
در چمپیونزلیگ ،صحبتهای جالبی را در رابطه با انگولو کانته مطرح کرده و میگوید« :وقتی کانته
را می بینی ،باید لبخند بزنی .او شخصیتی عالی و فوتبالیســتی فوق العاده است .به عنوان یک
بازیکن هجومی ،همیشــه وقتی او در زمین است خوشحالم .شــما می توانید اشتباهات زیادی
انجام دهید زیرا او همیشه توپ را برمی گرداند .او سریع و چابک است به همین خاطر اصال خوب
نیست که در اولین بازی مان در یورو مقابل او بازی می کنیم».هاورتز در تمجید از آنتونی رودیگر
نیز گفت« :رودیگر طی چند ماه گذشــته به ما ثبات زیادی داده است .پس از ورود توخل ،او فوق
العاده بازی کرد .همچنین ذهنیت او از اهمیت باالیی برخوردار است .او در زمین بسیار جنگجو است
و از این حیث به کانته شباهت دارد .بازی مقابل او در تمرینات نیز چندان جالب نیست .چند ماه
گذشته بسیار عالی بوده است .ابتدا برای او بسیار سخت بود اما اکنون شرایط فرق کرده است».

بامسئولان
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معاون شهردار اعالم کرد:

پیشرفت  ۹۴درصدی پروژه مرکزهمایشهای بین المللی
اصفهان

شهردار اصفهان :

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با اشاره به مصوبات جلســه بررسی پیشرفت پروژههای
بزرگ عمرانی شــهر ،اظهار کرد :در این جلســه ابتدا مصوبات جلســه هفته قبل پیگیری شــد

پروژه تراموای اصفهان منتفی نشده است

که خوشــبختانه  ۸۰درصد مصوبات انجام شــده بود.ایرج مظفر افزود :در این جلسه همچنین
پیرامون آزادسازی پروژه حلقه حفاظتی شهر (حدفاصل کیلومتر دو و نیم تا هفت) و پروژه مرکز
همایشهای بینالمللی اصفهان مباحثی مطرح شد.معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه
داد :آزادسازی مسیر پروژه حلقه حفاظتی شهر با وجود مشکالت موجود با تمهیدات صورت گرفته

به ما کمک کردند .وی درپاســخ به تماس یک شهروند با اشاره به اینکه

تاخیر نداشته و بیشتر مشکالت مربوط به تامین قیر بود که خوشبختانه با تدبیر شهردار اصفهان

سدمعبر مغازه ها در بازارهای قنادها ،کفاشــان و بازار بزرگ اصفهان که

 ۱۵هزار تن قیر از شرکت نفت جی خریداری شده است.

مورد گالیه تعدادی از شهروندان اســت ،گفت :تمام هدف ما این است

وی با ابراز خرســندی از پیشــرفت پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان از  ۴۶درصد در

حقوق شهروندی مردم رعایت شود؛ بازاراصفهان ششکیلومترمسافت

ابتدای فعالیت این دوره مدیریت شــهری به  ۹۴درصد در حال حاضر ،گفت ۹۵ :درصد عملیات

دارد و در بافت تاریخی واقع شده و همه ما همواره با این مسئله روبه رو

سالن و محوطه پروژه انجام شده از این رو برای انجام اقدامات تکمیلی برنامهریزی الزم صورت

بودیم و هنوزهم این معضل وجود دارد بنابراین باید با هم همکاریکنیم

گرفت تا بتوانیم پایان تیرماه محوطه ،موتورخانه ،ویالها ،سالن اصلی و کنکورس را به طور رسمی

تا دغدغه مردمیکم شود.

افتتاح کنیم.مظفر با بیان اینکه پــروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهــان به لحاظ فنی و

نوروزی تصریح کرد :البته در این موضوع فقط شهرداری مسئول نیست

اجرایی و مدیریت کار در شــرایط بحرانی افتخار اصفهان و کشور است ،تاکید کرد :تمام تالش ما

بلکه محور ،شهرداری است اما همکاری سایردستگاه ها همچون نیروی

رایزنی با وزارت کشور و وزارت امورخارجه است تا بهرهبرداری بهینه از این پروژه را شاهد باشیم.وی

انتظامی ،میراث فرهنگی ،اتاق اصناف ،و انجمن بــازار را هم می طلبد.

خاطرنشان کرد :روز پنجشنبه افتتاح مجموعه پلها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سلیمانی

وی افزود :براســاس قانون شهرداری برای رفع ســدمعبر اخطار اعالم

به صورت رسمی به بهرهبرداری میرسد.

می کند و البته حقوق شــهروندی را همواره در این مسیر مورد توجه قرار
داده ایم.

تا پایان خردادماه  ۱۴۰۰انجام میشود؛

آغازعملیات احداث سیزدهمین ایستگاه خط دو
متروی اصفهان

ترافیک اتوبوس ها درزیرگذرامام خمینی(ره) برطرف می شود
شهرداراصفهان درمورد سوال یکی ازشهروندان درمورد عملیات عمرانی
در زیرگذر امام خمینی (ره) اظهار کرد :برخالف گفته ها هیچ ریل گذاری
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی «شهر پرسشگر ،شهردار پاسخگو» با
اشاره به سالروز رحلت امام خمینی (ره) ،گرامیداشت قیام خونین 15
خرداد و شهادت امام صادق (ع) اظهار کرد :در این هفته استاد الهیاری،
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان یکی از مدیران دلسوز و خوش
اخالق که از مدت ها قبل دچار سرطان شده و بر سرطان غلبه کرده بود،
متاسفانه به علت بیماری کرونا فوت کرد .همچنین خبر فوت مهندس
میربد ،مدیرکل نوسازی مدارس استان به عنوان مدیری جوان و پیگیر
من را متاثر کرد .قدرت ا ...نوروزی با بیان اینکه انتخابات دوره سیزدهم
ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهرو روستا دراین ماه برگزار
می شود و شهرداری برای فضاسازی تبلیغات شهری بیش ازهشت هزار
جایگاه برای نصب تبلیغات آمادهکرده،گفت :البته برای ما رعایت مقررات
ایمنی هم اهمیت دارد و به مسئوالن برگزاری درشعب اعالم میکنیم اگر
نیازپیداکردند ازطریق سازمان آتش نشانی به ما اطالع دهند تا درمکان
های پرتردد اکیپ های خودرویی مستقرو درمحل حضورداشته باشند.

