
فراخوان اجرای بخشی از مجموعه نگهداری حیوانات بال صاحب

مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف:1351903 

چاپ دوم

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان اجرای بخشی از مجموعه نگهداری حیوانات 
بالصاحب به شــماره 2001094734000023 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بر گزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم 
عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/23
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/13

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/24
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/25

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی/ فیش نقدی به مبلغ 500/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 35 تاریخ 1401/3/25 
شورای اسالمی شهر نسبت به انجام عملیات مقاوم سازی و استحکام بخشی ضلع 
شرقی دیواره باغ تاریخی تاالر نیاســر با اعتباری بالغ بر 20/000/000/000 ریال از محل 
اعتبارات شــهرداری زیر نظر دستگاه نظارت از طریق شــرکت ها و متقاضیان واجد 

شرایط اقدام نماید:
فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.

1- مهلت دریافت اسناد و مدارک، 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی
2- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

3- شرایط مناقصه

4- سپرده شــرکت در مناقصه 5% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه 
بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب ســپرده 0102847924003 نزد بانک 

صادرات بنام شهرداری نیاسر
5- در صورتیکه برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته 
از ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی و انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

مناقصه عمومی مرحله سوم- نوبت اول

احسان کوزه گر آرانی – شهردار م الف: 1354956

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 35 تاریخ 1401/3/25 
شورای اسالمی شهر نسبت به انجام عملیات آسفالت معابر و خیابانهای خاکی سطح 
شهر شامل )پخت ، حمل، قیرپاشی و پخش( با اعتباری بالغ بر 10/000/000/000 ریال 
از محل اعتبارات شهرداری زیر نظر دســتگاه نظارت از طریق شرکت ها و متقاضیان 

واجد شرایط اقدام نماید:
فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.

1- مهلت دریافت اسناد و مدارک، 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی
2- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

3- شرایط مناقصه

4- سپرده شــرکت در مناقصه 5% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه 
بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب ســپرده 0102847924003 نزد بانک 

صادرات بنام شهرداری نیاسر
5- در صورتیکه برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته 
از ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی و انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

مناقصه عمومی مرحله سوم- نوبت اول

احسان کوزه گر آرانی – شهردار م الف: 1354962

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره 35 تاریخ 1401/3/25 
شورای اسالمی شهر نسبت به انجام عملیات آسفالت معابر و خیابانهای سطح شهر 
همراه  با مصالح و دستمزد  با اعتباری بالغ بر 25/000/000/000 ریال از محل اعتبارات 
شهرداری زیر نظر دستگاه نظارت از طریق شرکت ها و متقاضیان واجد شرایط اقدام 

نماید:
فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.

1- مهلت دریافت اسناد و مدارک، 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی
2- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

3- شرایط مناقصه

4- سپرده شــرکت در مناقصه 5% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه 
بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب ســپرده 0102847924003 نزد بانک 

صادرات بنام شهرداری نیاسر
5- در صورتیکه برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته 
از ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی و انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

مناقصه عمومی مرحله سوم- نوبت اول

احسان کوزه گر آرانی – شهردار م الف: 1354971

شهرداری نیاسر در نظر دارد به اســتناد مصوبه صورتجلسه شماره 35 تاریخ 1401/3/25 
شورای اسالمی شهر نســبت به انجام عملیات جدولگذاری و پیاده رو سازی خیابانهای 
ســطح شــهر با اعتباری بالغ بر 10/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری زیر نظر 

دستگاه نظارت از طریق شرکت ها و متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید:
فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.

1- مهلت دریافت اسناد و مدارک، 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی
2- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

3- شرایط مناقصه
4- ســپرده شــرکت در مناقصه 5% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه 

نقد واریزی به حساب ســپرده 0102847924003 نزد بانک صادرات بنام 
شهرداری نیاسر

5- در صورتیکه برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از 
ابالغ، حاضر به واریز وجه و ســیر مراحل قانونی و انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 

شهرداری ضبط خواهد گردید.
6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

مناقصه عمومی مرحله سوم- نوبت اول

احسان کوزه گر آرانی – شهردار م الف: 1354987

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

با وجود ممنوعیت فروش بلیت دالری؛ بلیت فروشی به نرخ دالر بازهم رویت شد

تخلفات تکراری!

شهردار:

میدل باس به خیابان های 
شهر  می آید

»اسکوچیچ« تمرینات 
 استقالل و سپاهان را
 در ترکیه نظاره می کند

مدیرگروه بهداشت محیط مرکز
 بهداشت استان:

کیفیت آب شرب اصفهان 
در وضعیت مناسبی است

استاندار : 

مرمت آثار تاریخی اصفهان، 
به حمایت بنگاه های 

اقتصادی نیاز دارد

مدیرعامل سازمان قطار 
شهری اصفهان و حومه:

عملیات پیشرفت 
خط 2 مترو، در 
اولویت اول است

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان
  می گوید  98 درصد تاالب گاوخونی 

خشک شده است؛
»گاوخونی« در حال احتضار

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان 
تصویب شد:

تقسیم 65 تومان سود پاالیشگاه به ازای هر سهم
8
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در اصفهان چیپس از گوشت 
گران تر است!

 قیمت تخم مرغ در اصفهان 
 در شانه بالتکلیفی

فرصت رونق
 آبادانی محور تاریخی چهارباغ در دستور کار شورای شهر؛ 

7

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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آمریکا به روسیه امتیاز داد
وزارت خزانه داری آمریکا با صدور دو مجوز کلی با انجام برخــی تراکنش های مرتبط با تحریم های 
روسیه موافقت کرد. بر اساس اطالعیه وزارت خزانه داری آمریکا، یک مجوز  انجام تراکنش برای تسویه 
معامالت اعتباری روسیه را  مجاز می کند.در این اطالعیه آمده است که این مجوز به موسسات اعتباری 
اجازه می دهد تا چنین تراکنش هایی مانند ارائه تعهدات بدهی روســیه را تسهیل و تسویه کنند.یک 
مجوز جداگانه که تا ۱۹ اکتبر معتبر است، اتمام تراکنش های مربوط به  اوراق بهادار صادر شده توسط 
نهادهای مستقر در روسیه بر اساس توافق های امضا شــده پیش از ۶ ژوئن را مجاز می سازد.وزارت 
خزانه داری آمریکا در تاریخ ۷ تیر در تارنمای رسمی خود اعالم کرد که تحریم های جدیدی را علیه ۱۰۰ 
نهاد و شخصیت روسیه وضع کرده است.آمریکا در پی جنگ اوکراین، همزمان با ارسال تجهیزات نظامی 

سنگین به کی یف فشارهای اقتصادی بی سابقه ای را همراه با متحدانش  بر روسیه وارد کرده است. 
 

»ختر خاک« رییس جمهوری هند شد
خانم »دروپادی مورمو« از سیاستمداران قبیله ای در هند به عنوان پانزدهمین رییس جمهوری این 
کشور انتخاب شــد و دومین بانویی است که این عالی ترین مقام تشــریفاتی را در هند از آن خود 
می کند.به گزارش خبرگزاری آناتولی، دروپادی مورمو جایگزین آقای »رام نات کوویند« می شود 
که دوره ریاست جمهوری اش امروز  به پایان خواهد رسید.براساس اعالم رسمی، از مجموع ۴۷۵۴ 
رای اخذ شده در پارلمان، دروپادی مورمو توانست ۲۸۲۴ رای کسب کند. به دنبال آن نارندرا مودی، 
نخست وزیر هند به اقامتگاه مورمو در دهلی نو رفت تا این پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را به 
او  تبریک بگوید.مودی همچنین در یک سری پیام توئیتری گفت، این کشور در حال نوشتن تاریخ 
است زیرا»دختر هند که از یک جامعه قبیله ای متولد شده در قسمتی دورافتاده از شرق هند است، 

به عنوان رییس جمهوری ما انتخاب شده است.«
 

مشاور »ترامپ« مجرم شناخته شد
استیو بنن، مشاور سابق رییس جمهور پیشین آمریکا پس از خودداری از همکاری با کمیته تحقیق در 
مورد حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره، روز جمعه در یک دادگاه فدرال بابت ممانعت از اختیارات تحقیق 
کنگره مجرم شناخته شد. »استیو بنن« ۶۸ ســاله، چهره عوام گرایی جناح راست )محافظه کاران( 
در آمریکا و رییس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در ســال ۲۰۱۶، ماه اکتبر از مجازاتش مطلع خواهد 
شد.هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در واشنگتن روز جمعه به مدت کمتر از سه ساعت برای نتیجه گیری 
در مورد دو اتهامی که به استیو بنن وارد شده است، مشــورت کرد.مشاور سابق دونالد ترامپ، رییس 
جمهور پیشین آمریکا با احتمال محکوم شدن از یک ماه تا یک سال زندان برای هر کدام از این اتهام ها 
روبه روست.استیو بنن پس از آنکه اوت ۲۰۱۷ از کاخ سفید کنار گذاشته شد، نزدیک به دونالد ترامپ 

باقی ماند و روز قبل از حمله شش ژانویه ۲۰۲۱ به مقر کنگره آمریکا با او تبادل نظر کرده بود.
 

شورای انتقالی سودان: 

قدرت را به غیرنظامیان می سپاریم
نایب رییس شورای حاکمیت انتقالی ســودان در بیانیه ای اظهار داشــت که »ما تصمیم گرفتیم 
قدرت را به غیرنظامیان بســپاریم.«»محمد حمدان دقلو« نایب رییس شورای حاکمیت انتقالی 
سودان بیانیه ای درباره وضعیت سیاسی این کشور صادر و اعالم کرد: »ما تصمیم گرفتیم که قدرت 
را به غیرنظامیان بسپاریم و نیروهای حکومتی برای انجام وظایف خود اقدام کنند«.دقلو خطاب 
به مردم سودان افزود: »امروز کشور ما خطرناک ترین بحران های تاریخ معاصر خود اعم از بحران  
وحدت، امنیت، سالمت و بافت اجتماعی اش را تجربه می کند و این یک موضع صادقانه و صمیمانه 

و مسئولیت ملی و اخالقی را بر همه ما واجب می کند«.

  فرمانده آمریکایی: ایران احتماال حمالت به آمریکا و متحدانش در منطقه را از سر بگیرد؛

فرافکنی به سبک ایاالت متحده

ایسنا  فرمانده عملیات نیروی هوایی آمریکا در اظهاراتی مدعی 

شد که مذاکرات هسته ای بر سر احیای برجام به بن بست رسیده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، الکســوس گرینکویچ، فرمانده عملیات 
نیروی هوایی آمریکا طی ســخنانی در پایگاه هوایی العدید قطر درباره 
تحوالت نظامی در خاورمیانه مدعی شد: ایران احتماال حمالت به آمریکا 

و متحدانش در منطقه را از سر بگیرد.
گرینکویچ که به عنوان فرمانده عملیات در منطقه تحت پوشش سوریه، 
عراق و افغانستان منصوب شــده اســت، گفت: ما تحت حمله مداوم 
نیستیم، اما از برنامه های حمله مداوم آگاه بوده و همه در منطقه نگران 

هستند.
وی درباره ادعای مشــاور امنیت ملی آمریکا در رابطه با ارسال پهپاد به 

روسیه از سوی ایران گفت که »این وضعیت نگران کننده است«.
گرینکویچ هشدار داد ایران ممکن اســت حمالت خود را علیه آمریکا و 
متحدانش در منطقه از سر بگیرد.وی با بیان اینکه ایران به سرعت در حال 
توسعه برنامه هسته ای خود است، مدعی شد که مذاکرات برجام به بن 

بست رسیده است.
ادعای فروش پهپاد توســط ایران به روســیه در پی این موضوع مطرح 
می شود که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس 

خبری مدعی شده بود، ایران در حال آماده سازی برای تحویل صدها پهپاد 
دارای قابلیت حمل سالح به روسیه است.

مشــاور امنیت ملی آمریکا مدعی شــد، ایران برنامه حمایت نظامی از 
روسیه را در جنگ اوکراین دارد. اطالعاتی در دست داریم که نشان می دهد 
ایران در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روس در این زمینه است.

این در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در 
پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا درباره 
فروش فناوری های نوین ایرانی به روسیه، تصریح کرد: سابقه همکاری 
های میان جمهوری اسالمی ایران و فدراســیون روسیه در حوزه برخی 
فناوری های نوین به پیش از آغاز جنگ در اوکراین بر می گردد و در مقطع 

اخیر هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: موضع جمهوری اسالمی ایران در قبال 
جنگ اوکراین کامال روشن است و بارها به صورت رسمی اعالم شده است.

کنعانی در ادامه افزود: ادعای مقام آمریکایی در حالی است که آمریکا و 
اروپایی ها سال هاست کشورهای اشغالگر و متجاوز از جمله در منطقه 
غرب آسیا را به انباری از سالح های کشــنده متنوع خود تبدیل کرده اند 
که قطعا بدون این تسلیحات، تداوم بیش از هفت دهه تجاوز، جنایت و 

اشغالگری صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی ممکن نبود.

آخریــن دور از گفت وگوهای غیرمســتقیم میان آمریــکا و ایران برای 
حل وفصل آخرین مسائل حل نشــده در زمینه احیای توافق هسته ای، 
اخیرا با تسهیل گری اتحادیه اروپا در دوحه انجام شد. این مذاکرات نتیجه 
راه گشایی به دنبال نداشت.حســین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه 
ایران در روزهای گذشته و پس از انجام شدن این گفت وگوها در قطر، در 
یک کنفرانس خبری مشترک با همتای قطری اش در تهران در این باره 
بیان کرد: ما برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار مصمم هستیم و 
برخالف برخی از ادعاهای رسانه ای طرف آمریکایی ما هیچ گونه مطالبه 
زیاده خواهانه و هیچ گونه مطالبه فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم.

وزیر امــور خارجه گفــت: مطالبات ما کامــال در چارچوب توافق ســال 
۲۰۱۵ اســت و اگر در حوزه ای طرف آمریکایی احساس می کند موضوع 
فرابرجامی است ما در درون گفت وگوها به طرف آمریکایی تاکید کرده ایم 
براساس آنچه که در ماه های گذشته در مذاکرات رخ داد و بارها طرف های 
غربی اعالم کردند،هر آنچه که مانع نفع اقتصادی ایران از برجام می شود 
را برمی دارد. ما در گفت وگوهای اخیر بر یک موضوع اساسی تمرکز کردیم 
و آن بحث تضمین موثر از سوی آمریکا در حوزه های هر آن چیزی است 
که بخواهد نفع اقتصادی ایران از برجام را تحت تاثیر قرار دهد و مطالبه و 

خواسته ما زیاده خواهانه نیست.

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی بار دیگر 
با نادیده گرفتن کارشــکنی های واشنگتن مدعی 
شد اگر ایرانی ها بخواهند توافق روی میز قرار دارد.

این مقام ارشد آمریکایی طی سخنانی گفت: »اگر 
ایرانی ها بخواهند توافق روی میز قرار دارد«.

نوالند در ادامــه اظهار کرد: »تنهــا یک تصمیم گیر 
در ایران وجود دارد و می تواند نفت ایران را به بازار 
بازگرداند؛ اما اگر توافق را نپذیرد ما فشار را افزایش 

خواهیم داد«.
»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در 
حالی که کشورش با نقض تعهدات خود در برجام 
از این توافق مورد تایید شورای امنیت خارج شده 

و تا کنون گامی در جهت بازگشــت بــه تعهداتش 
انجام نداده بار دیگر طبق رویه معمول، مسئولیت 
تصمیم گیری در مذاکرات رفع تحریم ها را به گردن 

ایران انداخته است.
وی در نشســت خبری روزانه با خبرنگاران گفت: 
»برای تشــخیص دادن ایــن واقعیت کــه ایران 
در حال حاضــر تصمیم های سیاســی الزم برای 
بازگشت دوجانبه به برجام را نگرفته نیاز به داشتن 

تاییدهای امنیتی ندارد«.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شــده که اگر 
ایران می خواســت به توافق برگــردد فرصت های 
زیادی از جمله مذاکرات ویــن، مذاکرات دوحه و 

رایزنی  با واسطه های اروپایی داشته است.
در مدت چند ماهی کــه از دور جدید مذاکرات رفع 
تحریم ها می گــذرد آمریکا و تروئیــکای اروپایی 
و بازوهای رســانه ای آنها همواره سعی داشته اند 
اینطــور القا کنند کــه ایران عامل حرکت آهســته 
گفت وگوهای وین است و سرعت گفت وگوها تابع 

تنها اقدامات ایران خواهد بود.

ادعای مجدد واشنگتن: 

توافق با ایران روی میز است

ســخنگوی وزارت امور خارجه، حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه دمشــق را شدیدا محکوم کرد و خواستار مســئولیت پذیری شورای امنیت در قبال 
جنایات مستمر و رفتارهای پر خطر این رژیم شد.ناصر کنعانی، حمله موشکی وحشیانه رژیم صهیونیستی به برخی مناطق سوریه در حومه شهر دمشق که به 
شهادت و زخمی شدن ۱۰ نفر منجر شد را شدیدا محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان این حمالت و ابراز همدردی 
با دولت و ملت سوریه افزود: تجاوزات و حمالت مستمر رژیم صهیونیستی به سوریه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و نقض فاحش اصول 
و مقررات شناخته شده بین المللی است.کنعانی با ابراز تعجب و تاسف از سکوت سوال برانگیز مجامع و سازمان های مسئول بین المللی و مدعیان حقوق بشر 
در قبال رفتارهای ضدقانونی رژیم صهیونیستی اظهار داشــت: جامعه بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد الزم است نسبت به مسئولیت خود 
در قبال جنایات مســتمر و رفتارهای پرخطر رژیم صهیونیستی عمل کنند.سخنگوی دستگاه دیپلماســی در پایان تاکید کرد: حمالت مکرر رژیم صهیونیستی 
به سوریه، عالوه بر نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشــور، کمک به تروریست های مسلح و تالش برای حفظ و تقویت آنان در خاک سوریه است که عمال 

امنیت منطقه را تهدید می کند.

اظهار نظر  روزایران حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را شدیدا محکوم کرد

وز عکس ر

اعتراض نماینده 
 پارلمان اتریش
 به بی حجابی 

نماینده مجلــس اتریش در 
اعتراض به قانون منع حجاب 

در مدارس، روسری پوشید.

