دیدارحاج منصور
ارضی با آیت ا...
مستجابی
دراصفهان

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
شنبه  25دی 1400
 12جمادیالثانی 1443
 15ژانویه 2022
شماره 3445
 8صفحه
سال سیزدهم
قیمت 3000 :تومان
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نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان از جوالن لوازم
آرایش تقلبی در بازار خبرداد:

زیبایی قاچاقی !

نویدکیا و رفتاری که ازاو ندیده بودیم؛
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مسئول امورحقوقی و امالک ادارهکل
میراثفرهنگی چهارمحال خبرداد:

3
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مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:

اشتغال بیش از ۹هزارمددجو دراصفهان

بازگشت قدیمیترین
خانه مسکونی درچالشتر
به چرخه خدمات گردشگری
4
تربیت  230هزارحافظ قرآن
درنصف جهان؛

ثبت و ضبط تاریخ شفاهی والدین شهدا در
اصفهان کلید خورد ؛

5
ازامروزالزامی میشود؛

به نام پدر ،به نام مادر

داشتن کارت واکسن ،شرط فعالیت
تاکسیرانان اصفهانی

غیرفعال شدن کارتخوان
های نامتناظربا پرونده
مالیاتی

عکس :نوید شاهد اصفهان

اولتیماتوم محرم؛
سپاهان جای ترسوها
نیست

مدیرکل امورمالیاتی استان خبرداد:

7

اصفهان؛ پیشتازتربیت
حافظان قرآن درکشور
5
استانداراصفهان:

اولویت استان حمایت از

مدیرعامل فوالد مبارکه درآیین گرامیداشت

صنایع نیمه تعطیل است

بیست و نهمین سالروزافتتاح این شرکت:

فوالد مبارکه به منشأ تحوالت
بنیادین دراقتصاد و صنعت
کشورمبدل شده است
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رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی اصفهان:

فروش ثبتنامی خودرو برافزایش قیمت آن دامن زد ه است
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی اصفهانگفت :افرادیکه خودروها را در

مستقیم خودرو را به مصرفکننده واقعی بفروشد بازار به ثبات خواهد رسید.

دست دارند نمایشگاهدار نبوده بلکه مصرفکنندگان خانگی هستند که ثبتنام

وی تصریحکرد :اما تا زمانیکه بین قیمت خودروی دربکارخانه و قیمت آن در

میکنند و درسایتهای عرضه خودرو با یکدیگررقابتکرده و همان خودروهای

بازار اختالف وجود دارد ،بازار خودرو هرگز متعادل نخواهد شد.رییس اتحادیه

ثبتنامی را با قیمتهای بیشتر و به دلخواه خود عرضه میکنند.

نمایشگاهداران خودروی اصفهان گفت :افزایش قیمت خودروی درب کارخانه

حمیدرضا قندی در رابطه با آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد :در راستای

برقیمتهای بازارهم تاثیرگذاشته است ،مشتریان فقط متوجه افزایش قیمت

صحبتهای رییس جمهور درباره کنترل افزایش قیمت ،نشســتهایی برای

کارخانه میشوند و به این نکته که پیش از این قیمت ارز در بازار افزایش یافته

بررسی کارشناسی قیمتها صورت گرفت و سپس افزایش قیمت خودرو که

است ،توجهی ندارند.

به تازگی صورت گرفت ،توسط دادســتانی تایید شد.وی افزود :متاسفانه این

قندی اضافه کرد :متاسفانه افرادی که خودروها را در دست دارند ،نمایشگاهدار

افزایش قیمتها بر قیمت محصوالت ایران خودرو نیز تاثیر داشت؛ اما با وجود

نیستند بلکه مصرفکنندگان خانگی هستندکه ثبتنام میکنند و درسایتهای

این تغییرات ،قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو همچنان اختالف بسیار

عرضه خودرو بــا یکدیگر رقابــت کرده و همــان خودروهــای ثبتنامی را با

زیادی با قیمت کارخانه دارد.رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی اصفهان
گفت :بهطور مثال ۱۰ ،الی  ۱۵میلیون تومان افزایــش قیمت برای پژو پارس
اعمال شده که با این وجود هنوز اختالف قیمت کارخانه با قیمت بازار برای این
مدل ماشین نزدیک به  ۱۵۰میلیون تومان است.
قندی اضافه کرد :هر گاه دولت بتواند قیمــت خودروی درب کارخانه را به بازار
نزدیک ،رانتها و ثبتنامهای همراه با قرعهکشی را حذف و به صورت شفاف و

قیمتهای بیشتر و به دلخواه خود عرضه میکنند.

نوبت اول

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی پالک زمین کارگاهی واقع در
منطقه صنعتی شهر دولت آباد از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری :روز شنبه مورخ 1400/11/9
گشایش پاکات :روز یکشنبه مورخ 1400/11/10

محل دریافت اسناد :دولت آباد -بلوار طالقانی -پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.ir
تلفن031-45822010 :

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir

بازارمعامالت خودرو راکد است
وی همچنین دررابطه با بازارمعامالت خودرو تصریحکرد :این بازارتقریبا با رکود
همراه است .با افزایش قیمتها به صورت تخمینی تنها  ۲۰درصد مصرفکننده
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محمد حسن یاری – شهردار دولت آباد

م الف1260045:

واقعی در بازار وجود دارد و این موضوع منجر به رکود بازار شده است.

نوبت اول

مزایده فروش ماشین آالت مستعمل

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهرچمگردان درنظردارد نسبت به فروش:
 -1یک دستگاه کامیونت کمپرسی سیستم زامیاد تیپ  ،z24niمدل 1398
 -2یک دستگاه وانت سیستم مزدا تیپ  1600مدل ( 1369فیروزه ای روغنی)
 -3یک دستگاه باالبر سالنی چهار چرخ یدک کش ریلی مدل EHOL/S
 -4یک دستگاه پرس زباله قابل نصب بر روی کامیونت  5تن
 -5یک دستگاه چمن زن مارک Viking
متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شــنبه مورخ  1400/11/09به منظور بازدید و کسب اطالعات به واحد
ماشین آالت شهرداری (ساختمان آتش نشــانی) مراجعه و در صورت درخواست ،جهت دریافت اسناد به
واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست
شهرداری نمایند.

هزینه چاپ آگهی درروزنامه و کارشناسی هریک ازموارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری52240471 :
م الف1260030:

علی پور بافرانی – شهردار چمگردان

کافه سیاست

3445
//2022شماره
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15//1443
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جمادیالثانی
0612/ 1400جمادی
دی/ 1400
دی
شنبه
شماره 3440
1925
یکشنبه

امپ» درایران
«ترورتر
واکنش پنتاگون
پایداری
انیمیشنجبهه
انتشارنزدیک به
واکنشبهسایت
درمورد توهین «اولیانوف» به «ظریف»

پنتاگون اعالم کرده که از انتشــار ویدئوی ترور ترامپ در وبگاه مقامات رســمی ایران آگاه است.
به گزارش اسپوتنیک« ،جان کربی» ،ســخنگوی پنتاگون در گفت وگو با فاکس نیوز درباره ترور
ســایت خبری نزدیک به جبهه پایداری به توئیت دیپلمات روس علیه ظریف واکنش نشان داد.
احتمالی «دونالد ترامپ» ،رییس جمهور پیشــین آمریکا گفت« :پنتاگون از ویدئوی انیمیشن
رجانیوز نوشــت :میخاییل اولیانوف در پاســخ به توئیت کاربری خطاب به او کــه گفته بود «دکتر
منتشر شده در وب سایت مقامات رسمی ایران که ترور دونالد ترامپ ،رییس جمهور سابق آمریکا
ظریف درمورد نقش منفی روسیه در مذاکرات برجام درســت گفته بود» ،نوشت« :شما مختارید
را به تصویر میکشد ،آگاه اســت».کربی گفت« :ما اخیرا از این موضوع مطلع شدهایم و در حال
که بر اساس نظرات شخص دیگری که تحت تاثیر دندان درد ،سردرد یا چیزهای دیگر بوده؛ خود را
حاضر در حال بررسی آن هستیم».
گمراه کنید».این اهانت از سوی یک دیپلمات درجه چندم به مقام ارشد سابق وزارت خارجه باید با
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود« :وزارت دفاع بر تهدید ایران متمرکز خواهد ماند و مطمئن
تذکر و هشدار جدی دستگاه رسمی دیپلماسی روبه رو شود.انتقادات داخلی جریانهای سیاسی
خواهد شد که توانایی محافظت از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را در بحبوحه حمالت مداوم
کشور مستقل از مواضع ســایر کشــورها بوده و هیچ دیپلمات خارجی از هیچ کشوری حق چنین
شبه نظامیان در عراق و ســوریه دارد».پویانمایی «انتقام حتمی اســت» یکی از آثار برگزیده در
اظهارنظرهایی را ندارد.
«پویش قهرمان» است که به انتقام از قاتالن و آمران شهادت سردار سلیمانی میپردازد.

و وعدههای دولت را ندارد.
سال
ســوال برای
ترین
حیاتی
در۴۲۰۰
خاورمیانهارز
بالتکلیف حذف
ماجراهای
دالر،
نوشت:نــرخ
تایمزبورس،
فایننشالاحوال
اوضاع و
۲۰۱۵
توافق سال
ترامپ
پس از
کهوآیا
اســت
تومانی،این
جاری
مصداقی از
بعد تنها
دونالدسال
اینکهکسری
توام با
بودجه
بنزین
توزیع

منابع مطلع خبر داده اند که در پایان ماموریت  ۴دهه ای صالح زواوی ســفیر فلســطین در ایران،

های
احتمالیکه
بین المللی
درباره توافق
شایعاتبه یک
کهمیتوان
کرد،
رولغو
بود را
آمده
طلبی
گرفته و
جاهباال
کابینه
تغییرات
است
همین
از
خیر.
یا
یافت
دست
دوباره
کند،
محدود
را
ایران
ای
ه
هست
گمانهزنیهایی نیز آغاز شده است .یکی از جدیترین تغییرات ،مربوط

ان جایگزین او میشود
درایر
فلسطین
آشنا:
الدین
فرزند سفیر 40ساله حسام
دست بردارید!

فرزند او عهده دار مسئولیت سفارت میشود.هفته قبل وزارت خارجه ایران خبر داد که صالح زواوی
آشنا در واکنش به تحریف پاســخ خود به کیهان ،توئیتی انتقادی زد.چندی پیش سردار حاجی
سفیر فلسطین در ایران در پایان ماموریتش با حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه ایران دیدار کرده
زاده ،فرمانده نیروی هوافضای سپاه با کیهان مصاحبه ای انجام داد که حاوی روایتی از دیدار در
است.حاال منابع مطلع میگویند که فرزند صالح زواوی که به نظر میرسد دختر او باشد قرار است
تیر  ۱۳۹۶فرماندهان سپاه و حسن روحانی بود ،حسام الدین آشــنا در توئیتی به این مصاحبه
جایگزین او و عهده دار مسئولیت سفارت فلسطین در ایران شود.
پاسخ داد و نوشــت که « گفت وگو میان رؤســای جمهور و فرماندهان نظامی به صورت فردی یا
جمعی مرسوم است؛ اما نقل قول از جلســه ای محرمانه و از شــخصی دیگر در فقدان او دور از

اسم «حاج قاسم» شب پرهها را فراری میدهد

امانت داری است .قاعدتا جلسات رســمی ضبط شده ،اپراتور اشــتباه نکرده و چیزی هم پاک
نشده
است.و ارشاد اسالمی در واکنش به حذف صفحه اش از اینستاگرام با توجه به انتشار پستی
فرهنگ
وزیر
متفاوت
های
خوانش
درپی
و
گفتید!»حاال
چه
جلسه
آن
در
خودتان
که
بگویید
مجازید
فقط
شما
درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد که اسم حاج قاسم شبپرهها را فراری میدهد.
هواپیمای
ســقوط
پرونده
آشــنا را
توئیت
محتوای
گفت:اجتماعی که
اسماعیلیهای
کاربران شــبکه
برخی
هراس دارد.
ایرانی هم
اسطورهبههای
اســم
ای از
امپریالیسم رسانه
محمدمهدی
«می
نوشت:
توئیتی
رییس جمهور
فناوریسابق
آشناومشاور
الدین
حسام
زده بودند،
اقدامپیوند
اوکراینی
داشت تا
همراه
درنیز به
کشورمان را
اطالعات
ارتباطات
وزیر
واکنش تند
پیشتر
این
هیچ
نه
اســت
بوده
نظامیان
با
جمهور
رییس
جلســه
مکالمات
ضبط
اپراتور
من
منظور
که
دانید
آنجا که عیسی زارع پور در نامهای خطاب به مدیران پلتفرمهای متا و اینستاگرام با محکوم کردن

بردارید» .
دست
خنک و بی
دیگری.واز این
اپوراتور
خواستارپایان دادن به این سانسور
اینستاگرام،
ربطدر
سلیمانی
تحریفات شهید
تصاویرمرتبط با
سانسورمطالب
و بازگرداندن حسابها و پستهای تعلیق شده در پی اعمال این سیاست شد.

تماس «بنت» با «پوتین» درباره ایران

همچنین به باور فواد ایزدی ،فعال سیاســی و عضو هیئت علمی دانشــگاه تهــران هم این اقدام
اینستاگرام ،غلط بودن ذهنیت آزادی رسانه و آزادی بیان در غرب را اثبات کرد.
منابع رسمی رژیم صهیونیستی ،اعالم کردند که «نفتالی بنت» نخستوزیر این رژیم با «والدیمیر
پوتین» رییس جمهور روســیه تلفنی گفتوگو کرده اســت«.اوفر جندلمان» ســخنگوی عربی

روایتی ازطلبگی رییسی دردیار«طالی سبز»

نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت که بنت برای پوتین در سال جدید میالدی آرزوی موفقیت
های
چالش
منطقه» و
مختلفاز جمله
مســائل
ای از
طرف پاره
اعالم ،دو
است .طبق
کرده
سیزدهم
دولت
«امنیتمدیران
حضور میدانی
ابعاد
اشاره به
جمهور با
اینرییس
مجلس
معاون امور
زمینه
در این
همکاریها
تداوم
اند و بر
برکاتداده
بررســی قرار
بحث و
مورد
ســطح جهان
قالبدر
امنیتی
شناسایی
میدانی و
بررسی
سفرها با
این
مردم گفت که
جمع
استانیرادر
سفرهای
در
«اهمیت
رفسنجانبنت بر
اعالم کرد که
همچنین
صهیونیستی
رژیم
نخســتوزیر
توافق
شناسی در تاالر
همایش
حســینی در
محمد
است.سید
اند.سخنگویشدن
کردهدر حال نمایان
مشکالت
تاکید
آورده»،
دست
به
خود
ای
ه
هست
برنامه
در
ایران
که
هایی
ت
پیشرف
برابر
در
قاطعانه
ایستادگی
خیام این شهر افزود :دستاوردهای این سفرها از ابعاد مختلف فراوان است و میتواند زمینه حل
است.
شهرستاننکرده
تلفنی صادر
این
همچنینباباجزئیات
ادامهدر ارتباط
بیانیهای
تسریعروسیه هنوز
است.دولت
کرده
رفسنجان،
تماسهای
ظرفیت
تشــریح
بخشــد.وی در
مشکالت را
سابقه فرهنگی و انقالبی مردم این دیار را در دوران پیش و پس از پیروزی انقالب اسالمی و نیز دفاع

درخواست مداخلهجویانه فرانسه ازایران

مقدس بیان و تاکید کرد :رفسنجان به طالی سبز معروف است و روحیه انقالبی و والیتمداری مردم
آن نیز زبانزد است؛ این دیار به قم ثانی و فاتحان اروند شهرت دارند.حسینی گفت :شخصیتهایی
فرانســه ،خواهان آزادی یک زندانی متهم به جاسوسی در ایران شــد.به گزارش رویترز ،وزارت
مانند آیت ا ...خزعلی ،آیت ا ...طاهری خرمآبادی ،شهید بهشتی ،آیت ا ...مشکینی و حضرت امام
خارجه فرانســه در بیانیهای خواســتار آزادی «فریبا عادلخواه» ،زندانی متهم به جاسوسی در
خامنهای در دوران شکل گیری انقالب اسالمی به این منطقه میآمدند و در سخنرانی برای مردم و
ایرانشد .در این بیانیه آمده است :زندانی شدن عادل خواه باعث کاهش اعتماد در روابط میان
ایجاد روحیه انقالبی بسیار موثر بودند.به گفته وی ،آیت ا ...رییسی نیز در دوران طلبگی در رفسنجان
دو کشور میشود.ما خواهان آزادی فوری عادلخواه هستیم.
حضور داشته است.

به گزارش نامه نیوز ،سیدابراهیم رییســی وقتی نامزد ریاست جمهور
میشد ،میدانست که با چالشهای بســیاری مواجه خواهد بود؛ اما
میکند ،به این چالشها دامن بزند .طی شش ماهی که از عمر دولت
گذشته ،تیم اقتصادی او ناهماهنگیهای بسیاری را به نمایش گذاشته
و بارها نشان دادهکه توانایی متناسب با دشواریهای اقتصادی مملکت

توسط ایاالت متحده و پنج قدرت جهانی دیگر به دست
مواردرا که
تهران
با
است.
این

اســت
ممکن
توافق
این
مطلب
وزارت این
در ادامه
خاندوزی
احسان
رسد
جایگزینمی
اســت:که به نظر
آمده این طور
اســت.
اقتصاد
به
شام
شــیعه اش
عرب
ایران و
نیابتی بین
جنگ
تشــدید
فرصتازتغییر
در اولین
متحدانکه
کشور اســت
اقتصادی
مسئول
چند
یکی از

اقتصادیه
ممکن است
اینیا در
باشــد.
فارس
تا
شاهد حمل
مسئوالن
حالتکدام از
بدترینکه هر
آشفته بازار
باالخره در
خلیجکرد.
خواهد
تهدید
آن
ه
واسط
به
را
تهران
آویو
تل
همیشه
که
باشیم
ایران
به
اسراییل
اعم ازفرمانده و معاون و … دنبال مقصرجلوهدادن دیگری هستند ،یک

از
کنترلی
غیرقابل
طور
احتمالــی
این
یکند.
م
بســیاریدر
یکدرنفر حداقل
است آن
معلوم
طوربهکه
جنگشد و این
خواهد
قربانی
نفر
است .خواهد کرد.
غوغا به پا
خاورمیانه
مناطق
خاندوزی
مرحله،
این

متحده،
که ایاالت
نامطلوب می
مقطع
بارهبه این
زمانی
اقتصادی اخیر
رسدتیم
«دعواهای
اســت:
نوشــته
درستاین
منطقهما» در
«عصر
طور
به
دوم،
جهانی
جنگ
پایان
از
پس
آن
بر
مســلط
خارجی
قدرت
حسابی باال گرفته و زور خاندوزی قطعا به سایرین که یا فرمانده هستند

پیمان
است.برتمامی
بینند ،از آن
می شدن
فرمانده دور
محسوسی در حال
بازیگران چه ه
شایعهمرفتنی
همین اساس
نمیرسد.
و یا خود را
غیرقابل
واشــنگتن
بودن دشــمن
و چه
دانند.
اعتماد م
همیشخصا
رییسی
اکنونابراهیم
شــدهراو گویا
آمریکا،مطرح
خاندوزی دوباره
در
افغانســتان
از
متحده
ایاالت
مرج
و
هرج
پر
خروج
با
موضوع
این
بدش نمیآید که او را کنار بگــذارد .آنچه باید بدانید اما این اســت که
ای
با توافق
صرفا از
یکجانبهاوترامپ
خروج
گذشــته،بهیا حتی
هسته
ممکن
برکناری
ندارد و رفتن
اســتعفا
تابســتانتصمیمی
خاندوزی
مانند
آمریکایی
نشــد .توافقی
آغاز
۲۰۱۸
است؛در ســال
ایران
مانده به
متحدانچند ماه
رییســیکهتا همین
نیســت
بعید
تصمیمی که

مخالفت
شــدت با آن
صورت به
در هر
سعودی
عربستان
اسراییل و
خاندوزی قبل
بدانید اتفاقا
نیست که
لطف
خالی از
سال بگیرد.
پایان
موشکی
حمله
۲۰۱۹
سال
در
ایران
متحد
که
آن
از
پس
ایده
این
کردند.
از پیوستن به دولت این روزها را پیشبینی کرده و در جمعی خصوصی
داد،
انجام
عربستان
آرامکوی
نفتی
تاسیســات
دقیقی
از آنجا
مانــده و
(مجلس)
اینجا
تصمیــم از
به این
داند با
پهپادی می
وگفته بود،
نه
چهها و
حمله به
اینکهبه عنوان
تهاجم را
واشنگتن
گرفت.
شکل
سعودی
کسی
جایش را به
خاندوزی
ایندرباره
شد.
رانده خواهد
(دولت)

های
فرزین تما
آن زمان،
گرفت .از
بسیارو آن را
قلمداد کرد
دهدیها
آمریکای
نامس
میبرند
محمدرضا
نادیدهاز
است .برخی
البته حرف
می
حسینی.از امارات متحده عربی و
خلیج فارس
ایران در
دیپلماتیک
سراســرالدین
سیدشمس
دیگرباهم از
و برخی
حتی عربستان سعودی آغاز شد.
ارت راه
درروز
محمد
درکسعید
عربی خلیج فارس از آســیب پذیری خود،
های
کشــو
ناگهانی

اینکه
توجه به
اســت .بــا
برانگیخته
برای تنش
اماهایی
تال
اینش
پیشتر در
نیســت.
ســیزدهم
زداییکابینه
احتمالی در
تنهــاراتغییر

کردهرا
اســامی
اه جمهوری
قدرت
کنتــرل تمام
ایرانی
«جهانگرایان
اصول
وشهرسازی اشاره
مراکززارت ر
احتمالی درو
تغییرات
صنعت» به

تنش
بیشتر از
این امر
هاکه
رســد
اغلببربه نظر
دارند،
اساسمی
بیماری
کمیبه دلیل
قاسمی
رستم
شنیده
بود که
دستشده
ودرنوشته

باشد.
زدایی
این وزارتخانه خواهد رفت .گمانه رفتن او از آن موقع تا حاال
زودی از
به

شود .آن
ایران وختم نمی
همینباجا هم
رییســی اما به
ارتباطاتدر
تغییرات
طورو
سعودی
عربستان
پایتخت آن
کابینهو ابوظبی
امارات

تحت نظارت دستگاههای نظارتی و دبیر و اعضای شوراست و در این سال ها هیچ تخلفی نداشتهایم.

