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آگهی مزایده غیرحضوری

شماره 1400/252354 :
تاریخ 1400/03/29 :

هتل آستان:

دردو طبقه با زیربنای  2500مترمربع شامل  46سوئیت( 4 ،3و  5تخته) ،ساالنه به مبلغ پایه  2/160/000/000ریال.
بدینوسیله به اطالع می رساند نمایندگی اوقاف و امور خيريه بخش امامزاده(بادرود) و هیات امناء آســتان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد
علیهماالسالم در نظر دارند بهره برداری از هتل متعلق به آستان مقدس را به شرح ذیل به مدت یک سال از طریق آگهی مزایده به اجاره واگذار نمایند:
شروط و تعهدات

)1متقاضیان مي توانند تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  1400/04/19پیشــنهاد خود را کتبا و در پاکت های درب بسته به دبیرخانه این نمایندگی تحویل و
رسید دریافت نمایند.
)2کمیسیون مزايده راس ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  1400/04/20در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد.
 )3متقاضیان می توانند با هماهنگی این نمایندگی یا هیات امناء آستان مقدس در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
 03154347777-8تماس حاصل نمایند.

م الف1152219:

هیات امناء آستان مقدس -نمایندگی اوقاف و امورخيريه بخش امامزاده-بادرود

آگهی مزایده

نوبت دوم

شهرداری سده لنجان درنظردارد ساختمان واقع دربهشت مطهربه متراژ 200مترمربع را به عنوان انبارازطریق مزایده به متقاضیان
واجد شرایط واگذار نماید.
لذاکلیه متقاضیان حداکثرتا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ  1400/04/09مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان
شهرداری و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره  031-52432323تماس حاصل فرمایند.

حسین ناظم الرعایا -شهردارسده لنجان

م الف1148813:

آگهی مزایده عمومی مرحله پنجم

نوبت دوم

شهرداری اژیه به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر اژیه ،در نظر دارد تعداد سه پالک از زمین های مجموعه کارگاهی متعلق به خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی
به فروش برساند؛ لذا متقاضیان می توانند از تاریخ  1400/04/01لغایت پایان روز  ،1400/04/10پیشنهادات خود را به شهرداری اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
ً
ضمنا سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله ،در اسناد مزایده مندرج است.

قیمت پایه هرمترمربع (ریال)

متراژپالک (مترمربع)

موقعیت پالک

شماره پالک

ردیف

4/500/000

420

بلوار بسیج -بلوار  45متری

32

1

4/500/000

420

بلوار بسیج -بلوار  45متری

33

2

4/500/000

420

بلوار بسیج -بلوار  45متری
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م الف1148807:

حسین نظام زاده اژیه -شهرداراژیه

کافه سیاست

سیاست
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واکنش«احمدی نژاد» به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
محمود احمدی نژاد ،رییس جمهور پیشین کشورمان اظهار کرد :در آینده ایران با تحوالت بزرگ و
اصالحی روبه رو خواهد بود؛ اما به نظر نمی رســد که در کوتاه مدت تغییرات چندانی در سیاست

رسانه های غربی در مورد انتخابات ایران چه گفتند؟

خارجی روی دهد.

روزگار پسا پیروزی

احمدی نــژاد در پاســخ به پرســش
خبرنــگار اســپوتنیک در خصــوص
سیاست خارجی ایران در دولت جدید
ایران گفت :شــرایط منطقــه و جهان،
شرایطی بسیار پیچیده و در حال تحول

فرارو -سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ،در روز جمعه ۲۸

اســت .کل ملت هــا دارند بــه نتیجه

خرداد ماه  ۱۴۰۰برگزارشد و با پیروزی ابراهیم رییسی خاتمه یافت .بسیاری

واحدی می رســند که نظــم حاکم بر

ازجریانهای سیاسی و رسانهای منطقهای و فرامنطقه ای ،به طورویژه آن را

جهان ،نظم موفقی نیســت و نظمی که

پوشش دادند .از همان آغازین روزهای ثبتنام نامزدها ،بررسی روند تایید

امروز جهــان را اداره می کند نتواســته

صالحیتها و در نهایت اعالم اسامی هفت کاندیدای نهایی ،بسیاری از این

اســت امنیت ،صلح ،رفاه و آزادی را به ارمغان بیاورد .وی ادامه داد :بنابراین باید در آینده نزدیک

جریانهای سیاسی و رسانه ای ،به طرق مختلف سعی داشتند تا تصویرکلی

منتظر تحوالت بزرگی در مناسبات و نظم جهانی باشــیم .در ایران هم تحوالت بزرگ و اصالحی

انتخابات ایران را مخدوش کرده و تا جای ممکن با ایجاد فضای ناامیدی و

اتفاق خواهد افتاد؛ اما به نظر نمی رســد که در کوتاه مدت تغییرات چندانی در سیاست خارجی

تنش در عرصه سیاست داخلی ایران ،عمال فاصله میان ساختار سیاسی و

اتفاق بیفتد.

مردم در ایران را تا جای ممکن افزایش دهند.انتقادات گسترده جریانهای

اما همراه با تحوالت انســانی در آینده ای نه چندان دور مناسبات جهان کال تغییر خواهد کرد و به

سیاسی و رسانهای مغرض غربی و منطقهای ازماهیت دموکراسی و انتخابات

تبع آن مناسبات ایران هم تغییر می کند.

درایران ،به طورخاص با طرح این ایدهکه انتخابات جاری درایران را بایستی

رویای یکدستی که محقق شد!
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت :ما مردم ایران ،به جناح اصولگرا یک حاکمیت یکدست بدهکار
بودیم که حاال با انتخابات  28خرداد  1400تحقق پیدا کرده اســت .هر ســه قوه به اضافه شورای
نگهبان ،نیروهای نظامی و ســایر اندامهای حاکمیتی از یک جناح هستند و مردم بدهی خود را
پرداخت کردهاند،فقط میماند وعدههای بسیار شیرین و رویایی که این جناح داده است.

واکنش آمریکا به نتیجه انتخابات ایران
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری ایران روز جمعه برگزار شــد و وزارت کشور ایران
اعالم کرد که ابراهیم رییسی با کسب  ۱۷میلیون و  ۹۲۶هزار و  ۳۴۵رای به پیروزی رسیده است.
وزارت خارجه آمریکا روز شنبه  ۲۹خرداد از فرآیند انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتخاب
ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهوری این کشور انتقاد کرد.
یک سخنگوی وزارت خارجه گفته است که خبر اعالم پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست
جمهوری توسط وزارت کشــور ایران را دیده است .این ســخنگو وزارت خارجه آمریکا گفت« :اما
ایرانیها از حق خود برای انتخاب رهبران شــان در یک فرآیند انتخاباتی آزاد و منصفانه محروم
شدند».

چیزی ورای صرف انتخابات ،و در راستای حرکت از«جمهوری اسالمی» به
سمت «حکومت اسالمی» (نظیرآنچه «انسیتو مطالعاتی تونی بلر» مطرح
ســاخته) ارزیابی کرد ،همراه بود .در واقع از منظر آنها ،ســیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهورایران ،به طورخاص پازلی ازچهارچوبی ایدئولوژیک
اســت که به زعم جریانهای سیاسی و رســانهای منطقهای و غربی ،قرار
است در چهارچوب آن ،جمهوریت نظام جمهوری اسالمی ایران ،تضعیف و
اساسا نقش مردم درعرصه حکمروایی اینکشور،کاهش یابد .دراین رابطه
میتوان بهگزارش پایگاه خبری «فارین پالیســی» بــا عنوان «جمهوریت
جمهوری اسالمی ایران ،در حال مرگ است» ،اشاره کرد.به گزارش فرارو ،در
این راستا ،جریانهای سیاسی و رسانهای غربی ،در رسانههای برجستهای
نظیرآسوشــیتدپرس ،بلومبرگ ،فارینپالیسی ،نیویورک تایمز ،واشنگتن
پست ،میدل ایست مانیتور ،میدل ایست آی ،نشنال اینترست ،واشنگتن
فری بیکن و پولیتیکو،کم و بیش سه خط اصلی رسانهای را اززبان تحلیلگران
خود درمورد انتخابات ایران مطرحکردندکه درادامه به آنها اشاره میشود.
 :۱آیا اساسا دموکراسی درایران برقراراست؟
اولین خط رسانهایکه تحلیلگران رسانههای غربی درمورد انتخابات ایران از
مدتها قبل درپیشگرفتند و دربحبوحه انتخابات نیزبه طورویژه درمورد آن
مانوردادند ،زیرسوال بردن اصل انتخابات و دموکراسی درداخل ایران بود.

پسلرزههای یک دیدارانتخاباتی عجیب

دراین راستا ،فارین پالیسی درگزارشی با عنوان «انتخابات قابل پیش بینی

پنج تــن از دبیران ســرویس و خبرنگاران روزنامه شــرق ،اســتعفا دادند .مدیر مســئول این

ایران» ،اساسا برگزاری انتخابات درایران را تشریفاتی ارزیابیکرد و نسبت

روزنامــه تاکنــون واکنشــی بــه از دســت دادن نیروهــای اصلــی تحریریــهاش نشــان
نداده اســت! دیدار حضــوری مدیــران مســئول روزنامههای اصالحطلــب با ســید ابراهیم
رییســی ،ســه روز مانــده بــه انتخابــات ،بــا واکنــش گســترده و منفــی روزنامهنــگاران
مواجه شد.

به کم رنگ شدن اصل جمهوریت در این کشور هشدار داد .این خط خبری
البته از ابتدای پیروزی انقالب نیز همواره از ســوی جریانهای سیاسی و
رسانهای غربی درموردکشورمان عملیاتی شده است .اغلب این جریانهای
رسانهای سعی داشــتند اینگونه وانمود کنند که اساس مردم ایران به نحو

گستردهای انتخابات  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰را مورد بی اعتنایی قرار داده اند و به

معادالت بین المللی مرتبط با ایران را پیچیدهتر کند .این جریانها به طور

طورخاص با زیرسوال بردن اصل انتخابات ایران و مشروعیت آن نیزسعی

خاص پیش بینیکرده اندکه احتمال دارد ایران همچنان دردولت آتی خود

کردند اینگونه به مخاطبان خود القا کنند که اساسا برقراری دموکراسی در

نیز به روند تنش زدایی با کشورهای عرب منطقه نظیر عربستان سعودی

داخل ایران ،شدنی نیست.

و امارات ادامه دهد.

 :۲دولت آتی ایران با چه چالشهایی رو به رو است؟

 :۳روند احیای «برجام» دردولت آتی ایران چگونه خواهد بود؟

یکی دیگر از خطوط خبری و تحلیلی که جریانهای سیاســی و رسانهای

دررابطه با روند مذاکرات وینکه با هدف احیای توافق برجام انجام میشود،

غربی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران درپیش گرفتند ،پرداختن

جریانهای سیاسی و رسانهای غربی عمدتا به این مسئله اشاره کرده اند

به این پرسش بود که اولویتهای اصلی دولت آتی ایران و رییس جمهور

که به احتمال فراوان ،دولت آتی ایران نیزهمچنان به مذاکرات هستهای با

جدید اینکشوردرمورد مسائل مرتبط با سیاست داخلی ایران چیست؟ به

طرفهای بینالمللی برجام ادامه خواهد داد.دراین رابطه به طورخاص دو

طور خاص در این رابطه میدل ایست مانیتور مینویسد« :دولت آتی ایران

دیدگاه مطرح میشود :فارین پالیسی در مقالهای با عنوان «ایران قبل از

تا حد زیادی باید معطوف به مبارزه با فســاد و بازیابی سرمایه اجتماعی

خروج دولت حسن روحانی ،به یک توافق هستهای نیاز دارد» مینویسد:

در این کشور باشــد .از ســویی ،این دولت باید تا حد زیادی چالشهای

«به احتمال فراوان یک توافق دردوره حضورروحانی درقدرت منعقد خواهد

اقتصادی داخلی ایــران را مدیریت کند و تا جای ممکن شــبح تفکرات و

شد و درنتیجه دولت آتی ایران نیزدرهمان ریل ،با غرب (البته درچهارچوبی

ایدههای نولیبرالی راکه براقتصاد ایران برای بیش ازسه دهه سایه افکنده و

خاص) تعامل خواهدکرد».درطرف مقابل ،عدهای ازجریانهای سیاسی و

چالشهای زیادی را برای آن ایجادکرده است،کمرنگکرده و ازبین ببرد».

رسانهای غربی براین باورندکه دولت آتی ایران ،رویکردی تهاجمی را درمورد

در بحث سیاست خارجی نیز ،بسیاری از جریانهای سیاسی و رسانهای

توان هستهای این کشــور در پیش خواهد گرفت و درعمل موجب تشدید

غربی اینگمانه زنی را مطرحکرده اندکه دولت آتی ایران احتماال درتقابالت

تنشها میان ایران و غرب خواهد شد .با این حال ،اینطوربه نظرمیرسدکه

خود با آمریکا و اسراییل ،برخالف دولت میانه رو «حسن روحانی» ،رویکرد

با توجه به موضعگیری «ابراهیم رییسی» مبنی برپایبندی به روند احیای

تهاجمی تــری را اتخاذ خواهدکردکه این مســئله میتواند تا حدیکالف

برجام ،روند وین همچنان ادامه یابد.

خبر روز

نیویورکتایمز:

تهران ازآمریکا ضمانت کتبی عدم خروج ازبرجام درخواست کرده است
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» درگزارشی به بررسیگفتوگوهای وین برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک پرداخت.دراینگزارش آمده یکی ازموانع اصلی درروند
احیای برنامه جامع اقدام مشترک درخواست ایران برای تعهدنامهکتبی ازسوی واشنگتن استکه هیچ دولت بعدی آمریکا نتواند همانند «دونالد ترامپ» ،ازتوافق خارج شود.
یک مقام آمریکایی دراین زمینهگفتکه ایرانیها چیزی دائمی میخواهندکه یک خواسته منطقی است؛ اما هیچ دموکراسی واقعی نمیتواند چیزی راکه ایران میخواهد
بدهد.نیویورک تایمزدرادامهگزارش خود درتوجیه ناتوانی آمریکایی درارائه ضمانت مورد درخواست ایران نوشت« :برجام یک توافق بوده و یک پیمان به شمارنمیآید چون
بایدن همانند اوباما ،نمی تواند موافقت دو سوم سنای آمریکا با این توافق را داشته باشد بنابراین برجام میتواند یک توافق نامه اجرایی باشد و هررییس جمهورآتی همانند
ترامپ میتواند آن را اجرا نکند» .دولت آمریکا اردیبهشتماه سال  ۱۳۹۷از«برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) خارج شده و ضمن اعمال تحریمهای متوقف شده ذیل
این توافق ،تحریمهای دیگری علیه ایران وضعکرد.تروئیکای اروپا بهرغم مخالفتهای لفظی با خــروج آمریکا از برجام به وعدههای خود برای جبران آثار این خروج عمل
نکردند .جمهوری اسالمی ایران درواکنش به بیعملیکشورهای اروپایی در ۵گام طبق مفاد برجام تعهدات خود ذیل برجام راکاهش داد .ایران بعد ازبرداشتن این پنجگام در
 ۱۵دیماه  ۱۳۹۸اعالمکرد دیگربا هیچ محدودیتی درحوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی ،درصد غنی سازی ،میزان مواد غنی شده ،و تحقیق و توسعه) مواجه نیست.

وحید حقانیان:

حضورسه رقیب برای رییسی،
امداد الهی بود
سید وحید حقانیان دریادداشتی به تحلیل آرایش
حضور کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری
سیزدهم پرداخت.حقانیان در بخش هایی از این
یادداشت نوشته است :توجه داشته باشیم که در
این مقطع حساس از تالش های صبورانه ،جناب
آقای محســن رضایی و جناب آقــای دکتر امیر
حسین قاضی زاده هاشمی ،کمال تشکر را داشته
باشیم .این برادران با وجود فشارهای شدید عده

وزارت خارجه آمریکا :

ای و بــا تحلیل و افکار خــاص ،صحنه انتخابات

به تداوم مذاکرات با ایران بعد ازانتخابات متعهد هستیم

در پایــان ششــمین دور مذاکــرات وین ،نشســت

مورا» معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه

کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش برگزار

اروپاست.دور ششــم مذاکرات وین به منظور احیای

شد.این نخســتین دور مذاکرات هســتهای پس از

برجام روز شــنبه  ۲۲خرداد ماه با برگزاری نشســت

برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری ایران و پیروزی

کمیسیون مشــترک برجام در وین آغاز شد و همان

«ابراهیم رییسی» اســت .بر همین اساس ،نشست

روز عباس عراقچی در اظهاراتی اعالم کرد که جمهوری

کمیســیون مشــترک برجام بهمنظــور جمعبندی

اسالمی ایران بدون رســیدن به خواستههای کلیدی

م شــده در دور ششــم مذاکرات ،از
رایزنیهای انجا 

خودش قطعا توافق نخواهد کرد .عراقچی روز جمعه

ســاعت ( ۱۴:۳۰به وقت تهران) با حضور نمایندگان

 ۲۸خــرداد نیز در وین بــا رافائل گروســی ،مدیرکل

ایران و گروه ( ۴+۱چین ،فرانســه ،آلمان ،روســیه،

آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدارکرد.نشست اخیر

انگلیس) و نماینده اتحادیه اروپا در گرندهتل شــهر

کمیســیون برجام درحالی برگزاری شــد که ابراهیم

وین برگزارشد«.سید عباس عراقچی» معاون سیاسی

رییســی در انتخابات پیروز شد و شــش هفته دیگر

وزیرامورخارجه ریاست هیئت ایرانی را دراین نشست

رییس جمهور ایران می شــود .دولت آمریکا بامداد

بر عهده و ریاست این نشســت هم بر عهده «انریکه

یکشــنبه به پیــروزی ابراهیم رییســی در انتخابات

را ترک نکرده و تا آخر رقابت هــای انتخاباتی ،با
انرژی ،بــاور و جدیت در صحنه باقــی ماندند تا
انتخابات ۱۴۰۰با وجود تبلیغــات چندین ماهه و
سنگین دشمنان ،رنگ و بوی واقعی و رقابتی به
ریاســتجمهوری واکنش نشــان داد.وزارت خارجه
آمریکا در بیانیهای اعالم کــرد که به تداوم گفتوگوها
با ایران برای احیای توافق هستهای ،بعد از انتخابات
نیز متعهد است .در این بیانیه از انتخابات ایران انتقاد
شده و آمده استکه انتخابات ریاستجمهوری ،۱۴۰۰
«آزاد و عادالنــه نبوده» اســت.چند روز پیش پایگاه
«اکســیوس» به نقل از یک منبــع آگاه اعالم کرد که
ایاالت متحده خواستار آن اســت که پیش از مراسم
تحلیف رییسجمهوری جدید ایران ،با اینکشوردرباره
توافق هستهای مذاکرهکند.

