والدت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک می گوییم
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
چهارشنبه  8اردیبهشت 1400
 15رمضان 1441
 28آوریل 2021
شماره 3239
 8صفحه
قیمت 1000 :تومان

آب اصفها 
ن
جیرهبندی
نمیشود،
اما افت فشار
داریم 8

تدوین
برنامههای ۱۴۰۵
برپایه عدالت
محوری

7

تولید کنندگان اصفهانی زیر منگنه تامین مواد اولیه و رقابت با کاالهای وارداتی؛

موانع دست ساز بر سرراه تولید

شهرداراصفهان خبرداد:

کمک  ٥٠٠میلیون تومانی
شهرداری اصفهان برای
آزادی زندانیان

3

7

جریمه  ۵۰۰هزارو یک
میلیون تومانی  ۲۰هزار
خودرو

کمبود آب دربخش های آب شرب،
کشاورزی و دامداری چهارمحال ؛

عکس :باشاگه خبرناگران جوان

کاهش  ۱۷درصدی
بارندگی دربام ایران
4

5
مدیرتولید فوالد شرکت فوالد مبارکه خبرداد:

ثبت رکورد تولید  700هزارتن
تختال درفوالد مبارکه؛

تالش برای کاهش وابستگی

ایران به واردات ورقهای فوالدی

 98درصد صندوق های صدقات دراصفهان ایمن سازی شد؛

نماینده اصفهان درشورای عالی
استانها:

جای صدقات امن است

دولت برای کشاورزان
چارهاندیشی کند
3

3

5

نوبت دوم

آگهی تجدید فراخوان مناقصه

(شماره فراخوان در سامانه ستاد )2000001205000006

شرکت آب
منطقه ای اصفهان

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد طراحی ،ساخت ،نصب و پشتیبانی ( )EPCسیستم مکانیزه اتوماتیک اشغال جمع کن سد رودشت را از
طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را
دارند دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( )WWW.SETADIRAN.IRاقدام نمایند.

مناقصه دو مرحله ای است.

شرایط مناقصه گران :مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقــل پایه  5از سازمان برنامه و بودجه در رشته های آب یا تأسیسات و

تجهیزات یا صنعت یا ساختمان و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی

محل اجراء :استان اصفهان -شهرستان اصفهان -سد رودشت
مدت اجراء 6 :ماه

نوع اعتبار :اعتبارات این پروژه از محل جاری شرکت می باشد.
ً
متعاقبا
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ،مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادها
اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد ( )SETADIRAN.IRمهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت اسناد
مناقصه و بارگذاری پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک مثبته شرکت اقدام نماید.

نشانی مناقصه گزار :اصفهان -پل خواجو -بلوار آئینه خانه -جنب هالل احمر -شرکت آب منطقه ای اصفهان -دفتر امور قراردادها

تلفن تماس 36615360-5 :داخلی  2529و 2528
م الف1127597:

فاکس36611073 :

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

کافه سیاست

سیاست

چهارشنبه  8اردیبهشت  15 / 1400رمضان  28 / 1442آوریل  / 2021شماره 3239

نخستین واکنش «ظریف» به انتشارفایل صوتی
محمدجواد ظریف درحساب شخصی اینستاگرامش صوتی را منتشرکرد .او دراین صوت میگوید:
«معتقدم کاری به تاریخ نداشته باشید ،چون خطاب به تاریخ میگویم؛ خیلی نگران تاریخ نباشید.
نگران خدا و مردم باشید».

القدس العربی گزارش داد:

سازمان امنیت سوئد:

انتقاد سردار کوثری از ظریف؛

می خواهند روابط ایران و روسیه را خراب کنند
مشاور ســابق فرمانده کل ســپاه در مصاحبه با روزنامه اعتماد در واکنش به حواشی انتشار فایل
مصاحبه ظریف ،میگوید که دیپلماسی از میدان جدا نیســت.کوثری در این باره می گوید :آقای
ظریف در بخشــی دیگر از این فایل صوتی از نقش روســیه در گرایش جمهوری اسالمی به سوی
فرستادن نیروی زمینی به سوریه میگویند .زمانیکه بچههای ما آنجا بودند ،روسیه نبود .حاجقاسم
رفت با آقای پوتین صحبت کرد و برای او توضیح داد که وضعیت به چه صورت است .بله ،یک تعداد
ازروسیه مستشارنظامی بودند ولی این حرفها به نظرمن جزاختالف انداختن میان ایران و روسیه
نتیجه دیگری ندارد .این حرفها و نظراتی است که معموال شب انتخابات منتشر میشود.

ایران تهدیدی برای امنیت
ملی ماست!
سازمان امنیتی سوئد در گزارش ســاالنه  2020خود

جزییات بیشترازمذاکرات ایران و عربستان دربغداد

نام ایران را در کنار روســیه و چین به عنوان مهم ترین
تهدیدهای امنیت ملی این کشور مطرح کرده است.
به گزارش عصرایران ،در گزارش ساالنه  2020سازمان
امنیتی سوئد که در  86صفحه منتشر شده 25 ،صفحه
مربوط به تهدیدهای مســتقیم ناشی از فعالیت های
ایران ،چین و روســیه علیه امنیت ملی سوئد است و
نام ایران  14مرتبه در این گزارش به میان آمده است.
در این گزارش ســاالنه مهم ترین چالش های امنیت

رجایی:

احمدی نژاد قصد حصرهاشمی را داشت
مشاور آیت ا ...هاشمی خطاب به احمدی نژاد میگوید :آقای احمدی نژاد! تو خودت همان کسی
هستی که تیم تشریفات وزارت خارجه و ریاست جمهوری را توبیخ کرد چون «نیازف» رییسجمهور
ترکمنستان ،به اصرارخودش با آقای هاشمی مالقاتکرده بود .آقای احمدینژاد دیکتاتورکوتولهای
است که فکر میکرد میتواند آقای هاشمی را در حصر نگه دارد.

ملی سوئد در سال گذشته ( )2020مطرح شده است.
ســرویس امنیتی سوئد همه ســاله گزارشی ساالنه
منتشر می کند که حاوی اطالعاتی در مورد مهم ترین
زمینه های فعالیت آن از جمله فعالیت ضد جاسوسی
و ضد تروریستی است .در گزارشهای ساالنه ،جدی
ترین تهدیدات امنیتی سوئد در سال گذشته و چالش
هایی که در آینده با آن روبه رو خواهد شد ،مورد بحث

مسیح مهاجری:

نه رییس جمهورروحانی برای کشورمناسب است نه نظامی
مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسالمی نوشــت :روحانیون در زمان زیادی از چهار دهه عمر
نظام جمهوری اسالمی عهدهدار مسئولیت اول اجرایی کشور بودند و بهتر است مدتی این مسئولیت
برعهده افراد غیرروحانی باشد .نظامیان هم اگرقدرت اجرایی و سیاسی را تحویل بگیرند اوال روحیه
نظامیگری را بر عرصه سیاسی کشور مستولی میکنند که به هیچ وجه به صالح نظام نیست و ثانیا
بسیار بعید است حاضر شوند قدرت را به دیگران برگردانند .بنابراین ،به صالح کشور نیست این دو
طایفه در انتخابات ریاست جمهوری  1400کاندیدا شوند.

قرار می گیرد.در تازه ترین گزارش ســاالنه ســازمان
امنیتی سوئد  14بار نام ایران برده شده و ادعا میشود
عملیات جمهوری اسالمی ایران در خاک سوئد بسیار
بیشتر شده اســت .این گزارش می گوید در حالی که
ایران به جمع آوری اطالعــات در حوزه های صنعتی،
تحقیقاتی و دانشگاهی سوئد می پردازد ،هدف اصلی
فعالیت های اطالعاتی ایران ،جمع آوری اطالعات از
مخالفان ایرانی مقیم سوئد است.این گزارش مدعی
شده در سال های گذشته سوئد به محلی برای عوامل
اطالعاتی ایران تبدیل شــده و جاسوســی و حمالت

عباس عبدی:

انجام مصاحبه «ظریف» اساسا اشتباه بود
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:انتشار نوار آقای ظریف که همزمان با مذاکرات وین است ،از
اهمیت خاصی برخوردار شده است .متاسفانه اجرای این گفتوگو در قالب طرح تاریخ شفاهی نه
فقط غیرعلمی بود ،بلکه غیرمعقول هم بود .علت آن بسیارروشن است .بازتابگسترده این سخنان
نشــان میدهد که موضوعات آن به تاریخ نپیوستهاند و همچنان در سیاســت و امور روزمره زنده
هستند.کدام یک از موضوعات مورد بحث ظریف به تاریخ پیوسته است؟ برجام؟ اصول و راهبرد
روابط خارجی؟ هواپیمای اوکراینی؟ اختالفات و تنشهای داخلی؟ همه اینها موضوعات در دستور
کار سیاست هستند و نمیتوان آن را در قالب بیطرفی تاریخی بیان کرد .به همین علت ظریف نیز از
بیان نکات بسیاری پرهیز کرده است .پس اصل چنین طرحی اشتباه بوده است.

تروریستی از خاک ســوئد برنامه ریزی شده است.
اخیرا «اســدا ...اســدی» دیپلمات ایرانــی با حکم
دادگاهــی در بلژیک به اتهامهای تروریســتی به 20
ســال حبس محکوم شد.بر اســاس ادعای گزارش
ساالنه سازمان امنیتی ســوئد ،پلیس آلمان پس از
دستگیری اسدی ،دفترچه ای از او ضبط کرد که در آن
مالقات های خود را با ماموران اطالعاتی ایران در 289
مکان مختلف در  11کشور اروپایی یادداشت کرده بود،
از جمله کشورهای نام برده شده در این دفترچه ،سوئد
بود که ثابت کرد ایران در سوئد عوامل عملیاتی دارد.

القدس العربی چاپ لندن نوشــت :با وجود انکارها ،منابع عربی تاکید می

وزیران سابق عراق ازان برخوردارنبودند.

کنندکه درتاریخ نهم ماه جاری ،نشستی درپایتخت عراق بین ریاض و تهران

عالوه براین ،برگزاری نشست نشان می دهد دو طرف ایرانی و سعودی درروند

انجام شده است.بهگزارش «انتخاب» ،درادامه این مطلب آمده است :پیش

سیاست هایشان در لبنان و یمن و همچنین در سوریه و عراق نیاز به نوعی راه

از نشست مذکور ،نخست وزیر عراق به عربستان سفر کرده و به نظر می رسد

حل نیازدارند.

یک هیئت امنیتی ایرانی نیزدربغداد بودهکه پیامی را به طرف سعودی رسانده

پیوند مشترکی که باعث حرکت ایران و عربســتان به سمت مذاکره و امکان

و همچنین یک دیدارنزدیک نیزدرهمان روزدربغداد با هیئت امنیتی ازاردن و

صلح شده ،نگرانی دو طرف درمورد اوضاع دو میدان عربی مهم است .درحالی

مصرصورتگرفته است .پیش ازتمام این اتفاقات ،درابتدای سال ،مذاکراتی

که به نظرمی رســد حوثی ها دریمن پیشرفت داشته و تالش ها برای توقف

بین مسئوالن ایران و دســتگاه های اطالعاتی امارات انجام شده و الکاظمی

آنها شکست خورده ،این مسئله عنصراول دربرنامه های ریاض است .نگرانی

پس ازآن با ولی عهد سعودی محمد بن سلمان تماسگرفته تا موافقت ایران

تهران هم متمرکز بر شرایط هم پیمانش حزب ا ...در لبنان و افزایش تحریم

با برگزاری نشستی با حضورهیئت سعودی دربغداد را اعالمکند.

های بین المللی علیه آن است.

مذاکرات شامل چهارعنصراصلی شده ،اول ،پرونده یمن و قدرتگرفتن حوثی

در ضمن ،نمی توان موضع دولت جدید آمریکا را نادیده گرفت ،آنچه که باعث

ها که حاال در شرایط پیش روی در جبه مأرب هستند و دوم ،پرونده لبنان ،که

تضعیف موضع نظامی و سیاسی ریاض دریمن شده و تهران را به سمت تغییر

شاهد یک فروپاشی و تجزیه تهدیدکننده است ،سوم ،پرونده توافق هسته ای

اوضاع نظامی و سیاسی دربرخی مناطق نفوذ خود سوق داد .مادامیکه تحول

ایران و مذاکرات وین و چهارم ،امنیت آبهای خلیج فارس.

بزرگی در توازن های نظامی و سیاسی ایجاد نشود ،امور می توانند به سمت

برگزاری نشست دربغداد ،نشان دهنده موفقیت الکاظمی و همچنین نیازایران

آتش بس در یمن ،در مقابل ایجاد راهی برای ورود مستقیم یا غیر مستقیم

و عربستان به واسطه ای قابل قبول برای هر دو کشور است ،امری که نخست

حزب ا ...درحکومت لبنان حرکتکند.

خبر روز

آمریکا:

«ظریف» نکته سری را فاش نکرد
ایرنا نوشت :سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا درکنفرانس خبری مواضع اینکشوررا درباره رخ دادهای اخیرازجمله انتشاریک فایل صوتی ازاظهارات وزیرامور
خارجه ایران تشریحکرد .ند پرایس ،سخنگوی وزارت امورخارجه اینکشوردرکنفرانس خبری درپاسخ به این سوالکه چه نظری راجع به فایل صوتی منتشرشده
از اظهارات محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران دارد که در آن درباره نقش سپاه پاسداران ایران در سیاست خارجی ایران و تالش روسیه در دوران مذاکرات
هسته ای در دولت اوباما برای کارشکنی در مذاکرات هسته ای مطرح شده است ،گفت :ما درباره چیزهایی که ادعا می شود درز کرده اند نظری نمیدهیم .طبعا،
نمی توانیم صحت و دقت آن را تایید کنیم و بنابراین قصد ندارم مستقیما درباره آن چیزی که در آن نوار ضبط شده است نظری بدهم.

جان کری به مصاحبه اخیر ظریف
واکنش نشان داد:

صحت ندارد!

وزیــر امورخارجه ســابق آمریــکا گزارشها
مبنی بر اینکه او در گذشته اطالعاتی را درباره
حمالت هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه

انتقاد روزنامه اصولگرا از نحوه اطالع رسانی درگذشت سردار حجازی؛

در اختیــار ظریف قــرار داده اســت ،رد کرد.

فوت یا شهادت؟

جان کری ،وزیر امورخارجــه آمریکا در دوران

روزنامه جوان نوشت :ساعات پایانی  ۲۹فروردین

بیان کیستی و سابقه کار سردار حجازی پرداخته بود

 ۱۴۰۰خبری تلخ و مهم در ایران منتشــر شد .سردار

و فقط در یک خط ،بیان شده بود که« :در اثر عارضه

ســیدمحمد حجازی ،جانشــین فرمانده نیروی

قلبی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به خیل عظیم

قدس سپاه چشم ازجهان فروبست.هنوزدقایقی از

شهیدان پیوســت» و آیا انتظار این است که مردم

انتشار این خبر نگذشته بود که گمانهزنیها در مورد

و هر مخاطب دیگری ،از خودش نپرســد که چطور

«علت» درگذشت او شــروع شد .بررسی شایعات

«عارضه قلبی» و «شهادت» با هم جمع شده است؟

منتشر شــده در این مصداق خاص ،میتواند عالوه

خیلی ساده است که این ســوال برای مردم پیش

بر رشد ســواد رســانهای ،برای موارد مشابه الگوی

بیاید که دلیل این عارضه قلبی چه بوده که از وصف

مناسبتری ازکاررسانهای را پیش روی ما قراردهد.

«شهادت» استفاده میشود؟ و سوال مهمتر افکار

در موضوع ســردار حجازی اکتفا به «عارضه قلبی»

عمومی این است که مگر چه اتفاقی افتاده که به ما

برای بیان علت درگذشــت در خبر اولیه اشتباه بود.

نمیگویند؟اطالعیهنویسیها باید تغییرکند .اطالعیه

پس ازخبراولیه هم ،روابط عمومی سپاه اطالعیهای

برای اعالم یک خبر درگذشــت ،باید در مورد همین

صادر کرد تا بــه مردم بگوید که جانشــین فرمانده

خبر اصلی ،یعنی چرایــی و چگونگی فوت صحبت

نیروی قدس ســپاه درگذشته است .به سیاق همه

کند .اینکه ســردار چه کــرده ،باید در مــوارد بعدی

بیانیههایی ازاین دست ۹۹ ،درصد محتوای بیانیه به

بیان شود .اطالعیه فوت ،بیانیه معرفی فرد ،آن هم

ریاســتجمهوری باراک اوباما طی پیامی در
حسابکاربری خود درتوئیترهرگونهگفتوگو
با محمدجواد ظریف ،وزیرامورخارجهکشورمان
درباره حمالت هوایی رژیم صهیونیســتی به
سرداری شناختهشده نیست .توجه کنید که اگر آن
اطالعیه شامل نکات زیر میبود که سردار در ساعت
فالن حالش بد شــده ،به بیمارســتان فالن منتقل
شده ،عملیات احیا جواب نداده و درنهایت درساعت
فالن درگذشته و نظرتیم پزشکی درمورد علت اصلی
فوت فالن است .این مدل بیان جزئی ،اعتمادآفرین
است و ازدست به دست شدن شایعات و دادن بهانه
دست رســانههای بیگانه هم پیشــگیری میکند.
سوم؛ نشر توئیت فرزند شهید همت نادرست بود و
بدون هماهنگی هم زده شد و بعد گرچه حذف شد،
اما تاثیر خود را در آشفتگی خبری آن شب گذاشت.

ســوریه را رد کرد.کری در پیام خود نوشــت:
میتوانم به شــما بگویم که این روایت و این
اتهامات بدون تردید نادرســت اســت .هرگز
چنین چیزی رخ نداده اســت ،چه زمانیکه
من وزیر امورخارجه بــودم و چه از آن پس.به
تازگی یک فایل صوتی ازمصاحبه محمدجواد
ظریف ،وزیرامورخارجهکشورمان منتشرشده
است که او در آن می گوید که جان کری ،وی را
درجریان حمالت هوایی رژیم صهیونیستی به

شرکت کهن راهان سپاهان (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  46880اصفهان
و شناسه ملی 10260649501

بدینوسیله ازکلیه صاحبان سهام (سهامداران) محترم و یا نماینده تام االختیارآنها دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی عادی به طورفوق
العاده که درتاریخ  ، 1400/02/20ساعت  10صبح روزدوشنبه  ،درمحل شرکت واقع دراصفهان -خیابان رزمندگان -کوچه گلشن -کوی بهار -کوچه
اقاقیا -آخرکوچه سمت راست پالک  2تشکیل می گردد ،حضوربه هم رسانید.

 -1تعیین وضعیت حق امضا

 -2انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره

 -3انتخاب بازرس

 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

رئیس هیئت مدیره شرکت کهن راهان سپاهان (سهامی خاص)

یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق فاش کرد که او قصد شرکت در انتخابات آتی را ندارد.
یک منبع نزدیک به مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق در گفت وگو با شبکه خبری روسیا الیوم
فاش کرد :الکاظمی تصمیم گرفته در انتخابات پارلمانی پیش رو شرکت نکند و این تصمیم را از
مدتها قبل گرفته و حاال آن را قطعی کرد.
این منبع گفت :تیم سیاسی الکاظمی و دفترش و نزدیکان او هرگز در انتخابات پارلمانی شرکت
نخواهند کرد و هیچ حزب سیاسی تحت حمایت و یا حامی او و یا با اسم او وجود نخواهد داشت.
منبع یاد شده افزود :دولت فعلی در نتیجه یک بحران اجتماعی تشکیل شده و رقیبی انتخاباتی
نیست.

