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براساس جزئیات جدید اعالم شده ازوام ودیعه مسکن ،میزان پرداختی درشهراصفهان  30میلیون تومان است؛
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استعفا دهند
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دردی که بدون درمان ماند

تقابل استقالل -سپاهان در

مرحله یک چهارم جام حذفی؛

جدال مرگ درآزادی
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خون شما

زند گی می بخشد

آگهی فراخوان تامين كنندگان مالی برای احداث
راه اصلی شهركرد – بازفت  ،شلمزار -ناغان

اداره كل راه و
شهرسازی استان
چهارمحال و بختياری

اداره كل راه و شهرســازی در نظر دارد برای تامین مالی تكمیل طرح احداث راه اصلی شــهركرد – بازفت  ،شلمزار  -ناغان از
تسهیالت مالی كه در چارچوب آئین نامه اجرایی ماده واحد قانون اصالح ماده  56قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی
از مقررات دولت ( )1مصوب  ( 1387به شماره /69454ت50913ه  -مورخ  ) 1393/6/20توسط تامین كننده مالی فراهم
می شود  ،استفاده نماید :
-1موضوع و مشخصات طرح  :احداث راه اصلی چهار خطه فرخ شهر – دزك – شلمزار – گردنه زره به سمت خوزستان به طول
 55كیلومتركه قسمتی از طرح احداث راه اصلی شهركرد – بازفت  ،شلمزار  -ناغان شماره طبقه بندی  1303016105پیوست
یك قانون بودجه سال  1399كل كشور می باشــد .عملیات الزم جهت تكمیل و بهره برداری از این قطعه شامل تملك اراضی ،
عملیات اجرایی (زیر سازی  ،روسازی  ،نصب عالئم و  ) ...می باشد.
-2برآورد منابع مالی مورد نیاز برای تكمیل این قطعه از طرح به قیمت های فهرست بهای پایه راه  ،راه آهن و باند فرودگاه سال
 1399به مبلغ  5500میلیارد ریال با پیش بینی تعدیل در نظر گرفته می شود.
-3شروع بازپرداخت تسهیالت دریافتی پس از مدت اجرای طرح است و اصل و سود تسهیالت طی مدت  60ماه ( 5سال)
به صورت  20قسط سه ماهه باز پرداخت می گردد.
-4با عنایت به اخذ موافقت اصولی شماره  161008مورخ  99/04/08سازمان برنامه و بودجه كشور با تامین مالی این طرح ،
این سازمان باز پرداخت اصل و سود مورد نظر تسهیالت مالی فراهم شده را تضمین می نماید.
-5محاسبه سود  ،دریافت و بازپرداخت تسهیالت در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب  1362و اصالحات بعدی
آن و با رعایت عقود اسالمی مندرج در آن خواهد بود.
 -6تامین كننده مالی می بایست نرخ سود مورد انتظار خود را برای عقد قرارداد تسهیالت مالی اعالم نماید.
 -7تامین كننده مالی می بایست مستنداتی كه دال بر توانایی او در تامین مالی تسهیالت تعهد شده میباشد را برای بررسی
ارائه كند.
 -8تامین كننده مالی می بایست ضمانتنامه بانكی به میزان یك درصد كل مبلغ تسهیالت را مطابق فرم پیوست شماره  2آئین
نامه فوق الذكر ارائه نماید .چنانچه بانك های دولتی تامین كننده منابع مالی باشند  ،نیازی به ارائه ضمانتنامه بانكی نیست.

اهدای خون تداوم رسالت انسانی

 -9این ضمانتنامه پس از انعقاد قرارداد آزاد خواهد شد و درصورت استنكاف پیشنهاد دهنده از انعقاد قرارداد  ،این ضمانتنامه
به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد.
-10اداره كل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری پس از دریافت پیشــنهادات تامین مالی  ،پیشنهادی را كه ارزش فعلی
اقساط بازپرداخت آن طبق آئین نامه مذكور كمتر باشد  ،انتخاب می نماید .در شرایط برابر اولویت با پیمانكار طرح خواهد بود.
 -11از عالقه مندان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اطالعات بیشتر از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز به این اداره
كل به آدرس شهركرد  -سه راه كیان – ساختمان شماره  2اداره كل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری – معاونت
مهندسی و ساخت مراجعه نمایند.

م الف928840:

اداره كل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختياری

کافه سیاست

دوشنبه  20مرداد  20 / 1399ذی الحجه  10 /1441آگوست  /2020شماره 3041

درخواست وزارت ارتباطات برای رفع فیلترتوئیتر
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره رفع فیلتر توئیتر گفت :این موضوع جزو حوزه هایی است
که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اســت؛ اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.

پیچیدن نسخه تکراری استیضاح؛ این بار در مجلسی که ادعای اصالحات دارد

محمدجواد آذری جهرمی از درخواست

تهدید به استیضاح« زنگنه»

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات
برای رفع فیلتر توئیتــر خبر داد و گفت:
این موضوع جــزو حوزه هایی اســت
که مربوط به کارگــروه تعیین مصادیق
مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار
قرار نگرفته است.وزیر ارتباطات در دی
ماه سال گذشــته در همین رابطه درباره
اینکه بسیاری معتقد به رفع فیلتر توئیتر
هستند تا کاربران ایرانی بتوانند در فضای
مجازی ،نظرات خود را بیان کنند گفته بود که من موافق رفع فیلتر توئیتر هســتم .وی در خصوص
اینکه رفع فیلتر چقدر امکانپذیر است ،افزود :در این خصوص دادستانی کل کشور باید درخواست
هشت عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را در دستور کار قرار دهد.

پاسخ موالوردی و ابتکاربه ادعای میلیاردی «فتاح»
شــهیندخت موالوردی و معصومه ابتــکار به اظهــارات رییس بنیــاد مســتضعفان در رابطه با
بازپسگیری ملکی که از سوی بنیاد مســتضعفان در اختیار مرکز مطالعات زنان قرار گرفته بود،

زنگنه نتوانسته از نفت و گاز به عنوان یک ثروت
ملی و فرصتی برای سرمایه گذاری مولد در سطح

ملی و بینالمللی در جهت منافع کشور و رفاه مردم
استفاده کند

واکنش نشان دادند.شهیندخت موالوردی با اشاره به صحبتهای اخیر رییس بنیاد مستضعفان
درمورد بازپس گیری امالک این بنیاد ،در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت « :آقای فتاح!
شما را به سالمت نفس می شــناختم .کاش در جایگاه مهمی که قرار گرفته اید در روایتهایتان
بیش از پیش دقیق تر و مسئوالنه تر باشید تا با مغلطه طوری وانمود نشود گر حکم شود که مست
گیرند ...منتظر جوابیه مســتند و مســتدل هیئت مدیره موسســه بمانید.این موسسه که کامال
غیرانتفاعی اســت ،هیچگونه نفع و ما به ازای مالی برای اعضای هیئت امنا و مدیره خود ندارد».
همچنین معصومه ابتکار ،معاون رییس جمهور در امور زنان ،نیز در توئیتی نوشت« :آقای فتاح!
خیلی ها شما را به دیانت میشــناختند!صحبت شما اما اشتباه زیاد داشــت و نام بردن از من
وخانم موالوردی باحقیقت ماجرا سازگارنیست که گویا رانت یانفع شخصی بوده.ساختمان اوایل
دهه  ۷۰بانظر امام(ره) به موسسه مطالعات زنان داده شد که مامسئولیتی نداشتیم .رسانه ملی
بایدفرصت پاسخ دهد».

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان:

ازمشارکت تهران درمذاکرات افغانستان
استقبال میکنیم
سهیل شاهین ،ســخنگوی دفتر سیاســی طالبان در دوحه گفت :تهران برای حل مساله افغانها
ازخود اراده نشان داده و می دهد ازاین رو ما ازمشارکت اینکشوراستقبال میکنیم.سخنگوی دفتر
سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه به سواالتی همچون نقش ایران
در حل مسائل افغانستان ،اتهام مبنی بر اینکه روسیه تالش کرد تا طالبان را برای کشتن نیروهای
آمریکایی در افغانستان به خدمت بگیرد ،آیا مســکو به گروه طالبان سالح می دهد ،روند اجرای
توافقنامه با آمریکا و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ،دورنمای صلح در این کشور و نقش
مسکو در این عرصه پاسخ داد.

اســتیضاح و تهدیــدات گاه و بــیگاه به

گفت :مشکالت بسیار زیادی در صنعت نفت وجود دارد که عملکرد وزیر

منجر به افت جایگاه ایران در حوزه اقتصاد انرژی شده است و از سوی

استفاده از این سالح برای تحت فشار قرار

نفت هم نشان میدهدکه وی نمیتواند این مشکالت را حل و فصلکند.

دیگرما شاهد عدم توجه به ظرفیتهای پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی

دادن وزرای دولت از سوی نمایندگان در مجلس دهم بارها تکرار شد.

نماینده مردم دشستان در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد :خام

هســتیم و عملکرد وزارت نفت در این زمینه مطابق بــا انتظار نبوده و

فعالیت های بیهوده ای که به جز چند مورد حتی به نتیجه هم نرسید و

فروشی نفت یکی از محورهای اصلی استیضاح وزیر نفت است چرا که

بسیاری ازظرفیتها دراین حیطه روی زمین مانده است.مسائل مطرح

اعالم وصول نشد و تنها به عنوان حربه ای برای اعمال فشار بر دولت و

معتقدیم جلوگیری از خام فروشی و توسعه صنایع پایین دستی نفت

شده از سوی این نماینده مجلس همان انتقاداتی است که مکررا طی

گاهی اختالل در ایجاد ساز و کار وزارتخانه مزبور بوده است و نه چیزی

باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و در نهایت جهش تولید میشود؛

نزدیک به هفت سال وزارت زنگنه از سوی منتقدانش مطرح شده و نه

بیشتر .با وجود انتقادات گسترده ای که نمایندگان حاضر در دور جدید

اما این مســئله مطابق با انتظار تاکنون پیش نرفته است.رضایی بیان

تنها این راه به جایی نرســیده بلکه با استدالالت و دالیل مطرح شده از

مجلس شورای اسالمی نســبت به عملکرد ناموفق نمایندگان پیشین

کرد :همچنین ما شــاهد بر زمین ماندن اســناد کالن نظام چون سند

سوی مدیران نفتی عمال دربسیاری ازموارد بدون راهکارخاصی رها شده

اظهار کردند حاال دوباره تهدید به اســتیضاح و حتی به جریان انداختن

اقتصاد مقاومتی و سیاســتهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری در

است .استیضاح البته روی دیگری هم دارد؛ برخی در بدنه دولت مدعی

جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر نفت از سوی نمایندگان این دوره

صنعت نفت هستیم و از ســوی دیگر زنگنه نتوانســته از نفت و گاز به

هستند که در برخی از موارد فرضیه اســتعفا و یا تالش برای به جریان

هم به جریان افتاده است آن هم در شرایطی که بارها مسئله استیضاح

عنوان یک ثروت ملی و فرصتی برای ســرمایه گذاری مولد در ســطح

انداختن آن نوعی مانورتبلیغاتی نمایندگان و یا تالشی برای امتیازگیری

زنگنه از سوی نمایندگان دور قبل مطرح شد؛ اما حتی به مرحله اعمال

ملی و بینالمللی در جهت منافع کشــور و رفاه مردم استفاده کند.وی

از دولتی هاست به همین دلیل این مدل از فعالیت ها بیشتر به جبهه

وصول هم نرسید .این موضوع بخشــی به دلیل تجربه باالی زنگنه در

متذکر شــد :ارتقای جایگاه ایران در تولید نفت اوپک ،جزو برنامههای

گیری سیاسی تعبیر می شود تا حرکتی برای رفع مشکالت اقتصادی.

برخورد با منتقدان و البی گســترده در مجلس و بخشی دیگر به دلیل

وزیر نفت در سالهای  ۹۲و  ۹۶بود؛ اما وی عملکرد موفق آمیزی در این

در شرایطی که اعتراضاتی در میان کارگران صنعت نفت به خصوص در

موقعیت اســتراتژیک وزارت نفت آن هم در شرایط حساس تحریم و

زمینه نداشته است و به همین دلیل شــاهد جایگزینی بازار نفت و گاز

جنوب ایران شکل گرفته اســت ،بهتر بود نمایندگان به جای راه اندازی

اعمال فشار بر کشور بوده است.

ایران در منطقه توسط کشورهای رقیب هستیم.عضو کمیسیون امنیت

نمایش اســتیضاح ،فکری به حال اصالحات ساختاری وزارت نفت و

نماینده مردم دشستان از جمعآوری امضا برای استیضاح وزیر نفت در

ملی و سیاســت خارجی مجلس با بیان اینکه ضعف عملکرد زنگنه در

یا اعمال برخی از تغییرات تدابیر اقتصادی برای کاســتن از فشارها بر

مجلس خبر داد .ابراهیم رضایی با اشاره به محورهای این استیضاح،

دیپلماسی انرژی ازدیگرمحورهای استیضاح اوست ،افزود :این مسئله

کارگران این وزارتخانه داشتند.

علیرضا کریمیان

چهره روز

توضیح قالیباف درباره «گشایش اقتصادی» درزندگی مردم
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این روزها دربارهگشایش اقتصادی درجامعه سواالتی مطرح است،گفت :ما تحقق آیند ه ای خوب را ازمسیری سخت
ممکن میدانیم ولی همانطور که قبال هم تصریح کردم نباید توقع حل مشکالت را در هفته و ماه داشــت بلکه اثر اقدامات در «فصل های پیش رو» دیده خواهد
شد.محمدباقر قالیباف ادامه داد :طرح مهمی درشــورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد اما باید
تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن ،نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد ،میتواند به اهداف خود برسد .در این زمینه
اختالف نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است بنابراین باید صبر کرد و اجازه داد این بحث ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به
نتیجه نهایی برسد.رییس مجلس افزود :مردم عزیزاطمینان داشته باشندکه مجلس با ترکیبی ازنمایندگان توانمند درعرصه اقتصاد وکارشناسان مرکزپژوهش ها،
با رعایت نظراتکارشناسی ،منافع مردم را تامین خواهدکرد .همانطورکه دربسته اقتصاد مردمی توضیح داده شد ،مجلس مبنای عمل خود را مردمیکردن اقتصاد
به نفع طبقه متوسط و محروم قرارداده و معتقد است بدون قوی شدن تک تک مردم ،نه ایران قوی می شود و نه دولت قوی خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص:

 FATFبه کلی
منتفی است

عضو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام
با بیان اینکــه صحبت از پذیــرش FATF
نوعــی تحریف اســت ،گفت :اگــر پذیرش
 FATFرا به مصلحت کشــور میدیدیم آن
را تصویب میکردیم امــا معتقدیم FATF
چیزی جز خســارت بــرای ملت ایــران به
دنبال ندارد.حجتاالســام و المســلمین

حاشیههای واگذاری یک مسئولیت جدید به شورای نگهبان
جمعــی از نماینــدگان مجلس یازدهــم در تالش

این نظارت ایجاد نشده است.وی افزود :نمایندگان

هستند با اصالح قانون انتخابات و تشکیلکمیسیون

مجلس همچنین بــه هیچ بانــک اطالعاتی برای

ملی انتخابات ،نظارت بر انتخابات شــورای شــهر

نظارت برانتخابات شوراهای شهرو روستا دسترسی

و روستا را به شــورای نگهبان واگذار کنند؛ اقدامی

ندارند .از آنجا که هیئت نظارت متشکل از نمایندگان

که با قانون اساســی مغایر اســت و از سوی دیگر

نامزدها و انتخابات را تایید می کنند،بنابراین باید در

مشــخص نیســت با چه توجیهی این نمایندگان

وهله اول سازوکار الزم ،بانک اطالعاتی و ساختاری

به دنبال سلب مســئولیت از مجلس در این زمینه

برای اجراییکردن بخش نظارتی وجود داشته باشد.

هستند.محمدصالح جوکار  ،گفت :موضوعی که در

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه

کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراهای مجلس

داد :این موضوعی بوده که تاکنون مطرح شده و به

تاکنون مطرح شــده ،درباره نظارت بــر انتخابات

عنوان یک نقص مطرح شده ولی طرحی تاکنون در

شوراهای شهر و روستا بوده است .با توجه به اینکه

این رابطه ارائه نشده اســت .این طرح اگر از سوی

در قانون ،مجلــس و نمایندگان بایــد ناظر بر این

هر طیفی در مجلس وجود داشته باشد ،باید ابتدا

انتخابات باشند ولی ساختار و سازوکار کافی برای

در کمیسیون ما مطرح شود .نمایندگان باید ببینند

پذیرش لوایح چهارگانه مرتبط با  FATFبه

ولی به طور حتم تغییر و تحوالتی در قانون انتخابات
شوراها خواهیم داشت ،یعنی ضرورت هایی که باید
در بحث قانون انتخابات وجود داشته باشد ،لحاظ
خواهد شد.

کلی منتفی است و به وعده روسای جمهور
و مجلس برای گشــایش اقتصادی ربطی
ندارد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاکید کرد :اگر پذیرش  FATFرا به مصلحت
کشور میدیدیم آن را تصویب میکردیم اما
معتقدیم  FATFچیزی جز خســارت برای
ملت ایران به دنبال ندارد.مصباحی مقدم با
اشاره به اینکه اکنون جمهوری اسالمی ایران
فعالیتهــای اقتصادی خــود را به گونهای
انجام میدهد که تحریمها مانع آن نیستند

عکس روز

موشکهای بالستیک سوار شود.تحلیلگران میگویند ،این تصاویر نشان دهنده ظرفیت کره شمالی
در افزایش برنامه تسلیحات اتمی اســت.ویکتور چا ،مشاور ارشد و رییس بخش کره مرکز مطالعات
بینالمللی و استراتژیک گفت :این کارخانه در  ۴۵کیلومتری منطقه غیرنظامی شده کره شمالی قرار
دارد و کنسانتره اورانیوم را که برای سوخت راکتورهای اتمی در بازتولید مواد شکافتپذیر هستهای مورد
استفاده قرارمیگیرد ،تولید میکند.وی ادامه داد :این تصاویرجدید سرنخهایی را به دست میدهدکه
کره شمالی در حال توسعه برنامه مناقشه برانگیز اتمی خود آن هم به صورت مخفیانه است.