نشست سه جانبه
وزرای خارجه ایران،
ترکیه و افغانستان
این نشست سه جانبه با حضور
محمــد جــواد ظریــف ،مولود
چاووش اوغلــو و محمد حنیف
اتمر ،وزیران امورخارجهکشورهای
ایــران ،ترکیــه و افغانســتان
درحاشــیه مجمع دیپلماســی
آنتالیا درترکیه برگزارشد.
عکس :ایرنا

خود بگیرد و درصد مشارکت ،از پیش بینی های
حضرات باالتر برود .وی در بخش دیگری از این
یادداشت با اشاره به حضورهمتی به عنوانکاندیدا
در شــرایطی که دشــمنان از تحریم انتخابات و
یا شــعار رای بی رای حمایت می کردند از سران

«نتانیاهو» تسلیم شد!
نخستوزیر سابق رژیم صهیونیســتی پس از جنجالهای فراوان در نهایت موافقت کرد تا  19تیرماه،
اقامتگاه نخســتوزیری را تخلیه کند.پــس از جنجالهای فراوان برای خــروج «بنیامین نتانیاهو»
نخستوزیر ســابق رژیم صهیونیســتی از اقامتگاه نخســتوزیری ،در نهایت این مقام سابق رژیم
صهیونیستی موافقتکرد تا  ۱۰ژوئیه ( ۱۹تیرماه) ازاین اقامتگاه خارج شود .پس ازآنکه منابع عبریزبان
گزارش دادند نخستوزیرپیشین رژیم صهیونیستی همچنان خروج ازاقامتگاه مخصوص نخستوزیر
را نمیپذیرد« ،نفتالی بنت» نخســتوزیر جدید به او دو هفته مهلت داد تا اقامتگاهش را تخلیه کند.
روزنامه صهیونیستی «جروزالمپست» با این حال گزارش کرد که بنیامین نتانیاهو ،رهبر اوپوزیسیون
رژیم صهیونیستی پس از توافق روز شنبه با بنت ،اقامتگاه نخستوزیری در خیابان «بالفور» در قدس
را تا  ۱۰ژوئیه ترک میکند.

پشت پرده و جزئیات جدیدی ازدیداراخیر«سیسی»
و «بن سلمان»
منابع آگاه مصری پشت پرده و جزئیات جدیدی از دیدار اخیر رییس جمهوری مصر و ولیعهد سعودی
درشهرشرم الشیخ مصررا فاشکردند.منابع مذکور درگفتوگو با العربی الجدید تصریحکردند :ولیعهد
سعودی در این دیدار موافقت ریاض با تمدید سپردههای دالری عربستان نزد بانک مرکزی مصر را به
اطالع السیسی رساند؛ ســپردههایی به ارزش  ۵.۵میلیارد دالر که قرار بود مصر تا پایان سال جاری به
عربستان بازگرداند .منابع یاد شــده افزودند :این اقدام در چارچوب هماهنگی مواضع منطقهای میان
دو کشور انجام شد.

جبهه اصالحات انتقاد کرد که حاضر نشدند رسما

واکنش همسر«ملک حسین» به کودتای اردن

دربخش دیگری ازاین یادداشت با اشاره به ادامه

همسر پادشاه فقید اردن اعالم کرد ،پرونده فتنه علیه پسرش ولیعهد سابق این کشور ،روندی برای ترور

از وی به عنوان کاندیدای این جبهه حمایت کنند.
کاندیداتوری رضایی ،قاضی زاده هاشمی و همتی
ادامــه داد :بنابراین حضور این ســه رقیب برای
جناب آقای رییسی ،امداد الهی به حساب آمده

عکس روز

اخبار

و یقینا باید گفت اینها خود را به گونه ای دانســته،
یا ندانســته خرج انقالب کردند وگرنه با توجه به
شــرایط رد صالحیت ها ،تحریم انتخابات توسط
بیگانگان و حتی احمــدی نژاد ،اگر بعــد از کنار
کشیدن نامزدهای پوششی ،این سه نفرنیزاعالم
انصراف کــرده بودند ،ولو وزارت کشــور هم قبول
نمی کرد یقینا چالش بزرگی برای نظام مقدس
جمهوری اسالمی به وجود می آمد .باید خداوند
متعال را شاکرباشیمکه مانند همیشه ،مردم عزیز
از تمامیت ایران سربلند ،دفاع کرده و دشمنان را
مأیوس کردند .از امروز دیگر زمان همکاری و حل
ریشه ای مشکالت مردم ،یعنی همان ولی نعمتان
انقالب و نظام است تا ان شــاءا ...بی تدبیری ها
کنارگذاشته شده و با امید و تکیه بر توان داخلی،
آینده ای روشــن را برای مردم و خصوصا جوانان
غیورو مستعد،کاروکوشش و نوآوری رقم بزنیم.

شخصیتی و ملی از طریق گمراه ســازی افکار عمومی است.روزنامه القدس العربی نوشت ،ملکه نور،
همسر پادشــاه فقید اردن توئیتی از علی یونس ،از اصحاب رسانه این کشور را به اشتراک گذاشت و در
آن نوشت« :امروز من به فایلهای ضبط شده و درز یافته شاهزاده حمزه و بن زید گوش دادم .به نظر
میرسد این فایلها توسط سرویس اطالعات اردن به بیرون درز کرده است .فایلهای ضبط شده برای
نشان دادن (توطئه) بریده بریده شدهاند .نمیتوانم ببینم که چگونه دو نفر که با عبارات عادی صحبت
میکنند میتوانند یک رژیم قدرتمند را ســرنگون کنند ».وی در واکنش در توئیتی در صفحه توئیتری
خود نوشت :ترور شخصیت اردنی ملی اصیل از طریق کارزار گمراه سازی رسانهای .این برای سیاست
های ما در منطقه شرم آور است.

رژیم صهیونیستی:

واکسنهای مرجوعی ازفلسطین سالم بودند!
وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی با تاکید بر اینکه تاریخ انقضای واکسنهای ارسالی برای تشکیالت
خودگردان فلسطین در توافق مشخص بودند ،مدعی شد که واکسنها سالم بودهاند!
به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی ،وزارت بهداشــت رژیم صهیونیستی اعالم کرد ،واکسنهای
کووید  ۱۹که به تشکیالت خودگردان فلسطین ارائهکردیم و آنها به دلیل تاریخ مصرف شان آنها را نپذیرفته
و بازگرداندند ،سالم بودند .پیش تر رژیم صهیونیستی و تشکیالت خودگردان فلسطین از توافقی برای
تبادل واکسنها خبر دادند که بر اساس آن رژیم صهیونیســتی  ۱.۴میلیون دور واکسن فایزر را برای
تشکیالت ارسال خواهد کرد در مقابل نیز تشــکیالت همین تعداد واکسن را در سال جاری میالدی به
اراضی اشغالی ارسال می کند.اما پس از اعالم این توافق ،تشکیالت خودگردان آن را لغو کرده و اولین
محموله واکسنها شامل حدود  ۹۰هزار دوز را به اراضی اشغالی مرجوع داد.

کافهاقتصاد
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کاهش ریزش دانه های طالیی با اجرای طرح کنترل فناوری
برداشت

بر اساس اعالم دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان ،زمان دقیق بازگشایی رودخانه تا پایان هفته مشخص میشود؛

معاون سازمان جهادکشاورزی استان اصفهانگفت :با نظارت بربرداشتگندم دراستان اصفهان ازریزش
و ضایعات گندم جلوگیری می شود.اصغر رستمی اظهار کرد :در زمان برداشت گندم حدود  ۴۵۰دستگاه

چشم به راه زاینده رود

کمباین در استان فعال است که بسیاری از آنها عمر طوالنی دارد و برای کاهش ضایعات گندم حین کار
آنها باید نظارت ناظران برداشت سازمان جهادکشاورزی تشدید شود.اصغررستمی افزود :عوامل مختلفی
مانند باد و طوفان ،حیوانات وحشی و پرندگان ،تاریخ و زمان برداشت توپوگرافی و ناهمواری زمین ،نوع بذر
مصرفی و دستگاههای برداشت درمیزان ضایعاتگندم موثراست .وی با تاکید براینکه حتیکاهش یک
درصدی ریزش محصول میتواند درصد زیادی ازضایعات محصول راکم و به تولید و درآمد بیشترکشاورز
کمک کند ،گفت :نظارت بر برداشت به منظور کاهش ضایعات شــامل آموزش کمباین داران و رانندگان
کمباین ،کشاورزان ،کارکنان ناظر و تنظیم قسمتهای فنی است.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان
جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره رقم برداشت محصول اظهار کرد :امسال در استان حدود  ۶۴هزار
هکتارگندم آبی و دیم و حدود  ۵۱هزارهکتارجو درکشت شده است.رستمی یادآورشد :با توجه به خشکی
رودخانه زاینده رود ،وسعت زیر کشت گندم و جو در سال زراعی فعلی ،کاهش چشمگیری یافت که این

آبی هم که قرار است برای رفع تکلیف در راستای کشت

کاهش بیشتردرشهرستانهای حاشیه زاینده رود به خصوص اصفهان مشاهده شد.

کشاورزان شرق و غرب رهاسازی شود به هیچ وجه

بیابانزدایی  ۹۰۰هکتارازاراضی اصفهان

کشتها ی ریشها ی و مصرف کشاورزانی که دارای

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان ازپیشرفت  ۹۰درصدی طرح بیابان

کفاف کشت را نمیدهد .شاید برای آبیاری درختان،
استخر و یا چاه هستند تا حدودی فایده بخش باشد

زدایی در ۹۰۰هکتارازاراضی اصفهان خبرداد.حسینعلی نریمانیگفت :تاکنون بیش از ۹۰درصد ازطرح
کاشت نهال در ۹۰۰هکتاربرای مبارزه با بیابان زدایی دراستان اصفهان انجام شده است و درصورتیکه
تابستان امسال را بدون آسیب قابل توجهی بهگیاهانکاشته شده سپریکنیم ،به طورقطعی میتوان
گفت طرحیکامال موفق را پشت سرگذاشتهایم.وی افزود :منابع آبگیاهانکاشته شده ازتصفیه خانه
پساب فاضالب شرق اصفهان تامین میشودکه این پسابهای غنی شده عالوه براینکه برایگیاهان
مفید است دربحث صرفه جویی دراستفاده ازآبهای زیرزمینی نیز ،بسیارراهگشاست.معاون فنی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد :امسال کاشت نهال در ۲۷۰۰هکتار و
همچنین مدیریت روانآب درمناطقی همچون آران و بیدگل ،دشت سجزی و نایین دردستورکارقرار
گرفته و به زودی اقدامات الزم برای شروع طرح انجام میشود.

ماه خرداد هم به اتمام رسید و خبری از

( ۶۲۳میلیون مترمکعب) ،حجم آب پشــت ســد امسال  ۳۰درصد

بر این اساس بود که طی نشســتهایی که این اصناف داشتهاند قرار

جاری شدن زاینده رود نیست .وعده باز

و در مقایسه با بلندمدت ( ۵۰ســاله)  ۵۵درصد کاهش یافته است.

بر ایجاد تمهیداتی مبنی بر جلوگیری از این مشــکالت بوده که اکنون

شدن دریچه های سد زاینده رود را وزارت نیرو به کشاورزانی داده بود

این کاهش البته در هفته های اخیر بیشتر خود را نشان داده است به

با فراهم سازی شرایط مناســب قرار بر تعیین زمان دقیق بازگشایی

که چندین ماه است در اعتراض به بســته بودن زاینده رود و نبود آب

خصوص آنکه اصفهان در تامین آب شرب هم مشکل داشته و اعتراض

زاینده رود اســت.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

اعتراض و تحصــن کرده انــد .در نیمــه اردیبهشــت انجمن صنفی

مسئوالن نسبت به برداشــت های بی رویه حتی رسانه ای هم شده

یادآور شــد :البته آبی هم که قرار اســت برای رفع تکلیف در راستای

کشاورزان اصفهان خبر از جاری شــدن زاینده رود در خرداد ماه داده

است .با این حال کشاورزان همچنان امیدوار هستند آب به زاینده رود

کشت کشاورزان شــرق و غرب رهاسازی شــود به هیچ وجه کفاف

بود؛ اما خرداد به پایان رسیده و هنوز خبری از آب نیست این در حالی

بازگردد .آنگونه که دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

کشت را نمیدهد .شاید برای آبیاری درختان ،کشتهای ریشهای و

است که وضعیت پشت سد زاینده رود همچنان وخیم است.

گفته اســت :تا پایان هفته جاری زمان دقیق بازگشــایی زاینده رود

مصرف کشاورزانی که دارای استخر و یا چاه هستند تا حدودی فایده

بر اساس آمار ،ظرفیت کل مخازن ســدهای کشور  ۵۰.۵میلیارد متر

اعالم خواهد شد.

بخش باشد.

مکعب و درصد پرشــدگی سدها تا اردیبهشــت  ۵۸ ،۱۴۰۰درصد بوده

اسفندیار امینی اظهار کرد :حجم آبی به میزان  ۲۵۰میلیون متر مکعب

امینی تاکید کرد :اگر نظارت و کنترلی بر همین میزان آب اندک ســد

مرضیه محب رسول

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۴درصد کاهش یافته است.

برای مصرف کشــاورزان غرب و شــرق در نظر گرفته شده است که با

زاینده رود بود امکان انجام حداقل کشتی وجود داشت .تا پایان هفته

مجموع ذخایر آبی سدهای اســتان اصفهان از مهر  ۹۹تا خرداد ،۱۴۰۰

وجود برداشتهای باالدستی و نبود نظارت کافی بر این اقدام و وجود

جاری زمان دقیق بازگشایی زاینده رود اعالم خواهد شد.وی در رابطه

 ۵۲۷میلیون مترمکعب است که نســبت به سال گذشته  ۲۶درصد و

موانع بسیار در بستر رودخانه ،کشاورزان نگران آن بودهاند که در صورت

با میزان روزهای جاری بودن زایندهرود خاطرنشان کرد :برای پاسخ

در بلندمدت  ۵۰درصد کاهش دارد.ذخیره ســد مخزنــی زاینده رود

رهاســازی آب ،بخش عمدهای از آن در طول مســیر هدر برود؛ زیرا

به این سوال الزم است آب به مدت یک هفته تا  ۱۰روز رها باشد تا رفتار

از ابتدای ســال آبی (مهر ماه  )۱۳۹۹تا چهارم خــرداد  ۱۴۰۰به ۴۳۸

موانعی سنگی در برخی از قسمتهای باال دستی زاینده رود به وجود

طبیعی رودخانه مشاهده شود و سپس میتوان راجع به این موضوع

میلیون مترمکعب رسید که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته

آمده و برای جاری شدن آب باید اقداماتی انجام میگرفت.وی افزود:

تصمیمگیری کرد.

مالیات
قانون پایانه های فروشگاهی و ضمانت های اجرایی آن
قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان در راســتای بهبود توزیع درآمد ،دستیابی به
عدالت اجتماعی و رفع تبعیض مالیاتی ،برقراری ضمانتهای اجرایی مناسب و تکمیل اطالعات
مؤدیان از نقاط قوت قانون مالیاتهای
مســتقیم اســت .قانون پایانــه های
فروشگاهی و سامانه مؤدیان که اخیرا
توسط رییس مجلس شورای اسالمی
برای اجرا به دولت ابالغ شــده  ،دارای
ضمانت های اجرایی است که در ادامه
به آن ها اشاره می کنیم.
مــاده  -۲۲تخلفــات و حســب مورد،
جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد
بود :الــف – عدم صدور صورتحســاب
الکترونیکــی  ،معادل ده درصــد مجموع مبلغ فروش انجام شــده بدون صدور صورتحســاب
الکترونیکی یا بیست میلیون ریال ،هریک که بیشتر باشد .ب– عدم عضویت در سامانه مؤدیان،
عدم استفاده از پایانه فروشگاهی  ،عدم اســتفاده از حافظه مالیاتی  ،استفاده از حافظه مالیاتی
متعلق به سایرمؤدیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران ،معادل ده درصد مجموع مبلغ
فروش انجام شده از آن طرق ،یا بیست میلیون ریال ،هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال
معافیت های مالیاتی ،نرخ صفر و مشــوق های موضوع قانون مالیات های مســتقیم در همان
سال مالی .پ– عدم اعالم شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی
واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به ســازمان ،معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام
شده از طریق آن حساب یا بیســت میلیون ریال ،هریک که بیشتر باشــد و محرومیت از اعمال
معافیت های مالیاتی ،نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم درهمان سال
مالی .ت– عدم تحویل صورتحســاب چاپی به خریدار ،حذف یا مخدوش کردن صورتحســاب،
معادل دو درصد مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیســت میلیون ریال هریک که بیشتر
باشــد .ث– عدم رعایت احکام مذکور در موارد( )۱۴(،)۱۳(،)۱۲ایــن قانون،معادل یک درصد
مبلغ فروش گزارش نشــده یا معادل ده میلیون ریال ،هریک که بیشــتر باشد .تبصره  -۱مبلغ
جریمه های ثابت مندرج در این قانون  ،متناسب با نرخ تورم ساالنه براساس آخرین اعالم بانک
مرکزی  ،هرسال توسط ســازمان اعالم می شود .تبصره  -۲ســازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه
درصد جریمه های موضوع این مــاده را مطابق ماده ( )۱۹۱قانون مالیات های مســتقیم مورد
بخشــودگی قرار دهد .تبصره  -۳درصورت اعمال جریمه های موضــوع بندهای «الفـ» و «ث»
این ماده  ،جریمه موضوع ماده ( )۱۶۹قانون مالیات های مســتقیم اعمال نمی شود .در صورت
اعمال جریمه های مذکوردر بنــد«ب»  ،جریمه های مذکور در بندهــای « الف» و «ت» اعمال
نمی شود.
ماده  -۲۳هرشخصی که به قصد تقلب یا اخالل در نظام مالیاتی کشور ،اقدام به تولید ،عرضه یا
استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشــگاهی معیوب یا تجهیزات
معیوب کننده کند ،یا پایانه فروشــگاهی خود یــا دیگران را تخریب کند ،عــاوه بر جبران ضرر و
زیان ،حســب مورد به یک یا چند مورد از مجازات هــای تعزیری درجه شــش قانون مجازات
اسالمی به غیر از حبس ،محکوم می شــود .تبصره  -۱تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از
ســه بار ،حســب مورد موجب مجازات های تعریزی درجه پنج قانون مجازات اسالمی به غیر از
حبس ،می شــود .تبصره -۲اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و ســازمان یافته
 ،موجب مجازات های تعزیــری درجه چهار قانون مجازات اســامی به غیر از حبس ،حســب
مورد می شود.

