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هدفگذاری فوالد
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بنایی برای
سایرحوزههای
صنعتی 8

تولید کنندگان و صنایع در اصفهان نگران روزهای آینده و قطع برق هستند؛

دبیرانجمن صنفی نانوایان اصفهان:

شاخ به شاخ صنعت با خاموشی

هنوزبا افزایش
قیمت نان ،موافقت
نشده است
3

3

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ؛

رییس پلیس راه استان اصفهان
خبرداد:

جریمه  ۵۰۰هزارتومانی

عکس :ایمنا

درانتظارمتخلفان
5

عادیانگاری درتعطیالت
پیشرو زنگ خطرپیک
پنجم را به صدا درمیآورد
4
مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

روستاهای دارای تنش آبی
دراولویت طرح های تامین
آب قرارمی گیرند

به گفته سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا ،ورود به شهرستان های
گردشگری اصفهان درتعطیالت خرداد ممنوع است؛

صدور ۵۸مجوز
برای استخراج رمزارز
دراصفهان
3

5

ممنوعیت تردد؛ گزینه روی میزبرای تعطیالت خرداد

8

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شـركت تـوزيـع بـرق
شهـرستـان اصفهـان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان درنظـردارد:کاال و خدمات مورد نيازخود به شرح ذیل را باستـناد قانون برگـزاري مناقـصات
وآئـين نامه معـــامالت  ،ازطريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومي دو مرحله ای ازبین تولیدکنندگان و
فروشندگان واجد شرایط که درسامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند ،خریداری نماید.
الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت درمناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه  :خرید کنتورتکفازدیجیتال چند تعرفه ویرایش  3به باال
شماره مناقصه در سامانه
تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد)

2000001211000012

تاريخ توزيع

مهلت تهیه

دفترچه

دفترچه

1400/03/11

1400/03/19

آخرین مهلت
بارگذاری و

بازگشائی اسناد

بازگشایی

مبلغ

ارزیابی کیفی

پاکات مناقصه

تضمین(ریال)

تحویل پاکات

1400/03/29

1400/03/30

متعاقبا اعالم
میگردد

2/750/000/000

پيشنهاد دهندگان مي توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را ازطریق سایت  https://www.setadiran.ir/setad/cmsدریافت و
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/03/29درسامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی(پاکت الف -ضمانت
نامه) خود را به نشانی :اصفهان چهارباغ عباسی -خیابان عباس آباد  -ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
طبقه همکف  -دبیرخانه  ،تحویل نمایند .به پيشنهادهايي كه بعد ازمهلت مقرربارگذاری گردد ترتيب اثرداده نخواهد شد.
جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن  031-34121486واحد مناقصات و خرید – آقای کاظمی و جهت آگاهی بیشتردرمورد الزامات،
خدمات این مناقصه با شماره تلفن  031- 34121269 :معاونت فروش و خدمات مشترکین تماس حاصل فرمائید.
اطالعات ،شرح
ِ
جهت انجام مراحل عضویت درســامانه :مرکز تماس ، 021-41934دفترثبت نام 021-88969737 :و  021- 85193768تماس
حاصل فرمائید.
مبلغ ونوع تضمين شركت درمناقصه :دراسناد درج شده است.
* شرکتکنندگان درمناقصه می بایست دو روزقبل ازآخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با واحد مناقصه
و مزایده  ،ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند ،درغیراینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
* پيشنهادات رسيده با حضوراعضاء كميسيون معامالت بازو قرائت خواهد شد.
* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا درسامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد

ً
مطلقا ترتيب اثرداده
* به مدارک  ،پیشــنهادات و نامه های فاقد امضاء ،مخدوش  ،مشــروط یا بعد ازانقضاء مهلت مقررواصل شود
نخواهد شد.
* شركت توزيع برق شهرستان اصفهان دررد يا قبول كليه پيشنهادات مختارمي باشد.
* سايراطالعات وجزئيات مربوط دراسناد مناقصه مندرج مي باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

کافه سیاست

سیاست
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مجلس ازپاسخ وزیرراه قانع شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پاسخ وزیر راه و شهرســازی به سوال نماینده ورزقان قانع
شدند.

العربی الجديد مطرح کرد:

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اســامی ،ا...وردی دهقانی نماینده ورزقان از محمد
اسالمی وزیر راه و شهرسازی درباره روند اجرای دو بزرگراه در ورزقان و تغییر مسیر بزرگراهی در

خواسته های ایران و آمریکا درمذاکرات وین

این منطقه سوالی را پرسید .وی بعد از صحبتهای وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که از پاسخهای
وزیر قانع نشده است بنابراین رییس مجلس شورای اسالمی سوال را به رای نمایندگان گذاشت.
در نهایت نمایندگان با  ۱۲۹رای موافق ۵۴ ،رای مخالــف و  ۷رای ممتنع از مجموع  ۲۱۴نماینده
حاضر در مجلس شورای اسالمی از پاسخهای وزیر راه و شهرسازی قانع شدند.

توصیه جدید «علی مطهری» به شورای نگهبان
علی مطهری در توئیتی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشت :بهتر است شورای نگهبان فقط
کسانی را رد کند که عدم صالحیت آنها برای او احراز شده است.
نماینده ادوار مجلس در توئیتی با اشــاره به اظهارات ســخنگوی شــورای نگهبان نوشت :آقای
کدخدایی گفته است عدم احراز صالحیت برخی افراد به معنی بی صالحیتی آنان نیست .می گویم
پس بهتر است شورای نگهبان فقط کسانی را رد کند که عدم صالحیت آنها برای او احراز شده است.
بقیه کار را به عهده مردم بگذارد .در این صورت مردم از حضور برخی شخصیت های ملی محروم
نمی شوند.

دولت آمریکا معتقد است که ایران پس از توقف عمل

به تعهدات خود در برجام ،ظرفیت های هسته ای

اش را توسعه داده ،از این رو ،بازگشت به اجرای این

تعهدات ،بدون از بین بردن آثار این توسعه ،کفایت
نمی کند

توئیت دبیرشورای عالی امنیت ملی درباره انتخابات
علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به اهمیت
انتخابات پیش رو ،نوشت :انتخابات پرشکوه در  ۲۸خرداد نشان خواهد داد که مردم ایران بهرغم
تنگناهای موجود ،امید به آیندهای بهتر را با استفاده از فرصت بیبدیل تغییر مدیریت در کشور در
رجوع به صندوقهای رای میبینند.

وعده رائفیپوربه حسامالدین آشنا؛ زندان اوین!
علی اکبر رائفیپور ،فعال رســانهای اصوگرا به کنایه مشــاور ســابق روحانی دربــاره دیدارش با
قاضیزاده هاشمی ،کاندیدای انتخابات واکنش تندی نشان داد .او در توئیتر خود نوشت :از آنچه
در آیینه میبینید به شما نزدیکتر است!

العربي الجديد نوشت :روزسه شنبهگذشته ،دورپنجم ازمذاکرات هسته
ای وین بین ایران و ایاالت متحده ،به واسطه طرف های دیگر حاضر در
توافق هسته ای ،یعنی آلمان ،فرانسه ،روسیه و چین ،آغاز شد تا توافق
مذکوربا بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات شان ،احیا شود.
به گزارش «انتخاب» ،در ادامه این مطلب آمده اســت :تمام طرف ها از

کیهان خطاب به مجلس اصولگرا :عاقل و آرام باشید
روزنامه تحت مدیریت حسین شــریعتمداری با بررســی عملکرد مجلس یازدهم نوشت :نکته
مهمی که در بیانات رهبر معظم انقالب نیز دیده میشــد ،لزوم توجه هرچه بیشــتر به عقالنیت و
آرامش در مجلس بود.
اقدامــات و مواضع هیجانــی – حتی اگر با نیــت خیر و صالح هم باشــد -نتیجــه مثبتی در
پی نخواهد داشــت و به ضد هــدف تبدیل میشــود .نماینــدگان نباید فرامــوش کنندکه این
مجلس بهعنــوان مجلس انقالبی شــناخته میشــود و خیلیها بــه دالیل مختلــف و متنوع
انگیزه باالیــی دارند تــا آن را زمیــن بزنند و ناکارآمد نشــان دهند تــا اساســا انقالبیگری را
زیر ســوال برده و متــرادف با مواضــع و اقدامــات غیرعقالنــی و غیرقابل دفاع جلــوه دهند.
پادزهر ایــن شــیطنت داخلی و توطئــه خارجــی ،عقالنیت و آرامش اســت .عجلــه ،هیجان
و اقدامــات احساســی و دفعــی زمینــه را بــرای رســیدن مخالفــان مجلــس بــه اهداف
خود فراهم میکند.

پیشــرفت مهمی در این مذاکرات صحبت می کنند ،ایران تاکید دارد که
تفاهم های کلی برای حل اختالفات اصلی صــورت گرفته ،اما همزمان
از وجود مسائل مورد اختالف دیگری خبر می دهد .همانطور که نماینده
روســیه در این مذاکرات ،اولیانوف ،با خوش بینی زیادی در مورد نتایج
مذاکرات تا این لحظه سخن می گوید و پیش بینی می کند که به زودی
توافق حاصل شود ،ضمن اینکه این دور ،دور آخر مذاکرات است .طرف
اروپایی نیــز با خوش بینی بــه مذاکرات نگاه می کنــد و اطمینان دارد
مذاکرات وین به حصول توافقی منتهی خواهد شد.
اما طــرف آمریکایی تا این انــدازه خوش بین نیســت و در حالی که از
پیشرفت درمذاکرات و سازنده بودن آن میگوید ،همزمان تاکید میکند
که کارهای زیادی است که باید انجام شود .در همین رابطه ،بلینکن وزیر
خارجه آمریکا درهفتهگذشته اظهارداشتکه هنوزکشورش هیچ پالسی
مبنی برانجام اقدامات الزم ازسوی ایران برای انجام بندهای توافق هسته

ای در مقابل رفع تحریم ها ،مشاهده نکرده است.در خصوص پیشرفت
حاصل شــده در مذاکرات تا این لحظه ،منابع ایرانی همراه با مذاکرات
وین ،در گفت وگو با العربی الجدیــد گفتند«:ایاالت متحده با رفع تمام

خواسته های آمریکا

تحریم های مربوط به پرونده هسته ای موافقتکرده ،یعنی تحریمهایی

به گفته منابع آگاه ،اختالف ،به توســعه برنامه های هسته ای ایران در

که به موجب توافق هسته ای در سال  2015برطرف شده بود و ترامپ در
سال  2018آنها را بازگرداند ،اما با لغو تمام تحریم ها مخالف است ،این
در حالی است که ایران بر رفع تمام تحریم ها اصرار دارد و موافق مذاکره
درمورد دیگرپرونده ها یعنی برنامه های موشکی و سیاست های منطقه
ای نیست .رفع تحریم های مربوط به توافق هسته ای ،مانع بزرگی دربرابر
مذاکرات نیست ،چرا که واشنگتن بر آمادگی خود برای رفع تحریم های
مربوط به بخش های اقتصادی ایران تاکید میکند ،اما ایران معتقد است
که رفع این تحریم ها به تنهایی فایده ای ندارد ،به این دلیلکه تحریم های
اساسی درمیان آنهاستکه به موجب قانون مبارزه با تروریسم وضع شده
و شامل دو بخش مالی و نفتی می شود».
منابع ایرانی مذکــور تصریح می کنند که دولت آمریکا در ســه دوره اول
مذاکرات وین ،به تحریم های مربوط به مبارزه با تروریسم ،حقوق بشر
و برنامه های موشکی پای بند مانده ،اما در دور چهارم ،نرمشی در برابر
برخی تحریم های مربوط به مبارزه با تروریسم نشان داد که این روزنه

دادن وعدههای توخالی ،خیانت به مردم است
نماینده مردم شبستر در مجلس با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در مورد انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰گفت :دادن وعدههای توخالی از سوی هر کسی
یشود دست
و هر جریانی که باشد ،خیانت به مردم است .ما باید از گذشته عبرت بگیریم و عزت مردم را باال ببریم .باید سیاستهایی را پیگیری کنیم که باعث م 
مردم درجیب خودشان باشد.جعفرراستی با اشاره به بیانات اخیرمقام معظم رهبری درمورد انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰اظهارکرد :عقل جمعی یعنی مردم
به خوبی میتوانند تو خالی بودن یا نبودن وعدههای انتخاباتی را تشــخیص دهند .بعضی وعدهها که نامزدهای دورههای پیشین و داوطلبان و نامزدهای این
دوره به مردم دادند از شأن مردم ایران به دور است .چندی پیش در فضای مجازی شنیدم که نامزدی مدعی شده بود که یارانه  ۴۵هزار تومانی مبنای علمی دارد.
ایشان باید مشخص کنند که منابع مالی این تصمیم چیست؟نماینده مردم شبستر در مجلس با بیان اینکه کشور ما با یارانه  ۴۵هزار تومانی در تنگنا قرار گرفته
است ،گفت :ملت ایران میدانند که پول دادن به مردم به درد هیچ کسی نمیخورد .از یک طرف ،کاالهای اساسی آنقدر گران است که یارانه تا سقف یک میلیون
هم دردی از معیشت درمان نمیکند و از طرف دیگر با این پولها کارهای بسیار زیادی میتوان انجام داد.

در تازهتریــن لفاظــی خواســتار افزایــش فعالیت
نظامی علیه ایران شد.به نوشــته روزنامه «یدیعوت

جدید در سرزمینهای اشغالی را متوقف کرده بود .در

آحارانوت» «یوسی کوهن» رییس مستعفی موساد

دسامبرگذشته« ،بنیامین نتانیاهو» نخست وزیررژیم

در سخنرانی در دانشگاه «بار ایالن» گفت« :اسراییل

صهیونیستی بارنیا را به عنوان جایگزینکوهن معرفی

باید فعالیتهای نظامی خود را علیه ایران افزایش و

کرده بود .این انتصاب بعدا توســط کمیته مشاورهای

به مبارزه با این کشــور ادامه دهد تا زمانی که ایرانیها

خدمات شهری مورد تایید قرارگرفت .بارنیا طی  2سال

متوجه شــوند هر اشــتباهی از جانب آنها با پاســخ

گذشته به عنوان رییس موساد در حال فعالیت بوده

دردناکی مواجه خواهد شد ».به نوشته این روزنامه،

است.بارنیا درکنارفعالیت درواحد شناسایی نخبگان

کوهن قرار است به زودی مسئولیت خود را به عنوان

ارتش رژیم صهیونیستی ،در بخشهای مختلفی در

رییس موساد به پایان برساند «.آویخای مندلبیت»

سازمان موساد فعالیتکرده است .وی به ویژه ریاست

دادستان کل رژیم صهیونیســتی به تازگی خبر داد که

بخش جذب جاسوس موساد را بر عهده داشته و در

وی روند جایگزینی یوســی کوهن با «دیوید بارنیا»

بخش شنود الکترونیکی نیزفعالیت داشته است.

همه تعهدات برجامی اش است ،واشنگتن خواسته های بیشتری دارد.
دولت آمریکا معتقد استکه ایران پس ازتوقف عمل به تعهدات خود در
برجام ،ظرفیت های هسته ای اش را توسعه داده ،از این رو ،بازگشت به
اجرای این تعهدات ،بدون از بین بردن آثار این توسعه ،کفایت نمی کند.
درهمین راستا ،منابع مذکورمیگویند واشنگتن درجریان مذاکرات چند
خواسته را مطرح کرده ،اول ،محدود شــدن ذخایر اورانیوم غنی سازی
شده ،دوم ،تمدید بندهای توافق هسته ای برای طوالنی شدن مدت اعمال
محدودیتها برفعالیتهای هسته ای،که برخی ازآنها درسالهای پیش رو به
پایان می رسد.نبود جایگزینی برای توافق هسته ای در برخورد با پرونده
هسته ای ایران ،عامل فشــاری بر دولت آمریکاست که درگیری های
داخلی و خارجی زیادی دارد و سعی میکند با دادن امتیازهای مهمی در
مسئله تحریم های تهران ،توافق هسته ای را احیاکند.

به دنبال انتشــار توئیتیاز عبدالناصر همتی

سرپرست نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که این نهاد پس از خروج نیروهای

کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهوری
درباره « معیشــت مردم» علیرضــا زاکانی
دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری
در توئیتی دیگر به او پاســخ داد.عبدالناصر

در صفحه توئیتر خود با هشتک «پنج به یک
عادالنه نیست» ،نوشــت « :معیشت اولین
دغدغه مردم است و رفاه مهم ترین نیاز آینده

رژیم صهیونیســتی قرار گرفته است و وی را شخص
مورد احترام در میان ســازمانهای جاسوسی رژیم
صهیونیســتی معرفی کردهاند.در همــان زمان ،این
برداشت وجود داردکه بارنیا نیزهمانندکوهن ،احتماال
روند ریسک پذیری تهاجمی را به عنوان رییس موساد
درپیش بگیرد.

سرپرســت نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اظهار داشت که باوجود خروج نظامیان
آمریکایی و ناتو از افغانستان ،سیاســت و ماموریت این اتحادیه درباره افغانستان تغییر نکرده
است.نیکلســون در گفتوگوی مجازی با پارلمان اروپا گفت :درحالی که نیروها خارج میشوند،
قصد ما این است که به حضورمان ادامه دهیم.
وی تاکید کرد :سیاست ،ماموریت و تعهد ما نســبت به مردم افغانستان تغییر نکرده است ولی
شرایط تغییر میکند و ما باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنیم تا به تعامالت و برآورده کردن
تعهدات خود در این شرایط نسبتا جدید ادامه دهیم.