نظر رییس جمهور پذیــرش  FATFخواهد

غلط دادن به مردم است.وی افزود :موضوع

شرایطی که االن وجود دارد می تواند ادامه پیدا کند

چند روزپس ازآن استکه سازمان ملل اعالمکرد رهبری اینکشورحاال ابزاراتمی داردکه میتواند روی

رییس شرکت ملی نفت لیبی نسبت به رخ دادن فاجعهای بزرگ تر از انفجار بیروت در این کشور

پذیــرش  ،FATFنمونه تحریــف و آدرس

به دنبال راهکار بگردیم.جوکار گفت :عالوه بر اینکه

تصاویر ماهوارهای جدید نشان دهنده پایگاه مخفیانه ساخت تسلیحات هستهای کره شمالی آن هم

غالمرضا مصباحی مقدم ،با اشــاره به برخی

بود ،اظهار داشــت :گشــایش اقتصادی با

پیدا کنند .این گونه نمی شود که بدون مسئله یابی

کشف فعالیتهای مخفیانه اتمی کره شمالی

فاجعهای بزرگترازانفجاربیروت درکمین لیبی!

گمانهزنیها که گشــایش اقتصــادی مورد

مسئله اصلی چیســت و در ادامه برای آن راه حل

بین الملل

و آمریکا هم نمیتواند جلوی این فعالیتها
را بگیرد ،خاطرنشــان کرد :سال گذشته 42
میلیارد دالر صادرات محصــوالت غیر نفتی
داشــتیم و بیش از  41میلیارد دالر کاالهای
مورد نیازمان را وارد کردیــم.وی گفت :همه

در پی توقف صادرات نفت و وجود انبارهای نفت هشــدار داد.وی در این باره اظهار کرد :بنادر نفتی
بسته بوده و صادرات نفت متوقف شده است و اگر انبارهای نفت در معرض هر منبع گرما یا اشتعال
قرار بگیرند فاجعهای بزرگتر از انفجار بیروت رخ خواهد داد.صنعا ...تصریح کرد :نظامی شــدن
تاسیســات نفتی ،وجود مزدوران و تشــدید حضور نظامی ،خطرات هیدروکربن و مواد شیمیایی
ذخیره شده دربنادرنفتی را برایکارگران و ساکنان محلی افزایش میدهد و ممکن است باعث بروز
فاجعهای بزرگ تر از انفجار بندر بیروت شود و این اتفاق ویرانی زیادی را به دنبال خواهد داشت.وی
ادامه داد :این ویرانی لیبی را برای سال های طوالنی از بازار نفت خارج خواهد کرد.

تیکتاک ،مشاورو وزیرترامپ را به جان هم انداخت!
اختالفات مشاور رییسجمهور و وزیر خزانهداری آمریکا بر سر اپلیکیشن چینی تیکتاک موجب
برخورد این دو نفر با یکدیگر در جلســه کاخ سفید شد.به تازگی میان «اســتیون منوچین» وزیر
خزانهداری آمریکا ،و «پیتر ناوارو» مشاور تجاری کاخ سفید ،بر سر ممنوعیت استفاده اپلیکشین
تیکتاک از سوی «دونالد ترامپ» رییس جمهور این کشور ،مجادلهای صورت گرفت.هفته گذشته
ترامپ در حکمی دســتور ممنوعیت هرگونه معامله با شــرکت چینی بایت دانس ،مالک شــبکه
اجتماعی تیکتاک چین را صادر کرد .ترامپ همچنین اعالم کرد از  ۴۵روز دیگر ،هرگونه تراکنش با
شرکت تنسن ( ،)TENCENTمالک نرم افزارموبایلی ویچت ممنوع است.به نوشته پایگاه خبری
هیل ،در جلسهای که با حضور دونالد ترامپ برگزار شده است ،استیون منوچین خواستار بازنگری
شرکت مایکروسافت در خرید اپلیکیشن تیکتاک شده در حالی که پیتر ناوارو مخالفت قاطعانه
خود را با این اپلیکیشن اعالم میکرده و خواستار ممنوعیت تمام و کمال آن بوده است.منابعی که از

بازدید سفیر
ایران درلبنان
ازبیمارستان
صحرایی

سفیر روسیه در بیروت ،ضمن اشــاره به امکان دخالت در امور داخلی لبنان به بهانه کمکهای انسان

ســفیر ایــران در لبنــان از

دوستانه ،به تشریح برخی علل و ابعاد مختلف اعتراضاتگستردهکنونی دراینکشورپرداخت«.الکساندر

بیمارستان صحرایی جمعیت
هالل احمــر در شــهر بیروت
بازدید کرد.

این کارها به صورت دور زدن تحریم بوده اگر
 FATFتصویب شود ،امکان این که یک دالر
جنس از کشــور خارج و یا وارد کشور شود،
وجود ندارد.

این نزاع خبر دادند آن را «ضرب و شتم» و «کتککاری» عنوان کردهاند.

هشدار روسیه درباره دخالت خارجی درامورداخلی لبنان
زاسیپکین» سفیرفدراسیون روسیه درلبنان درمصاحبه با خبرگزاری «نووستی» چنین ابرازعقیدهکرد
که برخیکشورها به بهانهکمک برای رفع عواقب انفجارمهیب دربندربیروت ،ممکن است قصد دخالت در
امورداخلی لبنان را داشته باشند.ویگفت« :درحال حاضر ،بسیاری ازکشورها درسطوح مختلف درحال
کمک رسانی به لبنان برای بازسازی بیروت هستند و میگویندکه درچنین شرایطی الزم است تا با یکدیگر
متحد شد .ولی واقعیت چیزدیگری است و بسیاراهمیت داردکه با دقت وضعیت زیرنظرگرفته شود تا

عکس :میزان

تحت پوشش این فاجعه انسانی ،هیچ دخالتی در امور داخلی لبنان صورت نگیرد».

کافهاقتصاد
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لزایی درروستاها
توزیع  ۵۵۰میلیارد ریال تسهیالت اشتغا 
مدیرکل دفتر امور روســتایی اســتانداری اصفهان گفت :بیش از  ۵۵۰میلیارد ریال تسهیالت با سود

بر اساس جزئیات جدید اعالم شده از وام ودیعه مسکن ،میزان پرداختی در شهر اصفهان  30میلیون تومان است؛

دردی که بدون درمان ماند

هشت درصد در سه سال گذشته برای فعالیت اشــتغالزایی از منابع بانکی در این استان توزیع شده
است.علی رحمانی با اشاره به اینکه  ۹۰۰میلیارد ریال سهمیه اســتان در این خصوص بوده و تاکنون
 ۵۵۰میلیارد ریال آن جذب شــد ،افزود:
این اعتبار همراه با آورده شخصی سرمایه
گذاران در حــوزه کشــاورزی ،دامداری،
گردشــگری و خدماتی هزینه شــده و
البته تســهیالت دیگری از سوی دستگاه
های اجرایی مثل جهاد کشــاورزی برای
لزایی روستایی توزیع شده است.به
اشتغا 
گفته وی ،ایجاد اشتغال روستایی به رونق
زندگی در این مناطق و همچنین کاهش
مهاجرت کمک کرد و فرصت خوبی برای
ارزشگذاری در این مناطق و ایجاد اشتغال برای جوانان بوده است.وی به نرخ اشتغال روستایی در

این وام قرار نیست مستاجران را صاحب خانه کند و یا
اهرم و امتیازی برای صاحبخانهها باشد تا به خاطر آن
پول پیش و مبلغ اجاره ماهانه را افزایش ندهند

استان اشاره و اضافه کرد :آمار دقیقی از میزان ایجاد شغل در این بخش استان در دفتر امور روستایی
اســتانداری وجود ندارد ولی نرخ اشتغال در روســتاهای اصفهان یک درصد کمتر از این شاخص در
شهرهای استان است.مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان با بیان اینکه  ۱۰۰روستای این
ح کرد ۲۰ :روستا اکنون در این حوزه هدفگذاری شدند
استان دارای ظرفیت گردشگری هستند ،تصری 
که با همکاری بین ادارهکل میراث فرهنگی و بنیاد مسکن اصفهان سیاستگذاریها دراین عرصه مثل
طرح هادی روستایی و طراحی آن بر اساس مولفه های گردشگری در حال انجام است.

دلیل افزایش قیمت مرغ اعالم شد
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گفت :قیمت مرغ زنده اواســط هفته گذشته به ۱۳هزار
و ۵۰۰تومان رسید و به تبع آن قیمت مرغ گرم در بازار هزار تومان افزایش یافت و به حدود  ۱۹هزار و
 ۳۰۰تا  ۱۹هزار و ۵۰۰تومان رسید .اســدا ...نژاد با بیان اینکه مسئولین مربوطه از فروردین ماه دائما
وعده حل مشکالت را داده اند؛ اما تاکنون نه تنها هیچ مشکلی برطرف نشده بلکه حتی به آن اضافه

مرضیه محب رسول

در حالی کــه قیمت اجاره بهــا و رهن در

مرابحه خرید کاال و خدمات و در دو صورت یک و ســه ساله به افراد

باشد ،به تدریج برای تکمیل مدارک و تودیع وثیقه به بانکها معرفی

اصفهان طی یک سال اخیر نزدیک به دو

مشمول این وام پرداخت خواهد شد.

خواهند شــد.وی همچنین در خصوص ضمانت وام نیز گفت :گواهی

برابر و شاید بیشــتر افزایش داشته است و بر اســاس آمار اصفهان

وی افزود :این وام در شهر تهران  500میلیون ریال ،در هشت کالنشهر

کسر از حقوق یا استفاده از مستمری یا سهام عدالت و در صورت عدم

همپای تهران ،یکی از گران ترین بازارهای رهن و اجاره در کشور را دارد؛

اصفهان ،شیراز ،مشهد ،اهواز ،تبریز ،قم ،کرمانشاه و کرج  300میلیون

امکان تودیع ،سپردن چک ،سفته و ضامن مورد قبول بانکهای عامل

اما میزان پرداخت وام پر سر و صدای ودیعه مسکن در اصفهان بیست

ریال و در سایر شهرها  150میلیون ریال خواهد بود.میرمحمد صادقی

خواهد بود و اگر فردی بخشی از ضمانتنامه را نتواند به بانک بدهد،

میلیون کمتر از تهران و  300میلیون ریال اعالم شده است ،مبلغی که

در خصوص اقســاط این وامها نیز گفت :در طرح یک ساله ،صرفا 12

مشــمول بند  8مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا خواهد شــد که در

اگر کسی دســتی بر بازار اجاره داشته باشــد به راحتی می فهمد که

قسط پرداخت و در سررســید اصل وام به بانک عودت میشود که در

سقف وامهای  30و  50میلیون تومانی ،چک ،سفته و یک ضامن و در

چندان گره ای از مشــکالت مســتاجران باز نخواهد کرد .این مسئله

این قالب ،اقساط وام در تهران  542هزار تومان ،در کالنشهرها 325

سقف وام  15میلیون تومانی ،چک و سفته بدون ضامن خواهد بود.

وقتی تاسف آور می شــود که نرخ تســهیالت این وام از سوی بانک

هزار تومان و در سایر شهرها  162هزار و  500تومان است.وی افزود :در

آن طور که از شــواهد و قرائن پیداســت ،این وام تاثیر خاصی بر بازار

مرکزی بین  12تا  13درصد تعیین شده است؛ مبلغی که با توجه به باال

طرح سه ساله بخشی از تسهیالت و بخشــی از سود با نرخ  12درصد

مســکن و کاهش قیمت و افزایش توان مالی مســتاجران نخواهد

رفتن هزینه های مستاجران خود بار مضاعفی بر این قشر خواهد بود.

بازپرداخت خواهد شد که اقســاط وام تهران یک میلیون و  660هزار

گذاشت .زیرا این وام قرار نیست مســتاجران را صاحب خانه کند و یا

مدیــرکل اعتبــارات بانــک مرکــزی گفته اســت نرخ تســهیالت

تومان ،در شهرهای بزرگ  996هزار تومان و در سایر شهرها  498هزار

اهرم و امتیازی برای صاحبخانهها باشــد تا به خاطر آن پول پیش و

یک ساله وام ودیعه مسکن  ۱۳درصد و تسهیالت سه ساله  ۱۲درصد

تومان خواهد بود.

است.

به گفته مدیرکل اعتبــارات بانک مرکــزی ،این وامهــا از طریق 15

سید علی اصغر میرمحمد صادقی افزود :با رعایت مالحظات شرعی

بانک عامل پرداخت خواهد شــد و افرادی که در ســامانه وزارت راه

کرد بدون آنکه واقعا راه حلی کارساز برای انفجار قیمتی در بازار مسکن

مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی ،این تســهیالت در قالب عقد

و شهرســازی ثبت نام کرده و صالحیت آنها مــورد تایید قرار گرفته

داشته باشد.

اخبار

مبلغ اجاره ماهانه را افزایش ندهند و بیشــتر به مُ سکنی موقتی می
ماند که اندکی از بار فشــار مردم و افکار عمومی را بر دولت کم خواهد

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از تحویل  ۳۸هزار واحد مســکون مهر به
متقاضیان در هفته دولت خبر داد.محمود محمودزاده از افتتاح  ۳۸هزار واحد مسکن مهر خبر داد
و اظهار کرد :در مجمــوع از دو میلیون و
 ۲۰۰هزار واحد مســکونی مهر از ابتدای
اجرای طــرح تاکنون منهــای  ۱۰۸هزار
واحدی که پرونده حقوقی و مشــکالت
تعاونی دارند ۶۰ ،هــزار واحد باقیمانده
که  ۳۸هزار واحــد آن در هفته دولت به
متقاضیان تحویل میشــود.وی افزود:
تکمیل واحدهای مسکونی مهر بخشی
از تعهدات دولت و راهکاری برای تعادل
بخشی به بازار مسکن است.معاون وزیر
راه و شهرســازی تصریح کرد :کلیه واحدهای باقی مانده مسکونی مهر تا پایان آبان امسال تکمیل
و تحویل متقاضیان میشود.محمودزاده توضیح داد :مجموعه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در
طرح مسکن مهر ،سازمان ملی زمین و مسکن درشهرهای باالی  ۲۵هزارنفرجمعیت و بنیاد مسکن
انقالب اسالمی در حال تالش هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن ،باقی مانده پروژههای مسکن
مهر را تحویل دهند و خاتمه این ابر پروژه ،اعالم شود.

هشدار وزیراقتصاد به بانکها
وزیراموراقتصادی و دارایی داراییگفت :هیچ بانکی اجازه ندارد،کمترازارزش بازاربورس سهام عدالت
را خریداریکند بلکه سهامداران میتوانند متناسب با شرایط بازارو به موجب فرمول تعیین شده سهام
عدالت خود را به بانکها بفروشند.فرهاد دژپسند درواکنش به انتقادات مردمی نسبت به واریزنشدن
پول فروش سهام عدالت توسط برخی بانکها به حساب سهامداران اظهارکرد :هیچ بانکی اجازه ندارد،
کمتر از ارزش بازار بورس سهام عدالت را خریداری کند بلکه سهامداران میتوانند متناسب با شرایط
بازار و به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت خود را به بانکها بفروشند.وی تاکید کرد :احتماال
اشتباهی در محاســبات ارزش بازار بورس صورت میگیرد و این موضوع موجب تاخیر در واریز پول
خرید سهام عدالت میشود.دژپسند اظهار کرد :وزارت اقتصاد و دارایی شرایطی را فراهم کرده تا مردم
بتوانند با استفاده از سهام عدالت خود به عنوان وثیقه وام دریافت کنند و دیگر سهامشان را نفروشند.

«اسنپ» به فروش می رسد
سهامدار ایرانسل در راســتای خروج از بازار خاورمیانه ،قصد دارد سهام خود در اپلیکیشن تاکسی
آنالین ایرانی اسنپ را به فروش برساند.رالف ماپیتا ،مدیر مالی گروه  MTNکه بزرگترین اپراتور
تلفن همراه آفریقاست ،اظهار کرد :اگرچه اســنپ جایگاه برتر را در بازار تاکسی اینترنتی ایران در
اختیار دارد اما  MTNسرمایه گذاری در این اپلیکیشن را یک کسب و کار غیراصلی می بیند .از سوی
دیگر شرکت  MTNایرانســل همچنان برای این گروه کلیدی است.راب شوتر ،مدیرعامل شرکت
 MTNاواخر هفته گذشته اعالم کرد این شــرکت قصد دارد از بازار خاورمیانه خارج شده و در بازار
آفریقا متمرکز شود.به گفته وی ،فضای خاورمیانه پیچیده تر شــده و این منطقه سهم کمتری در
درآمدهای این گروه پیدا کرده است.گروه  MTNدر اسنپ که روزانه دو میلیون سفر در ایران دارد،
 ۴۳درصد سهم دارد.به گفته مدیرعامل گروه  ،MTNخروج این شرکت از خاورمیانه تدریجی انجام
خواهد شد و در ابتدا زیرمجموعه هایش در یمن ،افغانستان و سوریه به فروش گذاشته خواهد شد.
این بازارها تنها حدود چهار درصد در درآمد ناخالص  MTNسهم داشته اند .سهم  ۴۹درصدی این
شرکت در  MTNایرانسل در مدت سه تا پنج سال آینده فروخته خواهد شد.

نماینده ناظر در هیئت واگذاری فعالیتها
و بنگاههای دولتی بــه بخش غیردولتی
گفت :رویکرد ما در هیئت عالی واگذاری،
اصالح قوانیــن و ضوابــط و نظارتهای
جدیتر به صورت تخصصی در راســتای
حل مشــکالت اســت.مهدی طغیانی،
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اســامی در ارتباط بــا دالیــل برخی از
واگذاریهای ناموفق به بخش خصوصی
اظهار داشت :بخشی از مشکالت موجود
در برخی از خصوصیســاز یها به دلیل
قوانیــن واگذاریهــا و ناظر بــر ضوابط
است و بخشــی به دلیل نظارت بر قواعد
و قوانیــن اســت.وی افزود :از ســویی
دیگر دلیل آن بــر میگردد بــه اینکه ما

هستند و اگر تولید نکنند دچار مشکالت بسیاری خواهند شد.

اقالم خوراکی ازطریق کارتهای الکترونیکی
دراختیارمردم قرارمیگیرد
رییس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :طرح تامین کاالهای اساسی مشمول
 ۷دهک جامعه خواهد بود و اقالم خوراکی از طریق کارتهای الکترونیکی که قابل برداشــت هم
نیستند ،در اختیار مردم قرار میگیرد.حمیدرضا حاجیبابایی با اشاره به بررسی جزئیات طرح یک
فوریتی تامینکاالهای اساسی دراینکمیسیون اظهارداشت :مجلس باید با توجه به وضعیتکنونی
اقتصاد و توزیع نامناســب کاالهای اساســی اقدام عاجلی را برای کمک به اقشار متوسط و پایین
جامعه انجام دهد.رییس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاســبات مجلس افزود :فشار اقتصادی
موجب شده تا برخی اقشارجامعه حتی توان تامین کاالهای مورد نیازخانواده خود را نداشته باشند،
در این راستا با اجماع عمومی و میدانداری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای گذر از وضعیت

نماینده فریدون شهردرمجلس ،منابع طبیعی و آبمنطقهای اصفهان
را متهم به داللی آب و زمین کرد

نماینده اصفهان مطرح کرد:

لزوم اصالح قوانین و
ضوابط درواگذاریها

ضرر هستند چرا به تولید ادامه می دهند .در پاســخ باید گفت که واحدهای مرغداری به تولید زنده

موقت مشکالت اقتصادی ،میخواهیم با مصوبهای اقالم مورد نیاز در اختیار خانوارها قرار بگیرد.