»پوتین« سرما خورده یا کرونا  گرفته؟
فیلمی از آب ریزش بینی پوتین در حاشیه نشست آســتانه در تهران مورد توجه کاربران فضای مجازی 
قرارگرفت. به نوشته رویترز، پوتین پس از سفر به تهران، در جلسه ای رسمی، در توضیح علت سرفه های 
مکررش گفته است: تهران خیلی گرم و هوا باالی ۳۸ درجه بود و دستگاه های تهویه در آن جا بسیار قوی 
کار می کردند. بنابراین )از سرفه ام( عذرخواهی می کنم. فیلمی از آب ریزش بینی پوتین در حاشیه نشست 
آستانه در تهران نیز با توجه رســانه ها وکاربران فضای مجازی مواجه شده است. با این حال هنوز معلوم 
نیست که پوتین در تهران سرما خورده یا کرونا گرفته است؟ جالب این جاست چند روز پیش نیز از »ویلیام 
برنز« رییس سیا در یک مجمع امنیتی در ایاالت متحده درباره این موضوع سوال شد. او گفت: شایعات 
زیادی درباره سالمتی رییس جمهور پوتین وجود دارد و تا آن جا که ما می توانیم بگوییم او کامال سالم است.

 

هشدار موسوی به »پسرک ماجراجو«
سید عباس موسوی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با انتشار توئیتی به سفیر رژیم صهیونیسیتی در 
باکو هشدار داد.سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در توئیتی نوشت: برای اطالع این پسرک ماجراجو: 
تبریز عزیزمان به عنوان سرزمین اولین های تاریخ پرافتخار ایران شناخته می شود. ظاهرا قرار است اولین 
صهیونیست خبیث هم توسط مردم غیور تبریز دفن شــود. هرگز از خط قرمز ما عبور نکن، هرگز!جورج 
دیک، سفیر اسرائیل در آذربایجان با انتشار عکسی که او را در حال مطالعه کتابی درباره تبریز نشان می دهد 
در توئیتر نوشت: »من از این کتاب که به تازگی به من داده شده چیزهای زیادی درباره تاریخ آذربایجان 

و فرهنگ در تبریز آموختم«.
 

خواستگاری مدل ایتالیایی از »احمدی نژاد«
سوپرمدل ایتالیایی در سال ۲۰۱۰ گفته بود که عالقه خاصی به ازدواج با محمود احمدی نژاد دارد ! 
این در حالی است که زیباترین دختر ایتالیایی حاال بعد از ۱۱ سال مجددا به محمود احمدی نژاد ابراز 
عالقه کرده است.سیلویا والریا، مدلینگ و دختر شایسته ایتالیایی جهان که اکنون ۳۱ ساله است 
و ۱۱ سال گذشته مولف کتاب »یک روزی یک رییس جمهوری بود«، محمود احمدی نژاد رییس 
جمهوری ایران را تنها مرد واقعی در عرصه جهانی دانسته و گفته است که احمدی نژاد تنها مرد روی 
زمین است، چرا که او هزاران فرسنگ به دور از هر نوع مد، پوچی و خودبینی است.سیلویا والریا در 
سال ١٣٩٠ اعالم کرده بود دوست دارد با احمدی نژاد ازدواج کند. حاال در سن ۳۱ سالگی بازهم گفته 
که »می خواهم با احمدی نژاد رییس جمهوری ایران ازدواج کنم.احمدی نژاد چیز کمی نیست.« 
آنسا، خبرگزاری رسمی ایتالیا گزارش داده بود که »دختر زیبا روی ایتالیایی با نام سیلویا والریا که 
دو سال پیش کاندیدای زیباترین دختر سال ایتالیا شــده بود عاشق محمود احمدی نژاد رییس 
جمهور ایران شده است.«کتاب ۸۱ صفحه ای ســیلویا با عنوان »یک روزی یک رییس جمهوری 

بود« در کتاب فروشی های سراسر ایتالیا به قیمت ۹ یورو عرضه شده است.
 

زیدآبادی:

 دینداری جلب رضایت خداست نه بنده خدا
به گزارش تسنیم؛ احمد زیدآبادی،فعال سیاسی نوشت: دینداری جلب رضایت خداست؛ اما معموال 
با جلب رضایت دینداران یکی گرفته می شود.بعضی از مسئوالن اغلب از ضرورت رعایت حساسیت 
دینداران و تامین رضایت آنها به عنوان مهم ترین هدف حکومت سخن می گویند؛ آن هم ظاهرا طیفی 
از دیندارانی که متاسفانه عقاید خود را به جمود و تعصب و تحجر آمیخته اند و چون توان دفاع منطقی 
از طریق بحث و گفت وگوی آزاد از عقاید و ایده های خود را ندارنــد؛ عنصر زور و اجبار را جایگزین آن 
می کنند. هدف دینداری تامین رضایت خداوند و هدف حکومتداری هم جلب رضایت عموم مردم یک 

جامعه است. هیچ کدام از اینها با زور و اجبار سازگاری ندارد.

کافه سیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

معتقدم در مرحله 
پساتحریم هستیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: حلقه اول ورود به عرصه جهانی 
در سیاست خارجی، حلقه همسایگی است که 
شعار توسعه روابط همسایگی دولت سیزدهم 
جواب داده و برنامه ها به خوبی پیش می رود.

عباس گلرو در گفت وگو با مهــر، درباره توجه 
دولت به سیاســت همســایگی اظهــار کرد: 
سیاست دولت ســیزدهم و اقدامات ابتکاری 
وزارت امور خارجه در حوزه همسایگی روند رو به 
رشد و مثبتی را طی می کند.وی افزود: کمتر از 
یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می گذرد 
و ارزیابی ما این اســت که شعار توسعه روابط 
همسایگی حجت االسالم رییسی جواب داده 
و برنامه ها به خوبی پیش می رود.رییس کمیته 
روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس تصریح کرد: تقویت روابط با 
کشورهای همسایه و تنوع بخشی به ارتباط با 
کشورهای دنیا یک ضرورت و الزامی بوده که در 
دولت فعلی به خوبی طی می شود.گلرو ادامه 
داد: به لحاظ محتوایی روابط جمهوری اسالمی 
ایران رونق گرفته است. حلقه اول ورود به عرصه 
جهانی در سیاست خارجی، حلقه همسایگی 
است و اگر این قدم برداشــته نشود، روابط با 

دنیا به خوبی پیش نمی رود.
وی با بیان اینکه اهمیت همســایگان همواره 
باید مورد توجه قرار گیرد که بــه خوبی در این 
دولت مدنظر قرار می گیرد، اظهار کرد: سفرهای 
متقابل به خوبی انجام می شود و بنده معتقدم 
در مرحله پساتحریم هستیم. البته این حرف 
به معنای برچیده شدن تحریم ها نیست، بلکه 
به معنای خنثی ســازی تحریم هاست و این 
نکته ای است که دیگر کشورها هیچ توجهی به 
تحریم های آمریکا علیه ایران ندارند و بسیاری 
از کشــورهایی که بــا ما همــکاری می کنند، 
خودشــان هم تحت تحریم هستند.نماینده 
مردم سمنان در مجلس تاکید کرد: باید از این 
فرصت استفاده کنیم و با همسایگان بیشتر از 
این کار کنیم. حوزه ارتباط با کشورهای آفریقایی 

را هم باید کلید بزنیم.

گرینکویچ هشدار داد ایران ممکن است حمالت خود 
را علیه آمریکا و متحدانش در منطقه از سر بگیرد.وی 
با بیان اینکه ایران به سرعت در حال توسعه برنامه 
هسته ای خود است، مدعی شد که مذاکرات برجام 

به بن بست رسیده است

بین الملل
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در اصفهان چیپس از گوشت گران تر است!
آن طور که رییس اتحادیه فروشــندگان مواد غذایی اصفهان گفته قیمت چیپس ۶۵ گرمی به ۱۲ 
هزار تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته چهار هزار تومان افزایش نرخ داشته، بنابراین 
با انجام محاسباتی، قیمت هر کیلوگرم چیپس بیش از ۱۸۴ هزار تومان است.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، هفته گذشــته اخباری در رســانه های رســمی مبنی بر اینکه قیمت چیپس افزایش قابل 
توجهی داشته است، منتشر شد که مدعی بود، قیمت چیپس در هر بسته ۴۴۰ گرمی به ۸۲ هزار 
تومان رسید. این بدان معناســت که هر کیلو چیپس در بازار بیش از ۱۸۶ هزار تومان ارزش دارد. 
در حالی که اکنون هر کیلو گوشــت راسته گوسفندی با اســتخوان در بازار ۱۸۳ هزار تومان عرضه 

می شود.
صحت این ادعا را از محمدرضا امین الرعایا، رییس اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان جویا 
شــدیم که در این باره به ایمنا گفت: قیمت چیپس ۶۵ گرمی به ۱۲ هزار تومان رسیده است، این 
رقم نسبت به سال گذشته چهار هزار تومان افزایش نرخ داشــته و همچنین چیپس ۴۵۰ گرمی 

نیز با نرخ ۸۲ هزارتومانی عرضه می شود.
وی اظهار کرد: البته چیپس با برندها و طعم های مختلــف، قیمت هایی متفاوت را هم دارد این 
نرخ اعالم شده مربوط به مدل ساده آن است. رییس اتحادیه فروشندگان مواد غذایی اصفهان در 
رابطه با دالیل افزایش قیمت این محصول گفت: هزینه های تولید مانند حمل ونقل، بسته بندی، 
دســتمزد کارگر و گرانی روغن بر قیمت چیپس تاثیر گذار بوده اســت.وی تصریح کرد: همچنان 
استقبال نسبتا خوبی از خرید این محصول می شود زیرا با وجود گرانی دیگر اقالم خوراکی مانند 
آجیل، چیپس هنوز خریداران خود را حفظ کرده است.امین الرعایا گفت: قیمت چیپس ۶۵ گرمی 
به ۱۲ هزار تومان رسیده که نسبت به سال گذشــته چهار هزار تومان افزایش نرخ داشته است.بر 
این اساس اگر هر چیپس ۶۵ گرمی ۱۲ هزار تومان باشــد؛ قیمت هر کیلو چیپس با محاسباتی 

برابر حدودا ۱۸۴ هزار تومان خواهد بود.
 

تکذیب افزایش قیمت تخم مرغ
ســخنگوی ســتاد تنظیم اســتان اصفهان افزایش قیمت تخم مرغ را تکذیب و از شــهروندان 
درخواست کرد که هرگونه گران فروشی را گزارش کنند.  حسین ایراندوست با بیان اینکه هم اکنون 
قیمت مصوب تخم مرغ هرکیلوگرم ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، گفت: بنا بر آخرین مصوبات قیمت 
تخم مرغ افزایش پیدا نمی کند و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان موظف به رعایت قیمت مصوب 
هستند.وی با اشاره به متغیر بودن وزن یک شانه تخم مرغ افزود: شهروندان درصورت مشاهده 
هرگونه گران فروشی، مراتب را از طریق شــماره تلفن ۱۲۴ به سازمان صمت استان اطالع دهند. 
سخنگوی ستاد تنظیم اســتان اصفهان گفت: در ستاد تنظیم بازار اســتان مقرر شد که بازرسان 
نظارت بر قیمت مواد غذایی از جمله تخم مرغ را تشدید کنند. قیمت هر شانه تخم مرغ در ماه های 
گذشته حدود ۸۰ هزار تومان بود که بنابر مشاهدات اخیر میدانی این مبلغ به حدود ۱۰۰ هزار تومان 

افزایش یافته است.

قیمت تخم مرغ در اصفهان در شانه بالتکلیفی
این روز ها قیمت تخم مرغ در اصفهان افزایش یافته و بیشتر از نرخ مصوب، هرکیلوگرم ۳۹ هزار و 
۸۰۰ تومان، عرضه می شود. طبق بررسی های میدانی ، نرخ فروش تخم مرغ در کالن شهر اصفهان 
هر کیلوگرم از ۴۱ تا ۴۸ هزار تومان و هر شانه از ۷۵ تا ۹۰ هزار تومان و بیشتر از نرخ مصوب ستاد 
تنظیم بازار و متفاوت در بازار خرده فروشی عرضه می شــود. در واقع برنامه ریزی و نظارت حلقه 
مفقوده این روز های بازار تخم مرغ در اصفهان است که بیشــترین ضرر آن متوجه مصرف کننده 
می شــود.اصفهان با تولید روزانه۳۵۰ تا ۴۰۰ تن تخم مرغ، رتبه دوم تولید این کاالی اساســی را 

بعد از تهران در کشور دارد.

با وجود ممنوعیت فروش بلیت دالری؛ بلیت فروشی به نرخ دالر بازهم رویت شد

تخلفات تکراری!

نزدیک شدن به ایام سوگواری شهادت امام  محبوبه کباری   

حسین )ع( و رشد تقاضا برای خرید بلیت های مسافری جهت سفر به 
عتبات عالیات توسط هموطنان و اتباع خارجی منجر شد تا بازهم سری 
به نحوه فروش بلیت های هواپیما بزنیم. بحث فروش بلیت به اتباع 
غیر ایرانی هم از حمله مواردی است که جسته و گریخته همچنان عنوان 
می شود. این در حالی است که پیش از این اعالم شده بود فروش بلیت 
از طریق سایت و نرم افزارها ممنوع است و مســافران خارجی تنها از 
طریق سایت خود شــرکت های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی 

امکان خرید بلیت را دارند.
 ماجرای فروش بلیت دالری از آنجایی آغاز شــد که انجمن شــرکت 
های هواپیمایی در قالب نامه ای اعالم کرد که فروش بلیت هواپیما در 
مسیرهای داخلی برای اتباع غیر ارزی شــده و به ازای هر یک ساعت 
صندلی باید ۱۵۰ دالر پرداخت کنند. در کشــورهای دیگر این اقدام  با 
هماهنگی و نظارت وزارت امور خارجه و گردشــگری صورت می گیرد .

با توجه به آنکه بخش عمده ای از توریســت ها در ایــران را عراقی ها 
تشکیل می دهند، بنابراین این اقدام خود زمینه ساز کاهش توریست و 
گردشگری خواهد شد.از سوی دیگر فروش بلیت به نرخ ارزی به ویژه 

در مسیر مشهد باعث شده که آژانس ها و سایت ها از این فرصت سوء 
استفاده کرده و بخشی از سهمیه مسافران ایرانی را به اتباع غیر ایرانی 
اختصاص دهند!در همین رابطه مدیر یک آژانس مسافرتی اعالم کرده 
است: شرکت های هواپیمایی راضی به فروش بلیت های لیست انتظار 
به مســافران ایرانی نبودند و تمام تالش شان این بود که در واقع بلیت 

را به اتباع بفروشند.

بلیت هواپیما، سهمیه ای نیست
اما در مواجهه با این اتفاق، مقصود اسعدی، سامانه دبیر انجمن شرکت 
های هواپیمایی به خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان اعالم کرد که به 
هیچ عنوان هیچ یک از شرکت های هواپیمایی حق ندارند سهمیه ای 
برای اتباع غیر ایرانی در نظر بگیرند و همچنین هیچ آژانس و شــرکت 

هواپیمایی حق ندارد بلیت چارتری در این حوزه به فروش برساند.
در همین رابطه یکی دیگر از مدیران آژانس های مسافرتی هم اعالم کرده 
است:بلیت یک میلیون تومانی در مسیر تهران-مشهد را پس از اجرای 

این طرح به چندین میلیون تومان رسانده بودند.
این گالیه ها تنها بخشی از تبعات تصمیم چند شرکت هواپیمایی برای 
فروش دالری بلیت های پروازهای داخلی ایران به اتباع خارجی است.

فروش ارزی بلیت هواپیما به گردشگری ضربه  می زد
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در این خصوص اعالم کرده که فروش ارزی بلیت هواپیما به مسافران 
خارجی متوقف شــده اســت. بلیت ارزی برای غیر ایرانی ها افزایش 
هزینه های تمام شده سفر را به دنبال داشــت و به صنعت گردشگری 
کشور ضربه وارد می کند.به گفته شالبافان ،  تبعات اجرایی شدن بلیت 
دو نرخی را با سازمان هواپیمایی مطرح کرده و تصمیم بر بازنگری این 

تصمیم شد.

آیین نامه ممنوعیت فروش بلیت دالری ابالغ شده است
 رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با واکنش به این موضوع گفت: بعد 
از متوجه شدن فروش بلیت با نرخ دالر به اتباع در هیئت دولت پیگیر 
آن شده و مشکل را حل کردیم، فروش بلیت با نرخ دالر به اتباع ممنوع 
است.وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دستورالعمل ممنوعیت فروش 
بلیت دالری به تمام شرکت های هواپیمایی ابالغ شده و هیچ شرکتی 
حق فروش با نرخ دالر را ندارد.وزیر راه و شهرســازی در توئیتی دستور 
بررسی تخلف یک شرکت هواپیمایی را داده است.آنطور که وزارت راه 
و شهرســازی اعالم کرده؛ هیچ ایرالینی حق نــدارد باالتر از آنچه که در 
سایت سازمان هواپیمایی کشوری اعالم شده بلیت را به فروش برساند 
و مسافران هم در صورت مشاهده تخلف به ما منتقل گزارش دهند،ما 
هم اکنون دسترسی دادیم که در فرودگاه کشــور در واقع میز بازرسی 
گذاشته شود و مردم بتوانند مراجعه کنند.سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشور نیز اعالم کرده است که  هیچ کدام از شرکت های هواپیمایی، دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی و درگاه های فروش اینترنتی بلیت، مجاز به 
نمایش قیمت بلیت هواپیما باالتر از نرخ تعیین شــده توسط شورای 
عالی هواپیمایی که قابل استناد در سایت سازمان هواپیمایی کشوری و 
انجمن شرکت های هواپیمایی است، را ندارند.میراکبر رضوی، گفت: با 
توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص شد که برخی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی نسبت به اخذ هزینه به صورت ارزی از مسافران خارجی 
اقدام می کنند، برهمین اســاس به اتباع خارجی توصیه می شود برای 
تهیه بلیت در مسیر های داخلی بلیت خود را به صورت مستقیم از طریق 
سایت رسمی شــرکت های هواپیمایی مربوطه تهیه کنند. شرکت های 
هواپیمایی به هیچ عنوان مجاز به ذخیره جا به بهانه ارائه بلیت به اتباع 
خارجی با هدف فروش بلیت بــه قیمت باالتر نبــوده و ارائه خدمات 
به مسافران ایرانی در اولویت است.شــرکت های هواپیمایی حداکثر 
می توانند تا سقف ۱۵ درصد از ظرفیت پرواز خود را در اختیار اتباع خارجی 
قرار دهند همچنیــن اتباع خارجی مقیم ایران که دارای مجوز رســمی 
اقامت از دستگاه های ذی صالح هستند از تمامی حقوق اجتماعی در 

استفاده از هواپیما برای سفر های داخلی برخوردارند.
 بخشنامه ای که اگرچه در کمتر از ده روز لغو شد، اما آنچه مسلم است 
چنین بخشنامه هایی بدون در نظر گرفتن منافع کالن و ملی کشور از ابتدا 

نباید اجرا و بعد ابطال شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: امــروز این اســتان در زمینه تولید 
گوشت مرغ با فراوانی مواجه است و همه نیاز بازار 
داخل پوشــش داده می شود.حسین ایراندوست 
در حاشیه هفتاد و یکمین جلســه کارگروه تنظیم 
بازار اســتان اصفهان در جمع خبرنــگاران افزود: 
شرکت پشــتیبانی امور دام اســتان مکلف شد که 
همه سردخانه ها را از گوشت مرغ پر کند و در عین 
حال اختیار عمل را به اتحادیه و کشتارگاه ها دادیم 
تا گوشــت مرغ و مرغ زنده را در اختیار استان های 

متقاضی قرار دهند.وی ادامه داد: بر اساس گزارشی 
که از سازمان جهاد کشاورزی استان در زمینه تخم 
مرغ دریافت شد، روزانه بیش از ۳۲۰ تن تخم مرغ 
در اســتان تولید می شــود که مقدار قابل توجهی 
است.به گفته وی، ســهم قابل توجهی از مرغ های 
تخم گذار جوان در حال ارســال به سالن های تولید 
هســتند که در آینده ای نزدیک بــا افزایش قابل 
توجهی از تخم مرغ نیز مواجه خواهیم شد.معاون 
بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اصفهان اظهار داشــت: قیمت تخم مرغ طی چند 
روز گذشــته مقداری با افزایش مواجه شد؛ اما بر 
اســاس گزارش دســتگاه متولی و اتحادیه مزبور 
در چند روز اخیــر قیمت ها روند کاهشــی به خود 
گرفته و نیاز است که مســئوالن حوزه های نظارتی 

در زمینه قیمت تخم مــرغ در واحدهای صنفی هم 
نظارت بیش از پیش داشته باشند که در این زمینه 
تاکید الزم صورت گرفت.وی اضافــه کرد: مباحث 
مختلفی در جلسه اخیر مطرح شد که بیشتر آنها در 
مورد نظارت های بیش از پیش در حوزه بازار به ویژه 
مواد غذایی متمرکز بود .ایراندوســت خاطرنشان 
کرد: دستگاه های نظارتی استان گزارش  های بسیار 
خوب و امیدوار کننده ای را ارائــه کردند؛ اما با این 
حال در کارگروه تنظیم بازار اســتان تاکید شــد که 
نظارت ها بیشتر، مســتمرتر و دقیق تر انجام شود.