خارجی و شرط کافی داشتنسیاست های

سخنگوی جنبش حماس در واکنش به احتمال تشکیل کابینه جدید در رژیم صهیونیستی بدون

اقتصــادی دانش محور وغیر پوپولیســتی
اســت».یک روز بعد علیرضا زاکانی ،رییس
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
و کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری در
توئیتی به همتی پاسخ داد.زاکانی در صفحه
توئیتر خود با اســتفاده از هشــتک «بانیان
وضــع موجود»خطــاب به همتی نوشــت:
« بهبودمعیشــت و رفاه با حــرف و توئیت
اتفاق نمیافتــد .نتیجه بینــش اقتصادی

عکس روز

آمریکایــی نیز به حضــور و ماموریت خود در افغانســتان ادامه میدهد«.توماس نیکلســون»

داشتن بینش اقتصادی در اعمال سیاست
هــای اجرایی و تنــش زدایی در سیاســت

تحســین مقامهای اسبق این ســازمان جاسوسی

اتحادیه اروپا:

واکنش حماس به احتمال کنارزده شدن «نتانیاهو»
ازقدرت

کشور.اما شــرط الزم برای تحقق این دو به،

انتصاب بارنیا بــه عنوان رییس جدید موســاد مورد

اخبار
ازافغانستان خارج نمیشویم

همتی ،رییــس بانک مرکــزی و کاندیدای

لفاظی رییس مستعفی موساد علیه ایران
مندلبیت انتصاب بارنیا را به دلیل عدم تشکیل کابینه

مربوط اســت و در حالی که ایران اعالم کرده آماده بازگشــت به اجرای

دعوای زاکانی و همتی
ادامه دارد

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

رییس مستعفی دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی

طول سه سال گذشــته و پس از کاهش تعهداتش به توافق هسته ای

خبر روز

نماینده مردم شبستر در مجلس:

معاون موســاد را اعالم خواهد کرد.چنــد ماه پیش،

مهمی درمذاکرات محسوب می شود.

و سیاســتهای اقتصــادی جنابعالــی و
همفکران تان طی ســالهای گذشــته رشد
اقتصادی تقریبا صفر ،کاهش  ۳۵درصدی
درآمد ســرانه خانوار ،تــورم  ۵۰درصدی و
فاصلــه  ۱۶برابری درآمد دهکهــای باال و
پایین بوده است».چند روزگذشته نیزاین دو
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مناظره

نتانیاهو تاکید کرد ،این امر در صورت تحقق ،تاثیری بر ماهیت درگیری فلسطین با رژیم نخواهد
گذاشت.سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) اعالم کرد که نزدیک شدن رقبای
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی به پایان دادن به حکومت او ،در صورت تحقق
و موفقیت ،ماهیت درگیری میان فلسطینیها و صهیونیستها و تالش برای شکست اشغالگر
را تغییر نخواهد داد.به نوشــته «رای الیوم»« ،فوزی برهوم» ســخنگوی جنبش حماس گفت:
«هویت دولت آینده اسراییل ،ماهیت درگیری با این اشغالگر و یک رژیم اشغالگر دانستن آن را
که مستلزم مقاومت است ،تغییر نخواهد داد و بر مبارزه و مسیر مبارزه ملت ما تا زمان شکست
اشغالگر تاثیری نخواهد گذاشــت»«.نفتالی بنت» رهبر حزب یامینای رژیم صهیونیستی گفت
که بنیامین نتانیاهو هیچ گزینهای برای تشــکیل کابینه جناح راســتی ندارد و سخنان وی کامال
دروغ است.

سفیرفلسطین درسوریه منصوب شد
رییس تشــکیالت خودگردان فلسطین سفیر این کشور در ســوریه را تعیین کرد.به نقل از روسیا
الیوم« ،ســمیر الرفاعی» به عنوان ســفیر در ســوریه در برابر محمود عباس ،رییس تشکیالت
خودگردان فلسطین مراســم تحلیف به جای آورد .در این مراســم که در مقر ریاست تشکیالت

تازه عروس
«بوریس جانسون»
درازدواج سوم و
پنهانی نخست وزیر
بریتانیا

گفت :چنین کاری با خیانت به کشــمیریها برابری میکند .به نوشته روزنامه ینی شفق ،عمران

مراســم ازدواج بوریس جانسون

خان ،نخست وزیر پاکستان گفت :عادی سازی روابط با هند در این برهه از زمان به منزله خیانت به

نخست وزیر بریتانیا

توئیتری با یکدیگر داشتند.

در راما ...برگزار شد ،وزیر خارجه فلسطین و مشــاور امور دیپلماتیک عباس هم حضور داشتند.
محمود الخالدی ،سفیر سابق فلسطین در سوریه  ۱۷آوریل به دلیل ابتال به کرونا درگذشت.

نخست وزیرپاکستان عادی سازی روابط با هند را رد کرد
نخست وزیر پاکستان احتمال عادی شدن روابط متشنج تجاری و دیپلماتیک با هند را رد کرد و

کشمیریهاست .پاکستان هرگز برای خون کشمیریها سازش نمیکند .وی ادامه داد ،مذاکرات
متوقف شده با دولت دهلینو تنها زمانی از سر گرفته میشود که هند وضعیت لغو شده ویژه برای
جامو و کشمیر را به حالت اول برگرداند .پنجم اوت  ،۲۰۱۹دولت هند وضعیت ویژه جامو و کشمیر
را لغو کرد و باعث شد تا اعتراضات گســتردهای در این منطقه برگزار شود .همچنین این منطقه را
محاصره و هزاران تن را دستگیر کرد.

کافهاقتصاد
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دبیر انجمن صنفی نانوایان اصفهان:

هنوزبا افزایش قیمت نان ،موافقت نشده است
دبیر انجمن صنفی نانوایان اصفهان اظهار میکند :فعاالن این صنف آنالیز قیمتی از نان را به سازمان

تولیدکنندگان و صنایع دراصفهان نگران روزهای آینده و قطع برق هستند؛

صنعت ،معدن و تجارت تحویل دادهاند و قرار بر بررســی و ارائه مجوز افزایش نرخ شده؛ اما هنوز
مصوبهای برای افزایش قیمت نان ابالغ نشده است .البته  ۵۰درصد افزایش نرخ نان مبلغی است

شاخ به شاخ صنعت با خاموشی

که اتحادیههای نانوایی بر اساس محاسبه آنالیز قیمتی درخواست کردهاند و مشخص نیست با چه
میزانی از آن موافقت شــود.به گفته علی یزدانی ،دلیل چنین تقاضایی از طرف این بخش ،گرانتر
شدن هزینههای پخت نان مانند خمیر مایه ،سوخت ،افزایش دستمزدها و حق بیمه است و دولت
اگر تصمیمی برگرانی نان ندارد الزم است یارانه کارگر و بیمه را تقبل کند تا اینگونه از مشکالت مالی
نانواکاسته شود.دبیرانجمن صنفی نانوایان اصفهان خاطرنشان میکند :برخی معتقدند دولت اجازه
گرانی نان را صادر کند و یارانهای جداگانه برای خرید نان به مردم تعلق دهد اما این دیدگاه چندان
قابلیت اجرایی ندارد و بهتر اســت برای ممانعت از گرانی از نانوا حمایت شــود.یزدانی در پاسخ به
اینکه تا چه میزان نانوایان از سوی دولت حمایت میشوند؟ میگوید :همه هزینهها توسط کارفرما

یک بنگاه اقتصادی درطول سال  8یا  9ماهکارمیکند اما باید

در سال  16ماه حقوق پرداخت کند که شامل  12ماه حقوق ،دو

ماه عیدی ،یک ماه سنوات و یک ماه مرخصی است .از طرف
دیگر تحریم به شدت روی صنایع به خصوص صنایع کوچک

و متوسط تاثیرگذار است .بنگاههای کوچک و متوسط با همه

این عوامل مانند تحریم ،کار کم در طول سال ،قطعی برق و
دیگرمسائل دچارمشکل میشوند

پرداخت میشود مگر آرد و  ۲۰درصد از حق بیمه که توسط دولت پرداخت شده است.این فعال در
رابطه با گرانی خودسرانه نان میگوید :در اصفهان چنین گزارشی مشاهده نشده ولی ظاهرا در برخی
از استانها ،نانوایان قبل از دریافت مجوز چنین کاری انجام داده اند که تخلف است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مطرح کرد:

توسعه  ۹خوشه صنعتی جدید دراستان اصفهان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت :طی  ۳۵سال گذشته حدود  ۱۱خوشه
صنعتی در استان اصفهان توســعه یافته ،اما در نظر داریم در ســال جاری  ۹خوشه صنعتی جدید را
توسعه دهیم.محمدجواد بگی اظهار کرد :فضای توسعه استان بر محور دانش محوری ،رقابت پذیری
و صادرات استوار است.وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان  ۷۶شهرک صنعتی مصوب
داریم ،افزود :از این تعداد  ۷۰شهرک صنعتی عملیاتی و در حال واگذاری است ،همچنین  ۵۰درصد
شهرک های استان به ظرفیت نهایی رسیده اند .مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان
افزود ۱۱ :هزار قرارداد در شــهرک های صنعتی استان منعقد شده که شــش هزار قرارداد آن موجب

خاموشی ها اگرچه دربخش های خانگی

اداره راهداری ابالغ شد .به نظر می رسد سوای صنایع بزرگ که از ابتدای

شود .فقط در شرایط اضطرار و با مجوز شــورای تامین هر استان برای

و شهری سر و صدای زیادی به پا کرد؛ اما

سال با پیش بینی خاموشی ها اقدام به خرید برق و یا احداث و تجهیز

مدت کوتاهی برق صنایع را قطع کنند که متاســفانه این قانون رعایت

به نظر می رســد ضرر و زیــان اصلی در این بخــش متوجه صنعت به

ژنراتورهایشان کرده اند سایر صنایع هیچ چاره ای به جز رویارویی با این

نمیشود .ما چند سال است که درگیر این وضعیت هستیم که هر سال

خصوص صنایع کوچک باشد .همین چند سال پیش بود که قطع مکرر

قطعی ها ندارند تنها راهکار ارائه شــده از سوی مدیران استان انتخاب

هم بدترمیشود .این شرایط به ازدست رفتن مشاغل منجرخواهد شد.

برق برخی از صاحبان صنایع کوچک در اصفهان را به اعتراضات خیابانی

ساعت خاموشی ها برای هماهنگی و کاهش زیان های وارد شده است

وی اضافه کرد :یک بنگاه اقتصادی در طول سال  8یا  9ماه کار میکند

واداشــت این بار اما قطعی بــرق در بخش صنایع ظاهــرا با انعطاف

.سید حسن قاضی عسگر ،معاون اقتصادی اســتاندار می گوید برای

اما باید درسال  16ماه حقوق پرداختکندکه شامل  12ماه حقوق ،دو ماه

بیشتری اعمال شده است  .برآورد می شود قطع سه ساعته برق برای

مرضیه محب رسول

مقابله با خسارت خاموشی ها به بخش صنعت چندین جلسه با ادارات

عیدی ،یک ماه سنوات و یک ماه مرخصی است .از طرف دیگر تحریم

صنایع بین  20تا  50میلیون تومان خســارت های روزانه در پی داشته

برق اســتان برگزار کردیم تا صنایع بتوانند برنامه ریزی مناسبی برای

به شــدت روی صنایع به خصوص صنایع کوچک و متوسط تاثیرگذار

باشد .هر چه صنایع کوچک تر و بیشتر وابسته به برق باشد ،بزرگ تر و

اجرای طرح مدیریت بار داشته باشند ،از سوی دیگر باید توجه داشت

است .بنگاههای کوچک و متوسط با همه این عوامل مانند تحریم ،کار

مخرب تر خواهد بود .ظاهرا قرار نیست راهکاری برای تامین برق صنایع

که قطعی برق برای برخی صنایع همچون صنایع شیمیایی باید از پیش

کم در طول سال ،قطعی برق و دیگر مسائل دچار مشکل میشوند.

و کمبود تولید در اســتان اندیشیده شــود .آنگونه که مدیرکل مدیریت

برنامه ریزی شده باشد .مقامات استانی البته اشاره ای به خسارت ها

هر چند نگرانی ها در زمینه خسارت های ناشی از قطع برق میان تولید

بحران استانداری اصفهان گفته است :اصفهان ساالنه دو هزار مگاوات

و راهکارهای جبرانی آن نکرده اند هر چند برخی از فعاالن اقتصادی می

کنندگان اصفهان تــا چندین ماه آینده ادامه خواهد داشــت؛ اما قطع

کمبود برق دارد .به گفته وی ،در جلســات مدیریت بحــران بر جلب

گویند دولت باید بر اساس قانون خسارت های وارده را جبران کند .نایب

با هماهنگی و برنامه ریزی برای اعمال خاموشــی در ساعت هایی با

همکاری صنایع در طرحهای مدیریت صنعت و کاهش بار با هماهنگی

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر غیرقانونی بودن

کمترین میزان کارایی برای صنایع می تواند اندکی از بار سخت تحمیل

مدیریت برق تاکید شده و همچنین بر استفاده حداکثری از مؤلفههای

قطعی برق صنایع گفت :طبق ماده  25قانون بهبود فضای کسب و کار،

خاموشی ها بر تن رنجور صنایع اصفهان را کم کند .تدبیری که بهتر است

انرژی و موتور برقها در ادارات ،بیمارســتانها ،صنایع و همه مراکز و

در زمان کمبود برق ،گاز ،آب یا ســایر خدمات ،بخش صنعت نباید در

مدیران قبل از بروز هر نوع تنش و بحرانی در تولید و صنعت استان برای

تعدیل روشنایی جادههای بین شهری تاکید و این موارد به شهرداری و

اولویت قطع قرار بگیرند ،اگر این اتفاق هم رخ دهد باید جبران خسارت

آم برنامه ریزی داشته باشند.

اخبار

خبر روز
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی:

اسعدی سامانی ،با تاکید براینکه فروش توربه ترکیه همچنان ممنوع است ،اظهارکرد :ممنوعیت فروش
تور و پکیج سفر به ترکیه برداشته نشده است اما معموال مسافرانی که اقدام به خرید بلیت هواپیما از
یک آژانس مسافرتی میکنند درخواســت رزرو هتل هم ازآنها دارند .بنابراین ممکن است آژانسها
عالوه برفروش بلیت خدماتی مانند ترانسفرفرودگاهی ،رزرو هتل و … را به آنها ارائه دهند.وی تاکید
کرد :البته موضوع مهم این استکه بلیت فروشی و ارائه خدمات سفردرقالب پکیج به صورت جمعی
انجام نمیشود و فروش بلیت به صورت انفرادی است.دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در پاسخ
به این سوالکه آیا ممنوعیت تورفروشی ازطرف ترکیه برای ایران اعمال شده ،اظهارکرد :این ممنوعیت
از سوی ایران اعمال شده و ترکیه از ایران چنین درخواستی نداشته است اتفاقا ترکیه به دنبال احیای
صنعتگردشگریکشورخود پس ازواکسیناسیون عمومی و افزایش درآمدهاست.اسعدی سامانی
با اشاره به میزان پروازهای ایران و ترکیه گفت :در هفته بیش از ۳۰پرواز بین دو کشور انجام میشود.
وی با بیان اینکه پروازهای ایران و ترکیه نسبت به پروازهای ایران به سایر کشورها بیشتر است ،ادامه
داد :البته تمام این پروازها به ترکیه به قصدگردشگری نیست و بخشی ازآنها پروازهایکانکشن است.

مقام مسئول وزارت صمت:

صدورمجوزبرای استخراج رمزارزادامه خواهد داشت
مدیرکل دفتر امور طرحهای وزارت صمت گفت :کشورهای خارجی به صورت مستقیم در استخراج
رمزارز در ایران فعالیت ندارند ،اینها در قالب بنگاههای ایرانی هســتند که ســرمایهگذاری خارجی
دارند .هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته است.علیرضا هادی در مورد روند صدور مجوز رمزارز
با توجه به ممنوعیت استخراج رمزارز تا شهریورماه اظهار کرد :ما تابع دستور برای توقف فعالیتها
هستیم .مجوزهای ما جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری هستند؛ وقتی بنگاهی پروانه بهرهبرداری
کسب میکند مجوز فعالیت دارد اما االن که بنا به مصالح کشور دستوری آمده که بنگاههای دارای
مجوز هم اجازه فعالیت نداشته باشد ،پس این بنگاه هم باید کار خود را متوقف کند.وی افزود :اما
برای صدورمجوزمزاحمتی ایجاد نمیشود .ما میتوانیم مجوزها را صادرکنیم تا برای فصلیکه اجازه
فعالیت داشته باشند .فعالیت و استخراج رمزارزتا آن زمان متوقف است اما میتوانند مجوزبگیرند،
زیرســاختها را آماده کرده و تجهیزات خود را وارد کنند .بنابراین اگر متقاضی وجود داشته باشد،
اهلیت و شرایط الزم را هم داشته باشد ،مجوز صادر میشود اما تا شهریورماه اجازه فعالیت ندارند.

واردات واکسن توسط بخش خصوصی نهایی شد
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو از نهایی شــدن خرید و واردات واکســن کرونا از ســوی بخش
خصوصی خبرداد.ناصرریاحی اظهارکرد :خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده ،سرانجام سازمان
غذا و دارو ،نامه مجوز الزم برای واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی را صادر کرد و به این
ترتیب شرکت دریافت کننده مجوز از روز دوشنبه نسبت به گشــایش ال سی و انتقال منابع مالی
برای واردات این واکسن اقدام خواهد کرد تا در کوتاهترین زمان ممکن به کشور برسد.وی درباره نوع
واکسن خریداری شده از سوی بخش خصوصی نیز گفت :در گام نخست یک میلیون دوز واکسن
آسترانزکا خریداری شده که به کشور وارد خواهد شد .در گام بعدی که بالفاصله پس از این قرارداد
پیگیری میشود ،سه میلیون دوز واکسن سینوفارم چین خریداری میشود که البته به شرط حمل
مقطعی ،مذاکرات بر سر آن ادامه دارد.عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :با توجه به
اینکه احتماال در آینده نزدیک واکسن ایرانی کرونا نیز عرضه خواهد شد ،ما این شرط را برای واکسن
چینیگذاشتیم تا درصورتیکه دولت تغییرنظرداد یا سیاست دیگری اجرایی شد ،تمام این واکسن
باالجبار به کشور وارد نشود و فقط بخشی از آن را وارد کنیم.

و یا پیگیری است.بگی تاکید کرد :در مجموع حدود  ۱۰۰شهرک و ناحیه صنعتی و شهرک خصوصی در
استان اصفهان فعال هستند ،همچنین  ۹۰شهرک وناحیه صنعتی نیز یا احداث یا در دست اجراست.

