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چرا اصفهان سرمایه گذارگریز است؟

استان پرپتانسیل بیسرمایه !
ِ

معاون توسعه پیشبینی و تحقیقات اداره
کل هواشناسی اصفهان:

بارندگی دراستان  ۳۵درصد
کمترازسال قبل است
3
3

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا دراصفهان :زنگ خطرقرمزشدن اصفهان به صدا درآمده است؛

نظارت ،راهکارحل آشفتگی بازارسیمان
چهارمحال و بختیاری؛

نوشدارو بعد ازمرگ سهراب؟

درباره بازگشایی زایندهرود؛

رنج آبی

عکس :ایمنا

پیک به پیک با کرونا!

مهرخاموشی برلب مسئوالن اصفهان

4

1
پایان تلخ زندگی آقا معلمی
که مقابل دادگستری اصفهان
خودسوزی کرد؛

شمع شدی ،شعله شدی،
سوختی!

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی
انتظامی استان خبرداد:

احتکارروغن خودروهای
سنگین دراصفهان
5
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مهرخاموشی برلب مسئوالن اصفهان درباره بازگشایی زایندهرود؛

مودیان محترم مالیاتی

رنج آبی

 15تیرماه

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد  1399صاحبان محترم مشاغل
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهارسالجاری
www.intamedia.ir

پاسخگویی سریع و به موقع ازطریق مرکزارتباط مردمی 1526

سکوت مســئوالن درباره بازگشــایی زایندهرود برای توزیع آب کشاورزی طی

انجام آن هم مشخص نیست.

روزهای اخیر به شــایعات زیادی در رســانهها و فضای مجــازی دامن زده و

صحبتهای رییس حوضــه آبریز زاینده رود با واکنش شــدید شــماری از

شهروندان اصفهانی را سردرگمکرده است.

کشاورزان مواجه شد و روزدوشنبه هفتم تیربرخی ازآنانکه تعدادشان به حدود

موضوع رهاسازی آب در زاینده رود برای کشت بهاره کشاورزان اصفهان پس از

 ۲۰۰نفرمیرسید درمقابل شرکت آب منطقهای اصفهان تجمعکرده و بخشی از

حدود  ۱۱ماه در هفتههای اخیر جدی تر شده و این در حالی است که مسئوالن

دیوارحیاط این مجموعه را تخریبکردند .روزدوشنبه درنهایت طی جلسه بین

اســتان از ابتدای بهار امسال با اشاره به کم آبی شدید ســد زاینده رود در سال

مسئوالن آب منطقهای و نمایندگان صنفکشاورزان به معترضان اعالم میشود

جاری و خشکی کامل چاههای فلمن درباره مشکالت تامین شرب  ۵۷شهر و

که دریچههای سد تا شامگاه امشب (دوشنبه) بازگشایی خواهد شد.

 ۳۱۰روستای اصفهان درماههای پیش رو هشدارمیدهند.

اما این تصمیم گیری نیز با مخالفت کشاورزان شهرستان اصفهان و شرق این

کشاورزان اصفهان از پاییز سال گذشته و در شرایطی که ذخیره سد زاینده رود

استان از جمله برآن ،رودشتین و ورزنه رو به رو شد .کشاورزان شرق میگویند

کمتر از  ۲۰۰میلیون مترمکعب بود برای دریافت حقابه کشــت پاییزه هر هفته

آبی که به مقدار کم و مدت  ۱۰روز قرار اســت رهاسازی شــود به پایین دست

دست به تجمع میزدند به امید آنکه اگر بارندگی شد حقابه را در زمستان یا در

رودخانه نمیرسد و نمیتوان با آن هیچکشت وکاری انجام داد .ازاین رو اکنون

بهاردریافتکنند.

به رهاسازی آب نیازندارند و خواهان تامین آب برایکشت پاییزهستند.

کشاورزان که به وعده رهاسازی آب برای کشــت بهاره دل خوش کرده بودند و

هرچند اسفندیارامینی ،دبیراجرایی نظام صنفیکشاورزان اصفهان نیزبا اذعان

عدهای ازآنانکه چاه آب داشتندکشت وکارخود را انجام دادند ،اکنون خواهان

به این موضوع که با مقدار و مدت آبی که در نظر گرفته شــده کشاورز نمیتواند

دریافت بخشی ازحقابه خود شده اند.

کشت جدیدی داشته باشد گفت که این آب برای آبیاری باغات و جلوگیری از

اسفندیار امینی ،دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در گفتوگو اخیر

خشکی درختان وکشاورزانیکه چاه آب یا استخردارند ،اثربخش خواهد بود.

خود گفت که طبق قانون  ۷۴درصد آب ســد زاینده رود متعلق به کشاورزان و

در حالی که روز سه شنبه خبر بازگشــایی آب زاینده رود در شبکههای مجازی

محیط زیست رودخانه است؛ اما از حقابه کشــاورزان به زور برداشت میکنند

دست به دست میشــد و حتی اطالعیهای منسوب به یگان حفاظت رودخانه

و براســاس نتیجه جلسات با مســئوالن شــرکت آب منطقهای قرار بود ۲۵۰

زاینده رود مبنی بر آب انــدازی رودخانه ،افزایش خروجی از ســد و ضرورت

میلیون متر مکعب در شــرایط خشکســالی امسال برای کشــاورزان غرب و

خودداری از تردد و توقف در حاشــیه زاینده رود منتشر شــد؛ اما هیچ یک از

شرق رهاسازی شود ولی مسئوالن برخالف این مصوبه در جلسهای مجدد به

مسئوالن استان حاضربه پاسخگویی یا تایید و تکذیب این موضوع نشدند.

نمایندگان کشاورزان اعالم کردند که حدود  ۳۰میلیون مترمکعب در یک نوبت

اگرچه طبق وعدههایکاغذی قراراست با  ۲۵۰میلیون مترمکعب آب احتمالی

برای باغات رهاسازی شود که با مخالفت نمایندگان صنف در این جلسه مقرر

نیاز درختان و باغات غرب تامین شــود و بنا به گفته عضو هیئت مدیره صنف

شد با اصالحاتی در رودخانه بین سد چم آسمان تا نکوآباد و حذف موانع و آب

کشــاورزان حدود  ۵۰میلیون مترمکعب این آب برای محیط زیست رودخانه

بندها ،مسیررودخانه برای جریان آب هموارشده و ازپرت آب جلوگیری شود.

در نظر گرفته شده؛ اما سکوت مسئوالن اســتان سبب سردرگمی شهروندانی

همچنین هوشنگ مالیی ،رییس حوضه آبریززاینده رود درمصاحبهای با یکی

شدهکه  ۱۱ماه است به امید جریان دوباره آب درشاهرگ حیاتی اصفهان انتظار

ازرسانهها اعالمکردکه با توجه بهکاهش بارندگیها حتی برای تامین آب شرب

میکشند؛ جریان آبی که به نظر میرسد نه کشــاورز را راضی کند نه زاینده رود

اصفهان مشکل داریم و نیاز اســت که مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند.

فصلی رنجور را آن هم در شرایطی که اصفهان از دو ماه قبل برای آب آشامیدنی
ِ
با مشکل مواجه شده و حتی درمقطعی با تانکربه شهروندان اصفهانی آبرسانی

کوتاهی انجام شود تا از خشک شدن این باغات جلوگیری شود که البته تاریخ

شده است.

وی افزود :فقط قرار است تامین آب برای باغات غرب استان اصفهان در مدت

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

م الف1154891:

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

نوبت اول

شركت آب و فاضالب
استان اصفهان
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گفتوگوی وزیران خارجه آمریکا و عربستان درباره ایران
وزیران خارجه عربستان و آمریکا در رابطه با ایران گفتوگو کردند.فیصل بن فرحان ،وزیر خارجه
عربستان و آنتونی بلینکن  ،وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای گروه

روحانی در جلسه هیئت دولت:

 ۲۰که در ایتالیا برگزار شد با یکدیگر دیدارو گفتوگو کردند.
در این دیدار در رابطه با شراکتهای راهبردی میان دو کشــور و راههای تقویت آن در زمینههای

ایران هیچ گاه دنبال سالح هستهای نبوده است

مختلف بحث ورایزنی شــد .وزیران خارجــه عربســتان و آمریکا همچنیــن درخصوص آنچه
دخالت هــای تخریبی ایــران در منطقــه خواندند ،بحــث و تبادل نظــر کردند .بــن فرحان و
بلینکن همچنین مدعی حمایت های ایــران از حوثی های یمنو دیگر گروه های تروریســتی
و افراطی شــدند.آن هــا همچنیــن در رابطه بــا آخریــن تحــوالت منطقــه ای و بینالمللی
گفتوگو کردند.

گوترش ،خواستارلغو تحریمها علیه ایران شد
دبیرکل سازمان ملل خواســتار لغو تمام تحریمهای آمریکا علیه ایران شــد.آنتونیو گوترش در
جدیدترین گزارش برجامی خود از دولت جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا خواسته است تا طبق
توافق هسته ای  ٢٠١٥تحریم های ایران را به طور کامل لغو کند .گوترش همچنین خواستار تمدید
معافیتها در رابطه با تجارت نفت با جمهوری اسالمی ایران و تجدیدکامل معافیتهای مرتبط با
پروژههای منع گسترش سالح های هستهای شده است .وی همچنین گفت :من از ایاالت متحده
می خواهم تحریم های خود (علیه ایران) را که در توافق مشــخص شده است ،لغو یا باطل کند.
گوترش در ادامه از ایران نیز خواست تا به اجرای کامل تعهدات هسته ای خود در برجام بازگردد.

آمریکا بیشترین مخالفت را با برجام داشت ،چراکه

میدانست برجام چه توافقی است ،آنهایی که در
آمریکا ضد ایران بودند از برجام خارج شدند و یک
جنگ اقتصادی علیه ما به راه انداختند

درخواست محاکمه یوسی کوهن به دلیل درزاطالعات
درخصوص ایران
برخی مســئوالن رژیم صهیونیستی خواســتار محاکمه رییس پیشین موســاد به دلیل افشای
اطالعات در خصوص ایران شدند.رســانه های صهیونیســتی اعالم کردند که برخی مســئوالن
اسراییلی خواستار محاکمه یوسی کوهن ،رییس پیشین موساد به دلیل درز اطالعات در خصوص
ایران شدند.
روزنامه عبری معاریو در گزارشی نوشت که یوسی النغوتسکی ،یکی از مسئوالن بخش اطالعات
نظامی ارتش رژیم صهیونیستی (آمان) و همکار وی جونی آرنون از آفیخای ماندلبلیت  ،مشاور
قضایی دولت این رژیم در خواست کردند که یک تحقیقات رســمی در این رابطه با یوسی کوهن
انجام دهند.
این روزنامه اعالم کرد که کوهن اطالعات مهم و محرمانه در رابطه با ایران منتشــر کرده اســت و
باید بازجویی شود و این اطالعات مبنی بر نقش رژیم صهیونیستی در انجام عملیات محرمانه و
سری در داخل ایران است.

طعنه سنگین محمود صادقی به همتی:

طلبکارنباشید ،ازبازیگران مهندسی انتخابات بودید
محمود صادقی به گالیه های عبدالناصر همتی مبنی بر عدم حمایت اصالح طلبان از وی واکنش
نشان داد.
صادقی در توئیتی خطاب به همتی نوشت :جناب آقای همتی! لطفا طوری اظهارنظر نفرمایید که
کسانی که از شما حمایت کردند پشیمان شوند؛ کسی که مســتقل و بدون هماهنگی تشکیالتی
قبلی نامزد میشــود ،نباید طلبکار حمایت تشکیالتی باشــد .بعضی از تعابیر شما این شائبه را
تقویت میکند که شما هم از بازیگران مهندسی انتخابات هستید.

رییس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به حادثه  ۷تیر سال ۱۳۶۰
اظهارکرد :در این روز دشمنان کشور توطئه بزرگی توسط مزدوران در مقر

در مدیریت کشور بیشترین چیزی که نیاز داریم ،هماهنگی سه قوه

مردم ما میخواهند زودتر برجام احیا شود ،دولت دوازدهم در این

حزب جمهوری اسالمی انجام دادند که خسارت عظیمی به کشور وارد

با همدیگر است که ما در این سالها سختی این قضیه را حس کردیم؛

کرد؛ البته این اتفاق میتوانست بزرگ تر هم باشد ،ولی به دلیل عدم

دیدیم وقتی دو قوه دیگر ،کمی فاصله داشته باشند ،چقدر فضای کار

میکند تا مردم به حق مسلم خود برسند؛ ما هیچگاه دنبال سالحکشتار

حضور برخی اعضا در این جلسه ،این اتفاق رخ نداد.

سخت خواهد شد و امیدواریم این اتفاق دیگر رخ ندهد.

جمعی ،هستهای ،شــیمیایی نبودهایم و برجام سندی است که نشان

روحانی ادامه داد :حادثــه هفتم تیر توطئه جهانی بود و کشــورهای

امروز هم مردم درگیر تروریسم اقتصادی هستند و کاری که ترامپ

بزرگ غربی در طراحی آن دست داشتند؛ ظاهر این قضیه آنجا بود که

با اقتصاد ایران کرد ،یک تروریســم اقتصادی محسوب می شود که

فکر میکردند با این انفجار کشور از هم میپاشد و دشمن میتواند با

جلوی دارو و غذا را گرفتند و همچنان جانشــینان ترامپ ،مسیر او را

شورش در داخل کشور ،نظام را از بین ببرد.

ادامه می دهند.

در ادامه گزیده ای از سخنان رییس جمهور را می خوانید:
شهید بهشتی به قدری مظلوم بود که در جلسات خصوصی نمیشد
از او تعریف کرد و در تاریخ ندیدیم کســی مثل او که مظلوم و بیدفاع

رییس جمهوری آمریکا گفت :به دســتور من در۲۷
ژوئن  ،۲۰۲۱نیروهای ایاالت متحده حمالت هوایی
علیه تاسیساتی دردو نقطه ،یکی درسوریه و دیگری

یک ســری حمالت پهپادی و راکتی علیه پرسنل و

در عراق در نزدیکی مرز عراق – ســوریه انجام دادند.

تاسیسات ایاالت متحده درعراق دخیل بودند.بایدن

این اماکن از طــرف گروههای شــبه نظامی تحت

گفت :ایاالت متحده آمادگی دارد تا در صورت لزوم

حمایت ایران اســتفاده می شد.جو بایدن ،با ارسال

برای رسیدگی به تهدیدات یا حمالت آتی ،اقدامات

نامهای رسما کنگره را درباره تصمیمش برای صدور

بیشتری انجام دهد .رییس جمهوری آمریکا ضمن

مجوز حمالت هوایی علیه نیروهایی در مرز عراق –

تشکرازحمایتکنگره دراین زمینهگفت ،او این مجوز

سوریه مطلعکرد.به نقل ازخبرگزاری اسپوتنیک ،جو

را «طبق قوانین آمریکا و ماده  ۵۱منشورسازمان ملل

بایدن ،رییس جمهوری آمریکا گفت :به دستور من

صادر کرد که به کشــورها اجازه دفاع از خود شــامل

در  ۲۷ژوئن  ،۲۰۲۱نیروهای ایاالت متحده حمالت

دفاع ازخود جمعی مقابل یک حمله مسلحانه را می

هوایی علیه تاسیســاتی در دو نقطه ،یکی در سوریه

دهد».روزدوشنبه جن ساکی ،سخنگویکاخ سفید

و دیگری در عــراق در نزدیکی مرز عراق – ســوریه

گفت :چندین مقامکنگره ازقبل درباره تصمیم بایدن

میدهد جمهوری اسالمی به دنبال این سالحها نیست و فقط به دنبال
فناوریهای هستهای برای فعالیتهای صلح آمیز هستیم.
دولت در حد توان خود بــه مردمی که مزد بگیــر بودند کمک کرده
اســت ،برخی میگویند کافی نبوده ،اما از ســال  ۹۲تــا امروز حقوق

آمریکا بیشترین مخالفت را با برجام داشــت ،چراکه میدانست

کارکنان دولت  ۵.۱برابر شــد؛ همچنین متوسط ســرانه پرداختی به

برجام چه توافقی است ،آنهایی که در آمریکا ضد ایران بودند از برجام

خانوادههای بهزیســتی و کمیته امداد  ۱۲برابر شده و متوسط حقوق
بازنشستگان بیش از  ۷برابر شده است.

خارج شدند و یک جنگ اقتصادی علیه ما به راه انداختند.
مردم سختی زیادی را تحمل کردند ،جنگ بدون مجروح و شهید

حداقل حقوق کارگران  ۵.۵برابر شده؛ همه اینها نشان میدهد برای

آن چیزی که قــوه قضاییه را نابــود خواهد کرد ،گرفتار شــدن به

نیست و تبعات خود را دارد ،اما ملت ما ایستادگی کردند و امروز این

افزایش حقوق به افرادی که حقوق ثابت داشــتند تمام تالش مان را

باشد.
جریانات حزبی است .حکم قاضی به گزارشات ضابطین و کارشناسان

مسیر را ادامه میدهند؛ نتیجه این ایستادگی را مردم را دیدند .دولت

کردیم ،تالش مان این بود که کا الهای اساسی را به طوری تنظیم کنیم

مرتبط با قوه قضاییه وابسته اســت و قاضی نمیتواند از آن فرار کند.

جدید آمریکا در فعالیتهای انتخاباتی خود اعالم کرد که کار ترامپ و

که مشکلی در ماههای آینده ایجاد نشــود ،پس دولت به مسئولیت

برای ما بسیار مهم است که قوه قضاییه ای داریم که شهید بهشتی آن

خروجش از برجام غلط اســت و مردم او را انتخاب کردند ،اگر بایدن

خود عمل خواهد کرد.

خبر روز

من دستورحمله به گروههای تحت حمایت ایران را دادم
انجام دادند .ایــن اماکن از طرف گروههای شــبه

را بنیان گذاری کرده است.

مسیرهیچکوتاهی نمیکند و با قدرت و دقت ازتمام ظرفیتها استفاده

بایدن:

نظامی تحت حمایت ایران اســتفاده می شد که در

برخالف حرف خود عمل کند مردم آمریکا اعتراض میکنند.

اخبار

وزیر اسبق اطالعات:

دررابطه با مجوزاین حمالت هوایی مطلع شده بودند.