فعال سیاسی:

تاوان مخالفت نماینده مجلس با یک طرح

سخنان رهبری این اطمینان را به مذاکره کنندگان میدهد

دیگر ازبا آمریکا نیستند
مذاکره
که ایشان مخالف
دستگاهها مثل جهاد کشــاورزی یا بازرسی هم اعالم
خود نوشت :روز چهارشــنبه  ۱۵دیماه یکی
کرده
ثبتینام
موفقیت
نفر برای
آقایهشــتاد
نزدیک
بود.
که
دهد
کنندگان م
مذاکره
رییســی و
دولت

مجلس
دســتور
قوه قضاییه
دربارهکارکنان
رهبریخاص
العاده
به
اطمینان را
دشــمندراین
مذاکره با
نیستند.قبل مرتب
مخالفروزهای
مخالــف!از
نفرباهم
ایشانوباهفت
بودند
آمریکا
مذاکره

کندو از
است
نظام
متاسفانه در
تورم
به
در
اداریسعی
هرطرف
گیرد و
دلیلنظر
تبادل
فراگیرمی
صورت می

خاطراگرچه
عرض کردم
است.اینجا هم
برگرفته
رییسدر
همه را
نشان
ســازندگی
رییس دولت
دفتر

آغازشده
مخالفها
خصوصکردن
درمنصرف
هاشمیر،ای
محمدفشــارب
پیام و
مبنی
رهبری
فرمایشات

معیشتوقابل
سختی
توانداز نظر
دولت
وضعیت
هم
نتیجه شود
منجر به
کارمندانمی
مذاکره هم
کرد:

همه مردم
کاهش
تورم و
ای با
ریشه
مقطعی
خریددر
قدرتاینکه
است و
انقالب
اصول
جزو
مقابلهنیز
زورگو

دولت ازطریق
ریختن
توقعهم
طرفاما به
درک تر
قابل
توافقی
مالی شاید
نظامباشد
داشته
زیادی
یک
یا

طرحها به
برابراین
موفقدربود.
برخی هم
کهمورد
بودایوندر
جایو
مستکبر
دشمن
نشــدن
«تسلیم
بر

شبانه روزی
سخت
مشاغل
برخی
است و البته
درک
باشد،
وجودوداشته
نظر
اختالف
هنگامیکه
نشود زیرا

بهبرخی را
شودای
جزیره
نقطهوای و
استکه
دنبال این
بیشتر
معنای
تعامل
صحبت
مذاکره،
دشــمن
با

اولی نبود و آخری هم نخواهد بود ،دردی را
استثناهاکه
نگیرد.
صورت

شد»به دلیل
چیزیکه
نیزیعنی
زند.
این می
تورمازدامن
تسلیمها به
همین
گفت:
نخواهیم
پس
نشده و

میلیون نفر ایرانی و
هشتاد و
برایراهمه
نرخ تورم
داشت:حضرت
پنجاظهار
دارند،
این نظررا
مسئولین اکث

مالی دولت،
تنگناهای
به دلیل
در از
غافل
تسلیمکند
استثنا
تاکنون
همچنانکه
نیست،
اینکهآن
مقابل
شدن

ایکارکنان را
خرید
فرمودندقدرت
جبران کاهش
شده و
تورم آغاز
نیست؛
حرف تازه
رهبری
چیزی که
آن
شــود و
خودش
به ضد
کند عمال
دنبال
به
میمذاکره
تبدیلکه
این بوده
مسئولین
اکثریت
مینظر
همیشه

کاهش
معنیهم
بودبهکه آن
فکر چاره
کند.باید
نمی
دوا
جدیو
نیست
تسلیم
مذاکره
اینکه
تاکید بر
وی با
به سختی
هامویتوجه
همیشهحقوق
هاشمیانکهکمترین
ا...رای جبر
تالش ب
مذاکره
کردند
عنوان
آیت

است.
دستمزد
توافقحقوق و
طریقبهشورای
مشاغل
هم
دولتاگر
رسیدیم،
رسیدیم که
کنیمازو اگر
می

متوجه سیدمسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه شده ،از
دارد.
زیادی ادامه
اساسسر
متحده با
نوشتهایاالت
اســراییل و
جایگزین او
صدای گزینه
اینوگزارش
است .بر
همچنینتغییر او
احتمال
اخیرا
حاکم واقعی
ابوظبی و
ولیعهد
الدیننهیان،
زاید آل
محمد بن
امارات،هم کار
نمایندگی دارد و
سابقه
است .او هم
حسینی
شمس
سید

مخالف
کردهگفت
کرد .بنت
پذیرایی
اسراییل
نخست
از
است.کهالبته این
تجربه
اقتصاد را
وزیروزارت
تصدی
بنت ،قبال
نفتالیکرده و
اجرایی
علیه
تر
سخت
موضع
اتخاذ
خواستار
اما
نیست،
خوب
توافق
یک
ه
گیران
امر به شرطی محقق میشود که شمسالدین حسینی جای خاندوزی

سفر وی به امارات یک ســفر تاریخی به حساب میآید که
راایران
شد.باشد.
نگرفته
ظاهرا تاج افتتاح روابط دیپلماتیک در سال  ۲۰۲۰بود.
فاطمی
جای
غضنفری
امینبرادر ولیعهد امارات و رییس امنیت
نهیان،
زاید آل
طحنونبهبن
شــیخ

خوردبا
تهران
دیدار کرد.
معدندروتهران
صنعت،ایران
وزارتســران
گذشته با
کشور ماه
ملی این
خواهد
تجارت رقم
احتماال در
تغییراتی که

اش
فاطمیهای
مانیتورینگ در
نصب
تاسیســات هست
دوربین
امین در
خودرو و ناتوانی
هایآشــفتهبازار
وضعیت
مجدداین
ناشی از
نیز

حال
کرد .با
متحد
ســازمانبهملل
ای
هســته
توسط
این که او
نیست
موافقتبعید
رسد هیچ
نظر می
این طور که
است.
ناظرآن
ساماندهی

ایران دقیقا بر اساس متنی که تهران آماده کرده است ،عمل میکند و
شمسالدین حسینی ،جایگزین میرکاظمی
امکان کوچک ترین اعمال تغییری در آن را ندارد.

است .وین جایی است که تیم هستهای
بودیم،در حال
دیپلماتیک
افزایشاست.
سعید محمد
نوشته

فرآیندزیرنظر
کردن و
هوشیاری ،رصد
بیداری و
موضوعینداریم،
منطقه جنگی
حاضردر
گفت :بادرحال
ضرورت حفظ
تاکید بر
است.رییس جمهور
کنیم.دولت
کمک به
قانون
کیفیت
هدف افزایش
این که با
مرسومامااست
مجلس
نمایندگان
هوشیارینگهبان
اعضای شورای
کرد :دیدار
نگهبانبااضافه
سخنگوی شورای
نمی
ت
بود.
هوشیار
همواره
و
کرد
رصد
و
داشت
نظر
زیر
ا
ر
اوضاع
باید
حال
عین
در
اما
داریم؛
امش
ر
آ
منطقه
در
امروز
است.
منطقه
این
های
ضرور
از
اوضاع
داشتن
گذاری انجام میشود.وی همچنین درباره شایعات درخصوص بودجه شورای نگهبان گفت :بودجه شــورای نگهبان کامال شفاف است و همه هزینهها و مصارف

کند.پرســتاران و راهداران و...
گمرک و
مالیاتی
سازمان
ملیوتوافق
منافع
جهت

در گزارشی با اشاره به انتقاداتی که در جریان تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱

هیچ بازگشتی از پیشرفتهای تکنولوژیکی تهران که شامل استفاده از
استاندارجوان درقامت وزیرنفت
سانتریفیوژهای مدرن برای غنیسازی سریع اورانیوم برای سوخت

قرارگاه
مشکالت
رسیدگی به
وی در
حضور ومیدانی
مابه
اشاره
سلیمانی و
شهید
هستند.رییسی باگ
بخشیوازکار
مشغول تالش
اگرآنجا
طبیعتاسپاه
مرتبط با
های
بررسی
حال
داریم که در
ابهاماتی
سواالت
دیگر
مورد بخشی
یاددر
امیداشتولی
تقبلر میکند
بار مالی را دولت
الیحه باشد
سازندگیکه
الیحه است
ماهیتش
بهترین
طبیعی شدهاند،
بالیای
گرفتار
مردمیکه
امدادرسانی به
بسیج
نیروهای
نیروهای مسلح
ها و
آیاش
اینکهتال
داشت:
سیلدرسال
ناشی از
تایید
شایعات را
نیست این
مطرح
نگهبان
شورای
در تغییری در
گفت:
رود؟
شــوراوکنار می
اقداماتاز ریاست
ا ...جنتی
آیت
اظهاربر
خوزستانمبنی
۹۸به سوالی
پاسخ
هستیم.وی

به فوق
گفــت:اسم
طلببا تغییر
اصالحاین بار
تسری،
فعالجنجالی
طرحهای
های
گفته
سیاســی
یک

وزارت نفت و بانک مرکزی نیزآبستن تغییراتی هستند« .اعتمادآنالین»

های
ایندرتما
مذاکــرات در
بســت
است .بن
توجه به
حال ،با
با این
آنس
گزارش
وین،که
همچنان
جایگزین او نیز
گزینه
شده
تقویت هم

کشور بهکار
سازندگی
درجهت
شــود.سپاه
نیرو و توان
بایدنیز
مقدس
پایان دفاع
پس از
جمهور افزود:
درخشیدند.رییس
خوش
حقیقتا
دریایی
نامزدهایمناطق
غربی و نیز در
ردجنوبی و
آخرین
درباره
طحان نظیف
هادی
اصالح
انتخابات
قوانین
معتقدیم که
خواهیم بود،
مطیــع قانون
ما نیز
تغییر کند
انتخابات
صالحیت
مجموعه
ها،
ه
ا
ر
بزرگ
و
ها
ه
ا
ر
صنعتی،
عظیم
مجموعه
یک
پل،
یک
نیروگاه،
یک
بینیم،
ی
م
کشور
مشکالت
رفع
جهت
در
بزرگ
کار
یک
و
مهم
پروژه
یک
که
جا
هر
شد.
گرفته
وضعیت بررسی رتبهبندی معلمان در شورا اظهار کرد :طرح رتبهبندی معلمان به شورا ارسال شده و در حال رسیدگی هستیم.طحاننظیف تصریح کرد :این مصوبه

حقوقها
بود.نارضایتی از
شدنهم درر
تسلیمبرخی
وصول شده و
آن
است ،در
نیست.اهمذاکره الزم
معنی

که در فضای رسانهای پیچیده ،سازمان برنامه و بودجه ،وزارت صمت،

دارد.
وجود
۲۰۱۵
توافق
بازگشت به
احتمال
که چقدر
نیست
صندوق
کنونی
رییس
صمت و
وزیر اسبق
غضنفری،
مهدی
مشخص به
جایش را

ایستادگیها و
نامزدهایها،
ها ،شهامت
امیدوارم رشادت
علی (ع)
برامام
شــهرک
نمازگزاران مسجد
هرمزگان
سفر به
روزههای
برنام
در ادامه
پنجشنبه
عصر
شفاف
انتخاباتی
صالحیت
اینکه موارد رد
بیان اعالم
قانونبابرای
اینکه آیا
ســوالی مبنی
جمعدر پاسخ به
خبریدرخود
نشست
شنبه در
نگهبان
شورای
سخنگوی
اعالمههای
دربارهدرجبه
قانونکشور،
انقالبی
ایندیگر
اعضادربرکنار
اسالمی
سهان
پاسدار
مقدس
گفت :دردوران
پیداکند،
قوت تداوم
سپاه با
مجموعه
های
افتخارآفری
دالیل
مسلح واگر
نیروهایداشتند
نکته اذعان
انقالبنفر از
یا چهار
گذشته
دفاع ماه
کردیم،طی یک
استقبال
انتخابات
قانون
اصالح
همیشه از
گفت:نما
است،

مهدی طغیانی ،نماینده اصفهان درصفحه اینستاگرام

«رییسی»
بدتریندر کابینه
خانهتکانی
موجود
سناریوی
بهترین و

احتماال فکر نمیکرد که خودش با انتخابهایــی که در چینش کابینه

نگهبان:
شورای
تمجید رییسسخنگوی
نیروهای مسلح
سپاه و
جمهوراز
نیست
مطرح
مسلحشو
تغییری در
پناه مردم هستند و این افتخار بزرگی است.رییسی
عمل ملجأ و
نگهبان بلکه در
اینه در ســخن
رما
عزیز
رییس جمهور اظهار داشت :بدون هیچگونه تردیدی نیروهای

تورم زا خواهد بود.غیر از مورد اخیر برای برخی دیگر از

راه رسید؛
منطقهکه زود از
تغییراتی
است؟
خطرناک
فایننشال تایمز :چرا عدم احیای برجام برای

درزایش
فشاراف
نیستند
کارمند
همه
توجه
جهت
اما باید
چرا؛که
شویم
مردمنمی
تسلیم
کنیمکه
نرسیدیم
طریق تشــدید کسری و تورم از
حرکت از
های دولتی
کنیم.
حقوق ملی
منافع
چهارشنبه
شد!متاسفانه از
خواهد
هیئتجبران
جیب همه
پاسخ
ســازندگی در
کارگزاران
موسس
عضو
طریق
از
تلفنم
به
ناله
و
نفرین
و
ا
ز
ناســ
و
فحش
سیل
به
ســوالی مبنی بر اینکه گفتههای رهبر انقالب در

احتماال
استمویبنده و
روان
خصوصشریف
کارکنان
روی
تواند بر
تاثیری
قضاییهچه
قوهدرادامه
مذاکره
باشد،آمریکا
داشتهبعد از
کردنــد را
صحبت
وگوهایکه
مخالف دیگری
دو
گفت:
برجام
احیای
روند گفت
اما راباید
میدانند؛
شــماره یک
های دشمن
اسهراییل
به
اطمینان
خوداین
مذاکــره
رهبری درباره
وگفت
غیر
ام
بسته
عهد
دانشگاه
کوچک
معلم
بنده
کنم
عرض
دولت آقای رییســی و مذاکرهکنندگان میدهد که
نگویم .
مصلحتباعموم
ازحق
مخالف نیستند.
آمریکا
ایشانوبا مذاکره

(نوبتاول)
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه (نوبت
دوم)
با رعایت ماده  ۴۶۲قانون تجارت و مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته مصوب  ۱3۱۱به عموم بستانکاران تاجر ورشکسته «شرکت صنعتی
توزین الکتریک» به شماره ثبت  3۹۱۶که حکم ورشکســتگی آن به موجب دادنامه شماره  ۱۴۰۰۰۹3۹۰۰۰۸۶۲۲۹۰3مورخه  ۱۴۰۰ / ۸ / ۱۱از شعبه
 ۹دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشــان صادر گردیده و تاریخ توقف آن  ،مورخه  ۱3۹۴ / ۱ / ۱۹اعالم شده است ،آگهی و اخطار میدهد که در
مدتهای ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق انرا به انضمام فهرســتی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید ،به دفتر دار
محکمه تسلیم کرده و قبض دریافت دارند:
طلبکاران مقیم در مقر محکمه یکماه از تاریخ نشر آخرین اعالنطلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن-طلبکاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعالن

شاهپورصلواتی  -مدیرتصفیه

حداکثری ایران ممکن اســت تعدیل شود ،اما امکان
های
خواســته
بدهد.
ملی
توسعه

ندارد.میشود ،دستخوش تغییراتی است.
که گفته
شود ،طور
نیز این
وجود
وزارتهای
هست
نفتمی

باالخره این کندی در روند فروش نفت و فقدان برنامههای قابل توجه
برای افزایش سهم ایران در بازار نفت چیزی نیست که بتوان از کنار آن
گذشــت .طبق شــایعات و زمزمههای موجود اما جایگزین او ،مهدی
دوستی استاندار جوان هرمزگان اســت که گویا گمانه ها در مورد بر تن

است.ای در منطقه ،به کارشکنی
ســاح
مجهز به
دولت
ردایتنها
اسراییل،
دادههسته
افزایش
نفت را
وزارت
کردن
خود و خرابکاری در تاسیسات هســتهای ایران ادامه میدهد .عالوه
میرداماد
ساختمان
شیبانی در
شبه نظامی تهران در عراق ،سوریه و
برای قدرت
چالشی
بر این ،هیچ

ندارد.
هایوجود
بالستیکش
برنامه
لبنان یا
بانک مرکزی نیز از گزند
رسانهای
موشکیگمانهزنی
غیررسمی و
اخبار
طبق
سابق
جمهور
اوباما ،ریی
هدف
دســتیابی به
دربرای
درازی
راه
نوشتهاند:
سها
رســانه
باراکطور که
ماند .آن
نخواهد
کابینه بیبهره
تحوالت
تا
وجــودودارد
شــود،
بایدن دنبال
توســطدرجو
اکنون
آمریــکا که
مذاکرهمی
ثبات
یک ســو
کننده از
کنار تیم
شــیبانی
ابراهیم
«حضور
اگر
بپردازند.
تعامل با
در منطقه به
خاورمیانه
های اصلی
قدرت
تقویت
یکدیگرعوامل
دوران وی از
مناســب در
ارزی
سیاستهای
بازار ارز و
در
مردم
برای
شایستهای را
مدیرو زندگی
برسند
نتوانند به
آنها
میرداماد
ساختمان
اقتصاددان در
زداییاین
تنشحضور
مبنی بر
گمانهزنیها
توان دید که بنیادگراها چگونه از شکست
کنند ،به
راحتی می
است».
مرکزی
فراهمبانک
خودرأس
و در
آنها سوء استفاده خواهند کرد .آنها به این تصور رایج دامن می زنند
منتظرمذاکرات
که ایاالت متحده و اســراییل حامی ائتالفی از آنچه شــیعیان بدعت

دولت به
هــای
ســایر بخش
مرکزی
تغییرومذکور
های
اقتصادیامید
پس از دفن
هســتند که
میودانند،
بانکمرتد
درهای
ســنی
گذار
اند .تیم
رییســی و
ســلطهاز آنکه
احتماال بعد
خورد؛ اما
خواهد
زودی
این
دولتبازگشته
دیکتاتوری
 ،۲۰۱۱به
در سال
کلیدعربی
های
قیام

کرده و خود را از
روشن
برجام را
در وین
کننده آن
مذاکره
جهادگرایی
بازگشت
برای
احیایآماده
تکلیفبســتر
وجود یک
معنای
شــرایط به
جدی و بینالمللی خالص کنند.
یک
چالشاست.
خطرناک

خبر روز
ادعای بلینکن درباره پیشرویهای
دردسرهای خودروی
هستهای ایران:

صفرکیلومترآقای نماینده
چیزهای جدید یاد میگیرند و
مجلس
جدیدصنایع و
کمیسیون
سخنگوی
معادندهند
انجام می
کارهای

شورای اسالمی با انتقاد ازکیفیت خودروهای
وزیر امور خارجه آمریکا بــا بیان اینکه تصمیم
تولیدی در کشور ،گفت :در این زمینه دیگر ما
دولت پیشین آمریکا برای خروج ازبرجام جزو
نمیتوانیم با دولت و خودروســازان جنگ
بدترین تصمیمهای سیاست خارجی آنکشور
کنیم ،بنده یک پژو پــارس به قیمت 33۵
بود،گفت :ایران دارد به نقطهای میرسدکه بتواند
میلیون تومان خریده ام یک هفته سوار شده
در مدت زمانی بســیار کوتاه مواد شکافتپذیر
ام دو هفته خراب بــوده و در تعمیرگاه بوده
الزم برای ســاخت یک بمب هستهای را تولید
اســت و با  ۱۴مورد نقص فنــی این خودرو
کند .همزمــان ،آنها پیشــرویهایی [از لحاظ
به شرکت بازگشت داده شــده تا ایرادات را
برنامه هســتهای] انجام میدهند که به عقب
برطرف کنند.
برگردانــدن آنهــا دشــواریهای فزایندهای
روح ا ...عباســپور با بیان اینکه بنده نماینده
خواهد داشــت ،چون آنهــا دارنــد چیزهای
مجلس بــوده ام و توانســته ام فریاد بزنم،
جدید یاد میگیرنــد و کارهــای جدید انجام
مردم چگونــه میخواهند ایــن موضوعات
میدهند«.آنتونی بلینکــن» ،وزیر امور خارجه
را فریاد بزنند ،ادامه داد :متاســفانه کیفیت
آمریکا که با رادیو «ان.پی.آر» گفتوگو میکرد
خودروهای تولید داخل خوب نیســت و در
در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آمریکا
بحث قیمت هم فروشــنده و هــم خریدار
چگونه قصد دارد حرکت ایران برای دســتیابی
ناراضی هستند و ضرورت دارد دولت در این
ایران به «سالح هستهای» را متوقفکند،گفت:
زمینه اقدامات جدی داشته باشد.
«ما آنها را متوقف کرده بودیم .توافق هستهای
نماینده بوئین زهرا در مجلس با اعالم اینکه
که چند سال پیش در دولت اوباما حاصل شد
در نشستی که اعضای کمیســیون صنایع با
برنامه هســتهای ایران را مهار میکرد» .وزیر
آقای مخبر داشتیم ،دغدغههایی که در زمینه
خارجه آمریکا در ادامــه مصاحبه با «انپیآر»
تولید خودرو وجود دارد را به وی اعالم کردیم،
گفت « :یکی از بدترین اقدامات در سیاســت
اضافه کرد :به اعتقاد بنده بــرای تنظیم بازار
خارجی اخیر آمریکا خــروج از آن توافق بود که
خودرو باید واردات خودرو به صورت کنترل
در نتیجه آن ما االن در موقعیت چالشانگیزی
شده انجام گیرد تا دست ســوداگران از این
قرار داریم کــه به جای حاصل شــدن توافقی
بازار قطع و خودروســازان نیز حیات خود را
جدید و اصطالحا بهتر ،ایران برنامه هســتهای
در معرض تهدید ببیند تا اینکــه برای ادامه
خودش را بــه صورتی خطرنــاک پیش برده
فعالیت و رقابت ،کیفیت محصوالت خود را
اســت».بلینکن با اشــاره به مذاکرات جاری
باالتر ببرند و قیمتها را تعدیل کنند.
در وین گفت« :ما هنوز بــاور داریم اگر بتوانیم
سخنگویکمیسیون صنایع و معادن مجلس
در هفتههای آینده -نــه در ماههای آینده -به
با اشاره به مطالبات در بازار خودرو اظهار کرد:
برجام برگردیم ،این بهترین اقدام برای امنیت
بخشــی از این مطالبات حبابی است چون
ما و همچنین امنیت شریکان و متحدان مان در
قیمت کارخانه با بازار چنــد میلیون و گاهی
منطقه خواهد بود .اما وقت بسیار بسیار کوتاه
چندصد میلیــون تفــاوت دارد ،مردم برای
است».وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی
حفظ ارزش پول خود به دنبال خرید خودرو
شد« :ایران دارد به نقطهای میرسدکه بتواند در
هســتند ،اگر خودرو از حالت کاالی سرمایه
مدت زمانی بسیار کوتاه مواد شکافتپذیر الزم
ای با واردات محدود ،دربیاید قطعا شــاهد
برای ساخت یک بمب هســتهای را تولید کند.
اینگونه اتفاقات که هرگاه ثبت نامی از سوی
همزمان ،آنها پیشــرویهایی [از لحاظ برنامه
خودرو سازان انجام میشود چندین میلیون
هستهای] انجام میدهندکه به عقب برگرداندن
نفر ثبت نام میکنند ،نخواهیم بود.
آنها دشواریهای فزایندهای خواهد داشت».