صدور ۵۸مجوزبرای استخراج رمزارزدراصفهان
معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان درباره قطعی برق
و آثاراستخراج رمزارزها برخاموشی ها،گفت :درحال حاضردراستان اصفهان  ۵۸مجوزرمزارزصادر
شده است ،اما هیچ یک از آنها هنوز به بهره برداری نرســیده اند.محمد زینلی پور  ،اظهار کرد :توسعه
صنعت به خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته استان عمدتا در شعاع  ۵۰کیلومتری بود ،اما اکنون
این توسعه درمناطقکمترتوسعه یافته باید براساس سند آمایش سرزمین انجام شود .وی با تاکید
بر اینکه ســازمان صمت صدور مجوز به صنایع آب بر را متوقف کرده است ،افزود :فوالد مبارکه ،ذوب
آهن و دیگر صنایع استان بالغ بر  ۵۵میلیون مترمکعب از مصرف آب رودخانه زاینده رود را کاهش
داده اند تا جاییکه امروزاستان اصفهان دراستفاده ازپساب درصنعت حرف اول را درکشورمی زند.
معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان گفت :با وجود مشکالت مربوط به تحریم ها
و تورم اما ،عملکرد جوازتاســیس واحدهای صنعتی در استان اصفهان نسبت به سال  ۹۸حدود ۳۰
درصد پیشرفت داشته  ،ازسوی دیگرنرخ بیکاری استان از ۱۴درصد به  ۹درصدکاهش یافته است.

حمایت ازنوغان داران دراصفهان
مدیرامورطیورسازمان جهادکشاورزی استان اصفهان عنوانکرد :با تالشهای صورتگرفته توانستهایم جایگاه استان اصفهان درپرورشکرم ابریشم را ازرتبه هفتم به ششم

منتظرکاهش قیمت
مرغ نباشید!

مزایای نوغان داری «دوره بازدهیکوتاه این فعالیت است» .همچنین میتوان ظرفیت بخش غیرفعال جامعه روستایی مانند زنان و سالخوردگان را بهکارگرفت.دهقانی

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید

تصریحکرد :امکان پرورشکرم ابریشم  3-2بار( درمناطق معتدله) است ولی دراستان اصفهان به دلیل شرایط خشکی فقط درفصل بهارانجام میگیرد .سرمایهگذاریکم،

فروش تورترکیه همچنان ممنوع است
دبیرانجمن شرکتهای هواپیماییگفت :فروش تورمسافرتی به ترکیه همچنان ممنوع است.مقصود

اشتغال  ۱۴۰هزار نفر شده اســت.وی با بیان اینکه شش شهرک صنعتی در دست ساخت در مناطق
مختلف استان داریم ،اضافهکرد :هشت شهرک خصوصی تخصصی دراستان اصفهان درحال ساخت

اصفهان ،گفــت :قیمت مــرغ از  ۲۶هزار
تومان دیگر کمتر نمیشــود ،ولی امکان
اینکه مرغ در بازار بیشتر شود ،وجود دارد.
محمدعلی فروغی اظهارکرد :در جلســات

تغییردهیم .همچنین سال  98حدود  2برابربیشترازسال  97تخم نوغان توزیع شد ولی طی دو سال اخیربه دلیل شیوع بیماریکرونا و همهگیری آن باکاهش درخواست
تخم نوغان توسط پرورشدهندگان مواجه شدیم.وی با بیان اینکه اصفهان تامینکننده بخشی ازتخم نوغان استانهای مرکزی و جنوبیکشوراست ،ادامه داد :مهم ترین

بازگشت سرمایه سریعترو خرید تضمینی محصول نهاییکه پیله است ازدیگرمحاسن این فعالیت محسوب می شود.وی ادامه داد :پرورشکرم ابریشم (نوغان داری) در
استان اصفهان ازدهه دوم فروردین تا اواخرخرداد انجام میگیرد و دربقیه فصول سال به دلیل هوای اصفهانکهگرم و خشک است ،جوابگو نیست .ویگفت :هرجعبه تخم
نوغان حدود  26تا  27هزارتخم داردکه برای این تعداد الرو به یک فضای  25تا  26مترمربع فضا نیازاست .هرجعبه به طورمیانگین  30تا 35کیلو پیله میدهد و هرعدد پیله
حدود  2تا  2/2گرم وزن دارد و بین  1000تا  1200مترنخ ابریشمی ازآن میتوان استخراجکردکه پیله تربا قیمت تضمینی ازمتقاضیان توسط مرکزنطنزخریداری می شود.

متعددی که در جهادکشاورزی برگزار شد،
همه به فکر این هستند که تولیدات مرغ را
باال ببرند و اگر این بحث گرمای تابستان

کدام دارایی ها مشمول قانون مالیات برعایدی سرمایه نمی شود؟

پیــشرو نبــود ،تولیــدات مرغدار یها
قطعا بهتر از این میشــد.رییس اتحادیه
فروشندگان گوشت سفید اصفهان افزود:

نمیدهد و یا کسی ماشینی دارد که میخواهد درماه

تولیدی و زمینههاییکه ارزش ایجاد میکنند فعالیت

وضعیت کنونی بازار مرغ اگر کنترل شــود

چندبارعوضکند ،اینها مشمول مالیات نمیشوند.

داشته باشند.طغیانی با اشاره به جزئیات این طرح

نسبتا خوب اســت و فعال مرغ در اصفهان

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود:

که پلکانی مالیاتها کمتر میشود ،گفت :اگر کسی

به قیمت  ۲۵هزار و  ۹۰۰به فروش میرسد

سرمایه مصرفی از جمله ،یک خانه و یک ماشین و

مسکن سرمایهای خریداری کند ،سال اول مالیات

و تعداد کمی از فروشــندگان هســتند که

مقادیری طال برای تزئین و زینت ،مشمول مالیات

زیادی دارد و اگر بخواهد بفروشــد مالیات عایدی

نیســتند .اینها در قانون به عنوان سطوح مصرفی

بر سرمایه مشمول میشــود؛ چون مبلغ فروش با

تخلف می کنند که از هفتــه آینده که مرغ
در سامانه رهتاب میرود ،همه مغازههای
سطح شهر یک کوثر میشوند و به قیمت
کوثر مرغ در بازار به فروش میرسد.
همچنین عدهای متخلف هستند که تخلف
میکنند اما بحث مرغ چند نرخی در بازار
اصال درست نیســت .وی تصریح کرد:در
هفتههای آینده شاهد محدودیتهایی در
فروش مرغ هستیم که هر فرد میتواند،
با کارت ملی زیر شش کیلو مرغ خریداری
کند.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید
اصفهان ،بیان کرد :در استانداری جلسهای
برگزار شــد با حضور نمایندگان استاندار و
جهادکشاورزی که با همفکری یکدیگر به
این نتیجه رسیدند که برای بازار بهتر مرغ
جوجهریزی بیشــتر و تا یــک الی دو ماه
آینده فراوانی مرغ بیشــتر شود و قیمت
های بهتری را شاهد باشیم.فروغی ادامه
داد :امکان ندارد دیگر مرغ را به قیمت زیر
 ۲۶تومان خریــداری کنید ،حتی اگر مرغ
فراوان شــود این قیمت ماندگار اســت.
البته اگه نهاده به مرغداری ها داده شــود
شرایط متفاوت میشود که فعال در دستور
کار نیست.

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :مالیات بر عایدی ســرمایه چند روز
پیش در صحن مجلس شــورای اسالمی تصویب
شد .این مالیات در خیلی از کشــورهای دنیا وجود
دارد و مهم نیست که مسئله آنها تورم یا سوداگری
در بازار طال و ارز و مسکن باشد.مهدی طغیانی اظهار
کرد :سطوح خانههای مســکونی ،معموال مشمول
مالیات نمیشــوند .مثال کســی منزلی دارد و قصد
دارد درسال ،چهاربارعوضکند این فرد اصال مالیات

عکس روز
کشت و زرع در
ریه های اصفهان
بیشــه نــاژوان اصفهــان با
مســاحت  ۱۲۰۰هکتــار ریــه
تنفسی شهر اصفهان است .در
کناراین بیشهکشاورزان زیادی
با توجه به خشکی زاینده رود
مشــغول فعالیت هســتند و
طراوت خاصی به این بیشــه
داده اند.

ثبت شــدهاند و آیین نامه هایی دارد که باید نوشته

زمان خرید تفاوت دارد .یعنی شــخصی سال اول

و دقیقا گفته شود برای طال ســطح مصرفی چقدر

خانهای را خریداری کرده  ۵۰۰میلیون و االن به مبلغ

است.وی تصریحکرد :فراترازسطوح مصرفی ،سطح

یک میلیارد ومیفروشد؛ اما این مالیاتها از سال

سرمایهای است یعنی افراد خانه و زمین ،ماشین،

دوم و سوم کمتر میشود .همچنین در خرید خودرو

طال و ارز میخرند نه برای مصرف ،برای آن که گران

بعد ازچهارسال مالیات صفرمیشود یعنی اگرکسی

شــود .این موارد مالیات بر عایدی ســرمایه شامل

خودرویی اضافهتر از خودروی مصرفی خرید و وارد

میشــوند و معموال این طرح ســعی میکند مانع

بازار سرمایهگذاری کرد ،بعد از چهارسال نرخ عایدی

سرمایهگذاریها شــود و افراد بتوانند در زمینههای

به آن تعلق نمیگیرد.
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حل مشکل کمبود مرغ درچهارمحال طی چند روزآینده
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت :مشکل کمبود مرغ

هزار و ۴۰۰هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری

در استان طی چند روز آینده حل خواهد شد ،جوجهریزی در مرغداریهای استان در فروردینماه
نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش  ۱۴.۵درصدی مواجه شد.سام مردانی اظهار کرد :مسائل
روانی در تشکل صفهای مرغ در استان تاثیرگذار است ،کشتار روزانه مرغ در استان در هفته اخیر
باالی  ۵۰تن بود.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری بیانکرد:
مشکلکمبود مرغ دراستان طی چند روزآینده حل خواهد شد ،میزان جوجهریزی درمرغداریهای
استان در فروردینماه نسبت به مدت مشابه ســال قبل با افزایش  ۱۴.۵درصدی مواجه شد.وی
خاطرنشــان کرد :در فروردینماه یک میلیــون و  ۱۷۰هزار قطعه جوجهریــزی در مرغداریهای
میزان جوجهریزی در خردادماه نیز تاکنون  ۵۰۰هزار قطعه بوده است.

اجرای هشت طرح آبرسانی و راه
درمناطق عشایری کوهرنگ
تصویب شد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قند
زیرکشت چغندر

معاون توســعه و امــور زیربنایــی اداره کل امور عشــایر
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حدود ۶۴هزار نفر
از جمعیت عشایری استان در شهرستان کوهرنگ مستقر

عکس :؟؟؟

چهارمحال و بختیاری انجام شد ،این عدد در اردیبهشت ماه به یک میلیون و  ۴۳۴هزار قطعه رسید،

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

است ،گفت :اجرای هشت طرح آبرسانی و راه برای عشایر
شهرستان کوهرنگ از سوی این اداره کل تصویب شد.

شناسایی  ۱۹ذخیرهگاه جنگلی درچهارمحال و بختیاری

محسن نادری افزود :برای اجرای این طرحها بیش از ۱۱

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ذخیرهگاههای جنگلی

میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده سهم عشایر

یکی از موضوعات مهــم در چهارمحال و بختیاری در حــوزه منابعطبیعی بهشــمار میرود ،اظهار
کرد :در چند دهه گذشــته بهمنظور اهمیت و حفظ تنوع بیولوژیکی در راســتای برقراری تعادل و
پایداری اکوسیستمها از یک ســو و انقراض تعداد زیادی از گونههای مهم گیاهی و جانوری بر اثر
دخالتهای غیر معقول و غیر مسئوالنه انسان و سایر تهدیدکنندهها از سوی دیگر ،این مسئله مورد
توجه سازمانهای بینالمللی و سازمانهای ذی ربط داخلی قرار گرفت.اسماعیل صالحی افزود:
ذخیرهگاه جنگلی ،بخشــی از جنگل است که به دلیل داشــتن گونههای گیاهی نادر یا در معرض
خطر انقراض و یا داشتن رویشگاه خاص محافظت میشود تا از انقراض گونه یا تخریب رویشگاه
جلوگیری شود.وی با اشاره به شناسایی  ۱۹ذخیرهگاه جنگلی در چهارمحال و بختیاری ،خاطرنشان
کرد :ذخیرهگاههای جنگلی استان در شهرستانهای شهرکرد ،کوهرنگ ،لردگان ،خانمیرزا ،بروجن،
فارسان ،اردل ،کیار قرار دارند که گونههای اصلی این ذخیرهگاهها شامل کیکم ،ارس ،گالبی وحشی،
نارون ،بنه ،بلوط ،ارژن ،داغداغان ،سماق و مورد است.

اختصــاص مییابد.به گفته وی ،از این میزان اعتبار ســه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میلیارد ریال بــرای تامین لوله جهت نزدیکرســانی آب
شرب و آبرسانی ســیار به عشایر این شهرســتان هزینه
خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه آبرسانی سیار در مناطقی که چشمهها
به صورت کامل خشک شــده و یا در مناطقی که با کاهش
دبی چشمهها مواجه هســتند از اوایل تیرماه آغاز خواهد

شــد ،گفت :برای آبرســانی ســیار در این شهرستان یک
دســتگاه کامیون تانکر آبرســانی دولتی ۱۲هــزار لیتری
پیشبینی شــده و بیش از  ۱۰قرارداد با بخش خصوصی
منعقد شــده اســت.نادری اظهار داشــت :نقشهبرداری
و طراحی ادامه احــداث جاده عشــایری «پنبه کال» از
پروژههای مصوب اعتبارات ارزش افزوده شهرســتان در

آغازعملیات ریلگذاری طرح راه آهن دربام ایران درصورت
تخصیص اعتبار

عشــایر منطقه و شهرستان محسوب می شــود.به گفته

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت :تکمیل زیرسازی طرح راه آهن استان نیازمند

وی ،با توجه به اینکه به دلیل خشکســالی عشایر استان

چهار هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار است که در صورت تخصیص اعتبار ،امسال زیرسازی این طرح
تکمیل و عملیات ریلگذاری آغاز خواهد شد.حســینعلی مقصودی افــزود :مکان جدید احداث
ایستگاه پایانی راهآهن مبارکه ،سفیددشت به شهرکرد در محل کیلومتر  ۸۹طرح و حوالی دانشگاه

حوزه راه است که بازگشایی این ایلراه مهم ترین خواسته

چهارمحــال و بختیاری با کمبود آب شــرب جهت مواجه
هستند و رفع مشکل این قشر نیازمند توجه ویژه کشوری
به جامعه تولیدکننده عشایری است.

علوم پزشکی استان پیشنهاد شد.مقصودی اضافه کرد :دولتی بودن اراضی ،اجرای مقرون به صرفه
طرح و همچنین دسترسی مناسب این مکان به جادههای اصلی مرکز استان ،همچون کمربندی
شمالی و اتصال به کمربندی جنوبی شهرکرد در آینده از مزایای جانمایی این ایستگاه است.
وی اظهار داشت :طرح جامع تجدید نظر شهرکرد ،در دست تهیه و بررسی است و امکان جانمایی
کاربریهای متناسب با ایستگاه جدید پیشنهادی راه آهن همچون پایانه مسافری و پارکینگ در
محدوده مکان مورد نظر وجود دارد.
مقصودی تصریحکرد :راه آهن مبارکه ،سفید دشت به شهرکرد ازمهمترین طرحهای درحال ساخت
استان است و این طرح در چهار قطعه در حال اجراست.
وی ادامه داد :تکمیل و بهرهبرداری از طرح اتصال مرکز استان به راه آهن سراسری ،نیازمند  ۱۰هزار
میلیارد ریال اعتبار است.

مجری طرح کشــت چغندرقند ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال

ازای هر هکتار کشت چغندر قند برای هزینه کاشت ،داشت ،برداشت از

و بختیاری با اشــاره به نزدیک شدن زمان کشــت چغندرقند در استان

طرفکارخانه قند استان بهکشاورزان پرداخت میشودکه پس ازتحویل

گفت:تاکنون یکهزار و  ۴۰۰هکتار از اراضی کشاورزی این استان به زیر

چغندر این میزان از حساب آنها کسر خواهد شد.خسروی اظهار داشت:

کشت چغندرقند رفته است.سعید خسروی با تاکید بر اینکه چغندرقند

به ازای هرتن چغندرقند بهاره  ۲کیلو قند یا شکر به نرخ  ۲۰هزار ریال۲۰ ،

یک محصول راهبردی با اشتغال زایی باالست ،افزود :براساس برنامه

کیلو تفاله خشک به نرخ هفت هزار ریال و  ۵۰۰ریال کرایه حمل به ازای

وزارت جهادکشاورزی برای استان درسال زراعی جاریکشت چغندرقند

هرکیلو چغندرقند لحاظ شده است.

در  ۲هزار و  ۲۰۰هکتار اراضی کشاورزی استان پیشبینی شده بود که به

وی با اشاره به محدود بودن زمان کشت این محصول از همه کشاورزان

دلیلکاهش منابع آبی و خشکسالی این میزان محقق نخواهد شد.

خواست نسبت بهکشت این محصول اقدامکنند.خسروی افزود :میزان

وی اظهارداشت:کشت چغندرقند ازاواخرفروردینماه دراستان آغازشد

بذرمصرفی چغندرقند درهرهکتار ۲تا سهکیلوگرم استکه باید بذرقبل

وکشت بهاره به صورت نشایی اســتکه با توجه به خشکسالی این نوع

ازکشت با سم مورد توصیه ضدعفونی شود وکشاورزان بذرمورد استفاده

کشت به آبکمتری نیازدارد.خسروی با تاکید براینکه این استان بهدلیل

را ازمراکزمعتبرو مورد تائید سازمان جهادکشاورزی دریافتکنند.وی به

شرایط اقلیمی که شــبهای خنکی دارد و مساعد کشت این محصول

کشاورازن توصیهکرد ،درراستایکشاورزی پایدارو تولید محصول سالم

است و عیار محصول برداشتی باالست،گفت :چغندرقند تولیدی استان

آزمون خاک را انجام دهند و براساس وضعیت خاک ،عناصرغذایی مورد

با عیار  ۱۶با قیمت تضمینی ۱۲هــزار و  ۴۷۶ریال به نرخ مصوب دولتی

نیاز به خاک را تزریق کنند .خســروی اظهار داشت :طول دوره رشد این

خریداری میشود.مجری طرحکشت چغندرقند سازمان جهادکشاورزی

محصول  ۶تا  ۹ماه است و درآب و هوایکوهستانی ازرشد وکیفیت خوبی

چهارمحال و بختیاریگفت :قیمت تضمینی این محصول درسال جاری

برخوردار است و در بسیاری از مناطق استان عیار چغندرقند باالی ۱۷.۵

 ۵۰درصد نسبت به سالگذشته افزایش داشته است.

