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شهرداراصفهان
تا  2هفته
دیگرمشخص
بینیازی کشوربا تامین  ۱۰۰درصدی ورق گالوانیزه
میشود
7

استارت یارانه
با لیست 1۳۷
میلیون نفری!
3

خودروسازان داخلی

جهان؛نان دورریز میشود؛
نصفدرصد
اقتصاداز پنج
اصفهان کمتر
نسخهاستان
استان :در
بازرگانی
مدیرکل غله و خدمات
شفابخش
دارویی،
گیاهان

اصفهان
راه
گندم
طوالنیبوی
طعم نان،

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خبرداد:

3

قیمت بستنی سنتی در
۸۰۰
فلکارو
چهارهز
اختصاص
کشید
سربه
اصفهان
میلیارد ریال به سامانه دوم
آبرسانی3اصفهان

ایشگران
اتحادیه آر
رییس
درگفت و گو با
اصفهان؛
استان
روشنایی در

مردانه
اصفهان؛بی بهانه
اینجا
خورشید
سلمانی ها
سر
تیغ کرونا مبری ِ
تابد

5
3

عکس :ایمنا

نصف جهان رنگ و بوی محرم به خود گرفت
اصفهان دریک قدمی فاجعه

3

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان
اظهار
اصفهان
کرد؛ اصفهان:
استان
بهداشت
رییس مرکز

بیرقهای عزا برافراشته شد؛
تنها کارخانهای که این روزها بیوقفه و بدون مشکل کارمیکند ،کارخانه تولید بیمارکرونایی است؛

سلمانی
برقکرونایی
دردسرهای
استمرار
صنفاهکار
خورشیدی ر
سامانههای

8

صادرهدراز
مجوزهای
ترددکرونا
واکسن
تزریق
توسط
فرماندار
سوی
هااردوز
۳۵یهز
اصفهان به
رسیدنیست
پذیرفته
پلیس
درروز
5
5

بررسی گزینه های سرمربیگری
ذوب آهن به مرحله آخررسید؛

مدیرفوالد
بغض
وقتی
گاندوها
سرمربی
کسی
چه
ترکید
شود؟
می

داد:
اصفهان خبر
پلیس راه
رییس
شهروندان
استان حال
تامین رفاه
استای
درر

ثبات نسبی
چشمه
تصادفات۱۱۴
جانمایی و نصب
جادهای
درآمار
اجرایی شده است؛

سرویس بهداشتی درسطح شهر

6

7
5

5
7

مدیر عامل فوالد مبارکه:

(فشرده)
همراه با
مرحله ای
مناقصه عمومی
قرارمیگیرد
کیفیشکست
ارزیابیمسیر
بهرهباشد در
شفاف بی
خبررسانیدودقیق و
آگهیای که از
جامعه
شرکت توزیع برق
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد :کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و

دارند و مسئولیت این قشر در قبال آنچه مینویسند و آنچه نمینویسند بیش

آئین نامه معامالت ،از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و

از هر زمان دیگری است.سالروز شهادت مظلومانه شهید صارمی که بهدرستی

نماید.
نموده اند،
ای است برای قدردانی و البته توجه به رسالت
خریداری  ،بهانه
خبرنگار نامیده شده
فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام روز

جامعهراای
جامعه.کشورو
توانمند در
فرهیخته و
سخت
دریک قشر
سخت
الکترونیکی
امضای
گواهی
کوش،دریافت
مذکور و
ســایت
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام
که از خبرنگار و خبررسانی دقیق و شــفاف بهرهای نبرده باشد الجرم در مسیر

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شکســت قرار میگیرد .خبرنگار آینهای اســت تمامنما از آنچه در حال وقوع
است ،خوب یا بد ،با تمام نقاط ضعف و قوت .اگر این آینه درست عمل نکند،

خرید انواع تابلوی فشارمتوسط AIS 20KV

نمیتوان امیدی به پیشرفت ،تعالی و بهبود نقاط ضعف داشت.هیچ مجموعه

شماره مناقصه
مرجع

40011011

شماره مناقصه درسامانه
تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد)

2000001211000022

تاریخ توزیع
دفترچه

بازگشائیدقیق و شفاف از آنچه درون
مهلتانعکاسی روشن،
تواند بدون
بزرگ و کوچکی نمی
آخرین

مبلغ تضمین

مهلت تهیه

ارزیابیمردادماه تلنگری است تا
اسنادگیرد و 17
پیشرفتوو تعالی قرار
آن میگذرد درمسیر
بارگذاری

(ریال)

دفترچه

مبارکه همیشه به داشتن یاورانی
یادآوریکنیم.فوالد
دوباره این مسئله را به
کیفی
خودپاکات
تحویل

که دلســوزانه برای این مجموعه قلم زدهاند ،افتخار میکند .دوستانی که هم

1400/05/20

حمید رضا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه به مناسبت روزخبرنگارپیامی را

1400/06/06
نقاط قوت یاریگرمان بودند.
نقاط ضعف را به ما نشان دادهاند و هم دربازنمایی

1400/05/25

1/490/000/000

1400/06/04

شنبه-
صبحخبرنگاران و رسانهها نبود،
هم8راهی
طی سالها و ماههای اخیر ،اگرهمکاری و

مسلما اتفاقات بزرگ و غرورآفرینی که پیشران صنعت و اقتصاد کشور است،

اکنونو
دریافت
https://www.setadiran.ir/setad/cms
طریق سایت
آنچه از
فوق را
تاریخ،به شرح
مناقصه
می توانند
روشن که
انعکاسی درست و شایسته نداشت و جوانه امید به آیندهای
انسان
شاهدیمکه
اسنادجای
است«:درجای
دهندگانآمده
پیشنهاددراین پیام
صادرکرد.

(پاکتبیجان
فیزیکیپژمرده و
عزیزان بیتردید
نمایدوومراقبت
بارگذاریآبیاری
فوقاست ،بدون
سامانهشده
در سبز
خردورزی
کند ،دانایی،
نائل می
روزاخروی
دنیوی و
تعالی
رشد و
تعمق،
را به تأمل،
الف-
شما اسناد
همچنین
1400/06/04
مورخ
پنجشنبه
اداری
وقت
پایان
حداکثر تا
میشد .درپایان باردیگرضمنگرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی عزیز ،روز

عباسی-پیامبرانی
رسالت بر عهده
اصفهانو این
حقیقت است
راستی و
نامه)مسیر
ضمانتیابی در
و اندیشه
خیابان عباس آباد -ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان
چهارباغ
نشانی:
خود را به
است که وظیفه تحریر ،ثبت ،نگارش و انتقال حقایق را بر عهده دارند .در جهان

خبرنگاررا بهتمامی بزرگواران این عرصه تبریک عرض میکنم و ازصمیم قلب از

اصفهان طبقه همکف -دبیرخانه ،تحویل نمایند .به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

امروز نیز که گردش اطالعات به ســرعت و بهوفور در جریان اســت ،اصحاب

نوبت
اول دوم
نوبت

شرکت گازاستان
اصفهان

شركت گازاستان اصفهان  ،درنظر دارد جهت موضوع زیر :

موضوع :اجرای حدود  ۸2۰مترعملیات شبکه گذاری پراکنده فوالدی ( 2الی  4اینچ) و پلی اتیلن ( 6۳میلی متر) ،ساخت و نصب و جابجایی و جمع آوری ۵4۰
مورد انشعابات فوالدی ،پلی اتیلن ،پلی فوالدی درسطح منطقه  ۵و توابع

به شماره فراخوان ( )2000091138000091مورخ ( )1400/05/13را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه
را محقق سازند .الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات  53093437مورخ 1400/05/13میباشد.
تاریخ انتشارمناقصه درسامانه :از ساعت 13:00روز چهارشنبه تاریخ  1400/05/13می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت  :تا ساعت 19:00روزسه شنبه تاریخ 1400/05/26میباشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ  1400/06/06میباشد.

زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  09 :00روزیکشنبه تاریخ  1400/06/07میباشد.
مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار 395,000,000 :میباشد.

به منظور شرکت در این مناقصه ،داشتن حداقل رتبه  5تأسیسات و تجهیزات الزامی میباشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در
خیابان چهارباغ باال -روبروی مجتمع پارک -امور قراردادها و تلفن (داخلی 031-38132 )2466
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :مرکز تماس 021 - 41934 :

دفتر ثبت نام  33999818 :و 33191893

شركت گاز استان اصفهان

م الف1175635:

اینکه درکنارمجموعه بزرگ فوالد مبارکه هستید ،به خود میبالم».

http://tender.tavanir.org.ir
به آدرس:
توانیر
اینترنتی
سایت
دموکراسی ،رسالت خطیری برعهده
چهارم
معامالترکن
عامالن اجرای
بهعنوان
رسانه

سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرسhttp://iets.mporg.ir :

حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)

سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرسhttp://eepdc.ir :

 09135446391و
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره
داد :خرید -آقای عظیمی و جهت
مناقصات و
 031-34121482واحد
اصفهان خبر
بازرگانی استان
تلفن و خدمات
مدیرکل غله

تولید  ۲۰درصد شکرکشوردر اصفهان

آگاهی بیشتر در مورد الزامات ،اطالعات ،مشخصات فنی این مناقصه با شماره تلفن 031-34121448 :دفترمهندسی تماس حاصل
فرمائید.

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

شهرداری شاهین شهربه استناد مصوبه شماره /568ش مورخ  1400/03/19شورای محترم

نان ،حدود
اصفهان برای تأمین آرد و
اصفهان گفت :اســتان
بازرگانی
کارخانههای
بیــان اینکه
اســتان اصفهان
بازرگانی
انجامخدمات
جهت غله و
مدیرکل
تماس
ســامانه:با مرکز
عضویت در
مراحل
تماس
021-85193768
 021-88969737و
استاننام:
دفتر ثبت
،021 -41934

تولید شــکر اصفهان بیش از  20درصد شــکر سفید مصرفی کشــور را تولید

 600هزار تن گندم نیاز دارد که در ســالهای پر آبی  200هزار تن آن در استان

اسالمی شهر در نظر دارد اجاره زمین به مساحت  75متر مربع جهت استقرار کانکس دفتر

میکنند ،گفت :تــا کنون حدود  20هزار تن گندم با هزینــه حدود  100میلیارد

تولید شــده و مابقی از طریق سایر استانها یا سایر کشــورها وارد میشود

حجاری در بهشت معصومه را از طریق مزایده عمومی برای مدت  2سال به اشخاص حقیقی

حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه :دراسناد درج شده است.

تومان از کشاورزان اصفهانی خریداری شده که  90درصد هزینه آن پرداخت

 800هزار تن فضای ذخیره سازی گندم در استان ایجاد شده و حدود  15ماه

الکترونیکی
سامانه
وجود به
مراجعه
مناقصه با
زمان
اتمام
شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین مهلت
تدارکاتدولتی و بخش
شامل ملکی
دارد که
اصفهان
سازی در
ذخیره
ظرفیت
شده است.

اسناداست.
خصوصی
خبرنگاران برگزار
نشســتی که با
گذشــته
ضیایی روز
محسن
مطلع گردند ،در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این
شد،احتمالی
اصالحات
حضورآخرین
مزایده ،از
واحددرمناقصه و
تماس با
دولت و یا
شــرکت مادر تخصصــی بازرگانی دولتی
مجموعه
اداره غله
کــرد:
می باشد.
زیرگران
مناقصه
عهده
اظهار به
بند

کشور بوده که حدود  20روز است زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی شده و

ضیایی اضافه کرد :حدود چهار هزار و  800واحد نانوایی در استان فعال است

که همه این واحدها در سامانه ثبت شده و یارانه بگیر هستند .پراکندگی این

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

تأمین نگهداری و توزیع کاالهای اســتراتژیک اساسی از جمله گندم ،برنج،

واحدها در کل استان مشخص است ،برای تولید نشاسته ،بیسکوئیت ،رشته

باشد.
کرده
نام
الکترونیک ودولت
پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات
آرد در صنوف و صنعت اســتان مصرف میشود.
هزار تن
300
ثبتنیز
ماکارونی
شکر و ذخیره ســازی روغن را انجام میدهند؛ البته حوزه کاری ادارات غله

داده
ترتیب
واصل شود
مهلت
انقضاء
بعد از
مخدوش،مشــروط یا
امضاء،
امیدفاقد
های
پیشنهادات و
مدارک،
با به
اثروجود
اســتان
مطلقادر
کارخانه تولید
مقرر 20واحد
تولید آرد،
بخش
کرد :در
تصریح
وی
تغییر نتیجه مثبتی
است این
نامهاما
بیشــتری دارد
تناسب
وزارت صمت
دارد که بنا بر تأیید دستگاههای ناظر از جمله کارخانههای برتر کشور بوده و به

باشد.
داشته
شد.
نخواهد

وی افزود :اصلیترین وظیفه این نهاد در زمینه گندم ،آرد و نان است .امسال

علم روز مجهز هستند و آرد تولیدی این کارخانهها در کل کشور مشتری دارد.

دولت گندم را هر کیلو پنج هزار تومان از کشاورز خریداری میکند و برای نان

در سال یک میلیون و  200هزار تن آرد در این کارخانهها تولید میشود اکنون

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

زاینده رود را دنبال کنید

و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

zayanderoudonline.ir
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حداکثر تا پایان وقت اداری روز
واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود راz a
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به

سه شنبه مورخ  1400/06/09به دبیرخانه حراست تحویل نمایند .شهرداری در رد یا قبول یک
یا کلیه پیشنهادها مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

به دو قیمت  665تومان و  900تومان ارائــه میدهد ،بنابراین  50هزار میلیارد

این کارخانهها با  60درصد ظرفیت فعال اســت که امــکان افزایش ظرفیت

تومان یارانه در زمینه آرد و نان پرداخت میشــود .مدیــرکل غله و خدمات

تولید را نیز دارد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

م الف1176330:

احمدرضا پری تبار -سرپرست شهرداری شاهین شهر

کافه سیاست

چهارشنبه  20مرداد  02 / 1400محــرم  11 / 1443آگوست  / 2021شماره 3322

رای عجیب مجلس درباره طرح صیانت

نمایندگان تصمیم خود را پس گرفتند!
درجلسه علنی دیروزمجلس ،نمایندگان با لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل هشتاد و پنجم طبق اصل

العربی الجدید :تنش دریایی بین ایران و اسراییل و معطل ماندن مذاکرات احیای برجام؛

 ۸۵قانون اساسی موافقت نکردند .این در حالی است که صبح دیروز در جلسه غیرعلنی با لغو بررسی
این طرح به شــکل خاص مطابق اصل  ۸۵موافقت کرده بودند .تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس

چه خواهد شد؟

ی مجازی و ساماندهی
شورای اسالمی در مورد لغو رســیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضا 
پیامرسانهایاجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم ( )85قانون اساسی براساس اجرای تبصره ( )2ماده
( )167آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،درجلسه علنی دیروزمجلس شورای اسالمی دردستور
کاربود .درجلسه علنی دیروزمجلس درباره این طرح رایگیری شدکه نمایندگان با  130رای موافق و 121
رای مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل  ۸۵قانون اساسی موافقت نکردند .این مصوبه به این معنی
استکه طبق تصمیم قبلی ،این طرح درکمیسیون ویژه مطرح و پس ازآن بدون بررسی درصحن علنی
مجلس ،به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

العربی الجدیــد در مطلبی به قلم حســام أبو حامد نوشــت :در ۶
آوریل گذشــته ،چند ســاعت قبل از اولیــن دوره از مذاکرات بین
دیپلماتهای غربی و ایرانی در وین که هدف از آن شروع گفتگوهایی

وزیراسراییلی:

تماسهایی با ریاض و دیگرکشورهای عربی درباره ایران داریم
وزیرمنطقهای رژیم صهیونیســتیگفت ،این رژیم تماسهای مستقیمی با عربستان سعودی و دیگر
کشورهای حاشــیه خلیج فارس در خصوص ایران دارد و این موضوع باید به صورت جهانی حل شود.
«عیســاوی فریج» وزیرمنطقهای رژیم صهیونیســتیگفت ،تماسهایی میان این رژیم وکشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی درباره پرونده ایران وجود دارد .وی در گفتوگو با
شبکه «الحره» مدعی شد :تماسهای مستقیم و تفاهماتی با برادران درسعودی وکشورهای (حاشیه)
خلیج (فارس) برای هماهنگی با تهدیدات ایران در جریان اســت ،این موضوع تنها مربوط به اسراییل
و سعودی نیست بلکه باید به صورت جهانی حل شــود .وی سپس مدعی شد ،آرزو دارد یک روز بدون
هیچ سختی و مشکلی برای ادای حج مستقیما به عربستان سعودی برود و اعتقاد دارد این فرصت به
زودی فراهم میشود.

در مورد احیای توافق هســتهای بین ایران و قدرتهای بزرگ بود،
یگان کماندوی ویژه نیروی دریایی اســراییل ،به کشــتی ایران در
دریای سرخ حمله کرد .این حمله به مثابه پیام اسراییل بود مبنی بر
اینکه به نتیجه مذاکرات اهمیتی نداده و به اقدامات یک جانبه خود
برای فلج کردن برنامههای هستهای ایران ادامه میدهد.
به گزارش «انتخــاب» ،در ادامه این مطلب آمده اســت :به دنبال
خروج ترامپ از توافق هستهای  ،۲۰۱۵تنشها بین ایران و اسراییل
باال گرفت .این حمالت در سال  ۲۰۱۹گســترش یافته و به میادین
دریایی رسید ،که آخرین آن ،حمله به کشــتی اسراییلی در دریای
عرب بود و همزمان با این حمله ،صــدای کوفتن بر طبلهای جنگ
تازهای در منطقه شنیده میشود.
در ادامه ،اســراییل ،ایاالت متحده و انگلیس ایران را مسئول حمله
مذکور دانســتند و وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد یک پاسخ جمعی

سازمان بازرسی درباره انتخاب «زاکانی» اظهارنظرنکرده است
مشاوراموررسانهای و ارتباطات سازمان بازرسیکلکشورگفت :بازرس سازمان بازرسی تهران هم به هر
ی شهردراستان تهران نامهای نوشتکه درانتخاب شهردارمقررات قانونی رعایت شود و
 ۴۴رییس شورا 
دراین نامهها هیچ اشارهای به هیچ شخصی نشده است .ایمان شمسایی مشاوراموررسانهای و ارتباطات
سازمان بازرسی کل کشور درباره نامه سازمان بازرســی به رییس شورای شهر تهران اظهار کرد :معاونت
نظارت سازمان بازرسی حسب وظیفه قانونی خود با رونوشت دبیرشورایعالی استانها نامه ای به وزیر
کشورنوشته بودکه درآن تأکید شده بودکه شهرداران براساس قانون انتخاب شوند .وی افزود :پیرو این
ی شهردراستان تهران نامهای نوشتکه در
نامه بازرس سازمان بازرسی تهران هم به هر ۴۴رییس شورا 
انتخاب شهردارمقررات قانونی رعایت شود و دراین نامهها هیچ اشارهای به هیچ شخصی نشده است.

نزدیک به ایران نزدیک است.
کینهها در مورد توافق هستهای ایران را به خوبی میتوانیم در البالی
تنش جاری احساس کنیم .همانطور که نکات مورد اختالف زیادی
مانع از نهایی شــدن توافق در مذاکرات وین شــد و در مقدمه آنها،
اصرار ایاالت متحده برای وارد کردن بندی به توافق احتمالی است
که براســاس آن ،تهران با تکمیل مذاکرات در مورد سیاســتهای

نخست وزیر جدید اسراییل ،بنت نیز نسبت به ایران تمایالت عداوت

منطقهای و برنامههای موشــکی خود موافقت کند ،امری که ایران

آمیز شــدیدی دارد ،تا آنجا که در گذشــته تصریح کرده بود نباید به

آن را دخالت در مسائل داخلی خود میداند.

هدف گرفتن هم پیمانان ایران اکتفا شود ،بلکه هدف باید خود تهران

در حالی که اغلب جمهوری خواهان در کنگره و نیز دموکراتها ،تمایلی

باشد .در مقابل ،رییس جمهور جدید ایران ،از جریان اصولگراست

به توافق هستهای نداشــتند ،جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید،

که میگوید اطمینان به غرب سودی ندارد .با این وصف ،رییسی و

تالش کرد حمایــت این دو حــزب در مورد تعدادی مســائل مورد

بنت انگیزههای زیادی برای ورود به روابط خصمانه دارند .دشــوار

گفتوگوی وزیران خارجه آمریکا و عربستان درباره ایران

اختالف را به دست آورد.