علی الریجانی را بدون
هیچ توجیهی رد صالحیت
کردند

با این حمالت ،دومین مرتبهای اســت که بایدن به

وزیر اسبق اطالعات گفت :وزارت اطالعات

عنوان رییس جمهوری آمریکا دستور حمالتی علیه
نیروهایی دراین منطقه را به ظن ارتباط با ایران صادر
میکند .ایاالت متحده درفوریه حمالتی هوایی علیه
نیروهای که به ظن آنها تحت حمایت ایران بودند،
در شرق ســوریه انجام داد .بایدن در توجیه حمالت
فوریه به ماده  ۵۱منشــور ســازمان ملل که تصریح
می کند تمامی کشورها از حق «ذاتی» دفاع از خود
برخوردارند ،استنادکرد.

مرجعی اســت کــه صالحیــت دارد نظر
کارشناســی بدهد و نظــرش را به مرجع
ســوال کننده منتقل می کنــد و آن مرجع
خودش باید تصمیم بگیرد که باالخره این
فرد را تایید یا رد کند.
علی یونســی ادامه داد :در مورد شــورای
نگهبان متاســفانه دو اعترافی که صورت
گرفت بــاور عمومــی را تایید کــرد .یکی

عکس روز

اعتراف آقای صادق الریجانی رییس سابق
قوه قضاییــه و دیگری اعترافــات آقای
مصلحی وزیر اســبق اطالعــات بود .این
دو اقرار تایید می کند که شــورای نگهبان
بر حســب صالح دید مقامات امنیتی نظر

پناهجویان معترض
دربلژیک لبهای
خود را دوختند
دهها پناهجو در بروکسل ،پایتخت
بلژیک در اعتراض به نبود خدمات
بهداشــتی و درمانــی دســت به
اعتصــاب غــذا زده و برخــی نیز
لبهای خود را دوختند.

داده اند و این نه شأن شورای نگهبان است
که این جور عمل کند و نه شــأن سازمان
های امنیتی .یعنی ســازمان های امنیتی

دستورجلسه:

 -2تصمیم گیری در خصوص فروش کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه سپاهان و تصویب سایر موارد بنا به تشخیص مجمع

دوم
علی گلخنی زواره -مدیر عامل شرکت مروارید دانهنوبت
سپاهان

خارجه رژیم صهیونیســتی در مراســم
افتتاحیه سفارتخانه این رژیم در امارات
عربــی متحده خطــاب به کشــورهای
عربی همســایه امارات گفــت که رژیم
صهیونیستی «برای ماندن اینجاست»
و از کشــورهای عربی خواست تا با این
رژیم وارد گفتوگو شــوند.بنا بر گزارش
شبکه روســی «راشــاتودی» ،الپید در
جریان مراســم افتتاحیه ســفارتخانه
جدید رژیم صهیونیســتی در ابوظبی گفت« :اسراییل خواهان صلح با همســایگانش ،با تمامی
همسایگانش است» این مقام صهیونیست با تاکید بر مواضع اشغالگری رژیم صهیونیستی« :ما
جایی نمیرویم .خاورمیانه (غرب آسیا) خانه ماست .ما اینجاییم که بمانیم .ما از تمامی کشورهای
منطقه میخواهیم که این مسئله را به رسمیت بشناسند و برای گفتوگو با ما بیایند»«.یائیر الپید»
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در دیداری بیســابقه به منظور افتتاح سفارتخانه این رژیم در
«ابوظبی» و سرکنسولگری این رژیم در «دبی» عازم امارات عربی متحده شد.

پیام «ریولین» به «عباس»:

رییس رژیم صهیونیســتی در پیامی به رییس تشــکیالت خودگردان فلســطین از وی خواست

نباید اصرار هم کنند که بایــد نظر آنها اجرا
شود .فقط باید به عنوان کارشناس امنیتی
نظر کارشناسی شــان را منتقل کنند .آنها

مثال رد صالحیت دکتر علی الریجانی هیچ
توجیهی ندارد.
وی افزود :کســی که در تمــام این مدت
در رای مهم ترین پســت هــای جمهوری
اسالمی و چند دوره رییس قوه مقننه ،دبیر

 -1استماع گزارش هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و سود و زیان منتهی به سال مالی 1399

نخواهند شــد«.یائیر الپیــد» وزیر امور

باید نظر کارشناســی شان را منتقل کنند و

دیگر این طــور صالح اندیشــی کنند .آنها

ولی متاسفانه این دو اقرار با چیزی که در

صنعتی زواره ،کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه سپاهان برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

تاکید بر اشــغالگری رژیم صهیونیســتی ،غرب آســیا را خانه تلآویو خواند و گفــت ،از آن خارج

نگهبان ،دســتگاه قضایی و یــا هر مرجع

خارج صورت گرفت ،تطبیق می کند .یعنی

بدینوسیله ازکلیه شرکاء شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در روزشنبه مورخه  1400/04/26ساعت  10صبح به آدرس :ناحیه

وزیر امور خارجه رژیم صهیونســتی در مراســم افتتاحیه ســفارت ایــن رژیــم در «ابوظبی» با

بیا گذشته را فراموش کنیم!

اطالعاتــی که دارند بایــد تصمیم بگیرند.

شناسه ملی  10980171676ثبت شده به شماره  89زواره

خاورمیانه خانه ماست ،آمدهایم که بمانیم

از هــر جنس ،حــق ندارند برای شــورای

هم بر حسب تشــخیص خودشان و سایر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مروارید دانه سپاهان با مسئولیت محدود

وزیر خارجه اسراییل در امارات:

شــورای عالی امنیت ملی و از طرف رهبر
معظم انقالب رییس صدا و ســیما بوده را
بدون هیچ توجیهی رد صالحیت کردند که
صحبت های مقام معظــم رهبری هم که
فرمودند در بعضــی از این رد صالحیت ها
جفا شده ،قاعدتا منظورش ایشان بود.

اختالفات با اسراییل را فراموش کند.به نقل از روسیا الیوم ،روون ریولین ،رییس رژیم صهیونیستی
این پیام را سه شنبه در ضمن دیدارش با آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد .وی در این
دیدار که در جریان آخرین سفرش به عنوان رییس رژیم صهیونیستی به خارج انجام شد خطاب به
محمود عباس ،رییس تشکیالت خودگردان فلسطینگفت :درطول صد سال با هم نزاع داشتیم اما
باید یک بار و برای همیشه اختالفات را فراموش کنیم.وی ادامه داد« :بیا گذشته را فراموش کنیم و
درباره آینده و زندگی کنار هم صحبت کنیم .صحبت زیادی برای گفتن داریم».

سخنگوی کاخ کرملین:

زود است که درباره بهبود روابط با آمریکا حرف بزنیم
سخنگوی کاخ کرملین با تاکید بر زمانبر بودن بهبود روابط روسیه و آمریکا بعد از دیدار اخیر رؤسای
جمهور دو کشور تاکید کرد ،زود است که درباره گرم شــدن روابط مسکو و واشنگتن صحبت شود.
به گزارش خبرگزاری تاس« ،دیمیتری پســکوف» در مصاحبه با شــبکه «روسیا  »۲۴اعالم کرد،
بعد از نشســت ژنو (بین پوتین و بایدن) تغییری در روابط دوجانبه روسیه و ایاالت متحده ایجاد
نکرده است و به حداقل چند ماه برای گرم شدن روابط نیاز خواهد بود.سخنگوی کاخ کرملین گفت:
«سواالتی درباره روابط روسیه و ایاالت متحده باقی است .قطعا با گذشت دو هفته (از دیدار رؤسای
جمهور روسیه و آمریکا در ژنو) اوضاع تغییر نمییابد .میدانید موضوع شبیه به چیست؟ شبیه یک
بیماری فراموش شده است :شما شروع به مصرف دارو میکنید و اثر آن فقط در چند روز مشاهده
میشود .در اینجا هم ما باید ماههای خاصی صبر کنیم تا حداقل تمایلی به سمت گرم شدن روابط
دو جانبه را احساس کنیم».

بامسئولان
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 ۶۰درصد معادن استان اصفهان فعال است
معاون امورمعادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهانگفت ۸۵۳ :معدن دراین استان
پروانه بهرهبرداری دارندکه  ۶۰درصد این معادن فعال است.محمد سرجوقیان افزود :بیش از ۴۰۰معدن در

چرا اصفهان سرمایه گذارگریز است؟

استان اصفهان درزمینه سنگهای تزیینی و مصالح ساختمانی فعالیت میکنندکه شامل انواع سنگهای
ساختمانی ،مرمریت ،مرمر،گرانیت و تراورتن می شود.ویگفت :اصفهان انواعگروههای مواد معدنی را در

استان پرپتانسیل بی سرمایه !
ِ

خود جای داده است و ازنظرظرفیت مواد معدنی بهعنوان یکی ازاستانهای مطرحکشورمحسوب میشود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان اظهار داشت :ظرفیت
اسمی استخراج معادن استان ساالنه  ۵۰میلیون تن انواع مواد معدنی است؛ اما بهصورت واقعی نزدیک به ۳۰
دیگر ســرمایهگذاری کردهاند.مهــدی طغیانی ،اقتصاددان و ســخنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس نیزبا تایید این موضوع میگوید :با مقایسهای
بین قوانین دســتگاههای اداری اصفهان مانند سازمانهای مالیات ،بیمه،
صنعت و معدن و تجارت یا جهادکشاورزی با دیگراستانها متوجه میشویم
که ســازمانهای این استان ســختگیرترین قوانین را نســبت به فعاالن
اقتصادی اعمال میکنند.وی ادامه میدهد :اما با توجه به قابلیتهای فراوان
این استان در زمینه سرمایهگذاری نمیتوان ادعا داشت که اصفهان سرمایه
گریزاست؛ زیرا ویژگیهایی چون نزدیک بودن به شبکه حمل و نقلی ،وجود
تولیدات مکمل ،تامین مواد اولیه ازموارد مهمی استکه دراصفهان وجود دارد
و یک سرمایهگذارتوجه بسیاری به آن دارد حتی اگروارد شهرکهای صنعتی
اصفهان شویم با کمبود فضا مواجه هســتیم.به گفته سخنگوی کمیسیون
مجلس امتیازهای مثبتی چون فعالیت شرکتهای دانشبنیان،
اقتصادی
ْ

قطعه سازان متبحر ،شــاخص بودن در زمینه کریدور علم و فناوری ،نیروی
کار فراوان و تحصیل کرده ،قابلیتهای گردشگری ،صنایع فراوان و خدمات

از جمله فرصتهایی اســت که اصفهان را به عنوان شهری بینظیر از لحاظ
سرمایهگذاری مطرح میکند.طغیانی تصریح میکند :اگر چه طی  ۲سال
ایمنا :بر اســاس آمار از ســال  ۱۳۹۰تاکنون ،بهطور متوسط ساالنه ۱۱
میلیارد دالر از اقتصاد ایران خارج شده اســت؛ واقعیتی که وجود دارد
آن اســت که در این ســالها به دالیل گوناگون ،فضای مناسبی برای
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی سالم و غیر رانتی وجود نداشته است؛
زیرا اتفاقهای سیاســی ،بیثباتی ارزی ،تحریمها و در کل شــرایط
ناخوشایند اقتصادی مانعی برای ماندگاری ســرمایهگذاران در ایران
بوده است.
در میان اســتانهای کشــور همــواره اصفهان بــه عنوان یکــی از پر
پتانسیلترین استانها از لحاظ فرصتهای سرمایهگذاری مطرح بوده
است اما به عنوان یکی ازسرمایهگریزترین مناطق هم شناخته میشود؛
به طوری که به وضوح گفته میشود که اصفهان سرمایه گریز است و هر
فردی که میخواهد در اصفهان سرمایهگذاری کند فرار میکند؛ در این
راستا بسیاری از صاحب نظران اقتصاد اصفهان همواره تاکید داشتهاند
که باید راهکارهای اساسی برای ممانعت از فرار سرمایه اندیشیده شود
و همچنین ارائه استراتژیهای موثر برای جذب سرمایه گذران داخلی و
خارجی تعریف شود و به مرحله اجرا برسد؛ به ویژه آن که آمار بیکاری و
مهاجرپذیری در اصفهان نسبت به دیگر نقاط کشور بسیار باالست و این
موضوع الزام جلوگیری ازفرارسرمایهها دراصفهان را دو چندان میکند؛
زیرا اضافه شدن بار فرار سرمایه مزید بر علت دیگر مشکالت اقتصادی
این شهر و استان شده است.

امتیازهای اصفهان برای سرمایهگذاری قابلانکارنیست
بنا بردیدگاهکارشناسان و مسئوالن اقتصادیکشور ،استان اصفهان ازنظر
نیروی متخصص و انرژی دارای مزیتی است که میتواند سرمایهگذاران

اخیربه دلیل باال بودن ریسک سرمایهگذاری درهمه نقاط ایران ،تمایل چندان
به این اقدام نبوده اســت ،اما در کل اصفهان از مراکزی است که اگر موانع و
محدودیتهای اداری آن رفع شود شرایط مناسب را برای سرمایهگذاری دارد.

را به خود جذب کند .در سال  ۱۳۸۸عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران
سومین شهر پهناور ایران و سومین شهر پر جمعیت ایران پس از تهران و
مشهد است .شش اثر تاریخی آن به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به
ثبت رسیده است .در سال  ۲۰۰۶به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم
انتخاب شــد و به دلیل وجود معماری زیبای اسالمی و وجود بسیاری از
بلوارهای زیبا ،پلهای سرپوشــیده ،تونلهای زیبا ،کاخها ،مســجدها و
منارههای منحصربه فرد ،درفرهنگ ایرانی نصف جهان لقبگرفته است.
در آذر  ۱۳۹۴به همراه رشــت به عنوان نخستین شــهرهای ایران ،به شبکه
شهرهای خالق جهان زیر نظر یونسکو پیوست .فرودگاه بینالمللی اصفهان
نیز به عنوان یکی از پر رفت و آمدترین فرودگاههای کشــور است همچنین
از شبکه خط ریلی کشور برخوردار اســت که هرکدام از این موارد اشاره شده
ویژگی مثبتی برای یک سرمایهگذار به شمار میآید.با وجود چنین مزایایی
دریک استان ،چرا سرمایههای پولی اصفهان اکنون برای سرمایهگذاری با
سوددهی بیشتر به استانهای دیگر منتقل میشود؟ چه بسا تعداد زیادی
ازسرمایهگذاران اصفهانی برای ازدست ندادن فرصتهای سرمایهگذاری در
سایرشهرها ،شهر اصفهان را ترککرده و در سایرشهرهای ایران و کشورهای

ذره بین
مطالبات کارگران اصفهان ازشورای شهر
عضو شورای شهر و دبیر خانه کارگر اصفهان در رابطه با نیازها و اولویت های کارگران گفت :شورای
شهر اصفهان متعلق به همه مردم شــهر بوده و با توجه به این که نیمی از جمعیت اصفهان شاغل
و بازنشسته تامین اجتماعی هستند توجه به مطالبات این قشر بزرگ ،بسیار با ارزش است.
اصغر برشان اظهار کرد :جمعیت بازنشسته تامین اجتماعی اصفهان بیش از  ۲۰۰هزار نفر است که
نشان میدهد جمعیت شهری رو به پیری میرود و شهر باید به سویی حرکت کند که این افراد در
تمامی ابعاد بتوانند از امکانات و فضای شــهری بهره مند شوند ،البته توجه به این موضوع امری
مهم برای اعضای شورای شهر است.
این مسئول ادامه داد :نکته دیگر شهرداری اســت که بهعنوان کارفرمای بزرگ شهری محسوب
میشود و شرایط سخت و متفاوتی بین سازمانهای آن و کارگران فعال در این مراکز وجود دارد
که مجموعه شورای شهر برای رفع چنین تبعیضهایی باید اقداماتی را انجام دهد ،قطعا اگر فردی
که مطلع و آگاه به مسائل و مشکالت کارگری در بین اعضای شورای شهر باشد نسبت به بهبود این
شرایط هم تالش بیشتری انجام میدهد؛ اما متاسفانه در این دوره از شورای شهر در بین نامزدها
جای خالی چنین فردی محسوس است.
وی تصریح کرد :نکته دیگر معیشــت ،درمان و سایر مشکالت اشــتغال و بیکاری این جمعیت
است .اگرچه این مسائل ارتباطی مســتقیم با شورا ندارد ،اما قطعا سمتوسوی شورا در راستای
سیاست ترفیع کالنشهری است و الزم است راهکارهایی ارائه شود که برای عمدهترین قشر این
شهر راهگشا باشد.
برشان تاکید کرد :تیمی میتواند موفق عمل کند که در راستای رفع مشکالت اساسی ،زیست پذیر
بودن ،هوشمند سازی و تبیین بودجه پایدار شــهر قدم بردارد برای این امور تالش کند و شهری
قابل زیســتتر را برای مردمش فراهم آورد ،این امر توسط شورای شهری با ترکیبی از حوزههای
مختلف امکانپذیر خواهد بود.
به گفته این مسئول ،زمانی که شورای فعلی شهر آغاز شد با حقوقهای معوقه زیاد ،تبعیضهای
آشکار بین نیروهای شــرکتهای خدماتی ازلحاظ حقوق و مزایا ،مشکالت کارگران خدماتی در
بحث مشاغل زیانآور و… مواجه بود که این میزان امروز کاهش قابل توجهی داشته و امید است
شورای بعدی نیز خود را مکلف به استمرار این راه بداند.

رضا شــایان ،کارشــناس اقتصادی نیز در این باره به میگوید :برای هدایت
ســرمایهگذار به یک شــهر و ماندگاری در آن منطقه الزم اســت شــرایط و
زیرســاختهای کافی و جذاب هم فراهم شــود .ممکن است قابلیتهای
فراوانی دراصفهان برای سرمایهگذاری وجود داشته باشد ولی آیا شرایطکافی
هم برای ســرمایهگذاری وجود دارد؟ آیا موانع اداری باعث صرف نظر کردن

صنعتی کشور بوده و بخش زیادی از جمعیت آن را نیز کارگران تشکیل میدهند ،بنابراین فراهم
سازی شرایط مناسب برای این گروه قالب در یک شهر ،بسیار پراهمیت است بر این اساس باید
این امر ،از مهمترین ملزومات موردتوجه شوراهای شهری بوده به طوری که شرایطی ایده آل برای
این گروه از لحاظ امکانات شهری ،خدماتی و رفاهی فراهم شود.
این مسئول تصریح کرد :اما در این چند سال اخیر متاســفانه شاهد همکاری و سرمایهگذاری و
استمداد از تشکالت کارگری برای رسیدگی به وضعیت این قشر و ارائه راه حل نبودهایم.
در ادامه احمدی در رابطه با مهمترین مطالبات کارگران از شــورای آینده شــهر گفت :بزرگترین
خواستهای که از سوی این جامعه برای شهر اصفهان مورد نظر است پروژه بیمارستان میالد است
که بر اســاس مصوبه شــورای عالی تامین اجتماعی قرار بر تامین هزینه ساخت آن توسط این
سازمان در شهرهای مختلف برای ارائه خدماتی به قشر کارگر شد؛ اما مدتها میگذرد و همچنان
سنگاندازیها بر سر راه تاسیس چنین بیمارستانی وجود دارد.

