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رسانهای برای حمایت ازتولید است
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وقتی کرونا ،میدان قیمت گذاری را به دست میگیرد؛

کرونا به کام سودجویان!

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان:

تهرانیها درممنوعیت
تردد بیشترین سفررا به
اصفهان داشتند

3

3
بینالمللی شدن شهراصفهان و چالشهایی

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی

ظرفیتی که نباید
نادیده گرفته شود

نبود امکانات؛ مانع اصلی
صادرات هلو ازاستان

چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

که ارزش آن را دارد؛

عکس :ایسنا
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4
ثبت نام یک اصفهانی درفهرست
گنجینه زنده بشری؛

صدایی که بربام
کعبه جاودانه شد

واکسیناسیون کرونا دراصفهان با آسترازنکا
و برکت ازسرگرفته شد؛

مسئول اموراجرایی گلستان شهدای اصفهان:

شروع کارسالن گلستان

واکسن رسید

شهدا بعد ازپایان کرونا
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سخنگوی شرکت آبفای استان:

برای تامین آب شرب اصفهان درپاییزنگران هستیم
سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان گفت :به طور قطع با کاهش دمای هوا،

اصفهان بزرگ هم وارد مدار شود ،اما پشت سد زاینده رود آب نباشد ،در اصل

کسری آب شرب اصفهان بزرگ خود به خود برطرف می شود ،اما اگر بارندگی

این سامانه راهگشای حل مشــکل کم آبی اصفهان نخواهد بود.خورسندی با

نداشته باشیم و به ظرفیت ســد زاینده رود اضافه نشود چه بسا در تامین آب

اشاره به اینکه باراصلی تامین و انتقال آب شرب اصفهان بزرگ بردوش سامانه

شرب اصفهانی ها در پاییز نیز به مشکل برخواهیم خورد.

اول اصفهان بزرگ است ،افزود :سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به عنوان

مهرداد خورسندی با اشــاره به آخرین وضعیت تامین آب شرب در اصفهان،

فازکمکی برای تامین  ۴۳۰۰لیتردرثانیهکمبود آب درساعات اوج مصرف است.

اظهار کرد :تامین آب شرب اصفهان پایدار شده و تنها در برخی مناطق تماس ها

ویگفت :به طورقطع باکاهش دمای هوا،کسری آب شرب اصفهان بزرگ خود

مربوط به افت فشار آب است و قطعی آب به دلیل خرابی و یا شکستگی لوله

به خود برطرف می شود ،اما اگر بارندگی نداشته باشیم و به ظرفیت سد زاینده

بوده که در مدت یکی دو ساعت مشکل برطرف شده است.

رود اضافه نشود چه بسا در تامین آب شرب اصفهانی ها در پاییز نیز به مشکل

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شــرایط تامین آب در استان عادی است،

برخواهیم خورد و حتی سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ نیز نمی تواند آبی

گفت :هر چند آبرســانی ســیار در برخــی از مناطق اصفهان بــزرگ همچون

را منتقل کند.سخنگوی شرکت آبفای اســتان اصفهان تاکید کرد :اصفهانی ها

روستاهای مهردشت و  ...انجام می شود ،اما طی حدود  ۱۰روز گذشته در شهر

همچنان باید صرفه جویی و مدیریت مصرف آب را ادامه دهند.

اصفهان آبرسانی سیار نداشته ایم.سخنگوی شــرکت آبفای استان اصفهان

وی با اشــاره به اینکه موضوع تغییر اقلیم بســیار جدی است ،گفت :طی ۵۲

درباره پیش بینی پاییز بسیار کم بارش برای اصفهان و ذخیره  ۲۰درصدی سد

سال گذشته در سال  ۹۸پربارش ترین ســال آبی و از سوی دیگر سال  ۹۹کم

زاینده رود و نگرانی بابت تامین آب شرب اصفهان ،اظهار کرد :هر ساله بعد از

بارشترین ســال آبی را تجربه کردیم و به نوعی طی دو ســال پشت سر هم

فصل گرما ،پیش بینی می شد که تامین آب شــرب در فصل پاییز بهتر شود،

رکورددار پربارش و کم بارش ترین سال های آبی بودیم که این نشان از تغییر

اگرچه با خروج کولرها از مدار ،مصرف آب کاهش پیدا خواهد کرد ،اما در حال

اقلیم است.خورسندی ابراز امیدواری کرد که با بارش های مناسب و افزایش

حاضر اینکه پاییز بارندگی شود که ذخیره سد زاینده رود بهبود یابد در تامین آب

ذخیره سد زاینده رود ازپاییزامسال نیزگذرکنیم و درتامین آب شرب اصفهانی

شرب اصفهان بسیار اهمیت دارد.وی تاکید کرد :حتی اگر سامانه دوم آبرسانی

دچار مشکل نشویم.
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آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره

نوبت اول

روابط عمومی شرکت
برق منطقه ای اصفهان

(4000/6002شماره  2000001188000006در سامانه ستاد)
شرکت ارزیابی کننده :شرکت برق منطقه ای اصفهان
شماره

4000/6002

شرایط و الزامات ورود

موضوع
ارزیابی کیفی توان شناخت ،تحلیل،

طراحی و ساخت سیستم جامع بهره

برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان

دارا بودن حداقل رتبه  2رشته تولید و

پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
از شورای عالی انفورماتیک کشور

نحوه دریافت اســتعالم ارزیابی کیفی :کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی ازدریافت و تحویل اســناد

استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه ،با مراجعه به «ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس
 www.setadiran.irامکان پذیرخواهد بود.

(اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت درسامانه و دریافت

گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) :مرکزتماس ، 021-41934 :تماس با کارفرما ،درصورت لزوم درساعات اداری
روزهای کاری با شماره ) 031-36270820

مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی :ازساعت  10صبح روزیکشنبه مورخ  1400/06/14تا ساعت  16روزپنجشنبه
مورخ 1400/06/25
مهلت و محل تحویل استعالم ارزیابی کیفی :نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی کیفی

بایستی حداکثرتا ساعت  14روزیکشنبه مورخ  1400/07/11در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری

گردد.

شرایط فراخوان ارزیابی:
 -1پس ازبررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان درچهارچوب ضوابط و مقررات ازشرکت های واجد شرایط برای

دریافت اسناد و مدارک درخواست پیشنهاد ( )Rfpدعوت بعمل خواهد آمد.

 -2شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا  1ســال آینده ازنتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه

استفاده نماید.

 -3سایرشرایط و اطالعات مربوط به فراخوان دراستعالم ارزیابی کیفی ،موجود می باشد.
ً
ضمنا می توانید این آگهی را درسایت های اینترنتی مشاهده کنید.
www.setadiran.ir

م الف1185560:

www.erec.co.ir

www.tavanir.org.ir

http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

کافه سیاست
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روزنامه جمهوری اسالمی:

دولت دراولین آزمون قانونمداری رفوزه شد
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت :وزیر کشور دولت سیزدهم در اولین آزمون قانونمداری ،رفوزه

نشریه دیپلمات چاپ ژاپن:

شــد .وی با امضای حکم شــهرداری

چرا هند اصرار دارد به ایران نزدیک شود؟

علیرضا زاکانی که انتخــاب او برخالف
قوانین موجود اســت ،قانون متناسب
بودن رشــته تحصیلی فــرد موردنظر با
آنچه برای امور شهری مناسب است را
نادیده گرفته است.
یکی از معاونان وزیر کشــور در توجیه
اقدام وزیر گفته نظــر هیئت دولت این
بود که این حکم امضا شــود .بنابراین
هیئت دولت ســیزدهم نیــز در اولین
آزمون قانونمداری رفوزه شده است .آنها باید بدانند که بدون قانون ،عدالت محقق نخواهد شد.

واکنش ایران به تحریم تازه آمریکا
ســخنگوی وزارت امورخارجه ایران نســبت به اقــدام آمریــکا و تحریمهای تــازه علیه ایران
واکنش نشــان داد .ســعید خطیــب زاده ،در واکنش بــه اقدام خزانــه داری آمریــکا در قرار
دادن نــام چهار شــهروند کشــورمان در فهرســت تحریم هــای آمریــکا به اتهامــات موهوم،
اظهارداشــت« :متاســفانه مقامــات فعلــی آمریکا مســیر شکســتخورده دولــت قبلی را
طی می کنند .حامیان و کاســبان تحریم در آمریــکا جعبه ابزار تحریمی خــود را در اثر مقاومت
حداکثری ایران خالی دیده اند و این بار با توسل به ســناریوهای هالیوودی ،تالش دارند حیات
برگرفته از فضای تحریمی را برای خود زنده نگه دارند».
سخنگوی وزارت امورخارجه افزود« :واشنگتن بداند راهی جز ترک اعتیاد تحریمی خود و استفاده
از ادبیات و رفتار محترمانه در قبال تهران ندارد».

نشــریه دیپلمات چاپ ژاپن نوشــت :بین اوایل ژوئیه تا اوایل آگوست،
اس جایشانکار ،وزیرامورخارجه هند دو سفررسمی به ایران داشت .اولین
مورد ،در ۷ژوئیه برای ادای احترام به ابراهیم رییسی ،رییس جمهورمنتخب
وقت بود .وی مجددا به دلیل سوگند رییسی در  ۶آگوست در تهران حضور
یافت .سوالی ســاده در اینجا مطرح میشــود که چرا هند در شرایطی که
ایران هنوزتحت تحریمهای سازمان ملل و ایاالت متحده است و بسیاری
ازقدرتهای غربی آن را طردکرده اند ،تالش داردکه به ایران نزدیک شود.
بهگزارش «انتخاب» ،درادامه مطلب آمده است :هندکه ایاالت متحده آن
را درافغانستان رهاکرده و درکنارکشورهای دشمن و متجاوزمانند چین در
شمال و پاکستان در غرب قرار گرفته ،مایل به دستیابی به دوستان جدید
و به دست آوردن نفوذ درمنطقه اســت .به عبارت دیگر ،دهلی نو باید روند
دیپلماتیک خود را دنبالکند تا وضع موجود را بهبود بخشد ،این موضوع در
دیپلماسی شاتل جایشانکار مشهود است.به نظر میرسد در زمان رییس
جمهور جدید ایران یعنی ابراهیم رییســی ،تهران و دهلی نو در حال انجام
یک معاشقه دیپلماتیک هســتند .در این ارتباط ،رییسی در دیدار خود با
وزیر امور خارجه هند به صراحت گفت :از امروز به بعد ،ما باید با چشم انداز
تازهای در توسعه روابط دو جانبه ،منطقهای و بین المللی گامهای جدید و
متمایزی برداریم .اما آیا آنها میتوانند ایــن صحبتها را در عمل پیش

کشمیر را اقدامی زشت خواند و به هند هشدار داد از درگیری با مسلمانان

کردکه بندرچابهاردرمخالفت با چینیها و بندرگوادرپاکستان نیست .این

ببرند؟ این اظهارات علنی چقدرجدی است؟ آیا اینها فقط اظهاراتی برای

جلوگیریکند ،زیرا این نه به نفع هند و نه به نفع منطقه است .دراواخرژانویه

اظهارات ظریف در حالی مطرح میشد که هند سالها خون ،تالش و پول

مطبوعات هستند؟

 ،۲۰۲۱یک بمب دست ساز IEDدر خارج از سفارت اسراییل در دهلی نو که

برای پروژه چابهارهزینهکرده بود .ظریف این مطالب را طی سخنرانی خود

تهران در مورد تعهدات و پیمانهای دوجانبه خود بسیار بی ثبات است .در

بسیارمحافظت شده است ،منفجرشد .پس ازتحقیقات یک ماهه توسط

در گفت و گوی رایسینا ،یک رویداد ساالنه که در آن دهلی نو چشم انداز و

حالیکه دهلی نو دریک دههگذشته بی وقفه درپی نزدیکی به تهران بوده،

سازمانهای ضدتروریسم هند باکمک سخاوتمندانه همتایان آمریکایی و

دستاوردهای سیاســت خارجی خود را به نمایش میگذارد ،اعالم کرد.به

ایران یکی پس ازدیگری با چین به عنوان دشمن اصلی هند ،قرارداد امضا

اسراییلی ،دهلی نو به این نتیجه رسید که ایران پشت این انفجار است .بر

لطف جیبهای گشاد پکن و ابتکار توسعه یک کمربند و یک جاده ،مزیت

هشدار«رابرت مالی» به ایران درباره برجام

کرده است .درحقیقت ،با وجود ناراحتی دهلی نو ،در ۲۷مارس  ،۲۰۲۰تهران

اساس گزارشهای خبری هند ،این انفجار بخشی از جنگ نامتقارنی بود

استراتژیک سنتی که دهلی نو در منطقه آسیای جنوبی و خاورمیانه از آن

و پکن برنامه جامع همکاری بین ایران و چین راکه یک توافقنامه  ۲۵ساله

که علیه اسراییل انجام شد.وقتی نوبت به نمایش همکاریهای دوجانبه با

برخوردار بود ،اکنون به شدت در خطر اســت .اکثر متحدان سنتی هند در

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت :ما نمیتوانیم هنگامی که ایران در حال پیشرفت هستهای