بین الملل
تهدید روسیه علیه آمریکا:
استینگرآمریکا به اوکراین
انتقال موشکهای دوشپرتاب
اعزام نیرو و تجهیزات به کوبا و ونزوئال منتفی نیست

یکی از نمایندگان وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که دولت بایدن درخصوص انتقال موشکهای

احتمال
هشداردادکه
ارشداین
سراوکر
غرب بر
کشورش با
رویارویی
همزمان با
پرتابخارجه روسیه
معاون وزیر
گزارش داد که
آمریکایی
مقام
است .این
وگو کرده
اوکراین گفت
«اســتینگر» به
دوش
ریابکوف،
نیست.سرگئی
منتفی
بایدن،آمریکا
جوتنش با
ایش
صورت افز
ونزوئال در
کوبا و
نظامیان روس
اعزام
درخصوص
جمهوری آمریکا،
رییس
دولت
گفتوگوی
زمان با
اســتینگر»بههم
«مسئله

برعهده
منتقلدرژنو
استونیآمریکا
مثلمقامات
روسیه با
کننده
مذاکره
معاونآیاوزیر
شوندرایا خیر،
ثالث»
«طرف
هیئتیک
سرپرستیتوسط
کهمیتوانند
روسیهها
خارجهموشک
این نوع
اینکه
نیز
منتفی
اما آن
نمیکند؛
ونزوئالورا تایید
کوبا و
کنونی به
هاینظامی
تنشزات
نیرووو تجهی
میان اعزام
شد.درکردکه
داشت تاکید
کردند
ناتو رااعالم
آمریکا و
اوکراین،
روســیه
بین
بحبوبحه
مطرح
ای
بروکسل نتیجه
ادامهدر
خودبا ناتو
مسکو
آمریکا وبهمذاکرات
بین روسیه
امنیتیبا ژنو
نم
داد.روسیه
خواهند
خواســته
روســیو در ژنو،
هیئت
وگوهای آینده
داند.گفتمذاکرات
کهیدر جریان

ناتوبا
در ومرز
روسیه
حالی است که
نداشت .این در
هایدر بر
اوکراین
درخصوصبر سر
کاهش تنش
راستای
در
آمریکا
نظامیانرا از
پیشنهادات خود
درخواســتها و
امنیتی،
تضمین
پیش،
چندی
رد
اروپاروسیه با
است.
ائتالفکرده
اوکراین متهم
حمله به
تدارک
کشورهایرا به
آمریکا مسکو
اند و
آراییوکرده
فهرستصف
اوکراین
بپیوندند.
نظامی
نباید به این
سابق
شوروی
کرد که
تاکید
کرده بود

در
جدید
عضو
عدم پذیرش
جمله
آمریکا و ناتو
امنیتی از
های
وزیرائه
خواستارار
اتهام
این
تضمین
است.
عبث
غیرمعقول و
کامال
ازها
خواسته
سویکه این
اظهار کرد
آمریکا
خارجه
امور
بلینکن،
آنتونی
است.
مخالفتکرده
درخواست
آمریکا با این
مقابل
است.در
شده
شمالی
دیدگاهآتالنتیک
بلینکن ،پیمان
سازمان
کرد.
است ،رد
تحریک کرده
روســی را
نیروهای
اوکراین
اینکه
مبنی بر
روســیه را
روســیه هزاران نیرو را در مرز با اوکراین گردآوری کرده اســت و پیشتــر والدیمیر پوتین ،رییس

نخستین اظهارنظرخانواده «نظربایف» درباره اعتراضات

جمهوری روسیه ،تاکید کرد که نیروهای این کشور (روســیه) میتوانند آزادانه در هر نقطه از کشور
حرکت کنند.

درقزاقستان

بلینکن با اشاره به الحاق کریمه به روسیه در سال  ،۲۰۱۴اظهار کرد :این تصور که اوکراین در چنین
وضعیتی متجاوز اســت« ،پوچ» تلقی میشود .این روسیه اســت که حدود هشت سال پیش به
کوچکترین دختررییس جمهوری سابق قزاقستان درپستی دراینستاگرام برای نخستین باردرباره
اوکراین حمله کرد.پوتین چنین گزارشها و نظریاتی را تکذیب کرده است.بلینکن گفت :درصورت
اعتراضات و ناآرامیهای اخیردرکشــورش اظهارنظرکرد.به نقل ازشبکه فاکس  ،۲۴آلیا نظربایف،
تهاجم بیشتر روسیه به اوکراین ،ما آماده هستیم تا قاطعانه پاسخ آنها را بدهیم؛ گرچه اگر روسیه
کوچک ترین دختر نورسلطان نظربایف ،رییس جمهوری سابق قزاقستان در این پست رویدادهای
تمایل داشته باشد ،راهکار دیپلماتیکی همچنان مقدور و ارجح است.همزمان با اینکه پوتین بهطور
رخ داده اخیردرکشورش را تراژدی دانست و به خانوادهکشتهشدگان این ناآرامیها تسلیتگفت.
مداوم از ناتو درخواست کرده است که نفوذ خود را در جبهه شرقی روسیه گسترش ندهد ،بلینکن،
وی تاکیدکرد :قلبم ازرویدادهای غم انگیزاخیردرکشورم به درد آمده است .هیچ واژهای برای بیان درد
روســیه را بهدلیل ایجاد روایت نادرست مبنی بر اینکه ناتو روســیه را تهدید میکند ،مقصر خواند.
و تاسف برای قربانبان و افرادکشته شده وجود ندارد .ازصمیم قلب به خانوادههای تمامی این قربانیان
بلینکن خاطرنشان کرد :ناتو یک ائتالف دفاعی است ،وظیفه این ائتالف محافظت است نه حمله.
تسلیت میگویم .اجازه دهید این درس بیرحم ،برای همه ما آخرین درس درتاریخمان باشد.کشته
شدن افراد درزمان صلح درست نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین:

نظامیکرد
عناوینخواهد
تمامیحمایت
آلماتی
ملکهتمام قد
فرزندپکن
خلع شد
انگلیسازاز

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به شرایط متشنج قزاقستان که یکی از  ۹عضو سازمان
«شاهزاده اندرو» فرزند ملکه انگلیس به دلیل مواجهه با یک پرونده غیراخالقی از سوی «الیزابت
همکاری شانگهای ( )SCOاست ،گفت :حفظ امنیت کشورهای عضو و ثبات منطقهای همواره از
دوم» ازهمه عناوین و مسندهای نظامی خلع شد«.الیزابت دوم» ملکه انگلیس روزپنجشنبه تمامی
اصول و ماموریتهای این سازمان بوده است.
عناوین نظامی را از فرزندش «شاهزاده اندرو» گرفت.بر اســاس اعالم این رسانه ،کاخ باکینگهام با
روزنامه گلوبال تایمز چین به نقل از وانگ ونبین ،نوشــت :چین و دیگر اعضای سازمان همکاری
صدور بیانیهای در این خصوص اعالم کرد« :دوک یورک» در حال دفاع از پرونده تعرض جنســی در
شانگهای شرایط قزاقستان را به دقت تحت نظر داشته و آماده ایفای نقشی مثبت برای بازگرداندن
آمریکا به عنوان یک شهروند است .دربیانیه مذکورآمده است :تمامی نقشهای وی به دیگراعضای
ثبات به شــرایط هســتند.این اظهارات پکن در حالی مطرح شــد که قاســم جومارت توکایف،
خانواده سلطنتی واگذار شده و دیگر به وی بازنمی گردند.به گزارش بیبیسی ،شاهزاده اندرو فرزند
رییسجمهوری قزاقستان اعالم کرد که دولت این کشور «توانسته نظم را به قزاقستان بازگرداند».
ملکه بریتانیا در ارتباط با پرونده تعرض جنسی به یک زن ،زمانی که  ۱۷سال داشت ،در دادگاهی در
وانگ ونبین گفت :چین متوجه شده که قزاقستان در حال انجام اقداماتی برای مقابله با تروریسم
شهرنیویورک آمریکا با شکایت مواجه شده است.
و محافظت از ثبات است .پکن از تمامی تالشهای این کشور برای خاتمه بخشیدن به این شرایط
حمایت کرده و مخالفت جدی خود را با اعمال خشونت نیروهای خارجی که به هرج و مرج در این

واکنش «صدر» به حکم دادگاه فدرال
منطقه منجر میشود ،اعالم میدارد.این مقام ارشــد ادامه داد :چین به عنوان همسایه و شریک
تعلیقغلبه بر
کشور برای
فدرالاین
حمایتی که
هر نوع
اســت تا
آماده
قزاقســتان،
استراتژیک
جامع
دائمی و
موقت
مبنی بر
اخیر دادگاه
حکــم
خود به
مواضع
جدیدترین
صدر عراق در
جریان
رهبر

صدر»مجزا،
بیانیهای
چین نیز در
رییس
جینپینگ،
دهد.
باشد ،ارائه
داشته
هاینیاز
مشکالتش
رهبر
«مقتدی
جمهوریالیوم،
نقل از بغداد
داد.به
شی نشــان
واکنش
پارلمان
رییسه
هیئت
فعالیت
برای اتخاذ
همچنین از
کرد .وی
قزاقستان
جدیدترینکمک
کشورش برای
آمادگی
دیگر بر
بار
موقت
توکایفتعلیق
مبنــی بر
دادگاه فدرال
تاکیداخیر
حکــم
به خود به
مواضع
عــراق در
صدر
جریان

مسئولیت
وینشان
ها و
ناآرامی
بخشیدن
خاتمه
حساس
رییسهای
هیئتدر برهه
قاطعانه
اقدامات
به
دادناین حکم
گفت :اگر
ارش،
اساسبهاینگز
داد.بر
براینشان
واکنش
پارلمان
های
فعالیت
همکاری
سازمان
دبیرکل
کرد.ژانگ مینگ،
قدردانی
آن،
کشــورش و مردم
نسبتوبه
یکازدولتمرد
صدر
است.
پارلمانی
اپوزیسیون درون
مسیرایجاد
گام در
نخستین
آن بوده باشد،
فشارهای این
دور

احیای ثبات
توکایف
اتحاد،
مسیراین
گفت که
منعکس کرده و
این
به نیز
شانگهای
دهنده
برایو نشان
پارلمان
اقداماتدرون
اپوزیسیون
تشکیل
نخست در
نظراترراال آن راگام
دادگاه فد
حکم
با اشاره
ارزیابیازمیکند.
موقع
خودداریبجا و به
داخلی را
خشونت درروند تشکیل دولت اکثریت ملی دانست.
استفاده
مخالفان از
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استاندار اصفهان:

اولویت استان حمایت ازصنایع نیمه تعطیل است

نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان از جوالن لوازم آرایش تقلبی در بازار خبرداد:

استاندار اصفهان گفت :اولویت اصلی در ســتاد استانی تســهیل و رفع موانع تولید حمایت از پویایی
واحدهای نیمه تعطیل و افزایش اشتغال پایداراست.سید رضا مرتضوی درجمعگروهی ازتولیدکنندگان

زیبایی قاچاقی !

شهرستان شهرضا اظهارکرد :مسئوالن اداری ،اجرایی ،قضایی ،امنیتی درراستای حمایت ازتولید ملی،
پویایی اقتصاد مقاومتی و تحقق موثرترشعارسال «تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها» تالشکنند.یکی
ازراههای موثربه منظورمدیریت مبتنی برآینده نگری برای ممانعت ازمهاجرت روستاییان بهکالن شهرها
و جلوگیری ازتوسعه پدیده حاشیه نشینی ،حمایت هدفمند ازاقتصاد روستا ،افزایش خدمات و ایجاد
مشاغل پویا و پایا درروستاهاست.توسعه اقتصاد روستایی ازاولویتهای مهم و بنیادین توسعه پایدار
استکه شــهرضا ظرفیتهای خوبی درحوزه فرهنگی،گردشگری و اقتصادی داردکه میطلبد با نگاه
مثبت درراستای تحقق اهداف توسعه شهرستانگامهای موثری برداشت.بهگفته استانداراصفهان ؛هنوز
باگذشت  ۱۰سال برخی ازطرحهای عمرانی برنامههای فرهنگی و اقتصادی شهرستان حل نشده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان خبر داد:

غیرفعال شدن کارتخوان های نامتناظربا پرونده مالیاتی

معضل لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی در بازار هم از سال
های گذشته تاکنون وجود داشته و همان طور که اشاره

شد ،به گفته نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم

آرایشی و بهداشتی اصفهان،عمده شکایت خریداران
از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی هم مربوط به
تقلبی بودن محصوالت است

مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهانگفت :مهلت تعیین تکلیف دستگاههایکارتخوانکمترازیک هفته
دیگر است.عباس مزیکی افزود :مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان کمتر از یک هفته دیگر
است و بعد از آن ،دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده
مالیاتی نباشند ،غیرفعال میشوند.کارفرمایان صنفی میتوانند با مراجعه به درگاه اینترنتیmy.tax.
 gov.irو ازطریق شماره ملی ،فهرست همه پذیرندههای خود را مشاهدهکنند .همچنین ازطریق درگاه
اینترنتی امکان اتصال هرپذیرنده به پرونده مالیاتی متناظر ،درخواست غیرفعال سازی پذیرنده ،حذف
ثبت نام اضافی ایجاد شده و ایجاد فعالیت جدید متناسب با پذیرنده امکان پذیراست.

راه اندازی سامانه فروش اینترنتی آرد دراصفهان
سامانه یکپارچه خرید وفروش آرد (سیما) با قابلیت ارســال و تحویل الکترونیکی آرد بین نانوایان در
استان اصفهان راه اندازی شــد.مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت :با طراحی و
سه سال پیش ،معاون بهداشتی دانشگاه

مصرف لوازم آرایشــی و بهداشــتی در خاورمیانه و هفتمین کشــور

واردات لوازمآرایشی به صفر رسیده و همین برای جلوگیری از عرضه

علوم پزشکی اصفهان گفته بود« :دو الی

رکورددار در این زمینه در سطح جهان بوده است.

اجناس تقلبی و قاچاق نکته خوبی است که بیشــتر مغازهداران این

جالب اینکه همــان ســال ( )1395محمد فرزانه ،رییــس اتحادیه

صنف میتوانند برندهــای داخلی را بــا قیمت مناســب به فروش

فروشگاههای مجاز کاالی آرایشی و بهداشتی تقلبی وجود ندارد».

صنف فروشــندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشــهد از جايگاه سوم

برســانند.مردم حاضر به اســتفاده از لــوازم آرایشــی تاریخ مصرف

حاال گویا واقعیت عیان تر و وضعیت وخیم تر شــده که نایب رییس

مصرف لوازم آرايشــی و بهداشــتی اين شهر بعد از شــهرهای قم و

گذشته نیستند ،چهبســا بخواهند از لوازمآرایش مصرف شده درحد

اتحادیه فروشــندگان لوازم آرایشی و بهداشــتی اصفهان می گوید:

تهران خبر داده بود .درواقع ســه شــهر قم ،تهران و مشــهد به گفته

نو استفاده کنند.

«عمده شکایت خریداران از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در

این مقام مســئول وقــت ،در صدر مصــرف کنندگان لوازم آرایشــی

البته گویا حتی این موارد هم نتوانســته باعث صفرشدن قاچاق لوازم

خصوص گرانی و تقلبی بودن محصوالت است».

بوده اند و حداقل تا پنج ســال پیش« ،اصفهان» جزو صدرنشــینان

آرایشی و بهداشتی تقلبی در بازار شود.

حداقل در رسانه ها این بحث مطرح بوده که ایران جزو پرمصرف ترین

نبوده است.

سال گذشته پرونده کشف انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق غیر

کشورهای جهان در زمینه لوازم بهداشتی اســت.با این حال رییس

معضل لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی در بازار هم از سال های گذشته

استاندارد و غیر بهداشــتی که به ارزش بیش از  ۲میلیارد ریال توسط

وقت اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو پنج سال قبل همه

تاکنون وجود داشته و همان طور که اشــاره شد ،به گفته نایب رییس

ماموران نیروی انتظامی ،کشف شــده بود به شعبه هفتم رسیدگی به

آمار و ارقام ها در این باره را رد کرد و گفت :ایران رکورددار مصرف لوازم

اتحادیه فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی اصفهان،عمده شکایت

تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.

آرایشــی نه در خاورمیانه نه در آســیا و نه در جهان و نه در هیچ سطح

خریداران از فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی هم مربوط به تقلبی

این شعبه پس از رســیدگی به پرونده اســتعالم از گمرک و دانشگاه

دیگری ،نبوده و نیست.

بودن محصوالت اســت که طی  ۶ماهه اول امســال  ۲۰مورد تخلف

علوم پزشکی و احراز قاچاق بودن و غیر بهداشتی بودن کاالها ،عالوه

این در حالی اســت که آماری از ســال  ۲۰۱۵وجود دارد که مربوط به

فروشندگان ثبت شده است.

برصدور حکم مبنی بر معدوم کا الهای کشف شده ،متهم پرونده را به

ســایت مجله « »Beauty world middle Eastاست و دفتری در

رییس اتحادیه لوازم بهداشتی و آرایشی استاناصفهان پیش از این

اســتناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به پرداخت بیش از  ۴میلیارد

امارات متحده عربی دارد .این سایت می گوید ایران دومین رکورددار

گفته بود که به خاطر شــرایط بد اقتصادی و افزایش عوارض گمرکی

ریال جریمه نقدی ،در حق صندوق دولت محکوم کرد.

زینب ذاکر

ســه درصد لوازم آرایشــی موجود در بازار اصفهان قاچاق است و در

راه اندازی سامانه فروش اینترنتی آرد ،انواع آرد یارانهای و نیمه رایانهای برحسب نرخ فروش ومصارف
مختلف یکپارچه بین متقاضیان ازجمله واحدهای ســنتی و صنعتی تولیدکننده نان و دیگرفرآوردهها
عرضه میشود.با بهرهگیری ازاین سامانه هوشمند تمام مراحل فرآیند تقاضا تا تحویل آرد به مشتری به
روش الکترونیکی ازطریق سامانه پیامکی فراهم میشود.ضیائیگفت :سرعت درارسال و تحویل آرد از
دربکارخانه تا محل تحویل مشتری،کیفیت درارسال وکوتاهترشدن زمان ارسال ازطریق شرکت حمل
ونقل آبادان ازمهم ترین مزایای این سامانه الکترونیک به نشانی http://gfloursale.banksepah.
 /irاست.تاکنون  ۱۵شهرستان استان ازجمله اصفهان ،شاهین شهرومیمه ،نجف آباد ،لنجان و فالورجان
تحت پوشش خدمات الکترونیکی این ســامانه قرارگرفته اند و تا  ۲۵دی ماه  ۱۴۰۰تمام شهرستانها
از خدمات الکترونیکی این سامانه بهره مند میشــوند.مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان
همچنین از توزیع حدود  ۳۳۰تن برنج حمایتی در اســتان با هدف تنظیم بازار خبر داد.محسن ضیائی
گفت :حدود  ۳۳۰تن برنج حمایتی با نرخ دولتی برای تنظیم بازارمصرف و درحمایت ازمصرفکنندگان
به عامالن مراکز فروش دارای مجوز از اداره صمت در استان تحویل داده شده است.به گفته وی ،میزان
برنج حمایتی به ارزش  ۵۱میلیارد ریال درحمایت ازمصرفکنندگان بین عامالن فروش استان اصفهان
توزیع شده است.ماه گذشته مصطفی بحق  ،رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش اصفهان گفته بود:
هرکیلو برنج ایرانی با قیمت  ۷۵هزارتومان دربازاربه فروش می رسد و برخی برنجکارانکه نیازی به پول
ندارند ،نسبت به فروش محصول خود مقاومت میکنند  ،قیمت برنج به صورت روزانه و هفتگی دربازار
روند صعودی دارد و امسال میزان برداشت برنج ایرانی نسبت به پارسال  ۳۰درصدکاهش داشته است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح این شرکت:

فوالد مبارکه به منشأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشورمبدل شده است
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت :فوالد مبارکه فقط یک کارخانه نیست و

میتواند دوستدار محیط زیست باشد؛ باید نشان دهیم که میتوانیم مزایای

در گذر سالهای گذشته به منشــأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور

صنعت را داشته باشیم و معایب آن را حذف کنیم ،اکنون تمامی خروجیهای

مبدل شده است.

فوالد مبارکه شبانهروزی در حال پایش لحظهای است و نتایج نشان میدهد

آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه ،با حضور

که برخی از این مقادیر که ثبت شده حتی از استانداردهای محیط زیست باالتر

محمدیاســر طیبنیا ،مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه ،معاونین ،جمعی از

است.وی در خصوص موضوع توسعه سرمایه انسانی که یکی از مهم ترین ارکان

مدیران ،کارکنان و مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه فوالد مبارکه برگزار و

مجموعه فوالد مبارکه اســت نیز گفت :باید بگوییم که نخستین محور توسعه،

همزمان نیز به صورت آنالین در فضای مجازی پخش شد.

توسعه سرمایه انسانی اســت .اگر امروز به جایی رسیدهایم به خاطر سرمایه

مدیرعامل فوالد مبارکه در این آیین ضمن تبریک به مناســبت سالروز افتتاح

انسانی ماست .هرگاه از نظر فرهنگ سازمانی ،روحیه کاری و جهادی به جایی

این شرکت اظهار کرد :امروز برای خانواده فوالد مبارکه روز مهمی است چراکه

رسیدیم که در دنیا سرآمد باشــیم آنگاه می توانیم با فوالدسازان و بنگاههای

کلنگ این مجموعه در دی ماه  ۱۳۶۰به زمین زده شد و در نهایت در  ۲۳دیماه

بزرگ اقتصادی جهانی به رقابت بپردازیم و باید قبل از هر چیز این اتفاق بیفتد.