وی اضافه کرد: درباره نرخ گذاری یک سری از کاالها 
و محصوالت غذایی به ویــژه کاالهایی که مصارف 
عمومی دارد از دســتگاه متولی خواســته شــد که 

نرخ گذاری را سریع تر و دقیق تر انجام دهد.

معاون جهاد کشاورزی استان:

 اصفهان با فراوانی تولید گوشت مرغ مواجه است  

خبر روز

صادرات فرآورده های خامی دامی از استان اصفهان با کمک شرکت های دانش 
بنیان به۳۰ میلیون دالر رسید؛

ارزش آفرینی دانش بنیان ها در حوزه دامپزشکی
صــادرات فرآورده های خامــی دامی از اســتان اصفهــان با کمک  معصومه اکبری 
شرکت های دانش بنیان به۳۰ میلیون دالر رسید.دامپروری قدمتی 
دارد نزدیک به تاریخ حیات بشر؛ انسان ها در هر زمان به طریقی دام و طیور را نگهداری و از گوشت 

و سایر محصوالت آن ها استفاده کرده اند و این موضوع در هیچ دوره ای کمرنگ نشده است.

 کمک دانش بنیان ها به فرآوری محصوالت بدون مصرف
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: یکی از سیاست های سازمان دامپزشکی کشور افزایش 
صادرات فرآورده های خام دامی به منظور ارزآوری بیشتر بوده که در این راه تالش شده از همکاری 
شرکت های دانش بنیان اســتفاده شود.شــهرام موحدی اظهار کرد: با همراهی دانش بنیان ها 
کارگاه هایی راه اندازی شــده تا فرآورده هایی که پیش از این مصرفی نداشت، فرآوری و در قالب 
فرآورده خام دامی، صادر شــود که این امر نه تنها در ارزآوری و اشــتغال زایی موثر است بلکه به 
حفظ محیط زیست هم کمک می کند.هرگونه فرآورده ای که از دام زنده یا دام کشتار شده به دست 
می آید، فرآورده خام دامی محسوب می شود که شامل فرآورده خام دامی خوراکی و غیر خوراکی 
اســت. هیچ فرآورده خام دامی بدون دریافت گواهی بین المللی دامپزشــکی صادر نمی شود.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان افزود: سال گذشته ۳۰ میلیون دالر، پنجه مرغ، پای مرغ، پودر 
گوشت، آالیش خوراکی مرغ، آالیش غیرخوراکی دام، پودرآب پنیر و خامه پاستوریزه، کنستانتره 
شیر، پر شترمرغ، پاچه گاوی و روغن صنعتی طیور، از استان اصفهان به خارج از کشور صادر شد.

به گفته موحدی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ صادرات فرآورده های خام دامی افزایش یافت به 
طوری که صادرات خامه پاستوریزه و استریلیزه، حدود ۷ برابر شد و صادرات پودر ماهی ۱۰۶ درصد، 

پای مرغ، ۸۵ درصد و پودر گوشت ۳۱ درصد افزایش یافت.

دانش بنیان ها؛ پیشرو در تولید مکمل های غذایی دام و طیور
شرکت سینا تسنیم سپاهان یکی از شــرکت های دانش بنیان همکار اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان اســت. فرحناز صاحب زاده، مدیر عامل این شرکت گفت: امنیت غذایی، امروز برای همه 
کشور ها از موضوعات مهم اســت و تامین خوراک دام و طیور جزو چالش های اساسی این حوزه 

به شمار می رود.
به گفته وی، یکی از مباحث مهــم، جایگزینی منابع پروتئینی به جای ســویا و ذرت وارداتی و به 
موازات آن اســتفاده از مکمل های غذایی دام و طیور، به خصوص مکمل هــای گیاهی به عنوان 
جایگزین آنتی بیوتیک های شیمیایی است که عالوه بر افزایش جذب مواد غذایی و بازده خوراک 
دام موجب کاهش تلفات دام، طیور و آبزیان و افزایش تولیدات پروتئینی می شود.مدیرعامل این 
شرکت دانش بنیان معتقد است  شرکت های دانش بنیان در خصوص تولید مکمل ها پیشرو و با 
ظرفیت باالی تولید آماده همکاری با مزارع و مجموعه های صنعتی پرورش دام و طیور هســتند.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: یکی از برنامه های ما، انتقال و بومی سازی دانش تولید 
انواع مواد اولیه اساســی و تولید محصوالت راهبردی در صنعت خوراک دام و طیور است تا کشور 
را از واردات این مواد بی نیاز کند.صنعت دام و طیور و دامپزشــکی کشور، امروز ظرفیت های اولیه 
برای رشد و شکوفایی را دارد و اگر بخواهیم چالش هایی مثل کمبود نهاده های دامی سبب التهاب 
بازار نشــود و دورریز هایی مثل پنجه و پای مرغ را به محصوالتی با ارزش افزوده تبدیل کنیم، باید 

به دانش بنیان ها اعتماد کنیم.
دانش بنیان ها نشان داده اند در هر حوزه ای که وارد شده اند توانسته اند با تکیه بر دانش و تالش 
جوانان ایرانی گره ها را باز کنند. بهره مندی بیشــتر از این حضور گره گشــا نیازمند حمایت بیشتر 

دستگاه های اجرایی است.

کافه اقتصاد

سوژه روز

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان از آغاز طرح جلوگیری از فرسایش خاک در هزار هکتار از اراضی شرق این استان با هدف کاهش اثرات مخرب 
سیالب خبر داد.ابوطالب امینی اظهارداشت: این طرح از جمله اقدامات مرتبط با بیولوژیک آبخیزداری به شمار می رود که در قالب گودبرداری و نهالکاری در شهر 
تودشک شهرستان کوهپایه واقع در شرق اصفهان اجرا می شود.وی ادامه داد: بالغ بر ۲ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه تخصیص یافته است و در صورت تامین 
مبالغ بیشتر در ســطح فراگیرتری نیز اجرا خواهد شــد.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با بیان اینکه تولید اکسیژن و سرسبزی 
منطقه از دیگر مزایای طرح است، اظهارداشت: در طرح نهالکاری تودشــک از گونه های مقاوم به کم آبی مانند بادام کوهی استفاده می شود.امینی، فرسایش 
خاک را از جمله پدیده های مضر در مناطق کویری استان به ویژه شرق دانست و خاطرنشــان کرد: مطالعات جامعی در این ارتباط انجام شده و آمادگی داریم 
طرح های متعددی را در صورت تامین اعتبار در این نواحی اجرا کنیم. وی با بیان اینکه مناطق کویری مستعد بروز سیالب است، گفت: شدت و قدرت این پدیده 
در چنین نواحی به شدت بیشتر می شود و یکی از بهترین راهکارهای مهار آن اجرای طرح های نهالکاری است. شهر تودشک با چهار هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت در 

شرق شهرستان کوهپایه و در ۹۶ کیلومتری شرق مرکز استان اصفهان قرار دارد.

آغاز طرح جلوگیری از فرسایش خاک در یک هزار هکتار از اراضی شرق اصفهان 

استخراج و فرآوری 
آلومینیوم

کارخانه آلومینا در استان خراسان 
شمالی و در شهرســتان جاجرم 
واقع شده اســت. مساحت کلی 
این مجتمع ۴۰۰هکتار و مساحت 
بخــش صنعتــی آن ۷۵ هکتار 
اســت. کارخانه آلومینا سالیانه 
۲۸۰ هزار تن پــودر آلومینا تولید 
می کند؛ این امر زمینه اشــتغال 
۵ هزار نفر به طور مستقیم و غیر 

مستقیم را فراهم کرده است.

وز عکس ر

استاندار : 

مرمت آثار تاریخی اصفهان، 
به حمایت بنگاه های 

اقتصادی نیاز دارد
اســتاندار اصفهان گفت: مرمت آثار تاریخی 
این استان به حمایت مالی بنگاه های تولیدی 
و اقتصادی نیاز دارد زیرا اعتبارات تخصیصی 
به حفظ اثرهای میراث فرهنگی کافی نیست.

سید رضا مرتضوی افزود: آثار تاریخی متعلق 
به تمدن ایران اســالمی و باســتانی اســت 
بنابراین  باید بیش از گذشــته برای حفظ و 
مرمت آنها کوشــید.وی اضافه کرد: اعتبارات 
ملی تخصیصی مرمت و نگهــداری ابنیه آثار 
تاریخی اصفهان بسیار حداقل است و به یک 
هزارم نیازهای اســتان هم پاسخگو نیست، 
بنابراین اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام 
نشده است.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: 
حمایت از نگهداشت اماکن تاریخی و میراث 
فرهنگی برای هر یک از بنگاه های تولیدی و 
اقتصادی که در این زمینه مشارکت می کنند، 
از جنبه تبلیغاتی سودمند خواهد بود.مرتضوی 
اظهارداشت: چنانچه حفظ و نگهداشت از یک 
سو و مرمت هر یک از اماکن تاریخی به طور 
انحصاری در اختیار بنــگاه یا بنگاه هایی قرار 
بگیرد از جنبه های مختلف ســودمند است. 
وی همچنین با تاکید بر توسعه هر چه بیشتر 
صنعت گردشــگری در این خطه خاطرنشان 
کرد: از سوی دیگر در قالب تقویم گردشگری 
استان، باید رویدادهایی در بخش های ملی و 
بین المللی برای جذب گردشگر تعریف و اجرا 
شود.استان اصفهان با افزون بر پنج میلیون 
نفر جمعیت و ۲۸ شهرستان به عنوان یکی از 
قطب های گردشگری جهان و ایران، بیش از 
۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی شناسایی شده دارد که 
از میان آنها افزون بر یک هزار و ۸۰۰ اثر ثبت ملی 
شدند و بسیاری از آنها به دلیل نبود اعتبارات و 
توجه الزم با خطر تخریب روبه رو هستند.هفت 
اثر از آثار تاریخی اصفهــان به نام های میدان 
نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان 
و مسجد جامع و سه قنات به نام های وزوان، 
مزدآباد و مون به ثبت جهانی رسیده و کانون 

توجه گردشگران داخلی و خارجی است.

عکس: ایرنا
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گردشگاه چشمه سیاسرد
گردشگاه چشمه سیاسرد، یکی از جاذبه های گردشگری بروجن و معروف ترین تفرجگاه مردم این شهر 
است. این تفرجگاه در حدود ۴ کیلومتری شهر و در اطراف چشمه ای به همین نام واقع شده است. تقریبا 
در تمامی آخر هفته ها و تعطیالت، مردم از شهر بروجن و دیگر شهرهای استان برای گشت و گذار و طبیعت 
گردی به این مکان سفر می کنند. هوای مطبوع خنک، فضای ســبز با صفا با درختان سر به فلک کشیده، 
امکانات مناسب برای پیک نیک و … تنها گوشه ای از دیدنی هایی هستند که در چشمه سیاسرد انتظار شما 
را می کشند. همچنین در مجاورت این منطقه برای کسانی که قصد اقامت در آن را دارند، ویالها و واحدهای 

اقامتی مناسبی وجود دارد.

تاالب گندمان
یکی دیگر از جاذبه های گردشگری بروجن منطقه گردشگری تاالب گندمان است. این تاالب ۹۸۰ هکتاری 
در ارتفاع ۲۲۱۹ متری قرار دارد. آب این تاالب از طریق بارش های باران و برف، چشــمه های مجاور تاالب 
و همچنین رودخانه آقبالغ فراهم می شــود. این منطقه از منظر پوشش گیاهی و حیات جانوری هم تنوع 
خوبی دارد. بید، زنبق، آالله آبی، هزار نی، نخل آبی و... از جمله گیاهانی هستند که در این تاالب سکونت می 
کنند. اینجا یکی از ۱۰ تاالب برتر برای پرنده نگری در ایران است. نام تاالب گندمان در سال ۱۳۵۲ در دفتر بین 
المللی تحقیقات پرندگان آبزی در شهر لندن ثبت شده است. اگر قصد سفر به گندمان را دارید، حتما در فصل 

تابستان به آن سفر کنید؛ چرا که زمستان های این مکان بیش از حد سرد و برف گیر است.

تاالب چغاخور
در فاصله نه چنــدان دوری از تاالب گندمان، تاالب بین المللی چغاخور قرار گرفته اســت. این تاالب ۲۳۰۰ 

هکتاری، حدود ۶۵ کیلومتر با شهرکرد فاصله دارد و در مسیر جاده این شهر به استان خوزستان قرار گرفته 
است. هر سال و با شروع فصل پاییز، هزاران پرنده مهاجر و بومی برای زاد و ولد به این تاالب پرواز می کنند. 

این مهاجرت تا فصل بهار ادامه دارد، به همین خاطر گردشگرانی که در بهار به چغاخور سفر می کنند، مناظر 
زیبایی از پرواز پرندگان را در آسمان آن مشاهده می کنند. انواع اردک، غاز، لک لک سفید، حواصیل، کشیم، 
فالمینگو، قو و … از جمله پرندگانی هستند که تاالب چغاخور را برای زندگی انتخاب می کنند. چغاخور هم 
یکی دیگر از جاذبه های گردشگری بروجن است که می توانید از آن دیدن کنید.چشمه آب سفید که از کوه 
سبزکوه سرچشمه می گیرد و بخش هایی از تاالب چغاخور را سیراب می کند، یکی از بی نظیرترین چشمه 
های آب معدنی در ایران است. طبق بررسی های کارشناســان، آب این چشمه از باکیفیت ترین آب های 

آشامیدنی در دنیا محسوب می شود. 

بقعه امامزاده حمزه علی
اگر از شهرستان بروجن، به سمت شــهر بلداجی حرکت کنید، حدود ۵ کیلومتری شهر و در بلندای تپه ای 
سنگی بقعه امامزاده ای را خواهید دید که یکی از نوادگان امام ســجاد )ع( است. این امامزاده نه تنها یک 
مکان زیارتی مهم در استان چهار محال و بختیاری است، بلکه به خاطر آب و هوای مناسب و همچنین نزدیک 
بودن به جاذبه هایی همچون تاالب چغاخور، یکی از مکان های تفریحی بروجن هم محسوب می شود. اگر 
مسیرتان را تا شهر بلداجی ادامه دهید، می توانید یکی از معروف ترین و خوشمزه ترین گزهای کشور را در 
این شهر میل کنید. گز بلداجی از باکیفیت ترین گزهای ایران است و به کشورهای مختلفی صادر می شود. 

موزه مردم شناسی بروجن
موزه مردم شناسی شهر بروجن که به موزه مردم شناسی استاد بهرامی شهرت دارد، یکی دیگر از جاذبه های 
گردشگری بروجن است. همانند تمامی موزه های مردم شناسی، در این موزه نیز با فرهنگ، آداب و رسوم، 
پوشش محلی، کسب و کار، صنایع دستی و … مردمان این منطقه از کشور آشنا خواهید شد. این موزه در میدان 

مرکزی شهر و در خانه حفیظی ها دایر شده است. در سفر به بروجن از موزه مردم شناسی آن هم دیدن کنید.

با »بروجن« در بام ایران بیشتر آشنا شویم؛

خنکای یک شهر سرد

وقت اجرای قرار تحریر ترکه
5/11 بدینوســیله اعــام مــی نمایــد به موجــب درخواســت علی طاهــری فخر 
بــه طرفیــت اطهــر و زهــرا و مجیــد و طاهــره و حمیدرضــا و فاطمــه طاهری 
فخر قــرار تحریــر ترکه رضــا طاهری فخر طــی شــماره 0001151  در شــورای 
حل اختاف اصفهــان صادر و وقت اجــرای قرار ســاعت 16 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/06/02 تعییــن گردیده اســت لذا از ورثه یــا نماینده قانونی آنها، بســتانکاران 
 و مدیونیــن به متوفــی و کســان دیگری که حقــی بر ترکــه متوفی دارنــد دعوت 
می شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرســتان اصفهان به آدرس 
 خیابان ارباب حاضر شــوند عــدم حضــور مدعوین مانع اجــرای قــرار نخواهد بود. 

