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معاون صنایعدستی اداره میراثفرهنگی استان میگویدگسترش فروش صنایع دستی

یادداشت

اصفهان درفضای مجازی ضروری است؛ اما درعمل سهم فروش ناچیزاست

برای کدام درد بنویسیم؟
پریا پارسادوست

معاون هماهنگی امورعمرانی

راه نجات مجازی

ســرباز نیروی انتظامی پیرمردی که در صف واکسیناســیون کرونا
ایستاده را هل می دهد و به پایین پرتاب میکند و ما متحیرمی شویم

که این سرباز بر ســر کدام سفره بزرگ شــده و تربیت شــده و حرمت پیر و جوان یاد نگرفته که
پیرمردی که جای پدرش است را پرتاب می کند؟
باور کردنی نیست؛ کاری با حقوق شهروندی و کرامت انســانی و… نداریم اما به قول همکارمان:
«اگر پای یکی از آنها می شکست ،تا آخر عمر جوش میخورد؟»

استانداراصفهان:

زمان اتمام پروژه قطار
سریعالسیراصفهان-
تهران مشخص نیست
3

جای شکرش باقی است که حداقل رییس پلیس پایتخت ،در واکنش به این بی احترامی مامور
ناجا ،عذرخواهی کرد و گفت که «با مامور خاطی برخورد شده است و من هم از مردم عذرخواهی
می کنم ».رییس سازمان محیط زیست اما این قدر برای مردم و جامعه عزادار رسانه ای احترام
و ارزش قائل نبود که حداقل عذرخواهی کند؛ نه بابت اتفاق تلخ رخ داده در جاده ارومیه که منجر
عکس :مهر

به پرپرشدن دو خبرنگار جوان کشورمان شد و نه به خاطر طرز نشستن مقابل خانم خبرنگاری که
داشت از «درد» حرف می زد؛ درد ما خبرنگارها.
«عیســی کالنتری» در گفت و گو با رســانه ها؛ ریلکس و بدون ذره ای پشــیمانی یا احســاس

3

ابرپروژه ۱۳۰هزارمیلیارد
تومانی قطاربرقی اصفهان
– اهوازروی ریل اجرا
3

شرمندگی؛ گفت« :برای چه عذرخواهی کنم .طرز نشســتن من همیشه همین شکلی است!» .
درباره حادثه تلخ سقوط اتوبوس خبرنگاران و فوت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی هم مدعی شد
اتوبوس هیچ مشکلی نداشته ،مســئوالن هیچ قصوری نداشتند و در نهایت گفت «:اتفاقی است

رییس شورای اسالمی شهراصفهان

که افتاده!» بله ،اتفاقی است که افتاده؛ مثل کشته شدن سربازان مظلومی که خبر تلخ جان دادن

مطرح کرد:

شان در جاده یزد-دهشیر آن هم در سالگرد حادثه تلخ و غم بار سقوط اتوبوس سربازان به دره نی

زایندهرود ،قصه
پرغصه

ریز ،خیلی ســر و صدا نکرد چون انگار اینجا عادت کرده ایم غم را با غم بشوییم و دیگر نمی دانیم
برای کدام مصیبت زانوی غم بغل بگیریم و بنویسیم و فریاد بزنیم و منتظر واکنش و عذرخواهی
و استعفای یک مقام مسئول باشیم!
و البته چه توقع بیهوده ای است؛ وقتی اینجا مقام مسئولی داریمکه برای «خودشیرینی» و «برسر
زبان ها افتادن» ،معترضین را «پفیوز» می خواند و درست وقتی مردم خواهان و خواستار برخورد
با این مسئول و کنارگذاشتن او از مجموعه وزارتخانه می شــوند ،مسئول مافوق که وزیر بهداشت
اســت ،ضمن تایید توئیت توهین آمیز کارمند خود ،می گوید :به «جهانپور» گفتم چرا خودت را

دمای هوای تابستان اصفهان امسال
 1/5درجه گرم تراز سال گذشته خواهد بود؛

توی دردسر می اندازی؟!
و دردسر اصلی ما برعکس شدن ارزش هاســت؛ اینجا هیچ کس یادش نیست که قرار بود مردم

تابستان داغ

«ولی نعمت» باشند و مسئوالن «خدمتگزار» .قرار نبود مردم الیق پرتاب شدن و «پفیوز» نامیده
شدن و قربانی شدن درجاده ها باشند و مسئوالن ازپشت شیشه های دودی ماشین های خارجی
خود ،از درد مردم حرف بزنند و چیزی از این همه غم ندانند بس که دور شده اند از مردمی که درد را
از هر طرف برایشان بخوانی ،درد است.

5

نوبت اول
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آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت

شرکت عمران شهرجدید مجلســی وابسته به وزارت راه و شهرســازی در نظر دارد تعداد
محدودی از واحدهای تجاری ســاخته شــده واقع در شهر جدید مجلســی را ازطریق
برگزاری فراخوان عمومــی (مزایده) و از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
( )Setadiran.irبه فروش برساند.
 تاریخ انتشارو دریافت اسناد :از تاریخ  1400/04/08لغایت 1400/04/22 مهلت ارسال پیشنهادات :حداکثر تا ساعت  14/00مورخ 1400/04/22 تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  10/00صبح مورخ 1400/04/23به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالک و واگذاری شرکت عمران
شهر جدید مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  2284 :و
 031-52472228تماس حاصل فرمایید.
 نشانی :اصفهان -کیلومتر  20جاده مبارکه بروجن – شــهر جدید مجلسی -بلوار ارم-شرکت عمران مجلسی
دورنگار031-52472214 :

کدپستی86316-45775 :

سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسیwww.majlesi.ntdc.ir :

م الف1156242:

شرکت عمران شهرجدید مجلسی

کافه سیاست
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طرح سوال از وزیرکشوردرباره موانع تحصیل کودکان افغانستانی
ســخنگوی کمیســیون اصل  ۹۰مجلس شورای اســامی از طرح ســوال از وزیر کشــور درباره موانع
پذیرش کودکان افغانســتانی در مدارس دولتی و تحصیل آنها خبر داد.علی خضریان با اشاره به طرح

آیا انتخابات عراق صحنه سیاسی کشور را تغییر میدهد؟

ســوال کمیســیون اصل  ۹۰از وزیر کشور

آینده نامعلوم زیر سایه انتخابات

دربــاره موانع و مشــکالت در راه پذیرش
کودکان افغانســتانی در مدارس دولتی
و تحصیل آنها بــه خبرنــگاران گفت :در
روزهــای اخیر گزارشهــای متعددی از
وجود موانــع و مشــکالت در راه تحصیل

عکس :مشرق نیوز

کودکان افغانستانی دریافت شده است.
در این باره از وزیر کشور سوال خواهد شد؛
زیرا در چند سال گذشته مشکل تحصیل
کودکان افغانستانی با دستور صریح رهبر
معظم انقالبکه متاثرازنگاه انقالبی و انسانی ایشان بود ،حل شده بود.خضریان ادامه داد :درسال ۱۳۹۴

انتخابات زودهنگام پارلمانی در ۱۰اکتبرشاهد شگفتی

دستور رهبری درباه تحصیل کودکان مهاجر اعالم شد و طبق این دستور قرار شد که هیچ کودک مهاجر

و غافلگیری نخواهد بود و عراق همچنان صحنه

گزارشهای مردمی نشان میدهد امسال طیف وسیعی ازکودکان افغانستانی ازتحصیل بازماندهاند.

است و تنها ترکیب و شکل و شمایل ائتالفها برای

افغانستانی حتی آنهایی که شرایط حضور قانونی در ایران را کسب نکردهاند نیز از تحصیل بازنمانند .اما

تعطیالت تابستانی مجلس از 30روزبه  15روزکاهش یافت

بازیگریگروههای سیاسی و جریانهای حزبیکنونی
کسبکرسیهای بیشترتغییرخواهدکرد

عضو هیئت رییسه مجلس از کاهش  15روزه تعطیالت تابســتانی مجلس خبر داد و گفت :تعطیالت
تابســتانی مجلس پیش ازاین  30روزبودکه درمجلس فعلی به  15روزکاهش پیداکرد.حســینعلی
حاجیدلیگانی اظهارکرد :تعطیالت تابستانی مجلسکه پیش ازاین  30روزبود به  15روزکاهش یافت.
وی افزود :براساس تصمیم اتخاذ شده مجلس دردو مرحله این تعطیالت  15روزه را استفاده خواهدکرد.
عضو هیئت رییسه مجلس ادامه داد :اولین هفته از 15روزتعطیلی تابستانی مجلس درتیرماه و دومین

دولت عراق در نشســت اواخر آذر  ۹۹به ریاست «مصطفی الکاظمی»،

این ائتالف،گروههای دیگرنیزبیکارننشستند و ائتالفهای تازه دیگری

کردستان و چند تشکل سیاسی اهل سنت به توافقهای نهایی رسیده

که با حضور اعضای کمیسیون عالی انتخابات برگزار شد ۱۰ ،اکتبر ۲۰۲۱

هم متولد شد .با وجود همه این تحرکات ،به نظر نمیرسد که انتخابات

است تا ائتالفی را بعد ازمشخص شدن نتایج انتخابات تشکیل دهند.از

( ۱۸مهر  )۱۴۰۰را به عنوان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرد،

زود هنگام پارلمانی شاهد شگفتی باشد وگروه ناشناخته یا جریانهای

دیگر سو ،گفته میشود که ائتالف فتح و برخی نیروهای سیاسی شیعه

انتخاباتی که در پی تحوالت اجتماعی دو ســال اخیر این کشور زودتر از

نوظهور بتوانند صحنه سیاسی عراق را دگرگون و ورق را عوض کنند و به

در حال نزدیک شدن به اتحادیه میهنی کردستان و تعدادی از نیروهای

موعد برگزار میشــود.گروههای سیاسی گوناگون شــیعه ،کرد و سنی

احتمال فراوان باز هم کرسیهای پارلمان با فراز و فرود میان گروهها و

سیاسی اهل سنت هستند .کارشناسان سیاسی معتقدند تغییر واقعی

به عنوان مهم ترین و عمده ترین بازیگران صحنه سیاســی این کشور

جریانهای سیاسی موجود تقسیم خواهد شد.تحلیلگران سیاسی عراق

درفضای سیاسیکشورپس ازانتخابات با دو شرط ممکن میشود ،یکی

شکست سیاستهای «نتانیاهو» درقبال ایران

متناسب با ســهم خود از همان نخســتین روزهای تعیین دهم اکتبر

نیز بر این باورند که نتایج انتخابــات دهم اکتبر تفاوت چندانی با نتایج

در پافشاری نیروهای سیاسی برای تغییر نظام توافقاتی که دولتهای

و حتی پیش از این تاریخ رایزنیهای خود را برای کســب کرسیهای

انتخابات  ۲۰۱۸نخواهد داشت و بسیار دور است که شاهد غافلگیری

ضعیفگذشته را برسرکارآورد و دیگری نقش دخالت خارجیکه پیش

رسانههای رژیم صهیونیستی ،سیاستهای نتانیاهو درخصوص ایران ازجمله برجام را شکستی بزرگ

هفته آن درشهریورماه مورد استفاده قرارمیگیرد.حاجیدلیگانی خاطرنشانکرد :با توجه به اینکه دفعه
قبل مجلس  4هفته متوالی جلسه علنی داشته دراین مرحله دو هفته جلسه علنی دارد و بنابراین هفته
بعد مجلس ،هفته سرکشی به حوزههای انتخابیه خواهد بود و هفته پس از آن نیز اولین هفته تعطیل
تابستانی مجلس است.وی افزود :براین اساس مجلس طی دو هفته آینده جلسه علنی نخواهد داشت
و همانطورکهگفتم هفته دوم تابستانی مجلس درشهریورماه خواهد بود.

برای او و این رژیم توصیف میکنند.به نقل ازالمیادین ،شبکه  ۱۳رژیم صهیونیستی دراین باره درگزارشی
آورده استکه نتانیاهو به اختالفات و درگیریهای خود با دفترباراک اوباما ،رییس جمهورپیشین آمریکا
افتخارمیکند.نتانیاهوگفته است :من بهکنگره آمدم و با افکارعمومی مقابلهکردم و دیدگاههای عمومی
درآمریکا را تغییرداده و درزمان دونالد ترامپ ،ییس جمهورپیشین آمریکا موفق شدم برجام را لغوکنم.
رسانههای اسراییلی میگویندکه دخالتهای آشکارنتانیاهو درحمایت ازجمهوریخواهان باعث شدکه
برخی قانونگذاران دموکراتکه درواقعیت ازنتانیاهو دورنبودند،درصف اوباما قراربگیرند.این رسانهها
همچنین نوشتند :بنابراین نتانیاهو درهمه اهداف خود ازجمله موضوع توافق هسته ای با ایران شکست
خورد.شبکه  ۱۳این رژیم نوشت :تمام این داستانها که مدعی اند نتانیاهو در مسئله ایران پیروز شده
است ،درواقع شکستی بزرگ هســتند.نتانیاهو دردوران نخست وزیری خود چندبارتاکیدکرده بودکه
اگرالزم باشد بدون همکاری با آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران اقدام میکند ،موضوعیکه با واکنش
منفی دیگرمقامات و رهبران رژیم صهیونیستی مواجه شد.

بیشــتر پارلمان آغاز کرده و همچنان به ایــن رایزنیها ادامه میدهند.

باشد«.حارث حســن» ،کارشــناس امور عراق در مرکز «کارنگی» در

ازاین اجازه ایجاد ائتالفهای قدرتمند و درنتیجه دولت قدرتمند دربرابر

دولت عراق تحت فشار اعتراضهای گســترده مردمی که از اکتبر ۲۰۱۹

این باره به شــبکه «الحره» گفته اســت که انتخابات پیش رو نه تکرار

اپوزیســیون قدرتمند را نمیداد.عنبر تاثیر نیروهای سیاسی برآمده از

آغاز شد و به اســتعفای «عادل عبدالمهدی» ،نخســت وزیر پیشین

کامل انتخاباتهای پیشــین و نه تغییری بنیادی در صحنه سیاســی

تظاهرات را در انتخابات چندان جدی نمیداند و معتقد است که درباره

منجر شــد ۱۰ ،اکتبر  ۲۰۲۱را به عنوان زمان برگــزاری انتخابات پیش از

عراق باشــد .به نظر او این انتخابات کامال آن چیزی که تظاهرکنندگان

اثرگذاری این نیروها اغراق میشود.دربرابر ،حارث حسن میگوید که

موعد اعالم کرد.با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات عراق ،بهتدریج

میخواهند ،نخواهد بود و باعث بر سر کار آمدن چهرههای سیاسی تازه

این نیروها همچنان به اینکه انتخابات آزادانه و شفاف اجرا شود ،شک

نقشه ائتالفهای سیاسی وگروههاییکه ازهماکنون ائتالف خود را آغاز

نخواهد شد.وی نیز بر این باوراست که احتمال اینکه نیروهای برآمده از

دارند و برای همین بیشترشــان از اکنون انتخابات را تحریم کردهاند.به

کردهاند یا آنها که مذاکرات برای اعالم ائتالف پس از انتخابات را انجام

تظاهرات خیابانی و معترضان در انتخابات موجب غافلگیری شوند و

گفته وی ،این اقدام آنها باعث میشودکه نتایج انتخابات هرچه باشد باز

دادهاند ،آشکار میشود.در این مدت خبرهای گوناگون و ضد و نقیضی

بتوانند صحنه سیاسی عراق را تغییر دهند ،بسیار اندک است.حسن با

جای بحث و جدل داشته باشد .آنچه مشخص است این که انتخابات

از ائتالف جریانهای سیاسی و وزن کشی گروههای حزبی منتشر شده

این وجود میگوید که نوع تحرکات سیاسی جاری در آستانه انتخابات

زودهنگام پارلمانی در  ۱۰اکتبر شــاهد شــگفتی و غافلگیری نخواهد

که مهم ترین و نخستین مورد از این شکل بندیها ،ائتالف جریان صدر

پیش از موعد نشان میدهد که قرار نیست همان صورتبندی سیاسی

بود و عراق همچنان صحنه بازیگری گروههای سیاســی و جریانهای

به رهبری «ســید مقتدی صدر» با حزب دمکرات کردستان به رهبری

سابق در کشور تکرار شــود.از یک سو گفته میشود که «مقتدی صدر»،

حزبی کنونی است و تنها ترکیب و شکل و شمایل ائتالفها برای کسب

«مسعود بارزانی» در انتخابات پش از موعد پارلمانی بود  .با فاش شدن

رهبر جریان صدر عراق ،با «مســعود بارزانی» ،رییس حزب دموکرات

کرسیهای بیشترتغییرخواهدکرد.

خبر روز

رییس مجلس:

قانون اقدام راهبری برای لغو تحریمها دقیقا درحال اجراست
رییس مجلس شورای اسالمی درپاسخ به تذکریکی ازنمایندگان تاکیدکردکه قانون اقدام راهبردی دقیقا درحال اجراست و پس ازپایان مهلت داده شده به آژانس چیزی
تمدید نشده است.حجت االسالم علیرضا سلیمی درجریان بررسیگزارشکمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص طرح الزام به ثبت معامالت اموال غیرمنقول بیانکرد:
براساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی درمواردیکه شورای نگهبان ایرادی را وارد میداندکمیسیون باید یا ایراد را رفع و یا آن را حذفکند ،اما متاسفانه مدتی
است درمجلس باب شدهکه به ایرادات شورای نگهبان مواردی دیگراضافه میشودکه این خالف آییننامه است.نماینده مردم محالت درمجلس شورای اسالمی درادامه
تصریحکرد :درقانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها سه ماه به آژانس فرصت دادیمکه این فرصت یک ماه دیگرنیزتمدید شد با این حال حدود چند روزی استکه ازاین
یک ماه مهلت نیزگذشته است.قالیباف ،رییس مجلس شورای اسالمی درپاسخ به تذکرسلیمی بیانکرد :منظورکمیسیون درمتن اصالحی سامانه موجود است و بارمالی
جدیدی وجود ندارد .همچنین براساس توضیحات ارائه شده متنی به طرح اضافه نشده و موضوعات مطروحه به منظوررفع ابهام درطرح آمده است.قالیباف خاطرنشان
کرد :درباره آژانس نیزقبال تذکردادم و االن نیزمیگویم بعد ازسه ماهیکهگذشت هیچ چیزی تمدید نشده و پس ازآن نیزهیچ یک ازموضوعاتیکه درداخل ضبط شده
هیچگاه دراختیارآژانس قرارداده نمیشود و دراختیارجمهوری اسالمی ایران است ،قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها دقیقا درحال اجراست.