ادامه دارد

نزدیک به یک هفته است که شهروندان برخی
از محلههای نجفآباد از افت شــدید فشار آب
و بیآبی گالیه دارند.ســاکنان چنــد محله در
شهرستان نجفآباد نزدیک به یک هفته است
که با کمبود شــدید آب و قطع مکرر آن مواجه
هستند ،به طوریکه حتی درتانکهای آنان نیز

وضعیت موجودی برنج دراصفهان خوب است
رییس اتحادیه خواربار فروشان اســتان اصفهان ،گفت :هماکنون قیمت هر کیلو برنج هندی  ۲۲تا
 ۲۳هزار تومان ،برنج پاکستانی  ۲۴تا  ۲۶هزار تومان و برنج ایرانی  ۲۸تا  ۴۲هزار تومان است که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.مصطفی بحق اظهار کرد :قیمت
های برنج ایرانی و خارجی فعال تغییری نداشته است وضعیت موجودی برنج دراصفهان خوب است
و مشکلی نداریم .به ازای تقاضای مردمی و بیش ازآن هم برنج موجود است.وی افزود :خشکسالی
که االن شاهدش هستیم درسال آینده اثرگذارمیگذارد و سال آیندهکمبود برنج را خواهیم دید ،اما
امسال که محصوالت سال گذشته در بازار موجود است .واردات برنج خیلی انجام شده و بار خارجی
دربازار فراوانی دارد و قیمتش هم به مرورپایین می آید .همچنین برنج های خارجی یا ایرانی دیگربا
کد ملی توزیع نمی شوند و خریداران همهجا می توانند برنج یافتکنند .بحق ابرازداشت :درمقایسه
با قیمتهای سال گذشته ،قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار خردهفروشی بیش از  ۱۵هزار تومان
افزایش یافته و این در کاهش فروش خردهفروشیهای سطح شهر تاثیرگذار بوده است .پیش از
این به علت پایین بودن قیمت برنج خارجی بسیاری ازمردم و خانوادهها به جای خرید برنج ایرانی،
خرید برنج خارجی را ترجیح دادند.

خبر روز

گالیه شهروندان نجفآباد از
قطعی مکررآب

رییس اتحادیه خوار بار فروشان استان:

کمبود شیرخشک نوزاد به زودی جبران می شود
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان ارز دولتی دریافت کرده اند و ازشرایط بحرانی تولید عبور کرده ایم ،از خانواده ها
خواست به اندازه نیاز شیرخشک خریداری کنند .تحویل زاده اظهار داشت :هفته گذشته برخی از شرکتهای تولیدکننده شیر خشک برای واردات مواد اولیه ارز
دولتی دریافت کردند و با توجه به این مسئله به نظر نمیرسد که مشکلی در تولید و تامین شیرخشک نوزاد و بازار این محصول ایجاد شود.وی با اشاره به اینکه
با تخصیص ارز به برخی از شرکتهای واردکننده ،از شرایط بحرانی تولید خارج شده ایم ،تاکید کرد :از سازمان غذا و دارو درخواست داریم که ارز مورد نیاز مابقی
شرکتها را نیزسریعترتخصیص دهد تا تمام نگرانیها برطرف شود.وی دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی برکمبود شیرخشک
نوزاد در بازار نیز گفت :کمبود وجود دارد ولی ما در حال مدیریت آن هستیم ،با توجه به تخصیص ارزی که انجام گرفته نیز تالش میکنیم هر چه سریعتر مواد اولیه
وارد شده و کمبود جبران شود.تحویل زاده با بیان اینکه خانوادهها از ترس ایجاد کمبود ،تعداد زیادی شیرخشک خریداری میکنند ،افزود :همین مسئله موجب
میشود که با کمبود در بازار مواجه شویم .درخواست ما از خانوادهها این است که به اندازه نیاز شیرخشک خریداری کنند .

آبی وجود ندارد .این شهروندان با وجود مراجعه

احصای مشکالت فعاالن صنایع پالستیک و پلیمراستان

به اداره آب جواب مشخصی دریافت نکرده اند
و همچنان با کمبود آب مواجه هستند«.امید»

دراتاق بازرگانی اصفهان

یکی از شــهروندان نجفآباد میگوید :برخی
از مناطق شــهر نجفآباد دچار بیآبی و قطعی
دائم آب هســتند و هیچیک از مســئوالن این
شهرنیزپاسخ درستی به مردم نمیدهند .وقتی
گالیههای خود را بــا اداره آب مطرح میکنیم
مرتب وعــده حل مشــکل را تا دو مــاه آینده
میدهند و اســتدالل میکنند که لوله کشیها
فرسوده است .وی ادامه میدهد :هماکنون سه
روزاستکه درخانه آب نداریم و حتی منبع آبی
که درزیرزمینگذاشتهایم به دلیلکمبود شدید
آب پر نشده است .وقتی در تانک آب نباشد از
دســت پمپ هم کاری بر نمیآید.این شهروند
ساکن نجفآباد افزود :تقریبا ازدو هفتهگذشته
که مشکل کمبود آب تشدید شد آب منطقهای
که خانه ما در آن است در طول روز به طور کامل
قطع میشد و ســاعت دو نصف شب وصل و
دوباره شــش صبح قطع میشد .هماکنون دو
روز است که به طور کامل آب قطع شده و نصف
شب هم وصل نمیشود.همچنین «اکبر» یکی
دیگرازشهروندان نجفآبادگفت :ساکن منطقه
ارگ در محله شیخآباد هستیم و نزدیک به یک
هفته استکه تقریبا آب نداشتهایم .به ندرت آب
آن هم با فشار کم وصل میشود و بیشتر مواقع
قطع اســت .وی ادامه میدهد :یک تانکر ۱۰۰
لیتری داریم که با این کمآبی حتی نمیتوانیم
آن را پرکنیم و منزل ما مجهزبه پمپ هم نیست.
فرماندار نجفآباد در همین باره گفت :مشــکل
کمبود آب و محدود بــودن منابع آبی در فصل
تابستان درهمه نقاط استان اصفهان وجود دارد
و میزان مصرف آب اســتان  ۱۵متر مکعب در
ثانیه است ،در حالی که ظرفیت انتقال آب از بابا
شیخ علی  ۱۱مترمکعب درثانیه بیشترنیست.

سومین جلسه صبحانهکاری رییس و اعضای هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با انجمن های عضو
اتاق ،با حضور اعضای انجمن صنایع پالســتیک و
پلیمر استان اصفهان برگزارشد .مسعودگلشیرازی،
با تاکید بر اینکه به اذعان مسئولین استانی ،ضریب
اثرگذاری پارلمان بخــش خصوصی اصفهان افزون
تر از گذشته شده است ،گفت وگو و تعامل در قالب
ستاد تسهیل ،کمیته حمایت قضایی ،ستادپیگیری
سیاست های اقتصادمقاومتی و شورایگفت وگوی
دولت وبخش خصوصی و فعالیت در راســتای راه
اندازی پروژه های زیربنایی توســعه ای استان را از

عکس روز
رونمایی ازنماد
هفدهمین نمایشگاه
تخصصی قطعات
خودرو و صنایع وابسته
نماد هفدهمیــن نمایشــگاه تخصصی
قطعات خودرو با حضورعلی یارمحمدیان،
مدیرعاملشرکتنمایشگاههایبینالمللی
استان اصفهان و علیرضا آموخته ،مدیرعامل
شرکت مشــاوران نمایشگاهی سایانمای
پارســیان و مجری برگزاری نمایشــگاه
قطعات خودروی اصفهان پردهبرداری شد.

مهم ترین اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان دانســت.

نادرست مبنی بر مخرب محیط زیست بودن صنایع

رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد :مشکالت و

پالســتیک و پلیمر را از مهم ترین مشکالت فعاالن

موضوعات مبتالبه انجمن ها برای پیگیری درسطوح

این حوزه بیان کرد.وی افــزود :اختصاص10درصد

استانی و ملی درجلسات شورایگفت وگوی دولت و

تولیدناخالص داخلی صنعت وســهم  3.6درصدی

بخش خصوصی استان قابل طرح است.گلشیرازی

اشــتغال کشــور و ســهم  4.5درصدی ازصادرات

افزود :برایکمک مالی به انجمن های عضو اتاق می

غیرنفتی کشــور ،بیانگر اهمیت رســیدگی به رفع

توان ازتسهیالت صندوق حمایت ازفعاالن اقتصادی

مشکالت این صنعت است.جمالی بااشاره به عملکرد

و صندوق قرض الحسنه حمایت ازاعضا استفادهکرد.

مطلوب انجمن صنایع پالســتیک و پلیمر اســتان

وی ،اعتبارسنجی مجدد کارت های بازرگانی دردوره

اصفهان و انجمن ملی صنایع پلیمرتصریحکرد :اقناع

نهم فعالیت اتاق بازرگانی را درافزایش چشمگیررفع

دستگاه های حاکمیتی برایکمک به رفع مشکالت

تعهدات ارزی صادرکنندگان اســتان اصفهان موثر

این صنعت با پتروشــیمی ها و تخصیص ســهمیه

دانست.درادامه مسعودجمالی ،رییس هیئت مدیره

مناســب مواد اولیه به فعاالن این صنعت دراستان

انجمن صنایع پالســتیک و پلیمر استان مشکالت

اصفهان ازجمله اقدامات انجمن صنایع پالستیک و

مربوط به تامین مواد اولیه این صنعت و ایجاد تفکر

پلیمراستان است.

اخبار

بامایران
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ورود محموله جدید واکسن کرونا به چهارمحال و بختیاری
رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت :فرآیند واکسیناسیون به محض دریافت

سایه تخریب برسرآثارتاریخی جونقان

محموله جدید از وزارت بهداشت ،آغاز و اطالع رسانی خواهد شد.مجید شیرانی افزود :دو واکسن
ایرانی مجوز مصرف دریافت کردند.شیرانی اضافه کرد :اگر  ۷۰درصد افراد جامعه واکسینه و یا مبتال
به کرونا شوند ،محدودیتهای بهداشتی اعمال شده تمام میشود و چهارمحال و بختیاری به خود
ایمنی میرسد.

مشارکت 53درصدی مردم چهارمحال درانتخابات
دبیر ســتاد انتخابات چهارمحال و بختیاری با قدردانی از حضور گسترده مردم در انتخابات گفت:
 ۵۳.۲۸درصد مردم استان در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰مشارکت داشتند.
ملکمحمد قربانپورافزود :جمعیت واجد شرایط چهارمحال و بختیاری درانتخابات  ۱۴۰۰برابر۷۴۱
هزار و  ۳۲۲نفر بود که از این تعداد  ۳۹۵هزار و  ۱۵نفر برابر  ۵۳.۲۸درصد در انتخابات سیزدهمین
دوره ریاست جمهوری شرکت کردهاند.قربانپور اضافه کرد :همچنین  ۳۷۵هزار و  ۳۸۱نفر از مردم
چهارمحال و بختیاری در انتخابات شوراهای اسالمی شهر ،روستا و عشایر شرکت کردند.وی خاطر
نشان کرد :میزان مشارکت استان در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا  ۵۰.۶۳درصد است.

چندین بار مورد مرمت واقع شد ،اما متاسفانه شبانه

چند نفر سودجو اقدام به حفاری در این اثر تاریخی

کردهاند و میلههایی که برای حفاظت از این آثار در نظر

گرفته شده بود توسط اشخاص ناشناس به سرقت رفت

ثبت صنعت جوش ملی ایران به نام هفشجان

با مسئولان

کاروانسرای طاق سنگی خان اوی در سا لهای گذشته

مدیرکل فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت :بیش از شش هزار استادکار جوش
هفشــجانی در طرحهای عظیم و ملی خط انتقال نفت و گاز در ایران حضــور دارند .فرانک کبیری
افزود :طرح انتقال گاز و نفت عســلویه ،طرح بزرگ گوره جاسک ،اسکله شهید رجایی ،برج میالد،
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پترو شیمیها و پاالیشگاههای از جمله این طرح هاســت.بیری اضافه کرد :اجرای طوالنیترین
خط انتقال نفت منطقه از گوره به جاســک به طول هــزار کیلومتر از تازهتریــن فعالیتهای این
جوشکاران است.وی گفت :خارج از ایران هم از حرفه دو هزار متخصص جوش شهر هفشجان بهره
میگیرند؛ امارات متحده عربی ،کویت ،عراق ،قطر ،ترکمنستان ،سوریه ،ایتالیا و آلمان از جمله این
کشورهاست .کبیری تصریح کرد :این شهر به عنوان یکی از قطبهای صنعتی به خصوص صنعت
جوشکشوراستکه میتوان با سرمایهگذاری دراین حوزه این شهررا به عنوانکانون تربیت مربی و
همچنین متخصصان صنعت جوشکشورتبدیلکرد .وی اظهارداشت :با توجه همجواری چهارمحال
و بختیاری به دو استان خوزستان و بوشهر که به عنوان پایگاههای انرژی ایران هستند که به جوش
نیاز دارد ،باید از این ظرفیت برای رفع معضل بیکاری جوانان اســتان با باال بردن مهارتآموزی در
حوزه صنعت جوش اســتفاده کرد.کبیری خاطر نشــان کرد :صنعت جوش ملی ایران به نام شهر
هفشجان ثبت شده و این شهر همه ساله به عنوان قطب جوش کشور میزبان مسابقات ملی مهارت

پیشبینی برداشت  ۲۵۰هزارتن ذرت علوفهای
مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز کشت ذرت علوفهای در
استان از ابتدای خردادماه ،گفت :امسال این محصول در چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان

در چهارمحال و بختیاری آثــار تاریخی بســیاری از جمله قلعههای

صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

کتیبه کرد ،باالفاصله از ادامه کار جلوگیری شــد و در همین راستا نیز

خوانین ،حمامها ،مساجد ،قبرستانهای ارامنه ،ساباط و  ...با قدمت

بناهای تاریخی شهر جونقان ،اظهار کرد :قلعه سردار اسعد بختیاری،

بیش از چند سال و حتی چند هزار ساله وجود دارد ،برخی از این آثار

یافت.مهدوی اضافه کرد :تاکنون ســه هزار و  ۳۰۰هکتار کشت ذرت علوفهای در استان انجام شده
است.وی پیشبینی کرد :امسال بیش از  ۲۵۰هزار تن ذرت علوفهای برداشت شود .مهدوی خاطر
نشان کرد :شهرکرد ،فارسان ،کیار ،بروجن بیشترین کشت ذرت علوفهای را در استان دارد.

بافت تاریخی ،یک بافت با ارزش از نظر فرهنگی محســوب میشود

عباس صفوی در سراب بکان جونقان ،چند حمام و مسجد تاریخی از

که نشــاندهنده هویت ،فرهنگ و تاریخ یک منطقه اســت ،اما باید

جمله آثار تاریخی در این شهر بهشمار میرود.

گذشــته چندین بار مورد مرمت واقع شد ،اما متاســفانه شبانه چند

به این نکته توجه کرد که بافت فرســوده به بافتی اطالق میشــود که

واحد جوالیی ادامه داد :آثار به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی مانند

نفر ســودجو اقدام به حفاری در این اثر تاریخی کردهاند و میلههایی

فرســودگی در بافت و عناصر درونی آن ،بهعلت فقدان برنامه ،توسعه

قلعه سردار اسعد بختیاری ،حمام خان اوی و  ...در شهرستان جونقان

که برای حفاظت از این آثار در نظر گرفته شــده بود توســط اشخاص

و نبود نظارت کافی بر شکلگیری ســازه به وجود میآید و هیچ گونه

مرمت شده و از آنها حفاظت میشود ،اما برخی از آثار تاریخی مانند

ناشناس به سرقت رفت.

ارزش تاریخی ندارد ،یعنی ســازههایی که در هنگام شــکلگیری آن

مســاجد و حمامها در فهرست آثار ســازمان اوقاف هستند و وظیفه

جوالیی با اشــاره به اینکه بودجههای عمرانی طی چند ســال اخیر با

از مصالح مرغوب استفاده نشده با گذشــت زمان نه چندان طوالنی

حفاظت از این آثار نیز بر عهده این نهادهاست.

کاهش روبرو شده اســت ،عنوان کرد :این مســئله روی بودجههای

دچار فرسودگی خواهندشــد ،بنابراین نباید بافت تاریخی و فرسوده

جوالیی با اشــاره به مصوبه دولت در خصوص حفظ و حراست از آثار

مرمتی آثار تاریخی نیز تاثیرگذار اســت ،در تالشــیم اجــازه ندهیم

را اشتباه بگیریم و به بهانه فرسودگی دســت به تخریب آثار تاریخی

تاریخی در کشور ،بیان کرد :بناهای تاریخی که در اختیار سازمانها و

سودجویان به این آثار تاریخی ملی دســتاندازی کنند ،اداره میراث

بزنیم.

ارگانهای دولتی هســتند ،وظیفه حفاظت از این بناها بر عهده همان

فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری شهرستان فارســان نیز در این

شهر جونقان واقع در  ۴۵کیلومتری چهارمحال و بختیاری دارای آثار

ارگان و سازمان است ،همچنین شهرداریها نیز وظایفی د در حفاظت

چند وقت اخیــر اقدامات خوبی در راســتای مرمت ایــن آثار انجام

تاریخی متعددی از جمله ســاباط ،حمام تاریخی ،کاروانسرای طاق

از بناهای تاریخی بر عهده دارند.

داده است.

سنگی خان اوی ،کتیبه تاریخی باقیمانده از دوران شاه عباس صفوی

رییس گروه حفظ و احیای بناهای تاریخی ادارهکل میراث فرهنگی،

رییس گروه حفظ و احیای بناهای تاریخی ادارهکل میراث فرهنگی،

و چند اثر با ارزش دیگر اســت که این آثار از معماری بسیاری زیبایی

صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در خصوص آسیب

صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد:

برخوردار هستند.

وارده به کتیبه بر جای مانده از دوران صفویه در شهر جونقان ،توضیح

بهعلت کمبود اعتبارات نتوانسیم عملیات مرمت جدیدی را آغاز کنیم.

خبر روز

بهره مندی بیش از ۳۸هزارمعلم ازدورههای آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاریگفت :درراستای افزایشکیفیت آموزشی ،بیش از ۲۲۰کارگاه و  ۵۰۰ساعت دوره ضمن خدمت دراستان برگزارشد.
فرحناز قائدامینی افزود :با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و لزوم ایجاد فاصله اجتماعی از اوایل اسفندماه سال سال  ۱۳۹۸تهدیدات بسیاری به سراغ
حیطه آموزش آمدکه البته همکاران ما با مجاهدتهای فراوان این تهدید را به فرصتی نو تبدیلکردند.قائدامینی اضافهکرد :جهت آشنایی هرچه بیشترفرهنگیان با فضای
آموزش برخط و درراستای باال بردنکیفیت تدریس درفضای مجازی ،بیش از ۳۸هزارنفرساعت درقالب ۲۲۰عنوانکارگاهکیفیتبخشی توسط حوزه معاونت آموزش
شوپرورش استان به صورت برخط برگزارشدکه معلمان مقطع متوسطه دوره اول و دوم استان ازاین آموزشها بهرهمند شدند.وی اظهارداشت ۱۵ :عنوان از
متوسطه آموز 
لوبختیاری بهرهمند شدند.قائدامینی تصریحکرد :درکارگاههای برگزار
اینکارگاهها به صورتکشوری برگزارشدکه معلمان سراسرکشورازآموزشهای اساتید چهارمحا 
شده بهصورتکشوری به نقش معلمان و والدین درمدیریت اثربخش فضای مجازی ،ارتقای دانش محتوایی ،تربیتی و فناوری معلمان درفضای مجازی ،مهارتهای
تدریس و ارزشیابی درفضای مجازی ،چالشها و راهکارهای مناسب درمواجهه باکنکور ،فنون تدریس درفضای مجازی و  ...پرداخته شد.وی درپایانگفت :درهمین
مدت بیش از ۵۷هزارنفرساعت دوره آموزش ضمن خدمت درقالب  ۲۵عنوان نیزبه صورت مجازی برای معلمان مقطع متوسطه دوره اول و دوم استان برگزارشد.