است ،برای تقویت اتحاد دیرینه اقتصادی و سیاسی خود امضاکردند .درپی

ایران میرسد ،هند اغلب پروژه بندر چابهار را مطرح میکند .در سال ،۲۰۱۵

منطقه تسلیم جذابیت چین شده اند.در نتیجه ،دیپلماسی ماراتن دهلی

این پیمان دوستی عظیم قرارشدکه چین  ۴۰۰میلیارد دالردرایران سرمایه

هنگامی که تهران با تحریمهای اقتصادی فلج کننده و انزوای دیپلماتیک

نو با متحدان مشکوک مختلف در منطقه نمایانگر ناامیدی آن برای حفظ

گذاری کند.مقایســه روابط تهران و پکن با نحوه عملکرد ایران با هند قابل

روبه رو بود ،دهلی نو موافقت کرد که یک بندر آب عمیق در چابهار در خلیج

اهمیت خود ،عقب نشــینی نفوذ چین و حفظ عمق استراتژیک دهلی نو

توجه است .درژوئیه  ،۲۰۲۰تقریبا چهارسال پس ازامضای توافقنامه تهران

عمان ایجاد کند .به عنوان بخشــی از این قرارداد ،نارندرا مودی ،نخســت

اســت .پس از دو دهه ســرمایه گذاری چند میلیارد دالری ،دهلی نو قرار

و دهلی نو برای ایجاد خط ریلی از بندر چابهار در دریای عمان به زاهدان ،در

وزیر هند از ایران دیدن کرد و قرارداد  ۵۰۰میلیون دالری را برای توسعه بندر

است به دلیل هرج و مرج بی وقفه در افغانستان از این کشور اخراج شود.

امتداد مرز با افغانستان ،دولت ایران به طور یکجانبه این قرارداد را لغو کرد

و زیرســاختهای مربوطه امضا کرد .در حالی که دهلی نو این ابتکار را به

درحالیکه دهلی نو درحاشیه نشسته و درحال تماشای افتادن افغانستان

و تصمیم گرفت که پروژه را به تنهایی پیش ببرد.طی سالهای اخیر ،ایران

عنوان بخشی از برنامه توسعه ارتباط بیشتر با افغانستان و آسیای مرکزی

در مدار منافع چین و پاکستان اســت ،به طرز دیوانه واری به دنبال ارتباط

در مورد هند چندان با احتیاط عمل نکرده است .پس از لغو ماده جنجالی

از طریق این بندر پیش بینی کرد ،هدف اصلــی مقابله با هژمونی چین در

برقرار کردن با هر کشوری است که بتواند برایش آرامش به ارمغان بیاورد.

 ۳۷۰قانون اساســی هند درمورد استان مورد مناقشــه جامو وکشمیردر

منطقه بود .حرکت دهلی نو دراین جهت ظاهرا برای مقابله با بندری مشابه

بنابراین ،هنگامی که رییس جمهور جدیــد ایران میگوید از نقش هند در

آگوست  ۲۰۱۹توسط دهلی نو ،پاسخی غیرمعمول از سوی تهران دریافت

بودکه توسط چین درگوادرپاکستان توسعه یافته بود.درآوریل  ،۲۰۲۱محمد

تامین امنیت افغانستان استقبال میکند ،دهلی نو به طور غریزی به این

شد.آیت ا...محمدعلی موحدیکرمانی ،امام جمعه تهران لغو خودمختاری

جواد ظریف ،وزیر امور خارجهی ایران در بیانیهای بی سابقه از تهران اعالم

اظهارات بها میدهد ،هرچند درشرایطکنونی اینگفتهها بی معنی هستند.

وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه با صدور بیانیهای ،از اعمال تحریم علیه  ۴ایرانی به دلیل آنچه
که دست داشتن در طرح ناکام «ربایش خبرنگار و فعال حقوق بشری آمریکایی» ،عنوان کرده،
خبر داد.طبق بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا ،علیرضــا فراهانی ،محمود خاضعین ،امید نوری و
کیا صادقی ،هدف تحریمهای واشنگتن قرار گرفتهاند.

آمریکا نمیتواند تا ابد منتظر بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام بماند؛

است ،تا ابد منتظر بمانیم .چراکه زمانی میرسد که پیشرفتهای آنها بازگشت به برجام را برای
آمریکا بســیار کم ارزشتر میکند« .رابرت مالی» ،اظهار کرد که واشنگتن نمیتواند تا ابد منتظر
بازگشت ایران به مذاکرات وین جهت احیای برجام بماند .به نقل از العربیه ،رابرت مالی ،نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران ،روز جمعه( ۱۲شهریور) در گفتوگویی با تلویزیون بلومبرگ ،اعالم کرد،
تا بهحال چیزی در خصوص اینکه سیدابراهیم رییسی ،رییسجمهور ایران آماده متعهد شدن
به دور هفتم مذاکرات وین بوده را ،دریافت نکرده اســت .مالی در این زمینه گفت :ما نمیتوانیم
هنگامی که ایران در حال پیشرفت هستهای است ،تا ابد منتظر بمانیم .چراکه زمانی میرسد که
پیشرفتهای آنها بازگشت به برجام را برای آمریکا بسیار کم ارزشتر میکند .وی با طرح اینکه
«آمریکا آماده شکیبایی اســت» ،افزود :اما بیایید این را زیاد طوالنی نکنیم چراکه در یک نقطه
زمانی باید به نتیجه دیگری برسیم.

خبر روز

اظهارات عجیب یک نماینده مجلس درباره رابطه با عربستان:

ما نگاهمان به آینده است

رییسکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکیدکرد :مذاکراتی درسطح پایین بین ایران و عربستان درجریان است و اتفاقا مخفی هم نیست و رسانهای
هم شده است؛ امیدواریم عربستان سرعقل بیاید و نیابت آمریکا درمنطقه را تحویل دهد و به عنوانکشورمستقل سیاست های مستقلی برای بهبود و ارتقای روابط با
کشورهای همسایه درپیش بگیرد.وحید جالل زاده درمورد حمله به سفارت عربستان و تاثیرآن درتیرگی روابط دوکشورگفت :ما االن نمی خواهیم درمورد آن اتفاق
حرف بزنیم چراکه نگاه مان به آینده است با عراق هشت سال جنگیدیم اما االن بهترین روابط را با اینکشورداریم ،باکشورهای زیادی روابط پایین داشتیم ولی االن روابط
خوبی داریم و این نمی تواند مالک قرارگیرد .اگراینگونه باشد بایدکشتارحجاج ایرانی درسال  ۶۶را مالک قراردهیم تا جاییکه امام(ره) فرمودند ما ازآمریکا بگذریم از
عربستان نمیگذریم باالخره روابط خارجی مسیرخودش را طی میکند و عربستانی ها باید اینقدرشعورسیاسی داشته باشندکه به آینده نگاهکنند.نماینده مردم ارومیه
درمجلس شورای اسالمی خاطرنشانکرد :معتقدیم اگرمنافع هردوکشورلحاظ شود ،عربستان ازپیگیری سیاست های آمریکا درمنطقه خودداریکند و علیه ملت های
منطقه شمشیرنکشد؛ جمهوری اسالمی ایران هم همانند سایرکشورها می تواند با عربستان روابط خوبی داشته باشدکه منافع هردوکشورو مردم منطقه نیزلحاظ شود.

ایرنا در گزارشــی بــا عنوان «بــازی با جــان مردم؛

حالی که عدم تزریق واکسن هم برای خودشان و هم

دروغگویی و ســنگاندازی به طرح واکسیناســیون

دیگران خطردارد؛ بنابراین ما عالوه برسرعت بخشیدن

دولت» آورده اســت :در حالی کــه رییسجمهوری

به برنامه واکسیناسیون ،ترتیبی میدهیم بسیاری از

«مهار کرونا و واکسیناسیون سراســری» را اولویت

خدمات مانند خرید بلیت ،هتل ،اقدامات بانکی و ...

دولت سیزدهم دانسته و وزیر بهداشت نیز این راهبرد

هم باکارت واکسن ارائه شوندکه به این برنامه قرنطینه

را با جدیــت دنبال میکند ،اما ایــن رویکرد با هجمه

هوشمند اطالق میشود.تاکنون ۱۱درصد جمعیتکشور

شدید برخی مدعیان انقالبیگری مواجه شده است.

با تزریق دو دوز واکسن تا حدی مقابل کرونا مصونیت

وزیر جدید بهداشت سوم شــهریورماه و تنها ساعتی

یافتهاند و با توجه به روند واکسیناسیون ،این رقم به

پس از دریافت رای اعتماد ،کار خــود را با بازدید از دو

زودی به  ۲۵درصد جمعیت کشــور خواهد رسید .در

بیمارستان مسیح دانشوری و بهارلو آغازو راهبرد جدید

حالی که مشــکل جدی تا امروز کمبود واکسن بوده،

«قرنطینه و واکسیناســیون هوشمند» را مطرح کرد؛

به تدریج یکی از مشــکالت واکسیناســیون ،همانند

اما این راهبرد بالفاصله با حمله شدید برخی مدعیان

دیگر کشورها ،خودداری بخشــی از جامعه از تزریق

انقالبیگری روبه رو شد.بهرام عیناللهی با استناد به

واکســن خواهدبود.پدیده واکسنهراسی در اقشار

اطالعات میزان استقبال از واکسیناسیون ،در حاشیه

کمسواد و ناآگاه در کشورهای مختلف رایج است ،اما

این بازدید اعالم کرد :طبق آمــار در گروههایی که الزم

شاید وزیر جدید بهداشت تصور نمیکرد پیش قراول

بود واکسن را تزریق کنند ۲۵ ،درصد واکسن نزدند .در

مقابله با رویکرد انقالبی برای واکسیناسیون را برخی

پنجشیر ،خانه شماست

روزنامه انگلیســی «تهرانتایمــز» در خبری

احمد مسعود ،فرمانده مقاومت ضدطالبان دردره پنجشیر ،درخطاب به نیروهای طالبانکه درجریان

اختصاصی فاش کرده «رابرت مالی» ،نماینده
ویژه دولت آمریکا درامورایرانگروهی مخفیانه
برای مشورت گرفتن از تندروترین کارشناسان
ضد ایرانی از جمله مقامهــای دولت «دونالد
ترامپ» تشکیل داده است.روزنامه تهرانتایمز
ایران برای بازگشــت به میز مذاکرات نوشــته
دولت «جو بایــدن» ،رییسجمهــور آمریکا
همزمان با این فشارها مشغول همکارییهای
تنگاتنگ با گروهی از افراطیترین کارشناسان
ضد ایرانی برای تخریب مذاکرات وین درصورت
آغاز آن بوده اســت.تایمز مینویسد« :رابرت

مدعیان انقالبیگری تشکیل دهند.چیزی از سخنان
وزیر بهداشت نگذشــته بود که حجتاالسالم احمد
پناهیان ســخنران هیئت محبین االئمه قم ،با حمله
به عیناللهی ،از تدبیر او برای واکسیناسیون مردم به
شدت انتقاد کرد و هشدار داد :نیامده شمشیر را از رو
کشیده ای؟ فکرنکن شما انقالبی و حزباللهی شدهاید
و با شــما کاری نداریم«.اول بگو اینهایی (واکسن)
که وارد میشود اســمش چیســت؟ چرا در خبرها
اسمش را نمیگویید؟ فایزر هســت یا نیست؟ مواد
اولیهاش فایزر و مدرنا هســت یا نه؟ ما باید اطمینان
حاصلکنیم».