نسبت به آتش نشــانی های سراسر کشــور پیدا کرده است تا سرعت
امدادرســانی و ضریب ایمنی را افزایش دهیم؛ با امکانات و تجهیزات
جدیدی که این هفته به این سازمان اضافه شد ،تاب آوری شهر باال رفته
و هزینه های شهرپایین می آید و شهرارزان اداره می شود .نوروزی بیان
کرد :تاب آوری درمقوله های مختلفی ازجمله ساخت و ساز ،اجتماعی،
فرهنگی و ایمنی اهمیت داردکه یکی ازمصادیق اداره ارزان شهرتاب آوری
دربخش ایمنی شهراست .شهرداراصفهان تصریحکرد :درهفتهگذشته
 50دستگاه و تجهیزات را به سازمان آتش نشــانی اضافه کردیم چراکه
وقتی ایمنی باشد آرامش هم وجود دارد.

در این مســیر برای احداث تراموا صورت نگرفته است چراکه اینجا فقط

ساماندهی چهارباغ عباسی برای افراد دارای معلولیت با کمک مشاوران
نوروزی در ادامه گفت :به دعوت خیریه حمایت از بیماران آسیب نخاعی
اصفهان ،به همراه مدیران شــهری در خط یک مترو حضور پیدا کردیم
تا میزان رضایت آنها از مناســب سازی های شــهرداری را بررسی کنیم
که خوشبختانه این عزیزان از مناسب سازی ها رضایت داشتند .اعالم

موقعیت برترآتش نشانی اصفهان درکشور
وی ادامه داد :برنامه افتتاحیه های هفتگی در روز یکشــنبه به سازمان

این حوزهکاری انجام می دهد وظیفه است .همچنین دو مشاورمعلوالن
در شهرداری برای اجرای مناسب ســازی ها و نیز انجام پروژه چهارباغ

برای تراموا در نظر گرفته نشده بود و از سمت دروازه تهران به زیرگذر امام

علت پلمب تله کابین و تله سیژقانون است
یا میل اشخاص؟
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ،فرهنگی و ورزشی ســپاهان اظهار کرد :اقدام
سازمان اســتاندارد در پلمب تله کابین صفه و تله سیژ ناژوان صحیح است ،زیرا بر اساس قانون،
مجموعههایی که گواهی اســتاندارد را دریافت نکرده باشــد ،اجازه فعالیت ندارد ،اما آیا در عمل
همیشه همین اقدام انجام میشده و تمام مجموعههای شــهربازی اصفهان نشان استاندارد را
دریافت کردهاند؟
علی معینی تصریح کرد :طبق نامه اخیر مدیرکل اســتاندارد استان اصفهان ،اکثر شهربازیهای
شهر غیر از شهر رویاها ،گواهی استاندارد ندارد ،پس باید این ســوال پاسخ داده شود که چرا آن
مجموعهها اجازه فعالیت دارد؟
آیا در حال حاضر تمام کابلراههای کشور گواهی استاندارد دارد؟ به جرأت باید گفت جواب منفی
است ،اما جالب آنکه اجازه بهرهبرداری دارد.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای سیاحتی ،فرهنگی و ورزشی ســپاهان با بیان اینکه باید
به این ســوال پاســخ داده شــود که مبنای پلمب این مراکز تفریحی الزام برای دریافت گواهی
اســتاندارد بر مبنای قانون بوده یا میل و اراده اشخاص؟ ادامه داد :ســال  ۹۸برای نخستین بار
گواهی بهرهبرداری تله ســیژ ناژوان را دریافت کردیم و هر سال اقدامات الزم برای تمدید گواهی
انجام شده است.
در حال حاضر هم منتظر بازدید کارشناســان اداره کل اســتاندارد برای تمدید گواهی اســتاندارد
این مجموعه تفریحی هستیم.وی تاکید کرد :سال  ۹۶که تله کابین صفه را تحویل گرفتیم۴۶۶ ،
مورد عدم انطباق با استانداردها وجود داشت ،اما فعالیت میکرد و هیچ نهادی که در حال حاضر
دلواپس سالمت مردم شدهاند ،نگرانی نداشــتند و حتی یک نوبت هم پلمب نشد این در حالی
است که شرکت توسعه مجتمعهای سیاحتی ،فرهنگی و ورزشی سپاهان از سال  ۹۶تاکنون ۴۶۶
مورد عدم انطباق در تله کابین صفه را به حدود  ۴۰مورد کاهش داده است.معینی گفت :در بازرسی
سالیانه که در بهمنماه  ۱۳۹۸انجام شــد بهدلیل ایراداتی مانند عملکرد میکانیکال خط و وجود
استهالک ،برای کابلراه تلهسیژ ناژوان نیز تعدادی از موارد عدم انطباق شامل عدم انطباق بحرانی،
عدم انطباق مهم و عدم انطباق جزئی اعالم و تمدید گواهی منوط به رفع این موارد شد.وی با بیان
اینکه تعداد موارد اعالمی عدم انطباق در تلهسیژ طبق آخرین دفترچه بازرسی اسفندماه  ۱۳۹۹به
 ۵۱مورد کاهش یافته که شامل عدم انطباق بحرانی ،عدم انطباق مهم و عدم انطباق جزئی است،
خاطرنشــان کرد :در حال حاضر تعداد  ۳۳مورد در طول مدت  ۷۰روز کامال رفع شــده و  ۱۸مورد
باقیمانده به دلیل پروسه زمان بر ساخت تاکنون رفع نشده و در مرحله سفارش گذاری است.
مدیرعامل شرکت توســعه مجتمعهای سیاحتی ،فرهنگی و ورزشی ســپاهان اظهار کرد :از ۹۹
مورد مذکور در دفترچه در آخرین بازرســی تلهکابین صفه ،تعــداد  ۳۶مورد بهصورت کامل رفع و
مابقی در دســت اقدام است که پس از حصول نتیجه بهدلیل وابســتگی موارد به یکدیگر کامال
رفع خواهد شد.
وی با اشاره به هزینههای استانداردسازی از چهار سال گذشته تاکنون ،گفت :از آغاز فعالیت این
دوره مدیریت شهری ،شرکت توسعه مجتمعهای سیاحتی ،فرهنگی و ورزشی سپاهان تاکنون
مبلغی افزون بر  ۸۶میلیارد ریال صرف هزینههای استانداردسازی مراکز خود کرده است.
معینی تصریح کرد :از سال  ۱۳۹۴تاکنون از تلهکابین صفه و تلهسیژ ناژوان شش مرتبه بازرسی
انجام شده که چهار مورد بازرسی برای هر مجموعه بوده است.وی افزود :یکی از مشکالت عمده
و هزینهبر که خطوط کابلراه با آن درگیر است ،بولویل اصلی خط و قفلهای مربوط به آن است،
البته این شرکت در نوروز ســال  ۹۸موفق به تولید بولویل اصلی و نصب آن شد که تاکنون بدون
هیچ مشکلی در حال بهرهبرداری است و مراحل تولید قفل مطابق روال اعالم شده از سوی شرکت
بازرسی پس از تایید دفترچه طراحی قفل که با همکاری دانشگاه مالک اشتر تهیه شده است ،به
مرحله نهایی و تولید خواهد رسید.