شــدن امور در وین دلیل اصلی تنشهای فعلی اســت و هر یک از

عالوه بر این ،تــاش دو طرف آمریکایی و ایرانی برای اســتفاده از

طرفهای حاضر در این تنش خواســته یا نا خواسته خود را در یک

بهگزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا ،ند پرایس ،سخنگوی وزارت خارجه اینکشوردربیانیه

کارتهای فشار خود در جریان مذاکرات وین ،از جمله مقابلههای

مقابله نزدیک مییابد .در این میان ،احتماال ایدئولوژی در ایران بر

مکرر بین نیروهای آمریکایی و شــبه نظامیان هم پیمان ایران در

عملگرایی پیروز میشود.

عراق ،نقش مهمی در پیچیده شدن مذاکرات داشت .در این میان،

اصرار دولت بایدن برای امضــای یک توافق بزرگ کــه مورد قبول

نخســت وزیر اســراییل نیز بر حمالت نظامی خود به منافع ایران

ایران باشد ،امری اســت که همچنان دســت یابی به هر توافقی را
ّ
معطل میکند ،چرا که اگر ایران برای قرار دادن برنامههای موشکی

سیاسی را برای دست یابی به توافق هستهای جدید ،تیره و تار کند.

و منطقهای خود روی میز مذاکره آمادگی داشت ،این کار را در دوره

ای اعالم کرد :آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی
گفت وگوکرد .پرایس درادامه مطرحکردکه بلینکن و همتای سعودی اش درباره امنیت منطقه و آنچه
رسراستریت دردریای عرب» خواند،گفت وگوکردند .دراین بیانیه همچنین آمده
«حمله ایران بهکشتی مِ ِ

است :آنها درباره مسائل منطقه ای دیگر از جمله تقویت همکاری امنیتی ،حمایت عربستان سعودی
ازآتش بس فراگیردریمن و نیازبه اقدامات فوری برای تسکین بحران انسانی یمنگفت وگوکردند.

افزود ،به این امید که با پاسخ ایران مواجه شده و همین امر فضای

«توشیمیتسو موتگی» وزیر خارجه ژاپن که قرار است از  ۲۴مرداد به قاهره ،تهران ،تلآویو ،امان ،دوحه و آنکارا سفر کند ،بر آمادگی توکیو برای همکاری با دولت
آیتا ...سید ابراهیم رییسی خبر داد .در شرایطی که در روزهای اخیر گمانهزنیهای زیادی درباره سفر دورهای وزیر خارجه ژاپن به منطقه غرب آسیا شده است،
توکیو این سفر را  ۲۴مرداد اعالم کرد .به گزارش خبرگزاری «کیودو» ،وزارت خارجه ژاپن اعالم کرد «توشیمیتسو موتگی» وزیر خارجه این کشور قرار است از ۱۵
آگوست ( ۲۴مرداد) طی یک سفر دورهای از قاهره ،تهران ،تلآویو ،امان ،دوحه و آنکارا دیدن کند.
این وزارتخانه همچنین اعالم کرد ،وزیر خارجه ژاپن در این سفر درباره همکاریها برای مقابله با همهگیری ویروس کرونا و ثبات منطقه رایزنی خواهد کرد .وزیر
خارجه ژاپن روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در توکیو درباره این سفر توضیحاتی ارائه داد و درباره تشکیل دولت جدید در ایران به ریاست جمهوری آیتا...
سید ابراهیم رییسی هم اظهارنظر کرد.
توشیمیتسو موتگی در این کنفرانس خبری گفت« :در سراسر این سفر من بر تعهدمان نسبت به خاورمیانه تاکید مجدد خواهم کرد ،منطقهای که (ژاپن) به صلح
و رفاه در آن طی سالیان گذشته کمک کرده است».
وزیر خارجه ژاپن با اشاره به تشــکیل دولت جدید در ایران و کابینه جدید در فلسطین اشغالی به نخســتوزیری «نفتالی بنت» افزود« :من میخواهم درباره
وضعیت این منطقه تبادل نظر صادقانهای داشته باشــم و با آنها برای ترویج ثبات منطقه از نزدیک همکاری کنم» .طبق اعالم وزارت خارجه ژاپن ،توشیمیتسو
موتگی قرار بود در این سفر دورهای از عراق هم دیدن کند اما مشکالت ناشی از همهگیری ویروس کرونا اجازه عملی شدن سفر او به عراق را نداد.

توضیح وکیل سعید مرتضوی
درباره تبرئه ازاتهام معاونت
درقتل درکهریزک!
وکیل مدافع سعید مرتضوی از تبرئه موکلش
از اتهام معاونت در قتل خبر داد .سعید ایوبی
در گفت وگو با ایســنا در این باره گفت :دیوان
عالی کشــور موکلم را از معاونــت در قتل در
اعتراضات ســال  ۸۸تبرئه کــرد .وی افزود:
استدالل قاضی شــعبه یک دیوان عالی این
بوده که«انتســاب بزه معاونت محل خدشه
است ،بهخصوص اینکه دو نفردیگرازهمکاران
نامبرده که عمال در اقدامــات مورد نظر دخیل
بودهاند و حتی مباشرت دربازداشت داشتهاند،

توضیح چمران درباره نامه سازمان بازرسی برای انتخاب شهردارتهران
رییس شورای شــهر تهران در ارتباط با نامه ارسال
شده ازسوی سازمان بازرسی به شورای شهرتهران و

اظهار کرد :این نامه محرمانه اســت و نباید درباره

همچنین شوراهای استان تهران واکنش نشان داد.

آن توضیح دهم .در این نامه به شــرایط کسانی که

مهدی چمران پیش از آغاز سومین جلسه شورای

میخواهند شهردار شوند ،اشاره شده و توضیحاتی

از اتهــام معاونت در قتل تبرئــه گردیدهاند».
همچنین در بخش دیگری از رأی نیز آمده که
سعید مرتضوی دردادنامه صادرشده درتیرماه
ســال جاری ،از اتهام مشــارکت در بازداشت
غیرقانونی نیز تبرئه شــده و بــه این ترتیب،
اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل منتفی

اسالمی شهرتهران دردوره ششم درجمع خبرنگاران

که در حد مســائل اصلی بوده را یادآوری و توصیه

گفت :امروز (سه شنبه) در سومین جلسه شورای

کردهاند که آنها رعایت شود.

اسالمی شهرتهران به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

وی در پاسخ به این پرسش که پاسخ شورای شهر

است.

مراسم عزاداری خواهیم داشت و پس از آن مراسم

به این نامه چیســت ،گفت :اینگونه نامهها مسائل

چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شورای شهر

کوتاهی برای تودیع آقای حناچی شــهردار ســابق

داخلی است و پاســخ نمیخواهد .البته این نامه

تهران با سران سه قوه دیداری را انجام خواهد کرد یا

تهران در دستور کار شورا قرار دارد.

برای کل شوراهای استان تهران ارسال شده است.

خیر ،خاطرنشان کرد :فعال برنامهای نداریم.

همچنین در این نامه اســمی از شــخصی نیامده

شده اســت .وی یادآور شــد :دوسال پیش
موکل درخواست اعمال ماده  ۴۷۷قانون آئین
دادرسی کیفری را کرده بود تا ریاست محترم
قوه قضاییه پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار
دهدکه خوشبختانه با نظردیوان عالی موکلم از
اتهام معاونت درقتل تبرئه شد .ایوبی درپاسخ
به این ســوال که اثر رای دیوان عالی کشور با

عکس روز

وجودگذراندن  ۱۷ماه حبس موکلش درزندان
برای چیست؟گفت :این رای برای این استکه
اعاده حیثیت ازاو شود و مشخص شودکه او در
اتفاقیکه درکهریزک افتاده بیگناه بوده است.
اگرچه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است ولی

اقدام خاص یک
تظاهرکننده در
بانکوک

یک تظاهرکننــده در بانکوک،
تایلند در اعتــراض به برخورد
دولــت بــا شــیوع ویروس
کرونا در درگیــری با پلیس از
تیرکمان استفاده میکند.

برای این اســت که اکنــون در تاریخ قضایی
میماند حکمی علیه یک دادستانی صادرشده

آن حرکت کرده و به موفقیت رسید .دولت بایدن باید به طور جدی
به بازگشــت دو طرف ایران و آمریکا به توافق قبلی فکر کند تا شرط
اعتماد سازی بین دو طرف رعایت شود و به این شکل ،نگرانیهای
منطقهای نیز کاهش یابد.
این امر مشــروط به یک راهبرد آمریکایی برای تعامل با مســائل
مختلف منطقه و کنار گذاشــتن تاکتیکهایی اســت که شکست
آن ثابت شده اســت .شایسته اســت هر توافق بزرگی تمام منطقه
را دربرگیرد ،اما این مأموریت دولت بایدن به تنهایی نیســت ،بلکه
وظیفــه دولتهای بعدی آمریکاســت که با کمک بیــن المللی به
این هدف نائل آیند .حداقل ،بایدن به جــای صف آرایی کنار دولت
شــکننده بنت که بر طبل جنگ میکوبد ،میتواند این مأموریت را
پایه ریزی کند.

بین الملل
سخنگوی طالبان:

وارد کابل نشدهایم ،فعال تصمیمی برای آن نداریم
سخنگوی طالبان گفت :طالبان هنوز وارد کابل نشده و در مورد پایتخت افغانستان تصمیمی نگرفته
است.
به نقل از اسپوتنیک ،ذبیح ا ...مجاهد ،سخنگوی طالبان به اسپوتنیک گفت :ما هنوز وارد کابل نشده
ایم و هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.
وی افزود :شاید ابتدا استانهای اطرافکابل پاکسازی شوند .عملیات بهگونه ای برنامه ریزی شده
که ابتدا الزم است سایر استانها را پاکسازی کنیم  ،وبعد در باره کابل تصمیم بگیریم.
مجاهد گفت که تصمیم نهایی در مورد کابل گرفته نشده است.

پیام نخست وزیرانگلیس به محمود عباس
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین پیامی از جانب نخست وزیر انگلیس دریافت کرد.
به نقل از خبرگزاری سما ،محمود عباس ،رییس تشکیالت خودگردان فلسطین در مقر ریاستی در
شهر رام ا ...از دیان کورنر ،سرکنسول انگلیس در ابتدای کار خود استقبال و برای وی در این پست
جدید آرزوی موفقیت کرد.
کورنر هم پیامی از جانب بوریس جانسون ،نخست وزیر انگلیس به وی تحویل داد که در آن بر عمق
روابط دوجانبه ،اهمیت تقویت و توسعه آن در همه سطوح تاکید شده بود.
وی گفت ،انگلیس حامی ملت فلسطین اســت و خود او هم در طول دوره کاری خود برای پیشبرد
روابط دوجانبه تالش میکند.

الکاظمی به مسکو میرود
مشاور نخست وزیر عراق احتمال داد که وی به زودی به مسکو سفر کند.
حسین عالوی ،مشاور مصطفی الکاظمی ،نخســت وزیر عراق به اسپوتنیک گفت :روسیه یکی از
کشورهای ابرقدرت است که معادله سیاسی بین المللی را تشکیل میدهد .من معتقدم که نخست
وزیر به زودی به مسکو سفر میکند همانطور که به کشــورهای ابرقدرت برای ارسال پیام اطمینان
صرف نظر از روابط با آمریکا و غرب و شرق سفر کرد.
وی گفت :این پرونده دارای ابعاد سیاسی است .این عقالنی است که سفری به مسکو صورت گیرد
چراکه عراق درمرحله ارسال پیامهای اطمینان به منطقه و جهان است مبنی براینکه نقش منطقهای
و عربی و بین المللی خود را در کاهش توازنها و هماهنگی با کشورهای منطقه برای دور کردن آن
از نزاعها و مشکالت سیاسی و اقتصادی بازیافته است .برای همین معتقدم که سفر الکاظمی به
مسکو در دستورکارهای دولت و استراتژیهای آن وارد است.

که تمام هم و غمش حفظ امنیت شهری بوده

شکایت ازپسرملکه انگلیس به دلیل فساد اخالقی

است و بعد از دو ســال حبس به این نتیجه

یکی از شاکیان قدیمی پرونده فساد اخالقی جفری اپستین از شاهزاده انگلیسی ،به اتهام اقدام

ولی به جای تقدیردو سال تحمل حبسکرده
رسیدندکه او بیگناه بوده است .براساس این
گزارش ،میرمجیدطاهری وکیل مدافع اولیای
دم روح االمینی اسفندماه سال  96از ارسال
حکم دو ســال حبس مرتضــوی در پرونده
کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ٢٨
دادسرایکارکنان دولت خبرداده بود.

عکس :جماران

قضایا جدا شــود و بر همان مســیری برود که توافق سال  ۲۰۱۵در
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ژاپن :آماده همکاری با دولت جدید ایران هستیم

چمــران همچنین درباره نامه ســازمان بازرســی

ترامپ انجام میداد .ضروری اســت که مساله هســتهای از دیگر

غیراخالقی علیه او در سن  ۱۷سالگی شکایت کرد.
به نقل از فرانس  ،۲۴یکی از شاکیان قدیمی پرونده فساد اخالقی جفری اپستین روز دوشنبه از
شاهزاده اندرو به دلیل تجاوز شکایت کرد.
ویرجینیا گیوفر ،یکی از شاکیان قدیمی پرونده جفری اپستین (سرمایه دار سرشناس آمریکایی
که متهم به سوء استفاده از دختران نابالغ بود) از شاهزاده اندرو دوک یورک (فرزند سوم و دومین
پسر ملکه الیزابت دوم و شاهزاده فیلیپ که در سال  ۲۰۱۹متهم شد با واسطهگری جفری اپستین،
با یک دختر نوجوان  ۱۷ساله ارتباط جنسی داشته اســت) به اتهام تجاوز به او در سن  ۱۷سالگی
شکایت کرد .گفته شده وکالی وی این شکایت را در دادگاه فدرال منهتن ثبت کردند.

کافهاقتصاد
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خرید تضمینی گندم ازکشاورزان اصفهانی
مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت :تاکنون  ۲۰هزار تن گندم از کشاورزان اصفهانی
خرید تضمینی شده است .محســن ضیایی ادامه داد ۲۰ :هزار تن خرید تضمینی گندم به ارزش

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان :در استان اصفهان کمتر از پنج درصد نان دورریز میشود؛

 ۱۰۰میلیارد تومان از کشــاورزان اصفهانی خریداری شــده که  ۹۰درصد مطالبات آن به گندم کاران

طعم نان ،بوی گندم

پرداخت شده است .وی افزود:کشاورزان استان اصفهان میتوانند گندم خود را به  ۴۰مرکز تعاونی
روستایی به عنوان مباشر و همچنین دو سیلوی دولتی و  ۹کارخانه آرد سازی تحویل دهند .مدیرکل
غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت :پیش بینی میشــود امسال از  ۳۷هزار هکتار مزرعه
زیرکشت گندم در استان اصفهان  ۱۶۰هزار تن محصول تا پایان شهریور برداشت شود.
* استان اصفهان به خاطر تنوع ،کیفیت ،شرایط بهداشتی و سطح آموزش
نانوایان پایتخت نانهای سنتی کشور شناخته شده است .در همین راستا
یکی از پارامترهایی که ســازمان بهداشت جهانی شــهر اصفهان را به عنوان
پایلوت قلب سالم انتخابکرد به علتکیفیت نان بود.
* چند سال پیش سازمان بهداشت جهانی شهراصفهان را به عنوان پایلوت
قلب سالم انتخابکرده و نان هم دراین قضیه بسیاردخیل بوده است.
* یکی دو پارامتر است که همیشه دســتگاههای ناظر ،پژوهشکده غالت
و دستگاههایی که بر غذا و دارو اشــرافیت دارند برای شان مهم است ،علت
اینکه اصفهان در قضیه نان حرف برای گفتن دارد نشــأت گرفته از چندین
فاکتوراست.
* بیشترین سرانه آموزش نانوایان را در کشور داریم و به طور مستمر با اداره
کل فنی و حرفه ای تعامل داریم و واحد آموزش نانوایان استان اصفهان به
شدت ازطریق فضای مجازی وکالسههای حضوری فعال است .مسائل روز
براساس مطالب دانشگاهی به آنها آموزش داده میشود.
* از آنجایی که مردم اصفهان از نظر اقتصادی انســانهای فهیمی هستند

حدیث زاهدی

روزخبرنگار بهانهای بود تــا با یک روز تاخیر،

تولیدکنندهگندم و یا ازطریق بنادروارداتگندم تامین میشود.

نشستی خبری با طعم «نان» و بوی «گندم»

* ســیلوی اصفهان تقریبا در زمره معدود سیلوهایی اســت که به راه آهن

برگزار شــود .میزبان ،اداره غله و خدمات بازرگانی استان بود .اداره ای که تا

وصل است و مستقیم از بنادر گندم به وسیله قطار به سیلوی شهید موسوی

چندی پیش ،زیر مجموعه وزارت صنعت محسوب میشد ولی چند روزی

اصفهان تخلیه میشود.

است که زیر مجموعه وزارت جهاد کشــاورزی شده است .این مجموعه کار

*برای ذخیره سازی  600هزارتنگندم مصرفی استان دریک سال  800هزار

تامین ،نگهداری و توزیعکاالهای استراتژیک اساسی را برعهده دارد و برهمین

تن فضای ذخیره سازی آمادهکردیم 300 ،هزارتن تولید داخل و  500هزارتن

اساس؛ یکی ازمهم ترین مجموعههای متولی درخصوص ساماندهی ،ذخیره

بخش خصوصی فضا ایجاد شده است.اگربخواهیمگندم مصرفی استان را

سازی و توزیعگندم ،برنج ،شکرو ذخیرهسازی روغن خام است« .محسن

به مدت یک سال ذخیرهکنیم ،حدود  14یا  15ما ظرفیت ذخیرهسازی داریم

ضیایی» مدیرکل این اداره هم درابتدای صحبتهای خود اشارهکردکه تمرکز

و ازاین ظرفیت ذخیرهسازی چون درمرکزکشورهستیم اعالم آمادگیکردیم

اداره غله بیشتر گندم ،آرد و نان اســت که صفر تا صد داخلی هم واردات در

که معین چند استان دیگر هم باشــیم بنابراین برای ظرفیت ذخیرهسازی

اختیار دولت است ،به این صورت که دولت گندم وارد میکند و متولی است

مشکلی نداریم.

چون یارانه زیادی روی اینکاال دارد.

* حدود  4800واحد نانوایی درسطح استان فعال هستند .همه این نانواییها

به گفته ضیایی؛ امسال دولت گندم را کیلویی  5000تومان از کشاورز میخرد

درسامانه ثبت و سهمیهبگیربوده و دقیقا مشخص استکهکجا قراردارند.

که با هزینههای تبعی حدودا  5هزار و  500پــای دولت در میآید و به مردم

*  20واحد تولید آرد دراستان اصفهان داریمکه بنابرتایید دستگاههای ناظر

به دو قیمت  665تومان و  900تومان میدهــد.در واقع رقمی حدود  50هزار

مثل استاندارد ،غذا و دارو و پژوهشکده غالت تقریبا درزمرهکارخانههای برتر

میلیارد تومان دولت فقط روی آرد و نان یارانه میدهد .در ادامه گزیده ای از

کشور محسوب میشوند و مجهز به علم روز و آزمایشگاههای بسیار مجهز و

مهم ترین بخش صحبتهای مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان

آرد باکیفیتی هستند.

دراین نشست را میخوانید:

* ازآنجاییکه ما درمرکزکشورهستیم میتوانیم تامینکننده آرد باکیفیت

* اســتان اصفهان برای تامین آرد و نان حدود  600هــزار تن گندم در طول

برای سایر اســتانها باشــیم و همچنین به بنادر جنوبی نزدیک هستیم و

ســال نیاز دارد که این گندم در ســالهایی که بارش خوب باشد در استان

میتوانیم گندم را ذخیرهســازی کنیم و بعد برای مصــرف به جاهای دیگر

اصفهان حدود  100تا  200هزارتن آن خریداری و مابقی آن ازطریق استانهای

ارسالکنیم.