ســال  ۱۳۷۱به بهرهبرداری رسید.محمدیاســر طیبنیا افزود :فوالد مبارکه با

با محدودیت بیش از ۶۰درصدی مصرف گازمواجه شدهایم

همت فوالدمردان ،روحیه جهادی و اراده آهنین آنان شکل گرفت که ما امروز

مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با بیان این که همه باید متوجه شــوند که کار

میراثدار آنها هســتیم؛ این مجموعه افتخارات زیادی داشته اما برای بقای

درست چیســت و در همان جهت با روش درســت کار کنند ،بیان داشت :باید

این افتخارات نیازمند یک حرکت جدید و یک اتفاق بزرگ هستیم.مدیرعامل

حواشی را از فوالد مبارکه دور کنیم؛ عالوه بر این هم درست کار کنیم و هم نیت

فوالد مبارکه با بیان این که امروز فوالد مبارکه به الگوی ملی بنگاهداری تبدیل

خود را درست کنیم.

شده است ،خاطرنشــان کرد :همچنان که فوالد مبارکه طی دهههای گذشته

وی با اشاره به ضرورت الگو بودن فوالد مبارکه در همه جایگاهها اظهار کرد :فوالد

موجب اتفاقات خوب بوده است ،امروز هم باید منشأ اتفاق بزرگ دیگری شود.

مبارکه در حوزه انرژی باید به فکر مصرف بهینه ،صرفهجویی و باال بردن میزان

انسانهای بزرگی درشکلگیری فوالد مبارکه نقش داشتهاند

تولید باشد؛ عالوه بر این ،هر یک از ما به عنوان یک شهروند ،باید الگوی مصرف

وی اذعان داشــت :فوالد مبارکه فقط یک کارخانه نیســت و در گذر سالهای
گذشته به منشــأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است؛
اگر بخواهیم فوالد مبارکه تا  ۵۰ســال آینده همچنان ســرآمد باشد ،باید رمز
موفقیتمان در  ۳دهه گذشــته را مرور و جایگاه و مســیرمان برای  ۵۰سال
آینده را ترسیم کنیم.
طیبنیا اضافه کرد :داشتن چشمانداز توســعه کمی و حفظ سهم تولید فوالد
کشور برای فوالد مبارکه کافی نیست و باید برای افقهای دیگری برنامهریزی
کنیم؛ ما باید در ابعاد مختلف توسعه کشور را رقم بزنیم که در این راستا سرمایه
انسانی نخستین محور و رمز موفقیت فوالد مبارکه است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد :نیروی انســانی کارآمد ،نظام مشــارکتی و
بهبود مستمر ،داشــتن چشــمانداز متعالی ،برنامه محور بودن ،حرکت دقیق
بر اساس برنامه ،بســیج همگانی نیروها در برنامهریزی و نظامهای تحولی
مشارکت ،همه این ها در کنار روحیه جهادی ،انقالبی و انگیزه و نیت پاک الهی
کارکنان باعث شده که فوالد مبارکه در این نقطه قرار بگیرد.
طیبنیا با بیان این که انســانهای بزرگی در شــکلگیری فوالد مبارکه نقش
داشتهاند ،افزود :یکی از رموز موفقیت فوالد مبارکه این است که در آن انسانها
و افکار بزرگی وجود داشته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان این که این سرزمین از قرون گذشته تاکنون مهد
صنعت بوده است ،ادامه داد :اگر بخواهیم این راه را ادامه دهیم و حافظ بقای
فوالد مبارکه باشــیم ،باید اهداف بزرگی را دنبال کنیم؛ شرایط عمومی کشور از

انرژی را در زندگی خود پیادهسازی کنیم.
لحاظ صنعتی و اقتصادی بهویژه در صنعت فوالد ،در شرایط مطلوبی قرار داشته

مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود :اگر کشور اسکله بزرگ نیاز دارد و اگر

و کارهای زیربنایی انجام شده است.

شبکه ریلی توسعه بیشــتر میخواهد فوالد مبارکه باید برای این موضوع فکر

وی تصریح کرد :بهرهبرداری از معادن سنگ آهن و منابع گازی و سابقه دیرینه

کرده و اقدام کند؛ صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه باید این کارها را انجام دهند

در صنعت فوالد از  ۵۰سال گذشته تاکنون شرایطی را ایجاد کرده که این صنعت

و این در حالی است که شــرکتهایی بقا پیدا میکنند که در توسعه تکنولوژی

به یکی از صنایع موفق کشور تبدیل شود؛ اما اگر امروز به درستی عمل نکنیم،

فعال هستند.

همین موفقیتها نیز نتیجه عکس خواهد داد.
نقش مهم فوالد مبارکه درتولید ناخالص ملی

فوالد مبارکه پا کترین صنعت کشوراست
وی در ادامه بیان داشــت :توســعه مداوم کمی ،کیفی و متوازن ،تکنولوژی،

محمد یاســر طیبنیا با بیان این که برنامه تولیــد  ۵۵میلیون تن تولید فوالد

نوآوری و توسعه پایدار ،سرلوحه کار فوالد مبارکه است؛ تولید محصوالت جدید

برای افق  ۱۴۰۴کشور در نظر گرفته شده است ،گفت :فوالد مبارکه از تولید ۲.۵

با همت متخصصان داخلی این شــرکت باعث افتخار ماســت؛ اما متاسفانه

میلیون تنی ابتدای راهاندازی به  ۱۰میلیون تن فعلی رسیده است.

امروز همراستا با هدفگیریهای دشمن ،یک موج صنعتستیزی در کشور راه

مدیرعامل فوالد مبارکه ،ورود شــرکتهای معدنی به تولید فوالد را قابل توجه

افتاده و علیه صنعت ایجاد شده  ،صنعتی که نجاتبخش اقتصاد کشور است.

دانست و گفت :تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای موجود به اهمیت و

مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن بیان اینکه بســیاری از صنایع الزامات توســعه

جایگاه فوالد مبارکه برای رشد اقتصادی کشور افزوده است.

یافتگی را به موقع رعایت نکردند ،گفت :متاسفانه برخی ،بحرانهای آلودگی و

وی با اشاره به سهم یک درصدی فوالد مبارکه در تولید ناخالص کشور بیان کرد:

کمآبی را به گردن صنعت میاندازند؛ در حالی که این موضوع خالف واقع بوده

امروزه بیشتر از نام کشورها نام صنعتها و بنگاهها شنیده و شناخته میشود و

و این در حالی است که در ابتدای دیماه امسال و در اوج آلودگی سایر شهرها،

درآمد بعضی از این بنگاهها و شرکتها به مراتب از کل اقتصاد کشور ما و درآمد

هوای پاک شهر مبارکه نشاندهنده عدم آالیندگی فوالد مبارکه بود.

نفتی ما بیشتر است؛ با چنین دنیایی مواجهیم و اگر قرار باشد در کشور کسانی

طیبنیا با بیان این که فوالد مبارکه پا کترین صنعت کشــور است ،تاکید کرد:

این گامها را بردارند ،چه صنعتی بهتر از فوالد مبارکه است؟

ما باید در این حوزه الگوی صنعت سبز در کشور باشیم و نشان دهیم که صنعت

طیبنیا با بیان این که بــا محدودیت بیش از  ۶۰درصــدی مصرف گاز مواجه
شــدهایم ،گفت :مصرف روزانه گاز خانگی در اســتان اصفهان بــه  ۶۰میلیون
مترمکعب رسیده و این در حالی اســت که اگر تنها  ۶میلیون مترمکعب گاز به
میزان گاز اختصاصیافته به فوالد مبارکه اضافه میشد ،این صنعت میتوانست
ظرفیت تولید خود را کامل کند؛ خسارت ناشــی از کمبود گاز مورد نیاز در فوالد
مبارکه بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان است.
جبران کمبود گازصنایع با صرفهجویی  ۵تا  ۱۰درصدی مصارف خانگی
وی خاطرنشــان کرد :وقتــی از ضرورت فرهنگســازی صحبــت میکنیم،
نتیجهاش این است که به این نکته توجه داشته باشیم که با صرفهجویی  ۵تا
 ۱۰درصدی گاز در مصرف خانگی میتوان کمبــود گاز صنایع را جبران کرد که ما
به عنوان خانواده بزرگ فوالد مبارکه باید مروج فرهنگ صرفهجویی در مصرف
انرژی باشیم.
مدیرعامل فــوالد مبارکه افزود :هریک از کارکنان شــرکت فوالد مبارکه در هر
جایگاهی باید بهترین باشــند تا بتوان تحول بزرگی را رقــم زد؛ این یعنی هر
کسی سعی کند تغییری هرچند کوچک را در خود ایجاد کند که اگر این اصل را
رویکرد خود قرار دهیم ،شــاهد ایجاد تحول بزرگی در کشور خواهیم بود؛ باید
ایمان داشته باشیم که رسیدن به قلههای پیشرفت در توان ما وجود دارد و باید
با همت بلند و روحیه جهادی به آنها برسیم.

با مسئولان
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 ۷۰۰پروژه نیمهتمام برای سفرریاستجمهوری به
چهارمحال و بختیاری احصا شد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
مسئول امور حقوقی و امالک ادارهکل میراثفرهنگی چهارمحال خبرداد:

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سفر رییسجمهور به چهارمحال و بختیاری ،اظهار کرد:
 ۷۰۰پروژه نیمهتمام در استان برای ارائه در سفر ریاســتجمهوری احصا شد ،جسات هماهنگی
نیز بههمین منظور با نهاد ریاست جمهور برگزار شده است ،در این سفر میتوان برای حل بخشی
از مشکالت برنامهریزی کرد.
غالمعلی حیدری با تاکید بر اینکــه در دوران دفاعمقدس رزمندگان مجاهدانه وارد میدان نبرد با
دشمن بعثی شــدند ،گفت :امروز میدان نبرد با دشمن تغییر کرده است ،دشمن برای ضربهزدن
به جمهوری اسالمی از حربه تحریم اســتفاده کرده و در جنگ اقتصادی برای واردات و صادرات
هماندیشی ،خرد جمعی و تصمیمات عالمانه برای برون رفت از مشکالت تصمیمگیری کرد.
حیدری با بیان اینکه اعتبارات دولتی اندک اســت ،گفت :بنابراین بخش خصوصی یک ظرفیت
بزرگ است تا بتوان در راستای حل مشکالت گام برداشت ،امروز ایجاد واحد تولیدی برای اشتغال
کمتر از احداث مسجد نیست ،خیرین باید برای اشتغال جوانان وارد میدان شوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه  ۱۳۵۰گروه جهادی در استان وجود دارد،
عنوان کرد :این گروهها خودجوش در مناطق محروم حضور پیدا میکنند و میتوانند در راســتای
محرومیت گام بردارند ،گروههای جهادی برکت نظام جمهوری اســامی هستند ،فرهنگ کمک
به همنوع در هیچ جای دنیا وجود ندارد.وی تاکید کرد :راهبرد دشــمن ایجاد شکاف و ناامیدی
در بین مردم و مسئوالن است ،دشمن با حمایت  ۲۵۰شبکه فارسی زبان ناامیدی و یأس ایجاد
میکند ،باید هر کس با توان خود این راهبرد دشــمن را خنثی کند.حیدری ادامه داد :برای حل
مشکالت نیازمند مدیران جهادی هســتیم ،مدیران باید دغدغه خدمت به مردم را داشته باشند،
برای حل مشکالت الزم است به صورت میدانی در مناطق مختلف حضور پیدا کرده و مشکالت را
بررسی کرد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رهاورد حضور کشورهای استعماری در کشورهایی
مانند افغانستان ناامنی و فقر اســت ،گفت :با اعتماد به نفس ،خودباوری و بدوت اتکا به خارج
از کشور می توان در راســتای توسعه گام برداشــت .حیدری در پایان بیان کرد :ریشه بسیاری از
معضالت اجتماعی بیکاری اســت ،نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری باالست ،باید برای حل
این مشکل تولید را رونق دهیم و موانع را برطرف کنیم.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بازگشت قدیمیترین خانه مسکونی درچالشتربه چرخه خدماتگردشگری
خانه آزاده چالشتری با معماری شیوه و ســبک اصفهانی و با دورهبندی
معماری زندیه و قاجاریه در بیست و هشتم آبانماه سال  ۱۳۷۵به شماره
 ۱۷۵۹درفهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده استکه براساس اعالم نظر
کارشناسان میراثفرهنگی استان ،قدیمیترین خانه موجود درچهارمحال
و بختیاری است.معماری این اثر فاخر به صورت درونگراست و از جمله
آرایههای وابسته به معماری میتوان به سنگکاری ،حجاری ،آجرکاری،
گچبری ،کاشــیکاری ،گرهچینی ،قطاربندی و ملحقات چوبی نفیس و با

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارزش اشارهکرد.خانه آزاده چالشترچهارمحال و بختیاری برابرتفاهمنامه و
براساس ماده  ۸۸قانون تنظیم بخشی امالک دراختیاربخش دولت دوباره
باکاربری اقامتی و پذیرایی احیا شد و دراختیاربخش خصوصی قرارگرفت.
رییــسگــروه حفــظ و احیــای ادارهکل میراثفرهنگی،گردشــگری و
صنایعدستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ویژگیهای معماری و وجود
سه نوع بافت متمایز در خانه آزاده چالشتری گفت :جبهه غربی این بنا در۲
طبقه مربوط به اواخردوره زندیه ،با سقفهای دوپوش وکاربری بهارهنشین
اســت.واحد جوالیی تاکیدکرد :جبهه جنوبی شامل سردراصلی ،هشتی و
داالن ورودی با استناد به قبالههای باقیمانده از نظر اصالت مربوط به دوره
صفویه بود و جبهه شــرقی و شــمالی این خانه در نیم قرن اخیر براساس
معماری رایج منطقه با کاربری مسکونی و انباری ساخته شد.رییس گروه
حفظ و احیای ادارهکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی چهارمحال
و بختیاری اظهار داشــت :این بنا با نقشــهای بهصورت مربع مستطیل در
اطراف حیاط مرکزی ساخته شده و بهوسیله داالنی بزرگ منتهی به هشتی

اختصاص  ۴۰میلیارد تومان برای تکمیل محورتیران-
سامان به چالشتر

شامل اروسیها ،پنجرههای مشبک ،درهایگِ ِرهچینی،گچبریهای سقف،
بقایای آینهکاری درسقف،گچبریهای دیواری و سربخاریهاستکه بیشتر

رییس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت :جهت تکمیل محور تیران -سامان

درساختمان  ۲طبقه ضلع غربی قراردارد.رییسگروه حفظ و احیای ادارهکل

به چالشتر در ســالجاری  ۴۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شــده و تاکنون  ۲۵میلیارد آن
تخصیص پیدا کرده است.علی شهریارپور با بیان اینکه در سالجاری در مجموع  ۸۵میلیارد تومان
اعتبار از منابع استانی ،متفرقه و ردیفهای متمرکز برای این شهرستان در نظر گرفته شده  ،اظهار
کرد :از این میزان  ۳۰میلیارد تومان تاکنون اختصاص پیدا کرده است.
رییس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری افزود :در ســالجاری از محل اعتبارات
اســتانی  ۳۱میلیارد و  ۹۴۶میلیون تومان در نظر گرفته شــده بود که تاکنون  ۱۶میلیارد و ۳۳۳
میلیون تومان معادل  ۵۱درصد اختصاص پیدا کرده اســت.وی در خصوص پروژه آبرسانی بن-
بروجن ،توضیح داد :طی چند روز گذشــته  ۴۰۰میلیارد تومان به این پروژه اختصاص پیدا کرد و
مجموع اعتبارات این پروژه در سال جاری به  ۷۰۰میلیارد تومان رسید.شهریارپور بیان کرد :جهت
تکمیل محور تیران -سامان به چالشتر در سالجاری  ۴۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده
و تاکنون  ۲۵میلیارد آن تخصیص پیدا کرده است.

مفاد آراء
 10/97آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 4710مورخ  1400 / 10 / 06هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم اعظم السادات صالحی فرزند سید حسین بشماره شناسنامه  10651وکدملی
 1283808382صادره از اصفهان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 368 / 24
مترمربع پالک یک فرعی از 458اصلی واقع در سهرفیروزان خریداری مع الواسطه
ازمالک رسمی آقای صادق مالباشی فرزند حاج میرزارضا محرزگردیده است لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10 :
م الف 1257992 :محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 10/98آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی ذیل محرز گردیده است .لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه هاي تعیین
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ،مي توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهي به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مرجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض ،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 -1راي شــماره  140060302015001553مورخ  1400/10/18آقای محمدرضا
طغیانی ریزی فرزند محمد حســن نسبت به ششدانگ قســمتی از یکباب خانه به
مســاحت  1/16متر مربع مفروز از پالک  -107اصلي واقع در زرین شــهر بخش
 9ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شــده از مالک رســمي ابوالفتح قهرمان.
( جهت الحاق به پالک  4644فرعی از  -107اصلی)
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10 :
م الف 1258101 :مصطفي شمسي -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
مفاد آراء
 10/99آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضي ذیل محرز گردیده است .لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه هاي تعیین
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود در صورتي که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ،مي توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهي به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و

عکس :؟؟؟

مشکل ایجاد میکند.وی افزود :باید معایب و محاســن موجود در کشور احصا شود ،میتوان با

بام ایران

به بیرون راه پیدا میکند.جوالیی تاکید کرد :تزئینات خانه آزاده چالشتری

میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری تصریح
کرد :خانه آزاده چالشتری نمونهای از ساخت منزلهای مسکونی اعیانی
منطقه در افزونبر  ۲۰۰سال اخیر است.جوالیی اظهار داشت :طبقه همکف
این جبهه از ساختمان را راهرویی که با راه پله به طبقه باالیی راه مییابد به
 ۲قسمت تقسیمکرده و درطرفین راهرو ،اتاقهایی با سقف «طاق و تویزه»
قرار دارند که با درهای اروسی به حیاط مرتبط میشوند.وی گفت :در طبقه
باالیی ،اتاقها و راهروها بهصورت دوپوشه مسطح به موازات اتاقها و راهرو
طبقه همکف قراردارندکه همچنان دارای اروسیها با شیشههای ریزرنگین
اســت.رییس گروه حفظ و احیای ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد :پنجرههای مشبک چوبی
خانه آزاده چالشتری درتعبیه نوربهداخل راهروها و اتاقهای طبقه دوم نقش

پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مرجع قضایي تقدیم نمایند .بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض ،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 -1راي شــماره  140060302015001547مــورخ  1400/10/18آقــای
حبیب اله شهریاری کله مسیحی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  275/57متر مربع مفروز از پالک  -107اصلي واقع در زرین شهر بخش  9ثبت
اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/10 :
م الف 1257253 :مصطفي شمسي -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
تحدید حدود اختصاصی
 10/100چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی  601فرعی از
 16اصلی واقع در بخش  6ثبت خوانسار به نام خانم سلطان عقیقی و غیره در جریان
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور
قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم
در روز یک شنبه مورخ  1400/11/24ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد.
تاریخ انتشار 1400/10/25 :م الف 1252574 :حبیب اکبری رئیس ثبت اسناد
و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی
 10/101چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی  0فرعی از 1088
اصلی واقع در بخش  1ثبت خوانسار به نام ورثه حســین قاضی سعیدی در جریان
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور
قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم
در روز سه شنبه مورخ  1400/11/19ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد.
تاریخ انتشار 1400/10/25 :م الف 1258531 :حبیب اکبری رئیس ثبت اسناد
و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی
 10/102چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی  1فرعی از 1088
اصلی واقع در بخش  1ثبت خوانســار به نام ورثه حسین قاضی سعیدی در جریان
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور
قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم
در روز سه شنبه مورخ  1400/11/19ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد.
تاریخ انتشار 1400/10/25 :م الف 1258461 :حبیب اکبری رئیس ثبت اسناد
و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت
 10/103شماره نامه 1400/10/09- 140085602011002546 :نظر به اینکه سند
مالکیت  9سهم مشاع از  84سهم شش دانگ پالک ثبتی شماره  1176فرعی از  9اصلی
واقع در بخش  3خوانسار ذیل دفتر امالک الکترونیکی 140021602011000469
به نام اعظم شهریاری تحت شماره چاپی مسلســل  352570ثبت و صادر و تسلیم
گردیده اســت ســپس به موجب اقرار نامه  56541مــورخ  1400/06/03دفتر 5
خوانسار ســند صلح  56541مورخ  1397/02/17فســخ و مالکیت به نام قدرت اله

مهمی دارند.وی افزود :درزاویههای مختلف طبقه همکف انبارهای وسیع با

چالشتری ســه میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال از اعتبارات تملک داراییهای

طاق ضربی ساخته شدهاندکه درضلع شمالی ادامه داالن به نسبتکوتاهی

سرمایهای استانی هزینهکرد .وی افزود :این اعتباربرای استحکامبخشی

به بیرون از خانه منتهی میشود و طرفین آن انبارهای متعددی قرار دارند.

پی و بدنه،کالفکشی سازه ،نما ،محوطهسازی ،دفع رطوبتهای صعودی

جوالیی تصریحکرد :درضلعهای شمالی و جنوبی حیاط ،اتاقهای همکف با

و نزولی ،نازککاری ،اجرای تاسیسات ،تزئینات نقاشی ،ساخت ،نصب و

ارتفاعکمترازیک مترازسطح حیاط قراردارند و اتاقها دارای پوشش سقف

مرمت متعلقات چوبی شامل درها و پنجرههای اروسی هزینه شده است.

مسطح هستندکه سقف اتاقهای ضلع جنوبی با قاب و تخته ،پوشش داده
شدهاند.وی یادآور شد :البته در اتاقهای ضلع شرقی خانه آزاده چالشتری
تغییراتی بهوجود آمده ولی موقعیت آنها حفظ شــده است.رییس گروه
حفظ و احیای ادارهکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی چهارمحال
و بختیاری اظهارداشت :درابتدای راهرو اتاقی واقع شدهکه چاه و مخزن آب
در آن قرار دارند و با ریختن آب درون مخزن و عبور آن از کف حیاط ،از فواره
حوض سنگی فوران میکند.

قدیمیتریــن خانه مســکونی چهارمحال و بختیــاری به چرخه

خدمات گردشگری بازمیگردد

مســئول امور حقوقــی و امــاک ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستی چهارمحال و بختیاری نیزگفت :قدیمیترین خانه مسکونی این
استان در چالشتر شهرکرد به چرخه خدمات گردشگری و اقامتی استان باز
میگردد.لیلی خاکساربلداجی تاکیدکرد :این خانه تیرماه ۱۳۹۴پس ازتغییر
کاربری به هتل سنتی تبدیل شد و برای خدماترسانی بهگردشگران و پذیرایی

مرمت خانه آزاده چالشتری ازسال  ۱۳۸۵آغازشد

ازمسافران دراختیاربخش خصوصی قرارگرفتکه مدت قرارداد واگذاری آن

کارشناس دفتر فنی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی

به بخش خصوصی تا یکم اردیبهشتماه امسال بود.خاکسارتصریحکرد :این

چهارمحــال و بختیاری نیز گفت :مرمت خانه آزاده چالشــتری از ســال

ادارهکل در نظر دارد با حفظ شأن و اهمیت تاریخی خانه آزاده چالشتری و با

 ۱۳۸۵آغاز شد و بهرهبرداری آن از سال  ۱۳۹۴در اختیار بخش خصوصی

رعایت ضوابط و مقررات مربوطه،کاربری مناسب و شایسته تعریف و ازطریق

قرار گرفت .علی مولــوی تاکید کرد :این ادارهکل بــرای مرمت خانه آزاده

فراخوان عمومی حق بهرهبرداری ازاین بنا را به مزایده بگذارد.