خبر روز

تحویل  ۳۸هزارواحد مسکن مهردرهفته دولت

شده است ،اظهار کرد :از تولیدکنندگان توقع داریم که همواره تولید را انجام دهند ،زیرا مرغ نیاز جامعه
است و بایستی تامین شود .بعضا این سوال پرسیده میشود که اگر واحدهای تولیدی دائما در حال

نماینده مـردم فریدون شـهر در مجلـس ،گفت:

تولید داخـل و دسـتگیری از کشـاورزان پس از

منابـع طبیعـی و آ بمنطقـهای اصفهـان بـه

غصـب کـردن زمیـن و آبهـای سـطحی ،نوبت

دالالن بزرگـی بـرای تامیـن آب و زمیـن تبدیـل

به آبهـای زیرزمینی رسـیده اسـت و کشـاورز

شـدهاند تـا بسـتر مناسـب را بـرای ویالسـازی

را وادار بـه نصب کنتـور هوشـمند میکننـد تا در

مهیـا کننـد و مرفهیـن اسـتان اوقـات فراغـت

این ایام تنگـی معاش کـه نفس کشـیدن مضر

خود را خـوش بگذرانند.حسـین محمدصالحی

حیات و مخرب ذات اسـت ،هر کشـاورز چندین

ادامـه داد :زمینهـای کشـاورزی و اراضـی دیم

میلیـون تومـان واریـز کنـد تـا آ بمنطقـهای

آبـاو اجـدادی و چشـمهها و منابـع آبـی حـوزه

بتوانـد نظـارت کنـد و از ایـن بابـت ریا لـی

انتخابیام در اصفهان در محاصـره منابع طبیعی

هزینه نکند.

و آب منطقهای درآمده اسـت و این دو سـازمان

آیا اجـرای این قانـون در کشـور برای باالدسـت

دالالن بزرگـی برای تامیـن آب و زمین شـدهاند
تا بسـتر مناسـب را بـرای ویالسـازی مهیـا کنند
و مرفهین اسـتان اوقـات فراغت خـود را خوش
بگذراننـد.
نماینده مردم فریدون شـهر در مجلس شـورای
اسلامی ادامـه داد :امـا هیچکـس نالههـای
سـرد و شـرارههای درد آن مـردم رنجدیـده را

و پاییندسـت فرقـی ندارد؟ یـا فقـط موقعیتی
نمیشـنود و نمیبینـد و کشـاورزان محـروم
هیـچ چیـز از دولـت نمیخواهنـد جـز آنکـه
زمینهایشـان غصـب نشـود کـه حـال و روز آن
مـردم غیـور ،چونان بـرگ درختی اسـت کـه بر
زمیـن میافتـد.
وی افـزود :در اجرای طـرح در ظاهـر حمایت از

پیـش آمـده تـا محرومیـن و مسـتضعفین
را تحـت فشـار بگذارند؟محمدصا لحـی
خاطرنشـان کـرد :خـو ش خدمتـی برخـی
مدیـران منطقـهای بـرای اعلام آمـار بیشـتر،
آنها را در دسـتاندازی بـه مال و سـرمایه مردم
جر یتـر کـرده اسـت.

بخش خصوصی توســعه یافتــه و قوی
همپای ایــن صنعــت را در اقتصاد ایران

اصالحیه

نداریم ،چراکه در دورهای ،دولت با توجه
به عدم اقــدام بخــش خصوصی ،یک
صنعت ایجاد کرده و آن را توســعه داده
اســت.نماینده مردم اصفهان در مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :االن بخش

دعوتنامه مجمع عمومی جهت انتخاب هیات امنا ساکنین و مالکین برج های مسکونی
بلوک های S3 ، S2 ، S1

خصوصــی کنونی تــوان مدیریت چنین
شــرکت بزرگی را ندارد و این مشکل ما
و ســاختار اقتصاد ایران است و کماکان
ادامــه دارد و همچنیــن گاهی ســبب
میشــود که واگذار یها به افــرادی که
اهلیت الزم را ندارند ،صورت پذیرد؛ البته
همه خصوصیســازیها اینگونه نبوده و
در برخی از آنها خریدار توانســته است
به خوبی عمل کند.وی با اشــاره به نقش
نمایندگان ناظــر در فرآیندهــای جدید
واگذاری گفت :سعی ما این است که در
این دوره جدید هیئت عالی واگذاری به
این سه مورد بیشــتر توجه شود و ضمن
اصالح ضوابــط و نظارتهــای جدیتر،
وظیفهای که بــر عهده نماینــدگان ناظر
است به درستی انجام شود.

ما لکین برج ها ی مسکونی سپهر به آدرس بلوار کشاورز کوی امیریه برج ها ی
مسکونی سپهر بلوک ها ی  s3 ، s2 ، s1با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع
عمومی ما لکین در تاریخ ها ی  99 /4 /7و  99 /4 /25از شما دعوت می شود در
مجمع عمومی که در تاریخ  99 /5 /20در محل برج ها ی مسکونی سپهر بلوک  s2در
ساعت  21برگزار می شود شرکت کرده یا نماینده ا ی طی درخواست کتبی به تاریخ
روز مجمع به همراه کپی قرارداد ما لکیت به رئیس مجمع تحویل داده و معرفی
نمایند در غیر این صورت عدم حضور به منزله وکا لت به حاضرین در جلسه بوده و
تصمیمات حاضرین جهت کلیه مالکین و ساکنین الزم االجرا می باشد و حق اعتراض
پذیرفته نیست.

با مسئولان

بام ایران
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محکومیت  ۱۲میلیارد ریالی قاچاقچیان پارچه
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان چهار محال و بختیاری از صدور حکم  ۱۲میلیارد ریالی متهمین
پروندهکاالی قاچاق خبرداد .محمدرضاعمرونگفت:یک دستگاه خودرو حامل بارعلوفه ذرت درمحور

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

لردگان به بروجن توسط ماموران انتظامی متوقف و پس از بازرسی ،کا الهای قاچاق شامل  ۱۰۹طاقه

افزایش قیمت ،عاملی برای کاهش مصرف شیر

پارچه خارجی که به صورت ماهرانهای در زیر بار اصلی جاساز شده بود ،کشف و توقیف شد .عمرون
افزود:پرونده برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان ارسال و پس
از رسیدگی  ،راننده به دلیل حمل عالمانه کاالی قاچاق به صورت جاساز به پرداخت مبلغ  ۸میلیارد و
 ۷۲۵میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.وی گفت:همچنین مالک کاال به دلیل ارائه نکردن اسناد
مثبت گمرکی به ضبط کاال و پرداخت مبلغ  ۳میلیارد و  ۹۲۵میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مشترکان چهارمحال و بختیاری ۵۷ ،میلیارد تومان
به شرکت گازبدهکارند
مدیرعامل شرکت گاز استان ،از بدهی  ۵۷میلیارد تومانی مشترکان خانگی ،صنعتی ،کشاورزی و
دولتی به این شرکت خبر داد.سیامک حیدری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و مطبوعات
با اشاره به شرایط نامناسب اقتصادیکشور ،اظهارداشت :با وجود مشکالت عدیده دربحث مالی،گاز
رسانی به مناطق مختلف استان تعطیل نشده و با قوت در حال انجام است .وی با بیان اینکه تا ماه
آینده ۳۴ ،روستا از نعمت گاز برخوردار خواهند شد ،عنوان کرد ۹۳۶ :روستا در چهارمحال و بختیاری
وجود دارد که از این میان تاکنون  ۵۰۹روســتا از نعمت گاز برخودار هســتند.وی با اشاره به توسعه
شبکه گاز و گازرسانی درچهارمحال و بختیاری ،خاطرنشان کرد :مجوز گازرسانی به  ۴روستا گرفته
شدهکه به زودی عملیات اجرایی آغازخواهد شد.حیدری ازبرگزاری جشنگازرسانی استان سبزدر
چهارمحال و بختیاری خبر داد و عنوان کرد :ضریب نفوذ گاز طبیعی در مناطق شهری استان بیش از
 ۹۹.۳درصد و ضریب نفوذ گاز طبیعی در مناطق روستایی استان  ۸۹.۸درصد است.

آب دهی قنات های چهارمحال و بختیاری کاهش یافت
مدیرآب و خاک جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاریگفت :آب دهی قنات های چهارمحال و بختیاری
 ۴۰تا  ۶۰درصد کاهــش یافت.غالمرضا ذاکری با بیان اینکه آبدهی قناتهــای چهارمحال و بختیاری
کاهش یافت ،اظهار داشت :کاهش بارشها در اســتان چهارمحال و بختیاری موجب کاهش آبدهی
قناتها و چشمهها شده است.ویگفت ۵۰ :درصد قناتهای چهارمحال و بختیاری خشک شده است.
مدیرآب و خاک جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری تاکیدکرد :صرفه جویی درمصرف آ ب بخش
کشاورزی درچهارمحال و بختیاری ضروری است.وی اظهارکرد :وضعیت بارشها دراین استان سال به
سالکمترمیشود و این امربیشترین تاثیررا روی منابع آب زیرزمینی میگذارد.مدیرآب و خاک جهاد
کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت :توسعه تجهیزات آبیاری نوین در مزارع کشاورزی نقش مهمی
درکاهش مصرف آب دارد.

همواره شنیدهایم که سرانه مصرف شــیر ایران پایینتر از آمار جهانی
است ،این مسئله در اســتانی مانند چهارمحال و بختیاری که یکی از
قطبهای دامپروری محســوب شده ،زیبنده نیســت و این موضوع
چون با سالمت انسان در ارتباط اســت گذشتن از آن به آسانی ممکن
نیست.سیاوش فاضلیان ،متخصص تغذیه در چهارمحال و بختیاری
با بیان اینکه شــیرها به دو گروه صنعتی و محلی تقســیم میشوند،
گفت :به افراد توصیه میشــود که از شیر پاســتوریزه استفاده کنند،
چرا که اســیدهای چرب موجود در شیر ریســک ابتال به بیماریهای
قلبی-عروقی ،کبد چــرب و دیگــر بیماریهای مزمــن را باال برده،
از طرفی مســائل بهداشــتی و بیماریهایی مثل تب مالت در شــیر
خطرآفرین است.وی ،فرآوری شیرها را در کارخانجات به دو صورت
پاستوریزاســیون و استرلیزاســیون خواند و تصریح کــرد :در روش
پاستوریزه با درجه  ،۷۲شــیر به مدت  ۱۰تا  ۱۵ثانیه حرارت میبیند و
تعدادی از بیماریهای میکروبزا از بین میروند پس ماندگاری این
نوع از شــیرها  ۲تا  ۳روز است و توصیه میشــود در خارج از یخچال
نگهداری نشــوند.این متخصص تغذیه زمان حرارت شیر را در روش
استرلیزاسیون ۱۰ ،تا  ۲۰دقیقه و به مقدار  ۱۱۰تا  ۱۳۰درجه عنوان و بیان
کرد :در این روش تعداد بیشــتری از عوامل میکروبــی از بین رفته،
بنابراین مدت بیشــتری در یخچال نگهداری میشــوند.وی ،میزان
مواد مغذی شیر استرلیزه را در مقایسه با شیر پاستوریزه ضعیفتر و
میزان محبوبیت شیرهای پاســتوریزه را در میان مردم بیشتر مطرح
کرد و ادامه داد :از آنجا که حرارت استرلیزاسیون باالتر است ممکن
اســت تعدادی از پروتئینها و ویتامینهایی نظیر Bتخریب شوند و
معموال این نوع از شیرها را در قوطیهای کاغذی با جداره آلومینیومی
نگهداری میکنند تا از ورود نور بیشتر به داخل شیرها خودداری شده
و ویتامینهای بیشتری از بین نروند و توصیه میشود شیر استرلیزه
در یخچال نگهداری شود.

توزیع  ۳هزاربسته مواد غذایی درمناطق محروم کوهرنگ
مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری از توزیع سه هزار بسته مواد غذایی در مناطق محروم
شهرستانکوهرنگ خبرداد.علی ملک پوربیانکرد :سه هزاربسته معیشتی با هزینه یک میلیارد و ۲۶۰
میلیون تومان تهیه و در اختیار نیازمندان قرار میگیرد.وی افزود :این بستههای مواد غذایی در راستای
تامین بخشی ازمایحتاج خانوادههای نیازمند این مناطق محروم با مشارکت بنیاد مستضعفان ،قرارگاه
جهادی صاحباالمر (عج) و گروه جهادی هیئت رزمندگان نورالشهدای کرج تهیه شده است.مدیرکل
کمیته امداد استان ادامه داد :بستههای مواد غذایی شامل برنج ،ربگوجهفرنگی ،روغن ،سویا ،حبوبات
و ماکارونی استکه با رعایت نکات بهداشتی بستهبندی شدهاند.

وجود ندارد ،البته زنان باردار بهدلیل شیردهی و بانوان یائسه و مردان

مجموع از دام سبک  ۲۴هزار تن شیر تولید شده که  ۱۴هزار تن مربوط

سن باال بایستی کلسیم بیشتری مصرف کنند.

به گوسفند و  ۱۰هزار تن مربوط به بزغاله است.معاون بهبود تولیدات
دامی سازمان جهاد کشاورزی اســتان به تولید  ۲۳۲هزار تن شیر از

تداخلی درجذب کلسیم با دیگرعناصرغذایی وجود ندارد

دام سنگین شامل گاو اصیل ،گاو دورگ و گاو بومی اشاره کرد و افزود:

وی ،درباره ایجاد مشــکالت گوارشــی ناشــی از مصــرف لبنیات در

سرانه مصرف شیر استان  ۱۹۰کیلوگرم است که در قالب ماستبندی

بزرگساالن توضیح داد :به دلیل امکان ایجاد مشکالت گوارشی ،افراد
 ۲تا  ۳واحد لبنیات در روز مصرف کنند و اگر کمبود کلسیم یا ویتامین
دی داشته اند ،از مکمل کلسیم استفاده کنند.این متخصص تغذیه با

هرفرد بالغ  ۲تا  ۳واحد لبنیات درروزنیازدارد

بیان اینکه بهتر است مکملهای کلســیم همراه با غذا مصرف شوند،

این متخصص تغذیه با بیــان اینکه هر فرد در روز بــه  ۱۰۰۰میلیگرم
کلسیم نیاز دارد ،گفت :تامین این مقدار باید عمدتا از شیر باشد ،چرا
که حاوی کلســیم باالتر و منبع غنی این عنصر بــوده و منابع گیاهی
تامینکننده این مقدار نیســتند.فاضلیان تصریح کــرد :این که گفته
میشــود هر فرد در روز به  ۲تا  ۳واحد لبنیات نیــاز دارد ،معادل یک
لیوان شیر ،سه چهارم لیوان ماست و  ۲لیوان دوغ است و در کودکان
این مقدار  ۳تا  ۴واحد اســت و تفاوتی در نیاز به کلسیم در دو جنس

افزود :جذب کلسیم در محیط اســیدی باالتر است و مصرف کلسیم
همراه با آهن تداخلی در جذب آن ایجاد نمیکند و اینکه گفته میشود
کاکائو مانع از جذب کلسیم اســت ،آن مقدار اثر گذار نبوده و مصرف
خرما ،موز و دیگر میوهها ارزش غذایی شیر را پایین نمیآورد .در ادامه
سام مردانی ،معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی
در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در ســال گذشته  ۲۵۶هزار تن
شیر از کل دامهای اســتان تولید صورت گرفت ،گفت :از این مقدار در

و خودمصرفی بوده که این مازاد به شکل شــیر خام در کارخانجات،
صنایع فرآوریشده و به اشــکال دیگر مصرف شــده و  ۶۶هزار الی
 ۷۰هزار تن شیر مازاد در ســال داریم.وی ،تعداد کارخانجات صنایع
فرآوری در اســتان را به اندازه کافی مطرح و تصریح کرد :شیرخشک
نوزاد با استانداردهای باالتر از شــیر معمولی خریداری میشود ولی
کیفیت دیگر شیرها تقریبا یکسان است.معاون بهبود تولیدات دامی
سازمان جهاد کشــاورزی در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد:
براســاس مصوبه تنظیم بازار کشــور در تاریخ ۷تیرماه سال جاری،
قیمت هرکیلو شــیرخام با چربی  ۳.۲و بار میکروبی کمتر از ۱۰۰هزار،
با نوسان  ۷درصد ۲۹۰۰ ،تومان اســت که این رقم در سال قبل ۲۴۵۰
تومان بوده است.

کارشناس مسئول مدیریت شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان تشریح کرد:

رییس اداره توسعه امور تولید اداره کل امور عشایر استان:

معایب و مزایای پرورش ماهی درقفس

سرانه دام عشایرچهارمحال و بختیاری ناچیزاست

کارشناس مسئول مدیریت شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال

و اگر حمایتهای مالی نباشد ممکن اســت میزان تولید و برداشت ماهی به

رییس اداره توسعه امور تولید اداره کل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری با

حدود  ۲۵درصد از گوشت و لبنیات مورد نیاز این استان را در نیمه نخست سال

و بختیاری مزایای پرورش ماهی درقفس را مواردی نظیراستفاده بهینه ازمنابع

رقمی کمتر از سال گذشته برسد.کارشناس مسئول مدیریت شیالت و آبزیان

اشاره به جایگاه اقتصادی عشایر گفت :سرانه دام عشایر نسبت به جمعیت

در مناطق ییالقی تامین میکنند کــه ۳۰درصد آن به صورت ارگانیک و کنترل

آب ،نیاز به فضای کم ،پایین بودن هزینههای ثابت نسبت به سایر روشهای

ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری ،مزایای پرورش ماهی در

این قشر در این استان ناچیز است.شــیرزاد کرمی ادامه داد :نسبت پرورش

شده است.وی ،میزان تولید شــیر و لبنیات عشایر در زمان استقرار در مناطق

متداول ،پرورش در محیط طبیعــی و نزدیکی طعم و مــزه ماهی به ماهیان

قفس را مواردی نظیر استفاده بهینه از منابع آب ،نیاز به فضای کم ،پایین بودن

و نگهداری دام ســبک به جمعیت عشایری اســتان  ۷۷رأس است که این

ییالقی اســتان را حدود  ۲۰هزار تن برآورد و تصریح کرد:در زمان استقرار در

وحشی برشمرد.رضا احمدی ،ســرانه مصرف ماهی در کشــور را  ۱۲کیلوگرم

هزینههای ثابت نسبت به سایرروشهای متداول ،پرورش درمحیط طبیعی و

نسبت در دیگر اســتان های عشایرنشین کشــور  ۲۵۰رأس بوده است.وی،

مناطق ییالقی  ۲۵۰تن پشم گوسفند و  ۵۰تن نیز کرک و موی بز تولید و روانه

عنوان و اظهارکرد :این رقم دراستان،کمترازنرخکشوری و  8.7کیلوگرم است.