اخبار

حساس بوده و خوب نگهداری میکنند.
* کمترین دور ریز نان در استان اصفهان گزارش شــده است .طبق آماری
که دستگاههای متولی اعالم کردند مشــخص شده که خوشبختانه استان
اصفهان رقم بسیار پایینی در دور ریز نان را دارد است ،برآورد استان اصفهان
زیر  5درصد است و با بیشتر شدن اطالعات مردم در نگهداری نان این عدد
کمترمیشود.
*دوکارخانه بزرگ و چندکارخانهکوچک تصفیه شکردراستان اصفهان داریم
و تقریبا  20الی  25درصد شــکر خام دولتی وارداتی کل کشور را تحویل و به
کارخانجات برای تصفیه میفرستیم و سپس شکرتصفیه شده را به  10استان
ارسال میکنیم و معین تامین شکرسفید  10استان هستیم.
* استان اصفهان یکی ازاستانهایی استکه نه تنها نیازشکرخود استان را
تامین میکند بلکه حدود  10استانکشوررا تامین میکند.
*حدود  30هزار تن برنج وارداتی وارد اســتان شده که حدود  15هزار تن به
مناسبتکمکهای مومنانه به نرخ دولتی توزیعکردیم.
* روغن کاالی اساسی چهارم اســت ،این کاال در اختیار مجموعه بازرگانی
دولتی قرار دارد فقط استانهایی مثل اصفهان و بنادر به خاطر اینکه بخش
خصوصی ظرفیت ذخیرهسازی دارد دراین حوزه قرارمیگیرند.
*در اصفهان رقمی حــدود باالی  20هزار تن کارخانــه روغن گلبهار ظرفیت
ذخیرهسازی دارد و به همین علت همه ساله با اینکارخانه قرارداد میبندیم
و روغن خام ازبنادرآورده و با نظارت ما ذخیره میشود.

خبر روز

سامانههای برق خورشیدی راهکاراستمرارروشنایی دراستان اصفهان؛

خورشید اینجا بی بهانه میتابد

فائزه عباسپور

و همچنین از نظر اطالعات عمومی هم باال هســتند در نگهداری نان بسیار

اصفهان یکی از استانهایی است که میتواند از انرژی خورشیدی برای
تامین برق به خوبی استفادهکند و درسالهایگذشتهگامهایی دراین

زمینه برداشته شده است .مسیری که سرعت بخشــیدن به آن نیازمند ورود سرمایه گذاران است.
درخشش نیروگاههای خورشیدی برفرازبامهای نصف جهان و افزایش  ۳۰درصدی قیمت خرید برق
خورشیدی نشان میدهد هم مردم و هم مسئوالن روی تامین برق از طریق سامانههای خورشیدی
حساب ویژه ای بازکردهاند .مدیردفتربازاربرق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به جایگاه
انرژی خورشیدی درتامین برق اصفهانگفت :طی سال  ۱۳۹۹مجموع انرژی تولیدی منابع تجدیدپذیر
در شبکه توزیع برق شهرســتان اصفهان  ۳۳۴۵کیلووات ســاعت و معادل  ۰.۰۵۳درصد کل انرژی
مصرفی در شبکه توزیع ( ۶۲۷۶میلیون کیلووات ساعت) بوده است .سارا صالحی افزود :با توجه به
طرح  ۲۰درصد ادارات و سازمانها درحال حاضر ۹سامانه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۲۲۳کیلووات
نصب شده است و در این میان اداره کل بهزیستی استان و شــهرداری اصفهان در این زمینه پیشرو
بودهاند .مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با اشاره به اهمیت افزایش سهم
انرژیهای پاک درتامین برق مورد نیازمشترکان بیانکرد :امسال عالوه براقدامات رایجکه با جدیت
پیگیری خواهد شد ،تالش خواهیمکرد تا دو طرح ویژه سامانههای برق خورشیدی  ۱۰۰کیلوواتی ویژه
صنایع و نیزطرح جهاد روشنایی سازمان بسیج سازندگی به نحو مطلوب اجرا شوند.
پنلهای خورشیدی ،انرژی پاک و به صرفه
صالحی درباره هزینههای راه اندازی سامانههای برق خورشیدی گفت :اجرای این طرحها همچنان
توجیه اقتصادی دارد و با توجه به اعمال ضریب تعدیل نرخ درهردوره پرداختکه منتج ازنرخ ارزو نرخ
تورم تعیین میشود ،دوره بازگشت سرمای ه طرحهای خورشیدی مطلوب بوده و به استناد آنچه تا به
امروز محقق شده دوره بازگشت اصل سرمایه در حدود سه سال است و قراردادهای خرید تضمینی
 ۲۰ساله منعقد میشوند .وی ادامه داد :نمونه درآمد یک سامانه پنجکیلوواتیکه با هزین ه  ۳۰۰میلیون
ریال نصب و در اسفند سال  ۹۵بهرهبرداری شده است ،مالحظه میشود که این سامانه طی  ۱۸دوره
بهرهبرداری (سه سال) بیش از هزینه سرمایهگذاری اولیه ،درآمد داشته است .مدیر دفتر بازار برق
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افزود ۴۰ :میلیارد تومان وام برای راه اندازی  ۸۰۰پنل خورشیدی
برفرازساختمانهای اصفهان درنظرگرفته شده است.
هرخانه یک تولیدکننده و مصرف کننده برق

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

فعالیت معادن روی کیفیت
منابع آب تاثیرمیگذارد
استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی
اصفهان گفــت :فعالیت معادن بر کاهش
کیفیت آ بهــای ســطحی و زیرزمینی
همجوار تاثیرگذار است.
جهانگیر عابــدی کوپایی افــزود :یکی از
منابع آالینده آبهای سطحی و زیرزمینی،
فعالیت معادن است.

هرگاه دمای هوا افزایش مییابد ،نگرانی ما برای افت فشــار آب در بخشهایی از شهرهای بزرگ
اصفهان بیشتر میشود.
وی اضافه کرد :از نیمه خرداد ماه تا اواسط مرداد ماه با  ۲هزار و  ۷۳۷تانکر به صورت سیار حدود ۵۹
میلیون و  ۴۵۴هزار لیتر آب شرب بین مردم در شهر و روستاها توزیع کردیم .سخنگوی شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان بیان کرد :در تیرماه۲۹ ،میلیون و  ۹۲۶هزار لیتر آب به وسیله ۲هزار و ۷۳۷
تانکر سیار در اختیار متقاضیان در سطح استان قرار گرفت .خورسندی اضافه کرد :از ابتدای خرداد
ماه تا کنون تعداد  ۳۳۲هزار و  ۵۶۵تماس با سامانه ارتباط با مشتریان آبفا برقرار شده ،که ۵۸درصد
کل تماسها مربوط به افت فشار و قطعی آب بوده است.

قیمت بستنی سنتی دراصفهان سربه فلک کشید
رییس اتحادیه بستنی و کافی شاپ استان اصفهان گفت :بستنی سنتی در اصفهان کیلویی  ۴۰هزار
تومان است .محمود رنجبر اظهار کرد :هر مغازه با کسب مجوز از اتحادیه با دستگاههای بستنی ساز
در سطح استان تولید بستنی میکنند و تمامی نظارتها توسط وزارت بهداشت و اتحادیه روی این
مراکز انجام میشود.
رنجبر بیان کرد :نظارت بر قیمتها زیر نظر اتحادیه و قیمت پایهای تعیین شده که با توجه به گرانی
مواد بستنی مثل شکر ،شیر ،خامه و ...قیمت بستنی مشــخص میشود .قیمت بهترین بستنی
سنتی اصفهان تهیه شده از شیر گاو و گوســفند و خامه کیلویی  ۴۰هزار تومان و قیمتها به صورت
رقابتی شده است.
وی درباره حمایتها و تسهیالت داده شده گفت :برای جبران خســارت وارده حمایتهایی بیان
شده ،اما در واقعیت هیچ گونه حمایتی از این صنف نشده است .رنجبر درباره محدویتهای کافی
شاپهای اســتان تصریح کرد :کافی شاپهای سطح اســتان فقط به صورت بیرون بر میتوانند
فعالیت کنند و همین مسئله به این مشاغل خسارتهای زیادی وارد کرده است.

گرانی ،پارکینگ توحید را به زیرزمین کشاند
سرپرست اداره کل مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت:
گران بودن هزینه تملک زمین در خیابان توحید و وجود تاسیسات زیرزمینی مناسب ،زمینه را برای
احداث پارکینگ زیرسطحی فراهم کرد .جمشــید لقایی اظهار کرد :احداث پارکینگ نیاز به در نظر
گرفتن مسائل اقتصادی و محدودیتهای تاسیسات زیرزمینی دارد؛ در رابطه با خیابان توحید ،قرار
گرفتن تمام این مسائل کنار یکدیگر موجب احداث پارکینگ زیرسطحی شد.

دراصفهان با مشکالت مختلفی رو به رو است ،اولین مشکل اساسی این حوزه افزایش قیمت نهادههای دامی به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل این نهادهها ازبندرامام
به اصفهان است ،به عالوه دولت نیزمیخواهد مرغ را با قیمت دولتی به مصرفکنندگان عرضهکند به همین دلیل تولید و توزیع آن را تحت نظارتگرفته است ،با این حال
برخی مرغداران به صورت آزاد اقدام به تولید مرغ میکنند و به همین دلیل با نرخ باالتری نیز به مردم میرسد .وی افزود :در اقتصاد بحثی به نام «قیمت نسبی کاالها»
وجود داردکه به نوعی تقاضا راکنترل میکند .درشرایطیکه قیمتگوشت افزایش یافته و بهکیلویی  ۱۲۰تا  ۱۵۰هزارتومان رسیده است ،ما میخواهیم قیمت مرغ را با نرخ
مصوب  ۲۵هزار و  ۹۵۰تومان به مصرف کنندگان عرضه کنیم که در مقایسه با قیمت گوشت بسیار ناچیز است به همین دلیل مردم به سمت مرغ یارانهای هجوم آوردهاند.
معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان تصریحکرد :این نحوه پرداخت یارانه صحیح نیست با این حال درتالش هستیم تا زمانیکه پرداخت یارنه روی مرغ
به همین شیوه ادامه دارد ،با اعمال نظارت بیشتراین یارانه را به دست متقاضیان واقعی برسانیم .قاضی عسگرگفت :درحال حاضربه منظورشفاف سازی درعرضه مرغ،
سامانه رهتاب راهاندازی شده است همچنین خوشبختانه  ،مرغ فروخته شده توسط فروشندگان مرغ با پیامک به اطالع خریداران خواهد رسید تا مرغ فروشان خاطی
قادرنباشند مرغکمتری به مصرفکنندگان بفروشند و به اسم آنها مرغ بیشتری درسامانه رهتاب ثبتکنند .وی افزود :متاسفانه طی چند روزگذشتهکه باکمبود عرضه
مرغ مواجه بودیم ،برخی مرغ فروشان برای مثال یک مرغ به مشتری میفروختند ،اما به اسم آن شخص دو مرغ را درسامانه رهتاب ثبت و آن را درموارد دیگری استفاده
میکردند .به همین دلیل با ایجاد نظامکنترلی ازطریق سامانه رهتاب درتالش هستیم تا عرضه مرغ را به نرخ دولتی افزایش دهیم.

مدیرکل عشایر اصفهان:

 ۵هزارتن علوفه برای دام عشایرذخیره شد

آالیندگی منابع آب در محدوده این معادن
بسیار بیشتر و خطرناک تر است.
به گفتــه وی ،معادنی که در اطــراف آنها
چشمه و قنات وجود داشته باشد ،حفاظت
خاص نیاز دارد.
عابدی افزود :نهادهــای مربوط باید این
مســئله را جدی بگیرند و منابع آ بهای
سطحی و زیرزمینی را به طور مرتب پایش
کنند.
استاد دانشــگاه صنعتی اصفهان افزود:
وضعیت آبهای زیرزمینی استان اصفهان
و کشور مطلوب نیســت ،به طوری که یک
چهــارم از آبخوانها اکنون تخلیه شــده
است.
وی تصریح کرد :پســماند معــادن فعال
موضوعی اســت که مکان تخلیه و میزان

کمک به محرومان و درآمد زایی برای آنان و هدف دوم کمک به صنعت برق کشــور است .سرهنگ
حسن عجمی اظهارکرد :آران و بیدگل با توجه بهکویری بودن وگرمای زیاد به عنوان الگوی اجرای این

پســماندها در زمینهــا و چشــمههای

طرح انتخاب و تاکنون با  ۷۰میلیارد ریال هزینه ۱۰۰ ،پنل ۵کیلو وات خورشیدی تجدید پذیردر ۵نقطه

اطــراف ،خطرناک اســت و آثار زیســت

این شهرستان نصب و راه اندازی شده است .رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان افزود:

محیطی آن بهتدریج ظاهر میشود.

این تعداد پنل  ۵۰۰ ،کیلووات برق به مدار شــبکه برق رسانی اضافه میکنند و موجب کاهش تلفات

منابع آبهای زیرزمینی کشــور با افزون

شبکه ،اوج بار و خاموشی میشوند .سرهنگ عجمی یادآور شد :سامانههای خورشیدی جایگزین

بــر  ۱۳۳میلیــارد متــر مکعب کســری

نیروگاههای فسیلی و گازی میشــود و هر خانه ،خود تولیدکننده و مصرف کننده برق خواهد شد،

مواجه است؛ همچنین فشار به منابع آب

پنلهای خورشیدی عالوه برکاهش هزینهها و تامین ســامت انسان ،منجر به حفظ منابع طبیعی

زیرزمینی کشور جهت تامین آب مورد نیاز

برای نسلهای آینده نیزمی شود.

بخشهای مختلفکشاورزی ،آشامیدنی،

نیروگاههاکم و استفاده ازپنلهای خورشیدی بیشترشود.

همچنان با کمبود آب آشــامیدنی به میزان  ۳هزار و  ۲۰۰تا  ۴هزار و  ۳۰۰لیتر بر ثانیه مواجه است،

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان ازافزایشکشتارمرغ دراین استان همراه با افزایش نظارتها خبر داد .سید حسن قاضی عسگراظهارکرد :بازارمرغ

نیــز همــراه باشــد،افزود :در این صورت

رییس سازمان بسیج سازندگی اســتان اصفهان هم گفت :هدف اول از نصب پنلهای خورشیدی،

مشکالت برق رسانی به برخی مناطق ،باعث ایجاد اشــتغال نیز میشود ،بنابراین باید وابستگی به

آب در بخشهایی از شهرهای بزرگ اصفهان بیشتر میشود .مهرداد خورسندی اظهار کرد :اصفهان

معضل کمبود مرغ دراصفهان با افزایش کشتارحل خواهد شد

سوی معادن ممکن است با فلزات سنگین

آلودگی آن باید بررسی و آزمایش شود.

توسعه انرژی خورشیدی دراصفهان ضروری است

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت :هرگاه دمای هوا افزایش مییابد  ،افت فشار

وی با بیــان اینکه آلودگی ایجاد شــده از

وی هشــدار داد :ســرریز شــدن ایــن

استاندار اصفهان با اشاره به نتایج توسعه راه اندازی پنلهای خورشیدی گفت :این امر عالوه بر حل

افزایش دمای هوا و افت فشارآب دراصفهان

بهداشت ،فضای ســبز ،صنایع و خدمات
بویژه در استان اصفهان فزونی یافته است.

مدیرکل عشایر اصفهان گفت :پنج هزار تن انواع علوفه
برای مصرف دام عشــایر در فصول پاییز و زمســتان
ذخیرهشــد .مختار اســفندیاری افزود :همه ســاله
ذخیرهسازی علوفه در نیمه اول سال برای مصرف دام
عشایر در روزهای سرد سال انجام میگیرد تا مشکلی
برای تغذیه دام عشــایر پیش نیاید .وی با بیان اینکه
بارش کم در امســال عامل کاهش رویش گیاهان و
غذای دام در مراتع شــد ،تصریح کرد:علوفه ذخیره و

انبارشــده در موعد مقرر در اختیار عشــایر قرار خواهد

بینی شد .مدیرکل عشایراصفهان اضافهکرد :این اقدام

گرفت .مدیرکل عشــایر اصفهان به افزایش آبرسانی

ضمن تامین مایحتاج مردم ،کاهش واردات گوشــت

سیار در روزهای گرم گذشته اشــاره کردو افزود :روزانه

قرمزرا ازکشورهای خارجی نظیربرزیل و ارمنستان دربر

افزون بریکمیلیون لیترآب بهوسیله  ۱۰دستگاه تانکر

دارد .براساس آمارادارهکل امورعشایراستان اصفهان،

آب در بین جمعیت عشایر توزیع میشد .اسفندیاری

 ۹هزار و  ۶۰۵خانوار عشایری در استان اصفهان زندگی

با تاکید بــراهمیت احداث مجتمعهای آبرســانی در

میکنند که این تعداد شامل ایالت قشقایی ،بختیاری

استان ،گفت ۱۰ :طرح مجتمع آبرسانی آب آشامیدنی

و عرب جرقویه هستند .در شهرهای بویین میاندشت،

عشایر مهر امسال افتتاح خواهد شد که مقدار آبدهی

فریدن و چــادگان واقع در غرب اســتان  ۲۷هزار نفر

تقریبی آنها  ۳۰لیتربرثانیه است .وی با اشاره به تامین

عشایر ایل بختیاری و در سمیرم ،دهاقان و شهرضا در

و توزیع گوشت قرمز موردنیاز استان به میزان  ۵۰هزار

شمال استان  ۲۴هزار نفر از ایل قشقایی و محمدآباد و

رأس بزومیش گفت :خریداری یکمیلیون رأس دام

نصرآباد در شرق اصفهان سه هزار نفر عشایر از طایفه

عشایر توسط شرکت پشتیبانی امور دام امسال پیش

عرب جرقویه سکونت دارند.

عکس روز
ورود مرغ  ۴۰هزارتومانی به
سفرههای مردم
بر اساس مشــاهدات میدانی ،مرغ گرم آماده
طبخ درخرده فروشــیهای سطح شهر تهران با
قیمت هرکیلو  ۳۶تا  ۴۰هزارتومان عرضه میشود
و عرضه مرغ تنظیم بــازاری نیز در میادین میوه
و تره بار و در صفهــای طوالنی انجام میگیرد.
افزایش قیمت مرغ و عرضــه آن با قیمتهای
باال در حالی رخ میدهد که فعاالن صنعت طیور
در ماههای اخیــر بارها اعالم کــرده اند که مرغ
نباید با قیمتی بیش از  ۲۷هزارتومان به دست
مصرف کننده برسد و فروش مرغ با قیمتهای
 ۴۰هزارتومان و حتی بیشترسودجویی است.
عکس :ایسنا
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مایحتاج ضروری دهستان موگویی ذخیره میشود
فرماندار کوهرنگ در جلسه ستاد تنظیم بازار و شــورای آرد و نان گفت :اقدامات الزم برای ذخیره
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بام ایران

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطرح کرد:
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

سهمیه زمستانی شش ماهه دهستان موگویی انجام شده است.
مرتضی زمانپور افزود :در شهریور ماه کپسول گاز ،آرد ،دارو و سایر مایحتاج مورد نیاز مردم دهستان

نقش انگیزه اقتصادی درشکلگیری فرقههای انحرافی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تامین و در اختیارشان قرار داده میشود.
زمانپور اضافه کرد :پارسال حدود  ۱۱هزار کیسه آرد در بین خانوادههای روستاهای دهستان موگویی
توزیع شد و امسال هم پس از برآرود نیاز خانواده آرد به میزان کافی در بین آنها توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد :پزشک هم در درمانگاه شبانه روزی مســتقر در خویه نیز در این  ۶ماه حضور خواهد
داشت تا در صورت نیاز به بیماران خدمات رسانی شود.

عکس :؟؟؟

زمانپور گفت :همه ساله به دلیل بارش برف دهستان موگویی با  ۱۵روستا و حدود  ۴هزار و  ۹۰۰نفر
جمعیت درپشت برف محصورمیشوند و راه ارتباطی با چلگرد مرکزشهرستانکوهرنگ ندارند ،البته
در این مدت این دهستان از طرف بزنوید لرستان و فریدن اصفهان راه ارتباطی دارد.
وی افزود :در سالهای گذشته راه ارتباطی این دهستان در خرداد ماه باز میشد ،اما امسال به دلیل
بارش کم برف راه در فروردین ماه به صورت کامل بازگشایی شد.