م الف: 1333634 شعبه 20 شورای حل اختاف اصفهان 
فقدان سند مالکیت

5/12 شــماره نامه: 140185602024004444- 1401/04/28 نظر به اینکه ســند 
مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ پاک ثبتی شماره 14 فرعی از 4512 اصلی واقع 
در بخش پنج اصفهان  به نام اردشــیر جانمی نجف آبادی تحت شماره چاپی 508505 
ب 1400 و دفتر الکترونیک 140120302024002230  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 2449 مورخ 1401/04/22 
 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلــی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 209420 
مورخ 1401/04/12 به گواهی دفترخانه 133 اصفهان رســیده اســت مدعی اســت 
 که ســند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای 
ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصاحی 
 ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی
  مدعــی انجــام معامله نســبت به ملــک مرقوم یــا وجود ســند مالکیت نــزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1354035 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
5/13 شــماره نامه: 140185602024003682- 1401/04/08 نظر به اینکه ســند 
مالکیت برگی شش دانگ آپارتمان پاک ثبتی شــماره 12 فرعی از 4512 اصلی واقع 
در بخش پنج اصفهان ذیــل ثبت 260289 در صفحه 44 دفتر امــاک جلد 1393   به 
نام اردشیر جانمی نجف آبادی تحت شــماره چاپی 442337 د 91 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است ســپس نامبرده  با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 24009270 
 مــورخ 1401/03/25 بــه انضمام دو بــرگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن
 ذیل شماره 140102150368001128 و رمز تصدیق 528658  مورخ 1401/03/25 
به گواهی دفترخانه 420 اصفهان رســیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا 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 مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1354032 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
5/14 شماره نامه: 140185602024004442- 1401/04/28 نظر به اینکه سند مالکیت 
چهار دانگ مشاع از شش دانگ پاک ثبتی شماره 14 فرعی از 4512 اصلی واقع در بخش 
پنج اصفهان ذیل ثبت 268337 در صفحه 381 دفتر اماک جلد 1431   به نام اردشــیر 

جانمی نجف آبادی تحت شماره چاپی 442343  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس 
نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 2448 مورخ 1401/04/22 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 998840  مورخ 1401/03/25 
به گواهی دفترخانه 420 اصفهان رســیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اســت.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود 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 کتبا 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 مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1354033 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
5/15 شــماره نامه: 140185602024003854- 1401/04/12 نظر به اینکه ســند 
مالکیت شــش دانگ پاک ثبتی شــماره 10 باقیمانده  فرعی از 4479  اصلی واقع در 
بخش پنج اصفهان ذیــل ثبت 117726 در صفحــه 218 دفتر امــاک جلد 636   به 
نام آقای محمدرضا مالک تحت شــماره چاپی 466288  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است ســپس طی ســند انتقال 40827 مورخ 1375/08/20 دفترخانه 25 اصفهان به 
آقای ابوالقاســم احمدیان جونقانی انتقال گردیده اســت و بموجب دســتور بازداشت 
98/102143/1044 مورخ 1398/09/30 اداره کل تعزیرات اصفهان و بموجب دستور 
بازداشت 14001302135002180 مورخ 1400/10/02 شعبه هفتم تعزیرات حکومتی 
اصفهان بازداشت می باشد.  ســپس نامبرده  با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
1401/9728 مورخ 1401/03/29 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شماره 548795  مورخ 1401/03/19 به گواهی دفترخانه 133 اصفهان رسیده 
است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت.  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصاحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1352982 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/16 شماره نامه: 140185602024003969- 1401/04/15 نظر به اینکه ششدانگ 
ســند مالکیت شــماره پاک 16 فرعی از 2022 اصلی  واقع در بخــش 5 اصفهان  به 
 شــماره صفحه 88 دفتــر 1021 اماک به شــماره ثبــت 189217 و شــماره  چاپی 
دفترچه ای 725000  به نام خانم فریده نقشینه ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد 
سپس تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پاک مذکور به موجب سند انتقال 154340 
مورخ 1393/03/03 دفترخانه اســناد رســمی 64 اصفهان به خانم النــاز راطق انتقال 
قطعی و در صفحه 591 دفتر 1500 اماک به نامش ســند برگی صــادر گردید اعام 
می دارد خانم فریده نقشــینه  با ارائــه درخواســت 140121702024010953 مورخ 
1401/04/08 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 
یکتای  140102155706000126 و رمز تصدیق 798212 و شــماره ترتیب 63003   
مورخ 1401/04/07 به گواهی دفترخانه اســناد رســمی 99  اصفهان رســیده اســت 
مدعی اســت که ســند مالکیت دفترچه ای به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور 
 المثنی سند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 

به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1353395 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/17 شماره نامه: 140185602024004007- 1401/04/15 نظر به اینکه ششدانگ 
سند مالکیت شــماره پاک 6095  فرعی از 5000 اصلی  واقع در بخش 5 اصفهان  به 
موجب ســند انتقال قطعی 21958 مورخ 1399/11/25 دفترخانه اســناد رسمی 233 
اصفهان به نام خانم خانم عصمت سلیمانی پور به شماره سند تک برگی 478031 ب 99 
و شماره 139920302024026165 دفتر اماک الکترونیکی  سابقه ثبت و صدور سند 
مالکیت دارد اعام میدارد خانم عصمت سلیمانی پور با ارائه درخواست 1401/010627  
مورخ 1401/04/05 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
یکتای  140002150332000094 و رمز تصدیق 561770 و شــماره ترتیب 75249   
مورخ 1401/04/01 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 103  اصفهان رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت تک برگی  به علت سهل انگاری مفقود و درخواست صدور المثنی 
ســند مالکیت را نموده.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1354248 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

5/18 شــماره نامــه: 140185602024002591- 1401/03/16 نظــر بــه اینکه 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ ســند مالکیت پاک 3 فرعی از 1957 اصلی  واقع در 
بخش 5 اصفهان  به شــماره چاپی ســند تک برگی 857855 ب 98 و تحت شــماره 
139920302024000419 دفتــر اماک الکترونیکی به موجب ســند 39809 مورخ 
 1398/12/26 دفترخانه اســناد رســمی 58 اصفهان بــه نام آقای محمــد معتمدی 
محمد آبادی با قید به اینکه حســب الشــرط منافع مورد مصالحه از جمله حق سکونت 
 در آن و نیز اختیار فســخ یک طرفه ســند حتی بدون اســترداد مبلغ مــورد مصالحه 
مادام الحیــات مصالح با خود مصالح )طیبه ابراهیمی( می باشــد و پس از فوت شــرط 
ســاقط و منافع تابع عیــن خواهد بــود منافع و حق ســکونت مورد مصالحــه قبا به 
کســی واگذار نگردیده و در تصــرف مصالح می باشــد. صلح گردیده و ســابقه ثبت و 
صدور ســند مالکیت دارد  ســپس نامبرده با ارائه درخواســت 1401/007505 مورخ 
1401/03/10 بــه انضمــام دو برگ استشــهادیه محلــی که امضاء شــهود آن ذیل 
شــماره یکتای 140102155144000366 و رمز تصدیق 622122 و شــماره ترتیب 
31158 مــورخ 1401/03/10 بــه گواهی دفترخانه اســناد رســمی 379 فاورجان 
رسیده است  مدعی اســت که ســند مالکیت به علت نامعلوم مفقود شده  و با جستجوی 
کامل پیدا نگردیده  و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نموده.  لذا مراتب  به 
 اســتناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 

 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1354392 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
5/19  شماره نامه: 140185602033001332- 1401/04/16 چون تمامی ششدانگ 
یکدرب باغ معروف پشــته تقریبا چهار قفیزی  پاک ثبتــی 830 فرعی از 118  اصلی 
واقع در روســتای جاریان جــزء بخش 9 حوزه ثبتــی نطنز که طبق ســوابق و پرونده 
ثبتی به نام مصطفی جاریانــی فرزند محمد آقا و غیره در جریان ثبت  اســت و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
1401/06/15  ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمــد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/05/02  

م الف:1353396 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

5/20 شــماره نامه: 140185602253000556 - 1401/04/23 نظــر به اینکه آقای 
رمضان مختاری کرچگانی فرزند حسین قلی  به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضاء شــهود رسما گواهی شده، مدعی است که ســند مالکیت ششدانگ یک 
باب خانه پــاک 621  فرعی از 213-  اصلی واقع در روســتای کرچگان بخش 9 ثبت 
اصفهان به نام آقای رمضان مختاری کرچگانی فرزند حســین قلی در صفحه 325 دفتر 
17 اماک باغبهادران ذیل شماره 2682  ثبت و سند مالکیت به شماره 103434 صادر 
و تسلیم گردیده و پاک مزبور به موجب دستور شماره 0000793 مورخ 1400/05/24 
صادره از ریاست محترم شعبه سوم دادگاه عمومی باغبهادران به مبلغ 2/000/000/000  
ریال بازداشــت گردیده و به علت آبریختگی مخدوش شــده اســت لذا  چون نامبرده 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصاحی آئین نامه قانون 
ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز پس از آن 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، 
 اداره ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 

م الف: 1353187  حمید سعیدی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک باغبهادران 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران 
گلشن نائین به شناسه ملی 10260096273

 و به شماره ثبت 465 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1401/04/11 و نامه شماره 1601 مورخ 1401/04/16 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرســتان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
سیدهادی موســی کاظمی محمدی به شماره ملی 1240017871 
و محسن حســن زاده محمدی به شــماره ملی 1249948711 به 
و محسن دهقان هامانی به شــماره ملی 1249982332 به سمت 
بازرســان اصلی و و محمدهادی مفیــدی نائینی به شــماره ملی 
1249203953 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین )1352954(

به شهر بروجن در اســتان چهار محال و بختیاری، لقب »بام ایران« را داده اند. این شهر مرتفع، هم به 
دلیل آب و هوای خنک و مطلوب در فصل تابستان و هم به خاطر وجود جاذبه های گردشگری تاریخی 
و طبیعی فراوان، یکی از اصلی ترین شهرهای گردشگری چهار محال و بختیاری محسوب می شود. هر 
سال تعداد زیادی از گردشگران این استان، سری هم به شهر زیبای بروجن و دیدنی هایش می زنند. 
شاید مهم ترین ویژگی که شهر بروجن در استان چهار محال و بختیاری دارد، ارتفاع زیاد آن از سطح دریا 
باشد. این شهر در ارتفاع 21۹۷ متری از سطح دریاهای آزاد واقع شده، به دلیل همین اختالف ارتفاع 
زیاد، به بروجن بام ایران می گویند. موقعیت قرار گیری این شهر که در همسایگی استان های اصفهان 
و فارس قرار دارد، باعث شده است که گردشگران زیادی که در این مسیر سفر می کنند، در سفرشان از 
بروجن هم دیدن کنند. بروجن دومین شــهر بزرگ و پر جمعیت استان چهار محال بختیاری پس از 
شهرکرد است و در شرقی ترین نقطه این استان قرار گرفته است. در این شماره با جاذبه های این شهر 

بیشتر و بهتر آشنا می شویم:
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جریمه نقدی برای 2 پرونده قاچاق کاال در اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از محکومیت ۱۳ میلیارد ریالی برای ۲ پرونده قاچاق کاال در 
اصفهان خبر داد.علی اکبر مختاری گفت: با گزارش اداره گمرک در مورد کشف محموله نفتی قاچاق از یک 
شرکت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال و شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی 
اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۸ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان در مورد پرونده قاچاق لوازم آرایشی نیز گفت: با دریافت گزارش از ماموران 
نیروی انتظامی در مورد کشف محموله لوازم آرایشی از یک منزل مسکونی پرونده این تخلف برای رسیدگی 
به تعزیرات حکومتی ارجاع و شعبه هفتم بدوی پس از رسیدگی متهم را عالوه بر ضبط کاال به پرداخت ۵ 

میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.وی در پایان گفت: جرائم هر ۲ پرونده وصول شد.
 

دستگیری 38 سارق در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از اجرای دوازدهمین طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله محور در این 
شهرستان و دستگیری ۳۸ سارق، خبر داد.سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: به منظور افزایش احساس 
امنیت عمومی و برخورد قاطع و قانونی با مخالن نظم جامعه، مرحله دوازدهم طرح ارتقای امنیت محله 
محور در شهرستان نجف آباد توسط ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد در سطح شهرستان 
به اجرا گذاشته شد.وی افزود: طی اجرای این طرح ماموران این فرماندهی موفق به دستگیری ۳۸ سارق 
وکشف ۱۲ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت مسروقه و کشف ۵۱ فقره انواع سرقت شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان نجف آباد در تشریح این خبر از دستگیری ۱۰۲ نفر معتاد متجاهر و ۱۲ نفر خرده فروش 
مواد مخدر خبر داد و گفت: از این متهمان مقدار ۳ کیلو و ۸۰۰ گرم انواع مواد مخدر و آالت استعمال و توزین 
مواد مخدر کشف شد.این مقام انتظامی با بیان کشف ۴ قبضه سالح غیر مجاز شکاری و یک  قبضه سالح 
جنگی در این طرح و دســتگیری ۴ متهم در این خصوص اظهار داشت: معتادان متجاهر به مراکز ترک 

اعتیاد تحویل و سایر متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
   

اهدای هفت سری جهیزیه به خانواده های کم بضاعت 
فوالدشهری

امام جمعه بخش فوالدشهر گفت: گروه جهادی شهید محمدیار خدادادی هفت سری جهیزیه کامل را برای 
زوج های جوان و کم بضاعت تامین کرد.حجت االسالم طباطبایی بیان کرد: در راستای تحقق بخشیدن به 
منویات مقام معظم رهبری و همچنین در راستای کمک مومنانه، هفت سری جهیزیه کامل توسط گروه 
جهادی شهید محمد یار خدادادی برای خانوده های کم بضاعت تامین شــد.وی افزود: عالوه بر تامین 
جهیزیه، بالغ بر ۲۰ کولر و ۲۵ پنکه برای تامین رفاه خانوده های بی بضاعت توســط گروه جهادی شهید 
محمدیار خدادادی فراهم و به خانواده های نیازمند اهدا شد.امام جمعه فوالدشهر از تمامی کار های نیک و 
زحمات گروه جهادی شهید محمدیار خدادادی در شهرستان لنجان و بخش فوالدشهر تقدیر و تشکر کرد.

 

تولید »کود هوشمند« توسط یک شرکت دانش بنیان در اصفهان
یک شرکت دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان موفق به تولید کود های گلفام شده که باعث 
سالمت خاک و مقاوم سازی گیاهان می شود.مدیر عامل یک شــرکت دانش بنیان مستقر در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: این محصول با فرآیند های زیستی تولید و به صورت کند رهش و مقاوم 
به آهک و تغییرات PH خاک است.محمد آقابابائیان افزود: این محصول با فعالیت میکرو ارگانیسم های 
مفید خاک ایجاد و به کود کامل تبدیل می شود و در طول این مسیر عناصر مورد نیاز به آن اضافه می شود.

وی با بیان اینکه این کود در بین کشاورزان به عنوان »کود هوشمند« شناخته شده، گفت: هر زمانی که گیاه 
نیاز به مواد مغذی پیدا کند، توسط این کود به صورت هوشمند تامین می شود و روند تغذیه گیاه به صورت 

تدریجی و براساس نیاز گیاه اتفاق می افتد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان می گوید 98 درصد تاالب گاوخونی خشک شده است؛

»گاوخونی« در حال احتضار

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفــت: ۹۸ درصد تاالب 
گاوخونی خشک شده است.

منصور شیشه فروش اظهار کرد:  ۹۸ درصد تاالب گاوخونی خشک شده 
اســت و این وضعیت قابلیت تبدیل به کانون گرد و غبــار را دارد و برای 
اینکه این اتفاق نیفتد مقرر شد محیط زیست کشــور نسبت به اجرای 
طرح احیای گاوخونی اقدام و با همــکاری وزارت نیرو تامین حق آبه ها 

را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه شــرکت آب منطقه ای باید در مــورد احیای رودخانه 
زاینده رود و تاالب گاوخونی به منظور جلوگیری از تشدید کانون های گرد و 
غبار اقداماتی انجام بدهد، افزود: از سازمان منابع طبیعی کشور درخواست 
اعتباراتی برای اجرای طرح های آبخیزداری و بیابان زدایی شده تا بتوانیم 

در این راستا فعالیت هایی انجام دهیم.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشاره به یکی از عوارض 
خشکسالی و کم بارشی تصریح کرد: یکی از این عوارض ایجاد کانون های 
گرد و غبار است و از ابتدای ســال جاری تاکنون دو ماه روز های ناسالم 

ناشی از گرد و غبار گزارش شده است.
وی بیان کرد: کانون های گرد و غبار در استان به علت خشکسالی، تغییرات 
اقلیمی و عدم کشت در بسیاری از زمین های زراعی به وجود آمده است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه ۳۳ درصد از 
مساحت استان کویری و بیابانی اســت، گفت: در مناطق کویری وقتی 
گیاهی کشت نشود و سیالب ها رسوباتی به این مناطق می آورند و وزش 

باد هم این رسوبات را به صورت گرد و غبار پخش می کند.
شیشه فروش ادامه داد: کانون های گرد و غبار داخلی ناشی از خشکسالی 
و کمبود آب و مســاحت بیابانی اســتان و کانون های خارجی ناشی از 
مرز های مشــترک با استان قم، ســمنان، یزد و خراسان جنوبی است، 
همچنین کانون های گرد و غبار خارج از کشور مربوط به عربستان نیز ایران 

را تحت تاثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: در اســتان کانون های گرد و غبار شناسایی شده اند و در 
راستای رفع آن اقدامات بسیاری انجام شده به طور مثال در ۱۴ شهرستان 
حدود ۳۱۰ هزار هکتار نهــال کاری به منظور بیابان زدایی انجام شــده و 
همچنین ۳۰ هزار هکتار مالچ پاشی و ۷ کیلومتر بادشکن صورت گرفته 
است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اختصاص 
۳۰ میلیارد تومان از سوی ریاست جمهوری به منابع طبیعی برای اجرای 
طرح های بیابان زدایی و کنترل کانون های گرد و غبار، اظهار داشــت: بر 
این اساس به هواشناسی و محیط زیست وظایفی محول شد تا در این 

راستا اقدام کنند.