است .شهرستانهایکیار ،شهرکرد و لردگان بیشترین سطح زیرکشت

بهگفته وی ،به منظورکمک و مساعدت بهکشاورزان  ۸۵میلیون ریال به

چغندرقند استان را دارند.

مطالبه مردم چهارمحال و بختیاری ازرییس جمهورآینده ،رفع چالش آب است

عادیانگاری درتعطیالت پیشرو زنگ خطرپیک پنجم را به صدا درمیآورد

نماینده مردم شهرستانهای اردل ،فارسان ،کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسالمی گفت :برای اینکه بتوانیم مشکل اشتغال را در چهارمحال و بختیاری حل

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه انجام مسافرتهای بین استانی به ویژه درتعطیالت پیشرو میتواند منجربه انتشاربیماریکرونا بهکلکشورشود،

کنیم ،نیازمند آب پایدار هستیم ،اگر چالش آب در استان حل نشود ،نمیتوانیم مشکل اشتغال را نیز حل کنیم و این مسئله مطالبه اصلی مردم از رییس جمهور

گفت :همچنین شکلگیری تجمعات انتخاباتی برای تبلیغاتکاندیداها درانتخابات پیشرو نیزمیتواند خطرآفرین باشد.مجید شیرانی با اشاره به اینکه اگرمیزان

آینده است.قدرتا...حمزه با اشاره به اینکه بزرگ ترین چالش درچهارمحال و بختیاری مسئله اشتغال است ،اظهارکرد :برای حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال

رعایت پروتکلهای بهداشتی درکشورو بالتبع آن چهارمحال و بختیاریکاهش پیداکند ،احتمال ورود به پیک پنجمکرونا دورازانتظارنیست ،اظهارکرد :سادهانگاری،

بهصورت پایدار در این استان نیازمند یکسری ابزار و امکانات هستیم ،متاسفانه در حال حاضر این استان درگیر پدیده خشکسالی و بحث تامین آب در بخش

سهلانگاری ،دورهمیهای خانوادگی و مسافرتهای مردم باتوجه به اینکه دربرخی شهرها و استانهایکشورسویههایی ازنوع ویروس جهشیافته هندی و آفریقایی

شرب ،کشاورزی ،دامپروری ،صنعت و گردشگری است.وی با بیان اینکه امروز مسئله معیشت مردم دغدغه نمایندگان در مجلس شورای اسالمی است ،عنوان

شناسایی شده ،بسیارخطرناک و نگرانکننده است.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه انجام مسافرتهای بین استانی به ویژه درتعطیالت پیشرو

کرد :برای حل مشکل معشیتی مردم نیازمند اشتغال پایدار هستیم ،زمانیکه مشــکل تامین آب برای اجرای طرحهای اشتغالزا در حوزه کشاورزی ،صنعت،

میتواند منجر به انتشار بیماری کرونا به کل کشور شود ،گفت :همچنین شــکلگیری تجمعات انتخاباتی برای تبلیغات کاندیداها در انتخابات پیشرو نیز میتواند

دامداری ،گردشگری و صنعت وجود داشته باشد ،نمیتوان به حل مشکل معیشت امیدوار بود.

خطرآفرین باشد.وی توصیهکرد :مردم درتعطیالت پیشرو ازمسافرتهای بین شهرستانی ،استانی و ترددهای غیرضرورجدا خودداریکنند ،همچنین پروتکل های

نماینده مردم شهرستانهای اردل ،فارسان ،کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :برای اینکه بتوانیم مشکل اشتغال را در چهارمحال و بختیاری

بهداشتی به ویژه رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،پرهیز از برگزاری دورهمی ،برپایی مراسمات عزا و عروسی و مهمانی های خانوادگی در دستور کار قرار بگیرد و مردم

حلکنیم ،نیازمند آب پایدارهستیم ،اگرچالش آب دراستان حل نشود ،نمیتوانیم مشکل اشتغال را نیزحلکنیم ،بنابراین باید موضوع آب این استان دراولویت

همچنان رعایت بهداشت تنفسی و شست و شوی دستها را دراولویت داشته باشند.شیرانی با اشاره به اینکه روند نزولی شیوع بیماریکرونا درچهارمحال و بختیاری

رییس جمهور آینده قرار بگیرد.

تداوم دارد ،عنوانکرد :باید تداوم اعمال محدویتها ،برخورد با متخلفان و ناقضان دستورالعملهای ستاد مقابله باکرونا با جدیت دنبال شود.

مفاد آراء
 3/40هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
بخش  16ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 -1برابــر رای شــماره  139960302018002221کالســه پرونــده
 1398114402018000191آقای حسین روحانی قهســاره فرزند اصغر بشماره
شناسنامه  343صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت
 90/86متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  313اصلی واقع در منطقه صنعتی
دولت آباد بخش  16ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول1400/03/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/03/26 :
م الف 1142511 :ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء
 3/41هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
بخش  16ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق

ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 -1برابــر رای شــماره  140060302018000175کالســه پرونــده
 1397114402018000150آقــای عبــاس دیانی فرزند محمد علی بشــماره
شناسنامه  1209صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  107086متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  26اصلی واقع در جاده
خورزوق بخش  16ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول1400/03/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/03/26 :
م الف 1142561 :ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

آگهی تغییرات موسسه فرهیختگان عدل مهر آیین
به شماره ثبت  4542و شناسه ملی 14005534850
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/16
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :علــی اصالنی کدملــی1292527986
باپرداخت  500000ریال به صندوق شــرکت وارد شــرکت شدو جزء
شرکاء شرکت محسوب می گردد .وسرمایه شرکت از مبلغ 1000000
ریال نقدی به 1500000ریال افزایش یافت وماده  4اساسنامه به شرح
زیر اصالح شــد .ماده 4اصالحی :سرمایه موسســه 1500000ریال
نقدی است که تماما به صورت نقد پرداخت ودر اختیار مدیران شرکت
قرار گرفت .اســامی شرکاء ومیزان سهم الشــرکه هر یک بدین شرح
می باشد :خانم شــهرزاد طالبیان بروجنی دارنده  500000ریال سهم
الشرکه و ماکان زردخشــو دارنده  500000ریال سهم الشرکه و علی
اصالنی دارنده  500000ریال ســهم الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان ()1142767

رای شورا
 3/42در خصوص دعوای آقای ذبیح اهلل رحیمی به طرفیت خانم فاطمه بیدگلی
جوشقانی به خواسته ی اعسار از پرداخت محکوم به مبلغ  98/000/000میلیون
ریال طبق دادنامه ی شماره ی  155/98با عنایت به مجموع محتویات پرونده و
مالحظه ی اسناد و مدارک از آن جا که خواهان به خاطر مشکالت مالی  ،توانایی

پرداخت یکجا ی محکوم به ندارد با مالحظه ی محتویات پرونده  ،اعسار خواهان
وارد اســت به مواد  198/194و آیین نامه ی مدنی و مــواد  6و  8و  ، 11محکوم
به پرداخت ماهیانه  500/000هزار تومان اســت که رای اعالم شده حضوری و
ظرف  20روز قابل اعتراض است .م الف  1140258 :شعبه دوم شورای حل
اختالف شهرستان کاشان

آگهی تغییرات شرکت مهندسی صدر آزمای سپاهان شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  1399و شناسه ملی 10260442194
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/02/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :علی
روانستان به کدملی  0067807623بسمت نایب رئیس هیات مدیره و فرهاد دهقانپور
به کدملی  1288010532به ســمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره مهدی عزیز زاده
بوشهری به کدملی  1284611736به ســمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود
انتخاب شدندوکلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شــرکت با امضا رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر ()1142769

آگهی تغییرات شرکت روستایی مرغاب شرکت تعاونی
به شماره ثبت  21و شناسه ملی 10861895785
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1398/08/23و نامه شماره
 205/3/184/741/174مورخ  1398/08/29اداره تعاون روســتایی شهرســتان
تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ترازنامه و حســاب سود وزیان سال 97
تصویب گردید.حسن میرزایی عســکرانی بشماره ملی 5499642060وعبدالرضا
کاظمی بشماره ملی 5499750696بسمت بازرسین شرکت تا تاریخ 99/08/23
انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تیران و کرون ()1142768

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپاهان پودر ایرانیان
درتاریخ  1400/03/04به شماره ثبت  67904به شناسه ملی 14010050698
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولید و توزیع و فروش پودر از انواع سنگ ،واردات و
صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کاالهای مجاز ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ،افتتاح حساب ،اخذ هر گونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات
مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی ،اخذ و یا اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی،
ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای الزم ،ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد .درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،محله
خلجا  ،خیابان آیت اله طالقانی  ،بن بست مرندی[ ، ]12پالک  ، 244-ساختمان پرنیان  ،پالک قدیمی ، 292طبقه همکف  ،واحد  1کدپستی  8135763871سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر محمد زعفرانی به شماره ملی  1270374826دارنده
 330000ریال سهم الشرکه آقای حسن سید فروتن به شماره ملی  1285431316دارنده  340000ریال سهم الشــرکه آقای مهدی صادقی امینی به شماره ملی
 1285486579دارنده  330000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیر محمد زعفرانی به شماره ملی  1270374826و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
به مدت نامحدود آقای حسن سید فروتن به شماره ملی  1285431316و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی صادقی امینی به شماره ملی
 1285486579و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1142722

جامعه

بامسئولان

سه شنبه  11خرداد  20 / 1400شوال  1 / 1442ژوئن  / 2021شماره 3266

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

بیمه شدگان باالی  ۶۵سال ،خدمات بستری رایگان
دریافت میکنند

بهگفته سخنگوی ستاد استانی مقابله باکرونا ،ورود به شهرستان هایگردشگری اصفهان درتعطیالت خرداد ممنوع است؛

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت :خدمات درمان بستری برای بیمه شدگان باالی  ۶۵سال در

ممنوعیت تردد؛ گزینه روی میز برای تعطیالت خرداد

همه شهرها و در شهرهای دارای مرکز درمانی تامین اجتماعی و بیمارستانهای دولتی رایگان خواهد
بود و سازمان تامین اجتماعی  ۱۰درصد سهم بیمه شــدگان را به طور کامل پرداخت میکند.مصطفی
ساالری اظهارکرد :براساس توافق با معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،طی روزهای آینده
تبادل اطالعات الکترونیک بیمارستانهای دانشگاهی با سازمان تامین اجتماعی برقرار میشود.وی
ادامه داد :با توافق وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشــکی گام مهمی برای اتصال بیمارستانهای
دانشــگاهی به ســامانه نســخه الکترونیک تامین اجتماعی برداشــته و طی روزهای آینده دیتای
الکترونیک بیمارستانهای دانشگاهی جایگزین اســناد کاغذی میشود.ساالری افزود :در روزهای
اخیر آخرین مراحل پرداخت هزینههای مربوط به اسناد کاغذی بیمارستانهای دانشگاهی را انجام
داده و از این به بعد پرداخت هزینهها از سوی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستانهای دانشگاهی
منحصرا برای اسناد الکترونیک انجام میشود.

آخرهفته داغ درانتظاراصفهان

ممنوعیتهای تردد بر اساس مصوبات ستاد کرونا در

استان اعالم شد ،بر این اساس از ساعت  ۱۲ظهر روز
چهارشنبه  ۱۲خرداد تا ساعت  ۱۲ظهر روز دوشنبه ۱۷

خردادماه به مدت شش روز تردد بین استانی ممنوع
خواهد بود

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ،افزایش دما را پدیده غالب تا پایان هفته
اعالم کرد و گفت :دمای هوای اصفهان با شیب مالیم تا آخر هفته افزایش پیدا می کند و در پایان هفته
به  ۴۰درجه سانتیگراد می رســد.مژگان امیرامجدی  ،اظهار کرد :نقشه های هواشناسی بیانگر جوی
نسبتا پایدار تا اواخر هفته در سطح استان است .براین اساس در بیشتر مناطق استان ،آسمان صاف تا
کمی ابری ،گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.وی با بیان اینکه در کالن شهر اصفهان و
مناطق صنعتی غبار صبحگاهی دور از انتظار نیست ،گفت :دمای هوا در بیشتر مناطق استان بین  ۱تا ۲
درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکند و به ۲۳درجه سانتیگراد می رسد.گرم ترین نقطه استان چوپانان
با  ۴۳درجه ســانتیگراد و خنک ترین نقطه بوئین و میاندشت با  ۷درجه سانتیگراد باالی صفر پیش
بینی می شود.وی با بیان اینکه جو این چند روز پایدار است و پدیده خاصی به غیر از احتمال وزش باد
شدید در بعد از ظهرها وجود ندارد ،گفت :پدیده غالب تا پایان هفته افزایش دماست ،چراکه الگوهای

هر چند تب ابتالبه کرونا طی روزهای اخیر

مســئوالن برای تعطیالت پیش رو تقریبــا تمام اماکــن و راه های

اصفهان مانند کاشــان ،قمصر ،باغ بهادران ،چادگان ،ســمیرم اعمال

در اصفهــان اندکــی فروکش کــرده اما

مواصالتی در استان را برای مسافرت های تفریحی مسدود کرده اند .

می شود.

تعطیالت پیــش رو و اوج گیری مســافرت ها می تواند به ســرعت

عالوه بر راه های بین استانی که در روزهای قبل اعالم شد ،تردد در آنها

غالمی اعالم کرد :محدویت سفر به ویژه در شهرستان های گردشگری

اصفهان را دوباره در لیســت استان های قرمز در کشــور قرار دهد .بر

مشمول جریمه و منع می شود حاال سخنگوی ستاد استانی مقابله با

اســتان اصفهان برعهده فرمانداری هر شهرســتان اســت .در همین

اساس اعالم سخنگوی علوم پزشکی اصفهان؛ میزان موارد مشکوک

کرونا اعالم کرده اســت  :در تعطیــات خردادماه هرگونه ســفر بین

زمینه رییس پلیس راه استان اصفهان در خصوص تردد در محورهای

ابتال به کرونا هنوز از هزار نفر در استان پایین نیامده است .به این تعداد

استانی و درون اســتانی به ویژه سفر به شهرســتان های گردشگری

استان اصفهان در تعطیالت خرداد ماه ،اظهار کرد :ممنوعیتهای تردد

پریسا سعادت

باید افرادی که دارای عالئم خفیف هستند و به مراکز درمانی مراجعه

استان اصفهان ممنوع است.

بر اساس مصوبات ستاد کرونا در اســتان اعالم شد ،بر این اساس از

نکرده اند را هم افزود.همچنان که  ۱۵شهرســتان استان همچنان در

حجت ا ...غالمی اظهار کــرد :با توجه به مصوبه ســتاد ملی کرونا در

ساعت  ۱۲ظهر روز چهارشــنبه  ۱۲خرداد تا ساعت  ۱۲ظهر روز دوشنبه

وضعیت نارنجی کرونــا قرار دارنــد .وی ادامــه داد :در حال حاضر

تعطیالت پیش رو ممنوعیت سفر بین استانی با قوت اجرا می شود.

 ۱۷خردادماه به مدت شش روز تردد بین استانی ممنوع خواهد بود.

شهرستانهای اصفهان ،اردستان ،نجف آباد ،سمیرم ،کاشان ،شهرضا،

وی افــزود :از ظهر  ۱۲خردادماه تا دوشــنبه  ۱۷خــرداد تمام مبادی

وی ادامــه داد :در تعطیالت خردادماه تردد بین شــهری بر اســاس

مبارکه ،خمینیشهر ،نطنز ،گلپایگان ،فالورجان ،لنجان ،شاهین شهر،

ورودی به اســتان اصفهان بسته می شــود و اجازه ورود خودروهای

رنگبندی انجام میشــود و افراد باید بر اساس رنگبندی ترددهای

فریدن و آران و بیدگل در وضعیت نارنجــی کرونا قرار گرفته به همین

غیربومی بــه اســتان اصفهان داده نخواهد شد.ســخنگوی ســتاد

خود در اســتان را برنامهریزی کنند ،چرا که با توجه به مصوبات ستاد

دلیل هنوز خطر بروز موج بعدی کرونا در استان بسیار جدی است.این

اســتانی مقابله با کرونا تصریح کرد :جرائم یــک میلیون تا  ۵۰۰هزار

ملی کرونا ورود و خروج به شهرهای نارنجی اســتان ممنوع خواهد

موضوع از آن رو خطرناک تر هم می شــود که بدانیــم تقریبا در تمام

تومانی هم در انتظــار متخلفان اســت؛ چراکه یکــی از عوامل موثر

بود.وی در خصوص تردد بین اســتانی ناوگان حمل بار ،تصریح کرد:

مسیرهای مواصالتی اصفهان در جنوب و شمال مانند یزد و قم مواردی

در انتشــار بیماری معموال ســفرها و ترددها ،تجمعات و مهمانی ها

خودروهای وانت بار با پالک شخصی که در جابه جایی مسافر و ارزاق

از ابتال به کرونای هندی گزارش شــده هر گونه رشد تردد می تواند به

اســت.وی گفت :با تشــکیل کمیته های شهرســتانی ،نظارت دقیق

عمومی فعالیت دارند و ناوگان حمل و نقل عمومی و بار فاقد هرگونه

راحتی اصفهان را هم درگیر این ویروس جهــش یافته کند از این رو

محدودیت سفر درون استانی در شهرســتان های گردشگری استان

ممنوعیت تردد خواهند بود.

خبر روز

اخبار
جریمه  ۵۰۰هزارتومانی درانتظارمتخلفان

جرقه نخستین حریق در
مراتع اصفهان زده شد!

رییس پلیس راه اســتان اصفهان در خصوص منع تردد در تعطیالت خرداد ماه ،آمار اعمال قانون

مدیــر کل مدیریــت بحران اســتانداری

رییس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

در  ۱۰روز گذشــته و تردد ناوگان حمل و نقل عمومی و بار در ایام تعطیــات توضیحاتی ارائه داد.
سرهنگ اصغر زارع در خصوص تردد در محورهای اســتان اصفهان در تعطیالت خرداد ماه ،اظهار
کرد :ممنوعیتهای تردد بر اساس مصوبات ستاد کرونا در استان اعالم شد ،بر این اساس از ساعت
 ۱۲ظهر روز چهارشنبه  ۱۲خرداد تا ساعت  ۱۲ظهر روز دوشنبه  ۱۷خردادماه به مدت شش روز تردد
بین اســتانی ممنوع خواهد بود.وی ادامه داد :در تعطیالت خردادماه تردد بین شهری بر اساس
رنگبندی انجام میشود و افراد باید بر اساس رنگبندی ترددهای خود در استان را برنامهریزی
کنند ،چرا که با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا ورود و خروج به شهرهای نارنجی استان ممنوع
خواهد بود.وی در خصوص تردد بین استانی ناوگان حمل و بار ،تصریح کرد :خودروهای وانت بار با
پالک شخصی که در جابه جایی مسافر و ارزاق عمومی فعالیت دارند و ناوگان حمل و نقل عمومی
و بار فاقد هرگونه ممنوعیت تردد خواهند بود.رییس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه روزانه
به طور میانگین حدود  ۵۰۰خودروی متخلف در محدودیتهای کرونایی اعمال قانون میشــوند،
افزود :حدود  ۱۰هزار و  ۴۹۲مورد تذکر لسانی ،بازگرداندن از مبادی ورودی استان پنج هزار و ۵۵۹
مورد ،اعمال قانون توسط دوربین چهار هزار و  ۸۱۷مورد بوده است.