صرف  ۴۰میلیارد ریال اعتباربرای ساخت موزه بزرگ
چهارمحال و بختیاری
مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری اظهارداشت :تاکنون برای

این فرقهها شهرتطلبی و سیاست را رواج میدهند
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و از آنجا که جوانان از سن  ۱۸تا  ۳۰سالگی نیاز به

دیده شدن و مطرحشدن دارند ،معموال جذب این

فرقهها میشوند

ساخت موزه بزرگ این استان  ۴۰میلیارد ریال اعتبار ملی هزینه شده است.
مهرداد جوادی افزود :تکمیل و بهرهبرداری از موزه بزرگ چهارمحال و بختیاری شامل اجرای مراحل
نماکاری ،نازککاری ،خریداری تجهیزات ،چیدمان داخلی ،محوطهســازی و تکمیل مخزن امن
نگهداری اشیای فرهنگی تاریخی  ۱۶۰میلیارد ریال اعتبار جدید نیاز نیاز دارد.
جوادی اضافه کرد :سالنهای نمایش ،کتابخانه ،مخزن اشیا ،کارگاه مرمت آثار و بخشهای اداری
و تجاری از جمله فضاهای پیشبینیشده در ساختمان موزه بزرگ استان بهشمار میرود.
وی ادامه داد :عملیات اجرایی ســاخت موزه بزرگ چهارمحال و بختیاری از سال  ۱۳۸۹در زمینی

مسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه علوم پزشکی

دراویش متفاوت هســتند ،آنها عرفانهایی را مطــرح کرده ،کارهای

به وســعت یکهزار و  ۵۴۰مترمربع با زیربنای  ۲هزار و  ۵۰۰متر مربع آغاز شد و تاکنون  ۶۵درصد

شهرکرد با بیان اینکه جامعه به معنویت نیاز دارد ،گفت :افراد نمیدانند

خارقالعادهای انجام میدهند و این امورات ،اثراتی را در مخاطب ایجاد

شهرکرد نکته دیگر در فرقهها را اغراض سیاسی دانست و بیان کرد :این

پیشرفت فیزیکی داشته است.

از چه طریقی ،عرفان را دریافت کنند ،نخستین چیزی که افراد را برای

میکند .صغیرا با بیان اینکه جامعه به معنویت نیاز دارد ،خاطرنشــان

فرقهها شهرتطلبی و سیاســت را رواج میدهند و از آنجا که جوانان

تشکیل فرقه ســوق میدهد ،انگیزه اقتصادی و در مرحله بعد ،ارضای

کرد :افراد نمیدانند از چه طریقی ،عرفان را دریافت کنند و نخســتین

از سن  ۱۸تا  ۳۰سالگی نیاز به دیده شدن و مطرحشدن دارند ،معموال

غرایزاست .محمدحسین صغیرا درخصوص علل رشد فرقههای نوظهور

چیزی که افراد را برای تشکیل فرقه ســوق میدهد ،انگیزه اقتصادی

جذب این فرقهها میشوند.

در جامعه ،اظهار کرد :رشــد مدرنیته و تکنولوژی ،توسعه مادیگرایی و

و در مرحله بعد ،ارضای غرایز اســت .مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام

وی یکی از مهمتریــن عوامل جذب در فرقههــا را ضعف و بیاطالعی

افزایش روابط اجتماعی به روشهای مختلف بهویژه از طریق فضای

معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد :فرقههای

دینی عنوان و بیان کرد :اگر افراد از لحاظ دینی تبیین شــوند که اسالم

مجازی ،باعث رشد این فرقهها در جامعه کنونی شده است.

انحرافی با اهداف مختلف شکل میگیرند ،اگر انگیزه تشکیل آن فرقه،

دین کاملی اســت ،هرگز به این گروهها متمایل نمیشوند ،بنابراین در

وی یادآور شد :با توجه به حساسیت خانوادهها در خصوص فرقههای

اقتصادی باشد ،طبعا نگاه آن عرفان به سمت مسائل مالی است ،حتی

بحث آموزش باید کار شود و افراد به ســمت دین اسالم و زیباییهای

نوظهور ،جذب در این گروهها به فضای مجازی سوق داده شده است،

در برخی از فرقهها به محض جذب افراد ،پولی از آنان دریافت میشود.

آن سوق داده شوند.

از طرفی دیگر ،فردگرا شدن افراد و فاصلهگیری از اجتماع باعث جذب

وی افزود :انسان دارای دو غریزه غضب و شهوت است ،شهوت شامل

صغیرا یادآور شد :ویژگی انسان بدین صورت است که اگر در هر کاری

جوانان به این فرقهها میشود.

خوراک ،پست و مقام و شهوت جنسی است ،مخاطب اگراحساسکند

ریاضت بکشــد ،میتواند آن کار را به بهترین وجه انجام دهد ،با اطالع

مسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه علوم پزشکی

که میتواند در این فرقهها نیازهای خود را بدون محدودیت رفع کند ،از

گرفتن از شیطان ،از برخی از امور غیبی خبردار میشوند ،بههمین دلیل

شــهرکرد با بیان اینکه فرقهها از لحاظ اعتقادی و غیــر اعتقادی قابل

آن فرقه استقبال میکند.

زمانیکه افراد قدرت ظاهری مریدان یک فرقه را ببینند ،به سمت آنان

تقسیمبندی هستند ،افزود :اگر فرقهای از درون دین اسالم پا بگیرد و

صغیرا یکی از مهمترین فرقههای شــکلگرفته در دنیا و کشور را اوشو

جذب میشوند .مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در

آنگاه کارها و اهداف خود را پیش ببرد ،به آن فرقه دینی گفته میشود،

مطرح و بیان کرد :در این فرقه ،بیشــتر تمرکز بر ارضای شهوات به هر

دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد در پایان گفت :امام معصوم به تمام

اما اگر فرقهای مانند اوشو ،شیطانپرستی ،عرفان بودایی ،عرفان حلقه

طریقی است ،در حالیکه در شیطانپرستی رفتارها بهصورت خشن و

اطالعات عالم ،احاطه دارد ،اما مانند یک بشــر معمولی رفتار میکند،

و عرفان سرخپوســتی غیر از دین و برگرفته از غرب رشد کند ،آن فرقه

در ظاهر نیز نمایان میشود و به گفته طرفداران این فرقه ،آنان مستقیم

باید گفت که اسالم و ائمه در تالش هستند که افراد در راه صحیح قرار

غیر دینی نامیده میشود .وی در خصوص دراویش ،تصریح کرد :البته

از خود شیطان دستور میگیرند.

بگیرند.

تکمیل واحد بریکت سازی فوالد سفیددشت تا پایان
شهریورماه امسال
مدیرمجتمع فوالد سفیددشت با اشاره به پیشرفت  ۹۳درصدی طرح بریکت سازیگفت :این واحد
تا پایان شهریور ماه امسال تکمیل میشود.
محمود ارباب زاده افزود :واحد بریکت ســازی (تبدیــل نرمه و غبار حاصــل از فرآیند تولید آهن
اسفنجی به بریکت سرد قابل استفاده درکوره ذوب) پس ازراه اندازی توانایی تولید  ۱۲تن برساعت
بریکت سرد از نرمه آهن اسفنجی دارد که این محصول به عنوان خوراک کوره قوس به کار میرود.
ارباب زاده گفت :برای افزایش بهره وری و مدیریت بهینه ضایعات حاصل از تولید و در زمینه حفظ
محیط زیست در واحد احیای مستقیم فوالد سفید دشت ،ساخت خط تولید بریکت سرد از تیرماه
سال  ۹۸در دستور کار واحد عملیات این شرکت قرار گرفت.
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری از جمله شرکتهای زیرمجموعه فوالد مبارکه تولیدکننده
آهن اسفنجی در کشور و یکی از طرحهای هفتگانه فوالد استانی است که در  ۳۵کیلومتری جاده
شــهرکرد به بروجن قرار دارد و عملیات اجرایی آن در تیرماه  ۸۶در زمینی به مساحت  ۲۵۰هکتار
آغاز شد.

مفاد آراء
 5/183آگهی موضوع مــاده  3قانون ومــاده  13آئین نامه قانــون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره
 14006030200700 1295مورخ  1400 / 04 / 06هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای حیدرعلی زمانی
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 214 :وکدملی  4650274291 :صادره از بروجن
دریک سهم مشاع ازهفت سهم ششدانگ یک درب باغ به مساحت  13600مترمربع
پالک  14اصلی واقع در موسیان خریداری رسمی ازمالک رسمی 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/ 05 / 05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400 /05 / 20 :
م الف 1168634 :حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 5/184آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 1404مورخ  1400 / 04 / 15هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای یوســف جمالپور فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه 1870305851 :
صادره از شوشتردریک باب خانه به مســاحت  186 / 35مترمربع پالک  15اصلی
واقع درفالورجان خریداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای دکترمهدی کیانی
فرزند عباسعلی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشــخاص 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 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواســت 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/ 05 / 05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400 /05 / 20 :
م الف 1168587 :حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 5/185آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 1296مورخ  1400 / 04 / 06هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم منیژه زمانیان بروجنی فرزند محمدکاظم بشماره شناسنامه  8110 :وکدملی :
 4650081114صادره ازبروجن دریک سهم مشاع ازهفت سهم ششدانگ یک درب
باغ به مساحت  13600مترمربع پالک  14اصلی واقع در موسیان خریداری رسمی
ازمالک رسمی محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشــخاص 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 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ

تسلیم اعتراض دادخواســت 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/ 05 / 05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400 /05 / 20 :
م الف 1168605 :حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 5/186آگهي ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره  1066مورخ  1400/4/5هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،آقای رضا دادائی
حسن آبادی به شناسنامه شماره  257کدملی  1288691130صادره اصفهان فرزند
عبدالکریم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت  124/57متر مربع مفروزی از پالک
شماره  131فرعی از  4483اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری
شده است .لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/20 :
م الف 1168913 :اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 5/187آگهي ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره  1067مورخ  1400/4/5هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه مالمعارض متقاضی ،خانم آمنه سلطانیان به
شناسنامه شماره  3297کدملی  1198701331صادره شهرضا فرزند باقر بر ششدانگ
یکبابخانه به مساحت  100/78متر مربع مفروزی از پالک شماره  4786اصلی واقع
در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع
الواسطه از طرف آقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده است .لذا به منظور اطالع
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/20 :
م الف 1168875 :اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 5/188آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات /هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک

مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف  -1برابر رای شماره  140060302023000411مورخ  1400/04/12آقای
رضا غریب به شماره شناسنامه  3326کدملی  1285937627صادره از اصفهان فرزند
عزت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  184/74متر مربع مفروزی از
پالک شماره  -4701اصلی واقع در بخش  2ثبت اصفهان که مع الواسطه از طرف
و طی سلسله قولنامه ها از طرف خانم ملیحه اشــجع به صورت عادی به متقاضی
واگذار گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/05/20 :
م الف 1168997 :ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی
اصفهان
مفاد آراء
 5/189آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات /هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف  -1برابر رای شماره  140060302023000274مورخ  1400/03/18آقای
محمد پاهش کون به شــماره شناســنامه  1199کدملی  1287685595صادره از
اصفهان فرزند اکبر نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت  17/94متر مربع
مفروزی از پالک شــماره  -1718اصلی واقع در بخش  4ثبت اصفهان که در ازای
مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/04 :
م الف 1175835 :ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی
اصفهان
مفاد آراء
 5/190آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود  .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.

مسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه علوم پزشکی

ردیف  -1راي شماره  3719مورخ  1400/03/26هیات چهارم خانم ثریا منصوری
به شناسنامه شماره  5کدملي  6219836359صادره فریدن فرزند فرج در ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  97/33متر مربع پالک  219فرعی از  40اصلي واقع در
اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی نصرت
آغا باب الدشتیان مورد ثبت صفحه  148دفتر  451امالک اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/04 :
م الف 1175724 :شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 5/191آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود  .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیف  -1راي شماره  4408مورخ  1400/04/08هیات ســوم آقای ناصر رضائی
به شناسنامه شماره  871کدملي  1283558238صادره فرزند حسین در ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  157/82متر مربع پالک  59فرعی از  27اصلي واقع در
اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی قاسم
جعفریان صدیق مورد ثبت صفحه  898دفتر اول
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/04 :
م الف 1175782 :شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 5/192چون تحدیــد حدود ششــدانگ یک قطعــه زمین پــالک ثبتی 1077
فرعــی  26اصلی واقــع در بخش  4ثبت خوانســار به نام ســید اکبــر محمدی
فرزند ســید مصطفی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به
عمل نیامده اســت .اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق
تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/06/15
ســاعت  9صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ،لذا به موجــب این آگهی
به کلیــه مجاورین اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در
محل حضور یابنــد و اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق مــاده  20قانون
ثبــت از تاریخ تنظی صــورت مجلس تحدیدی تــا  30روز پذیرفته خواهد شــد.
م الف 1151703 :امیر حسین مومنی رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

اعالم مفقودی
کارت خــودروی آزرا مــدل  2010بــه
رنــگ ســفید متالیــک بــه شــماره پــاک
ای ران  685-20و  78و شماره موتور G6DB9A421442
و شماره شاســی  KMHFC41DBAA488833و
شناســه ملی خودرو KRGA101VFGH488833
به نام حمیده اسمعیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

جامعه

ناـجاـ
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مجوزهای تردد صادره ازسوی فرمانداریها توسط پلیس
پذیرفته نیست
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان اظهارکرد :برابرمصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری

تنها کارخانهای که این روزها بیوقفه و بدون مشکل کار میکند ،کارخانه تولید بیمار کرونایی است؛

کرونا تردد بین شهرهای قرمزو نارنجی ممنوع بوده و درموارد ضروری الزم است ازوسایل نقلیه عمومی

اصفهان دریک قدمی فاجعه

(اعم از هوایی یا زمینی) استفاده شود.سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه هیچ ارگان ،نهاد یا
سازمانی اجازه صدورمجوزتردد بین شهرهای قرمزیا نارنجی را ندارد ،افزود :مجوزهای تردد صادره از
سوی فرمانداریها و سایرادارات و نهادها برای رسیدگی یا حذف جرائم صادره محدودیتهایکرونایی
توسط پلیس پذیرفته نمیشود.رییس پلیس راهوراستان اصفهانگفت :درصورت ترددهای ضروری
دریافت میکنند .اگر این تعداد بیماران را به بیمارانی که در بیمارســتانها

عکس :ایسنا

بستری هستند اضافه کنیم تعداد بیماران مبتال به کووید در استان به حدود
چهار هزار نفر میرسد .وی با بیان اینکه هم اکنون کمبود تخت بیمارستانی
داریم و برای بســتری و پذیرش در بخش «آی سی یو» صف انتظار داریم،
تصریح کرد :این صــف انتظار برای پذیرش بیمار ،بــا افزایش روزانه تعداد
بیماران طوالنی ترمیشود.

مانند (موارد پزشکی ،قضایی و…) با ارائه مدارک مثبت به پلیس راهورپس ازبررسی نسبت به وضعیت
جریمههای آنان رسیدگی میشــود.محمدی در خصوص وضعیت ترددهای شبانه و احتمال تغییر
ساعت آن ،اظهارکرد :هنوزتغییرساعت تردد شبانه ابالغ نشده است و اگردستورجدیدی مبنی برتغییر
ساعت اعالم شود ،اطالع رسانی خواهد شد.وی ادامه داد :هنوز مصوبات ستاد مقابله با کرونا در مورد
محدودیتهای محرم و صفربه پلیس ابالغ نشده و درصورت ابالغ ،پلیس هم دستوراتخاذ تمهیدات
الزم درخصوص تشدیدکنترلهای دوربینی و فیزیکی را صادرمیکند.

طراح همراه بانک جعلی دراصفهان دستگیرشد

قله نامشخص موج پنجم
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد :نگرانی دیگری که وجود
دارد این است که ما توقف و رسیدن به قله را در این موج نمیبینیم و هر روز
احتمال میدهیم باالترین آماربیماررا داشته باشیم ،درحالیکه یک یا دو روز
بعد با آماربسیاربیشتری روبه رو میشویم و اصال نمیدانیم این قله و افزایش
تعداد بیماران تاکجا قراراست ادامه داشته باشد ،اما چیزیکه مسلم است با
این تحرکات جمعیتی و شرایطیکه درجامعه وجود دارد احتمال میدهیم باز
هم با عددهای عجیب تری رو به رو شویم .وی با ابرازتاسف ازروند عادیکه در
وزیربهداشت دولت روحانیکه درابتدای ورود ویروسکرونا

شرایط فوق بحرانی ما به سمت فاجعه آمیز میرود .وی با بیان اینکه تقریبا

زندگی روزمره مردم درجامعه وجود دارد،گفت :درشرایطکنونی ما باید بیماران

به کشور از مخالفان تعطیلی کشور و قرنطینه کامل بود ،در

تمام رکوردهایی که در موج چهــارم کرونا ثبت کرده بودیــم ،در موج پنجم

بدحالیکه نیازبه بستری دارند را دربیمارستانها بپذیریم و خدمات رسانی به

رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهارداشت :به دنبال شکایت یکی ازشهروندان
مبنی بر اینکه پس از دانلود و بارگذاری همراه بانک یکی از بانکها مبلغ  ۳۵۰میلیون ریال از حساب
وی به صورت غیرمجازبرداشت شده است،کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به موضوع را دردستورکار
خود قرار دادند.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود :شاکی در اظهارات خود بیان داشت با جست
وجوی اپلیکیشن همراه بانک مورد نظرخود و دانلود برنامه ازگوگل پلی و نصب و ارائهکلیه دسترسیها
به برنامه مذکور متوجه شــدم عالوه بر اینکه اپلیکیشــن مربوطه خدمات بانکی را ارائه نمیکند ،کل
موجودی حسابمکه  ۳۵۰میلیون ریال بود نیزبرداشت شده است.این مقام انتظامی عنوان داشت :در
بررسیهای اولیه مشخص میشود ،اپلیکیشن مورد استفاده شاکی جعلی بوده و متهم با سوءاستفاده
از نام همراه بانک مربوطه و اخذ مجوز دسترسی به تلفن همراه از طریق سرقت نام کاربری و رمز عبور

آخرین روزهای حضور خود در دولت ،به جایی رســید که مجبور شد به رهبر

شکست و رکوردهای جدیدی ثبت شد ،افزود :تعداد بیماران جدید بستری

سایر بیماران مختل شده است .درحال حاضر هیچ جراحی غیر اورژانسی در

انقالب نامه بنویسد و پیشــنهاد تعطیلی دو هفتهای برای کاهش چرخش

شــده در یک روز بــه  ۵۷۴نفــر رســید ،تعــداد کل بیماران بســتری در

بیمارستانها نداریم و مجبوریم ازظرفیت تختهای دیگر بیماران ،به بخش

ویــروس و بار بیمارســتانها را مطــرح کند .رهبــر معظم انقــاب هم از

بیمارستانهای استان برای اولین باراز ۳هزاربیمارعبورکرد ،همچنین تعداد

کووید اختصاص دهیم ،که این کار قطعا باعث عــوارض و مرگ و میرهایی

رییسجمهور خواستند این موضوع در ســتاد ملی کرونا بررسی شود و هر

بیماران بستری دربخش آی سی یو به  ۴۲۰بیماررسیدکه این ارقام دو تا سه

خواهد شد .نجیمی با بیان اینکه نه تنها محدودیتهای جدی دراستان اعمال

اقدامیکه الزم است صورتگیرد .درنهایت تعطیلی دوهفتهای تاکنون تصویب

برابر موجهای قبلی اســتکه حتی به نزدیک این اعداد هم نرسیده بودیم.