عکس روز
نامه نوشتن
مردم زابل برای
رییس جمهور
سید ابراهیم رییسی طی سفرخود
به استان سیســتان و بلوچستان
صبح جمعه  12شــهریور ماه وارد
زابل شد و مورد استقبال مسئولین
محلــی قــرار گرفت .پــس از آن
جهت بازدید از روســتاها و مناطق
محروم به روستای مالعلی از توابع
شهرستان هیرمند رفت.
عکس :ایسنا

گروه مخفیانه و ضد ایرانی
«رابرت مالی» لو رفت

با اشاره به فشارهای دولتهای اروپایی روی

انتقاد تند خبرگزاری دولت ازاظهارات ضد واکسن «پناهیان»

بین الملل

مالی ،نماینده ویژه آمریکا درامورایران با تیمی
مبهم و مخفی متشکل ازمقامهای سابق ترامپ
وکارشناسان ایرانی اندیشکدههای محافظهکار
درتماس بوده اســت».این روزنامــه درادامه
نوشته است« :این تیم سری و بیسرو صداکه
درمیان اعضایش به «گروه سیاستگذاری در
قبال ایران» شناخته شده اعضایی مانند«الیوت
آبرامز» ،نماینده ویژه دولت سابق آمریکا درامور
ایران« ،دنیس راس» ،دیپلمات سابق و عضو
ارشد«اندیشکده واشنگتن برای سیاستهای
خاور نزدیک» و «مایکل ســینگ» ،از مدیران
«اندیشکده واشنگتن» را شامل میشود».
تهرانتایمزنوشته طبق اسنادیکه به رویت این
روزنامه رسیده ،وجود اینگروه و جلساتش قرار
بوده مخفی و غیرعلنی باشد ،اگرچه بسیاری
از دیگر کارشناســان تندروی ضد ایرانی مانند
«ری تکیه»« ،حســیب جی صبــاغ» ،عضو
ارشــد اندیشــکده «مطالعات خاورمیانه در
شــورای روابط خارجی» و «مارک دابوویتز»،
مدیر عامل «بنیاد دفاع از دموکراســیها» از
تشکیل چنین گروهی باخبر بودهاند .این گروه
مشــورتی ،جدیدترین تالش دولت جو بایدن

احمد مسعود به اسرای طالبان:

جنگ درمنطقه خواک وگلبهارطی چند روزگذشته درنزدیکی والیت پنجشیراسیرشده بودند،گفت:
پنجشیرخانه شماست و شما میتوانید تا زمانیکه میخواهید درپنجشیربمانید.

احمد مسعود:

خسته نمیشویم و ازهیچ تهدیدی هم نمیترسیم
فرزند فرمانده جهادی افغانستانگفت :برای ساختن افغانستانی آباد و آزاد و رسیدن به خواستههای
برحق خود به مبارزه ادامه میدهیم.به دنبال انتشاراخباری ازسقوط پنجشیربه دست طالبان ،احمد
مسعود فرمانده جبهه مقاومت در واکنشــی گفت که از خواستههای برحق دست نمیکشد ،خسته
نمیشود و از هیچ تهدیدی هم نمیترســد.وی در بیانیهای در صفحه فیسبوک رسمی خود نوشت:
مبارزه چه مثل پنجشیر که تاکنون محکم ایســتاده و چه مثل خواهران با غیرت هراتی ما که فریاد
حق خواهی را شجاعانه بلند کردند ،نشان دهنده این است مردم از خواستهای بر حق خویش دست
نکشیده و ازمبارزه برحق خویش خسته نمیشوندو ازهیچ تهدیدی نمیهراسند.مسعود ادامه داد:
شکست تنها وقتی اتفاق میافتدکه ازمبارزه برحق خویش دست بکشید و خسته شوید.

«الکاظمی» به پاکستان میرود
سفیرپاکستان دربغداد ازسفرقریب الوقوع نخست وزیرعراق به اسالم آباد خبرداد.به نقل ازالمورد
نیوز« ،احمد امجد علی» سفیرپاکستان درعراق ازسفرقریب الوقوع «مصطفی الکاظمی» نخست
وزیرعراق به پاکستان خبرداد و اعالمکردکه درجریان این سفریادداشتهای تفاهم و همکاری میان
دو کشور در همه زمینه به امضا خواهد رســید.وی اعالم کرد :عراق و پاکستان روابط محکمی از زمان
طوالنی در همه زمینههای دینی و فرهنگی و منافع دوجانبه مشترک دارند.سفیر پاکستان در عراق
اعالمکرد 300 :هزارزائرهمه ساله ازپاکستان به عراق برای زیارت عتبات مقدس سفرمیکنند و سال
جاری شاهد تحول درروابط بودیم و سفرهای سیاسی متقابلی میان دوکشوررخ دادکه مهمترین آن
سفروزیرخارجه پاکستان به بغداد و متعاقب آن سفروزیرخارجه عراق به پاکستان درماه آگوست بود.

اعالم دولت آینده افغانستان به تعویق افتاد
درحالیکه برخی مقامات ارشد طالبانگفته بودندکه دولت آینده افغانستان تا جمعه اعالم خواهد شد،
اما اعالم این دولت تا زمان نامشخصی به تعویق افتاده است«.شیرمحمد عباس استانکزی» معاون
دفترسیاسی طالبان درقطراعالمکرده بودکه جمعه ( 12شهریور) دولت جدید افغانستان اعالم خواهد
شد.این اظهارات پس ازدیدارهای مشورتی  3روزه طالبان با «مال هبتا...آخوندزاده» رهبراینگروه
درقندهارصورتگرفت و قراربود یک دولت «فراگیر» شامل نمایندگان تمام اقوام ،اعالم شود.طالبان
تاکنون درباره چرایی عدم اعالم تشکیالت دولت آینده افغانستان چیزی نگفته است.

برای درپیشگرفتن سیاستی فراحزبی درقبال

پوتین :ازتجزیه افغانستان حمایت نمیکنیم

میرود .تهرانتایمزمیگوید این اقدام ،برخالف

رییس جمهورروسیه با تاکید براینکه غرب ازاشتباهاتش درافغانستان درس بگیرد ،اظهارداشتکه

ایران در فضای ظاهرا دو قطبی آمریکا به شمار
توهماتکسانی استکه معتقدند دولت بایدن
تفاوتی با دولت سابق آمریکا درقبال ایران دارد.

مسکو ازتجزیه اینکشورحمایت نمیکند«.والدیمیرپوتین» رییس جمهورروسیه درمجمع اقتصادی
شرقی با اظهار اینکه مسکو از تجزیه افغانستان حمایت نمیکند ،گفت :اگر افغانستان تجزیه شود،
مخاطبمانکه خواهد بود؟وی افزود :واقعیت این استکه طالبان تقریبا تمام افغانستان را درکنترل
خود دارد و اگراینگروه وارد جامعه متمدن شوند ،راحتترمیتوان با آن ارتباط برقرارکرد.

کافهاقتصاد
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مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

کسری  ۲۵میلیون مترمکعبی گازبرای زمستان دراصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت :برای زمســتان امسال با کسری  ۲۵میلیون مترمکعبی گاز

وقتی کرونا ،میدان قیمت گذاری را به دست میگیرد؛

روبه رو هستیم .سید مصطفی علوی در حاشیه مراسم کلنگ زنی گازرسانی به شهرک صنعتی بادرود،

کرونا به کام سودجویان!

اظهار کرد :با توجه به پیشبینیهای انجام شده ،زمستان امسال با کسری  ۲۵میلیون متر مکعبی گاز
مواجه هستیم و درصورتیکه مردم صرفهجویی نکنند ،مانند آب و برق درتابستان با قطعیگازدرزمستان
هم روبه رو هستیم .وی افزود :امیدواریم مردم مثل همیشــه با صرفه جویی در گاز کمک بزرگی برای
جلوگیری ازقطعی احتمالیگازدرزمستان انجام دهند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت :در بحث توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان نطنز تنها سه
روستا و یک مزرعه به دلیل بعد مسافت هنوزگازرسانی نشدندکه به زودی اینکاررا نیزانجام میدهیم.
وی ،پیرامونگازرسانی به شهرک صنعتی بادرود ،تصریحکرد :ظرفیتگازدهی به این شهرک  ۱۰۰۰۰متر
مکعب خواهد بود که جوابگوی صنایع متوسط است و بخش اعظمی از زیرساختها در این شهر فراهم
شد .علوی خاطرنشانکرد :درحال حاضر ۵۸شهرک صنعتی استان اصفهان ازنعمتگازبهره مند هستند
که شهرک صنعتی بادرود به عنوان آخرین شهرکی استکه بایدگازرسانی شود.

در حالی که هیچ کس فکرش را هم نمیکرد هویج یک

روزه سوژه انواع و اقسام خبرها و گزارشها شود ،این
اتفاق افتاد .تا چندروزی سر و کله هویج در تره بار و ارزان
فروشیها پیدا نمیشد و باقی جاها هم از مجاورت
گوجه فرنگی و خیار درآمده و کنار موز و انبه نشسته بود

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

تهرانیها درممنوعیت تردد
بیشترین سفررا به اصفهان داشتند

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان با اشــاره به آمار تردد
خودروها در راههای استان از مجموع  ۱۴۶تردد شمار ،گفت :تردد خودروها در بازه زمانی  ۲۳تا ۳۱
مرداد ماه  ۳۰درصدکمترشده است و دراین مدت ،خودروهای با پالک تهران درمیان تمام استانها
در محدودیتهای کرونایی بیشترین سفر را به اصفهان داشته اند .محمدعلی صلواتی با اشاره به
تردد خودروها در راههای اســتان طی چند روز تعطیالت و محدودیتهای تردد از  ۲۳تا  ۳۱مرداد
ماه ،اظهار کرد :مجموع کل تردد در راههای استان اصفهان در این بازه زمانی  ۵میلیون و  ۱۷۸هزار
و  ۷۳۰وسیله نقلیه بوده که نسبت به بازه زمانی از  ۱۶تا  ۲۳مرداد ماه میزان ترددها  ۲۶درصد کمتر
شده است .وی افزود :مجموع تردد خودروهای ورودی در این بازه زمانی  ۳۷۰هزار و  ۶۵۱خودرو

زینب ذاکر

از هویج تا سیرابی؛ دردسرهای کرونایی و

از کشــتارگاه ،هر کیلو  ۸۵۰۰۰تومان اســت .دنبه گران شده و رییس

لیتری اش بین  ۹۰تا  ۱۰۰هزار تومان اعالم شــد و شــاید باورکردنی

تجویزهای پزشکی تمامی ندارد .از همان

اتحادیه گوشت میگوید یکی از دالیل آن گرانی روغن و مصرف دنبه به

نباشــد؛ اما تخفیــف دارش هــم در ســایتهای فــروش آنالین

روزهای ابتدایی شیوع ویروس عجیب و غریب کرونا در کشور ،به لطف

جای آن است که درواقع پزشکان تجویز کرده اند .به گفته پورباطنی،

پیدا میشد!

دالالن و کاسبان و اطبای مدعی درمان کرونا ،هرروز با گرانی یک نوع

عده ای برای از بین بردن بوی زهم دنبه هم راه حل دارند؛ آن را با« به»

انبه هم چندصباحی همین شــرایط را داشــت .تنها به این خاطر که

کاال یا ماده غذایی و یا میــوه خاص در بازار روبــه رو بودیم؛ یک روز

و هل مخلوط کرده و مورد استفاده قرار میدهند.

دهان به دهان پیچیده بود که انبه برای درمان کرونا خوب است!

دمنوش «آویشن» عالج و راه درمان کرونا بود و روز دیگر روغن بنفشه!