با مسئولان جامعه

رنا
 ای

س:
عک

مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:

کیفیت آب شرب اصفهان در وضعیت 
مناسبی است

مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
میزان نیترات و نیتریت آب اســتان اصفهان از میزان استاندارد 
آن هم کمتر است؛ میزان اســتاندارد این دو ماده در آب شهری 

۵۰pmm است که در آب استان کمتر از این مقدار است.
سیدمهدی میرجهانیان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره میزان 
سالم بودن آب شرب اصفهان، اظهار کرد: استان اصفهان از لحاظ 
سالم بودن آب شرب شهری جزو استان های اول کشور است و 
در سال های اخیر حتی کیفیت آب شــرب شهری آن بهتر شده 
اســت؛ به همین خاطر از مردم تقاضا داریم به شایعات فضای 
مجازی مبنی بر آلوده بودن آب شــرب توجه نکننــد و با خیال 
راحت آب مصرف کننــد.وی می افزاید: ســالمت و کیفیت آب 
طبق استانداردهای ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱ سازمان ملی استاندارد توسط 
نهادهای نظارتی چون مرکز بهداشــت اصفهان و بازرسان ازنظر 
میکروبی، شیمیایی و میزان کلر باقی مانده کنترل می شود تا اگر 
مشکلی بود در کوتاه ترین زمان ممکن رفع شود که خوشبختانه 

تاکنون در این زمینه مشکلی وجود نداشته است.
مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح 
کرد: گروه های مهندسی بهداشــت آب در مرکز بهداشت به طور 
روزانه پارامترهای کیفی آب شرب اصفهان را بررسی می کنند تا 
سالمت و کیفیت آن مشخص شــود، چراکه نظارت بر کیفیت و 
سالمت آب از وظایف مهم مرکز بهداشت است و حفظ سالمت 

مردم درگرو آن است.
وی اضافه کرد: میزان نیترات و نیتریت آب اســتان اصفهان از 
میزان استاندارد آن هم کمتر است، میزان استاندارد این دو ماده 
در آب شهری ۵۰pmm است که در آب استان کمتر از این مقدار 
اســت؛ همچنین انجام آزمایش های میکروبی و نتایج حاصل 
از آن مشــخص کرده که کیفیت و ســالمت آب شــرب شهری 

صددرصد و روستایی ۹۹.۸۴ درصد مطلوب بوده است.
میرجهانیان تاکید کرد: وجود امالح در آب برای سالمتی انسان 
الزم است و آب شرب شهرها و روستاهای استان اصفهان به طور 
کامل سالم اســت و تاکنون هیچ مشکلی نداشته و تالش تمام 
مسئوالن ذی ربط بر این بوده تا سالمت مردم حفظ شود و نگرانی 
در این مورد وجود ندارد.وی گفت: آب شــرب استان اصفهان از 
یک منطقه آن هم از تصفیه خانه »باباشیخعلی« تامین می شود 
به همین جهت آب هیچ منطقه از شهر اصفهان با منطقه دیگر از 

لحاظ کیفیت فرق ندارد.

تحدیدحدودعمومی 
ثبت اسنادوامالک شهرستان سمیرم

5/21 پیروآگهی نوبتی وابــاغ مفادآراءبه موجب مــاده 14 قانون ثبت 
اسنادواماک،تحدیدحدودعمومی قســمتی ازاماک ورقبات شهرستا ن 

سمیرم ذیًاآگهی می گردد :
اول : ابنیه و اماک شهر سمیرم پاک یک اصلی و فروعات ذیل:

9890-آقای حسن آقائیان ســمیرمی فرزند قاسم ششدانگ یکباب خانه 
مخروبه واقع در سمیرم محله کوش خیابان مهدیه

9892-آقای مصطفی آصفی سمیرمی فرزند حبیب اله ششدانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینی روبروی پارک دریاچه

9894-آقای سید ســراج قائم مقامی فرزند سید محمد حسین ششدانگ 
یکباب خانه واقع در سمیرم باغ مو خیابان مهدیه

9899-آقای احمد اسدی فرزند عباسعلی وغیره ششدانگ یکباب خانه واقع 
در سمیرم خیابان کشتارگاه کوچه گل محمدی

9900-آقای بهرام محمودی فرزند علیمراد ششدانگ یکباب خانه واقع در 
سمیرم خیابان روانبخشی کوچه حسینیه امام خمینی

 9901-آقای سیامک ســلطانی فرزند علی اکبر ششــدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام واقع در سمیرم خیابان قدس

9902-آقای عبدالحسین طائی سمیرمی فرزند سبزه علی وغیره ششدانگ 
یکباب خانه واقع در سمیرم خیابان مولوی

9903-آقای عبداله اسدی فرزند عباسعلی وغیره ششدانگ یکباب خانه 
واقع در سمیرم خیابان 22بهمن

دوشنبه 1401/05/24
دوم : ابنیه و اماک مزرعه آخروم پاک 57 اصلی و فروعات ذیل:

93- آقای محمود سلطانی سمیرمی فرزند هرمز ششدانگ یک قطعه باغ 
بادام دیمی واقع در سمیرم مزرعه آخروم

سه شنبه1401/05/25
سوم : ابنیه و اماک مزرعه دهان سمیرم پاک 59 اصلی و فروعات ذیل:

59- آقای روح اله حیدری فرزند نعمت اله ششــدانگ یک قطعه باغ واقع 
در سمیرم مزرعه دهان

231-آقای عبدالحســین طائی فرزند حبیب اله ششدانگ یک قطعه باغ 
واقع در سمیرم مزرعه دهان

چهارم : ابنیه و اماک مزرعه مهر ابو اســحاق پاک 60 اصلی و فروعات 
ذیل:

515-آقای امین نادری فرزند شاهرضا وغیره ششدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام واقع در سمیرم بلوار شهید قائم مقامی

چهار شنبه1401/05/26
پنجم : ابنیه و اماک مزرعه رئیس ملک پاک 80 اصلی و فروعات ذیل:

37-آقای کریم امیدی فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
واقع در سمیرم مزرعه رئیس ملک

38-آقای کریم امیدی فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
واقع در سمیرم مزرعه رئیس ملک

39-آقای کریم امیدی فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
واقع در سمیرم مزرعه رئیس ملک

40-آقای کریم امیدی فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
واقع در سمیرم مزرعه رئیس ملک

41-آقای کریم امیدی فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در سمیرم مزرعه رئیس ملک
42-آقای کریم امیدی فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در سمیرم مزرعه رئیس ملک
پنج شنبه 1401/05/27 

ششم : ابنیه و اماک مزرعه شیربرنجی پاک 82 اصلی و فروعات ذیل:
43-آقای حمزه نادریان فرزند قیطاس ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در سمیرم مزرعه شیر برنجی 
شنبه1401/05/29

هفتم : ابنیه و اماک مزرعه ترس آباد حنا پاک 128 اصلی و فروعات ذیل:
1455-خانم زرنگار شهبازی فرزند امیر فرج ششدانگ یک قطعه باغ واقع 

در سمیرم مزرعه ترس آباد حنا
1456-خانم زهرا صفائی فرزند محمد ششــدانگ یکبــاب خانه واقع در 

سمیرم مزرعه ترس آباد حنا
یک شنبه1401/05/30

هشتم :ابنیه و اماک مزرعه روچه معروف به قلعه قدم پاک 178 اصلی 
و فروعات ذیل:

182-خانم سارا شیر احمدی فرزند جهانگیر ششدانگ یک قطعه باغ واقع 
در سمیرم مزرعه روچه 

183- خانم سارا شیر احمدی فرزند جهانگیر ششدانگ یک قطعه باغ واقع 
در سمیرم مزرعه روچه 

184-آقای قلی عباسی فرزند امیرششدانگ یکباب خانه واقع در سمیرم 
مزرعه روچه  

دوشنبه 1401/05/31
نهم:ابنیه و اماک مزرعه گلدره پاک 192 اصلی و فروعات ذیل:

43-آقای عبدالکریم زمانی فرزند ماشااله ششدانگ یک قطعه باغ واقع در 
سمیرم مزرعه گلدره

سه شنبه1401/06/01
دهم :ابنیه و اماک مزرعه سعد آباد معروف به نرمه علیا پاک 196 اصلی 

و فروعات ذیل:
203-خانم ناهید پناه پور فرزند خسرو ششــدانگ یک قطعه باغ واقع در 

سمیرم مزرعه سعد آباد
204- خانم ناهید پناه پور فرزند خســرو ششــدانگ یکباب خانه واقع در 

سمیرم مزرعه سعد آباد
چهارشنبه1401/06/02

یازدهم:ابنیه و اماک روستای ورق پاک 252 اصلی و فروعات ذیل:
212-آقای ویسعلی قاســم نژاد فرزند آزاد ششدانگ یکباب خانه واقع در 

سمیرم روستای ورق
پنج شنبه1401/06/03

دوازدهم :ابنیه و اماک روســتای خرمند وردشــت پاک 258 اصلی و 
فروعات ذیل:

15-خانم مریــم بهرامیان فرزند نصراهلل ششــدانگ یــک قطعه زمین 
محصورو انبار واقع در سمیرم روستای خرمند وردشت

شنبه1401/06/05
سیزدهم :ابنیه و اماک مزرعه ارجنک فتح آباد پاک 288اصلی و فروعات 

ذیل:
634-آقای سنعلی پیروزی فرزند عبدالرسول ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی واقع در سمیرم مزرعه ارجنک فتح آباد
یک شنبه 1401/06/06

چهاردهم :ابنیه و اماک مزرعه سر چغا سفلی پاک 295اصلی و فروعات 
ذیل:

8-آقای فرج اله افشاری فرزند عطاءاله وغیره ششدانگ یکباب خانه واقع 
در سمیرم مزرعه سر چغا سفلی

دوشنبه 1401/06/07
پانزدهم :ابنیه و اماک شهر کمه پاک 312 اصلی و فروعات ذیل:

373-آقای خداقلی حیاتی فرزند اسداله ششدانگ یکباب خانه تحتانی و 
فوقانی واقع در سمیرم شهر کمه

سه شنبه1401/06/08
شانزدهم :ابنیه و اماک روستای دیلی پاک 330 اصلی و فروعات ذیل:

53-آقای علی رضا احمدی قراچه فرزند الیاس و غیره ششدانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم روستای دیلی

54-آقای علی رضا احمدی قراچه فرزند الیاس و غیره ششدانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم روستای دیلی

55-آقای علی رضا احمدی قراچه فرزند الیاس و غیره ششدانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم روستای دیلی

56-آقای علی رضا احمدی قراچه فرزند الیاس و غیره ششدانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم روستای دیلی

چهارشنبه1401/06/09
هفدهم :ابنیه و اماک مزرعه گنجگان پاک 341 اصلی و فروعات ذیل:

153-آقای سید یداله موســوی فرزند علی محمد ششدانگ یکباب خانه 
واقع در سمیرم روستای گنجگان

154-آقای سید یداله موسوی فرزند علی محمد ششدانگ یک قطعه باغ 
واقع در سمیرم روستای گنجگان

پنج شنبه1401/06/10
هجدهم:ابنیه و اماک مزرعه بــره روز پادنا پاک 358 اصلی و فروعات 

ذیل:
9-آقای علی اکابر حقیقی فرزند ولی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در سمیرم مزرعه بره روز پادنا
شنبه 1401/06/12

نوزدهم:ابنیه و اماک روستای دنگزلو پاک 371 اصلی و فروعات ذیل:
351-آقای سید ایوب موسوی فرزند سید نعمت اله وغیره ششدانگ یکباب 

خانه واقع در سمیرم روستای دنگزلو
یک شنبه1401/06/13

بیســتم:ابنیه و اماک مزرعه خلیفه از توابع کلبعلی پاک 387 اصلی و 
فروعات ذیل:

48-آقای نوروزعلی ایمانی فرزند علمدار ششدانگ یک قطعه باغ واقع در 
سمیرم مزرعه خلیفه

49-آقای فردوس قلی پور فرزند عبدالرسول وغیره ششدانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم مزرعه خلیفه

50-آقای فردوس قلی پور فرزند عبدالرسول وغیره ششدانگ یک قطعه 
باغ واقع در سمیرم مزرعه خلیفه

51-آقای حمداله اکابر حقیقی فرزند طوفانعلی ششــدانگ یک قطعه باغ 
واقع در سمیرم مزرعه خلیفه

دوشنبه1401/06/14
بیست یکم:ابنیه و اماک مزرعه جوی فامرز پاک 423 اصلی و فروعات 

ذیل:
12-آقای قجر عاشوری فرزند دشتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در سمیرم مزرعه جوی فامرز
13-آقای قجر عاشوری فرزند دشتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در سمیرم مزرعه جوی فامرز
14-آقای قجر عاشوری فرزند دشتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در سمیرم مزرعه جوی فامرز
سه شنبه1401/06/15

 در روز های تعیین شده به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع 
و به عمل خواهــد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد اماک به 
صاحبین اماک و مجاورین اعام می شــود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده 
آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند وفق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات 
مجاورین و صاحبان اماک که در موقع مقــرر حاضر نبوده، مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت، بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید    
تاریخ انتشار 1401/05/02   

م الف: 1353989 محمــد زمانی رئیس اداره ثبت اســناد و اماک 
شهرستان سمیرم 

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی بهار پردیس اصفهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50969 

و شناسه ملی 10260695494
 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/01/25 و نامه 
شماره 14012/123/823 - 1401/02/04 اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عزیزاله امین به شماره 
ملی 5129840070 به سمت مدیر عامل و احمد امین بشماره ملی 
5129846982 به ســمت رئیس هیئت مدیــره و فرهنگ صناعی 
بشــماره ملی 1287946623 به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت 
 معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1352567(

 آگهی تغییــرات شــرکت کشــاورزی بهــار پردیــس اصفهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 50969 

و شناسه ملی 10260695494 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1401/01/25 و نامه شــماره 
14012/123/823 - 1401/02/04 اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : احمد امین کد ملی 5129846982 و عزیزاله امین کد ملی5129840070 
و فرهنگ صناعی کــد ملی 1287946623 بعنوان اعضای اصلــی هیأت مدیره برای 
 مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1352568(



به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر که تیم های لیگ برتری خود را برای شروع لیگ بیســت ودوم آماده می کنند، تعدادی از باشگاه ها از جمله سپاهان، فوالد، استقالل و 
تراکتور عازم ترکیه شدند. برخی تیم های دیگر نظیر گل گهر، نساجی و هوادار هم برگزاری اردویی در ترکیه را در برنامه خود دارند و پرسپولیس نیز می خواست به ترکیه برود 
که به دلیل پیدا نکردن پرواز کنسل شد.برگزاری اردوی تیم های لیگ برتری درترکیه موضوع جدیدی نیست چراکه هرساله پیش از شروع فصل، تیم های لیگ برتری با 
استفاده از کمپ های خارجی سعی دارند برنامه  آماده سازی خوبی برای خود مهیا کنند؛ اما  امسال آنقدر تعداد تیم های ایرانی در ترکیه زیاد شده که  حتی سازمان لیگ 
می تواند لیگی در ترکیه میان آن ها برگزار کند.یکی از دالیلی که باشگاه های ایرانی هر ساله عازم ترکیه و یا برخی کشورهای دیگر می شوند تا اردوی پیش فصل را برگزار 
کنند، کمپ های تمرینی با امکانات مناسب در این کشورهاست اما نکته حائز اهمیت این  است که همین سفرها باعث خروج ارز از کشور می شود.ایران به کشوری چهار 
فصل معروف است و درحالی که یک نقطه از این دیار روزهای گرمی را سپری می کند، نقطه دیگری آب و هوای مطبوعی را در خود می بیند و یا اگر در سرمای زمستان، 
شهری یخبندان باشد، مناطق جنوبی ایران آب وهوایی بهاری دارد. همین خصوصیت جذاب شاید مهم ترین دلیل برای ایران باشد که به سمتی حرکت  کند تا با تامین 
زیرساخت های مناسب ، مقصد تیم های ورزشی برای برگزاری اردو در تمام فصول سال باشد.در شرایطی که این روزها به واسطه برگزاری جام جهانی در قطر ایران آمادگی 
خود را برای کمک به برگزاری این رویداد مهم اعالم کرده، نبود زیرساخت های مناسب باعث شده کسی انتظار نداشته باشد تا تیم های حاضر جام جهانی، برنامه های 

آماده سازی خود را در ایران پیگیری کنند. 

لیگ برتر را در ترکیه برگزار کنید!
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»دنی آلوس« به پوماس مکزیک پیوست
دنی آلوس، مدافع سابق بارسلونا با انتقالی آزاد به باشگاه پوماس اونام مکزیک پیوست. این برزیلی 
کهنه کار نوامبر گذشته با قراردادی کوتاه مدت به نیوکمپ بازگشته بود؛ اما در پایان فصل گذشته از این 
باشگاه جدا شد.پوماس در حال حاضر با پنج امتیاز از سه بازی اول خود در رده هشتم جدول لیگ قرار 
دارد.باشگاه پوماس با انتشار یک تیزر ویدئویی، خرید این بازیکن برزیلی را تایید کرد.دنی آلوس در میان 
بازیکنان برزیلی بیشترین کسب جام را داشته است. او برای تیم های سویا، پاری سن ژرمن، بارسلونا 

و یوونتوس در فوتبال اروپا بازی کرده و در لیگ برزیل هم پیراهن باهیا و سائوپائولو را بر تن کرده است.
 

دخئا:

 حالم از این جایزه به هم می خورد!
داوید دخئا برای چهارمین بار به عنوان بهترین بازیکن فصل منچستریونایتد انتخاب شد. او چهار 
بار از جمله سه بار متوالی بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶، جایزه سر مت باربی )بهترین بازیکن سال 
منچستریونایتد( را به خانه برده است.ژوزه مورینیو در دوران سرمربیگری خود در اولدترافورد گفت 
که وقتی دروازه بانی جایزه را می برد، نشانه  این است که تیم ضعیف بوده است و دخئا نیز اعتراف کرد 
که اگر در آینده این جایزه را نگیرد، خوشحال خواهد شد. او بعد از این انتخاب گفت: البته من عاشق 
بردن جام ها هســتم ولی از بردن این جایزه حالم به هم می خورد اما کامال با صحبت های مورینیو 
موافقم. باید یک مهاجم یا یک هافبک برنده این جایزه شود.ولی مطمئنا در این فصل بازیکن یا 

مهاجم دیگری بهترین بازیکن یونایتد خواهد شد.
 