کشت متراکم گلخانهای
نیازآبی را  ۱۰برابر
کمتر میکند
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و
بختیاری با اشاره به بروز پدیده خشکسالی
و کاهــش شــدید منابــع آب گفــت :در
یک لیتر آب بر ثانیه  ۲۰۰تن سبزی و صیفی

معافیت صادرکنندگان ارزآورازپرداخت مالیات
رییــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان صمت
چهارمحال و بختیاری با بیــان اینکه صادرکنندگان،

پروندههای متقاضیــان واردات و صادرات را به خود

حاکمان مبارزه با جنگ اقتصادی هستند،گفت :اکثر

اختصاص داده و در ســطح کشــور مورد تقدیر قرار

صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف میشــوند،

گرفته است.جمالپور خاطرنشان کرد :تولیدکنندگان

برداشــت کرد و این در حالی اســت که در
فضای باز کشــاورزی با همیــن مقدار آب
و زمیــن ،تنهــا  ۲۵تن محصول برداشــت
میشود.
ابراهیمی افزود :با تغییر الگوی کشــت در
بخش کشاورزی و توســعه کشت متراکم
گلخانــهای میتوان عالوه بــر صرفهجویی

البته این موضوع به شــرطی اســت که ارز حاصل از

در صورت تشخیص میتوانند ،محصوالت و کاالهای

صادرات آنها به چرخه تولید کشــور برگردد.مهراب

مورد نیاز خــود را بهمنظور جلوگیــری از توقف خط

سال  ۵۱ ،۹۷میلیون و  ۸۵۷هزارو  ۷۶۷دالر ،درسال

جمالپور بیشــترین ســهم واردات در چهارمحال و

تولید ،ازخارج ازکشورواردکنند.رییس اداره بازرگانی

 ۹۷ ،۹۸میلیون و  ۴۶۹هزار و  ۶۰۳دالر و در هشــت

بختیاری را مربوط به ماشینآالت و قطعات موردنیاز

خارجی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با بیان

ماهه نخست سال  ۲۸ ،۹۹میلیون و  ۶۳۱هزارو ۴۳۹

واحدهای تولیــدی عنوان و اظهار کــرد :این واردات

اینکه صادرکنندگان ،حاکمان مبارزه با جنگ اقتصادی

دالر بوده است.جمالپور تاکید کرد :به صادرکنندگان

مربوط به صنایعی نظیربرفاب ،ظریف مصورو  ...بوده

هستند ،گفت :اکثر صادرکنندگان معاف از پرداخت

توصیه میشود که هرچه سریعتر نسبت به رفع تعهد

است و این کاالها ۷۰ ،درصد واردات استان را به خود

مالیات هســتند ،البته این موضوع بهشرطی امکان

ارزی خود اقدامکنند ،صادرکنندگانیکه بهکشورهای

اختصاص میدهند.رییــس اداره بازرگانی خارجی

پذیر اســت که ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه

عراق و افغانستان صادرات داشتهاند تا پایان خردادماه

ســازمان صمت چهارمحال و بختیــاری افزود :اگر

تولید کشور بازگردد.وی درخصوص موضوع صادرات

سالجاری میتوانند درسامانه جامع تجارت ثبتنام

واردات صورت نگیرد ،مواد اولیه تامین نمیشــود و

تصریح کرد :بســته تشویقی برگشــت ارز حاصل از

کرده و نســبت به ثبت کوتاژهای صادراتی و تحویل

در نتیجه در روند تولید اختالل ایجاد خواهد شد.وی

صادرات در نظر گرفته شده اســت ،رقم برگشت ارز

پرینت حســاب خود به کمیته ارزی سازمان صمت،

یادآور شد :ســازمان صمت چهارمحال و بختیاری،

حاصل ار صادرات به سامانه نیما و دیگر سامانهها در

اقدامکنند.

قابلتوجه در منابــع آبی ،زمینــه افزایش
تولید تا  ۱۵برابــر را فراهم کــرد؛ در همین
راســتا الگوی کشــت بایــد بــا محوریت
بهرهوری بهینه از منابــع آب تهیه ،تدوین و
اجرایی شود.
وی ،توســعه شــهرکهای کشــاورزی و
دامپروری و کارگاههای تولید قارچ خوراکی
در چهارمحال و بختیــاری را ضروری اعالم
و تصریح کرد :اســتفاده از پایههای مقاوم
به خشــکی ماننــد بــادام ،انگور و پســته
میتوانــد در مدیریت منابــع آب و ارتقای
کمــی و کیفــی تولیــد محصــوالت نقش
آفرین باشد.

مفاد آراء
 3 /78شــماره نامــه1400 /03 /08 -140085602033000916 :
آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شماره  139960302033000041مورخ1399/08/22
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات
و مالکیت آقای داریوش علیزاده طاری فرزند یدالــه کدملی 0046420274
شماره شناسنامه  2035در ششدانگ قســمتی از یکباب خانه به مساحت 237
متر مربع مفروزی از پالک  1502فرعی از شماره  -1اصلی واقع در روستای طار
جزء بخش  11حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از مالکین رسمی
آقای ســید جواد فتاح زاده طاری و عادی از خانم مهیــن کریمی طاری محرز

گردیده است لذا در اجرای ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز و
به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شود
تا چنانچه شخص یا اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ
انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید
اخذ نماید و معترض بایســتی ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به
اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده
و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی
که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد
نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/03/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/03/31 :
م الف 1144585 :علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

خبر خوان

رییس سازمان جهادکشاورزی
چهارمحال و بختیاری:

کشــتهای گلخانهای میتــوان با مصرف

رتبه نخست پاسخگویی به سفارشات و رسیدگی به

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تاریخی در نوع خود منحصر بهفرد هستند.

کاروانســرای طاق ســنگی خان اوی ،کتیبه بهجا مانده از دوران شاه

دستگاه قضایی در حال بررسی است.

وی ادامه داد :همچنین کاروانسرای طاق سنگی خان اوی در سالهای

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کشت میشود .محسن مهدوی افزود :پارسال چهار هزار و  ۱۰۰هکتار از اراضی کشاورزی استان به
کشت ذرت علوفهای اختصاص یافت که امســال به دلیل مشکل کمآبی این سطح کشت کاهش

یک پرونده قضایی برای فرد متخلف تشــکیل شــد ،این پرونده در

عکس :؟؟؟

در حوزه جوش است.

رییس گروه حفظ و احیای بناهای تاریخی ادارهکل میراث فرهنگی،

داد :یک کشــاورز بر اثر ناآگاهی اقدام به ایجاد شــخم در اطراف این

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال
و بختیاری گفت :استفاده از کشت گیاهان
دارویی در استان مانند گلمحمدی ،موسیر
و زعفران عالوه بــر صرفهجویــی در منابع
آب ،باعث افزایش اشــتغال ،کاهش نرخ
بیکاری ،رونق اقتصادی و بهرهوری در تولید
خواهد شد.
وی افزود :تولید قــارچ کمترین نیاز به آب
در بخــش کشــاورزی را دارد بهطوری که با
مصرف ســهدهم لیتر آب بر ثانیه میتوان
از هر  ۲هزار مترمربع زمین ،ســاالنه  ۲۰۰تن
محصول برداشت کرد.

مهارت آموزی سربازان درپادگانها
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت :ســند «توســعه مهارت»
چهارمحال و بختیاری تدوین شد.
ا ...کرم نصیری افزود :یکی از موضوعات مهم؛ آموزش مهارت به سربازان است تا این افراد بتوانند
بعد از اتمام مدت زمان سربازی به عنوان نیروی ماهر و متخصص وارد بازار کار بشوند.
نصیری گفت :به کمک دورههای آموزشــی فنی و حرفهای میتــوان نیروی متخصص طرحهای
عمرانی ،سرمایه گذاری و تولیدی در استان را تامین کرد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان گفت ۱۸۹ :نفر از سربازان وظیفه نیروی انتظامی و سپاه در
سال  ۱۳۹۹توسط فنی و حرفهای آموزش داده شــده اند که این آمار طی سه ماه ابتدای امسال با
رشد چشمگیری  ۱۴۱نفر بوده است .سند مهارت استان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اسناد
باال دستی و سند آمایش سرزمین بررسی و تطبیق میشود.

عامل هتک حیثیت و اخاذی درچهارمحال و بختیاری
دستگیرشد
رییس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری از شناسایی و دســتگیری عامل تهدید و اخاذی از دختر
جوان به بهانه انتشار تصاویر و هتک حیثیت وی در شبکههای اجتماعی خبر داد.
سرهنگ عسگری گفت :با مراجعه خانمی جوان و ارائه شکایت مبنی بر تهدید و اخاذی در خصوص
انتشارتصاویرشخصی وی درفضای مجازی توسط فردیکه با سوء استفاده ازاحساسات و با دادن
وعده ازدواج با این خانم دوست شده بود ،موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود :شاکی در اظهارات اولیه خود بیان داشت از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام با فردی در
فضای مجازی آشنا شدم که با سوء استفاده از احساسات و جلب اعتماد بنده پس از گذشت یک
ماه و به بهانه نشــان دادن عکسهای من به خانواده خود و راضی کردن آنها برای خواستگاری،
عکس و تصاویر خصوصیام را درخواست کرد که من هم برایش ارسال کردم.
سرهنگ عسگری گفت :متهم پس از دریافت تصاویر خصوصی شاکی ،وی را تهدید به انتشار آنها
درفضای مجازی و ارسال برای خانواده و دوستان آشنایانکرده است و ازاین خانم جوان درخواست
مبالغی را داشته است.وی گفت :طی تحقیقات فنی و پلیسی و سرنخهای موجود در پرونده ،متهم
درکوتاهترین زمان ممکن شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیرو به این پلیس انتقال داده
شد که در مواجه با اسناد و مدارک موجود در پرونده لب به اعتراف گشود.
رییس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری از شــهروندان بهویژه خانمهای جوان خواست در فضای
مجازی تحت هیچ عنوان به افرادی که با وعدههای دروغین مثل ازدواج قصد نزدیک شدن به آنها
رادارند ،اعتماد نکرده و اطالعات و تصاویر شــخصی خود را برای آنها ارسال نکنند و همچنین در
صورت مواجهه با هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس
 www.Cyberpolice.irبخش مرکز فوریتهای ســایبری ،قسمت ثبت گزارشهای مردمی با
ما در میان بگذارند.

نام گذاری خیابان جنگلبان دربروجن
برای ترویج فرهنگ حفاظت جنگل و طبیعت و پاسداشــت ایثار و فداکاریهــای جنگلبانان و
ارج نهادن به آن در سطح اســتان با همکاری شهرداری و شورای شــهر خیابان تازه ساز شهر نقنه
به نام جنگل بان نام گذاری شد.این جاده به منطقه چشمه ســفید نقنه منتهی میشود که دارای
چشماندازی بسیار زیبا با چشمهای بسیار گوارا و درختان بسیار زیبا و کهن در کنار کوه چشمه سفید
قرار گرفته که در فصل بهار و تابستان بسیار زیبا و سرسبز و محلی جهت گردش مردم و در زمستان با
پوشیده شدن کوههای اطرافش از برف محلی جهت پیست اسکی اهالی است.

جامعه

بامسئولان
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کارشناس پیشبینی هواشناسی اصفهان:

شرق و مرکزاصفهان این هفته با گردوخاک درگیراست
کارشناس پیشبینی هواشناسی استان اصفهان گفت :با توجه به رطوبت بسیار کم اراضی شرق

هر ۴سال یک باردیابت دراصفهان دو برابرمی شود؛

استان ،وزش باد به نسبت شدید ریزگردها را تا مناطق مرکزی به ویژه کالن شهر اصفهان پراکنده

پیامدهای فقدان« پیشگیری »

میکند .ابراهیم هنرمند با اشاره به استقرار جوی به نســبت پایدار در سطح استان گفت :آسمان
بسیاری از مناطق طی چند روز آینده صاف پیشبینی میشود و وزش باد به نسبت شدید به ویژه
در مناطق شمال شرقی و تا حدی مرکزی همراه با گردوخاک محلی است.وی افزود :استانهای
کرمان ،سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در روزهای پیش رو با گرد و خاک درگیر خواهند
بود که مناطق شــرقی اصفهان نیز از این معضل مستثنی نیســت و با توجه به رطوبت بسیار کم
اراضی ،وزش باد ریزگردها را در هوا پراکنده میکند .کارشــناس پیش بینی هواشناسی استان
اصفهان خاطرنشــان کرد :وزش بادهای شرقی به ســمت مناطق مرکزی استان سبب کاهش
کیفیت هوا به ویژه کالن شهر اصفهان میشــود و کیفیت هوا در روزهای پیش رو برای گروههای
حساس ناسالم پیشبینی میشود.وی اضافه کرد :کاشــان با دمای  ۴۲درجه سانتیگراد باالی

خیریه حضرت ابوالفضل بین  ۱۰تا  ۱۵درصد فعالیتش

را در امر پیشگیری از دیابت قرار داده است زیرا که ۸۰
درصد بیماران دیالیزی که به این خیریه مراجعه می کنند
بر اثر پیشروی دیابت بوده است

صفر و بویین میاندشت با دمای  ۱۴درجه سانتیگراد باالی صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین
نقاط استان پیشبینی میشود.

نیمی ازتلفات حوادث کاربه دلیل سقوط ازبلندی است
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان از مراجعه  ۳۹۵مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی
قانونی استان طی دو ماهه ابتدایی امســال خبر داد و گفت :سقوط از بلندی بیشترین سهم را در
آمار تلفات حوادث کار دارد ،به طوری که نیمی از تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی است.
علی ســلیمانپور اظهار کرد :آمار قرباینان تصادفات طی دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۲۵.۴درصد و نسبت به ماه پیش از آن (فروردین ماه)  ۵.۵درصد بیشتر شده
اســت.وی با بیان اینکه طی دو ماهه ابتدایی امســال  ۱۴۸نفر در حوادث رانندگی جان باختند،
گفت :این رقم در مدت مشابه سال قبل  ۱۱۸نفر بود و به نظر می رسد محدودیتهای کرونایی در
سال گذشته ،کاهش آمار تلفات حوادث رانندگی را در پی داشته است .سلیمانپور همچنین اعالم
کرد :طی دو ماهه ابتدایی سال جاری  ۲۱نفر در حوداث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که

پیشگیری از بیماری ها که شــامل آموزش و افزایش دانش تندرستی
در بین الیه های مختلف جامعه است و رسیدن به نقطه کاهش بیماری
ها ،همواره حلقه مفقوده ای درجامعه پزشکی محسوب می شود.عمده
فعالیت های دولت مصروف بخش درمان و بهداشت شده ،اما هنوز در
عرصه آموزش و اطالع رسانی که اساس پیشگیری است اقدام موثری

سیما به عنوان مهم ترین ابزاراطالع رسانی استفادهکند؛ اما دراین عرصه
کوتاهی کرده اســت در حالی که صدا و سیما پذیرای خیریه ها به جهت
وجه خصوصی آنها نیستند و همین مسئله مهم ترین ابزاراطالع رسانی را

اطالع رسانی که در اختیار دارد در حوزه پیشگیری از دیابت گام بردارد،
ادامه داد :صدا و سیما باید بیش از پیش در عرصه پیشگیری از بیماری
ها گام بردارد.

درزمینه پیشگیری ازبیماری ها به خودگرفته است.

این رقم در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل افزایش داشته است.وی ،سقوط از بلندی را دارای
بیشترین سهم در آمار تلفات حوادث کار دانســت و گفت :نزدیک به نیمی از تلفات حوادث کار به
دلیل سقوط از بلندی است ،به طوری که در دو ماهه ابتدایی امسال نیز  ۱۲نفر از قربانیان حوادث
کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده اند که  ۵۷درصد کل تلفات را در بر می گیرد.

بیماری دیابت هر ۴سال یک باردو برابرافزایش می یابد

طی سه ماهه ابتدای امسال؛

در سطح جامعه انجام نشده است و حتی ظرفیت رسانه ها نتوانسته در

دولت با ابزارهای اطالع رسانی درحوزه پیشگیری ازدیابت قدم بردارد

وی با اعالم اینکه هر  ۴سال یک بار بیماری دیابتی دو برابر افزایش می

این مسیر یاری برساند .از یک مقطعی خیریه ها به منظور پیشگیری از

ملک نائینیگفت :استفاده ازتوان رسانه ها برای تقویت امرپیشگیری از

یابد ،افزود :خیریه حضرت ابوالفضل بین  ۱۰تا  ۱۵درصد فعالیتش را در

 ۳۵۰اصفهانی درآسانسورمحبوس شدند

امر پیشگیری از دیابت قرار داده است زیرا که  ۸۰درصد بیماران دیالیزی

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان گفت :در سه ماه ابتدای سال  ۳۵۰مورد حوادث آسانسور

بیماری ها شکل گرفتند و به علت افزایش بار و هزینه بخش درمان در
این مراکز هم آموزش و پیشــگیری از بیماری ها به حاشیه رفته است.
انجام غربالگری بیماری ها و مطالعات و تحقیقات علمی درحوزه بیماری
ها دو اصل در انجام پیشگیری از بیماری هاست که قطعا با تکیه بر این
دو روش به خوبی می توان در حوزه پیشــگیری گام برداشت.در همین
ارتباط ،جمال ملک نائینی ،عضو هیئت امنــای خیریه دیابت اصفهان
اظهار کرد:دولت در حوزه پیشگیری از بیماری ها به خواب رفته است و
خیریه های درحد توان خود درامرپیشگیری ازبیماری ها قدم برداشته
و این در حالی که دولت نقش اول و اصلی را در این حوزه دارد.وی بیان
داشت :دولت به جهت جایگاهیکه دارد به راحتی می تواند ازتوان صدا و

بیماری ها بسیار مهم است؛ در صورتی که بخشی از رسانه های قدرتمند
دیداری ،تصویری ،شــنیداری و ...صرفا در اختیــار ارگان های دولتی
اســت.عضو هیئت امنای موسســه خیریه دیابت اصفهان با اشاره به
اینکه دیابت یک بیماری خطرناک استکه درصورت عدم اطالع رسانی
درست ،به جهت تغذیه نامناسبی که در خانواده ها رواج پیدا کرده است،
در مرز هشدار قرار گرفته  ،ادامه داد :تمام سلول های بدن با قند تغذیه
می شوند و با توجه به اینکه تمام اندام های بدن از سلول تشکیل شده
است بنابراین با افزایش قند خون تمام سلول های بدن درگیر می شود
و روی کلیه اثر می گذارد و زمانی که  ۹۰درصــد کلیه را درگیر کرد عالئم
بیماری ظاهر می شود.وی با بیان اینکه الزم است که دولت از ابزارهای

رییس پلیس فتا استان اصفهان از دســتگیری فردی که با درج آگهی فروش ویژه پاوربانک در
اینستاگرام به بهانه سفارش غیر حضوری شهروندان را فریب داده و از آنان کالهبرداری میکرد،
خبرداد.
سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی اظهار داشــت :در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر
کالهبرداری از وی در یک صفحه اینســتاگرامی ،بررسی موضوع در دســتور کار این پلیس قرار
گرفت.وی افزود :شاکی تبلیغی را در یک صفحه اینستاگرامی در زمینه خرید اینترنتی پاوربانک
با ارسال رایگان مشــاهده کرده و پس از ســفارش کاال و واریز مبلغ پنج میلیون ریال به حساب
فروشنده هیچ کاالیی برایش ارسال نشده و فروشنده نیز پاسخگوی تلفن او نبوده است.رییس
پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان عنوان داشت :با انجام اقدامات علمی و تخصصی
در فضای مجازی نهایتا کارشناســان موفق به شناسایی فرد کالهبردار شــده و طی هماهنگی با
مقام قضایی او را دستگیر و به پلیس فتا انتقال دادند.سرهنگ مرتضوی با بیان اینکه متهم پس
از مواجهه با مدارک و مســتندات پلیس به بزه ارتکابی اقرار و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی
تحویل داده شد ،اظهار داشت :بارها اعالم کردیم که شــبکههای اجتماعی مکان امنی برای داد و
ستد و خریدهای اینترنتی نیستند بنابراین شــهروندان باید پس از رؤیت کاال یا خدمات و احراز
هویت هر یک از طرفین معاملــه هرگونه تبادل وجهی را به صــورت رو در رو و پس از اتمام کار یا
خدمات انجام دهند تا گرفتار کالهبرداران نشوند.