اعزام  ۶۵۰نیروی تازه نفس آمریکایی به افغانستان
درحالی که قرار اســت روند خروج نظامیان خارجی از افغانســتان تا چند روز آینده آغاز شــود،
مقامات ارشد نظامی آمریکایی از اعزام  ۶۵۰نیروی تازه نفس به این کشور خبر میدهند.مقامات
ارشــد نظامی آمریکا اعالم کردند که پنتاگون در حال ایجاد یک نیــروی  650نفره برای اعزام به
افغانستان است تا از نیروهای درحال خروج از این کشور محافظت کنند.
به گزارش «سیانان» ،اعزام این نیروها ،درحالی که تنها چند روز به آغاز جدول زمان جدید برای
خروج نیروها از افغانســتان باقی مانده است ،چند روز پیش توســط «لوید آستین» وزیر دفاع
آمریکا تایید شده و این اقدام برای تســهیل خروج نیروها انجام می شود.روز یکشنبه نیز ژنرال
«اســکات میلر» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در یک کنفرانس خبری درباره
تاریخ آغاز خروج نیروها گفت :اکنون همه نیروهای ما در حال آمادهسازی برای بازگشت هستند.

هالکت بازرس ویژه نیروهای هادی درمأرب

درپی انتشارفایل صوتی مصاحبه ظریف ،یک
سناتور جمهوری خواه آمریکا گفت که اگر این
سمت خود استعفا دهد یا اینکه رییس جمهور
آمریکا او را عزل کند.جان کری در حال حاضر
نماینده ویژه رییس جمهور آمریکا در امور آب
و هوایی است .سعید خطیب زاده ،سخنگوی
وزارت امور خارجه کشــورمان نیز در نشست
هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در

ســرتیپ عادل القمیری؛ بازرس ویژه نیروهای هادی در درگیری های شدید جبهه مأرب کشته
شده است .منابع آگاه به العالم گفتند بازرس ویژه نیروهای هادی به نام سرتیپ عادل القمیری
طی درگیری های شدید جبهه مأرب کشته شــده و اطالعی از سرنوشت محمد المقدشی ،وزیر
دفاع او در دست نیست.
گفتنی اســت؛ نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن در ادامه پیشــروی به سوی مرکز شهر
مأرب ،چند نقطه راهبردی دیگر از جمله «تومة العلیا» را آزاد کرده اند و از مرکز شــهر مأرب تنها ۵
کیلومتر فاصله دارند ،یعنی در دو کیلومتری ورودی های این شهر قرار دارند.

پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با فایل منتشر

مخالفت تلآویو با برگزاری انتخابات در
قدس اشغالی

شده از آقای ظریف و مباحثی که در این فایل
مطرح شده و انتشار برخی از تحلیل ها مبنی
براینکه این فایل ازسوی وزارت خارجه منتشر
شده و یا اینکه انتشاراین فایل به معنای پایان
آینده سیاسی ظریف است ،تاکیدکرد :آنچهکه

دستورات جلسه:

«الکاظمی» درانتخابات آتی عراق نامزد نمیشود

منافع جمهوری اسالمی درسوریه قرارداده بود.

اظهارات صحت داشته باشد ،جانکری باید از

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

اخبار

منتشر شده از ابتدا یک مصاحبه نبوده و قرار
هم نبوده یک مصاحبه باشد ،یک گفتوگوی
رسانهای هم نبوده اســت و یک گفت و گو در
چارچوب های معمول و محرمانه ای است که
درداخل دولت انجام می شود.

یک روزنامه قطــری گزارش داد که تلآویو به تشــکیالت خودگردان فلســطین ابــاغ کرده که
برگزاری انتخابات در قدس اشغالی را نمیپذیرد.منابع خبری،گزارش دادند که تلآویو مخالفت
خود را با برگزاری انتخابات فلســطین در قدس اشــغالی به تشــکیالت خودگردان فلســطین
اعالم کرده است.
برخی منابع به روزنامه «العربی الجدیــد» در این خصوص گزارش دادند که «غســان علیان»
هماهنگکننده کابینه رژیم صهیونیســتی در اراضی اشــغالی به «حسین الشــیخ» وزیر امور
مدنی تشــکیالت خودگردان به صورت شــفاهی ابالغ کرده اســت که تلآویو برگزاری انتخابات
در قــدس اشــغالی را نمیپذیرد.بر اســاس این گــزارش ،بهانــه تلآویو برای عــدم پذیرش
برگــزاری انتخابــات ،عدم تشــکیل کابینه بــرای تایید تصمیم برگــزاری انتخابــات در قدس
بوده است.

کافهاقتصاد
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نماینده اصفهان درشورای عالی استانها:

دولت برای کشاورزان چارهاندیشی کند
نماینده اصفهان درشــورای عالی استانهاگفت :تجمعاتکشــاورزان اصفهانی با مراعات تمام جوانب

تولید کنندگان اصفهانی زیر منگنه تامین مواد اولیه و رقابت با کاالهای وارداتی؛

سیاسی ،امنیتی ،حفظ نظام انجام میشود .دولت باید حتما مشکالتکشاورزان را مورد توجه قراردهد و
برطرفکند .اعتراض این قشرصنفی و مربوط به شغل شان است و به هیچ عنوان سیاسی و موارد دیگری

موانع دست سازبرسرراه تولید

نمیتواند باشد.حسنعلی مبینینژاد در این باره اظهار داشت :ریاست صنف کشاورزان در استان اصفهان
اعالم کرده بود که دوشنبه همین هفته برای احقاق حقوق کشــاورزان ،این گروه به سوی سد زایندهرود
راهپیمایی خواهندکرد و این موضوع با اطالع عوامل سیاسی ،انتظامی و نظامی انجام شد.نماینده مردم
نظارت صحیح ،عمل به قانون و برقراری ضمانت اجرایی ،این موانع رفع
شدنی است.آن سوی ماجرا تولیدکننده پس ازتامین مواد اولیه باید باز
هم دغدغه فروش و بازگشــت سرمایه خود را داشــته باشد آن هم در
شرایطیکه واردات بی رویه بسیاری ازکاالها عمال توان رقابت را ازتولیدات
داخلیگرفته است .برخی ازمحصوالت درحالی وارد می شودکه دربرخی
از کشورها به خصوص چین ،حمایت از تولید و برنامه ریزی های دقیق
عمال قیمت تمام شده محصوالت را به شــدت پایین می آورد .در مقابل
کاالی ایرانی با مشکالت تخصیص ارزو تامین منابع درشرایط اقتصادی
کنونی گران تر تولید می شود و در این بازار نابرابر البته بازار را به کاالهای
چینی واگذارمیکند .این موضوعگالیه یکی دیگرازنمایندگان اصفهان را

اصفهان درشورای عالی استانها ادامه داد :درحال حاضردادستانی اصفهان قول داده پروژه بن و بروجن
را مورد بررسی قراردهد ،اما خواستههای دیگرکشاورزان شامل دادن حقابه و اجرای مصوبه  9مادهای در
این رابطه هنوزاجرایی نشده است.عضو شورای عالی استانها عنوانکرد :دراین شرایط سخت اقتصادی
دولت باید برایکشاورزان استان اصفهان چارهای بیندیشد .باید درمدیریت آب دقت بیشتریکند و وقتی
کمبود آب دراستان وجود دارد ،نباید همین آب را دربخشهای دیگراستفادهکند؟ چگونه استکه ازآب
زایندهرود برداشتهای غیرقانونی میشود و با پمپاژآب را برداشت میکنند.ویگفت :مردمیکه چند قرن
است ازحقابه خود استفاده میکردند درحال حاضراجازه برداشت ازآن را ندارند و بعد دولت تخصیصهای
جدیدی برای حقابه کشــاورزان قائل میشــود.مبینینژاد ادامه داد :این تجمع با مراعات تمام جوانب
سیاسی ،امنیتی ،حفظ نظام انجام شد .ما معتقدیم دولت باید حتما مشکالت کشاورزان را مورد توجه
قراردهد .اعتراض این قشرهمکامال صنفی و مربوط به شغلشان است و به هیچ عنوان سیاسی نیست.

در پی داشته است .طغیانی ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در

یککارشناس بالکچین:

این زمینهگفت:کارخانه پلی اکریل اصفهان می تواند  ۶۰درصد نخ موردنیاز

اصالح قیمت رمزارزها ،گذراست

فرشهای ماشینی کشور را تامین کند ،اما شــاهد واردات بی رویه این
محصول بهجای حمایت از تولید هســتیم.مهدی طغیانی  با اشــاره به
زمینههای رونق تولید و تحقق شعار سال اظهار داشت :متاسفانه اقدام
جدی برای خودکفایی در تولید ،از زمان ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی از سوی دولت برداشته نشده است.وی افزود :برای نمونه اگر
درگذشته تولید نهادههای دامی را درکشورآغازمیکردیم اکنون به جای
وابستگی به خودکفایی رسیده و در پی گرانی مرغ و تخممرغ با مشکل
روبه رو نمی شــدیم .سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای

یککارشناس بالکچینگفت :اصالح این روزهای رمزارزهاکه مهم ترین دلیل آن اعالم افزایش مالیات
توسط رییس جمهورآمریکاست،گذرا بوده و این بازارآینده رو به رشدی را خواهد داشت.سپهرمحمدی
در رابطه با ریزشهای اخیر بازار رمز ارزها اظهار کرد :این اصالح تحت تاثیر افزایش مالیاتی اســت که
رییس جمهورآمریکا پیش بینیکرده است به نظرمیرسد این مهمترین دلیل بنیادی ریزشهای اخیر
رمزارزهاست.وی افزود :به طورکلی به نظرمیرسد بازیگرهای بزرگ همچون شرکتهای تسال و توئیتر
و اخیرا برخی ازدولتها درحال ورود به بازی بیتکوین و رمزارزها هستند و درواقع نگرانیهای سرمایه
گذاران آمریکایی از تعیین مالیات توسط بایدن گذرا بوده و ورود این بازیگران بزرگ تاثیر بیشتری در

امسال قرار است تولید ،مانع زدایی شود.

این رابطهگفت :یکی ازمشکالت صنایع اصفهان و سایراستانها ،تامین

اسالمی با اشاره به مثال دیگری دراین ارتباط تصریحکرد :نخ اکریل مورد

تقریبا هرکس سررشته ای ازتولید داشته

مواد اولیه است ،اما برخی از ذی نفعان به جای اینکه نیاز داخل را تامین

نیازفرشهای ماشینی با وجود اینکه درکارخانه پلیاکریل اصفهان تولید

باشد می داند که یکی از پر دست اندازترین بخش های اقتصاد ایران به

کنند اقدام به صادرات آن میکنند.حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به

و حدود  ۶۰درصد نیاز کشــور رتامین میکند؛ اما بخــش عمدهای از آن

رغم تمام تالش ها و وعده های داده شده همین بخش تولید است .انواع

لزوم ثبات قوانین برای رونق تولید اظهارداشت :افرادیکه درعرصه تولید

وارداتی اســت.طغیانی با بیان اینکه در حال حاضــر  ۳۴قانون مهم و

قوانین دست و پاگیر ،رانت بازی و بروکراسی های اداری به تولیدکنندگان

وارد میشوند باید از ثبات در قوانین اطمینان حاصل کنند تا بدانند که با

اساسی دراصل   ۴۴وجود دارد ،گفت :ازظرفیت بسیارخوب این قوانین

امان نمی دهد .از دست اندازهای داخلی که بگذریم ،صادرات و واردات

تغییرات ناگهانی متضررنمیشوند.عضو هیئت رییسه مجلس با اشاره به

در راستای تولید استفاده نشده و به عبارتی این قوانین اجرا نشدهاند که

هم باری دیگربرشانه های تولید است .بخشیکه به دلیل سودآوری باال

اینکه اصفهان قطب صنعتی کشور است ،تصریح کرد :یکی از مشکالت

برای دولت سیزدهم یک فرصت استثنایی به حساب میآید.سخنگوی

برای برخی کنترل آن بسیار ســخت و پر هزینه خواهد بود؛ اما در نهایت

صنایع اصفهان و سایر استانها ،تامین مواد اولیه است اما برخی از ذی

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از دیگر موارد تحقق شعار

یکی از موثرترین راه ها برای حمایت از تولید داخل تنظیم همین مبادی

نفعان به جای اینکه نیاز داخل را تامین کنند اقدام به صادرات میکنند و

سال و رونق تولید را تسهیل امورمجوزدهی و اصالح بروکراسیهای اداری

تحریمها مانع گشودن «ال سی» است

ورودی و خروجیکاالییکشوربرایکمک به تولید هدفمند است .اصفهان

این امردرتولیدکشورمشکل ایجاد میکند.وی ادامه داد :باید تسهیالت

عنوان کرد و افزود :این موارد در قانون اساسی ذکر شده؛ اما متاسفانه به

ازجمله قطب های تولید و صنعتکشوراستکه درکنارگستردگی صنایع

ویژهای مانند رفع موانع بیمه و مالیات برای تولیدکنندگان درنظرگرفت و

آن عمل نمیشود و باید این موارد درسازمانها بیشترتوجه و البته نظارت

رییسکمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپنگفت :اعداد مختلفی بین  ۲تا  ۵میلیارد دالربرای پولهای بلوکه

به همان اندازه هم با چالش های مختلف دست بهگریبان است؛ یکی از

البته باید بانک مرکزی نیزدرراستای حمایت ازآنها و ساماندهی سرمایه

شــود تا متخلفان از این قوانین مجازات شــوند.طغیانی گفت :قوانین

این موارد صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع استان است  .سنگ آهن

درگردش اقدامکند.حاجی دلیگانی برخی ازمقررات محیط زیست و یا

دیگری مانند قانون بهبود مستمرمحیطکسب وکار ،قانون رفع موانع تولید

یکی ازشناخته شده ترین این موارد بودهکه هرچند درسال های اخیربا

تامین اجتماعی ،جهادکشاورزی ،راه و شهرسازی و   ...را مانع تولیدکشور

رقابت پذیرو قانون حداکثراستفاده ازتوانمندی داخلی نیزموجود است

وضع برخی ازقوانین اندکیکنترل شد؛ اما همچنان تامین برخی صنایع

دانست و افزود :ظرفیتهای بسیاری درکشوردراین حوزهها وجود دارد

که اگر اجرایی شوند برفضای تولیدکشوراثرگذارهستند؛ لذا باید بخش

با مشکل مواجه است  .حاجی دلیگانی ،نماینده اصفهان در مجلس در

ی شوند تا در مسیر تولید قرار گیرند البته با
؛اما باید به درستی جهتگیر 

نظارتی مجلس به شکل احسن دراین زمینه عملکند.

مرضیه محب رسول

اخبار

روند این بازار دارد.این کارشناس بالکچین گفت :ورود شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ آمریکایی و
برخی ازبانکهای مرکزی به این بازارازجمله مهمترین دالیلی استکه میتواند منجربه رشد این بازار
شود و این اصالح زودگذراست.محمدی تصریحکرد :ازنظربنیادی ،بازیگرهای بزرگ همچنان درحال
افزایش سرمایه خود در بیتکوین هســتند ،تعداد بازیگران بزرگ رو به افزایش است .این بازیگران
تقاضای بازاررا افزایش داده و درنهایت عملکرد آنان منجربه افزایش قیمت دراین بازارخواهد شد.

رییسکمیته بازرگانی ایران و ژاپن:

شده ایران درژاپنگفته میشود؛ اما با اطمینان نمیشود میزان دقیق آن راگفت و باید این موضوع را ازوزارت
نفت پرسید .ما فکر میکنیم حدود  ۲تا  ۳میلیارد تومان پول بلوکه شــده در ژاپن وجود داشته باشد.بهرام
شکوری در مورد وضعیت تجارت ایران و ژاپن و همچنین آخرین وضعیت پولهای بلوکه شده ایران در این
کشوراظهارکرد :بیشترپولهای بلوکه شده ایران مربوط به صادرات نفت استکه به خاطروجود تحریمها و
همچنین عدم پذیرش  FATFقادربه بازپسگیری آن نبودیم .درواقع مشکل  FATFباعث شدهکه درانتقال
پول مشکل ایجاد شود و بنابراین عالوه برتحریمها موضوع  FATFدربالک بودن پولهای ایران موثراست.

خبر روز
سخنگوی اتحادیه آجیل فروشان اصفهان:

گرانی تخمه توجیه ندارد

سخنگوی اتحادیه خواربارو آجیل فروشان اصفهانگفت :اکنون آخرفصل است و بارنو وجود ندارد و ممکن
است برخی از تخمهها به کیفیت و مقدار ابتدای فصل وجود نداشته باشد ؛اما با توجه به عبور از شب عید
و کاهش تقاضا گرانی تخمه توجیه ندارد.علی نوری در رابطه با افزایش قیمت تخمه اظهار کرد :همه انواع
تخمه درسال جدید افزایش قیمت داشته است ،با وجود اینکه قیمت دالرکاهشی بوده قیمت تخمههای
خارجی افزایش یافته و تخمههایکدو وگل آفتاب ایرانی نیزافزایش قیمت داشته است.وی افزود :تخمه
هندوانه نیزگران شده است ،هرکدام بین  ۱۰تا  ۲۰درصد نسبت به پیش ازتعطیالت نوروزافزایش یافته ،
به عنوان نمونه قیمت عمده تخمهگل آفتاب خارجیکه از ۴۸هزارتا  ۵۲هزارتومان بوده است اکنون از۵۵
هزارتومان شروع میشود .تخمهکدوگوشتی از ۸۰تا  ۹۰هزارتومان بوده اکنون از ۹۰تا  ۱۰۰هزارتومان است.
سخنگوی اتحادیه خواربارو آجیل فروشان اصفهانگفت :همانطورکه همه اقالم مصرفی درکشورما بدون
علتگران میشود قیمت تخمه نیزافزایش یافته است .اکنون آخرفصل است و بارنو وجود ندارد و ممکن
است برخی ازتخمهها بهکیفیت و مقدارابتدای فصل وجود نداشته باشد؛ اما با توجه به عبورازشب عید و
کاهش تقاضاگرانی تخمه توجیه ندارد .نوری افزود :قیمت آجیل تغییری نداشته است آجیل فعال مصرفی
ندارد ،شب عید مصرف آجیل بیشتر ازتخمه است اما بعد ازعید مصرف تخمه افزایش مییابد .افزایش
قیمت آجیل به دلیل آنکه زیاد خرید و فروش نمیشود محسوس نیست.