نشد ،بلکه عمال هیچ محدودیتی اجرا نشــد ،تصریح کرد :محدودیتهایی

نشده و آن طورکه مشاوروزیرکشوراعالمکرد ،تصویب هم نخواهدشد .روح

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه موج پنجم عمال

که اعمال شد هم در عمل اجرا نشد و هیچ همکاری با نظام سالمت صورت

ا ...جمعهای در توئیتی نوشت« :کما فی السابق هرگونه تصمیمی در ستاد

بلندترین موج از زمان شروع همه گیری کرونا بوده است ،گفت :تقریبا تمام

نگرفت ،به طوری که میتوان گفت با یک مدیریت رها شده در استان روبه رو

ملیکرونا به اتفاق آرا تصویب میشود و نظرات فردی و بخشی مالک تصمیم

ظرفیت بیمارستانهای اســتان تکمیل شــده و اگر بخوایم بیمار جدیدی

هستیم .وی با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای توقف کارخانه تولید بیمار در

جمعی نیست .پیشنهاد تعطیلی نیز ابتدا در قرارگاه مورد بحث قرار گرفت و

پذیرشکنیم حتما باید بیماری ترخیصکنیم و ازاین نظربسیاردچارکمبود

اصفهان نداریم ،ادامه داد :با وجود درخواستهای مکرردانشگاه علوم پزشکی

دستگیری سرکرده باند سرقت  ۳۰میلیاردی منازل دراصفهان

سپس درستاد ملیکرونا با حضوررییس جمهوری محترم ،با توجه به شرایط

هستیم .وی ازتغییربرنامه بیمارستانهای استان و اضافه شدن ظرفیتهای

اصفهان و زمانی که مرز دو هزار بیمار بستری را رد کردیم تقاضای قرنطینه به

فعلی بدون هیچ مخالفتی «عــدم تعطیلی» تصویب شــد ».با این حال

جدید خبر داد و گفت :بیمارستان عیسی بن مریم به طور کامل وارد چرخه

معنای کامل داده بودیم ،یعنی تمام فعالیتها و ترددها در شــهرها محدود

سرکرده باندسرقت سه نفره سارقان  ۳۰میلیارد ریالی منازل جنوب شهراصفهان دستگیرشد.رییس

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای

پذیرش بیمارانکووید شد تا  ۱۱۰تخت به تعداد تختهای بیمارستانی اضافه

شوند ،اگر میتوانستیم آن زمان دست کم برای یک هفته تا  ۱۰روز قرنطینه

توقف کارخانه تولید بیمــار در اصفهان نداریم ،بازهم تاکیــد کرده باید کلیه

شــود ،اگرچه این ظرفیتها عمال کمک چندانی به ما نمیکند و به سرعت

کامل شهررا اجراکنیم شاید دروضعیتیکه اکنون هستیم قرارنداشتیم .وی،

تجمعات تعطیل و شهرها به طورکامل قرنطینه شوند .نجیمیگفت :چنانچه

ظرفیت بیمارستانها تکمیل میشود.

درخواست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شرایط کنونی را قرنطینه فوری

اکنون تعللکنیم و هرروزقرنطینه شهریکه مثلکارخانه بیماری زایی شده
را اجرا نکنیم ،وضعیت فوق بحرانی به وضعیت فاجعه آمیز و بسیار پشیمان
کننده تبدیل میشود .سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعالم اینکه
درحال حاضروضعیت استان اصفهان فوق بحرانی است ،اظهارکرد :به شدت
به قرنطینهکامل شهرو همه فعالیتهای جمعی نیازداریم درغیراین صورت

ابتالی  ۴هزارنفربه کووید دراستان اصفهان
نجیمی خاطرنشانکرد :عالوه برسه هزاربیماریکه دربیمارستانها بستری
هستند ،حدود یک هزاربیمارسرپایی هم داریمکه به دلیل شرایطیکه دارند
و یا نبود تخت خالی ،درمنازل درمان میشوند و داروهای خود را ازکلینیکها

شهر را قرنطینه کنیم شاید نتیجه آن را  ۱۰روز بعد در تعداد بیماران بستری و
ســرپایی ببینیم ،اما به هر حال نباید زمان را از دست بدهیم .ما به شدت در
این شرایط به قرنطینه کامل شهر و همه فعالیتها ،ترددها و اجتماعات نیاز
داریم ،درغیراین صورت شرایط فوق بحرانی ما به سمت فاجعه آمیزمیرود.

خبر روز

خبر
روایتی از«ثاقب» ،شبکهای که به روضههای خانگی جان
دوباره بخشید
مدیر مجموعــه فرهنگی ثاقب با اشــاره بــه فعالیت  ۶۰گروه جهادی در ســطح کشــور در زمینه
روضههای خانگی ،به تشــریح طرح ابتکاری طالب جهادی اصفهان در ساماندهی ،سازماندهی
شــبکهای روضههای خانگی پرداخت.
حجتاالسالم مهدی کشــاورز در جمع
خبرنگاراناصفهان ،با اشاره به پیشینه
روضههای خانگی در اصفهان ،گفت :با
آغاز کرونا دغدغــه برنامههای مذهبی
وجود داشــت و از دیماه سال گذشته
توســط جمعی از طالب و مبلغان حوزه
علمیــه اصفهان طــرح ســاماندهی و
ســازماندهی روضههای خانگی دنبال
شد .این کارشناس دینی ادامه داد :به
رغم تاثیررسانهها و سینما ،تبلیغ چهرهبهچهره و خانگی تاثیربسزایی درانتقال پیامدارد و ازهمینرو
امروز کلیساهای خانگی در غرب دنبال میشود .وی با بیان اینکه سه هدف احیای فرهنگ روضه
خانگی ،پیگیری روحانی خانواده ،ایجاد شــبکه جامع مبلغین روضه خانگــی مهمترین اهداف
مجموعه فرهنگی ثاقب در اجرای طرح روضههای خانگی بوده است ،ادامه داد :الزم است تبلیغات
دینی جریانساز باشد و این امر در صورتی محقق است که عزاداری به صورت شبکهای باشد.
کشاورز تصریح کرد :فعالیتهای تبلیغی به صورت فیسبیلا ...و بدون هیچ چشمداشتی وجود
نداشته باشد و هزینههای طرح از طریق خیرین و موقوفههای روضهخوانی تامین میشود.
مدیر مجموعه فرهنگی ثاقب خاطر نشان کرد :در کنار این مسئله ،تولید محتوای مورد نیاز جامعه
به صورت جذاب ،موثر و روشمند توسط موسسه فرهنگی پژوهشی «ضحی» دنبال شد و محتوای
تولید شده از طریق نرمافزارکی به نام «ضحی بوک» در اختیار مبلغان این طرح قرار میگیرد.وی
م اول  ۱۳۰مبلغ در فاطمیه سال گذشته با این طرح همراه شدند و بیش از ۶۰۰روضه
اضافه کرد :در گا 
خانگی در سطح شهر برپا شد که  ۱۹۰خانواده درخواست تداوم برنامه داشتند.
کشاورز خاطر نشان کرد :در ادامه طرح جشنهای خانگی موالید ائمه (ع) در دستور کار قرار گرفت
و مجموعه برنامههای تبلیغی از  ۶۰۰برنامه به یکهزار برنامه رسید و مبلغان طرح به  ۱۸۰نفر رسید.
مدیر مجموعه فرهنگی ثاقب اظهار کرد :استقبال بینظیر مردم ،استقبال مبلغان جهادی ،استقبال
خیرین و راهاندازی درگاهی به نام درگاه «روضههای خانگی ثاقب» برای ساماندهی ،سازماندهی
و فراخوان مبلغان ،ما را برآن داشــت تا طرح را در ســطح ملی دنبال کنیم.وی تصریح کرد :درگاه
«روضههای خانگی ثاقب» ظرفیتی را به منظور درخواست مبلغ ،ارسال مکان روضه و محفل برای
مبلغ ،یادآوری زمان و مکان تبلیغ و سایر مسائل مورد نیاز فراهم کرده است و همچنین بخشی برای
خادمان افتخاری در این درگاه فراهم شد که افرادمیتوانند با معرفی ظرفیتهای مادی ،معنوی و
امکانات خود در این مسیر معنوی همراهی داشته باشند.
کشاورزتصریحکرد :اولینگام دربخش ملی درشهرنجفآباد و قم رقم خورد و درماه رمضان امسال
۹هزار روضه خانگی با حضور حدود  ۷۰۰مبلغ برپا شد.مدیر مجموعه فرهنگی ثاقب به رشد کمی و
کیفی فعالیتهای تبلیغی این مجموعه ،افزود :در حال حاضر یکهزار و  ۱۰۰مبلغ برای ماه محرم
پیشرو نام نویســی کردهاند و بعد از ماه رمضان در پنج مرکز شهرستان شیراز ،یزد ،همدان ،قم و
اصفهان و  ۲۰شهر زیر ساختهای الزم فراهم شــد.وی اضافه کرد :تا کنون ۲هزار و  ۳۰۰درخواست
روضه خانگی برای دهه اول محرم امسال در سامانه ثبت شده و پیشبینی آن است که این تعداد
بیش از این میزان افزایش داشتهباشد.کشــاورز خاطر نشــان کرد :همچنین در شهر قم فرصت
درخواست مبلغ دینی پاکستانی ،افعانســتانی ،هندی و عراقی نیز برای روضههای خانگی از این
چهار ملیت مقیم قم فراهم شده است.

برای جلوگیری از افزایش تعداد بیماران جدید اعالم کرد و افزود :اگر اکنون

همراه بانک ،جهت برداشت از حساب استفاده کرده اســت.رییس پلیس فتای استان با اعالم خبر
شناسایی و دستگیری طراح همراه بانک جعلی درعملیاتکارشناسان این پلیسگفت :به شهروندان
هشدار میدهیم از ورود به سایتهایی که از طریق موتورهای جستوجو یافت میشود ،لینکهای
ناشناس یا تبلیغاتیکه به صورت خودکاربازمیشوند یا تبلیغات اغواکننده درشبکههای اجتماعیکه
کاربران را ترغیب به ورود و پرداخت وجه و دریافت خدمات میکنند ،خودداری و اپلیکیشنهای بانکی
را صرفا ازسایت رسمی بانک مربوطه دریافت و استفادهکنند.

پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت :در پی شکایت یکی از شهروندان جنوب شهر
اصفهان مبنی بر سرقت پول نقد ،طال و جواهرات از منزلش ،موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا
سارقان در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار
گرفت.حسین ترکیان افزود :کارآگاهان پس از بررســی علمی و تخصصی صحنه جرم و جمع آوری
مدارک و مستندات الزم دریافتندکه سه نفرازافراد سابقه داراین سرقت را انجام داده اند.وی با اشاره
به شناسایی هویت اصلی سرکرده این باند سرقت گفت :متهم با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی
منسجم و ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر شد.به گفته ترکیان ،سارق پس از دستگیری به هشت
فقره سرقت منزل در محدوده جنوب شهر اصفهان اعتراف کرد و تالش برای دستگیری دو همدست
دیگرادامه دارد.

امضای تفاهم نامه همکاری مجمع رهروان امربه معروف و سپاه صاحب الزمان(عج)

بارگذاری بیش از۹هزار
پروفایل ژنتیکی درسامانه
جامع بانک ژنتیک

جامعه امضا شده است.سردارجواد استکی ،فرمانده قرارگاه منطقهای سید الشهدا (ع) هم افزایی مجمع با نیروی بسیج را ازدیگراهداف این تفاهم نامه بیانکرد و

مدیرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهان

افزود :دستگاههای مختلفی درموضوع امربه معروف و نهی ازمنکرنقش دارند و مهمترین نماد حضوراین دستگاهها استفاده ازظرفیت مشارکتهای مردمی است.

گفــت :مســئولیت بانــک ژنتیــک دریافت
شناسههای ژنتیک افراد و نمونههای انسانی

درآستانه ایام سوگواری سرورو ساالرشهیدان حضرت سیدالشهدا (ع) ،تفاهم نامه همکاری بین مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکرو سپاه صاحب الزمان
(عج) استان اصفهان امضا شد.رییس مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکراستان ،درنشست رهروان امربه معروف و نهی ازمنکراصفهان ،محوریت این تفاهم
نامه همکاری را همسو با تفاهم نامهکشوری مجمع رهروان و بسیج دانست وگفت :این تفاهم نامه باهدف فرهنگ سازی درعرصه امربه معروف و نهی ازمنکردر

درپایان این جلسه مقررشد برای شناسایی معضالت اجتماعی و راهکارهایی برای رفع این مشکالت درسطح جامعه بین نیروهای انتظامی ،مسئوالن و افرادیکه
درستاد امربه معروف و نهی ازمنکردوره دیده اند ،هم افزایی صورتگیرد تا اینگونه مشکالت درزمینههای فرهنگی اجتماعیکمتردیده شود.

از آزمایشــگاههای مورد تاییــد بانک ژنتیک
ذخیره سازی و مقایســه تطبیقی آنهاست که

طرح بصیرت عاشورایی امسال دراصفهان
دربسترفضای مجازی اجرایی میشود

دارای خصوصیت منحصر به فرد بوده اســت.
علی ســلیمانپور افزود :امکان ذخیره سازی
الکترونیک و مقایســه تطبیقــی آنها جهت
شناسایی مجرمین یا بقایای انسانی مجهول
الهویه وجــود دارد کــه در صورت مشــابهت
شناســههای جدید به دســت آمده از صحنه
جرم با شناسههای جدید کسب شده از صحنه
جرم با شناسههای ذخیره شده دربانک ژنتیک
و اعالم آن به مراجع قضایــی ذی ربط امکان
شناسایی فرد مورد نظرفراهم میشود .مدیرکل
پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد :این
فناوری در موارد مختلف تشــخیص هویت ،از
جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیر مترقبه
مورد اســتفاده قرار میگیرد.سلیمانپور گفت:
با اجرایی شــدن فرآیند تشکیل بانک ژنتیک
ایرانیان از ســال  ۱۳۹۵تاکنون از  ۹۳۹۸نفر از
جمعیت پر خطر اســتان نمونه گیری به عمل
آمده که پروفایل ژنــی آنها وارد بانک ژنتیک
شده اســت.در حال حاضر گروه هدف نمونه
گیری شامل ســارقین ،متجاوزین به عنف و
افرادی میشــوند که به موجب تکرار جرم در
ندامتگاههای استان مســتقر هستند.وی در

معاون امور اجتماعی و فرهنگی اوقاف و امور خیریه
استان اصفهان با اشــاره به ابالغیه اوقاف اصفهان
در زمینه برگزاری مراســمهای مــاه محرم و صفر
تحت عنوان طرح بصیرت عاشورایی اظهار داشت:
این طرح جزو طوالنیترین برنامههای ســازمان
اوقاف اســت و طی دو مــاه زمینه اجرایی شــدن
دارد .حجت االسالم ولیا...روان با اشاره به شیوع
کرونا و وضعیت قرمــز و نارنجی  ۲۴شهرســتان
استان اصفهان ابراز داشت :برنامههای حضوری در
امامزادگان به سختی انجام خواهد شد و در صورت
برگزاری نیزباید درفضای بازو با رعایت پروتکلهای

عکس روز

ادامه تاکید کرد :ساالنه میبایست بیش از ۳
هزار نفر از مجرمین استان نمونه گیری به عمل
آمده و اطالعات آنها وارد بانک ژنی شود .مدیر
کل علوم پزشــکی اســتان گفت :پیش بینی
میشود امسال جهت اخذ نمونه بانک هویت
ژنتیک از  ۲هزار و ســیصد نفر نمونه گیری به
عمل آید.علی ســلیمانپور بیان کرد :برگزاری
جلسات کمیسیونهای تخصصی در اداره کل
پزشکی قانونی استان اصفهان به شیوه ویدئو
کنفرانسکه با شیوع بیماریکرونا آغازشد.وی
افزود :خدمت دیگراین ادارهکل درجهت تکریم
مراجعین و رعایت حداکثری دستورالعملهای
ستاد مبارزه با بیماریکروناست.

«امان نامه» دیوار
نگاره محرمی میدان
ولیعصر(عج)
در آستانه فرارسیدن ماه محرم
و موســم ســوگواری ساالر
شــهیدان ،طرح دیــوار نگاره
محرمی میدان ولیعصر(عج)
با شــعار «ا ِّنی ُاحامی َا َب ً
دا َع ْن
دینی» رونمایی شد.

بهداشــتی انجام شــود.وی افزود :روند برگزاری

سال جاری اســتفاده حداکثری از فضای مجازی

مراســمهای ماه محرم و صفــر در امامزادگان هر

برای اجرای طرح بصیرت عاشورایی در دستور کار

شهرستان بسته به نظر ستاد کرونای آن شهرستان

است ،ابراز داشت :استفاده از سخنران و مداح بدون

است.

حضور جمعیت در دستور کار قرار دارد.

روان با بیان اینکــه تبیین اهداف قیام عاشــورا و

روان ادامه داد :باید ستاد طرح بصیرت عاشورایی

اســتفاده از ظرفیت بقاع متبرکــه از اهداف اجرای

در استان و شهرســتان تشکیل شــود و در صورت

بصیرت عاشورایی است ،ادامه داد :دو سالی است

نیاز با دســتگاههای مرتبط با نیروهای اورژانس،

که بخشی از این هدف تحت تاثیر کرونا قرار گرفته

هالل احمر ،بهداشت و  ...صورت گیرد.معاون امور

است.

اجتماعــی و فرهنگی اوقاف و امور خیریه اســتان

معاون امور اجتماعی و فرهنگی اوقاف و امور خیریه

اصفهان با اشاره به برگزاری جلســاتی با مداحان،

استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری در قالب

واعظان ،هیئات مذهبی و دیگر مسئوالن با نماینده

طرح بصیرت عاشورایی توزیع بستههای معیشتی

ولی فقیه درسازمان به صورت وبیناری اظهارداشت:

را به صورت جدی نداریم ،گفت :در این زمینه اجرای

شعار امسال طرح بصیرت عاشورایی ایران در سایه

نیات واقفان در دستور کار است که بیشتر به کمک

سار اهل بیت(ع) توام با تالش ،جهاد و خودکفایی

هیئات مذهبی ختم میشــود.وی با بیان اینکه در

است.

فوتبالجهان
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مهاجم نفت مسجدسلیمان:

این حق مردم مسجدسلیمان نیست
مهاجم نفت مسجدسلیمان درباره عملکرد نفت مسجدسلیمان دراین فصلگفت :ازشروع تمرینات

بررسی گزینه های سرمربیگری ذوب آهن به مرحله آخر رسید؛

بگیرید تا ادامه و آخر فصل همه سخت بود .با مجتبی حسینی شروع خیلی خوبی داشتیم و کامال
هماهنگ شــده بودیم ولــی پس از آن

چه کسی سرمربی گاندوها می شود؟

شــرایطی پیش آمد که آقای حسینی
جدا شد و آقای یزدی آمد .در واقع این
تغییرات خیلی به ما ضربه زد و بعدش
با حضور آقای فکری شرایطمان خوب
شد ،گرچه در چند بازی شکست خوردیم
ولی موفق شــدیم در لیگ بمانیم.فرید
بهزادیکریمی ادامه داد :لیگ امســال
بســیار ســخت بود چون تمــام تیمها
هزینه کرده بودند .تیم ریشهداری مثل
سایپا سقوط کرد و شــرایط ما به شــکلی نبود که بتوانیم با تیمهای دیگر رقابت کنیم.مهاجم نفت
مسجدسلیمان که در چند مسابقه کاپیتان تیمش هم بود ،ابراز کرد :آقای عسکری کاپیتان اول تیم
بود و بعدش هم من بودم .خدا را شکر تا حدودی توانستیم به جوانها کمک کنیم و شرایط طوری
پیش رفت که به لطف خدا توانستیم ســربلند از زمین بیرون بیاییم و تیم را در نهایت در لیگ نگه
داشتیم.بهزادیکریمی در مورد مشکالت مالی در فصل اخیر ابراز کرد :ما مدام در رفت و آمد بودیم و
شرایط خیلی سخت بود .در مورد مسائل مالی هم باید بگویم که تیمهای نفتی چون بودجه ندارند،
مشکل مالی دارند و امکاناتی هم که در مسجدسلیمان در نظر گرفتند ،بسیار ضعیف است و مردم
آنجا حقشان است امکانات بهتری داشته باشــند.وی اضافه کرد :ما سختیها را چون در آن شهر
حضور داشتیم ،کامال لمس کردیم .آنجا یک زمین داشت که در آن هم تمرین و هم بازی میکردیم
و همین موضوع کار را برای ما سختتر میکرد .شرایط خوبی در مسجدسلیمان وجود نداشت ولی
امیدواریم مسئوالن نگاه ویژهتری به این تیم داشته باشــند و بتوانند شرایط مناسبی برای زمین
تمرین ایجاد کنند .مهاجم نفت مسجدسلیمان ابراز کرد :قرارداد من تمام شده و استراحت میکنم
تا به امید خدا یک تصمیم خوب بگیرم .تالشم را میکنم و هرچه قسمت باشد ،همان میشود.