آتش سوزی درسطح  ۳۵هکتارازمراتع سمیرم مهارشد
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت :آتش ســوزی در  ۳۵هکتار از مراتع منطقه
«کهنگ» از توابع شهرستان ســمیرم واقع در جنوب این استان پس از حدود  ۴.۵ساعت تالش
مهار شد.منصور شیشه فروش افزود :عوامل امدادی و تیمهای محلی مهار حریق در این عملیات
حاضر بودند.وی ادامه داد :با احتساب این حادثه از ابتدای سال تاکنون  ۱۷آتش سوزی در مراتع
و پوششهای گیاهی غرب و جنوب استان ،سرجمع به میزان  ۶۵هکتار رخ داده است.مدیرکل
مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشــان کرد :افزایش  ۲تا  ۴درجهای دمای هوای این
روزها در مقایســه با ســال قبل ،کمبود بارش و وزش بادهای گرم از جمله دالیل وقوع حریق در
این مناطق است .نگاهی به وضعیت عرصههای طبیعی اصفهان حاکی است که این خطه با ۲۴
شهرستان ،مســاحتی معادل  ۱۰.۷میلیون هکتار دارد که بیش از  ۹۰درصد از آن را معادل حدود
 ۹.۸میلیون هکتار عرصههای منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود  ۴۰۳هزار هکتار را جنگل
معادل( ۴درصد) ۶ ،میلیون هکتار مرتع معادل( ۶۴درصد) و سه میلیون هکتار بیابان معادل(۳۲
درصد) دربرگرفته است.

آزادی  ۸۹۵زندانی با تالش شوراهای حل اختالف اصفهان
رییس شــوراهای حل اختالف اســتان اصفهان از آزادی  ۸۹۵زندانی با تالش این شورا در سال
گذشته خبر داد.سید محمد موسویان ،گفت :با تالش شــوراهای حل اختالف استان اصفهان و
حمایتهای دادگستری موفق شدیم از حیث تعداد زندانیان آزاد شده در سال  ۱۳۹۹رتبه  ۳را در
کشور از آن خود کنیم.وی در ادامه افزود :تعداد  ۱۴شعبه ویژه زندان در استان اصفهان داریم که
با همت کارکنان این شعب در سال گذشته تعداد  ۸۹۵زندانی از زندان آزاد و به آغوش خانواده و
جامعه بازگشتند .موسویان همچنین خاطرنشــان کرد :از این تعداد زندانی آزاد شده تعداد ۲۷۰
نفر در شعب ویژه زندان شوراهای حل اختالف حوزه قضایی خمینی شهر ،تعداد  ۱۱۷نفر در شعبه
 ۴۳اصفهان ،تعداد  ۹۷نفر در شــعبه  ۳۰اصفهان ،تعداد  ۷۹نفر در شعب ویژه زندان شورای حل
اختالف کاشان و  ۷۴نفر در لنجان از زندان آزاد شــدند و مابقی متعلق به دیگر حوزههای قضایی
استان اصفهان است.

ملک نائینی با اشاره به اینکه تمام تمرکزخیریه های درامرپیشگیری از
بیماری ها و به ویژه دیابت قراردارد ،ادامه داد :اگردولت یک دهم هزینه
ای که برای امر درمان بیماری ها اختصاص دارد را صرف پیشگیری از
بیماری ها می کرد قطعا نتایج آن را در جامعه مشاهده می کردیم.وی
با اظهار اینکه دانشــگاه در حوزه اطالع رسانی و کارهای تبلیغاتی در امر
پیشگیری از بیماری دیابت نقش کلیدی می تواند ایفا کند ،گفت :الزم
است که برای امر پیشگیری از بیماری ها از ظرفیت های تمام دستگاه
های مردمی و دولتی مثل شهرداری و ظرفیت های شهر استفاده کرد.

خبر روز

اخبار
کالهبرداری با ترفند فروش ویژه پاوربانک دراینستاگرام

که به این خیریه مراجعه می کنند بر اثر پیشــروی دیابت بوده است.

پذیرش بیماران کرونایی
دربیمارستان الزهرای
اصفهان متوقف شد
معاون پشــتیبانی و توســعه بیمارســتان
الزهرا(س) اصفهان گفــت :پذیرش بیماران
مبتال بهکووید  ۱۹دراین مرکزدرمانی با توجه به
فروکش کردن موج چهارم کرونا ،متوقف شد
و ارائه خدمات درمانگاهی و پاراکلینیکی ازاول
تیر به وضعیت عادی خود باز میگردد.کریم

در اصفهان رخ داده اســت و به  ۳مورد سقوط در چاهک آسانسور امدادرســانی شد.فرهاد کاوه
آهنگران اظهار کرد :در زمان قطع مکرر جریان برق شــهری که ممکن اســت منجر به اختالل در
سیستم برقی ساختمان و توقف آسانسور شــود ،از پلههای ساختمان استفاده کنید و در صورت
گرفتاری در داخل کابین آسانسورآرامش خود را حفظ کرده و با شماره  ۱۲۵سازمان آتش نشانی
تماس بگیرید.سخنگوی ســازمان آتش نشــانی اصفهان تصریح کرد:ممکن است شرایط شما
در داخل کابین آسانســور راحت نباشد ،اما در امان هســتید و در موارد مشکالت برق ،روشنایی
اضطراری روشن میشوند.وی گفت :اگر در آسانسور باز نمیشــود ،باز هم جای شما مطمئن و
بیخطر است .سعی نکنید از آسانسور خارج شــوید ،منتظر باشید افراد آموزشدیده برای کمک
می رسند.

مزارع شرق اصفهان درمعرض خطرتبدیل به کانون ریزگرد قراردارند
عضو هیئت رییسه نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت :مزارع شرق این خطه به دلیل تخصیص ندادن آب برای کشت و کار در سالهای مختلف خشک شدهاند
و در خطر تبدیل به کانون انتشار ریزگرد قرار دارند.حســین محمدرضایی افزود :تخصیص نیافتن حقابههای کشاورزان و استفاده آن در سایر بخشها از جمله
صنایع سبب خشــکی بیش از حد زمینهای کشاورزی شرق اصفهان شده است و در صورت ادامه این روند شــاهد ایجاد کانونهای جدید گرد و غبار و ریزگرد
خواهیم بود.وی ادامه داد :از سوی دیگر خشکی تاالب بین المللی گاوخونی در شرق منطقه خطر انتشار ریزگردها را دوچندان میکند و طبق گفته کارشناسان،
شعاع انتشار ریزگردهای حاصل در شرق اصفهان بیش از  ۵۰۰کیلومتر است که تهدیدی برای سایر استانها نیز خواهد بود.محمدرضایی اضافه کرد :این جدا از
کانونهای بیابانی تولید و انتشار ریزگردها در شمال و شرق استان اصفهان است که تبعات آن طی روزهای مختلف را در قالب آلودگی هوا دیده میشود .عضو
هیئت رییسه نظام صنفی کشاورزی اصفهان با بیان اینکه خشکی رودخانه زاینده رود با وجود تمامی مشکالت معیشتی کشاورزان و باغداران و تبعات زیست
محیطی از مهر سال قبل همچنان ادامه دارد ،تصریح کرد :آب هایی که در باالدست سد زاینده رود از رودخانه و سر شاخههای آن وجود دارد بهصورت غیرقانونی
برای مصارف کشاورزی و صنعتی در اصفهان و استان باالدست برداشت میشــود.محمدرضایی خاطرنشان کرد :برخورداری از حقابه بهعنوان یک حق طبیعی
مطالبه اصلی کشاورزان و باغداران در سالهای گذشته تاکنون است؛ اما با این وجود با خشکی رودخانه حدود  ۱۰ماه است که موفق به کشت محصول نشده ایم.

سهرابی افزود :مرکز آموزشی و درمانی الزهرا
(س) اصفهان به عنوان بیمارستان مرجع در

دادستان اصفهان:

موج چهارم کرونا ،پذیــرش بیماران کرونایی

 ۱۴پرونده اخالل درنظام اقتصادی دردست بررسی است

را به عهده گرفت و روزانه بــه حدود  ۲۰۰بیمار
سرپایی کرونا خدمترســانی میکرد.وی با
بیان اینکه به طورمیانگین درموج چهارمکرونا
هرروزحدود  ۵۰۰تا  ۶۰۰بیماردارای عالئمکرونا
دربیمارستان الزهرا(س) بستری بودند ،اظهار
داشت :ضریب اشغال تختهای بیمارستان
الزهرا(س) درماه های فروردین و اردیبهشت
حدود  ۷۵درصد بود.سهرابی با اشاره به اینکه از
اواسط فروردین تا اواسط خرداد امسال دراین
بیمارستان به حدود  ۱۲هزاربیمارسرپاییکرونا
خدمترسانی شد ،خاطرنشانکرد :با توجه به
شانزدهمین دستورالعمل بیمارستانی معاونت
درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان این
مرکز درمانی اجازه پذیرش بیماران کرونایی
را در زمان حاضر ندارد و این کار به عهده تعداد
دیگری ازمراکزدرمانی اصفهان واگذارشد.وی
اضافه کرد :با توجه به اینکــه ما زمانی را برای
گذراندن و اتمام دوره درمان بیماران بستری در
بیمارستان نیاز داشتیم ،مقرر شد بیمارستان
الزهرا(س) از اول تیر امســال بــا همه توان
خود بــه روال عادی خدمت رســانی خود در
همه بخشها برگردد و درمانگاه ها به شــکل
کامل بازگشایی شوند تا همه بیماران سرپایی
را پوشش دهند.این پزشک متخصص اظهار
امیدواری کرد که موج بعدی کرونا در کشور و
استان اصفهان ایجاد نشــود و شرایط به گونه
ای باشد که ظرفیتهای درمانی و بهداشتی
در مســیر اصلی خود قرار گیرد و شاهد فشار
مضاعف به بیمارســتان ها و مراکــز درمانی
نباشیم.

دادســتان اصفهان با بیان اینکه اقدامــات اجرایی
دادســتانی بــر اقدامــات قضایی آن غلبه داشــته
اســت،گفت ۱۴ :پرونده اخالل در نظام اقتصادی در
دادســتانی اصفهانی موجود اســت که دو مورد این
پروندهها با کیفرخواســت به دادگاه ارســال شده و
مابقی دردست رسیدگی است.علی اصفهانی تصریح
کــرد :موضوعاتی همچون میــراث فرهنگی ،ایمنی
زیرســاخت و اماکن دولتی و فرهنگــی ،حمایت از

عکس روز
آیین غبارروبی و عطر
افشانی مزارشهدای
گمنام شهرستان
بهارستان
با فرارســیدن دههکرامت ،مراسم غبار
روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام
بهارســتان با حضور حسین سیستانی
فرماندار استان اصفهان ،داود بحیرایی
شهردارشهربهارستان ،به همراه جمعی
ازمسئولین وکارمندان بنیاد شهید و امور
ایثارگران منطقه دو اصفهان برگزارشد.

حقوق کــودکان و معلوالن ،زاینده رود و مشــکالت

جلوگیری از شیوع کرونا صادر شده است.دادستان

کشاورزان ،وضعیت غیرایمن ناشــی از مسیرهای

اصفهان تصریح کرد :ســاماندهی کفــن و دفن در

دوچرخه و دیگر موضوعات در دستور کار دادستانی

آرامســتانهای محلی ،پیگیری طرح دادپزشــک

بوده و در کل  ۷۵۰مکاتبه ۸۴۰ ،جلسه ۲۸۹ ،مصوبه

نیز انجام شده است .دســتگاه قضایی و دادستانی

ابالغ شده اســت.وی افزود :به شهرداری ابالغ شده

با جرائم خشــن قاطعانه برخورد میکنــد ،حتی با

مسیرهای دوچرخه کارشناسی شده نبوده و با وجود

محدودیت به این افراد مرخصی داده شده و اغماضی

شرایط خیابانهای اصفهان این مسیرها ایمن نیست،

درمورد این افراد دیده نمیشود .اصفهانی درخصوص

اصل کار درست است؛ اما روند اجرای آن کارشناسی

پخش کلیپهایی توسط یک فرزند شهید در فضای

نبوده و خالف قانون عملکردهاندکه دادستانی پیگیر

مجازی ،گفت :با این فرد برخورد شده و پرونده او به

آن است .برای حمایت ازحقوقکودکان و زنان دادسرا

دادگاه رفت که برخی از آنها تبرئه شده و مابقی نیز در

به دنبال تشکیل پردیسی برای انجام اینکاراست .در

دست بررسی اســت ،نباید بدون دادرسی و اجرای

حوزه بهداشت و درمان نیز  ۴۷۲دستور قضایی برای

حکم آبروی افراد مورد اهانت قراربگیرد.

مستطیلسبز

ورزش
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رونمایی ازپرچم  ۲۸۰۰متری پرسپولیس
پرچم  ۲۸۰۰متری پرســپولیس که تدارک آن با همت کانون هواداران پرســپولیس انجام شده

تمدید قرارداد نیازمند ،دغدغه مهم طالیی پوشان؛

است ،شنبه شب و بعد از آخرین تمرین تیم مقابل چشمان بازیکنان و کادر فنی رونمایی شد.این
پرچم به همت کانون هواداران آماده شده و کادر فنی تیم هم از این اقدام اعضای کانون هواداران

دروازه بان سپاهان ،برسردوراهی ماندن یا رفتن

تقدیر و تشکر کردند.
این پرچم در حال حاضر بزرگ ترین پرچم باشــگاهی در کشــور است و شــب گذشته برای باز
و بســته کردن آن  ۳۵نفر مشــغول به فعالیت بودند.هزینه ایجاد این پرچم توســط تعدادی از
هواداران پرسپولیس که با کانون در ارتباط هستند ،تامین شده است .البته باز کردن پرچم در بازی
سوپرجام ،منتفی اعالم شــد چون تیمهای حاضر به دلیل انجام تبلیغات در طبقه اول ورزشگاه
آزادی ،امکان استفاده از ظرفیت این سکوها را ندارند!

مربی ستاره سازدرکادرفنی تیم رایکا
با حضور پیروز قربانی در تیم رایکای بابل ،احمد تقوی مربی ستاره ساز و دستیار خداداد عزیزی
در این برنامه تلویزیونی هم به کادر فنی تیم مازنی ملحق شد .بازیکن اسبق تیم راه آهن در سال
های اخیر پیشتر دستیار خداداد عزیزی بود و در برنامه ســتاره ساز هم در کنار خداداد عزیزی
حضور داشت .او قرار است به عنوان دستیار اول پیروز قربانی در کادر فنی تیم رایکا حضور داشته
باشد .به دنبال استعفای شبیر لطفی ،پیروز قربانی به مدت  1.5فصل هدایت تیم رایکا را در رقابت
های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور برعهده گرفت .این تیم در فصل جاری برای بقا
در جدول بازی ها تالش می کند .تیم مازنی در آخرین بازی انجام داده در خانه تیم فجر سپاسی
با دو گل شکست خورد و در هفته سی ام مسابقات ،میزبان تیم شهرداری آستارا خواهد بود.

باتوجه به نزدیکی رقابت های جام جهانی مسئله مهم

برای نیازمند این است که در تیم باشگاهی اش موقعیت

ثابتی داشته باشد .ماندن در سپاهان این اطمینان
خاطر را به نیازمند خواهد داد تا همچنان یکی از شانس

های مسلم رفتن به جام جهانی باشد؛ اما حضور در

فوتبال اروپا شاید تا حدودی معادالت او را بر هم بزند

تاخیری که باعث شد «طارمی» به رئال نرود
همبازی ســابق مهدی ،نظر جالبی درباره او دارد.مهدی طارمی این قدر خوش درخشیده که اگر
حاال به باشــگاهی خوب نقل مکان کند کســی تعجب نمی کند .او در پورتو فصلی رویایی داشت
و حتی موفق شد در لیگ قهرمانان یک ســوپر گل بزند .مهدی در لیگ داخلی پرتغال هم عالی
عمل کرد .محسن بنگر ،همبازی سابق طارمی در پرسپولیس درباره او می گوید« :من کنار مهدی
طارمی بازی کردم و میدانم اگر زودتر به اروپا میرفت حتی میتوانست پیراهن تیم رئال مادرید
را بپوشد .شما میبینید در تیم بزرگ پورتو هم مهدی موفق بوده است».

سمیه مصور

تمدید قرارداد پیــام نیازمند برای فصل

اولویت قرار دادهاند ولی اگر این دروازهبــان تصمیم به جدایی بگیرد،

کند.باتوجه نزدیکی رقابت های جام جهانی مســئله مهم برای نیازمند

آینده رقابت هــای لیگ برتر بــه یکی از

باشگاه سپاهان مجبوراست بالفاصله یک دروازهبان ترازاول را به لیست

این است که در تیم باشگاهی اش موقعیت ثابتی داشته باشد .ماندن

احتمال افشای قرارداد بازیکنان استقالل

دغدغه های مسئوالن باشگاه سپاهان تبدیل شده است .دروازه بان ملی

تیمش اضافه کند.