فرمانده سپاه:

به کشورهای فقیردنیا
واکسن میدهیم
فرمانده کل ســپاه در آییــن رونمایی از
واکســن نوترکیب «نورا» با بیان اینکه ما
این واکسنها را در اختیار مردم فقیر سایر
کشورها قرار میدهیم ،گفت :ملت عزیز
ما اطمینان داشته باشــند که بیر قهای
امید را بیش از هر وقت دیگری برافراشته
خواهند دید.
سرلشکر حسین سالمی تاکید کرد :ما هم

استفاده ابزاری ازآژانس ممنوع
ســفیر و نماینــده دائم ایــران نزد ســازمانهای

انرژی اتمی نشان داده که نسبت به روند دیپلماسی

بینالمللی در وین در واکنــش به اظهارات مدیر کل

و تالش برای حل اختالفات حســن نیــت و تعهد

آژانس گفت :جمهوری اسالمی الزامی برای تمدید

دارد .ایران به اذعان آژانس بیشــترین و کاملترین

تفاهم با آژانس ندارد .غریب آبادی یادآورشــد :هر

همکاریها را برای حفظ توافق هســته ای و اجرای

چند تفاهم فنی مشترک ســه ماهه میان آژانس و

تعهدات فنی و هســته ای خود داشته است .تمدید

ایران صورتگرفت؛ اما باید توجه داشتکه مبنای این

توافق ایران و آژانس در میانه مذاکرات هســتهای

تفاهم ،تسهیل مذاکرات سیاسی وکمک به موفقیت

انجام شد زمانیکه همه طرفین ازپیشرفت چشمگیر

آن در جهت مختصات مــد نظر ایران بــود نه الزام

در مذاکرات خبر دادند ،در واقع تمدید توافق ایران با

ایران نسبت به اجرای خواست آژانس .به گفته این

آژانس نیز در راستای تسهیل مذاکرات سیاسی در

دیپلماتکشورمان ،براساس تصمیم سیاسی ایران،

وین انجام شــد.غریب آبادی با اشاره به این که بعد

نقش آژانس صرفا در حد یک مجری است.تاکنون

از گذشت سه ماه ،ایران دیگر این تفاهم را با آژانس

جمهوری اسالمی با حضور فعال در مذاکرات وین و

تمدید نکرد و صرفا درچارچوب تصمیمی سیاسی به

همچنین همکاری حداکثری با آژانس بین المللی

مدت یک ماه دیگر به ثبــت دادهها ادامه داد ،گفت:

تصمیم گرفتهایم به هر قیمتی شده این
معنای زیبا و مقــدس را همانند جامهای
زرین و درخشان بر قامت کشور و ملتمان
بپوشانیم .راه ســختی را طی کرد هایم و
قطعا هنــوز فرازهای ســختی برای طی
کردن باقی مانده است.
ادامه یا عدم ادامه این فرآیند هیچ ارتباطی با تکالیف
پادمانی ایران ندارد؛ چرا که ایران همچنان به اجرای
تعهدات پادمانی خود ادامه میدهد.وی با بیان اینکه
آژانس هیچ وظیفهای برای ارائهگزارش درمورد تفاهم
منقضیشده مشترک و ثبت دادهها نداشته و ندارد،
گفت :هرتصمیمیکه ایران دراین رابطه بگیرد ،صرفا
مبنای سیاسی خواهد داشت و آژانس نمیتواند آن
را به عنوان حقی برای خود تلقیکند.

عکس روز

وی با اشاره به اعمال تحریمهای ظالمانه
از سوی دشــمنان علیه کشورمان ،گفت:
کسانی که در جهان از دموکراسی و آزادی
و امنیت و پیشــرفت ســخن میگویند،
عالقــه دارنــد کــودکان مــا در آغوش
مادرا نشان جا نشان را از دست بدهند،
عالقه دارند مردمان کشورمان بدون دارو
و غذا باقی بمانند ،نقشه ذهنی آنها برای
کشور ما فقر و گرســنگی و عقب ماندگی
اســت و برای همین اســت که نه اجازه
انتقال پول برای دارو و واکسن را میدهند
و نه اجــازه میدهند مایحتــاج اولیه را
تامین کنیم.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه ما یک

دیداررؤسای
جمهوری افغانستان
و ایاالت متحده
آمریکا درکاخ سفید

افغانســتان این روزها تحت
شــدیدترین حمالت طالبان
قرار دارد و رییس جمهور برای
کمک خواهی به آمریکا رفته
است

ملت اســتثنایی هســتیم ،تصریح کرد:
ملتی که در اوج محاصره توانســته است
آفرینشگر چنین افتخارات بزرگی باشد،
یقینا یک ملت شــگفتی ساز و استثنایی
است.
سرلشکر سالمی ادامه داد :پرستاران ما
درد مــردم را به جان خریدنــد و این رمز
پیروزی ما طی یک ســال و نیم گذشته
بود .دست همه پزشــکان و پرستاران و
همه کادر درمان را میبوسم.

بین الملل
وزیرخارجه اسپانیا ،قربانی بحران سیاسی با مراکش
منابع خبری ازاحتمال تغییروزیرخارجه اسپانیا توسط نخست وزیراینکشوربا هدف احیای فضای
اعتماد با مراکش خبر دادند.شبکه الحره به نقل از رسانههای اسپانیا اعالم کرد به نظر میرسد آرانچا
گونزالس الیا ،وزیرخارجه اسپانیا قربانی بحران دیپلماتیک میان اینکشورو مراکش خواهد بود و پدرو
سانجز نخستوزیر اسپانیا ،فرد دیگری را جایگزین وی خواهد کرد.طبق گزارش رسانههای اسپانیا،
هدف ازاین تغییردولتی این استکه انگیزهای برای سیاست خارجی ایجاد شده و جو اعتماد با مراکش
احیا شود.تعدادی از دیپلماتهای اسپانیایی نیز در این باره گفتند که لوئیز پالناس ،وزیر کشاورزی،
شیالت و تغذیه و خوزه مانوئل آلپاریس ،سفیراسپانیا درفرانسه دوگزینه احتمالی برای جانشینی الیا
هستند.رسانههای اسپانیا همچنین گزارش دادند که سانچز ،وزیران دیگر مانند وزیر صنعت را تغییر
خواهد داد تا این تصورایجاد نشودکه مراکش دربحران دیپلماتیک میان دوکشورپیروزشده است.

فشاربه «بایدن» جهت ارائه جزئیات طرح تخلیه نیروهای افغان
تارنمای هیل نوشــت :اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دولت جو بایدن خواستند جزئیات طرح
تخلیه افغانهایــی راکه به نیروهای آمریکایی در افغانســتانکمککرده اند ،ارائه دهد.این رســانه
آمریکایی نوشــت :طرح بایدن برای تخلیه دهها هزار نیروی افغان که به ارتش آمریکا در این کشور
کمک کرده است سواالت بی پاسخ فراوانی را برای قانونگذاران آمریکایی در بحبوحه طرح خروج از
افغانستان ایجادکرده است.کاخ سفید اعالمکرده مترجمان ،رانندگان و برخی دیگرازنیروهایکمک
کننده به ارتش آمریکا و خانوادههای آنها را به کشور ثالث اعزام خواهد کرد تا از آنها در مقابل خطرات
احتمالی درافغانستان محافظتکند .این طرح همزمان با رسیدگی به تقاضاها برای ارائه روادید خاص
مهاجرتی به این افرادکه ممکن است یک سال طول بکشد ،اجرا میشود.

دادگاه برزیل دولت «بولسونارو» را جریمه کرد
یک قاضی فدرال برزیل حکمکردکه دولت اینکشوربابت اظهارات مکررو تبعیض آمیزش علیه زنان
باید جریمه بپردازد.به نقل ازخبرگزاری اسپوتنیک ،دادخواست مطرح شده درباره اظهارات نادرست از
سوی ژایر بولسونارو ،رئیس جمهوری برزیل علیه خبرنگاران که مواردی از آن ماهیت جنسیتی دارند
و همچنین از سوی وزرای اقتصاد و حقوق بشر ،خانواده و زنان است.این حکم از سوی قاضی فدرال
برزیلکه هنوزجای تجدیدنظرنظردارد ،دولت را به پرداخت جریمه نقدی بابت آسیبهای اخالقی به
جنبشهای زنان به ارزش پنج میلیون رئاس (یک میلیون دالر) و همچنین اختصاص دو برابر این
مبلغ برای پیشبرد و ترغیبکمپینهای آگاهی عمومی علیه خشونتهای خانگی و آزارو اذیت جنسی
محکومکرده است.

توافق مصر و قطربرای حل اختالفات دوجانبه
وزارت خارجه قطرازنشستکمیته مشترک قطرو مصرو توافق برای حل اختالفات فیمابین خبرداد.
وزارت خارجه قطر اعالم کرد که کمیته پیگیری قطر و مصر روز شــنبه ،پنجمین دور نشست خود را در
دوحه برگزار کرد و طی آن بر سر پارهای مسائل مورد اختالف توافق شد.این نشست به ریاست «علی
بن فهد الهاجری» فرســتاده ویژه وزیر خارجه قطر در امور منطقهای و «یاســر عثمان» دستیار وزیر
خارجه مصر در امور عربی برگزار شد.طرفین درباره مســائل مطرح شده در این نشست توافق کرده و
تصمیم گرفتند که اجرای اقدامات الزم در این خصوص تکمیل شود.برگزاری این نشست در راستای
اجرای توافقات مربوط به نشست العال عربستان سعودی در ژانویه گذشته ،صورت گرفت.چهار کشور
عربی اعم از عربستان سعودی ،مصر ،بحرین و امارات در ســال  ۲۰۱۷روابط دیپلماتیک خود با قطر
را به بهانه حمایت این کشــور از تروریســم قطع کرده و تمامی گذرگاههای زمینی ،هوایی و دریایی را
به روی اینکشوربستند.

کافهاقتصاد
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان:

زمان اتمام پروژه قطارسریعالسیراصفهان -تهران
مشخص نیست

معاون صنایعدستی اداره میراثفرهنگی استان میگوید گسترش فروش صنایع دستی اصفهان در فضای مجازی ضروری است؛ اما در عمل سهم فروش ناچیز است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه به راحتی نمیتوان در مورد زمان اتمام

راه نجات مجازی

پروژه کالن قطار سریع السیر اصفهان-تهران صحبت کرد ،گفت :تا زمانی که پروژه قطار سریع السیر
اصفهان -تهران مصوبه الزم را دارد ،اجرایی میشــود ،از نظر ما نیز جزو اولویتهای استان است.
حجت ا ...غالمی درباره آخرین وضعیت پروژه قطار سریع السیر اصفهان -تهران و برخی صحبتها
مبنی بر توقف آن ،اظهار کرد :پروژه قطار سریع السیر اصفهان -تهران به عنوان طرح مصوب دولت و

عکس :ایسنا

مجلس برای آن اعتبار پیش بینی شده است و از محل فاینانس برای آن هزینه میشود.وی تاکید
کرد :تا زمانی که پروژه قطار سریع السیر اصفهان -تهران مصوبه الزم را دارد ،اجرایی میشود ،از نظر
ما نیز جزو اولویتهای استان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان بــا تاکید بر اینکه برخی مباحث حاشــیه ای در
خصوص اجرا و اجرا نشدن طرح قطار سریع السیر اصفهان -تهران ارتباطی با استان اصفهان ندارد،
تصریح کرد :این طرح یکی از پروژههای مصوب استان با اعتبار ،پیمانکار و سرمایه گذاری مشخص

تعدادی فروشگاه اینترنتی انواع محصوالت صنایع
دستی اصفهان در فضای مجازی فعال است که عملکرد
خوبی نیز طی  ۲سال اخیر و دوران کرونا داشتند؛ اما با

توجه به تنوع و تکثر این محصوالت و نقش آن در اقتصاد

استان ،الزم است که این فروشگاهها افزایش یابد

است و اکنون خط قطار سریع الســیر اصفهان -تهران در حال اجراست.وی تاکید کرد :پروژه قطار
سریع السیر اصفهان -تهران تمام مراحل قانونی خود را طی کرده و اجرا هم خواهد شد.

ارزآوری  132میلیونی صادرات کاال ازگمرک کاشان
مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان گفت :طی سه ماه گذشته  ۱۶۶هزار
و  ۱۷۴تن کاال به  ۳۲کشــور صادر شده اســت.علیمراد نوروزی افزود :این کا الها به وزن  ۱۶۶هزار
و  ۱۷۴تن در مقایسه با مدت مشابه پارســال از نظر وزنی بیش از  ۹۰درصد افزایش داشته است.
وی گفت :فرش ماشــینی ،گالب و عرقیات گیاهی ،لولههای چدنی ،پلیکا ،مفتول مسی ،پی وی
سی ،میلگرد ،لنت ترمز ،لبنیات ،کولر آبی ،گونی ،آبلیمو و مواد شوینده از جمله کا الهای صادراتی
از کاشان به خارج از کشور هستند .مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان
همچنین افزود :ظرفهای آرکوپال ،آلومینیوم ،چینی ،پالستیک و مالمین ،قالب فلزی ،باسکول،

فروشگاهها دیگررونقی ندارند ،نه میتوان

گسترش بزار از طریق فضای مجازی است وگرنه که باید فاتحه بسیاری

اصفهان و استفاده از خالقیت و نوآوری در روشهای فروش ،ادامه داد:

در شهرها و کشورهای مختلف نمایشگاه

از این صنایع را خواند .معاون صنایعدســتی و هنرهایسنتی اداره کل

اداره کل میراث فرهنگی روی سایتهایی که دارای مجوز باشند نظارت

برگزارکرد نه مسافرداخلی و خارجی وجود دارد و نهگرانی ،فرصت و پول

میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی اصفهانگفته است هم اینک

میکند.عبدالهی ،مهم ترین مشکل بخش صنایع دستی استان اصفهان

مرضیه محب رسول

ورق فوالدی ،الیــاف مصنوعی و انواع نخ از دیگــر محصوالت صادراتی این شهرســتان به مقصد
کشورهای خارجی بودند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

چندانی برای خرید صنایع دســتی باقی گذاشته است .برآورد شده که

تعدادی فروشگاه اینترنتی انواع محصوالت صنایع دستی اصفهان در

را شیوع کرونا دانست و اضافه کرد :نبود گردشگر و خریدار ،تحریمهای

کرونا ماهیانه بیش از  500میلیارد تومان به صنعت گردشگری اصفهان

فضای مجازی فعال استکه عملکرد خوبی نیزطی  ۲سال اخیرو دوران

ظالمانه  ،نوسان قیمت ارز و باال رفتن قیمت مواد اولیه بیشترین آسیب

علوفه دام قاچاق میشود

زیان وارد میکند .بخش قابل توجهی از این مبلغ مسلما مربوط به زیان

کرونا داشتند؛ اما با توجه به تنوع و تکثر این محصوالت و نقش آن در

را به فعاالن بخش صنایع دســتی وارد کرد .وی با بیان اینکه اعتبارات

ناشی از رکود فروش در صنایع دستی است.

اقتصاد استان ،الزم است که این فروشگاهها افزایش یابد.

دولتی برای حمایت از هنرمندان و فعاالن بخش صنایع دستی در دوران

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان با اشــاره به قاچاق علوفه از مرزهای

حاال ورود به دنیای مجازی و فروش غیر حضوری تنها راه باقی مانده بر

وی با بیان اینکه فروش محصوالت صنایع دســتی اصفهان در فضای

کرونا در نظر گرفته شــد ،گفت :این اعتبارات با توجه به حجم وســیع

سرراه محصوالت و تولیدات صنایع دستی اصفهان است .حتی بسیاری

مجازی باید با برنامهریزی و به صورت هدفمند انجام شود ،اظهارداشت:

خسارتهایی که به این بخش وارد شــد ،چندان کافی نبود و ضرورت

از فروشــگاهها و تولید کنندگان هم ترجیح میدهند به جای پرداخت

هنرمندان و فروشندگان صنایع دستی باید بازار هدف این محصوالت

دارد که افزایش یابد.

اجاره بهای سنگین و سایر خرجها پشت درگاههای اینترنتی به دنبال

را شناســایی کرده و با بازاریابی مناســب در فضای مجازی و استفاده

هر چند فروشگاههای صنایع دستی اصفهان جزوی از هویت تاریخی

مشتری باشند.با وجود تمام تواناییها و قابلیتها درزمینه تولید صنایع

از نوآوری و خالقیت به ویژه در زمینه بســتهبندی ،بستر مناسبی برای

و فرهنگی شهر به شمار میروند؛ اما شــاید اگر اوضاع بر همین منوال

دستی اما تقریبا هیچ پلتفرم و نرم افزارو  ...به صورت تخصصی درزمینه

فروش این محصوالت ایجاد کنند .عبدالهی با اشاره به اینکه سه پایگاه

پیش برود دیگــر مغازههای صنایع دســتی زیادی در اســتان باقی

فروش این محصوالت درکشورفعالیت ندارد و درست به همین دلیل به

اینترنتی فروش محصوالت صنایع دســتی اصفهان در سطح کشور از

نماند .فروشــگاههایی که همین حاال هم به ســرعت جای خود را به

نوعی فقدان و کمبود مشهود در این حوزه احساس میشود.

جمله مراکز پر فروش در دوران کرونــا بودند ،اضافه کرد :اصفهان پس

فروشــگاههای بدلیجات و مصنوعات چوبی و فلزی وارداتی داده اند.

بخشی از این موضوع به دلیل امید تولیدکنندگان به ریشه کنی کرونا و

از تهران ،بیشــترین فروش آنالین محصوالت صنایع دستی را در این

محصوالت ارزان تر و بی کیفیت تری که به دلیل شرایط اقتصادی این

شــروع زندگی عادی بود؛ اتفاقی که حاال بر اساس شواهد در کشور ما

دوران داشت.

روزها خریداران بیشتری دارند؛ اما در نهایت نمیتوان صنایع دستی را

حداقل تا یک سال دیگر رخ نخواهد داد .پس تنها راه باقی مانده فعال

وی با تاکید بر ضرورت گسترش فروشگاههای اینترنتی صنایع دستی

در این سراشیبی سقوط رها کرد.