کاسیمیرو: 

رئال »نیمار« را می خواهد
هافبک برزیلی رئال مادرید به ستایش از نیمار پرداخت و تاکید کرد که اگر پاری سن ژرمن این بازیکن 
را نمی خواهد او می تواند راهی رئال شود.باوجود آن که نیمار با پاری سن ژرمن راهی اردوی ژاپن شده؛ 

اما هنوز خبرهای زیادی درباره جدایی او از تیم پاریسی به گوش می رسد.
کاســیمیرو در واکنش به احتمال جدایی نیمار گفت: نیمار می تواند برای هر تیمی به میدان رود. او 
بازیکن بسیار خوبی است. اگر پاری سن ژرمن نیمار را نمی خواهد، رئال او را می خواهد.او درباره جذب 
شوامنی و ترافیک در خط میانی رئال مادرید گفت: تیم خریدهای خوبی داشته است. آیا جذب اورلین 
شوامنی باعث جدایی من و یا تونی کروس و مودریچ می شود؟ این غیرممکن است. همه ما به حضور 
خود در رئال ادامه می دهیم.کاســیمیرو درباره ادن هازارد گفت: درخشش وینیسیوس باعث شد تا 
هازارد در رئال مادرید نیمکت نشین شود و جایگاه خود را از دست بدهد؛ اما او بازیکن باکیفیت و بزرگی 
است و هر زمانی می تواند دوباره به ترکیب اصلی برگردد. هازارد سخت تمرین می کند و می خواهد به 
جایگاه خود برگردد. در رئال مادرید هر بازیکنی که از نظر فنی افت کند جایگاه خود را در ترکیب اصلی 

از دست خواهد داد.
 

تنها هدف »هازارد« در رئال
هافبک بلژیکی رئال مادرید تاکید کرد که برای قرار گرفتن در ترکیــب اصلی و اثبات توانایی های خود 
به هواداران رئال نهایت تالشــش را به کار می گیرد.ادن هازارد در چلســی یک فوق ستاره بود و عملکرد 
درخشانی از خود نشان داد.هازارد در سال ۲۰۱۹ چلسی را ترک کرد و با ۱۱۵ میلیون پوند راهی رئال شد تا 
گران ترین خرید تاریخ این باشگاه مادریدی لقب گیرد؛ اما او نمایشی ناامید کننده در رئال داشته و آسیب 
دیدگی های پیاپی اجازه نداده است تا  روزهای خوبی را در کهکشانی ها تجربه کند.هازارد گفت: من تنها 
یک هدف دارم و آن اینکه خودم را به ترکیب اصلی رئال برسانم و ثابت کنم که می توانم در رئال هم مانند 

چلسی بازیکنی کلیدی و تاثیر گذار باشم.

قهرمان اروپا مقابل تیمی که بیشترین خرید را دارد؛

رئال یا بارسا؛ مقایسه پیش از ال کالسیکوی وگاس
رئال مادرید و بارسلونا قرار است در دیداری تدارکاتی در اردوی پیش فصل 

در الس وگاس به مصاف یکدیگر بروند. 
با توجه به این که  دو تیــم در اردوی تمرینی پیش فصــل حضور دارند 
شــاید نتوان نتیجه خاصی از این بازی یا برنده آن گرفت؛ اما در نهایت 
نباید فراموش کرد که ال کالسیکو همیشه ال کالسیکو است، حتی اگر در 
اردوی پیش فصل و در خاک آمریکا برگزار شود. این اولین بازی پیش 
فصل برای رئال مادرید و سومین بازی برای بارسلوناست، اما در نهایت 
مهم ترین دیدار هر دوی آنها پیش از آغاز رسمی فصل به حساب می آید. 
بحث و صحبت های زیــادی درباره این بازی مطرح شــده که شــاید 
جذاب ترین آنها اظهارنظــر رافینیا بود که گفت »ما بهتــر از رئال مادرید 
هستیم« اما بسیاری باور دارند که نباید فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان 

و فتح چهاردهمین جام را فراموش کرد.

خریدهای جدید
اجازه دهید کار را با خریدهای جدید شــروع کنیم. رئال مادرید منتظر 
کیلیان امباپه بود؛ اما او در نهایت تصمیم گرفت که در پی اس جی بماند. 
آنها یک هافبک و یک مدافع میانی خریدند. اورلین شــوامنی و آنتونیو 
رودیگر بهترین بازیکان حاضر در بازار نقل و انتقاالت در پست خودشان 
بودند و رئال هر دوی آنها را با 8۰ میلیون یورو به خدمت گرفت. بارسا یکی 
از باشگاه های فعلی فوتبال اروپاست که بیشترین هزینه را برای جذب 
بازیکن کرده و رافینیا و روبرت لواندوفسکی را به خدمت گرفته است. آنها 
همچنین آندریاس کریستنسن، فرانک کســیه و پابلو توره را به صورت 
آزاد جذب کردند و هزینه آنها تا این جا ۱۰۵ میلیون یورو بوده است. این 
خریدها باعث شده که قیمت تیم رئال مادرید به 8۴3.۵ میلیون یورو در 
برابر 77۱.۲۰ میلیون یوروی بارسا برسد. ارزش تیم بارسا نسبت به فصل 
گذشته افزایش پیدا کرده؛ اما هنوز با رئال مادرید و البته پی اس جی و 
سیتی فاصله زیادی دارد. آنها پس از این باشگاه ها و همچنین بایرن و 

لیورپول در رده هفتم قرار دارند. 

خط دفاعی

باید دید که هر تیم خط به خط، چه برتری خاصی بــه دیگری دارد؟ به 
صورت کلی به نظر می رسد که رئال از شرایط بهتری نسبت به تیم حریف 
برخوردار اســت. تیبو کورتوا در دروازه این تیم قرار دارد که در حال حاضر 
در جهان بهترین است و یکی از بهترین بازیکنان دنیا به حساب می آید. 
رودیگر، ادر میلیتائو، داوید آالبا بدون شک بهتر از مدافعان میانی بارسا 
هســتند. رئال مادرید در کناره ها هم از برتری واضحی برخوردار است. 

کارواخال در حال بازگشت به دوران اوج است و بار دیگر به تیم ملی اسپانیا 
دعوت شده و مندی هم در راست نمایش خوبی ارائه کرده است. بارسا به 
دنبال جذب یک مدافع راست است و در سمت چپ هم فقط آلبا را دارد. 

خط میانی
دست رئال در این پست بازتر است. کاسمیرو، تونی کروس، لوکا مودریچ، 
شــوامنی، ادواردو کاماوینگا، فدریکو والورده و سبایوس مطمئنا یکی از 
کامل ترین خطوط میانی در دنیا را تشــکیل داده اند. ترکیبی از بازیکنان 
کهنه کار، خریدهای جدید و بازیکنان با کیفیت باال باعث شــده که آنها 
از شرایط خوبی برخوردار باشــند. آنها می توانند به چرخش درست توپ 
با کروس، جادوی مودریچ، کنترل و اطمینان خاطر با کاسمیرو، قدرت 
شــوامنی و پویایی، حرکات رو به جلو و حضور در خط حمله به والورده و 
کاماوینگا امیدوار باشند. بارسلونا در این محدوده از قدرت کافی برخودار 
نیســت و ضعیف تر از حریف به نظر می رسد. بوســکتس، پدری، توره، 
سرخی روبرتو، گاوی و فرانکی دی یونگ همگی از الگوی یکسانی پیروی 

می کنند و فقط کسیه کمی با آنها متفاوت است. 

خط حمله
بحث اصلی در حال حاضر درباره خط حمله است. چه تیمی بهتر است؟ 

رئال از مثلثی با دو عضو ثابت شامل کریم بنزما و وینیسیوس جونیور بهره 
می برد، بازیکنانی که بهترین زوج هجومی امروز دنیای فوتبال به حساب 
می آیند.از سوی دیگر بارسلونا هم لواندوفسکی و فاتی را به عنوان عضو 
ثابت خط حمله تیمش می بیند. تردیدی وجود ندارد که ما اینجا شاهد 
نبردی برابر با حضور دو بازیکن شماره ۹ برتر فوتبال و دو ستاره جوان که 
آینده این ورزش را شکل خواهند داد، هستیم. درباره سایر بازیکنان به نظر 
می رسد که اینجا بارسا از شرایط بهتری برخوردار است. آنها از حضور فران 
تورس، عثمان دمبله، رافینیا و پی یر امریک اوبامیانگ بهره می برند. رئال 
نیز بازیکنانی چون رودریگو، مارکو آسنسیو و ادن هازارد را در اختیار دارد. 

دیدار مهم در الس وگاس
بازی در الس وگاس مطمئنا با حضور بسیاری از این چهره ها همراه است 
و هواداران می توانند نمایی کلی از تیم شان داشته باشند. اتلتیکو مادرید 
سه سال پیش موفق شد رئال را با نتیجه 3-7 در دیدارهای پیش فصل 
شکست دهد و انتقادهای بسیاری از آنها مطرح شد؛ اما در نهایت قهرمان 
اللیگا شدند. آنها حاال با تمام وجود آماده می شوند تا در دیدار سوپرکاپ 
اروپا به میدان بروند. بارسا هم می خواهد سبک و مسیری را دوباره پیدا 
کند که باعث شد این تیم باز هم مدعی باشد. این نبرد خوبی برای محک 

بازیکنان است و آنها به این بازی بسیار امیدوار هستند. 

خبر روز

یک کارشناس فوتبال:

سپاهان بابت بازار نقل و انتقاالت نگرانی نداشته باشد
یک کارشناس فوتبال، سرمربی را عامل ارتقای بازیکنان دانست و گفت: سپاهان در فصل گذشته 
تیم کاملی داشت و این هنر مربی است که از آن ها درست استفاده کند. نباید تیم زیر و رو شود، اما 

جدایی 3، ۴ بازیکن مشکلی ایجاد نمی کند.
مجتبی توتونی درباره فعالیت ســپاهان در بازار پر هیاهوی نقل  و انتقاالت لیگ برتر فوتبال، اظهار 
کرد: قاعده و اصول کار این اســت که جذب بازیکن با نظر سرمربی انجام شود. پس ابتدا سپاهان 
باید سرمربی را انتخاب می کرد تا با مشخص شدن ایده ها و طرز فکر او، جذب بازیکن شروع شود.

وی افزود: با اینکه مورایس تازه به ایران آمده، اما قطعا با دیدن فیلم ها و مشــاوره با کارشناسان و 
باشگاه برای تکمیل تیم و پوشش نقاط ضعف اقدام به جذب بازیکن کرده است.

این مدرس AFC با اشــاره به معرفی  نسبتا هم زمان سرمربیان اســتقالل و سپاهان، تاکید کرد: 
اســتقالل بازیکن زیادی از دســت نداد. تقریبا تیم کامل بود و با جذب ۲ یا 3 بازیکن آماده لیگ 
می شود. در بازار نقل و انتقاالت حدود ۶ تغییر در یک تیم ایجاد می شود که اصال برای یک باشگاه 

خوب نیست که متاسفانه این روال غلط در اصفهان وجود دارد.
این پیشکسوت فوتبال با تاکید بر اهمیت ثبات کادر مدیریتی و سرمربی در تحقق برنامه ها، توضیح 
داد: نباید هر سال تیم زیر و رو شود. در فوتبال ما ثبات مدیریت و مربی نداریم، در تیم های بزرگ 
اروپایی در بازار نقل و انتقاالت تغییرات بزرگی رخ نمی دهد و تیم هایی مانند رئال مادرید، منچستر 

و... مصادیقی از این حرکت هستند که نهایتا ۲ یا 3 بازیکن جذب می کنند.
توتونی یادآور شد: به عقیده من جدای از نتیجه، سپاهان در دو فصل اخیر از لحاظ نفری تیم بسیار 
خوب و کاملی داشته است. از طرفی از دســت دادن 3 یا ۴ بازیکن مشکل خاصی ایجاد نمی کند. 
حدود ۶۰ درصد تیم با بازیکنان فصل گذشــته حفظ شده و با توجه به نیاز باید بازیکن جدید جذب 
شود.این کارشناس فوتبال با اشاره به کامل بودن ترکیب نفری سپاهان در فصل گذشته، خاطرنشان 
کرد: به جرات می توان گفت سپاهان از لحاظ بازیکن کامل و بدون نقص بود، اما کادر فنی نتوانستند 
به نحو شایسته از آن ها اســتفاده کنند. به عقیده من ۲ یا 3 نفر از کسانی که از سپاهان جدا شدند، 
مورد نیاز نبودند و لطمه ای به تیم نخواهد زد. البته ۲ نفر تاثیرگذار هم رفتند که جایگزین آنان جذب 

می شوند.
 

 »اسکوچیچ« تمرینات استقالل و سپاهان را در ترکیه
 نظاره می کند

دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، قصد دارد با سفر به ترکیه از تمرینات و روند 
آماده سازی بازیکنان و تیم های ایرانی دیدن کند.

درحالی که نیمکت ســرمربی گری تیم ملی فوتبال کشورمان پس از عزل ناتمام دراگان اسکوچیچ 
همچنان در اختیار این مرد کروات است، او به کارش در تیم ملی ادامه می دهد و تیم ها و بازیکنان 
ایرانی را زیر نظر دارد.پس از جلســه هفته گذشته هیئت رییسه فدراســیون فوتبال با اسکوچیچ، 
»احسان اصولی« اعالم کرد سرمربی کروات تیم ملی که برای حضور در این جلسه و سفری یک روزه 

به تهران آمده به کشورش بازخواهد گشت و سی ام تیرماه به ایران سفر می کند.
این در شرایطی است که پس از ابقای اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی، برنامه سفر او به ایران تغییر 
کرد و مطابق برنامه جدید سرمربی کروات برای دیدار با لژیونرها و البته صحبت با مربیان تیم های 

باشگاهی آن ها، مدت بیشتری در اروپا می ماند و سپس به کشورمان بازمی گردد.
اســکوچیچ تصمیم گرفته در زمان حضورش در اروپا در صورت فراهم شدن شرایط سفری هم به 
ترکیه داشته باشد تا ضمن دیدار با نفراتی مثل سیدمجید حسینی یا علی کریمی، تمرینات تیم هایی 
مثل سپاهان، استقالل، گل گهر، تراکتور و سایر تیم های ایرانی که همزمان با سفرش در این کشور 

حضور دارند را زیر نظر بگیرد.

مستطیل سبز

رییس اسبق سازمان تربیت بدنی:

  دکان »فائزه  هاشمی«
 در ورزش زنان را بستم!

رییس اسبق سازمان تربیت بدنی تند و بی پروا 
نســبت به اظهــارات فائزه هاشــمی واکنش 
نشان داد و به »ایســنا« گفت: فائزه هاشمی 
هر از چندگاهی افاضاتی دارند که ویژه خودش 
اســت. یک بار به بنده گفت شما ورزش بانوان 
را تعطیل کرده اید. به او  گفتــم خیر، بنده یک 
دکان را تعطیل کــردم. فائزه هاشــمی تحت 
عنوان ورزش بانوان دکان بــاز کرده بود و بنده 
این دکان را تعطیــل کردم. در حــال آمادگی 
برای تغییر وضعیت ورزش بانــوان بودیم. آن 
زمان ســاختمان حجاب را در اختیار داشتیم 
و انجمن هایی ایجاد شــده بود که مشــغول 
فعالیت در حــوزه بانوان بودند. ســال قبل تر 
برای آن هــا 8۰۰ میلیون تومــان در نظر گرفته 
شــده که آن هم به طور کامل تخصیص نیافته 
بود. از همکاران پرســیدم تا جایــی که اطالع 
دارم بودجه در نظر گرفته شــده برای کمک به 
فدراســیون ها معادل 8 میلیارد تومان است و 
این بدان معناست که صرفا ۱۰ درصد این رقم به 
ورزش بانوان اختصاص یافته که جواب دادند 
بله و این رقم نیز کامل تخصیص نیافته است.
وی افزود: این عدد بسیار کم به نظر می رسید 
و تصمیم گرفتیم این مســئله را بررسی کنیم. 
نصف جمعیت کشــور زن بودنــد، هرچند این 
بدان معنا نبــود که باید در تمامی رشــته های 
ورزشی زنان را اعزام کنیم؛ اما زنان در بسیاری 
رشته ها می توانستند از مردان بهتر عمل کنند، 
بنابراین باید از نظر فراهم کردن امکانات شرایط 
را تسهیل می کردیم تا حســب شرایط، کارایی 
و ظرفیت ها از این امکانات بهره مند شــوند و 
نباید جلــوی فعالیت بانوان گرفته می شــد.

مهرعلیزاده افزود: تصمیم گرفتم سالن حجاب 
را از نزدیک ببینــم. در دو طبقه آن دکه هایی که 
بعضا مساحت ۲ متری داشــتند با تیر و تخته 
ایجاد کرده بودند. دکه هایی تحت عنوان انجمن 
سوارکاری، انجمن تیراندازی و... سالنی بزرگ 
را به 3۰ تا ۴۰ انجمن ورزشی تقسیم کرده بودند 
و در هر کدام یک میز بسیار کوچک که یک نفر 

هم به زور در آن قرار می گرفت جا شده بود. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

در سپاهان؛ همه منتظر 
فرود آمدن یک بمب

سپاهان این روزها سخت مشغول تمرین 
است تا در قامت یک مدعی قهرمانی وارد 
لیگ برتر شــود. در یکی از قســمت های 
تمرین ســپاهان رقابت و چهره ها طوری 
بود که گویا همه به جای توپ منتظر فرود 
آمدن یک بمب بودند!شــهریار مغانلو که 
قامت بلندی دارد جلوتر از بقیه آماده زدن 
توپ می شود، کاپیتان جالل علی محمدی 
پشت سر او کمین کرده و محمد نژادمهدی 
و فرشــاد احمــدزاده نیز دیگــر مدعیان 

تصاحب توپ هستند.

ملی پوش سابق دوومیدانی ایران می گوید وضعیت 
این رشته خوب نیست و در حال بازگشت به دوره ای 
هســتیم که از طریق وایلدکارت در مسابقات معتبر 
شــرکت می کردیم.احســان مهاجر شــجاعی در 
گفت وگو با ایسنا به کاهش سهمیه های دوومیدانی 
ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان از ۹ سهمیه 
دور قبل به پنج ورودی اشاره و بیان کرد: باید دید که 
مسئول کمیته اســتعدادیابی فدراسیون چه کسی 
است. متاسفانه با این روند در سال های آینده بدتر 

هم می شود، باید برنامه ریزی بهتری صورت بگیرد.
وی افزود: وضعیــت در رده های دیگــر هم همین 

است. در رده بزرگســاالن هم طی سال های گذشته 
۱۰، ۱۲ سهمیه جهانی می گرفتیم اما االن به دو ورودی 
رسیده و سال به سال بدتر می شود. داریم به زمانی 
برمی گردیم که ورزشکاران با وایلد کارت در المپیک و 
قهرمانی جهان شرکت می کردند. این نشان می دهد 
که طی 7، 8 ســال گذشــته خوب کار نشده است. 