در سپاهان این اطمینان خاطر را به نیازمند خواهد داد تا همچنان یکی

پوش طالیی پوشــان نصف جهان در پایان فصل به عنوان بازیکن آزاد

در هفتههای گذشــته این شــایعه هم مطرح شــد که نیازمند به یک

از شانس های مســلم رفتن به جام جهانی باشد؛ اما حضور در فوتبال

بازیکنان استقالل نسبت به رقم دریافتی شان ناراحت و ناراضی هستند .البته مدیرعامل آبی ها

شناخته می شود و هنوز تصمیمی برای ادامه فعالیت در تیم سپاهان

پیشنهاد سنگین از طرف سپاهان پاسخ رد داده ؛ اما این موضوع توسط

اروپا شــاید تا حدودی معادالت او را بر هم بزند .این روزها شــایعات

نگرفته است .نیازمند بعد از حضور در این تیم به خوبی توانست مشکل

گلر ســپاهان و مدیربرنامههایش تکذیب شده است .نیازمند در حال

درباره نیازمند زیاد اســت ولی آخرین اخبار حاکی از آن است که او به

خط دروازه تیم اصفهانی را برطرفکند و دراین مدتکه پیراهن سپاهان

حاضر تمرکزش را روی بازی های سپاهان گذاشــته ولی او همچنان

هیچ عنوان تصمیم خاصی درباره آینــده نگرفته و با تیم خاصی هم به

را برتن داشــت ،همیشــه جزو بازیکنان تاثیرگذار تیمش بود .قرارداد

تردید بزرگی دارد که در پایان فصل لیگ برتر ایران را ترک کند یا این که

توافق نرسیده است .او همچنان شرایط خود برای رفتن به فوتبال اروپا را

نیازمند در پایان فصل جاری به اتمام خواهد رسید و نکته حائز اهمیت

تصمیم به ادامه فوتبال در ایران بگیرد.

بررسی میکند و دراین زمینه مشورتهای زیادی را انجام داده و خواهد

این استکه او درحال حاضرشانس خوبی برای ادامه فعالیت حرفهای

دو پیشــنهادی که نیازمند از لیگ پرتغال با آن مواجه است ،تیمهایی

داد .پیام در پایان فصل تصمیم خودش بــرای ماندن در لیگ ایران یا

در کشور پرتغال دارد.

هستند که از لحاظ فنی قدرت باالیی ندارند و همین موضوع می تواند

حضور در فوتبال اروپا را خواهد گرفت؛ تصمیمی که قطعا میتواند نقش

مسئله مهم در مورد وضعیت نیازمند ،این است که او هنوز برای تصمیم

کار نیازمند برای رفتن به پرتغال با چالش مواجه کند .قبل از شروع این

زیادی در آینده فوتبالی نیازمند داشته باشد.

گیری مردد است .باشگاه ســپاهان در طول این فصل بارها از نیازمند

فصل علیرضا بیرانوند هم تصمیم به ترک لیگگرفت؛ اما او دراروپا فصل

تیم فوتبال سپاهان با کســب  48امتیاز در پایان هفته بیست و سوم

خواسته که قراردادش را تمدید کند؛ اما این دروازهبان تا به امروز جواب

پرچالشی را پشت سر گذاشــت و همین موضوع بر تردیدهای نیازمند

رقابت های لیگ برتر در صــدر جدول رده بندی مســابقات لیگ قرار

قطعی به مسئوالن سپاهان نداده و قرار اســت بعد از اتمام مسابقات

افزوده است .موقعیت تیمهایی که نیازمند از آنها پیشنهاد دارد طوری

گرفته و امید زیادی به کســب قهرمانــی در ایــن دوره از رقابت های

درباره آینده اش تصمیم بگیرد .طبیعتا سپاهانیها حفظ نیازمند را در

نیست که او را با یک تصمیم قطعی برای حضور در لیگ پرتغال مواجه

قهرمانی دارد.

بخشی از دریافتی بازیکنان را افشا کرد و گفت اگر نیاز باشــد قرارداد کل بازیکنان استقالل را در
رسانه ها افشــا خواهد کرد .مددی ابتدا درباره برگشتن خوردن چک های مرادمند و صدور حکم
جلب این بازیکن گفت « :درباره مرادمند باید بگویم که ایشــان چک رضایت نامهشان که مشاور
محترم هیئت مدیره دادند را نقد کردهاند و چک شــخصی شان را به باشــگاه پدیده دادهاند .به
عبارت دیگر چک برگشتی آقای مرادمند شخصی است و ربطی به باشگاه ندارد .ایشان عالوه بر
چک رضایت نامه که باید به پدیده میداد ۵۷ ،درصد از قراردادش را هم دریافت کرده است».
وی درباره رشید مظاهری واســماعیلی هم گفت« :رشــید مظاهری بدون احتساب رای کمیته
انضباطی باشــگاه ،بیش از  ۵۵درصد دریافتی از قرارداد قابل توجهش داشــته اســت .فرشید
اسماعیلی هم فارغ از پولی که از مشــاور محترم هیئت مدیره پیش از فصل گرفتهاند ۳۷ ،درصد
قراردادش را هم گرفته است .در صورت لزوم ،لیســت کامل رقم قرارداد و پرداختی به بازیکنان
منتشر خواهد شد تا مردم و هواداران قضاوت کنند.

خبر روز

شناسایی نخستین کرونایی درالمپیک توکیو
در حالی که  ۵هفته به شروع المپیک توکیو مانده ،تست یکی از اعضای کاروان المپیک اوگاندا در زمان رسیدن به ژاپن مثبت شد .این عضو کاروان اوگاندا به دلیل
مثبت شدن تستکرونا نتوانست وارد ژاپن شود ۸.عضو دیگرتیم با اتوبوس راهی اوزاکا مرکزژاپن شدند ،جاییکه هنوزنمونههای مثبتکرونا درآنگزارش میشود.
یاسوتوشی نیشیمورا ،وزیر مسئول سیاستهای اقتصادی ژاپن روز یکشنبه در شبکه  NHKگفت که دولت در حال بررسی مواردی است که با کنترل مرزها رخ داده
است.روزنامه آساهی گزارش داد ورزشکاران اوگاندا که روز شــنبه وارد فرودگاه ناریتا توکیو شدهاند ،واکسینه بوده و تست  PCRآنها قبل از سفر منفی بوده است.
منتقدان بارها درخصوص ریسک برگزاری بازیهای المپیک توکیو هشداردادهاند اماکمیته بینالمللی المپیک وکمیته برگزاری بازیهای توکیو اصراردارند المپیک
در تابستان برگزار شود.ژاپن برای مسافران خارجی  ۱۴روز قرنطینه را اجباری کرده ؛ اما در خصوص ورزشکاران المپیکی این قانون اعمال نمیشود .کمیته برگزاری
بازیهای توکیو پیش از این حضور تماشاگران خارجی را در المپیک ممنوع کرده؛ اما قرار است امروز در خصوص حضور تماشاگران داخلی تصمیمگیری شود.

ادامه تعریف اعضای
هیئت رییسه ازتیم ملی

باشگاه یوونتوس که مدتی اســت وضعیت مانوئل لوکاتلی را زیرنظر دارد ،رسما برای به خدمت

یکــی از اعضای هیئت رییســه در مصاحبه

گرفتن هافبک ایتالیایی ساســولو دست به کار شــد .بر اساس گزارش ســایت «گل» باشگاه

با ســایت فدراســیون فوتبال عملکرد تیم
ملی را در بــازی های منامه تحســین کرد.
طهمورث حیدری در این باره گفت :بازیکنان
ما با ارائه عملکرد مناســب در منامه قدرت
شــان را بر حریفان تحمیل کردند .به نظرم

رییس هیئت والیبال اصفهان:

همدلی بازیکنان عامل اصلی موفقیت تیم

هرکس درهزینهها کمکی کرده با سند اعالم کند

ملی شــد .بچه ها بعد از ده سال توانستند
عراق را شکســت بدهند .همچنین درمنامه
مقابل بحرین (میزبان) طلسم شکنی کردند

رییس هیئت والیبال استان اصفهان درباره عملکرد

شــیوع کرونا چه تاثیری بر فعالیتهای آنها داشته

هیئت والیبال اســتان در  3ماه نخست سال ،اظهار

اســت ،گفت :کرونا بر کل مجموعه ورزش تاثیرگذار

داشــت :کمیته اســتعدادیابی هیئت در این مدت

بوده و آکادمیها بیشــترین ضرر را دیدند؛ حتی اگر

فعالیت داشــته و در حضور مربی تیم ملی نوجوانان

آکادمیها میخواســتند با رعایت پروتکلها فعال

از  170نفر تست گرفته شد که از این تعداد  9نفر برای

بمانند هم خانوادهها میترسیدند و اجازه نمیدادند

ورزشی است .به طور مثال برای اعزام تیمهای پایه

تیم ملی انتخاب شــدند .عالوه بر آن در این مدت با

فرزندانشــان درآکادمیهای استعدادیابی والیبال

حدود  300تا  400میلیون تومان هزینه میشــود و از

همکاری یک دانشگاه کالسهای مربیگری درجه 3

حضور پیدا کنند .با تمام این تفاســیر هیئت والیبال

دوستانیکه برخی ادعاها را مطرح میکنند میخواهم

را برگزار کردیم.تیمور باجول ادامه داد :در حوزه ملی،

توانســت با رعایت پروتکلهای بهداشــتی و ایجاد

اعالمکنندکه چهکسی تاکنون برای پرداخت هزینهها

 3بازیکن اصفهانی از جمله امیــر غفور ،محمدجواد

فضای بازبرای آکادمیها ،فعالیت خود را ادامه دهد.

به ما کمک کرده است؟رییس هیئت والیبال استان

معنوینژاد و مســعود غالمی برای حضــور در لیگ

ازطرف دیگرما توانستیم براساس تقویم هیئت پیش

اصفهان اضافه کرد :اگر قرار اســت از ورزش حمایت

و با صدرنشــینی در گروه بــه مرحله نهایی
صعود کردند و تیم ملی فوتبــال به جایگاه
اصلی خودش دست پیدا کرد.تمام اعضای

ملتها به تیم ملی دعوت شــدند .همچنین در این

برویم و هیئت والیبال درزمان شیوعکرونا فعال بوده

شود ،باید مسئوالن به طورشفاف و با سند اعالمکنند

مدت در هر 2بخش بانــوان و آقایان ،اردوی آمادگی

است .وی ،اصلیترین دغدغه هیئتهای ورزشی را

که چه کمکی کردهاند و شــعار ندهند .با این حال و

تیمهای نوجوانان ،جوانان و امیدهای استان را برای

مشکالت مالی خوانده و گفت :بارها گفتم هر مدیری

با وجود تمام این مشــکالت ما وظایف خود را انجام

اعزام به مسابقات قهرمانان کشــوری برگزار کردیم.

برای کار کردن بــه ابزار خوب ،منابع مالی و پرســنل

میدهیم و خوشبختانه هیئت والیبال استان اصفهان

رییس هیئت والیبال استان اصفهان درپاسخ به اینکه

کارآزموده نیازدارد؛ منابع مالی معضل تمام هیئتهای

جزو هیئتهای برترکشوراست.

عکس روز

فدراســیون به این نکته مهم آگاه بودند که
در خردادماه تیــم ملی فوتبال کشــورمان
بازی های حساســی پیش رو دارد و آینده
فوتبال به نتایــج این بازی هــا گره خورده
است .با توجه به شــرایط سخت اقتصادی
فدراســیون فوتبال ،با همت شهاب الدین
عزیزی خادم تعامل خوبی از نظر مالی بین
فدراســیون و مسئولین ارشــد کشور ایجاد
شد.عضو هیئت رییسه فدراسیون پیرامون
چرایی حضور مداوم شــهاب الدین عزیزی
خــادم در اردوی تیم ملی گفــت :به دلیل
اهمیت اجرای دقیق برنامه های تیم ملی،
رییس فدراسیون شخصا در کنار تیم حضور
داشت و پیگیر مسائل کادر فنی و بازیکنان
بود .البته در ســنوات قبل هم این موضوع
وجود داشته اســت .اما آنچه مسلم است،

شغل جدید سرمربی
سابق تیم ملی
مارک ویلموتس که به دلیل سال
ها بــازی در تیم شــالکه چهرهای
شــناخته شــده در فوتبال آلمان
محســوب مــی شــود ،در بحث
کارشناســی مربوط به مسابقات
یورو درشبکه  ZDFحضوردارد.

فوتبالجهان

این موضوع برای عزیــزی خادم از اهمیت
باالیی برخوردار بوده است .پرداخت به موقع
پاداش ها ،تعهد و اجرای قراردادهای کادر
فنی کامال این نکته را برای همگان روشــن
کرده اســت .با عملکردی که از ملی پوشان
در این چهار مســابقه دیدیم و روحیه ای که
از این بازیکنان ســراغ دارم ،بی شک تمام
ســعی و تالش خود را انجام می دهند تا به
مســابقات جام جهانی قطر  2022راه پیدا
کنند و در مقابل تیم های ســطح باالی دنیا
خط و نشان بکشند.

یوونتوس اولین پیشنهاد را به«لوکاتلی» داد
یوونتوس پیشــنهادی  30میلیون یورویی به عالوه واگذاری رادو دراگوشــین ،مدافع رومانیایی
خود به ساســولو را بابت به خدمت گرفتن لوکاتلی داده است.هنوز مشــخص نیست ساسولو با
این پیشــنهاد موافقت خواهد کرد یا خیر چون ارزش لوکاتلی روز به روز در حال افزایش اســت،
بازیکنی که در یورو  2020هم عملکرد درخشانی داشته و در برتری  3بر صفر تیم ملی ایتالیا مقابل
ســوئیس دو گل به ثمر رســاند .طبق این گزارش یوونتوس قصد دارد پیش از اینکه قیمت این
هافبک ایتالیایی بیشتر شود ،او را به جمع شاگردان ماســیمیلیانو آلگری اضافه کند.یوونتوس
در پنجره زمستانی اخیر به خواســته آندرهآ پیرلو (سرمربی وقت تیم) به دنبال به خدمت گرفتن
لوکاتلی  22ساله بود ،اما ساســولو تمایلی به فروش هافبک ملیپوش خود در ماه ژانویه نشان
نداد .گفته میشود دو باشگاه رئال مادرید و منچسترســیتی هم وضعیت این بازیکن را زیرنظر
دارند .لوکاتلی که محصول آکادمی باشگاه میالن است ،در سال  2018بود که در ازای  14میلیون
یورو از میالن جدا و به ساسولو پیوست .او که تا سال  2023تحت قرارداد باشگاه ساسولو خواهد
بود ،ارزش تقریبیاش حاال در بازار نقلوانتقاالت  35میلیون یورو است.این هافبک  22ساله که
 12بازی ملی و سه گلزده با پیراهن ایتالیا در کارنامه حرفهایاش به ثبت رسیده ،فصل اخیر در
 34بازی برای ساسولو به میدان رفت و آمار چهار گل زده و سه پاس گل را از خود برجای گذاشت.

«گرانادا» به دنبال به خدمت گرفتن هافبک بارسلونا
هافبک جوان تیم فوتبال بارسلونا در رادار باشــگاه اللیگایی گرانادا قرار دارد.نشریه «اسپورت»
چاپ کاتالونیا از عالقه باشگاه گرانادا به جذب کارلس آلنا در پنجره نقلوانتقاالت تابستانی جاری
خبر داد .روبرت مورنو ،ســرمربی گرانادا خواهان اضافه شــدن این هافبک اسپانیایی به ترکیب
تیمش شده ،این در حالی است که به نظر میرسد این بازیکن آیندهای در تیم تحتهدایت رونالد
کومان ندارد.آلنا  ۲۲ساله که محصول آکادمی باشگاه بارسلونا یعنی الماسیاست ،از سال ۲۰۰۵
در عضویت این باشگاه است و در سال  ۲۰۱۶هم به تیم اصلی این باشگاه راه پیدا کرد .او در فصل
اخیر طی  ۲۷بازی برای آبیواناریها به میدان رفت و آمار دو گلزده و دو پاسگل را از خود برجای
گذاشت.قرارداد فعلی آلنا با بارسلونا تا سال  ۲۰۲۲اعتبار دارد و ارزشش در بازار نقلوانتقاالت ۱۵
میلیون یورو تخمین زده شده است.

هافبک هلندی جانشین «اریکسن» میشود؟
باشگاه اینتر در پی اتفاقی که برای کریستین اریکسن در بازی تیمهای ملی دانمارک و فنالند در
مرحله گروهی یورو  ۲۰۲۰رخ داد و به دلیل ایست قلبی از ادامه همراهی دانمارک در این مسابقات
بازماند ،به دنبال یافتن جانشینی برای اوست.طبق گزارش پایگاه خبری «کالچو مرکاتو» ایتالیا؛
مدیران باشگاه اینتر نسبت به خدمت گرفتن دونی فندبیک از منچستریونایتد عالقهمند هستند
و او را جانشین خوبی برای اریکسن میدانند .این باشکاه ایتالیایی در سالهای اخیر بازیکنانی
از منچســتریونایتد جذب کرده است.در قفسه سینه اریکسن دســتگاه ( ICDدفیبریالتور قابل
کاشت  -شوک دهنده و ضربانساز قلب) قرار گرفته و گفته میشود طبق قوانین ایتالیا بازیکنانی
که از دستگاههایی این چنینی برای قلبشان استفاده میکنند ،نمیتوانند در سری  Aبازی کنند.
پیش از این نشریه انگلیســی «دیلیاســتار» گزارش داده بود؛ فندبیک که تابستان گذشته از
آژاکس به منچستریونایتد پیوســت ،از وضعیتش در این تیم ناراضی است و قصد دارد در پایان
فصل اولدترافورد را تــرک کند .این هافبک هلندی که جایگاه ثابتــی در ترکیب تیم تحتهدایت
اوله گنار سولسشایر نداشــته ،برای جدایی از منچســتریونایتد به مدیران این باشگاه انگلیسی
فشار خواهد آورد.