شــهریاری واگذار گردیده اســت .نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده
 140021702011004198به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن
ذیل شماره  140002155852000255به گواهی دفترخانه  5خوانسار رسیده است
مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک
اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف 1252640 :اداره ثبت
اسناد و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت
 10/104شماره نامه 1400/10/04 -140085602033003929 :نظر به اینکه سند
مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان طویله و حصار بشماره
پالک ثبتی شماره  149فرعی از  -100اصلی واقع در طامه جزء بخش  9حوزه ثبتی
نطنز بشــماره دفتر الکترونیکی  139720302033001451و تحت شــماره چاپی
 972958ســری د ســال  94به نام مهری علی اکبری فرزند لطف ا ...ثبت و صادر
گردیده سپس نامبرده بموجب درخواســت وارده  140021702033005969مورخ
 1400/10/02منضم به دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه
یکتا  140002155610000706و رمز تصدیق  888293و شــماره  21563مورخ
 1400/10/02که به تایید دفترخانه اســناد رســمی  168نطنز رسیده است مدعی
مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده
است و درخواســت ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 1259494 :رحمت اله شاهدی سرپرست و احد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی
 10/105چون تحدید حدود ششــدانگ چهار قطعه زمین تحت پالکهای شــماره
 1618 ، 1614/1 ،988،1614فرعــی از  439اصلی واقع در بخش  16ثبت اصفهان
که طبق پرونده ثبتی به نام خانم صدیقه الماســی جزی فرد فرزنــد مرحوم نوراله
( به عنوان سهم االرث از مرحومان نواله و حلیمه ) و شرکائ در جریان ثبت است و به
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ
 400/11/25ساعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این
آگهی انتقالی شرکت موژان آرایه ارم سهامی خاص
به شماره ثبت  69530و شناسه ملی 14010203671
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/08/22مرکز اصلی شرکت
از واحد ثبتی نجف آباد به واحد ثبتی اصفهان به نشــانی اســتان اصفهان  ،شهرستان
اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،محله شاهزید  ،کوچه صاحب الزمان  ، 41کوچه
شهید قاسمی  ، ]24[29پالک  ، 54طبقه همکف کدپستی  8157659117تغییر یافت
و در این واحد ثبتی تحت شماره  69530به ثبت رســید و جهت اطالع عمومی آگهی
میگردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان ()1258202

آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد .تاریخ انتشار 400/10/25 :
م الــف 1258288 :ابراهیــم غفــاری رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک
شهرستان برخوار

آگهی تغییرات شرکت بتن سرای سلیم سهامی خاص
به شماره ثبت  12499و شناسه ملی 10260335260
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/03/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مصطفی فدایی اشیانی به شماره ملی 1171176341
بعنوان بازرس اصلی و فاطمه اسدی باغبادرانی به شماره ملی 0491824661
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت  1سال مالی انتخاب شدند .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان ()1259915
آگهی تغییرات شرکت بتن سرای سلیم شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  12499و شناسه ملی 10260335260
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ
 1400/10/09تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :غالمرضا نژاد لطفی به شماره ملی
 2591185026بعنوان بازرس اصلی و محرم بشارتی میدانجیق به شماره ملی
1653168171بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان ()1259914
تاسیس موسسه غیر تجاری عجایب فوتبالی گلپایگان
درتاریخ  1400/10/14به شماره ثبت 203
به شناسه ملی 14010666337
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .نام  :عجایب فوتبالی گلپایگان موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت:
(( ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد )) آموزش
ورزش فوتسال و فوتبال و برگزاری مسابقات فوتبال(( پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیصالح )) .در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم .مدت فعالیت :
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان  ،شهرستان گلپایگان ،
بخش مرکزی  ،شهر گلپایگان ،محله شهید قرنی  ،خیابان شهید قرنی  ،خیابان شهید
احمدی  ،پالک  ، 190طبقه همکف کدپســتی  8771656667سرمایه شخصیت
حقوقی  1,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شرکا آقای امیر
حسین زهری به شماره ملی  1210157969دارنده  10000ریال سهم الشرکه آقای
ابوالفضل زهری به شماره ملی  1219709611دارنده  990000ریال سهم الشرکه
مدیران آقای امیر حسین زهری به شماره ملی  1210157969به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  2سال و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
ابوالفضل زهری به شماره ملی  1219709611به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه
معتبر می باشد .روزنامه کثیر االنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی های موسسه
تعیین گردید .ثبت موضــوع فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری گلپایگان ()1258209

جامعه

بامسئولان

شنبه  25دی  12 / 1400جمادی الثانی  15 / 1443ژانویه  / 2022شماره 3445

استاندار اصفهان:

کمیته سالمت روان دوران پسا کرونا دراصفهان تشکیل شود
استاندار اصفهان گفت :به دنبال عوارض شدید بیماری کووید ۱۹-در جامعه ،تشکیل کمیته سالمت

تربیت  230هزار حافظ قرآن در نصف جهان؛

روان دوران پسا کرونا در استان از سوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ضروری است.سید رضا

اصفهان؛ پیشتازتربیت حافظان قرآن درکشور

مرتضوی در ستاد استانی مقابله با کرونا در استانداری اصفهان اظهار کرد :با توجه به آسیبهایی که
به سالمت روان افراد درگیر کرونا اعم از بیماران ،خانوادهها ،عامه جامعه و کادر پزشکی وارد شده
الزم اســت این موضوع باید در کمیته تخصصی با حضور متخصصان مورد بررسی قرار بگیرد و از
طریق رسانهها افکار عمومی را در این عرصه آموزش دهیم.با توجه به اهمیت موضوع ،نامهای در این
زمینه خطاب به وزارت بهداشت و رییس جمهور تنظیم و مشکالت ،پیشبینیها و پیشنهادات برای
کاهش آسیب زندگی پسا کرونا تنظیم و ارسال شــود تا حساسیت و اهمیت موضوع طرح و نگاه
جامع و ملی به رفع مشکل شود.مرتضوی گفت :نباید تالشهای دو سال اخیر در عرصه مدیریت
کرونا و رسیدن به نقطه امن و وضعیت آبی را به خاطر سهل انگاریها و سبک شمردنها به خطر

آن طور که حمید بخشی ،رییس اداره امور قرآنی اداره

اوقاف و امور خیریه استان خبر داده است ،استان

اصفهان ،با تربیت  230هزار حافظ قرآنی ،استان

پیشتاز حفظ کالم ا ...مجید در کشور به حساب می آید

انداخت.وجود آمار  ۷۰درصدی از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ساعتهای پیک مسافر در
اتوبوسها و قطار شهری و  ۴۳درصد نزدن ماسک در حمل و نقل عمومی قابل قبول نیست و برای
رفع این مشکل نیاز به بازرسی بیشتر از حمل و نقلهای عمومی است.استاندار اصفهان میگوید
باید برای پزشکی که یک سال تمام خود را در معرض خطر و وقف سالمتی مردم کرده با پزشکی
که یک سال در مطب را به روی بیماران بسته و از پذیرش آنها سرباز زده است تمایز قائل شد و با
حمایت و قدردانی از آنها از عوارض زندگی پسا کرونا در کادر پزشکی پیشگیری کرد.

فرماندار اصفهان خبر داد:

واکسینه شدن  ۸۶درصدی جمعیت باالی  ۱۲سال
شهرستان اصفهان
فرماندار اصفهان گفت :دهیــاران باید مردم را بــرای تکمیل مراحل واکسیناســیون ترغیب کنند.
احمدی اظهارکرد :با همت و تالش دستگاههای مربوطه بیش از ۸۶درصد ازجمعیت باالی  ۱۲سال
شهرستان واکسینه شدند که این رقم در مقایسه با دیگر کشــورها ،رقم خوبی است و دهیاران باید
مردم را برای تکمیل مراحل واکسیناسیون به خصوص تزریق دوزسوم واکسن تشویق و ترغیبکنند.
وی این موضوع را درارتباط تصویری با دهیاران شهرستان اصفهان مطرحکرد وگفت :پیگیری میدانی

استان اصفهان از استان های پیشتاز در

و پرورش ،مرکــز هماهنگــی و توســعه پژوهش و آمــوزش عالی

 230هزار حافظ قرآنی ،استان پیشــتاز حفظ کالم ا ...مجید در کشور

زمینه فعالیت های قرآنی است و فعاالن

قرآنی کشــور ،نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری در دانشــگاه ها

به حساب می آید.

عرصههای قرآنی در این اســتان ،موفقیت های بســیار خوبی را طی

و مراکــز آموزش عالــی ،دبیرخانه شــورای قرآن حوزویــان (مرکز

تربیت حافظان قرآن مقدمــهای برای ورود بــه مفاهیم کالم وحی

سالیان اخیر کسب کرده اند .وجود موسسات قرآنی متعدد در اقصی

مدیریت حوزههــای علمیه قــم ،خراســان و اصفهان) ،ســتاد کل

است تا بتوان مفاهیم و دســتورات قرآنی را در متن زندگی و جامعه

نقاط اســتان که برای آموزش کالم ا ...مجید بــه نوجوانان و جوانان

نیروهای مسلح و هیئت رســیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن

پیاده کرد.

شکل گرفته نیز گوشه دیگری از گسترش فعالیت های قرآنی در این

و عترت ،وزارت خانــه های تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی و فرهنگ

قرآن کریــم به عنوان کتاب آســمانی و معجزه جاوید پیامبر اســام

دیار است.

و ارشاد اســامی ،ســازمان صدا و ســیما ،سازمان شــهرداریها و

(ص) ،نسخه شــفابخش بشــریت ،نور هدایت و برترین و باالترین

اهتمام به تربیت حافظان قرآن کریم یکی از بخش های ویژه فعالیت

دهیاریهــا ،ســازمان تبلیغات اســامی ،دبیرخانه ســتاد راهبری

هدیه حضرت احدیت به بشر است .انســان نیازمند ارتباط مستقیم

های قرآنی در اصفهان است که قدمت زیادی داشته؛ اما طی یک دهه

طرح ملی حفظ قرآن ،ســازمان اوقاف و امور خیریه ،مرکز مدیریت

با آفریننده و هســتی بخش خود اســت و این ارتباط اگرچه از طریق

اخیر پس از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ضرروت تربیت 10

حوزههای علمیه خواهران ،ســازمان بسیج مســتضعفین و آستان

مناجات و رازگویی درونی و قلبی شــکل میگیرد ،اما دسترســی به

اشتغال بیش از ۹هزارمددجو دراصفهان

میلیون حافظ قرآن ،مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.

قدس رضوی نیز از دیگر نهادهایی بودند که در کنار دبیرخانه شــورای

کلمات خداوند بســیار لذت بخش و اطمینان آور است که با تالوت و

مرداد ســال  1390رهبر معظم انقالب از ضرورت تربیــت  ۱۰میلیون

توســعه فرهنگ قرآنی برای تربیــت حافظان قرآن پــای کار آمده و

حفظ میتوان به دنیایی از معانی و حقایق دست پیدا کرد.حفظ قرآن

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت :طی  ۹ماهه امسال ۵ ،هزار و ۷۰۶فقره

حافظ قرآن ســخن گفتند و در اســفند  ۹۳کلیات طــرح ملی حفظ

کالس های مختلف تربیت حافظ قرآن در کشــور و از جمله اصفهان

یکی از توفیقات بزرگ الهی به حســاب میآید .اســتعداد ،آمادگی،

قرآن کریم در شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشــور به تصویب رسید

تشکیل شد.

لیاقت ،توفیق ،ســعادت باعث میشــود خداوند متعال ،این نعمت

و تدوین برنامه اجرایی آن نیز به کمیســیون توسعه آموزش عمومی

کالس هایی که توانست عالقه مندان بســیاری را جذب حفظ قرآن

بزرگ را به فردی عطا فرماید و ســعادتمندترین افراد کسانی هستند

و کمیســیون تبلیغ و ترویج دبیرخانه شورای توســعه فرهنگ قرآنی

کرده وحاال آن طور که حمید بخشــی ،رییــس اداره امور قرآنی اداره

که پس از حفظ قرآن کریم ،آن را از دســت ندهنــد و درون خود را از

واگذار شــد .پــس از آن  ۱۵ســازمان و نهاد شــامل وزارت آموزش

اوقاف و امور خیریه استان خبر داده است ،استان اصفهان ،با تربیت

گنجهای بیکران قرآن کریم خالی نکنند.

نرگس طلوعی

خبر روز

ناجا
از سوی رییس پلیس راهور استان اصفهان؛

جزئیات طرح بخشودگی جرائم کرونایی اعالم شد
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات طرح بخشودگی جرائم
کرونایی اظهار داشــت :در خصوص جرائم کرونایی مشکالتی وجود داشــت و بعضی شهروندان از
این موضوع بیاطالع بودند .از همان ابتدا نیروهای خدماتی ،کادر درمان ،نیروهای امنیتی ،اصحاب
رسانه و خبرنگاران و بعضی ازمشاغل میتوانستند با مجوزترددکنند و خیلی ازافراد مراجعه و جرائم
کرونایی آنها حذف شد.سرهنگ محمدرضا محمدی افزود :اما بعضی ازافراد به دالیل مختلف مجبور
به تردد شدند و این مجوزرا دریافت نکردند ،مانند بعضی ازافرادکه ادعای قضایی داشتند یا مجبوربه
مراجعه به پزشک و بیمارستان بودند و یا به دلیل فوت اقوام درجه یک مجبوربه سفربه شهرها و دیگر
استانها شدند و جریمهکرونایی دریافتکردند.رییس پلیس راهوراستان اصفهان بیانکرد :این افراد
میتوانند با مراجعه به پلیس راهورشهرستانها و یا مرکزاستان و با ارائه مدرک ابالغ قضایی ،نسخه و یا
تاییدیه پزشک و یا بیمارستان و آگهی ترحیم مشمول بحث بخشودگی جرائمکرونایی شوند.سرهنگ
محمدی خاطرنشانکرد :طرح بخشودگی جرائمکرونایی تا پایان سال جاری قابلیت رسیدگی دارد،
اما ازشهروندان خواستاریم هرچه سریعتربرای بخشودگی جرائم مراجعهکنند.

فرمانده لشکر زرهای هشت
نجف اشرف:

رفع نیازهای اقشار
آسیبپذیرازمجاهدتهای
مورد نیازاست
فرمانده لشــکر زرهای هشــت نجف اشرف

ریال ،مخفیگاه این متهم شناسایی و دریک عملیات ضربتی دستگیرو تحویل مراجع قضایی شد.

توقیف محموله سنگین تریاک
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ازکشف محموله 484کیلویی تریاک درایستگاه ایست و
بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا خبرداد .سرهنگ محمدرضا هاشمی فربیان داشت :ماموران
یگان تکاوری و ماموران انتظامی مستقردرایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا با
تیزهوشی باالی خود حینکنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی تریلرکشندهکه ازاستان
های جنوبیکشوربه سمت اصفهان درحرکت بود ،مشکوک و آن را متوقفکردند.وی افزود :ماموران
پس ازبررسی دقیق و تخصصی این خودرو محموله تریاک به وزن 484کیلوکه به صورتکامال ماهرانه
جاسازشده بود راکشف و ازمحل جاسازخود خارجکردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان
از دســتگیری راننده خودرو و تحویل وی به مرجع قضایی خبر داد و گفت :ماموران پلیس استان با
اشرافیت و هوشمندی باالی خود تمامی محورهای مواصالتی و حتی راه های فرعی ،بیابانی وکویری
را زیرنظردارند و اجازه استفاده ازمسیرهای استان را برای قاچاقچیان و سوداگران مرگ نمی دهند.

کشف ۱۷۴کیلوگرم حشیش و تریاک دربارهای پوسته پسته
و بادمجان درنایین
فرمانده انتظامی نایین ازکشف حدود ۱۷۴کیلوگرم مواد مخدرازنوع تریاک و حشیش درمحموله های
پوسته پسته و بادمجان درگلوگاه بازرسی این شهرستان خبرداد.سرهنگ هادیکیان مهرافزود :ماموران
انتظامی مستقردرایستگاه بازرسی شهید شرافت نایین حینکنترل خودروهای عبوری به یککامیون
بنزمشکوک شدند و آن را متوقفکردند.وی ادامه داد :دربازرسی تخصصی ازاین خودرو  ۹۶کیلو و ۴۵۰
گرم حشیشکه به طورحرفهای دربارپوست پسته جاسازشده بود،کشف شد.

اصفهان ،مکاتباتی با مدارس درخصوص کاهش مصرف برق و گاز انجام و شــرکت توزیع برق و گاز
نیز با ارزیابی وضعیت مشترکین (مدارس) نسبت به ارائه بستههای تشویقی به آنها اقدام کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان خبر داد:

تسهیالت وام با اعتبار بیش از  ۲۶۳میلیارد تومان برای نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد استان
پرداخت شده که در نتیجه برای ۹هزار و  ۱۶۳نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.به گفته کریم زارع،
در بازه زمانی  ۹ماهه امسال ۱۴۴۱مددجوی تحت حمایت نیز در اصفهان از طریق کاریابی صاحب
شغل شده اند.سال گذشته  ۱۳هزار و  ۴۷۸شــغل برای مدد جویان کمیته امداد استان اصفهان
ایجاد شد.هم اکنون  ۱۳۱هزار و  ۴۶۱خانواده نیازمند ،تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

رییس اعزام مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت :در ایام فاطمیه امسال بیش از  ۴۰۰مبلغ خواهر و برادر از اصفهان به سراسر کشور اعزام شدند.حجت
االسالم و المسلمین هادی مشگدار اظهار کرد :با توجه به اهمیت ایام فاطمیه و شبهات جدید مطرح شده برای این ایام ،به مدت سه روز و با حضور آیات عظام
نظری منفرد ،نجمالدین طبسی ،سید محمد تقی قادری ،همایش فاطمیه برگزار شد که در این همایش مباحث «فضائل فاطمی از دیدگاه فریقین»« ،شبهات
فاطمیه (س)» و «حیات سیاسی حضرت زهرا (س)» تبیین شد.وی گفت :با توجه به رسالت فرهنگی ،تبلیغی و انقالبی این دفتر در جهت تبیین و گسترش
معارف اسالمی و تالش برای رعایت وحدت و انسجام اسالمی ،مبلغان دوره دیده خود را به صورت فردی و گروهی به سراسر کشور اعزام میکند.حجت االسالم
مشگدار افزود :امتداد تبلیغ از سیاستهای اصلی معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان به حساب میآید که مبلغ باید بعد از اتمام حضور در
محل تبلیغی خود در ایام فاطمیه ،مسیر تبلیغی خود را متناسب با شرایط آن مکان به صورت غیرحضوری ادامه دهد.

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان:

کارخیرین مدرسه ساز ،مصداق جهاد اکبراست

خیرخواهانه و رفع دغدغه و نیازهای جامعه
و اقشار آسیبپذیر نمونهای از مجاهدتهای
مــورد نیاز این ایام است.ســردار ســرتیپ

سرپرست جدید اداره کل نوسازی مدارس استان،

نافرمانی و معصیت است.

احمدی فرماندار ،مجتبی مالاحمدی رییس هیئت

مجید نسیمی با بیان اینکه کار خیرین مدرسه ساز

مدیره مجمع خیرین مدرسه ســاز استان ،محمد

مصداق جهاد اکبر است ،گفت :وظیفه ما این است

اعتدادی مدیرکل آموزش و پرورش  ،بهروز حق پناه

که از تک تک این خیرین قدردانی کنیم.

مدرسه حق پناه ،با تامین اعتبار از سوی خیر مدرسه

خیر مدرسه ســاز و جمعی از خیرین مدرسه ساز و

فرماندار اصفهان نیز با اشاره به ایام عملیات کربالی

سازآقای مهندس بهروزحق پناه درناحیه  ۴آموزش

فرهنگیان اســتان حضور داشتند.سرپرست جدید

 ،۵گفت :در دفــاع مقدس صحنه هایی داشــتیم

پاسدار ســیف ا ...رشــید زاده در هفتمین
روز خاکسپاری شــهدای گمنام در روستای
خرمنان از توابع تیران و کرون افزود :دولت

رییس پلیس آگاهی استان اصفهانگفت :درپی شکایت خانمی مبنی برکالهبرداری یک مرد رمال

وی  ۴۰۰میلیون ریال برای خرید ســنگ دارای خواص ماورای طبیعی اخاذی کرده و محل سکونت

واکسن کرونا داشتهاند و تاکنون باالی  ۵۰۰هزار نفر نوبت سوم را دریافت کرده اند.به گفته فرماندار

اعزام بیش از ۴۰۰مبلغ ازاصفهان به سراسرکشور

در کاهــش مشــکالت دارد کــه کمکهای

چالشهای اقتصادی و نیازهای مردم به کار

خود را تغییرداد.طی تحقیقات تخصصی و با شکایت خانمی دیگرازاین مرد رمال به مبلغ  ۶۰۰میلیون

سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفته بود مردم استان استقبال خوبی از تزریق دوز سوم

در استان اصفهان قرار دارند.