امام جمعه قهجاورستان:

تاسیس شهرکفش ،مشکل تولیدکنندگان را حل میکند
امام جمعه قهجاورستانگفت :یکی ازصنایع مطرح شهرستان بخش تولیدکفش استکه با همکاری
شهرداری کارهای خوبی را برای احیای این صنعت بومی انجام دادهایم.حجت االسالم قاسمی اظهار
کرد :با توجه به اینکه بعضی ازتولیدکنندگانکفش ازقشرضعیف جامعه هستند ،اما مشاهده میکنیم
کفشهای برخی از نشــانهای تجاری معروف را که در بازار با قیمتهای باالیی به فروش میرسد ،
این افراد تولید میکنند ولی خودشــان از فروش این کفشها عاجز هستند چرا که قدرت مانور برای
عرضه محصوالت شان را ندارند .برای همین بسیاری ازداللهاکفش تولیدکنندههای قهجاورستان را با
یک سوم قیمت بازارخریداری میکنند و درازای همین مبلغکم نیزچک طویل المدت به تولیدکننده
میدهند.وی خاطرنشانکرد :با تاسیس شهرکفش درقهجاورستان این موضوع تا حدی حل میشود
که البته درپیچ و خم مشکالت اداری برای اینکارهستیم .بروکراسی مشکلی استکه ما درکلکشور
داریم و برخی ازادارات به جای تسهیل درامرتولید به دنبال سنگاندازی جلوی پای تولیدکننده هستند.

هکتاربه طورمتوسط چهارتنگلتربرداشت شد.مدیرجهادکشاورزی آران و بیدگل اضافهکرد:گلهای
برداشت شده ازمزارع در ۳۰مرکزفرآوری سنتی و صنعتی این شهرستان تبدیل بهگالب ناب ،اسانس،
مربا وگل خشک میشود.آبانی خاطرنشانکرد :با توجه به نیازآبی پایین و همچنین مقرون به صرفه
بودن کاشت گل محمدی چند سالی است که در بین کشاورزان شهرستان رواج یافته است و پیش
بینی میشود با توجه به استقبالکشاورزان سطح زیرکشت این محصول تا سال آینده به  ۳۰۰هکتار
برسد.وی درادامه تصریحکرد :برای حمایت ازکشاورزانگلکار ،خرید توافقیگل ازمرحلهکاشت تا
تولید محصول و فرآوری آن دراین شهرستان انجام میشود.

هر  5ماشــین آماده به کار شــدند .از طرفی آماده
سازی تجهیزات (کوره ،ماشین ریختهگری،LF ،

 20روز ابتدایی ماه ،حجم قابــل توجهی از برنامه

جرثقیل) به صورت هم راستا (استریم الین) انجام

تولیدی با تعمیرات سبک تجهیزات پوشش داده

شد تا زمان آمادهسازی تجهیزات کاهش یابد .این

شــود وطی  10روز باقی مانده تعمیرات اساســی

مدیــر تولید فوالد شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره

مسئله باعث شد زما نهایی که تجهیزات خارج از

صورت گیرد تا تجهیزات برای تولیــد در ماه آینده

به عزم جدی فوالدمردان فــوالد مبارکه در تحقق

فرآیند تولید هستند ( ،)Power of timeکاهش

آماده باشد.

رکوردهای پیدرپی و مختلف گفت :دســتیابی به

یابد و ســرویس و تعمیرات تجهیزات برای حفظ

وی خاطرنشــان کرد :افزایش  65هزار تنی تولید

رکورد تولید  700هزار تن تختــال در فروردین ماه

آمادگی آنها نیز بهتر انجام شود.

تختال توســط واحد فوالدســازی و ریختهگری

ســال جاری با برنامهریزی دقیق و انعطا فپذیر

مدیــر تولید فوالد شــرکت فــوالد مبارکــه اظهار

مداوم شرکت فوالد مبارکه ،ماده اولیه برای تولید

و به وســیله شناســایی و بهبود نقاط قابل بهبود

کرد :به عالوه برنامهریزی انجام شــده از قابلیت

بیش از  63هزار تن کویل (ورق فوالدی) را فراهم

تجهیزات و سیستم انجام شد .این افزایش تولید

انعطافپذیــری الزم نیز برخوردار بــود .به عبارتی

میکند که در راســتای کاهش وابستگی کشور به

گام موثری در راســتای کاهش وابستگی کشور به

اگر تجهیزی به صورت اضطراری متوقف میشد،

واردات ورقهــای فوالدی ،گام موثری به شــمار

واردات ورقهای فوالدی به شمار میرود.

تجهیزات متناظر ،بــاال و پایین دســت آن هم با

میرود.

عباس محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایراســین،

سرعت و به صورت اســتریم (جویباری) متوقف

مدیر تولید فوالد شــرکت فــوالد مبارکــه با بیان

درباره رکورد تولید  700هزار تن فوالد خام در ناحیه

میشــد و برنامه های آماده ســازی به تجهیزات

اینکه میــزان تولید تختال در ناحیه فوالدســازی

فوالدسازی و ریختهگری مداوم فوالد مبارکه اظهار

متوقف شده تغییر می یافت تا روند تولید حداکثر

این شــرکت در فروردین  636 ،99هــزار تن و در

کرد :برنامهریزی برای تولید  700هزار تن تختال در

شود.

اسفندماه سال  662 ،99هزار تن بوده است ،اظهار

کلیه الیههای کاری ناحیه فوالدســازی از لحظات

بــه عــاوه برنامهریزی مشــخص شــده نیز به

کرد :انگیزه باالیی در همه پرســنل فوالدســازی

ابتدایی آغاز فروردیــن ماه  ،1400انجــام و تمام

برنامههای کوچکتر در هر شیفت تقسیم شد .در

برای تحقق رکوردهای مختلف وجــود دارد .البته

تال شها بر اجرای برنامه روز به روز تولید متمرکز

نتیجه پرسنل هر شیفت انگیزه الزم برای دستیابی

حمایتهایی که توسط مدیرعامل و سایر مدیران

شد.وی افزود :در ادامه نقاط قابل بهبود سیستم،

به میزان برنامه تولید از پیش تعیین شــده در آن

ارشــد فوالد مبارکه از این بخش انجام شد نیز در

شناسایی شــده و راه حلهای تقویت و بهبود این

شیفت را داشــتند .این اقدامات در مجموع باعث

دستیابی به این رکورد مهم موثر بود.

صنفی که از دوران شیوع ویروس کرونا ،متاثر و
رضایی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اظهارکرد :برخی
از واحدهای صنفی مانند گردشگری در استان
اصفهان در دوران کرونا بسیار آسیب دیدند و ۱۳
تا  ۱۴ماه تعطیل بودند ،امــا صبوری و همراهی
آنها در رعایت محدودیتها بســیار ارزشمند
است.وی با بیان اینکه درصد اشغال هتلهای
اصفهان در نوروز امســال کمتر از  ۱۰درصد بود،
اظهار کرد :با توجه به مشکالت و مسائل پیش
آمده برای واحدهای صنفی مختلف پیشــنهاد
ما به ســتاد ملی مدیریت کرونا این اســت که
تسهیالت مالی ،بیمهای و مالیاتی برای کسب
و کارهای متاثر از این دوران در نظر گرفته شود.
رضایی ،یکی دیگــر از پیشــنهادهای اصفهان
به ســتاد ملی مدیریت کرونا را بررسی مجدد
گروههای شغلی و تجدید نظرو تفکیک مشاغل
عنوان و اضافهکرد :برخی ازگروههای اقتصادی،
اجتماعــی و مذهبی میتواند بــا رعایت دقیق
شیوه نامههای بهداشتی فعالیت داشته باشند.
وی همچنین با بیــان اینکه اصفهــان به دلیل
قرار داشــتن در چهارراه ارتباطی کشور و شرایط
ویژهای که دارد خواهان اختیارات خاصی است،
تصریح کرد :این روزهــا بحث ویروس جهش

مدیر جهاد کشــاورزی آران و بیدگل گفت ۷۲۰ :تن گل محمدی طی یک ماه گذشته از گلستانهای

و بیدگل است.وی سطح زیرکشتگل محمدی دراین شهرستان را  ۱۸۰هکتاراعالمکرد وگفت :ازهر

شد عرض ماشــینهای ریختهگری پایین است،

تن تختال در یک ماه شود.

بیمهای و مالیاتی به کسب و کارها و واحدهای
تعدادی از آنها تعطیل شدند ،اعطا شود.عباس

و بلوچستان ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی
لغو شود درغیراین صورت دچارمشکل خواهیم
شد.اســتاندار اصفهان دیگر پیشنهادهای این
اســتان به ســتاد ملی مدیریت کرونا را ایجاد
ســایت یکپارچه با توجه به برگزاری انتخابات
خــرداد  ۱۴۰۰و کار مضاعــف فرمانداریهــا و
همچنین سامانهای برای نظارت کامل بر رعایت
شــیوه نامههای بهداشــتی و محدودیتهای
کرونایی عنوانکرد.

نقاط تعیین و اجرا شد .برای مثال وقتی مشخص

شد تا فوالد سازی شاهد ثبت رکورد تولید  700هزار
محمدی ادامه داد :همچنین تالش میشــد تا در

استانداراصفهانگفت :الزم است تسهیالت مالی،

شیوع آن باید همه سفرهای زمینی به سیستان

ابوزیدآباد ،سفیدشهر و نوش آباد و روستای بخش مرکزی از مناطق مهم کشت گل محمدی در آران

تالش برای کاهش وابستگی ایران به واردات ورقهای فوالدی

تسهیالت مالی ،بیمه ای
و مالیاتی به صنوف متاثر
ازکرونا اعطا شود

برداشت  ۷۲۰تن گل محمدی ازباغستانهای آران و بیدگل
فروردین مــاه در بخشهای مختلف شهرســتان آران و بیدگل اظهار کرد :شــهرهای آران و بیدگل،

ثبت رکورد تولید  700هزارتن تختال درفوالد مبارکه؛

استاندار اصفهان:

یافته هندی مطرح اســت و برای پیشگیری از

شهرستان آران و بیدگل برداشت شده است.مصطفی آبانی  ،با اشاره به آغاز فصل برداشت از اواسط

مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

عکس روز
کارگاه سنتی و صنعتی
پخت زولبیا و بامیه
زولبیــا و بامیه یکی از شــیرینیهای اصیل
ایرانی است که هر ســاله در ایام ماه مبارک
رمضــان در شــهرهای مختلف ایــران طبخ
میشود و در اغلب سفرههای افطار جا دارد.
پخت زولبیا و بامیه درماه مبارک رمضان رونق
پیدا میکند به طوری که کارگاههای شیرینی
پزی در این ماه بیشــتر فعالیت خود را برای
تهیه زولبیا و بامیه اختصاص میدهند.

خوانان
مسئول
باخبر
رشد  ۲۳۹درصدی صادرات درچهارمحال و بختیاری

بامایران
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مدیرکلگمرک چهارمحال و بختیاری اظهارکرد :درسال تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها ،صادراتکاال
از گمرک چهارمحال و بختیاری به کشورهای مختلف با افزایش  ۳۷۱درصدی در وزن و  ۲۳۹درصدی در

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
کمبود آب در بخش های آب شرب ،کشاورزی و دامداری چهارمحال وبختیاری؛

ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو بوده است .اسماعیل ا...دادی افزود :حدود  ۷۰۰۰تنکاال به

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارزش بیش ازچهارمیلیون و  ۵۰۰هزاردالرازاستان بهکشورهای مختلف صادرشده است.مدیرکلگمرک
چهارمحال و بختیاری یادآورشد :درلیستکشورهای مقصد صادراتی ،اسامیکشورهایی همچون اسپانیا،

کاهش  ۱۷درصدی بارندگی در بام ایران

اتریش ،چین و  ...بهچشم میخوردکه این امربیانگررونق صادرات درنخستین ماه سال بوده است.

همزمان با ششــمین روز از هفته ســامت ،پد بالگرد اورژانس هوایی در سه بیمارســتان چهارمحال و
بختیاری افتتاح شد.رییس اورژانس و مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکردگفت :این سه پد در
بیمارستانهای تامین اجتماعی فرخشهر ،ولی عصر (عج) بروجن و شهدای لردگان افتتاح شد.محمد
حیدری ،مجموع اعتبارهزینه شده برای افتتاح این سه پد را  ۳۵۰میلیون تومان اعالم و افزود :پد اورژانس
هوایی بیمارستان تامین اجتماعی فرخشهربا اعتباری بالغ بر ۲۰۰میلیون تومان و پدهای بیمارستان های،
ولی عصر (عج) بروجن و شــهدای لردگان به ترتیب با اعتباری بالغ بر ۵۰و یکصد میلیون تومان به بهره
برداری رسید.وی با اشاره به نیاز مبرم استان به بالگرد اورژانس هوایی با توجه به سخت گذر بودن برخی
مناطق استان به ویژه دردو شهرستانکوهرنگ و اردل،گفت :اززمان استقرارمجدد بالگرد دراستان تاکنون
 ۱۲ماموریت هوایی برای انتقال بیمارو مادرباردارانجام شده است.رییس اورژانس  ۱۱۵استان خاطرنشان
کرد :پد بالگرد اورژانس هوایی بیمارستانهای اردل ،ناغان و فارسان نیزدردست ساخت است.

بهزیستی چهارمحال و بختیاری به دانشآموزان خدمات
رایگان ارتوپدی میدهد
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت :تمامی مشکالت مرتبط با ارتوپدی ،قلبی و ترمیمی
دانشآموزان زیر  ۱۸سال ،در قالب طرح زنجیره امید و در صورت نیاز ،با انجام عمل جراحی رایگان
درمان و رفع خواهد شــد.نرگس عســگری تاکید کرد :سال گذشــته  ۱۴دانشآموزان زیر ۱۸سال
چهارمحال و بختیاری در قالب طرح زنجیره امید درمان شــدند.وی افزود :بهزیســتی اســتان ۲۰
میلیارد ریال برای خریداری وسایل کمکتوانبخشی در سال گذشته اختصاص داد و انجام خدمات
دندانپزشکی برای جامعه هدف زیرمجموعه بهزیستی ،پرداختکمکهای موردی برای دانشآموزان
نیازمند و خرید تبلت و وسایل معیشتی ازسوی بهزیستی چهارمحال و بختیاری طی یکسال اخیر
انجام شده است.وی یادآورشد :درصورت نیاز ،دانشآموزان نیازمند میتوانند خدمات دندانپزشکی
خود را با قیمتی ارزانتردرمراکزطرف قرارداد با بهزیستی استان دریافتکنند .چهارمحال و بختیاری
دارای بیش از۲۱۳هزاردانش آموزدر ۱۰شهرستان است.

روند کاهشی به خود گرفته اســت و هر ساله بارندگی در این استان با
کاهش مواجه میشود.کاهش بارشها موجب خشکسالی و خارج
شدن بسیاری از اراضی کشــاورزی از زیر کشت شده است.مدیر کل
هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :میزان بارندگی سال
زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نســبت به میانگین سال زراعی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دارد.مهران چراغ پور با بیان اینکه میانگین
گذشــته  ۱۷درصد کاهش
وزنی بارندگی ســال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری  ۳۷۶میلی
متر ثبت شده اســت ،گفت :منطقه کوهرنگ پر بارش ترین منطقه و
بروجن کم بارش ترین منطقه چهارمحال و بختیاری گزارش شدهاند.
وی با بیان اینکه این استان در فصل زمستان  ۱۳۹۹نسبت به میانگین
بلندمدت با کاهش  ۴۴درصدی بارش مواجه شده است ،اظهار داشت:
بارش قابل توجهی در زمستان سال گذشته انجام نشد.چراغ پور با بیان
اینکه چهارمحال و بختیاری رتبه سوم کشور در کاهش بارشها به خود
اختصاص داده اســت ،عنوان کرد :در ســال زراعی جاری شهرستان
کوهرنگ با کاهــش  ۳۲۰میلیمتــری بارش مواجــه بود.مدیر کل
هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد :در سال گذشته
 ۲۳درصد مساحت استان دچار خشکسالی خفیف و باالی  ۵۵درصد
نیز دچار خشکسالی شدید شده است.استاندار چهارمحال و بختیاری
چندی پیش در نشست ســتاد پیشــگیری ،هماهنگی و فرماندهی
عملیات پاســخ به بحران در چهارمحال و بختیاری با اشاره به گزارش
سازمان هواشناسی در خصوص کاهش بارشها در استان ،اظهار کرد:
رتبه ســوم در کاهش بارشها بزرگ ترین بحران در سال  ۱۴۰۰است
و این استان با کمبود در بخشهای آب شرب ،کشاورزی ،دامداری و
… مواجه خواهد شد.اقبال عباسی گفت :خشکسالی در سال جاری

آمارنهایی کاندیداهای شورای شهرو روستا دراستان،
به زودی اعالم میشود
دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستای چهارمحال و بختیاری گفت:
تایید صالحیت کاندیداهای شوراهای اسالمی شهر و روســتا در مرحله نهایی خود قرار گرفته و در
روزهای هشتم یا نهم اردیبهشتماه لیست نهایی از سوی فرمانداریها اعالم خواهد شد.اسفندیار
شفیعی ادامه داد :استعالمات از نامزدهای انتخابات گرفته شده و تعدادی رد صالحیت شدهاند و
به آنها اطالعرسانی شده است.وی خاطرنشــان کرد :بنای احراز صالحیت کاندیداهای انتخابات
شوراهای اســامی در هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اســامی شهر و روستای استان،
پیگیری دقیق ،کارشناسی و استعالم از سوی دستگاههای قضایی و امنیتی است.

عکس :؟؟؟

افتتاح پد اورژانس هوایی درچهارمحال و بختیاری

بارشها در اســتان چهارمحال و بختیاری از  ۱۲سال گذشته تاکنون

میتواند مشکالت بسیار زیادی در استان ایجاد کند.
وی افــزود :پیشبینیهای الزم بــرای تامین آب شــرب در مناطق
مختلــف چهارمحــال و بختیاری باید در دســتور کار اعضای ســتاد
پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران قرار بگیرد
تا دچار بحران اجتماعی نشویم.
عباســی تاکید کرد :مناطق بحرانی در چهارمحال و بختیاری که برای
تامین آب در سال  ۱۴۰۰با مشکل در آنها مواجه میشویم ،شناسایی
و همچنین برنامهای برای ســازگاری با کمآبی تدوین شــود و تامین
اعتبارات الزم نیز برای این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
منابع آب بخش کشــاورزی در چهارمحال و بختیــاری کاهش یافته
است

یک کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه مطرح کرد:

رییس جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکه

آبیاری و زهکشــی ،توســعه کانالهای انتقال آب و… از مهم ترین

خشکسالی هر ساله در چهارمحال و بختیاری تشدید میشود ،گفت:

برنامهها در سال جاری برای تامین منابع آب بخش کشاورزی است.

میزان بارشها در این استان سال به ســال با کاهش مواجه است و

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز

هم اکنون کاهش بارشها موجب کاهش آب بخش کشــاورزی در

بیان کرد :خشکسالی و کاهش بارشها بخش کشاورزی چهارمحال

این استان شده است.عطا ا ...ابراهیمی ادامه داد :کاهش منابع آب

و بختیاری را با کمبود منابع آب مواجه کرده است.حسین برزگر گفت:

کشــاورزی به وضوح با خشک شدن چشــمهها و قناتها و کاهش

از مهم ترین برنامهها در راستای حفظ اشتغال پایدار بخش کشاورزی

آبدهی چاههای آب و کاهش دبی آب رودخانه در این استان مشاهده

توسعه کشت گیاهان با نیاز آبی پایین از جمله گیاهان دارویی است.