به صف شده اند تا در چند روز آینده سکان

دار نیمکت سبزپوشان از بین آنها مشخص شود .مهدی تارتار ،مهدی
رحمتی ،ســاکت الهامی و جــواد نکونام گزینه هایی هســتند که در
روزهای گذشته از آنها به عنوان سرمربی جدید ذوبی ها نام برده شده
است .نتیجه گیری ضعیف سبزپوشان در فصل گذشته باعث شده تا
مسئوالن باشــگاه ذوب آهن لحظات سرنوشت سازی برای انتخاب
سرمرب جدید این تیم در پیش داشته باشند.
ذوبآهن در بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر فصل ســختی را
پشت سر گذاشت .این تیم برای شروع فصل گذشته در ابتدا با رحمان
رضایی به توافق رسیدند؛اما با او نتوانستند به نتایج خوبی دست یابند
تا پیش از شروع نیم فصل دوم پایان همکاری ذوبی ها با این سرمربی
اعالم و سکان هدایت سبزپوشان در دور برگشت فصل گذشته رقابت
های لیگ برتر به مجتبی حسینی سپرده شود .حسینی هم نتوانست
تغییر چندانی در ذوب آهن ایجاد کند تا ایــن تیم به لطف برتری تیم
تراکتورسازی مقابل سایپا در لیگ ماندنی شود.
شرایط بد سبزپوشــان در چند فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر
موجب شــده تا انتخاب ســرمربی ذوبی ها از اهمیت فراوانی برای
هواداران این تیم برخــوردار بوده و آنها منتظر به کارگیری ســرمربی
هستند تا بتواند به اوضاع نامناسب این تیم سرو سامان بدهد.

ابراهیمی ،اولین خرید تابستانی سرخپوشان

این روزها مدیران این تیم در حال رایزنی با سرمربیان دیگر تیمهای

علیرضا ابراهیمی ،مدافع فصل گذشته گل گهر با عقد قراردادی به پرسپولیس پیوست.ابراهیمی که

لیگ برتری برای هدایت گاندوها هســتند .در ابتدای کار گزینههای

فصلگذشته درتیمگلگهرحضورداشت ،درباشگاه پرسپولیس حاضرشد و پس ازمذاکراتی نسبتا
کوتاه ،قرارداد خود با سرخپوشــان را امضا کرد.علیرضا ابراهیمی مدافع و کاپیتان گل گهر سیرجان
که پیش از این در نقل و انتقاالت زمستانی نیز شــایعاتی پیرامون انتقال او به پرسپولیس شنیده
میشد و در اقدام سریع باشگاه پرسپولیس جانشین کنعانی زادگان در انتهای فصل شد.پیش از
این نامهای دیگری نیز برای جانشــینی کنعانیزادگان در پرسپولیس مطرح میشد و در این بین
از ایمان سلیمی و پورعلی گنجی نیز نام برده شــد که با مصدومیت پورعلی گنجی در لیگ چین و
اولویت بازی سلیمی در خارج از ایران و همچنین مبلغ باالی رضایتنامه علی نعمتی،مدافع پدیده
سرانجام علیرضا ابراهیمی به عنوان اولین بازیکن جذب شده پرسپولیس با این تیم به توافق رسید.
این مدافع ۱۸۶سانتی متری و سر زن ۳۱ ،ساله اســت و به جز گل گهر سابقه بازی در مس کرمان
را نیز دارد و حال بازی با پیراهن مدافع عنوان قهرمانی میتواند مهم ترین تجربه فوتبالی او باشد.
علیرضا ابراهیمی پیش از این با پیراهن آبی گل گهر توانسته بود دروازه پرسپولیسیها را باز کند .او
یکی از گل زن ترین بازیکنان این تیم سیرجانی به پرسپولیس است و در فصل نوزدهم در دو بازی
رفت و برگشت توانسته بود در مجموع سه بار دروازه پرسپولیس را باز کند و حاال یحیی روی قدرت
سر زنی او حساب ویژهای باز خواهد کرد.

عکس :ایسنا

سمیه مصور

گزینه های سرمربیگری تیم ذوب آهن

زیادی برای سرمربیگری ذوبآهن مطرح شد که میتوان به افرادی
همچون محمد ربیعی ،جواد نکونام ،مهدی تار تار ،رســول خطیبی و
ساکت الهامی اشاره کرد .حتی در بین گزینههای مطرح شده که بین
محافل خبری دست به دست میشــد نام مهدی رجب زاده ،بازیکن
اسبق ذوبآهن به گوش رسید که گفته میشــد مدیران سبزپوشان
اصفهانی از وی بــرای فصل بعد برنامه خواســتهاند ؛اما در ادامه این
موضوع تکذیب شد و عنوان میشود وی مربی ذوبآهن در فصل بعد
خواهد بود و با انتخاب هر یک از گزینههای اشــاره شــده ،رجب زاده
دستیار او می شود.
این موضوع را نباید کتمــان کرد که مدیر عامــل ذوبآهن و اعضای
هیئت مدیره این تیم که به تازگی هم دچار تغییراتی شدهاند در هفته
جاری آزمون بزرگی را تجربه خواهند کرد .از یک طرف تجربه تلخ سال
گذشته وجود داشــته و از طرف دیگر هواداران و رســانهها نیز ناظر بر
این انتخاب هســتند و انتظار دارند بهترین انتخاب ممکن برای تیم

واکنش «حدادی» به خرج  20میلیاردی برای او
احسان حدادی به انتقادات واکنش نشان داد .خالصه ای از حرف های این پرتابگر تیم ملی در المپیک را می خوانید:به عملکرد خودم در المپیک توکیو نمیتوانم
از  ۱تا  ۲۰نمره بدهم چون از صفر به پایین بود .اما توان دوومیدانی همینی اســت که در توکیو دیدیم .جدا از اینکه من یک مدال المپیک کسب کردهام ،پتانسیل
دوومیدانی ما همین است و نباید در چنین میدانی توقع مدال داشته باشیم .ورزشکاری در سن من هر سال دیرتر در مسابقات شرکت کند ۱۵ ،درصد رکوردش
افت میکند .رکوردی که من داشتم  ۳۰تا  ۵۰درصد افت داشت که به خاطر این اســت که درگیر دیسک کمر هستم .من به خاطر احترام به دوومیدانی و منشور
المپیک در بازیهای توکیو شرکت کردم.برخی میگویند  ۲۰ ،۱۸میلیارد خرج احسان حدادی شده اما بودجه سالیانه دوومیدانی  ۵میلیارد تومان است یعنی
بودجه چهار سال دوومیدانی خرج من شده است که اصال صحت ندارد.من فدراسیون را زور نکردهام .فدراسیون خودش برنامه دارد و بر اساس نتایج ورزشکاران
برایشان هزینه میکند .بودجه دوومیدانی قبال ۱میلیارد تومان بود؛ اما مدال نقره من در المپیک باعث شد این بودجه به  ۵میلیارد برسد.

اصفهانی رقم بخورد؛ اما عــاوه بر گزینههای فوق که برای

رحمان به مراتب از وی با تجربه تر بود و با حضور در فوتبال اروپا از چم

نشستن روی نیمکت ذوبآهن مطرح شدند که البته تعدادی از آنها

و خم کار خود اطالعاتی داشــت اما هدایت یک تیم لیگ برتری برای

نیز از نظر مدیران ذوبآهن کنــار رفتهاند ،گزینه جدیدی به نام مهدی

وی کمی زود به نظر میرسید و حاال اگر مهدی رحمتی سکاندار کشتی

رحمتی سرمربی فعلی پدیده شهر خودرو مطرح شده است که لیگ

گاندوها شود ممکن است همانند انتخاب فصل گذشته تیم ریشه دار

بیستم با تیمش افت و خیزهای بسیاری را تجربه کرد.

ذوبآهن تنها مقطعی برای این مربی جوان به عنوان یک تجربه تلخ

رحمتی که به تازگی به جرگه مربیان لیگ برتری اضافه شــده تجربه

باشد .بی شــک ذوبآهن تیمی برای آزمون و خطای مربیان جوان

زیادی ندارد و همچون سرمربی سال گذشــته گاندوها یعنی رحمان

نیست و اگر هم قرار باشد به مربی جوانی بها داده شود بهتر است آن

رضایی همچنان فرصت آزمون و خطای بســیاری دارد .این در حالی

مربی از بدنه خود باشگاه باشد و نمونه بارز آن در تیم همشهری محرم

است که تیم ریشه دار ذوبآهن با قدمت نیم قرن حضور خود در سطح

نویدکیا در سپاهان است که در اولین فصل حضورش توانست نتیجه

اول فوتبال کشور هرگز جای این آزمون و خطاها نیست و اگر مسئوالن

خوبی را کســب کند و میدان دادن به یک مربی جوان بومی به مراتب

باشــگاه ذوب به این مهم توجه نکنند لیگ بیست و یکم همین آش

بهتر خواهد بود.

است و همین کاسه.

در نهایت اگر سران باشگاه ذوبآهن همانند دو فصل گذشته اشتباه

رحمتی ســال گذشــته حتی مدرک مربیگری برای نشســتن روی

تصمیم بگیرند ممکن است چاله لیگ بیســتم به چاه ابدی در لیگ

نیمکت پدیده را نداشت و از روی ســکوها نظارهگر عملکرد تیمش در

بیست و یکم بدل شود و گاندوها برای اولین بار در تاریخ خود به لیگ

لیگ قهرمانان آسیا بود .اگر بخواهیم گلر با سابقه اما سرمربی جوان

دسته یک سقوط کنند که این یک کابوس بزرگ برای فوتبال دوستان

پدیده را با رحمان رضایی مقایسه کنیم بازهم به این نتیجه میرسیم که

و باشگاه ذوبآهن خواهد بود.

خبر روز
چرا تیم ملی امید
استارت نمی زند؟
تیم ملی امید ایران در گروه  Bمســابقات
با تیــم های لبنــان – تاجیکســتان و نپال
همگروه شــده اســت و کار برای صعود به
دور نهایی بازی هــا که با حضــور  16تیم و
در تاشــکند برگزار می شــود خیلی آسان
نیست چرا که از هر گروه تنها یک تیم به طور

نایب رییس هیئت ورزش همگانی استان اصفهان مطرح کرد:

مستقیم به دور بعدی بازی ها صعود خواهد

توسعه رایگان ورزش با گسترش و تجهیزایستگاههای ورزش روزانه
نایب رییس هیئت ورزش همگانی استان اصفهان

سطوح اقدامکند .موضـوع ورزش تربیتی یک بحث

گفت :تجهیز و آماده ســازی ایستگاه ورزش روزانه

چند بعدی است ،با اجرای طرحهای ورزش روزانه

با شهرداری و تامین نیروی انسانی با هیئت ورزش

میتوان به توسعه رایگان ورزش پرداخت ،زیرا افراد

همگانی است .الهام مشکل گشــا بیان کرد :ابتال به

توانمند در بهترین باشگاه با بهترین امکانات ورزش

کرونا درورزش همگانی با توجه به فضای بازو فاصله

میکنند ،اما برای اقشاری که نمیتوانند هزینه کنند

اجتماعی تقریبا صفراست.نایب رییس هیئت ورزش

و میخواهند از ورزش رایگان استفاده کنند بهترین

همگانی استان اصفهان ادامه داد :بهرغم نقشی که

گزینــه ورزش همگانی اســت.نایب رییس هیئت

ورزش در پیشــگیری از کرونا و تقویت بدن در برابر

ورزش همگانی اصفهان درباره وضعیت ایستگاهها

بیماری دارد و دانشــمندان جهان بــر این موضوع

گفت :زیرساختها و فضایی که در آن ورزش روزانه

اذعان دارند ،اما انجام ورزش در اســتان و کشــور

اجرا میشود امکانات واقعا بدی دارد .بعضا اگر پای

بسیار کمرنگ شده است.مشکل گشا تصریح کرد:

درد دل برخی از مربیها بنشینیم ازتامین حداقلها

اولین اتفاق پیک پنجم کرونا تعطیلی ایستگاههای

گالیه دارند ،حداقلهایی مانند تجهیز ایســتگاه به

ورزشــی روزانه بود که برخالف دســتورالعمل ستاد

چادر برای بانوان و یک سیستم صوتی برای پخش

ملی مبارزه با کروناســت.وی گفت :طبق اصل دوم

موسیقی.مشکلگشا ادامه داد :بسیاری ازمربیان به

قانون اساسی ،دولت موظف است که با تمام قوای

روزنیستند و نیازبه دورههای آموزشی و بهروزرسانی

خود نسبت به توسعه تربیت بدنی برای همه اقشارو

دارند که این اتفــاق تحقق نمیشــود و این امر در

کرد و از بین تیم هــای دوم در بین  11گروه
تنها چهار تیم جواز حضور در دور بعدی بازی
ها را به دســت خواهند آورد .بــا حضور تیم
میزبان یعنی ازبکستان همان طور که اشاره
شد دور نهایی بازی ها با حضور  16تیم و در
کیفیت این ورزش بســیار تاثیرگذار است.وی راجع
به افزایش مشارکتگفت :فدراسیون ازسه سیاست
برای افزایش مشــارکت اســتفاده میکند ،اولین
سیاست بازاریابی ،آگاهی دادن و باال بردن اطالعات
است ،دومین سیاست حمایت طلبی استکه سعی
میکنیم اطالعات مســئوالن را نسبت به ورزش باال
ببریم و آخرین سیاست ظرفیت سازی است که در
آن از ظرفیت دستگاههای دیگر استفاده میکنیم.
نایب رییس هیئت ورزش همگانی اصفهان درپایان
گفت :برای داشــتن جامعهای سالم از نظر روحی و
اجتماعی هیچ راه چارهای جزترویج و توسعه ورزش
همگانی وجود ندارد.

عکس روز

تیم ملی همچنان
خواب ،عراق درماالگا
پایان فصــل فوتبالی ایــران زمان
مناسبی بود برای آنکه ملی پوشان به
اردوی تیم ملی دعوت شوند .منتهی
اسکوچیچ چنین برنامه ای نداشت.
این در حالی اســت که عــراق یکی
از رقبای تیــم ملــی در مرحله بعد،
این روزها کارش را با دیک ادووکات
هلندی در اسپانیا آغاز کرده است.

تاشکند برگزار می شود.
از آنجایی که بازی های لیــگ برتر به پایان
رســیده انتظار می رفت بالفاصله تمرینات
تیم ملی امید شروع شــود به این خاطر که
زمان زیادی تا شــروع بازی ها باقی نمانده
اســت .مرداد رو به پایان اســت و بازی ها
هم آبان ماه برگزار می شود .بر این اساس
تیم ملی امید تنها ماه های شهریور و مهر را
برای آماده ســازی پیش رو خواهد داشت
و این فرصت هم زمان زیــادی برای آماده
سازی نیست .به خصوص که مهدی مهدوی
کیا به دلیل دوری از فوتبال ایران شناختی
از بازیکنان این رده ســنی ندارد و از سویی
نیاز به زمــان دارد تا تفکــرات خویش را به
بازیکنان القا کند.
از همه مهم تر این طور نیست که او در طول
ماه های شــهریور و مهر تمــام و کمال قادر
به بهره گیــری از بازیکنان امید باشــد .به
خصوص که بازیکنان ســه تیم اســتقالل
– تراکتور و پرســپولیس درگیــر بازی های
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
بودند .در چنین شرایطی انتظار می رفت تیم
ملی امید بالفاصله بعــد از پایان بازی های
لیگ برتر تمرینات را شــروع کند؛ اما همان
طور که در خبرها خواندید فدراسیون فوتبال
فعال درگیر عقد قرارداد با مهدی مهدوی کیا
به عنوان ســرمربی تیم ملی امید اســت و
هنوز این قرارداد نهایی نشده است.

فوتبالجهان
سند عالقه خرید احتمالی آبیها به این تیم ازنوجوانی
روملو لوکاکوی بلژیکی از نوجوانی عالقهمند به چلســی بود و قرار است به این تیم برگردد.روملو
لوکاکو حاال در یک قدمی بازگشت به چلسی قرار گرفته اســت؛ او پیش تر از سال  ۲۰۱۱تا ۲۰۱۴
و زمانی که تنها  ۱۸سال ســن داشت در این تیم عضویت داشــته ،البته از این  ۳سال یک فصل
به طور قرضی در وســتبروم بازی کرده و یک فصل هم در اورتون .حاال اما او می تواند به تیمی
که از نوجوانی به آن عالقه داشــته و اســطورهاش ،دیدیه دروگبا در آن بــازی میکرده برگردد.
دروگبایی که به شــدت نزد بیگ رام محبوب بوده و این بازیکن حتی لباســش را بر تن میکرده
است.

توصیه «ماتئوس» به بایرن برای بازگرداندن «ریبری»
اسطوره ژرمن ها به سران بایرن مونیخ توصیه کرد که با ریبری قرارداد یک ساله امضا کنند تا این
هافبک فرانسوی بار دیگر به تیم برگردد.فرانک ریبری از سال  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۹پیراهن بایرن مونیخ
را بر تن کرد و عملکرد خیره کننده ای در این تیم داشت.ریبری بعد از جدایی از بایرن مونیخ راهی
فیورنتینا شــد اما نه او در سری  Aعملکرد خوبی داشته اســت و نه بایرن جایگزین خوبی برای
این بازیکن پیدا کرد.
ماتئوس از سران بایرن مونیخ خواست تا زمینه بازگشت ریبری را درحالی که این بازیکن  ۳۸سال
ســن دارد فراهم کنند.او گفت :اگر بایرن مونیخ نمی تواند بازیکن مورد نظر خود در سمت راست
را جذب کند به نظرم باید یک فرصت دیگر به ریبری بدهد .مــی تواند بازهم در بایرن بازی کند و
قرارداد یک ساله با او امکان پذیر است.
اسطوره ژرمن ها ادامه داد :ریبری  ۳۸سال ســن دارد؛ اما اگر از نظر بدنی آماده باشد می تواند
بازهم برای بایرن موثر باشد .من خودم در  ۳۹ســالگی برای بایرن بازی کرده ام و هیچ مشکلی
به وجود نیامده اســت .ریبری همچنان از نظر بدنی و فنی بازیکن قابل اعتمادی اســت و براین
باور هســتم که می تواند به بایرن کمک کند.فصل جدید رقابت های بوندسلیگا جمعه شب آغاز
می شود و در دیدار نخست بایرن مدافع عنوان قهرمانی به مصاف مونشن گالدباخ خواهد رفت.

توافق «آاسرم» با چلسی برسراین بازیکن
مذاکرات «آاس رم» و چلسی بر ســر انتقال تامی آبراهام به سری آ بسیار خوب پیش می رود.
رم و چلسی حتی بر سر کلیات این انتقال به توافق رسیده اند و منتظر پاسخ بازیکن هستند.
به نقل از جانلوکا دی مارتزیو؛ رم قبل از واگذاری ادین ژکو به اینتر ،به دنبال یک مهاجم مطمئن
برای جانشینی اوســت .از همان ابتدا نام تامی آبراهام مطرح شد و اکنون رمی ها به جذب این
مهاجم  23ساله نزدیک هســتند .پیشــنهاد رم به صورت قرضی همراه با بند خرید بود که مورد
موافقت چلسی قرار گرفته است.
 5میلیون یورو برای انتقال قرضی و  40/35میلیون یورو به عنوان بنــد خرید که البته اختیاری
یا دائمی بودن آن مشخص نیست .در صورت فعال شــدن بند خرید ،این مبلغ طی چند سال به
چلسی پرداخت می شود تا رم در رعایت فیرپلی مالی دچار مشــکل نشود .طرفین روی کلیات
اقتصادی این انتقال توافق دارند و اکنون منتظر پاسخ بازیکن هستند .آتاالنتا از رقابت بر سر جذب
آبراهام کنار کشیده و اکنون آرسنال تنها رقیب رم است .آرسنال برای خرید آبراهام ابتدا باید یکی
از مهاجمان خود و مشخصا الکازت را بفروشد و البته که چلسی ترجیح می دهد به جای تقویت
رقبای خود ،آبراهام را به تیمی غیرانگلیسی واگذار کند.
این انتقال برای رم در ابتدا یک رویا به نظر می رســید؛ اما تیم مورینیــو گام بلندی در راه جذب
آبراهام برداشته اســت .مورینیو می خواهد آبراهام تا روز جمعه در رم باشد و اگر فرآیند انتقال
طوالنی شود ،جالوروسی به سراغ سایر گزینه ها خواهد رفت.