معاون توسعه پیشبینی و تحقیقات ادارهکل هواشناسی اصفهان:

بارندگی دراستان  ۳۵درصد کمترازسال قبل است
معاون توسعه پیشبینی و تحقیقات ادارهکل هواشناسی اصفهانگفت :میانگین بارشهای استان در
مجموع ازابتدای سال زراعی تاکنون  ۱۰۷میلیمتراستکه نسبت به بلند مدت  ۳۱درصد و نسبت به سال
گذشته  ۳۵درصد کاهش پیدا کرده است.نوید حاجبابایی افزود :همچنین میانگین بارشهای استان
اصفهان در سال زراعی جاری (اول مهر  ۹۹تا نهم تیرماه  ) ۱۴۰۰به  ۱۰۷میلیمتر رسیده است.وی ادامه
داد :سالکم بارشی را ازابتدای سال زراعی تاکنون پشت سرگذاشتیم وکم بارشی دربیشترنقاط استان
درهشت ماه اخیردیده میشود.معاون توسعه پیشبینی و تحقیقات ادارهکل هواشناسی اصفهان اظهار
داشت :وضعیت بارشها تاکنون در بعضی مناطق استان که بیشتر هم سرچشمههای آبی زاینده رود و
غرب استان است ،نگرانکننده بوده است.وی اضافهکرد :نکته قابل توجه اینکه بیشتربارشهای امسال
درمناطقی اتفاق افتاده استکه درحوضه زاینده رود نیست و درنیمه شرقی و شمالی استان رخ دادهکه
تاثیری در روان آب زاینده رود ندارد و موجب افزایش شرایط تشدید خشکسالی از نوع هیدرولوژیک(
بلند مدت) در استان شده است.حاج بابایی خاطرنشــان کرد :پهن ه خشکسالی استان اصفهان در یک
حدود  ۸۰درصد مساحت اصفهان در یک دوره  ۱۰ساله منتهی به پایان خردادماه نیز درگیر خشکسالی
است بدین معناکه شدت خشکسالی ازنظرکوتاه مدت و بلند مدت دراستان اصفهان افزایش پیداکرده
است .معاون توسعه پیشبینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی اصفهان گفت :تشدید خشکسالی در
این استان موجب محسوس شدن شرایط تنش آبی وکم بارشی شده است.

نماینده مردم شاهین شهردرمجلس:

پتانسیل دریک منطقه مانند دانشگاههای خوب ،موقعیت جغرافیایی و صنایع
مختلف موارد دیگری هم الزمه ورود و ماندگاری یک سرمایهگذار است.این
کارشناس اقتصادی اضافه میکند :اما آنچه برای بقای فرد سرمایهگذاردریک
شهر الزم است بیش از هر مورد ،به امنیت مالی او مربوط میشود که معموال
افراد درامنیت مالی خود تردید دارند؛ اینکه افراد ،سرمایهای را درمحلی خرج
کنند ازبازگشت سرمایه و سوددهی مناسب اطمینان داشته باشند بسیارمهم
استکه متاسفانه با توجه به شرایط فعلی اقتصادی نه تنها دراصفهان بلکه در
همه شهرها و استانها برای این مورد تضمینی وجود ندارد.

درختان چندین ساله خشک نشود ،خواستار بازگشــایی آب برای آبیاری درختان منطقه هستند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به بازگشــایی آب زایندهرود و اعتراض کشاورزان شرق اصفهان
اظهارداشت:کشاورزان شرق معتقد بودندکه آب دراین فصل بازنشود و درفصل پاییزبازگشایی شود.
وی افزود :کشاورزان غرب و دشت برخوار برای اینکه درختان چندین ساله خشک نشود ،خواستار
بازگشایی آب برای آبیاری درختان منطقه هستند.نماینده مردم شاهین شهر ،میمه و برخواردرمجلس
خاطرنشانکرد :برای آبیاری درختان باید این آب بازشود اما قراربودهکه درتاریخ پنجم تیراین اتفاق
بیفتدکه هنوزتصمیمیگرفته نشده است.

خبر روز

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان خبرداد:

رییس اتحادیه چلوکبابی ،رستوران
و تاالرهای پذیرایی اصفهان:

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ازکشف انبارحاوی  ۷۸هزارلیترروغن خودروهای سنگین احتکارشده درعملیات ماموران پلیس

ضررو زیان تاالرداران
اصفهان جبران پذیرنیست
رییــس اتحادیــه چلوکبابــی ،رســتوران و
تاالرهای پذیرایــی اصفهان گفــت :دخل و
خرج تاالرداران در گذشته همخوانی نداشت
و در حال حاضر نیز با وجود شرایط اقتصادی

احتکارروغن خودروهای سنگین دراصفهان

امنیت اقتصادی استان اصفهان خبرداد.سرهنگکامران ریاحیگفت :درپیکمبود روغن خودروهای سنگین دربازارکه باعث به وجود آمدن نوسانات درقیمت اینکاال
شده و مشکالتی را برای دارندگان این نوع خودروها به وجود آورده بود ،ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بالفاصله بررسی موضوع و
برخورد با محتکران این روغنها را دردستورکارخود قراردادند.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود :درادامه با اشرافیت باال و اقدامات
هوشمندانه ماموران ۲ ،انباربزرگ درحاشیه شهراصفهانکه تعداد زیادی روغن خودروهای سنگین درآنها دپو شده بود ،شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضایی از
آنها بازرسی به عمل آمد.وی با بیان اینکه دربررسیهای صورتگرفته مشخص شد ،موجودی انبارها نیزدرسامانه جامع انبارهای اداره صنعت و معدن و تجارت ثبت
نشده بود ،اظهار کرد :در این عملیات  ۷۸هزارلیتر روغن خودروهای سنگین احتکارشــده ،کشف شد.سرهنگ ریاحی خاطر نشان کرد :در این رابطه  ۲نفر که با هدف
سودجویی و فروختن اجناس با قیمت باالتراقدام به احتکارروغنهاکرده بودند ،دستگیرو به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

راهکاری برای برون رفــت از ضررهای مالی
جدید وجــود ندارد.امیرحســین عکافزاده

بازرس کل استان اصفهان مطرح کرد:

به کرونا تاالرها بازگشــایی شدند ؛اما تعداد

سهم فعل و ترک فعل برخی مدیران دروضعیت کنونی زاینده رود

برگزاری مراســم های مختلف کاهش یافته

هفته برگزارمیشود.طباطبایی مهریزی درمورد تفاوت

بوده اســت .همچنین توجیه کارکنان ،برگزاری دوره

آمار گزارشهای مردمی و پرونده های تشکیل شده،

های آموزشی و تذکر انجام شده ،اما در مجموع نحوه

اظهار کرد :آمار قابل توجهــی از گزارشهای مردمی

برخورد با ارباب رجوع در برخی دســتگاه ها مناسب

داریم و مردم اســتان اصفهان مطالبه گر هستند ،اما

نیست .اگر مردم مواردی از عدم تکریم ارباب رجوع و

بسیاری با پیگیری و تذکر شــفاهی و کتبی برطرف

مشاهده می کنند می توانند به سازمان بازرسی اعالم

می شود.وی در مورد افراد دو شغله در دستگاه های

و حتما پیگیری و نتیجه را اعالم خواهیم کرد.بازرس

ادامه داد :هر چند که با کاهش آمار مبتالیان
مراجعه کنندگان به تاالرهــای اصفهان برای
است چرا که به خاطر شــیوع کرونا رغبت به
برگزاری مراســم خصوصا با تعــداد مهمان
های زیاد مورد اقبال مردم نیســت و فرآیند
برگزاری مراسم به خصوص مراسم عروسی
در اصفهان تغییر کرده است.
وی ادامــه داد :ضــرر و زیان تــاالرداران در
روزهای کرونایــی و اعمــال محدودیت ها
جبران پذیر نیست ،دخل و خرج تاالرداران در
گذشته همخوانی نداشت و در حال حاضر
نیز با وجود شرایط اقتصادی راهکاری برای
برون رفــت از ضررهای مالــی جدید وجود
ندارد.رییس اتحادیه چلوکبابی ،رســتوران
و تاالرهای پذیرایی اصفهــان اعالم کرد :اگر

رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران اســتان اصفهان ،در اظهار کرد :به طــور معمول قبل از

شعار باقی میماند.

بهکارهستند و به طورغیرمستقیم به ازای هریک شغل درمعادن  ۱۰تا  ۱۲شغل غیرمستقیم ایجاد میشود.

نماینده مردم شاهین شهر ،میمه و برخواردرمجلسگفت:کشاورزان غرب و دشت برخواربرای اینکه

پروژههایشان وجود دارد؟وی تصریح میکند :بنابراین به غیرازوجود ظرفیت و

بتوان مراسمهای پرشــور را برگزار کرد نهایتا

آرش احمدی،خاطرنشــان کرد :با توجه به این که اصفهان شــهری صنعتی است و دومین شهر

صادر میشود و  ۵۰معدن فعال میشود .وی بیان کرد :حدود  ۹هزار نفر در معادن استان اصفهان مشغول

آب زاینده رود برای آبیاری درختان غرب اصفهان بازگشایی شود

مهمترین مطالبات کارگران اصفهان

شنیده میشود؛ اما پس از گذر این دوره ،بسیاری از این شــعارها تحقق نمییابد و در حد همان

استان صادرشد ،خاطرنشانکرد :بهصورتکلی ساالنه حدود  ۵۰تا  ۶۰فقره پروانه جدید برای معادن دراستان

سرمایهگذاران نمیشود؟ و آیا استقبال مناسب از سرمایهگذاران برای انجام

شــرایط به حالت عــادی و قبــل بازگردد و

انتخابات شــوراهای اسالمی شــهرها وعدهها و بیاناتی مبنی بر بهبود شــرایط مرتبط با کارگران

و بنتونیت دراستان اصفهان وجود دارد.سرجوقیان با بیان اینکه سالگذشته  ۵۲پروانه بهره برداری جدید در

دورهکوتاه مدت افزایش یافته و بیش از ۹۰درصد مساحت استان درگیرخشکسالی است.وی بیانکرد:

رازماندگاری سرمایهگذار

اســامی و پایتخت صنعتی ایران بعد از تهران را بــه خود اختصاص داد.

میلیون تن استخراج میشود.وی اضافهکرد :انواع مواد معدنی ازجمله طال ،سرب ،روی ،آهن ،مس ،باریت

با در نظــر گرفتن وضعیــت اقتصادی صرفا
هزینههای جاری تاالرها تامین می شــود و
راه حلی برای بازگشت به شرایط قبلی وجود
ندارد ،کرونا باعث شــده به خاطر شــرایط
اقتصادی فرهنگ مردم تغییر کند ،فقط باید
امیدوار بود با شکســت قطعی بیماری کرونا
اقتصاد مردم بهبــود یابد.وی عنــوان کرد:
 ۳۰الی  ۴۰درصد تاالرهــای اصفهان تعطیل
هستند ،تعداد افراد شرکت کننده در مراسم
ها به قدری کم شده که مراسم ها به صورت
خانوادگی و در خانه برگزار می شــوند همین
موضوع باعث کاهش مراجعه به تاالرها شده
و کســب و کار این قشــر را تحت تاثیر قرار
داده است.

بازرس کل استان اصفهان با بیان اینکه شرایط کنونی
زاینده رود متاثر از چندین عامل اســت ،گفت :عالوه
بر کمبود بارشها و خشکســالی ،فعل و ترک فعل
برخی مدیران هم در این زمینه ســهم دارد ،به طوری
م میشده و شده ،اقداماتی هم
که اقداماتی نباید انجا 
باید انجام میشدهکه نشده و شرایطی را به وجود آورده
که امروز برای تامین آب شــرب مردم مشکل داریم.
سید محمدمهدی طباطبایی مهریزی در نشستی با
خبرنگاران اظهارکرد :هرســال اول تا هفتم تیرماه به
مناسبت بزرگداشت شهید بهشــتی به نام هفته قوه
قضاییه نام گذاری شــده و برنامه هایی در طول این

عکس روز
رنج بی آبی
روستای ســعادتآباد در  ۸۰کیلومتری
اصفهــان در بخش جرقویه ســفلی قرار
دارد .یکی از مزارع این روستا در نزدیکی
محمدآباد« ،مزرعه آرا» نام دارد.کشاورزان
این منطقه محصوالتی چون صیفیجات،
هندوانه ،خربزه،گرمک،گندم ،جو ،سنجد،
پیاز ،پنبه ،کنجد و حتی گل آفتابگردان را
درزمینهای تقسیم شده میکاشتند ،اما
در  ۱۰سال گذشــته بی آبی و خشکسالی
امان از زمینهای کشاورزی این مزرعه و
کشاورزان بریده است.

اجرایی ،گفت :بارها مکاتبه و تذکر داده ایم و مواردی

کل استان اصفهان درمورد مسئله آب استان نیزگفت:

که اصالح نشد منجربه تشکیل پرونده شد .ما وظیفه

مسئله آب مربوط به یک مشــکل نیست و چندین

خود را انجام داده ایم مگر در مواردی که مطلع نشده

موضوع باعث وقوع چنین شرایطی شده است.کمبود

باشیم.این مقام مسئول در مورد تکریم ارباب رجوع

بارشها و خشکســالی از یک سو و ترک فعل برخی

در استان اصفهان ،گفت :اقداماتی در تکریم از ارباب

مدیران و اقداماتیکه انجام نشده ،همچنین اقداماتی

رجوع انجام شده و بازدیدهایی سر زده از بخشهای

م می شــده و شــده ،باعث شده امروز
که نباید انجا 

مختلف انجام شده است ،ازجمله بازدیدهای سرزده از

شرایطی داشته باشیمکه حتی برای تأمین آب شرب

شهرداری های استان و بررسی موارد و رفع مشکالت

مردم مشکل داشته باشیم.
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ماینرهای قاچاق درشهرکرد جمع آوری شد
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :پس از اطالع ماموران از وجود تعداد زیادی

نظارت ،راهکار حل آشفتگی بازار سیمان چهارمحال و بختیاری؛
عکس :؟؟؟

ماینر غیرمجاز در شهرکرد ،رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟

ســردار منوچهر امان اللهی افزود :ماموران پلیس امنیت اقتصادی اســتان بــا انجام اقدامات
اطالعاتی ،موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرهای غیرمجاز شده و پس از هماهنگی با مقام
قضایی بازرسی الزم را به عمل آوردند.
سردار امان اللهی اضافه کرد :در این بازرسی  ۶۸دســتگاه ماینر غیرمجاز که طبق نظر کارشناسان
ارزش آنها به  ۲۰میلیارد ریال میرسید ،کشف شد.

افزایش  ۵۰درصدی درارائه آموزشهای پیشگیری ازاعتیاد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گفت :در سال گذشته  ۵۵۰هزار
نفر از مردم این استان در تمامی کانونهای هدف در چارچوب سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد
آموزشهای الزم را فرا گرفتند.سید قدیر مرتضوی افزود :در سال گذشته سه هزار و  ۲۲۶کیلوگرم

آرامش دربازارسیمان استان درحالی استکه درماههای

از این تعداد  ۱۵۰نفر معتاد متجاهر بودهاند.مرتضوی به وجود  ۱۹۸خودروی توقیفی در انبار مبارزه

سیمان از استان ،این مصالح ساختمانی در استان دچار

انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط ۵۲ ،باند منهدم و یکهزار و  ۴۶۶معتاد دستگیر شدند که
با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد :از این تعداد  ۱۴۴خودرو در سال گذشته
توقیف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن  ۴۷درصد افزایش داشته است.

پیش به دلیل توزیع نامناسب سیمان ،احتکار و خروج
کمبود شده بود و به راحتی پیدا نمیشد

وی یادآور شد :در سال گذشته  ۱۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال از محل فروش خودروهای توقیفی
عرضه مبارزه با مواد مخدر در استان درآمدزایی و برای برنامههای مقابله با مواد مخدر هزینه شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت :در سال  ۱۳۹۹تعداد خانوادههای
آسیبدیده ناشی از آسیبهای اجتماعی مانند طالق ،اعتیاد و زندان این استان چهار هزار و ۵۱۳
مورد بود.وی گفت :در این مدت چهار هزار و  ۹۵۳نفر از جمعیت اســتان زیرپوشش برنامههای
پیشــگیری از اعتیاد در محیط خانواده قرار گرفتند و در سال گذشــته پذیرش معتادان در مراکز
دارویی و اقامتی  ۲۷هزار و  ۹۴۹نفر بود.

به سبب نظارتها و بازرسیهای صورت گرفته  ،بازار سیمان چهارمحال و
بختیاری ازآشفتگی خارج شده است .حال سوال اینجاستکه چرا زودتر

هندوستان؛ مبدأ صادرات بادام ازچهارمحال و بختیاری

نظارتها انجام نمیشود تا بازارهم دچارالتهاب نشود؟همانطورکه نظم و

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :جایگاه اول تولید

انسجام درتولید ضروری است ،انضباط و استمراردرنظام توزیع نیزاهمیت

بادام آبی در ایران متعلق به استان است و بخش عمده صادرات بادام از چهارمحال و بختیاری به
کشور هندوستان صورت میگیرد.
ابراهیم شــیرانی افزود :در حال حاضر  ۱۶هزار هکتار از مســاحت اســتان زیر کشت بادام آبی و
همچنین یک هزار هکتار زیر کشت بادام دیم قرار دارد که عمده باغات بادام در شهرستان سامان
واقع شده است.شــیرانی اضافه کرد :عمده ارقام تولیدی بادام در استان رقمهای مامایی ،ربیع،
سفید ،سنگی و شاهرودی بوده که به دلیل پررونق بودن بازار فروش و همچنین باتوجه به موضوع
صادرات رقم مامایی ،بخش عمدهای از تولیدات بادام استان را به خود اختصاص داده و حدود پنج
هزار و  ۸۰۰هکتار از سطح زیر کشت بادام متعلق به رقم مامایی است.
وی تصریح کرد :بخش عمده صادرات بادام از اســتان به کشور هندوستان صورت میگیرد و رقم
مامایی سهم بیشــتری در میزان صادرات بادام دارد همچنین مقدار محدودی از بادام صادراتی
چهارمحال و بختیاری نیز رقم ربیع است.
شیرانی گفت :در سالهای اخیر برای مقابله با سرمازدگی از سوی جهادکشاورزی استان ،رقمهای
شاهرودی که جزو ارقام دیرگل بادام محسوب میشود در بین باغداران توزیع شد ،اما کشاورزان
به دلیل قیمت باالتر رقم مامایی ،بازار فروش بهتر و امکان صادرات این محصول تمایل بیشتری
به کاشت رقم مامایی دارند.