تا چندروز پیش «هویج» هم الکچری شده بود! قیمت هویج در بازار

ســیرابی هم خوراک دیگری اســت که میگویند بــرای کرونا خوب

کرونا قیمت سیر و زنجبیل را هم به شدت باال برد و حتی بعضی جاها

تا  35هزارتومان هم رسید و رییس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی

اســت ،البته برای بیماران کرونایی و این جــدا از توصیههای ابتدای

نایاب شده بود چون میگفتند برای پیشــگیری از کرونا مفید است.

میوه و تره بار علت آن را شــیوع کرونا و تقاضا برای هویج و سیب به

شیوع کروناست که بیشتر جنبه پیشگیرانه داشت« :سیرابی را چرخ

لیموترش هم همین وضعیت را داشــت و جزو خوراکیهایی بود که

منظور آبگیری عنوان کرد.

میکنند و با آن سوپ میپزند و به بیماران کرونایی میدهند ،خصوصا

توصیه میشد تا میتوانید مصرف کنید.

درواقع در حالی که هیچ کس فکــرش را هم نمیکرد هویج یک روزه

به سالمندان که نمیتوانند آن را به راحتی مصرف کنند چون جویدنش

در بازار میوه و صیفی جات هم وضعیت بهتر از این نبود و نیست؛ از انبه

ســوژه انواع و اقســام خبرها و گزارشها شــود ،این اتفاق افتاد .تا

ممکن است برای شان سخت باشد ».این را کله پزها میگویند!

تا هویج به عنوان شــفادهندههای ویروس چینی نام برده شد و تنها

چندروزی ســر و کله هویج در تره بار و ارزان فروشیها پیدا نمیشد

و خالصه که داســتان ادامه دارد .ایــن طور که پیداســت اگر قرار به

فایده ای که داشت ،گران شدن قیمت این محصوالت در بازار و ریختن

و باقی جاها هم از مجاورت گوجه فرنگــی و خیار درآمده و کنار موز و

ادامه دارشدن کرونا و پیکهای آن باشد ،احتماال تا چندصباح دیگر

سود آن به جیب تبلیغ کنندگانش بود .حاال نوبت دنبه شده که با تجویز

انبه نشسته بود.

شاهد افتتاح مراکز و فروشــگاههای ویژه فروش مواد غذایی و میوه

پزشکان تبدیل به محصول الکچری بازار شود!

هویج در بازار آقایــی میکرد به خاطــر اینکه گفته بودنــد این میوه

و خوراک مفید برای پیشگیری یا درمان کرونا خواهیم بود .به هرحال

دیروز رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت :در حال

برای بیماران کرونایی خوب اســت و طبیعتا آب هویج هم گران شد

این ویروس با تمام هزینههایــی که به خاطرش دادیم ،برای عده ای

حاضر قیمت خرید خرده دنبه از بازار ،هر کیلو  ۹۰۰۰۰تومان و عمدهای

و حتی گران ترین آب میوه محســوب میشــد و قیمت بطری یک

سودآور بود!

ذره بین

خبر روز
تعاون ،حاشیهنشین اقتصاد ایران؛

درصد اقتصاد
سهم اصفهان از25
ِ
اگرچه ســهمی  ۲۵درصدی در اقتصاد ایران برای بخش تعاون تعریف شده ،اما اصرار دولتها به
اقتصاد دولتی موجب شده تا تعاونیها هنوز نتوانند جای پای خود را در اقتصاد کشور باز کنند.
مطابق اصل  ۴۴قانون اساســی ،نظام اقتصادی کشــور باید بر پایه ســه بخش دولتی ،تعاونی و
خصوصی با برنامهریزی منظم و صریح استوار باشد ،اما در عمل نه تنها اینگونه رقم نخورده و اقتصاد
دولتی همچنان یکه تازاقتصادکشوراست ،بلکه بخش تعاونی با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری،
همچنان در حاشــیه اقتصاد قرار دارد .اگرچه براساس چشــم انداز اصل  ۴۴قانون اساسی سهم
تعاونیها در اقتصاد کشور باید به  ۲۵درصد برســد ،اما به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران اقتصادی،
سهم تعاون در اقتصاد کشور حتی کمتر از  ۵درصد است.
ساختاربخش تعاون را ازابتدا به درستی درک نکردیم
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره دالیل موفق نبودن بخش تعاون دراقتصادکشور گفت :مطابق
قانون اساسی سه بخش عمده دولت ،بخش خصوصی و تعاون باید در اقتصاد کشور نقش اصلی
را ایفا کنند ،اما به دلیل اینکه مفهوم و ساختار بخش تعاون را از ابتدا به درستی درک نکرده ایم این
بخش سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد.
کمیل طیبی با اعتقاد بر اینکه امروز تعاون رابطی بین بخش دولتی و خصوصی است ،ادامه داد :در
مبنا چنین شده که دولت برخی فعالیتهای خود را به بخش تعاون واگذار میکند تا بتواند پلی با
بخش خصوصی بزند ،اما در این مسیر شرکتهای شبه دولتی یا شبه خصوصی شکل گرفتهاند که
در اصل منابع و امکانات خود را از دولت میگیرند.
وی اضافه کرد :در این شرایط شرکتهای شبه خصوصی که امکاناتی را از دولت میگیرند تنها نقش
توزیعکننده را به خودگرفته و دراین شرایط تعاون آن مفهوم اصلی خود دراقتصاد را ازدست میدهد
و تنها به عاملی برای توزیع کاال و خدمات تبدیل میشوند.
این تحلیلگراقتصادی با تاکید براینکه بخش تعاون دراقتصاد ایران باید به حوزه تولید ورود پیداکند
و برای توسعه باید بین چند بنگاه تولیدی یک وحدت رویه در تولید و سازمان ایجاد شود ،تصریح
کرد :بخش تعاون در ایران از همان ابتدا از لحاظ ســاختاری و مفهومی دچار اشکال شد ،بنابراین
تا امروز نتوانسته به سهم  ۲۵درصدی در اقتصاد برسد و تنها  ۵درصد در اقتصاد کشور جای دارد.
وی با اعتقاد بر اینکه بخش تعــاون باید به صورت خودکفا و بدون حمایــت دولت روی پای خود
بایستد ،گفت :در کشور هرجایی تعاونیها پا گرفت در نهایت به سمت دولت گرایش پیدا کرد.
اتمام تاریخ مصرف سیستم اقتصاد دولتی درکشور
همچنین عضو هیئت رییســه اتاق تعاون استان اصفهان با اشــاره به اینکه در اولویت بندی قانون
اساسی کشــور ،اقتصاد ایران بر پایه تعاونیها ،بخش خصوصی و ســپس بخش دولتی بنا شده
است ،گفت :به طور قطع اگر فضای کشور به سمت اقتصاد تعاونیها برود ،این مدل به مدل اقتصاد
اسالمی نزدیک تر است.
حبیبا ...بهرامی تصریح کرد :امروز تاریخ مصرف سیستم اقتصاد دولتی حاکم بر کشور تمام شده
و با توجه به اینکه اقتصاد لیبرالیســتی جامعه را اغنا نکرده است ،در این شرایط میتوان به سمت
اقتصاد تعاونیها حرکت کنیم.
عضو هیئت رییسه اتاق تعاون اســتان اصفهان تصریح کرد :اقتصاد تعاونیها به نوعی به اقتصاد
اسالمی نزدیک است ،اما امروز سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور  ۵درصد است ،در حالیکه دولت
نزدیک  ۸۰درصد اقتصاد ایران را در اختیار گرفته ،اگرچه باید سهمی  ۲۰درصدی در اقتصاد داشته
باشد .بنابراین درمدل اقتصاد اسالمی دولت باید سهم خود را به دو بخش تعاون و خصوصی واگذار
کند .به گفته بهرامی ،اقتصاد تعاونی عدالت محور است و همچنین با توزیع ثروت ،مانع تکثر ثروت
میشود.

عضوکمیسیون امنیت ملی خبرداد:

تشکیل «کمیته دیپلماسی
اقتصادی» درکمیسیون
امنیت ملی
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی ،گفت :به
منظور توجه بیشتر به اصل مهم دیپلماسی
اقتصادی با پیگیریهاییکه داشتیمکمیته
دیپلماسی اقتصادی را درکمیسیون امنیت

بود که نسبت به آمار تردد هفته قبل از محدودیتها میزان ترددها  ۳۱درصد کمتر شده بود .معاون
حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان همچنین اضافهکرد :میزان تردد
خودروهای خروجی در راههای استان در بازه زمانی یاد شده  ۳۷۰هزار و  ۶۵۱مورد بود که نسبت به
یک هفته قبل از محدودیتها  ۲۸درصد خروجی خودروها از استان کاهش یافت.

اجرای طرحهای زیست محیطی درپاالیشگاه اصفهان
روزانه  ۹۰۰مترمکعب پساب صنعتی ازتصفیه خانه شاهین شهر برای استفاده درپاالیشگاه اصفهان
مصرف میشود .رییس برنامه ریزی و کنترل طرح پاالیشگاه اصفهان با اشاره به اجرای طرحهای
زیست محیطی تصفیه گازوییل در پاالیشگاه اصفهان گفت :اجرای طرحهای زیست محیطی به
دست متخصصان داخلی از سال  ۹۴آغاز شده و در سال  ۱۴۰۱به بهره برداری میرسد.
علی محمد یلســلیانی ،میزان بودجه این طرح را  ۳۷هزار میلیارد ریال اعتبار ریالی و  ۵۴۰میلیون
یورو اعتبار ارزی بیان کرد و گفت :با اجرای این طرح  ۵هزار نفر مشغول به کار شده اند.
وی با بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان موظف است برای اساس مصوبه هیئت دولت با تولید گازوییل
یورو  ۵میزان گوگرد موجود در ایــن محصول را به میزان کمتر از  PPM ۵۰برســاند ،گفت :به ازای
سوختن هر  ۱۰۰هزار بشکه گازوییل یورو  ۵در خودروهای دیزلی ،نسبت به گازوییلی که قبال تولید
میشد ۳۰۰ ،تن گوگرد کمتر وارد هوا میشود.

گالبی؛ درصدرگرانترین میوههای بازاراصفهان
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان با اشاره بهکاهش قیمت هویج تا حدود  ۲۰هزارتومان،گفت :درحال حاضرگالبی درصدرقیمت میوههای
تابستانه قراردارد و هرکیلو این محصول هفتهگذشته تا  ۷۰هزارتومان فروخته شد .نوروزعلی اسماعیلی با اشاره بهکاهش قیمت هویج نسبت به هفتهگذشته ،اظهار
کرد :درحال حاضرقیمت هویج درمیدان میوه و تره باربین  ۱۰تا  ۱۶هزارتومان است .وی با بیان اینکه درسطح خرده فروشی نیزقیمت هویج بین  ۱۵تا  ۲۲هزارتومان
است ،تاکید کرد :سال گذشــته در این زمان قیمت هر کیلو هویج حدود  ۴هزار تومان بود ،در حالی که اکنون با کاهش قیمت به  ۲۰هزار تومان رسیده است .رییس
اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان تصریحکرد :با توجه به قدرت خرید پایین مردم ،همچنان فروش هویج با قیمت  ۲۰هزارتومان برای مصرف
کننده بسیار باالست ،البته صادرات و تغییر شرایط و آب و هوا موجب افزایش قمیت این محصول شده است .وی با اعتقاد بر اینکه راه برون رفت از مشکالت بخش
کشاورزی و نوسانات شدید قیمتی ،صنعتی شدن کشاورزی است ،گفت :به دلیل تداوم کشت سنتی در کشور و صنعتی نشدن تولیدات محصوالت کشاورزی ،یک
سال باکمبود و افزایش قیمت پیازروبه رو میشویم ،یک سال باکمبود وگرانی هویج .دراین شرایطکشاورزان برنامه مشخصی برای سال آینده خود ندارند و همواره
بازار دچار کمبود و نوسان است .اسماعیلی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت میوه و سبزیجات در بازار متعادل است ،اما مردم قدرت خرید چندانی ندارند ،اظهار
کرد :درحال حاضرگالبی درصدرقیمت میوههای تابستانه قراردارد و هرکیلو این محصول هفتهگذشته تا  ۷۰هزارتومان فروخته شد.