فرمانده انتظامی استان:

 ۸۲۰دستگاه ماینردرکوره آجرپزی دراصفهان کشف شد
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف  ۸۲۰دستگاه ماینر قاچاق که در یک کوره آجر پزی نصب و
ارز دیجیتال استخراج میکردند ،خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری اظهار داشت :پس از وصول
اخباری مبنی بر اینکه تعداد زیادی ماینر قاچاق در یک کوره آجر پزی نصب و راه اندازی شده اند و
ارز دیجیتال تولید میکنند ،ماموران کالنتری  ۲۳شهر اصفهان وارد عمل شدند.وی افزود :پس از
انجام هماهنگی الزم از کوره آجرپزی بازدید شد که  ۸۲۰دستگاه ماینر قاچاق حین استخراج ارز
دیجیتال کشف شد.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ادامه داد :ارزش دستگاههای کشف شده
توسط کارشناسان مربوطه  ۲۵۰میلیارد ریال اعالم شده است.سردار میرحیدری با اشاره به اینکه
مالک در محل حضور نداشته ولی شناسایی شده و دستگیر خواهد شد ،خاطر نشان کرد :متاسفانه
افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشــتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینر های
قاچاق هدر میدهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو میشوند و نیروی انتظامی
در این خصوص نیازمند گزارشهای مردمی و تعامل مردم با پلیس است.

اصفهان گفت :نخســتین مورد حریق در
مراتع اســتان اصفهان به وقوع پیوســت
این درحالی است که در سال گذشته ۱۰۵
مورد حریق در نصف جهان ثبت شد.منصور
شیشه فروش اظهار کرد :در سال جاری،
نخستین حریق اصفهان در پوشش های

اظهارداشت :هموطنان برای ثبتنام بســته اینترنت رایگان انتخابات صرفا باید از طریق سایت
 ictgifts.irو بر اساس جدول اعالم شده ،اقدام کنند.وی با بیان اینکه هیچگونه پیامک و سامانه
دیگری برای دریافت این بســته اینترنتی وجود ندارد ،گفت:هموطنان در صورت وصول پیامکی
به منظور ثبتنام برای دریافت بســته اینترنت مذکور ،به هیچ عنوان به آن پیامک پیامک توجه
نکرده و اطالعات فردی و بانکی خود در اختیار کالهبرداران قرار ندهند همچنین از پاسخگویی به
تماسهایی مبنی بر دریافت این بسته اینترنتی خودداری کنند.

اصفهان ،نیازمند اورژانس هوایی مستقل
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :استان اصفهان با داشتن مناطق سخت گذر و کوهستانی
مختلف  ،از اورژانس هوایی مستقل بی بهره است.طاهره چنگیز یکی از مطالبات حوزه علوم پزشکی
و امداد رسانی این خطه را اورژانس هوایی مســتقل دانست و گفت :شهرستان فریدونشهر در غرب،
خوروبیابانک در شرق و نطنز در شمال ،پادنا در جنوب سمیرم از دورترین و سخت گذرین نقاط استان
محسوب میشوند ،اما از اورژانس هوایی مستقل بی بهره هستند.وی افزود :ما از طریق یک بالگرد
هواپیمایی نیروی زمینی ارتش (هوانیروز) و با در نظر گرفتن و مراعات ضوابط نظامی عملیات هوایی
خود را انجام میدهیم.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکیدکرد :با توجه به اینکه استان اصفهان
معین بسیاری از استانها از جمله استان تهران در حوادث است ،حداقل سه فروند اورژانس هوایی با
این حجم ارائه خدمات نیاز دارد.چنگیز اضافه کرد :صنایع متنوعی در استان اصفهان بهخصوص صنایع
هســتهای و راهبردی وجود دارد که میطلبد ارائه خدمات ویژه به اســتان اصفهان در خصوص امداد

راهاندازی پویشی برای مشارکت جوانان اصفهان دراهدای خون
رییس برنامه ریزی ،جذب و نگهداری اهداکنندگان ادارهکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به مشارکت سه و نیم درصدی زنان دراهدای خون ،ابرازامیدواری
کرد با راه اندازی پویش اهدای خون دانشجویان دانشگاه علوم پزشــکی ،دختران دانشجو نیز در اهدای خون مشارکت کنند.زهره مسائلی اظهار کرد :به همین
مناسبت امسال پویش اهدای خون دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در کشور به راه افتاده تا مشوقی برای اهدای خون در میان جوانان باشد.وی با بیان اینکه
هر سال به مناسبت روز جهانی اهدای خون برنامه هایی برگزار و از اهداکنندگان خون مستمر خون قدردانی می کردیم ،گفت :سال گذشته و امسال به دلیل همه
گیری کرونا ،برنامه ها و جشن اهدای خون برگزار نشد ،اما به شکل دیگری سعی کردیم از اهداکنندگان مستمر خون قدردانی کنیم.رییس برنامه ریزی ،جذب و
نگهداری اهداکنندگان اداره کل انتقال خون استان ،یکی از برنامه های امسال روز جهانی اهداکنندگان خون را راه اندازی پویش اهدای خون دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی در سراسر کشور اعالم کرد و افزود :از دانشجویان علوم پزشکی اصفهان و کاشان دعوت می کنیم روزهای  ۲۳و  ۲۴خردادماه با هماهنگی قبلی به
مراکز اهدای خون مراجعه و درصورت واجد شرایط بودن ،خون خود را اهدا کنند.وی راه اندازی این پویش را راهگشای مسیری برای افزایش اهدای خون در قشر
جوان جامعه دانست و افزود :زمانی بیشترین میزان اهدای خون در سن  ۲۵تا  ۳۰سال بود ،اما االن به  ۳۵سال رسیده است و متاسفانه تعداد جوانانی که خون
اهدا می کنند کمتر شده  ،بنابراین حتما باید فرهنگ سازی شود تا جوانانی که دارای شرایط اهدای خون هستند جذب شوند.

رییس اداره مدارس غیر دولتی اصفهان:

تعهد استخدامی برای معلمان مدارس غیرانتفاعی وجود ندارد

منطقه در شهرستان اردســتان و زواره به
همراه مدیریــت بحران بــه منطقه اعزام
شدند.
وی افــزود :افزایش دمای دو الی ســه
درجه ای ،خشــکی هوا و پوشــش های
گیاهی شــرایط وقوع حریــق را در عرصه
های زراعی و باغی تشــدید کرده اســت.
مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری
اصفهان با اشاره به وقوع  ۱۰۵مورد حریق
در عرصه های کشــاورزی و مراتع استان
اصفهان در سال گذشته گفت ۵۶۸ :هکتار
از مراتع اســتان اصفهان طعمه حریق شد
که  ۴۳۰هکتار مرتــع و  ۱۳۸هکتار جنگل
را در برگرفــت .وی بیان کرد :جلســه ای
با محوریت مدیریت بحران اســتانداری
اصفهان در راستای کنترل و پیشگیری از
حریق در عرصه های کشاورزی و مراتع در
استان اصفهان برگزار شــد و به شهرداری
ها ابالغ شد تا مراتع آســیب پذیر در برابر
حریق را شناســایی کنند.شیشه فروش

معاون اجتماعی پلیس پیشــگیری پایتخت از کمین کالهبرداران با ترفند ثبت نام برای دریافت

با فرصت پیشآمده مبنی بر ثبتنام بســته اینترنت رایگان ،قصد اخــاذی از هموطنان را دارند،

تابستانه است.

هوایی بیشتر توجه و پشتیبانی تجهیزات و خدماتی ویژه ارائه شود.

رخ داد و تیم های امدادی و آتش نشانی

طبیعی و یگان حفاظــت از حیات وحش

اینترنت رایگان انتخابات ،هشــدار داد.سرهنگ سلطانی ضمن هشــدار درباره کالهبردارانی که

 ۴۰درجه سانتیگراد می رســد ،گفت :افزایش دمای دیروز اخیر محسوس بود ،چون الگوی دما کامال

بخش زواره سفلی شهرســتان اردستان

کالهبرداری با ترفند ثبتنام «بسته اینترنت انتخابات»
بسته اینترنت رایگان انتخابات خبر داد.

بیان اینکه دمای هوای اصفهان با شــیب مالیم تا آخر هفته افزایش پیدا می کند و در پایان هفته به

گیاهی و باغات روســتای ســرهنگ آباد

تصریــح کــرد :یــگان حفاظــت از منابع

سرهنگ وحید ســلطانی درباره سوءاســتفادههای احتمالی کالهبرداران با ترفند ثبتنام بسته

تابستانه این موقع از ســال شکل گرفته و باعث می شــود دمای هوا افزایش پیدا کند.امیرامجدی با

در محیط زیست مکلف شدند تا نسبت به
پیشگیری از حریق در مراتع و عرصه های
کشاورزی اصفهان اقدام کنند.وی اضافه
کرد :علت  ۹۸درصد از حریق های ســال
گذشته خطای انسانی است و در راستای
پیشگیری از آتش سوزی اطالع رسانی و
آموزش های الزم به مرتع داران و عشــایر
ارائه شده است.

رییس اداره مدارس و مراکزغیردولتی و مشارکتهای
مردمــی اداره کل آموزش و پــرورش اصفهان گفت:
هم اینک هیچگونه تعهد اســتخدامی برای معلمان
مدارس غیرانتفاعی از طرف وزارت آموزش و پرورش
اعالم نشــده اســت.وحید محمودی در پاســخ به
درخواســت جمعی از معلمان مــدارس غیرانتفاعی
اصفهان مبنی براستخدام درآموزش و پرورش افزود:
مدارس غیردولتی بخش خصوصی آموزش و پرورش

عکس روز
ورود گاردریل به
داخل پژو
یک دستگاه تاکسی پژو به
علت ســرعت و عدم توجه
به جلو ،به شدت با گاردریل
هــای میانی بزرگــراه امام
علی (ع) برخــورد کرده که
ایــن گاردریلها بــه بدنه و
اتاقک این پژو وارد شد.

محسوب میشوند و قوانین کارگری و کارفرمایی بر

غیرانتفاعی منطقی نیست و آموزش و پرورش تعهدی

جذب این دسته از نیروها حاکم است.وی بیانکرد:

نسبت به این موضوع ندارد و هرگونه فرآیند جذب بر

مراحل گزینش و نظارتی مدارس غیرانتفاعی توسط

اساس قوانین باال دستی است.محمودی یادآورشد:

آموزش و پرورش انجام میشود؛ اما هیئت موسس

با راه اندازی مدارس غیرانتفاعی قرار است بخشی از

این نهادهای آموزشی مسئولیت جذب و پرداخت حق

حجم کاری آموزش و پرورش به این مراکز ســپرده

و حقوق نیروهای خود را بر عهــده دارند.رییس اداره

شود و نبایدکادراین مدارس خواهان استخدام رسمی

مدارس و مراکز غیردولتی و مشــارکتهای مردمی

دولتی باشند .وی با بیان اینکه برخی از متولیان این

اداره کل آموزش و پرورش اصفهان ادامه داد :کمیته

مدارس حق و حقوق معلمــان را پرداخت نمی کنند،

و شورایی بر فعالیتهای مدارس غیرانتفاعی نظارت

اظهارداشــت :عملکرد این حوزه مورد بررســی قرار

دارد و باید متولیان ایــن حوزه حق و حقوق نیروهای

گرفته تا قراردادهای ســفید به امضا نرســد و موارد

خود را به خوبی پرداختکنند و با تخلفات آنها برخورد

قانونی جذب و پرداخت حق الزحمه نیروها به خوبی

میشود.بهگفته وی ،انتظاراستخدام معلمان مدارس

رعایت شود.

مستطیلسبز
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قضاوت داوران ایرانی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت داوران ایرانی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۱خبر

مروری بر بانوان ورزشکار اصفهانی که در عرصه ورزش کشور موفقیت کسب کرده اند؛

داد.مسابقات گروه  Jرقابت های لیگ قهرمانان آســیا از  ۳لغایت  ۱۸تیرماه به میزبانی تایلند
در شهر بوریرام در حالی برگزار می شود که با اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا بیژن حیدری به

دختران تاریخ ساز

عنــوان داور و علیرضا ایلدروم به عنوان کمــک داور برای قضاوت این گروه انتخاب شــده اند.
موعود بنیادی فرد بههمراه علی میرزابیگی و سعید قاســمی قضاوت دیدارهای گروه  Hو  Iرا
برعهده دارند.
مســابقات این دو گروه از تاریخ  ۴لغایت  ۱۹تیرماه به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می
شود.رقابت های گروه های  Fو  Gلیگ قهرمانان آســیا  ۲۰۲۱نیز به میزبانی تایلند از  ۳۱خرداد
لغایت  ۲۰تیرماه در شهر بانکوک برگزار می شود و علیرضا فغانی به همراه محمدرضا ابوالفضلی
و محمدرضا منصوری مسابقات این دو گروه را قضاوت خواهند کرد.

برنامه ویژه «اسکوچیچ» برای پنالتیها
تیم ملی ایران بازیکنان پنالتی زن زیادی را در فهرست خود دارد.شاگردان دراگان اسکوچیچ در
حالی رهسپار بحرین خواهند شد که چهار بازی سرنوشت ساز را در این کشور خواهند داشت و
احتمال دارد حتی کار صعودشان به تقابل گل کشیده شود.نکته جالب حضور پرتعداد بازیکنانی
است که طی سا لهای اخیر در ضربات پنالتی عملکرد خوبی داشــتهاند .کریم انصار یفرد در
جام جهانی به این شــکل دروازه پرتغال را باز و علیرضا جهانبخش نیــز در جام ملت ها پنالتی

جمالی در مسابقات جهانی وزنه برداری قهرمان جوانان

جهان درتاشکند دردسته 87کیلوگرم زنان برای ایران وزنه
زدکه درحرکت یک ضرب موفق بهکسب مدال برنزشد

خود را تبدیل به گل کرد.مهدی طارمی در دو فصل اخیر  ۱۰گل از روی نقطه پنالتی در لیگ پرتغال
زده و سردار آزمون نیز این فصل سه گل را با پنالتی به ثمر رساند .مهدی ترابی نیز  ۸پنالتی اخیر
با پرســپولیس را هدر نداده اســت.دیگر بازیکنان تیم ملی نیز کم و بیش در پنالتی زدن موفق
بودهاند .از کنعانی ،نعمتی و شجاع که در بازی با النصر پنالتی زدند تا احسان حاج صفی که در
تراکتور و البته تیم ملی ،عملکرد خوبی در پنالتی زدن داشته است.حال باید دید که اسکوچیچ
کدام بازیکن را به عنوان پنالتی زن اول تیمش انتخاب خواهد کرد.

پیش بینیهای درست «مهدی قائدی»
سمیه مصور

حرفهای مهاجم آبیها معموال درســت از آب در میآید.مهاجم جوان اســتقالل در کنار دیگر
بازیکنان با تجربه تیم ملی از امیدهای خط حمله ایران اســت .او در تــازه ترین مصاحبه خود
گفته تیم ملی به دور بعدی رقابت های مقدماتی جام جهانی صعود می کند .مهدی این حرف را
با اطمینان گفته است .جالب اینجاست معموال پیش بینی های او درست از آب درآمده است.
مثال امســال در مصاحبه ای با اطمینان گفت هم خودش در آسیا می درخشد و هم استقالل از
گروهش صعود می کند .این پیش بینی کامال درســت از آب درآمد .فصل قبل هم در آســتانه
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا قائدی گفته بود در آســیا نمایش فوق العاده ای برای آبی ها
خواهد داشــت .این پیش بینی او هم درســت از آب درآمد .ظاهرا در فینال لیگ قهرمانان هم
پیش بینی برد چلسی را کرده بود .کال او پیشگوی خوبی به نظر می رسد.

وزیر ورزش افغانستان از «حجازی» و «پروین» حرف زد
عبدالحفیظ رحیمی ،وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک افغانستان در برنامه سالم صبح
بخیر شبکه سه حاضر شــد و عالوه بر توضیح درباره جلساتش با مســئوالن ورزش ایران نکته

افغانستان حتی علی پروین را ستاره فوتبال ایران خواند.