وزارت ورزش هم اقدامی انجام نمی دهد.
وی در مورد عدم حضور حــدادی در قهرمانی جهان 
با توجیه حمایت از مهدی پیرجهان که موفق به اخذ 
ویزای آمریکا نشد، گفت: احسان می توانست برود 
و مشکلی نداشــت حتی مدتی هم در آمریکا بود و 

به تازگی برگشــته اســت. باید رک و راست باشیم، 
مگر می شود کسی توان کسب مدال داشته باشد و 
نرود؟ اگر می توانست مدال بگیرد و نرفته به پرچم و 
هزینه هایی که برایش شده خیانت کرده است. او اگر 
می دانست جزو هشت نفر اول هم می شود ۱۰۰ درصد 

می رفت. حقش هم بود که برود. 

احسان حدادی در چه صورتی به آمریکا می رفت؟
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مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه:

عملیات پیشرفت خط 2 مترو، در اولویت اول است
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه  گفت: تونل های خط ۲ متروی اصفهان تا پایان 
سال ۱۴۰۲ به پایان خواهد رسید.سید محسن واعظی فر  با اشاره به وضعیت فعلی خط ۲ متروی 
اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر عملیات پیشــرفت خط ۲ مترو، در حال توسعه و در اولویت 
اول است که مسافت آن ۱۴ کیلومتر و دارای ۱۶ ایستگاه و از ایستگاه دارک )شمال زینبیه( آغاز و 
تا ایستگاه شهید حجازی )اول کهندژ( ادامه خواهد داشت؛ همچنین دستگاه حفاری ۹.۵ متری 

کار خود را از جبهه غربی آغاز و عید غدیر به ایستگاه دوم رسید.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان و حومه با اشــاره به روند حفاری هــای مترو افزود: 
عملیات حفاری ۱۲ بهمن ســال گذشــته در ایستگاه شــهید خرازی آغاز شــد و در حال حاضر 
نیز در ایستگاه شــهید حجازی آغاز به کار شــده و به ایستگاه شــهید خرازی در خیابان صاحب 
روضات رسید و برای عید غدیر تا ایســتگاه بیمارستان کاشــانی ادامه پیدا کرد؛ ایستگاه بعدی 
خیابان خلجاست که اقدامات و حفاری های آن در حال انجام اســت.وی با بیان اینکه ایستگاه 
بعدی ایســتگاه امام حســین )ع( اســت که برای خط ۲، غربی-شرقی و ایســتگاهی تبادلی 
برای هر ۲ خط است، خاطرنشان کرد: ایستگاه بعدی ایســتگاه آمادگاه است که در حال حاضر 
در زیر زمیــن بر آن کار می شــود، پس از آن بــه ترتیب ایســتگاه های نقش جهــان در چهارراه 
 شکرشــکن، امام علی )ع( واقع در میدان امام علی )ع( و ایســتگاه ابن ســینا واقع در چهارراه

 ابن سینا قرار دارد. مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه با بیان اینکه از سمت دارک نیز 
۲ دستگاه TBM با عمق ۷ متر در حال حفاری هستند و تا به االن ۵ کیلومتر جلو آمد و به ایستگاه 
الله که روباز است رسیده اند، گفت: یکی از دستگاه ها به سمت جلو رفته تا به ایستگاه شاهد برسد، 
پس از ایستگاه شــاهد، ایستگاه طوقچی قرار دارد و در نهایت به ابن ســینا می رسد.وی با تاکید 
بر اینکه اعالم کردیم خط ۲ را از پایه می توانیم ۷ ســاله تمام کنیم، بیان کرد: در همین راستا سال 
گذشته اعالم کردیم ۲ سال از کار گذشــته و می توانیم ۵ ســال آینده پروژه را تحویل دهیم، اما 
شرط آن منابع مالی است که در شرایط فعلی کشور، شهرداری ها در این جهت تحت فشار هستند 
و نتوانتسند آن گونه که باید این منابع را برســانند به همین دلیل هرچه منابع دیرتر یا کمتر برسد 
زمان اعالمی طوالنی تر خواهد شد.واعظی فر با اشاره به هزینه های ساخت مترو عنوان کرد: طبق 
میانگین جهانی هزینه هر کیلومتر تونل مترو ۵۰ میلیون یورو است، تنها هزینه قرارداد تجهیزات 
۵۹۴ میلیون یورو شده که حدودا ۶۰ درصد مترو است و برای ۲۴ کیلومتر خط ۲ حدود یک میلیارد 

و ۲۰۰ میلیون یورو نیاز است.
 

اصفهان؛ پیشتاز در تولید محصوالت گلخانه ای
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: استان اصفهان از نظر سطح زیر کشت 
محصوالت گلخانه ای رتبه سوم را در کشور کســب کرده است.احمدرضا رییس زاده با بیان اینکه  
استان اصفهان از نظر سطح زیر کشــت محصوالت گلخانه ای رتبه سوم را در کشور کسب کرده ، 
اظهار کرد: سطح زیر کشــت گلخانه ای در اســتان اصفهان ۲۴۴۰ هکتار و میزان تولید گلخانه ای 
سبزی و صیفیجات ۳۲۱ هزار تن  درسال است.وی ادامه داد: محصوالت عمده کشت گلخانه ای 
در اصفهان شــامل:فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی و خیار است که شهرستان هایی همچون تیران و 

کرون، فالورجان، دهاقان و مبارکه تولید کننده این محصوالت هستند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان، روسیه و کشور های حاشیه خلیج فارس 
را جزو کشــور های هدف برای صادرات محصوالت گلخانه ای دانســت و افزود: میزان صادرات 
محصوالت گلخانه ای در استان از اســفند ۱۴۰۰ تا کنون ۴۱ و نیم هزار تن بوده است.رییس زاده 
تصریح  کرد: استان اصفهان از نظر تولید کشت گلخانه ای محصوالت فلفل رتبه اول، گوجه فرنگی 

رتبه دوم و خیار رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داده است.

آبادانی محور تاریخی چهارباغ در دستور کار شورای شهر؛

فرصت رونق

ایمنا   گذر فرهنگی و تاریخی چهارباغ ظرفیت بسیار مناسبی 

برای جذب گردشــگران و به دلیل وجود بناهای تاریخی دوران صفویه از 
ویژگی های بســیار مهمی برخوردار بوده و مانند سایر محورهای تاریخی 
دنیا به پیاده راه تبدیل شده است تا برای نســل های آینده ماندگار باشد 
و در حال حاضر نیز پذیرای شــهروندان و گردشــگران بسیاری است.با 
فرهنگ سازی های انجام شده این محور تاریخی به صورت پیاده رو ساخته 
شد و در اختیار شهروندان و گردشگران قرار گرفت. حفظ میراث تاریخی 
و ماندگار گذر فرهنگی و تاریخی چهارباغ از مهم ترین مسائل برای جذب 
گردشگران است.در حال حاضر شورای اسالمی شهر اصفهان برای رونق و 
آبادانی محور تاریخی چهارباغ توجه الزم را دارد و مسائل مربوط به این گذر 
فرهنگی و تاریخی را مانند سایر مباحث شهری پیگیری می کند، شورای 
ششم شــهر اصفهان تاکید دارد، اگر شــهروندان در مورد بهتر شدن ارائه 
خدمات این محور تاریخی و گذر فرهنگی پیشــنهاد و انتقادهایی دارند، 
پذیرای شنیدن آن برای رونق و آبادانی بیشتر چهارباغ و خدمات بهینه به 

شهروندان خواهد بود.

چهارباغ یک مجموعه منحصربه فرد در تمام کشور است
ابوالفضل قربانی، نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره 
به ویژگی های محور چهارباغ به خبرنگار ایمنــا، می گوید: گذر فرهنگی و 

تاریخی چهارباغ از دیرباز و از اواســط فعالیت دوره سوم شورای اسالمی 

شــهر اصفهان مورد توجه قرار گرفت و موضوع اصلی نیز این بود که بحث 
مربوط به دولت خانه صفوی احیا شود و یکی از محورها در این مورد چهارباغ 
بود.وی با بیان اینکه پیاده راه شــدن این مسیر با توجه به ویژگی تاریخی 
این گذر از همان موقع مطرح شــد و مورد مطالعه قرار گرفت، می افزاید: 
برنامه ریزی الزم در مورد این گذر فرهنگی انجام و از همان دوره مدیریت 
شهری اقدامات عملیاتی و عمرانی این محور شروع شد. یکی از اقدامات 
اساســی که در آن زمان صورت گرفت، موضوع بدنه سازی شرق چهارباغ 
بود که در شــرایط کنونی می بینیم این اقدام انجام شده است، همچنین 
فرهنگ سازی قرار گرفتن این مسیر به شکل پیاده راه در اختیار مردم نیز مد 
نظر بود و آمادگی های الزم برای این منظور مورد توجه مسئوالن و مدیران 

شهری قرار داشت.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح می کند: به دنبال پیاده راه 
شــدن، اقدامات عمرانی در ســطح چهارباغ انجام و با تکمیل کف سازی 
چهارباغ سرعت فعالیت های عمرانی بیشتر شــد تا در شرایط فعلی این 
مجموعه به شکل کنونی مورد استفاده شهروندان قرار گیرد. پیاده راه شدن 
بعضی از محورها در شهرهای تاریخی امری عادی است، تمام شهرهای 
تاریخی و بزرگ بخش های تاریخی شهر خود را به شکل پیاده راه در اختیار 
مردم قرار دادند تا جلوه های بصری بهتری را ایجاد کند و اثرات و بناهای 

تاریخی در آن مسیر حفظ شود.

رسیدگی بهتر به مباحث با پیش بینی شورای عالی چهارباغ
قربانی با تاکید بر اینکه برای بهتر اداره شدن این مجموعه و جلوگیری از 
مسائلی که ممکن است به دنبال داشته باشد، بحث پیاده راه شدن برای 
صنوف و برخی از اهالی محل و رسیدگی بهتر به وضعیت عمرانی چهارباغ 
یک شورای عالی پیش بینی شده اســت، می گوید: محوریت این اقدام 
با مجموعه شــهرداری اصفهان اســت، اما با توجه به اینکه این مجموعه 
یک مجموعه فرهنگی اســت، تمام نهادهای مربوطــه در این مجموعه 
حضور فعال دارند تا مباحث دقیق تر بررســی و پیگیری شود.وی اضافه 
می کند: شهرداری در حیطه وظایف خود در این مجموعه فعالیت می کند 
و دســتگاه های دیگر نیز باید وظیفه ذاتی و قانونی خــود را در این ارتباط 
انجام دهند، شهرداری اصفهان جنبه های عمرانی این محور را بر عهده دارد 
و در حفظ و نگهداری، زیبایی، نظافت و در عین حال کمک به برنامه های 
فرهنگی که می تواند در مجموعه چهارباغ شکل گیرد، ایفای نقش می کند.

شهرداری به تنهایی نمی تواند مسائل چهارباغ را بر عهده بگیرد
وی تصریح می کند: به طور یقین بــرای حفظ وضعیت موجود چهارباغ و 
بهبود آن تمام دستگاه هایی که مسئولیت دارند باید در این حوزه اقدام کنند 
و شهرداری نمی تواند به تنهایی مسائل مربوط به چهارباغ را بر عهده بگیرد، 
عالوه بر اینکه قانون این اجازه را نداده اســت و دســتگاه های دیگری که 
متولی مسائل مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و بحث های 
انتظامی هستند، نیز باید در این مورد به مسئولیت ذاتی خود عمل کنند. 
قربانی با تاکید بر اینکه موضوع مربوط به دست فروشان در بحث چهارباغ 
طبیعی اســت و باید در یک مجموعه بزرگ تر در مــورد آن تصمیم گیری 
شود، می گوید: این بحث بیشتر به حیطه کار استانداری مربوط می شود 
که مباحث مربوط به اتحادیه اصناف و هماهنگی ها در این مورد باید انجام 
شود، اگر جایی سد معبری اتفاق بیفتد، شهرداری مطابق وظیفه ای که بر 
عهده دارد برای جمع آوری مواردی که ایجاد راه بندان و مســیر مردم برای 
تردد را دچار اختالل می کند، باید برخورد قانونی داشته باشد.نایب رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان می کند: جذب گردشگران داخلی 
و خارجی از ویژگی های بسیار مهم چهارباغ است، بسیاری از گردشگران 
آرزوی دیدن چهارباغ اصفهان را دارند و با رعایت تمام ضوابط و مســائلی 
که وجود دارد این ظرفیت در چهارباغ موجود است که گردشگران بتوانند 
از این محور تاریخی بهره مند شــوند.وی در خصوص اهمیت استفاده از 
المان های دوره صفوی در محور چهارباغ، می افزاید: استفاده از المان های 
دوره صفوی در محور چهارباغ می تواند به احیای تاریخی این محور برای 
گردشگران کمک کند، طبیعی است که یکی از مسائل مهم در بحث چهارباغ 
المان هایی اســت که در دوره صفوی چهارباغ وجود دارد و باید این موارد 
حفظ و در نگهداری آنها تالش شود، چه بسا در آینده این ظرفیت ایجاد شود 
که المان های دیگری که در این خصــوص وجود دارد، در چهارباغ معرفی 
شود.یعنی عنوان های مربوط به دوره صفویه که در جای دیگر شهر اصفهان 
وجود دارد، باید در چهارباغ برای گردشــگران معرفی شــود و این فرآیند 

می تواند توسط سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری برنامه ریزی شود.

شهردار اصفهان گفت: خرید خودروهای میدل باس 
برای مســیرهایی که تعداد مســافر کمتری دارد، در 
دســتور کار شــهرداری قرار گرفته اســت تا سرعت 
حمل ونقل را در شــهر افزایش دهیم.علی قاسم زاده 
در برنامه رادیویی »ســالم اصفهان«، ضمن قدردانی 
از تمــام تشــکل های خودجوش مردمــی به جهت 
برگزاری جشن های ویژه دهه امامت و والیت و عید 
ســعید غدیر خم، اظهار کرد: با برگزاری این مراسم، 
معنویت، نشاط، شــادابی و احسان شهر در رسیدگی 
به مردم بی بضاعت تجلی یافت و اصفهان به یک شهر 

معنوی و بانشاط تبدیل شد.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر یکی از دغدغه های شــهرداری و شهروندان با 
توجه به مباحــث ترافیکی و گرم شــدن هوا موضوع 
حمل ونقل و ترافیک اســت، افزود: در ســال جاری 
حدود ۶۰ درصد بودجه عمرانی را به مباحث مربوط به 
حمل ونقل اختصاص داده ایم.شهردار اصفهان ادامه 
داد: پیش بینی شده است که از ابتدای مهرماه شرایط 
حمل ونقلی بهتری را در شــهر داشته باشیم،بنابراین 
یکی از تصمیمات جدیدی که اعمال می شود، افزایش 
یک ساعته فعالیت مترو و اتوبوس های شهر است، 
بنابراین فعالیت مترو تا ســاعت ۲۲ و اتوبوس ها تا 
ســاعت ۲۲:۳۰ افزایش می یابد تا شهروندان بهتر از 
وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند و نگران زمان 
بازگشــت خود به منزل نباشــند.وی گفت: در صدد 

هستیم برای اول مهرماه، مدت انتظار شهروندان در 
ایستگاه ها را به کمتر از ۱۰ دقیقه برسانیم، زیرا معتقدیم 
آن زمان شهروندان برای انجام سفرهای درون شهری 
خود کمتر از وســایل شــخصی و بیشــتر از وسایل 
حمل ونقل عمومی استفاده می کنند.قاسم زاده با بیان 
اینکه شــهرداری در صدد خرید اتوبوس های جدید 
برای شهر اصفهان اســت، افزود: خرید خودروهای 
میدل باس برای مسیرهایی که تعداد مسافر کمتری 
دارد در دستور کار شهرداری قرار گرفته است تا سرعت 
حمل ونقل را در شهر افزایش دهیم.وی تاکید کرد: این 
عهد متقابل را با شهروندان می بندیم که اگر توانستیم 
مدت انتظار آنها در ایستگاه ها را به حدود پنج دقیقه 
برسانیم وشهروندان نیز کمتر از وسایل نقلیه شخصی 

خود استفاده کنند.

شهردار  در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«:

میدل باس به خیابان های شهر  می آید

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی حمل ونقل ترافیک شهرداری اصفهان تشریح کرد:

هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی در دو قاب
رییــس اداره مطالعات و برنامه ریزی حمل ونقل ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: شــرکت واحد 
اتوبوسرانی شــهرداری اصفهان تاکنون اقدامات مهمی در زمینه هوشمندســازی این ناوگان انجام 
 )AFC( و پرداخت الکترونیک )AVL( داده است که در قالب دو سیستم کنترل هوشــمند ناوگان
اجرا می شــود.محمد پورمیدانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در راستای شعار سال ۱۴۰۱ 
مبنی بر »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« و حمایت از طرح های نوآوری برای توسعه سامانه های 
ترافیکی، چندین پروژه به منظور بهبود وضعیت حمل ونقل و ترافیک تعریف شد که در مراحل انعقاد 
قرارداد و بهره برداری است.وی با اشاره به سامانه مرصاد، ادامه داد: در این سامانه اطالعات مربوط به 
تصادفات به صورت هوشمند و آنالین ثبت و تحلیل های مورد نیاز ارائه می شود.رییس اداره مطالعات 
و برنامه ریزی حمل ونقل ترافیک شــهرداری اصفهان افزود: شــرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری 
اصفهان تاکنون اقدامات مهمی در زمینه هوشمندسازی این ناوگان انجام داده است که در قالب دو 
سیستم کنترل هوشــمند ناوگان )AVL( و پرداخت الکترونیک )AFC( اجرا می شود.وی با بیان 
اینکه در سیستم مانیتورینگ ناوگان که ابزاری برای تعیین مکان جغرافیایی خودرو است، اتوبوس 
در حال حرکت از راه دور کنترل و گزارش هایی از کارکرد آن در سیستم ثبت می شود، تصریح کرد: این 
سامانه با هدف مدیریت حرکت ناوگان طراحی شــده و مدیریت مسیرهای حرکت، پایش سرعت 
ناوگان و مدیریت مصرف سوخت را انجام می دهد.پورمیدانی با اشاره به ویژگی های سامانه پرداخت 
الکترونیک، اضافه کرد: این سامانه مربوط به سیستم جمع آوری کرایه خودکار و متشکل از دستگاه 
کنترل تردد و کارت هوشمند بدون تماس، دستگاه فروش و چک بلیت است.وی گفت: طراحی سنتی 
شبکه اتوبوسرانی بر اساس متدهای جدید و روش های علمی تر و برخط بودن، باز طراحی شده است 
که بر اساس آن برنامه های زمان بندی برای اتوبوس تعریف شد و مسیر حرکت اتوبوس در خطوط 
مختلف را از زمان حرکت تا رسیدن به ایستگاه مقصد نشان می دهد که چه بازه زمانی طول می کشد.