ملی تشکیل دادیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

عباس مقتدایی ،درباره لزوم برقراری روابط
حسنه با کشــورهای حوزه خلیج فارس و

 ۲۰درصد ازسد زاینده رود آب دارد

کرد :برای محقق شــدن بحث دیپلماسی

تحت تاثیر خشکســالی اســت .مدیرکل مدیریت

 ۲۰درصد آب دارد،گفت :با افزایش دما درتابســتان

بحران استانداری اصفهان افزود :دمای هوا صبحها

با قطعــی و افت فشــار آب مواجه بودیــم و برخی

کمی خنکتر و مثل دمای نرمال شده است ،اما بعد

مناطق شــهر اصفهان با تانکر آبرسانی شد و در حال

از ظهرها یک درجه نسبت به نرمال افزایش دارد و تا

حاضر نیز  ۳۲۰روســتای اســتان با تانکر آبرسانی

پایان شهریورماه نیزهمینطورخواهد بود.

میشود .مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان

وی با بیان اینکه در شــهریورماه بارشی پیش بینی

خاطرنشانکرد ۴.۳ :مترمکعبکمبود آب شرب در

نشده است،گفت :حتی بارشهای پاییزنیزبا تاخیر

طرح آبرسانی اصفهان بزرگ شامل  ۵۷شهر و ۳۸۰

فعال شدن دیپلماســی اقتصادی ،اظهار
اقتصادی ،کمیتــهای را تحت عنوان کمیته
دیپلماسی اقتصادی برای نخستین بار در
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس تشــکیل دادیم تا بیش از گذشته
به این مقوله مهــم در وزارت امــور خارجه
توجه شود.
وی افزود :طی مذاکراتی که با وزرای مرتبط
با موضوع دیپلماسی اقتصادی مانند وزرای
امور خارجه ،صمــت ،جهاد کشــاورزی و
نفت انجام دادیم متذکر شــدیم که بحث
دیپلماســی اقتصــادی را در برنامههــای
اصلی خود قــرار دهند و در بیــان خود در
صحن علنی مجلس بــه این موضوع مهم
اشــاره کنند که تقریبا تمام این وزرا به طور
مشخص به موضوع دیپلماسی اقتصادی
در سخنرانی و برنامهای که به مجلس ارائه
دادند ،اشاره کردند .نماینده مردم اصفهان
در مجلس با بیان اینکــه هم اکنون نقش
این شــهر در تحقق دیپلماســی اقتصادی
باید برجسته شــود ،تصریح کرد :اصفهان
قطب تولیدات کشاورزی و دامداری است
و در عرصه صنعت گردشگری و زمینههای
مختلف سالمت و بهداشت میتواند حدی
از گردشــگری را به این ســمت پیش ببرد
و هماکنون باید مورد حمایــت قرار گیرد و
زمانی که دیپلماسی اقتصادی کشور فعال
شود این حمایتها را برای اصفهان تامین
خواهیم کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعالم
اینکه از ابتدای امسال تاکنون  ۱۰۹میلیمتر میانگین
کل بارشها در اســتان اصفهان گزارش شده است،
گفت :این میزان بارش نسبت به بلندمدت حدود ۴۰
درصد کاهش داشته است.منصور شیشه فروش با
بیان اینکه میزان کاهش بارشها در سرچشمههای
آبی تا کمتر از  ۴۵درصد گزارش شــده است ،افزود:
در مناطق غرب و شــمال اســتان نیز افزایش دما
داشــتهایم و بیش از ۹۸درصد از مســاحت استان

خواهد بود .شیشــه فروش با بیان اینکه شــرایط

روستای اســتان داریم .وی با بیان اینکه خشکی،

اقلیمی استان طوری اســت که در پاییز و زمستان

گرمای هــوا ،نبود بارشهــا و وزش بادهای فصلی

گذشــته و بهار امسال بارشی نداشــتیم ،ادامه داد:

و گرم باعــث افزایش گرد و غبار در اســتان شــده،

افزایش دما بین دو تا سه درجه سانتیگراد درماههای

تصریحکرد ۱۶ :کانونگرد و غباردراستان شناسایی و

تابستان امسال گزارش شد که بیشتر در مناطق باال

مطالعه شده که یک میلیون و  ۹۰هزار هکتار وسعت

دســت بود .وی با اعالم اینکه ســد زاینده رود فقط

آنهاست.

عکس روز
کارگاه تعمیرسماور
از دیرباز چای از نوشیدنیهای محبوب
نــزد ایرانیــان و جهــان بــوده اســت.
روشهای بســیاری جهت آماده سازی
چای از زمانهای دور تا به امروز مرسوم
بوده و ســماور یکی از روش هایی است
که هنوز هم طرفداران خود را حفظ کرده
است .ســماورهای زغالی بعدها نفتی و
اکنونگازی و برقی انواع سماورهای مورد
اســتفاده ایرانیان در زمانهای مختلف
بوده است .امروزه تعمیر سماور شاید به
صرفه تر و منطقی تر از خرید آن باشد.
عکس :آنا

اخبار
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تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز
دراراضی کشاورزی و باغی سامان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

دادســتان عمومی و انقالب ســامانگفت :در راســتای اجرای احکام قطعی دادگاهها تعداد  ۵۰فقره
ساخت و سازغیرمجازبه ارزش  ۱۲۰میلیارد ریال پس ازطی مراحل اخطارو تشکیل پرونده قضایی در

نبود امکانات؛ مانع اصلی صادرات هلو از استان

این شهرستان قلع و قمع شد.محمد باقری افزود :مطابق با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی،
هرگونه محوطه سازی و یا احداث بنا درزمینهایکشاورزیکه موجب تغییرشکلکاربری این زمینها
شــود ممنوع بوده و مرتکبین در صورت بی توجهی به اخطار در مرحله اول ضمن تخریب بنا به جریمه
یک تا سه برابری ارزش زمین محکوم و چنانچه مجددا اقدام به ساخت و ساز کنند ،مجازات حبس ۶
ماه تا  ۲سال را متحمل خواهند شد.باقری به مالکان زمینهای کشاورزی و باغات توصیه کرد :پیش
از اخذ مجوز از اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی از هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی
خودداری کنند چرا که دســتگاه قضایی بر اســاس صیانت از حقوق عامه بدون هیچ گونه اغماضی با
متخلفان برخورد خواهدکرد.

فرمانده انتظامی بروجنگفت :درپی وقوع چند فقره سرقتکابل و تجهیزات انتقال برق و مخابرات در
سطح شهرستان بروجن ،موضوع به طورویژه دردستورکارماموران قرارگرفت.سرهنگ مسلم احمدی
افزود :مامورانکالنتری  ۱۱بروجن ،با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی و فعالکردنگشت
پوششی در سطح حوزه استحفاظی ،یک سارق سابقه دار را شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی در
عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.سرهنگ احمدی خاطرنشان کرد :متهم در تحقیقات اولیه
به  ۱۵فقره سرقتکابل و تجهیزات انتقال برق و مخابرات درسطح شهرستان بروجن اعترافکرد.

در بخش کشــاورزی یکی از مناطق پراستعداد با محصوالت متنوع از
جمله محصوالت باغی باشد که این امتیاز هر ســال زمینه ساز تولید
کارشناســان در این زمینه تاکید دارند حجم باالی تولید محصوالت
کشاورزی در استان باعث شــده تا بسیاری از بخشهای دیگر کشور
برای تامین نیازهای خود به اســتان چهار محال و بختیاری وابســته
باشند به صورتی که ساالنه حجم باالیی از تولیدات کشاورزی به مناطق
دیگر صادر شده و خارجیها نیز از این محصوالت بیبهره نیستند.
این درحالی است که هلو ،یکی از محصوالت باغی و بنام با ظرفیت باال
در این استان است و هرسال درفصل تابستان و اوایل پاییز برداشت
میشود ،وسعت زیادی از باغات چهارمحال و بختیاری به کشت این
محصول اختصاص دارد و همه ساله برداشت بسیاری از این محصول
میشود؛ اما مدتی اســت که صادرات هلوی این استان با مشکالت
فراوانی مواجه شده است .

آیین کلنگ زنی پارک بانوان شهر بلداجی

در این راســتا مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و

طی مراسمی با حضورفرماندارشهرستان بروجن ،بخشداربلداجی ،جمعی ازمسئوالن شهرستانی و
بخش،کلنگ احداث پارک بانوان شهربلداجی به زمین زده شد.فرمانداربروجنگفت :عملیات احداث
پارک بانوان درزمینی به مساحت  ۵هزارمترمربع درشهربلداجی آغازشده است.
مسعود ملکی اظهارکرد :برای احداث این پارک  ۶۰۰میلیون تومان ازاعتبارات شهرداری بلداجی هزینه
خواهد شد.گفتنی است؛ در این آیین قول مســاعدت  ۲۰۰میلیون تومان به منظور تکمیل این طرح
عمرانی توسط فرماندارشهرستان بروجن داده شد.

بختیاری گفت :متاســفانه باتوجه به اینکه هلو کشت شده در استان
نسبت به ســایر مناطق ایران از نظر کمیت و کیفیت در رتبه باالتر قرار
دارد ،اما به علت ترهبار بودن این محصــول و هزینههای حمل و نقل
آن برنامهریزی مناسبی در حوزه صادرات هلو استان به سایر کشورها
صورت نگرفته است.
ابراهیم شیرانی اظهار کرد :سطح باغات زیر کشت هلو در استان حدود
 ۳۵۰۰هکتار اســت که از این مقدار حدود  ۳۳۰۰هکتار بارور و مابقی

آغازفرآیند آموزش بیش از ۲۰هزاراولیای نوآموزان بدو ورود
به پایه اول ابتدایی
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاریگفت :فرآیند آموزش بیش
از ۲۰هزاراولیای نوآموزان بدو ورود به پایه اول ابتدایی آغازشد.محمد محمدی افزود :برای تحقق این
هدف ،نزدیک به  ۱۵۰نفرازمدرسان میانیکه غالبا آموزگاران موفق پایه اول ابتدایی و راهبران آموزشی
و تربیتی هستند ،آموزشهای الزم را درقالبکارگاههای علمی و عملی فراگرفتند.محمدی اضافهکرد:
محورهای مهم این آموزشها شامل آشــنایی با اهداف و مفاهیم کتب درسی پایه اول ،ویژگیهای
دانش آموزان سنین  ۶ســاله ،همکاری و همراهی اولیا با معلمان و تبیین شرایط زیست بوم جدید
(پاندمی کرونا و تاثیرات آن بر سیستم آموزشی کشور) است.وی گفت :مدرسان میانی و منطقهای
ازروزشنبه  ۱۳شهریورماه تا  ۱۰مهرماه درقالبکالسهای آموزش خانواده سرفصلهای مد نظراین

مفاد آراء
 6/92آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  14006030200700 1619مــورخ
 1400 / 05 / 02هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای
فریدون امانی جونقانی فرزند گل محمد بشــماره شناسنامه  34وکدملی
 4679519444صادره از فارسان درششدانگ یک باب خانه به مساحت
 144 / 71مترمربع پــاک  25فرعی از 677اصلی واقع دربلوارشــفق
خریــداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقای مرتضــی پناهی درچه
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 تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول1400/ 06 / 14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400 /06 / 29 :
م الف 1184403 :حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک
فالورجان
مفاد آراء
 6/93آگهي موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آيين نامــه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده
است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور
اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود  .در صورتي که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شــماره  1400/04/22 - 5164هيــات دوم آقای رضا
خلیلیان گورتانی به شناسنامه شــماره  3کدملی  1290348251صادره
اصفهان فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  96/50متر مربع قســمتی از پالک شماره  517فرعی از 14
اصلی واقــع در اصفهان بخــش  14حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از
مالکیت رحیم خورسندی از مورد ثبت صفحه  120دفتر  175امالک
رديف  -2راي شــماره  1400/04/22 - 5163هيــات دوم خانم آزاده
مســتاجران گورتانی به شناسنامه شــماره  36کدملی 1142129764
صادره خمینی شهر فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  96/50متر مربع قسمتی از پالک شماره  517فرعی
از  14اصلی واقع در اصفهان بخش  14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان
از مالکیت رحیم خورسندی از مورد ثبت صفحه  120دفتر  175امالک

اقلیم  4فصل استان چهارمحال و بختیاری باعث شده تا این منطقه

حجم باالیی از محصول در بخشهای مختلف است.