خاصی دارد و عدم رعایت این مهم میتواند موجب اخالل در بخشهای
متعدد بازارشود بنابراین نیازبه سیاستگذاریهای متناسب با هرشرایط
از الزامات ثبات بازار خواهد بود.اما برخی مواقع در اثر مشکالت مختلف
مانند عدم توان تامین مــواد اولیه ،تحریم ،عدم برنامهریزی مناســب

مدیــرکل تعزیرات حکومتی چهارمحــال و بختیاری  ،اظهارداشــت :در

کارخانههای سیمان ،ادامه داد :درحال حاضرخروج سیمان ازچهارمحال

خصوص بازرسیهای مربوط به سیمان از  17واحد صنفی توزیع سیمان

و بختیاری به شرط تامین بازارداخل این استان صورت میگیرد.

در شیفتهای صبح و بعدازظهر به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی
از جمله احتکار و گرانفروشی بازرسی مشترک صورت گرفت و  12واحد
تذکرو برای مابقیگزارش تهیه شد.محمدرضا عمرون تصریحکرد :درادامه
تعداد  5فقره پرونده تشکیل و به این ادارهکل ارسال شدکه به تعداد  3فقره
رسیدگی و متخلفان به لحاظ تخلف احتکاربه پرداخت مبلغ  257میلیون

آرامش به بازارسیمان استان بازگشت
نزاده ،عامل توزیع سیمان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه
مهران محبیا 
کارخانه سیمان شهرکرد روزانه 2هزار و  500تن تولید دارد ،عنوان داشت:
بازرســیهای الزم از انبارها و کارخانههای اســتان از سوی دستگاههای

و سیاســتگذاریهای صحیح ،مشــکالت اقتصادی و ...نظام تولید یا

ریال بهعنوان جزای نقدی محکوم و سایرپرونده ها درحال رسیدگی است.

کاال ،احتکار ،گرانفروشی و قاچاق نیز به دنبال آن پدید میآید.سیمان

شرط انتقال ،تامین داخل استان است

هیچ مشکلی در تولید و توزیع سیمان در چهارمحال و بختیاری نداریم،

معاون بازرسی ،نظارت و مبارزه با قاچاق سازمان صمت استان با اشاره به

بیان کرد :در حال حاضر ســیمان تولیدی کارخانهها در استان توزیع و به

توزیع یا هر دو دچار آسیبهایی میشوند که کمیابی و نایابی محصول یا
ت مدیدی دربسیاری ازمناطقکشوربه ویژه
یکی ازکاالهایی استکه مد 
استان چهارمحال و بختیاری نوساناتی را پشت سر گذاشت و کمبود آن
چالشهای زیادی برای مردم و پیمانکاران ســاختمان ایجاد کرد که با
تدابیر صورت گرفته اکنون به ثبات نسبی رسیده است.احتکار و کاهش
تولید مسائلی بودکه مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری درماه ابتدایی
سال جاری ،برای آشفتگی بازار سیمان بیان کرده بودند که همین مسئله
سببکمبود سیمان دربازارشده بود .اکنون پس ازگذشت حدود یک تا 2
ماه ازنوسانات بازارسیمان ،باید این سرانجام این آشفتگی را بررسیکرد.

مدیر شعب پست بانک چهارمحال و بختیاری خبرداد :

ن دربرخی استانهای
چالشهایکمبود سیمان وکارخانههای تولیدی آ 
کشور ،تشریح کرد :سیمان در دو اســتان هرمزگان و فارس کشور دچار
کمبود شــده بود که به همین دلیل از چهارمحال و بختیاری انتقال پیدا
میکرد و سببکمبود دراین استان شده بود.غالمرضا قائدامینی ،با اشاره
به تشدید بازرسیها طی ماههایگذشته ،بیان داشت :به منظورجلوگیری
از کمبود سیمان و قاچاق آن از استان به سایر استانها صادرات این کاال
را ممنوع کردیم و تا مدتها سیمان از کارخانه خارج نمیشد.قائدامینی

مرتبط انجام میشود و خروج سیمان ازاستان ممنوع و همین امرموجب
برگشت بازاراین محصول به حالت عادی شد.وی با اشاره به اینکه اکنون

اندازه کافی در بــازار وجود دارد که در صورت مازاد این محصول به ســایر
استانها انتقال داده میشود.آرامش دربازارسیمان استان درحالی است
که در ماههای پیش به دلیل توزیع نامناسب ســیمان ،احتکار و خروج
سیمان از استان ،این مصالح ساختمانی در استان دچار کمبود شده بود
و به راحتی پیدا نمیشد.اکنون که در فصل ساخت و ساز قرار داریم ،نیاز
به سیمان بیشترحس میشود ،برای همین باید نظارتها تشدید شود تا
دوباره دچارکمبود سیمان دراین فصل ازسال نشویم.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تشریح کرد:

ایجاد  ۱۰۹باجه پست بانک درچهارمحال

کاهش سطح زیرکشت محصوالت زراعی

و بختیاری

مدیــر شــعب پســت بانــک چهارمحــال

محکومیت محتکران بازارسیمان استان به جزای نقدی

با اشاره به نظارت شبانهروزی بر فروشگاهها ،انبارهای سطح شهر و انبار

درچهارمحال و بختیاری

شــده ،همچنین  ۶۰درصد هدفگذاری مربوط به

مدیرکل جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیاری

اســت و بقیه عملیات کشــت حبوبات بهصورت

و بختیــاری اظهــار داشــت :پســت بانــک

سال  ۱۴۰۰نیز انجام شده است.

گفت :پارسال ،سطح زیرکشــت محصوالت بهاره

دستی انجام میشود و این تغییر رویه در راستای

یــک نهــاد مالــی ،امــا بــا ماهیــت حمایتی و

وی گفت :نرخ مصــارف به منابــع در چهارمحال

 ۱۷هزار و  ۵۰۰هکتار بود که امســال این سطح به

کاهش هزینههای تولید ،صرفه جویی در مصرف

اجتماعی اســت تــا در مناطق محــروم خدمات

و بختیــاری حــدود  ۸۷درصــد اســت در حالی

دلیــل کاهش بارندگــی ،بروز خشکســالی و کم

نهادههای تولید شــامل بذر ،کود و سم و همچنین

مالــی ارائــه دهــد و از مهاجــرت روســتاییان

کــه نــرخ اعــام شــده از ســوی پســت بانک

آبی در اســتان به بیش از چهار هزار هکتار کاهش

صرفهجویی در مصــرف آب ،انرژی در ســوخت

جلوگیری کند.

بــرای این اســتان  ۷۵درصد بــود ،اما بــه دلیل

یافته است.

ماشین آالت است.

عطاءا ...ابراهیمی افزود :امســال ،کشت مکانیزه

وی اظهــار داشــت :همچنین این حرکت ســبب

محصــوالت بهــاره شــامل ســیبزمینی ،ذرت

افزایش سطح سبز محصول و تراکم مناسب بوته

علوفهای ،چغندر قند و حبوبــات از جمله لوبیا در

در واحد سطح ،تسریع و تسهیل در عملیات کاشت

سطح  ۱۳هزار و  ۴۰۰هکتار انجام شد.

و کشت به موقع با استفاده از ادوات و دستگاههای

علیرضا شــجاعی افزود :پست بانک استان دارای

اســتقبال مــردم بــه ویــژه در روســتاها برای

پنج شــعبه در شهرستانهای شــهرکرد ،بروجن،

کارآفرینــی و اشــتغال ایــن نــرخ افزایــش

لردگان ،فارســان و اردل اســت و  ۱۰۹باجه تحت

یافته است.شــجاعی تصریح کرد :پســت بانک

نظر این شعب ایجاد شده که  ۱۱۰نفر نیروی شاغل

چهارمحــال و بختیــاری در بحــث تســهیالت

دارند.

اشــتغالزایی روســتایی ازجمله بانکهای عامل

شجاعی اضافه کرد :تاکنون  ۱۶۰درصد هدفگذاری

بود ،سهم این بانک  ۷۰میلیارد تومان تعیین شد که

مشــخص شــده برای این بانک در استان محقق

تاکنون  ۵۶میلیارد تومان آن به متقضایان پرداخت

مفاد آراء
 4/15تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضــوع مــاده  3قانون ومــاده  13آئیــن نامــه قانون تعییــن تکلیف
وضعیت ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره
 140060302007001252مورخ  1400 / 04 / 03هیــات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام
موسوی قهدریجانی فرزند سیدحمید نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  154 / 35مترمربع پالک از  411اصلی واقع در شرودان خریداری
ازمالک رســمی مهدی کیانی فرزند محمد اســماعیل محرزگردیده است لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/ 04 / 10
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400 / 04 / 26 :
م الف 1157002 :حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 4/16تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضــوع مــاده  3قانون ومــاده  13آئیــن نامــه قانون تعییــن تکلیف
وضعیت ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره
 140060302007001057مورخ  1400 / 03 / 24هیــات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در

شده است.وی ادامه داد :از  ۱۰۹باجه موجود برای
 ۹۹باجه تاییده نهایی اخذ شــده که امید است تا
پایان شــهریورماه تاییده نهایی صادر شــود ،برای
 ۶۳باجه نیز بانک مرکزی مجوز رسمی صادر کرده
است و حدود  ۱۰باجه دیگر تازه تاسیس و نوبنیان
هســتند و فرآیند اخد تاییده و مجــوز برای آنها
پیگیری میشود.

واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی
عزت امین اختر فرزند لطفعلی ششــدانگ یکباب کارگاه بلوک زنی به مســاحت
 1411 / 34مترمربع پالک  447اصلی واقع در اشترجان خریداری از مالک رسمی
عزت مرعشی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/ 04 / 10
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400 / 04 / 26 :
م الف  1157000 :حســین زمانــی علویجه رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان
مفاد آراء
 4/17تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضــوع مــاده  3قانون ومــاده  13آئیــن نامــه قانون تعییــن تکلیف
وضعیت ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره
 140060302007001040مورخ  1400 / 03 / 23هیــات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی
زهراســلیمانی آب نیلی فرزنــد عوضعلی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت
 251 / 29مترمربع پالک  45اصلی واقع در آبنیل خریداری ازمالک رسمی محمد
صادق سلیمانی آبنیلی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور

ابراهیمی اضافه کرد :کشت مکانیزه در محصوالتی

کارنده کشت میشود.

مثل ســیبزمینی ،ذرت علوفــهای و چغندر قند

ابراهیمی تصریح کرد :کشــت مکانیزه چغندر قند

 ۱۰۰درصد و در حبوبــات از جمله لوبیــا  ۹۲درصد

در ســطح یک هزار و  ۴۰۰هکتار با استفاده از ۱۵۰

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/ 04 / 10
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400 / 04 / 26 :
م الف 1156809 :حســین زمانــی علویجه رئیس ثبت اســناد وامالک
فالورجان
اخطار اجرایی
 4/18مشخصات محکوم علیه -نام :سید عبدالعظیم موسوی سید محمدی  -نام
پدر :سید جعفر  -شغل آزاد – نشــانی محل اقامت :مجهول المکان –مشخصان
محکوم له-نام :مسعود جمالی باوکالت یعقوب کیخائی – نام پدر :رجبعلی – شغل:
آزاد – نشانی محل اقامت :قهدریجان خیابان امام جنب بانک ملی -محکوم به -به
موجب رای شماره  885 / 98تاریخ  98 / 11 / 28حوزه چهارم حقوقی شورای حل
اختالف شهرستان فالورجان .محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد
میلیون تومان بابت اصل خواسته ( یک فقره چک به شماره -12-9062-270368
 95 / 06 / 25عهده بانک ملی ) و مبلغ پنجاه و پنج هزار تومان هزینه دادرســی
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدورچک تا اجرای حکم نســبت به شــاخص
تورم و نیــز پرداخت مبلغ یکصد و چهــل و چهار هزار تومان حــق الوکاله وکیل
و حق محکوم لــه و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت میباشــد .
م الف  1156691 :دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف
فالورجان
فقدان سند مالکیت
 4/19نظر به اینکه خانم مهر آفاق امامی بیستگانی فرزند مجتبی به استناد  2برگ

دستگاه ردیفکارپنوماتیک ،نئوماتیک و مکانیکی
انجام شده است و محصوالت کشت ذرت علوفهای
نیز در سطح سه هزار و  ۷۰۰هکتار ،کشت محصول
سیبزمینی در ســطح چهار هزار هکتار با استفاده
از  ۵۵۰دستگاه غده کار ســیبزمینی و انواع لوبیا
در ســطح چهار هزار و  ۳۰۰هکتار توسط تعداد ۱۱۳
دستگاه لوبیا کار انجام شد.

استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رســم ًا گواهی شده مدعی است که
سند مالکیت ششــدانگ یکباب خانه پالک  3فرعی از  -339اصلی واقع در محله
بیستجان شهر زاینده رود لنجان بخش  9ثبت اصفهان که در صفحه  23دفتر -39
امالک این اداره ذیل شماره  5893به نام وی ،ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی
 275358صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی
مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده،
طبق ماده  120اصالحی آئین نامه قانون ثبت ،مراتب آگهی می شود که هر کس
مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد
از تاریخ انتشار این آگهی تا  10روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را
کتب ًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در
صورت اعتراض ،اصل سند یا سند معامله ارائه نشود ،اداره ثبت ،المثنای سند مالکیت
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کــرد .م الف1156688 :
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان

اعالم مفقودی
ســند خــودروی ســمند مــدل  1393بــه
رنــگ ســفید -روغنــی بــه شــماره پــاک
ای ران  927-67ن  65و شــماره موتور  147H0091439و
شماره شاســی  NAACJ1JC5EF173070و شناسه
ملی خــودرو  IRFC931V1TC173070به نام خانم
مهناز ذوقی آقایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

جامعه

بامسئولان
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رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان:

 ۶۰درصد کنکورهای امسال اصفهان دختران هستند
رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهانگفت :درکنکور ۱۴۰۰اصفهان ۲۳ ،هزارو  ۵۴نفردانش

پایان تلخ زندگی آقا معلمی که مقابل دادگستری اصفهان خودسوزی کرد؛

آموزدخترمعادل  ۶۰.۸درصد درآزمونکنکورشرکت میکنند.

شمع شدی ،شعله شدی ،سوختی!

محمدرضا ایروانی در خصوص آخرین وضعیت برگزاری آزمون کنکور  ۱۴۰۰اظهار کرد :آزمون سراسری
کنکور ۱۴۰۰همزمان با سراسرکشورصبح روزچهارشنبه  ۹تا شنبه ۱۲تیرماه درچهارنوبت در ۲۸شهرستان
استان ۴۱۴ ،شهرو  ۶۱۰حوزه امتحانی برگزارمی شود.
وی افزود :درشهراصفهان  ۲۳هزارو  ۵۴و معادل  ۶۰.۸درصد زن و  ۱۴هزارو  ۸۵۵نفرمعادل  ۳۹.۲درصد
مرد درآزمون شرکت خواهندکرد.
رییس ستاد برگزاری آزمونهای دانشــگاه اصفهان تصریح کرد :آزمون صبح دیروز و با برگزاری آزمون
گروه هنر ،پنجشنبه  ۱۰تیرماه به طورهمزمانگروه علوم ریاضی و انسانی ،روزجمعه  ۱۱تیرماهگروه علوم
تجربی و روزشنبه  ۱۲تیرماه آزمون زبانهای خارجی برگزارمیشود.
وی ادامه داد :دراستان اصفهان  ۸۲هزارو  ۷۲۳نفرداوطلب به رقابت خواهند پرداختکه بیشترین سهم
مربوط بهگروه علوم تجربی با  ۳۱هزارنفرو سپسگروه علوم انسانی با  ۱۹.۵هزارنفراست.

بهگفته همکاراین مدیرمدرسه و معلم ریاضی ،ازدست دادن
حاصل ۲۰سالکاروتالشمعلمیبرایاینفردزحمتکشکه

تماموقتشراباکاروتدریسپرکردهبودقابلتحملنبودهاست

ایروانی با اشاره به اینکه در حوزههای امتحانی بر اساس دستور العملهای سازمان سنجش و سازمان
بهداشت تمامی شیوه نامه ها و فاصله اجتماعی رعایت شده است ،گفت :از داوطلبان کنکور درخواست
میشود ماسک سه الیه به همراه داشته باشــند و از تجمع جلوگیری و قبل از برگزاری آزمون در محل
حاضرباشند.
وی تاکیدکرد :ازوالدین درخواست میکنیم به هیچ وجه به همراه فرزندان خود به محل برگزاری آزمون
مراجعه نکنند ،زیرا ما هیچ محلی برای استقرارخانوادهها نداریم.

مدیرکل سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

 ۱۵درصد اززوجین ایرانی ،ناباروری مطلق دارند
مدیرکل سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :حدود ۱۵
درصد اززوجین ایرانی دارای ناباروری مطلق درطول زندگی خود هستند و بیش از ۲میلیون زوج نابارور
درکشورداریم.
سیدحامد برکاتی افزود :براساس نتایج پژوهش جدیدیکه دردوران شیوع ویروسکرونا انجام شده
ایسنا :متاســفانه خبر صحت دارد .طی روزهای گذشــته ،مدیر یکی

حادثه بی نتیجه بوده و یکی از همکاران امین کیانپور ،بی اینکه بخواهد

معمول و پیش بینی نشده نداشته و بسیار آرام و فهمیده بوده است.