مالیات
پایانههای فروشگاهی و شفافیت اقتصادی

آثارو نتایج پرداخت مالیات

پرداخت به موقع مالیات در اجرای طرحهای عمرانی و رفاهی در کشــور نقــش مهمی دارد و جذب
درآمدهای مالیاتی دولت ،راهکاری برای افزایش و حفظ ذخایرنفتی درکشوروکاهش اتکا به اقتصاد
تک محصولی نفت است .دولت با توزیع متوازن درآمدهای مالیاتی و ثروتهای ملی براساس عدالت
نقش ارزنده ای درپیمودن موفقیت آمیزمسیرتوسعه یافتگی دارد .دولت هراندازه دروصول و تحقق
میزان درآمد مصوب موفق باشد به همان اندازه نیزدرسطحکشوراعتبارات عمرانی بیشتری برای توسعه
زیر ساخت تخصیص داده میشود .هر چقدر مردم بیشتر با اقدامات و خدمات درآمدهای مالیاتی
آشنا شوند ،همکاری و مشارکت بیشتری در پرداخت به موقع مالیات خواهند داشت.دولتها برای
کاهش فاصله طبقاتی و شکاف میان دهکهای اجتماع ازابزارهای بازتوزیع درآمد بهره میگیرندکه
موثرترین آنها در نظامهای اقتصادی ،مالیات است .نظام مالیاتی میتواند با اخذ مالیات از افراد و
واحدهای اقتصادی که درآمدهای مطلوب دارند شرایط را برای بهبود معیشت اقشار کم توان جامعه
فراهم و فاصل ه طبقاتی راکاهش دهد.برای پاسخ به چگونگی مصرف مالیات نیز ،میتوان به مالیات بر
ارزشافزوده اشارهکردکه بخشهایی ازآن برای ارتقای نظام سالمت و توسعه زیرساختهای شهری
و روستایی پرداخت میشود.الزم به ذکراستکه طبق قانون  3درصد ازمالیات برارزش افزوده دراختیار
شهرداریها قرارمیگیردکهکمک شایانی درجهت تامین مالی هزینههای پروژههای بزرگ شهرداریها
نظیرتجهیزو نوسازی حمل و نقل عمومی ،ایجاد فضاهای تفریحی ،ترمیم خیابانها و معابرشهری و
 ...مورد استفاده قرارمیگیرد.عالوه برموارد فوق ،حفظ استقالل و تمامیتکشورازطریق تامین وسایل
و تجهیزات دفاعی و اداره نیروهای نظامی و انتظامی ،تامین آب ،برق ،مخابرات و نیز وســایل ارتباط
جمعی برای عموم ،استقرارامنیت اجتماعی ،تامین مایحتاج عمومی افراد جامعه دریک سطح قابل
قبول ،تامین زیر ساختهای اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینههای تولید و اشتغال
و تعادل اقتصادی ،تشویق محققان و پژوهشگران  ،توزیع عادالنه ثروت وکاهش فاصله طبقاتی و ...
از موارد مصرف مالیات در جامعه محسوب میشود.در نتیجه آگاه ساختن مردم از نقش مالیات در
پیشرفت و رونق اقتصادکشورازاهمیت برخورداراست .باید جایگاه مالیات درتوسعه زیرساختهای
عمرانی ،رفاهی و بهداشتیکشوررا برای تمامی افراد جامعه روشنکرد .این امرموجب افزایش سطح
مشارکت مردم درپرداخت مالیات جهت تامین درآمدهایکشورمیشود.
جرم مالیاتی درقانون مالیاتهای مستقیم
عدم تمکین به مقررات مالیاتی ،موضوعی استکه نه تنها درایران ،بلکه درسایرکشورهای پیشرفته نیز
دارای اهمیت و محل بحث و چارهاندیشی است .فرارازمالیات همیشه و همه جا موضوع جذابی برای
مؤدیان است ،ازاینروکشورها با راه اندازی سیستمهای اطالعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده،
سعی در کاهش آن کردهاند.در ایران نیز بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31
مرتکبان جرائم مالیاتی به مجازاتهای درجه شش مندرج درقانون مجازات اسالمی محکوم میشوند.
براین اساس مصادیقی برای جرم مالیاتی درنظرگرفته شدهکه براساس آن هرفردی مرتکب آن شود
مجرم مالیاتی محسوب شده و طبق قانون مجازات میشود .تنظیم دفاتر ،اسناد و مدارک خالف واقع
و استناد به آن ،اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ،ممانعت از دسترسی ماموران
مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده  181قانون مالیاتهای
مستقیم و امتناع ازانجام تکالیف قانون مبنی برارسال اطالعات مالی ،موضوع مواد  169و 169مکرربه
سازمان امورمالیاتیکشورو واردکردن زیان به دولت با این اقدام ،عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به
مالیاتهای مستقیم و مالیات برارزش افزوده دررابطه با وصول یاکسرمالیات مؤدیان دیگرو ایصال
آن به سازمان امورمالیاتی درمواد قانونی تعیین شده ،تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران
یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگربه نام خود برخالف واقع ،خودداری ازانجام تکالیف قانونی در
خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینهای طی سه سال متوالی
و استفاده ازکارت بازرگانی اشخاص دیگربه منظورفرارمالیاتی جرم مالیاتی محسوب میشوند.

غربی کشور گفت :کمبود و گرانی علوفه و کاهش قیمت گوشت قرمز آینده تولید را با چالش رو به رو
میکند.حسین ایراندوست اظهار داشت :خشکسالی و کمبود علوفه در سراسر کشور مطرح است و
تولید علوفه در استان اصفهان نیز متاثر از کم بارشی و خشکسالی نسبت به سالهای پیش کاهش
یافته ضمن اینکه این استان همواره وارد کننده علوفه از استانهای دیگر بوده است.وی با اشاره به
اینکه علوفه از استانهای مرزی غرب کشور قاچاق میشود ،افزود :از این رو با کمبود و گرانی علوفه
رو به رو شدیم و اکنون دام سبک ما در مراتع با کمبود علوفه و آب مواجه است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه کاهش قیمت
گوشت قرمز نگران کننده اســت ،اضافه کرد :محصول روی دســت دامدار مانده و خریداری برای
آن نیست و این موضوع آینده تولید گوشت قرمز را با مشــکل مواجه میکند.ایراندوست گفت :ما
برای حمایت از دامداران خوراک آماده و جو را در اختیار آنــان قرار میدهیم و به تازگی از وزارتخانه
جهادکشاورزی سهمیه جو خشکسالی را مطالبه کردیم که با آن موافقت شده و به زودی در اختیار
دامداران قرار میگیرد.

خبر روز

مجری کل طرحهای زیربنایی استان اصفهان مطرح کرد:

معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استاندار:

مجری کل طرحهای زیربنایی استان اصفهان گفت :با پیگیریهای انجام شده و طی شدن فرآیندهای مختلف مطالعاتی و اجرایی ،ابرپروژه  ۱۳۰هزار میلیارد

ابرپروژه ۱۳۰هزارمیلیارد تومانی قطاربرقی اصفهان – اهوازروی ریل اجرا
تومانی راهآهن اصفهان – اهواز به زودی روی ریل اجرا قرار میگیرد.علیرضا صلواتی با اشاره به اهمیت توجه به اجرای شبکه سراسری قطار برقی در جای جای

گرانی نان درراه است

کشور ،اظهار کرد :یکی ازمهمترین دغدغههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ،توجه به توسعه شبکه سراسری ریلی در کشور بوده و راهآهن

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه

اصفهان – اهواز به عنوان یکی از مهمترین پروژههای کشور به شمار میرود .وی با بیان اینکه این پروژه با بیش از سه دهه توقف ،یکی از دغدغههای مهم مردم

منابع استانداراصفهانگفت :افزایش مصوبه
جدید قیمت نان اســتان اصفهان هم اکنون
در کارگروه آرد و نان کشــوری مطرح است و
احتماال به زودی مصوبات نهایی اعالم شود.
حســن قاضی عســگر پیرامون اینکه پس

استانهای مرکزی و جنوبی کشور برای اجرا به شمار میرفت ،ادامه داد :با پیگیریهای انجام شدهطی یک سال گذشته ،فرآیندهای اجرایی و مطالعاتی پروژه
طی شد و در حال حاضر این پروژه در مسیر اجرایی قرار گرفته اســت.مجری کل طرحهای زیربنایی استان اصفهان گفت :براساس برنامهریزی انجام شده ،به
زودی این پروژه با انتخاب پیمانکار و امضای قرارداد از سمت اهواز به سمت رامهرمز به طول  ۵۰کیلومتر ساخته خواهد شد .صلواتی ،درباره اهمیت اجرای این
پروژه ،توضیح داد :با توجه به حجم قرارداد این پروژه و رقم مالی پیشبینی شده برای اجرای آن ،روشهای مختلف تامین مالی برای این پروژه برای نخستین
بار در کشور مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر سه روش مجزای تامین مالی خارجی و داخلی ،مد نظر قرار گرفته است.

از بررســیهای الزم در کارگروههای مرتبط
کشوری براســاس مصوبه جدید قیمت نان

معاون سازمان صمت استان:

چند درصد افزایش مییابد ،اظهار داشــت:

مشکلی برای عرضه و خرید مرغ دراصفهان وجود ندارد

تغییــر قیمت نان بــه هیچوجه در اســتان
خودســرانه صورت نمیگیرد بلکه هر ساله
کارگروه تنظیم بازارو آرد و نانکشوری پس از
بررسیهای الزم براساس اصول حسابداری
صنعتی قیمتها را مطــرح میکنند.وی در
پاســخ به اینکه از ابتدای اردیبهشت امسال
برخی از نانواییهــای اصفهان نــان را با ۱۰
درصد افزایش قیمت توزیع میکنند ،افزود:
تاکنون هیچگونه افزایش نرخ نان در شــهر
اصفهان نداشتهایم و شاید بعضی نانواییها
خودسرانه رشد هزینه دستمزد کارگری را بر
قیمتها اعمال کــرده اند.معاون هماهنگی
اموراقتصادی و توسعه منابع استانداراصفهان
بیانکــرد :با توجه به رشــد هزینهکارگری و
کرایههای حمل و نقل تخمین میزنیم  ۱۰تا
 ۱۵درصد افزایش نرخ نان در استان اصفهان
داشته باشیم.وی درباره اینکه سیستم تولید
نان در کشور و اســتان اصفهان به دو روش

معاون بازرگانی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
اصفهان گفت :هیچ مشــکلی برای عرضه و خرید
مرغ در اصفهان وجود ندارد و شهروندان بر اساس
نیازشــان میتوانند مرغهای خانوار یا قطعه بندی
خریداری کنند.اسماعیل نادری افزود :توزیع مرغ
در اصفهان به صورت هدفمند و هوشمند در سراسر
استان با توجه به ضریب جمعیتی ،زیر نظر سامانه
هوشمند توزیع میشود.به گفته وی ،توزیع مرغ از
درب مرغداری تا مصرفکننده توسط سامانه رهتاب

رصد میشــود.معاون بازرگانی ســازمان صنعت،

اندازه که خواســتند میتوانند مرغ خریداری کنند.

معدن و تجارت اصفهان اظهار داشــت :استفاده از

وی افزود :همه کاالهای اساسی از مبدأ تا مقصد با

ســامانه رهتاب در توزیع کاالهای اساسی از جمله

استفاده از سامانه هوشمند رهتاب رصد میشود و

مرغ برای رعایت حقوق مصرف کننده و رسیدن آن

اطالع پیدا میکنیم که این کاال اکنون در چه مرحله

به قیمت مصوب در تمام مراکز فروش از دورترین

ای و در کجا قرار دارد.معاون امور بازرگانی سازمان

تا نزدیک ترین نقطه استان است.وی تصریح کرد:

صمت اصفهان با واکنش نســبت به خبر منتشــر

ارائه کد ملی برای ثبت نام در سامانه رهتاب انجام

شده به نقل از وی در شــبکههای اجتماعی استان

میشود و ارتباطی به خرید مرغ یا هر کاالی دیگری

در خصوص خریداری هفتگی مــرغ با کارت ملی،

ندارد.به گفته وی ،شهروندانی که کد سامانه رهتاب

گفت :رسانهها در شــرایط فعلی در انتخاب تیتر و

را در اختیار دارند برای دریافت کاالهای اساسی از

بازتابی که ممکن است داشته باشد دقت کنند ،چرا

این کد اســتفاده میکنند و کسانی هم که این کد را

که گاهی محتوای خبر چیز دیگری است و انتخاب

ندارند ،با یک بار ثبت نام در این سامانه دیگر نیازی

تیتر نامناسب ،سوء استفاده رسانههای خارجی را

به ارائه کد ملی ندارند و بر اســاس نیازشــان و هر

به دنبال خواهد داشت.

عکس روز

تولید نان یارانهدار و آزادپزکامل است ،گفت:
در صدد هستیم با اســتفاده از سیستمهای
نظارتی ،یارانه نان را به دســت مصرف کننده
نهایــی برســانیم.معاون هماهنگــی امور
اقتصادی و توســعه منابع استاندار اصفهان
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه برخی
نانوایان از عدم توزیع آرد گالیهمند هســتند،
اظهار داشــت :نانوایان آزادپزکامل هیچگونه
یارانه آردی از دولت تحویــل نمیگیرند ،اما
سهمیه آرد یارانهای درحد مشخصکامال بین
نانواییهای یارانهپز توزیع میشــود و آنها

نشای برنج در
اصفهان
در حالی که تامین آب استان
اصفهــان وارد فــاز بحرانــی
شده،کشــت برنج در استان
همچنان ادامه دارد.

باید براســاس قیمتهای مصوب نان را در
اختیارمتقاضیان قراردهند.
عکس :مهر

اخبار
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واگذاری دو سردخان ه به بخش خصوصی
درچهارمحال و بختیاری

4

بام ایران

جلوگیری از تصرف  ۲.۵هزارهکتار از اراضی ملی

معاون برنامهریزی و اموراقتصادی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاریگفت :درراستای واگذاری
پروژههای نیمهتمام در قالب دســتورالعمل موضوع ماده  ۲۷قانون ،الحاق دو پروژه سردخانهای
شامل سردخانه نافچ و فردانبه در مراحل واگذاری است.

در چهارمحال و بختیاری

حسین بهرامی افزود :سیاستهای راهبردی سازمان جهاد کشاورزی استان استفاده از توان بخش
خصوصی در اجرای پروژههای مرتبط با توســعه بخش کشاورزی استان به ویژه پروژههای تملک
دارایی نیمهتمام است .بهرامی اضافه کرد :این پروژهها به دلیل کمبود اعتبارات دولتی ،سالهاست
که نیمهتمام مانده و امکان تکمیل آنها فراهم نشده است.وی اظهار داشت :در این راستا واگذاری
پروژههای نیمهتمام در قالب دستورالعمل موضوع ماده  ۲۷قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت در حال پیگیری است و در سال  ۱۳۹۹واگذاری تعدادی از پروژهها
از جمله پروژههای نیمهتمام سردخانههای فرادنبه و نافچ در دســتور کار قرار گرفته است ،کلیات
واگذاری پروژههای فوق مورد موافقت اعضا کارگروه ماده  ۲۷قرار گرفته و مرحله تنظیم اسناد جهت
فراخوان انتخاب سرمایهگذار دو پروژه مذکور در حال انجام است.
بهرامی تاکید کرد :با واگذاری دو پــروژه مذکور به بخش خصوصی و بهرهبــرداری از دو انبار فوق،
ظرفیت سردخانهای استان به میزان  ۱۰هزار تن اضافه میشود.

برداشت  ۳۰۰تن توت فرنگی درچهارمحال و بختیاری
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری با بیان اینکــه  ۲.۵هکتار از
گلخانههای استان مختص توت فرنگی است ،گفت :طی ســه ماهه نخست امسال  ۳۰۰تن توت
فرنگی در این گلخانهها تولید شده است.
ابراهیم شیرانی از افزایش وسعت گلخانهها در اســتان خبر داد و افزود :تا کنون  ۳۶هکتار گلخانه
در سطح استان احداث شــده که با افتتاحیه پروژههای جدید تا پایان ســال  ۵تا  ۶هکتار به این
آمار اضافه خواهد شــد .شــیرانی اضافه کرد ۱۱ :هکتار از این آمار مختص به گل شاخه بریده رز و
آلسترومریا ۲.۵ ،هکتارمختص به توت فرنگی و مابقی مربوط به سبزی فصلی استکه صیفیجات
فصلی استانگوجه ،خیارو فلفل است .وی ادامه داد :عمده صیفیجات درجه یک استان به اصفهان
صادر ،بستهبندی میشــود و همان جا به فروش میرسد و محصوالت درجه  ۲و  ۳به بازار مصرف
میرسد .شیرانی گفت :میزان تولید سبزی و صیفی استان حدود چهار هزار تن ،گل شاخ بریده ۱۰
میلیون و توت فرنگی  ۳۰۰تن است که این آمار از ابتدای ســال جاری تا کنون بوده و تا پایان سال
افزایش خواهد یافت.

طی یک سال گذشته در اســتان چهارمحال و بختیاری از تخریب و
تصرف در  ۲هزار و  ۵۰۰هکتار از اراضی ملی جلوگیری شد.
مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری گفت :در یک سال گذشته در
استان از تخریب و تصرف در  ۲هزار و  ۵۰۰هکتار اراضی ملی در استان
جلوگیری شد .علی احمدی افزود :در این مدت برگشت اراضی ملی
به بیتالمال و هفت مورد استرداد وجوه به ارزش  ۷۹۰میلیارد ریال
انجام شد .احمدی اضافه کرد :وصول مطالبات بانکی و انتقال وجوه
به ارزش  ۴۲۰میلیارد ریال ،جلوگیری از یــک مورد فرار مالیاتی به
ارزش  ۳۴میلیارد ریال و جلوگیری از تضییع اموال بیتالمال هفت
مورد به ارزش  ۲۴۰میلیارد ریال از دیگر اقدامات ســازمان بازرسی
کل در استان بوده است.
وی ادامه داد :در این مدت پیگیری برای صدور سند مالکیت اراضی
ملی و دولتی به ارزش  ۱۱۵میلیارد ریال نیز اجرا شده است.
احمدی گفت :برگشــت اراضی ملی به بیت المال ،وصول مطالبات
بانکی و انتقال وجه ،جلوگیری از فرار مالیات ،جلوگیری از تخریب
و تصرف اراضی و پیگیری صدور ســند مالکیــت اراضی عمومی و
دولتی ،حضور در معامالت و شــورای تصمیمگیری در این مدت از
سوی ناظران و بازرسان انجام شد .وی از شناسایی یکهزار و ۳۰۰
طرح بالتکلیف و نیمهتمام در سطح اســتان خبر داد و افزود :این
طرحها در ســالهای گذشــته بدون توجیه اقتصادی و کارشناسی
کلنگزنی شده است.

شهرســازی ،منابع طبیعی و آبخیزداری ،جهادکشــاورزی و سایر

احمدی با تاکیــد بر اینکه وجود این طرحهــای بالتکلیف به عنوان

دستگاهها دومین آســیب موجود در استان اســت که این اراضی

دستگیری  ۹سارق با  ۲۳فقره سرقت
درچهارمحال و بختیاری

نخستین آسیب کالن در استان است ،اضافه کرد :این طرحها ،بدون

چندین هکتاری از  ۲تا سه دهه گذشته به سرمایهگذار واگذار شده،

توجیه و پشتوانه کارشناســی ،بالتکلیف مانده و هزینههای زیادی

ولی سرمایهگذار به تعهدات خود عمل نکرده و دستگاه مربوطه نیز

دولت به وجود آورده است.

در خصوص تکالیف خود عمل نکرده اســت و باید با ورود به هنگام

وی با تاکید اینکه با وجود این طرحهای نیمه تمام باید از اجرا و آغاز

دستگاه نظارتی به بیتالمال برگشت داده شود.