تجهیز دوچرخه های هوشمند به موقعیت یاب
رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی حمل ونقل ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: بر اساس برنامه 
زمان بندی تعریف شده از مبدأ تا مقصد، عواملی همچون ترافیک، خرابی اتوبوس، ازدحام، مسافران 
و خودرو نقش دارد که باعث اخالل در مسیر حرکت اتوبوس می شــود و در طراحی جدید اطالعات 
بر خط اتوبوس دریافــت و برنامه ریزی مجدد انجام می گیرد.وی، افزایش اســتفاده از خودروها و 
موتورســیکلت های برقی را برای کاهش آلودگی هوا موثر خواند و گفت: در همین راستا با تعدادی از 
شرکت های دانش بنیان وارد مذاکره و عقد قرارداد شدیم، همچنین دوچرخه های اشتراکی را تعریف 
کردیم که با رفع نقص های متعدد و استفاده از آخرین تکنولوژی دنیا، دوچرخه های هوشمند یا نسل 
چهارم با کاربری های جدید طراحی شد.پورمیدانی با بیان اینکه دوچرخه های هوشمند به اپلیکیشن 
جی پی اس )موقعیت یاب( مجهز است، ادامه داد: شهروندان پس از اتمام کار، دوچرخه را در آخرین 
مقصد خود رها می کنند که با شناســایی محل دوچرخه، کاربران شرکت بهره بردار دوچرخه های رها 
شــده را از ســطح شــهر جمع آوری می کنند، البته با این روش می توان طرح توسعه ایستگاه های 
دوچرخه را عملیاتی کرد.وی با اشاره به توسعه بازی های ترافیکی، گفت: آموزش و آشنایی کودکان 
و نوجوانان با قوانین ترافیکی و اجرای فرهنگ ترافیکی از طریق بازی های ترافیکی در دســتور کار 
اســت که در این زمینه پروژه های متعددی تعریف شد؛ اما هنوز اجرایی نشــده است.رییس اداره 
مطالعات و برنامه ریزی حمل ونقل ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه از سال گذشته همایش ها 
و ایده کاپ هایی در راستای شناسایی مشکالت شهری و رفع آنها برگزار شده است، ادامه داد: به منظور 
بهره مندی از ایده ها و طرح های نو از سوی دانشجویان، شــهروندان و افراد مختلف در راستای رفع 
مشکالت شهر ایده کاپ های طراحی شد که امسال نیز در صدد اجرایی کردن آن هستیم.وی با بیان 
اینکه دوچرخه های هوشمند به اپلیکیشن جی پی اس )موقعیت یاب( مجهز است، گفت: با این روش 

می توان طرح توسعه دوچرخه را اجرایی و عملیاتی کرد.

با مسئولان

خبر روزگزارش

معاون شهردار  مطرح کرد:

 حفظ و ایجاد فضای سبز 
در دل محله های شهر 

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار 
اصفهان گفت: اولویت شهرداری حفظ و ایجاد 
فضای سبز در دل محله های شهری، ساماندهی 
و ایجاد تفرجگاه های شــهری است که در این 
راســتا از طرح های جدید تفرجگاهی و فضای 
سبز استقبال می کنیم.مهدی بقایی در حاشیه 
بازدید از پروژه های منطقه دو شهرداری اصفهان، 
اظهار کرد: نظافت شهری و حساسیت بر حفظ 
پاکیزگی محله ها برای مدیریت شهری بسیار 
حائز اهمیت اســت، کما اینکه مــردم منطقه 
نیز تاکید زیادی بر نظافــت و پاکیزگی معابر، 
خیابان ها و محله هــا دارنــد و از طریق ۱۳۷ 
درخواســت های خود را اعالم می کنند.وی با 
تاکید بر نظافت بیشتر محله ها و کوچه ها، افزود: 
منطقه دو شهرداری حدود ۱۷۰ نیروی پاکبان 
در حوزه نظافت شــهری در اختیار دارد که باید 
نظارت بر عملکرد پاکبانان خدمات شــهری با 
دقت بیشتری انجام شود.معاون محیط زیست 
و خدمات شهری شــهردار اصفهان با اشاره به 
تامین فضای ســبز بختیاردشت، تصریح کرد: 
اولویت شــهرداری حفظ و ایجاد فضای سبز 
در دل محله های شــهری، ساماندهی و ایجاد 
تفرجگاه های شهری به خصوص در محله های 
منطقه دو اســت، اما انتظار داریم برای ایجاد 
و حفظ فضای ســبز جدید طرح ارائه شــود تا 
تامین بودجه مناسب نیز مورد توجه قرار گیرد.

محمد صیرفی نژاد، مدیر منطقه دو شهرداری 
اصفهان نیــز در این بازدید، با اشــاره به ایجاد 
فضای سبز عرصه ۵۳ هکتاری شهرک پرتو و 
پارک کوهستانی این منطقه، اظهار کرد: با توجه 
به ضرورت ایجاد فضاهــای تفرجگاهی برای 
شــهروندان و توسعه فضای ســبز اکولوژیک 
منطقه دو، با همکاری سازمان پارک ها و فضای 
سبز نسبت به احداث فضای سبز ۵۳ هکتاری 
در مجاورت شهرک پرتو و پارک کوهستانی در 
این محدوده اقدام کرده ایــم، البته با توجه به 
محدودیت منابع مالی منطقــه، انتظار داریم 
در موضوع توســعه و نگهــداری این مجموعه 
تفرجگاهی مدیریت شــهری از منابع مالی در 

اختیار، به منطقه دو کمک کند.

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

توسعه زیرساخت های شهر از مسیر مشارکت با سرمایه گذاران
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: در صدد هستیم از مسیر مشارکت، زیرساخت های شهر را به صورت برد-برد اقتصادی با مشارکت کننده توسعه دهیم.

محسن رنجبر اظهار کرد: به رغم اینکه درآمدهایی همچون فروش اموال منقول، فروش امالک شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده یا دریافت وام از بازار مالی در شهرداری 
وجود دارد، اما بخش عمده آن درآمدهای ناشی از صدور پروانه ساختمانی و عوارض است که در صدد هستیم درآمدهای متنوع را به سمت درآمدهای مشارکتی پیش 
ببریم؛ به عبارتی از موجودی های شهر درآمد داشته باشیم نه اینکه بارگذاری های جدید در شهر ایجاد کنیم، زیرا بارگذاری جدید به معنای آن است که زیرساخت های 
متناسب نیز باید افزایش یابد.وی افزود: برای افزایش استفاده از منابع درآمدی ناپایدار که به حوزه ساخت وساز بازمی گردد، انگیزه زیادی نداریم و در صدد هستیم از 
مسیر مشارکت با سرمایه گذاران، زیرساخت های شهر را به گونه ای که برد-برد اقتصادی با مشارکت کننده باشد، توسعه دهیم که این نوع جذب درآمد و مشارکت، کیفیت 
زندگی را بهتر از قبل توسعه می دهد.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به هزینه های شهرداری، ادامه داد: هزینه های نظافت و رفت وروب شهر، جمع آوری 

پسماندها و مدیریت آن، مباحث مربوط به حمل ونقل عمومی، فضای سبز شهر و نظم و انضباطی که باید در شهر حاکم باشد، توسط شهرداری انجام می شود.

اختتامیه جشنواره 
فروش بازارهای 

روز کوثر
اختتامیه جشــنواره فروش 
عید قربــان تــا عیــد غدیر 
بازارهای روز کوثر -سی و یکم 
تیرماه-همراه با قرعه کشــی 
و معرفی برنــدگان در باغ نور 

اصفهان برگزار شد.
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در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شد:

تقسیم 65 تومان سود پاالیشگاه به ازای هر سهم

یکشنبه 02 مرداد  1401 / 24 ذی الحجه 1443 / 24 جوالی  2022 / شماره 3583

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

شرکت پاالیش نفت اصفهان به ازای هر سهم، 650 ريال سود توزيع كرد. مجمع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده شــرکت پاالیش نفت اصفهان سال مالی 
منتهی به 29 اسفند ماه 1400 با حضور 75.84 درصد سهامداران برگزار و پس از تصویب صورت 

های مالی، به ازای هر سهم 65 تومان به تصویب رسید.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، چشــم انداز این شرکت را ارتقا به یک هلدینگ موفق 
پتروپاالیشــی در منطقه با باالترین ضریب پیچیدگی تا ســال 1405 بیان کرد و گفت: ضریب 
پیچیدگی این شــرکت در حال حاضر با احتساب سهم شــرکت در  پتروشیمی، اصفهان و نفت 

سپاهان 6.2  بوده که پیش بینی شده این ضریب تا 4 سال آینده به باالی 12 برسد.  
محسن قدیری، دستيابی به مزيت رقابتی پايدار را نيازمند تغييرات در جهت تكنولوژی و توسعه 
كسب  وكار و زنجيره ارزش دانست و تاکید كرد: اين شركت با حركت در راستای  توسعه پايدار، 

توانايی  توليد بيش از  400 فرآورده نفتی را در آينده دارد. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی 
به 29 اسفند 1400 را 16.5 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: ضریب حاشیه سود خالص این 

شرکت 7.8 درصد بوده که بسیار اندک است.
قدیری گفت: این شــرکت در حال حاضر از لحاظ حاشيه سود خالص، در رتبه های یکی به آخر 
و پس از پاالیشــگاه آبادان قرار دارد که تا سال 1405 پیش بینی می شــود با افزايش ضریب 
پیچیدگی، بیشترین حاشيه سود را در بین شرکت های پاالیشی کشور به خود اختصاص دهد.
وی از راه اندازی کامل پروژه واحد تصفیه گازوییل پاالیشــگاه اصفهان تا شــهریورماه امسال با 
ظرفیت 100 هزار بشکه گازوییل یورو 5 خبر داد و گفت: با بهره برداری این پروژه عالوه بر افزایش 

ساالنه 6 هزار میلیارد تومانی ســود شــرکت 69 صدم نیز ضریب پیچیدگی شرکت را افزایش 
می دهد. 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان از تصویب قرارداد  فاز ساخت  و نصب واحد گوگرد زدایی 
از ته مانده برج های تقطیر پاالیشــگاه  اصفهان )RHU( در هیئت مدیره این شرکت خبر داد و 
گفت: این پروژه در سال 1404 راه اندازی می شــود و در حال حاضر، فاز مهندسی و خريد آن 

بيش از 35 درصد پيشرفت دارد. 
قدیری با اشاره به این که طرح واحد  شکست کاتالیستی بستر سیال )RFCC( شرکت پاالیش 
نفت اصفهان و زنجیره های وابسته به آن پس از 15 سال هنوز اجرایی نشده است، افزود: واحد 
)RHU( و )RFCC( مکمــل یکدیگر بوده و با راه اندازی این دو واحد تا ســال 1405 »وکیوم 
باتوم« پاالیشگاه به محصوالت با ارزش افزوده بسیار باال حدود 60 هزار بشکه بنزین و 300 هزار 

تن پروپیلن تبدیل و حداقل روزانه 2 میلیون دالر به سود پاالیشگاه افزوده می شود.
وی با بیان این که با ایجاد واحدهای »میتیونین« و »اکريلونیتریل« در پاالیشگاه عالوه بر تولید 
مواد اولیه شرکت پلی اکریل اصفهان می توان خوراک دام هم تولید کرد،  گفت: ارزش افزوده هر 
بشکه بنزین 705 دالر بوده ولی ارزش افزوده میتیونین و آکریلونیتریل بیش از 3800 دالر است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشــاره به این که در زنجیره ارزش کروسین و گوگرد 
پروژه هایی دیده شده و در حال مطالعه است ،گفت: در حال حاضر این شرکت روزانه 35 هزار 

بشکه کروسین مازاد دارد که با ایجاد واحد الكيل بنزن خطی )L.A.B( می توان  انواع شوینده ها، 
پارافین های دارویی و صنعتی استحصال کرد. 

قدیری با بیان این که ساختار سازمانی شرکت پاالیش نفت اصفهان تا 2 ماه آینده به هلدینگ 
پتروپاالیشی ارتقا خواهد يافت،  افزود: به زودی 6 شــرکت جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت 

می رسد و تمام طرح های توسعه ای هلدینگ توسط این شرکت ها اجرایی خواهند شد.
وی گفت: با ارتقای این شرکت به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشی تا سال 1405 پیش بینی می 
شود ســود نیم میلیون دالر کنونی به 1.5 میلیارد دالر افزایش و ضریب پیچیدگی آن نیز باالی 
12 شود.مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه مصرف کنونی آب پاالیشگاه  را900 تا 
هزار متر مکعب در ساعت اعالم کرد و افزود: این شرکت برای تامین آب مورد نیاز خود طرح های 
زیادی تعریف کرده و با راه اندازی طرح های یاد شده مصرف آب پاالیشگاه افزایش پیدا نخواهد 
کرد. قدیری گفت: با اجرای 80 کیلومتر خط ریلی تمامی صنایع و کارخانه های مستقر در محدوده 
شاهین شهر همچون پاالیشگاه اصفهان تا سال 1405 به راه آهن سراسری متصل خواهند شد و 

این شرکت می تواند محصوالت خود را از طریق خطوط ریلی به سراسر کشور حمل کند. 
وی در ادامه با بیان این که شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال ایجاد سامانه برنامه ریزی منابع 
سازمان )ERP( برای یکپارچه ســازی تمام واحدها و اداره های شرکت بوده تا فرآیند تصمیم 
 گیری در شرکت شفاف، ســریع   و هوشمندانه  تر انجام شــود ، افزود: نیروی انسانی باالترین 
سرمایه یک سازمان بوده و برای بلوغ سازمانی یک ســازمان یادگیرنده، 5 سطح تعریف شده 
که نیروی انســانی پاالیش نفت اصفهان با اجرای برنامه های توسعه سرمايه های انسانی، از 

سطح 3 به سطح 4 ارتقا می یابد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان برای 
سال مالی منتهی به 2۹ اسفند سال 1400، سود هر سهم ۶50 ریال تعیین شد.جلسه مجمع 

عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان  روز چهارشنبه  2۹ تیر ماه 
با حضور ۷5.8۶ درصد از سهامداران به ریاست آقای توکلی، نماینده شرکت  نفت سپاهان به 

عنوان رییس جلسه برگزار شد.
در این جلسه ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سال مالی منتهی 
به 2۹ اسفندماه 1400  ارائه شد و پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات الزم و با توجه به تکالیف 
و رهنمودهای مندرج در صورت خالصه مذاکرات مجمع، به اتفاق آرا  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل صورت ســود و زیان، صورت وضعیت مالی، 
صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی سال مالی منتهی به 2۹ اسفندماه 
1400، با توجه به تکالیف تعیین شده صاحبان سهام مندرج درصورت خالصه مذاکرات مجمع، 
مورد تصویب قرار گرفت.در جهت  اجرای مواد ۹0، 23۹ و 240 اصالحیه قانون تجارت، مجمع 
مقررکرد مبلغ ۶50 ریال به عنوان سود خالص هر ســهم )۷5 درصد سود كسب شده(بابت 
عملکرد سال مالی 1400 تقسیم کند.موسسه حسابرسی هوشــیار ممیز  به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرســی حافظ گام به عنوان بازرس علی البدل 
 شرکت برای ســال مالی منتهی به 2۹ اسفندماه 1401 انتخاب شــدند  و مجمع اختیار تعیین 
حق الزحمه بازرس قانونی و حســابرس مســتقل را در چارچوب قرارداد فی مابین به هیئت 

مدیره شرکت تفویض کرد.

 سرمایه گذاری های انجام شده در راستای تبدیل شدن
 به هلدینگ پتروپاالیشی 

  خرید 48.1۶ درصد سهم پتروشیمی اصفهان
  خرید 1۷.31 درصد سهم نفت سپاهان

  افزایش ضریب پیچیدگی به میزان 0.۶۶ )ضریب پیچیدگی فعلی   با  حتساب سهم پاالیشگاه در این دو شرکت: ۶.2(
  راه اندازی واحد تصفیه گازوییل در تابستان 1401 با سرمایه گذاری 511 میلیون   یورو – ۶۷.848 میلیارد ریال و 

برآورد افزایش سودآوری 2۶3.103.8۹۶ دالر در سال با بازگشت سرمایه 4 ساله و سود ۶ همتی از این مجموعه

اقدامات مهم آتی توسعه پایدار
  احداث واحد گوگرد زدایی ته ماند برج های تقطیر RHU با هدف کاهش گوگرد موجود در ته ماند برج های تقطیر با سرمایه گذاری مورد 

نیاز 470 میلیون یورو – 18.343 میلیارد ریال و برآورد افزایش سودآوری 315 میلیون دالر در سال

  احداث واحد RFCC و زنجیره ارزش وابسته به آن با هدف جلوگیری از خام فروشی و سرمایه گذاری مورد نیاز 873 میلیون یورو و برآورد سود 398 میلیون دالر در سال، این واحد از شهریور وارد مدار می شود

RFCC ادامه زنجیره ارزش وابسته به  

  احداث واحد KHT با هدف ارتقای کیفیت فرآورده ها و افزایش سودآوری با 

سرمایه گذاری مورد نیاز 67 میلیون یورو و برآورد سود 16 میلیون دالر در سال

 سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد فنل استن

  سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بوتان، احداث واحد بوتادین و صنایع وابسته

  سرمایه گذاری در زنجیره ارزش پروپان، احداث واحد PDH و دستیابی به پروپلین

  سرمایه گذاری در احداث واحد اسید فسفریک )ترجیحا در شهرستان سمیرم(

 مجموع سرمایه گذاری ها در این 4 طرح 4 میلیارد یورو است

  بهینه سازی واحد حالل سازی و تولید انواع حالل های دارای ارزش افزوده

 تکمیل سرمایه گذاری در صنایع همجوار )4 هزار میلیارد تومان(

 اتصال به راه آهن سراسری 

 اهداف استراتژیک شرکت تا افق 1405
توسعه پایدار و متوازن 

  تبدیل شدن به هلدینگ موفق پتروپاالیشی با تحقق باالترین ضریب پیچیدگی باالی 12 در منطقه
  توسعه زیر ساخت های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

  اصالح و بهبود زیر ساخت ها و انرژی
  حفظ و تداوم تامین خوراک محصوالت

 مدیریت و توسعه زنجیره ارزش )همگون و نیمه همگون(
  توسعه ارزش در شرکت های زیر مجموعه

  ارتقای توان بازرگانی
  مدیریت بهینه منابع مالی و سر مشارکت و مدیریت سرمایه های انسانی
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