از دبیرســتانهای اصفهان ،مقابل ســاختمان دادگستری این شهر

نامش فاش شود ،در گفت و گو با ایسنا اظهار میکند :با آقای کیانپور

توانایی او در تدریس درس ریاضی نیز تا حدی بوده که همه مدارس

خودسوزی کرده و همه را در بهت و حیرت فروبرده است.

از سال ها قبل دوست و همکار بودم .حدودا  ۴۳ساله و بسیار با اخالق

درخواست داشته اند با او همکاری کنند.

امین کیانپور ،مدیر دبیرســتان نجفی یک در ناحیــه پنج آموزش و

و باهوش بود .به این دلیل که در تدریس مهارت زیادی داشت معموال

به گفته همکار این مدیر مدرسه و معلم ریاضی ،از دست دادن حاصل

پرورش اصفهان ،مدتها درگیر پرونده شــکایت برای باز پس گیری

کالسهای فوق العاده مدرسه را به او می سپردیم.

 ۲۰سال کار و تالش معلمی برای این فرد زحمت کش که تمام وقتش

آپارتمانی بوده که مالک ،آن را به دو نفر فروخته بوده اســت .او پس

وی می گوید :همکارم چند سال قبل با همه دارایی خود ،آپارتمانی را در

را با کار و تدریس پر کرده بود قابل تحمل نبوده است.

از مدتها رفت و آمد به دادگاه ،اعالم کرده بوده که اگر حقش را به او

خیابان رباط سوم خریده بود و بعدا متوجه شدیم مالک این آپارتمان

این مدیر مدرســه ،با بیان اینکه از جرئیــات روز حادثه اطالع زیادی

ندهند خودش را مقابل ســاختمان دادگستری آتش می زند و وقتی

آن را به دو نفر فروخته است.

ندارد ،ادامه می دهد :هنوز نخواسته ام به خاطر شرایط بسیار بدی که

دادگاه حق را به خریدار اول داده ،تهدید خود را عملی کرده است.

آقای کیانپور مدتها پیگیر حل و فصل این مشکل بود تا اینکه قاضی

خانواده همکارم دارند با آنها صحبت کنم.

به روایت شــاهدان عینــی ،ایــن معلم ریاضــی که مدیــر یکی از

رای داد ملک متعلق به خریدار اول است و برای او حکم تخلیه صادر

وی می گوید :در این وضعیت اقتصادی فرهنگیان شــرایط بســیار

دبیرســتانهای اصفهان هم بود ،روز یکشنبه ششــم تیرماه ،درست

کرد.

سختی دارند .معاون پرورشی مدرســه ما با  ۲۶سال سابقه معلمی

جلوی ساختمان دادگستری کل استان اصفهان در خیابان نیکبخت،

این معلم دبیرســتان تصریح می کند :شــنیدم که روز قبل از حادثه

هنوز مستأجر است و صاحبخانه از او  ۳۰۰میلیون تومان رهن خواسته

ظرف بنزینی را روی ســر خود خالــی کرده و تالش رهگــذران برای

همکارم به نمازخانه دادگستری رفته و به قاضی گفته اگر این خانه را

اســت .مگر درآمد یک معلــم چقدر اســت؟ وقتی با این شــرایط،

خاموش کردن آتشی که مسئله حل نشده زندگی او در آن می سوخته،

از من بگیرید خودم را جلوی دادگاه به آتش می کشم .همه ما از اینکه

فردی صاحــب خانه می شــود اما یکباره بــه او می گوینــد که خانه

به جایی نرسیده است.

او چنین کاری را انجام داده در بهت و حیرتیم و آن را باور نکرده ایم.

متعلق به دیگری اســت و باید آن را تخلیه کنی چه حالی به او دست

تالش ایسنا برای گفت وگو با دادســتان اصفهان درباره جزئیات این

وی تاکید می کند که آقای کیانپور ســابقه برخورد عصبی و رفتار غیر

می دهد؟

خبر روز

اخبار
رییس پلیس راهور استان اصفهان:

رد پای قاچاقچیان درورود
پوشاک نامتعارف به اصفهان

علت تصادف بزرگراه شهید کشوری و مرگ زن  ۳۵ساله
مشخص شد

نایب رییس اتحادیه پوشاک استان اصفهان

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت :تخطی از ســرعت مطمئن و نبود ایمنسازی راه ،دلیل

گفت :هرساله با فرارســیدن فصل تابستان

تصادف در بزرگراه شهیدکشــوری و مرگ زن  ۳۵ســاله بود .ســرهنگ محمدرضا محمدی با
اشــاره به حادثه بزرگراه شهید کشوری
اصفهان گفت :این حادثه ساعت  ۱۱و ۳۰
دقیقه در مســیر غرب به شرق بزرگراه
شهید کشوری براثر برخورد یک دستگاه
ســواری پژو  ۴۰۵با تیر پایه روشنایی
حاشیه راه اتفاق افتاد.
وی افزود :متاســفانه راننده  ۳۵ساله
شــخص مونــث در دم فــوت و دیگر
سرنشــین خودرو به شــدت مجروح
شد .رییس پلیس راهور استان اصفهان
با بیان اینکه بدون توجه به علت تصادف میتوان گفت شــدت خســارت وارده به وسیله نقلیه و
شدت صدمات به سرنشینان از ناایمن بودن و ضعف ایمنی در بدنه خودرو حکایت دارد ،ادامه داد:
به عبارتی ضعف ایمنی خودرو هم در میزان خسارات و هم در شدت صدمات وارده به سرنشینان
بســیار تاثیرگذار بوده و نقش مستقیم داشــته اســت.وی با بیان اینکه علت تصادف در حادثه
ترافیکی عصر سه شنبه به استناد تبصره سه ماده  ۱۴قانون جدید اخذ جرائم رانندگی  ۵۰ - ۵۰به
صورت مساوی ناشی از عدم توانایی در کنترل وســیله نقلیه به علت تخطی از سرعت مطمئنه از
سوی راننده سواری پژو و عدم اصالح و ایمن سازی راه از سوی سازمان مربوطه بوده است ،ابراز
داشت :ایمن سازی معابر شهری و به ویژه بزرگراهها باید در دستور کار ویژه مسئوالن قرار گیرد.

سخنگوی آتشنشانی اصفهان تشریح کرد:

جزئیات آتشسوزی مینیبوس درخیابان «مشیر» اصفهان
یک دستگاه مینیبوس در خیابان مشیر گرفتار حریق شد و به طور کامل در آتش سوخت.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان اظهار کرد :وقوع حادثه حریق در یک دستگاه مینیبوس
در خیابان مشیر در ساعت  ۱۲:۲۷به سامانه  ۱۲۵سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اصفهان گزارش شد که بالفاصله آتشنشانان از ایستگاه  ۲۲به محل حادثه اعزام شدند و حریق
را اطفا کردند .فرهاد کاوه آهنگران ،با بیان اینکه علت حادثه در دســت بررسی است ،افزود :این
حادثه مصدوم نداشت و تنها باعث خسارت مالی شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان بیان کرد:

جزئیات حادثه انفجارپیک نیک در«زیباشهر» اصفهان
 ۱۰نفر در حادثه انفجار کپسول گاز پیک نیک راهی بیمارســتان شدند .سخنگوی مرکز اورژانس
اصفهان با اشاره به انفجار کپســول گاز پیک نیک ،اظهار کرد :این حادثه در ساعت  ۲۱:۰۶به مرکز
اورژانس اصفهان اعالم شــد .عباس عابدی در خصوص محل حادثه ،تصریح کرد :این حادثه در
زیباشهر رخ داده است .سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان با بیان اینکه این حادثه مورد
فوتی نداشته است ،افزود :دو کد اورژانس  ۱۱۵برای امدادرسانی به مصدوم به محل حادثه اعزام
شد و مصدومان را به بیمارستان محمد رسول ا ...مبارکه انتقال دادند.وی با اشاره به مصدومان
این حادثه ،افزود :در این حادثه  ۱۰نفر مصدوم شدند که همگی مرد بودند.

بزرگ ترین دغدغه مسئوالن اتحادیه پوشاک
استان اصفهان مقابله با لباسهای نامتعارف
در بازاربوده چراکه وجود چنین پوشاکی لطمه
بســیاری به کارگاههای تولید پوشاک استان
واردکرده است.رضا باطنی ادامه داد :متاسفانه

است  ۱۲.۴درصد از زوجین ایرانی دارای ناباروری اولیه هســتند یعنی به هیچ عنوان امکان باروری با
روشهای معمول برای آنها وجود ندارد و  ۱۶درصد هم ناباروری ثانویه دارند.
وی با بیان اینکه این پژوهش در ۳۱مرکزاستان و سه شهرستان ازهراستان روی جمعیت حدود  ۳۱هزار
نفرانجام شده است ،اظهارداشت :بروزناباروری بین زوجین ایرانی ساالنه  ۷۰تا  ۸۰هزارمورد استکه در
بدترین حالت به یکصد هزارهم میرسد.
برکاتی با تاکید بر اینکه اگر عوامل ناباروری زود تشخیص داده شود ،این آمار نصف خواهد شد ،اضافه
کرد :دراین صورت،کمتراز ۲۰درصد اززوجین ناباروربه روشهای با فناوری باال وگران قیمت برای درمان
نیازدارند وکشوراین امکان را خواهد داشتکه با هزینهکمتربرناباروری غلبهکند.
ت وزارت بهداشــت اززوجین ناباروردرزمینه خدماتکمک باروری ،دارو درمانی
وی با اشــاره به حمای 
و سونوگرافی خاطرنشانکرد :منابع خوبی نیزدراین زمینه دربودجه امسال پیش بینی شده است.
مدیرکل ســامت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشــت به اجرای طرح جدیدی برای کاهش
ناباروری اشارهکرد وگفت :اگرموارد ناباروری و زمینههای ایجاد آن زود تشخیص داده شود ،نیمی ازآنها با
روشهای معمول قابل درمان و مدیریت هستندکه دراین پیوند ،یک طرح آزمایشی در ۶شهرستان اجرا
میشود و بانوان پس ازرسیدن به سن بلوغ ،مورد غربالگری و شناسایی عوامل ناباروری قرارمیگیرند.
برکاتی ادامه داد :اگرعوامل ناباروری دراین افراد تشخیص داده شد مداخله اولیه برای رفع آن انجام شده
و اگرنیازبه مداخله تخصصی باشد به پزشک مربوطه ارجاع میشود.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان :زنگ خطر قرمز شدن اصفهان به صدا درآمده است؛

پیک به پیک با کرونا!

سخنگوی ستاد استانی مقابله باکرونا دراصفهان،گفت :با ورود موج پنجمکرونا و شتاب انتشارآن و تغییررنگ شهرستان ها ،اصفهان درمعرض خطرقرمزشدن قراردارد.
حجت ا ...غالمی درباره آخرین محدودیتهایکرونایی ،اظهارکرد :وضعیت استان تا هفته قبل متعادل و بین زرد و نارنجی بود ،اما اکنون پنج شهرستان ماکه دروضعیت
زرد قرارداشتند نارنجی شده اند و تعدادکل شهرستان های زرد استان به  ۹شهرستانکاهش یافت.وی افزود :درحال حاضر ۱۵شهرستان استان وضعیت نارنجی دارند
که باید رعایت دقیق دستورالعمل ها دردستورکارقراربگیرد.سخنگوی ستاد استانی مقابله باکرونا دراصفهان با هشداردرباره تغییرزنگ خطرشهرستان ها به وضعیت
قرمزتصریحکرد :با توجه بهگرمی هوا و ضرورت چرخش هوا ،بازبودن درو پنجره ها توصیه می شود زیرا اینکارمی تواند به جلوگیری ازشیوع بیماریکروناکمککند.
وی ادامه داد :همچنین برای کنترل شیوع ویروس کرونا در استان های مجاور شرقی و جنوبی که در وضعیت قرمز دارند ،مانند یزد ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و
بوشهر ،طرح جامع هوشمند منع تردد درسفرازاین استان ها به استان اصفهان و بالعکس برقرارشده است.غالمیگفت :درحال برنامه ریزی هستیم تا تردد درمحورهایی
راکه به استان های قرمزمنتهی می شود ،ممنوع اعالمکنیم.غالمی ازفعالیت مترو درروزجمعه به دلیلکنکورخبرداد و افزود :با هماهنگی شهرداری تعداد اتوبوس های
منتهی به مراکزآزمون افزایش پیدا خواهدکرد و حتی درداخل دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی نیزتعدادی اتوبوس برای جابه جایی رایگان پیش بینی شده است.

یکی ازدالیل برخورد نکردن با پوشاک نامتعارف
در بازار ،نبود بازرسان کافی برای انجام نظارت

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

و همــکاری نکردن دســتگاههای اجرایی در

موردی ازکرونای جهش یافته هندی دراصفهان مشاهده نشده است

پایتخت است چرا که نظارت بایستی از تهران
آغازو سپس دراستان های دیگرمانند اصفهان
سرعت بگیرد ،البته جدای از این موارد راهکار
اصلی اتحادیه پوشاک اســتان اجرای طرح
کد گذاری لباسهای موجود در بازار اســت.
نایب رییس اتحادیه پوشاک استان اصفهان
تاکید کرد :ایــن کد گذاری میتوانــد در روند
شناسایی پوشاکیکه با عرف اجتماعی جامعه
کشور ما ناســازگار استؤ کمک بســزایی کند.
باطنی ادامه داد :این موضــوع را باید در نظر
داشــته باشــیم که به تازگی ورود بسیاری از
این پوشــاک نامتعارف به داخل بازار از سوی
برخی کارگاههای غیــر قانونی خانگی صورت
میگیرد که برخورد کردن بــا آنها ورود دیگر
ســازمانهای نظارتی را میطلبد.وی اضافه
کرد :پیش بینی میشــود بیــش از  ۱۰۰هزار
کارگاه تولیدی پوشــاک نامتعارف خانگی در
سطح استان اصفهان وجود داشته باشد.نایب
رییس اتحادیه پوشاک استان اصفهان تاکید
کرد :بسیاری از این کارگاههای تولید پوشاک
نامتعارف خانگی محصول خــود را به دالالن
میفروشــند و از طرف دالالن این اجناس با
قیمتهای بی منطقی به دســت مشتریان
میرسد.باطنی ادامه داد :یکی دیگر از مزایای
طرح کد گذاری ،تشخیص لباسهای قاچاق
از لباسهای تولید داخل اســت که میتواند
کمک شایانی به تولیدکنندگان داخلی درحوزه
پوشاک کند.وی گفت :اجرای طرح کد گذاری
ابتدا باید ازتهران انجامگیرد و بعد با پشتیبانی
اصفهان روند انجام آن تسریع شود.

وی افزود :اکنون  ۶۳هزار دوز واکسن سینوفارم وارد

خواهیم داشت.وی درخصوص خطرنوع جهش یافته

شــده و دیگر محموله های واکســن نیز در راه است.

هندی کرونا و تشخیص آن در استان اصفهان ،گفت:

واکسیناسیون دوز دوم باالی  ۷۰ســاله ها و دوز اول

تاکنون موردی در اصفهان ثابت نشــده ،اما با توجه به

دیگرگروه ها طبق زمان بندی وزارت بهداشت دراستان

اینکه جنوب کشور درگیر این نوع ویروس شده و موج

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه

انجام می شود.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

قرمزی ازسمت حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای

در حال حاضر نــوع جهش یافته هنــدی گونه غالب

در خصوص اختصاص واکســن تولیــد داخل با نام

عمان به سمت مرکز و شمال کشور وارد می شود ،باید

کروناست،گفت :تاکنون موردی ازکرونای جهش یافته

برکت به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،گفت :دو هزار

آمادگی داشته باشیم.

هندی دراصفهان مشاهده نشده است.

دوز واکسن برکت به دست ما رسیده که در نظر داریم

چنگیز با تاکید براینکه گونه غالب کرونا در حال حاضر

طاهــره چنگیــز در خصــوص آخریــن وضعیــت

واکسیناسیون مجریان برگزاری ستادهای انتخاباتی

این نوع جهــش یافته هندی اســت ،از آمادگی کادر

واکسیناسیون در استان اصفهان ،اظهار کرد :محموله

با این سهمیه انجام شود.چنگیزدرباره واکسنکونژوگه

درمان خبــر داد و گفت :در طول  ۱۸ماه گذشــته کادر

جدید واکسن به اصفهان رسیده و فراخوان تزریق دوز

نیز گفت :به محض دریافت مجوز مصرف اضطراری

درمان اســتان اصفهان درآماده باشکامل به سرمی

دوم افراد باالی  ۷۰سال اعالم شده است.

احتماال تا آخر تیرماه این واکســن را نیــز در اختیار

برند و خستگی ناپذیربه ارائه خدمات مشغول هستند.

عکس روز
برگزاری کنکور
سراسری در
اصفهان
کنکورسراسری  ۱۴۰۰ازدیروز
چهارشنبه  ۹تیر در سه هزار و
 ۵۲۲حوزه و  ۴۱۴شهرستان
کشورو  ۱۱کشورخارجی آغازو
به علت شیوع ویروس کرونا
در ۴روزمتمادی و تا شنبه ۱۲
تیرادامه دارد.

مستطیلسبز
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برنامه ویژه «اسکوچیچ» برای کریم باقری درتیم ملی
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواســتار حفظ کادر فنی خود در دور نهایی انتخابی جام جهانی قطر
است.فدراســیون فوتبال ایران پس از صعود تیم ملی به دور نهایی انتخابی جام جهانی قطر تصمیم به

رقابتهای لیگ برتر در ایستگاه بیست و پنجم؛

ادامه همکاری با دراگان اسکوچیچ گرفت

رویارویی سپاهان مدعی با تیم قعرجدولی

تا ســرمربی کروات همچنــان به فعالیت
خود ادامه دهد.اســکوچیچ قبل از سفر به
زادگاه خود برای اســتراحت یک هفتهای
با شــهابالدین عزیزی خادم جلســهای
را برگــزار کرد تــا ضمن توافق دربــاره این

عکس :تسنیم

موضوع به همکاران خود در کادر فنی نیز با
رییس فدراسیون صحبت کند.اسکوچیچ
خواســتار حفظ تمام اعضای کادر فنی شد
و از عزیزی خادم خواســت تا کریم باقری
مربی پرســپولیس را برای ادامه فعالیت در تیم ملی ایران متقاعد کند.باقری کــه تا پایان فصل جاری
رقابتهای لیگ برتربا پرسپولیس قرارداد دارد هنوزتصمیم خود را نگرفته و قراراست به زودی جلسهای
را با عزیزی خادم و سپس اسکوچیچ برگزارکند تا پیشنهاد آنها را بررسیکند.همچنین فدراسیون فوتبال
طبق خواسته اسکوچیچ تصمیم به حفظ وحیدهاشمیان دارد تا این مربی ایرانی همچنان جزو اعضای
کادرفنی تیم ملی ایران درمسیررسیدن به جام جهانی قطرباشد.احتمال میرود اسکوچیچکه جزییات
برنامه خود را درراستای آماده سازی تیم ملی ایران هفته آینده به فدراسیون ارائه خواهد داد آنالیزورهای
بیشتری را در اختیار بگیرد تا شناخت بیشتری از عملکرد رقیبان خود پیدا کند.قرعه کشی مرحله نهایی
انتخابی جام جهانی قطر در مالزی برگزار میشود و بازیهای این مرحله نیز از یازدهم شهریورماه در دو
گروه  ۶تیمی آغازخواهد شد.