جانشــین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :در پی وقوع چندین فقره سرقت
منزل ،خودرو ،اماکن خصوصی ،داخل خودرو ،احشام و کش روی ،رسیدگی به موضوع به صورت
ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
سرهنگ محمدسعید یاری افزود :ماموران پلیس آگاهی استان ،شهرکرد ،بروجن ،فارسان ،اردل،
کوهرنگ ،کیار ،سامان و بن با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و عالئم به جا مانده در
صحنههای سرقت موفق شدند  ۹سارق را دستگیر کنند.
سرهنگ یاری خاطر نشان کرد :بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس ،سارقان به  ۲۳فقره سرقت
منزل ،خودرو ،اماکن خصوصی ،داخل خودرو ،احشام و کش روی اعتراف کردند که متهمان جهت
سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

طرحهای جدید در استان جلوگیری شود ،افزود :دغدغه مسئوالن

احمدی ،با اشاره به نامگذاری ســال جدید و سالهای گذشته در

باید رصد مشکالت و شناســایی دالیل اجرایی نشدن این طرحها

زمینه رونق تولید و مانع زدایی و حمایت از تولید و پشتیبانی از سوی

و تعیین تکلیف اجرای طرحها باشــد و نباید به دنبال ایجاد و آغاز

مقام معظم رهبری افزود :باید برای فعال شــدن ســرمایهگذاران

طرح جدید بود.

مهلت مجدد داده شــود و یک برنامه زمانبندی برای سرمایهگذار

احمدی با اشــاره به اینکه اموال موجود در این طرحها و همچنین

تعریف شود تا مشــکالت حوزه تولید رفع و در صورتی که مشکالت

هزینههای انجام شده سرمایه بیتالمال است ،گفت:حفظ حقوق

در زمان مشخص حل نشد ،مجوز فعالیت سرمایهگذار لغو شود.

بیت المال یک وظیفه عمومی است.

وی ،نبود زیرســاختهای الزم در حوزه ســرمایهگذاری را از دیگر

وی افزود :شناســایی اراضی واگذار شــده برای اجرای طرحها از

مشکالت در استان برشــمرد و گفت :این اســتان ظرفیت توسعه

سوی دســتگاه متولی از جمله شرکت شــهرکهای صنعتی ،راه و

گردشــگری را دارد ،امــا برخی قوانین ســخت دســتگاهها ،نبود

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال  ۹۹این استان ۱۵.۲ ،درصد

 ۶طرح راهسازی در
چهارمحال و بختیاری به
بهره برداری میرسد

و عشایری در استان جذب شده است ،ادامه داد :اگرچه تسهیالت بانکی تا حدی توانسته در استان اشتغالزایی کند ،اما کافی نیست و به ایجاد واحدهای تولیدی

معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و

اعالم شد که در مقایسه با نرخ بیکاری سال  ۹۸که  ۱۷.۳درصد بود کاهش  ۲.۱درصدی را نشان میدهد .سید حفیظا...فاضلی افزود :اگر چه نرخ بیکاری استان
کاهش یافته است ،اما همچنان در مقایسه با استانهای دیگر در رتبههای نخست بیکاری کشور قرار داریم و باید بیش از این تالش شود .فاضلی ،تعداد جمعیت
بیکار استان را حدود  ۴۳هزار نفر اعالم و اضافه کرد ۸۰ :درصد این جمعیت را فارغالتحصیالن دانشگاهی شامل میشوند که یا رشته تحصیلی آنها متناسب با
بازار کار نیست و یا ازمهارتهای الزم برای اشتغال در مشاغل غیردولتی برخوردار نیستند .وی با بیان اینکه تسهیالت قابل توجهی در حوزه اشتغال پایدار روستایی
بزرگ نیازاست .فاضلی با انتقاد ازنبود سرمایهگذاری خارجی دراستان طی سالهای اخیر ،اظهارداشت :این درحالی استکه استان درجذب سرمایهگذارداخلی
نیز ناتوان بوده و همین موضوع تقاضای اشتغال به کار نیروهای جوان را بیپاسخ گذاشته است .وی ،توجه به ظرفیتهای استان از جمله ظرفیتهای گردشگری
را از مهمترین راهکارهای رونق اشتغال در استان برشمرد و خاطر نشان کرد :در این حوزه نیز اقداماتی متناسب با ظرفیتهای موجود صورت نگرفته است.

شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره
به فعال بودن  ۳۰پــروژه احداث راه اصلی
در استان اظهار داشت :امسال  ۶طرح مهم
راهســازی در این اســتان به بهره برداری
میرسد.
حمید ربیعــی افــزود :کنارگذر شــمالی

اجرای طرح جنگلکاری اقتصادی دربیش ازهزارهکتاراز
زمینهای چهارمحال و بختیاری
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و

هزار و  ۶۴۸هکتار طرح مرتعداری در استان اشاره

بختیاری با اشــاره به لزوم طرحهــای آبخیزداری
اظهار داشــت :تاکنون  ۲۲۳هزار هکتــار عملیات

در فاصلــه زمانی بین ســالهای  ۱۳۷۶تا  ۱۳۹۸و

آبخیزداری در این اســتان انجام شده است .سید

 ۱۱۳هزار و  ۴۴۸هکتار در سال گذشته اجرایی شد.

اســماعیل صالحی افزود :از این ســطح  ۲۰۰هزار

صالحی با اشاره به کشت گیاهان دارویی در سطح ۶

هکتار از ســال  ۱۳۸۸بهمدت  ۱۰ســال و  ۲۳هزار

هزار و  ۵۳۲هکتار از زمینهای ملی استان گفت :از

هکتار پارسال عملیاتی و اجرا شد .صالحی با اشاره

این سطح  ۲هزار و  ۵۰۰هکتار در سال  ۹۹و چهار هزار

به اجرای زراعت چــوب در یکهــزار و  ۹۱۱هکتار

و  ۳۲هکتار در مدت چهار سال قبل از آن اجرا شد.

از زمینهــای چهارمحال و بختیــاری در مدت ۴۲

وی افزود :طرح جنگلکاری اقتصادی در یکهزار

سال گذشــته اضافه کرد :از این سطح  ۲۷۳هکتار

و  ۳۷۹هکتار از زمینهای استان اجرا شد که از این

مربوط به سال قبل و یکهزار و  ۶۳۸هکتار مختص

ســطح  ۴۵۱هکتار مربوط به ســال گذشته و ۹۲۸

سالهای  ۱۳۵۷تا  ۱۳۹۸است.وی به اجرای ۶۴۹

هکتار مختص سه ســال قبل از آن است .صالحی،

اجرای طرح خســته میکند .احمدی اظهار داشت :تثبیت مالکیت
و سنددار شــدن اراضی ملی و اجرای طرح کاداستر یکی ازراههای
کاهش مشکالت در اســتان اســت که یکی از ماموریتهای مهم
دستگاه نظارتی ،بررسی روند سند دار کردن این اراضی خواهد بود.
وی از همکاری اصحاب رسانه و مردم در خصوص اطالع رسانی به
سازمان بازرسی و دســتگاه قضا در خصوص مشکالت و گزارشات
مردمی در ادارات و دستگاههای اجرایی تقدیر کرد و گفت :تا زمان
صدور حکم نهایی در خصوص پروندهها ،اعالم نتیجه به منظور حفظ
کرامت اشخاص امکانپذیر نیست.
احمدی در پایان گفت :بازرســی کل کشــور در راستای اجرای اصل
 ۱۷۴قانون اساســی ،ماموریت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در
دســتگاههای اجرایی و دســتگاههای که زیر نظر دولت هستند را
برعهده دارد که در این راستا ،پارسال  ۲۸برنامه و ماموریت بازرسی
مستمر را اجرا کرده است.

خبر روز

کاهش نرخ بیکاری درچهارمحال و بختیاری

و تصریح کرد :از این ســطح  ۵۳۶هزار و  ۲۰۰هکتار

زیرساختها و نوع عملکرد دستگاههای اجرایی سرمایهگذاران را از

شــهرکرد ،محــور شــهرکرد بــه بروجن
(محدوده سفیددشــت بــه فرادنبه) ،فاز
نخســت زیرگذر بروجن ،محور بروجن به
لردگان ،راه روســتایی چهارطــاق کیار به
وستگان بروجن و چهارخطه نقنه ـ همگین
در محور بروجن ـ دهاقان از جمله این راهها
تعیین حدود ذخیرهگاههای چهارمحال و بختیاری
را در ســطحی برابر سه هزار و ســه هکتار دانست و
اضافه کرد :از این ســطح اجرای هزار و  ۵۲۰هکتار
مختص به سال گذشته و یکهزار و  ۴۸۳هکتار به
سالها  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۸اختصاص دارد.وی به اجرای
طرح کاداستر در زمینهای منابع ملی چهارمحال و
بختیاری از سال  ۱۳۹۲اشاره و تاکید کرد :این طرح
تاکنون در  ۸۱۶هزار و  ۷۶هکتار اجرا شده است.

به شمار میرود.
وی از دو برابــر شــدن طــول بزرگراههای
استان در طول هشت سال گذشته خبر داد
و گفت :تا پایان دولت دهــم  ۱۵۰کیلومتر
بزرگراه در اســتان احداث شده بود که این
میزان تا پایــان دولت دوازدهــم به ۲۹۶
کیلومتر افزایش خواهد یافت.
ربیعی ،تســریع در اجرای طــرح را هآهن
اســتان (مبارکه ـ سفیددشت ـ شهرکرد)
را دیگــر طــرح مهــم ارتباطــی اســتان

عکس روز

برشــمرد و ادامه داد :این طرح هم اکنون
از  ۵۱درصد پیشــرفت فیزیکــی در حوزه
زیرســازی برخوردار اســت .وی تصریح
کرد :احداث ایستگاه شــهرکرد ،هنوز وارد
مرحله اجرایی نشــده و پس از آنکه زمین
موردنظر از سوی ســپاه تحویل داده شود،
پیمانکار مشــغول کار خواهد شــد .ربیعی

کشف  ۲۰دستگاه
استخراج ارزدیجیتال
غیرمجازبه ارزش
هفت میلیارد ریال در
شهرستان اردل

خبرخوان
صدورموافقت اصولی برای احداث یک هتل
درچهارمحال و بختیاری
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت :موافقت اصولی
برای احداث یک هتل در سامان از توابع این استان صادر شد که برای راهاندازی این هتل  ۱۶۱میلیارد
و  ۹۱۵میلیون ریال از ســوی بخش خصوصی سرمایهگذاری میشــود .مهرداد جوادی افزود :با
بهرهبرداری از این هتل در شهرستان سامان زمینه اشتغال مستقیم برای  ۳۶نفر فراهم خواهد شد.
جوادی گفت :چهارمحــال و بختیاری بــا برخــورداری از جاذبههای طبیعــی و تاریخی در حوزه
طبیعتگردی بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری به ویژه در حوزه بومگردی ایران ظرفیت سرمایه
گذاری دارد.

اهدای  ۲۱۰میلیارد تومان جهیزیه به نوعروسان نیازمند
معاون اداری مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) در آیین اهدای جهیزیه به مددجویان زیرپوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) و جشن ازدواج  ۳۲۰مددجوی زیرپوشش کمیته امداد چهارمحال
و بختیاری گفت :در راستای کمک به ازدواج جوانان زیرپوشش این نهاد همزمان با دهه کرامت ۱۴
هزار سری جهیزیه به مددجویان زیرپوشش این نهاد اهدا شد.
مجید باجالن افزود :جهیزیه تهیه شده برای زوجهای جوان در قالب لوازم اصلی و ابتدایی زندگی
شامل یخچال ،تلویزیون ،جارو برقی ،اجاق گاز ،فرش و سایر وسایل ضروری آشپزخانه در مجموع
به ارزش  ۲۱۰میلیارد تومان است.
باجالن اضافه کرد :در راستای توزیع وسایل گرمایشی و سرمایشی امسال  ۸۰هزار کولر آبی و گازی
نیز بین جامعه هدف توزیع میشود که از این تعداد  ۵۵هزار کولر آبی و  ۲۵هزار کولرگازی است که
در مناطق گرمسیر بین جامعه توزیع میشود.
وی ادامه داد :برای تهیه کولرهای آبی و گازی  ۵۲۰میلیارد تومان هزینه شده و تاکنون ۲۰هزار کولر
بین جامعه هدف توزیع شده است .باجالن گفت :امسال کمیته امداد امام(ره) در ادامه  ۱۲۰فعالیت
و خدمت که به جامعه هدف ارائه میدهد ،تامین لوازم ضروری ،کمک در امر ازدواج ،فعالیتهای
آموزش خانواده و تحصیل فرزندان را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی افزود :در راستای حمایت از خانواده زیرپوشش کمیته امداد در چهارمحال و بختیاری یکهزار
کولر آبی و یکهزار و  ۵۰۰بسته معیشتی در راستای کمک مومنانه و مواسات توزیع شد.
معاون اداری مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) خاطر نشــان کرد :کمیته امداد با کمک خیرین
برای اجرای مواسات و همدلی و درراستای فرمایش مقام معظم رهبری ازنیمه شعبان سالگذشته
تاکنون بیش از  ۲۷میلیارد تومان در قالب بسته مواد غذایی ،غذای گرم ،مسکن ،درمان و جهیزیه
به جامعه هدف این نهاد در استان کمک کرده اســت و در این مرحله نیز  ۳۲۰جهیزیه و  ۱۵۰بسته
معیشتی و یکهزار کولر بین جامعه هدف توزیع شد.

از اختصــاص ۳۲۵میلیارد تومــان اعتبار

دستگیری یک سوداگرمرگ درکوهرنگ

برای طرح راهآهن استان در سال  ۱۴۰۰خبر
داد و اظهار داشت :با تخصیص این اعتبار
پیشبینی میشــود عملیات زیرســازی
طرح تا پایان سال به اتمام برسد.
چهارمحال و بختیاری دارای  ۲۷۰کیلومتر
بزرگــراه ۷۵۸ ،کیلومتــر راه اصلــی۲۹۱ ،
کیلومتر راه فرعــی و  ۲هزار و  ۳۷۱کیلومتر
راه روستایی است.

فرمانده انتظامی کوهرنگ گفت :در پی وصول گزارشی مبنی بر فعالیت یک سوداگر مرگ در بخش
بازفت ،موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ علی اکبر سلیمانی افزود :ماموران فرمانده انتظامی بخش بازفت پس از انجام یک سری
کار اطالعاتی دقیق ،مخفیگاه این متهم را در شهرک تلورد شناسایی و پس از هماهنگی قضایی ،در
یک عملیات غافلگیرانه بازرسی کردند.
سرهنگ سلیمانی خاطر نشان کرد :در بازرسی از این مکان ۷۱۶ ،گرم تریاک ۴ ،گرم سوخته تریاک
و  ۶۰گرم شیره تریاک کشف و این متهم دستگیر و به همراه موادمخدر کشف شده به یگان انتظامی
منتقل شد.

جامعه
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بامسئولان
دانشگاه کاشان و صنعتی اصفهان درمیان رتبهبندی
دانشگاههای جوان تایمز
دانشــگاه کاشــان و صنعتی اصفهان در دهمین فهرست دانشــگاههای برتر جوان از سوی پایگاه

دمای هوای تابستان اصفهان امسال  1/5درجه گرم تر از سال گذشته خواهد بود؛

رتبهبندی تایمز  ۲۰۲۱انتخاب شدند.پایگاه رتبهبندی تایمز فهرست سال  ۲۰۲۱دانشگاههای جوان

تابستان داغ

دنیا با قدمتی کمتر از ۵۰سال را منتشر کرد .این پایگاه که در سال  ۴۱۴ ،۲۰۲۰دانشگاه را منتشر کرده
بود ،در سال  ۲۰۲۱این تعداد را به  ۴۷۵دانشــگاه رسانده است .این دهمین فهرست دانشگاههای
برتر جوان است که در دنیا از سال  ۲۰۱۲تاکنون به صورت ساالنه توسط پایگاه رتبهبندی تایمز انجام
شده است.در بین  ۴۷۵دانشــگاه که در این رتبه بندی حضور دارند ،سهم جمهوری اسالمی ایران
از دانشگاههای جوان و برتر دنیا  ۲۶دانشگاه بوده است .دانشــگاه علوم پزشکی کردستان با رتبه
 ۵۰و قرار گرفتن در فهرســت  ۵۰دانشگاه برتر دنیا دانشــگاه اول ایران در این فهرست است.سایر
دانشــگاههای حاضر در این رتبه بندی ،دانشگاه کاشان ( ،)۱۱۴دانشــگاه صنعتی شیراز (،)۱۲۳
دانشگاه علوم پزشکی ایران ( ،)۱۲۷دانشگاه صنعتی اصفهان ()۱۴۵و ...هستند.

رییسفنیوحرفه ای و کاردانش آموزشوپرورش استان اصفهان:

ثبت نام قطعیهنرستانها از ۱۵تیرماه کلید میخورد
با توجه به شرایط پیشبینی شده برای  ۵سال آینده،
اتخاذ سیاستهای ملی برای سازگاری با کمبارشی و
کاهش پیامدهای خشکسالی گریزناپذیر است و برنامه

توسعه هفتم باید بر مبنای محدودیتهای خشکسالی

و تغییر اقلیم تدوین شود

رییسفنی و حرفهای و کاردانش آموزش و پرورش اســتاناصفهان ،گفت :معموال هر ســال ۱۵
تیرماه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم آماده میشودو امسال هم از همین تاریخ به صورت
رسمی ثبتنام هنرستانها آغاز میشود.پیمان شاهپوری در خصوص روند ثبتنام دانش آموزان
هنرستانی ،اظهارکرد :شروع ثبتنامها به صورت رسمی با آمدن هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه
نهم رقم میخورد ،معموال هر سال  ۱۵تیرماه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم آماده میشود
و امسال هم از همین تاریخ به صورت رسمی ثبت نام هنرستانها آغاز خواهد شد.وی اضافه کرد:
برخی از هنرستانها متقاضی بیشتری دارند و بحث پیش ثبت نام آنها از هم اکنون به روشهای
مختلف مانند مراجعه به سایت ثبت نام و یا به صورت حضوری شروع شده استکه خانوادهها برای
پیش ثبت نام فرزند به هنرستانها مراجعه میکنند.رییس فنی و حرفهای و کاردانش آموزش و
پرورش استان اصفهان ،تصریحکرد :امسال ثبت نام هنرستانها الکترونیکی شده و باید متقاضیان
در سامانه «پادا» تقاضای خود را ثبت کنند و سپس هنرستان این تقاضا را بررسی کرده و بر مبنای

در حالی چند روزی از تابستان می گذرد

و نیم درجه خواهد بــود؛ گرمایی که با توجه به نبــود آب و کمبود برق

است .پیشبینی ساالنه سازمان جهانی هواشناسی مشخص میکند

که قرار است ایرانی ها و به خصوص مردم

می تواند پیش بینی روزهای دشواری را مد نظر قرار دهد .کارشناس

که تا ســال  ۱۴۰۴میانگین بارش کشــور با احتمال  ۷۵درصد کمتر

مناطق کویری ماننــد اصفهان یکی از گرم ترین و یــا حتی داغ ترین

مرکز پیشبینی هواشناسی استان اصفهان گفته است  :دمای هوای

از نرمــال و میانگین دما بین  ۰.۵تــا  ۰.۷۵درجه بیشــتر از میانگین

تابستان نیم قرن اخیر را تجربه کنند.نقشه افزایش دمای سطح زمین

اصفهان در تیرماه بین یک تا  ۱.۵درجه ســانتیگراد فراتر از نرمال گرم

بلندمدت باشد.