گزارش
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نقش زیرساختهای شهری درنرخ اشتغال
شهروندان
الگوهایی که شــهرهای جهان برای ایجاد زیرساختهای حمل و نقل و اســتفاده از زمین به کار

در حاشیه جلسه علنی این هفته شورای شهر صورت گرفت؛

میگیرند ،در انتخاب یک شهر توسط مردم برای سکونت نقش مهمی ایفا میکند حتی بسیاری
از مردم ،سر و صداها ،تراکم جمعیت و سایر تبعات منفی در بعضی از شهرها را نادیده میگیرند و

آغاز به کار صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شهرداری اصفهان

زیرساختهای حمل و نقل را بیش از هر مولفه دیگری برای انتخاب محل زندگی خود مورد توجه
قرار میدهند چرا که امکان تردد راحت آنها را به گوشه و کنار شــهر برای برآورده کردن نیازهای
روزانه فراهم میآورد .اغلب کالنشهرهای استرالیا زیرســاختهایی بسیار با کیفیت برای تردد

تومان و  5میلیارد تومان هم تعهد بخش خصوصی بود که در آذر  99با
برگزاری یک رویداد ســرمایه گذاری در اصفهان ،تعهد سرمایه گذاری
سرمایه صندوق به  15میلیارد تومان رســید.وی افزود :تشکیل این
صندوق ها ،یکی از مترقی ترین مصوبات شــوراهای شهر ایران است
که خود را متعهد به حفظ طبقه خالق کرد و یک قدم برداشت؛ هرچند
مبلغ سرمایه گذاری عدد زیادی نیســت اما اینکه دغدغه ای در این
خصوص وجود دارد ،حائز اهمیت است.
خســروی اظهار کرد :شــهرداری مکلف شده اســت در برنامه 1405
ســرمایه خطرپذیر را از دو میلیارد تومان به  20میلیارد تومان افزایش
دهد و شــورای ششــم باید این موضوع را در بودجه های ســنوات
شهرداری پیگیری کند و اگر چشم خود را روی این مصوبه ببندد روند
خروج طبقه خالق از اصفهان ادامه می یابــد.وی افزود :رییس اتاق
بازرگانی اســتان اصفهان هم اعالم کرد بعد از این اقدام شــهرداری،
مصوبه ای برای تشکیل صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر در دست
اقدام دارد.
صندوق های سرمایه گذاری ریسک شکست

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی

انجام شده نیز یکی دیگر از دستاوردهاست که در برنامه «هر یکشنبه،

شــهر اظهار کرد :اکنون که از انتخابات فارغ شده ایم ،می توان گفت

یک افتتاح» این هفته افتتاح می شود.

مدیریت شــهری در این دوره مدیریت موفقی بوده اســت.علیرضا
نصر اصفهانی ،ادامه داد :در این مسیر بخشی از کارها در این فرصت
برخی طرح ها که در شورای پنجم داشــتیم در برنامه اصفهان 1405

همچنین در ادامه این جلسه ،کوروش خسروی ،رییس مرکز پژوهش

لحاظ شده و باید آغاز شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد :مرکز همایش های
بین المللی یکی از طرح های آماده بهره برداری در این دوره اســت.
همچنین با ورود مدیریت شــهری کنونی به رینگ چهارم حفاظتی و
خط دوم قطار شــهری در پایان دوره ششم مردم می توانند از خط دو
قطار شهری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تعداد طــرح های دوره پنجم با چهار دوره گذشــته
برابری می کند ،افزود :در این دوره بخشی از امور استخدامی کارکنان
ساماندهی شد و یقینا باید این روند استمرار پیدا کند ،همچنین در این
دوره انضباط مالی در شهرداری پیگیری شد.نصراصفهانی گفت :ایجاد
صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر که با مشارکت شهروندان اصفهانی

های شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین
دستاوردهای شورای پنجم که ثابت می کند ما شورای شهر هستیم و
نه شورای شهرداری ،تشکیل صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر است،
اظهار کرد :در اصفهان فرار طبقه خالق هرروز اتفاق می افتاد و شهر از
قشر کارآفرین تهی می شد چراکه کسب و کارها امکان جذب سرمایه
برای طرح های خود نداشتند.
وی ادامه داد :چون تمام صندوق های سرمایه گذاری در تهران متمرکز
بود با فرار طبقه خالق به پایتخت روبه رو بودیم؛ از همین رو در شهریور
 97مصوب کردیم تا یک صندوق ایجاد شود و پاییز  99پیگیری ایجاد
این صندوق شکل گرفت.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی
شهر اصفهان تصریح کرد :تعهد شــهرداری در این صندوق دو میلیارد

خبر خوان
نقش ارادت هنرمندان درآستان کرامت اهل بیت (ع)
حوزه هنری استان اصفهان ،به مناسبت دهه کرامت و میالد امام رضا (ع) میزبان برگزاری ضیافت
هنری «نقش ارادت در آستان کرامت» بود .این مراسم روز شنبه در عمارت سعدی حوزه هنری
اصفهان با اجرای نقاره زنی آغاز شد .در این مراســم عالوه بر مداحی برای حضرت ثامن االئمه،
ده نفر از شعرای شاخص اصفهان از جمله محسن ناصحی ،محمد رضا کاکایی ،محمدصادق میر
صالحیان ،سیدحمید داوودی نسب ،شبنم اطهری بروجنی ،محمدحسین ملکیان ،زهرا گرگی،
حجت ا ...اباذری و فرزانه شفیعی به شعرخوانی با موضوع میالد امام رضا (ع) پرداختند و از دو
اثر نقاشــی آبرنگ کوروش اصالنی با موضوع بارگاه امام رضا (ع) رونمایی شد.محمداسماعیل
حاج علیان ،مدیر واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری اســتان اصفهان نیز ضمن خیرمقدم به
میهمانان این مراسم به وجود پربرکت امام هشتم شــیعیان در خاک ایران اشاره کرد و ایشان را
مایه افتخار و دلگرمی ایرانیان خواند.
در این مراسم مصطفی حجه فروش ،دبیر کانونهای خدمت رضوی اصفهان و سید محمدحسین
امامی ،معاون کانونهای خدمت رضوی به عنوان نمایندگان آستان قدس رضوی در اصفهان حضور
داشتند.حسین امامی در سخنان خود با اشاره به این که هنرمندان در ترویج فرهنگ شیعی نقش
مهمی دارند ،گفت :معتقدیم که زبان شعر میتواند نکات مهمی را به مخاطبان ارائه کند.وی ادامه
داد :بیان ارادت به ائمه بسیار نیکوست ،اما اگر اشعار به سمت بیان القاب و صفات برجسته ائمه
اطهار برود ،میتوانیم نکات مهمی از سیره ائمه را با زبان شیوا بیان کنیم.
در ادامه و در بخش رونمایی از دو تابلوی نقاشی ،کوروش اصالنی به بیان توضیحاتی در خصوص
این دو اثر آبرنگ خود که با موضوع بارگاه ملکوتی امام هشتم شــیعیان نقاشی شده پرداخت.
حمل پرچم سبز رنگ آســتان قدس رضوی مزین به عبارت «نصر من ا...و فتح قریب» توسط
خادمان آســتان مقدس علی بن موســیالرضا (ع) یکی از زیباییهای این مراســم بود که به
روحانیتر شدن فضای آن منجر شد ،قرائت جمعی صلوات خاصه امام رضا (ع) نیز معنویت این
مراسم را دو چندان کرد.

آغازمرمت موزه هنرهای معاصراصفهان
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان خبر داد که مرمت این موزه ،با اختصاص مبلغ ســه میلیارد و
پانصد میلیون تومان آغاز شده و تا شــش ماه بعد نیز ادامه خواهد داشت.مهدی تمیزی گفت:
از بهمن سال  ۱۳۹۶که عهدهدار مدیریت موزه هنرهای معاصر شدم ،طی مدت سه ماه ،هم روی
کالبد موزه و طرحهای مرمتی آن و هم روی مجموعه گنجینه موزه ،بررســیهایی را انجام دادم
و ســپس ،مســئله نیاز ضروری موزه هنرهای معاصر به مرمت را بارها و بارها هرجایی که امکان
داشت مطرح کردم.
وی ادامه داد :خوشبختانه امسال در بودجه  ۱۴۰۰مبلغ ســه میلیارد و پانصد میلیون تومان برای
مرمت این موزه در نظر گرفته شــد و از  ۲۷خردادماه ،پیمانکاران ســازمان نوســازی و بهسازی
شهرداری اصفهان پروژه مرمت را آغاز کردهاند.
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان خاطرنشــان کرد :بخشــی که مرمت آن در اولویت قرار دارد،
ساختمان ضلع شــمالی موزه است که نشست بسیار خطرناکی داشــته و ناکشهایی هم برای
کل بنا باید در نظر گرفته شود .تمیزی ،در پاسخ به این ســوال که «فعالیت موزه در زمان مرمت
به چه شکل خواهد بود؟» اظهار کرد :طی شــش ماهی که برای مرمت موزه هنرهای معاصر در
نظر گرفتهشده ،نمایشگاه نخواهیم داشــت ،اما چند خرده برنامه داریم که آن را در سالنها اجرا
میکنیم؛ ازجمله رونمایی از کتاب «هنر معاصر».وی درباره کتاب «هنر معاصر» توضیح داد :چند
تن از کارشناسان موزه ،تعدادی مقاله غیرایرانی را ترجمه و ویرایش کرده و موزه هنرهای معاصر
آن را به چاپ رسانده است .نشست رونمایی و گفتوگو درباره این کتاب نیز دهم تیرماه ،با حضور
کارشناسان هنر معاصر و مترجمان کتاب برگزار خواهد شد.

شانس اشتغال ساکنان را افزایش دهد چرا که مردم به برآورده کردن نیازهایشان در همان محل
زندگی خود روی میآورند در نتیجه ،کســب و کار منطقه به طور قابــل توجهی رونق پیدا میکند
به عنوان مثال ،اگر مردم به سرو غذا در رستورانهای محل زندگی خود گرایش بیشتری داشته
باشند ،آنگاه به کار گیری افراد بیشتر برای ارائه خدمات به مشتریها امری ضروری میشود در
نتیجه ،نرخ بیکاری در شهرها کاهش مییابد البته گاهی میتوان در کالن شهرهای جهان ،بدون
وجود شهرکهای خودکفا نیز ،امکان رفت و آمد ســریع و ایمن مردم را فراهم آورد که البته این
امر ،به نوع طراحی زیرساختهای شهری بستگی دارد.
مردم در شهرهای استرالیایی و کانادایی نسبت به شهرهای آمریکایی ،کمتر به رفت و آمد از طریق
خودروی شخصی میپردازند و اغلب آنها به وســیله دوچرخه ،پیادهروی یا وسایل حمل و نقل
عمومی در داخل شهر تردد میکنند در واقع چیزی که بیش از همه مردم کالن شهرهای استرالیا
را به جایگزین کردن خودروهای شخصی با وسیلههای حمل و نقل پاک سوق داده است وجود
زیرســاختهای باکیفیت پیادهروی ،دوچرخهســواری و اتوبوسهای عمومی است که امکان
رسیدن به دورترین مقصد داخل شهری را نیز در کمتر از  ۳۰دقیقه برای آنها فراهم میآورد.
این در حالی اســت که به عنوان مثال ،زیرســاختهای تردد ســبز در کشــورهای آمریکایی و

استارت اپ ها را کاهش می دهد

همچنین ،علیرضا گلچین فر ،رییس اداره ارتباط با صنایع و شــرکت
های دانشبنیان شهرداری اصفهان اظهار کرد :از شهریور  97که مصوبه

گذاری خطرپذیر ،با مشارکت در ســهام کسب و کارهای نوین بر روی

محدود انجام شــده و بخشی آغاز شده و نیاز به اســتمرار دارد .البته

بدیهی است که ایجاد مناطقی خودکفا در شهر با بیشــترین امکانات خدماتی و رفاهی میتواند

مســیرهایی طوالنی از طریق خودرو برای یافتن شغل یا برآورده کردن ســایر نیازهایشان سوق

اقدامات در این خصوص پیگیری شد.وی افزود :صندوق های سرمایه

مترقی ترین مصوبات شوراهاست

هر سطح توانایی تسهیل کرده و در کاهش نرخ بیکاری سهیم بوده است.

چینی خیلی با تدبیر و برنامهریزی صحیح ساخته نشــده است و همین امر ،مردم را به پیمودن

شورا در زمینه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری به دست ما رسید،

صندوق سرمایه گذاری خطرپذیریکی از

مردم ،به خصوص از طریق پیادهروی و دوچرخهســواری دارد که رفت و آمد را برای تمام مردم با

طرح های نوآورانه و فناورانه مشــارکت مالی می کنند و در عین حال
کمک های مدیریتی و آموزش های الزم را در اختیار این افراد قرار می
دهد تا محصوالت را در بازار ارائه دهند.
رییس اداره ارتباط با صنایع و شــرکت های دانشبنیان شــهرداری
اصفهان تصریح کرد :این صندوق ها ریســک شکست را کاهش می
دهد ،چون مجموعه کالن تری باالی ســر آنهاســت و سود اقتصادی
غیرمتعارف برای آنها به همراه دارد؛ در استارت اپ های تشکیل شده
در کشور رشدهای اقتصادی فراتر از عدد و رقم هایی است که در کسب
و کارهای معمول رخ می دهد.
وی افزود :در ایران ســابقه صندوق ها به دهه هفتاد برمی گردد و در
دهه هشــتاد صندوق های پژوهش شکل گرفتند و در دهه  90انجمن
سرمایه خطرپذیر ایران تشکیل شد و بیش از  50مجموعه را ذیل خود
جای داده است.

دیدگاه
چهارشاخص بهبود کیفیت
زندگی شهری
یک دکتــرای جغرافیا و برنامه ریزی شــهری
گفت :یک شهر باید شــاخصههای چهار مولفه

میدهد.
حتی زیرســاختهای خودروها در این کشورها به گونهای است که رســیدن به مقصدهای دور
با خودرو نیز به ســختی صورت میگیرد که این امر در نرخ اشــتغال شــهرها نقــش مهمی به
عهده میگیرد چرا که پیمودن مســافت طوالنی با خودرو برای همه امکانپذیر نیســت.در واقع،
وجود فاصله بسیار زیاد بین محل ســکونت مردم و مراکز خدماتی و کاری شهرهای آمریکایی،
امکان تــردد از طریق دوچرخهســواری ،پیــادهروی و حتی وســایل حمل و نقل موتــوری را با
مشــکل مواجه میکند و تبعات زیادی بر زندگی ،اشــتغال و وضعیت اقتصــادی مردم بر جای
میگذارد.
البته در کالن شــهرهای اســترالیایی وضعیت بســیار متفاوت با ایاالت متحده آمریکاست به
این صورت که طبق گزارشات ،هر چه جمعیت مردم در این شــهرها بیشتر باشد ،امکان اشتغال
مردم نیز افزایش مییابد و دسترســی به مقاصــد مختلف به راحتی صــورت میگیرد در واقع
کالن شهرهای استرالیایی نسبت به شــهرهای کوچک آن ،از زیرســاختهایی بسیار با کیفیت
برخوردار هستند که با وجود ترافیکهای ســنگین ،مردم را در کوتاهترین زمان ممکن به مقصد
خود میرساند.
در شهرهای آمریکایی برنامهریزان اغلب بر گسترش هر چه بیشتر خیابانها تمرکز میکنند؛ این
کار اگرچه ممکن اســت در بعضی موارد باعث تردد راحتتر خودروها شود ،اما رفت و آمد سایر
شهروندان را با مشکل مواجه میکند.

به مناسبت میالد امام رضا(ع)؛

بازدید ازباغ گلها نیم بها میشود
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد :به مناسبت تقارن سالروز میالد هشتمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت حضرت علی
بن موسی الرضا (ع) و گرامیداشت دهه کرامت با روز ملی گل و گیاه بازدید از باغ گلها در خیابان سلمان فارسی به همراه المانهای گل آرایی ،روز سه شنبه اول
تیرماه  ۱۴۰۰از ساعت  ۸صبح تا  ۹شب به صورت نیم بها خواهد بود.فروغ مرتضایینژاد افزود :این بازدید برای شهروندان همراه با برگزاری کالسهای آموزش
گل آرایی ،گیاهان مقاوم به خشکی و استفاده از آب خاکستری در فضای سبز است.

اجتماعی ،زیستی ،کالبدی و خدماتی را داشته
باشد تا مکانی مناسب برای زندگی باشد.مهدی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تشریح کرد:

ابراهیمی اظهار کرد :دعوت مردم به مشارکت و
به رسمیت شناختن آن درسازوکارهای مدیریت

جزئیات ارائه تسهیالت خرید موتورسیکلت برقی به شهروندان

شهری بسیار مهم است تا زمینه اجماع و اتفاق
نظر آنها و حضورشــان در اجتماع شهری فراهم

مراحل دریافت تســهیالت و تحویل موتورسیکلت

شهرداری اصفهان جهت تامین رفاه حال شهروندان

شود؛ درچنین شهری شهروندان باید به اطالعات

برقی ،تصریــح کرد :فــرد متقاضی بایــد در ابتدا

اقدام به اختصاص مکان مناســبی در مرکز شــهر

مورد نیاز دسترسی داشــته باشند و از حضور در

بــا ورود بــه ســامانه https://my.isfahan.ir

جهت اســتقرار نماینده مرکز اسقاط برای دریافت

اجتماع شهری احســاس رضایت کنند.وی با

جهت ثبت نام در طرح جایگزینی موتورســیکلت

موتورسیکلت فرسوده و اخذگواهی اسقاطکرده تا از

برقی و دریافت کد رهگیری اقــدام کند و در ادامه

تردد شهروندان به خارج از محدوده شهر جلوگیری

اعتبارسنجی توســط شهرداری و ارســال پیامک

شود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان

برای متقاضیــان جهــت تایید مدارک و ارســال

با بیان این که دریافــت تاییدیه صندوق کارآفرینی

معرفــی نامه به صنــدوق کارآفرینــی امید انجام

امید جهت پرداخت تسهیالت و معرفی به فروشگاه

میشود.بند هخدا گفت :مراجعه به فروشگا ههای

منتخب جهت دریافت موتورسیکلت برقی ضروری

منتخب و انتخــاب محصول مورد نظــر و دریافت

اســت ،گفت :تصفیه حســاب (به صــورت نقد و

پیش فاکتور جهــت ارائه به صنــدوق کارآفرینی

اقساط) با فروشگاه و دریافت موتورسیکلت مورد

امید ،مراجعه بــه صندوق کارآفرینــی امید جهت

نظر باید انجام شود.بنده خدا اضافه کرد :تسهیالت

افتتاح حســاب و تکمیل مــدارک جهت دریافت

وام خرید موتورســیکلت برقی به بانوان نیز تعلق

تسهیالت ،اسقاط موتورسیکلت فرسوده در مراکز

میگیرد ،البتــه در فاز اول این طــرح و طبق الزام

معتبر اســقاط و تحویل گواهی اسقاط به صندوق

دولت در خصوص جایگزینی موتورسیکلت فرسوده

کارآفرینی امید از دیگر مراحل دریافت تســهیالت

حتما اسقاط این نوع موتور از شرایط اصلی دریافت

و تحویل موتورســیکلت برقی است.وی ادامه داد:

تسهیالت است.