این دیدار روی کاغذ از آسان ترین دیدارهای شاگردان

نوید کیا در باز یها ی باقی مانده در فصل جاری

رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور به شمار میرود و

آنها به دنبال یک پیروزی پرگل هستند تا در صورت
لغزش سرخ پوشان پایتخت بار درگیر بر صدر جدول
رده بندی تکیه بزنند

گلزنترین مدافعان لیگ یک را بشناسید
رقابتهای لیگ دسته اول به هفتههای حساس خود رسیده و سه هفته تا پایان مسابقات مانده است.
جدال برای صعود به لیگ برترو البته فرارازسقوط درجریان است و باید دید دراین چند هفته چه اتفاقاتی
درباالی جدول و البته پایین جدول خواهد افتاد.هاشمیفرکه با  ۷گل زده لقبگلزن ترین مدافع لیگ
یک را دارد ازپایههای اصلی امتیازاتکسب شده تیمش تا اینجای لیگ است و قطعا درسه بازی آتی نیز

تیم فوتبال سپاهان امشب میزبان تیم

حفظ کنند و ســپاهان یکی از این تیمها به شمار میآید .با این حال

باالیی برخوردار هستند و قصد دارند مقابل سپاهان دومین برد خود

قعر جدولی ماشین سازی تبریز است.

تیم نویدکیا برای بازی حساس مقابل ماشینسازی شرایط خوبی

را به دست آورند و همین انگیزه باال میتواند شرایط را برای سپاهان

این دیدار که در چارچوب هفته بیست وپنجم فصل جاری رقابتهای

دارد؛ حضور شهباززاده در پیکان خط حمله در کنار محبی ،حسینی و

با مشکل مواجه کند .با این حال مشکالت اخیر باشگاه ماشینسازی

لیگ برتر فوتبال کشور برگزار میشود از ســاعت  21:15در ورزشگاه

رفیعی سپاهان را در حمله تبدیل به تیمی کامال خطرناک و زهرآلود

و ترس از شکست قطعا از نظر روحی بازیکنان این تیم را تحت تاثیر

نقش جهان آغاز خواهد شد.

کرده است .مشکل سپاهان در این بخش را میتوان زود اغنا شدن

قرار داده و چالش اصلی اکبرپور ،بازگردانی روحی بازیکنانش است.

طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی آماده دهمین دیدار خود در دور

مهاجمان این تیم پس از گلزنی دانست .در خط دفاعی میانی حضور

نتیجه دیدار ســپاهان اصفهان و ماشین سازی تبریز عالوه بر  2تیم

برگشت بیستمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور میشوند

حاجصفی ،کریمی ،ســلمانی و جالل علیمحمدی دست نویدکیا را

برگزار کننده ،برای سایر مدعیان ب ه خصوص پرسپولیس حائز اهمیت

که هفته گذشته مقابل تیم فوالد خوزســتان تن به تساوی دادند تا

برای چیدن ترکیب دلخواهش باز گذاشته و در فاز دفاعی نیز سپاهان

بوده و هر نتیجهای غیر از پیروزی زردپوشــان ،قهرمانی ســپاهان

با از دســت دادن صدرنشــینی  ،در رتبه دوم جدول رده بندی جای

با وجود نیازمند ،نورافکن ،مهدیزاده ،پورقاز ،اسماعیلیفر و ولسیانی

را ســختتر میکند .این دیدار روی کاغذ از آســان ترین دیدارهای

بگیرند.شاگردان نویدکیا در  24بازی قبلی خود  14برد 7 ،تساوی و

در شرایط کامال مطلوبی قرار دارد.

شاگردان نوید کیا در بازیهای باقی مانده در فصل جاری رقابتهای

تراکتورجریمه «مهدی تیکدری» را بخشید

 3شکست به دست آورده تا موفق به کسب  49امتیاز شوند .سپاهان

در آن ســوی میدان تیم ماشــین ســازی تبریز اصلی ترین گزینه

لیگ برتر فوتبال کشور به شــمار میرود و آنها به دنبال یک پیروزی

یکی از جدیترین مدعیان قهرمانی است ،اما تعطیلیهای مداوم و

سقوط به دسته پایین تر به شــمار میرود .این تیم تنها در این فصل

پرگل هستند تا در صورت لغزش ســرخ پوشان پایتخت بار درگیر بر

باشگاه تراکتور با بخشش جریمه مهدی تیکدری موافقت کرد.باشگاه تراکتور پس از بازی سوپرجام با

طوالنیمدت رقابتهای لیگ برتر باعث شده تا تیم نویدکیا از آمادگی

موفق به کسب  11امتیاز شــده تا با یک برد و با کسب  8تساوی و 15

صدر جدول رده بندی تکیه بزنند .هر دو تیــم با ترکیب کامل در این

ایدهآل خود فاصلــه بگیرد .رقابتهای لیگ برتــر در فصل جاری با

شکســت در قعر جدول رده بندی قرار بگیرد .ماشینسازی شرایط

دیدار به میدان میروند و هیچ کــدام بازیکن محروم و یا مصدومی

وقفههای مــداوم و طوالنیمدتی مواجه شــده و روند فرسایشــی

خوبی نداشته و اگر چه از نظر کیفیت مهرهها و توان تیمی نسبت به

ندارند .دیدار رفت دو تیم با نتیجه تساوی پر گل سه بر سه به پایان

لیگ باعث شــده تا بســیاری از تیمها نتوانند آمادگی کامل خود را

سپاهان در شرایط نابرابری قرار دارد؛ اما بازیکنان این تیم از انگیزه

رسید.

وظیفه سختی در قلب خط دفاع تیم قشقایی خواهد داشت .وی که در نیمفصل از تیمهای باالی جدول
لیگ یکی پیشنهاد داشت؛ اما به تعهدش به قشقایی وفادار ماند تا در میانه راه تیمش را تنها نگذارد .این
بازیکن ۲۹ساله دراین فصل درمقابل مسکرمان ،پارس جنوبی جم ،چوکا تالش ،استقالل مالثانی(رفت و
برگشت) ،فجرسپاسی وگل ریحان البرزگل زنیکرده است.هاشمیکه سابقه بازی درتیمهای فوالدنوین،
استقالل مالثانی و سرداربوکان را دارد با شکل و شمایلی خاص درزمین به راحتی قابل مشاهده است و باید
دیدکه آیا میتواند ماموریت خود و یارانش را برای بقای تیم پرطرفدارکاملکند یا خیر.حسن مرادیفر،
مدافع گلزن خوشه طالیی با پنج گل زده در رده بعدی قرار دارد و امیدوار است تا بتواند در هفتههای آتی
ضمن کمک به خط حمله تیمش ،این عنوان را مال خود کنــد .دیگر مدافعان گلزن نیز با چهار گل زده در
تعقیب این دو ستاره تیمهای خود هستند.

پرسپولیس ،مهدی تیکدری را  ۲۰درصد جریمهکرده بود تا این ستاره خود را حسابی نقره داغکند.حاال خبر
رسیدهکه این بازیکن با بخشش جریمه اش ازسوی باشگاه مواجه شده وکسر ۲۰درصد ازقرارداد او اعمال
نخواهد شد.این درحالی استکه هردو تصمیم بدون جلسهکمیته انضباطی باشگاهگرفته شده است.

سمیه مصور

خبر روز

دو داورایرانی درجام جهانی فوتسال
دو داور ایرانی برای قضاوت در جام جهانی فوتســال که شهریور ماه سال جاری در لیتوانی برگزار خواهد شد ،انتخاب شــده اند .پایگاه خبری فوتسال ایران
در این باره مینویسد 8 :داور از آسیا در جام جهانی فوتسال حاضر خواهند بود که از این جمع دو داور ایرانی هستند .ابراهیم محرابی افشار و گالره ناظمی دو
داوری هستند که از سوی کمیته فوتسال فیفا برای قضاوت بازیهای جام جهانی فوتسال به این رقابتها دعوت شده اند .ایران هم یکی از تیمهای شرکت
کننده در این رقابتهاست.
به نظر میرسد این برای اولین بار است که دو داور از ایران برای قضاوت در جام جهانی فوتسال انتخاب شــده اند .از سویی انتخاب گالره ناظمی برای سوت
زدن در جام جهانی فوتسال نیز در نوع خود جالب است .پیش تر گالره ناظمی در مسابقات مهمی چون المپیک جوانان در آرژانتین و یوفا سوت زده و به لطف
قضاوتهای خوب در این مسابقات مورد توجه قرار گرفته بود و به همین بهانه این بار برای سوت زدن در جام جهانی انتخاب شده است.

واکنش جالب «آذری» به
شایعه برکناریاش
مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان درباره
مطرح شدن بحث برکناری او از مدیرعاملی
باشــگاه فوالد ،اظهارکرد :من به شــایعات
توجهی ندارم و تا روزی که در باشگاه فوالد
هســتم با تمام وجود برای سربلندی فوالد
زحمت میکشم.

وضعیت مبهم مرندی و قائمی بدون حضور در اردو!

با اعالم سرپرســت تیم ملی والیبال ،لیســت 12

جوانان به تمرین پرداختند.

نفره آلکنو به کمیته ملی المپیک اعالم شــده ،اما

حاال امیر خوش خبر ،سرپرســت تیم ملی در یک

همچنان امــکان جابه جایی وجــود دارد.با اینکه

مصاحبه رادیویی از اعالم لیست  12نفره نهایی به

بعد از بازگشت از لیگ ملتهای  2021در ریمینی،

کمیته ملی المپیک خبر داده ،در حالی که هنوز این

فدراسیون و سرپرست تیم ملی از آغاز اردوی ملی

لیست رسانه ای نشده است.

پوشــان والیبال از  12تیرماه با حضــور  16بازیکن

سرپرســت تیم ملی در این باره گفت« :با توجه به

خبر داده بودند ،گویا قوانین و شرایط اعالم لیست

زمان کم اردویی  ،قادر به دعوت از  ۱۶بازیکن بیشتر

نهایی برای المپیک توکیو باعــث تغییر در برنامه

نیستیم و پیش از ظهر امروز از بین  ۱۸بازیکنی که

قبلی شده است.

در لیگ ملتها تیم را همراهی کردند و دو بازیکن

در روزهای اخیر مهدی مرندی در پســت لیبرو و

جدید مرنــدی و قائمی  ،اســامی قطعی دعوت

فرهاد قائمی در پســت دریافت کننــده به اردوی

شدگان را اعالم میکنیم .ترکیب  ۱۲نفره را به کمیته

تیم ملی دعوت شدند ،اما چون اردویی در کار نبود

ملی المپیک اعالم کردیم ولی فرصت داریم تا در

و آلکنو نیــز در ایران حضور نداشــت ،آنها با تیم

چند روز آینده نفراتی را جابه جا کنیم!»

خارج شــده و اکنون آقایان نگران هستند
که تیــم نتیجه بگیــرد .البته ایــن روند و

قرار است رسانه ای شــود؟ مگر اتفاق خاصی قرار
است رخ دهد؟
سوال بعدی اینجاســت که مهدی مرندی و فرهاد
قائمی که در دوران حضور آلکنو در اردوی تیم ملی
و مسابقات حاضر نبودند ،چطور با نظر او قرار است
در ترکیب  12نفره قرار بگیرند؟

گالیهای نداریم و تنها مدیریتی که میتوانیم
بر این شرایط داشته باشیم ،این است که به
هواداران واقعی و دلسوز فوالد بگوییم که به
این شایعات توجه نکنند.
مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان گفت:
مثل همیشــه من و اعضــای هیئتمدیره
از رهبر تیم ،جواد نکونــام و کادرفنی فوالد
حمایت کامل را داریم و تا روزی که در فوالد
هستیم با قدرت به کارمان ادامه میدهیم.
میخواهم که به شــایعات توجــه نکنند.
این شایعات از حب علی نیست و از بغض
معاویه است.
یکسری از افراد میترســند که فوالد فصل
را بــه خوبی به پایــان برســاند و به همین
دلیل به دنبال اهداف شخصی خودشان و

حضوراستاندارمرکزی
درتمرین آلومینیوم
استاندار مرکزی با حضور در تمرین
تیم آلومینیوم پیش ازبازی حساس
مقابل اســتقالل با اعضای این تیم
دیدار و گفت و گو کرد.

شرط تمدید برای فصل دومکرد.راموس درصورت انتقال به صورت پاری سن ژرمن باید برای حضور
در ترکیب اصلی با پرسنل کیمپمبه و مارکینیوش رقابت کند .هنوز مذاکرات بین طرفین ادامه دارد و
توافق نهایی صورت نگرفته است.

ازبیلد ،تیم ملی فوتبال آلمان دردیداربرابرانگلیس دریورو  2020شکست خورد.آلمان دراین بازی با
دو گل بازنده شد تا وداعی زود هنگام با رقابتهای یورو داشته باشد .طبق اعالم روزنامه بیلد ،تونی
کروس قصد دارد از بازیهای ملی خداحافظی کند و به زودی این تصمیم خود را اعالم خواهد کرد.
کروس ازبازیکنانکلیدی ژرمنهاستکه توانست با این تیم قهرمانی درجام جهانی را به دست آورد.

ساخت تندیس «مارادونا» دربرزیل

شایعهســازی در تمام فوتبال وجود دارد و

از هواداران راســتین و با شرافت فوالد هم

عکس روز

دوساله با پاریس شده است اما در مقابل باشگاه فرانســوی درخواست امضای قرارداد یک ساله با

که تیم بعــد از وقفــه در لیگ برتر شــکل

میکردم ،تیم از فشــار روانــی و فیزیکی

نفره فقط به کمیته ملی المپیک اعالم شده و امروز

رئال مادرید پرده برداشت .طبقگزارش این نشریه معتبرفرانسوی ،راموس خواهان امضای قرارداد

هافبک باتجربه ژرمنها بعد از ناکامی در یورو  2020از بازیهای ملی خداحافظی خواهد کرد.به نقل

آن را تخریب کنند .همانطور که پیشبینی

مخاطبی به وجود میآید .اول اینکه چرا لیست 12

نشریه «اکیپ» فرانسه از جزییات مذاکره باشگاه پاری سن ژرمن با سرخیو راموس کاپیتان سابق

«کروس» ازبازیهای ملی خداحافظی میکند

خاصی به خود گرفته اســت و میخواهند

با این اظهارنظر خوش خبر چند سوال در ذهن هر

تکلیف انتقال «راموس» به پاری سن ژرمن چه شد؟

ســعید آذری افزود :شایعهســازان دنبال
تخریب من نیستند ،آ نها متوجه شد هاند

لیست المپیکی والیبال به کمیته المپیک اعالم شد

فوتبالجهان

جایگزینی یکسری افراد در فضای مجازی
هســتند .به هر حال این شــایعات به درد
همان فضای مجازی میخورد و در فضای
واقعی چنین خبرهایی نیست.
وی افزود :انشاءا ...روند خوبی که فوالد در
پیش گرفته  ،در شــش هفته پایانی و جام
حذفی حفظ کند .هدف مــا افتخارآفرینی
برای مجموعه فوالد است و افتخار میکنیم
که دو فصل اســت ،پیراهن فوالد را به تن
داریم.

شهرداری ریودوژانیرو دربرزیل قصد داردکه تندیس مارادونا را دریک ازخیابانهای شهرنصبکند تا
اینگونه از اسطوره آلبی سلسته تقدیر کند .با وجود آنکه مارادونا یک رقیب جدی و فراموش نشدنی
برای بزریلیها بود؛ اما این چهره بزرگ فوتبال آرژانتین در برزیل هم هواداران زیادی دارد.شهرداری
ریودوژانیرو در برزیل قصد دارد که تندیس مارادونا را در میدانی کوچکی در برابر کنسولگری آرژانتین
نصب کند تا اینگونه نام و یاد این اسطوره بزرگ را زنده نگه دارد .یکی از اعضای شهرداری ریو در این
باره گفت :زمان مشخصی را برای نصب تندیس مشخص نکردهایم؛ اما این طرح در شورا به تصویب
رسیده است .رقابت تاریخی بین برزیل و آرژانتین باعث نمیشود تا ما ازاسطوره بزرگی مثل مارادونا
غافل شویم.

«رونالدو» بدون مشتری شد؟
دی ماریتزیو ،خبرنگار مشهور ایتالیایی مدعی شد بحث جلسه خورخه مندز مدیر برنامه رونالدو با
مدیران یوونتوس صحت ندارد و هیچ مذاکره ای بین طرفین صورت نگرفته اســت.همچنین هیچ
پیشنهاد رسمی به باشگاه یوونتوس برای جذب رونالدو نرسیده است .قرارداد فوق ستاره پرتغالی
با بانوی پیرتا سال  2022اعتباردارد.گفته میشود پاری سن ژرمن و منچستریونایتد به دنبال جذب
رونالدو است ولی هیچکدام ازاین باشگاهها پیشنهاد رسمی ندادند .یوونتوس به دلیل دستمزد باالی
رونالدو قصد دارد این بازیکن را بفروشد یا دستمزدش را برای سال آخرکاهش دهد.