در یک قرن گذشــته ،نشــاندهنده آســیبپذیری ایران از تغییرات

میشود.

با توجــه به شــرایط پیشبینی شــده برای  ۵ســال آینــده ،اتخاذ

اقلیمی بیش از متوسط جهان است که اصفهان نیز متاثر از آن خواهد

ابراهیم هنرمند اظهار داشــت :طبق الگوهای هواشناسی با گذر امواج

سیاستهای ملی برای سازگاری با کمبارشــی و کاهش پیامدهای

بود .براساس نتایج مطالعات و مدلســازیهایی که توسط IPCC

ناپایدار ضعیف از روی استان طی چند روز پیش رو ابرناکی و وزش باد

خشکسالی گریزناپذیر اســت و برنامه توســعه هفتم باید بر مبنای

(هیئــت بیندولتــی تغییر اقلیــم ) انجام شــده اســت  ،تغییرات

به نسبت شدید در بسیاری از نقاط اصفهان پیشبینی میشود.وی با

محدودیتهای خشکسالی و تغییر اقلیم تدوین شود.

اقلیمــی در  ۲۰ســال آینــده ،پیامدهــای زیــادی را برای اســتان

اشاره به تداوم وزش باد و خیزش گرد و خاک محلی در مناطق شرق و

نقشه پیشبینی بیهنجاری دمای پژوهشکده اقلیمشناسی کشور

به دنبال خواهد داشــت که مطمئنا گرمای هوا قسمت کوچکی از آن

شمال استان ،افزود :احتمال انتشار گرد و غبار و کاهش کیفیت هوای

از وضعیت  ۴ماه آینده نشان میدهد ،بیشترین افزایش دما در منطقه

خواهد بود .بر اساس آنچه پژوهشــکده اقلیم شناسی ایران گزارش

مناطق مرکزی به ویژه کالنشــهر اصفهان تا پایان هفته جاری ،بسیار

کویری استانهای یزد و کرمان ،سیستانوبلوچستان ،فارس ،خراسان

داده اســت حداقل طی چهار ماه آینده ،ایران در مقایسه با سالهای

ضعیف است اما روز پنجشنبه با افزایش شدت وزش باد ،خیزش گرد

شمالی ،آذربایجان غربی و کردستان رخ میدهد .بخش قابل توجهی

گذشته گرمتر میشود و آن طور که صادق ضیائیان ،مدیرکل پیش بینی

و خاک در مناطق مرکزی نیز دور از انتظار نیست و در روزهای آتی در

از استانهای مرکزی ،غربی و شرقی نیز با افزایش دمای کمتر مواجه

مرضیه محب رسول

و هشدار سریع سازمان هواشناســی اعالم کرده است ،دمای هوا در

این باره دقیقتر اطالع رسانی خواهد شد.

خواهند شد .همچنین نقشه پیشبینی بیهنجاری بارش  ۴ماه آینده

بخشهای بزرگی از ایران در مقایســه با  ۵۰ســال گذشــته بیشــتر

این گرما البته تنها ســهم اصفهان نیســت و تقریبا در همه شــهرها و

نیز مشــخص میکند همه اســتانهای البرزی و زاگرسی با کاهش

خواهد شد.

استان های کشــور به نوعی افزایش دما با بحران آب و تامین منابع

چشمگیر بارش تا پایان تابســتان  ۱۴۰۰مواجه باشند که در این میان،

سهم اســتان اصفهان از افزایش دمای هوا برای تیر ماه پیش رو یک

روبه رو است .در برخی از مناطق وضعیت حتی از اصفهان هم وخیمتر

سهم استان مازندران بیشتر از همه نقاط کشور خواهد بود.

خبر روز

اخبار
مچ گیری پلیس درصحنههای ساختگی تصادف رانندگی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت :صحنه سازی تصادف جرم است و مجرمان
حتما تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند .ســرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد :اگر کســی در
تصادفات رانندگی صحنه ســازی کند،
به جرم کالهبرداری و ســوء استفاده از
بیت المال و تضییع حقوق دیگران بدون
هیچ اغماضی مــورد پیگیرد قانونی قرار
میگیرد.وی افزود :متاســفانه تعدادی
از افراد به منظور ســوء استفاده در زمان
حادثه به دالیل مختلف اقدام به اعمال
ناشایســت میکنند؛ از جمله شــخص
گواهینامه دار را به جای شــخص فاقد
گواهینامه معرفــی میکنند و با توجه به
اینکه به افراد فاقدگواهینامه بیمه تعلق نمیگیرد با این عمل مجرمانه قصد سوء استفاده ازبیت المال
را دارند.سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد :در بسیاری از موارد افرادی که تصادف میکنند به منظور
استفاده از بیمه بدنه صحنه سازیهایی میکنند که با زیرکی و هوشیاری پلیس شناسایی میشوند.

کامیون حامل کاالی قاچاق به مقصد نرسید
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل
انواع کاالهای خارجی قاچاق در ایست و بازرسی شهید امامی خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی بیان
داشت :ماموران مستقر در ایستگاه ایســت و بازرسی شهید امامی فرماندهی انتظامی شهرستان
شهرضا ،حین کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه کامیون که از بنادر جنوب کشور به سمت
تهران در حرکت بود ،مشکوک و آن را جهت بررسیهای بیشتر به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.
وی افزود :ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی قسمت بار خودرو را مورد بازدید قرار دادند که
در نتیجه  36کارتن مهتابی ،پنج رول  100متری المپ شــلنگی 30 ،عدد پروژکتور 160 ،کارتن کمک
فنر خودرو 2 ،دستگاه بوکســل به همراه وســایل جانبی 50 ،کارتن حاوی بطری  5لیتری جوهر و
 86عدد باتــری  12وات  100آمپری که همگی خارجی و فاقد هرگونه اســناد و مدارک گمرکی بود،
کشف شد.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه ارزش کاالهای
قاچاق مکشوفه توسط کارشناســان مربوطه  12میلیارد ریال ارزیابی شده است ،اظهار داشت :در
این خصوص کاالهای قاچاق به اداره اموال تملیکی اســتان تحویل و راننده نیز به همراه پرونده به
مرجع قضایی معرفی شد.

کشف سیگارقاچاق دراصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از توقیف دو دستگاه خودرو سواری حامل  ۵۷هزار و  ۶۰۰نخ
ســیگارقاچاق به ارزش یک میلیارد و  ۷۲۰میلیون ریال خبر داد .سرهنگ حمیدرضا اکبری گفت:
ماموران پایگاه اطالعات شهرســتان اصفهان طی دو عملیات ،هنگام کنترل خودروهای عبوری به
دو دستگاه خودروی سواری مشــکوک و آنها را متوقف کردند.وی ادامه داد :در بازرسی از این دو
خودرو در مجموع  ۵۷هزار و  ۶۰۰نخ سیگار خارجی قاچاق که توسط کارشناسان مربوطه یک میلیارد
و  ۷۲۰میلیون ریال ارزشگذاری شدند،کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه
در این راستا دو نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شدند ،افزود :نیروی انتظامی با
قاچاقچیانکاال به شدت مقابله خواهدکرد و اجازه جوالن به آنها نخواهد داد و شهروندان میتوانند
در صورت مشاهده هرگونه موارد مشــکوک در این خصوص ،موضوع را از طریق شماره تلفن  ۱۱۰به
پلیس اطالع دهند.

همزمان در هفته قوه قضاییه
مطرح شد:

 152مورد ازدعاوی
مددجویان به نفع ایشان
مختومه شد
رییس اداره حقوقــی و امور نمایندگان کمیته
امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت:
سالگذشته به واسطه حمایت قضایی 20 ،نفر

ظرفیت موجود برای پذیرش در هر رشتهای دانش آموزان را میپذیرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 ۱۱شهراصفهان دروضعیت نارنجی کرونا قرارگرفت
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :در حال حاضر شــیوع کرونا  ۱۱شهرستان استان
اصفهان را در وضعیت نارنجی قرار دارد.آرش نجیمی با اشــاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در
استان اصفهان بر اســاس اعالم وزارت بهداشت گفت :متاســفانه با روند صعودی شیوع کرونا در
استان اصفهان رو به رو هســتیم.وی با بیان اینکه بر اساس آخرین وضعیت رنگ بندی شهرهای
استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا  ۱۱شهرستان در وضعیت نارنجی ثبت شده است ،تصریح کرد:
درحال حاضرشهرستانهای اصفهان ،شهرضا ،لنجان ،مبارکه ،سمیرم،کاشان ،نطنز ،شاهین شهرو
میمه ،فالورجان ،خمینی شهر و نجف آباد در این شرایط قرار دارند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان همچنین به قرار گرفتن وضعیت شیوع کرونا در  ۱۲شهرستان استان اصفهان با رنگ بندی
زرد این بیماری اشاره کرد و گفت :شهرستانهای اردستان ،آران و بیدگل ،بویین میاندشت ،نایین،
خور و بیابانک ،خوانسار ،گلپایگان ،فریدن ،فریدونشهر ،تیران و کرون ،چادگان و دهاقان در این
وضعیت ثبت شده اســت.وی با بیان اینکه خوشــبختانه هنوز هیچ یک از شهرستانهای استان
اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار ندارد ،افزود :باید توجه داشــت که هیچ یک از شهرستانهای
استان اصفهان نیز در وضعیت آبی و یا سفید کرونا قرار ندارند.

بانوان  ۶۰درصد داوطلبان کنکورسراسری اصفهان را تشکیل میدهند
رییس ستاد برگزاری آزمونهای دانشگاه اصفهان گفت ۸۲ :هزار و  ۷۲۳داوطلب در استان اصفهان در آزمون سراسری ورود به دانشگاههای سال  ۱۴۰۰شرکت میکنند که
حدود  ۶۰درصد آنها بانوان هستند.محمد رضا ایروانی افزود :تعداد داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاههایکشوردرسال جاری نسبت به سال  ۱۳۹۹حدود  ۲درصد
کاهش یافته است.رییس ستاد برگزاری آزمونهای دانشگاه اصفهان ادامه داد :بیشترین تعداد داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاهها دراستان اصفهان دررشته علوم
تجربی با  ۳۸درصدکل داوطلبان هستند.وی با بیان اینکهکنکورسراسری امسال در ۲۷شهراستان اصفهان و با رعایت شیوهنامههای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی از۹
تا  ۱۲تیرجاری برگزارمیشود ،اضافهکرد ۳۸ :هزارو  ۹داوطلب شامل  ۲۳هزارو  ۱۵۴زن و  ۱۴هزارو  ۸۵۵مرد درشهراصفهان به رقابت میپردازند.ایروانی ،حوزههای آزمون
سراسری ورود به دانشگاهها درشهراصفهان را دانشگاههای اصفهان ،صنعتی اصفهان ،شهید اشرفی ،پیام نورو آزاد و حوزههای آموزش و پرورش اعالمکرد.وی خاطرنشان
کرد :حوزه جداگانه ای دریکی ازمراکزبیمارستان الزهرا(س) اصفهان برای داوطلبانیکه درخوداظهاری ازابتال به بیماریکووید  ۱۹خبردادند ،درنظرگرفته شده است.وی
درپاسخ به اینکه چه تعداد ازداوطلبان دراســتان اصفهان درخود اظهاری ازابتال بهکرونا خبردادند،گفتکه این آمارهنوزبه استان اعالم نشده است.ایروانی تاکیدکردکه
کارشناسان بهداشت درروزهای برگزاری آزمون سراسری درهمه حوزهها حضوردارند و اگرداوطلب مشکوک بهکرونا شناسایی شود ،او را ازسایرداوطلبان جدا میکنند.

از مددجویان توانمند و از پوشش کمیته امداد
خارج شــدند ،همچنین  152مورد از دعاوی

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان مطرح کرد:

مددجویان به نفع ایشــان مختومه شد.جواد

احتمال افزایش  ۱۵درصدی شهریه

کرانی ،رییس اداره حقوقی و امور نمایندگان
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم
تیر ،هفته قوه قضاییه را به تالشگران این عرصه
تبریک گفت و اظهار داشــت :ســاله گذشته
 152مورد از دعاوی مددجویان به نفع ایشان
مختومه و به واسطه حمایت قضایی 20 ،نفراز
مددجویان ،توانمند و از پوشش کمیته امداد
خارج شدند.کرانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه
نقشی بی بدیل درپاسداری ازارزشها وکرامت
انسانی دارد ،گفت :اداره حقوقی کمیته امداد
با قوه قضاییه همکاری خوبی داشته است و
در مواردی برای بررســی فرآیندها ،با تشکیل
جلسات مشترک با مراجع مختلف قضایی،
مسائل مرتفع شده است.رییس اداره حقوقی
و امور نمایندگان کمیته امداد ،بیان داشــت:
مطابق برنامههای ابالغ شــده در سال 1400
تاکنون سه مرکزنیکوکاری حقوقی دراصفهان،
زرین شــهر و مبارکــه با هدف تســهیل روند

رییس دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به مشکالت این
دانشگاه با قطع برقگفت :درمقطع تحصیالت تکمیلی
در صورتی که هنگام برگزاری امتحان ،دانشجویان با
مشکالتی اعم ازقطعی برق مواجه شوند این امکان به
استادان داده شده است که بتوانند فرصت دیگری را
در اختیار دانشجویان قرار دهند .همچنین در برگزاری
امتحانات مقطع کارشناســی ســعی داریم با برنامه
قطعی برق هماهنگ باشــیم ،اما جای نگرانی برای
دانشــجویان وجود ندارد و امیدواریم که قطعی برق

وجود نداشته باشد ،اما در صورت اختالل برق تدابیر

در دانشگاه نیست باید به صورت مجازی ادامه یابد،

الزم اندیشــیده شده اســت .نجفی در مورد آموزش

اما برخی از دروس عملی که نیاز به تشــکیل کالس

مجازیگفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان طی

حضوری دارد ،قطعا نمیتوان بــه صورت مطلوب در

سه ترم گذشته در زمینه برگزاری کالسهای مجازی

کالسهای مجازی برگزارکرد بنابراین تالش دانشگاه

تجربه خوبی کســب کرده و توانســت ظرفیتهای

آزاد اسالمی اصفهان بر این اســت که ترم آینده اکثر

مطلوبی را از لحاظ ســختافزاری و نرمافزاری برای

دروس به صورت حضوری برگزار شــود .وی در مورد

برگزاری کالسها فراهم کند .بهتر اســت بسیاری از

احتمال افزایش شــهریه در ترم آتی گفت :دانشگاه

کالسهای فوق برنامه ،جلسات دانشگاه ،کارگاهها و

آزاد اسالمی واحد اصفهان از هیچ منبع دولتی تامین

همایشها در بستر مجازی ادامه پیدا کند زیرا به نظر

مالی نمیشود بر همین اســاس محور عمده در آمد

میرســد لزومی برای اجرای حضوری این برنامهها

این مرکزازطریق شهریه دانشجویان تامین میشود.

وجود ندارد .وی تصریحکــرد :نباید ازظرفیت فضای

متاسفانه هزینههای دانشگاه اعم ازنگهداری سایت،

مجازی غافل شــویم و کالسهــای برخی دروس

ابنیه دانشگاه ،پرسنل ،اســاتید ،هیئتهای علمی و

تئوری که دلیلی مبنی بر لزوم حضور دانشجویان آنها

بسترهای آموزش مجازی به نرخ تورم وابسته است.

عکس روز

پروندههای مددجویان ایجاد شده است.وی
در پایان ،همکاری کمیته امداد با کانون وکالی
استان را مطلوب دانست و گفت :امور حقوقی
مددجویان با  61وکیل درحال پیگیری است.

خزان زودرس
درختان درتابستان
با ارتقای مدیریــت و اصالح
دســتورالعملهای زیستی،
تغذیــه و آبیــاری توســط
ســازمان پارکهــا و فضای
سبز شهرداری اصفهان ،خزان
زودرس درختــان نســبت به
تابســتان ســالهای گذشته
کاهش پیدا کرده است.
عکس :ایمنا

مستطیلسبز
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«امید ابراهیمی» درلیگ قطرماندنی شد
هافبک سابق استقالل با الوکره به توافق رسید و فصل بعد در این تیم به میدان خواهد رفت.امید
ابراهیمی بعد از جدایی از استقالل راهی االهلی قطر شد و سومین فصل حضورش در این تیم را

سناریوهای  AFCجهت برگزاری دور نهایی رقابت های انتخابی جام جهانی  2022قطر؛

تجربه کرد.ابراهیمی با االهلی برای تمدید قرارداد به توافق نرسید.

چالش جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا

خبرها درباره بازگشــت این بازیکن به لیگ ایران و حضور در استقالل به گوش می رسید؛ اما این
بازگشت در شرایط کنونی امکان پذیر نیســت.روزنامه الرای قطر از توافق نهایی امید ابراهیمی با
الوکره خبر داد و تاکید کرد که این بازیکن در فصل بعد با پیراهن الوکره به میدان می رود.به این
ترتیب بحث بازگشت ابراهیمی به اســتقالل منتفی شــد و او در فصل بعد هم در لیگ ستارگان
قطر بازی خواهد کرد.

تراکتورخالف آماربازی ،نتیجه گرفت
شاگردان رسول خطیبی نمایش کامال برتری نســبت به پدیده داشتند ،اما در کسب نتیجه ناکام
بودند.تراکتور در شرایطی مســابقه خارج از خانه مقابل پدیده را واگذار کرد و در لحظات پایانی با
یک پنالتی بحثبرانگیز دروازه خود را باز شده دید که از نظر آماری برتری مطلق نسبت به شاگردان
ســید مهدی رحمتی داشــت ولی در نهایت با باخت  ۲بر یک زمین را ترک کرد .شاگردان رسول
خطیبی مالکیت توپ  ۶۱درصدی در مقابل آمار  ۳۹درصدی پدیده داشتند و  ۲۳شوت در مقابل ۱۲
شوت پدیده زدند؛ آمار دو برابری که آنها را فقط یک بار روی یک ارسال به گل رساند و البته شوت
در چارچوب پدیده یکی بیشتر از تراکتور بود که نشــان از دقت باالی مهاجمان این تیم میدهد و
شانس گل مشهدیها نیز  ۸به  ۶بود.
تراکتور در این دیدار  ۴۲۲پاس با دقت  ۸۷درصدی داشت و کامال توپ و میدان را در اختیار گرفته
بود ،در حالی که پدیده  ۲۶۳پاس با دقت  ۷۵درصدی ثبت کرد.شاگردان خطیبی مقابل پدیده ۷

باشگاههای ایرانی در لیگ قهرمانان و تیم ملی ایران

در مرحله نخست مقدماتی جام جهانی نشان دادند در
صورت متمرکزبرگزارشدن بازیها ،نتایج خوبی میگیرند

و شاید مخالفت ژاپن ،استرالیا و چین با میزبانی بازیها،

موجب باال رفتن شانس ایران برای رسیدن به جام جهانی
هم بشود

بار کرنر زدند و ارسالهای خطرناک انجام دادند که با بیدقتی بازیکنان این تیم هیچکدام تبدیل
به گل نشد ،اما مشهدیها از سه کرنر به دست آمده ،یکی را وارد دروازه کردند.با این وجود ،تراکتور
دوباره در یک مسابقه که از نظر آماری نســبت به حریف خود برتری داشت ،در زدن ضربات آخر
بیدقتی کرد و در نهایت بدون امتیاز از زمین بیــرون رفت؛ اتفاقی که در نیمفصل دوم چندین بار
برای آنها افتاده است.