هاشمی اظهار کرد :برآورد اولیه قرارداد احداث این ایستگاه حدود  ۱۵۰میلیارد تومان است که با

خمینی (ره) مسیر اتوبوس هدایت شونده را نیز لحاظ کردیم .وی ادامه

آزادسازی حدود یک هزار و  ۵۰۰متر مربع زمین انجام میشود.وی با بیان این که در شش ماهه

داد :ما به دنبالکاهش زمان حمل و نقل هستیم ازهمین رو دراین مسیر

نخست سال جاری عملیات احداث چهاردهمین ایستگاه خط دو متروی اصفهان آغاز میشود،

ایجاد طرح خط پرش برایکاهش زمان سفرو حذف معطلی اتوبوس ها

تصریح کرد :ایســتگاه حافظ یا ایســتگاه امام علی (ع) چهاردهمین ایســتگاه خط دو متروی

درترافیک خیابان را اجراییکردیم .با انجام این طرح سایرخودروها هم

اصفهان خواهد بود.

زمان کمتری را در ترافیک سپری خواهند کرد.نوروزی با بیان اینکه برای

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت :تی .بی .ام غربی جبهه شمال شرق خط دو متروی

توسعه شهرنه تنها هیچکاری را منتفی نکردیم بلکهکارهای درست را تداوم

اصفهان در فاصله  ۱۵۰متری ایســتگاه الله قــرار دارد و تالش میکنیم دســتگاه حفار تا اواخر

دادیم وکارهای جدید را آغازکردیم و به زودیکلنگ زنی طرح های جدید

خردادماه به ایستگاه الله برسد.
دو چشمه به قطر  ۶.۵متر با استفاده از تی .بی .ام هایی از جبهه شمال شرق آغاز شده و ایستگاهها

مراحل قانونی خود را میگذراند.

یکی پس از دیگری در حال احداث است.وی افزود :در خط دو مترو اولویت نخست اجرا از سمت

وی ادامه داد :برای اجرای تراموا گام اول ما این است که از دروازه تهران

ایستگاه دارک (شمال شرق اصفهان) تا ایستگاه مدرس نجفی (بخش غرب اصفهان) به طول

به دروازه شیراز و بعد به خیابان امام خمینی (ره) و در فاز سوم به میدان

 ۱۴.۵کیلومتر با  ۱۶ایستگاه برنامهریزی شده است.بنکدار هاشمی ضمن اشاره به حجم اقدامات

شهدا برسیم.

انجام شده برای احداث پروژه خط دو مترو اصفهان ،اظهار کرد :حجم خاکبرداری پروژه در حال

شهرداراصفهان افزود :اخیرا یکی ازمباحث ما با شهردارفلورانس درمورد

ساخت این خط ،معادل دو میلیون و  ٢٠٠هزار مترمکعب است.وی با بیان این که حجم بتنریزی

حمل و نقل عمومی بود و تراموا را به عنوان یک موضوع مهم مورد بررسی

خط دو متروی اصفهان ۷۸۰ ،هزار مترمکعب اســت ،تصریح کرد :بر اســاس برآورد انجام شده

قراردادیم ،این طرح هنوزمنتفی نشده بلکه اجرای هرپروژه فازبندی می

حجم آرماتور مورد نیاز این پروژه بزرگ  ۷۵میلیون کیلوگرم است.

شود ،مانند پروژه متروکه فازبندی و اولویت بندی شده است.

یککارشناس معماری:

نمای ساختمانها باید
همگون با وضعیت اقلیمی
هرشهرباشد
یک کارشــناس معماری اظهــار کرد :توجه
به ســیمای شــهری و به ویژه نمای شهرها

بهرهبرداری اززیرگذرقهجاورستان تا یک ماه آینده
مدیر پروژه کیلومتر دو و نیم تا هفت رینگ چهارم شهر اصفهان اظهار کرد :عملیات اجرایی مسیر رینگ چهارم حدفاصل پل زیرگذر قهجاورستان تا پل آفتاب به
اتمام رسیده و در مرحله آسفالتریزی است.ناصر کریمی افزود :سازه پل زیرگذر قهجاورستان به اتمام رسیده ،عملیات بتنریزی آن تکمیل شده و تا یک ماه
آینده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.مدیر پروژه کیلومتر دو و نیم تا هفت رینگ چهارم شهر اصفهان با بیان این که حد فاصل پل زیرگذر قهجاورستان تا پل روی
کانال آب شامل چهار باند مسیر ،آماده آسفالت است ،تصریح کرد ۹۸ :درصد آزادســازیهای مسیر حدفاصل پل کانال به سمت جنوب انجام شده و دو درصد
باقی مانده معادل حدود سه هزار و  ۳۰۰مترمربع ،باید هر چه سریعتر انجام شده و شــبکه برق فشار قوی نیز در این محدوده جابه جا شود.وی از پیشرفت ۶۴
درصدی کیلومتر چهار تا هفتم رینگ حفاظتی شهر خبر داد و گفت ۱۰ :درصد از برنامه زمان بندی شده عقب هستیم که دالیل آن کاهش زمان اجرای پروژه ،تاخیر
در انجام آزادسازیها و تامین متریال مورد نیاز بوده است.