واکنش فدراسیون فوتبال فرانسه به اخراج «دشان»
به نقل ازاکیپ ،تیم ملی فوتبال فرانسه با شکست برابرسوئیس وداعی زود و تلخ با یورو  2020داشت.
بعد ازاین نمایش ضعیف فرانسهگمانه زنیها درباره اخراج دشان و انتخاب زیدان به عنوان جایگزین
او زیاد است.لوگرای ،رییس فدراسیون فوتبال فرانسه گفت :به اهداف خود دست پیدا نکردیم؛ اما
چیزهای دیگری را کسب کردیم .من یاد گرفتهام که نباید فوری تصمیم گرفت.وی ادامه داد :فرصت
نکردهام با دیدیه دشان صحبت کنم .هفته آینده جلســهای با هم خواهیم داشت و تصمیم نهایی را
درباره ادامه همکاری یا قطع آن خواهیمگرفت.دشان ازسال  2012هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را
برعهده دارد و توانست با این تیم قهرمانی درجام جهانی  2018راکسبکند.

بامسئولان
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دیوارنگاری در ۳خیابان منطقه  ۳اصفهان
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ضمن تعریفی از دیوارنگاری در سطوح ناکارآمد شهری ،اظهار
کرد :دیوارنگاری از جمله هنرهای شهری است که از ظرفیتها و کارکردهای هنری ،زیبایی بصری

شهروندان نگران نباشند،پساب فقط برای آبیاری کمربند سبز و پارکهای جنگلی استفاده میشود؛

و تبلیغات فرهنگی و تاریخی قابل توجهی برخوردار است و آن را روی دیوارههای شهر میتوان نظاره
کرد.وی افزود :دیوارنگاری در شهر اصفهان از سالهای گذشته با زمینه روایتهای تاریخی مانند

برخورد با خاطیان دردستورمدیریت شهری

شاهنامه آغاز شد و در راستای ادامه این نهضت ،سبک جدید در محالت مختلف با موضوع محله یا
نام گذر در سطح منطقه در دست اقدام است.حسین کارگر با اشاره به دیوارنگاری جدید «انتظار» در
این منطقه ،تصریح کرد :دیوارنگاری که به تازگی تکمیل شده مربوط به خیابان صاحبالزمان(عج)
این اقدام با واکنشهای منفی زیادی مواجه شــد و بســیاری از
شهروندان خواستار پاسخگویی مدیران شهری در این ارتباط شدند
و در همین راســتا روابط عمومی ســازمان پارکها و فضای ســبز
شهرداری اصفهان جوابیهای منتشر کرد.
در ابتدای این جوابیه آمده :شــهر اصفهان به واســطه وجود صنایع
آالینده بزرگ و کوچک ،یکی از آلودهترین شــهرهای ایران است و
تعداد اندک روزهای هوای پاک در این شــهر گویای این ادعاست.
به همین دلیل شهرداری اصفهان با وجود محدودیتهای مختلف
همواره در راستای ارتقای کیفیت زیست محیطی شهر و زیستپذیر
کردن آن از طریق توسعه و حفظ فضای ســبز پایدار شهری تالش
کرده که در این راستا بافت فضای سبز شهر اصفهان به عنوان بخشی
از هویت این شهر و سرانه باالی فضای ســبز ،از جمله ویژگیهای
شهر اصفهان است .فراهم کردن آب مورد نیاز برای فضای سبز  ۴هزار
هکتاری شــهر اصفهان از دیرباز از طریق رودخانه زایندهرود و منابع

بوده که به موضوع انتظار فرج آن حضرت میپردازد و همین موضوع موجب بازخوردهای مثبت از
سوی شهروندان شده است.وی با بیان این که دیوارنگاره دوم مربوط به خیابان صغیر است ،افزود:
این خیابان از محل زندگی استاد صغیر اصفهانی در این گذر برگرفته شده بنابراین مدیریت شهری
دیوارنگارهای با محوریت این ادیب فقید را در برنامههای ســال جاری خود قرار داده است.کارگر
اظهار کرد :صغیر در سن هشت یا  ۹سالگی در جلسهای در حضور بزرگان به دستور پدر ،در مدح اهل
بیت(ع) شعر خواند که آن بزرگمرد شگفت زده شد و وی را به نام شــاعر «صغیر» ستود و از آنجا
تخلص صغیر برای استاد برگزیده شد.وی با بیان این که مرحله زیرسازی این دیواره انجام شده و
اجرای نقاشی توسط اســتاد نگارگر خانم عربیان در دست اقدام است ،افزود :در این دیوارنگاره به
شعرمعروف استاد صغیراصفهانی یعنی «جان علی جانان علی ظاهرعلی باطن علی  /میعلی مینا
علی ساغر علی است .گویی از مدح علی دیگر چه غم دارد صغیر  /یاور خالق جهانی گر تو را یاور علی
است» اشاره شده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به سبک جدید دیوارنگاری در
سال جاری خاطرنشانکرد :عملیات دیوارنگاری درخیابانهای صاحبالزمان(عج) ،ولیعصر(عج)
و صغیر با مساحت حدود  ۴۰۰مترمربع در حال اجراست که میزان آن نسبت به سال گذشته ،حدود
سه برابر است.

آب زیرزمینی که به واســطه جاری بودن رودخانه تغذیه میشده،

طراحی و اجرای نماد « یارمهربان » دراصفهان

در بخش دیگری از بیانیه میخوانیم :طی چند ســال اخیر با بروز

نماد «یار مهربان» در چهار راه وکالی منطقه  ۶اصفهان نصب شد.شــهردار منطقه  ۶اصفهان گفت:

بحران خشکســالی ،محدودیتهای منابــع آب ،کاهش نزوالت

نماد «یار مهربان» در قالب یک دیوارنگاره با  ۲۰۰۰ماکــت کتاب با عنوانها و موضوعهای مختلف

جوی و خشکی زایندهرود ،باالجبار اســتفاده از پساب تصفیه شده

در خیابان شیخ صدوق چهار راه وکال منطقه  ۶شهرداری اصفهان اجرا و نصب شد.محمدرضا برکت،

همانند تمامی کشورهای توســعه یافته ،راه نجات فضای سبز شهر

هدف از طراحی و اجرای این نماد شهری را توسعه فرهنگ کتاب خوانی و انس بیشتر شهروندان

بوده اســت .ضمن آنکه بر اســاس قانون هوای پاک ،شهرداریها

با کتاب دانست و گفت :در این نماد با تکنیک قرار دادن قفسههای پر از کتاب مقابل چشم عابران

موظف به توسعه فضای سبز و افزایش ســرانه با استفاده از منابع

پیاده ،رهگذران و سرنشینان خودروهای منتظر در پشت چراغ قرمز ،شهروندان به آشتی با کتاب

پایدار پساب هستند.

ترغیب میشوند و فضای بی اثر شهری نیز تبدیل به منظری زیبا ،چشم نواز و تاثیرگذار میشود.

انجام شده است.

بیش از یک دهه است که خشکسالی بر

و کاهش گرد وغبار نیز نقش بســزایی دارد ،بــه خصوص در کالن

دیار گنبدهای فیروزه ای سایه انداخته و

شــهری همچون اصفهان که سالهاســت به دلیل صنعتی بودن با

دیگر خبری از جریان پرشور زاینده رود در این دیار نیست .دیاری که

آلودگیهای زیســت محیطی متعددی دست و پنجه نرم میکند و

زمانی به دلیــل جریان بزرگ ترین رود فالت مرکــزی از میان آن،

وجود فضاهای سبز برای سالمت شهروندان از ضروری ترین مسائل

نرگس طلوعی

سری در میان افالک بر افراشته بود اما حاال حتی آبی برای آبیاری

در آن به شمار میرود.از این رو با توجه به کاهش منابع آبی اقداماتی

فضای سبزش ندارد ،همان فضای سبزی که به دلیل وجود رودخانه

نظیر تغییر الگوی کاشت و مدیریت توزیع و مصرف آب فضای سبز،

زاینده رود از گستردگی فراوانی در کالن شهر اصفهان برخوردار بود و

بازچرخانی آب و تصفیه فاضالبهای شهری به منظور استفاده در

به عنوان یکی از ویژگیهای منحصر به فرد نصف جهان از آن نام برده

آبیاری فضای سبز به عنوان سیاستهای اصلی شهرداری اصفهان

میشد.

مورد توجه قرار گرفت.

عدم پایداری جریــان آب در رودخانه زاینده رود و کاهش ســطح

آن طور که معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهــان خبرداده ،بر

آبهای زیرزمینی در محدوده شــهر اصفهان ،در ســالهای اخیر

اساس این سیاســت مقرر شــده تا  35درصد از منابع آبی فضای

موجب شد فضای سبز شهر اصفهان با کمبود شدید منابع آبی مواجه

سبز شــهر اصفهان از طریق پساب تامین شود ،پســابی که به گفته

شــود و مســئله آبیاری این فضا به عنوان یکی از دغدغههای مهم

حســین امیری مراحل کامل تصفیه را پشت ســر گذاشته و هیچ

مدیریت شهری در سالهای اخیر مطرح باشد.

مشکل زیســت محیطی را برای شــهروندان ندارد ولی در روزهای

فضای ســبز و محیط زیســت از مباحث مهم در پایــداری حیات

گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که چنین چیزی را نشان

طبیعی و انســانی در شهرنشینی امروزی اســت؛ ایجاد فضاهای

نمیداد ،رهاسازی پســاب فاضالب توسط تانکر شهرداری اصفهان

زیبا و دلنشین عالوه بر این که آرامش روانی شهروندان را به دنبال

در پارک ایثارگران و آبیاری غرقابی این پارک که موجب انتشار بوی

دارد در کاهش آلودگیهای زیســت محیطی همچون آلودگی هوا

تعفن شدیدی شده بود و نگرانی شهروندان را به دنبال داشت.

خبرخوان
گویاسازی کتب انتشارات سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی
مسئول امور كتابخانه فاطمهالزهرا(س) و كتابخانه گويا از جزئیات طرح گویاسازی کتب انتشارات
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در مناسبتهای مختلف خبر داد.آذر علوی با
بیان این مطلب گفت :کتابخانه گویا سال  84تاسیس شده و از سال  92به کتابخانه عمومی فاطمه
الزهرا(س) انتقال پیدا کرده اســت.وی افزود :کتابخانه گویا با  18هزار نسخه کتاب گویا شده در
سایت نابینایان در دسترس این قشر از شــهروندان قرار گرفته و  565عنوان کتاب از تولیدات گویا
شده کتابخانه است که افرادی که تمایل به دریافت فایل صوتی کتابها دارند ،با عضویت در طرح
جامع ،میتوانند از این فایلها استفاده کنند.وی ادامه داد :با توجه به اینکه برای گویاسازی کتابها
جهت در اختیار قرار دادن کلیه شهروندان به اجازه ناشر نیاز داریم که فرآیند دشوار و زمان بری است،
امسال طرح گویاسازی با محوریت بهره برداری از کتابهایی که از سوی انتشارات سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به چاپ رسیده را در دستور کار قرار دادیم.وی تصریح کرد :در
این طرح با توجه به مناســبتهای مختلف کتاب را انتخاب و به صوت تبدیل میکنیم و از طریق
شبکههای اجتماعی در اختیار عالقه مندان قرار میدهیم.به گفته وی ،در هفته اصفهان ،سه کتاب
‹بافت قدیمی اصفهان»« ،آثار و ابنیه اصفهان» و «اصفهان گردشــگری» گویا ســازی شد.علوی
با اشاره به گویا ســازی کتاب «مردی درهامبورگ» به مناســبت هفتم تیر و شهادت دکتر بهشتی
خاطرنشان کرد :این کتاب با  174صفحه توسط فاطمه اسالمی نوشته شده و توسط فاطمه سیاح
به مدت دو هفته گویا سازی و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.گفتنی است؛ عالقه مندان برای
کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره  33373136تماس حاصل کنند.

یادمان پروفسورکیاست پوربا جشنواره ملی ترویج
نجوم ادیب
مرکز آموزش نجوم ادیب وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان به
برگزاری جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب یادمان پروفسور احمد کیاست پور اقدام کرده است .مدیر
مرکز نجوم ادیب با اعالم این خبر گفت :این جشــنواره به پیشنهاد شورای علمی مرکز نجوم ادیب
در راستای پاسداشت زحمات و تالشهای دکتر کیاست پور در زمینه علم نجوم و اپتیک و یادمان
این شخصیت علمی به عنوان یکی از بنیانگذاران مرکز نجوم ادیب و با هدف ترویج علم به ویژه علم
نجوم برنامه ریزی شده است .مهری نقوی اظهارداشت :دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه اصفهان
و باشگاههای فرهنگی ورزشــی فوالد مبارکه اصفهان و ذوب آهن اصفهان از جمله حامیان اصلی
جشنواره ملی ترویج نجوم هستند .وی با اشــاره به اینکه جشنواره ملی ترویج نجوم در دو بخش
فراخوان مقاالت علمی و عکس نجومی برگزار میشــود ،افزود :بخش فراخوان مقالههای علمی
محورهای موضوعی شامل موضوعات خورشید و منظومه شمســی ،نجوم رصدی ،علم و فناوری
فضایی ،سیارات فراخورشــیدی ،اختر فیزیک ،اختر زیست شناسی و کیهان شناسی است .وی با
اشاره به محورهای موضوعی بخش عکاسی ادامه داد  :آسمان شب یا نمای باز ،عمق آسمان(deep
 )skyو منظومه شمسی از جمله بخشهای مسابقه عکس نجومی است که عالقه مندان میتوانند
آثار خود را تا پایان شهریورماه سال جاری به آدرس  www.nojoum.esfahanfarhang.irارسال
کنند .وی گفت :داوری آثار در ماه مهر و آبان انجام میشــود که پس از انجام داوری ،آثار راه یافته
به مرحله نهایی در روزهای  17 ،16و  18آذرماه در فضای مجازی اعالم میشوند .نقوی خاطرنشان
کرد :جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب به عنوان نخستین جشنواره کشوری در موضوع نجوم ،در روز
 18آذرماه با اعالم آثار برگزیده به ایستگاه آخر خواهد رسید و مقرر شده که این جشنواره ساالنه در
مرکز نجوم ادیب برگزار شود.

پساب در حقیقت نوعی آب خاکســتری پایدار و تجدیدپذیر است
که در شــهرداری اصفهان پس از فرآیند علمــی تصفیه ،گندزدایی
و ارتقای کیفیت مطابق با اســتانداردهای ابالغی سازمان حفاظت
محیط زیست مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به فرهنگ نحوه
استفاده از فضای سبز در شــهر اصفهان ،استفاده از پساب در تعداد
محدودی از قطعات فضای ســبز موجود در کمربند سبز ،رفیوژها و
پارکهای جنگلی در دستور کار شــهرداری اصفهان قرار گرفته و در
موارد نادری که خارج از چهارچوب پیشبینی شــده باشد با عوامل
خطاکار برخوردی جدی میشــود .آنطور که از متن جوابیه سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان درباره آبیاری فضای سبز
پارک ایثارگران بر میآید ،این آبیاری خارج ازضوابط تعیین شــده
توسط این سازمان بوده و نیازمند برخورد جدی با خطاکاران در جهت
رفع نگرانی شهروندان است.

خبر روز
ی در
سه پایگاه آتشنشان 
محدوده بازارتاریخی اصفهان
ایجاد میشود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان
از شناسایی سه مکان برای ایجاد پایگاه
آتشنشانی در محدوده بازار تاریخی

همزمان با افتتاح ورزشگاه رستم؛

نشان «شهروند افتخارآفرین» به ورزشکاران اصفهانی
اهدا شد
قدرت ا ...نورزوی ،شهردار اصفهان در صفحه اینستاگرام خود نوشت «:با افتخار ،همزمان با افتتاح
ورزشگاه دیگری برای شهروندان منطقه چهارده ،نشان «شهروند افتخارآفرین» را به ورزشکاران
اصفهانی افتخارآفرین در سطح جهان ،اعطا کردیم .امین دهقان ،فاتح اصفهانی قله اورست ،اولین
و تنها کوهنورد اصفهانی فاتح اورست ،فرزانه فصیحی ،قهرمان آسیا که لقب دختر باد را به او داده اند
و موفق شد سهمیه المپیک توکیو 2020را به عنوان تنها بانوی اصفهانی دریافت کند ،نگار اسماعیلی
قهرمان آسیا در در رشته تکواندو ،مرجان سلحشوری دارنده مدال طالی تکواندو آسیا پومسه و نیما
حجتی ،کاپیتان تیم ملی و قهرمان آسیا در رشته کانوپلو نشان شــهروند افتخار آفرین را دریافت
کردند».

برگزاری ستاد بزرگداشت هفته ملی ازدواج دراصفهان
ستاد بزرگداشت هفته ملی ازدواج و سومین پویش ازدواج جوانان با همراهی خیران با حضورسید محمد طباطبایی ،مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و
عباس مرادیان ،معاون فرهنگی و امورجوانان و دیگرمسئولین درتاالراجتماعات سرای ورزشکاران برگزارشد .مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان دراین مراسم
اظهارداشت :با توجه به مناسبتگرامیداشت پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و هفته ازدواج (ازتاریخ بیست و یکم تیرماه لغایت بیست
و هفتم تیرماه) با برنامه ریزیهایی که همگام و همسو با اهداف و برنامههایی که در سطح کشور تدوین شده ،امیدوارم اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
با هم افزایی و همراهی با سایردستگاههای اجرایی بتواند نســبت به آن وظایفیکه درراستای برگزاری مناسبتهاست  ،تالشکند .وی ادامه داد :اگربخواهیم
براساس یک نگاه روانشناسی ،روانشناختی و براساس یک تحلیل وضعیت موجود درحوزه ازدواج درسطحکشورمان این موضوع را دربین جوانان آسیب شناسی
کنیم،کاربسیارسخت و دشواراست و برای آن باید نشستهایی بسیارتخصصی ،فرهنگی و روانشناسی درراستای اهداف و برنامههای حوزه جوانان برگزارشود.