نزدیکی طعم و مزه ماهی به ماهیان وحشی برشمرد و خاطرنشان کرد :امکان

درآمد پایین ،نبود تعادل بین دام و مرتع و فقیر بودن و کمبودن درآمد جامعه

بازار میشود .چهارمحال و بختیاری با بیش از  ۱۲۶هزار نفرجمعیت عشایری

کارشناس مسئول مدیریت شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال

فرار ماهیان پرورشی در زمان طوفانها و آســیب قفسها ،ورود آالیندههای

عشایر اســتان را عمدهترین دالیل پایین بودن سرانه نگهداری دام در استان

و یک میلیون و  ۵۰۰هزار رأس دام سبک ،دومین استان عشایرنشین کشور

و بختیاری شهرستان اردل را در استان ،پیشتاز در تولید ماهی قزلآال مطرح و

شیمیایی به منابع آبی پشت سد از جمله معایب این نوع پرورش است.

عنوان کرد و گفت:افزایش  ۲برابری سهمیه بیمه دام و اجباری بودن پرداخت

بعد از استان فارس است.

تصریح کرد :بیش از یک دهه اخیر ،چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید

سهم هویتگذاری دام ،موجب پایین آمدن رغبت پوشش بیمهای دام سبک

ماهیان سردآبی را درسطحکشوربه خود اختصاص داده است.وی با بیان اینکه

عشایر در استان شده است.رییس اداره توسعه امور تولید اداره کل امور عشایر

درسالگذشته  ۲۳هزارتن ماهی قزلآال دراستان تولید شده است ،اظهارکرد:

چهارمحال و بختیــاری از بیمه کردن  ۲۰هــزار رأس دام از یک میلیون و ۵۰۰

قریب به  ۲۰۰۰تن ماهی نیزازسدکارون  ۴و ازطریق پرورش درقفس برداشت

هزار رأس دام سبک عشایر در ســال زراعی جاری تاکنون خبر داد و گفت :با

شده است.احمدی ،جلوگیری ازافزایش قیمت نهادهها (خوراک و بچه ماهی)

گذشت پنج ماه از سال ،استقبال خوبی از بهرهمندی از پوشش صندوق بیمه

و افزایش قیمت فروش عمده در مزرعه پروش ماهی را فاکتور تعیینکننده

کشاورزی دام عشــایر با توجه به وجود بالیای طبیعی فراوان در این استان

میزان تولید ماهی عنوان و تصریحکرد :عمدهترین مشکل تهدیدکننده ،افزایش

کوهستانی ،نشده است.وی ،پراکندگی جمعیت عشایری ،نبود اطالعرسانی

قیمت تمامشــده ماهی اســت و قیمت فروش نزدیک به قیمت تمام شده

جامع از مزایای بیمه و وجود قوانین دســت و پا گیر روند دریافت غرامت را از

است که این مسئله ممکن است سبب کاهش انگیزه پرورشدهندگان شود

دیگر عوامل کم انگیزهشدن بیمه دام در استان دانست .به گفته وی ،عشایر

مفاد آراء
 5/116هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  99/5/11-139960302031000286هیــات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه شبانی نائینی فرزند
قاسم به شماره شناسنامه  140صادره از نایین در  6سهم مشاع از  72سهم ششدانگ یک
باب خانه مخروبه به مساحت  174متر مربع به پالک ثبتی 1415اصلی واقع در بخش 1
نائین خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم سکینه طیب نائینی بصورت عادی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/5/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/6/4 :
م الف 928797 :اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نایین
حصر وراثت
 5/117آقای براتعلی رحمانی فرزند رمضانعلی باســتناد شــهادت نامه و گواهی فوت و
رونوشت شناســنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه  287/99به این شورا چنین
اشعار داشــته اســت که شــادروان صغری خانم علی دخت ده آبادی فرزند عزیزاله در

اقامتگاه دائمی خود فوت نمــوده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتنــد از -1 :براتعلی
رحمانی ،ش.ش  ،1ت.ت  1339/1/5فرزنــد  -2علیرضا رحمانی فمی ،ش.ش  ،5ت.ت
 1345/4/5فرزند  -3زهرا رحمانــی ،ش.ش  ،3ت.ت  1336/2/22فرزند  -4شــهناز
رحمانی فمی ،ش.ش  ، 7ت.ت  1342/1/1فرزند  -5فاطمه رحمانی ،ش.ش  ،25ت.ت
 1332/11/15فرزند و به جز افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد .لذا مراتب جهت نشر در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شــد .م الف 928718 :شــعبه اول مجتمع شماره یک شورای
حل اختالف بادرود
فقدان سند مالکیت
 5/118آقای مســلم قائدیها فرزند نوازاله بــا وکالت از طرف آقای فریدون شــکوهنده
فرزند حسین به استناد  2برگ استشــهادیه محلی که هویت وامضاء شهود رسماگواهی
گردیده مدعی است که یک جلد ســند مالکیت پنجاه ودو ممیز پنجاه ودوسهم مشاع از
هفتاد ودوســهم ششــدانگ یک باب مغازه پالک ثبتی  1756فرعی از  15اصلی واقع
درفالورجان بخش  9ثبت اصفهان به شماره ســریال  / 97 – 562512ج در دفترامالک
الکترونیک 139820302007003442به نام فریدون شــکوهنده ثبت وســندمالکیت
صادر وتسلیم گردیده وبموجب نامه شماره  1398009000236468مورخ 1398 / 2 / 7
شعبه اجرای احکام دادگستری فالورجان ونامه شــماره  1398009000461534مورخ
 1398 / 3 / 11شعبه ششــم اجرای احکام کیفری دادسرای اصفهان بازداشت می باشد
سپس مفقود شده است  .بنابراین درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره
یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این
آگهی تا  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سندمالکیت به ارائه دهنده مسترد

گردد .ودر صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون
ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف 928814 :حسین زمانی علویجه رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان
حصر وراثت
 5/119آقا/خانم مهدی حمامی علوی به شناســنامه شــماره  1260975827به شرح
دادخواست به کالســه  1031/99از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان حسین حمامی علوی به شــماره شناسنامه  3در تاریخ
 99/4/18اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به -1 :ابوالفضل حمامی علوی به ش ش  1263557848فرزند متوفی -2 ،عبداله
حمامی علوی به ش ش  1263007813فرزنــد متوفی -3 ،مهدی حمامی علوی به ش
ش  1260975827فرزند متوفی -4 ،مرضیــه حمامی علوی به ش ش 1262978939
فرزند متوفی -5 ،اعظم حمامی علوی به ش ش  1262970741فرزند متوفی -6 ،فاطمه
بانوی آرانی به ش ش  6199516915همســر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد واال گواهی صادرخواهد شــد .م الف 928733 :قاضی شعبه ششم شورای حل
اختالف کاشان
تحدید حدود اختصاصی
 5/120شــماره صادره 1399/5/15-1399/02/609768 :نظر به اینکه به موجب رای
شماره  139860302031000474مورخه  98/5/13هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت نایین شش دانگ
یک باب خانه قســمتی از پالک  141فرعی از  1563اصلی واقع در چوپانان بخش  4در
مالکیت خانم خدیجه طاهر فرزند خدا رحم مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید
حدود می باشد لذا به استناد تبصره  3ذیل ماده  13قانون فوق الذکر و طبق تقاضای تحدید

حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخه  99/6/12ساعت  9صبح در محل شروع و به
عمل خواهد آمد .لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شــد
و طبق تبصره  2ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست
به مرجع ذیصالح قضایی ،گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
م الف 928740 :اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین
فقدان سند مالکیت
 5/121شــماره صادره 1399/5/15-1399/02/609771 :نظر به اینکه خانم اشــرف
السادات بطحائی نائینی فرزند سید محمد علی با ارائه یک برگ استشهاد محلی که هویت
و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت یازده سهم و یک سیزدهم از
یک سهم مشاع از  72سهم شش دانگ باستثناء ثمنیه اعیانی یک درب باغ پالک ثبتی 382
اصلی واقع در کشتزار جزیسر بخش  2حوزه ثبت نایین -که در صفحه  28دفتر  51امالک
بنام داریوش عامری فرزند رضا ثبت و سند مالکیت صادر گردیده سپس طی سند رسمی
شماره  8977مورخ  66/3/14دفترخانه  2نایین به نام خانم اشرف السادات بطحائی نائینی
انتقال قطعی یافته است و معامله دیگری انجام نشده -می باشد و درخواست صدور سند
مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده  120اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا  10روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود
را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی
و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی سند مالکیت
طبق مقررات اقدام خواهد شد .م الف 928741 :اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد
و امالک نایین

جامعه

بامسئولان

دوشنبه  20مرداد  20 / 1399ذی الحجه  10 /1441آگوست  /2020شماره 3041

رضایت  ۹۴درصدی داوطلبان کنکورارشد اصفهان
ازرعایت موازین بهداشتی

هشدار هواشناسی درباره افزایش دمای هوا در اصفهان؛

رییس ستاد برگزاری آزمونهای دانشــگاه اصفهان گفت :میزان رضایتمندی داوطلبان آزمون
سراسری کارشناسی ارشد در اصفهان از رعایت شیوهنامههای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی،

گرما برمی گردد

 ۹۴درصد بود.محمدرضا ایروانی افزود :بر اساس نتایج نظرسنجی که سازمان سنجش در روزهای
اول و دوم برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشــد در حوزه امتحانی دانشگاه اصفهان انجام
داد ،میزان رضایتمندی داوطلبان از رعایت شــیوهنامههای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی
 ۹۴درصد بود.
وی اظهار داشــت :در این نظرســنجی پرســشهایی از داوطلبان درباره رعایت شیوهنامههای
بهداشتی ،فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده عوامل برگزاری آزمون از اقالم بهداشتی و محافظتی
مانند ماسک مطرح شد.ایروانی با بیان اینکه در میان داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در استان
اصفهان ،هشت نفر در خوداظهاری انجام شده از ابتال به بیماری کرونا خبر دادند ،خاطرنشان کرد:
از بین آنها هفت نفر در این سه روز در آزمون شرکت کردند و مکان ویژهای برای آنها با رعایت شرایط

این افزایش دما میتواند به افزایش قابل توجه مصرف

آب و برق در سطح استان به ویژه در نیمه شرقی و مرکزی
و مناطق با اقلیم گرم منجر شود از این رو توصیه میشود
درباره مصرف بهینه آب و برق در همه بخشها و مدیریت

حاملهای انرژی تمهیدات الزم درنظرگرفته شود

بهداشتی و حضور عوامل پزشــکی در نزدیکی بیمارســتان الزهرا(س) اصفهان جهت برگزاری
آزمون در نظر گرفته شد.

دلیل توزیع برنجهای تاریخ گذشته دربیمارستان
امین اصفهان
به مناســبت عید غدیر بســته «عیدانه غدیر» در بین پرستاران بیمارســتان امین اصفهان توزیع
شد که تعدادی از برنجهای توزیع شــده تاریخ آن منقضی شده بود و پرســتاران با ابراز اعتراض
خود نســبت به منقضی شــدن تاریخ برنجها گالیــه کردند که برخورد مناســبی بــا آنها انجام
نشده اســت .علوم پزشــکی در بیانیه ای اعالم کرد پیرو وجود تعداد معدودی کیسه برنج تاریخ
منقضی در بســته «عیدانه غدیر» توزیعــی بین تعدادی از همــکاران عزیز ،با عــرض پوزش از
بروز این اتفاق ناخوشــایند ،به منظور تنویر اذهــان همکاران گرامی ،به اطالع میرســاند ،با توجه
به تــاش بیوقفه مجموعه مدیریتی و پشــتیبانی بیمارســتان امین جهت تهیه و توزیع بســته

داده های هواشناسیکه اخیرا منتشرشده،

نگرانی ها از کمبود آب و برق هم در روزهای گرم ســال به خصوص در

الگوهای گرم تابســتانه و تقویت جریانات فرونشینی در استان مواجه

نشان می دهد افزایش دما درکشورمان به

کالنشهری مانند اصفهان مطرح می شود .با وجود اینکه برخی مانند

خواهیم بودکه این امرسبب افزایش دما دراین مدت نسبت به تابستان

نسبت سایر کشورهای جهان زیادتر و نگران کننده است به عبارت دیگر

وزیرنیرو معتقدندکه این تابستان و پیکگرما را بدون خاموشی و قطعی

سال گذشته و در مقایســه با میانگین بلند مدت بین دو تا بیش از سه

می توان مدعی شد تغییراقلیم باعثگرمترشدن هوا درایران شده است.

آب سپری کرده ایم؛ اما مسئوالن استانی اصفهان نگران روزهای گرم در

درجه افزایــش خواهــد بود.مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان

اطالعات مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی،

پیش رو هستند که به احتمال زیاد دوباره رکورد مصرف انرژی در استان

خاطرنشانکرد :این افزایش دما میتواند به افزایش قابل توجه مصرف

نشان میدهد که روند افزایش دما در ایران سرعت بیشتری نسبت به

شکسته خواهد شد.هواشناسی اصفهان میگوید طی حدودده روزآینده

آب و برق در سطح استان به ویژه در نیمه شــرقی و مرکزی و مناطق با

میانگین جهانی داشته است.براساس این اطالعات ،دمای ایران ازسال

هوا گرم تر و مصرف انرژی برق و آب بیشــتر خواهد شد؛ اتفاقی که می

اقلیم گرم منجر شود از این رو توصیه میشود درباره مصرف بهینه آب و

 ۱۴۵۰تا  ۲.۱ ،۱۳۹۸درجه سلسیوس افزایش داشته و درسال  ۱۳۹۶هم

پریسا سعادت

تواند دوباره نگرانی ها از اوج گرفتن مصرف و کمبود برق و آب را افزایش

برق در همه بخشها و مدیریت حاملهای انرژی تمهیدات الزم در نظر

ایران گرم ترین ســال خود را در رکورد هواشناســی تحربه کرده است.

دهد .بر اساس اعالم مدیرکل هواشناسی استان اصفهان ،دهه پایانی

گرفته شود .مسئله تنها گرم تر شدن هوا نیست؛ این گرما بر آب و کم و

همچنین از سال  ۱۳۴۹تا  ۱۳۷۰تنها یک بار دمای میانگین ایران به عدد

مرداد تا دهه اول شهریور امسال با تقویت دوباره الگوهای گرم تابستانه

زیاد شــدن آن در اســتانی مانند اصفهان تاثیر زیادی خواهد داشت.

 ۱۸درجه سلسیوس رســیده ،در حالی که طی  ۵سال اخیر دمای ایران

و جریانات فرونشینی دراستان ،دمای هوا  ۲تا  ۳درجه سانتیگرادگرمتر

کارشناســان می گویند هر درجهای که دما زیاد شــود ،حدود  ۶درصد

اصال کمتر از  ۱۸درجه نشــده اســت .از ســوی دیگر گزارشها نشان

می شود که می تواند به افزایش قابل توجه مصرف آب و برق در سطح

پتانسیل تبخیر بیشتر میشود .این عدد درشتی است به خصوص این

میدهند،که درچند روزاخیرهم خاورمیانه با موجی ازگرما روبه رو شده

استان به ویژه مناطق با اقلیمگرم منجرشود.حمیدرضا خورشیدی اظهار

که سدهایی که ذخیرهگاه آب رودها هســتند ،عمق زیادی ندارند و نور

است ،به طوری با دمای  ۵۱.۸درجه سلسیوس رکوردگرمترین روزبغداد

کرد :بر پایه آمار ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی ،هفتههای اول و

خورشید تا عمق آنها نفوذ میکند و تبخیر میشــود .از سوی دیگر با

شکسته شده است ،براین اساس پیشبینی شدهکه اینگرما به جنوب

دوم مرداد امسال دمای هوا حدود  ۲.۴درجه ســانتی گراد در کمینه و

گرمایش زمین ،نیــاز آبی گیاهان هم افزایش مــی یابد و چون تبخیر

غرب ایران هم برسد و احتماال دمای برخی ازمناطق به  ۴۹درجه میرسد.

بیشینه نسبت به میانگین بلند مدت در سطح استان اصفهان افزایش

آبهای باالدست زیاد شــده به آبهای زیرزمینی فشار میآید و این

ایجاد موجهای گرمایی ،پدیدهای طبیعی است اما افزایش تعداد آنها

داشته است.وی افزود :بررســی خروجی الگوهای هواشناسی نشان

حقیقت می تواند به معنای مصرف بیشــتر اندک آب اصفهان حتی از

درسالهایگذشته ،سواالت زیادی را به وجود آورده است .ازسوی دیگر

میدهدکه دردهه پایانی مرداد تا دهه اول شهریورامسال با تقویت دوباره

سوی گیاهان باشد.

خبر روز

اخبار
مدیرکل انتقال خون استان:

ماهانه بین  ۲۰۰واحد خونی به سیستان و بلوجستان
فرستاده میشود
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت :اصفهان از نخســتین استانهایی بود که در سال ۸۴
خون جایگزین را حذف کرد و اکنون ایران جزو معدود کشورهایی است که انتقال خون در آن کامال
داوطلبانه صورت می گیرد.زینلی افزود :این موضوع یکی از ویژگیهای مهم سیســتم بهداشت
و درمان هر کشوری اســت که میتواند با آن روبهرو شود ،مردم اکثر کشورها خون را در ازای پول
اهدا میکنند و اهدای خون داوطلبانه خیلی کم اتفاق میافتد ،به همین منظور سازمان بهداشت
جهانی انتقال خون ایران را به عنوان الگوی منطقه معرفی کرده که نشــان از پیشــرفت روبه جلو
دارد.وی افزود :اصفهان معین استان های سیستان و بلوجســتان ،تهران و بندرعباس شناخته
شــده و ماهانه بین  ۲۰۰تا  ۲۵۰واحد خونی به سیستان و بلوجستان فرســتاده میشود که این
خون مازاد استان است.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت :نیاز داریم مرکز اســتراتژیک در مرکز ایران داشــته
باشیم که از لحاظ پدافند غیرعامل نیز دارای شرایط باثباتی باشد ،در کالن شهر اصفهان فقط یک
مرکز انتقال خونی وجود دارد و اگر این مرکز تحت تاثیر قرار گیرد  ۸۵درصد خونگیری اســتان
تعطیل میشود بنابراین عزمی برای مرکز مشتاق نیاز اســت که برای ساخت مرکز با نظر مساعد
شهردار اقدام زودتر آغاز شــود تا مرکزیت اصفهان را ظهور و بروز دهیم.زینلی اظهار کرد :در مرکز
انتقال خون پروتکلهای جامعه خیلی ســختگیرانهتر انجام میشــود،من تاکنون نشنیدهام که
همکارانمان دربارهگرفتن اضافه حقوق اعتراض داشته باشــند چراکه دوستان ما اولویت را کار
خود میدانند و حتی شبهای قدر عموما تا سحر بیدار هستند نه به امید پرداخت اضافهکار بلکه
برای کمک به بیماران.