میشود.وی با بیان اینکه برای حفظ اشتغال پایدار در بخش کشاورزی

وی تاکید کرد :توســعه کشــت گیاهان دارویی در این استان با توجه

باید به سمت استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی برویم ،عنوان کرد:

به نیاز آبی پایین میتواند زمینه اشــتغال پایدار بخش کشــاورزی را

توسعه تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشاورزی به عنوان مهم ترین

فراهم کند و جهاد کشاورزی در این زمینه سرمایه گذاری میکند.وی

اقدام در راستای استفاده بهینه از آب باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

با اشــاره به اینکه کاهش منابع آب کشاورزی اجازه کشت بسیاری از

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هماکنون

گیاهان با نیاز آبی باال را در سطح اســتان نمیدهد ،ادامه داد :ترویج

بیش از  ۶۷هزار هکتار از زمین کشــاورزی چهارمحال و بختیاری به

فرهنگ کشــت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه

سیستم آبیاری نوین مجهز شــدهاند ،گفت :یکهزار و  ۸۰۴هکتار از

قرار گرفته و حرکت کشــاورزان در این مســیر میتواند زمینه را برای

زمینهای کشــاورزی این اســتان در سال گذشته به شــبکه آبیاری

افزایش درآمد آنها فراهــم کند.صرفه جویــی در مصرف آب بخش

نوین تجهیز شــد.وی عنوان کرد :تجهیز یکهزار و  ۸۰۰هکتار از اراضی

کشاورزی ،بهره گیری از تجهیزات آبیاری نوین و تغییر الگوی کشت،

کشاورزی چهارمحال و بختیاری به شبکه آبیاری نوین در سال جاری

سه راهکار اصلی و مهم است که در شرایط فعلی خشکسالی میتواند

در دستور کار قرار گرفته است.رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و

زمینه را برای حفظ اشــتغال پایدار در بخش کشاورزی چهارمحال و

بختیاری تصریح کــرد :الیروبی  ۶۰قنات و احداث  ۱۰۰هکتار شــبکه

بختیاری فراهم کند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان:

گردشگری و کشاورزی ظرفیتهای نسبی چهارمحال و

میوههای موجود درانبارهای چهارمحال و بختیاری سالم

بختیاری است

باقی ماندهاند

یک کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه

گردشــگری و کشــاورزی به ویژه صنایع تبدیلی و

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان

پرتقال و  ۲۰۰تن سیب درختی خریداری و تاکنون

گفت :تمرکز بر ظرفیتهای نســبی استان از جمله

تکمیلی را از مهم ترین مزیتهای نسبی چهارمحال

صنعت ،معــدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری

 ۵۲۹تن آن فروخته شده است.

گردشگری وکشاورزی میتواند به رونق تولید و تحقق

و بختیاری برشــمرد و گفت :اگر بخواهیم به معنای

با اشــاره به میزان توزیــع میوه شــب عید گفت:

مرادی تصریــح کرد :از این میــزان هماکنون تنها

شعار سال منجر شود.علی نصیری با تبیین مفهوم

واقعی تولید را شکوفا کنیم باید توان استان بر این ۲

میو ههای موجود در انبارهای این اســتان شامل

حدود سه تن پرتقال با قیمت  ۱۰۳هزار ریال بهازای

تولید افزود :تولید فرآیندی استکه نتیجه آن منجر

بخش متمرکز شــود و این در حالی است که در این

پرتقال و ســیب درختــی که در روزهــای نوروز به

هر کیلوگرم و  ۱۸تن ســیب درختی بــا قیمت ۹۰

به خلق ثروت و ارزش افزوده شود بر همین اساس

رابطه اقدامات قابل توجهی انجام نشده است.

فروش نرفتند به مرحله فسادپذیری نرسیدهاند و

هزار ریال بهازای هر کیلوگرم در انبارهای اســتان

هراقدامیکه منجربه این مهم نشود ،تنها اسم تولید

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت :توجه

نظیر بادام ،ایجاد صنایــع تبدیلی و تکمیلی بخش

سالم باقی ماندهاند.

باقیمانده اســت وپیشبینی میشــود پرتقال

و بختیــاری  ۵۵۰تــن میــوه شــامل  ۳۵۰تــن

را یدک میکشد.

به مزیتهای نسبی سبب میشود تا با هزینه کمتر

کشــاورزی رابه یک ضرورت تبدیل کرده اســت اما

جهانبخــش مــرادی تاکیــد کــرد :چهارمحال و

باقیمانده در انبارهای چهارمحــال و بختیاری تا

پرتقــال و  ۲۰۰تن ســیب درختی خریداری شــد

وی ادامه داد :ارتباط با دنیا باعث میشود بسیاری از

ارزش افزوده و محصول بیشــتری تولید کرد از این

میطلبد در ســال جدید بیش از پیش بر این موارد

بختیاری تنها اســتانی در ســطح کشــور است که

هفته جاری به فروش برسد.

کــه از این میــزان تاکنون  ۵۲۹تن شــامل ۳۴۷

فعالیتهایی که در حال حاضر شکل گرفته است اما

رو با توجه بــه موقعیت جغرافیایی اســتان ،آب و

تمرکز شــود.وی با بیان اینکه برخــی موانع اداری

میوههــای تنظیم بازار شــب عید شــامل پرتقال

مرادی اظهار داشــت :دســتگاه هــای متولی در

تن پرتقــال با قیمــت  ۱۱۳هزار ریال بــهازای هر

به نتیجه مطلوب منجرنشده  ،حذف شود و درمقابل

هوای مساعد و جاذبههای طبیعی باید در این حوزه

از چالشهای تولید در اســتان به شــمار میرود،

و ســیب درختی در انبارهــای آن ،بهعلت عرضه

این زمینه بنا دارند ســیب درختــی باقیمانده در

کیلوگرم و  ۱۸۲تن ســیب درختی بــا قیمت ۱۰۲

میتوان تمرکزو توان خود را تنها برمزیتهای نسبی و

سرمایهگذاری بیشتریکرد.نصیری به ظرفیتهای

خاطرنشان کرد :فرســودگی نظام اداری به ویژه در

بهموقع در شــبکه ،تاکنون فاســد و خراب نشده

انبارهای استان را با کاهش قیمت بهصورت یکجا

هزار ریــال بــهازای هر کیلوگــرم برابر پنــج تا ۱۰

توانمندیهای بالقوه خود متمرکزکنیم تا عالوه برنیاز

کشاورزی استان نیز اشــاره کرد و گفت :تولید شیر

تصمیمگیریها سبب شده تا بخش خصوصی زمینه

است.وی افزود :برای تنظیم میوه بازار شب عید در

بفروشد.

درصد ارزانتر از قیمت این میوههــا بازار فروخته

داخل به رونق صادرات کشور نیز بیانجامد.نصیری،

و گوشــت قرمز ،ماهی قــزلآال و محصوالت باغی

ورود الزم به بخش تولید را نداشته باشد.

چهارمحال و بختیاری  ۵۵۰تن میوه شامل  ۳۵۰تن

برای تنظیم میوه بازار شــب عیــد در چهارمحال

شده است.

تحدید حدود عمومی
 2/18آگهی تحدید حدود عمومی امالک بخش  19ثبت اصفهان  -حوزه
ثبت ملک کوهپایه
پیرو آگهی های نوبتی و به موجب ماده  14قانون ثبت اســناد و امالک
تحدید حدود امالک واقع در بخش 19حوزه ثبت کوهپایه به شرح ذیل
صورت می گیرد :
 -1ابنیه واقع درمزرعه برزآباد تحت شماره - 123اصلي بخش 19ثبت
اصفهان و فروعات آن بشرح آتی
 70فرعي :غالمرضا هاشمی فرزند حســن و زهرا قاسمی فرزند حیدر
هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 694/85متر مربع
در روز شنبه یکم خرداد ماه 1400
 -2ابنیه واقع در سسن آباد توابع جبل تحت شماره - 139اصلي بخش19
ثبت اصفهان و فروعات آن بشرح آتی
 172فرعي :علی اصغر جعفری جبلی فرزند محمد ششدانگ یکدرب خانه
به مساحت  233/ 32متر مربع
 173فرعی :احســان بالنیان فرزند حسین ششــدانگ یکدرب خانه به
مساحت  208/02متر مربع
در روز یکشنبه دوم خرداد ماه 1400
 -3ابنیه واقع در مزرعه میر همایون توابع جبل تحت شماره  151اصلی
بخش  19ثبت اصفهان و فرو عات آن بشرح آتی
 191فرعي :خانم طلعت حســینی جبلی فرزند حیدر ششدانگ یکدرب

خانه به مساحت  464/21متر مربع
در روز یکشنبه دوم خرداد ماه 1400
 -4ابنیه واقع در مزرعه علی آباد توابع تودشک تحت شماره  240اصلی
بخش  19ثبت اصفهان و فرو عات آن بشرح آتی
 102فرعي :سید اکبر موسوی میبدی فرزند سید علی ششدانگ یکدرب
خانه به مساحت  897/ 11متر مربع
در روز دوشنبه سوم خرداد ماه 1400
 -5ابنیه واقع در مزرعه ملک توابع جشــوقان تحت شماره  291اصلی
بخش  19ثبت اصفهان و فرو عات آن بشرح آتی
 111فرعي :مهدی ترابی مزرعه ملکی فرزند علی ششــدانگ یکدرب
خانه به مساحت  590/80متر مربع
در روز دوشنبه سوم خرداد ماه 1400
-6ابنیه واقع در روستای آبچویه توابع جشوقان تحت شماره  316اصلی
بخش  19ثبت اصفهان و فرو عات آن بشرح آتی
21فرعي :ابراهیم عباسی جشوقانی فرزند رحمت اله ششدانگ یکدرب
خانه به مساحت  532/01متر مربع
در روز دوشنبه سوم خرداد ماه 1400
 -7امالک واقــع در مزرعه صادق آباد کولی تحت شــماره  715اصلی
بخش  19ثبت اصفهان
 715اصلی  :خانم فاطمه رمضانی فرزند عباس ششــدانگ یک قطعه
زمین که سابقا" کوره بوده است به مساحت 55متر مربع
در روز شنبه یکم خرداد ماه
 -8امالک واقع در جاده مزرعه شور به سجزی تحت شماره  717اصلی

بخش  19ثبت اصفهان
 1فرعی  :نور محمد توسلی فرزند اسماعیل ششدانگ یکباب کوره گچ
پزی به مساحت  7921/59متر مربع
در روز سه شنبه چهارم خرداد ماه 1400
 -9امالک واقع در مزرعه صادق آباد کولی تحت شــماره  737و 738
اصلی بخش  19ثبت اصفهان
 737اصلی  :خانم فاطمه رمضانی فرزند عباس ششــدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  9822متر مربع
 738اصلی  :خانم فاطمه رمضانی فرزند عباس ششــدانگ یک قطعه
زمین (که سابقا" اتاقک بوده است) به مساحت  160متر مربع
در روز شنبه یکم خرداد ماه
تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ســاعت  9صبــح در تاریخ های
قید شده در آگهی در محل  ،انجام خواهد شــد  .لذا از صاحبان امالک و
مجاورین آنها بدینوسیله دعوت میشود که در ساعت مقرر در محل حضور
به هم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها
در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق ماده  15قانون مزبور ملک
آنها با حدود اظهار شــده از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شــد و
اعتراض مجاورین و صاحبان امالک و کســانی که در موقع مقرر حاضر
نباشد مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس و تحدید
حدود ظرف مدت  30روز پذیرفته خواهد شد
تاریخ انتشار 1400/02/08:
م الف 1128511 :اصغر علیخانی کوپایی مدیــر واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک کوهپایه

مفاد آراء
 2/19آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات  /هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت .لذا مشــخصات
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.
ردیف  -1برابر رای شــماره  139960302023000834مورخ  99/11/08آقای
حمیدرضا کدخدائی به شماره شناســنامه  45004کدملی  1280341297صادره
از اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب مخروبه و مغازه های متصله به
مساحت  190/78متر مربع مفروزی از پالک شماره  -2663اصلی واقع در بخش 1
ثبت اصفهان که مع الواسطه از طرف مریم و بدر السادات و سید محمد حسن همگی
پاک روان به صورت عادی به متقاضی واگذار گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/01/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/02/08 :
م الف 1121817 :ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی
اصفهان

جامعه

بامسئولان

چهارشنبه  8اردیبهشت  15 / 1400رمضان  28 / 1442آوریل  / 2021شماره 3239

همزمان با بزرگداشت روز جهانی زمین پاک صورت گرفت؛

معرفی برترین های جایزه محیط زیست دانشجویان
پنجمین دوره اعطای جایزه محیط زیست دانشجویانکشوربه صورت مجازی و با معرفی نفرات برتربخش

 98درصد صندوق های صدقات در اصفهان ایمن سازی شد؛

های مختلف ،دردانشگاه صنعتی اصفهان به پایان رسید.مسئول برگزاری این رویداد ملی با بیان اینکه

جای صدقات امن است

مقوله محیط زیست یکی ازچالش های مهمکشورهای دنیا ب ه ویژهکشورهای درحال توسعه مانند ایران
است،گفت :مباحث و مشکالت مختلف درزمینههای آب ،خاک ،هوا ،تنوع زیستی و تغییراقلیمگریبانگیر
مناطق مختلفکشوراستکه نهتنها برکیفیت زندگی مردم اثرات منفی به دنبال داشته بلکه بحث توسعه
کشوررا با چالش رو به روکرده است .محسن سلیمانی افزود :درهمین راستا یکی ازرسالت های جامعه
علمیکشوربه ویژه دانشگاهها عالوه برتربیت نیروهای متبحرو آشنا به مقوله های مختلف محیط زیست،
بررسی و پایش وضعیت موجود است.وی اضافهکرد :درصورتیکه دانشگاهها دراین زمینه موفق عملکنند
یکی از مصادیق بارز اثرگذاری آن ها بر جامعه نمود پیدا خواهد کرد.معاون پژوهش و فناوری دانشکده
منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد ملی ،تصریحکرد :این رقابت
به منظورفرهنگسازی درزمینه حفاظت محیط زیست و همچنین ایجاد انگیزه و روحیه دربدنه دانشجویی
دانشگاه ها برایگام برداری درجهت حفظ و ارتقایکیفیت محیط زیست برگزارشد.

باتوجه به اینکه در سا لهای قبل برخی سارقان اقدام به

سرقت از صندوق های صدقات می کردند ،ایمن سازی

رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

صندوق های صدقات در دستور کار قرار گرفت و هم

فراهم شدن ثبت نام کتاب های درسی به روش های گروهی
و انفرادی

ایمن سازی شده اند

دانش آموزان امسال میتوانند به طور گروهی و انفرادی برای خرید کتابهای درسی ثبت نام کنند.

اکنون بیش از  ۹۸درصد صندوق های صدقات در استان

رییس اداره رفاه و پشتیبانی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان بابیان اینکه دانش آموزان ایرانی
می توانند با ارائهکد ملی و اتباع خارجی باکد ده رقمی دراین سامانه ثبت نامکنند ،گفت :تمامی دانش
آموزان میتوانند با مراجعه به سامانه  www.irtextbook.irبرای تهیهکتابهای درسی اقدامکنند.
علیرضا عابدی با بیان اینکه دو روش فردی وگروهی برای ثبت نام امسال فراهم شده،گفت :درهردو
روش پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه دانشآموزان پایه یازدهم و
دوازدهم دوره دوم متوسطه از ۲۲فروردین تا  ۲۲خردادماه ،اقدام به ثبت سفارش کتابهای درسی
کنند.وی افزود :دورههای اول ابتدایی هفتم و دهم متوسطه ازشش تیرماه تا  ۹شهریورثبت نامکنند.

شاید شما هم بارها شــاهد کلنجار رفتن

قرار گرفت و هم اکنون بیش از  ۹۸درصد صنــدوق های صدقات در

بتوانند در زمینه اشتغال ،برنامه های فرهنگی ،تامین جهیزیه ،مشاوره

برخی از افراد با صنــدوق های صدقات

استان ایمن ســازی شــده اند.حمیدرضا طاهری اظهار کرد :یکی از

و  ...فعالیت کنند.

بوده اید.از آنجایی که هر ماه میلیاردها تومان به صندوق های صدقات

پریسا سعادت

عابدی ازراه اندازی بخش ویرایش دراین سامانهگفت و افزود :دانش آموزانیکه به هردلیل ،اعم از
تغییررشته تحصیلی ،تکرارپایه ،جهش به پایه باالتریا جابه جایی محل تحصیل خود ،خواستاراصالح
سفارش درسامانه فروش و توزیع مواد آموزشی باشند ،برای اصالح سفارش قبلی خود میتوانند پس

وظایفی که کمیته امداد در کنار خدمت رسانی به اقشار نیازمند به عهده

وی الکترونیکی شدن درآمدها را یکی از اهداف کمیته امداد برشمرد

انداخته می شــود دزدی از این جعبه های پول ،یکی از محتمل ترین

دارد ،جمع آوری کمک های مردمی اســت تا در کنار اعتبارات دولتی

و افزود :ایــن موضوع به ویژه از ســال  ۹۸با شــیوع کرونا به صورت

گزنه ها برای دزدهای خیابانی اســت .دله دزدهایی که در سال های

با جمع آوری کمک ها بتوان خدمت رســانی بهتری به خانواده های

جدی در دســتور کار قرار گرفت .بــرای نمونه جهــت تخلیه صندوق

اخیر با هر ترفندی تالش کردند ایــن صندوق ها را خالی کنند ،یکی از

نیازمند و ایتام داشت.

های صدقات قبال قبض صادر می شــد ولــی االن پرینت آنالین می

 ۴دانشگاه اصفهان دربین اثرگذارترین دانشگاههای جهان

اصلی ترین عواملی هســتند که موجب کاهش تعــداد صندوق های

وی صدقات ،طرح های اکرام و محســنین ،زکات و مناســبت های

دهیم و در مراجعــه به خانواده ها نیز بیشــتر از طریــق کارت بانکی

صدقات در سطح شــهرها شــده اند .متولین کمیته امداد با بر چیده

مختلف در طول ســال مثل ماه مبارک رمضان ،عید قربان ،جشــن

صدقات خــود را پرداخت می کننــد اگرچه برخی خانــواده ها هنوز

براساس جدیدترین رتبه بندی تایمز ،دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان ،علوم پزشکیکاشان،کاشان

شــدن صندوق ها تالش کــرده اند تا مــردم را ترغیب بــه پرداخت

نیکوکاری و جشــن عاطفه ها را از جمله کمک های مردمی برشمرد

اعتقاد دارنــد صدقه باید به شــکل پول و به روش ســنتی پرداخت

الکترونیکی صدقات و راه های جایگزین کنند ،البته به گفته مسئوالن

و افزود :طرح ایران همدل نیز همزمان با ماه مبارک رمضان شــروع

شــود ولی تالش می کنیم به مــرور صد در صد کمک هــا به صورت

این نهاد ،میزان سرقت از صندوقهای صدقات در حال حاضر به کمتر

شــد و در حال حاضر بیش از یکصد آشپزخانه در سطح استان طبخ و

الکترونیکی باشد.

از  ۵درصد رسیده است.

توزیع غذای گرم برای خانواده های تحت حمایت را انجام می دهند.