دستگیری سارق کابل و تجهیزات انتقال برق و مخابرات
دربروجن

برنامه را به اولیای دانش آموزان تک تک مدارس آموزش خواهند داد.

بام ایران

بهصورت نهال هستند.
مدیر باغبانی ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری
افــزود :پیشبینی میشــود در ســالجاری حــدود  ۴۰هــزار تن
محصول هلو از باغات اســتان برداشــت شــود ،متاســفانه باتوجه
به مشــکالت ســرمازدگی دیررس بهــاره و همچنین خشکســالی
موجود در استان ،شــاهد کاهش حدود  ۳۰درصد محصول در باغات
هلو هســتیم.وی ادامــه داد :ارقام غالــب هلو کــه در چهارمحال و
بختیاری مورد کشــت قرار میگیرند رقم کاردی و زعفرانی هســتند،
البته در چهارمحــال و بختیاری انــواع ارقــام زودرس ،میانرس و
دیررس کشت میشــوند که برداشــت ارقام دیررس تقریبا از اوایل
شــهریورماه آغاز و تا نیمه مهرماه ادامه دارد و عمده برداشــت هلو از
باغات را این نوع محصول تشکیل میدهد و درحال حاضر نیز برداشت
این محصوالت دیررس در استان آغاز شده است.شیرانی عنوان کرد:

تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/29 :
م الف 1184771 :شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک
غرب اصفهان
مفاد آراء
 6/94آگهي مــاده  3قانون و مــاده  13آيين نامه قانــون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره  2277مورخ  1399/5/15هیــات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی ،آقای اردشــیر جباری ســلمی به شناسنامه شــماره  7کدملی
 6339659391صادره مرکزی فرزند ابوالحسن بر ششدانگ یکبابخانه
به مساحت  47/56متر مربع مفروزی از پالک شماره  4786اصلی واقع
در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه
عادی و مع الواسطه از طرف آقای حیدر نظری 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.
تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/06/29 :
م الف 1184768 :مهدی شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب
اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 6/95شــماره نامه  1400/06/07-140085602024006456 :نظر
به اینکه بــه موجــب رای شــماره  140060302024000345مورخ
 1400/02/05هیــات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 148/39متر مربع تحت شــماره فرعی  4862از اصلــی  4483مفروز
و مجزی شــده از شــماره  131فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش 5
ثبت اصفهان در مالکیت آقــای محمد یاری گشــنیگانی فرزند فریبرز
مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به
اســتناد تبصره ذیل ماده  13قانون فوق الذکر و طبــق تقاضای مالک
تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ  1400/07/10ساعت 9
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجــب این آگهی به
کلیه مالکین و مجاورین اعــام می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در
محل حضــور یابند و اعتراضــات مالکین و مجاوریــن مطابق ماده 20
قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدید حــدود و فقط تا 30
روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت
باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره ،ظرف یک ماه دادخواســت
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست را
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید ،درغیر ایــن صورت متقاضی ثبت یا
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم

بخش عمده هلوی برداشت شــده از باغات چهارمحال و بختیاری به

وجود این صنایع امکان فرآوری محصوالت درجه سه که برای ورود به

سایر استانهای کشور از جمله اصفهان ،خوزستان ،تهران و ...ارسال

بازار مناسب نیستند ،فراهم میشود.

میشود ،متاســفانه باوجود اینکه هلو کشت شده در استان نسبت به

شیرانی اضافه کرد :توســط مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی برخی

ســایر مناطق ایران از نظر کمیت و کیفیت رتبه باالیی دارد ،اما بهعلت

کارگاههای کوچک بــرای تبدیل و فرآوری ایــن محصوالت احداث

ترهبار بودن ایــن محصول و هزینههای حمل و نقــل آن برنامهریزی

شــده اســت ،اما به صورت کلی اقدامــات موثــری در چهارمحال و

مناسبی در حوزه صادرات هلو اســتان به سایر کشورها صورت نگرفته

بختیاری صورت نگرفته اســت ،در صورتی که ســرمایهگذارن تمایل

است.

به سرمایهگذاری در این زمینه داشــته باشند استقبال خوبی از سوی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری ،یادآور

جهاد کشــاورزی صورت میگیرد و درخصوص پرداخت تسهیالت به

شد :بخش عمده هلوی تولیدی در استان به صورت تازهخوری مصرف

این افراد کمک میشود .شهرک تخصصی بادام که تقریبا بخش عمده

میشود ،همچنین بخش محدودی نیز به صورت لواشکهای خانگی

تولید در استان را شامل میشود و در شهرســتان سامان واقع شده،

و محصوالت خشک شده در کارگاههای کوچک فرآوری شده و تبدیل

سایر صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز میتوانند در کنار این بخش فعالیت

به محصوالت جانبی میشوند.

خود را آغاز کنند.

وی تصریح کرد :متاسفانه یکی از نواقص موجود در بخش کشاورزی

مدیر باغبانی ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری،

چهارمحال و بختیاری نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی است که درصورت

خاطرنشــان کرد :رقم هلوی کاردی و زعفرانی که دیررس هســتند و

رفع این مشکل در زمینه ایجاد شــغل گام موثری برداشته میشود و

همچنین رقم آلبرتا ارقام غالبی هستند که در استان در حال برداشت

همچنین تاثیر باالیی در زمینه ارزآوری خواهد داشت ،زیرا در صورت

است.

تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه میدهد.
م الف 1182157 :شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب
اصفهان
فقدان سند مالکیت
 6/96شــماره نامه 1400/6/9 -2027019931 :نظر بــه اینکه آقای
اسماعیل نظام زاده فرزند خلیل با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره
 8085مورخ  1400/06/09دفترخانه اسناد رسمی شماره  271اصفهان،
مدعی مفقود شدن یک برگ سند مالکیت مربوط به  12/83حبه مشاع از
 72حبه ششدانگ پالک  10393/501به شماره چاپی  220511الف 98
به شماره دفتر الکترونیک  139820302027015173امالک بخش 5
ثبت اصفهان که به موجب سند شماره  58588مورخ  1398/03/02دفتر
 110اصفهان به وی انتقال و منجر به صدور سند تک برگ بنام اسماعیل
نظام زاده فرزند خلیل گردیده و ســند مالکیت مرقــوم مفقود گردیده و
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت .لذا مراتب به استناد
تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آئیــن نامه قانون ثبت در یک نوبت
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 1184293 :مهدی صادقی رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه
شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت
 6/97شــماره نامه 1400/6/1 -2027018264 :نظر بــه اینکه خانم
محبوبه پور خلیلی فرزند محمد با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره
 69661مورخ  1400/05/24دفترخانه اسناد رسمی شماره  55اصفهان،
مدعی مفقود شدن یک برگ ســند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک
 15191/16209به شــماره چاپــی  369461ب  96مــورد ثبت دفتر
الکترونیک  139720302027001819واقع در بخش  5ثبت اصفهان
که به موجب ســند شــماره  9412مورخ  1397/01/27بــه وی انتقال
گردیده و منجر به صدور ســند تک برگی بنام خانــم محبوبه پور خلیلی
فرزند محمد گردیده و ســند مالکیت مرقوم مفقــود گردیده و تقاضای
صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت .لذا مراتب به اســتناد تبصره
یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به
این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 1184308 :مهدی صادقی رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه
شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
 6/98شــماره نامه 1400/6/1 -2027018266 :نظر بــه اینکه خانم
محبوبه پور خلیلی فرزند محمد با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره
 69662مورخ  1400/05/24دفترخانه اسناد رسمی شماره  55اصفهان،
مدعی مفقود شدن یک برگ ســند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک
 15191/16208به شــماره چاپــی  369474ب  96مــورد ثبت دفتر
الکترونیک  139720302027001835واقع در بخش  5ثبت اصفهان
که به موجب ســند شــماره  9411مورخ  1397/01/27بــه وی انتقال
گردیده و منجر به صدور ســند تک برگی بنام خانــم محبوبه پور خلیلی
فرزند محمد گردیده و ســند مالکیت مرقوم مفقــود گردیده و تقاضای
صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت .لذا مراتب به اســتناد تبصره
یک اصالحی ذیل ماده  120آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به
این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 1184305 :مهدی صادقی رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه
شرق اصفهان

آگهی تغییرات شرکت پارت آوین کوهسار شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  780و شناسه ملی 14007101636
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/23
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکتالحاق
گردید  :تهیــه وتولید و فرآوری مــواد معدنی وکانیهــای غیرفلزی و
انجام فعالیت های معدنی شــامل اکتشاف ،اســتخراج و بهره برداری
از کلیه معادن بجــز نفت و گاز و پتروشــیمی ،تولید و فــرآوری مواد
معدنی و کانیهــای فلزی،تولید و فرآوری مواد نســوز،تولید و فرآوری
سنگ آهن،کنسانتره ســنگ آهن ،گندله و آهن اســفنجی و تولید و
بازرگانی شــمش فوالدی .انجام کلیه فعالیتها و امــور بازرگانی مجاز
ازقبیل صادرات ،واردات ماشــین آالت موردنیاز وهمچنین مواد اولیه
ومحصوالت تولیدی شرکت و دیگر ماشــین آالت وکاالهای مجاز.
انجام کلیــه امورمربوط به ترخیــص کاال ازگمرکات کشــور ،صرفا
درراستای تحقق اهداف شرکت.شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی
وخصوصی  ،همچنین اخذنمایندگی از شــرکتهای خصوصی ودولتی
و همچنین اعطای نمایندگی به اشــخاص حقیقی وحقوقی  ،صرفا در
راســتای تحقق اهداف شرکت .اخذ تســهیالت از بانکها ،موسسات ،
قرض الحسنه های خصوصی و دولتی درجهت شرکت و سرمایه گذاری
در شرکتها وموسسات دولتی وخصوصی  ،صرفا درراستای تحقق اهداف
شرکت.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری نطنز ()1184608

جامعه

خبرخوان
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راه اندازی دورههای تخصصی گردشگری دردانشگاه اصفهان
مدیرهمکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه اصفهان ازتالش این دانشگاه برای راهاندازی دورههای
تخصصی گردشگری و تاسیس دانشــکده گردشگری در این دانشــگاه جامع با همکاری نهادها و

ثبت نام یک اصفهانی در فهرست گنجینه زنده بشری؛

ارگانهای مرتبط خبر داد.کمیل طیبی با اعالم این مطلب گفت« :با توجه به اینکه اصفهان یکی از

صدایی که بر بام کعبه جاودانه شد

گردشگرپذیرترین شهرهای ایران و یکی از معتبرترین شهرهای گردشگری جهان است و با توجه به
نیازاین شهربه نیروهای متخصص وکارآزموده درحوزه خدماترسانی بهگردشگران بهویژه دردوران
پساکرونا ،بسیاربجاست تا به امرتوسعه علمی صنعتگردشگری بیش ازپیش دراین شهرتاریخی
پرداخته شود».مدیر همکاریهای علمی بینالمللی دانشــگاه اصفهان ادامه داد« :طی سالهای
نازد»و ازهمان جا مفتخربه شاگردی ایشان شدمکه بهترین روزهای عمر
من بود.وی درخصوص آشنایی با شعرو ادبیات فارسی ،بیانکرد :درشعر
و ادبیات نیزازمحضربزرگانی همچون عالمه جالل الدین همایی ،فضلا...
ضیاء نور ،ابوالبرکات سدهای ،دکترمیردامادی و ...خود بهرهمند شده ام؛
درگذشته آوازو شعربه یکدیگرگره خورده بودند و خوانندهای میتوانست
به خوبی اجراکندکه درزمینه شعرو ادبیات فارسی هم خود را قوی میکرد.
این استاد آوازسنتی با اشاره به عالقه خود به مناجات خوانی،گفت :به این
باوررسیده امکه بزرگ ترین سرمایهایکه خداوند به من اعطاکرده حنجره
و صدای خوب بوده است به همین دلیل مناجات خوانی را انتخاب کردم
تا دراین دنیا و درجهانی دیگربرای من خیرو برکت به همراه داشته باشد.
نخستین ایرانی که بربام کعبه اذان گفت
مراتب در خصوص اذان گفتن بر بام کعبه اظهار کرد :سال  ۱۳۵۲بود که
به حج مشرف شدم ،زمانی که به مکه رســیدیم ایام عید غدیر بود ،من
هم به خاطرعالقهایکه به موال علی (ع) داشتمگاهیکنارکعبه مناجات
ایشان را میخواندم ،تا اینکه شبی امام موسی صدرصدای مرا شنیدند و
به من پیشنهادکردند بربامکعبه اذان بخوانم.وی ادامه داد :فردای آن روز

نام استاد سید احمد مراتب ،مناجات خوان

بودم که در مدرسه برای قرائت قرآن آزمون دادم و مدیر مدرسه (مرحوم

اصفهانی در فهرست گنجینه زنده بشری به

عبدالحســین ســپهرینژاد) که از خوانندگان خوشصدا و مســلط به

ثبت رسید .بدون شک آنچهکه فرهنگ و تمدن یککشوررا میسازد میراث

ردیفهای آوازی بود ،آموزش مرا به عهدهگرفت و ازهمان زمان یادگیری

سپیده صالحی

به جای مانده ازگذشتگان است ،میراثیکه به نسل آینده منتقل میشود.