ماسک زدن ،شیب تند
ابتال به کرونا را دراصفهان
کاهش داده است

اســتان اصفهان با بیان اینکه اداره بهزیســتی به

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان

ازای بــه کارگیری هر نفر از مددجوهــا  ۵۰میلیون

ابتال یک مقدار در اســتان اصفهان تعدیل
شد.آرش نجیمی با اشاره به وضعیت کرونا
دراستان اصفهان اظهارداشت :درچند هفته
گذشته روند ابتال به کرونا با شیب تندی در

بروزطاعون نشخوارکنندگان درکاله قاضی
بحرانی نیست
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان با بیان اینکه بروز طاعون نشــخوارکنندگان کوچک در بین
وحوش پارک ملی کاله قاضی از مرداد ســال  ۹۸بوده اســت ،گفت ۱۰۷ :هزار نوبت سر دام اهلی
در مدت یک سال گذشته در شهرستان اصفهان ،مبارکه و شــهرضا واکسن این بیماری را دریافت
کردند.شــهرام موحدی با بیان اینکه با سازمان حفاظت محیط زیست اســتان درباره تلف شدن
 ۱۸۰رأس کل و بز در پارک ملی کاله قاضی بر اثر طاعون نشــخوارکنندگان مکاتبه رسمی نداشتیم،
اظهار کرد :این آمار مربوط به دوره یک ساله است و این تعداد دام وحشی از ماه مرداد سال گذشته
تاکنون بر اثر ابتال به این بیماری از بین رفته است.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه
متولی کنترل و مقابله با بیماری حیات وحش ،ســازمان حفاظت محیط زیست است ،گفت :بی
شک ســازمان دامپزشــکی به رغم محدودیتهای اعتباری با محیط زیست همراهی و همکاری
میکند و کنار یکدیگر بودن ما در این باره اثرگذار بوده است.موحدی با بیان اینکه بیماری ویروسی
طاعون نشــخوارکنندگان کوچک( )pprبین دام اهلی و وحشی قابل ســرایت است اما بین دام
و انسان مشترک نیســت ،توضیح داد :تجمع حیات وحش در کنار آبشــخورها در تابستان یکی
از علتهای انتشار این بیماری در بین آنهاســت و هنگام آب خوردن ترشحات از دهان دام آلوده
در آبشخورها منتشر میشــود؛ اگر یک دام بیمار باشــد بقیه را نیز آلوده میکند.وی با بیان اینکه
وظیفه سازمان دامپزشکی برای پیشــگیری از بیماری  pprواکسیناسیون دامهای اهلی است،
اظهار کرد :شــمار دامهای موجود در مناطق همجوار پارک ملی کاله قاضی بیش از  ۴۲هزار رأس
است و بیش از  ۳۰هزار دام کوچرو از این منطقه عبور میکنند ،یعنی نزدیک به  ۷۲هزار دام در این

معاون امور مشارکتهای مردمی اداره بهزیستی

تومان تسهیالت قرضالحســنه پرداخت میکند،
اظهار داشــت :اداره بهزیســتی از کارفرمایانی که
مددجویان بهزیستی را به کار بگیرند و طبق قانون
کار به آنها حقوق دهند و آنها را بیمه کنند ،به ازای
به کارگیری هــر نفر  ۵۰میلیون تومان تســهیالت
قرضالحســنه بــا بازپرداخت  ۷ســاله پرداخت

اصفهان روبه رو شد و به دنبال آن با افزایش
بستری به  ۸۰۰و حتی در یک روز به  ۹۰۰نفر

روزی است که آن شــیب تند کمی تعدیل
شــده و ما در تعداد  ۸۰۰بستری ماندهایم،
افزود :کاهش شــیب تند نشــانههایی از
است و اگرپایبندی افراد و پوشش ماسک
و فاصلهگذاری اجتماعی بیشتر شود به طور
قطع این روند ممکن اســت بیشتر تعدیل
شود و آن شیب تندی را که هفتههای پیش
داشــتهایم را از بین ببریم.نجیمی با اشاره
به وضعیت شهرستانهای استان اصفهان

و زرد قرار دارنــد ،بعضی از شهرســتانها
هم که قبــا زرد بودند به ســمت نارنجی
رفتنــد و در کل شــرایط اســتان اصفهان
قرمــز است.ســخنگوی دانشــگاه علوم
پزشــکی اصفهان ادامــه داد :بر اســاس
تصمیم ستاد کرونا استان اصفهان در شهر
اصفهان تعطیالت یک هفتهای آموزشگاهها
و محلهاییکه فعالیتهای پرخطرداشتند
در دستور کار قرار گرفت ،هرگونه تغییری در
بازگشــاییها و تعطیلیها در اختیار ستاد
کرونای استان اصفهان است.

دانشگاه کاشان دررتبه هفتم نظام رتبهبندی
رییس دانشگاه کاشان ضمن اشاره به رتبه هفتم این دانشگاه در نظام رتبهبندی وبومتریکس۲۰۲۰
دانشگاههای جامع کشــور گفت :بر این اساس دانشــگاه کاشــان در جایگاه یک هزار و  ۴۸۰در
میان دانشــگاههای جهان قرار گرفت.عباس زراعت ضمن اشــاره به  176پلهای دانشگاه کاشان
در نظام رتبهبندی وبومتریکس  2020تاکیــد کرد :رتبهبندی وبومتریکس میــزان فعالیت علمی
و آموزشی وبسایتهای دانشــگاهها و موسسات علمی و آموزشــی را به صورت دورهای نشان
میدهد به نحوی که میزان توجه موسســات و دانشــگاهها را به نشــر اینترنتی مورد ارزیابی قرار
میدهد.رییس دانشگاه کاشــان ضمن اشــاره به رتبه این دانشــگاه در نظام رتبه وبومتریکس
افزود :دانشــگاه کاشــان در این نظام رتبهبندی ســال  2020در جایگاه یک هــزار و  480در میان
دانشــگاههای جهان 20 ،در میان دانشگاههای کشــور و هفت در میان دانشگاههای جامع وزارت
علوم قرار گرفت.

میکند.معاون امور مشــارکتهای مردمی اداره

نصف حقوق قانون کار را بــه کارفرما پرداخت کند،

کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه سقف

بیان کرد :طبق قانون کار ،معلول باید قرارداد ببندد

این وام تا  ۲میلیــارد تومان و برای بــه کارگیری

و بیمه تامیــن اجتماعی برای او اجباری اســت،

 ۴۰تن از مددجویان بهزیســتی است ،افزود :باید

برای  ۵ســال میتوانیم طبق حقوقــی که کارفرما

شــرایط اعمال قانون کار و بیمــه تامین اجتماعی

به مددجوی ما پرداخت میکند تا  ۵۰درصد برای

برای مددجو فراهم باشــد و کارآفرین تعهد دهد

مددجوی خیلی شدید و  ۳۰درصد معلوالن شدید

که حداقــل تا پایــان بازپرداخــت وام مددجوی

را به کارفرما برگردانیم.شاهزیدی با اشاره به مشوق

بهزیســتی را ابقا کند و یا اگر مددجو ترک کار کرد

دیگری که اداره بهزیستى در اختیار کارآفرینهای

و به هر دلیلی نتوانســت کار کند ،کارفرما بالفاصله

استان قرار داده است ،عنوان کرد :اگر کارفرما یکی

باید شخص دیگری را جایگزین کند.وی با اشاره به

از مددجویان بهزیســتی را به کار گیــرد ،حال چه

اینکه بخش دیگری از حمایتهای بهزیستی به

معلول و چه غیرمعلول و حقوق قانون کار پرداخت

این صورت است که اگر کارفرمایی معلوالن شدید

و او را بیمه کنــد ،ما میتوانیم هر ســال حق بیمه

و خیلی شدید را به کار گیرد که زمینههای اشتغال

کارفرما را که طبق قانون کار گفته شده است ،تا ۵

برای آنها کمتر فراهم اســت ،بهزیستی میتواند

سال به کارفرما بازگردانیم.

واقع در ســازمان حمل و نقل (اتوبوســرانی) را از طریق مناقصه عمومــی به افراد یا
شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ گشایش اسناد :ساعت  15/00روز پنجشنبه مورخ  99/05/30در محل
شهرداری شهرضا (حضور متقاضیان بالمانع می باشد)
به پیشنهادات مخدوش ،مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لــذا متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار آ گهــی بــه مــدت  10روز

پیشنهاد دهندگان باید مبلغ  1/000/000/000ریال (یک میلیارد ریال) ضمانت نامه

جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه شــهرداری مراجعــه و یــا بــا تلفــن

بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده  3100000052002بانک ملی در پاکت الف الک و

 53241010داخلــی  241مســئول امــور قراردادهــای شــهرداری تمــاس

مهر شده تحویل نمایند.

حاصل نمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن :ســاعت  14/30روز چهارشنبه

مورخ  99/05/29دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع درواحد حراست شهرداری مرکزی

سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به
ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

حبیب قاسمی -شهردار شهرضا

م الف929047:

آگهی مناقصه (مرحله دوم -نوبت دوم)

ســفیدی در اســتان اصفهــان نداریم۱۱ ،
و  ۱۳شهرســتان هم در وضعیــت نارنجی

اقدام شد.

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد ردیف بودجه شماره  40312تکمیل ساختمان

عنوان کرد :در حال حاضر هیچ شهرســتان
شهرستان اســتان در وضعیت قرمز کرونا

توزیع برنجهای مذکور کرده و ضمن برخورد با شــرکت فروشنده ،نســبت به جایگزینی محموله

تکمیل ساختمان واقع درسازمان حمل و نقل (اتوبوسرانی)

رسید .سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی
اصفهان با بیان اینکــه در حال حاضر چند

مجری در امر توزیع صــورت نگرفت که البته بالفاصلــه پس از آگاهی از موضــوع اقدام به توقف

آگهی مناقصه (مرحله دوم -نوبت دوم)

موارد بستری مواجه شــدیم و تعداد موارد

استفاده بیشــتر مردم از ماسک در جامعه

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان :

منطقه وجود دارد.

اصفهان:

شــد و مردم به آن توجه کردند ،شیب تند

فشردگی و گســتردگی کار ،دقت کافی از سوی شــرکت مربوطه و همچنین پرســنل پشتیبانی

تسهیالت ویژه اداره بهزیستی برای کارآفرینان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی

گفت :طی چند هفته که ماسک زدن قانونی

عیدانه و ثبت ســفارش مرکز از شــرکت مربوطه و تحویل حجم زیادی برنج  ،متاســفانه به دلیل

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم جلسه  296مورخ

تاریخ گشایش اســناد :ســاعت  15/00روز پنجشــنبه مورخ

 1399/04/10شورای اسالمی شــهر خدمات جمع آوری و حمل زباله

 99/05/30در محل شــهرداری شــهرضا (حضور متقاضیــان بالمانع

(پسماندهای عادی و صنعتی) سطح شهر شیفت شب و روز (بصورت

میباشد)

حجمی) را ازطریق مناقصه عمومی و برای مدت دو سال به شرکت های
واجد شرایط واگذار نماید.

به پیشنهادات مخدوش ،مشــروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر
داده نخواهد شد.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مــدت  10روز جهت

پیشنهاد دهندگان باید حداقل  5درصد مبلغ پایه مناقصه را ضمانت

دریافت اســناد مناقصه به شــهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010

نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده  3100000052002بانک ملی در

داخلی  241مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن :ساعت  14/30روز

چهارشنبه مورخ  99/05/29دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد
حراست شهرداری مرکزی
م الف928952:

سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم
عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

حبیب قاسمی -شهردار شهرضا

فوتبالجهان

دوشنبه  20مرداد  20 / 1399ذی الحجه  10 /1441آگوست  /2020شماره 3041

چلسی ازمنچسترسیتی خرید میکند؟
با اخباری که از چلســی به گوش می رســد ،به نظر می آید آبی پوشــان دنبال خریــد بازیکن از
منچسترسیتی هستند.طبق نوشته روزنامه دیلی میرر ،جان استونس ،گزینه مورد نظر تیم قدیمی

تقابل استقالل -سپاهان در مرحله یک چهارم جام حذفی؛

شهر لندن است .مدافع  26ساله که به نظر می رسد مورد نظر پپ گواردیوال برای فصل بعد نیست،

جدال مرگ درآزادی

بدش نمی آید بازی در چلسی را تجربه کند.به خصوص که سیتیزن ها دنبال خرید مدافع هستند.
البته چلسی برای جذب مدافع ملی پوش حدود  20میلیون پوند درنظرگرفته است.این درحالیست
که تیم آبی آسمانی پوش  4ســال قبل برای در اختیارگرفتن استونس از اورتون 47 ،میلیون یورو
هزینه کرد.

رکوردی دیگربرای «لواندوفسکی»

بایرن مونیخ در دیدار برگشت برابر چلسی در یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه  4بر
یک به پیروزی دست یافت.بایرن با این پیروزی درمجموع با نتیجه  7بریک به دوربعد راه پیداکرد.
لواندوفسکی در دیدار شنبه شب دبل کرد و یک رکورد جدید را به نام خود به ثبت رساند.او در فصل
جاری لیگ قهرمانان اروپا  13گل به ثمر رسانده و تنها بازیکن در تاریخ بایرن به شمار می آید که در
یک فصل لیگ قهرمانان توانسته این تعدادگل را به ثمربرساند.روبرت لواندوفسکی با اقتداردرصدر
جدول بهترین گلزنان فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا جای دارد و اگر بایرن به دور بعد صعود کند
می تواند یک رکورد جدید دیگر را هم به ثبت برساند.بایرن مونیخ در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا باید جمعه شب به مصاف بارسلونا برود.

«امباپه» درفهرست پیاسجی مقابل آتاالنتا
در جریان مسابقه بین دو تیم پاری سن ژرمن و ســنت اتین در فینال جام حذفی فرانسه بود که

مجیدی در طول مدتی که در استقالل بازی می کرد
هرگز رابطه خوبی با امیرقلعه نویی نداشت و نیمکت

نشینی های گاه و بی گاه او در اوج آمادگی خود تایید

کننده این مسئله است

کیلیان امباپه دچار مصدومیت شــد تا حضورش در دیدار مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا مقابل آتاالنتا در هالهای از ابهام قرار بگیرد .ستاره فرانسوی که در کنار نیمار ،امید اول پی اس
جی در لیگ قهرمانان محسوب می شود ،دیدار نهایی جام حذفی فرانسه برابر لیون را از دست داد
و در مورد وضعیت او گزارش های ضد و نقیضی منتشــر شده بود.برخی رسانه ها با خوشبینی از
رسیدن امباپه به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان و بازی برابر آتاالنتا خبر می دادند و برخی دیگر
حضور او در این بازی را غیرممکن می دانســتند .توماس توخل ،اســامی بازیکنانی که با پی اس
جی راهی شهر لیسبون برای مصاف  22مرداد برابر آتاالنتا خواهند شــد را اعالم کرد که در آن نام
کیلیان امباپه هم دیده می شــود .به این ترتیب مشخص شد که شــرایط بدنی امباپه رو به بهبود
است و پاریسی ها امیدوارند که او بتواند برابر آتاالنتا به میدان برود .هنوز مشخص نیست که امباپه
از ابتدا بازی خواهد کرد یا کار را از روی نیمکت شروع می کند .نکته دیگر اینکه نامی از مارکو وراتی
در این لیست دیده نمی شود و ستاره ایتالیایی که او هم مصدوم بود احتماال ادامه لیگ قهرمانان
را از دست خواهد داد.

عراق اجرای« »VARرا در ورزشگاه های
خود آغازمی کند
کمیته داوران فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرده است که این کمیته مراحل اجرای سیستم کمک
داور ویدئویی را در ورزشگاه های این کشورشروع کرده است.قرار است فیفا در ابتدای فصل جدید
نماینده های خود را برای دیدن ورزشگاه ها و آمادگی آن ها را برای اجرای این اقدام به عراق اعزام
کند و مراحل بعدی نیز تهیه تجهیزات و معرفی کادر تخصصی برای کار با این فناوری است.فوتبال
عراق در حالی به استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی نزدیک شده است که با وجود وعده هایی
که ازسال قبل داده شده هنوزهیچ برنامه مدون و جدی ازسوی فدراسیون فوتبال ایران برای تجهیز
ورزشگاه ها و استفاده از سیستم  VARارائه نشده است.

سمیه مصور

تیم فوتبال سپاهان در شرایطی امشب در

پوشان جایی نداشته باشد .این بازی برای قلعه نویی حیثیتی است؛

جریان دیدارهــای مرحله یــک چهارم

او که با تیمش از روز گذشــته به تهران آمــده و اردوی پیش ازبازی

قدیمی اش دیدار کند ،یک قدم عقب تر بود و بی تفاوت روی نیمکت

نهایی جام حذفی مقابل تیم استقالل صف آرایی می کند که مسابقه

دوشنبه را برگزار کرده برای اعاده حیثیت و کســب سهمیه راهی جز

نشست .البته ماجرا به همین جا ختم نشــد چراکه بعد از گل دقیقه

این دو تیم به نبرد مــرگ و زندگی برای امیر قلعه نویی تبدیل شــده

شکست اســتقالل ندارد .مقابل او فرهاد مجیدی ایستاده است که

 97آیاندا پاتوسی که منجر به برتری یک بر صفر استقالل شد ،فرهاد

است .طالیی پوشان نصفجهان در حالی امشب پا به ورزشگاه آزادی

برای پیروزی برابر قلعه نویــی از جیب هم به بازیکنانش پاداش می

مجیدی با انتشار یک استوری مدعی شــد که عده ای دوست ندارند

می گذارند که آنها روزهای خوبی را پشــت سر نگذاشته اند .شاگردان

دهد ،مثل کاری که در دیدار شنبه هفته قبل کرد و بعد از هیسی که به

این تیم بدون خودشان جام بیاورد ،موضوعی که مشخص بود هدفش

امیر قلعه نویی که تا چند هفته گذشــته یکی از مدعیان کسب عنوان

دوربیــن ها نشــان داد در رختکــن نفــری 200دالر بــه بازیکنانش

حمله به امیرقلعه نویی است.