قرعه کشــی رقابت هــای انتخابی جام

ژاپن ،استرالیا و چین با این مکانیزم برگزاری ،دیدارهای دور پایانی را

بازیها ،نتایج خوبی میگیرند و شاید مخالفت ژاپن ،استرالیا و چین

جهانی  2022قطر در قاره کهن در شرایطی

تحت الشعاع قرار داده است.آن طور که روزنامه االقتصادیه عربستان

با میزبانی بازیها ،موجب باال رفتن شانس ایران برای رسیدن به جام

 10تیرماه سال جاری برگزار می شود که هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا

در این باره خبر داده اســت ،مخالفت این کشــورها موجب شده تا بار

جهانی هم بشود.

اخراجی آخرین شهرآورد پایتخت با پایان محرومیتش دوباره فرصت بازی خواهد داشت.یک

درباره نحوه برگزاری این رقابت ها تصمیم قطعی نگرفته ولی شنیده ها

دیگر برگزاری دیدارها به صورت متمرکز در دســتور کار کنفدراســیون

به نظر می رسد کنفدراســیون فوتبال آسیا دو ســناریو برای برگزاری

نیمه بازی برای فرشــاد فرجی در دربی ،یک اخراج و دو جلسه محرومیت برای او در پی داشت.

حاکی از برگزاری این رقابت ها به صورت متمرکز است.

فوتبال آســیا قرار بگیرد.براســاس یادداشــت این روزنامه این طرح

متمرکز بازی ها در نظر گرفته اســت .آنها قصد دارنــد ابتدا تیم ها به

فرجی که در نیم فصل با نظر یحیی گلمحمدی پیراهن پرســپولیس را بر تن کرد در همین دوران

با پایان یافتن دور نخست رقابت های انتخابی جام جهانی  2022قطر

 AFCمورد استقبال کشورهای عربســتان و امارات قرار گرفته و آنها از

مدت  10روز با هم دیدار کنند و در این مدت هر تیم دو مســابقه انجام

کوتاه حضورش یک دوره مصدومیت و محرومیت را تجربه کرده اســت تــا فرصت زیادی برای

در قاره آســیا ،چهره تیم های صعود کننده به دور نهایی این مسابقات

برگزاری مسابقات گروهی در خاک این کشور استقبال کرده واز آنجایی

می دهد .سناریو دوم نیز اینگونه است که ابتدا دور رفت همچون مرحله

«فرجی» و باالخره پایان محرومیت شهرآورد

سمیه مصور

حضورم مداوم در ترکیب نداشته باشد.

مشخص شد؛رقابت هایی که قرار است شــهریورماه سال جاری آغاز

که دو کشور عربستان و امارات در یک سید قرار دارند و در مراسم قرعه

قبلی مقدماتی جام جهانی به صورت کامل و پشت سر هم برگزار شود

فرشــاد فرجی در نیمه دوم دربی پایتخــت به جای ســیامک نعمتی به بازی آمد تا در پســت

شــده و  12تیم راه یافته به این مرحله پس از قرعه کشی صورت گرفته

کشی در یک گروه قرار نمی گیرند ،توانایی برگزاری متمرکز دیدارهای

و تیم ها  5بازی نخســت خود را در کشور میزبان انجام دهند و پس از

دفاع راســت قرار بگیرد .دربی اولی پرسپولیســیها عملکرد قابل قبولی در این بازی داشــت؛

در دو گروه مقابل یکدیگر قرار بگیرند .تیم های ایران ،ژاپن ،کره جنوبی،

گروهشان در خاک کشورشان را دارند.االقتصادیه در ادامه نوشته است

 2ماه ،پنج بازی باقیمانده نیز در همان کشور را برگزار کنند تا چهره تیم

اما جنجال انتهای بازی و به خشــونت کشــیده شــدن این دیدار ســبب شــد فرجی در دقیقه

استرالیا ،امارات ،عربستان ،عراق ،چین ،سوریه ،عمان ،ویتنام و لبنان،

که فیفا و  AFCترجیح می دهند با فدراسیون هاییکه حاضربه برگزاری

های راه یافته به جام جهانی مشخص شود .در صورتی که مرحله پایانی

 ۹۰+۸از زمیــن اخــراج و پس از حضــور در کمیتــه انضباطی بــا حکم دو جلســه محرومیت

تیم هایی هستند که توانســتند مجوز حضور در دور پایانی رقابت های

مسابقات در خاک خود نیســتند ،مذاکره کنند .علت این امر نیز پاسخ

مقدماتی جام جهانی به صورت متمرکز نیز برگزار شــود ،احتماال ایران

مواجه شود.باشــگاه پرســپولیس تــاش زیادی کــرد محرومیت فرجــی را تعلیق کنــد تا او

انتخابی جام جهانی را به دست آورند.

به درخواست ارائه شده توسط شرکت های حامی مالی برای مسابقات

شانس باالیی برای صعود داشته باشــد .همین چند ماه پیش بود که

در رفســنجان پرســپولیس را همراهی کند که ایــن اتفاق نیفتاد .فرشــاد فرجی که شــماره ۳

در حالی که کنفدراسیون فوتبال آســیا به دلیل شکایت اسپانسرهای

مقدماتی جام جهانی است که صدها میلیون خسارت و زیان را به دلیل

مسابقات لیگ قهرمانان آســیا به صورت متمرکز در امارات ،عربستان

ســرخها را برتن میکند در تالش اســت خود را در تفکــرات یحیی جای دهــد و بتواند فرصت

مالی و برای جبران خســارات ناشــی از برگزاری متمرکز مرحله دوم

برگزاری مرحله قبلی مقدماتی جام جهانی به صورت متمرکز متحمل

و هند برگزار شد و  3تیم از چهار نماینده ایران راهی مرحله بعد شدند.

بیشتری برای نشــان دادن تواناییهایش در پست دفاع وســط و کناری به دست آورد .او حاال

مقدماتی جام جهانی و همچنین حضور تماشاگران و برقراری عدالت

شده اند ،بوده است.

مراسم قرعهکشی دورنهایی رقابت های انتخابی جام جهانی  2022قطر

با اتمام دو جلســه محرومیتش فرصت بــازی مقابل گلگهر ســیرجان در ورزشــگاه آزادی را

میان تیم های شرکت کننده ،قصد داشت مرحله پایانی مقدماتی جام

باشگاههای ایرانی در لیگ قهرمانان و تیم ملی ایران در مرحله نخست

روز دهم تیرماه برگزار می شود تا تیم های صعود کننده به این مرحله ،

خواهد داشت.

جهانی را به صورت رفت و برگشت برگزار کند ،اکنون مخالفت سه کشور

مقدماتی جام جهانی نشــان دادنــد در صورت متمرکز برگزار شــدن

حریفان خود را بشناسند.

خبر روز

در صورت تخصیص اعتبار؛

 ۴۰طرح ورزشی دراستان اصفهان تا پایان دولت دوازدهم تکمیل میشود
مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان گفت :افزون بر ۴۰طرح نیمه تمام ورزشی در این استان تنها در صورت تخصیص  ۲۵۰میلیارد ریال اعتبار تا پایان دولت دوازدهم
تکمیل میشود.سید محمد طباطبایی افزود :امیدواریم با جذب این رقم گام دیگری در جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام برداریم.وی با اشاره به کمبود سرانه
ورزشی در این منطقه ادامه داد :این استان  ۲۲۰پروژه نیمه تمام ورزشــی دارد و تخصیص اعتبار الزم برای تکمیل آنها ضروری است.مدیرکل ورزش و جوانان
اصفهان با بیان اینکه شیوع ویروسکرونا و همهگیری بیماریکووید  ۱۹سبب بروزمشکل برای جامعه ورزشی شد ،تصریحکرد :این موضوع سبب شدکه بسیاری
از اماکن ورزشی تعطیل شوند و نیاز است که اعتبارات هزینهای این بخش افزایش یابد تا بتوان قسمتی از معضل موجود را رفع کرد.طباطبایی با اشاره به اهمیت
توجه به زیرساخت های ورزشی در شهرستانها گفت :الزم است که فرمانداران برای تخصیص و جذب اعتبارات مرتبط بکوشند تا شاهد افزایش اماکن ورزشی
باشیم.وی به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرحها در استان اشاره کرد و گفت :نیکوکاران ورزش یار در استان اصفهان در سالهای گذشته فعالیت
خوبی داشتند و در صورت همکاری بیش از پیش آنان میتوان شمار پروژههای تکمیل شده را افزایش داد.

آزادکارالمپیکی وزن ۶۵کیلوگرم ایران:

واکنش نشان داد.ارلینگ هالند ،ســتاره نروژی تیم فوتبال دورتموند تعطیالت خود را در یکی از

ســیزدهمین اردوی تیم ملی کشــتی آزاد

جزیره های کشور یونان سپری کرد و گفته شده این بازیکن مبلغ نیم میلیون یورو برای حضور در

برای حضور در المپیک  ۲۰۲۱توکیو از روز اول
تیرماه در خانه کشتی تهران آغاز شد که طی
آن مدعیان رقابتهای جهانی هم تمرینات
یکی از اردونشــینان تیم ملی کشــتی آزاد،
مرتضی قیاســی ،ملی پوش المپیکی ایران
در وزن  ۶۵کیلوگرم است که به عنوان نماینده

دریافت و سرویس ازضعف های سنتی والیبال ایران است

کارشــناس والیبال ایــران می گوید کــه دریافت و

خود را درشناساییکنیم تا برای مسابقات آینده آماده

سرویس ،ضعف سنتی والیبال ایران است که البته

شویم .اگرازنظرمسابقات آماده سازی به این رقابت

دو فاکتور اصلی در مسابقات هم به شمار می روند.

ها نگاه شــود ،معتقدم که لیگ ملت های والیبال

جهانگیر ســید عباســی در خصوص عملکرد ملی

بسیارمفید بود و فکرمیکنمکه مربیان ایران و آلکنو

پوشان ایران در لیگ ملت های  ۲۰۲۱والیبال گفت:

از تیم ملی والیبال اطالعات خوبی را کسب کرده اند.

اگراین رقابت ها را صرفا ازلحاظ نتیجه نگاهکنیم باید

سید عباسی در پاسخ به اینکه ضعف های تیم ملی

گفتکه نتیجه خوبی نگرفتیم ،اما اگرباتوجه به هدف

والیبال درمسابقات لیگ ملت های والیبال چه بود؟

گذاری تیم ملی والیبال ایرانکه قبل ازاین رقابت ها

گفت :تیم ملی والیبال ایران دراین رقابت ها ازشرایط

مشخص شده بود نتایج را بررسیکنیم ،خواهیم دید

بازی کمی فاصله داشــت و این موضوع هم در تیم

که هدف ایران این بود که سطح آمادگی ملی پوشان

مشهود بود .در بازی یکسری فاکتورهای استاندارد

در این رقابت ها افزایش یابد و بــه بازیکنان جوان

موجود استکه باید آمارهای خود را با این استاندارد

فرصت بازی در مسابقات بین المللی داده شود.وی

ها مقایسهکنیم تا نقاط ضعف و قوت مشخص شود.

ادامه داد :عالوه بر این نکات ،قرار بود ضعف و قدرت

درمدت زمان باقی مانده با اینکارمی توان روی نقاط

الیق و بااخالق استان لرستان افتخار حضور
در المپیک را به دســت آورده است .وی در
حاشیه اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی
آزاد گفت :تاکنون اردوهای متعددی را پشت
سر گذاشــتیم که با توجه به محدودیتهای
کرونایی و شرایط قرنطینه به بهترین شکل
ضعف خود کار کنیم تا به امید خدا به استانداردهای

از ســوی فدراسیون کشــتی برنامه ریزی و

الزم نزدیک شویم.وی ادامه داد :دریافت و سرویس

اجرا شــد .خوشــبختانه کادر فنی نیز کمک

ضعف سنتی والیبال ایران استکه این دو هم فاکتور

بســیار زیادی به روند آماده سازی ما کرد و

اصلی درمسابقات به شمارمی روند .سرویس فاکتور

توانستیم در شرایط خوب اردویی و امکانات

مستقلی اســت که بر دفاع روی تور ما تاثیر خواهد

مطلوبی که مهیا شده بود ،به پیشرفت خوبی

گذاشت و دریافت هم روی پاس و حمله تاثیرگذار

دســت یابیم.قیاســی در خصوص چرخه

است .بنابر این در مســابقات رسمی این دو فاکتور

انتخابی تیم ملی هم گفت :یکی از مهمترین

مهم بوده و این دو موضوع ضعف سنتی والیبال ایران
محسوب می شود.

دستاوردهای اجرایی شدن این چرخه ،دیده
شــدن تمامی کشــتی گیران مدعی بود که

عکس روز
تجلیل ازخانواده
شهدا ،رسالتی فرهنگی
درکنارورزش
مدیرعامل باشگاه فرهنگی – ورزشی
فوالد مبارکه سپاهان اصفهان درآستانه
دیدارتیم فوتبال این باشگاه با تیم فوالد
خوزســتان با حضور در گلزار شهدای
کالنشــهر اهواز با آرمانهای شــهدا
تجدید پیمان و از  ۳خانواده شــهدای
دوران دفاع مقدس ،نظــم و امنیت و
سالمت استان خوزستان تجلیلکرد.

واکنش یک ستاره فوتبال به غذای نیم میلیون یورویی

برای رسیدن به المپیک
ی کشیدم
سخت 

خود را در کنــار المپیکیها اســتارت زدند.

کارشناس والیبال ایران:

فوتبالجهان

برخی در رقابتهــای انتخابی درون اردویی
و برخــی دیگر بــا حضــور در تورنمنتهای
بین المللی توانســتند شایستگی خود را به
کادر فنی اثبات کنند .در نهایت آن دســته از
مدعیانی توانستند به ترکیب تیم المپیکی راه
یابند که از سایر حریفان برتر بودند.
وی در خصوص برنامههای ویژه آماده سازی
خود برای حضوردرالمپیکگفت :طبق برنامه
ریــزی کادر فنی پیش مــیروم و تمرینات
پرفشاری را پشت سر میگذارم .خوشبختانه

ســتاره نروژی دورتموند به ریخت و پاش نیم میلیون یورویی اش در رســتورانی مجلل در یونان

یک رستوران هزینه کرده است.طبق گزارش های رسیده ،هالند برای مدت  6ساعت حضور در این
رستوران مجلل مبلغ نیم میلیون یورو پرداخت کرده است .این ریخت و پاش ستاره نروژی سر و
صدای زیادی را در رسانه های آلمان ایجاد کرد.ستاره نروژی در واکنش به این موضوع به شکل
تمسخر آمیز نوشت :فکر کنم آنها منوی غذاهای اصلی را فراموش کردند.

چراغ سبز  بارسلونا به اینتربرای فروش «آلبا»
باشگاه بارسلونا آماده بررسی پیشنهاد اینتر برای خرید مدافعش شد.نشریه «سان» انگلیس خبر
داد باشگاه بارسلونا به دلیل شرایط کرونایی یکی از متضررترین باشگاه های فوتبال دنیا شناخته
شد و این روزها از لحاظ اقتصادی شرایط خوبی ندارد.در این میان باشگاه اینتر برای جذب یوردی
آلبا ،مدافع چپ آبی-اناری ها اقدام کرد .در همین رابطه گزارش ها حاکی از آن است که مسئوالن
باشگاه اسپانیایی حاضر به بررسی این پیشنهاد اینتر شدند.نراتزوری آماده است برای جذب آلبا
بازیکنانی امثال میالن اشکرینیار ،بروزویچ و باستونی را با بارسلونا مبادلهکند .بارسلونا برای پرکردن
جای خالی آلبا قصد دارد ،خوزه لویس گایا بازیکن والنسیا را به خدمت بگیرد.

چرا آثمیالن موفق به جذب «راموس» نشد؟
باشگاه میالن خیلی زود به مذاکرات برای خرید ســرخیو راموس ،مدافع اسپانیایی و  35ساله
پایان داد.باالخره چند روز قبل بود که اخبار و شــایعات در مورد آینده سرخیو راموس به حقیقت
پیوسته و این مدافع باتجربه بعد از  16سال حضور در رئال مادرید از این باشگاه جدا شد .راموس
در آخرین نشست خبری خود با چشمانی گریان و شــرایطی ناراحت کننده در دفتر باشگاه رئال
مادرید اعالم کرد عالقه مند به تمدید قرارداد با همان شرایط درخواستی باشگاه بوده ،اما به نظر
این پیشنهاد تاریخ انقضا داشته و فلورنتینو پرز دیگر تمایلی به حفظ او نشان نداده است.اما در
همان روزهای ابتدایی جدایی ســرخیو راموس از رئال مادرید بود که شایعاتی در مورد تمایل به
جذب این بازیکن مطرح شد .اما جوزپ پدرول ،مجری اســپانیایی مدعی شد درخواست های
بزرگ این بازیکن باعث شده مدیران باشگاه میالن خیلی زود پا پس کشیده و از جذب سرخیو
راموس انصراف دهند.به نظر می رسد کاپیتان سابق رئال مادرید ،خواهان دستمزدی به ارزش 15
میلیون یورو در سال و به عالوه  20میلیون یورو هزینه اولیه انتقال شده است .همچنین راموس
قراردادی دو ساله به عالوه گزینه تمدید برای سال سوم خواسته که در توان مدیران میالن نبوده
است .شرایط مالی باشگاه میالن برای این انتقال مهیا نیست ،بدین ترتیب روسونری خیلی زود
از جمع مشتریان سرخیو راموس خارج شــد و حاال به نظر می رسد پاری سن ژرمن جدی ترین
گزینه برای فصول بعدی این بازیکن باتجربه لقب گرفته است.

از نظر جســمی و وزنی هم مشــکل خاصی

درخواست ستاره هلند ازیوفا

کادر فنی ،فیلم کشــتی رقبای اصلی خودم

حمالت نژادپرستی و توهین های آنالین افراد در شبکه های اجتماعی علیه بازیکنان بار دیگر در

را هم می بینم و با آنالیــز نحوه مبارزات آنها

کوران رقابت های یورو  ۲۰۲۰اوج گرفته است.بر همین اســاس جورجینیو واینالدوم ،ستاره تیم

به رفع نقاط ضعــف و تمرکز روی نقاط قوت

ملی هلند از سران یوفا خواست حمایت های خودشان را از بازیکنان در برابر حمالت نژادپرستی

خودم کار میکنم.

افزایش دهند و افرادی که به بازیکنان در شبکه های مجازی توهین میکنند را مجازات کنند.یوفا

ندارم .ضمن اینکه در حــال حاضر به کمک

پیشتر نیز موضع محکم خود را در برابر این اتفاقات نشــان داده بود ولی تاثیر چندانی در کنترل
فرهنگ روز افزون نژادپرستی در بین هواداران فوتبال در اروپا نداشته است.