رشته وزنه برداری به نام یک دختراصفهانی

ثبت شد تا بار دیگر رکوردی از درخشــش بانوان ورزشکار دیار گنبدهای
فیروزه ای در صفحات تاریخ به یادگار بماند .تاریخ سازی بانوی اصفهانی
تیم ملی وزنه برداری روز یکشــنبه در صدر اخبارهای ورزشی کشور قرار
گرف .یکتا جمالی موفق شد در روز  9خرداد  1400نخستین مدال جهانی
تاریخ وزنه برداری بانوان ایران را به دســت آورد .جمالی در مســابقات
جهانی وزنه برداری قهرمان جوانان جهان درتاشکند دردسته  87کیلوگرم
زنان برای ایران وزنه زد که در حرکت یک ضرب موفق به کسب مدال برنز
شد.یکتا جمالی  26آذر  1383در شــهر اصفهان متولد شد .وی از سال
 ۱۳۹۸و برای شرکت در مســابقات قهرمانی  ۲۰۱۹بزرگساالن جهان در
تایلند به تیم ملی بانوان دعوت شــده بود .پیش از این رویداد نیز برخی
دیگر از بانوان اصفهانی موفق به تاریخ سازی در عرصه ورزش کشور شده
بودند که در این گزارش مروری بر این بانوان ورزشکار خواهیم داشت:

جالبی گفت .او اعالم کرد ناصر حجازی را می شــناخت .رحیمی گفت در گذشــته که رسانه ها
اینقدر قوی نبودند ،آنها در افغانســتان بیشــتر فوتبال ایران را پیگیری می کردند .وزیر ورزش

اولین مدال جهانی تاریخ ورزش ایران در

مریم آچاک و گیتی محبان
دربازی های آسیایی  1974تهران ،تیم شمشیربازی زنان ایران توانست

اولین مدال طالی ورزش زنان ایران درمسابقه ای معتبرو بین المللی را

 ۲۰۱۰گوانگژو موفق به کسب مدال طال شد.این ووشوکار تیم ملی که

کسب کند .مهوش شفاعی ،گیتی محبان ،ژیال الماسی ،مریم شریعت

پیش از اعزام به رقابتهای آســیایی افتخاراتی همچون قهرمانی و

زاده و مریم آچاک ترکیب این تیم در آن مسابقات را تشکیل می دادند

نایبقهرمانی در رقابتهای جهانی را در کارنامهاش ثبت کرده بود در

که دو نفر از از ترکیب را بانوان اصفهانی تشکیل می دادند .مریم آچاک

گوانگجو دست به کار بزرگی زد.او با کسب مدال طالی وزن منهای 60

و گیتی محبان بعد ها به همراه این تیم در رقابت های المپیک مونترال

کیلوگرم این رقابتها به نخســتین بانوی ایرانی در تاریخ رقابتهای

 1976نیز راه یافتند تا تاریخ ســازی دیگری از آنها در ورزش کشور ثبت

آسیایی تبدیل شــد که از این رقابتها مدال طال میگیرد.پیش از او

شود.آچاک پس از پشت سر گذاشــتن دوران ورزشکاری در کسوت

پروانه تهرانی عضو تیم ملی تکواندوی بانوان در رقابتهای آســیایی

یک مربی به فعالیت ورزشی خود ادامه داد و سال هاست که به عنوان

 2002بوسان با کسب مدال برنز نخســتین مدال تاریخ ورزش بانوان

مربی تیم شمشیربازی اصفهان در لیگ حضور دارد اما گیتی محبان از

ایران از رقابتهای آســیایی را به دســت آورده بود ،اما مدال آزادپور

ایران مهاجرت کرد و سال هاست در آمریکا اقامت دارد .محبان عالوه بر

نخستین مدال طالی تاریخ ورزش بانوان ایران محسوب میشد.

شمشیربازی سابقه فعالیت در رشته های بسکتبال و والیبال به صورت
حرفه ای را نیز در کارنامه دارد تا یکی از بانوان ورزشکاری باشد که رکورد
ویژه ای را به نام خود ثبت کرده است.

پرتابگر نیزه پس از قرار گرفتن در لیست نفرات اعزامی به پارالمپیک توکیواظهار کرد :از  ۳۰فروردین که تمرینات خود را در پرتاب نیزه با حمایت فدراسیون جانبازان
و معلوالن و کمیته ملی پارالمپیک در کیش آعاز کردم ،تالشم کسب بهترین نتیجه در آخرین مرحله رکوردگیری دوومیدانی و قرار گرفتن در لیست نفرات اعزامی
به توکیو بود ،هر چند در تهران به دلیل تغییرات آب و هوایی و فشردگی تمرینات در کیش به رکوردی که انتظار داشتم ،دست پیدا نکردم ،اما عملکردم راضی کننده
بود و با ثبت رکورد  ۴۹متر و  ۲۴سانتی متر بیشتر از رکورد ورودی تیم ملی که ( ۴۶متر و ۴۹سانتی متر بود) توانســتم برای نخستین بار در بازی های پارالمپیک
توکیو حضور پیدا کنم.امان ا ...پاپی گفت :در حال حاضر تمریناتم را به گونه ای برنامه ریزی کرده ام که اگر مشــکلی پیــش نیاید بهترین رکورد (حداقل باالی ۵۰
متر) را در پرتاب نیزه به ثبت برسانم و عالوه بر کسب مدال طال در پارالمپیک توکیو رکوردشکنی نیز داشته باشم.این پرتابگر پارالمپیکی در خصوص تجهیزات خود
نیز خاطرنشان کرد :با حمایت فدراســیون و کمیته ملی پارالمپیک هیچ مشــکلی از نظر تجهیزات ندارم و حتی در اردوها از بهترین تجهیزات استفاده می کنیم تا
رکوردهای خوبی را به ثبت برسانیم.

خدیجه آزادپور
اولین مدال طالی بانوان ایرانی در تاریخ بازی های آسیایی نیز توسط

به کسب سهمیه المپیک شده است .وی نماینده کشور ایران در مسابقات

یک بانوی اصفهانی به دست آمد .خدیجه آزادپور در بازیهای آسیایی

تپانچه بادی  10مترو تپانچه  25متردربازی های المپیک  2016ریو بود.

چالش یک میلیارد و
 ۳۰۰میلیونی پیش پای
پرسپولیسیها
سوشا مکانی و شایان مصلح دو بازیکن پیشین
پرسپولیس ســال گذشــته به دلیل پرداخت
نشدن مطالباتشان از باشــگاه پرسپولیس
حکم این کمیته پنجره نقلوانتقاالتی ســرخ
پوشان دراسفند ماه بسته شد .پس ازاین اتفاق
و با مساعدت کمیته وضعیت ،سازمان لیگ و

رییس فدراسیون بدنسازی:

توافق مدیران باشگاه پرسپولیس با طلبکاران،

حرف هایم شوخی بود

سرخ پوشان تضمین دادند تا تاریخ  18خرداد

رییس فدراســیون بدنســازی دربــاره اظهارنظر
جنجالی خود در جمع خبرنــگاران مبنی بر اینکه از
طریق حامی مالی فدراســیون بدنسازی موفق به

واکسنکرونا صادرنکرده ایم و اینکه چطوراسپانسر

دریافت واکسن کرونا شده اســت ،اظهار کرد :من

فدراسیون واکسن وارد کرده است ،با انکار صحبت

در کنار آقای پوالدگر و صالحی امیری نشسته بودم

های خود ،گفت :چه کسی گفته من واکسن زده ام؟

و برای لحظاتی ماســکم را درآوردم تا چای بخورم.

حرف هایم شــوخی بود و منظورم این بود که چون

ظهر نیز بعد از صــرف ناهار تعــدادی از خبرنگاران

قبال کرونا گرفته ام در بدنــم آنتی بادی دارم ،وگرنه

از من پرســیدند چرا ماســک نزدید که من هم در

هیچ واکسنی دریافت نکرده ام!نصیرزاده در ادامه،

جواب به شــوخی گفتم برای اینکه شــما ســوژه

به جلسه مشترک اخیر با وزیر ورزش افغانستان و

داشته باشــید .بعد آن ها گفتند ممکن ناقل کرونا

رییس فدراســیون جهانی پاورلیفتینگ اشاره کرد

باشــید که من هم در جواب گفتم نه .من واکسن

و گفت :مباحث بســیار خوبی در این جلسه مطرح

کرونــا زده ام.عبدالمهــدی نصیــرزاده گفت :این

شــد .نایب رییس اول کمیته المپیک افغانستان

صحبت ها شوخی بود و من اصال نمی دانستم این

که ریاست فدراســیون بدنســازی این کشور را بر

توسط یک بانوی اصفهانی به دســت آمد.گلنوش سبقت الهی که  29آذر
 1369دراصفهان به دنیال آمد نخستین بانوی دیارزاینده رود استکه موفق

به کمیته وضعیت شکایت کردند و در نهایت با

غذا و دارو مبنی بر اینکه هیچ مجوزی برای واردات

نخستین ســهمیه کاروان ایران در رقابت های المپیک در بخش تپانچه

خبر روز

پرتابگرپارالمپیکی :برای کسب طال تالش میکنم

افراد خبرنگار هســتند!وی درباره موضع سازمان

گلنوش سبقت الهی

ماه سال جاری مطالبات طلبکاران داخلی این
باشگاه را پرداخت کنند.باشگاه پرسپولیس در
همان زمان با تعدادی از طلبکاران داخلی خود
به توافق رســید ،اما با نزدیک شــدن به تاریخ
عهده دارد نیز در این جلسه حضور داشت .در زمینه
گسترش همکاری ها و جلب حمایت برای حضور
پاورلیفتینگ دربازی های آسیایی و همچنینکمک
به توسعه پاورلیفتینگ در افغانستان مباحث بسیار
خوبی مطرح شد .افغانستان قهرمانان خوبی دراین
رشته دارد و آن ها ازافتتاح آکادمی فداسیون جهانی
بدنســازی در ایران اســتقبال کردند .قرار است به
زودی تفاهم نامه ای بین فدراسیون های بدنسازی
دو کشور به امضا برسد.

وعده داده شــده ،مدیران باشگاه پرسپولیس
تا چند روز آینده باید مطالبــات  800میلیونی
سوشــا مکانی و  500میلیونی شــایان مصلح
را پرداخت کنند و در غیر ایــن صورت با جرائم
دیگری از سوی کمیته وضعیت مواجه خواهند
شد.در همین راستا شــنیده میشود باشگاه
پرسپولیس مبلغ مطالبات مکانی و مصلح را
آمادهکرده است و تا چند روزدیگراین مطالبات
پرداخت خواهد شد .البته باشگاه پرسپولیس
همچنان نسبت به رای کمیته استیناف درباره

عکس روز

مطالبات سوشا مکانی معترض و معتقد است
این بازیکن به دلیل مسائل انضباطی در زمان
حضور در پرســپولیس به انــدازه  50درصد از
مبلغ قــراردادش جریمه شــده و چطور رای

آقا یگل
پرسپولیس
واکسن ایرانی زد

پرسپولیس ،به دلیل مسائل انضباطی شش

فــاز دوم تزریــق وا کســن

ماه از حضور در میادین محروم شــد و باشگاه

کووایــران برکت آغاز شــده و
داوطلبین واکســن های خود
را دریافــت می کنند .فرشــاد
پیــوس آقــای گل ســابق و
پیشکســوت پرســپولیس،
وا کســن ایرانــی کرونــا
دریافت کرد.

ابتدایی  145میلیونیکمیته وضعیت ،درکمیته
اســتیناف به  800میلیون تومــان تغییر کرده
است.سوشــا مکانی در زمان حضور در باشگاه

پرسپولیس به همین دلیل به اندازه  50درصد
از مبلغ قرارداد  800میلیونــی این بازیکن ،او را
جریمه کرد ،جریمهای که به گفته وکیل سوشا
مکانی و کمیته استیناف در سازمان لیگ ثبت
نشده اســت و به همین دلیل سرخ پوشان به
پرداخت کل مطالبــات  800میلیونی محکوم
شدهاند.

فوتبالجهان
اولین درخواست «آلگری» ازمدیران یوونتوس مشخص شد
ماسیمیلیانو آلگری ،مربی ایتالیایی به یوونتوس برگشت .این مربی ایتالیایی در دو سال اخیر و
از زمان جدایی از تیم تورینی از مربیگری دور بود و در حالی که پیشنهادهای زیادی داشت اما در
نهایت با قلبش انتخــاب کرد و تصمیم
گرفت به تیم ســابقش برگــردد .حاال
آلگری در اولین درخواستش از مدیران
یوونتوس خواســته تا مانوئل لوکاتلی
را به خدمت بگیرند .یکی از مشــکالت
پیرلو در فصل گذشــته این بــود که در
ترکیب یوونتوس ،بازیســاز مناســبی
وجود نداشــت که توپ را به مهاجمان
برســاند .در حقیقت آرتور تنها بازیکن
خالق تیم بود اما بازیکن برزیلی فصل
جالبی نداشــت .ربیو ،رمزی ،بتانکور و مک کنی نیز نتوانســتند این نقش را بپذیرند و به همین
خاطر است که گاتزتا دلوا اسپورت گزارش داده که لوکاتلی اولین درخواست آلگری برای خرید در
تابستان است.آلگری از زمان حضورش در میالن به خوبی لوکاتلی را می شناسد و به همین خاطر
است که می خواهد این بازیکن را به تیمش اضافه کند .مانوئل در حال حاضر در تیم ملی ایتالیا
نیز جایگاه ثابتی پیدا کرده است.لوکاتلی تا سال  2023با ساسولو قرارداد دارد و قیمتش حدود
 40میلیون یورو تخمین زده می شود .او بازیکنی اســت که تقریبا کل زمین را پوشش می دهد و
خالقیت و قدرت بازیسازی خوبی دارد .او در فصلی که گذشت 40 ،بازی داشت که چهار گل زد اما
در هر بازی به طور میانگین  82پاس داد که  89درصدش به مقصد رسید.البته اگر آلگری نتواند
لوکاتلی را در ترکیبش داشته باشد از مدیران یووه خواهد خواست تا پیانیچ را از بارسلونا برگردانند.

فشار«توخل» به مدیران باشگاه چلسی برای
جذب «لوکاکو»
توماس توخل که چند ماه پیش جانشــین فرانک لمپارد در چلسی شد و این تیم را در این مدت
کم متحول کرد و در نهایت شنبه شب موفق شد آبیپوشان لندنی را به قهرمانی در لیگ قهرمانان
اروپا برســاند ،حاال قصد دارد ترکیب این تیم را برای فصل آینده تقویت کند.بر اســاس گزارش
«گاردین» انگلیس؛ این مربی آلمانی در حــال برنامهریزی برای به خدمت گرفتن روملو لوکاکو
اســت ،مهاجمی که پس از جدایی کونته از اینتر ،زمزمه جداییاش از این تیم به گوش میرسد.
توخل بر این باور است که برای قهرمانی در رقابتهای فصل آینده لیگ برتر تیمش تقویت شود ،از
اینرو از مدیران باشگاه چلسی خواسته تا مهاجم بلژیکی اینتر را به خدمت بگیرند.توخل که خود
گفته میشود در آستانه امضای قرارداد دو ساله جدیدی با باشگاه چلسی است ،پس از قهرمانی
این تیم در لیگ قهرمانان اروپا ،روز یکشنبه مالقاتی با رومن آبراموویچ مالک باشگاه داشته و به
او گفته که برای فصل آینده باید حداقل سه بازیکن به ترکیب آبیهای لندنی اضافه شوند که یکی
از آنها روملو لوکاکو است .چلسی بازیکنانی همچون هری کین از تاتنهام ،ارلیگ هالند و جیدون
سانچو از دورتموند و دکالن رایس از وستهام را نیز زیرنظر دارد.مدیران باشگاه اینتر اما تمایلی به
فروش روملو لوکاکو ندارند و در تماسی که با این مهاجم بلژیکی داشتهاند ،به او گفتهاند که اشرف
حکیمی تنها بازیکن کلیدی این تیم خواهد بود که در این تابستان از جمع نراتزوری جدا می شود.
لوکاکوی  28ســاله که بین سالهای  2011تا  2014در چلســی عضویت داشت ،در سال  2019در
ازای  74میلیون یورو از منچستریونایتد به اینتر پیوست و در این مدت  64گل در  95بازی برای
نراتزوری به ثمر رساند .او تا سال  2024با اینتر تحتقرارداد دارد و ارزشش در بازار نقلوانتقاالت
 100میلیون یورو است.

بامسئولان
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گفت وگوی مدیران شهری اصفهان و فلورانس پیرامون اجرای پروژه مشترک
هنری بین دو شهر خواهرخوانده؛

انتشارآثارهنری مشترک درشبکه های اجتماعی
ایران و ایتالیا

شهردار اصفهان در برنامه «هر یکشنبه ،یک افتتاح»:

شعار عدالت طلبی با قضاوت ناعادالنه ممکن نیست

بعد از گذشــت حدود  22ســال از پیمان خواهرخواندگی اصفهان و فلورانس ،برای نخستین بار
مدیران شهری این دو شهر برای تولید آثار هنری مشترک تبادل نظر کردند و در نشستی آنالین
جزئیات اجرای این فعالیت هنری در حوزه موســیقی را مورد بررســی قرار دادنــد .به گزارش
آتش نشانی و اســتقرار مقر فرماندهی مجهز آن ،هزینه شده است.
شــهردار اصفهان تصریح کرد ۲۴ :ایســتگاه آتش نشانی در خدمت
مردم بوده است که در این دوره مدیریت شهری ایستگاه آتش نشانی
اطشــاران به تعداد ایستگاههای شهر اضافه شــده و سه ایستگاه در
مناطق یک ،هشت و  ۱۴شــهرداری به زودی افتتاح خواهد شد.وی
خاطرنشــان کرد :در آینده نزدیک کلنگ احداث یک ایســتگاه آتش
نشانی در منطقه هفت و ایســتگاه دیگر در ناژوان بر زمین زده خواهد
شد ،این اقدامات به معنای توجه به تامین امنیت مردم و حفظ جان
و مال آنها و پاسداری از تمامیت یک شــهر است و این که همه بدانند
برای وجود تک تک شهروندان ارزش قائل شدهایم.نوروزی با اشاره
به بعضی از بی انصافیها در بیان اظهار نظرها گفت :مگر میتوان برای
رسیدن به پیروزی حرفهای غلط زد؟ ،صدا و ســیما نباید خبرهای
کذب پخش کند و مجریان رادیو هــم نباید مبلغ نیات گروهی خاص
شــوند چرا که این رفتارها با اصول شــهرداری که برای اداره یک شهر
با حکمرانی خوب اقدام کــرده ،همخوانی ندارد.وی بــا تاکید بر این
که میزان قضاوت مردم اســت اما باید در عملکردمــان حقوق تمام
شــهروندان را بــدون تبعیض مورد توجــه قرار دهیــم ،تصریح کرد:

اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،پس از گفت وگوی آنالین شهردار اصفهان و شهردار
فلورانس و طرح پیشــنهاد همکاری های مشــترک فرهنگی و هنری برای بهره گیری بیشتر از
ظرفیت های فرهنگی و هنری دو شــهر خواهرخوانده ،مدیران حوزه روابط بین الملل اصفهان و
فلورانس در نشستی مشترک پیرامون نحوه اجرای برنامه ها و رویدادهای فرهنگی – هنری دو
شهر گفت وگو کردند.
در این نشســت ،ایمان حجتی ،مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره به
گفت وگوی اخیر شهردار اصفهان و فلورانس در مورد موضوعات مشترک بین دو شهر خواهرخوانده
اظهار کرد :عزم ما این بود که جنبه تاریخی دو شهر اصفهان و فلورانس را در قالب همکاری مشترک
نشان دهیم که در همین راستا تولید آثار هنری در حوزه موسیقی دو کشور و انتشار در شبکه های
اجتماعی می تواند موثر واقع شده و برای دوستداران دو شهر و مخاطب جهانی جذاب باشد .وی
ادامه داد :آثار تهیه شده برگرفته از فرهنگ موسیقایی دو کشور است که برای همکاری مشترک
هنرمندان و آشنایی مردم دو شهر اصفهان و فلورانس با زبان مشترک هنر ،تهیه و منتشر خواهد
شد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان افزود :در گفت و گوی شهردار اصفهان و
فلورانس بر چهار محور طرح شــهروند دیپلمات ،فعالیت های هنری مشترک دو شهر ،تبادالت
علمی و دانشــگاهی با محوریت نهادهای مربوطه و دانشــگاه ها و پروژه تراموا صحبت شد که
موضوعات هر چهار محور در حال پیگیری و اقدام است.