قهرمانی در این دوره از رقابت های لیگ برتر محسوب می شدند نه تنها

پاداش داد.

مجیدی در نیم فصل دوم به عنوان ســرمربی اســتقالل انتخاب شد

جام قهرمانی را به تیم پرســپولیس واگذار کــرده اند که امیدی برای

مجیدی در طول مدتی که در استقالل بازی می کرد هرگز رابطه خوبی

و می توانســت رویارویی او با امیرقلعه نویی زودتــر اتفاق بیفتد؛ اما

کسب سهمیه آســیایی نیز ندارند .ســپاهان پس از شکست مقابل

با امیرقلعه نویی نداشت و نیمکت نشینی های گاه و بی گاه او در اوج

بیماری سرمربی سپاهان مسئله ای شد تا قرار این دو به جام حذفی

استقالل در هفته بیست و هفتم مقابل تیم نساجی مازندران نیز نتیجه

آمادگی خود تایید کننده این مســئله اســت .هرچند هرگز مشخص

برسد .فرهاد مجیدی که در شروع راه مربیگری خود است برای اینکه

را واگذار کرد تا چشــم هواداران این تیم برای کسب مجوز آسیایی به

نشــد چرا مجیدی در لیگ ســیزدهم ناگهان تصمیم گرفت از فوتبال

ثابت کند شایستگی نشستن روی نیمکت استقالل را دارد ،باید امروز

بازی امشب دوخته شود .این بازی برای امیرقلعه نویی نیز از اهمیت

خداحافظی کند؛ اما عده ای اعتقاد دارند این اختالف در تصمیم غیر

سپاهان را شکســت بدهد و تیمش را به جمع  4تیم برتر جام حذفی

خاصی برخوردار است .سرمربی تیم ســپاهان که لقب پرافتخارترین

منتظره  7محبوب آبی ها بی تاثیر نبوده است.

برساند .هرچند که پر واضح است امیرقلعه نویی هرگز این جام را ساده

مربی تیم لیگ برتر را یدک می کشد برای دومین سال پیاپی از کسب

فرهاد مجیدی فصل قبل هم که به عنوان مربی در کادرفنی استقالل

از دســت نخواهد داد ،جامی که می تواند پرافتخارترین مربی تاریخ

جام قهرمانی در این تیم باز مانده اســت تا دیگر روی نیمکت طالیی

حضور داشــت ،در بازی فصل گذشــته این تیم برابر ســپاهان وقتی

لیگ برتر را دوباره احیا کند.

خبر روز

روزمهم فوتسال باشگاهی ایران
مدیران باشگاههای حاضر در لیگ برتر فوتسال در مورد فصل جدید این رقابتها تصمیمگیری میکنند.در جلسه بین مدیران باشگاههای لیگ برتر فوتسال با
سرپرست سازمان لیگ که به میزبانی باشگاه ستارگان در ورامین برگزار میشــود ،مدیران نظرات خود را درباره برگزاری فصل آتی این رقابتها اعالم میکنند.
مسابقات این فصل با توجه به شرایط تیم ملی و حضور در فوتسال قهرمانی آسیا و همچنین شیوع بیماری کرونا حائز اهمیت است و به همین دلیل باید در مورد
زمان و نحوه برگزاری آن تصمیم گیری شود .پیش از این سازمان لیگ فوتسال اعالم کرده بود که با توجه به بیماری کرونا ،مسابقات این فصل در دو گروه  ۷تیمی
و در مدت زمان کمتری برگزار میشود و بازیها نیز به خاطر برنامههای آماده سازی تیم ملی دهه اول شهریور شروع میشود؛ اما هم زمان آغاز آن و هم نحوه
پیشنهادی با اعتراض برخی تیمها همراه بوده است.به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی تیمها ،برگزاری بازیها حتی در شهریور ماه هم امکان پذیر نباشد
و باید دید در جلسه آینده چه تصمیمی گرفته میشود .همچنین چند تیم باشگاهی اعالم کرده اند که با شیوه گروه بندی بازیها چیزی به نام لیگ معنا ندارد و
بهتر است بازیها با رعایت پروتکلهای بهداشتی با شرایط دیگری برگزار شود.

رسول پناه مثل قهرمان ها کنارمیرود؟

کمتر کسی فکر می کرد سید محمد میری بعد

نکته جالب و شــاید تعجب آور در باشگاه پرســپولیس این اســت که تمام مدیرانی که در دوره

از شوت تماشــایی که در بازی با استقالل زد،
بالفاصله و در دیدار با سپاهان شوت مشابهی
را تکرار کند که بــاز هم تبدیل به گل شــود ،به
خصوصکه مصدومیت او را آزارمی داد .شوت از
نامجو مطلق – مربی اســتقالل در کنفرانس

آمادگی بانوی المپیکی برای آغازمبارزات
اگر ویروس کوید  ۱۹-یا همان «کرونا» شیوع پیدا
نمیکرد و المپیــک در تاریخ مقرر برگزار میشــد،

المپیک ،وی این مســابقات را از دست داده است.

حمیده عباسعلی نخستین بانویکاراتهکای ایرانکه

این درســت که شــیوع کرونا ویروس باعث تعویق

موفق بهکسب سهمیه حضوردراین بازیها شده بود،

بازیهای المپیک شد ،ولی حمیده عباسعلی با طی

باید روز ۱۸مردادماه به دیداررقبای خود میرفت.اما

کــردن دوران نقاهت در روزی که بایــد روی تاتامی

این ملی پوشکاراته  ۱۵۷روزقبل و تنها چهارروزبعد

المپیک مبارزه میکرد ،آمادگی الزم را به دست آورد.

از آسیب دیدگی در مسابقات لیگ جهانی کاراته وان

عباسعلی دراین رابطهگفت :اگرالمپیک طبق برنامه

اتریش ،پای آسیب دیده خود را در هانوفر آلمان به

از قبل طراحی شده برگزار میشد ،من باید شنبه ۱۸

تیغ یک جراح حاذق ایرانی سپرد .دکتر بابک امینی

مردادماه و درآخرین روزمسابقاتکاراته درتوکیو ،به

بعد از معاینــه دقیق و عمل جراحــی و در زمانی که

مصاف رقبای خود میرفتم .اتفاقی که برای من در

بحث تعویق المپیک نبود درفاصله  ۵ماه به المپیک،

اسفندماه افتاد و طی صحبتهایی که با دکتر امینی

به صراحت اعالم کرد که عباســعلی میتواند با طی

قبل از جراحی داشتم ،ایشــان تاکید داشت که من

کردن روند درمان برای حضور در مسابقات المپیک

برای حضور در این مسابقات به موقع آماده خواهم

آماده شود و جای هیچگونه نگرانی نیست.در همان

شد.عباسعلی ادامه داد :خوشبختانه روند درمان به

زمان برخی منتقدان با توجه به شدت آسیب دیدگی

شکلی پیش رفتکه من درزمان مقرربه آمادگی الزم

عباسعلی ،این ادعای دکترامینی را بی اساس خوانده

دســت پیدا کردم .البته که بعد از انتشار خبر تعویق

خبری گفت این شــوت ها هر  20سال یک بار
زده می شود! اما محمد میری در فاصله دو سه
هفته بعد شوتش را این بار در بازی با سپاهان
تکرار کرد و باز هم ضربه اش تبدیل به گل شد.
ســید محمد میری که از بازیکنــان پر تالش
نساجی به حساب می آید خیلی صادقانه دراین
باره حرف زده است؛ او می گوید اظهار نظرهای
بازیهای المپیک ،روند ســرعت انجام برنامههای
درمانی کاهش یافت و با حوصله بیشــتری کارهای
الزم را پیگیریکردمکه اگربحث تعویق المپیک نبود،
بدون شککارجدی تردنبال میشد.بانوی المپیکی
کاراته در بخش دیگــری از صحبت های خود اظهار
داشت« :کرونا» شانس بزرگی بود برای من ،ولی با
این اوصاف شرایط فعلی من ثابت میکندکه درزمان
مقرربرای حضوردرمسابقات آماده خواهم شد .البته
که از همین امروز یک ســال زمان دارم تا با آمادگی
بیشتری وارد این رقابت ها شوم.

عکس روز
پیرلو جوانتر
ازبوفون!
آندرهآ پیرلو ،خیلــی زود به صندلی
داغ سرمربیگری یوونتوس رسید،
چرا که هنوز هیچ کارنامه روشنی در
مربیگری ندارد .نکته جالب درباره
پیرلو این است که او ماه می  ۴۱ساله
شده ،در حالی که جانلوئیجی بوفون
همبازی سابقش که حاال میتوان او
را شاگرد پیرلو نامید ۴۲ ،ساله است.

مستطیلسبز

دومین سوپرگل «میری»
چگونه به ثمررسید؟

راه دوراو به استقالل آنقدرتماشایی بودکه مجید

و اعالم داشتند که با وجود فاصله  ۵ماه تا بازیهای

امیرقلعه نویی به ســمت نیمکت تیم ســابقش آمد تا با شــاگردان

مردم وکارشناسانکهگل او به استقالل شانسی
بوده منجربه این شدکه دربازی با سپاهان یک
باردیگراقدام به شوت زنیکند و حاالکه متوجه
شــده در این کار تبحر دارد باز هم در بازی های
آینده شوت خواهد زد و به دنبال این است در
دو بازی باقی مانده نساجی در برابر ذوب آهن
و شهر خودرو سومین گل خود را از روی شوت
ازراه دوربه ثمربرساند .جالب اینکه این بازیکن
دربازی با استقالل و بعد ازگلیکه به ثمررساند
به شــدت از ناحیه پهلو به دلیل ضربه ای که به
آن اصابت کرد مصدوم شــد .در همان بازی از
زمین بیــرون آمد و دقایقی نســاجی ده نفره
شــد .جالب اینکه این مصدومیت هنوزهمراه
اوست و در بازی با ســپاهان اگر نساجی روی
نیمکت بازیکنی برای بازی دراین پست داشت
به میدان نمی رفت!کمبود بازیکن منجرشدکه
با درد به میدان برود و البته یک گل تماشــایی
دیگر هم به ثمر برساند .با گلی که محمد میری
دربازی با سپاهان به ثمررساند دیگرکسی نمی
گوید گل این بازیکن به استقالل شانسی بوده؛

ناکامی مدیران پرسپولیس بعد از جشن؛

قهرمانی این تیم در لیگ برتر اداره باشگاه را برعهده داشتند ،فصل بعدی را روی صندلی مدیریتی
باشگاه به پایان نرساندند و جای خود را به فرد جدیدی دادند.در لیگ اول حرفه ای ،پرسپولیس
با هدایت علی پروین و مدیرعاملی علی میرزایی صدرنشــین لیگ برتر شــد .در حالی که سرخ
ها خود را آماده آغاز فعالیت نقل و انتقاالتی برای بســتن تیمی قدرتمند میکردند ،این باشگاه
دوباره به تربیت واگذار شد و با آغاز جنگ مالکیتی  -مدیریتی ،پرسپولیسی ها در بحرانی عمیق
فرو رفتند .اکبر غمخوار نیز جانشین علی میرزایی شــد تا عمر مدیریتی او در حدود شش ماه به
سرانجام برسد.حبیب کاشانی ،مدیرعامل موفق ســرخ ها که با حضور افشین قطبی زمینه ساز
قهرمانی پرســپولیس در لیگ برتر را فراهم کرد ،دو ماه بعد از جشــن دراماتیک ســرخ ها که با
پیروزی برابر سپاهان رقم خورد ،از سمت خود استعفا کرد و وزارت ورزش (سازمان تربیت بدنی)
هم بدون هیچ گونه مقاومت این اســتعفا را پذیرفت.نکته عجیب این است که در دوره برانکو که
بسیاری آن را سال های باثبات پرسپولیس میدانند هم مدیران این تیم بارها تغییر پیدا کردند.
نژاد فالح ،طاهری ،گرشاسبی ،عرب ،انصاری فرد و رسول پناه مدیرانی هستند که تنها در پنج سال
اخیر بر مسند مدیریت باشگاه نشستند و هر کدام با ایجاد مشــکلی خاص ،جای خود را به نفر
بعدی دادند .طاهری پس از نایب قهرمانی در لیگ پانزدهم مدیرعامل پرسپولیس ماند و تیمی
شایسته را برای لیگ شــانزدهم آماده کرد؛ اما پنج ماه پس از قهرمانی این تیم در لیگ برتر و در
کوران مسابقات لیگ ،جای خود را به حمیدرضا گرشاسبی داد؛ کسی که در سال دوم مدیریتش
با عدم پرداخت حقوق برانکو به همراه ایرج عرب زمینه ساز جدایی او شد.گرشاسبی که در جریان
قهرمانی پرســپولیس در لیگ هفدهم مدیرعامل آن ها بود ،به دلیل قانون بازنشستگی که ابهام
های زیادی در آن وجود داشــت ،باشگاه پرســپولیس را ترک کرد .جابه جایی او با عرب پس از
بازی حساس با سپاهان رقم خورد تا قرمزهای تهرانی یک بار دیگر تغییر مدیریت در میانه فصل
را تجربه کنند.
اما این تغییر مدیریتی هم نتوانســت تیم برانکــو را متوقف کند .ایوانکوویــچ که خود در نقش
رهبری توانا بر وضعیت پرســپولیس نظارت داشت ،کشتی ناآرام ســرخ ها را تا فینال آسیا هم
پیش برد و به قهرمانی در لیگ هجدهم نیز رســاند تا ایرج عرب نیز با تمام کاستی ها ،عکس با
جام لیگ برتر داشته باشد.عرب که به همراه هیئت مدیره متهم به تسریع در جدایی برانکو بودند،
نتوانســتند او را نگه دارند و وزارت ورزش هــم تصمیم گرفت که انصاری فــرد را جایگزین ایرج
عرب کند .جالب این که پرسپولیس دوباره با تغییر مدیریت در میانه فصل روبه رو شد؛ اما نقش
کلیدی یحیی گلمحمدی در این تیم و حفظ آرامش در بین اعضــای تیم ،به چهارمین قهرمانی
متوالی منجر شد که این بار رسول پناه در آن عکس یادگاری گرفت.حاال هفته آینده هیئت مدیره
پرســپولیس پس از چند ماه ابهام در مدیریت باشگاه،از ســوی وزارت ورزش و جوانان معرفی
خواهد شــد و باید دید که رویه تغییر مدیران عامل پرســپولیس بعد از قهرمانــی ادامه خواهد
داشت یا نه؟

ضمن اینکــه گل این بازیکن به پیــام نیازمند

«محسن فروزان» محروم ازحضوردرتبریز

که جزو گلرهای خوب این فصل از بازی ها به
حساب می آید ،فشارها را از روی سید حسین

محســن فروزان ،دروازه بان پارس جنوبی جــم در آخرین تمرین این تیــم در کمپ بانک ملی

حسینی برداشــت و باید منتظر ماند و دید که

و قبل از ســفر به تبریــز از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شــد تــا حضورش برای دیــدار مقابل

سومین گلری که در برابر شوت های سهمگین

شــاگردان افاضلی ،در هالــه ای از ابهام قــرار بگیرد.فروزان کــه اواخر فصل گذشــته به اتهام

میری تسلیم می شود،کدام دروازه بان است؟

شرط بندی از تراکتور و تبریز شــبانه خارج شــد و پس از ماه ها با حکم تبرئه به فوتبال برگشت
اکنون پس از یک ســال به تبریز ســفر می کند تا مقابل ماشــین ســازی و مالــک آن زنوزی
قرار بگیرد.

بامسئولان

دوشنبه  20مرداد  20 / 1399ذی الحجه  10 /1441آگوست  /2020شماره 3041

در دومین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان عنوان شد:

جلب مشارکت شهرهای خواهرخوانده اصفهان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

دومین جلسه شــورای سیاستگذاری سی و ســومین جشــنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و

افرادی که تمایل به خدمترسانی ندارند ،استعفا دهند

نوجوانان با حضور قدرتا ...نوروزی ،رییس شورای سیاســتگذاری جشنواره ،علیرضا تابش دبیر
جشنواره ،رسول صدرعاملی ،مرضیه برومند ،علیرضا رضاداد ،حجتاالسالم رمضانعلی معتمدی،
ایمان حجتی ،حبیب ایلبیگی ،علیرضا رضاداد ،فریده روشــن و مهدی مزروعی ،اعضای شورای
سیاستگذاری ،به صورت آنالین برگزار شد.به گزارش ســتاد اطالعرسانی سی و سومین جشنواره

بزرگی در حوزه حملونقل شهر رقم خورد و با ورود  ۸۰دستگاه اتوبوس
ناوگان حملونقل شــهر اصفهان به نحو مطلوبی ارتقا یافت که از تالش
همه افراد در زمینههای مختلف تقدیر میکنم.رییس شورای اسالمی
شهر اصفهان تصریح کرد :جرائم برای کسانی که اقدام به قطع درختان
میکنند ،چند برابر شــده است و امیدوارم شــهروندان با این تصمیم
شورای شهر ،همراهی کرده و معاونت خدمات شهری نیز سختگیرانهتر
عمل کند تا از حمله ناجوانمردانه به درختان کهنسال که انتفاع عدهای را
به دنبال دارد ،جلوگیری شود.
احداث ساختمان جدید انتقال خون تسهیل میشود
وی با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا ذخایر خونی به گونهای مدیریت
شد که شهر و مردم با مشکل روبهرو نشــوند ،اظهار کرد :تزریق پالسما
یکی از اقدامات خوبی بود که در دوران شــیوع کرونا در اصفهان انجام
شده است.نصراصفهانی خاطرنشان کرد :به دلیل آنکه وظایف سازمان
انتقال خون عامالمنفعه است ،مدیریت شــهری کمک به انجام بهتر
ماموریتهای این ســازمان را وظیفه خود دانســته و برای آموزش و
تبلیغات همراهی الزم را خواهد داشت.وی افزود :سازمان انتقال خون
نیز برای اطالعرسانی مناسبتر استفاده از شبکههای اجتماعی که در
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و سی و پنجمین جلسه

وظیفه خواهند کرد.وی اضافه کرد :تصورات غلطی درباره ســال پایانی

علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به انتخاب هیئت رییسه

شورا و مدیریت شهری وجود دارد و این سال ،سالی همراه با رکود و نبود

شورای شهر برای ســال چهارم دوره پنجم ،اظهار کرد :انتخابات هیئت

مدیریت با ثبات و حاکمیت نظم و انضبــاط و نظارت بر امور و همراه با

رییســه در فضای دوســتانه برگزار و نامزدها با اعتماد اعضای شورای

بی انگیزگی پنداشته میشود.