اصفهان برای پیشگیری و کنترل آتش
سوزی خبر داد.منصور شیشهفروش

برگزاری رویداد تجربهنگاری زیست محیطی شهروندان اصفهانی

افزود :به این منظور قرار شد که شهرداری
نسبت به تملک سه مکان در این منطقه و
استقرار تجهیزات و ملزومات آتشنشانی و
کنترل حریق براساس دستورالعمل جلسه
ایمنی بازار و ابنیه تاریخی اصفهان اقدام
کند.وی اظهار داشت :حدود هشت هزار
واحد صنفی در هشت کیلومتر از محور بازار
تاریخی اصفهان استقرار دارند که شامل
 ۴۴صنف و اتحادیه هستند و  ۱۱۹انبار
متعلق به مشاغل مختلف در این محدوده
تاریخی وجود دارد .وی ادامه داد :مقرر
شد ایستگاه پست برق در این نقطه پیش
بینی و احداث شود تا برای ایمنسازی
شبکههای برق فرسوده و آموزش کسبه
اقدام شود؛ همچنین شهرداری و معاونت
حمل و نقل و ترافیک موظف شدند تا
موضوع تسهیل تردد خودروهای امدادی را
با رفع سد معبر و ساماندهی مسیر ورودی
بازار در دستور کار قرار دهند .شیشهفروش
مکان یابی برای نصب جعبهها و شیرهای
آتشنشانی در مناطق مختلف بازار توسط
شهرداری و با همکاری میراث فرهنگی را

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
از اجرای ویژه برنامههای مختلف فرهنگی و آموزشــی
در آســتانه روز جهانی بدون پالســتیک خبر داد.رحیم
محمدی اظهار کرد :با توجه به رســالت اصلی سازمان
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان درراستای مدیریت
بهینه انواع پسماندها مبتنی برهرم استراتژیک همچنین
آغاز فعالیت ســتاد اجرایی پیشــگیری و پایش بهینه
مصرف پالســتیک شــهر اصفهــان و برنامهریزی در
کارگروههای تبلیغات و اطالع رسانی و کارگروه اجرایی،
به مناسبت روزبدون پالستیک چندین رویداد فرهنگی
و آموزشی در شــهر اجرا خواهد شــد.وی در خصوص

جزئیات ایــن برنامهها ،تصریح کرد :برگــزاری اولین

وی ادامه داد :ایجاد ایستگاه موقت آموزشی فرهنگی

رویداد تجربه نگاری شــهروندان اصفهانی به مناسبت

مدیریت پسماند با رویکرد کاهش مصرف پالستیک،

روز جهانی بدون پالســتیک تحت عنوان پالســتیک

اجرای برنامه آموزشی فرهنگی ویژه کودکان ،برگزاری

کمتر ،زندگــی بهتر در دو بخــش فیلم کوتــاه و فایل

مسابقات با همکاری دفاترتسهیلگری و توسعه محلی و

صوتی با موضوعات پاکســازی طبیعت از پسماندهای

فرهنگسراها ،برگزاریکارگاه آموزشی با موضوع مدیریت

پالستیکی ،خرید سبز ،آموزش و آگاهی بخشی و «نه

پسماند با رویکرد کاهش مصرف پالستیک ویژه بانوان

به پالستیک» درشرایطکرونا یکی ازپروژههای این روز

با همکاری شــهرداری منطقه  ۱۲و فرهنگسرای استاد

است که انتشار فراخوان و ارســال آثار آغاز شده است و

مظاهری و برگزاری وبینار آموزشی با موضوع مدیریت

در روز  ۲۱تیرماه برگزیدگان ایــن رویداد اعالم خواهند

پسماند با رویکردکاهش مصرف پالستیک ویژه پرسنل

شــد.مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

اصفهان به پاکسازی پارککوهستانی صفه به عنوان دیگر

دیگر برنامههایی است که به این مناسبت تدارک دیده

برنامه فرهنگی روز بدون پالستیک اشاره کرد و افزود:

شده است .محمدی خاطرنشان کرد :انتظار میرود با

با همکاری گروه مردمنهــاد «رفتگران طبیعت» برنامه

ایجاد یک پویش فرهنگــی و اجتماعی برایگروههای

پاکســازی پارک صفه را در روز بیستم تیرماه و با شعار

مختلف ،تلنگری برای شهروندان ایجاد شود تا درزمینه

پالستیککمترزندگی بهتراجرا خواهیمکرد و همه عالقه

مدیریت بهینه مصرف پالســتیک با دقت و حساسیت

مندان میتوانند در این برنامه فرهنگی شــرکت کنند.

بیشتری رفتارکنند.

عکس روز

از دیگر تصمیمات برای پیشگیری و کنترل
حریق در بازار تاریخی اصفهان عنوان کرد و
افزود  :بازرسی و نظارت اتاق اصناف نیز

خانه قزوینیها

موظف است تا نسبت به آموزش تمامی

خانههــای قدیمی بســیاری

صنوف در برابر حوادث و مخاطراتی که در
بازار تاریخی اصفهان وجود دارد با همکاری
آتش نشانی و بازدید از صنوف پرخطر در
این مکان اقدام کند.وی خاطرنشان کرد:
طرح مطا لعاتی شهرداری اصفهان برای
ارزیابی و شناسایی و مدیریت حریق در
بناهای تاریخی با همکاری دانشگاه اصفهان
پیگیری میشود.

در اصفهــان وجــود دارد ،امــا
توریستها از تعداد اندکی از آنها
میتوانند بازدیــد کنند که خانه
قزوینیها یکی از آ نهاســت؛
قدمت این خانه تاریخی که در
منطقه شهشهان اصفهان واقع
شــده به دوران ناصرالدین شاه
قاجار باز میگردد.

گفتنی است؛ عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشــتر میتوانند با شماره  36683535تماس
حاصل کنند.

عکس :ایمنا

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

پنجشنبه  10تیــــر 20 / 1400ذیالقعده  01 / 1442جوالی  / 2021شماره 3290

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

کاربرد و استفادههای عجیب ازآب
 70درصد منابع آبهای جهانی برای آبیاری و کشاورزی

موبایلی که در دست هر نفر قرار میگیرد ،به بیش از 3000

داخل شان میسوزند .این حساســیت باعث میشود

استفاده میشود .البته اینها فعالیتی نیستند که انسان

گالن آب نیاز است تا این موبایل ساخته شود.

که ما هرگز فکر نکنیم که چیپســتهای داخل کامپیوتر

آشپزی

سمبوسه پیتزایی
مواد الزم :سوسیس ۲عدد،قارچ ۱۰۰گرم،پیازیک عدد،

کارخانه ماشین ســازی :انواع مختلفــی از ماشینهای

از آب درست شــده اند.فرآیند تولید این چیپستها ،به

یکی از اصلی ترین راههای استفاده از آب باشد.

عجیب و غریــب و قطعات مختلف آنهــا در دنیا وجود

عنوان مثال حافظههای  32مگابایتی نزدیک به  32لیتر

هنگامی که ما به کاربرد آب فکر میکنیم ،به یاد مسواک

دارد اما چیزی که در بین همه آنها مشــترک اســت و

آب نیاز دارد که تقریبا مصرف میانگین آن در کارخانهها

کافی،نمک ،فلفل سیاه و روغن مخصوص سرخکردنی به اندازهکافی

زدن ،هیدراته کردن بدن و فعالیتهای اولیه و روزانه خود

فرقی هم به مدل و برند ماشین ندارد ،این است که برای

برابر با مصرف میانگین جریان آبیاری است .در واقع این

میافتیم .بعضی دیگر هم ممکن است به کارهایی مثل

ساخت همه آنها ازآب استفاده میشود.هنگامیکه یک

کارخانهها هر ماه نیاز به  20میلیون گالن آب دارند.

پس ازاینکه روغن داغ شد سیب زمینیها را اضافه میکنیم و خوب تفت میدهیم تا به

شســت وشــوی لباس و ظرفها فکر کنند ولی اینها

ماشین جدید ساخته میشود ،نزدیک به  400هزار لیتر

به طور مســتقیم و روزانه در آن درگیر باشد؛ اما میتواند

تصفیه و بطری آب :درواقع این فرآیند ،بیشترین استفاده

نمونههای طبیعی از مصرف آب هستند که فقط ذره ای از

قهوه :قهوه هم یکی از موادی است که بدن شما را خشک

آب در این فرآیند استفاده میشود.

معمولی آب ،به میزان زیادی آب نیــاز دارد .بین فرآیند

هنگامی که بخواهید در این موضوع عمیق تر شوید ،باید

میکنــد .اگر به فرآیند درســت کردن قهــوه دقت کرده

خالص سازی و تصفیه و ساخت بطریهای پالستیکی،

پاســخ دقیق تری از مصارف و کاربردهای مختلف را به

باشید ،میفهمید که آب حیاتی ترین ماده در این فرآیند

مقدار زیادی آب استفاده میشود.

آبها استفاده میکنند.

آب را در این لیســت شامل میشــود .تولید یک بطری

تولید چرم:عموما شــما دل تان نمیخواهد که در هوای

دست بیاورید .برای اینکه نشان دهیم آب چقدر مسئله

محسوب میشود .در واقع یک فنجان قهوه برای به عمل

حیات و مهمی در جامعه مدرن است،چند مورد از مصارف

آمدن  ،نیاز به  130لیتر آب دارد که برای یک کیلوگرم قهوه

بارانی کفشهای چرم بپوشید زیرا میترسید که خراب

برابر با  18900لیتر میشود.

شوند زیرا کفشهای چرم هم مانند تراشههای حافظه

جالب را به شما معرفی میکنیم.

ساخت گوشی موبایل :موبایلها جزو وسایلی هستند که

ســاخت تراشــههای حافظه :چیزی بدتر از ریختن یک

حساسیت زیادی به آب دارند؛ اما خودشان از آب درست

همه به آن نیاز داریم؛ اما شاید هرگز ندانیم که در ساخت

لیوان آب روی لپ تاپ نیســت .با وجود اینکه بسیاری

شــده اند .تولید کلی چرم از همان مراحل اولیه به بیش

آن چقدر به آب نیاز اســت .میلیاردها گوشی موبایل در

از موبایلهای امــروزی در برابر آب مقاوم هســتند اما

از  8هزار لیتر آب نیاز دارد که فقط برای یک جفت کفش

سراسر جهان ساالنه تولید میشــود که برای هر گوشی

کامپیوترها در کســری از ثانیه با ریختن آب و فرو رفتن

است.

علی مصفا بازیگرسریال کمدی
«سروش صحت» میشود
سروش صحت این روزها همراه با ایمان صفایی در حال نگارش

پنیرپیتزا ۱۰۰گرم،سیب زمینی یک عدد،نان لواش به تعداد
طرزتهیه :یک تابه مناسب را روی حرارت قرارمیدهیم وکمی روغن اضافه میکنیم.
طورکامل سرخ شوند .پس ازاینکه سیب زمینیها سرخ شد آنها را ازروغن خارج میکنیم و
کنارمیگذاریم.دراین مرحله پیازرا به صورت نگینی ریزخرد میکنیم و داخل تابه میریزیم
و سوسیسها را هم به صورت نگینی مانند حبه قند خرد میکنیم و درروغن تفت میدهیم.
دراین مرحله قارچها را به خوبی میشوییم و پوست روی آنها را با یککارد تیزجدا میکنیم.
سپس قارچها را هم به صورت نگینی خردکرده و درروغن با حرارت باال تفت میدهیم تا
قارچها آب نیندازند ،پس ازاینکه قارچها خوب سرخ شدند حرارت راکم میکنیم .دراین
مرحله سوسیس ،سیب زمینی و پیازسرخ شده را به قارچها اضافه میکنیم وکمی تفت
میدهیم تا مواد با هم مخلوط شوند سپس مقداری نمک و فلفل سیاه به مواد اضافه
میکنیم .دراین مرحله میتوانید مقدارکمی سس تند هم به مواد اضافهکنید.
هرنان لواش را به صورت طولی به  ۴قسمت برش میزنیم سپس
ابتدای هرنان مقداری ازمواد سمبوسه به همراهکمی پنیرپیتزا
میریزیم و آن را به صورت مثلث تا میزنیم و بعد
داخل روغن داغ سرخ میکنیم .

تدوین مستند «ازسروستان تا اقیانوس»
ازنیمه گذشت
تدوین فیلم مستند «از سروستان تا اقیانوس» به کارگردانی

فیلمنامه سریالی است که قصد دارد آن را به تهیه کنندگی محمدرضا

تینا میرکریمی از نیمه گذشت.این فیلم روایتگر زندگی راحله

کمدی است و فضایی شبیه به سریال «لیسانسهها» دارد.همزمان

افسری کشتیهای زیر سه هزار تن را کسب کرده و در سال  ۱۳۹۶به

تخت کشیان برای پخش از شبکه خانگی تولید کند .این سریال

با نگارش فیلمنامه پیش تولید و انتخاب بازیگران هم شــروع شده
است .یکی از بازیگرانی که تاکنون حضورش در سریال سروش صحت

قطعی شده ،علی مصفاست.

طهماسبی سروستانی ،نخستین بانوی دریانوردی است که درجه

عنوان دریانورد نمونه استان هرمزگان انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفته

است.این فیلم نخستین فیلمی استکه درراستای معرفی تالشهای
بانوان در حرفه دریانوردی ساخته شده است.

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه:

دولت جدید و وزارت صمت نگاه جامع و كامل به كل زنجیره فوالد داشته باشند
روابط عمومی شرکت
توزیع برق اصفهان

از دولــت جدیــد انتظار مــیرود نگاه کامــل و جامعی بــه زنجیره فــوالد در

فوالد ایران تحمیل شده و فوالد مبارکه نیز بر اســاس همین شرایط تحریمی

بخشهای مختلف داشــته باشد و ضمن تعریف چشــمانداز برای حداقل ۵

برنامهریزی کرده و به ســمت جلو حرکت میکند .البته به گشــایش برخی از

سال ،سیاســتگذاری برای آن را بهگونهای انجام دهد که کاالی ایرانی ضمن

تحریمها نیز امیدواریم که اگر اتفاق بیفتد منجر به خشنودی در صنعت فوالد و

برخورداری از شرایط رقابت در بازار جهانی ،ارزآوری برای کشور و اقتصاد داشته

اقتصاد کشور خواهد شد ،اما اکنون برنامه شرکت فوالد مبارکه برای ادامه راه ،بر

باشد.رضا یزدخواستی ،معاون خرید شرکت فوالد مبارکه درخصوص اینکه چه

اساس شرایط در بدترین حالت ممکن یعنی فشار حداکثری است.

انتظاری از دولت آینده برای بخش صنعت میرود ،اظهار کرد :امیدواریم ثبات به
بازارها بازگردد و سیاستهایی اتخاذ شود که بتوان برای  ۴سال براساس آنها
برنامهریزی کرد.وی افزود :امید میرود در دولت آینده سیاســتهایی اتخاذ
شودکه ثبات درصنعت و بازاررا درپی داشته باشد .ازطرفی نمیتوانگفت صرف
یکدست شــدن همه ارگانها منجر به ثبات شــود ،بلکه در اولویت قرار گرفتن
سیاستهای مســئوالن برای تنظیم و ایجاد ثبات در بازار است که میتواند در
اولویت نخست باشد یا اولویت ثانویه.

دولت با جسارت قدرت و توانایی خود را برای تحقق افق  ۱۴۰۴اعالم کند
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه درخصوص اینکه برای دستیابی به افق ۱۴۰۴
و تولید  ۵۵میلیون تن فوالد چه ســختیهایی سد راه دولت جدید خواهد بود،
گفت :دولت باید با جســارت میزان اقدامات و رشد موردنیاز برای تولید بیشتر
فوالد و رسیدن به عدد  ۵۵میلیون تن را اعالم کند ،زیرا عدم دستیابی به اعداد
تعریفشده برای افق  ۱۴۰۴ممکن است منجر به از بین رفتن سطح اعتماد به
دولت شود.وی افزود :بزرگترین نیازامروزدولت ،اعتماد صنعت ،تولیدکنندگان

کاالی ایرانی ،رقابتی شود

و بازار به تصمیماتش اســت .از ســوی دیگر زمانی که هدفگذاری برای انجام

یزدخواستی ادامه داد :انتظارات ما از دولت و وزارت صمت در آینده این است که

کاری صورت میگیرد ،برخی از عوامل در کنترل و برخی خارج از کنترل هستند

نگاه جامع وکاملی بهکل زنجیره فوالد ،بازارفوالد ،تولید محصوالت زنجیره فوالد،

که گاهی نیز نقش تعیینکننده در رســیدن به هدف ایفا میکنند .برای مثال،

بازار داخلی و صادرات داشته باشند و یک چشمانداز پنجساله برای آن تعریف

زمانیکه تولید  ۵۵میلیون تن برای افق  ۱۴۰۴تعریف شد ،تحریمهای حداکثری

کنند؛ بهگونهایکه صادراتکاالی ایرانیکامال رقابتی و برایکشورارزآورباشد .در

مطرح نبود .شاید اگر پیشبینی تغییر شرایط و ایجاد موانع و سختیها در نظر

واقع الزم است نگاه به این زنجیره از حالت بخشی و جزیرهای دور شود و مالک

گرفته میشد ،میزان تولید فوالد نیز در این افق تغییر میکرد.

آن نگاهکارشناسی و اقتصادی باشد( ،نه اینکه افزایش انتقال سود ازیک بخش
به بخش دیگر زنجیره و یا افزایش قیمتها در زنجیــره رخ دهد) تا در نهایت
شاهد تغییرات مثبت باشیم؛ در غیر این صورت شرایط تغییری نخواهد کرد.
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد :در واقع الزم است متولیان وزارت
صمت از ابتدا تا انتهای زنجیره فوالد را بررسی کنند و برای آن برنامهریزی داشته
باشــند تا خروجی این صنایع ،تولید محصوالتی باشــد که بازار کشور را رقابتی
میکند و قابلیت عرضه آن در بازار جهانی وجود دارد و برای کشور ارزآور است.
فوالد مبارکه با فرمولی که درشرایط تحریم داشت،
همچنان درهمین مسیرحرکت میکند

به گفته یزدخواســتی ،در حال حاضر تحریمهای بســیاری بر کشور و صنعت

دولت باید آنچه توان محقق کردنش را دارد ،اعالم کند
یزدخواستی افزود :نباید از دولت انتظار کارهای غیرممکن داشت؛ اما دولت باید
آنچه توان محقق کردنش را دارد اعالم کند .برای چشمانداز  ۱۴۰۴برای فوالد نیز
این موضوع صادق است؛ زیرا از زمانی که این برنامهریزی انجامشده ،اتفاقات
مختلفی مانند تحریمهــای حداکثری ،افزایش چندیــن برابری قیمت دالر،
افزایش قیمت حاملهای انرژی ،افزایش هزینه سرمایهگذاری ،عدم همکاری
کشــورهای دیگر در فاینانس پروژههای ایران و ...در کشــور رخ داده است که
همگی باعث سخت شدن روند کار میشوند.به گفته وی ،در واقع اقتصاد امروز و
سیاست در سطح بینالمللی در هدفگذاریهای صورتگرفته برای چشمانداز
 ۱۴۰۴اثرگذار بودهاند.