دستگاهها و آوازهای ایرانی را آغاز کردم.این استاد آواز سنتی و ایرانی،

میراث ملموس و ناملموس ،پشــتوانههای تاریخی و فرهنگی هر ملتی

بیان کرد :در هشت سالگی با راهنمایی پدرم به محضر استاد محمدرضا

محسوب میشوند،کشورها برای ثبت جهانی میراث خود دررقابت هستند

شمشــیری ملقب به شــکیب اصفهانی راه یافتم؛ در دوازده سالگی در

تا خود را به لحاظ قدمت تاریخی و فرهنگی پربارتر نشان دهند.تاثیر ثبت

دبیرستان صارمیه اصفهان طبیبیکه برای معاینه چشم بچهها آمده بود

آثارملموس و ناملموس درحوزهگردشگری برهیچکس پوشیده نیست و

صدایم را شنید و چون از دوستان پدرم و استاد جالل تاج اصفهانی بود،

یکی ازراههایی استکه به جذبگردشگرکمک میکند.چند سالی است

پس ازصحبت با پدردرنامهای ،مرا به استاد تاج معرفیکرد.

در کنار ثبت و حفظ آثار ناملموس ،موضوع گنجینه زنده بشــری نیز مورد
توجه قرار گرفته تا عالوه بر ثبت میراث ناملموس ،نام فردی که به صورت
شاخص درآن حوزه مشغول فعالیت است ،ماندگارشود.

شاگردی درمکتب استاد تاج اصفهانی
مراتب با اشاره به شاگردی در محضر تاج اصفهانی ،اظهار کرد :نخستین
بارکه ایشان را ازنزدیک دیدم به منگفتند« :پدرم چیزی بخوانید» و من

استعدادی که ازکودکی نمایان شد

این شعر را از صغیر اصفهانی خواندم:من آنچه هست به عشق تو دادهام

سیداحمد مراتب ،مناجات خوان پر آوازه اصفهانی گفت :در سال ۱۳۳۱

از دست/خدای تار وجود مرا به موی تو بست...استاد سوال کرد« :پدرم

در شهر اصفهان متولد شــدم ،دارای مدرک ادبیات و الهیات و دکتری

چه خواندی؟» گفتم« :فکر میکنم افشاری» فرمود« :من هم بیتی در

افتخاری موسیقی ایرانی هستم و به تازگی نیز نام من در گنجینه زنده

همین افشاری میخوانم» و این شعررا درجواب غزلیکه خواندم ،قرائت

بشری میراث ناملموس به ثبت رسیده است.وی ادامه داد :شش ساله

کرد«:چنین پسر که تویی راحت روان پدر/سزاست مادر گیتی به تو پسر

بام کعبه رفتم ،به من گفته بودند اذان را فقط تا «اشهد ان محمدا رسول
ا »...بخوان ،اما وقتی برای بام کعبه رفتم احساس کردم که بر بام جهان
ایستاده ام ،با آرامشکامل اذان را به شیوه شیعیان خواندم و معجزه این
بودکه پس ازاینکه ازکعبه بیرون آمدم هیچ یک ازمسئوالن سعودی ،مرا
مواخذه نکردند.این استاد توانمند آوازو مناجات خطاب به جوانانگفت:
آنچه که جوانان بایستی در نظر بگیرند این است که اگر در این مسیر گام
بر میدارند بایستی «ادب» را ســرلوحه کار خود قرار دهند ،چون تنها با
دارا بودن این فضیلت اخالقی میتوانند به هرآنچه میخواهند برسند.

دغدغه های محیط زیستی برای بچه ها
کارگردان تله فیلم «رگبرگ» درباره ارسال این اثر به جشنواره فیلم کودک اصفهان گفت :ما با پایان
تدوین و ساخت تیتراژ ،فیلم را برای جشنوارهکودک اصفهان فرستادیمکه امیدواریم مورد توجه قرار
بگیرد چون دغدغه اش نوجوانان است و
مسائلی که زندگی نوجوان امروز را تحت
تاثیر قرار می دهد.سجاد امیر یزدانی با
اشاره به محورهای مختلف این داستان
عنوان کرد :داستان چند محور اصلی دارد
اولین مسئله آن رابطه بچه ها با طبیعت
است .بچه ها ازسنین پایین با تکنولوژی
هایی مثل اینترنت آشنا هستند؛ اما به
همان اندازه آگاهی شان به طبیعت دچار
نقص و مشکل شــده است و با توجه به
زندگی آپارتمانیکمترکسی تاثیرطبیعت برزندگی را به این نوجوانان آموزش می دهد.اینکارگردان
با اشاره به تولید این فیلم در قزوین بیان کرد :قزوین شهر باغستان هاست و این باغ ها با پیشرفت
زندگی ماشینی به مرور در حال نابودی هستند .چه کودکان و چه بزرگان تاثیر این باغ ها در زندگی
خود را نمی بینند و این باغستان ها با سهل انگاری دارند به نابودی می رسند.وی اضافه کرد :کمتر
کسی به تاثیر و اهمیت طبیعت در زندگی روزمره می پردازد و این محور اصلی داستان رگبرگ است.
کارگردان ســریال «در میان خاکســتر» در پایان درباره محور دیگر فیلم «رگبرگ» گفت :به دلیل
شرایط خاص اقتصادی جامعه کودکان از سنین پایین با مشکالت و معضالت اقتصادی آشنا می
شوند و ناگزیر از این معضالت تاثیر می پذیرند و باید تاثیر گذار باشند که این موضوع دیگری است
که در این فیلم به آن پرداخته می شــود.حمیدرضا محمدی که این روزها مشغول ایفای نقش در
سریال «سرجوخه» است به همراه حسین معلومی ،مهدی خدایی ،آزاده کرمبخش ،امیر ورسه ای،
محمد شاه محمدپور ،مهرداد عزیزی پارسا و بازیگران بومی استان قزوین در این فیلم حضور دارند.

شکارغیرمجاز باعث کاهش گونههای جانوری شده است
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان اظهار کرد :ماموران یگان حفاظت محیط زیست کاشان
هنگام گشت و کنترل در منطقه حفاظت شــده قمصر و برزک ،موفق به شناسایی و دستگیری دو
گروه از شکارچیان متخلف شدند.
الهیاردولتخواه افزود :طی بررسیهای اولیه ازمتخلفانکه دردو مسیرجداگانه مشغول شکاربودند،
دو قبضه سالح قاچاق همراه با ادوات شکار کشف شــد که همراه با پرونده آنها جهت سیر مراحل
قانونی به مقام قضایی تحویل شد.رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان ،با تقدیر از مشارکت
همیاران طبیعت و شهروندان ساکن در مناطق همجوار با منطقه حفاظت شده قمصر و برزک گفت:
شکارچیان متخلف در روزهای خلوت و زمانهای سکوت کوهستان اقدام به فعالیت میکنند که از
شهروندان و طبیعت گردها ،انتظار داریم برای حفظ طبیعت ،موارد تخلف را به اداره حفاظت محیط
زیست گزارش کنند.دولتخواه تصریح کرد :شکار غیرمجاز ،باعث کاهش گونههای جانوری شده و
نسل برخی از آنها را به ســمت انقراض برده که در نتیجه تعادل حیات وحش به علت از میان رفتن
برخی گونههای جانوری از جمله گوشتخواران از بین میرود.وی گفت :شکار مطابق با قانون پروانه
شکار ،باعث ایجاد تعادل درجمعیت جانوران باقی مانده شده و حتی برای برخیگونههای جانوری از
جملهکل و بزباعث قویترشدن نسل آنها وکاهش جمعیت پیرگلهها میشود.رییس اداره حفاظت
محیط زیست کاشان ،افزود :قانون با کســانی که در فصل غیرمجاز یا منطقه شکارممنوع اقدام به
شکارحیواناتکنند برخورد جدی میکندکه مجازات شکارچیان متخلف جریمه نقدی ،زندان ،شالق

دانشــگاه اروپایی تفاهم منعقد کرده و براساس آن دانشگاه اصفهان نســبت به برگزاری دورههای
آموزشی مشترک در دو حوزه دانشگاهی و ضمن خدمت بهصورت مشترک اقدام کند».وی افزود:
«اگرچه امروزه شــیوع چندباره بیماری کرونا اساس صنعت گردشــگری را به چالش کشیده لکن
معتقدیم ظرفیتهای اصفهان در حوزههای جذابیتهای فرهنگی و تاریخی و همچنین گردشگری
چنانگسترده استکه میتوان با تاسیس یک مجموعه آموزش عالیگردشگری دراین دانشگاهکه
یکی ازمراکزآموزش عالی جامعکشوربهشمارمیرود ،به توسعهکیفی صنعتگردشگری نصف جهان
در ایام پساکرونا امیدوار بود ».طیبی با اشاره به اقدامهای عملی این دانشگاه در این راستا تصریح
کرد« :اعضای هیئت مؤسس این مجموعه ،نشستهایی را برای بررسی طرح آن با حضورسازمانها
و نهادهای مرتبط درحوزهگردشگری بهویژه ادارهکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی استان
برگزار کرده و توانستهاند سنگ بنای اولیه این مجموعه را بنا کنند ،با اینحال امیدواریم با همکاری
مسئوالن دولت جدید و با جلب همکاری اساتید ایرانی و اساتید معتبرگردشگری جهان این مجموعه
هرچه زودتردردانشگاه اصفهان راهاندازی شود».

دانشگاه فرهنگیان؛ میزبان اربعین مجازی
دانشگاههای کشور
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه فرهنگیان کشــور گفــت :دوره مجــازی معرفتی اربعین
دانشگاههای کشــور به میزبانی دانشگاههای قم ،اصفهان ،قزوین و بســیج دانشجویی دانشگاه
فرهنگیــان در حال برگزاری اســت .علی محمــدی افزود :دانشــگاه مجازی اربعین حســینی
دانشگاههای کشور از سوم شهریور ماه آغاز و تا  ۱۱مهرماه ســال جاری ادامه دارد.معاون فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان ابراز داشــت :تاکنون بیش از  ۲۰هزار نفر از دانشجویان در دانشگاه
مجازی اربعین ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شــود در روز های آینده و نزدیک شدن به ایام
اربعین آمار شرکت کننده ها افزایش یابد.عضو هیئت رییسه دانشگاه فرهنگیان در ادامه اظهارکرد:
با تاسیس دانشــگاه فضای مجازی اربعین و دعوت از دانشجویان سراســر کشور ،امکان جذب
دانشجویان و استفاده از برنامه های این دانشگاه که شامل تشکیل موکب های مجازی ،برگزاری
مراســم عزاداری ،احیای فرهنگ کمک های مومنانه و بهره مندی از محفل ســخنرانان مذهبی

درة التاج اصفهانی؛ لقبی به یادگارمانده ازاستاد تاج اصفهانی

فراهم خواهد شد.وی ابراز کرد :دانشــگاه تربیت محور فرهنگیان به لحاظ بر خورداری از یکهزار و

مراتب در خصوص لقب «درة التاج» بیان کرد :استاد تاج اصفهانی این

 ۵۰۰تشکل فعال دانشجویی و دانشــجو معلمان متدین همراه با مدیران و اساتید مجرب از انجام

لقب را به من اعطا کردند؛ در گذشته رسم بود استادان به شاگردان برتر
خود القابی را اهدا میکردند ،درة التاج نیزبه معنای نگین تاج پادشاهی
استکه به همراه دست خط مبارک ایشان ازیادگاریهایگرانبهای من از
استاد است.وی درپایان خاطرنشانکرد :جوانان شایسته و با استعدادی
درحال حاضرداریمکه عالقه مند به آموزش آوازسنتی و مناجات خوانی
هستند که شایسته است مسئوالن بستر مناسب برای کشف و پرورش
استعداد این جوانان را فراهمکنند تا آوازسنتی ایرانی همیشه زنده بماند.