از نــکات حائز اهمیت در مدیریت شــهری

تحول عمرانی درمحلههای  ۱۰گانه منطقه ۱۲

اســت ،چرا که در فضاهای عمومی همچون
میادین و خیابانها درمعرض دید شهروندان
و گردشــگران قرار دارد.گیتی اعتماد ادامه
داد :معماریها ممکن است خالی از اشکال
باشد ،اما از نظر سیمای شهر و نماها یکی از
بدترین رتبهها را در دنیــا داریم البته در بین
شهرهایکشورمان اصفهان ازوضعیت بهتری
برخورداراست چراکه مقداری هماهنگی بین
نماها دیده میشود .در اصل در این شهر طی
چند سال گذشته از آجر کرم رنگ در نماهای
شهری اســتفاده میشــود که این با اقلیم
اصفهان هماهنگ است.وی تصریح کرد :در
شهرهای دیگرکشورمان شاهد ایجاد نماهای
گوناگون به بدترین شــکل ممکن هستیم
که هیچ هماهنگی بــا عوامل مختلفی مثل
اقلیم ندارد .در این نماها ســنگ ،آجر ،بتن
و موارد متعددی اســتفاده میشود که هیچ
یک همگون با وضعیت هر شهر نیست.این
کارشناس معماری ادامه داد :متاسفانه در
زمینه نماها مقررات و دستورالعمل خاصی
وجود ندارد در حالی کــه در خصوص نماها
آنچنان کار مشــکلی نباید صــورت بگیرد و
همانطور که در شهرهای کشورهای دیگر دنیا
مثل وین ،پراگ و حتی پاریس شــاهد آن
هستیمکه به این مورد توجه خوبی میشود.
اعتماد خاطر نشان کرد :در شهرها معماری
آنچنانی برای شــکل گیری نماهای صحیح
نیازنیست بلکه توجه مدیران شهری به رنگ
و اقلیم و توجه به تناســب هر یک در شهرها
این دغدغه را مرتفع میکند.وی تاکید کرد:
در کشــورمان باید به مصالــح و هماهنگی
رنگهای آن و همینطورتناسب با آب و هوای
هر شهر توجه شود عالوه بر موارد اشاره شده
توجه به خط افق ،تناسبات و هماهنگی بین
آنها ازنکات مهم ایجاد نماهاست.

بنکدار هاشمی گفت :از ابتدای سال  ۹۸عملیات حفاری خط دو مترو اصفهان به صورت تونلهای

آر تی ،تراموا و مترو نداشته باشد؛ موضوع تراموا در شورای عالی ترافیک

خبر ویژه

خبر

آمادگاه به عنوان سیزدهمین ایستگاه خط دو متروی اصفهان آغاز خواهد شد.محمدرضا بنکدار

را نیز خواهیم داشت ،گفت :این شهر به عنوان شهر جهانی نمی تواند بی

رضایت مندی ازمدیریت شهری نشان ازرضایت مردم دارد و هرکسی در

آتش نشانی اختصاص داشتکه با اینکاراین سازمان موقعیت برتری

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت :تا پایان خرداد ماه امسال عملیات احداث ایستگاه

مدیر منطقه  ۱۲شــهرداری اصفهان اظهار کرد :طی
چهار ســال اخیر افزون بر  ۴۰۰میلیارد تومان پروژه
در سطح منطقه  ۱۲شهرداری افتتاح شده که حدود
 ۳۰۰میلیارد تومان از این پروژهها در زمان مدیریت
فعلی منطقه مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.علی
باقری با بیان اینکه بخش زیاد منطقه را نقاط کمتر
برخوردارتشــکیل داده اســت ،افزود :اگربخواهیم
مقایســهای از وضعیت فعلی محلههای منطقه با
چهارسال قبل داشته باشیم ،به خوبی میبینیمکه به
عنوان مثال چهارسال قبل درمحله مهدیه فرهنگسرا
و ورزشگاهی وجود نداشــت ،همچنین محلههای
امیرالمومنین ،ناصرخســرو و امینآباد از داشــتن

عکس روز
گرامیداشت
سالگرد ارتحال
امام خمینی(ره)
دراصفهان
ســی و دومیــن ســا لگرد
گرامیداشــت ارتحال حضرت
امام خمینی(ره) با حضورجمع
کثیری از مردم و مســئوالن با
رعایت پروتکلهای بهداشتی
در گلستان شــهدای اصفهان
برگزارشد.

ورزشــگاه محروم بودند در حالی که طی چهار سال

این پروژه یک پارکینگ روبــاز با ظرفیت گنجایش

اخیر عالوه بر ورزشگاه ،خیابان ،مرکز توانمندسازی

 ۲۰۰خودرو وجود دارد ،ادامه داد :یکی از ویژگیهای

بانوان و سایر خدمات و پروژههای عمرانی احداث و

پارک ســوار عاشــقآباد قرارگیری آن در مجاورت

زمینه رفاه هرچه بیشترشهروندان فراهم شده است.

ایســتگاه قدس خط یک متروی اصفهان است که

مدیرمنطقه  ۱۲شهرداری اصفهان خاطرنشانکرد :با

زمینه استفاده شــبکه حمل و نقلی مترو و اتوبوس

اقدامات انجام شده خوشبختانه درحال حاضرتمام

را مهیا ساخته و تامین رفاه و آسایش شهروندان در

محالت  ۱۰گانه منطقه  ۱۲دارای ورزشگاه ،فرهنگسرا،

انجام سفرهای درون شهری را به همراه دارد.وی با

خیابانهای مناسب برای بازگشاییگرههای ترافیکی

ابراز خرسندی از قرار گرفتن منطقه  ۱۲در مسیر خط

شدهاند که این خدمات باید روز به روز افزایش یابد.

یک متروی اصفهان به عنوان وسیلهای ارزان ،ایمن و

وی با اشاره به احداث پارک سواردرمحله عاشق آباد

پاک برای انجام سفرهای درون شهری شهروندان،

برای سهولت در رفت و آمد شهروندان ،خاطرنشان

گفت :پنج ایستگاه خط مترو درمنطقه  ۱۲واقع شده

کرد :پارک سوار عاشــق آباد در زمینی به وسعت ۱۷

که اولین ایســتگاه آن در شــهرک قدس به عنوان

هزار و  ۵۰۰مترمربع احداث شده که در آن اتوبوسها

غربیترین نقطه منطقه قراردارد.