اشــاره به اهمیت توجه به مولفههای خدماتی،
خاطرنشان کرد :یک شــهر باید بتواند خدمات
مورد نیــاز شــهروندان را فراهم کنــد تا مکانی
مناسب برای زندگی باشــد؛ امکانات آموزشی،
حمل و نقلی و تســهیالت و امکانات ارتباطاتی
(دسترسی به اینترنت) از جمله خدماتی است
که باید به راحتی در اختیار شهروندان باشد.این
دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری به اهمیت
توجه به مولفههای زیستی در شهر زیست پذیر
اشاره کرده و گفت :آلودگی آب ،خاک ،هوا حتی
آلودگیهای صوتی درشهرو محالت آن ،زیست
شهری را با بحران مواجه میکند وکیفیت زندگی
در شهرها را به شدت کاهش میدهد.ابراهیمی
با اشاره به مشکل آلودگی هوا درشهرهای بزرگ
ایران و برخی کشورهای دیگر دنیا ،گفت :امروزه
آلودگی هوا درکالن شــهرها وضعیتی را موجب
شده که شهروندان به شدت از شرایط و کیفیت

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با
اشاره به قیمت موتورسیکلتهای برقی اظهار کرد:
در ارتباط با ارائه موتورســیکلتهای برقی در حال
حاضر با دو شــرکت قرارداد منعقد شده که حدود
قیمت موتورســیکلتها نیز از  ۲۶میلیون تومان به
باالست.مسعود بنده خدا با اشــاره به شرایط ارائه
تســهیالت بر اســاس تفاهمنامه ،گفت :پرداخت
وام  ۱۲۰میلیون ریالی جهت خرید موتورســیکلت
برقی (با کارمزد چهار درصد و اقســاط پنج ساله)،
پرداخت  ۱۵میلیون ریال کمــک بالعوض از طرف
شــهرداری و پرداخت  ۱۵میلیون ریال تخفیف از
طرف فروشــنده از جمله این شرایط است.معاون
حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان در خصوص

عکس روز

زندگی درشهرمحل سکونت خود ناراضی هستند

جشن پیروزی
اصفهانیها برای
هشتمین رییس
جمهورمنتخب

به شــدتکاهش یابد.این دکتــرای جغرافیا و

اصفهانیها در آســتانه میالد امام

و بیشتر ایام ســال گازهای ســمی استنشاق
میکنند.وی اضافه کرد :رفت و آمدهای مکرر،
وجود صنایع و ناســازگاری کاربریها وضعیت
زیســت محیطی شــهرهای ما را هــر روز بدتر
کرده و موجب شده تا کیفیت زندگی در شهرها
برنامهریزی شــهری با بیان اینکه استحکام بنا
و ایجاد زیرســاختهای یک مسکن مناسب
در شهر زیســت پذیر اهمیت زیادی دارد ،گفت:
شهریکهکالبد و ساختاری پایدارنداشته باشد،
نمیتواند ازجان ساکنان خود دربرابربحرانهای
احتمالی محافظتکند.

رضــا (ع) ،بــا حضــور در خیابان
های اصفهان و نزدیکی گلســتان
شــهدا  ،پیــروزی آیتا ...ســید
ابراهیم رییســی را در سیزدهمین
دوره انتخابات ریاســت جمهوری،
خودجوش جشن گرفتند.

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

دوشنبه  31خردا د  10 / 1400ذی القعده  21 / 1442ژوئن  / 2021شماره 3281

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

راهکارهایی برای ایجاد تعادل میان کارو زندگی شخصی
ایجاد یک تعادل پایدار میان کار و زندگی شخصی فرآیندی

قابل اندازه گیری ،دست یافتنی و واقع گرایانه باشند و مدت

ببینید الزم نیست یک ساعتی را صرف ورزش کردن کنید.

مداوم و بی پایان اســت و برای هر کس شــکل متفاوتی

زمان مشخصی هم برای آن ها تعیین کنید.مثال« :امسال

در حقیقت ،تحقیقات نشان داده تنها  ۱۵دقیقه انجام یوگا از

ساالد والدروف

وقت تان را به شــکل موثری مدیریت کنید :اگر صبح ها

تعداد تنفس را کاهش می دهد و سالمت روانی را بهبود می

ساالد والدروف یک ساالد آمریکایی با طعم و ظاهر جذاب است

دارد .اگر میان کار و زندگی شخصی تان تعادل برقرار باشد،
وظایف شــغلی و باقی بخش های زندگی تان یکدیگر در

یک دوره آموزش نویسندگی خواهم رفت».

روی صندلی ،عالئم فیزیولوژیک اضطراب همچون افزایش

تناسب و توازن قرار می گیرند .اما وقتی این تعادل برقرار

اغلب با این احســاس از خواب بیدار می شــوید که وقت

بخشد.اضطراب ما بر بدن مان اثر می گذارد .بنابراین مدت

نباشد ،آسیب پذیری بیشتری در برابر مشکالتی همچون

کافی برای انجام همــه کارهایتان را ندارید ،داشــتن یک

کوتاهی دست از کار بکشید و یا حرکات کششی انجام دهید

بی خوابی ،افســردگی و اضطراب پیدا می کنیم .این امر

برنامه مشخص شــاید همان چیزی باشــد که به آن نیاز

یا پیاده روی کنید.

ممکن اســت منجر به فرسودگی شغلی شــود ،امری که

دارید.مدیریــت زمان هــم در ســاعات کاری و هم خارج

ذهن آگاهی را تمرین کنید :ذهن آگاهی تکنیکی درمانی

که می تواند به عنوان پیش غذا یا یک شام سبک سرو شود .تاریخچه این
ساالد به بیش از  ۱۰۰سال پیش برمیگردد که برای اولین بار در هتل والدروف شهر
نیویورک به وجود آمده و کلی طرفدار پیدا کرده است .این ساالد در دو نوع تهیه می شود.
مواد الزم  :عسل یک قاشق غذا خوری ،فلفل به میزان الزم،نمک به میزان الزم،

افزایش اضطراب ،خستگی ،مشکالت خواب ،سوء مصرف

از زمان کار به شــما کمک می کند فرصت بیشــتری برای

است که در آن توجه خود را معطوف به زمان حال می کنید.

مواد و افزایش خطر بروز مشکالت و بیماری های جسمی

چیزهایی داشته باشد که برای تان اهمیت و با ارزش های

هدف از این توجه ،توصیف و پذیرش افکار ،احساســات،

را به دنبال دارد.ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی در

زندگی تان مطابقت دارند.تقســیم بندی روز خود و برنامه

حواس بدنی و تمایالت خود اســت.تحقیقات نشان داده

یک چهارم پیمانه ،سس مایونزنصف پیمانه،آب لیمو ترش ۳قاشق چای خوری

حرف ساده تر از در عمل است اما راهکارهایی که در ادامه از

ریزی برای وظایف شغلی ،مسئولیت های زندگی و حتی

مدیتیشــن ذهن آگاهی اثر زیادی در کاهش فشــارهای

آن ها صحبت خواهیم کرد می توانند به شما در دستیابی به

فعالیت های تفریحــی در یک تقویم یا ایپلیکیشــن می

عصبی ،اضطراب و افســردگی دارد .این کار حتی می تواند

سس مایونز ،عسل ،آب لیمو ،نمک و فلفل را درون آن می ریزیم و با هم مخلوط میکنیم .ساقه

این تعادل کمک کنند.

تواند به ایجاد فرصتی برای استراحت و فاصله گرفتن از کار

تمرکز کاری را بهبود بخشد و از فرســودگی شغلی بکاهد.

هوشمندانه هدف گذاری کنید :هر روز کمی وقت بگذارید و

گاهی تحرک داشــته باشــید :گنجاندن فعالیت بدنی در

کمک کند.

اما تمرین آن را می توانید با این شیوه ها آغاز کنید:تمرکز

و چطور به آن برسید .این کار می تواند مدیریت روزهایتان

ســاعات کاری خود ،روش ساده ای اســت برای غلبه بر

روی تنفس خود در عین توجه بــه تمامی عضالت و اندام

را ساده تر کند.اگر احساس می کنید حجم کارهایتان آنقدر

اضطراب و جلوگیری از فرســودگی شــغلی ،به خصوص

های دخیل در تنفس ،بــه کار گرفتن حواس پنجگانه خود

زیاد اســت که از پای تان درآورده ،باید هوشمندانه هدف

اگر کارتان به گونه ای باشــد که باید مدت زیادی را نشسته

برای توجه به محیط فیزیکی پیرامــون خود ،گوش دادن

گذاری کنید .یعنی هدف هایی را بنویســید که مشــخص،

یا سرپا ســپری کنید.اما برای اینکه فایده اش را به چشم

به موسیقی.

معلوم کنید آن روز می خواهید چه دستاوردی داشته باشید

روش های زیــادی برای تمرین ذهــن آگاهی وجود دارد

سیب سبز ۲عدد  ،کرفس ۴شاخه ،کاهو یک عدد ،گردو یک سوم پیمانه،کشمش
طرزتهیه :برای تهیه این ساالد خوشمزه و مخصوص در ابتدای کار ،یک کاسه برداشته و ماست،
های کرفس را به صورت نگینی خرد می کنیم.در این مرحله کاهو را هم به صورت ریز خرد می
کنیم و کنار می گذاریم .در ادامه سیب سبز را پوست می گیریم و به صورت نگینی خرد می
کنیم .سپس همه مواد را به سس اضافه می کنیم .گردو و کشمش را به مواد داخل
ظرف اضافه می کنیم.در این مرحله مواد را به آرامی با هم مخلوط می کنیم تا
سبزیجات کامل به سس آغشته و مزه دار شود .سپس به مدت یک
ساعت داخل یخچال قرار می دهیم تا طعم سس به خورد ساالد
برود .بعد از آن در ظرف مناسب سرو می کنیم.

تصویربرداری فیلم «شبگرد» به کارگردانی
فرزاد موتمن

دو جایزه جشنواره فیلم شانگهای برای
«مسیرمعکوس»

فیلم ســینمایی «شــبگرد» به کارگردانی فرزاد موتمن و تهیهکنندگی

«مسیر معکوس» ساخته ابوا لفضل جلیلی برنده دو جایزه

مرتضی شایســته که فیلمبــرداری آن از حــدود یک ماه گذشــته در

بهترین کارگردانی و بازیگر مرد از جشنواره بینا لمللی فیلم

لوکیشنهای تهران آغاز شــد ،این روزها در مراحل پایانی فیلمبرداری

شانگهای چین شد« .مسیر معکوس» ساخته ابوالفضل جلیلی

به ســر میبرد و به زودی وارد مراحل فنی خواهد شــد .اولین تصویر از

که تنها نمایند ه سینمای ایران در بخش رقابتی اصلی جشنواره فیلم

صحنههای این فیلم درحالی منتشرمیشودکه امیرآقایی ،روشنکگرامی،

شانگهای بود در نهایت جایزه بهترین کارگردانی (ابوالفضل جلیلی) و

احسان امانی ،مهشید افشارزاده و بهنازپورفالح بازیگران این اثرهستند .

بهترین بازیگر مرد (پویان شکری) از این رویداد سینمایی شد.

آگهی مزایده (مرحله اول -نوبت دوم)

برون سپاری و واگذاری بهره برداری ازتعداد  43دستگاه اتوبوس خطوط شهری
شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هشــتم جلسه  262مورخ 99/01/24

* تاریخ گشــایش اسناد :ســاعت  15:00روز یکشــنبه مورخ  1400/04/13در محل

شورای اسالمی شهرواگذاری بهره برداری ازتعداد  43دستگاه اتوبوس خطوط شهری

شهرداری شهرضا

را ازطریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت

* به پیشنهادات مخدوش ،مشروط یا خارج ازتاریخ فوق ترتیب اثرداده نخواهد شد.

اجاره واگذارنماید.

* پیشــنهاد دهنــدگان بایــد مبلــغ  560/000/000ریــال (پانصــد و شــصت

لذا متقاضیان می توانند ازتاریخ انتشارآگهی جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری

میلیــون ریــال) ضمانــت نامــه بانکــی و یــا وجــه نقــد به حســاب ســپرده

مراجعه و یا با تلفن  53241010داخلی  241مسئول امورقراردادهای شهرداری تماس

 3100000052002بانــک ملــی در پا کــت الــف ال ک و مهــر شــده تحویــل

حاصل نمایند .شایان ذکر است مهلت اخذ پیشنهادات به مدت  10روز از تاریخ انتشار

نمایند.

آگهی نوبت دوم می باشد.

* سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت برنده شــدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن :ســاعت  14:30روز شنبه مورخ

ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.

 1400/04/12دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع درواحد حراست شهرداری مرکزی

* شهرداری دررد و یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

عناوین روزهای هفته مدیریت مصرف بهینه آب سال  1400اعالم شد

حبیب قاسمی :شهردار شهرضا

م الف1151002:

آگهی مناقصه خرید ،نصب و اجرای پایه روشنایی بلوار شهید سلیمانی
(مرحله دوم -نوبت دوم)
شهرداری شهرضا درنظردارد به استناد ردیف بودجه شماره  40814سال  1400نسبت

شهرداری شهرضا

به خرید ،نصب و اجرای پایه روشنایی بلوارشهید سلیمانی ،ازطریق مناقصه عمومی

* به پیشنهادات مخدوش ،مشروط یا خارج ازتاریخ فوق ترتیب اثرداده نخواهد شد.

اقدام نماید.

* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ  400/000/000ریال (چهارصد میلیون ریال) ضمانت نامه

لذا متقاضیان می توانند ازتاریخ انتشــارآگهی به مدت  10روز جهت دریافت اسناد

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

مناقصه به شــهرداری مراجعه و یا با تلفــن  53241010داخلی  241مســئول امور

مهرشده تحویل نمایند.

قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

* سپرده نفراول ،دوم و سوم درصورت برنده شدن درمزایده و عدم عقد قرارداد به

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن :ساعت  14:30روزشنبه مورخ

ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.

 1400/04/12دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع درواحد حراست شهرداری مرکزی

* شهرداری دررد و یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

* تاریخگشایش اسناد :ســاعت  15:00روزیکشــنبه مورخ  1400/04/13درمحل

حبیب قاسمی :شهردار شهرضا

م الف1151042:

آگهی مزایده (مرحله اول -نوبت دوم) اجاره و فروش مغازه های واقع
درمجتمع تجاری باغملی
شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه  324مورخ 1399/07/22

* تاریخ گشایش اسناد :ســاعت  15:00روز یکشــنبه مورخ  1400/04/13در محل

شورای اسالمی شهر اجاره و فروش مغازه های واقع در مجتمع تجاری باغملی ،را از

شهرداری شهرضا

طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط واگذارنماید.

* به پیشنهادات مخدوش ،مشروط یا خارج ازتاریخ فوق ترتیب اثرداده نخواهد شد.

** قابل توجه متقاضیان محترم اولویت با خریدارمغازه می باشد**

* پیشنهاد دهندگان باید حداقل  5درصد مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی و یا

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت  10روز جهت دریافت اسناد مزایده به

وجه نقد به حساب سپرده  3100000052002بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده

شهرداری مراجعه و یا با تلفن  53241010داخلی  241مسئول امورقراردادهای شهرداری تماس

تحویل نمایند.

حاصل نمایند.

* سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن :ساعت  14:30روز شنبه مورخ

ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.

 1400/04/12دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع درواحد حراست شهرداری مرکزی

* شهرداری دررد و یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات مختاراست.

م الف1151005:

حبیب قاسمی :شهردار شهرضا

از سوی دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب وفاضالب

اهمیت صحیح مصرف کردن و پرهیز از اسراف از منظر تعالیم دینی و معرفی

کشــور ،عناوین روزهای هفته مدیریت مصرف بهینه آب در سال جاری اعالم

شیوههای صحیح مصرف با اتکا به تعالیم دینی است.

شد.

وی روز پنجــم را مدیریت مصرف آب و برق  ،خدمات شــهری و روســتایی

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان

و جلب مشــارکتهای مردمی و خیرین دانســت و تصریح کرد :تشــویق و

با بیان این که هفتــه اول تیرماه ،هفته مدیریت مصــرف بهینه آب و برق ،نام

ترغیب دستگاههای خدماترســان شهری و روســتایی به کاهش مصارف

گذاری شــده اســت ،اعالم کرد :روز یکم تیرماه تحت عنوان مدیریت مصرف

آب و انرژی ،تشــویق و ترغیب مردم و خیرین برای سرمایهگذاری به منظور

آب ،برق و خانواده اســت که این عنوان با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت

توســعه و بهبود زیرســاختهای تولید و انتقال و توزیع آب و انرژی و جلب

خانوادهها در مدیریت مصرف و افزایش نقش زنان در اصالح الگوی مصرف

مشارکت صنایع و صاحبان منابع مالی در انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه

انتخاب شده است.

آب و انرژی با اجرای برنامه های فرهنگ سازی از اهداف نام گذاری این روز

مهرداد خورسندی ،روز دوم هفته صرفه جویی را مدیریت مصرف آب و برق ،

بوده است.

افکار عمومی و رسانه خواند و بیان داشت :هدف از نام گذاری روز دوم تیرماه

خورسندی با اشــاره به این که عنوان روز ششــم هفته صرفه جویی مدیریت

استفاده گستردهتر از ظرفیت وســایل ارتباط جمعی و شبکههای اجتماعی به

مصرف آب و برق غذا ،منابع طبیعی و حفظ محیط زیست است ،افزود :تشریح

منظور افزایش آگاهی عمومی و باالبردن ســطح دانش مصرفکنندگان آب

نقش آب و انرژی در امنیت غذایی ،تشــریح نقش منابع طبیعی در توســعه

نسبت به محدودیت منابع است.

اقتصادی جوامع و ضرورت حفظ محیط زیست برای بقا و تداوم تمدن بشری

وی روز ســوم هفته صرفــه جویی را مدیریــت مصرف آب و بــرق ،صنعت،

و تشــریح نقش اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضالب و

سازمانهای عمومی و موسسات خصوصی اعالم کرد و خاطر نشان ساخت:

همچنین بازچرخانی آب در حفــظ و ارتقای کیفیت منابع آبــی از اهداف نام

این روز با هدف تبیین نقش تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده مصرف در توسعه

گذاری این روز است.

فناوریهای کاهنده مصارف آب و انرژی ،تشــریح ضرورت توسعه صنایع و

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان ،مدیریت مصرف

بهرهبرداری از معادن متناسب با ظرفیتهای منابع آبی و انرژی کشور و تبیین

آب و برق ،اقتصاد و حقوق شهروندی را شعار روز هفتم در هفته صرفه جویی

نقش سازمانها و موسسات دراعمال رویههای صحیح مصرف آب و انرژی در

اعالم کرد و بیان داشت :این نام گذاری با هدف تشریح ارزش اقتصادی آب و

تاسیسات و ساختمان و  ...نام گذاری شده است.

برق ،تشریح نقش و ارزش اقتصادیکاهش مصرف درحفظ منابع و جلوگیری

خورســندی عنوان روز چهارم هفته صرفه جویی را مدیریت مصرف آب و برق

از آلودگی محیط زیست و لزوم رعايت قانون از سوي همگان و اطالعرساني در

و آموزههای دینی اعالم کرد و خاطر نشان ساخت :هدف از نام گذاری تبیین

خصوص انواع جرائم و تخلفات در بخش آب و برق انجام شده است.