معیشــتی هر فردی به ســهم خود نقشی

کالهبرداری های مرد رمال با سنگ بی خاصیت
ترکیان  ،این شاکی برای گشــایش گرفتاری خود با این مرد رمال آشناشده و این کالهبردار با فریب

دارد و دستگاههای ذی مدخل گزارشات درخواســتی را به مراکز بهداشت ارائه دهند.هفته گذشته

گفت :در این شــرایط ســخت اقتصادی و

ســیزدهم همه تالش خــود را بــرای رفع

از وی موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت.به گفته سرهنگ حسین

و مصداقی پیرامون عدم رعایت شیوه نامههای بهداشتی و همچنین واکسن نزدهها اهمیت زیادی

گرفته است و با روحیه خستگی ناپذیر و کار
شبانه روزی برای بهبود بخشهای مختلف
می کوشد.
وی اظهار داشــت :دوران سخت و پیچهای
تاریخی امروز کشــورمان با تالش دولت و
صبر و مقاومت مردم میگــذرد و زمینه رفع
دغدغه های مردم ،رفاه و آســایش فراهم
میشود.فرمانده لشکر رزه ای هشت نجف
اشرف با بیان اینکه هر آنچه مقاومت و صبر
کردیم در سرافرازی و اقتدار نظام موثر بوده
است ،خاطرنشان کرد :تسلیم شدن در برابر
دشــمن آســیب و چالشهای زیادی را به
دنبال دارد.سردار رشیدزاده با بیان اینکه در
مسیر رفع نیازهای کشــور روحیه خستگی
ناپذیر نیاز داریم ،تصریحکرد :شــخصیتی
مثل سردار ســلیمانی الگوی رفتاری برای
بسیاری از مدیران است که در مسیر کار خود
کوتاه نیامد و هیچ گاه اعالم خستگی و پایان
مســئولیت نکرد و تا آخر خط برای دفاع از
اســام ایســتاد.وی با تاکید بر اینکه باید
روشنگری و تبیین واقعیت های زمان انجام
شود ،اظهار داشت :مقدمه سازی برای ظهور
امــام زمان(عج) برای رفع همه مشــکالت
وظیفه تک تک افراد است و همه ملت باید
سهم خود را برای این امر ایفا کنند.

و پرورش اصفهــان به بهره برداری رسید.مدرســه

اداره کل نوسازی مدارس اســتان اصفهان در این

که چه بســا افرادی را از حضور در میدان مجاهدت

حق پناه با زیربنای  ۱۴۸۴متر مربع ،متراژ محوطه

مراسم با اشاره به بخشی از خطبه  ۱۷۶نهج البالغه،

منصرف مــی کرد؛ امــا تصمیم مبتنی با عشــق و

ســازی  ۲۰۰۶متر مربع ،متراژ زمیــن  ۳۲۷۵متر

اظهار کرد :امیرالمومنین(علیه السالم) می فرمایند

عقالنیت باعث می شد فرد هستی خود را درراه دفاع

مربع ،متراژ دیوار کشــی  ۱۴۰متر ،متراژ سرویس

آگاه باشید چیزی از طاعت خداوند نیست جز آنکه

از وطن بگذارد.محمد علی احمدی افزود :امروز هم

بهداشتی  ۸۰متر مربع و سازه اسکلت بتنی احداث

با کراهت انجام می گیــرد و چیزی از معصیت خدا

شاهد چنین فداکاری وگذشتی هستیم ،درحالیکه

شده اســت.این مدرســه شــامل  ۱۵باب کالس

نیست جز اینکه با میل و رغبت عمل می شود ،پس

بسیاری از افراد توان خدمت رسانی دارند اما ممکن

درس ۵ ،باب اتــاق اداری و معلم ۲ ،بــاب کارگاه،

رحمت خداوند بر کسی که شــهوت خود را مغلوب

اســت نتوانند این کار را انجام دهنــد ،ولی خیرین

یک باب آزمایشگاه و یک باب اتاق بهداشت است.

و هوای نفس را ســرکوب کند ،زیرا کار مشــکل با

این توفیق الهی را پیدا کرده اند و زحمات آنها قابل

در مراسم افتتاح مدرســه حق پناه  ،مجید نسیمی

بازداشتن نفس از شهوت بوده که پیوسته خواهان

تقدیر است.

عکس روز
دیدارحاج منصورارضی
با آیت ا ...مستجابی
دراصفهان
حــاح منصــور ارضی کــه بــه منظور
قرائت دعای کمیــل در هیئت فدائیان
حسین(ع) به اصفهان سفر کرده بود،
عصر پنجشــنبه به همراه کربالیی سید
رضا نریمانی به دیــدار دو تن از علمای
بزرگ و اســاتید اخالق استان اصفهان،
آیت ا ...ناصری و آیت ا ...مســتجابی
رفت و با ایشان به گفت وگو پرداخت.
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پرونده حضور«زاهدی» درتیم ملی اوکراین بسته شد
یک رسانه اوکراینی دعوت شــدن زاهدی به تیم ملی ایران را بازتاب داد.باشگاه زوریا اوکراین از
دعوت شدن شهاب زاهدی ،مهاجم خود برای اولین بار به اردوی تیم ملی ایران خبر داد .در همین

نویدکیا و رفتاری که از او ندیده بودیم؛

رابطه سایت «اسپورت» اوکراین در بازتاب این خبر نوشت :شهاب زاهدی ،مهاجم زوریا برای اولین

اولتیماتوم محرم؛ سپاهان جای ترسوها نیست

بار به اردوی تیم ملی ایران دعوت شد .این بازیکن برای حضور در بازی با عراق و امارات به اردوی
تیم ملی کشورش دعوت شد.با دعوت شدن زاهدی احتمال حضور این بازیکن در تیم ملی اوکراین
منتفی شــد .این بازیکن پیش از این اعالم کرده بود حرف هایی برای حضور در تیم ملی اوکراین
وجود دارد ولی بازی برای تیم ملی ایران در اولویتش قرار گرفته اســت.زاهدی در سال گذشته به
همراه اللهیار صیادمنش در خط حمله زوریا عملکرد درخشــانی داشت .صیادمنش از زوریا جدا
شد و به فنرباغچه برگشت.

قیمت «صیادمنش» باال رفت
باشــگاه فنرباحچــه (فنرباغچــه) ترکیه قیمــت فروش مهاجــم ایرانــی اش را باال برد.ســایت
« »marasbugunدرگزارشــی درباره آینده الهیارصیادمنش مهاجم ملــی پوش ایرانی فنرباغچه،
نوشت :صیادمنش درسال 2019ازاستقالل به فنرباغچه آمده ولی به دلیل سن پایینش به صورت قرضی
به تیم استانبول اسپورمنتقل شد.این بازیکن بعد ازاستانبول اسپوربه لیگ اوکراین رفت و به تیم زوریا
ملحق شد .اوجگیری و درخشش ستاره ایرانی درزوریا آغازشد .مهاجم ایرانی طی سالگذشته در13
گل زده تیمش سهیم شد .او 9گل به ثمررساند و  4پاسگل داد.درخشش ستاره ایرانی فنرباغچه باعث
شد تا این بازیکن ازهال سیتی انگلیس و اندرلخت بلژیک پیشنهاد دریافتکند .هردو باشگاه اروپایی
پیشنهاد 5میلیون یورویی برای جذب صیادمنش به فنرباغچه ارائهکردند .اما سران باشگاه فنرباغچه در
جدیدترین تصمیم مبلغ فروش این بازیکن ایرانی را به  7میلیون یورو افزایش دادند .باشگاه های هال

محرم نویدکیا در دومین سا ل مربیگری برخالف

سال اول که پس از پایان هفته سیزدهم به تیمی

مهارناپذیر و زهردار تا پایان فصل تبدیل شد ،با
چالشی جدی مواجه شده و همین موضوع میتواند
سبب تغییر تفکرات او در مورد بازیکنان تیمش شود

سیتی و اندرلخت درحال بررسی این مبلغ هستند و باید منتظرماند چه تصمیمی میگیرند.

شک یوونتوس درجذب «آزمون»
باشــگاه یوونتوس قصد ندارد با مهاجم ایرانی زنیــت قراردادی دائمی امضا کند.نشــریه «توتو
اسپورت» تورین خبر داد باشــگاه یوونتوس برای جذب دائمی سردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت
سن پترزبورگ مطمئن نیست و می خواهد این بازیکن ایرانی را به صورت قرضی به خدمت بگیرد.
این درحالیست که قرارداد آزمون با زنیت تابســتان پیش رو به پایان می رسد .در مقابل باشگاه
لیون دو بار با سردار آزمون وارد مذاکره شــده و به توافقاتی نیز دست پیدا کرد.با این شرایط لیون
دوباره فرصتی طالیی دارد تا سردار آزمون را جذب کند .این باشگاه فرانسوی قراردادی  4و نیم ساله
برای جذب ستاره ایرانی زنیت سن پترزبورگ آماده کرده است.اگرچه آلگری این بازیکن ایرانی را
درنظر دارد ولی سران باشگاه یوونتوس نمی خواهند مبلغ باالیی را برای این بازیکن برای دستمزد
پرداخت کنند و قصد امضای قرارداد بلندمدت با او را ندارند.

نیم فصل اول لیگ بیست و یکم برای سپاهان بدتر از چیزی که انتظار
می رفت تمام شد و آنها با کسب  8پیروزی 2 ،تساوی و  3شکست که
البته با حکم کمیته انضباطی علیه بازیکن گابنی گل گهر به  9پیروزی2 ،
تساوی و  2شکست بدل شد ،خاتمه یافت تا شاگردان محرم نویدکیا
با  29امتیاز و  6امتیاز فاصله با صدر ،پشت سر استقالل و پرسپولیس
نیمه اول فصل را با رتبه سوم تمام کنند.
این البته آمار و عملکردی اســت که با توجه به نمایش فصل گذشته

واکنش «آل کثیر» به اقدام پرسپولیسیها

طالییپوشان اصفهانی و انتظاری که از ســپاهان وجود دارد ،نه برای

مهاجم مصدوم پرســپولیس از همتیمیهایش بابت اقدامی که در جدال برابر فجرسپاسی انجام

کادر فنی تیم قابل قبول است و نه برای هواداران و سرانجام تساوی

دادند ،تشکر کرد .عیسی آل کثیر که در دیدار مقابل پدیده مشهد دچار مصدومیت رباط صلیبی شده
بود و فصل را به این شکل از دست داده ،به تشکر از هم تیمی هایش پرداخت که پیش از دیدار مقابل
فجرسپاسی برایش آرزوی سالمتی و بازگشت کردند .پرسپولیسیها در جدال مقابل فجرسپاسی،
کاورهایی بر تن داشتند که با تصویری از آل کثیر برای این مهاجم آرزوی سالمتی و بازگشت داشتند.
آل کثیر هم با انتشار تصویری در صفحه شــخصی خود از همتیمیهایش که در این شرایط او را تنها
نگذاشتهاند ،قدردانی کرد.

برابر آلومینیوم اراک در هفته پایانی نیم فصل اول سبب شد تا نویدکیا
به شدت نسبت به عملکرد بازیکنانش واکنش نشان دهد و نمایش
آنها برابر شاگردان رسول خطیبی را ضعیف ارزیابی کند.
سپاهان فصل را بسیار خوب شروع کرد و پس از شکستی که در دربی
اصفهان در هفته چهارم تجربه کرد ،بار دیگر با شکســت فجر و سپس
نساجی به صدر بازگشــت ولی از هفته هشتم شاهد روند نزولی قابل

توجهی در این تیم بودیم و چهار شکست پیاپی برابر گلگهر ،استقالل،

زمســتانی برویم ،زمانی برای ورود به دو بازی مهم دیگر ندارد و باید

پیکان و پرســپولیس آژیر خطــر را در اردوی طالیی پوشــان به صدا

خیلی زود آماده بازگشت به اراک شود تا در مرحله یک هشتم نهایی

درآورد .با این حال بار دیگر شــاهد بازگشت تیم محرم نویدکیا بودیم

جام حذفی بار دیگر با آلومینیوم مصاف بدهد و روز دوم بهمن ماه هم

و این سرمربی جوان در روزهایی که به شدت سپاهانی ها تحت فشار

شروع نیمه دوم فصل را در رفسنجان پیش رو خواهد داشت که یکی

بودند ،توانســت دو پیروزی روحیه بخش را مقابل پدیده در مشهد و

از سختترین بازی های سپاهان در طول فصل خواهد بود.

سپس فوالد در نقش جهان جشن بگیرد تا با روحیه خوبی به مصاف

آنچه مسلم اســت محرم نویدکیا در دومین سال مربیگری برخالف

آلومینیوم برود.

سال اول که پس از پایان هفته سیزدهم به تیمی مهارناپذیر و زهردار

تساوی برابر آلومینیوم اما ســبب شــد تا محرم نویدکیا که بیشتر با

تا پایان فصل تبدیل شد ،با چالشی جدی مواجه شده و همین موضوع

خونســردی و آرامشش در فوتبال ایران شــناخته میشود ،به شدت

میتواند ســبب تغییر تفکرات او در مورد بازیکنان تیمش شــود و با

نسبت به نمایش شــاگردانش اعتراض کند؛ البته این انتقاد با همان

وجود اینکه همین چند روز پیش از بازیکنانــش و عملکرد آنها دفاع

آرامشی که از او ســراغ داشــتیم در کنفرانس خبری پس از مسابقه

کرده بود و تاکید داشــت که تیم کاملی در اختیــار دارد و به بازیکنی

مطرح شــد و او در بخشــی از صحبتهایش ضمن انتقاد شــدید از

برای تقویت تیمش احتیاج ندارد ،برای بهبود شــرایط تیم دســت به

عملکرد تیمش ،تاکید کرد که سپاهان جای بازیکنان ترسو و بازیکنانی

کار شــود و با جذب بازیکنان خارجی ســپاهان را برای ادامه فصل و

که جسور نیستند ،نیست.

رقابت برای قهرمانی در لیــگ و جام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا

البته که تیم فوتبال ســپاهان پیش از اینکه بــه تعطیالت کوتاه مدت

تقویت کند.

خبر روز

معمای کنعانی
سایت فوتبالی نوشت :آیا مدافع خبرساز تیم ملی در طول چند هفته گذشته ،برای دو بازی مقابل لبنان و امارات به تیم ملی دعوت خواهد شد؟ از روزی که فایل
صوتی منتسب به محمدحسین کنعانیزادگان منتشر شده ،اخبار مختلفی درباره این بازیکن به گوش رسیده است.از یک طرف گفته میشود دراگان اسکوچیچ
شدیدا به خاطرانتشاراین فایل صوتی ازدست مدافع تیمش ناراحت شده و شاید همانطورکه به راحتی روی نام مهدی طارمی خط قرمزکشید ،مدافع تیم االهلی
یزادگان و بررسی مدارکیکه برای ارائه
را هم دعوت نکند.روزنامهگل مدعی شدهگویا قراراست بعد ازپیگیری های پلیس فتا و تشکیلکمیته اخالق با حضورکنعان 
تهیهکرده  ،درمورد دعوت این بازیکن تصمیمگرفته شود و آن وقت استکهکادرفنی تیم ملی و شخص اسکوچیچ می توانند روی حضوراو درتیم ملی نظربدهند.
از طرف دیگر برخی اخبار حاکی از آن است که به رغم اتفاقاتی که برای کنعانیزادگان رخ داده ،اسکوچیچ حداقل در این مقطع برنامهای برای خط زدن او ندارد و
او جلوی عراق و امارات بازی خواهد کرد و احتماال بعد از این دو بازی ،به ماجرای اتوبوس تیم ملی! رسیدگی خواهد شد.

ادعای تازه علیه سرمربی تیم ملی فوتبال ؛

یک اتهام قدیمی!

اتهــام داللی به اســکوچیچ ،موضوع جدیدی
نیست! پیشتر هم هنگام انتخابش برای تیم
ملی شائبه ها و ردپاهایی از خالفکاری و داللی
برای انتخاب این سرمربی منتشرشده بود .حاال
اما مدیر تیم شــیرازی اتهام جدیدی را مطرح
کرده که البته مثل گذشــته هیچ واکنشی را از

فراردیوید ازدست حسن؛

سوی نهاد های نظارتی ذی ربط در پی نداشته

یزدانی-تیلورکنسل شد!
آمریکا ترکیب نفرات تیم ملی کشتی خود را برای مبارزه با ایران اعالم کرد که

جوانترین آمریکایــی بود که در

دیوید تیلور غایب بزرگ آن است.به نقل از استار ،فدراسیون کشتی آمریکا

ســال  ۲۰۱۵یک عنــوان جهانی

ترکیب تیم کشــتی آزاد خود را برای مبارزه دوستانه با ایران که قرار است در

در کشتی کسب کرد ،سپس

ایالت تگزاس برگزار شود ،اعالم کرد و بر این اســاس دیوید تیلور ،قهرمان

جوانترین آمریکایی شــد

المپیک ریو در  ۸۶کیلوگرم غایب بزرگ این تیم است تا مصاف او با حسن

که عنوان قهرمانی المپیک

یزدانی به زمان دیگری موکول شــود.کاپیتان این تیم جردن باروز ،قهرمان

کشــتی را در باز یهــای

المپیک  ۲۰۱۲و قهرمان پنج دوره جهان در وزن  ۷۹کیلوگرم خواهد بود .باروز

 ۲۰۱۶ریو به دســت آورد.

بیشترین عناوین جهانی را برای آمریکا در سالهای اخیر به دست آورده ا و

او دومین مدال المپیک را

مدالهای طال را در ســال های  ۲۰۱۷ ،۲۰۱۵ ،۲۰۱۳ ،۲۰۱۱و  ۲۰۲۱کسب کرده

در باز یهای  ۲۰۲۰توکیو با

است .باروز همچنین ســه مدال برنز جهانی را در سالهای  ۲۰۱۸ ،۲۰۱۴و

مدال نقره به دست آورد جایی

 ۲۰۱۹کسب کرده اســت .همچنین کایل اســنایدر ،قهرمان المپیک  ۲۰۱۶و

که برابر عبدالرشــید سعدا ...یف

قهرمان دو دوره جهان در وزن  ۹۷کیلوگرم کشــتی خواهد گرفت .اســنایدر

در فینال باخت.

فوتبالجهان

اســت!مدیران باشــگاه فجر سپاسی شیراز
معتقدند که سیاوش یزدانی و محمدحسین

مرد سال  ۲۰۲۱فوتبال آلمان انتخاب شد
یاشوا کیمیش به عنوان مرد سال فوتبال آلمان در ســال  ۲۰۲۱انتخاب شد.به نقل از نشریه کیکر،
یاشــوا کیمیش به عنوان بازیکن ســال  ۲۰۲۱تیم ملی فوتبال آلمان انتخاب شــد .در رایگیری
هواداران تیم ملی فوتبال آلمان در شروع سال جدید میالدی ،او در میان سایرین اول شد و باالتر از
کای هاورتز و لروی سانه هم باشگاهی خود قرار گرفت.یاشوا کیمیش ،هافبک  ۲۶ساله با ۳۳.۸
درصد از رای دهندگان به عنوان برترین فوتبالیست سال تیم ملی فوتبال آلمان انتخاب شد و کای
هاورتز گلزن فینال لیگ قهرمانان اروپا با ( ۲۲.۷درصد) از چلســی و لروی سانه ( ۱۳.۶درصد)
در ردههای بعدی قرار گرفتند.کیمیش در ســال  ۲۰۲۱در یورو برای تیم ملی آلمان در هر  ۴بازی
به میدان رفت و در هر بازی  ۹۰دقیقه بازی کرد .او  ۱۴بازی در این ســال برای تیم ملی کشورش
انجام داد.

مرادمند از اسفندماه سرباز می شوند و باید به
این تیم بروند.یکی ازمدیران باشگاه شیرازی با

رونالدو:

تاکید براین مسئلهگفته این خیلی زشت است

میخواهم تا  ۴۲سالگی فوتبال بازی کنم

که سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند را

ستاره پرتغالی یونایتد امیدوار است سالها در این رشته بماند و فوتبال بازی کند.به نقل از ساکرنت،

به تیم ملی ببرند تا آنها به اسم ملی پوش شدن
سرباز نشوند .در واقع این مدیر ادعای بزرگی
را علیه اسکوچیچ مطرح کرده و حاال باید دید
واکنش ســرمربی کروات تیم ملی چیســت
چرا که با این حساب باید گفت اسکوچیچ هم
در ماجرای دعوت شدن بی دلیل بعضی ها به
اردوی تیم ملی دست دارد.درآخرین اردوی تیم
ملی سیاوش یزدانی دعوت شده بود که البته
انصافا در لیگ برتر خوب کار کــرده و از عوامل
موفقیت استقالل در ساختار دفاعی محسوب

کریستیانو رونالدو ،مهاجم منچستریونایتد به  ESPNبرزیل گفته است که قصد دارد فوتبال خود را
تا سن  ۴۲سالگی ادامه دهد .با وجود مشکالت باشگاهش دراین فصل ،این بازیکن  ۳۶ساله با ۱۴
گل در تمامی رقابتها بهترین گلزن یونایتد است.وقتی از او پرسیده شد که آیا میتواند محدودیتی
برای طول دوران فوتبالش ببیند ،گفت :من احســاس خوشــحالی میکنم که بازیکنی هستم که
نشان داده است باال رفتن سن تاثیر زیادی ندارد .از نظر ژنتیکی احساس میکنم  ۳۰ساله هستم.
من از بدن و ذهن خود مراقبت زیادی میکنم .چیزی که اخیرا آموختهام این اســت که بعد از ۳۳
سالگی باید خیلی از بدن و ذهن مراقبت کرد .برنامه تمرینی دقیقی دارد و زندگی خودم را مطابق
با آن پیش میبرم تا بتوانم سالهای زیادی فوتبال بازی کنم .این کاری است که من طی چند سال
گذشته انجام دادهام .میدانم که بدنم از عهده تمرینهای پرفشار من بر میآید.

انتقال جنجالی درفوتبال عربستان

میشود؛ اما محمدحســین مرادمند عملکرد

عکس روز
خطربرق گرفتگی؛
عادل فردوسیپوردر
کنارمدیرپرحاشیه!
در حاشــیه اختتامیه جام حرف و
مشــاغل ،عــادل فردوســی پور و
رییس فدراسیون فوتبال با هم دیدار
کردند! عکسیکه درکنارعالمت برق
گرفتگیگرفته شده و معانی جالبی
را در دهن بیننــده تداعی میکند!
البته سوژه ها به طور اتفاقی در کنار
این نشان قرارگرفته اند!

پر فراز و نشیبی داشــته و در بعضی از بازی ها
چندان خوب عمل نکرده است .به همین دلیل
خیلی ها میگویند او درحد و اندازه های دعوت
شدن به اردوی تیم ملی نیست و اگر بپذیریم
که مدیر فجرسپاســی حرف درستی زده باید
بگوییم لیست تیم ملی هم نکاتی مشکوک دارد

باشگاه الهالل با مدافع باشــگاه االتحاد عربســتان به توافق رســید و او را جذب کرد.رسانههای
عربستانی تاییدکردندکه باشگاه الهالل بالخره با عبدا ...المالکی ،بازیکن رقیب خود االتحاد به توافق
رسیده است.الهالل در نهایت با المالکی ،بازیکن االتحاد برای انتقال به جمع خود به توافق رسیده
و انتظار میرود ظرف چند روز آینده این قرارداد اعالم شود.عبدا ...المالکی از سال  ۲۰۱۹به االتحاد
پیوست و برای این تیم نزدیک به  ۵۰بازی انجام داد .همچنین او عضو تیم ملی عربستان هم است.