عالوه بر راهکارهایی که این مقام مسئول در کمیته امداد اصفهان به آن

بر اساس اعالم مسئوالن کمیته امداد ،در اصفهان نزدیک به  98درصد

وی همچنین به فعالیت شــبکه های نیکوکاری اشاره و تصریح کرد:

اشاره کرده است ،در سال های گذشته کمیته امداد اعالم کرد که تفاهم

صندوق های صدقات ایمن سازی شده اند .آنگونه که معاون توسعه

بیش از  ۴۲۰مرکز نیکوکاری فعال در ســطح استان داریم که هدف از

نامه ای را با یکی از بانک ها برای توســعه و جایگزینی صندوق های

مشــارکتهای مردمی کمیته امداد اســتان اصفهان گفت :باتوجه به

راه اندای این مراکز واگذاری امور به خیرین اســت ،البته نظارت الزم

صدقات الکترونیکی امضا کرده ؛ طرحی که هموز مشخص نیست چرا

اینکه در سالهای قبل برخی سارقان اقدام به سرقت از صندوق های

را برای فعالیت این مراکز داریم ؛اما تالش می کنیم با توانمندسازی

اجرایی نشده و البته هزینه های ناشی از آن و قرار داد مذکور دقیقا به

صدقات می کردند ،ایمن ســازی صندوق های صدقات در دستور کار

مراکز نیکوکاری آنها را به سمت فعالیت های تخصصی سوق دهیم تا

چه سرانجامی رسیده است!

خبر روز

یادداشت
پویش های افشای تعرضات جنسی؛ زمینه ها و پیامد ها
ازمدتی پیش به واسطه فضای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی نظیراینستاگرام و توئیتر،
موجی ازافشاگری آزارها و تجاوزات جنسی به راه افتاده و زنان و دخترانیکه خود را قربانی تعرضات
جنسی می پندارند ،دست به افشای تجربه های تلخ خود دراین خصوص زده اند .این افشاگری ها
که متهمانی ازطیف هایگوناگون شامل معلمان ،هنرمندان ،پزشکان و  ...را دربرگرفته جنجال های
زیادی بر پا کرده و با واکنش های مثبت و منفی بســیاری مواجه شده است .در ادامه با رویکردی
علت شناسانه به بررسی زمینه ها و علل ایجاد چنین جنبش هایی می پردازیم و عواقب و پیامدهای
ناشی از آن را مورد وارسی قرار خواهیم داد.
در قوانین جزایی ایران ،برای اشــکال مختلف تعرض جنســی ضمانت اجراهــای کیفری در نظر
گرفته شــده و رفتارهای متضمن این تعرضات توســط مقنن مورد جرم انگاری قرار گرفته اند .در
این خصوص بند «ت» ماده  224قانون مجازات اسالمی مصوب  1392مقرر می دارد که زنای به
عنف یا اکراه از سوی زانی موجب اعدام زانی است .همچنین به موجب ماده  637قانون تعزیرات
و مجازات های بازدارنده مصوب 1375هرگونه رابطه نامشــروع یا اعمــال منافی عفت مادون زنا
از قبیل تقبیل ،تضجیع ،مالمســه چنانچه از روی عنف یا اکراه میان زن و مرد فاقد علقه زوجیت
واقع شود ،مستوجب محکومیت اکراه کننده به شالق تعزیری تا  99ضربه خواهد بود .در ماده 619
قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز بیان شده است که « هر کس در اماکن عمومی یا معابر
متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود و یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین
کند به حبس از شش ماه تا دو سال و تا  74ضربه شــاق محکوم خواهد شد ».بنابر این مقنن با
پیش بینی و جرم انگاری حالت ها و رفتار های مختلف تعرض آمیز بر آن بوده است که بانوان را از
هرگونه تعرض و مزاحمت فیزیکی ،کالمی و  ...مصون بدارد.
اکنون این پرسش مطرح می شود که با وجود جرم انگاری این اعمال تعرض آمیز و امکان شکایت
و پیگیری قضایی از طریق مراجع ذیصالح ،چرا قربانی با انتشــار پست های اینستاگرامی یا پیام
های توئیتری در صدد رسانه ای کردن مسئله و جلب افکار عمومی است؟
با بررسی و تدقیق در عملکرد دستگاه قضا در مورد رسیدگی به جرائم مهم و شدیدی همچون تجاوز
به عنف ،کودک آزاری ،قتل و نظیر این جرائم ،مشخص می شود فی مابین پرونده هایی که با رسانه
ای شدن جنجال به پاکرده و بالتبع افکار عمومی را درگیر خود کرده و پرونده های مشابهی که توجه
رســانه ها و افکار عمومی را به خود جلب نکرده ،تفاوت هایی در نحوه رسیدگی ،نوع و میزان کیفر
تعیین شده و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد .مجموعه دستگاه قضا ،در پرونده های جنجالی و
رسانه ای ،اسیر نوعی پوپولیسم یا عوام گرایی شده و برای اثبات اقتدار و کارآمدی خود به جامعه ،با
رویکردی شدت گرا و با سرعت و شدت بشتری به این پرونده ها رسیدگی کرده است .از طرفی دیگر
در پرونده های مشابه که به هردلیلی رسانه ای نشده اند ،با اتخاذ رویکردی تسامح گرا که بعضا به
تبرئه متهمان و یا برخورد های غیرمتناسب با جرم انجامیده ،موجبات نارضایتی و عدم اقناع شاکی
یا شاکیان را فراهم آورده اســت .این عملکرد به تدریج این تفکر را در جامعه تقویت کرده است که
اگر قرار باشد قربانی جرمی به حق خودش برسد و با تبهکار برخورد جدی صورت گیرد ،نیاز به رسانه
ای کردن و جلب افکار عمومی است.
پر واضح است که در عصر حاضر با وجود مراجع دادگســتری ،پیگیری و رسیدگی به دادخواهی و
تظلمات اشخاص بزه دیده وکیفردهی مجرمان درانحصاردستگاه قضایی است .این درحالی است
که در پویش ها و جنبش های عنوان شده به خصوص در مواردی که با نام بردن و معرفی شخص به
عنوان متعرض همراه است ،بدون طی شدن فرآیند تحقیقات ،دادرسی و احرازقطعی اتهام انتسابی،
شخصی که به عنوان متعرض معرفی شده مورد هجمه مردم قرار گرفته و این امر میتواند زندگی
فرد متهم را در ابعاد مختلف تحت الشعاع قرار دهد.

جریمه  ۵۰۰هزارو یک
میلیون تومانی  ۲۰هزار
خودرو
رییس پلیس راهور اصفهان گفت :بیش از
 ۲۰هزار و  ۴۰۰خــودرو که با پالک غیربومی
وارد شهرستانهای نارنجی و قرمز شدهاند،
در اســتان اصفهان  ۵۰۰هــزار تومان و یک
میلیون تومان جریمه شــدهاند.محمدرضا
محمدی اظهار داشت :طرح ممنوعیت تردد

اصفهان از مــورخ  ۱۸فروردین ماه ســال
که ترددهای ضروری دارنــد در صورتی که
خودروی آنها مورد اعمال قانون قرار گرفته
با مدارک مثبته به پلیس راهور مراجعه کنند
تا جرائم آنها حذف شود ولی در حال حاضر
که شرایط قرمز کرونایی است  ،از مراجعه
به پلیس خودداری کنند.

تصریح کرد :در اسفندماه سال گذشته دوباره اطالعات قد و وزن  ۹۱درصد دانشآموزان اصفهان در این سامانه ثبت شد و دانشآموزان چاق و دارای اضافه وزن
موظف به گرفتن مشاوره نسبت به کنترل وزن بودند و با اقدام به انجام این کار در روز درختکاری ( ۱۵اسفندماه) این دانشآموزان یک نهال کاشتند.معاون تربیت
بدنی و سالمت آموزش و پرورش اصفهان ،اظهار کرد :طرح کوچ در زمینه کنترل وزن و چاقی دانشآموزان حساسیت ایجاد کرد چرا که برای رسیدن به موفقیت
در این زمینه نیاز به فرهنگسازی داریم و امیدواریم در سالهای آینده عملکردها را بهروز کنیم و شاهد گامهای موثرتری در این زمینه باشیم.

مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست مطرح کرد:

تغییرمسیرلوله انتقال نفت درقمیشلو
انفجار در حریم شــهری وجود دارد زیــرا دور تا دور

نفت را به این محدوده تغییر دهند و مســیر قبلی و

خط ساخت و ساز مسکونی شده و اکنون به لحاظ

محدوده آن زمانیکه ازمواد نفتی خالی شد بازسازی

ایمنی باید جابه جا شــود.وی با اشاره به اینکه خط

میشود و تاثیرچندانی برمنطقه ندارد.مدیرکل دفتر

لوله نفت در مجاورت ساختمانهاســت ،افزود :با

زیستگاهها و امور مناطق ســازمان حفاظت محیط

مدیرکل دفتر زیســتگاهها و امور مناطق ســازمان

توجه به قدمت خط لولــه اگر انفجار رخ دهد تلفات

زیســت همچنین درباره تبدیل تاالب بین المللی

حفاظت محیط زیست درباره تغییر مسیر خط لوله

انسانی ســنگینی ایجاد خواهد کرد از این رو طرح

گاوخونی به منطقه حفاظت شــده ،اظهار داشت :با

انتقال نفت مارون -اصفهان در پناهگاه قمیشــلو

تغییر مسیر خط لوله انتقال نفت و گزارش ارزیابی

توجه به اینکهگاوخونی منطقهای تاالبی است متولی

توضیحاتی ارائه داد.رضا اقتدار درباره تغییر مســیر

آن ارائه شده است.مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور

اولیه بررسی آن ،دفترحفاظت و احیای تاالبهاست

خط لوله انتقال نفت مارون -اصفهان به بخشی از

مناطق سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان

و اگر نیاز دیدند که آنجا را منطقه حفاظت شده اعالم

پناهگاه حیات وحش و پارک ملی قمیشــلو ،اظهار

کرد :براساس ارزیابیها راهی در پناهگاه وجود دارد

کنند مجوزوزارت صمت و جهادکشاورزی را باید اخذ

داشــت :این خط انتقال نفت از پناهگاه میگذرد و

که محیطبانان ازآنجا تردد میکنند و منتهی الیه مرز

کند و به شورای عالی محیط زیست ارسال شود ،اگر

در پارک ملی نیســت؛ خط نفتی مارون -اصفهان

منطقه است؛ اما در مجاورت زیستگاههای حساس

اطالعات اولیه کامل بود دفتر زیستگاههای سازمان

سالیان گذشته از آن منطقه رد شده و اکنون احتمال

منطقه قرار ندارد از این رو قرار شــد مسیر خط لوله

اقدامات تکمیلی را انجام خواهد داد.

عکس روز
یک قطعه گونه نادر«جغد

انبار» درطبیعت نایین رها شد
جغد انبار ،معروف به جغد سفید ،مورد حمایت
حفاظت محیط زیست اســت و از گونههای
کمیاب حیات وحش ایران محسوب میشود.
این حیوان مدتی قبــل و بهدلیل مصدومیت
توســط دوســتداران طبیعت تحویــل اداره
محیطزیست شهرســتان نایین شــده بود.
محیط بانان این جغد را پس از انجام مراقبت،
تیمار داری و اطمینــان از بهبــودی کامل در

* ساعی حاجی میرسعیدی

* پژوهشگرحقوق کیفری و جرم شناسی

دررتبه بندی شامل دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،علوم پزشکی اصفهان ،علوم پزشکی جندی شاپور

آنها دارد.وی تاکید کرد :اداره تربیت بدنی و سالمت آموزشوپرورش استان اصفهان هم طرح کوچ و تامین سالمت عمومی دانشآموزان را اجرایی کرد.امیرپور

غیربومــی وارد شهرســتانهای نارنجی و

جاری تاکنون خاطرنشــان کــرد :افرادی

حاضر ،رتبه تعداد  ۱۱۱۵دانشگاه از ۹۵کشورجهان به نمایشگذاشته شده و  ۲۷دانشگاه ایرانی حاضر

آموزش و پرورش استانها ابالغ شد.وی اضافه کرد :با افزایش شیوع کرونا متاسفانه افزایش وزن دانشآموزان بیشتر شده است و این اتفاق عواقب زیادی برای

از  ۲۰هــزار و  ۴۰۰خــودرو نیز کــه با پالک

به توقیف  ۱۲۳خودروی غیر بومی در استان

توسعه پایدار ســازمان ملل متحد ( )SDGsارزیابی میکند .این اهداف در ۱۷موضوع تعریف شده
که موسسه تایمزاسترالیا برای این رتبه بندی ازآن ها استفادهکرده است .به نقل ازتایمز ،درویرایش

وزن عادی نداشتند.آذرکیوان امیرپور اظهار کرد :طرح کنترل وزن و چاقی دانشآموزان با رویکرد ترویج سبک زندگی سالم و فعال در مردادماه  ۱۳۹۹به ادارات

رییس پلیس راهــور اصفهان افزود :بیش

خود بازگردانده شــدهاند.محمدی با اشاره

میان تاثیرگذارترین دانشگاه های جهان هستند.تایمزرتبه بندی تاثیرات دانشگاهها را براساس اهداف

وزن و  ۲۰/۱۰درصد دچار چاقی و حدود سه درصد آنها الغر و  ۹۸/۴درصد دچار کمبود وزن بودند و حدود  ۶۲درصد دارای وزن طبیعی بودند و قریب به  ۳۸درصد

قانون شدهاند.

و  ۳۳هزار و  ۷۵۱خودرو نیز به شــهرهای

های علوم پزشکی اصفهان ،علوم پزشکیکاشان ،دانشگاهکاشان و آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیزدر

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزشوپرورش اصفهان گفت :در طرح کنترل وزن و چاقی دانشآموزان در استان اصفهان قریب به  ۶۵/۱۹درصد آنها دچار اضافه

ماه تاکنون بیــش از  ۸۹هزار خودرو اعمال

خودروی غیر بومی تذکر لســانی داده شد

این رتبه بندی  ۲۷دانشــگاه ایرانی در جمع یک هزار و  ۱۱۵دانشگاه موثر دنیا قرار گرفتند که دانشگاه

حدود  ۲۰درصد دانشآموزان اصفهانی دچاراضافه وزن هستند

اصفهان اجرایی میشود که از  ۱۸فروردین

وی ادامه داد :به راننــدگان  ۵۸هزار و ۷۶

تایمز با عنوان رتبهبندی تاثیر (اجتماعی و اقتصادی و )...دانشگاههای جهان منتشر شد .بر اساس

معاون تربیت بدنی آموزش وپرورش اصفهان:

ترددها وکاهش شیوع بیماریکرونا درشهر

تومان و یک میلیون تومان جریمه شدهاند.

و آزاد اسالمی واحد نجف آباد دربین اثرگذارترین دانشگاههای دنیا قرارگرفتند.ویرایش  ۲۰۲۱رتبهبندی

اهواز ،الزهرا(س) ،صنعتی امیرکبیر ،علوم پزشکیکاشان ،علوم پزشکیکردستان ، ،و ...هستند.

از ساعت  ۲۲الی  ۳صبح در راستای کاهش

قرمز شدهاند نیز در استان اصفهان  ۵۰۰هزار

ازثبت نام درمدرسه محل تحصیل ازتاریخ  ۱۲تیرماه تا  ۳۱شهریوراقدامکنند.

زیستگاههای بخش مرکزی نایین رها کردند.

فوتبالجهان

ورزش
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«رونالدو» دردوراهی منچستریونایتد و پاریسنژرمن
کریستیانو رونالدو که طی هفتههای اخیر شــایعات زیادی در خصوص آینده حرفهایاش از سوی
رسانههای مختلف مطرح شده ،ممکن است در پایان فصل از جمع راهراه پوشان تورین جدا شود .بر

سرخ پوشان به دنبال سومین پیروزی متوالی؛

در رقابتهای فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند ،این فوقســتاره پرتغالی در پایان فصل

میزبانی گیتی پسند ازتیم فرش آرای مشهد

اساس گزارش روزنامه ایتالیایی «توتو اسپورت» در صورتی که یوونتوس موفق نشود سهمیه حضور
جاری از یوونتوس جدا خواهد شــد.طبق این گزارش؛ یوونتوس پس از 9قهرمانی متوالی در سری
 Aایتالیا ،این فصل با آندرهآ پیرلو عملکرد ناامیدکنندهای داشته وکارآسانی برایکسب سهمیه لیگ
قهرمانان ندارد ،برای همین در صورت ناکامی در کسب سهمیه ،رونالدوی  36ساله به پیشنهادهای
پاریسنژرمن و منچستریونایتدگوش فرا خواهد داد.درصورتیکه این سناریو رقم بخورد و یوونتوس
نتواند سهمیه حضوردرلیگ قهرمانان راکسبکند ،حفظ رونالدو برای یوونتوس بابت دستمزد باالیش
توجیه اقتصادی نخواهد داشت ،این در حالی است که خود کریس هم جاهطلبی باالیی برای بازی
در لیگ قهرمانان دارد.یوونتوس در حال حاضر با  66امتیاز در رده چهارم جدول ردهبندی ســری A
ایتالیا قراردارد.

لیگ برتر ،مچ کرونا را خواباند
بر اساس اعالم مسئوالن برگزاری مســابقات لیگ برتر انگلیس ،در آخرین دور تستگیری کرونا از
اعضای تیمهای لیگ برتری هیچ نمونه مثبتی به ثبت نرسیده است .بر این اساس تمامی ۲۷۸۷
نمونه تست گرفته شده ،منفی بوده اســت.از زمان شــیوع ویروس کرونا در انگلیس و از زمان آغاز
تستگیری از تیمهای لیگ برتری ،این برای اولین بار اســت که هیچ نمونه مثبتی به ثبت نرسیده
که نوید بازگشت تدریجی فوتبال به روزهای عادی خود در لیگ برتر را میدهد.پیش از گفته شد که

شاگردان شمسایی که با پیروزی هفته گذشته خود با
کسب  ۱۴امتیاز در رده سوم قرار گرفتند عالوه بر اینکه

برای رسیدن به قهرمانی در این فصل به شدت در پی

کسب  ۱۳امتیاز این دیدار هستند ،نیم نگاهی نیز به

بازی مهم و حساس مس سونگون و سن ایچ ساوه
دارند

مسئوالن لیگ برترانگلیس به دنبال این هستند تا دو هفته پایانی فصل جاری این رقابتها را با حضور
حداکثر ۱۰هزارتماشاگربرگزارکنند.

چند پیشنهاد بزرگ برای ستاره اول سرخها
بدون هیچ شکی روبرت لواندوفسکی طی فصول اخیربهترین بازیکن بایرن مونیخ و یکی ازباکیفیت
ترین ستاره های دنیای فوتبال بوده است .او فصلگذشته با باواریاییها ششگانه معروف را به دست

تیم های گیتی پســند اصفهان و فرش

مرحله مقابل تیم کراپ الوند قرار گرفت کــه این دیدار با برتری پرگل

خود با کســب  ۱۴امتیاز در رده ســوم قرار گرفتند عالوه بر اینکه برای

آرای مشهد در هشــتمین هفته از مرحله

این تیم همراه شــد و آنها توانســتند با نتیجه  7بر صفر کراپ الوند را

رســیدن به قهرمانی در این فصل به شدت در پی کسب  ۱۳امتیاز این

نهایی رقابت های لیگ برتر فوتســال به مصاف هم می روند .در این

شکست دهند .سرخ پوشــان اصفهانی در ســومین دیدار مقابل تیم

دیدار هستند ،نیم نگاهی نیز به بازی مهم و حساس مس سونگون و

دیدار که فردا شب و از ساعت  22در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار

فرش آرای مشــهد قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تســاوی یک بر

سن ایچ ساوه دارند ،چراکه با تســاوی در این دیدار تیم شمسایی به

می شود ،سرخ پوشان اصفهانی به دنبال ســومین پیروزی متوالی

یک به پایان رسید .شــاگردان شمســایی در چهارمین دیدار خود در

رده باالتر می رود.