بامسئولان
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید کرد:

لزوم استفاده حداکثری ازظرفیت های ستاد اجرایی
پیشگیری و پایش بهینه مصرف پالستیک

در راستای تامین رفاه حال شهروندان اجرایی شده است؛

سومين جلسه ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پالستیک شهر اصفهان در راستای

جانمایی و نصب  ۱۱۴چشمه سرویس بهداشتی در سطح شهر

پيشبرد اهداف مد نظر و بررسی و پيگيری دستورات جلســات پیشین با حضور رؤسا و اعضای
کارگروه های مختلف در محل سالن جلسات سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برگزار
شد.مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشــاره به دستورات جلسه سوم

شهری در راستای تامین رفاه شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی
است که در دسترس شــهروندان قرار گرفته است .این اپلیکیشن به
منظور جســت وجوی سریع و آسان محل ســرویس های بهداشتی
عمومی شهر در ســه زبان فارسی ،انگلیســی و عربی منتشر شده که
در آن کاربران پس از ورود به اپلیکیشــن ســرویس یــاب میتوانند
نزدیکترین ســرویسهای فعال را با دو حالت عــادی و ویژه افراد
توانخواه تا فاصله پنج کیلومتری نســبت به موقعیت خود مشاهده
کنند ،همچنین میتوانند با انتخاب گزینه مســیر یابی ،مسیر رسیدن
تا محل را روی نقشه آنالین مشــاهده و با ثبت امتیاز ،میزان رضایت
خود را اعالم کنند.
مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان در
این باره نیز می گوید:با نصب این اپ نزدیکترین سرویس بهداشتی
به محل استقرار و ســاعات کاری هر سرویس بهداشــتی معرفی و
همچنین از طریق آن امکان ارائه نقطه نظرات ،پیشنهادات و … فراهم
شده است.
نظامزاده با تاکید بر این که تمام این سرویسهای بهداشتی با شماره
کد اختصاصی مشخص است همچنین برای هرکدام یک بارکد()QR
در نظر گرفته شده  ،می افزاید :شــهروندان میتوانند ضمن جست و
جوی محل سرویسهای بهداشتی در شــهر نظرات خود را به همراه
تصاویر مد نظر برای هر ســرویس بهداشتی به منظور بررسی فوری و

اگر در ماه های اخیــر گذرتان به خیابان

سرویسهای بهداشتی پرتابل کرد.

های پر رفت و آمد شــهر افتاده باشد ،با

حســن نظام زاده می افزاید :در یک سال گذشته تعداد  ۳۰سرویس

سرویس های بهداشتی پرتابلی روبه رو شده اید که شهرداری اصفهان

بهداشــتی پرتابل با  ۱۱۴چشــمه در  ۹منطقه شــهرداری کــه نیاز به

به منظور حفظ سالمتی شهروندان و در راستای تامین رفاه حال آنها

سرویس بهداشتی داشت ،جانمایی و نصب شده است.

نرگس طلوعی

اقدام به جانمایی و نصب آنها کرده است.

امکان جابه جایی در صورت نیاز ،قیمت مناســب نسبت به نوع سازه

اهمیت بهداشــت عمومی و دقت در حفظ ســامت جامعه یکی از

ای ،نوع امکانــات با توجه به مکان نصب ( تعداد چشــمه ،داشــتن

شاخصه های رفاه و پیشــرفت در هر مجموعه شهری به حساب می

سرویس فرنگی و یا ایرانی ،دسترسی توان خواهان و )...از جمله ویژ

آید ،در این ارتباط به دلیل حساســیت و نیاز دسترســی به سرویس

گی این سرویس هاســت که مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات

های بهداشــتی بــا کیفیت و اهمیــت و ضرورت احداث ســرویس

شهری شهرداری اصفهان به آنها اشاره می کند.

بهداشــتی عمومی در معابــر پر تردد برای اســتفاده شــهروندان و

نظام زاده با اشــاره به تجمیع عملیات نگهداری ســرویس بهداشتی

گردشــگران به خصوص کودکان ،ســالمندان و افراد بیمار ،مدیریت

و تاسیسات شــهری می گوید :نظافت ،رفع اشــکاالت روزانه ،تامین

شهری احداث سرویس های بهداشتی را مورد توجه قرار داده است.

مایحتاج بهداشتی ،روشنایی ،تهویه ،ضدعفونی کردن و … بر اساس

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری شــهرداری اصفهان

سامانه نگهداری و تعمیرات پیشــگیرانه اقدامی مهم و اثر بخش در

در این باره می گوید :با توجه به ضرورت وجود ســرویس بهداشــتی

جهت افزایش ارائه خدمات ،کاهش هزینهها و افزایش رضایتمندی

عمومی در مسیرهای پر تردد شــهر و وجود برخی مشکالت از جمله

خواهد بود.

نبود زمین مناســب ،شــهرداری اصفهان اقدام به جانمایی و نصب

راه اندازی اپلیکیشن سرویس یاب یکی از دیگر از اقدامات مدیریت

هم اکنون در این اپ  ۲۵۵سرویس بهداشــتی تعریف شده که ۱۲۵
مورد آن با امکانات ویژه افراد توانخواه و معلوالن ایجاد شــده البته
با همکاری بهزیستی در حال مناسب سازی و تکمیل برای این قشر
هستیم؛ به مرور مشخصات و نشــانی همه سرویسهای بهداشتی
سطح شهر به این نرم افزار اضافه خواهد شد.
به گفته مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری شــهرداری
اصفهان ،این اپلیکیشن بر اساس شــعاع پنج کیلومتر ،نزدیکترین
سرویسها را به کاربر نمایش میدهد و قابلیت اطالع رسانی و ارسال
نوتیفیکیشن برای کاربران از طریق اپ نصب شده در آن وجود دارد.
تسهیل ساماندهی ســرویسهای بهداشــتی و اخذ نقطه نظرات و
انتقادات و پیشــنهادات شــهروندان ،گردشــگران و افراد توانخواه
از اهــداف راه انــدازی این اپلیکیشــن اســت که با نام ســرویس
یاب در گوگل پلــی ،کافه بــازار و مایکت ثبت شــده و قابــل دانلود
خواهد بود.

خبر روز

خبرخوان
اصفهان یکی ازمحورهای اصلی توسعه فرهنگ و
گردشگری درآسیا
دنیس مونکادا ،وزیرامورخارجه نیکاراگوئهکه برای شرکت درآیین تحلیف هشتمین رییس جمهوراسالمی
ایران به تهران سفرکرده بود با سفربه اصفهان ازآثارتاریخی این شهربازدیدکرد .وزیرامورخارجه نیکاراگوئه
ازمحورهایگردشگری میدان نقش جهان
و محور گردشــگری خیابان اســتانداری
بازدیدکرد.وزیرامــورخارجه نیکاراگوئه در
پایان بازدید از آثار تاریخی اصفهان با اشاره
به جذابیتهای این آثار گفت :به راســتی
آثارتاریخی اصفهان بسیارزیباست و من از
دیدن این آثاربسیارشگفتزده شدم ،با این
وصف معتقدم اصفهان یکی از محورهای
اصلی توســعه فرهنگ و گردشگری ملل
مشرق زمین در قاره آسیاست.در حاشیه
برگزاری آیین تحلیف هشتمین رییس جمهوری اسالمی ایران ،هیئتهای شرکتکننده دراین مراسم از
کشورهای پاکستان ،قبرس و برزیل نیزبا سفربه اصفهان ازآثارتاریخی این شهربازدیدکردند.

ترویج روضههای خانگی ومحلهای توسط خادمیاران
رضوی اصفهان
دبیرکانونهای خدمت رضوی استان اصفهان با اشاره به تمهیدات وبرنامههای برگزاری ایام محرم توسط
دبیرخانه رضوی اصفهان اظهارداشت :مکان متمرکزی برای برگزاری مراسم محرم با توجه به شرایطکرونایی
درنظرگرفته نشده است اما برنامههای محله محورتوسط خادم یاران اجرا میشود.مصطفی حجه فروش
افزود :خادم یاران درهرمحله نسبت به برگزاری مجالس سید الشهدا با هیئات و مساجد همکاری میکنند
که درکنارآنها ارائه خدمات درقالب میزخدمترسانی نیزبرقراراست.دبیرکانونهای خدمت رضوی استان
اصفهان خاطر نشان کرد :برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و الزام به اجرای این دستور العملها ،خادم
یاران ملزومات الزم از قبیل ماسک ،دســتکش و مواد ضدعفونی را در اختیار هیئات قرار میدهند و برای
ضدعفونی کردن محل مربوطه نیز پیش قدم شدهاند.وی ،ترویج روضههای خانگی را از دیگر برنامههای
خادم یاران برشمرد وگفت :سخنران و مداح ازسوی دبیرخانهکانونهای خدمت رضوی درصورت نیازبرای
مجالش خانگی ومحلهای ماه محرم تامین خواهد شــد تا ازاین طریق «هــرخانه یک روضه» نیزبرای
کاهش ازدحام درمحلهها اجرا شود و خانوادههایی که امکان شرکت در مراسم سید الشهدا(ع) را ندارند،
خود بتوانند روضهای خانگی برپاکنند.حجه فروش فعال شدن میزخدمت و نیروهای مشاورو آموزشی را
درترویج سبک زندگی اهل بیت (ع) موثردانست و افزود :میزهای مشاوره سبک زندگی اسالمی و آموزشی
برای همه سنین و درجهت رفع شبهات و ترویج نکات زندگی اسالمی برگزارمیشود.

فصل دوم «آیین عشق بازی» دراصفهان برگزارمیشود
مدیرمجموعه فرهنگی عاشوراییان با اشاره به سابقه  ۲۴ساله مجموعه فرهنگی عاشوراییان درزمینه
تربیت نسل جوان انقالبی و فرهنگی اظهار داشــت :این مجموعه هر ساله برنامههای متنوعی را به
ویژه درایام ماه محرم و صفربرای نسل جوان اجرا میکند .مسعود عشاقی با بیان اینکه شیوعکرونا
برنامههای این مجموعه را تحت تاثیرقرار نداده اســت ،ادامه داد :سالگذشته دراین شرایط هیئت
تلویزیونی آیین عشق بازی را با هدف تربیت نسل حســینی در دستور کار قرار دادیم که نتایج خوبی
نیز به همراه داشــت ضمن اینکه برنامههای حضوری این مجموعه با رعایت پروتکلهای بهداشتی
به خوبی انجام شد.

اصالح نقصها ارسال کنند.
وی هم چنین به قابلیتهای این اپلیکیشــن اشاره کرده و می گوید:

ط و نقش
اصفهان به روایت خ 
خانه هنرمندان اصفهان تا  ۲۵مردادماه میزبان
نمایشگاهی استکه اسکیس بناهای تاریخی
شــاخص اصفهان را فــراروی مخاطــب قرار
میدهد.سجاد حاجی محمدی ،طراح و نقاشی
که این روزها آثار او در نمایشگاه «خط و نقش
فیروزه» قابل تماشاست ،میگوید :من در یک
خانواده هنرمند به دنیا نیامدهام و هیچیک از

این ستاد توضیح داد :ارائه گزارش عملکرد کلیه کارگروه ها در خصوص فعالیت ها و برنامه های
صورت گرفته به مناسبت روز بدون پالستیک ،ارائه برنامه عملکرد یک ساله توسط تمامی کارگروه
ها و همچنين اعالم اولين فراخوان شهر بدون چالش با موضوع کاهش مصرف پالستیک توسط
کارگروه فناوری و ارتباط با صنایع از جمله دستورات جلسه اخیر ستاد بود.
رحیم محمدی در ادامه نشست ضمن تشکر از همکاری و مشارکت تمامی کارگروه ها ،در برگزاری
برنامه های متنوع آموزشی و فرهنگی به مناسبت روز بدون پالستیک و همچنین تدوین برنامه
یک ساله کارگروه ها ،افزود :استفاده حداکثری از ظرفیت های ستاد اجرایی پیشگیری و پایش
بهینه مصرف پالستیک ،هم گرایی هرچه بیشتر کارگروه ها برای تحقق اهداف و مقاصد مشترک
و حرکت مبتنی بر هدف و نتیجه جهت انجام اقدامات به بهترین شکل از جمله موارد مورد تاکید
ماست که الزم اســت از ســوی کارگروه های مختلف مورد توجه قرار بگیرد و برنامه های در نظر
گرفته شده همسو با این موارد باشــد .وی همچنین بر نقش کلیدی و اهمیت کارگروه تبلیغات و
اطالع رسانی به دلیل دارا بودن پتانسیل های گسترده و در اختیار داشتن ابزارهای مناسب جهت
اطالع رسانی و ترویج فرهنگ کاهش مصرف پالستیک تاکید کرده و عملکرد این کارگروه را یکی
از ستون های اصلی فرهنگ سازی در این زمینه دانست.
رییس ستاد اجرایی پیشــگیری و پایش بهینه مصرف پالستیک شهر اصفهان با اشاره به امکان
تعمیم اقدامات نتیجه بخش این ستاد به مجموعه های بزرگ تر ،بیان کرد :در این راستا شاخص
گذاری با هدف تکمیل چرخه فعالیت ،اندازه گیری شاخص ها ،پایش و نظارت مستمر بر عملکرد
ستاد ،بررسی اثرات بر جامعه هدف و همچنین اســتفاده از تجارب و ظرفیت های موثر شورای
اسالمی شهر از جمله مواردی اســت که می تواند کارایی این ســتاد را بهبود بخشیده و دستیابی
به نتایج مورد انتظار را تسهیل کند .محمدی یادآور شــد :کلیه برنامه ها و فعالیت های مرتبط با
کاهش مصرف پالستیک با اولویت اجرا در مجموعه شــهرداری تعریف شده و همه بخش های
شهرداری اصفهان ملزم به اجرای آن هســتند.در ادامه نشست رؤسای کارگروه های مختلف به
ارائه گزارش عملکرد خود در زمینه فعالیت های روز بدون پالســتیک پرداخته و برنامه های خود
برای یک سال آینده را عنوان کردند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

دیواره پازلی ارگ جهان نما ،رنگ محرم گرفت
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان اظهار کرد :شــهرداری اصفهان همواره شهر را
متناسب با مناسبتهای مختلف فضاسازی کرده است ،از همین رو به مناسبت فرارسیدن محرم
و ایام عزاداری اباعبدا...الحسین(ع) دیواره پازلی ارگ جهاننما تغییر یافت.
حســن مؤذنی با بیان اینکه بنر دیواره پازلی میدان امام حســین(ع) در ابعاد  ۱۲متر در  ۷۵متر
نصب شده اســت ،افزود :در تصویر بنر این دیواره پازلی جمله «زیر علمت امنترین جای جهان
است» نقش بسته است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه یک هزار و  ۵۰۰پرچم مناسبتی
با موضوع محرم در معابر مناطق  ۱۵گانه شهر نصب شده است ،گفت :حدود  ۶۰۰پالکارد با موضوع
محرم روی پایههای روشنایی شهر نصب شد.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

صدور ۳۰۰مجوزبرای نصب داربست و ایستگاههای نما و نوا درایام محرم
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد :فعال کردن میز خدمت الکترونیکی به نشانی  My.isfahan.irیکی از اقدامات و تسهیالتی است که
شهرداری برای شهروندان قرار داده است بر این اساس افراد میتوانند برای درخواست مجوز برپایی داربست و ایستگاههای نما و نوا از این طریق به صورت
الکترونیکی اقدام کنند ،درخواست آنها بررسی شده و صدور مجوز به فرد متقاضی اعالم میشود.وی با بیان اینکه کارشناسان برای انجام بازدید دو روز فرصت
دارند تا در قالب ضوابط بیستگانه آتشنشانی ،موارد ترافیکی و ســایر موارد مرتبط را بررسی و تایید کنند ،گفت :پس از ثبت نتیجه بررسی ،زمانی که مجوز
برای فرد متقاضی صادر شد ،پیامک برای درخواست کننده ارسال میشود که با مراجعه به سامانه صدور مجوز میتواند آن را دانلود کرده و بر اساس آن اقدام
کند.ساکتی خاطرنشان کرد :در حال حاضر بیش از  ۳۰۰مورد مجوز صادر شده که  ۲۰۰مورد آن برای برپایی ایستگاههای نما و نوا و مابقی برای برگزاری مراسم
است.وی با بیان اینکه شهرداری با تالش همکاران در مناطق  ۱۵گانه در خصوص سیاهپوش کردن شهر اقدامات الزم را انجام داده است ،افزود :بیش از ۵۰
هزار متر پرچمهای ریسهای و بیش از پنج هزار پرچم در معابر شهر نصب شده است.

اقوامم نیزاهل فعالیت هنری نیستند ؛اما هرگز
مانع فعالیت من در این زمینه نشدند .دوست

توصیههای ایمنی آتشنشانی به هیئتهای مذهبی

دارم همین ابتدای کالم از پدرم تشکر کنم که از
کودکی ،با همراهی صمیمانهاش ،مرا به نقاشی
کشــیدن تشــویق میکرد و همین باعث شد
که بهمــروراین اســتعداد را درخودم پرورش
بدهم.این هنرمند ،ماجرای شــکلگیری ایده
برپایی نمایشــگاه «خط و نقــش فیروزه» را
اینگونه روایت میکند :یــک روز با خودکارم
مســجد شــیخ لطفا ...را طراحی کردم و به
ذهنم رسید که تصویر این طرح را کنار اصل بنا
ثبت کنم و در شبکههای اجتماعی به اشتراک
بگذارم .ایمان حجتی ،مدیرکل امور ارتباطات
و روابط بینالملل شهرداری اصفهان هم کامال
اتفاقی این عکس را دیده بود و مرا تشویقکرد.
حاجی محمــدی میافزاید :ما در شــهرداری
اصفهان با هم دیدار کردیم و قرار شــد این کار
را برای ســایر بناهای شــاخص اصفهان نیز
انجام بدهم تا درنهایــت ،این آثار در قالب یک
نمایشــگاه ،درمعرض دید عمــوم قراربگیرد.
وی تصریح میکند :حدود یک سال بهصورت
غیرمتمرکز برای این پــروژه ،که تلفیقی از هنر
طراحی و عکاسی معماری است وقتگذاشتم
و امکانات الزم نیز برای من فراهم شد .اکنون
به همت اداره کل ارتباطــات و روابط بینالملل
شهرداری اصفهان و حوزه هنری استان ،حاصل
این تالش در قالب  ۵۰تابلوی اســکیس و ۲۵
عکس از این اسکیسها در کنار بنای تاریخی
مرتبط ،درخانــه هنرمندان اصفهان به نمایش
گذاشتهشده است.عالقهمندان برای بازدید از
این نمایشگاه که شامل اسکیس آثاری چون
میدان نقشجهان ،مســجد شــیخ لطفا،...
مدرسه چهارباغ ،میتوانند تا  ۲۵مردادماه هر
روزازساعت  ۹تا  ۱۲و  ۱۶تا  ۱۹به خانه هنرمندان
اصفهان مراجعهکنند.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری اصفهان اظهار کرد :امسال با توجه به شرایط
خاصکرونایی توصیه میشــود مجالس عزاداری در
فضاهای باز برگزار شــود و در صورت بسته بودن فضا،
فاصله ایمنی به طورصحیح رعایت شود.آتشپاد محسن
گالبی با تاکید بررعایت تعداد درهای خروجی مجالس
روضه و عزاداری ،افــزود :از نظر ایمنــی در فضاهای
تجمعی پرتراکم همچون تکایا و مساجد و حسینیهها
و تکایا به ازای هر ۵۰تا  ۵۰۰نفــر دو راه خروج ،از ۵۰۱تا

یک هزار نفر سه راه خروج و بیش از یکهزار نفر چهار

مقاومت ،فیوز را دستکاری نکنند و برق مورد نیاز خود

راه خروج بــدون وجود هیچ مانعــی باید پیشبینی

را از کابلهای بــرق معابر دریافــت نکنند ،همچنین

شــود.مدیرعامل ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

الزم اســت برای المپهای داخل مجالس از محافظ

شهرداری اصفهان ادامه داد :هرچه تعداد خروجیها

و توری اســتفاده کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه

بیشتر باشــد در زمان بروز حادثه ،امکان امدادرسانی

با  ۱۲۵تمــاس بگیرند.وی با تاکید بر توزیع کپســول

و خروج راحت تر مردم هم فراهم میشود.وی با بیان

اطفای حریق در تمــام هیئتهای عــزاداری محرم،

اینکه رعایت فاصله مناسب سیمها و اتصاالت و ادوات

گفت :آموزش به خدمه هیئتها و قرار دادن کپســول

برقی از مســائل مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد،

اطفای حریق ازاقدامات انجامگرفته برای تامین ایمنی

تصریحکرد :خیمههای عزاداری باید با لولههای فلزی

هیئتهای عزاداری ایام محــرم بود؛ در زمان برگزاری

داربست شود ،چراکه لولههای پالستیکی درصورت بروز

مجالس نیز بازدیدهای مســتمر از ســوی افســران

حریق ذوب شده و روی سر مردم فرو خواهد ریخت.