برای سرویسدهی به شهروندان جهت ایاب و ذهاب

مدیر منطقه  ۱۲شهرداری اصفهان با اشاره به ایجاد

به شهرهای شاهین شهر ،خمینی شهر،گزو خورزوق

مسیرهای دوچرخه در سطح این منطقه ،اظهار کرد:

همچنین دانشــگاه صنعتی اصفهان و سطح شهر

 ۳۳کیلومتر مســیر ایمن برای دوچرخه سواران در

فعالیت میکنند.باقری با بیــان اینکه در مجاورت

سطح منطقه  ۱۲درحال احداث است.

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

دوشنبه  17خرداد  26 / 1400شوال  7 / 1442ژوئن  / 2021شماره 3269

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

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

ارتقای چشمگیر شاخص کیفیت محصوالت شرکت فوالد مبارکه؛

بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه به  91درصد رسید
در اردیبهشتماه  1400همزمان با رشد چشمگیر تولید شرکت باالترین بازده کیفی

که سهم ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم ،در رسیدن به این شاخص ویژه و

افزایش کیفیت محصوالت گرم همواره ازجمله اهداف مهــم ناحیه نورد گرم بوده

را تامین کند و به رقابت با شــرکتهای خارجی بپردازد.وی افــزود :در ناحیه نورد

محصوالت شرکت درنواحی فوالدسازی ،نوردگرم ،نورد سرد و فوالد سبا به دست آمد

مهم است.سلیمی با تأکید براینکه افزایشکمی درتولید بربهبودکیفیت محصوالت

اســت .رکورد قبلی بازده کیفی محصوالت نورد گرم طی سه سال گذشته ،مربوط

ســرد شــرکت فوالد مبارکه ،کیفیت تمام محصوالت تولیدی در اردیبهشــتماه

که منجربهکسب رکورد  91درصد درکل شرکت شدکه این رکورد ازابتدای راهاندازی

موثراست ،تصریحکرد:کیفیسازی محصوالت درناحیه فوالدسازی و ریختهگری

به شــهریورماه  1398و به مقدار  96.4درصد بود که این رکورد در اردیبهشتماه به

ســال جاری از  85.7درصد در ســال  98به  96درصد افزایش یافته است.مدیر

تاکنون بینظیراست.علیرضاکییگانه ،مدیرواحدکنترلکیفی شرکت فوالد مبارکه

مداوم شرکت فوالد مبارکه شامل ذوبهای خارج از اســتاندارد با  2.35درصد و

مقدار 99.4درصد ارتقا یافته است.مدیرناحیه نوردگرم تصریحکرد :عمده مصارف

ناحیه نورد ســرد شــرکت فوالد مبارکه با اعالم افزایش رضایتمندی مشتریان

اظهار کرد :در اردیبهشتماه ســال جاری ،همزمان با رشد چشمگیر تولید شرکت،

میزان بهبود  0.28درصدی همراه شدکه بهترین شاخصکیفی دراین بخش است

ورقهای گرم تولیدی ناحیه نــورد گرم فوالد مبارکه ،در ســاخت لولههای انتقال

محصوالت رنگی لوازمخانگــی از محصوالت تولیدی ورق رنگــی ،گفت :آخرین

باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت در نواحی فوالدسازی ،نورد گرم ،نورد سرد

و مهمترین پارامتربازدهکیفی محصوالت تولیدی درشرکت فوالد مبارکه محسوب

ســیاالت (آب ،نفت و گاز) ،پروفیل و لولههای ساختمانی ،صنایع خودروسازی،

رکورد کیفی محصول رنگی در آبان ماه ســال گذشــته محقق شــده بود که این

و فوالد سبا به دست آمد که منجر به کســب رکورد 91درصد در کل شرکت و بهبود

میشود.

صنایــع لوازمخانگی و صنعتی ،مخازن تحت فشــار ،اســکلت فلــزی و صنایع

رکورد در اردیبهشــتماه به  83.61درصــد ارتقا یافت.وی ،دســتاوردهای اخیر

2درصد نسبت به سال قبل شدکه درشرکت فوالد مبارکه رکورد محسوب میشود.

وی افزود :میزان عیوب تختال در ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت

سولهسازی ،صنایعکشتیسازی و سازههای دریایی ،صنایع فلزی سبک و سنگین،

ناحیه نورد ســرد شــرکت فوالد مبارکــه درارتقایکیفیت محصــوالت را مرهون

وی افزود :رکورد بازده کیفی شرکت فوالد مبارکه از آنجا مهم است که تمام نواحی

فوالد مبارکه که سهم مهمی در بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه دارد ،در

تولیدکنندگان ورقهایگالوانیزه و رنگی و  ...استکه عالوه برتامین نیازهای داخل

تالش همکاران ســایر نواحی تولیدی ،ناحیه نورد ســرد ،گروه فنی تولید ،کنترل

تولیدی به باالترین عملکرد کیفی خود در این ماه ،با توجه به حجم و ظرفیت تولید

اردیبهشتماه  7.6درصد بوده است.مدیر ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم

کشور ،صادرات محصوالت گرم نیز در شرایط سخت تحریم صورت پذیرفته است.

کیفی و برنامهریزی تولید دانســت و بر تداوم افزایش کمی و کیفی در این ناحیه

محصوالت کیفی ،دست یافتند.مدیر واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه اعالم

شــرکت فوالد مبارکه گفت :یکی از پارامترهای ســنجش کیفی محصوالت این

وی اضافه کرد :افزایش کیفی محصوالت ناحیه نورد گرم در ادامه دســتاوردهای

تاکیدکرد.

کرد :دراردیبهشتماه سال جاری ،بازدهکیفی واحد فوالدسازی  95.3درصد ،نورد

ناحیه درصد ناخالصی نورد گرم با منشأ فوالدسازی است که در ناحیه نورد سرد و

کسب رکورد کاهش مصرف آب تا مقدار 0.22مترمکعب به ازای هر تن تولیدکالف

گرم  99.4درصد ،نورد سرد  96درصد و فوالد ســبا  98.4درصد شد که کسب این

شرکتهای بهرهبردارمحصول تختال شناسایی میشودکه درماهگذشته به 2.52

گرم (صرفهجویی  ۱۵۵هزارمترمکعب آب درسال) و همچنینکسب رکوردکاهش

رکورد درکنارافزایش تولیدکمی ،منجربه سودآوری شرکت ،رضایتمندی مشتریان

درصدکاهش یافت و به پایینترین مقدارممکن دردو سالگذشته رسید.