«برابری» اصل مسلم برای اجرای عدالت است؛ مگر میتوان ناعادالنه

استقبال ازایده پروژه مشترک درحوزه موسیقی

شــهردار اصفهان ادامه داد :اگر امروز هر خبرگزاری از این اقدام مهم

در این نشست ،خانم زامپارال ،مشاور شهردار فلورانس در امور بین الملل و فرهنگی با استقبال از

قضاوت کرد و شعار عدالت طلبی داد.
شهردار اصفهان در آیین بهره برداری از تجهیزات سازمان آتش نشانی

ایمنی آن را افزایش دهیم؛ اگر امروز ســازمان آتش نشانی اصفهان

شهرداری که در طول تاریخ مدیریت شهری یگانه است ،سخن نگوید

و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان و افتتاح مرکز فرماندهی آتش

بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان هزینه کرده اســت تــا هنگام وقوع حادثه

دور از انصــاف عمل کرده اســت؛ مردانی که شــب و روز برای تامین

نشانی و اتاق فرمان کشور اظهار کرد :اتفاقات مهمی در تاریخ شهرداری

زودتر بر آن فرود آیــد و غلبه پیدا کند و اگــر میبینید امروز مردم در

آسایش شهروندان از تمام هستی خود گذشته و ایثارگرانه هر لحظه

اصفهان در حوزه آتش نشــانی رقم خورد.قــدرت ا...نوروزی افزود:

کارخانهها ،مزارع ،دشــتها و سراســر ایران به هنگام زلزله و وقوع

در خدمت تامین ایمنی شهر هستند تا همه شهروندان راحت زندگی

توسعه پایدار اصول مسلم و شاخصههای متفاوتی دارد و تاب آوری

حادثه اطمینــان دارند مجموعه بزرگی به نام آتش نشــانی با مردان

کنند ،باید قدرشناسی شــوند چرا که آنها همچون سربازان مسلح در

از مهم ترین اصول آن است چرا که ایمن سازی شهر میتواند زندگی

غیور و دالور آماده هســتند همچون عقاب در آسمان ایران پرواز کرده

صحنه نبرد در حال جنگ با ناامنی هســتند و ســهم بزرگی در تامین

توأم با آرامش را بــرای مردم مهیا کند؛ اصفهان زنده اســت و زندگی

و بر آن حادثه فرود آیند ،افتخار بزرگی است؛ همین اقدامات تبعات

آسایش همه مردم دارند ،بنابراین باید به خوبی دیده شوند و حقوق

در آن جریان دارد؛ شــهری که زندگی در آن جریان دارد باید با افتخار

حوادث را کم و جــان مردم را در امان نگه مــیدارد و فرد حادثه دیده

آنها به درستی تامین شود.

کمتر آسیب میبیند.

نوروزی با بیان این کــه نزدیک به  ۲۰۰نفر از طریــق آزمون و دریافت

گفتنی اســت؛ پیمان خواهرخواندگي اصفهان و فلورانس در جريان سفر المبرتو ديني ،وزير امور

مجوز در سازمان آتش نشانی اســتخدام شدهاند در حالی که مسائل

خارجه وقت ايتاليا به تهران و هيات همراه در ســال  77به امضاي دو طرف رســيد تا زمینه ساز

استخدامی آنها میتوانســت زودتر حل شود ،تا این جمعیت به خیل

اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی – هنری مشترک باشد؛ ظرفیت های این پیمان طی سال

عظیم آتش نشــانان بپیوندند تاکید کرد :بی شــک برای اجرای این

های اخیر بالفعل نشد و طی چهار ســال اخیر فعالیت ها و رایزنی هایی برای احیای روابط بین

اقدام مهم تدبیر الزم بود که خوشبختانه رقم خورد.وی با بیان این که

دو شهر آغاز شد که نتیجه یکی از این فعالیت ها ،اجرای رویدادهای مشترک هنری بین دو شهر

پرداخت حقوق و مزایای آتش نشانان باید مورد توجه قرار گیرد ،افزود:

است .شهردار اصفهان در شــرایط کرونا از فرصت گفت وگوهای آنالین برای حفظ و بهبود روابط

نمیتوان از کســی که دغدغه حقوق دارد انتظار اطفای حریق و نجات

خواهرخواندگی با شــهرهای مختلف اســتفاده کرد و هر هفته گفت وگوهای مجازی و آنالین با

جان شهروندان را داشت.

شهرداران شهرهای خواهرخوانده و همچنین سفرای کشورهای مختلف داشت.

تداوم پیدا کند و تاب آوری آن افزایش یابد.شهردار اصفهان ادامه داد:
شاید برخی تصور کنند که تاب آوری فقط در حوزه کالبد است هر چند
تاب آوری کالبدی نیز وجود دارد و هر روز باید تقویت شــود ،اما تاب
آوری فرهنگــی ،اجتماعی ،اقتصادی و ایمنی برای تامین آســایش
مردم بسیار حائز اهمیت است.
نوروزی با تاکید بر این که در ابتدای فعالیت این دوره مدیریت شهری
اعالم کردیم که میخواهیم شهر را ارزان اداره کنیم و این هدف تحقق
یافته است ،گفت :یکی از مشخصههای اداره ارزان شهر این است که

اختصاص  ۴هزارو  ۱۰۰میلیارد تومان برای کاهش آالیندگیها
وی بــا تاکید بر این که حــق مردم باید ادا شــود ،گفت :کســانی که
میگویند حق مردم این نیســت که شهر آلوده باشــد باید بدانند در
بودجه امسال چهار هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار در راستای کاهش
آالیندگیها و تقویت زیرساختهای شهر هزینه میشود و امروز ۲۰۰
میلیارد تومان برای تامین تجهیزات و خرید مجهزترین وسایل نقلیه

خبر ویژه

بامسئولان
روایت بانوان ازشهر
رییس اداره فرهنگی اجتماعی منطقه چهار شهرداری اصفهان از برگزاری مسابقه ساخت پادکست
با عنوان «شهر از نگاه بانوان» خبر داد.محمدرضا رهبری با اشاره به برگزاری این مسابقه در قالب
رویداد «رسانه شهر خود باشیم» ،اظهار داشت :برپایی کارگاه ساخت پادکست و برگزاری مسابقه
پادکست بخشی از پازلی است که در راستای بهبود محالت و در چارچوب موضوعات چه طور شهر
را رصد کنیم و چه طور برای بهتر شــدن وضعیت شهر با مشارکت شــهروندان اقدام کنیم ،صورت
گرفته است.
وی افزود :برای اینکه از دیدگاه شــهروندان نســبت به شــهر آگاه شویم و با مشــارکت آنها به
تغییر وضعیت موجــود به وضعیت مطلوب اقدام کنیم ،تصمیم به برگزاری مســابقه پادکســت
با محوریت بانوان گرفتیم زیرا بانوان از دیدگاه و منظر خاصی به شــهر نــگاه می کنند اما معموال
در برنامه ریزی های شــهری به آن ها کمتر توجه شده و رســانه ها نیز کمتر به انعکاس دیدگاه
بانوان نســبت به شــهر اقدام کرده اند.وی تصریح کرد :با برگزاری این مسابقه در تالش هستیم
به بانوان این پیام را بدهیم که برای انعکاس نظرات و دیدگاه هایشــان منتظر رســانه رســمی
نباشــند و خودشــان صاحب رســانه شــوند ،یعنی با ابزاری مانند پادکســت حرف هایشــان
را بزنند.
وی با بیان اینکه فرصت شرکت در مسابقه تا  20خرداد است ،ادامه داد :از همه بانوان شهر اصفهان
به ویژه بانوان شــهرداری منطقه چهار درخواســت داریم این فرصت را غنیمت شمرده و روایت
خودشــان از شــهر را در قالب موضوعاتی چون بیان دغدغه های فردی و اجتماعی با محوریت
تجارب مان در زندگی شــهری و آنچه کرونا به ما یاد داد ،در یک پادکســت  5تا  15دقیقه ای به
شماره 09392009957ارســال کنند.رهبری خاطرنشان کرد :پادکســت های منتخب در اختیار
مدیران شهری قرار می گیرد تا در جریان دیدگاه ها و نظرات بانوان قرار گیرند و آن ها را در برنامه
ریزی های شهری لحاظ کنند.

معاون شهردار اصفهان مطرح کرد:

تحقق شعار«شفافیت
مالی» درشهرداری
اصفهان

معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان
اظهار کرد :شــهرداری اصفهان برای تحقق
شعار شفافیت مالی تمام صورتهای مالی

«فرونشست» حیات شهرو شهروندان را تحتالشعاع
قرارمیدهد
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان گفت :مطالعهای پیرامون موضوع
فرونشست زمین در اصفهان انجام شده و در حال بررســی راهکارهای عبور از این شرایط سخت
هستیم.علیرضا صادقیان در جلســهای که با موضوع «فرونشست زمین» برگزار شد ،اظهار کرد:
کالن شهر اصفهان در آستانه تدوین طرح جامع است در عین حال با شرایط سختی به واسطه کم
آبی در سالهای اخیر رو به رو است و فرونشست زمین یکی از معضالت جدی این شهر به شمار
میرود.وی با بیان این که فرونشست چیزی فراتر از بحران است و شرایط دشواری را برای شهر
اصفهان به وجود آورده است ،افزود :پیرامون موضوع فرونشســت زمین در اصفهان مطالعهای
انجام شده و در حال بررسی راهکارهای عبور از این شرایط ســخت هستیم.معاون برنامهریزی
و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد :آنچه باعث نگرانیها شده ،مجموعه
شرایطی است که باعث فرونشست و ســرعت یافتن این پدیده شــده که مطالعات آن در حال
بررسی است؛ چنان که متولیان اداره شهر و سایر دستگاههای مرتبط در استان به حل این معضل
کمک کنند از بروز فاجعه جلوگیری خواهد شد.
صادقیان اظهار کرد :شاید خشک شدن زاینده رود فقط از نگاه کشاورزی و آب شرب مورد توجه
قرار گرفته باشــد ،اما فرونشســت زمین حیات شــهر و شــهروندان را در آینده به صورت جدی
تحتالشعاع قرار خواهد داد.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد :زاینده رود و
جاری شدن آب در بستر آن نقطه اتکای پیگیریها برای موضوع فرونشست باشد.

و جزئیات این طرح تاکید کرد و افزود :تهیه و انتشار ویدئوکلیپ از آثار موسیقایی دو کشور ایران
و ایتالیا از ســوی هنرمندان موســیقی این کشور مد نظر ماســت.وی ادامه داد :این آمادگی در
شهرداری فلورانس وجود دارد تا با اســتفاده از ظرفیت های رسانه ای و شبکه های اجتماعی ،به
معرفی آثار تولیدشده بپردازد.
مشاور شهردار فلورانس در امور بین الملل و فرهنگی افزود :امیدواریم با نهایی شدن جزئیات باقی
مانده در مورد این همکاری ،هرچه زودتر آثار تولیدشده در شبکه های اجتماعی برای شهروندان
هر دو شهر ارائه شود.

عضو شورای شهر:

همراهی شورا با شهرداری باید دوطرفه باشد
رییسکمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهراصفهان اظهارکرد :ازشروع دوره پنجم شورا نزدیک به چهارسال میگذرد و دراین مدت لوایح
بسیاری ازطرف شهرداری ارسال و اعضای شورای شهربه دلیل فوریت داشتن آن بالفاصله لوایح دوفوریتی و با اندک زمان درکمیسیونهای تخصصی،گاهی به صورت
فوقالعاده نسبت به بررسی آن اقدام و نتیجه پس ازیک هفته اعالم شده است.شیرین طغیانی افزود :همراهی شورا با شهرداری همیشگی بوده و این همراهی باید
دوطرفه باشد بنابراین الزم است طرحهاییکه ازطرف اعضای شورای شهرارائه میشود با پرهیزازبی تفاوتی توسط شهرداری به مرحله اجرا برسد.رییسکمیسیون
عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهراصفهان تصریحکرد :طرح مربوط به تشکیل شهرداری بافتهای تاریخی سالگذشته ارائه و نهایتا طی بررسی در
جلسات متعدد مقررشدکه شهرداری تا قبل ازارائه بودجه  ۱۴۰۰نسبت به تعیین سازوکارآن اقدامکند؛ اما این اتفاق رخ نداد.وی ادامه داد :درزمان بررسی بودجه ۱۴۰۰
دوباره ضمن تاکید براهمیت موضوع مقررشدکه تا پایان اردیبهشت  ۱۴۰۰نسبت به اجرایی شدن طرح اقدام شود؛ اما تاکنون جلسهای برای آن برگزارنشده است.

و تفریغ بودجه را منتشرمیکندکه افراد اهل
فن میتوانند این اسناد را مشاهده کرده و
امور مالی شــهرداری را رصد کنند.مرتضی

ایدهای نو برای تبدیل پسماند تربه اتانول ،کمپوست و بیوگاز

را از طریق برگزاری مناقصــات انجام داده

در قالب یک برنامه نوآورانه فرصت بروز استعدادهای

آموزش هزاره سوم ،پســماند و محیط زیست ،زنان و

نوجوانان را فراهم کرده تا بتوانند در بســتری علمی و

توسعه ،شهرو شــهروندی و فضای مجازی برگزارشد

تخصصی مسائل شهر را ببینند و برای آن راهکارهایی

و تیمها پس از ارائه ایدههای خود در مراحل ابتدایی و

جدید بر مبنای نوآوری و کارآفرینــی ارائه کنند.وی با

همراهی منتورها و مشاوران ،ایدهها را تصحیح و تکمیل

اشاره به مشارکت و همراهیگسترده سازمان مدیریت

کردند و در نهایت به مراســم اختتامیه راه یافتند.وی

پسماند شهرداری اصفهان دربرگزاری این رویداد ،ادامه

با ابراز خرســندی از انتخاب یکی از ایدههای ارزشمند

داد :اززمان شروع این رویداد سازمان مدیریت پسماند

پویش پســماند و محیط زیســت به عنوان رتبه برتر

شهرداری اصفهان با پشتکار دوشادوش سایر نهادها

رویداد ،افزود :هدف ازمشارکت دربرگزاری این رویداد،

در برگزاری رویداد ،آموزش و مشاوره همکاری داشته

جلب مشارکت نوجوانان برای حل مسائل شهرو دیدن

طهرانی با بیان اینکه شــهرداری اکثر امور
و متن مناقصهها را در حداقل یک روزنامه
محلی ،یک روزنامه سراسری و یک سایت
اینترنتی منتشــر میکنــد همچنین تمام
فروشها را با مزایده عمومی انجام میدهد،
تصریح کرد :برای تمام قراردادها و فروش
زمینها یا پروژههای مشــارکتی ،فراخوان
انجــام داده و از هیچ گونــه ارتباط ویژهای
در این راستا استفاده نشــده که پیمانکار،
شرکت یا مشاوری ازارتباط خاصی برخوردار
شــود.معاون مالی و اقتصادی شــهردار

معاون شهردار اصفهان:

اجرای پروژه مشترک هنری بین دو شــهر اصفهان و فلورانس بر شکل گیری چارچوب همکاری

اصفهان تاکید کرد :در حــال حاضر حقوق
مدیران شهری شفاف است؛ پرداختهای
ویژهای به مدیــران نداریم و مدیران همان
ارقام قانونی را دریافت میکنند.وی با بیان
اینکه در این دوره با تشکیل خزانهداری کل
در شــهرداری به نظم درآمدها و هزینهها
کمک کرده و ایــن فرآیند را ســاماندهی
کردیم ،گفت :خزانه ،استفاده بهینه از منابع

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
از برگزاری مراســم اختتامیه نخستین رویداد دانش
آمــوزی «رد پا» پــس از یک دوره  ۵ماهــه آموزش،
مشــاوره و منتورینگ خبر داد.رحیــم محمدی اظهار
کرد :رویداد دانش آموزی «ردپا» که حاصل مشارکت
هنرستان دخترانه نوایی ،ســازمان مدیریت پسماند
شهرداری اصفهان ،هنرستان ابوذر ،اداره کل آموزش و
پرورش استان اصفهان ،اداره فرهنگی سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ،اداره شهردوستدار
کودک و دیگر ســازمانهای شهرداری اصفهان است،

عکس روز

درآمدی اســت که وقتی متمرکز باشــد،
پولهای پراکنده مناطق و ســازمانها نیز

نصب تندیس
حیوانات در
اصفهان

با تشــکیل صندوق ذخیره ،شهرداریهای

تندیس بسیاری از حیوانات

در این خزانــه متمرکز میشــود و به امور
اولویتدار تخصیص پیدا میکند تا پروژهها
معطلی مالی نداشته باشد.طهرانی با اشاره
به ایجاد صندوق ذخیره در شهرداری ،گفت:
مناطــق و ســازمانها شــش درصــد از
درآمدهای خود را در آن ذخیره میکنند تا از
این منابع به شهرداری یا سازمانی که نیاز به
هزینهکرد برای اجرای پروژه دارد وام کوتاه
مدت و قرضالحسنه پرداخت شود.

در بوستا نها و معابر اصفهان
بهچشــم می خورد که حاصل
دسترنج پیکرتراشان این دیار
در دههاخیر است.

که حاصل آن راهیابی چندین ایده درخشان در زمینه

راه حلها از دریچه ذهن آنها بوده و در این مســیر تنها

مدیریت پســماند به مرحله داوری نهایی بوده است.

با ریل گذاری و تسهیلگری به جای آموزش مستقیم

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

امکان رشد فکر و ارتقای ایدهها را فراهم کردهایم تا از

با اشاره به اینکه این رویداد در مقطع هنرستان ،میان

این طریق بتوانیم ضمن آموزش و فرهنگسازی برای

سه مدرســه و در چند محور اصلی برگزار شد ،توضیح

نسل نوجوان ،ایدههای ارزشــمند آنها را برای توسعه

داد :این رویداد درپویشهایی شامل اقتصاد خانواده،

شهری بهکاربگیریم.