و بعضی ها دعوت میشوند که قیمت شان باال

هشدار مدیر بارسا:

برود و یا به سربازی نروند.موضوع سرمربیگری

تکلیف «دمبله» باید مشخص شود

اسکوچیچ درتیم ملی فوتبال زمانی جالب شده
بود که برخی رســانهها مدعی شــد ه بودند که
نقش دالالن در انتخابش پررنگ بوده اســت.
آن زمان خبرگزاری مهر در گزارشی یادآور شده
بود« :آنچه در مورد اســکوچیچ در بین اهالی
فوتبال همواره مطرح بوده این است که وی به
واسطه فعالیت مدیر برنامهها و یا داللها بین
تیمها جابه جا میشود نه براساس شایستگی
و تاثیرگذاری فنی».

متئو آلمانی ،مدیر فوتبال باشگاه بارســلونا ،به عثمان دمبله هشدار داد که خیلی زود باید تصمیم
نهایــیاش را بگیرد.دمبله طی هفتههــای اخیر به یکی از مباحث جدی در باشــگاه بارســلونا و
رسانههای نزدیک به این باشگاه تبدیل شده اســت.قرارداد این بازیکن فرانسوی در پایان فصل
به اتمام میرسد؛ اما هنوز حاضر به تمدید قرارداد با این باشــگاه نشده است .ژاوی پیش از این
بارها اعالم کرده که خواهان حفظ این بازیکن در ترکیب تیم خود است و از مدیران بارسا خواسته
که برای تمدید قرارداد او تالش کنند؛ اما پیشــنهادات ارائه شده از ســوی این باشگاه مورد تایید
او نبوده است.گفته میشود موسی سیســوکو ،مدیربرنامه دمبله ،از باشگاه خواسته که دستمزد
 40میلیون یورویی را برای او در نظر بگیرند که با توجه به شــرایط مالی فعلی بارسا ،چنین چیزی
امکان پذیر نیست.

بامسئولان
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ازامروزالزامی میشود؛

داشتن کارت واکسن ،شرط فعالیت تاکسیرانان اصفهانی
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریحکرد :ازجمعیت  ۲۳هزار

در دیدار اعضای شورای شهر با شهروندان منطقه  ۲مطرح شد:

نفری رانندگان حدود  ۱۳هزارراننده ازطریق تسهیالت صورتگرفته ویژه رانندگان تاکسی و با همکاری

نگاه ویژه مدیریت شهری به مناطق کم برخوردار

ستاد پدافند غیرعامل شهرداری و ســازمان تاکســیرانی مبادرت به تزریق واکسن کردهاند.هادی
منوچهری با تاکید براینکه چنانچه بخشهایی ازجمعیت رانندگان دررستههای مختلف برای انجام
واکسیناسیون اقدام نکردهاند ،باید هرچه سریعترمراجعهکنند و واکسینه شوند،گفت :ازامروزمطابق
مصوبه ستادکرونایکشورتمام رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری ملزم به نصب و ارائه
تصریح کرد :با توجه به حجم مسائل و نوع آنها در منطقه دو شهرداری
اصفهان ،هماهنگیهایی با معاون عمرانی شهرداری و استانداری برای
ساماندهی امور تملکی و ساماندهی آنها باید شود.
ضرورت ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری درمنطقه ۲
علی صالحی ،عضو هیئت رییسه شــورای اسالمی شهر اصفهان نیز در
این بازدید گفت :نحوه ارائه برنامهها و احصای مشکالت منطقه حکایت

حضور یافته و به بررسی مشکالت کسبه و اهالی این منطقه پرداختند.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در حاشــیه بازدید از منطقه دو

و از ســالها قبل طرح کاربری داشته است ،را بررســی خواهیم کرد و

شــهرداری اصفهان اظهار کرد :در این بازدید از نزدیک با مشــکالت و

پیرامون مشکالت موزائیک ســازان و صافکاران در این منطقه تصمیم

معضالت منطقه دو آشنا شدیم ،البته ما کمیتههای نظارتی در شورای

گیری خواهد شد.وی ادامه داد :این قبیل مشکالت در منطقه ،از جمله

شــهر داریم که هر هفته در یکی از مناطق شــهرداری حضــور یافته و

معضالتی است که شهرداری به تنهایی توانایی انجام آن را ندارد و حتما

مشــکالت را حل و فصل میکنند.محمد نورصالحــی افزود :درصدد

باید نهادهای حاکمیتی در رأس آن اســتانداری ،جهاد کشــاورزی و

هستیم مشکالت و چالشهای منطقه را با کمک اعضای شورای شهر

اداره راه و شهرسازی پای کار باشند ،بنابراین قرار جلسهای مشترک با

بررسی و در جهت رفع آنها گام برداریم.

مسئوالن این نهادها تعیین شد تا با حضورآنها ازحریم مشخص شده در

رییس شورای اسالمی شهراصفهان تصریحکرد :اجرا نشدنکامل طرح

منطقه دو شهرداری اصفهان بازدید به عمل آید.رییس شورای اسالمی

تفصیلی همچون گذرگاهها ،خیابــان و کندروها و پروژههای بزرگی که

شهر اصفهان اظهار امیدواری کرد که برای سال  ۱۴۰۱مجموعه اقدامات

کاربری کشاورزی دارند و به صورت الینحل در منطقه دو شهرداری باقی

خوبی برای منطقه دو شهرداری اصفهان در راستای تحول رقم بخورد.

مانده و همچنین وجود بافت فرسوده از جمله معضالت و چالشهای

مجید نادراالصلی ،رییس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای

این منطقه محســوب میشــود که در این بازدید مورد بحث و تبادل

اسالمی شهر اصفهان گفت :مدیریت شهری باید نگاه ویژهای به مناطق

نظر قرار گرفت.وی خاطرنشــان کرد :شــهرداری اصفهان در سنوات

حاشیهای همچون منطقه دو داشته باشد زیرا به طور حتم آورده خوبی

گذشته ،گروه مشــاوری انتخاب کرده اســت که برای وضعیت اراضی

برای مردم انقالبی و شــهید پرور این منطقه به همراه دارد.وی با تاکید

کشاورزی در منطقه  ۹ ،۲و  ۱۱شــهرداری طرحهایی ارائه دهد ،که قرار

بر رفع مشکالت کارکنان شــهرداری منطقه دو اصفهان ،افزود :تامین

شد در جلســه دیگر این طرحها را بررسی و مشــاهده کنیم که آیا این

نیازهای کارکنان در رضایت ارباب رجوع و بهبود عملکرد اثرگذار اســت.

طرحها ظرفیت سرمایه گذاری دارد یا خیر.نورصالحی افزود :همچنین

رییسکمیسیون آب و مناطقکم برخوردارشورای اسالمی شهراصفهان

در نشست میز فرهنگ مطرح شد:

ازآغازمطالعات موزه اصفهان تا ضرورت شکلگیری
مدیریت ناحیه تاریخی شهر
نشســت میز فرهنگ شــهرداری اصفهان با محوریت «گردشــگری»  عصر پنجشــنبه با حضور
اعضای شورای شهر ،مدیران شــهری ،فعاالن و صاحبنظران حوزه گردشگری برگزار و مشکالت
و ظرفیتهــای موجــود در ایــن حوزه
مورد بررسی قرار گرفت.مصطفی نباتی
نژاد ،رییس مرکز پژوهشهای شورای
اسالمی شــهر اصفهان در این نشست،
اظهار کــرد :طی روندی دســتگاههای
دولتی در حال عقیم کردن شورای شهر
و مدیریت شهر هســتند و در این راستا
شاهد حذف درآمدها و اختیارات شورا و
شهرداری هراسی هستیم.وی با تاکید بر
اینکه اکوسیستم حوزه گردشگری مورد
اجماع نخبگان نیست ،افزود :شــهرداری باید با تولید محتوا برای شهروندان و گردشگران ،سفیر
جذب گردشگر برای شهر اصفهان باشد.وی با بیان اینکه شهرداری در موضوع گردشگری دچار چند
پارگی است ،گفت ۱۶ :سازمان و زیرمجموعه مدیریت شهر با موضوع گردشگری مرتبط هستند که
باید نسبت آنها به حوزهگردشگری بررسی و تعریف شود.نباتینژاد با اشاره به فعالیت سازمان توسعه
گردشگری و با تاکید بر اینکه اگر میراث فرهنگی ارادهای داشته باشد این سازمان میتواند نقش
مدیریت مقصد را بر عهده بگیرد ،ادامه داد :بسیاری شهرداری را به مانند یک گاوصندوق میدانند
که باید منابع را در اختیار دیگران قرار دهد و برای مدیریت شهر نقش راهبری قائل نیستند.وی از
پیشنهاد شورای اسالمی شــهر اصفهان به شــهردار مبنی بر اختصاص و اضافه کردن عنوان درآمد
حاصل از گردشگری در بودجه  ۱۴۰۱خبر داد و افزود :باید سبک و سیاق برای این نوع درآمد تعریف
شود ،زیرا اگر یک مســیر پایدار درآمدی و هزینهای برای حوزه گردشگری در بودجه تعریف شود،
میتوانیم در مصارف اصولیتر حرکت کنیم.رییس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان
با اشاره به مصوبه شورای پنجم مبنی بر شــکلگیری مدیریت ناحیه تاریخی گفت :منطقی پشت
تصویب این مدیریت بوده اســت ،اما این مصوبه هنوز اجرایی نشده و همانگونه که ناژوان و تخت
فوالد مدیریت دارند ناحیه تاریخی شهر اصفهان هم میتواند به صورت مجزا مدیریت داشته باشد.
آغازپژوهش و مطالعات ساخت موزه دراصفهان
وحید ملتجی ،مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور فرهنگی ،اجتماعی و رسانهای در این نشست
گفت :در نگاه مدیریت شــهر فرهنگ ،ریشه همه اتفاقات اســت و معنای فرهنگ را نه در حد یک
کلمه بلکه بسیار وسیع و گسترده میدانیم.وی با تاکید بر اینکه رویکرد شهرداری اصفهان سیاست
مشخص در حوزه فرهنگ است بنابراین همه بخشها باید در یک نقطه مشترک هم آوایی داشته
باشــند ،افزود :باید نسبت شهرداری را با مســائل فرهنگی اجتماعی دقیق تعریف کنیم و به همان
نسبت مسئله را پیش ببریم.مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور فرهنگی ،اجتماعی و رسانهای
ادامه داد :موضوع امروز مسئله گردشگری است و در این راستا باید نسبت شهرداری به آن مشخص
شود؛ برخی موضوعات درحوزهگردشگری طی چند سال اخیربه چالش تبدیل شده و حتی به مرحله
بحرانی رسیده است .ملتجی خاطرنشان کرد :هدف از تشکیل میز فرهنگ این است که دیدگاه افراد
فرهیخته و فعال درحوزه فرهنگ درمجموعه شهرداری و خارج ازآن احصا شود تا برای بررسی بیشتر
به روی میز فرهنگ آید و سیاستها مشخص شود.وی ،بررسی و تعریف پروژههای شاخص برای
اکنون و آینده شهر را از دیگر اهداف شکل گیری میز فرهنگ دانست و یادآور شد :این پروژهها فقط
در حوزه کالبدی نیست ،بلکه در حوزه نرم افزاری و سختافزاری نیز این پروژهها تعریف میشود.

رسیدگی ناظران سازمان پسماند اصفهان به  ۱۱۴۶شکایت
شهروندی

از نگاه خالقانه و همت مدیریت منطقه دو برای رفع معضالت دارد.
وی تصریحکرد :ظرفیت درآمدی منطقه دو شهرداری اصفهان قطعا مثل
دیگرمناطق نیست ،اما باید به دنبالکشف فرصتها و زمینههای جدید

اصفهان اعالم شده است که پس از بررسی برحسب منطقه و نوع شکایت ،از سوی معاونت اجرایی

سرمایهگذاری باشیم.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اذعان کرد :پر

سازمان برای پیگیری و رفع مشکل اقدام شده است.غالمرضا ساکتی با بیان اینکه رسیدگی به این

کردن شکاف درآمدی این منطقه نسبت به دیگر مناطق تالش بیشتری

شکایات و رفع مشکل درکوتاهترین زمان ممکن ازجمله مهمترین رویکردهای سازمان است ،افزود:

میطلبد که در این راه اعضای شــورای شهر از شهرداری و مردم منطقه

 ۱۰نیروی ناظرمقیم و چهارناظرعالی به طورمستمردرسطح شهرحضورداشته و ضمن رصد وضعیت

حمایت خواهد کرد.صالحی خاطرنشان کرد :با همت و تالش مضاعف،

مدیریت پسماند ،نسبت به رسیدگی به شکایات و انتقادات شــهروندان اقدام میکنند.مدیرعامل

این تصور که این منطقه ضعیف است ،تغییر خواهد کرد و در آینده ای

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به تالشهای این سازمان درراستای جلب رضایت

نزدیک به منطقه توانمند و شکیلی تبدیل می شود.

شهروندان وکاهش شکایات ،اضافهکرد :بررسی آمارنشان میدهد در ۹ماهه اول سالگذشته۱۴۷۶ ،

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان نیز در این بازدید اظهار کرد :منطقه دو
شهرداری اصفهان دارای دو هزار و ۱۴۶هکتار مساحت استکه یک هزار
و  ۳۱هکتار آن در محدوده قانونی قــرار دارد ،این منطقه دارای  ۹محله
و  ۱۱۲هکتار بافت فرسوده است.محمد صیرفی نژاد  ،با اشاره به اینکه
جمعیت این منطقه طبق آخرین سرشماری در سال ۹۵؛ قریب به ۷۰
هزار نفر بوده که محله دهنو با  ۱۲هزار و  ۵۰۰نفر بیشترین تعداد و بختیار
دشــت با هزار نفر جمعیت کمترین تعداد جمعیــت را در محالت این
منطقه دارد.صیرفینژاد در ادامه به وضعیت بودجه منطقه اشاره کرد و
گفت :برای بودجه سال  ۱۴۰۰منطقه دو ۱۰۰ ،میلیارد تومان در نظر گرفته
شدهکه ازاین مقدار ۷۰میلیارد تومان ازبخش درآمد و  ۳۰میلیارد تومان
از بخش محرومیت زدایی بیان شده اســت.وی با بیان اینکه متوسط
جذب درآمد منطقه دو شهرداری اصفهان طی  ۱۰سال گذشته  ۸۵درصد
و متوسط جذب درآمد امسال تا  ۱۸دی ماه  ۶۶درصد بوده ،عنوان کرد:
بر اساس آمارها ،منطقه دو شــهرداری در بخش تحقق درآمد در بین
سایر مناطق شهرداری ،رتبه هفتم را در سال  ۹۹کسب کرده است.مدیر
منطقه دو شــهرداری اصفهان تاکید کرد :برای پروژه محرومیتزدایی
منطقه دو در بودجه ســال آینده ۵۴ ،میلیارد تومان در نظر گرفته شده،
همچنین برای پروژههای محله محور در سال آینده ۱۳ ،میلیارد تومان
مدنظر قرار گرفته است.

ثبت و ضبط تاریخ شفاهی والدین
شهدا در  اصفهان کلید خورد ؛

به نام پدر ،به نام مادر

رییــس اداره هنــری اســناد و انتشــارات
بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران اصفهان با
بیــان اینکــه دهمین طــرح ثبــت و ضبط
تاریخ شــفاهی والدین معزز شهدا در قالب
تدویــن مصور خاطرات مســتند در ســطح
بنیاد شهرســتانهای اســتان در سال 1400
کلید خورد ،اظهار داشــت :با توجه به تاکید
رهبر معظم انقالب اســامی مبنــی بر ثبت
خاطرات والدین شــهدا ،اداره هنری اسناد
و انتشــارات بنیاد اصفهان این دوره از طرح
پروژه با همکاری صدا و سیمای استان خبر
می دهــد و خاطره نگاری والدین شــهدا در
قالب مصاحبه تصویری انجام میگیرد.
حجتاالسالم«سیدمحمدرضا عالءالدین»
ادامه داد :همکاری بنیاد شهید و صدا و سیما
به این صورت است که سوژهها و اطالعات الزم
والدین و هماهنگیهای تولید از طریق بنیاد
در اختیار تهیه کنندگان قــرار گرفته و بخش
تولید فیلمهای مســتند برعهده مراکز صدا
و سیمای استا ن اســت.عال ءالدین تصریح
کرد :از گذشــته تاکنون حــدود  4هزار فیلم
مســتند خاطره نگاری والدین معظم شهدا
ثبت و ضبط شــده و با توجه به کهولت سنی
این عزیزان ضرورت دارد با سرعت بیشتری
این طــرح اجرایی شــود تا از ایــن گنجینه
ارزشــمند که تاریخ شــفاهی انقالب و دفاع
مقدس و نیز سیره و سبک زندگی شهداست،

اصفهان ،پیام رسانی و اطالع رسانی خاطرات
والدین معظم شــهدا را جــزو اولویتهای
بنیاد شــهید برشــمرد و افزود :سیاســت
راهبردی بنیاد شــهید به غیــر از ثبت و ضبط
این خاطرات ،انتقال این پیام های معنوی و
الگوهای زندگی به نســلهای سوم و چهارم
انقالب اســت.وی خاطرنشــان کرد :پایگاه
خبری نوید شــاهد نیز هم راســتا با صدا و
ســیما ،انتشــار مصاحبه تصویری والدین
شهدا را آغاز و این مصاحبهها را برای مشاهده

مورد شکایت شهروندی درسامانه  ۱۳۷به ثبت رسیده است درحالیکه این آماردرمدت زمان مشابه
طی سال جاری به  ۱۱۴۶مورد رسیده و حاکی از آن است که شــکایات شهروندی در حوزه مدیریت
پسماند حدود  ۲۲.۳درصدکاهش یافته است.وی با تاکید براینکه این آمارمطلوب نیست ،افزود :با
وجود کاهش آمار شکایات در سال جاری ،تالش سازمان برای استمرار روند کاهشی است تا بتوانیم
میزان رضایت شهروندی از خدمات حوزه مدیریت پسماند را به حداکثر برسانیم.ساکتی ،خواستار
تداوم ارتباط شهروندان با سازمان شد و تاکید کرد :شهروندان همواره میتوانند موضوعات مرتبط با
مدیریت پسماند از جمله نیاز به زیرساختهای مختلف ،نیاز به آموزش و تخلفهای مشاهده شده
در سطح شهر را از طریق سامانه  ۱۳۷به شهرداری گزارش دهند تا با رسیدگی به موقع و حل موضوع،
شاهد ارتقایکیفیت مدیریت پسماند درسطح شهراصفهان باشیم.

مدیرمنطقه پنج شهرداری اعالمکرد:

پیشرفت  ۴۵درصدی پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید
مدیرمنطقه پنج شهرداری اصفهانگفت :پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید تاکنون  ۴۵درصد پیشرفت
فیزیکی داشته که شامل دو باند شرقی ،غربی اســت .باند غربی این پروژه  ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی
داشته است.احمد رضایی اظهارکرد :این طرح با مشخصات فنی خا کبرداری ،آرماتوربندی ،قالببندی
و بتنریزی فونداسیون دیوارها و ســقف پارکینگ و اجرای رمپ ،دستگاه پلهها و اجرای عایق رطوبتی،
روکش آسفالت و جدولگذاری درحال اجراست.وی افزود :طول تقریبی پارکینگ توحید  ۵۰۰مترو با دو
عرض  ۱۱متری و ظرفیت پارکینگ توحید ،پارک  ۳۷۰خودرو استکه درفضای آن تدبیری هم برای پارک
موتورسیکلت نیزاندیشیده شده است.مدیرمنطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه درحال حاضرالین
غربی پروژه درحال احداث است ،افزود :هم اکنون الین شرقی این محدوده درحال خاک برداری است.

مدیر منطقه  11شهرداری اصفهان خبر داد:

باغ های «بستنی» و «گیاهان دارویی»؛ طرح های مشارکتی منطقه ۱۱
مدیر منطقه  11شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای
طرح های عمرانی ،خدماتی و ترافیکی در منطقه 11
اظهارکرد :احداث خیابان شهدای ورزشگاه درشمال
خیابان امام رضا (ع) به طول یککیلومترو عرض 25
متر با اعتبار  98میلیارد ریال آزادسازی و اجرا شده
استکه تا حدود  15روزدیگرآماده بهره برداری است.
حسن محمدحسینی ادامه داد :با توجه به اینکه این
خیابان در بافت محروم منطقه و در نقطه مشترک با
خمینی شهر قرار دارد این طرح ،به صورت مشارکتی
با شهرداری خمینی شهر اجرا شده است و می تواند
در رفــع محرومیت برای این بخــش تاثیر مطلوبی
داشته باشد.مدیر منطقه  11شــهرداری اصفهان از
احداث تقاطع امام رضا (ع) و حسین آباد خبر داد و

دو ماه تکمیــل و بهره برداری شــود.وی از دو طرح

محمدحسینی از اجرای فضای ســبز ظهرآبادی در

گفت :این بخش هم درساعات پیک دچارمشکالت

مشارکتی باغ بســتنی و باغ گیاهان دارویی رهنان

خیابان امام خمینی (ره) ،پشتکارخانه سابق روغن

ترافیکی بود و شــاهد تصادفات متعــددی در این

خبر داد و گفت :این دو باغ با توجه به برند رهنان که

نباتی خبر داد و گفت :این بوســتان به لحاظ متراژ و

محدوده بودیم که با اجرای این طرح ،این مشکالت

تهیه و فروش بســتنی در این منطقه است ،اجرایی

کاربری هایی مانند ورزشــگاه سرپوشیده ،معابر،

برطرف خواهد شد.وی افزود :این طرح که با اعتبار

می شود تا زمینه توسعه گردشگری و حضور کاربری

پیاده راه ،جاده ســامت و  ...که در آن تعریف شده

 35میلیارد ریال اجرا شده است تا حدود یک و نیم

های تجاری مرتبــط را در منطقه ایجــاد کند.مدیر

است ،به عنوان یک طرح شاخص شهری اجرایی می

ماه دیگرآماده بهره برداری میشود.محمدحسینی با

منطقه  11شــهرداری اصفهان افزود :در باغ بستنی

شود.وی از آزادسازی بخش هایی از این طرح گفت

بیان اینکه احداث فازنخست خیابانکاتب اصفهانی،

رهنان همه مراحل تولید تا فروش این محصول در

و افزود :بوســتان ظهرآبادی در فضایی به متراژ 85

حدفاصل خیابان امام رضا(ع) تا شــهدای لیمجیر

حضور مشتری صورت می گیرد و فضاهایی هم در

هزار مترمربع ســاخته خواهد شد و تاکنون  15هزار

طی چند روز آینــده در مرحله اجرا قــرار می گیرد،

قالب آالچیق برای حضور شــهروندان و گردشگران

متر آن تملک شده است.مدیر منطقه  11شهرداری

گفت :احــداث زمین های روباز بــرای ورزش های

پیش بینی شده است.وی ادامه داد :در باغ گیاهان

اصفهان تصریح کرد :از آنجایی که سرانه فضای سبز

بســکتبال ،والیبال و  ...در کنار پارک شهدای مدافع

دارویی نیزفروش و تا حدودیکاشتگیاهان دارویی

شهروندان در این منطقه تنها هفت مترمربع است،

حرم از دیگر طرح های عمرانی در منطقه  11است که

و تهیه و فروش دمنوش اجرایی می شود تا در این

ســاخت این بوســتان می تواند به افزایش سرانه

پیش بینی می شــود با آغاز عملیات اجرایی ،ظرف

دو باغ ،پاتوق شهری مناسبی برای مردم ایجاد شود.