قراضه و افزایش بازده وزنی تا مقدار 97.46درصد درسالگذشته تحقق یافته است.

و به دنبال آنکاهش ضایعات میشود.وی درپایان ازتمام مدیران نواحی تولیدی

وی اضافه کرد :بازده کیفی فوالدســازی در اردیبهشتماه به  95.3درصد افزایش

حاجیاننژاد ،این دستاورد مهم را ب ه تمامی همکاران و ذینفعانگروه فوالد مبارکه

وکارکنانکنترلکیفیکه درکنارپرســنل نواحی تولیدی درردیابی و اعالم بهموقع

یافت که میزان بهبــود این بازده یک رکورد محســوب میشود.ســلیمی گفت:

عیوب و مشکالت خطوط اهتمامکردند ،تشکرو قدردانیکرد.

پارامترهای مذکور در بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه سهم مهمی دارند

مدیریت عالی شرکت و زحمات تمام همکاران ناحیه
تهای
گفته و ازحمای
تبریک
اجتماعی،
فرهنگی،
روزنامه

و ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم توانست عالوه بررکورد درتولید فوالد خام

دوشنبه  1۰خرداد 14۰۰
کیفیت محصوالت ویژه و استراتژیک؛ گامی بلند در
ارتقای
144۲
 19شوال
 31می ۲۰۲1
زمینه پشتیبانی ازصنایع خودروسازی و لوازمخانگی
شماره 3۲65
بهزاد بهادرانی ،مدیرناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اشاره به دستاوردهای این
 8صفحه
ناحیه درراستای تحقق شعارسال اظهارکرد :رکوردهایکیفی درسال جدید با بهبود
قیمت 1۰۰۰ :تومان

سهم ویژه ناحیه فوالدسازی دررسیدن به رکورد بازده

این شاخصکیفیسازی محصوالت را هم ارتقا بخشد.وی ،دستیابی به دستاورد

کیفی محصوالت «شرکت فوالد مبارکه»

کیفیسازی محصوالت ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه

غالمرضا سلیمی نیز در توضیح رکورد تولید کیفی محصوالت ناحیه فوالدسازی و

را همگام با رکورد دربخش تولید محصول و نتیجه آمادهبهکارنگه داشتن تجهیزات،

ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه دراردیبهشتماه اظهارکرد :درراستای تحقق
شعارسال ،شرکت فوالد مبارکه بهعنوان سازمانی متعالی و پیشرو همگام با رکورد در
تولید ،بهکیفیسازی محصوالت اهتمام ویژهای دارد.وی افزود :اگرچه هدفگذاری
در بنگاههای اقتصادی بزرگ بر افزایش محصوالت تولیدی اســت ،اما در شرکت
فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم ،شاخص کیفیت محصوالت

نگهداری و تعمیرات بهموقع و بازرســی انجام گرفته و تالش پرســنل این واحد
دانست.به گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه،
چنانچه محدودیتهای تامین انرژی بهویژه برق برطرف شود ،متناسب با ارتقای
کمی تولید فوالد خام،کیفیسازی محصوالت شرکت فوالد مبارکه محقق میشود.

کمال تشکرکرد.
سایرونواحی
پشتیبانی
نوردگرم و
ورزشی
اقتصادی
سیاسی،

کیفیت کالف در سیکل شرکت فوالد مبارکه ،بررسی کارشناسی ،پیگیری مسائل

کیفیت  98.4درصدی محصوالت فوالد سبا همزمان با رکورد تولید
مصطفی عطاییپور نیز اظهار کرد :مجتمع فوالد ســبا در دومین ماه از سال جاری
در راستای تحقق شعار سال ،عالوه بر ثبت رکورد کیفی محصوالت به میزان 98.4
درصد مطابق با سفارش مشــتری ،به رکورد تولید محصوالت به میزان 129.340
تن و رشد  6درصدی نسبت به برنامه تدوینشده دست یافت؛ این رکورد در حالی
به دســت آمدکه رکوردکیفی قبلی در این واحد صنعتی  97.61درصد در مردادماه
سال  1393حاصل شده بود.مدیر مجتمع فوالد سبا تصریح کرد :اجرای اقدامات
اصالحی تعریفشده درخصوص بهبود شرایط ابعادی ،شکلی و دمای تختالهای
تحویلی واحد ریختهگری ســبا در بهبود کیفیت محصوالت تولیدی نقش داشته
است.وی اضافهکرد :بهبود شــرایط تجهیزاتی و دستگاههای اندازهگیری مجتمع
فوالد سبا و برگزاری جلساتکیفیت وگزارش و بررسی روند عیوب اصلی درراستای

بین نواحی و انجام آزمایشهای مختلف و درنهایت اجرای اقدامات اساسی ازنیمه

اقدامات اصالحی هم درتحققکیفیسازی محصوالت مجتمع سبا موثربوده است.

دوم سالگذشته آغازشدکه منجربه نتایج چشمگیری تا پایان اردیبهشتماه شده

عطایی پور ،ارتقای بازرسیهای کیفی و تعامالت بین تیمهای کیفیت و تولید را از

است .بهادرانی افزود :در این راستا کیفیت کالفهای رویه خودرو ( )MBدر سال

ارکان مهم دستاورد کیفیسازی محصوالت در این واحد صنعتی برشمرد و گفت:

رسیدن به بازده کیفی  99.4درمحصوالت نورد گرم با وجود کاهش مصرف آب

 ،98با تولید  81هزار تن و شاخص کیفی  54.4درصد ،به تولید  128هزار تن و رشد

فوالد مبارکهگفت :درسالگذشته نسبت به سال  ،98تمام پارامترهایکیفی شامل

علی حاجیاننژاد مدیر ناحیه نورد گرم نیز در راســتای تحقق شعار سال اظهار کرد:

 57.8درصد در سال  ۹۹ارتقا یافت .همچنین در ادامه روند صعودی کیفیسازی

اهمیت کیفیسازی محصوالت تولیدی در مجتمع سبا در رضایتمندی مشتری
اصفهان :خاموشی
سخنگوی صنعت برق استان
نهایی نهفته است؛ چراکه مشتری درصدد تهیه باکیفیتترین محصول است.وی