کشیک انجام میشود.گالبی خاطرنشان کرد :با توجه

آتشپاد گالبی با بیان اینکه هیئتها برای جلوگیری از

به بررسیهاییکه به عمل خواهد آمد ،درصورت نیازدر

بروز حوادث مرتبط با برق ،چند رشته سیم را وارد یک

نزدیکی هیئتهاییکه پذیرای تعداد زیادی ازعزاداران

پریزنکنند ،تاکیدکرد :هیئتهای عزاداری برای افزایش

هستند ،خودروی آتش نشانی مستقرمیشود.

عکس روز
آیین اهتزازپرچم
بزرگ یا حسین
دراصفهان
پرچم بزرگ یا حســین(علیه
السالم) در آســتانه فرارسیدن
ایام سوگواری حضرت اباعبدا...
الحســین(ع) در ماه محرم با
حضور مدیران و اقشار مختلف
مردم شــهر اصفهان بــه اهتزاز
درآمد.
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آشپزی

عادت های عجیبی که سبب می شود بمب انرژی شوید ()2
مخلوطکرده و بخورید :ناتالی مکنیل (،)Natalie Macneil

به شدت گرفتاریم و برای حل مسائل سخت احساس تنگنا

آب بیشــتری بنوشــید :درک فلنزرایــک ( Derek

میکنیم ،باالنس زدنکارسازاست .یک دیواردردفترکارمان

،)Flainzraichکارآفرین و موسس « »Greatistمیگوید،

یک قاشق چا یخوری گرده زنبورعســل و روغن نارگیل را

کارآفرین موفــق میگوید هر زمان انــرژی ام کاهش پیدا

داریم و چند دقیقه کنار آن باالنس میزنیم .حتی حضور در

من آب زیادی مینوشــم زیرا انرژیام را بیشتر میکند .به

ساالد کلم سفید فرانسوی

میکند ،یک قاشــق چایخوری گرد ه زنبور عســل را با یک

کالسهای یوگایی که روی حرکت وارونگی تمرکز دارند هم

عقید ه من ،آب معجزه میکند .حتما میدانید بیشتر بدن ما

مواد الزم:کلم سفید یک عددکوچک ،هویج یک عدد درشت ،سس

قاشق روغن نارگیل میخورم .اینکارانرژی فوق العادهای به

میتواند مفید باشد .وقتی بیشــتر کارهای ما ذهنی انجام

ازآب تشکیل شده و تمام فرآیندهای بدنمان تحت تاثیرآب

من میدهد؛ به طوری که میتوانم تا آخر روز بدوم و به تمام

میشوند ،یادآوری اینکه بدنمان قادر به انجام چهکارهایی

قرار دارد .تحقیقات زیادی ثابت میکند آب باعث هوشیاری

کارهای لیست شده روزانه ام رسیدگی کنم.این تکنیک را از

است ،احســاس فوقالعادهای دارد .باالنس زدن احساس

هرچه بیشترانسان میشود ،مغزرا تقویت میکند ،بهره وری

کیمبرلی اســنایدر ( ،)Kimberly Snyderنویسنده کتاب

شادی و انرژی به ما میدهد ،برای بدن و مغزمفید است و به

را افزایش میدهد و حوصلهتان را سرجا میآورد.

روش را «انرژی دریک قاشق» نامگذاری میکند .شاید فکر

درقهوهتان ،کــره و روغن نارگیــل بریزید :ماتــان گریفل

( ،)Skyler Suttonکارآفرین و موسس  RAINمیگوید،

کنید خوردن یک فنجان قهوه و دریافــت کافئین موردنیاز،

( ،)Mattan Griffelکارآفریــن و مولف میگوید ،هر زمان

من هر روز مراقبم از دنده چپ بلند نشــوم .قبل از اینکه از

سبب افزایش انرژی میشود ،اما انرژیتان در همین سطح

نیاز به انرژی داشته باشــم ،این قهوه ضدگلوله را میخورم

تخت بلند شوم با خودم فکرمیکنم« :چقدراحساس مثبتی

باقی نمیماند و ماندگاری چندانی ندارد .گرده زنبورعســل

«غذاهایی برای زیبایی و سمزدایی بدن» یادگرفتهام .او این

سرعت نتیجه میدهد.

با امید و انرژی ازرختخواب بلند شــوید :اســکایلر ساتون

و میدانم اثر خوبی دارد .قهوه ضدگلولــه از قهوه درجه یک،

دارم؟» ،اگر پاسخم چیزی به جز «خیلیزیاد» باشد ،سعی

فواید زیادی دارد و باعث افزایش تمرکزو استقامت بدن شده

روغن نارگیل و کره ارگانیک بدون نمک تشکیل شده است.

میکنم همان جا افکارم را تغییر دهم و روی نتایج بهتری که

و سوخت موردنیاز بدنتان را تامین میکند .روغن نارگیل از

نوشیدن این قهوه باعث کاهش وزن ،کاهش حرص خوردن

میتوانم در آن روز بهدســت آورم ،تمرکز کنم .این کار باعث

تریگلیسریدهای با زنجیره متوسط ( )MCTساخته شده

و تقویت عملکرد شناختی میشود.قهو ه ضدگلوله با دو فنجان

میشود ،هرروزم زیبا شود و دستاوردهای ارزشمندیکسب

وقتی کالفهاید ،باالنس بزنید :آن ووتون (،)Anne Wootton

قهوه ،یک یا دو قاشق غذاخوری روغن ( MCTمانند روغن

کنم .البته این کار را باید قبل از نگاه کردن به صفحه گوشــی

نارگیل) و یک یا دو قاشق غذاخوریکره بدون نمک بهدست

یا روشن کردن تلویزیون یا حرف زدن با اعضای خانوادهتان

موسس « »Pop Up Archiveمیگوید :ما برای افزایش

میآید .این نوشــیدنی ســبب تامین انرژی بدون مصرف

انجام دهید .این امید و انرژی درمغزتان اتفاق میافتد نه در

انرژی روزانه ،به طورمنظم باالنس سرو دست میزنیم .وقتی

کربوهیدراتهای فرآوری شده میشود.

دنیای بیرون.

که دربدن انسان به سرعت تبدیل به انرژی میشود.

مایونز ۴قاشق غذاخوری ،عسل (اختیاری)یک قاشق غذا،آب لیمو ترش یک
قاشق چایخوری،سرکه سیب ۲قاشق غذاخوری،نمک و فلفل سیاه به مقدارکافی

دستورتهیه  :ابتداکلم سفید را به صورت رشته ای درشت خرد میکنیم و داخلکاسه ایکه
برای تهیه ساالد درنظرگرفته ایم می ریزیم .درمرحله بعد هویج را با رنده درشت خردکرده و به
کاسه حاویکلم سفید اضافه میکنیم .دراین مرحله سرکه سیب را روی مخلوط هویج وکلم سفید
می ریزیم و حدود یک دقیقه مواد را زیرو رو میکنیم تا سرکه سیب به تمام نقاط هویج وکلم سفید
برسد .اضافهکردن مواد غذایی دیگربه این ساالد اختیاری است.مثال می توانید به دلخواه یک قاشق
غذاخوریکنسرو ذرت یا یک قاشق غذاخوری جعفری خرد شده و شوید خشک هم به ساالد اضافه
کنیدکه سلیقه ای است .حاال ساالد ما تقریبا آماده شده و باید سس آن را درستکنیم.دریک
کاسهکوچک سس مایونزرا به همراه عسل ( یا شکر) و آب لیمو ترش به خوبی میکس می
کنیم تاکامال یکدست شوند ،سپس مقداری نمک و فلفل سیاه به سس اضافهکرده و
یک دقیقه دیگرمواد را مخلوط میکنیم.حاال سس را به ساالد اضافه میکنیم و
خوب مخلوط میکنیم تا سس به تمام نقاط ساالد برسد .برای اینکه ساالد
جا بیفتد و طعم سس به طورکامل به خورد مواد ساالد برود باید
آن را به مدت  ۲تا  ۴ساعت دریخچال قراردهیم.

جنگ نتفلیکس و اپل برای خرید فیلم تازه
جنیفرالرنس

نیما رییسی همبازی نیوشا ضیغمی در
«عطرهای خالی» شد

فیلم بیوگرافیکال «شو مگنرز» ایجنت صاحبنام هالیوود با بازی جنیفر

نیما رییسی ،بازیگرسینما و تلویزیون ایران با پیوستن به فیلم «عطرهای

الرنس وکارگردانی پائولو سورنتینو میان شبکههای استریمینگ ،جنگ

خالی» به کارگردانی بهاره رهنما و تهیهکنندگی مجید بابایی همبازی

و جدال به راه انداخته است.ددالین گزارش داده است که این پروژه

نیوشا ضیغمی شد.بهاره رهنما ،فریبا نادری ،افسانه چهره آزاد ،بهناز

داستانی درمورد این ایجنت زن روایت شدهکه با شخصیت باشکوهش به

یادگاری ،مرضیه اکبرنژاد ،غزاله عبد الهی ،فرشاد خدامی ،محسن مالجو،

دوران سلطنت ایجنتهای مرد پایان داد .دراینگزارش آمده استکه اپل

بهمن عابدینی ،زهرا محمد زاده ،پارمیس جاللی ،تینا ترابی ،رها محمودی

و نتفلیکس رقابت تنگاتنگی برای خریداری این پروژه دارند.

فرد ،بازیگرانی هستندکه در«عطرهای خالی» مقابل دوربین رفتهاند.

معاون سرمایههای انسانی و توسعه مدیریت ذوبآهن اصفهان:

ذوبآهن  ،میزبان  ۱۸هزارنفرشاغل است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جمع مدیران شرکت ورقخودرو خبر داد:

بینیازی کشور با تامین  ۱۰۰درصدی ورق گالوانیزه خودروسازان داخلی

معاون سرمایههای انسانی و توســعه مدیریت ذوبآهن اصفهان با اشاره
به آخرین وضعیت پرسنل مجموعه ذوبآهن اصفهان اظهار کرد :ذوبآهن
اصفهان در حال حاضر میزبان  ۱۸هزار شاغل است که از این تعداد بالغ بر ۱۳
هزارنفرنیروهای ذوبآهن و  ۵هزارنفرنیروهای شرکتهای پیمانکاری طرف
قرارداد با این مجموعه عظیم صنعتی هستند.
احمد اکبری با بیان اینکه این شــرکت در کنار فرآیند تولید ،رسالت خطیری
چون کادرســازی برای صنایع فوالدی کشــور را نیز در کارنامه درخشان خود
دارد ،یادآور شد :منبع عظیمی از نیروهای متخصص صنایع فوالدی کشور در
ذوبآهن اصفهان کار خود را آغاز کردند و این رسالت کادرسازی امروز هم با
قوت خود پابرجاست.
وی با تاکید بر اینکه یکــی از دغدغههای اصلی ما همــواره توجه به دغدغه

شفافسازی شود.

کارکنان بوده است ،خاطرنشان کرد :با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی در

اکبری اضافه کرد :به واسطه اصل  ۴۴و واگذاری مجموعه ذوبآهن اصفهان،

جامعه برای رفاه حال نیروهای ایــن مجموعه در چندین مرحله و بیش از ۳

شرایط جدیدی در این شرکت حکمفرما شد و طبیعی است که در هر شرکتی

برابر بودجه مصوب حمایتهایی از کارکنان صورت گرفت که حداقل بتوانیم

نظام اداری و قانونی خاصی وجــود دارد که البته منطبق بر قوانین اســت و

بخش کوچکی از مشکالت معیشتی کارکنان را مرتفع ســازیم ،البته تورم و

نهادهای نظارتی به دقت بر آن نظارت دارند .معاون ســرمایههای انســانی

گرانی در چند سال گذشــته به قدری بزرگ و شــدید بوده که طبیعی است

و توسعه مدیریت شــرکت ذوبآهن نســبت به نحوه پرداخت پاداشهای

جبران آن سخت باشد و شکی نیســت انتظاراتی در این زمینه مطرح خواهد

کارکنان این مجموعه صنعتی تشــریح کرد :تمامــی پاداشهای مجموعه

شــد.اکبری با تصریح بر این نکته که حتی یک روز حقوق معوق در مجموعه

ذوبآهن اصفهان بر اساس سیســتم ارزیابی عملکرد که در تمام سطوح و

ذوبآهن اصفهان نداریم ،متذکر شد :خدا را شاکریم که با تالش شبانهروزی

واحدهای ذوبآهن وجود دارد و بر اســاس شاخصهای استاندارد تعریف

کارکنان و مدیران مجموعه ذوبآهن اصفهان ،یک روزهم حقوق معوق نداریم

و پرداخت میشود.

و این موضوع نتیجه تالش یکپارچه تمام مجموعه است.

وی تصریح کرد :چنانچه افرادی نســبت به وضعیت خود انتقاد و اعتراضی

معاون سرمایههای انسانی و توســعه مدیریت ذوبآهن افزود :کرونا ضربه

دارند ،حاضریم با تمام وجود بشــنویم که البته تا امروز هم روند رسیدگی به

بزرگی به تمام جامعه به ویژه مشاغل وارد کرد ،اما مجموعه ذوبآهن اصفهان

اعتراضات وجود داشته است.

با این وجود نه تنها ســراغ کاهش ظرفیت نیروهای انســانی نرفت ،بلکه در

اکبری در پایان با بیان اینکــه قیاس ذوبآهن با صنایع فوالدی مشــابه و

یک سال گذشته بالغ بر هزار نیرو را از طریق آزمون استخدامی و شرکتهای

همجوار که  ۴برابر ذوبآهن تولید دارند ،کار درســتی نیست ،متذکر شد :ما

پیمانی وابسته به ذوبآهن به خانواده خود اضافه کرد.

خودمان هم پرســنل همین مجموعه هستیم و شکی نیســت که از داشتن

وی در ادامه با اشــاره بــه انتقاد برخی از افراد نســبت بــه معوقات و طرح

مزایــای باالتر اســتقبال میکنیم؛ اما اینکــه بخواهیم خودمــان را با دیگر

طبقهبندی شــرکت ذوبآهن اصفهان اظهار کرد :گاهی اوقات شــاهد طرح

مجموعههایی که بیش از  ۲۵برابر ذوبآهن اصفهان ســود ســاالنه کسب

ادعاهایی خالف واقع و غیرفنی از جانب افراد هستیم که الزم است برای مردم

کردهاند ،مقایسه کنیم به نظرم کار درستی نیست.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در دیــدار با مدیران شــرکت ورقخودروی
چهارمحال و بختیاری با بیان این که این شــرکت جایــگاه ویژهای در گروه
شــرکت فوالد مبارکه دارد ،اظهار کرد :این شــرکت جزو برترین شرکتهای
تولیدکننده ورق گالوانیزه کشور است .حمیدرضا عظیمیان افزود :امروز شاهد
آن هستیمکه به همت جوانانی ازاستانیکمبرخوردار ،تولیداتی عرضه میشود
که نهتنها در سطح بازارهای داخلی ،بلکه در سطح بازارهای جهانی مشتریان
خاصی دارد؛ طرحهای توسعهای در شــرکتها مثل جریان خون در رگها
هستند که باید مداوم باشند.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت :به زودی
و با اجرای پروژه توســعه خط تولید با هدف تامین ورق گالوانیزه در شرکت
ورقخودرو چهارمحال و بختیاری ۱۰۰ ،درصد نیاز خودروسازان داخلی به ورق
گالوانیزه باکیفیت سطح رویه درصنایع خودروسازیکشورتامین خواهد شد.
وی افزایش  ۶۱درصدی میزان تولید این شــرکت در  4ماهه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل را اتفاق مهمی دانست و خاطرنشان کرد :با
توجه به این که اســتان چهارمحال و بختیاری نیازمند صنعت فوالد اســت،
اگر بتوانیم زنجیره فوالد را با راهاندازی کارخانه  ۵۰۰هزار تنی نورد سرد در این

صرفه جویی  ۶۰درصدی گاز در مادر صنعت فوالد ایران
شــرکت ذوب آهن اصفهان با تولید و مصــرف گازهای فرآینــدی عالوه بر

 ۱۰درصد از این روش برای تولید فوالد و  ۹۰درصد از روش احیای مســتقیم

خودکفایی در مصرف برق ساالنه بیش از  ۶۰درصد در مصرف گاز طبیعی صرفه

استفاده میشود.وی افزود :در روش کوره بلند گازهای فرآیندی از دو طریق

جویی میکند .مدیر انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت شرکت ذوب آهن

تولید گاز در کورههای بلند و باتریهای کک سازی تولید و با استفاده از شبکه

گفت :ساالنه در این واحد تولیدی بیش از  ۸۰۰میلیون متر مکعب گاز فرآیندی

 ۷کیلومتری به نیروگاه برق منتقل میشــود تا برق مــورد نیاز به میزان ۲۲۰

تولید میشود که با این میزان تولید ،دغدغه قطع یا کاهش حاملهای انرژی

مگاوات بر ساعت تولید شود.مدیر انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت ذوب

را نخواهیم داشــت.اصغر امینی ۷۵ ،درصد از تولید فوالد در دنیا را از طریق

آهن گفت :جلوگیری از آالیندگیهای زیســت محیطی ناشی از انتشار گاز،

روش کوره بلند بیان کرد و گفت :با اســتفاده از این روش صرفه جویی باالی

مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی از مهمترین

 ۶۰درصد در حاملهای انرژی به دست میآید ،در حالی که در کشورمان تنها

مزایای این طرح است.

منطقه شکل دهیم ،اقدام بسیار ارزشــمندی رخ خواهد داد ،چرا که منجر به
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در این منطقه خواهد شد.
پیشرفت  81درصدی پروژه توسعه خط تولید ورقخودرو
در ادامه این جلسه مدیرعامل شــرکت ورقخودروی چهارمحال و بختیاری
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد منتهی به تیرماه  ۱۴۰۰این شرکت تصریح کرد :با
وجود موانع زیاد بر سر راه تولید ،با ذخیره ورق از سال گذشته و افزودن آن به
چرخه تولید ،بهرهوری افزایش یافته و این امر منجر به افزایش سود خالص
این شرکت شد.
وحید میرزایی با بیان این که در تامین مواد اولیه با مشــکل مواجه هستیم،
اذعان داشت :نباید بگذاریم توانمندی و انگیزه منابع انسانی به دلیل کمبود
مواد اولیه به هدر رود؛ با توجه به کیفیت باالی محصوالت شرکت ورقخودرو

چهارمحــال و بختیاری ،شــرکتهای اروپایــی با جدیت خواســتار خرید
محصوالت این شرکت هســتند.مدیرعامل شرکت ورقخودروی چهارمحال
و بختیاری با اشــاره به اجرای پروژه توســعه خط تولید با هدف تامین ورق
گالوانیزه با کیفیت مناســب بدنه نمایان خودرو در این شــرکت تاکید کرد:
پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون به  ۸۱درصد رسیده که با اجرای آن تمام
نیازهای ورق رویه خودرو در کشور تامین خواهد شد.
پیشبینی بودجه  164میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه توســعه خط

تولید ورقخودرو

وی ضمن ابراز امیدواری جهت بهرهبرداری از پروژه توسعه خط تولید شرکت
ورقخودرو چهارمحال و بختیاری در پاییز سال  1400عنوان داشت :این پروژه
با مشارکت پیمانکار داخلی و خارجی در حال اجراست و برای اجرای کامل آن
بودجه  ۱۶۴میلیارد تومانی پیشبینی شده است.
میرزایی در ادامه به موضوع مسئولیتهای اجتماعی پرداخت و اضافه کرد:
با توجه به اهمیت موضوع مسئولیتهای اجتماعی و ظرفیتهای موجود در
این منطقه محروم ،اقدامات موثری صــورت گرفته که موجب رضایتمندی
مردم و مسئولین امر شده است.وی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری
میان دبیرخانه شبکه توسعه اجتماعی رسالت و شرکت ورقخودرو چهارمحال
و بختیاری یادآور شد :در راســتای عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی
بر توســعه اقتصاد مقاومتی و توانمندســازی اقشار آســیبپذیر جامعه ،با
حضور راهبر شــبکه توسعه اجتماعی رســالت در جهت حمایت از هزار شغل
خرد و خانگی کلید خورده و بازتاب گستردهای در سطح منطقه داشته است.
مدیرعامل شــرکت ورقخودرو چهارمحــال و بختیاری ادامــه داد :احداث
مدرسهای با  ۹کالس درس در شهر سفیددشت ،حمایت از تیمهای ورزشی
منطقه و امضای تفاهمنامه میان صندوق کارآفرینی امید کشور جهت ایجاد
اشتغال در شهرستان بروجن از دیگر فعالیتهای این شرکت در راستای عمل
به مسئولیتهای اجتماعی خود است.