خود در این مرحله از مسابقات هستند.

این مرحله از رقابتهای باشــگاهی لیگ برتر فوتسال کشــور میزبان

عبدالرحیم محمدی ،محمدمهدی حقوقی ،حمیدرضا طیب طاهری

گیتی پسند اصفهان در حالی به مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال کشور

تیم سن ایچ ساوه بودند که این دیدار با برتری آنها همراه شــد .گیتی

و حمید سلیمانی قضاوت این دیدار را بر عهده دارند و منوچهر نظری

راه یافت که این تیم در مرحله اول این مســابقات موفق شد با اقتدار

پسند در این بازی موفق شد تیم صدرنشــــین را با نتیجه چهار بر دو

نیز وظیفه نظارت این رقابت نفس گیر را بر عهده دارد.

به عنوان تیم اول از گروه خود به مرحله دوم صعود کند و خط و نشان

از سر راه بردارد.

در مهم ترین و حساس ترین دیدار این هفته در تبریز مس سونگون

ستاره بارسلونا هیچ پیشنهادی ندارد!

محکمی برای سایر رقبای خود بکشد .کار شاگردان وحید شمسایی در

سرخ پوشان در پنجمین دیدار خود در این مرحله مقابل تیم مقاومت

 ۱۵امتیازی ،میزبان ســن ایچ ســاوه  ۱۶امتیازی اســت .شاگردان

این مرحله به مراتب ســخت تر از دور اول است زیرا آنها باید در مرحله

البرز به نتیجه تساوی دو بر دو رضایت دادند تا با کسب هشت امتیاز در

اصغری مقدم که صدر جدول را در اختیار دارند با شناخت کاملی که از

آورد و یکی ازمهم ترین بازیکنان تیم هانسی فلیک درراهکسب این افتخاربزرگ بود.ستاره لهستانی در
فصل جاری نیزغیرقابل توقف ظاهرشد تا اینکه اخیرا درجریان بازیهای ملی دچارمصدومیت شد
و دو بازی حساس بایرن مقابل پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان را از دست داد؛ اتفاقی که میتوان
گفت درحذف شاگردان هانسی فلیک ازچمپیونزلیگ تاثیرگذاربود.
با این حال لواندوفسکی بعد از بازگشــت از مصدومیت نیز گلزنی کرد تا با  36گل زده شانس اصلی
کسبکفش طالی این فصل تلقی شود.درهمین راستا اسکای اسپورتس مدعی شده فرم فوق العاده
مهاجم لهستانی عالقه چندین باشگاه بزرگ اروپایی به او را در پی داشته و حتی آنها با لواندوفسکی
تماس هایی برقرارکردهاند اما غیرممکن به نظرمیرسدکه بایرن مونیخ اجازه جدایی او را صادرکند.

سمیه مصور

با توجه به بدهی های بارسلونا ،اگرخوان الپورتا قصد داشته باشد ستاره ای برای این تیم جذبکند،

نهایی با تیم های مس سونگون ،کراپ الوندقزوین ،فرش آرای مشهد،

رده سوم جدول رده بندی جای بگیرند .شــاگردان وحید شمسایی

مس به دســت آوردند و تکیه بر دانش فنی سرمربی جوان خود نمی

باید بازیکن بفروشد؛ یکی ازنام هاییکه اخیرا برخی رسانه ها درلیست فروش احتمالی بارسا آورده

مقاومت البرز و ســن ایچ ســاوه رقابت کنند که با توجه به دیدارهای

در ششمین دیدار خود مقابل تیم مس سونگون ،قهرمان فصل گذشته

خواهند دســت خالی از تبریز بازگردند ،در مقابل مس سونگون نیز به

بودند ،آنتوانگریزمان بود و البتهکه درحال حاضراین خبرتنها درحد شایعه باقی مانده است .بارسلونا

برگزار شده در این مرحله به نظر می رسد که سرخ پوشان اصفهانی راه

این مســابقات به پیروزی پرگل چهار بر صفر دســت یافتند .ســرخ

دنبال برتری در این بازی و کسب  ۳امتیاز حساس آن است تا به صدر

هیچ پیشنهادی برایگریزمان دریافت نکرده است و ادامه حضوردرباشگاه به عوامل زیادی بستگی

دشواری برای فتح جام قهرمانی در پیش داشته باشند.

پوشــان هفتمین دیدار خود در این مرحله را نیز بــا پیروزی به پایان

جدول برســد .در دیگر دیدار هشــتمین هفته از مرحله نهایی رقابت

دارد ،ازجمله همان بازیکنان احتمالی ورودی .مهاجم فرانسوی تنها درصورتی بارسلونا را ترک خواهد

گیتی پســند از آغاز مرحله نهایی  7بازی انجام داده که هفته نخست

رساندند .تیم گیتی پسند در این دیدار با نتیجه چهار بر سه از سد تیم

های لیگ برتر فوتســال کشــور ،تیم مقاومت البرز از تیم کراپ الوند

کردکه خود باشگاه بگوید احتیاجی به بودن او درتیم نیست.

با نتیجه سه بر دو مغلوب تیم مس سونگون شد .در هفته دوم از این

کراپ الوند گذشت .شاگردان شمســایی که با پیروزی هفته گذشته

پذیرایی می کند.

خبر روز

ناکامی شمشیربازاصفهانی ازکسب سهمیه المپیک
مسابقات شمشیربازی زون آســیا به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شــد که یک اصفهانی در ترکیب تیم ملی در این مســابقات حضور داشت .محمد رضایی
طادی ،نماینده اسلحه اپه آقایان ایران در مرحله مقدماتی با کسب  ۳پیروزی و  ۲شکست به مرحله یکهشتم راه یافت.در این مرحله رضایی  ۱۵بر  ۹از سد نماینده
مالزی گذشت ،در مرحله یکچهارم نهایی رضایی  ۱۵بر  ۱۱به نماینده ویتنام باخت و از ادامه راه بازماند.به این ترتیب شمشیرباز اصفهانی نتوانست سهمیه المپیک
شمشیربازی در اسلحه اپه را به دست بیاورد.

در اردوهای گذشــته تیم ملی فوتبــال ایران

مجموعه انقالب تنها مکان تخصصی دو و میدانی که
شرایط مناسبی ندارد

نایب رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان با اشاره

توضیح «اسکوچیچ»
درباره عدم دعوت از
رضاییان و وریا
در دوران کــیروش ،ویلموتس و اســکوچیچ
بازیکنان زیادی در ســمت راست خط دفاعی
تیم ملی آزمایش شدهاند؛ تغییرات پرشمار و
انتخاب چند بازیکن که باعث شد تا انتقاداتی

اینکه تمرینات و مســابقات این ورزش در فضای باز

اینکه بانوان جوان دو و میدانی اصفهان ســکوهای

انجام می شود ،کرونا تاثیر زیادی در این ورزش ندارد

قهرمانی را در سطح کشــوری از آن خود کردند ،اظهار

و خوشبختانه وقفه ای در مســابقات ما ایجاد نکرده

کرد :با توجه به اینکه دوســال است باشگاه سپاهان

اســت.فاطمه بهرامی در خصوص مشــکالتی که در

به این رشــته ورود پیدا کرده در حال حاضر شــرایط

این ورزش در استان است ،اذعان کرد :فضای پیست

خوبی نسبت به سال های گذشته داریم و رقابت بین

مجموعه دو و میدانی انقــاب تنها فضای تخصصی

ورزشکاران بانو بیشترشده است.فاطمه بهرامی با ابراز

استکه ورزشــکاران بانو و آقا در این رشته می توانند

امیدواری برای شرکت جوانان بیشتر در دو و میدانی

تمرینکنند؛ متاسفانه این مکان شرایط مناسبی برای

عنوان کرد :هرچه ورزشکاران بیشتر باشند رقابت ها

تمرین ورزشکاران ندارد؛ تارتان مجموعه از بین رفته

نیز بیشتر و بهتر خواهد شد؛ سال گذشته بیشتر از ٧٠

اســت و عمده امکانات برای ورزشــکار دونده تارتان

درصد ترکیب تیم جوانان سپاهان ازبانوان جوان بومی

اســت و همچنین موقعیت قرار گیری این پیســت

استان بودند .بهرامی با بیان اینکه وضعیت شهرستان

باعث شده است خصوصا در فصل پاییز آلودگی هوا

های استان نیز در این رشته خوب است ،بیان کرد :در

منجربه تعطیلی تمرینات شود.نایب رییس هیئت دو

سطح استان ،کاشــان ،اصفهان و آران و بیدگل فعال

و میدانی استان اصفهان با بیان اینکه درنیمه دوم سال

ترین شهرستان های استان در رشــته دو و میدانی

نیاز به زمین سرپوشیده است ،ادامه داد:در این زمینه

هستند؛ همچنین رکورد دار ملی دو و میدانی استان

داخل سالن خوراسگانکارهای عمده زیرسازی داخل

اصفهان از شهرستان آران و بیدگل است.وی با اشاره

سالن انجام شده ولی هنوزسالن تحویل دو و میدانی

به تاثیراتکرونا دراین رشته ورزشی افزود :با توجه به

داده نشده است.وی درخصوص برنامه هاییکه برای

علیهکادرفنی مطرح شود.به ویژه درچند اردوی
گذشته با حضوردراگان اسکوچیچکه بازیکنانی
مثل مهدی شــیری ،مجتبی نجاریان و جعفر
سلمانی در این پست دعوت شدهاند و از سوی
سال  ١۴٠٠پیش بینی شده است ،افزود :پیرو تقویمی
که فدراسیون استان مشخص میکند ،امسال برنامه
های آموزشــی در قالب کارگاه ها و دوره های مربی
گری و داوری برگزار می کنیم .در بحث مسابقات نیز
درهمه رده های سنی بانوان و آقایان با توجه به شرایط
کرونا مسابقه برگزارخواهد شد.فاطمه بهرامی با اشاره
به پیشرفت بانوان ورزشــکار در این رشته اظهار کرد:
هفته گذشته در مســابقات جام امام رضا(ع) که در
مشهد برگزار شد ،بانوان ما توانستند دو مدال طال ،دو
مدال نقره و دو مدال برنزکسبکنندکه طی سال های
گذشته در سطح دو و میدانی کشوری بی سابقه بود
همچنین در این مسابقه ،بانوان اصفهانی مقام سوم
تیمی مسابقات راکسبکردند.

دیگر بازیکنانی چــون وریا غفــوری و رامین
رضاییان جایی در فهرست تیم ملی نداشتند.
آنهم در شرایطی که مهره فیکس تیم ملی از
نظر دراگان اســکوچیچ ،صادق محرمی است
که درتیم دیناموزاگرب بازی میکند و دراردوی
گذشــته به دلیل مصدومیت نتوانسته حاضر
شود.دراگان اسکوچیچ ،ســرمربی تیم ملی
فوتبال ایران دربرنامه «فوتبال برتر» درواکنش
به انتخاب دفاع راســت تیم ملــی از بین وریا
غفوری و رامیــن رضاییان بدون آنکه اســم
بازیکنی را مطرحکند،گفت :من توضیح دادهام،
به دنبال یک دفاع راست هستم؛ دفاع راستی
که بتواند درزمین بازیگل بزند ،البتهکه خیلی
خوب اســت و من خوشــحال میشوم یک

عکس روز
واکنش معنادار«فراز
کمالوند» به شایعه
جدایی ازاستقالل
گفته میشد قرار اســت دست راست
فرهــاد مجیــدی و مدیر فنــی آبیها
پیشنهاد ســایپا برای ســرمربیگری را
قبول کند و در بازگشت استقالل از لیگ
قهرمانان راهی این تیم شود؛ اما کمالوند
با انتشار یک اســتوری به نظر میرسد
نســبت به جدایی از فرهاد مجیدی و
استقالل واکنش نشان داده است.

مستطیلسبز
حدادیفر:

تالش میکنم به بازی با استقالل برسم
کاپیتان تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در خصوص مصدومیتی که چند هفته پیش دچارش شد،
گفت :متاســفانه در یک بازی دوستانه از ناحیه زانو مصدوم شــدم و آسیبدیدگی هم برای هر
فوتبالیستی سخت است .در این مدت هم مردم و هواداران مرا شرمنده کردند و امیدوارم خیلی
زود به شرایط بازی برسم .خوشبختانه شرایطم نسبت به چند هفته پیش بهتر است و رفته رفته
به تمرینات اضافه خواهم شد.
تالش میکنم تا به بازی با استقالل برسم ولی مهم تر از همه این است که ذوبآهن به موفقیت
برسد .تیم ما متکی به فرد نیست و خوشبختانه نسبت به گذشته از لحاظ تاکتیکی شرایط بهتری
پیدا کردیم.قاســم حدادیفر در ارتباط با موقعیت تیمش در پایین جــدول و اینکه آیا آنها خطر
سقوط را احساس میکنند ،عنوان کرد :چند تیم در پایین جدول شرایط خطرناکی دارند که ما هم
جزو آنها هســتیم ولی تالش میکنیم تا در کوتاهترین زمان ممکن خودمان را از این جایگاه دور
کرده و به میانههای جدول برسیم .هدف ما این است که در بازیهای باقیمانده هم خوب فوتبال
بازی کنیم و هم خوب امتیاز بگیریم.هافبک تیم فوتبــال ذوبآهن در خصوص رقابت مدعیان
قهرمانی تصریح کرد :من چند ماه پیش هم گفتم که فقط  3تیم پرسپولیس ،سپاهان و استقالل
شــانس قهرمانی دارند و پرسپولیس و سپاهان را شــانسهای اصلی میدانم .شانس این دو
تیم هم برای قهرمان شــدن برابر اســت و باید دید در بازیهای باقی مانده کدام تیم اشتباهات
کمتری خواهد داشت.

 ۳ستاره پرسپولیس درآستانه محرومیت ازلیگ قهرمانان
 ۳بازیکن پرســپولیس باید مراقب باشــند تا در دیدار برابر الریــان ،کارت زردی دریافت نکنند.
وحید امیری و مهدی ترابی در بازی برابر الوحــده کارت زرد گرفتند تا مجموع بازیکنان اخطاری
پرسپولیس به  ۳بازیکن برســد .پیش از این امید عالیشــاه هم کارت زرد دریافت کرده بود.در
صورتی هر یک از این  ۳بازیکن برابر الریان کارت زرد دریافت کنند ،دیدار حســاس مرحله یک
هشتم نهایی لیگ قهرمانان را از دست خواهند داد.

دفاع راســت گل بزند؛ اما وظیفه دفاع راست

«عبدی» و سبکسریهای محوطه شش قدم

میافتد که دفاع راســت  20تا  30متر با دفاع

گزارشگران دیدار پرسپولیس دیگر به جمله «این موقعیت خوب هم توسط پرسپولیس از دست

چیز دیگری است.وی افزود :شاید این اتفاق
وسطها فاصله دارد و متوجه این فاصله نیست،
خیلی وقتها در بحث انتقال از حمله به دفاع
 ،دفاع راستها توپ را که از دست میدهند و
بر نمیگردند؛ وقتی توپهای قطری از سمت
مقابل میآید بازیکنــان کناریمان نمیروند
تیرک دروازه را بگیرند و این مشکالتی استکه
وجود دارد.اسکوچیچ در ادامه توضیحات خود
گفت :احترام کامل من بــرای تمام بازیکنان
است ،انتخاب اول برای دفاع راست بازیکنی
است که در دفاع شرکت کند؛ اگر در حمله هم
شرکتکند ،موفق و خوب باشد اما اگردرمیانه
راه سردرگم باشد و نه در دفاع خوب باشد و نه
درحمله ،خوب نیست.

رفت» عادت کردهاند .تیمی که بعد از محرومیت عیســی آل کثیر و جدایی علی علیپور نتوانست
از فرصتهای خوب جلوی دروازه را ســود ببرد و به نظر میرســید با حضور مثلث مهدی ترابی،
عیسی آل کثیر و شهریار مغانلو این ضعف بزرگ پایان یابد.حضور ترابی و البته احسان پهلوان در
کنار موقعیت سازیهای عالیشاه البته حسرتهای بزرگ تری برای هواداران این تیم و خصوصا
کادرفنی در پی داشته است .آنها طی دیدارهای اخیر شــاید به اندازه دو دست موقعیت ایدهآل
گلزنی را از دست دادهاند و ردپای همه مهاجمان این تیم در آن دیده میشود.
با این حال در میان مهاجمان پرســپولیس شــاید مهــدی عبدی بیش از هــر بازیکن دیگری
ذهن هواداران را به خود مشــغول کرده اســت .مهاجم جوانی که در دوره گابریل کالدرون و بعد
از حضوری کوتاه مقابل اســتقالل و گلزنی در دربی چهره شــد؛ اما امــروز بازیکن فیکس خط
حمله ســرخها نیســت.عبدی برای پرســپولیس گل هم زده و اتفاقا گلهای حساســی نیز به
نام خود کرده که از جملــه آنها میتوان به دربی ،نیمــه نهایی و فینال لیگ قهرمانان اشــاره کرد
؛اما تعداد گلهای از دســت رفته این پسرخوب شــمالی هم آرام آرام وارد محاسبات میشود.
اگر تمام دیدارهای اخیر پرســپولیس و حضور مهــدی عبدی و گل نزدنهــا را فاکتور بگیریم و
تنها به دیدار الوحده امارات نگاه بیندازیم ،او حداقل ســه موقعیت ایده آل گلزنی داشــت که از
آن بهره نبرد.

بامسئولان
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شهردار اصفهان خبر داد:

کمک  ٥٠٠میلیون تومانی شهرداری اصفهان برای آزادی زندانیان
قدرت ا ...نوروزی ،شهرداراصفهان درصفحه اینستاگرام خود نوشت :با تصویب شورای اسالمی شهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان مطرح کرد:

اصفهان ،شهرداری اصفهان پانصد میلیون تومان به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ،اختصاص داد.
الیحه کمک شهرداری اصفهان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در یکصد و شصت و هشتمین

تدوین برنامههای  ۱۴۰۵برپایه عدالت محوری

جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح و تصویب شد.این مبلغ تنها برای زندانیان هزینه
میشود و گزارش نوع هزینهکرد آن به شورا ارائه خواهد شد.
چشماندازشهراصفهان دربرنامه « ،۱۴۰۵اصفهان شهرزیست پذیرو رقابت
پذیر» است ،گفت :اصفهان به عنوان شهری خالق ،اسالمی ،مردم محور،
زیبا و توسعه یافته و سرآمد دربیانیه برنامه راهبردی اصفهان معرفی شده
است .همچنین درطول تهیه برنامه اصفهان  ۱۴۰۵تالشکردیم ازابزارهای
علمی برای تدوین استفادهکنیم تا برنامه درچارچوب مدلها و روشهای
علمی امروزی تدوین شــود که این مهم با مشــارکت تمام ذینفعان تا
حد زیادی محقق شــد.صادقیان با بیان اینکه یکی از اهداف کالن برنامه
اصفهان ۱۴۰۵کاهش آلودگی محیطی با تمرکزبرکاهش تولید آالیندههای
هوا اســت ،اظهار کرد :هدف کالن این است که در ســال  ۱۴۰۵با توجه به
برنامههای عملیاتی ،شهری زیست پذیرو رقابت پذیرداشته باشیمکه در
آن میزان آلودگی هوا به حداقل ممکن رسیده باشد.