ذوبهای خارج ازاستاندارد وکاهش عیوب محصوالت تولیدی با بهبود  0.5تا 2.5

تالشگران ناحیه نورد گرم موفق به ثبت رکورد جدید در افزایش بازده کیفی ماهیانه

محصوالت ناحیه سرد،کیفیتکالفهای رویه خودرو دراردیبهشتماه سال جاری

در پایان افزایش کمی و کیفی محصوالت تولیدی در مجتمع سبا را نتیجه همدلی

درصدی همراه بودکه باید نسبت به مقیاس تولید  7میلیون تن فوالد خام سنجیده

محصوالت نورد گرم در اردیبهشتماه شدند .این موفقیت بزرگ در شرایط سخت

به رکورد  84.8درشرکت فوالد مبارکه و  94درصدی درناحیه نورد سرد رسید .مقدار

کارکنان این واحد در راستای بهبود مســتمر و کاهش توقفات اضطراری ،افزایش

شود.وی اضافه کرد :روند کیفیســازی محصوالت طی دو ماه ابتدای سال تداوم

تحریم و بیماریکرونا با تالش و همدلی همکاران ناحیه نوردگرم و درراستای تحقق

متوسطکیفیت محصوالت این ناحیه درسالگذشته  85درصد ثبت شده بود.

آمادهبهکاری خط و تعریف پروژههای بهبود درجهت افزایش سرعت تولید دانست

داشت و دراردیبهشتماه رکوردکیفیسازی محصوالت درتاریخ شکلگیری شرکت

اهداف سازمانی به دست آمده اســت.وی افزود :با توجه به روند افزایشی تولید

وی گفت :کالفهای رویه خودرو ( )MBدر گذشته به کشور وارد میشد که اکنون

و ازحمایتهای تمام پرسنلکه با روحیه جهادی درصدد تحقق شعارسال هستند،

فوالد مبارکه ثبت شد .بازدهکیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه به  91درصد رسید

محصوالت گرم کیفی و افزایش انتظارات کیفیتی مشــتریان در سالهای اخیر،

شرکت فوالد مبارکه موفق شده اســت بخش عمده نیاز داخل این محصول مهم

تشکرکرد.

هم هدفگذاری شده است.مدیر ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت

مدیر اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی فوالد مبارکه:

نصب پل روگذرراه آهن فوالد سبا؛ اقدامی درجهت تحقق اهداف لجستیک
مدیر اجرای پروژههای جنبی و پشــتیبانی فوالد مبارکه گفت :پل ریلی روگذر

فلزی در کارگاه پیمانکار ساخته و به منطقه نصب پل آورده شد.

فوالد سبا در کمترین زمان ممکن ساخته شد و به بهره برداری رسید تا از این

مدیر اجرای پروژههای جنبی و پشــتیبانی فوالد مبارکه ادامه داد :از آنجایی

پس شاهد ترافیک در این منطقه نباشیم همچنین این پروژه اقدامی در جهت

که عرض پل قدیمی کم بود ،همواره در این نقطه تله ترافیکی ایجاد میشــد،

تحقق اهداف لجستیک شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا بود.

بنابراین ما عرضگذررا افزایش داده و با توجه به اینکه پل درجایی دیگرساخته

حمید شــجاعی ،مدیر اجرای پروژههای جنبی و پشــتیبانی فوالد مبارکه در

و عمال مراحل نصب تنها در محل اتصال پل انجام شد ،در کمترین زمان ممکن

حاشیه آیین افتتاح و بهره برداری اتصال پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا به

پل را به بهره برداری رساندیم.وی ادامه داد :با انجام این پروژه عرض جاده از

راه آهن جمهوری اسالمی ایرانگفت :ما دراین روزشاهد افتتاح پل ریلی روگذر

 ۲۸متربه  ۴۰مترافزایش یافت و با این اقدام هم یک پل جدید درمنطقه ایجاد

اتوبان اصفهان-زرین شهر بودیم؛ پلی که برای عبور و مرور قطارهایی است که

شد و هم اینکه گره ترافیکی منطقه از بین رفت .شجاعی افزود :برای ساخت

بار و محصوالت فوالدسبا را جابه جا میکنند.

و راه اندازی پل جدید ،مراتب ایمنی رعایت شد و عرشه پل نیز با توجه به اینکه

شجاعی ادامه داد :در ابتدا تصمیم بر این شــد که پل را تعمیر کنیم ،اما انجام

کامال فلزی شده ازکیفیت باالیی برخورداربوده و می توانگفتکه درساخت آن

این کار ،مسائل ترافیکی زیادی به همراه داشــت و در نهایت امکان تعمیر به

دقت زیادی وجود داشته است .وی در خاتمه اظهار کرد :ضمن ایجاد اطمینان

دلیل پیک ترافیکی فراهم نشد.وی ادامه داد :در نتیجه شرکت فوالد مبارکه با

خاطر از باز شدن گره ترافیکی در منطقه ،از این پس فوالدسبا برای ورود مواد

توجه به مسائل منطقه ای و کمکی که قرار بود برای رفع این مشکل انجام دهد

اولیه و همچنین ارسال محصوالت خود به کل کشور مشکلی نخواهد داشت و

و از سوی دیگر موارد مربوط به لجستیک شرکت فوالدسبا ،تصمیم گرفت پل

در واقع میتوان گفت نصب این پل در جهت اهداف لجســتیک شرکت فوالد

جدیدی در این منطقه نصب کند .بنابراین با پیمانکاران وارد مذاکره شدیم و پل

مبارکه و فوالد سبا انجام شده است.