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

سه شنبه  11خرداد  20 / 1400شوال  1 / 1442ژوئن  / 2021شماره 3266

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

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

آشپزی

سوباتان؛ بهشت زمینی شمال ایران
یکی از زیباترین ییالقهای بهشــتی ایران ،بدون شــک

و لمس طبیعت بکر به آنجا ســفر میکنند .ســوباتان در

امکانات ییالق سوباتان چیست و چگونه به آنجا برویم؟

سوباتان است .ســوباتان که در  ۲۲کیلومتری شهر لیسار

ارتفاعات  ۱۹۰۰تا  ۲۵۰۰متری ازسطح دریا واقع شده است و

برای اقامت دراین ییالق میتوانید ازمسافرخانهها و حتی

و در خطه سرســبز گیالن واقع شــده ،یکی از زیباترین و

به همین دلیل سکنه این منطقه درفصل پاییزبه دلیل برف

خانههای محلی استفادهکنید .بازارمحلی و چند مغازه هم

«فرنی ورمیشل»

چشمنوازترین ییالقهای کشور محســوب میشود .در

سنگین و سرمای شدید به جنگلهای دامنه البرزو سواحل

برای تهیه مواد غذایی در دسترس بوده اما امکانات آنها

مواد الزم  :ورمیشل خرد شده یک پیمانه ،روغن ۲قاشق

فصل بهار و به ویژه خردادماه زیبایی سوباتان به اوج خود

خزر کوچ میکنند.ســوباتان نه تنها طبیعــت مثالزدنی

محدود است .کباب گوسفند ،سوجا دیله ،پنیر سرخ شده،

میرسد و هرعالقهمند به طبیعتی را مجذوب خود میکند.

و دیدنی دارد ،بلکــه دارای قدمت تاریخی هم اســت .در

بره بریان ،نان سوجانون و نان کومبه از غذاهای محلی و

اگر به طبیعت سرســبز و دیدنی خطه گیــان عالقهمند

اطراف سوباتان ،گورستانهایی وجود دارد که هزاران سال

لذیذ این ییالق به شمار میروند که محلیها آنها را تهیه

هستید ،تماشای ییالق ســوباتان به ویژه در خردادماه را

قدمت دارنــد و آن گواهی بر قدمت تاریخی این بهشــت

و به فروش میرسانند .اگر قصد سفر به سوباتان را دارید،

از دست ندهید .سفر به ســوباتان در این ماه ،مانند سفر

ایرانی است .آبشار ورازان ،چشمه باتمان بالق ،غار طبیعی

تجربه غذاهای محلی این ییالق را فراموش نکنید .پنیر و

به بهشت اســت .در ادامه همراه باشید تا بیشتر شما را با

گنجخانه ،سیاه چادرهای عشایر ،دریاچه نئور ،آبشارماهار،

ماست محلی ازسوغات این منطقه محسوب میشود.این

گودالهای سنگی و بسیاری دیدنیهای طبیعی،تاریخی

ییالق سراسر چمنزار و مراتع است و سرسبزی طبیعت آن

و فرهنگی دیگر در این منطقه قرار دارند.تماشای فرهنگ

خیرهکننده خواهد بود .به همین دلیل اغلب طبیعتگردان

ســوباتان که در زبان تالشی ســووتون نامیده میشود ،از

عشایرنشینهای سوباتان و سیاه چادرها ،خانههایکاهگلی

و افرادیکه عالقهمند به طبیعتگردی هستند ،به بازدید از

ییالقهای شهرستان تالش است« .سو» به معنی گلپر و

و کلبههای چوبی از دیگر دیدنیهای این منطقه است که

این ییالق بهاری میروند .در این منطقه آنتن تلفن همراه

«وتون» به معنی روییدن است .این منطقه سرسبزازگیالن

هر ساله گردشگران داخلی و خارجی بسیاری برای لمس

به درستیکارنمیکند و با سفربه اینجا باید مدتی ازفضای

را به دلیل آنکه محل رشد گلپر است ،سووتون نامیدهاند که

فرهنگ زندگی مردم بومی این منطقه و طبیعتگردی به

مجازی و تلفن همــراه خود فاصله بگیریــد تا به آغوش

سوباتان آشنا کنیم.

ییالق سوباتان کجاست و چه دیدنیهایی دارد؟

در طول زمان به سوباتان تغییر پیدا کرده است.سوباتان در

آنجا سفرمیکنند .مهمترین و جذابترین دیدنی سوباتان

طبیعت بروید.سوباتان در ۳۶کیلومتری غرب شهرتالش،

فصل بهار ،تابستان و اوایل پاییز سکنه دارد .فصل بهار و به

را میتوان طبیعت بکرارتفاعات آن دانست .بی دلیل نیست

 ۲۱کیلومتری جنوب شرقی دریاچه نئور و  ۲۲کیلومتری

ویژه خرداد ماه ،این ییالق همچون بهشت سرسبزو مطبوع

که چندین دهه است که از ییالق سوباتان به عنوان منطقه

ضلع غربی شهر لیسار واقع شده اســت .از میدان آزادی

میشود و به همین دلیل گردشگران بسیاری برای فراغت

گردشگری نمونه یاد میشود.

تهران تا سوباتان حدود هشت ساعت فاصله است.

غذاخوری،شیر ۶پیمانه،شکریک دوم پیمانه،پودرهل یک هشتمقاشق
چای خوری،زعفران حل شده درآب جوش یک دوم قاشق چای خوری
(اختیاری)،بادام خرد شده  ۲قاشق غذاخوری،خالل یا پودرپسته برای تزیین

طرزتهیه  :یک تابه نچسب بزرگ را روی شعله متوسط داغکنید .سپس روغن را داخل آن بریزید.
ورمیشل را داخل تابه بریزید و تفت بدهید تا به رنگ طالیی روشن درآید.شیررا آرام آرام اضافه
کنید و هم زمان شعله زیرتابه را زیادکنید .وقتی شیرجوش آمد دوباره شعله را روی متوسط تنظیم
کنید .حدود نیم ساعت بگذارید شیرروی شعله مالیم بماند تا غلیظ شود و حجمش تقریبا نصف
مقداراولیه شود .دراین مدت مرتب مواد را هم بزنید وکف و دیوارههای تابه را پاککنید تا مواد
نسوزند و فرنی شما طعم تلخی نگیرد.شکر ،زعفران ،هل و بادام خرد شده را اضافهکنید و هم
بزنید تا خوب مخلوط شوند .بگذارید فرنی  ۵دقیقه دیگرروی حرارت بماند و سپس آن را از
روی شعله بردارید .البته اگردوست دارید فرنی سفتترشود میتوانید مدت بیشتری
آن را روی شعله بگذارید .اما توجهکنیدکه وقتی فرنی خنک شود غلیظترخواهد
شد.فرنی ورمیشل شما آماده است .آن را درظرف سرو بریزید و با مغزپسته
یا بادام تزیینکنید .میتوانید فرنی راگرم سروکنید یا بگذارید
خنک شود .اگردوست دارید میتوانید روی فرنی
مقداریکشمش هم برزید.

ساخت «دودکش» ازسرگرفته شد

استندآپ کمدی انتخابات درتلویزیون

تصویربرداری سریال «دودکش» که از اواســط اردیبهشت ماه به دلیل

برنامه « کاندیدا طور» آماده نمایش شد.ابوالفضل حاجیان تهیه کننده

شیوع کرونا متوقف شــده بود ،چند روزی اســت ،از سر گرفته شده

برنامه «کاندیداطور» است و این برنامه با ساختاراستندآپکمدی با

است.سیما تیرانداز ،بازیگر دودکش با انتشار عکسی از خود ،هومن

موضوع انتخابات به معنایکلی در 30قسمت طراحی و نوشته شده

برقنورد ،الهام اخوان ،امیرحسین رستمی و برزو نیک نژاد در پشت

است .بازیگران این برنامه محمد امین میمندیان ،سید حمید علیزاده

صحنه سریال «دودکش  »۲نوشت« :ما دودکشیها در یک قاب… ما

،امیر بیشه و امین شفیعی از نگاه طنز موضوعات و مسائل مربوط به

دوستتون داریم ،شما چی؟»او همچنین درپینوشت این نکته را یادآوری

انتخابات را بیان میکنند .ازدیگرموضوعات مورد بحث دراین برنامه اخالق

کرده استکه بازیگران نمیتوانند سرصحنه فیلمبرداری ماسک بزنند.

انتخاباتی  ،پاکدستی  ،موج سواری  ،رقیب هراسی و ....است.

مدیرعامل ایرانسل مطرح کرد:

هدفگذاری فوالد مبارکه برای تحول دیجیتال ،سنگ بنایی برای
سایرحوزههای صنعتی

تعامل رابطان خانه کارگرو آبفای اصفهان با محوریت مدیریت مصرف آب
در نشست رییس اداره آموزش همگانی آبفای استان اصفهان با رابطان خانه

نهایت همکاری را با آبفای استان اصفهان در دستور کار قرار می دهد.اضافه

کارگر ،بر همکاری و تعامل این تشکل مردمی با آبفای اصفهان در خصوص

می شــود در پایان این نشســت به پنج نفر از رابطان حاضر در جلسه ،لوازم

مصرف بهینه آب تاکید شد.محسن شفیعا در جلسه ای که با حضور  60نفر از

کاهنده مصرف اهدا شد.

رابطان و تشکل های خانه کارگر برگزار شد،گفت :انتظار می رود تشکل های
خانه کارگر در انعکاس و انتشار محتوا های آموزشــی با محوریت مدیریت
مصرف آب در فضای مجازی با آبفای اســتان اصفهــان همکاری کنند.وی
رابطان خانه کارگر را حامیان یا ســفیران آب در ادارات نامید و اظهار داشت:
حضور رابطان خانه کارگر در ادارات می تواند نقش موثری در فرهنگ سازی
مصرف درست آب در میان کارکنان دســتگاه های اجرایی ایفا کنند.در ادمه
این نشست رییس امور اعضای خانه کارگر اصفهان گفت :خانه کارگر استان
اصفهان از لحاظ تعداد اعضا و ارائه خدمات آموزشــی در کشــور رتبه اول را
داراست.
محمود امانی پور افزود :با توجه به محدودیت منابع آبی در کشــور و استان
یکی از مهم ترین برنامه های آموزشی که امسال خانه کارگر در اصفهان برای
اعضا در نظر گرفته ،آموزش مصرف بهینه آب اســت.وی اظهار داشت :خانه
کارگر اســتان اصفهان در زمینه فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب در جامعه

مدیرعامل شرکت ایرانسل گفت :نسل  5زمینهساز زیرساخت تحول دیجیتالی
اســت که برای حوزههای صنعتی تعریف شده اســت و ما امیدواریم که این
هدفگذاری در فوالد مبارکه ســنگ بنای خوبی برای سایر حوزههای صنعتی
مثل خودرو ،انرژی و کشاورزی باشد .بیژن عباسی آرند ،مدیرعامل ایرانسل
در آیین امضای تفاهمنامه فوالد مبارکه و ایرانسل با بیان این که فوالد مبارکه
سهم جدی در توسعه اقتصادی کشــور دارد ،بیان داشت :شرکت فوالد مبارکه
نقش بسیار بزرگی در تامین نیازهای کشور و صادرات دارد.وی با اشاره به تولید
محصوالت باکیفیت در فوالد مبارکه افزود :شــرکت فــوالد مبارکه در ردهها و
استانداردهای بینالمللی درحال تولید است.مدیرعامل ایرانسل ضمن تقدیراز
تالشهای مدیران وکارکنان شرکت فوالد مبارکه ادامه داد :پرسنل فوالد مبارکه
توانستهاند فوالد مبارکه را به عنوان یک مجموعه موفق در سطح کشور سربلند
کنند.وی بیان داشــت :فوالد مبارکه با رهبری در جادهسازی زیرساختهای
صنعت در طرح تحول دیجیتال به درســتی نیاز جدی توسعه آینده صنعت را
شناسایی و برنامهریزی کرده است.عباسی آرند با بیان این که شرکت ایرانسل
به عنوان یک همکار در کنار شرکت فوالد مبارکه است ،تاکید کرد :ایرانسل وارد
پانزدهمین سال شکلگیری شده و شرکت جوانی محسوب میشود.
فوالد مبارکه پیشتازطرح تحول دیجیتال درکشوراست
وی تاکید کرد :باید بتوانیم با کمک فناوری درصدد ارتقای بهرهوری و کاهش
هزینهها در صنایع باشیم تا صنعت بتواند خدمات بهتری در اختیار مشتریان
خود قرار دهد؛طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه قطعا با کمک فناوری نسل 5
میتواند سرعت بگیرد.مدیرعامل شرکت ایرانسل با اشاره به مشارکت با شرکت
فوالد مبارکه عنوان داشت :با امضای تفاهمنامه با فوالد مبارکه درصدد همکاری
بیشتربا این شرکت هستیم چراکه فوالد مبارکه دراجرای طرح تحول دیجیتال
در کشور پیشتاز است.وی خاطرنشــان کرد :فوالد مبارکه همواره در مدیریت
دانش فعال است و زمینههای خوبی برای همکاری با ایرانسل دارد که در این
راستا نیز همافزایی خوبی محقق خواهد شد.

هدفگذاری فوالد مبارکه برای تحول دیجیتال
سنگ بنایی برای سایرحوزههای صنعتی

مدیرعامل شرکت ایرانسل ادامه داد :فناوری نسل  ۵یک فناوری تحولساز و
جهشی بزرگ در صنعت تلفن همراه است ،چراکه در این نسل عمدتا در حال
ایجاد زیرساخت تحول صنعتی هســتیم.وی افزود :در نسل  5تلفن همراه،
ســرعت بیشــتر ،تاخیر کمتر و حجم تبادل اطالعات فراهم بوده و زمینهساز
زیرساخت تحول دیجیتال در حوزه صنعت اســت که یکی از اهداف طراحان
شــبکه نســل پنجم از ابتدا اســتفاده از این فناوری در کاربردهای صنعتی
اتصالهای انبوه بوده است.عباسی آرند اضافهکرد :نسل  5زمینهساززیرساخت
تحول دیجیتالی اســت که برای حوزههای صنعتی تعریف شــده است و ما
امیدواریم که این هدفگذاری در فوالد مبارکه ســنگ بنای خوبی برای سایر
حوزههای صنعتی مثل خودرو ،انرژی و کشاورزی باشد.
ایرانسل زیرساخت شبکه برای تجهیزنسل  5را فراهم کرده است
مدیرعامل شــرکت ایرانسل خاطرنشــان کرد :پروانه شکلگیری و تاسیس
ایرانسل در ســال  1384از طرف وزارت ارتباطات صادر و تا یک سال بعد وارد
فرآیند اجرا و ارائه خدمات شــد.وی با بیان این که ایرانسل به عنوان دومین
اپراتور بزرگ تلفن همراه در کشــور ،بزرگ ترین اپراتور دیتا و حوزه دیجیتال
است ،اذعان داشــت :این شــرکت با بیش از  55میلیون مشترک ،نیمی از
ترافیک تلفن همراه کشــور را پوشــش میدهد.عباســی آرند با بیان این که
ایرانسل در سال  99نخســتین اپراتوری بود که اولین ســایتهای نسل  5را
وارد کشــور کرد ،تصریح کرد :بیش از  2سال اســت که در حال کار کردن روی
زیرساختهای خارجی هستیم.وی با اشــاره به اینکه ایرانسل آمادهسازی
زیرساخت شبکه در کل کشور برای تجهیز به نسل  5را فراهم کرده است ،گفت:
زیرساختهای کامل دسترسی به نسل  5در ایرانسل آماده است و در هر جای
کشور میتوانیم خدمات خود را ارائه دهیم.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان:

روستاهای دارای تنش آبی دراولویت طرح های تامین آب قرارمی گیرند
طرح های تامین آب استان اصفهان با اولویت روستاهای دارای تنش آبی،
بازنگری شده و از اعتبارات ملی بهره مند می شوند .مدیر عامل شرکت آب و
فاضالب اســتان اصفهان با اعالم این خبر ،افزود :تامین پایدار آب روستاها
از اولویت های این شرکت است و تا پایان سال جاری ،حداقل  65روستای
دیگر از چرخه آبرسانی سیار حذف خواهند شد .هاشــم امینی که در جلسه
مجمع صورت های مالــی طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای آبفای
استان اصفهان سخن می گفت ،با اشاره به حدود  300کیلومتر اجرا و اصالح
شبکه های آب روستایی در قالب طرح  ، 300-100در سال گذشته ،عنوان کرد:
از مهم ترین نتایج این طرح کاهش قابل توجه آب بدون درآمد در روســتاها
و مدیریت مصرف آنها بود که به کاهش ســرانه مصرف آب در روستاها منجر
خواهد شد .وی پراکندگی روستاهای استان به خصوص در اردستان و نایین
را از مشکالت اصلی آبرسانی پایدار به آنها دانست و گفت :از حدود  460هزار
نفر جمعیت روســتایی تحت پوشش 420 ،هزار نفر از روســتاییان در قالب
مجتمع های روستایی به صورت پایدار آبرسانی می شوند .امینی در خصوص
وضعیت تصفیه خانه های فاضالب درحال ساختگفت :تصفیه خانه فاضالب
فوالدشهر تا دهه فجر امسال تکمیل و وارد مدار بهره برداری می شود و تصفیه
خانه های فاضالب نطنز و چادگان در حال حاضر حدود  70درصد پیشــرفت
فیزیکی داشته که به شرط تامین اعتبارات عمرانی ،مراحل تکمیل آن سرعت
می یابد .وی افزود :پکیج تصفیه خانه فاضالب شــهر تودشــک نیز به شرط
تامین اعتبارات عمرانی ،امسال وارد مدار بهره برداری خواهد شد .مدیر عامل

آبفای استان اصفهان با اشاره به قدمت و فرسودگی شبکه فاضالب درشهرهای
اصفهان ،خمینی شهر و شاهین شهر ،افزود :بخش عمده ای از کلکتورهای
فرسوده شهر اصفهان با روش های نوین و معمول اصالح شده و با دریافت 50
میلیون یورو از قسمت دوم اعتبارات فاینانس و برگزاری مناقصه بین المللی،
ادامه اصالحات انجام می شود .وی در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی
آبفای استان اصفهان گفت :هم اکنون  95درصد از خدمات  23گانه شرکت در
شهرها و روستاها به صورت غیر حضوری ارائه می شود.