وی با بیان اینکه برایکاهش آلودگیهای محیطی توسعه مسیرهای ویژه
دوچرخه سواری در شــهر به میزان  ۷۷۷کیلومتر در دستور کار شهرداری
قرار گرفته است ،خاطرنشــان کرد :وجود این زیرساختها میتواند در
ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه موثر باشد.معاون برنامهریزی
و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان گفت :در این راستا همچنین
گذشته با تدوین برنامه راهبردی اصفهان  ۱۴۰۵مرحله تجویزآن نهایی و در

توسعه خطوط ویژه اتوبوسرانی و ایجاد خط تراموا مورد توجه قرارگرفته و

آنالین با خبرنگاران با موضوع تشــریح برنامه راهبردی اصفهان  ۱۴۰۵از

شهریورماه  ۹۹این برنامه به شورای شهراصفهان تقدیم شدکه به تصویب

برای آن در بودجه  ۱۴۰۰ردیف اعتباری در نظر گرفتیم؛ چنانچه مطالعات

طریق الیو اینستاگرام اظهارکرد :برنامه راهبردی و عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵

اعضا رسید.معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان

مترو قطعی شود و مزیت ایجاد آن در اصفهان محرز شود ،امسال کلنگ

ششمین برنامه شهراصفهان استکه توسط شهرداری تدوین و به تصویب

ادامه داد :برای تدوین برنامه راهبردی اصفهــان  ،۱۴۰۵چهار هزار و ۶۶۳

خط تراموا در اصفهان به زمین زده خواهد شــد.وی با بیان اینکه کاهش

شورای شهر رسید.علیرضا صادقیان ادامه داد :سال  ۱۴۰۰نخستین سال

نفر-ساعت ازمشارکت تمام ذینفعان و تمام افرادیکه درتدوین برنامه

سرفاصله زمانی حرکت قطارشهری از ۱۱دقیقه به پنج دقیقه تا پایان سال

برنامه راهبردی اصفهان  ۱۴۰۵اســت ،بر این اساس بودجه سال جاری

امکانکمک داشتند ،استفادهکردیم و دراین راستا  ۳۰۵جلسه برگزارشد

برنامه اصفهان  ۱۴۰۵دیگر هدف مهم است که با تکمیل و احداث خط دو

شهرداری نیز بر مبنای این برنامه نزدیک به  ۱۰هزار میلیارد تومان توسط

که در نهایت این جلسات از مرحله شناخت و تحلیل عبور کرد و به مرحله

و خرید  ۱۵رام قطار شهری اتفاق خواهد افتاد.صادقیان اظهار کرد :یکی

شورای شــهر تصویب و ابالغ شــد.معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه

تصویب رسید.صادقیان ،مهمترین ویژگی برنامه اصفهان  ۱۴۰۵را نتیجه

دیگر از پروژههایی که در کاهش آلودگی محیطی برنامهریزی شده که تا

انسانی شهردار اصفهان اضافه کرد :برنامه  ۱۴۰۵که تدوین آن دو سال به

محوری ،سنجش پذیری و مشارکت حداکثری ذینفعان دانست وگفت:

پایان سال  ۱۴۰۴عملیاتی شودکاهش متوسط عمرناوگان اتوبوسرانی این

طول انجامید با هدف به حداقل رساندن مشکالت برنامههای قبلی تنظیم

در برنامههای قبل بسیاری از پروژههای تعریف شده به نتیجه نمیرسید

کالن شهراز ۱۰سال به هفت سال و خروج ناوگان فرسوده و خرید ناوگان

و تهیه شده تا سیر عملیاتی داشته باشد.صادقیان با بیان اینکه در تیرماه

یا امکان به نتیجه رسیدن آنها وجود نداشت ،اما برنامه راهبردی اصفهان

جدید است.وی خاطرنشان کرد :از دیگر اقدامات تعامل بیشتر با سایر

سال  ۹۸در ســیر تدوین برنامه راهبردی اصفهان  ۱۴۰۵آسیب شناسی

 ۱۴۰۵با این رویکرد تدوین شدهکه نتیجه پروژهها در پنج سال آینده قابل

نهادها و دستگاههای اجرایی برای انتظام بخشی به تردد موتورسیکلتها

برنامههای قبلی شهرداری و بررسی اسناد پشــتیبان در دستور کار قرار

تعریف باشد و با همین رویکرد سنجش پذیری را مورد توجه قراردادیم.وی

درشهرخواهد بود به طوریکه تا پایان سال  ۱۴۰۴تردد موتورسیکلتهایی

گرفت ،افزود :پس از آن مرحله شناخت آغاز شد و سپس تا آبان ماه ۹۸

خاطرنشانکرد :ارزشهای برنامه  ۱۴۰۵برپایه محورهایی همچون عدالت

که باعث آلودگی هوا میشود به حداقل برسد.معاون برنامهریزی و توسعه

که جلسات هم اندیشی با ذینفعان از جمله دانشگاهیان ،دستگاههای

محوری شجاعت ،قانون مداری و رعایت حقوق شهروندی است؛ معتقدیم

سرمایه انسانی شهردار اصفهان احداث و تکمیل رینگ چهارم را از دیگر

اجرایی ،نخبگان و مدیران قبلی شــهرداری و تمام افرادی که برای آینده

دمیدن روح ارزشها میتواند برنامه را به شدت تاییدکند و مدیریت شهری

اقدامات در راستای کاهش آلودگی هوا دانست و گفت :مدیریت حمل و

شهر دغدغه داشــتند ،برگزار و مرحله تحلیل عملیاتی شد که حاصل این

باید درچهارچوب این ارزشها اقدام به اجراییکردن برنامههاکند.معاون

نقل باروکاالی درون شهری با ایجاد سامانه بارنامه و طرح محدوده مکانی

جلسات هم اندیشی به مرحله تجویز رســید.وی گفت :مرداد ماه سال

برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه شعار

و زمانی برای ناوگان باربا عنوان  LEZازدیگراقدامات به شمارمیآید.

خبرخوان
«اسماءالحسنی» نماهنگی با حا لوهوای اصفهان
مرتضی بشــیری ،مدیر موسســه فرهنگی قــرآن و عترت بینــه درخصوص کلیــپ تصویری
«اسماءالحسنی» اظهار داشت :این نماهنگ متفاوت با حال و هوای اصفهان ساخته شده است.
میدانستیم این کار ماندگار میشود و تا چندین سال از آن اســتفاده خواهد شد ،هم اکنون نیز
اســتقبال زیادی از این اثر شــده چه در فضای مجازی و چه در داخل و خارج از کشور ،برخی از
کشورهای دیگر مانند گرجستان ،عراق و ...از ما خواستار پخش این کلیپ شدهاند .این نماهنگ
متفاوت با حال و هوای اصفهان ساخته شده و با همت حوزه هنری استان اصفهان و با همکاری
گروه تواشیح نوجوانان موسسه فرهنگی قرآن و عترت بینه و با آهنگسازی مجتبی هرندیزاده
تولید شده و کارگردانی آن را میالد حسین زاده بر عهده داشته است.
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خبر روز
پیشنهاد یک کارشناس شهرسازی:

مدیریت یکپارچه شهری
ایجاد شود

یک کارشــناس شهرســازی گفت :اگر همه
سیســتمها و ارگانهای موجود در یک شهر
بتوانند زیر یک مدیریت یکپارچه قرار بگیرند،

به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می شود در دو شب متوالی پس از برگزاری

وی افزود :بســیاری از مباحث زیر نظر شوراها

نماز مغرب و عشاء با شعرخوانی شــاعران طنزپرداز و همچنین خوانش متون طنز از طنازان حوزه

و شــهرداری نیســت و هر کدام ســاز خود را

هنری با موضوع اصفهان در ساعت  21برپا می شود.در این برنامه علی سلیمیان ،مرضیه کریمی و

میزنند .مخابرات ،آب و فاضالب ،گاز و برق از

مسعود صفری اشعار طنز خود را می خوانند و محمدحسن دست پاک و هادی فقیهی استندآپ

بدنه شهرداری جدا هستند و از لحاظ قانونی و

کمدی اجرا خواهند کرد و رســول شــاکرین نیز به خوانش نثر طنز می پردازد«.قندپهلو به وقت

تخصصی نیروی الزم در شهرداریها نیست به

اصفهان »2در شب چهارشنبه و پنجشنبه  8و  9اردیبهشت ماه  1400در ساعت 21برگزار می شود و

همین علت مدیریت یکپارچه نمیتواند اعمال

عالقه مندان می توانند در الیو صفحههای اینستاگرامی زیر این برنامه را به صورت زنده تماشا کنند.

شود.این کارشناس شهرســازی با بیان اینکه

را به دبیرخانه جشنواره جذب کرده است.دبیر جایزه ادبی جمالزاده با بیان گزارشی از آثار ارسالی،
گفت :در بخش داستان آزاد طبق معمول استقبال چشــمگیرتر بوده ،در رتبه بعدی داستانهای
بخش اصفهان و بعد زندگی نگاره کرونا قرار دارد که نشــان میدهد مسئله این ویروس کماکان
مسئلهای جدی است.محسنی یادآور شــد :کمترین میزان آثار را در بخش زندگی نگاره مدارس
داشتیم که جای تعجب داشت و الزم است به مخاطبان اعالم کنم که پیدا کردن رابطه بین مدرسه
و شهر کار دشواری نیست .ما در این بخش تجربه ســاده افراد را از تحصیل در مدارس اصفهان
مدنظر داریم و رعایت همین معیار ساده با قواعد جایزه سازگار است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از ظرفیت آموزشوپرورش برای اطالعرسانی درباره این بخش
به عموم دانش آموزان و والدین اســتفاده کردهاید؟ توضیح داد :در حال حاضر به دلیل تعطیلی
مدارس محدودیت داریم ،اما قطعا تعامل مدیران شــهری و مدیران آموزشوپرورش در مناطق
مختلف در این رابطه میتواند اثرگذار باشد.دبیر جایزه جمالزاده درباره تالشهایی که برای معرفی
بهتر این جایزه به مخاطبان در حال انجام است ،گفت :بســتر فعالیت ما فعال معطوف به فضای
مجازی اســت که در قالبهای مختلف متنی ،پادکست و  ...منتشر میشود .برای گفتوگوهای
مداوم با صاحبنظران حوزه داســتان نیز برنامهریزی کردهایم که نخســتین بخش این «هزار
افسان» با حضور مسعود بربر ،داستان نویس دوشنبه شب برگزار شد.

خواهد شد.مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان با اشــاره به ایجاد فضای سبز سه هزار مترمربعی در
محله اطشاران ،افزود :رو به روی امامزاده اطشاران قطعه زمینی به وسعت بیش ازسه هزارمترمربع
متعلق به اداره کل اوقاف و امور خیریه وجود داشــت که در توافق با این اداره کل برای ایجاد فضای
و احداث فضای سبز محله اطشاران حدود هفت میلیارد تومان هزینه شده و در آن فضاهای زیبا و
مناسبی برای استفادهکودکان ،خانوادهها و سالمندان مهیا شده است.شهبازی خاطرنشانکرد :این
مجموعه فضای سبز تا پایان سه ماهه نخست امسال به بهره برداری میرسد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعالم کرد:

اجرای فازاول واکسیناسیون کرونا ویژه پرسنل کارخانه
پردازش پسماند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از واکسیناســیون نیروهای خط مقدم
مدیریت پسماند مشغول در کارخانه پردازش و تولید کود آلی در برابر ویروس کرونا خبر داد.
رحیم محمدی با اعالم این خبرتوضیح داد :اززمان شیوع ویروسکرونا تا به امروزپرسنل سازمان مدیریت
پسماند شهرداری اصفهان دوشادوش کادر درمان ،در مدیریت و ساماندهی مباحث بهداشتی و زیست
محیطی ناشی ازکرونا حضورفعال داشــته اند و به رغم خطرات بسیار ،با رعایت پروتکل های بهداشتی
وظایف خود را در امر مدیریت پسماند انجام داده اند.وی با اشاره به اینکه بر اساس طبقه بندی کشوری،
این گروه شغلی در موارد اولویت دار تزریق واکسن کرونا قرار گرفته ،بیان کرد :بر همین مبنا هم همسو با
واکسیناسیون سایرگروه های ضروری ازجملهکادردرمان ،پاکبان ها و غیره ،واکسیناسیون عوامل فنی و
اجرایی این سازمان هم آغازشده و فازاول آن به انجام رسیده است.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری اصفهان با اشاره به این که در مجموع  86نفر در کارخانه پردازش پسماند در برابر ویروس کرونا
واکسینه شدند ،بیانکرد 44 :نفرازپرسنلکارخانه و  42نفرازنیروهای پیمانکاریکه درکارخانه پردازش
پسماند مشغول به کار هستند در این فاز واکسینه شدند که البته با توجه به دو مرحله ای بودن این نوع از
واکسن ،سه ماه آینده دوزدوم هم تزریق خواهد شد.وی ابزارامیدواریکرد :با توجه به اینکه سالمت عوامل
مدیریت و پردازش پسماند و عملکرد بهینه این مجموع بربهداشت و سالمت محیط زیست و جامعه تاثیر
مستقیم خواهد داشت ،تاکید کرد :الزم به ذکر اســت واکسیناسیون پرسنل کارخانه سازمان ،به معنای
کاهش اهمیت پروتکل های بهداشتی نخواهد بود و همچنان نیازبه رعایت پروتکل های بهداشتی است.

رونمایی سه محصول رسانه ای درهفته فرهنگی اصفهان
مدیرفرهنگسرای رسانه ازرونمایی سه محصول «رساموز»« ،نشریات درنگ» و  20موشنگرافی «پیام و سیما» درهفته فرهنگی اصفهان خبرداد.فاطمه شفیعی
در این باره اظهار داشت :مجموعه «رساموز» ترکیب  20کلیپ آموزشی در حوزه سواد رسانه ای اســت که با هدف ارتقای سواد رسانه ای با بهره مندی از بهترین
اساتید کشور تهیه شده و در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که به عنوان زیست دوم مردم شناخته می شود ،منتشر خواهد شد.وی افزود :تشخیص اخبار
فیک ،مدیریت استفاده از فضای مجازی و آسیب ها و فرصت های مجازی مهم ترین محور برنامه رساموز است که به پاتوقی برای دانستنی های رسانه تبدیل
شده و در خانه جوان رونمایی می شود.وی با اشاره به تهیه  20دوره موشن گرافی با موضوع حقوق کودک در فضای رسانه گفت :دو شخصیت پیام و سیما در این
موشن ها خلق شده اند که به ارائه  20شعار و پیام کوتاه درباره حقوق کودکان در فضای مجازی می پردازند که از آن جمله می توان به مواردی شامل عدم باز کردن
حساب رسانه ای به نام کودکان ،منتشر نکردن تصاویر کودکان ،عدم استفاده از کودکان برای رونق کسب و کار اشاره کرد.

نمایندگی ولی فقیه در لشکر مقدس  14امام حسین(علیه السالم):

بی توجه ازکنارسفره ماه رمضان عبورنکنیم

جای شورای شهر ،شورای شهرداری داریم و

«قند پهلو به وقت اصفهان »2را با حضور شاعران و طنزپردازان اصفهانی برگزار کند.این برنامه که

تهیه کنیم که خوشبختانه کارساز بوده و نسبت به مدتزمان مشابه سال قبل ،تعداد آثار بیشتری

پیادهروسازی وجود داشته باشد اقدامات الزم در سالجاری برای تأمین آسایش شهروندان انجام

یک مجموعه یکپارچه دیده شــود .اکنون به

یکپارچگی در مدیریت شهری میشود.

کارگاه و گردهمایی داســتان نویسان و اعضای انجمنهای ادبی اجرا شــود را از دست دادهایم.

عملیات عمرانی احداث آن وجود ندارد ،اما با توجه به تاکید شهردار اصفهان در هر بخشی که امکان

آنچه که در شهرهای ما میگذرد باید در قالب

حوزه هنری استان اصفهان با همکاری اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه دو در نظر دارد به

سعید محســنی ادامه داد :برای جبران این کمبود ،تالش کردیم خوراک خوبی در بحث تبلیغات

تصریح کرد :در حال حاضر امکان احداث پیادهرو در خیابان حجتا...کشاورز به دلیل تکمیل نشدن

محمد مســعود اظهار کرد :مدیریت محلی و

مناسبت نزدیک شدن ایام والدت امام حسن مجتبی علیه السالم و همچنین هفته اصفهان برنامه

هم از آن بینصیب نمانده و به همین خاطر ،خیلی از رویدادهایی که میتوانست در قالب برگزاری

و فرهنگ قرار دارد و آزادسازی مســیر آن به صورت تدریجی در حال انجام است.حمید شهبازی

شوراییکه برای تمام شهربرنامهریزی میکند.

شهری را بر عهده دارند و همین منجر به نبود

دبیر جایزه ادبی جمالزاده اظهار کرد :شرایط خاصی حاکم بر جامعه است که جایزه ادبی جمالزاده

مدیرمنطقه  ۱۰شهرداری اصفهان اظهارکرد :خیابان حجتا...کشاورز حد فاصل خیابانهای معراج

آن زمــان میتوانیم بگوییم شــورای شــهر؛

شهردار یها تنها بخش کوچکی از مسئولیت

داستان و نا داستان نویسها بخوانند

پیادهروهای خیابان حجتا ...کشاورزاحداث میشود

سبز در نظر گرفته شده و تاکنون بیش از  ۵۰درصد پیشرفت داشته است.وی ادامه داد :برای تملک

توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه سواری درشهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداراصفهان درگفتگویی

مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان:

شــوراهای شــهر باید بتوانند فراتر از یک نهاد
مدیریت و برنامه آینده توســعه شهرها را ارائه
کنند ،خاطرنشان کرد :با تغییر قوانین شورای
شهر ،مسئولیتها و توانمندیهای شهرداری

جلسه اخالق به مناســبت ایام ماه مبارک رمضان
با حضور رزمندگان لشــکر14امام حســین(علیه
الســام) در حسینیه ثارا ...این لشــکر برگزار شد.
دراین جلسه حجت االسالم رییسیان ابتدا به بحث
توبه کردن درماه مبارک رمضان پرداخت وگفت:در
طول سال دو وقت اســت که خداوند برای انسان
توبه حقیقی را قرار داده ؛ یکی شــب قدر و دیگری
روز عرفه ،اما این مطلب به این معنی نیست که در
طول سال اگر کســی توبه کرد خداوند متعال توبه
اش را قبول نمی کند بلکه ایــن دو روز نزد خداوند

گســترش مییابد ،همچنین شهردار در قالب
مدیریت یکپارچه باید بتواند توانمند در مراحل
قانونگذاری شــهر تصمیمگیری و نظر خاص
خود را ارائهکندکه دراین راستا سریعترو ارزانتر
به نیازهای شهروندان پاسخ داده میشود.وی
با تاکید بر اینکه بســیاری از سازمانها ارتباط
تنگاتنگی با شــهرداری ندارنــد ،تصریح کرد:
یکی ازمشکالت تمام شهرها ناهماهنگی میان
ارگانها و نهادهای خدماترسان درانجام امور
است .بارها شاهد بودهایم که خیابانی آسفالت
شده است ،اما سازمانهای خدماتی چند روز
بعد آسفالت را میشکافد ،این نبود هماهنگی
بین ارگانهای شهری را نشان میدهد.مسعود
تاکید کرد :اگر همه سیســتمهای موجود در
یک شهر بتوانند زیر یک مدیریت یکپارچه قرار
بگیرند ،آن زمان میتوانیم بگوییم شورای شهر؛
شوراییکه برای تمام شهربرنامهریزی میکند.