شهر فعالیت خود را در ســال پایانی ،رسما شــروع میکنند.علیرضا

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود :از این تریبون به شهروندان

نصراصفهانی افزود :امیدواریم اعضای شورای شهربا تجربه و همافزایی

قول میدهیم براساس سوگند و تعهدیکه به آن پایبندیم ،با همکاری

بیشتر ،عزم خود را برای خدمترسانی بیشتر به شهروندان جزم کنند.

تمامی نیروهای شــهرداری اجازه ندهیم در مســیر خدمترســانی

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد :در به وجود آمدن این

کوچکترین خلل و توقفی ایجاد شــود و احازه نمیدهیم برای هیچ

فضای همدالنه تمام اعضای شورا سهیم بودهاند ،بهویژه نایب رییس

فردی و هیچ بخشــی ،در هر جایگاهی مالحظه و حاشــیه امن ایجاد

پیشین شورای شــهر که در روز انتخابات به نوعی ایثارگری کرد که این

شــود.وی گفت :افرادی که تمایل به همکاری ندارند یا کار و فعالیت را

اقدام قابل تقدیر اســت.وی با بیان اینکه همراهی اعضای شورا باعث

در این فضا برای خود ســخت یا توأم با بیمیلی میدانند ،میتوانند به

غنای تصمیمات و پیشبرد بهتر برنامهها خواهد شد ،ادامه داد :اعضای

دور از هر حاشیهای استعفا دهند و امور شــهر و شهروندان را با اختالل

هیئت رئیسه شورا هماهنگی موضوعات ،اداره جلسات و تسهیل امور

و کندی مواجه نکنند.نصراصفهانی ادامه داد :افزایش سطح تعامالت

اعضای شورا را برعهده دارند و هیچ برتری نسبت به دیگر اعضای شورا

با تمامی دستگاهها و مسؤلین ،استفاده حداکثری از مشارکت مردم،

ندارند.نصراصفهانی خاطرنشان کرد :هر  ۱۳عضو شورای شهر در دفاع

هموار کردن حضور بخش خصوصی در سرمایهگذاری ،مبارزه با فساد

تمام قد از جایگاه و شأن قانونی شورا و حقوق و اختیارات اعضای آن با

و رانت در هر نوعی و توسط هر فرد و مجموعهای و تکریم شهروندان و

استعانت از خداوند و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و به دور از

تسهیل امورآنها جزئی ازشعارهای همیشگی شورای شهربوده و درسال

تعارفات معمول و مرسوم و با صالبت تاکید کرده و در این مسیر انجام

چهارم نیز با باور و عمل بیشتر اســتمرار خواهد یافت.وی افزود :اتفاق

خبر خوان
کاهش سرفاصله زمانی قطارهای خط دو مترو
با سیستم سیگنالینگ
مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان گفت :ســرفاصله زمانی حرکت قطارهای خط دو مترو
با سیستم ســیگنالینگ بالک متحرک(سیستمی برای ایمنی و تســریع در بهرهبرداری بهینه)
کاهش خواهد یافت.محمدرضا بنکدار هاشــمی اظهار کرد :سیستم ســیگنالینگ در نظر گرفته
شــده برای خط دو مترو از نوع ( Moving Blockبالک متحرک) اســت که نسبت به سیستم
خط یک ( )Fixed Blockامکان کاهش ســرفاصله زمانی حرکت قطارهــا را به وجود میآورد.
وی افزود :در سیستم ســیگنالینگ  ( Fixed Blockبالک ثابت) ،کل خط به وسیله تجهیزات
نصب شــده در خط به بال کهایی به طول حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰متر تقســیم میشود که در هر بالک
صرفا یک قطار میتواند حضور داشته باشد.مدیرعامل ســازمان قطار شهری اصفهان ادامه داد:
در صورت حضور یک قطار در بالکی از خط ،سیستم سیگنالینک اجازه حضور قطار دیگر در بالک
قبل از آن را نیز نخواهد داد تا بدین وســیله ایمنی قطارها حفظ شود.وی تصریح کرد :در سیستم
سیگنالینک ( Moving Blockبالک متحرک) با اســتفاده از ارتباط رادیویی ،کل خط بر اساس
مشــخصات خط ،موقعیت و ســرعت قطارهای موجود در خط به بال کهای متحرکی تقســیم
میشــود که در این حالت امکان کاهش فاصله بین قطارها و در نتیجه کاهش سرفاصله زمانی
حرکت قطارها نسبت به سیستم بالک ثابت وجود خواهد داشت.بنکدار گفت :ایستگاههای خط
دوم قطار شهری اصفهان با برنامهریزی دقیقتر زمانی احداث شده بدین ترتیب که پیش از عبور
تی .بی .ام از محل ایستگاه ،ســازه نگهبان و سازه اصلی ایستگاه ســاخته خواهد شد تا ضمن
صرفهجویی در هزینهها ،ایستگاهها با کیفیت بهتری آببندی شود.وی با بیان اینکه در خط دوم
قطار شهری اصفهان به منظور افزایش سرعت ساخت ،عبور تی .بی .ام از دو جهت انجام میشود،
خاطرنشــان کرد :حفاری مکانیزه تونل دو چشمه با دو دســتگاه تی .بی .ام از ایستگاه دارک در
شــمال شــرق اصفهان تا ایســتگاه میدان امام علی (ع) به طول  ۷.۷کیلومتر صورت میگیرد.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان افزود :با ایجاد یک تونل یک چشمه ،حفاری قطعه حد
فاصل ایســتگاه کهندژ (در غرب اصفهان) تا میدان امام علی (ع) به طــول حدود  ۶.۵کیلومتر را
انجام خواهد شد.وی ادامه داد :سعی و تالش سازمان قطار شهری اصفهان در ساخت خط دوم،
توجه به رویکرد فنی اقتصادی به منظور کاهش هزینهها در زمان بوده است.

تعطیلی یکهفتهای موزهها و بناهای تاریخی
شهراصفهان
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی اســتان گفت :با توجه به موج دوم کرونا و
اعالم وضعیت قرمز در اصفهــان ،مطابق با مصوبه ســتاد مبارزه با بیماری کرونــا ،تمامی اماکن
تاریخی و موزههای شــهر اصفهان به مــدت یک هفته تعطیل اســت.فریدون اللهیــاری با بیان
اینکه برای بازگشــایی مجدد این مجموعهها ،در انتظار مصوبات جدید ســتاد مبــارزه با بیماری
کرونا هستیم افزود :گردشــگران و دوســتداران میراثفرهنگی میتوانند ،پس از اعالم مصوبات
جدید ســتاد مبارزه با بیماری کرونــا از این مجموعهها بازدید کنند.اســتان اصفهــان با بیش از
 ۲۲هزار بنــا و اثر تاریخی که هــزار و  ۸۵۰مورد آن به ثبــت ملی و هفت اثر آن به نــام میدان امام
(نقش جهان) ،کاخ چهلســتون ،باغ فین کاشان و مســجد جامع و ســه قنات به نام«وزوان»،
«مزدآبــاد» و «مون» به ثبت جهانی رســیده ،کانون توجه گردشــگران داخلی و خارجی اســت.
کاخ موزههای بســیار زیبای اصفهان همچون چهلســتون ،هشــت بهشــت و عالی قاپو ،همواره
میزبان گردشــگران داخلی و خارجی اســت.از جملــه موزههــای اصفهان میتوان بــه گنجینه
هنرهای تزیینــی و هنرهای معاصــر اصفهان ،صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اصفهان ،تاریخ
طبیعی ،عروسک و اسباب بازی کاشــان ،عروسک بادرود ،کلیســای وانک و حمام علی قلی آقا
اشاره کرد.

اختیار مردم اســت را نیز باید مدنظر قرار دهد.رییس شورای اسالمی
شهر اصفهان خاطرنشــان کرد :با اذعان مســئوالن مراکز انتقال خون

بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،در این جلسه علیرضا تابش پس از ارائه سناریوی برگزاری
جشــنواره ،درباره برنامهریزی برپایی مجازی این دوره نکاتی را مطرح کرد و از برگزاری جلساتی
با سازمان سینمایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،در راستای برپایی آنالین جشنواره خبر
داد.بر اساس این خبر ،سایر اعضای شورا نیز پس از مطالعه سناریوی برگزاری این دوره جشنواره،
مالحظاتی را درزمینه برگزاری جشنواره به صورت آنالین ،در میان گذاشتند و نظراتی را ارائه کردند.
در این جلســه پس از شــنیدن نظرات اعضا ،بر تعامل با تهیهکنندگان فیلمهای کودک و نوجوان
تاکید شد و همچنین این پیشنهاد مطرح شــد تا برای ایجاد فضای مناسب برگزاری ،شبکهای از
فعاالن سینمای کودک در همه استانهای کشور تشکیل شود.همچنین قرار بر این شد تا شهرهای
خواهرخوانده اصفهان نیز در جریان طرح برپایی آنالین این دوره جشنواره قرار گیرند و نقطهنظرات
خود را دراین راستا ارائه دهند.دراین جلسه برلزوم استفاده ازظرفیت همهکودکان و نوجوانانکشور
در جشنواره تاکید شد و پیشنهاد داده شد برخی کارگاهها پس از اعالم فراخوان ،به صورت آنالین کار
خود را آغازکنند.دربخشی ازدومین جلسه شورای سیاستگذاری سی و سومین جشنواره فیلمهای
کودکان و نوجوانان ،درباره تغییرات اجرایی چهارمین المپیاد فیلمســازی نوجوانان ایران ،پلتفرم
ایجاد شده برای برپایی کارگاههای آموزشی المپیاد در قالب رسانه تعاملی و شیوههای پرداختن
به جشنواره و المپیاد توسط رسانه ملی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این رویداد ،بحث و تبادلنظر
شد.گفتنی است؛ در سناریوی جامع برگزاری سی و سومین دوره جشــنواره فیلمهای کودکان و
نوجوانان ،بر تغییر پارادایم و مناسبات برپایی جشنوارههای سینمایی در سطوح بینالمللی ،تالش
برای جلب رضایت و ارتقای سطح مشارکت مخاطبان جشنواره در فضای مجازی و تبدیل تهدیدات
دوره کرونا به فرصتهای رشد در سینمای ایران و زیرساختهای فناوریهای نوین ارتباطی در این
عرصه تاکید شده است.

مردم نباید نگران بهداشــت محیط این مراکز باشــند و شایسته است
بدون دلواپسی نسبت به اهدای خون و پالسما اقدام کنند.وی با بیان

مدیر منطقه  5شهر اصفهان:

اینکه سه عضو شورای شهر در انجمن خیریه ترویج خون حضور دارند،

تعریض پل شهید ستاری  55درصد پیشرفت داشته است

ادامه داد :بهزودی برای احداث ساختمان جدید سازمان انتقال خون

مدیر منطقه  5شهر اصفهان گفت :تعریض پل شهید ســتاری برای کاهش بار ترافیکی در بزرگراه

جلسهای با حضورشهرداراصفهان برگزارمیشود تا بهترین شکل ممکن
اتخاذ شود و فرصتهای کشــوری که برای سازمان انتقال خون پیش
آمده ازدست نرود.

نصراصفهانی گفت :جشــنهای مربوط به عید غدیر با توجه به شیوع
کرونا ،با محدودیت برگزار شــد و نقش هیئتهای مذهبی در رعایت
پروتکلهای بهداشــتی برگزاری مراســمهای مذهبی این ایام بسیار
حائز اهمیت اســت؛ امیدواریم نتیجه برگزاری شایســته این مراسم
در طول سال به همه شهروندان برســد.وی تصریح کرد :شهرداری نیز
مســئولیتهای خود را در امر فضاســازی به نحو مطلوبی انجام داد و
سعی شد فضای مناسبی برای ایام عید غدیر در شهر ایجاد شود.

خبر ویژه
خبرنگاران ،چشم تیزبین
جامعه هستند
خبرنــگار نامگــذاری شــده اســت .نقش
خبرنگاران در ایجاد بســترهای اطالعرسانی
و نیزتسهیلکننده رشد آگاهی و افکارعمومی
جامعه درحوزههای مختلف انکارناپذیر است
به طوری که در دنیای امروز  ،رســانهها یکی
از ارکان آگاهیبخشــی و نقشآفرینــی در
ساختاردهی و مهندسی فرهنگی ،اجتماعی
و فرهنگ عمومی درجامعه قلمداد میشوند،
خبرنگاران چشــم تیزبین جامعه هستند که

تصادفات در این محــدوده تاثیرگذار خواهد بود.وی ادامه داد :طول این پل  250متر اســت که در
طرح جدید دو متر به عرض آن افزوده می شــود و به  9متر افزایش می یابد .مدیر منطقه  5شهر
اصفهان تصریح کرد :در حال حاضر این طرح  55درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی ،اعتبار
اجرای تعریض پل شهید ستاری را شش میلیارد ریال عنوان کرد و گفت :اجرای این پروژه با هدف
کاهش بار ترافیکی در رینگ سوم آغاز شد ،در شهر اصفهان دو گره ترافیکی وجود دارد ،نخست در
پل شهید طیاره و دوم در پل شهید ستاری اســت که با افزایش عرض این پل ،مسیر تردد وسایل
نقلیه از دو الین به سه الین تغییر میکند.به گفته رضایی؛ این طرح تا حدود سه ماه دیگر در اختیار
شهروندان قرار می گیرد.

راهاندازی دفترتسهیلگری بافت فرسوده درمنطقه ۱۳

سخنگوی شورای
اسالمی شهر اصفهان:

اظهار کــرد :هفدهــم مردادماه به نــام روز

از طرح های ترافیکی منطقه  5برای کاهش بار ترافیکی ،تعریض پل شــهید ستاری است ،اظهار
کرد :این پروژه در بزرگراه شهدای صفه در حال اجراست و در روان سازی ترافیک شهری و کاهش

نقش پررنگ هیئتهای مذهبی دررعایت پروتکلهای بهداشتی

سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان

شهدای صفه تاکنون  55درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .احمد رضایی با اشاره به اینکه یکی

مدیــر منطقــه  ۱۳شــهرداری اصفهان با اشــاره
به راهاندازی دفتر تســهیلگری بافت فرســوده در
منطقه قائمیه ،گفت :در این محله با توجه به بافت
خــاص ،تراکم شهرنشــینی ،مهاجر پذیــر بودن و
ویژگیهای خاص اجتماعی و آســیبهای وارده
دفاتر تسهیلگری آسیبشناسی اجتماعی و بافت
فرسوده مستقر شده است.محمد شــرفا با اشاره
به استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری فضای

ســبز منطقه ،اظهار کرد :طبق توافقها با اداره آب و

هزینهای بالغ بر  ۳۰۰میلیون تومان و با حجم ۵۷۰

فاضالب قرار شد در حدود  ۴۰لیتر بر ثانیه در دو نقطه

مترمکعب به چرخه استفاده بازگشت و در بسیاری

دریافت پساب داشته باشیم تا با ایجاد تصفیه خانه

از هزینهها صرفهجویی شد که این آب مخزن برای

در محل ،از آن برای آبیاری فضای ســبز اســتفاده

آبیاری فضای ســبز چندین منطقــه به خصوص

کنیم.وی افزود :در حوزه فضای سبز سعی شده با

شهرک ولیعصر (عج) استفاده میشود.وی ادامه

کشــت گونههای دیم و کم آب در کوه قائمیه و کوه

داد :توجه به اجرای طرح پیرایش شهری و دیواره

اقاربپرست ،برای نخســتین بار به عنوان نمونه در

نگاری در چندین نقطه در سال  ۹۸و  ۹۹در منطقه،

منطقه  ۱۳در کاهش مصرف آب اقدامات مناسبی

حدود دو هزار متر خطکشــی عابر پیاده ،مســقف

بشود.مدیر منطقه  ۱۳شــهرداری اصفهان با بیان

کردن ایســتگاههای بی آر تی ،تعمیــر و نگهداری

اینکه در این منطقه برای تقویت زیرســاختهای

المانهای ترافیکی ،پلهای مکانیــزه و تابلوهای

خطوط بی آر تی ،رنگ آمیزی و نورپردازی شهری

راهنمایی مسیر و بســیاری اقدامات دیگر از سوی

نیز اقدامات زیادی شده است ،تصریح کرد :مخزن

شهرداری منطقه  ۱۳صورت گرفته که همه در جهت

آب دوربرگردان شهید اقارب پرست سال گذشته با

ایجاد رفاه و آسایش بیشتر برای شهروندان است.

عکس روز

می توانند حوادث و مسائل جامعه را رصدکنند
و جامعه را آگاه سازند .شفاف سازی مسائل
جامعه مســتلزم وجود خبرنگارانی است که
بدون در نظر گرفتن منافع شخصی به اطالع
رســانی بپردازند و از این طریق نظارت مردم
بر مســئولین محقق میشــود .خبرنگاری،
حرفه ای اســت شــبانه روزی و پرزحمت و
مخاطره و رســالتی را بر دوش خبرنگار می
گذارد و آن رسالت بیان حقایق فارغ از هرگونه
ایدئولوژی و اغراض فردی و گروهی اســت.
سخنگوی شورای اسالمی شهراصفهان ادامه
داد :این یکی از مهمترین ویژگیهایی است

آیین بزرگداشت
عید غدیردر
اصفهان
آییــن بزرگداشــت عیــدا...
اکبــر در شــام غدیر خــم با
حضور اقشار مختلف مردم و
مدیحــه ســرایی مداحــان
کشوری در اصفهان برگزارشد.

که خبرنگاران باید اساس کار خود قرار دهند
و انتظاری است که جامعه از خبرنگار و رسانه

عکس :صاحب نیوز

دارد ،روز خبرنگار را بــه خبرنگاران و اصحاب
رسانه تبریک عرض میکنم .روزخبرنگاربهانه
ای است تا به فرصت ها و تهدیدها بپردازیم
و ســوال اینجاســت که آیا در قبال این همه

نوبت اول

ریسک و خطرو مخاطره آمیز بودن این حرفه

آگهی مزایده

و بدون امنیت بودن این شغل و عدم داشتن

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات ذیل از طریق

جهت فروش مواد غذایی و تنقالت به مدت دو سال

اختیار عمل و آزادی عمل؛ اجر معنوی و اجر

آگهی اقدام نماید.