رییس هیئت مدیره نظام پرستاری
اصفهان:

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای اصفهان:

کاهش  ۲۰هزارهکتاری س

هایران
تپرستا
حمایت از
غیرقانونی درباالدست ،کاهش شدید فشارآب را رقم زد
برداش

تهدید امن

مقطعی و ناکارآمد بود

قانونی در باالدست موجب کاهش شــدید فشار آب در
برداشــت های غیر5

سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ در روزهای اخیر شــد.معاون بهره برداری

و توســعه آب آبفای اصفهان به چالــش های موجود در تامیــن پایدارآب
شرب مشترکین این شــرکت اشــاره کرد و اظهار داشــت :در دهه اخیر به
علت برداشتهای غیرقانونی در باالدســت ،تراکم جمعیت ،کاهش نسبی
بارندگیها و افزایش دما ،تامین پایدار آب شــرب حــدود  5میلیون نفر از
جمعیت ساکن در  57شهر و  380روستای تحت پوشش سامانه آبرسانی
اصفهان بزرگ با چالش مواجه شده است.
ناصر اکبری با اشاره به این که خشک شدن زاینده رود موجب خشک شدن
چاه های فلمن با ظرفیت آبدهی سه متر مکعب در ثانیه و کاهش  50درصدی
آبدهی سایر چاه های متفرقه و حریمی شــد ،افزود :نیاز است شرکت آب
منطقه ای اصفهان نســبت به جبران این حجم از آب از دســت رفته اهتمام
ورزد.وی افزود :اکنون آب آشــامیدنی اصفهان از تصفیه خانه باباشیخعلی

سبزآن بالغ بر  11.5مترمکعب آب در
ظرفیت
شود که
تامین
استان
در غرب
فضای
میها و
پارک
سازمان
مدیرعامل
ثانیه است در حالی که نیاز آبی مردم در اوج مصرف به  16متر مکعب در ثانیه

شهرداری اصفهان خبرداد :

می رسد.معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای اصفهان خواهان جلوگیری

آغازمرحله دوم سمپاشی
جویی در مصرف آب توسط همه ذینفعان و بهره برداران تاکید کرد.وی به تاثیر
شبانه درختان شهر

از برداشت آب در باالدست زاینده رود از سوی مســئوالن امر شد و بر صرفه

تولید جدیدترین نوع ریل درذوب آهن اصفهان

این داستان اد

افزایش دما در مصرف آب شرب اشاره کرد و بیان داشت :این روزها با گرم

3

شدن هوا مصرف آب7هم بیشتر شده به طوری که هر درجه افزایش دمای هوا

بین  ۲۵۰تا  ۳۰۰لیتر در ثانیه یا معادل  ۲تا  ۳درصد بر مصرف آب اضافه می
کند .اکبری بر مدیریت مصرف آب از سوی مردم تاکید کرد و گفت :با وجود
تنش آبی در اصفهان مردم نسبت به صرفهجویی در مصرف آب اهتمام الزم
را داشته باشند چرا که با وجود کاهش بارندگی در سال آبی جاری تابستان
بسیار سختی را در پیش داریم.شایان ذکر است به دلیل انجام اقدامات فنی
و فرهنگی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان طی دو دهه اخیر ،سرانه
مصرف آب مشترکین و همچنین میزان هدررفت آب از شبکه های آبرسانی
شهرها و روستاهای تحت پوشش این شرکت ،از تمام شهرها و استان های
کشور کمتر است.

با وجود چالشهای فراوان فرآیند تولید ریل ،تا مرحله نورد ،ذوب آهن اصفهان
با بهرهمندی ازیارانه انرژی و سهمیه مواد اولیه ،به تولید این محصول دست پیدا

آگهی مزایده زمین شماره 400-899

کرد .ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار اقدام به تولید ریل استاندارد «ایان
 »۱۳۶۷۴کرد و در بین تولید کنندگان ریل دنیا قرار گرفت .به گفته منصور یزدی
زاده ،مدیر عامل ذوب آهــن اصفهان ،ریل زبانه ســوزن جدیدترین نوع ریل
تولیدی این مجموعه بوده و به دلیل نقش مهم آن در خطوط ریلی کشور ،کلید
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توسعه حمل و نقل ریلی محسوب میشود.
همچنین ذوب آهن اصفهان در خصوص ســایر تجهیزات ریلی مانند چرخ و
محورنیزاقداماتی صورت داده است .این مجموعه درخصوص تولید محصوالت
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ذکر شده نیز با راه آهن جمهوری اسالمی ایران مذاکراتی داشته تا از این طریق،
چنین تجهیزاتی تولید شوند.ذوب آهن اصفهان امکان تولید ریل  ۱۲۰متری را
داشته و نیازمند آگاهی از برنامه توسعه راه آهن کشور به منظور تولید ریلهای
طوالنیتر بوده تا امکان تولید را داشته باشد .تحقیقات در خصوص تولید ریل
در داخل کشــور  ۲۰سال طول کشــیده ولی در حال حاضر ریل در داخل کشور
تولید میشود .این محصوالت برای پروژههای زیرساختی نصب شده و مورد
بهره برداری قرار میگیرد.ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریمهای همه جانبه
به چنین دستاوردی رسیده و در حال حاضر ریل اســتاندارد این مجموعه در
محورهای مختلف کشور مورد اســتفاده قرار میگیرد .از سال گذشته تاکنون،
در یک بازه زمانی  ۱۲ماهه ۹۰۰ ،کیلومتر ریل گذاری در خطوط راه آهن کشــور
انجام شده که این میزان  ۵/۶برابر معدل سالهای گذشته است.این مجموعه
معتقد به حمایت از صنعت حمل و نقل ریلی ،به عنوان یک صنعت پاک و ایمن
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بوده و نسبت به توسعه آن تالش میکند .طبق اعالم یزدی زاده ،مجموعه ذوب
آهن در خردادماه یک محموله  ۶۰هزار تنی ریل به متروی تهران به عالوه ریل
 ۵۴یوآیسی تحویل میدهد.مجموعه ذوب آهن اصفهان در رویداد تجلیل از
عملکرد بنگاههای اقتصادی برتر ،از لحــاظ جهش تولید و بهرهوری ،به عنوان
بنگاه برتر شستا ،با در نظر گرفتن ویژگیها و شاخصهای کیفی جهش تولید،
موفق به کسب نشان ممتاز شد.در خصوص انتخاب بنگاههای برتر اقتصادی،
شاخصهای مهمی از جمله رشد مواردی مانند فروش ،حاشیه سود ناخالص،

خود با کاربری کارگاهی را طی تشــریفات مزایده عمومی به فروش برساند .لذا از کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشــر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در
مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
الزم بذکر است هزینه کارشناسی اراضی و آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

مقداری تولید ،صادرات و درآمد ارزی و مواردی از این قبیل مد نظر قرار گرفته
است .این رویداد سوم خردادماه با حضور محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،برگزار شد.

م الف1142954:

مجتبی رضازاده – شهردار مشکات