بامسئولان
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معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای سامانه جامع بلیت فروشی الکترونیک درباغ گلها
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان گفت :سامانه جامع بلیت فروشــی الکترونیک در محل باغ

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

گلها نصب و راهاندازی شد.حسین امیری با اشــاره به افزایش ارائه خدمات الکترونیک در شهرداری

زایندهرود ،قصه پرغصه اصفهان

اصفهان ،اظهــار کــرد :الکترونیکی کردن
فعالیتهــا موجب افزایش ســرعت در
کارخدمترســانی ،ارتقــای بهــرهوری و
بهبود کیفیت خدمات میشود و عملیاتی
کردن این فرآیند ،ظرافت کار و فعالیت هر
سازمان درامرخدمترسانی به شهروندان
را نشان میدهد.وی به لزوم اجرایی شدن
ارائه تمام خدمات شــهروندی به صورت

چالشهایی مثل زایندهرود قصه پرغصه این شهر است و

یکی از بزرگ ترین مشکالتی است که به عنوان مهمترین
مطالبه شهروندان هم همواره مطرح است ،هرچند مدیریت

شهری نمیتواند به صورت مستقیم ورود پیدا کند اما بارها

گفته شده که به عنوان مطالبهگر باید بحث زایندهرود را

مدنظرداشته باشد

الکترونیک ،تصریحکرد :با توجه به شرایط
حادث شده ازشیوع بیماریکرونا همچنین
لزومکاهش مراجعات حضوری شهروندان و متقاضیان خدمات ،شهرداری اصفهان برآن شد تا با توان
حداکثری همه خدمات حضوری خود را که پتانســیل الکترونیکی شــدن دارند به منظور رعایت حال
شهروندان و سهولتکارآنها همچنین رعایت پروتکلهای بهداشتی ،الکترونیکیکند.
معاون خدمات شــهری شــهرداراصفهان تصریحکرد :دراین راســتا حوزه معاونت خدمات شــهری
به عنوان یکی از حوزههای پیشــگام در این زمینه با کمک و همکاری معاونت برنامهریزی و توســعه
سرمایه انسانی زیرساختهای ارائه خدمات خود به شهروندان و متقاضیان در موضوعات مختلف ،به
صورت الکترونیکی پیادهسازی کرده و پس از طی مراحل پاالیش و ارزیابی نهایی بیش از  ۴۴خدمت
را به صورت الکترونیکی ارائــه کرد.وی ادامه داد :الکترونیکی کردن خدمات ،پویایی ســازمان را در پی
خواهد داشت در همین راستا تالش شده است به سرعت و با دقت به سمت ارائه خدمات از راه دور قدم
برداریم.امیری با اشــاره به اجرایی شدن سامانه جامع بلیت فروشــی الکترونیک در باغگلها،گفت:
با توجه به لزوم ایجاد ســامانه فروش الکترونیک بلیت اماکن تفریحی و تفرجی جهت ارائه خدمات

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود در صد

شهروندان هم همواره مطرح است ،هر چند مدیریت شهری نمیتواند به

پایان و سرانجام دوره پنجم به اتمام برساند ،مواردیکه مسیرهای طوالنی

و هفتاد و ششــمین جلسه علنی شــورای اسالمی شــهر اصفهان ضمن

صورت مستقیم ورود پیداکند اما بارهاگفته شدهکه به عنوان مطالبهگرباید

را در بازرسی ،حراست ،شهرداری منطقه و معاونت شهرسازی طی کرده و

گرامیداشت یاد و خاطرشهدای هفتم تیراظهارکرد :نقش شهدا درپیروزی

بحث زایندهرود را مدنظرداشته باشد.رییس شورای اسالمی شهراصفهان

به مرحله انجام رسیده است ،درخواست بنده این است با توجه به مجموعه

انقالب و بعد از آن و طی  ۸ســال دفاع مقدس نقشــی برجسته بود و به

اضافهکرد :آلودگی هوا نیزیکی دیگرازچالشهای شهراصفهان استکه در

اطالعاتیکه درحال حاضرمدیریت شهری دارند اینها را به سرانجام برسانند،

نظر میرسد یکی از فصول مشترک همه ما شــهدا بوده که متعلق به همه

این دوره اقدامات خیلی خوبی انجامگرفت ،حداقل مطالعات علمیکه در

چراکه اگروارد فضای جدید شد شاید دوباره بطلبدکه چندین سال اقدامات

مردم ایران عزیز اسالمی هستند .علیرضا نصراصفهانی با اشاره به اینکه با

این زمینه صورتگرفت و نتایج آن میتواند به عنوان بنیان خوبی باشد برای

صورتگرفته تکرارشود و مشکالتی را برای شهروندان و تعاونیهای مسکن

چالشهای بزرگی درشهراصفهان روبه رو هستیم و همواره باید همه دغدغه

دیگرانیکه میخواهند به صورت عالمانه با اطالعاتیکه دراختیارشان وجود

ایجاد کند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه بیان کرد :در رابطه

اینها را داشته باشند ،افزود :دولت فعلی و مستقر و دولت آینده و شورای

دارد تصمیمات درستی بگیرند.وی ،ریزگردها را هم یکی دیگر از مشکالت

با اســتخدام و دلهرهها و نگرانیهای کارکنان شــهر اقداماتی انجام شد،

فعلی و شورای بعدی باید به این چالشها توجهکنند چراکه اینها مواردی

اصفهان دانست و مطرح کرد :فرونشست زمین که آینده اصفهان را تهدید

وزارت کشــور هم ورود پیدا کرده و کار در آستانه به سرانجام رسیدن است،

بوده که همیشه در این شهر بوده اســت و همه هم تالش کردهاند که با این

میکند و پروژه قطاربین شهری اصفهان تهرانکه سالیان سال است دردل

امید داریم از فرصت استفاده شود و فرآیندهای قانونی طی شده در رابطه

چالشها به نوعی مقابله کرده و تالش کنند این چالشها را کاهش دهند

قول و قرارها قرار گرفته اســت و هنوز به بهرهبرداری و نتیجه صد درصدی

با استخدامها و در رابطه با کســانی که  ۲۰سال است به صورت قراردادی با

چراکه شــاید برطرف کردن صد درصدی آنها زمانبر بوده یا بعضا امکان

نرسیده ازدیگرچالشهای اصفهان هســتند ،امید دارم مواردیکه دولت

شهرداری کار میکنند مغتنم شمرده شــده و مدیریت شهری تالش کند

نداشته باشد.وی تاکید کرد :امیدوارم در دولت جدید که خصوصا فرصت

فعلی تالش و دنبالکرده است و بعضا به خاطرکندیکارمورد انتقاد و تاخت

اینکار را به عنوان یکی از افتخارات خود به سرانجام برساند.وی با اشاره به

 ۴ساله را پیش رو دارد و نسبت به این مشکالت و چالشها وقوف کامل

و تاز قرار گرفته در دستورکار دولت سیزدهم قرار گیرد و ما آثار به سرانجام

طرحهای نیمه تمام شهرداری اصفهان عنوانکرد :دررابطه با بعضی طرحها

باید داشته باشند ،همه تالشکنند این چالشها برطرف شود؛ شورای شهر

رسیدن بسیاری ازاین موارد را ببینیم.

امکان به سرانجام رسیدن درزمان باقی مانده ازدوره فعلی مدیریت شهری

جدید اصفهان هم یقینا اطالع دارند که در شهر اصفهان با چه چالشهایی

طرحهای نیمهتمام قابل بهرهبرداری دراختیارمردم قرارگیرد

وجود دارد که تقاضا داریم بررسی و احصا شود و حتی خارج از فضای «هر

نصراصفهانی ادامه داد :مواردی وجود داردکه به نظرمیرسد مدیریت فعلی

یکشنبه ،یک افتتاح» و در زمان بیشتری مورد بهرهبرداری قرار گرفته و در

مواجه هستیم ،ضرورت دارد اینها همواره مدنظرعزیزان منتخب قرارگیرد.
نصراصفهانی در ادامه گفت :چالشهایی مثل زایندهرود قصه پرغصه این
شهراست و یکی ازبزرگ ترین مشکالتی استکه به عنوان مهمترین مطالبه

وجود ندارد ،اما در رابطه با بعضی امکان به سرانجام رسیدن و بهرهبرداری

شهری اصفهان باید اینها را مورد توجه قرار دهد و در فرصت باقی مانده تا

اختیارمردمگذاشته شود.

خبر ویژه

خبرخوان
وزیر میراث فرهنگی:

اصفهان یکی ازمشهورترین بازارهای جهانی سفراست
وزیرمیراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری دروصف قابلیت هایگردشگری اصفهان،گفت :اصفهان
یکی از مشهورترین مناطق کشــور در بازارهای جهانی سفر اســت که زیباییهای طبیعت و آثار تمدنی
را توأمــان در خود جای داده اســت.علی
اصغر مونسان با انتشار ویدئویی در صفحه
اینســتاگرام خود آورده است«:اصفهان،
یکی از مشــهورترین مناطق کشورمان در
بازارهای جهانی سفر است که زیباییهای
طبیعت و آثــار تمدنی را توأمــان در خود
جای داده است.مناطق و شهرستانهای
این اســتان در ظرفیتهای گردشــگری
بسیار غنی به شمار می آیند .در این میان
شهرســتان مبارکه با شناســایی شانزده
جاذبه طبیعی و بیش ازسیصد اثرتاریخی به مثابه نگین استان اصفهان ،ازظرفیتهای فراوانی درتوسعه
پایدارگردشگری برخورداراست .یکی ازمهمترین ظرفیتهای این شهرستان ،حاشیه زایندهرود استکه
با طبیعت شگرف و مناظرزیبا ،عالقه مندان طبیعتگردی را مجذوب خود ساخته است.طالخونچه یکی
از بخشهای شهرستان مبارکه است که با برخورداری از طبیعت بکر و ابنیه متعدد تاریخی ،میتواند به
یکی ازمقاصد مهمگردشگری دراستان تبدیل شود.این شهربا قدمتی دو هزارساله آثارتاریخی فراوانی از
دورههای مختلف تاریخی را درخود جای داده و به دلیل وجود قلعههای زیاد به شهرقلعهها معروف شده
است .دراین میان آثاری چون مساجد و خانههای تاریخی متعددی نیزبه ثبت رسیدهاندکه ازمهمترین
آنها میتوان به خانه حاجکاظم فرزندی ،رحیمیان،کاظمی و نیازیها اشارهکرد .برخی ازاین بناها پس از
مرمت و احیا ،باکاربری اقامتگاههای بومگردی مورد استفاده قراردارند» .

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:

دو محموله اهدایی فرایبورگ به اصفهان رسید
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت :دو محموله  ۵۰هزار یورویی اقالم بهداشتی
اهدایی از سوی فرایبورگ به عنوان خواهرخوانده شهر اصفهان به این کالنشهر رسیده و قرار است در
اختیار مراکز درمانی شهر قرار گیرد.ایمان حجتی اظهار کرد :فرایبورگ یکی از خواهرخواندههای شهر
اصفهان است .در دوران پاندمی کرونا شهردار اصفهان و شهردار این شهر از طریق گفت وگوی آنالین به
تبادل تجربیات کرونایی و بررسی زمینههای مشترک برای همکاریهای بیشتر پرداختند.وی ادامه
داد :حاال بعد از گذشت چند ماه از شکلگیری تعامالت و مراودات کرونایی ،فرایبورگ اقدام به اهدای
اقالم بهداشتی برای استفاده در مراکز درمانی شهر اصفهان کرده است .این اقالم از سوی شهرداری در
اختیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار خواهد گرفت.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
اصفهان خاطرنشان کرد :ارزش دو محموله اهدایی از سوی فرایبورگ به اصفهان  ۵۰هزار یورو است که
محموله اول شامل یک هزارعدد ماسک  ،N95یک هزارعدد ماسک بینی ۱۰ ،عدد ترمومترالکترونیکی
و  ۳۰۰دست لباس ایزوله بیمارستانی و محموله دوم شامل یک دستگاه ونتیالتور مراقبتهای ویژه به
همراه وسایل جانبی ۳۸ ،هزار عدد دستکش معاینه (التکس ،نیتریل و پالستیک) ،یک هزار و ۴۶۵
کاور لباس بیمارستانی ،چهار هزار و  ۵۰۰کاور روپوش یکبار مصرف  ۳۰۰،شیلد محافظ صورت ۷۵ ،گان
جراحی یکبارمصرف ،هشت هزارکاله جراحی ۲۰۰ ،عینک محافظتی بیمارستانی  ۱۵۲،لباس اتاق عمل،
 ۱۵دستگاه پالساکسیمتری است.وی ادامه داد :محموله اول از گمرک ترخیص شده و روند ترخیص
محموله دوم درگمرک اصفهان درحال انجام استکه امیدواریم با همکاریگمرک و دیگردستگاههای
متولی ،این محموله زودتر در اختیار بیمارستانهای اصفهان قرار گیرد.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری اصفهان:

 ۶۰درصد چمنهای پرنیاز
آبی شهرجایگزین شده است
مدیــر عامــل ســازمان پارکهــا و فضای
ســبز شــهرداری اصفهان گفت ۶۰ :هکتار از
چمنهای پرنیازآبی شهرتبدیل به چمنهای
مقاوم و کم نیاز شــده و ایــن برنامه ادامه

سریعتر و با کیفیت بهتر همچنین حذف تماسهای انسانی در ایام شــیوع بیماری کرونا این سامانه
در محل باغ گلها نصب و راه اندازی شد .وی ادامه داد :این سامانه با همکاری اصفهان کارت و شرکت
توسعه سیاحتی سپاهان پیاده سازی شده و امکان لینک با سایراماکن تفریحی و خدماتیکه ازبستر
کارت شهروندی اصفهان استفاده میکنند (مانند باغ پرندگان ،مجموعه تفریحی صفه ،شهررویاها و…)
را داراست به نحوی که کاربر امکان اســتفاده از بلیت الکترونیک را با یک بار شارژ اصفهان کارت در کلیه
اماکن یاد شده ،دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

مناسب سازی ایستگاههای اتوبوس اصفهان برای معلوالن
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت :همزمان با ارائه  ۲۰هزار کارت اتوبوس رایگان
به معلوالن در حال مناسبسازی ایستگاههای اتوبوس هستیم.مسعود بنده خدا اظهار کرد :اکثر
ایستگاههای اتوبوس شهر اصفهان در حال مناسب ســازی برای معلوالن هستند که در بعضی از
ایستگاهها همسان سازی لبههای ایستگاهها و اتوبوس انجام و رمپهای ورود و خروج ایستگاهها
اصالح شده است.وی افزود :دراتوبوسهای جدید نیزمحلی برای استقرارویلچرتعیین شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان یادآور شد :منظور از معلوالن صرفا افراد روی ویلچر
و معلوالن جسمی-حرکتی نیست و ناشنوایان و نابینایان نیز شامل این افراد میشوند.بنده خدا
با بیان اینکه این طرح با همراهی و مشارکت بهزیستی و به درخواست این اداره کل اجرا شده است
بیان کرد :همه این اقدامات به منظور ایجاد شهری مناسب برای معلوالن است.

چه خبرازجشنواره داستانی آب؟
دبیر سومین جشنواره ملی داستان «آب» با اعالم آثار راهیافتگان به مرحله نهایی این جشــنواره ،از برپایی آیین اختتامیه آن ،در نیمه مردادماه سال جاری
خبر داد.سلمان باهنر گفت :فراخوان سومین جشنواره ملی داستان آب ،دیماه سال گذشته منتشر شد و عالوه بر ایرانیان ،همه فارسیزبانان جهان ،بهویژه
نویسندگان کشورهایی مثل افغانستان و ارمنستان که حوضه آبریز مشترکی با کشور ما دارند را نیز ،مخاطب خود قرار داد.وی ادامه داد :تا پایان مهلت ارسال
آثار ۴۶۶ ،اثر به دبیرخانه جشنواره رسید و حمید بابایی ،نوید حمزوی ،مصطفی انصافی ،فاطمه زنده بودی ،بهزاد باباخانی ،آرش محمودی و روحا...حسینی؛
هفت نویسنده صاحب کتاب از هفت گوشه کشور ،داوری این آثار را در مرحله نخست بر عهده داشتند.دبیر سومین دوره جشنواره ملی داستان «آب» افزود:
این دوره از جشنواره ،شامل بخش اصلی داستان بزرگسال ،بخش نزدیک داستان (زندگی نگاره ،سفرنامه ،جستار) ،بخش داستان برای کودک و نوجوان،
بخش نویســندگان کودک و نوجوان و بخش جوایز ویژه اســت که در بخش ویژه آن ،جوایزی را به یکی از نویسندگان فارســیزبان خارج از کشور و یکی از
نویسندگان شش حوضه آبریز ایران اهدا خواهیم کرد.وی ،خاطر نشان کرد :علی خدایی ،سرپرست هیئت داوران سومین دوره جشنواره داستان آب است و
اسامی هیئت داوران بهزودی اعالم خواهد شد .آیین اختتامیه را نیز نیمه مردادماه سال جاری برگزار خواهیم کرد.

خواهد داشــت تا جایگزینی تمام چمنها

مدیر ستاد فهما استان مطرح کرد:

انجام شود.فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد :در

حضورفعاالنه کانونهای استان اصفهان درمباحث قرآنی

فضای سبز چهار هزار هکتاری شهر اصفهان
 ۵۴۰هکتار چمن وجود دارد که بر اساس یک
برنامه پنج ساله ،از چهار سال پیش کاشت
چمنهای کم نیاز آبی بــه جای چمنهای
پــر نیــاز آبــی در دســتور کار قــرار گرفت.
وی تصریح کــرد :با توجه به ایــن که چمن
در اصفهــان کاربرد زیــادی دارد چمنهای

مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری

مقاوم به خشــکی شناسایی شــده که بین

مســاجد اســتان اصفهان به اجرای طــرح ملی

پنج تا  ۱۰روز یک بار بــه آب نیاز دارد ،برنامه

قرآنی  1455اشــاره کرد و گفت :طرح ملی قرآنی

حذف چمنها با نیاز آبی بــاال و جایگزینی

 1455توسط ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی

آن با گونههای کم نیــاز آبی جزو برنامههای

هنــری مســاجد(فهما) و شــبکه قــرآن

اصلی ســازمان پارکها و فضای سبز است.

با محوريــت حفظ موضوعــی آيات قــرآن كريم

مدیر عامل ســازمان پارکها و فضای سبز

برگزار می شود.

شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد :به منظور

حجت االسالم والمسلمین «محمدرضا نیستانی»

شناســایی چمنهای مقاوم به خشــکی،

ضمن دعوت از حضــور فعاالنه مدیــران و اعضای

شوری ،ســرما ،گرما و نیز گونههای بومی و

کانون های اســتان در این طرح افزود :اين طرح

غیربومی متناسب با اقلیم شهراصفهان ،مرکز
تحقیقات محمودآبــاد فعالیتهای خوبی
کرده اســت.وی گفت :این مرکز به وسعت
 ۱۲هکتار بوده و فعالیتهای پژوهشی خود
را از اواخر دهــه  ۷۰روی بیش از  ۴۵۰گونه از
چمنهای سردســیری و گرمسیری انجام
داده است که هم اکنون عالوه بر افزایش این
کلکسیون به  ۵۴۰ژنوتیپ ،نتایج ارزشمندی

عکس روز
نمایشگاهی
درخیابان

در خصوص شناســایی چمنهای مقاوم به

آثار برگزیده جشــنواره هنری

خشکی ،شوری ،سرما و گرما به دست آورده

کمانک در یکی از خیابانهای

است.مرتضایی نژاد اظهارکرد:گلها وگیاهان

شــهر اصفهــان بــه نمایش

زینتی مقاوم در مرکز تحقیقاتی محمودآباد

درآمد تا افراد بیشتری شاهد

تحت عنوان اســتفاده از گونههــای گیاهی

هنرنمایی کودکان و نوجوانان

مقاوم در طراحیهای مناطق خشک به تولید

باشند.

انبوه رسیده و در بعضی از عرصههای فضای
سبز شهر به صورت پایلوت کاشته شده است.

شامل  300امتياز در ســامانه فهماست كه در سال

که روزانه به ده نفر منتخب جوايــر ارزنده ای اهدا

 1400مورد ارزيابی و محاسبه قرار خواهد گرفت.وی

خواهد شد .مدیر ســتاد فهمای اســتان اصفهان

با بیان اینکه طرح ملی  1455با شعار (قرآن ،اميد،

افزود :رشــته های جشــنواره شــامل فيلم كوتاه،

زندگی) برگزار می شــود ،تصریح کرد :زمان اجرای

خوشنويســی ،نقاشی ،شــعر ،داســتان نويسی،

طرح از  5تیر ماه لغايت  12شــهریور سال جاری به

گرافيك (طراحی پوســتر) ،محصوالت چندرسانه

مدت  10هفته است كه هر هفته با محوريت يك آيه

ای (فيلــم موبايل از تــاوت و مفاهيم آيه ،عكس

يا عبارت قرآن كريم خواهد بود.

نوشــت ،كليپ يا نماهنگ) است كه اعضای كانون

حجت االسالم نیستانی اظهار داشت :ائمه محترم

پس از ورود به صفحه کاربری خود در سامانه بچه

جماعات و اســاتيد دوره به صــورت حضوری يا در

های مسجد به نشــانی bachehayemasjed.

فضای مجازی نسبت به برگزاری جلسات آموزشی

 irمراجعه و نســبت به انتخاب رشــته و بارگذاری

و تفســير و تبيين آيات به صــورت هفتگی اقدام

آثار اقــدام کننــد .وی ادامــه داد :همچنین عالقه

خواهند کــرد.وی با بیــان اینکه اين طــرح در دو

مندان مــی توانندبــا مراجعــه روزانه به نشــانی

بخش جشنواره و مســابقه پيامكی اجرا می شود،

 qurantv.Ir/qbesharatبه سواالت به صورت

گفت :شماره ســامانه پيامكی  300004444است

برخط پاسخ دهند.

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

دوشنبه  7تیر17 / 1400ذی القعده  28 / 1442ژوئن  / 2021شماره 3287

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

باورهای غلطی که هنوزهم بسیاری از افراد به آن ها اعتقاد دارند!
باورهای غلط بی شماری وجود دارد که همه مان آن ها را می

از راه دریا به آسیا نرود چون این نگرانی وجود داشت که از

یعنی انگشت دوم پایشان بلندتر از انگشت اول آن است.

دانیم و به عنوان یک حقیقت باورشــان داریم .با این حال

روی کره زمین به پایین بیفتد .اما کامال اینطور نیست .از قرار

انگشــت مورتون امری ژنتیکی اســت ،بنابراین اگر پدر و

اگر به منبع درستی مراجعه کنید می توانید به راحتی متوجه

معلوم در آن زمان آدم های معمولی تحصیل کرده اعتقادی

مادرتان آن را داشته باشند ،به احتمال زیاد شما را هم آن را

شوید آنچهکه همه ما باوربه درست بودنش داریم درحقیقت

به تخت بودن زمین نداشــتند.البته این بدان معنی نیست

به ارث برده اید.

از سوی کارشناسان رد شده است .مثال سازمان فضایی ناسا

که همه تصور دقیقی از کره زمین در ذهن داشتند؛ اما شاید

المپ را توماس ادیســون اختراع کرد :گرچــه نام توماس

این باور رایج را که دیوار بزرگ چین از فضا قابل رؤیت است

ادیســون بیشــتر اوقات اختراع المپ را بــرای ما تداعی

را رد کرده اســت.در ادامه به برخی باورهای غلطی خواهیم

میکند ،اما این تصور درستی نیست ،چون در واقع پیش از

پرداخت که هنوز هم بسیاری به آن ها اعتقاد دارند.

او افراد متعددی المپ ساخته بودند .ادیسون صرفا طراحی

وایکینگ ها  ،کالهخودهای شاخداربه سرمی گذاشتند  :این

هایشان را اصالح و آن ها را کاربردی تر کرد ،اقدامی که المپ

فکرکه وایکینگ هاکالهخودهایی با شاخ حیوانات به سرمی

های امروزی مان را از آن داریم.

انیشتین دردرس ریاضی مردود شده بود  :ازاین «حقیقت»

گذاشتند درحقیقت یک اختراع قرن نوزدهمی بود .همهاش

برای انیشتین اســتفاده می شــود تا به مردم نشان دهند

به این خاطر اســت که یک طراح لباس به نــام کارل امیل
دوئپل به طراحی های خود برای اثر کالسیک ریچارد واگنر

ایرادی نداردکهگاهی شکست بخورند ،اما متاسفانه حقیقت

به نام «حلقه نیبلونگ» شاخ هم اضافه کرده بود و از اینجا

ندارد .نه ریاضی انیشــتین در دوران مدرسه بد بود ،نه این
وقتش رسیده باشد که از این باور درباره قرون وسطی دست

درس را مردود شده بود .چیزی که در آن قبول نشد امتحان

با نگاهی به شواهد و مدارک باستان شناختی به دست آمده

بکشــیم .از قرار معلوم مردم آنقدری از جغرافی سردرمی

ورودی موسسه پلی تکنیک زوریخ در سن  ۱۶سالگی بود،

می توان متوجه شد که وایکینگ ها کالهخودهای گردی به

آوردند که این تصور را داشته باشند که زمین تخت نیست.

آن هم به این خاطر که  ۲ســال کوچک تر از سن قابل قبول

بود که این باور شکل گرفت و تا به امروز هم پا برجا ماند .اما

دردوران قرون وسطی همه اعتقاد داشتند زمین تخت است:

انگشت شست بزرگ ترین انگشت پای ماست :در حقیقت

برای شــرکت در این امتحان بود .او دو ســال بعد در این

این مســئله در مورد خیلی ها صدق نمی کند .بعضی ها با

امتحان قبول شــد و تحصیل در پلی تکنیک را در ســن ۱۸

خیلی ها تصور می کنند به کریستف کلمب توصیه شده بود

چیزی که به انگشت مورتون معروف است متولد می شوند،

سالگی آغاز کرد.

سر می گذاشتند که هیچ نوع شاخی نداشتند.

کاری پلو
با سبزیجات

مواد الزم  :برنج ۲پیمانه،سیب زمینی ۳عدد ،لوبیا سبزیک مشت،نخود پخته
یک پیمانه،گوجه فرنگی ۲عدد،پیازیک عدد،ادویهکاری یک قاشق غذا خوری سر
پر،نمک ،فلفل و زعفران به میزان الزم

طرزتهیه  :درابتدایکار ،نخود ها را شسته و حدودا به مدت  ۲۴ساعت درآب خیس میکنیم .در
این مدت آب نخود ها را چند مرتبه عوضکنید.سپس با مقداری آب درون یک قابلمه ریخته و روی
حرارت قرارمی دهیم تا پخته و نرم شود .درادامه پیازها را شسته و پوستکنده و به صورت خاللی خرد
میکنیم .سپس پیازها را داخل تابه با روغن تفت می دهیم و همه سبزیجات و ادویه ها را به آن اضافه
میکنیم .وقتیکه ادویه ها تفت خورد و عطرآن خارج شد ،یک لیوان آب اضافهکرده و درب ظرف را می
گذاریم تا سبزیجات پخته شود.دراین مرحله برنج را نسبت به نوع آن از ۳۰دقیقه تا  ۳ساعت قبل از
پخت باکمی آب ولرم و نمک خیس میکنیم .یک قابلمه مناسب را تا نیمه آب پرمیکنیم و روی
حرارت زیاد قرارمی دهیم تا آب سریعتربه جوش آید .وقتیکه آب جوشید ،برنج را آبکشکرده
و با مقداری نمک درون آب جوش می ریزیم و اجازه می دهیم تا بجوشد و نیم پزشود.
سپس آن را آبکش میکنیم .یک قابلمه دیگربرداشته وکف آن را ته دیگ دلخواه
می چینیم .سپس الیه الیه مواد پیازی و ادویه را با برنج آبکش و زعفران
آبکرده ،درون قابلمه می ریزیم و میگذاریم تا پلو دم بیاید.
این برنج را با انواع مرغ می توان سروکرد.

اکران «منصور» منتظربهترشدن
شرایط سینماست

جشنواره فیلم کن با فیلمی از
«ژان دوژاردن» پایان مییابد

جلیل شعبانی که تهیهکنندگی فیلم سینمایی «منصور» را هم

جشنواره فیلمکن دوره هفتاد و چهارم این رویداد را با اکران فیلم «او اس

برعهده دارد ،درباره تصمیم برای اکران این فیلم بیان کرد :در

اس  :۱۱۷ازآفریقا با عشق» به پایان خواهد رساند.ژان دوژاردنکه برای

شرایط موجود برنامهای برای اکران «منصور» نداریم ،باید شرایط

فیلم سینمایی «آرتیست» جایزه اسکاردریافتکرده است ،دراین فیلم

بهتر شود و سینماها هم رونق بگیرد سپس درباره اکران این فیلم

نقش آفرینی میکند.این فیلم سینمایی توسط نیکالس بیدوس ،ساخته

تصمیم میگیریم .شعبانی درباره فیلم «کیک زرد» به کارگرانی علی

شده است .آخرین فیلم اینکارگردان با نام «عصرطالیی» دربخش خارج

شاهحاتمی نیز بیان کرده بود که فیلمی با الیه های طنز است .

ازرقابت جشنواره فیلم کن در سال  ۲۰۱۹نمایش داده شد.

اجرای بیش از  74کیلومتر شبکه گاز در استان اصفهان
است.علوی ،روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح استان را 1066روستا
برابر بابهره مندی  99.08درصد جمعیت روســتایی تحت پوشش گاز عنوان
کرد و افزود :این استان دارای  112شهر اســت که در حال حاضر صد در صد
جمعیت شــهری اســتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هســتند.مدیرعامل
شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت :گسترش شبکه های گاز ،یکی از ارکان
مهم عدالت در خدمت رسانی است که این امر در توسعه امکانات در شهرها و
روستاها ،کاهش دغدغههای معیشتی ،افزایش سطح رفاه و حتی افزایش
شاخص سالمت در مناطق محروم بســیار موثر بوده است .علوی ،در بخش
دیگری از ســخنان خود در خصوص عملیات نصب انشعابات اظهار داشت:
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان از اجرای  74کیلومتر شبکه گذاری
جدید طی ســه ماه ابتدایی سال جاری در سطح اســتان خبر داد .علوی،با
اعالم این مطلب گفت:طی سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از  74کیلومتر
شبکه گذاری جدید انجام شــده که بخش عمده آن در راستای گازرسانی به
روستاها بوده است.
وی افزود :از میزان شبکه گذاری انجام شده طی سالجاری بالغ بر 61کیلومتر
آن به صورت پلــی اتیلن و 13کیلومتر به صورت فوالدی اجرا شــده و از ابتدا
تاکنون حدود  27هزار کیلومتر شبکه گاز در سطح استان درحال بهره برداری

طی سه ماهه ابتدایی سالجاری تعدادیک هزار و  827عدد انشعاب گاز در
سطح استان نصب شده که با احتســاب این تعداد ،هم اکنون بیش از یک
میلیون 102هزار انشعاب نصب شده در ســطح استان به بهره برداری رسیده
است.وی در پایان ابراز امیدواری کرد طی سالجاری با بهره برداری از پروژه
های گازرسانی به19روستای در دست اجرا  ،میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی به
میزان قابل توجهی ارتقا یابد.علوی ،با اشــاره به توسعه گازرسانی به شهرها،
روســتاها و صنایع ،بر مصرف بهینه گاز تاکید و از همه مشترکین درخواست
کرد که حتی در فصول گرم سال نیز با رعایت الگوی مصرف زمینه تامین گاز
صنایع و نیروگاه ها را فراهم آورند.

معاون بهره برداری و عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان مطرحکرد:

قراردادهای ذوب آهن برای خرید پساب های شهرهای اطراف
معاون بهره بــرداری و عضو هیئت مدیره ذوب آهــن اصفهان گفت :در حال
حاضر شرکت ذوب آهن اصفهان حدود  ۵۰۰میلیارد تومان برای خرید پساب
شهرهای اطراف ســرمایه گذاری کرده است.این شــرکت طی قرار دادی با
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان تالش دارد تا این پساب وارد کارخانه
ذوب آهن شود .از سوی دیگر حدود  250میلیارد تومان نیز برای تسویه این
آب به آب قابل استفاده در صنایع تخصیص داده شده است .امیدواریم این
پروژه تا اوایل سال  1404به نتیجه برسد.مهرداد توالئیان درباره برنامه های
این شــرکت برای کاهش میزان مصرف آب اظهار کرد :شــرکت ذوب آهن
اصفهان با برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف توانســته است با وجود
افزایش میزان تولیدات خود ،میزان مصــرف آب را کاهش دهد .این اتفاق
در پروژه های متعدد شــرکت با اســتفاده از تکنولوژی های روز دنیا و تغییر
تجهیزات روی داده است.
وی افزود :تبدیل ایســتگاه ریخته گری قدیمی روســی به ایستگاه ریخته
گری با تجهیزات ایتالیایی یکی از این پروژه های مذکور اســت که توانست
مقدار قابــل توجهی از مصرف آب این شــرکت را کاهــش دهد.معاون بهره
برداری و عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های
این شــرکت در جهت کاهش میزان مصرف آب تصریح کــرد :نگاه مدیران
شــرکت ذوب آهن به آب ،یک نگاه ریالی نیست زیرا آب موضوعی است که

درخرداد ماه امسال صورتگرفت؛

تولید  ۵۱۳میلیون کیلووات برق درنیروگاه اصفهان

اگر نباشد ،کارخانه نمی تواند به تولید خود ادامه دهد ،بنابراین زمانی که آب
نیست ،شرکت مجبور است برای خرید آن ،مبالغ هنگفتی را پرداخت کند .در
نتیجه این شرکت تالش دارد تا با اجرای پروژه های خود ،اساس نیاز تولید
خود را به آب کاهش دهد .بــا این حال در صورت تحقق ایــن امر ،می توان
جلوی توقف هــای تولید را گرفت که به نوعی صرفه اقتصادی برای شــرکت
دارد.
توالئیان در این خصوص بیان کرد :در حال حاضر ذوب آهن اصفهان در منطقه
ای قرار دارد که آب بســیار مســئله حیاتی است .در این راســتا این شرکت
با تبدیل برج ها و ایجاد تســویه خانه تالش کرده اســت کــه در مصرف آب

صرفهجویی کند .به عنوان مثال اخیرا این شرکت برای برج های خنک کننده
از تکنولوژی جدید هیبریدی استفاده کرده است.
معاون بهره برداری و عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان درباره دیگر برنامه
های این شرکت برای کاهش مصرف آب توضیح داد :در حال حاضر شرکت
ذوب آهن اصفهان حدود  500میلیارد تومان برای خرید پســاب شــهرهای
اطراف ســرمایه گذاری کرده است .این شــرکت توانســته با شرکت آب و
فاضالب اســتان اصفهان قرارداد ببندد تا این پساب وارد کارخانه ذوب آهن
شود .از سوی دیگر حدود  250میلیارد تومان نیز برای تسویه جهت استفاده
در صنایع تخصیص داده شده است.
توالئیان ابراز امیدواری کرد درصورتی که پروژه هــای مذکور با موفقیت اجرا
شــوند ،پیش بینی می شــود که حدود  40درصد از نیاز شــرکت ذوب آهن
اصفهان به برداشت از آب زاینده رود کاهش یابد .امیدواریم با تحقق چنین
رویدادهایی میزان برداشت آب از زاینده رود را کمتر کنیم.

نشست تعاملی مسئوالن ذوب آهن اصفهان و نماینده شهرستان لنجان

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت :واحدهای بخاری مولد برق

قرار دارند،افزود :در صورت تامین آب مورد نیــاز میتوان با ظرفیت کامل برق را به

نیروگاه اصفهان تا پایان خرداد امسال ۵۱۳ ،میلیون و  ۲۱۵هزار کیلووات ساعت،

شبکه سراسری تحویل داد.نیروگاه اصفهان دارای پنج واحد بخاری مولد برق با

برق خالص تولیدی را به شبکه سراسری برقکشورتحویل داده است.

ظرفیتهای متنوع و مجموع توان اسمی تولید  ۸۳۵مگاوات برق استکه درصورت

عباس کریمی با بیان اینکــه در حال حاضر تمام واحدهای بخــاری این نیروگاه

تامین آب و سوخت مورد نیاز ،توانایی تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالنشهر

برای تولید بــرق پایداردرپیک تابســتان با ظرفیتکامــل درآمادگی صد درصد

اصفهان دربیشترفصول سال و تحویل به شبکه سراسری برقکشوررا دارد.

جلســه تعاملــی مســئوالن ذوب آهــن اصفهــان و شهرســتان لنجان با

بومی شهرستان  ،اقدامات زیست محیطی  ،فعالیت های مشترک عمرانی

حضور حســین رجایی ،نماینده مردم این شهرســتان در مجلس شــورای

 ،فرهنگــی و  ...بحث و تبــادل نظر صورت گرفت  .شــایان ذکر اســت؛ با

اســامی ،منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل و کــوروش اســفندمند مدیر

پیگیریهای نماینده شهرستان لنجان در راستای حمایت از افتخار آفرینان و

حــوزه مدیرعامــل و تعامالت منطقــه ای در دفتــر مدیرعامــل ذوب آهن

قهرمانان ورزشی منطقه و با موافقت مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و همچنین

برگزار شد.

تایید هیئت مدیره این شرکت  ،مقرر شــد قهرمانان ورزشی منطقه که فرزند

در این جلسه پیرامون مســائل مختلف شهرســتان لنجان و تعامل با ذوب

شاغلین ذوب آهن اصفهان هســتند و در میادین جهانی و آسیایی صاحب

آهن اصفهان ازجمله موضوعاتی همچون نحوه جذب و به کارگیری نیروهای

مدال می شوند ،در شرکت های تابعه با ظرفیت مشخص جذب شوند.