مهلت ارایه پیشنهادهای مزایده :تا ساعت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ

مادی این تالش ها متناســب است؟ و این

 -1بهره برداری از محل نصب و استقرار یک عدد تلویزیون شهری  Ledبا مساحت 12

99/6/11

سوالی است که در حوزه مدیریت شهری ،از

متر مربع واقع در ضلع شمالی میدان الغدیر ،ابتدای بلوار امیر کبیر ،جنب ایستگاه

محل دریافت اسناد :امور قراردادهای شهرداری مرکزی

شــهردار انتظار دارم مورد بررسی جدی قرار

پلیس به مدت سه سال

محل ارایه پیشنهادات :دبیرخانه شهرداری مرکزی

داده و به عنوان یک شهردارحقوقدان ،به جای

 -2بهره برداری ازشش عدد تابلو تبلیغاتیگردان چهاروجهی ساعت داردرسطح شهر

تاریخ بازگشایی پیشنهادات :ساعت  12ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/6/12

تبریک و شــادباش گفتن مشکالت حقوقی

واقع در  -1میدان قدس  -2میدان شهداء  -3میدان  22بهمن  -4چهار راه شریعتی

مدت اعتبار پیشنهادات :روز شنبه 99/6/22

این عزیزان را مرتفع سازد.

 -5چهار راه امام حسین (ع)  -6سه راه آیت ا ...صهری به مدت دو سال

اصالح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیــز در زمان مهلت و محل تســلیم

 -3اجاره محل نصب کیوسک شماره سه میدان دام واقع در خیابان اصلی میدان دام

پیشنهادها انجام نمی شود.

م الف929114:

علی اصغر حاج حیدری -شهردارخمینی شهر

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
رتبه4:

دوشنبه  20مرداد  20 / 1399ذی الحجه  10 /1441آگوست  /2020شماره 3041

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

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

آشپزی

چگونه مهارت اجتماعی بودن را درخود ایجاد یا تقویت کنیم؟
برخی از مردم اصوال افرادی اجتماعی و برونگرا هســتند،

شما سوالی پرسیدند ،خشک و سرد پاسخ ندهید .در بیشتر

است و فضا مهیاست ،سواالتی را مطرح کنید .برخی مردم

دوست دارند اجتماعی باشند و در گفت وگوها شرکت کنند؛

تعامالت روزمره ،مجموعهای معین از ســواالت پرســیده

دوست دارند در مورد خود و زندگیشــان صحبت کنند و با

اما از آنجایی که مهارت ارتباطگیری کافی ندارند ،باید تالش

میشــود ،مانند «حالتان چطوره؟» ســعی کنید مثل یک

دیدن اشتیاق شما به شنیدن ،از شــما خوششان میآید.

کنند این ویژگی را بهصورت اکتسابی بهدست بیاورند.برخی

روبات جواب ندهید« :ممنونم ».بر عکس میتوانید خیلی

یکی از بهترین روشهای آغاز یک گفت وگو ،پرسیدن چند

هم اساسا افرادی گوشهگیر بوده و عالقهای به جمع و حضور

ســاده با یکی از عبارات معمولی ولی صمیمیتر پاسخ و به

سوال ساده اســت .برای مثال :اهل کجا هســتید؟ امروز

در اجتماع ندارند .به گروه سوم باید گفت اجتماعی بودن یا

مکالمهکوتاه خود شورو حال بیشتری بدهید .به طرف مقابل

چطور سر کار رفتید؟ آخر هفته خوش گذشت؟ وقتی با شما

کسب مهارتهای ارتباطی با سایر مردم که در زندگی فردی،

بگویید« :حالتان چطوراست؟» ،اما طوریکهگفتوگویتان

صحبت میکنند ،به صحبتهایشان گوش کنید .اگر متوجه

زناشویی ،تربیت فرزندان ،روابط انسانی در جامعه و محیط

با ســواالت مشــابه دیگری ادامه پیدا کند .مثــا «خوبم،

شوند به حرفهای آنها گوش نمیکنید یا حواستان جای

کارمنافع بسیاری به همراه میآورد .حال سوال اینجاستکه

متشکرم ،شب گذشته برای منزل وسیلهای خریدم که کمی

دیگری است ،جدا از اینکه غیرمودبانه است ،مانع یک تعامل

چگونه میتوانیم شخصیت اجتماعی و مهارتهای ارتباطی

گران خریدم .شاید باید بیشتر در بازار میگشتم ».ضرورتی

کالمی هدفمند و خوب میشود .زمانیکه صحبتهای طرف

شیوه گفت وگو و تعامل خود را تغییردهید :شیوه تعامالت

ندارد خیلی هم خودمانی شد ،چون ممکن است طرف مقابل

مقابل به پایان رسید ،شروع به صحبت یا دادن پاسخ کنید.

را معذب کند و مکالمه شما از روند هدفمند خود خارج شود.

وســط حرف دیگران نپرید .مراقب لحن صدایتان باشید،

روزمره خود با مردم را عوض کنید .شــاید اوایل کمی دشوار

گاهی پیش میآید شــخصی کــه با او گفت وگــو میکنید

زیرا این نکته در مکالمات روزمره بسیار مهم است .اگر عجله

باشد که وقتی با دیگران برخورد یا مالقات میکنید ،با آنها

یا میخواهید ســر صحبت را بــاز کنیــد ،آدم اجتماعی یا

دارید ،مکالمه را مودبانه تمام کنید؛ مخاطب شــما متوجه

وارد گفت وگو شــوید .در محل کار ،مترو ،صف فروشــگاه،

برونگرایی نباشــد .چنین اشخاصی پاســخهای کوتاه و

این موضوع خواهد شــد .اگر در محفل رسمی بودید و کمی

دانشگاه ،راهروی مدرسه و ...سر صحبت را باز کنید .یک راه

خشک را ترجیح میدهند .اگر سر صحبت با کسی باز شد،

مضطرب و نگران شــدید ،کمی تامل کنید و به موقعیتی که

و تمرین خوب اجتماعی شدن این است که زمان بیشتری

مراقب باشــید تا در میان صحبتهایتان چیزهای شخصی

در آن هستید فکر کنید .احســاستان را مدیریت و سپس

را با مردم سپری کنید .هر چه بیشتر سعی کنید سر صحبت

که نمیخواهید دیگران بدانند یا در موردشــان حرف بزنید

لحن صدای خود را به گونهای تنظیم کنید که مطمئن و گیرا

را باز کنید ،مهارتتان در این کار بیشتر میشود .وقتی هم از

را فاش نکنید .اگر متوجه شــدید فرد مقابل اهل حرف زدن

به نظر برسد.

خود را تقویت و شکوفا کنیم؟

کیک باقلوا
مواد الزم :آرد دو و یک سوم لیوان،پودرنارگیل یک دوم لیوان،ماست
شیرین یک لیوان،شکریک لیوان،تخم مرغ ۴عددکامل و یک سفیده،روغن
مایع سه چهارم لیوان،وانیل یک چهارم قاشق چای خوری،بکینگ پودردو قاشق
چای خوری،هل یک دوم قاشق چای خوری،نمک یک هشتم قاشق چای خوری ،آب
یک لیوان ،شکریک و یک دوم لیوان،گالب یک دوم لیوان،زعفران دمکرده غلیظ دو قاشق
غذاخوری،هل یک چهارم قاشق چای خوری،مغزگردوی خردشده دو سوم لیوان،خالل بادام دو
سوم لیوان،زرده تخم مرغ یک عدد،شیردو قاشق غذاخوری،کمی زعفران دمکرده غلیظ و هل

طرزتهیه :تخم مرغها و یک عدد سفیده به همراه شکرو وانیل را با همزن بزنید تا رنگ آنکامال سفید و
موادکشدارشود .سپس ماست اضافهکنیدکمی به هم بزنید ،روغن و پودرنارگیل بریزید و به هم بزنید،
بقیه مواد خشک را دوبارالک و با مواد مخلوطکنید .مواد را درون قالب  ۳۵×۲۵سانتکه چرب و
آردپاشی شده ریخته و روی آن را صافکنید و با برس مخصوص قنادی بسیارآرام ،زرده تخم
مرغ و شیرو زعفران و هل بمالید .سپس مغزگردو و خالل بادام بریزید و درهمه جا پخش
کنید و بعد درون فریکه ازقبل با حرارت  ۱۷۵درجه سانتیگرادگرم شده به مدت
تقریبا  ۴۰_۳۵دقیقه قراردهید .حاال با خالل چوبی تستکنید اگرچیزی از
کیک به خالل نچسبیدکیک آماده است ،پس ازاین مدت قالب را از
فربیرون آورده و حدود بیست دقیقه صبرکنید وکیک
را به اندازه دلخواه برش بزنید.

تدارک «رشیدپور» برای بازگشت
ازشهریورماه
تولید برنامه «اتفاق» با اجرای رضا رشیدپور که مدتی به دلیل شرایط

مجموعه تلویزیونی «گذرگاه عاشقی» در  ۳۴قسمت به قلم سعید

کرونایی متوقف شده بود ،با تغییراتی در دکور بهزودی از سر گرفته

رحمانی و به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی در پاییز امسال

میشود و این برنامه از شهریورماه به کنداکتور شبکه  ۳بازمیگردد.

ساخته خواهد شد.این سریال داستانی جاسوسی عاشقانه

برنامه «اتفاق» به تهیهکنندگی محمدرضا رضاییان ازجمله برنامههای

دارد و در کارنامه کاری رحمانی سریال «وفا» شبیه به این سریال

شاخص شبکه سه سیما بود که در روزهای پایانی سال  ۹۸روی آنتن

است.قصه این سریال درباره مدافعان حرم است و به شخص خاصی

رفت و موردتوجه رسانهها قرار گرفت.

اشاره نشده است.

رفاقت به سبک تانک
گ ایران و عراق» است که با محتوای شوخی و طنز و با
کتاب«رفاقت به ســبک تانک»دربردارنده  ۴۷حکایت کوتاه از وقایع «جن 

معرفی کتاب

نثری شیرین وروان برایگروه سنی نوجوانان فراهم آمده است.داستانهای اینکتاب دراصل عین دیدهها و تجربیات
امیریان در روزهای حضورش در جبهههای جنگ اســت .البته او وقتی تصمیم میگیرد این کتاب را بنویسد ،در کنار
خاطراتی که از جبهه و جنگ داشته به سراغ خاطرات رزمندگان و کتابهای دفاع مقدسی هم رفته است.با توجه به
تعدد روایتهای مختلف ،آدمهای مختلفی هم در کتاب حضور دارنــد که همگی در روایتهای جداگانهای ایفای
نقش میکنند .همگی این آدمها به ظاهر استقالل شــخصیت دارند؛ اما با پیشروی مخاطب در صفحات
میانیکتاب ،مخاطب به طورغیرمستقیم درمییابدکه این آدمها هرکدام به نوعی مکمل شخصیت دیگری
هستند و با وجود پراکندگیشان ،در کلیت اثر به ســمت وجوه مشترکی حرکت میکنند .اشتراک آرمان،
موقعیت زمانی و مکانی ،اشتراکات عقیدتی و انگیزه مبارزه ،باعث شده که همه آنها در حاالت روحی
هماهنگ ،جلوههای متفاوتی پیدا کنند .بذلهگویی و شوخطبعی در موقعیتهای امن و مفرح امری
عادی اســت ،اما در میدانهای جنگ که در آن اضطراب و دلهره از هر سو در حال باریدن است ،این
خندهها و شوخطبعیها درواقع هنری استکه فقط ازعهده آدمهای خاصی برمیآیدکه نشان از
آرامش آنان داردکه نمونههایی ازآنها دراینکتاب به تصویرکشیده شدهاند.

خبر

اخراج پیرمرد ازجزیره ای که  ۳۱سال تنها ساکن آن بوده است

پیرمردگوشه نشینیکه  ۳۱سال است جزیره زیبایی را به عنوان خانه خود انتخابکرده ،حاال با تصمیم مسئوالن به تخریب خانه اش ،قراراست ازاین جزیره بیرون رانده
شود.مائورو موراندی از سال  ۱۹۸۹تنها ساکن جزیره کوچک بودلی در دریای مدیترانه بوده است .او وقتی پا به ساحل صورتی رنگ این جزیره گذاشت تصمیم گرفت از
زندگی اش به عنوان یک معلم ورزش دست بکشد و به حافظ این جزیره بدل شود.چهار سال بعد از آنکه مقامات ایتالیا این جزیره را به جزئی از یک پارک ملی تبدیل
کردند ،حاال پیرمردگوشه نشین جزیره بودلی برای احقاق حقش جهت ادامه زندگی دراین جزیره می جنگد.موراندی به سی ان انگفته« :می ترسم اگربرومکاربودلی
هم تمام شود».موراندی  ۸۱ساله با یک قایق کاتاماران از مجمع الجزایر پلینزی فرانسه به سمت ایتالیا می رفت که موتور قایقش از کار افتاد و او راه خود را به سمت این
جزیره خوش منظرهکجکرد.بعد ازسه دهه حفاظت ازاین جزیره و به اشتراکگذاشتن زیبایی های آن با دیگران ازطریق شبکه های مجازی ،حاال مقامات ایتالیایی می
خواهند خانه او را تخریبکنند تا درآنجا یک رصدخانه محیطی بسازند.درسال  ۲۰۱۶دولت ایتالیاکنترل جزیره بودلی را دردستگرفت و آن را به جزئی ازپارک ملی المادالنا
تبدیلکرد.به دنبال این اقدام ،حق موراندیکه توانسته دنبالکنندگان زیادی درشبکه های اجتماعی برای خود دست و پاکند ،برای ادامه زندگی درجزیره زیرسوال رفت.

عکس روز
طرح ضیافت علوی
درمبارکه اصفهان
پویــش جهــادی اهــل کــرم
شهرســتان مبارکــه در روز عید
غدیر با استفاده از پتانسیل های
موجود در شــبکه های اجتماعی
اقدام به جمــع آوری نــذورات
مردمی کرده و تعــداد  ۱۱۱۰پرس
غذا و هــزار عدد ماســک در بین
نیازمندان توزیع کردند.
عکس :تسنیم

سریال «گذرگاه عاشقی» با موضوع داعش
ساخته می شود

در بازدید سه نماینده مجلس شورای اسالمی عنوان شد :

تالشگران ذوبآهن اصفهان برای جهش تولید با تمام توان همت میکنند
رحمتا ...فیروزی پور ،نماینده شهرستان نطنز و بخش قمصر  ،حجت

دانست و گفت  :تولید وتامین نیاز کشور به ریل توسط ذوب آهن اصفهان  ،گام

ا السالم وا لمسلمین محمدتقی نقدعلی ،نماینده خمینی شهر و پروین

بزرگی برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور است بنابراین باید از مسئولین و
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کارگران این شرکت قدردانی کرد .وی افزود  :شاهد هستیم که در ذوب آهن

مرداد ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان  ،ضمن بازدید از خط تولید به ویژه

اصفهان  ،عزم راسخی برای جهش تولید وجود دارد و شرایط این شرکت نشان

فرآیند «تولید ریل ملی » ،با مدیرعامل و دیگر مسئولین این شرکت دیدار و

می دهد که این هدف محقق خواهد شد .

گفت وگو کردند .نماینده نطنز و قمصر در حاشیه این بازدید  ،ضمن قدردانی از

رویکرد ذوب آهن اصفهان به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر

تالش مسئولین وکارگران ذوب آهن اصفهان جهت تحقق جهش تولید گفت :

است

گزارش های مربوط به این شرکت نشان دهنده توسعه و پیشرفت ذوب آهن

منصور یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز گفت  :روش تولید

اصفهان است و امیدواریم با توجه به بهبود شرایط این شرکت در تامین مواد

ذوب آهن اصفهان به شیوه کوره بلند است و محصوالت آن از کیفیت باالیی

اولیه که با حمایت وزارتخانه های صمت و رفاه صورت گرفته است  ،شاهد

برخوردارند ،لذا رویکرد این شرکت به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده

شکوفایی هر چه بیشتر این مجتمع عظیم صنعتی باشیم .

باالتر است تا هم نیاز کشور به این محصوالت رفع شود و هم شرایط اقتصادی
این شرکت بهبود یابد.مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به تولید محصوالت جدید

ذوب آهن اصفهان ،قلب تپنده صنعت کشوراست

همچون ورق سازه های فوالدی  ،انواع ریل و اخیرا میلگرد  ، 40گفت  :در سال

حجت االسالم محمدتقی نقدعلی ،نماینده خمینی شهر نیز  ،ذوب آهن را قلب

جهش تولید تالش می کنیم به لحاظ کمی و کیفی شاهد رشد چشمگیری

تپنده صنعت کشور دانست و گفت  :این شرکت با تولید ریل و تامین کامل
نیاز کشور به انواع این محصول  ،افتخار بزرگی آفریده است و خوشبختانه
دیگر نیازی به واردات ریل نداریم .وی با اشاره به کاهش مشکالت ذوب
آهن اصفهان در تامین مواد اولیه با حمایت وزارت خانه های صمت و رفاه
گفت  :افزایش تولید واحدهای فوالدی نقش مهمی در تنظیم بازار این
محصوالت دارد و دولت و مجلس برنامه گسترده ای جهت نظارت بر عرضه
این محصوالت دارند.
تولید ریل توسط ذوب آهن اصفهان  ،گام بزرگی

در تولید این شرکت باشیم .یزدی زاده با اشاره به رکوردشکنی ذوب آهن
اصفهان در صادرات طی سال گذشته گفت  :امسال تالش می کنیم از رکورد
سال گذشته در صادرات عبور کنیم و البته تامین نیاز بازار داخلی در اولویت
است اما محصوالت مازاد بر نیاز داخل صادر می شود تا بتوانیم نیاز ارزی
شرکت را تامین کنیم .وی افزود  :سال گذشته عالوه بر تامین نیاز ارزی خود ،
 120میلیون دالر نیز به نظام بانکی کشور وارد کردیم که این امر یک مسئولیت
اجتماعی برای ذوب آهن اصفهان است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت  :محصوالت ذوب آهن به طور کامل
در بورس کاال عرضه می شود اما متاسفانه قیمت این محصوالت در بورس کاال

برای توسعه حمل و نقل ریلی کشوراست

با قیمت در بازار متفاوت است که این امر به ضرر تولید کننده و مصرف کننده

پروین صا لحی ،نماینده شهرستان مبارکه نیز با لندگی و رشد ذوب آهن

است  .امیدواریم دولت و مجلس با برنامه خوبی که در این زمینه دارند  ،این

اصفهان را که از قدمت باالیی در صنایع کشور برخوردار است  ،بسیار مهم

مشکل عمده را حل کنند.