عکس روز
روانآبهای
بهاری شهرستان
فریدونشهر
فصل بهار یعنی جاری شــدن آب
برفهــای ذوب شــد ه ارتفاعات
شهرســتان فریــدون شــهر در
رودخانههای این شهرستان؛ مناظر
زیبایی که امسال با شرایط کنونی
بارش کم باران و بــرف خیلی زود
ناپدید خواهند شد.

فضیلت بیشتری دارد .به این دلیل که ماه رمضان

بود ،چرا نتوانستیم توشه ای جمع آوری کنیم واین

ماه خداست ،سفره خداست ،خداوند به همه انسان

حسرتی است که روزه داران می خورند.

ها یک ماه وقت داده اســت که هرچه می تواند از

این ســخنران به تکریــم روزه داران در ماه مبارک

سر این سفره توشه بردارد ،نه تنها توشه سال خود

رمضان پرداخت وافزود :در ماه مبارک رمضان خود

را بلکه توشــه بک عمر را بردارد،مبادا از روی غفلت

خداوند بندگانش را اهل کرامــت وتکریم قرار داده

از این موضوع غافل باشــیم و بی توجه از کنار این

اســت چون صاحب خانه خود خداست ،هرکسی

سفره عبور کنیم.

وارد این ماه شود،خداوند او را اهل کرامت وتکریم

مســئول نمایندگی ولــی فقیه در لشــکر14امام

قرار می دهد .یکی از معصومین می فرماید :نفس

حسین(علیه السالم)در ادامه اشاره ای به حسرت

هایتان در این ماه تسبیح است ،خوابتان عبادت،

خوردن بعد از ماه مبــارک رمضان کرد وافزود:یکی

عمل شــما دراین ماه قبول ودعایتان مســتجاب

از اســامی روز قیامت یوم الحسرت است ،موقعی

اســت ،خواندن یک آیه قرآن برابر یک ختم قرآن

که روز آخر ماه مبارک رمضان عید فطر را اعالم می

کامل اســت ،منتهی خود ما باید نیت ها را صادق

کنند خیلی از مردم حسرت می خورند که چرا این

کنیم،قلب هارا پاک واز صمیم قلب برای خودمان

ماه مبارک به سرعت سپری شد ،چه ماه پر برکتی

وهمه اطرافیان دعا کنیم.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
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آشپزی

این نشانه ها می گویند هوش خیلی زیادی دارید
عادت هایی که آن ها را بد مــی دانند ،مثل ناخن جویدن،

به حرف هایی که به خودمان مــی زنیم فواید زیادی برای

ترس از دســت دادن در آن ها ایجاد نمی کند.
اجتماعی،
ِ

زیاد اما مودبانه شکایت کردن و آدامس جویدن ،در واقع

مان دارد .اثر این کار بر مغز با اثری کــه مطالعه یا تفکر بر

این افراد خیلی دوست صمیمی ندارند و از وقتی که برای

نشان می دهند که شما از اغلب آدم ها باهوش تر هستید.

آن دارد ،متفاوت اســت .در واقع این کار از فروتنی بیشتر

خودشان می گذارند ،لذت می برند.

البته ،هوش فقط یک نوع نیســت و هــوش اجتماعی و

شما حکایت دارد و باعث می شود مواجهه عاطفی بهتری

فکرنمــی کنید خیلی باهوش هســتید :بر اســاس «اثر

هیجانی هم مهم اســت .از قرار معلوم ،آدم های بســیار

با مسائل داشته باشید و توانایی تان را در تصمیم گیری و

دانینگ کروگر» کســانی کــه توانایی پایین تــری دارند

باهوش ویژگی های مشــترکی دارند که آن هــا را از بقیه

انتخاب میان دو دیدگاه باال می برد .بنابراین حرف زدن با

اغلب خودشــان را دســت باال مــی گیرند .بــا این حال،

متمایز و برجسته می ســازد.در ادامه از برخی نشانه هایی

خود نشان دهنده باالتر بودن هوش هیجانی است.

کســانی کــه از هــوش بیشــتری برخوردارنــد ،توانایی

خودکنترلی زیادی دارید :توانایی مقاومت در برابر وسوسه

شــان را نه دســت کم می گیرند و نه دســت باال .کسانی

ها و داشــتن صبر ،نشــانه دهنده هوش به ویژه در میان

که هوش باالتــری دارند ،بیشــتر می داننــد چه چیزی

جای دیگری وقتی متوجه می شوید چیزی درست و سر

نوجوانان است .تحقیقات نشان داده کسانی که هوش آن

هایی را نمی دانند ،در نتیجه ،خودشــان را خیلی باهوش

جایش نیست ،شکایت خود را مودبانه ابراز می کنید ،این

ها باالتر از سطح متوسط اســت خودکنترلی بیشتری ،به

نمی بینند.

هوش هیجانی شما را نشان می دهد .شاید اینطور به نظر

ویژه به لحاظ غذایی دارنــد .در حقیقت ،خودکنترلی یکی

خواهیم گفت که از هوش زیادتان حکایت دارد.

مودبانه شــکایت می کنید :اگر در خانه ،محــل کار یا هر

ناخن هایتــان را می جوید :تحقیقات جدید نشــان داده

برسد که صرفا از شکایت کردن لذت می برید ،اما در واقع

از بهترین راه ها برای داشــتن زندگی ای سالم و در نتیجه

جویدن ناخن ها در واقع ممکن اســت نشــانه اضطراب

آگاهی و هوشیاری شما نســبت به محیط پیرامون تان را

بهتر است.

نباشد .طبق تحقیقات ،عادت های آرامش بخشی همچون

مشکلی با تنهایی ندارید :کسانی که هوش هیجانی باالیی

جویدن ناخن ها و کندن پوست ،در واقع از کمال گرایی فرد

توانند بر دیگران و نه فقط خودتان داشــته باشند و همین

دارند به طور کلی مشکلی با اینکه با افکار و ایده های خود

و احساس نارضایتی اش ناشــی می شود .در حقیقت ،به

امر باعث می شود احساس کنید الزم است شکایت خود

تنها بمانند ندارند و نیازی نمی بینند برای شاد بودن دائما با

نظر می رسد داشتن تمایالت کمال گرایانه افراطی ممکن

دیگران معاشرت داشته باشند .چون می توانند آنقدر غرق

است به دلیل باالتر بودن هوش فرد نسبت به کسانی باشد

در کارهای خود می شوند که شرکت نکردن در رویدادهای

که این ویژگی را ندارند.

می رساند .شــما می فهمید چیزهای منفی چه اثری می

را ابراز کنید.

با خودتان حرف می زنید :به عقیده دانشمندان گوش دادن

دویماج ترکی
مواد الزم :نان خشک قزوین خرد شده یک پیمانه،
سبزی خوردن ریز خرد شده یک پیمانه،پنیر کوزه ای یا پنیر لیقوان
نصف پیمانه،گردونصف پیمانه،پیاز داغ نصف پیمانه،نعنا داغ دو قاشق
غذا خوری،روغن کمی همراه با نعناع داغ،دوغ یا آب به مقدار الزم

طرزتهیه  :برای تهیه دیماج خوشمزه به روش ترکی در ابتدای کار ،پیاز ها را شسته و پوست
می کنیم .سپس به صورت خاللی ریز خرد می کنیم .یک تابه برداشته و با کمی روغن روی
حرارت قرار می دهیم .سپس پیاز ها را درون آن ریخته و تفت می دهیم تا طالیی و سبک شوند.
زردچوبه را هم اضافه کرده و تفت می دهیم و از روی حرارت برداشته و کنار می گذاریم .یک تابه
دیگر برداشته و با کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم .وقتی روغن داغ شد ،نعناع خشک
شده و زردچوبه را اضافه کرده و تفت می دهیم و زیر حرارت را خاموش کرده و کنار می گذاریم
تا با دمای محیط یکسان و خنک شود .در ادامه یک کاسه بزرگ برداشته و سبزی خوردن
را ریز می کنیم و درون آن می ریزیم .نان خشک را خرد کرده و به سبزی ها اضافه می
کنیم.در این مرحله پنیر را با رنده درشت رنده کرده و به مواد اضافه می کنیم.
گردو خرد شده و پیاز داغ خنک شده را اضافه می کنیم .نعناع داغ همراه
با روغن را اضافه کرده و با دست مخلوط می کنیم ،کم کم دوغ یا
آب را هم اضافه می کنیم .حاال با دست مخلوط می
کنیم و مواد را شکل می دهیم.

«شکستن» با بازی «نگین صدق گویا»

کرونا «حرفه ای» را تعطیل کرد

فیلمبرداری فیلم کوتاه «شکســتن» بــه نویســندگی و کارگردانی

سعید خانی ،تهیه کننده «حرفه ای» ضمن اعالم تعطیلی موقت

محمدرضا بردبار طی چند روز گذشــته در لوکیشنی واقع در شرق

تصویربرداری گفته است :تجویز تعطیلی برای تمامی شغلها و

تهران به پایان رســیده و در حال حاضر فیلــم وارد مرحله مونتاژ

گروهها چاره کار نیست .متاسفانه شاهد آن هستیم بدون هیچ

شده است .روزبه کلباســی ،تدوین را بر عهده دارد و ظرف روزهای

حمایتی فقط برای تعطیلی فشار وارد میشود که بدون شک تاثیر

آتی صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم نیز آغاز خواهد شد .نگین

چندانی در روند بهبود کرونا در کشور ایجاد نخواهد کرد .سارا بهرامی،

صدقگویا و ســام نوری ،شــهال رحیمی ،آزاده ســعیدی ،امیرعلی

سیروان خسروی ،ماهورالوند ،زانیارخسروی و علی مصفا بازیگران این

موسوی گروه بازیگران این فیلم را تشکیل میدهند.

سریال هستند .حرفه ای ،برای پخش ازتابستان امسال آماده میشود.

در واحد انباشت و برداشت ناحیه آهنسازی صورت گرفت؛

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان:

طراحی،تامین ،نصب و راهاندازی سیستم پاشش آب روی

ن جیرهبندی نمیشود ،اما افت فشارداریم
آب اصفها 

پایلهای كنسانتره و گندله

مدیــر اجــرای پروژههــای نواحــی آهنســازی و فــــــوالدسازی از

که قابلیت توزیع یکنواخت آب را در طول مســیر پرتاب خود دارد و با فشار

اجــــــرای موفقیـــــــتآمیز طراحی ،تامین ،نصب ،تست و راهاندازی

ایجادشــده در رینــگ آب تغذیهکننده آنها ،ســطوح پایلهــای مذکور،

سیســتم پاشــش آب روی پایلهــای کنســانتره و گندلــه پارکهــای

منطقهای به وســعت حدود  160هزار مترمربع را تا حدود  90درصد پوشش

انباشــت و برداشــت ناحیه آهنســازی بــا رعایــت کامل مــوارد ایمنی

میدهد.

خبر داد.

در ادامه ،حمید بــزاز رییس واحد مواد خام ناحیه آهنســازی نیز مزایای

رضا خــادم کیمیایی ،اجرای این پروژه را در راســتای توجــه به مالحظات

اجرای طرح جدید را نسبت به طرح قبلی همپوشانی مناسب پاشش آب،

زیســتمحیطی شــرکت فوالد مبارکه بیان کرد و افزود :اجرای این پروژه

بهبود مسیرهای دسترسی ،عمر لولهها و ...معرفی کرد و افزود :انجام این

کاهش حداکثری گردوغبار ناشــی از مواد اولیه انباشتشــده و جلوگیری

پروژه با توجه به اولویتدار بودن انباشــت حداکثری مواد اولیه در پایلها،

از پراکنش مواد در هنگام وزش باد در پارکهای انباشــت و برداشت را در

بهدلیل نیاز فوالد مبارکه از یک طرف و عدم دسترســی کامــل پیمانکار به

پی دارد.

مسیرهای موردنیاز جهت حفاری و اجرای لولههای دفنی از طرف دیگر ،با

وی در ادامه به نکات مهم این پروژه شــامل امــکان مانیتورینگ و کنترل

دشواریهای زیادی همراه بود که با همکاری و مشارکت مناسب مجموعه

پاشش آب در  27زون مستقل ،امکان شناسایی محل نشتی بر روی خطوط

توســعه و بهرهبرداری ،این مهم بهخوبی صورت گرفت و پروژه پس از رفع

پایپینگ و در نتیجه کاهش قابلتوجه مصرف آب اشاره کرد.

عیب و برگزاری آموزشهای الزم تحویل بهرهبردار شد.

محمد حسنی ،رییس اجرای پروژههای ناحیه آهنسازی نیز در خصوص

مدیریت اجــرای پروژههای نواحی آهنســازی و فوالدســازی در پایان

این پروژه افزود :با افزایش ظرفیت و بهینهسازی پمپخانه موجود ،خطوط

از زحمات پرســنل واحد اجرای پروژههای آهنسازی ،دســتگاه نظارت،

جدید به طول تقریبی  30کیلومتر در طول مســیر پایلهای موجود ایجاد و

مدیریت و پرســنل بهرهبــرداری ناحیه آهنســازی و کلیــه همکارانی که

با استفاده از رینگ بسته نسبت به تامین آب موردنیاز پروژه اقدام شد.

در برنامهریزی ،اجرا و راهاندازی این پروژه مشــارکت داشــتهاند تشکر و

تعداد نازلهای استفادهشــده در ایــن پروژه  250عدد در نظر گرفته شــد

قدردانی کرد.

معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آبفای اســتان اصفهان با اشاره به

و به مرور از خرداد ماه به بعد ،مصرف آب تا حدود  ۳۵درصد باالتر خواهد رفت.

وضعیت بحرانی ذخیره ســد زاینده رود ،اظهار کرد :به دلیل ذخیره اندک سد

چاه های فلمن را نداریم.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان

زاینده رود به طور قطع در ماه های گرم پیش رو در حوزه شرب و خانگی شاهد

اصفهان یادآور شد :به طور معمول در ماه های تیر و مرداد ،دمای ثبت شده بین

افت فشار آب هســتیم ،اما اگر مردم سرانه مصرف آب شــرب خود را  ۱۵لیتر

 ۳۵تا  ۴۲درجه اســت و با توجه به نبود بارش ها و تداوم شیوع کرونا تابستان

مدیریت کنند ،بدون دغدغه از تابستان امسال گذر خواهیم کرد.ناصر اکبری با

امسال شرایط سختی را خواهیم داشت.وی با اشاره به اینکه تابستان امسال به

اشاره به یک دهه گذشــته که رودخانه به صورت مقطعی جریان داشته است،

دلیل خشکی رودخانه زاینده رود ،چاه های فلمن ظرفیت آبدهی ندارد ،گفت:

توضیح داد :در اوایل دهه  ۹۰که رودخانه خشــک شد ،وضعیت سفره های آب

به طورقطع فرهنگ مصرف بهینه آب بزرگ ترینکمک مردم در تابستان امسال

زیرزمینی غنی تر بود و مصارف و جمعیت همانند امروز نبود و در این سال ها در

برای گذر از این شرایط است و از سوی دیگر شرکت آبفا امسال اقدامات فنی در

فصول گرم ،شرایط یکسانی را تجربه کردیم ،اما شرایط امسال همانند سال ۹۷

راستای مدیریت فشار شبکه خواهد داشت ،چراکه کمبود آب داریم.

کم آب است ،البته سال  ۹۸میزان بارش ها و ذخایر آبی استان مناسب تر بود.

باید سرانه مصرف آب را به  ۱۴۲لیتربرسانیم

سال آبی سخت ،پیش روی اصفهان

اکبری تاکیدکرد :زمانیکه درشبکه آب مدیریت فشارداشته باشیم ،به طورقطع

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان ،اما به تفاوت امسال با

مصرف آب مردم کمتر می شود ،اما باید توجه داشت که مجتمع های مسکونی

سال  ۹۷اشارهکرد وگفت :امسال اصفهان ازلحاظ خشکی و بارش ها همانند سال

منبع ذخیره آب دارند و ما نمی توانیم داخل ســاختمان ها را مدیریت کنیم که

 ۹۷است ،با این تفاوتکه همانند سال  ۹۹دروضعیت شیوع کرونا هستیم که این

در این شرایط فرهنگ مصرف آب از ســوی مردم ضرورت دارد.وی افزود :در

شرایط را بسیار سخت تر کرده است.وی توضیح داد :سال گذشته با شیوع کرونا

سال  ۹۹به صورت متوسط سرانه مصرف آب شرب هر اصفهانی  ۱۵۷لیتر بود،

مصرف آب بین  ۱۲تا  ۱۵درصد افزایش یافت ،البته زاینده رود دربرهه ای جاری بود

اما اگر مردم در روز  ۱۵لیتر مصرف خود را مدیریت کرده و این سرانه را به ۱۴۲

و نه تنها چاه های فلمن آبدهی داشت ،بلکه چاه های دیگرنیزحجم تولید مناسب

لیتر برســانند بدون هیچ دغدغه ای از تابستان امسال گذر خواهیم کرد.معاون

آب داشتند ،اما تابستان امسال شرایط بسیارسختی را پیش رو داریم.

بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان تصریح کرد :سعی داریم
قطعی آب نداشته باشیم و در برنامه توزیع آب امسال ،اصال برنامه جیره بندی

اصفهان درگیرتنش آبی است

آب برای اصفهان نداریم ،اما افت فشــار آب قطعا خواهیم داشت ،چراکه نیاز

اکبری تاکید کرد :امسال اصفهان جزو شهرهای با تنش آبی است ،چراکه تنها

مردم با تولید آب برابری نمی کند ،در این شــرایط درگیر افت فشار می شویم،

یک چهارم سد زاینده رود ذخیره آب دارد و بارش ها میزان مناسبی نداشته و
انتظار مدیریت مصرف از ســوی مردم داریم.وی با بیان اینکه در پیک مصرف
با افزایش دما بین  ۳۰تا  ۳۵درصد مصرف آب افزایش می یابد ،اظهار کرد :در
شرایط نرمال فروردین ماه ،کولرها هنوز روشن نیست ،اما با افزایش دمای هوا

بنابراین بهترین گزینه مصرف بهینه آب برای کاهش سرانه آب است.وی ادامه
داد :از سوی دیگر شرکت آبفا نیز اقدام به مدیریت فشار آب و مدیریت عادالنه
توزیع آب در اســتان اصفهان می کند و امیدواریم با این اقدامات توزیع بهتری
در آب شرب داشته باشیم.