فضای سبزو بهبود فضایکیفی منطقهکمککند.

عکس روز

بی بهره نباشیم.
رییس اداره هنری اســناد و انتشارات بنیاد

عزیزان در سایت قرار میدهد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبرداد:

شکایت با موضوعات مختلف درحوزه مدیریت پسماند ازطریق شهروندان به سامانه  ۱۳۷شهرداری

خبر روز

گزارش

رانندگان و مسافران به منظورجلوگیری ازخطرشیوع بیماری تاثیرگذارخواهد بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار کرد :از ابتدای امسال یک هزار و ۱۴۶

تشریح معضالت و چالشهای منطقه  ۲اصفهان
اراضی محله شمس آباد که در منطقه دو شهرداری اصفهان وجود دارد

کارت واکسن و در معرض دید مسافران خواهند بود.منوچهری ادامه داد :این الزام قطعا در سالمت

خوانش اشعارو دل
نوشته های فاطمی
درویژه برنامه
« سوگواره گوهرعشق »
ویژه برنامه «ســوگواره گوهر عشق »
با خوانش اشــعار و دل نوشــته های
فاطمی اعضا و مربیان مرکزآفرینش
های ادبیکانون پرورش فکریکودکان
و نوجوانان استان اصفهان با همکاری
شهرداری منطقه  4اصفهان برگزارشد.

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

شنبه  25دی  12 / 1400جمادی الثانی  15 / 1443ژانویه  / 2022شماره 3445

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

چاپخانه :نشر فرهنگ

آدرس :اهواز .شهرک صنعتی شماره . 4چاپخانه نشر فرهنگ

آشپزی

جاهای دیدنی قشم که نباید ازدست داد
جزیــره هنگام؛ دیداردلفینها و ســاحل نقــرهای :هنگام

الفت درنزدیکی جنگل حرا واقع شده و مجموعهای ازجاذبهها

جنگل حرا؛ جنگل غیب شونده قشم :امکان ندارد صحبت از

جزیرهای کوچک در جنوب قشم است و جزو محدوده قشم

را دردل خود جای داده است .روستای الفت به عنوان نخستین

ی های قشم باشد و اشارهای به جنگل حرا نشود .جنگلی
دیدن 

محسوب میشود.گردشگران میتوانند درکنارقشمگردی به

سکونتگاه انسانها درجزیره قشم به شمارمیرود و قدمت آن

که ریشه در آبهای شور دارد و دارای درختان همیشه سبز

ق راهی جزیره هنگام
سمت اسکلهکندالو بروند و ازآنجا با قای 

به دوران قبل از مسیح بازمیگردد .به غیر بافت سنتی روستا،

است .جنگل حرا در نزدیکی بندر الفت مشاهده میشود اما

شوند .در جزیره هنگام ،دو جاذبه بسیار شناخته شده وجود

برخی ازجاذبههاییکه درالفت میتوانید مشاهدهکنید شامل

توجه داشــته باشــید که به دلیل جزر و مد ،حدود  6ساعت

دارد که شامل ساحل نقره ای و دلفینهای بازیگوش اطراف

چاه تل آو ،قلعه نادی ،جنگل حرا و قلعه پرتغالیها میشود.

زیر آب هستند و بعد از  6ساعت از آب بیرون میآیند  .برای

جزیره میشود .ساحل نقرهای هنگام به دلیل وجودکانیهای

دره ستارگان؛ حضورستاره روی زمین :دره ستارگان یکی از

بازدید از جنگل حرا میتوانید از تورهای گردشگری راهنمایی

مخصوصش دارای شــنهای ســاحل نقره فام هستند و

عجایب هفتگانه جزیره قشم و ازجمله جاذبههای طبیعی آن

بگیرید ،ولی برای حفظ این جنگل ارزشمند ،فقط ازروی قایق

درخشش بینظیری دارند .البته ساحل نقرهای تنها دربخشی

استکه درسفرتان به قشم باید ازآن بازدیدکنید .همانطورکه

میتوانید آنها را تماشاکنید و عکس بگیرید.

از جزیره هنگام دیده میشــود که به دلیل حفظ این جاذبه

تا اینجای متن متوجه شدید ،جاذبههای طبیعی منحصر به

سیرقلیه
مواد الزم  :ران مرغ  ۲عدد ،تخم مرغ  ۲عدد ،لپه نصف لیوان ،برگ سیر
تازه نیم کیلو ،نمک ،فلفل سیاه و زردچوبه به میزان الزم ،آب نارنج نصف فنجان

طرزتهیه  :در مرحله اول به رانهای مرغ کمی نمک ،فلفل و زردچوبه بمالید و مرغها
را با ادویه ماساژ بدهید .داخل یک قابلمه مناسب کمی روغن بریزید و مرغها را داخل
روغن و با حرارت مالیم کمی سرخ کنید .سپس لپه را کنار مرغهای سرخ شده بریزید و
کمی با زردچوبه و نمک تفت بدهید .حاال دو لیوان آب جوش به قابلمه اضافه کنید و درب آن را
بگذارید .اجازه بدهید مرغ و لپه با حرارت کم حدود یک ساعت بپزند .در مرحله بعد برگ سیرها

قلعه و غارهای تاریخی خربس؛ جایگاهی مقدس و باستانی:

طبیعی ،فقط تماشای دورادور آن ممکن است.یکی دیگر از

فرد بسیاری درقشم وجود دارندکه حاصل پدیدههای طبیعی

یکی دیگرازدیدنی های قشم ،قلعه و غارهای تاریخی خربس

دیدنیهای قشم دلفینهایی هستند که از پاییز تا نیمه دوم

مختلفیهستند .یکی از همین پدیدههای طبیعی قشم که

هستند که در نزدیکی روستایی با همین نام دیده میشوند.

بهاردراطراف جزیره هنگام دیده میشوند .البته تورتماشای

شمایل خاص و شــبیه زمینهای مریخ دارد ،دره ستارگان

این غارهای تاریخیکه قدمت شان به دوره مادها بازمیگردد

دلفین در جزیره هنگام تا حد زیادی به شــانس و اقبال هم

است .البته افسانههای محلی علت ایجاد این دره را برخورد

گفته میشود که در گذشته محل پرستش ایزدیان زرتشتی

نیاز دارد ،زیرا عوامل متعددی مانند دمای هوا ،میزان امواج

یک ستاره میدانند و علت نا 
مگذاری آن نیزهمین است .این

بود ه است .این مکان در گذشتههای دورتر ،زیر دریا مدفون

دریا و حتی سرو صدا درحضوردلفینها تاثیرمستقیم دارند.

جاذبه شگرف در نزدیکی روســتای برکه خلف ،از تمیزترین

بوده و پس از تغییرات ژئولوژیکی به غارهای دریایی تبدیل

روستای الفت؛ دیداربا قشم قدیم :اگر تاکنون سفرنامههای

روستاهای قشم واقع شده اســت .دره ستارگان همچنین

شده است .بنابراین غارهای خربس از آن دست جاذب ه های

قشم را خوانده باشید به احتمال زیاد متوجه شدهاید که این

به عنوان یکی از ژئوســایتهای ژئوپارک قشم نیز شناخته

قشم استکه ازنظرتاریخی ،فرهنگی و زمینشناسی بسیار

بندر زیبا تا چه اندازه میان گردشگران محبوب است .روستای

میشود و این موضوع دریونسکو هم به ثبت رسیده است.

خاص و ویژه محسوب می شود.

را پس از اینکه خوب شستید ،به صورت خیلی ریز خرد کنید .یک ماهی تابه مناسب را انتخاب
کنید و برگ سیرهای خرد شده را داخل ماهی تابه و بدون روغن حدودا  ۵دقیقه تفت بدهید تا آب
اضافی آن کشیده شود؛ سپس کمی روغن به ماهی تابه اضافه کنید و پانزده دقیقه دیگر برگ
سیرهای خرد شده را با روغن و حرارت کم تفت بدهید .در این مرحله تخم مرغها را داخل
یک کاسه بشکنید و با همزن دستی یا چنگال خوب هم بزنید تا سفیده و زرده کامال با
هم مخلوط شوند .مخلوط تخم مرغ را به برگ سیرهای تفت داده شده اضافه کنید.
همزمان برگ سیر و تخم مرغ را هم بزنید تا با هم مخلوط شوند و تخم مرغ
ببندد .در مرحله آخر مخلوط برگ سیر و تخم مرغ را به قابلمه مرغ و
لپه اضافه کنید و هم بزنید تا مخلوط شوند .پانزده دقیقه
آخر پخت آب نارنج را به خورش اضافه کنید.

«مجبوریم» درجشنواره «وزول»
فرانسه اکران خواهد شد

نمایش «دشت خاموش» دردو جشنواره
نروژو آمریکا

بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای آسیایی وزول

فیلم سینمایی «دشت خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و
تهیهکنندگی سعید بشیریکه هماکنون درسینماهای هنروتجربه روی

فرانسه ازتاریخ  ۱تا  ۸فوریه برگزارخواهد شد و «مجبوریم» ساخته

پرده است ،در حضور بینالمللی خود در جشنواره فیلمهای ایرانی در

رضا درمیشیان به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی به

موزه هنرهای زیبای واشنگتن دی سی و جشنواره بینالمللی فیلم ترومسا

نمایش درخواهد آمد«.مجبوریم» تاکنون برنده چهارجایزه بینالمللی

ی نروژبه نمایش درمیآید.بیست و ششمین جشنواره فیلمهای ایرانی در

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران فستیوال «چینه چیتا» هلند ،برنده

موزه هنرهای زیبای واشنگتن دی سی از ۱۴تا  ۳۰ژانویه برگزارمیشود .

جایزه اصلی بهترین فیلم ،جایزه بهترین فیلم تماشاگران شده است.

ذوب آهن ،ققنوس صنعت فوالد ایران
در ۲۳دی ماه  ۱۳۴۴زمانــی که قلم ها برای امضای موافقت نامه تاســیس

مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

ابالغ کاهش  10درصدی مصرف گازدراصفهان

کارخانه ذوب آهن ملی ایران به یادگار ثبت شد ،شاید هیچ کس نمیدانست

مصرف خود را به میزان 30درصد نسبت به روزهای مشابه قبل کاهش دهند،

روزی این شــرکت چون یک مادری مهربان آغوشش را برای حمایت از ایران

متناسب با میزانکاهش مصرفگاز ،مشمول تخفیف معادل  10درصدگازبهای

بزرگ بگشاید .ذوب آهن مکانامنی شــد برای مدیرانی که تشنه آموزش و

صورت حساب دوره خواهند شد.

اجرایی کردن آموخته های خود بودند و چون ققنــوس صنعت فوالد  ،هر بار

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود:در صورتی که مصرف گاز ساختمان

وجودش بیشــتر گداخته شــد بهتر جان گرفت و به صنعت فوالد کشور جانی

های اداری دســتگاه های اجرایی در بازه زمانی شانزدهم آبان ماه تا پانزدهم

تازه داد.

اسفند ماه هر سال ،از  80درصد میانگین مصرف آنها در دوره مشابه سال های

هیچ کس نمیداند در نبرد بین ســنگ و آتش چگونه مردان خستگی ناپذیر

 96و  97در میانگین دمای یکســان طول دوره صورتحساب بیشتر شود ،کل

جوانی شان را درکوره های مذاب ریختند و بدون ذره ای پشیمانی لبخند به لب،

مصرف مشترک مشمول افزایش  50درصدی خواهد شد.

جوان شدن صنایع فوالدی را نظارهکردند! شاید هیچگاه نتوانیم روایت تک تک
شان را بر قلب تاریخ ماندگار کنیم ولی آنها گالیه ای ندارند چرا که نه برای دیدن
آمده بودند نه برای دیده شدن! دروازه این شرکت بزرگ به روی خط و خط بازی
های سیاسی بسته بود و در پشت دیوارهای مستحکم آن ،خانواده ای بزرگ با
همدلی ،یکصدا هر روز مثال نت های موسیقی ،آهنگی جدید و پر از امید را با
بومی سازی به مردم کشورشان هدیه می دادند.
ذوب آهن ،قدمگاه پوالد مردانی شد از جنس آهن و آتش که با جسارت شان
،رویای دیرینه کشــور را برای رســیدن به خودکفایی صنعت فوالد به واقعیت
تبدیلکردند.دیری نپاییدکه نامش با صنعت فوالدکشورو دنیا ،چنانگره خورد
که بیگانگانی که فکر می کردند تا ابد میتوانند جهت فروش تکنولوژی ایران را
در چنبره خود بگیرند مات و مبهوت انگشت به دهان گرفتند و چندگام به عقب
رفتند.گرچه سخت و آرام ،آرام پاگرفت اما ساخت اولینکوره بلند و تولید اولین
شمش ،بهانه ای شد تا ســال ها بعد واحدهای صنعتی و فوالدی بسیاری در
کنارش شکل بگیرند و بسیاری از معادن با حضور مهندسین ذوب آهنی احیا
و درب های صنعت فوالد یکی پس از دیگری گشوده شود .مدیرعامل شرکت
ذوب آهن به مناسبت سالروز تاسیس این شــرکت پیامی صادر کرده است
که در ادامه می آید:
ذوب آهن اصفهان ،قلب صنعت فوالد ایران ،نامی که حتی برای یک بار هم که
شده به گوش اکثر مردم ایران خورده است و از منظر بسیاری از کارشناسان و
صاحب نظران اقتصاد و صنعت کشور ،حرکت ایران به سمت صنعتی شدن را
پی ریزیکرد  .این مجتمع عظیم صنعتی نه تنها رویای ایرانیان برای دستیابی
به صنعت فوالد را محقق ساخت ،بلکه زمینه ساز شکل گیری سایر واحدهای
فوالدی شد و در تولد و رشــد دیگر صنایع نیز موثر بود .تربیت  ۱۰۰هزار مدیر،
مهندس و کارگر ماهر در این دوران ،چالش کمبود نیروی انسانی ماهر در دهه
 ۴۰و  ۵۰را پوشــش داد تا صنایع پس از ذوب آهن به لحاظ منابع انســانی با
مشکل عمدهای مواجه نباشند .تاثیر ذوبآهن در راه اندازی معادن و توسعه
زیرساخت های صنعت فوالد ،کم اهمیت تر از تربیت نیروی انسانی نبود و عمال
امکان شکل گیری واحدهای فوالدی جدید را فراهم آورد ،کارخانه هایی که در
تاسیس ،توسعه و حتی مدیریت امروزآنها شاهد حضورپررنگ ذوب آهنیها
هستیم.ذوب آهن اصفهان هم اکنون با شرکت های زیرمجموعه میزبان حدود
 ۱۷هزار نفر پرسنل است و معیشت کارگران معادن زغال سنگ ایران نیز از این
کارخانه عظیم تامین می شود .کارخانهای که همچون مادری بخشنده هر آنچه
در توان داشت برای طراحی ،ساخت و توســعه صنایع مختلف مانند مجتمع
فوالد مبارکه ،خوزستان ،خراسان ،قروه ،یزد و… در سراسر این مرز پر گهر به کار

علوی گفت :همچنین مصرف کنندگان پرمصرفی که نســبت به سال های 96

گرفت تا همه در کنار همدیگر طعم شیرین رشد و بالندگی را بچشند و معیشت
ایران و ایرانی را رونق بخشند.
ذوب آهن اصفهان که تالشــگران آن در پیروزی انقالب اسالمی دوشادوش
مردم علیه رژیم ستم شاهی فعالیت کردند ،در سال های دفاع مقدس نیز با
اعزام نیرو به جبهه ،پشتیبانی ازجنگ با ساخت قطعات و تجهیزات و همچنین
تقدیم  ۲۸۷شــهید ،حضور جانانه ای در این پیکار حق علیه باطل داشت و تا
همیشه نماد ایثارگری در خانواده صنعت کشور شد.
در کنار این دســتاوردها ،ذوب آهن اصفهان در راســتای ایفای مســئولیت
اجتماعی ،خدمات بســیاری را همچون احداث بزرگراه ذوب آهن ،تاسیس
فوالدشــهر ،ایجاد  ۱۶هزار و پانصد هکتار فضای ســبز دست کاشت ،ساخت
ورزشگاه بزرگ فوالدشهر ،بیمارستان شهید مطهری و… را به جامعه ارائه کرده
است بنابراین به جرأت می توان گفت هیچ صنعتی مانند ذوب آهن اصفهان
در اجتماع ریشه دار نیست.
ذوب آهن اصفهان در تاریخ سراســر افتخار خود ،عالوه بر نقشی که در شکل
گیری فرهنگ صنعتی کشور و راه اندازی ســایر صنایع داشته ،دستاوردهای

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت :کاهش  10درصدی مصرف گاز به
دستگاه های اجرایی اســتان اصفهان ابالغ شده است و طرح گاز رایگان برای
مشترکین کم مصرف اعمال می شود.
ســید مصطفی علوی ،اظهار داشت :امســال با افزایش مصرف گاز در بخش
خانگی و صنعت مواجه هستیم که الزم است بهینه سازی مصرف گاز در تمام
بخش های صنعتی ،خانگی و کشاورزی اجرایی شود.
وی افزود :مشترکین گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی
شانزدهم آبان ماه تا پانزدهم اســفند ماه هر سال ،نسبت به دوره مشابه سال
قبل کاهش یابد ،به ازای هر یک واحد درصد کاهش ،مشمول تخفیف معادل
3درصد و تا سقف 45درصد در گاز بهای صورت حساب دوره مصرفی مربوطه
خواهند شد.علوی اضافه کرد :در صورتی که مشترکین صنعتی با مصرف 5هزار
متر مکعب در ساعت و باالتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی
شانزدهم آبان ماه تا پانزدهم اسفند ماه هر سال ،حداقل برای پنج روز متوالی،

و  97ده درصد کاهش مصرف داشته باشــند ،از تخفیف  15درصدی بهره مند
خواهند شد و درصورت افزایش مصرف  15درصد بهگازبهای آنها افزوده خواهد
شد.وی اضافه کرد :قطعا در بخش صنعت هم سیاست های تشویقی در بهینه
سازی مصرف گاز ابالغ خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان ،به تمام مشــترکین گاز اعم از خانگی،
صنعت و کشــاورزی توصیه کرد الزم اســت دمای رفاه  18درجه ســانتیگراد
درروزهای سرد رعایت شود و به تمام دستگاه ها و صنایع ابالغ شده که طی سه
ماه پایان سال  10درصد از مصرف گاز را کاهش دهند.
علوی با اشاره به شرایط آلودگی هوا ،شهروندان را به مشارکت در راستای کنترل
هوا با کاهش تردد خودروها ،عدم انجام سفرهای غیرضروری و رعایت الگوی
مصرف انرژی به ویژه گاز دعوت کرد و افزود :به هر میزان که در بخش خانگی ،
گازبه صورت بهینه و منطقی مصرف شود به همان مقدارنیزسهم صنعت بیشتر
و عالوه بر پایداری چرخه تولید ،میزان آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی در
صنعت نیز کاهش می یابد.

چشمگیری حاصل کرده اســت که از جمله مهم ترین آن ها میتوان به تولید
ریل اشاره کرد .در این راستا تولید شمش ریل و انواع ریل مورد نیاز کشورمطابق
استانداردهای جهانی با گرید  ۶۰E۱که تنها 6کشور دنیا قادر به تولید آن هستند
صورت گرفت که نقش مهمی در توســعه زیرســاخت حمل و نقل کشور دارد.
تولید محصوالت جدید نظیر آرک معدن ،ورق سازه های فوالدی ،تیرآهن بال
پهن ،ریل مترو ،ریل زبانه سوزن و… ،کســب عنوان صادر کننده ممتاز ،نمونه
ملی و استانی طی هشــت ســال ،دریافت مدال افتخار ملی صادرت ،واحد
نمونه استاندارد طی سالهای متمادی ،دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف
کنندگان طی سالهای مختلف ،کسب گواهینامه صادرات محصوالت به اروپا،
کسب استاندارد ملی تولید ریل و … بخشی از دیگر دستاوردهای این شرکت
محسوب میشود.
در پایان از همه تالشگرانی که طی گذشت بیش از نیم قرن از عمر این صنعت
نقش آفرین بودند چه آنانیکه اکنون دربین ما نیستند (روحشان قرین رحمت
پروردگار) ،چه آنانی که در جای جای ایران زمین منشــأ تولید و توسعه سایر
صنایع هستند و تالشــگرانی که امروز در این صنعت عظیم برای رونق تولید و
یکنم .امید است
شکوفایی بیش ازپیش آن تالش میکنند ،تشکرو قدردانی م 
که با هم افزایی و همدلی و بهرهگیری از دانش و تکنولوژی روز بتوانیم میراث
دارخوبی برای آیندگان باشیم و صنعتکشوررا برریل تولید و توسعه قراردهیم.

صنعت آب اصفهان در مسیر خودکفایی؛

تولید پمپ سرباره ،دستاورد پژوهشگرآبفای اصفهان
پژوهشگر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان پمپ سرباره (کف گیر و چربی
گیر) را طراحی و ساخته است .احمد محمد شریفی مجری این طرح ،هدف از
ساخت پمپ سرباره را جمع آوری مشتقات نفتی و چربی رودخانهها و همچنین
کف تشکیل شده درتصفیه خانههای آب و فاضالب عنوانکرد وگفت :اگردراثر
حادثهای مواد نفتی یا مشتقات آن وارد آب رودخانهها شود میتوان با استفاده
ازاین پمپ ،مشتقات نفتی ،چربیها و تفالههای موجود درآب را جداکرد.ویکه
این دستگاه را سه ماهه ساخته است ،افزود :پمپ سرباره همچنین قادربه جمع
آوری برگهای گیاهان و تمام ذرات معلق روی آب است.محمد شریفی گفت:
هم اکنون قیمت مشابه خارجی این محصول چهارهزارو  ۴۰۰یورو است درحالی
که این کاالی ایرانی را میتوان به مبلغ  ۳۵میلیون تومان تولید و عرضه کرد.وی
افزود :با استفاده ازپمپ سرباره میتوان ازشست و شوی بیش ازحد فیلترهاکه

موجب هدررفت آب و مصرف زیاد برق میشود ،جلوگیریکرد.