سوال روز

محیطزیست

و یا محرومیت از شکار است.

همراه با پادشاه عربستان ،وارد کعبه شدیم و برای قرائت اذان به پشت

گذشته این دانشگاه عالوه بر راهاندازی رشته جغرافیا و برنامهریزی گردشگری تالش کرد تا با چند

شاخص امید به زندگی
دراصفهان چقدراست؟
مسئول سالمت خانواده و جمعیت دانشگاه
علوم پزشــکی اصفهان گفت :میانگین امید
به زندگی در کشور در ســال  ۱۳۹۵در مردان

رســالت خود در تربیت معلمان دینی و انقالبی برای آینده نظام تعلیــم و تربیت غفلت نمی کند.
محمدی ادامه داد :کرونا نه تنها فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه را متوقف نکرد بلکه
با نگاه فرصت به فضای مجازی ،برنامه های فرهنگی ،اجتماعی ،دینی و قرآنی این دانشگاه از نظر
تنوع ،تکثر و میزان پوشش دهی تا سه برابر نسبت به شرایط عادی رشد داشته است.به گفته وی،
ماموریت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم دینی و انقالبی بر اســاس اسناد باال دستی مانند سند
تحول بنیادین  ،بیانیه گام دوم انقالب،رهنمودهای مقام معظم رهبری و اساســنامه این دانشگاه
راهبردی نظام است.

نیکوکار دانشگاه سازدردانشگاه اصفهان ،دانشکده الهیات احداث میکند
قرارداد همکاری مشارکت ساخت دانشکده الهیات بین دانشگاه اصفهان و محمود نصر اصفهانی ،خیر دانشگاه ساز منعقد شد.هزینه ساخت بنای این دانشکده
حدود  ۵۰میلیارد تومان برآورده شده که قرار اســت این خیر نیک اندیش تمام این مبلغ را بپردازد.در دانشــکده الهیات و معارف اسالمی در دانشگاه اصفهان
رشتههای فلسفه و حکمت اسالمی ،ادیان و عرفان ،معارف اهل بیت (ع) و معارف اسالمی تدریس میشود .این دانشکده تاکنون ساختمان مستقلی نداشته
است.مسئوالن دانشگاه اصفهان امیدوارند با احداث این دانشکده اقدامات الزم برای توسعه رشتههای زیرمجموعه الهیات و افزایش پذیرش دانشجو در این
گروههای آموزشی صورت گیرد.

 ۵/۷۲و درزنان  ۵/۷۵سال بوده است .همین
شاخص در سال  ۱۳۹۵در استان اصفهان در
مردان  ۷۳و درزنان  ۷۷بوده است و براساس

واکسیناسیون کرونا در اصفهان با آسترازنکا و برکت از سر گرفته شد؛

سامانه سیب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

واکسن رسید

در ســال  ۱۳۹۸این شــاخص در اصفهان در
مردان ۷/۶۶و درزنان  ۹/۶۹سال است.فرزانه
فرود اظهارکرد :امید به زندگی مفهومی بسیار
وسیع است که فاکتورهای بسیار زیادی بر آن
تاثیر گذارند ،از جمله میتوان به شاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بهداشتی و...
اشارهکرد.
این مسئول درخصوص برنامهها و طرحهایی
که تاکنون در این رابطه اجرا شده است ،گفت:
ادغام مراقبتهای میانسالی و سالمندی از
سال ۱۳۹۴که به مراقبت و غربال شایعترین
و مداخلــه پذیرترین اختــاالت وبیماریها
میپردازد ،نقش مهمی درارتقای شاخص امید
به زندگی خواهد داشت .هرچند که با ارتقای
کمی (با زیر پوشش قراردادن درصد بیشتری
ازجمعیت) وارتقایکیفی (توانمند سازی ارائه
دهندگان خدمات وپیگیریهای مســتمر)
مسلما تاثیر بیشتری برامید به زندگی خواهد
داشــت.فرود گفت :با توجه بــه اینکه حوزه
بهداشت و درمان در خوشبینانهترین حالت
 ۲۵درصــد فاکتورهای ســامت را مدیریت

مسئول بیماریهای واگیرمعاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشــکی اصفهان گفت :واکسیناسیون کرونا
پس از چند روز وقفه و با رسیدن محمولههای جدید
آسترازنکا و«کوو ایران برکت» از روزشنبه دراصفهان
از ســر گرفته شــد.مراکز تجمیعی واکسیناسیون
کرونا درهفت شهرستان بزرگ استان اصفهان ازروز
چهارشنبه هفتهگذشته به دلیل محدودیت موجودی
واکسن غیرفعال شده بود.
رضا فدایی افزود :محموله های جدید واکسن های
آســترازنکا و کوو ایران برکت در روزهای گذشته به

عکس روز

میکند تعامل با سایر نهادها و سازمانها در
مقوله ســامت جزو مهمتریــن برنامههای
ارتقای سالمت خواهد بود.وی افزود :همچنین
برنامه ریزی برای ارتقای شیوه زندگی سالم
با تاکید بر فعالیت بدنی و همکاری با ســایر
سازمانهای مسئول بســیار ضروری است،
کاری که کشورهای با شاخص امید به زندگی
مطلوب انجام داده اند.یکی از شــاخصهای
مهم برای ما مرگ زودرس یعنی زیر  ۷۰سال
است و نموداریکه درسال ۱۳۹۸منتشرشده
علتهای مرگ گروه سنی  ۳۰-۷۰سال را به
ترتیب ســکته قلبی ،انواع سرطان ها ،سکته
مغزی و دیابت نشان میدهد.

نجات چاه کن
ازچاه  ۲۲متری
دراصفهان
چاه کــن گرفتار در چــاه ۲۲
متری در خیابــان میرزاطاهر
اصفهان بــا تــاش ماموران
آتش نشانی نجات یافت.این
کارگرکه دچارمصدومیت شده
بود ،تحویــل عوامل اورژانس
اصفهان شد.

اصفهان رسید و کار واکسیناسیون مردم برای تزریق

سینوفارم دراصفهان آغازمی شود.

دوز دوم آنها از روز گذشته در مراکز تجمیعی استان و

مســئول بیماری هــای واگیر معاونت بهداشــتی

با ارسال پیامک نوبت دهی آغازشد.وی با بیان اینکه

دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان از مردم خواست تا

دراین  ۲روزحدود  ۷۰هزاردوزواکسن آسترازنکا و ۳۰

برای ایجاد نظم و فاصلهگذاری اجتماعی مناسب در

هزار دوز واکسن کوو ایران برکت به اصفهان تحویل

مراکز تجمیعی فقط در صورت دریافت پیامک برای

داده شد ،اظهار داشــت :این  ۲نوع واکسن در زمان

دریافت واکسن مراجعهکنند.وی با اشاره به اینکه در

حاضر فقط برای افرادی که دوز اول را تزریق کردند و

زمان حاضرارسال پیامک نوبت دهی واکسیناسیون

منتظر دوز دوم هستند ،استفاده می شود .فدایی با

کرونا توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

اشاره به اینکه خودروی تحویل واکسن برای دریافت

اصفهان و بر اساس میزان موجودی واکسن انجام

سینوفارم ازاصفهان به تهران اعزام شده است ،اضافه

می شود ،تصریح کرد :سامانه کشوری بدون در نظر

کرد :امید است واکسن ســینوفارم نیز به اصفهان

گرفتن موجودی استان ها و فقط بر اساس ثبت نام

برســد؛ اما هنوز تعداد آن را نمی دانیــم.وی با بیان

های صورت گرفته ،پیامک ارسال می کرد که همین

اینکه به طــور معمول حدود هفت تا هشــت درصد

موضوع باعث ناهماهنگی هایی شده بود به همین

محموله های دریافتی واکسن به اصفهان تعلق می

دلیل از دهم شهریور جاری ،ارسال پیامک کشوری

گیرد ،گفت :از روزیکشنبه(امروز) نیزتزریق واکسن

متوقف شد.
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دروازهبان ذوب آهن دراسپانیا
مهدی امینی ،دروازهبان سابق تیمهای سپاهان ،ذوب آهن و پیکان به تیم خوونتود اسپانیا پیوست.
امینی که در انتهای فصل گذشته به جای شهاب گردان حراست از دروازه ذوب را برعهده داشت و در

میانگین سنی خط حمله استقالل با «شیمبا» باال میرود؛

بقای این تیم در لیگ برتر سهیم بود ،با یک باشگاه اسپانیایی در سطوح پایین تر از اللیگا به توافق

فرهاد مجیدی و یک چالش بزرگ!

رسیده و قرار است فصل بعد را در آنجا بگذراند .بخشــی از سهام این باشگاه اسپانیایی توسط یک
ایرانی به نام شهرام هوشفر خریداری شده و این مســئله در انتقال مهدی امینی به خوونتود موثر
بوده است.

دردسرپرسپولیس بعد ازجنجال درتراکتور
پرسپولیس درمسیرآماده سازی خود برای حضوردرلیگ قهرمانان سه بازی تدارکاتی درنظرگرفته
بود که وضعیت تراکتور اکنون آنها را با دردسر مواجه کرده است.بعد از شروع تمرینات پرسپولیس،
یحیی گل محمدی برنامه سه دیدار تدارکاتی برای تیمش در نظر گرفت .آنها در اولین گام برابر تیم
دانشجویان ایران قرار گرفتند و حریف را با شکست مواجه کردند.
این در حالی بود که این تیم قرار بود در دو دیدار تدارکاتی نیز به مصاف تراکتور برود .اما اتفاقات رقم
خورده در تبریز باعث شد تا این برنامه با مشکل مواجه شود و فراز کمالوند اعالم کند تیمش در حال

استقالل در حال حاضر در خط حمله قاسمی نژاد ،آرمان

این اتفاق به معنای از دست دادن دو بازی تدارکاتی برای پرسپولیس بود.پرسپولیس کمبود یکی

اضافه شود ،میانگین سنی مهاجمان استقالل به ۳۲

حاضر قادر به حضور در تهران و بازی با پرسپولیس نخواهد بود.
م امیدهای خود پوشاند و برابر آنها قرار گرفت و به برتری  5گله دست
از دیدارها را با انجام بازی با تی 
یافت .اما همچنان بازی سوم تدارکاتی به دردســر برای این تیم در مسیر آماده سازی تبدیل شده
است.
استقالل تاجیکستان به عنوان حریف پرسپولیس در مرحله بعدی لیگ قهرمانان اکنون در کوران

رمضانی و مطهری را دارد و اگر شیمبا هم به این لیست
سال میرسد .خیلیها میگویند تیمی که بخواهد برای

قهرمانی بجنگد و در آسیا موفق شود ،باید میانگین سنی
به مراتبکمتری داشته باشد

مسابقات لیگ کشورش قرار دارد و از این سوی ماجرا ،پرسپولیس برای دیدار تدارکاتی به مشکل
خورده که میتواند شرایط را برای انجام این دیدار با دردسر مواجه کند.

نقش موثردو «کریم» درموفقیت تیم ملی مقابل سوریه!
در روزی که نیمکت تیم ملی ایران از حضور سرمربیاش خالی بود ،تیم ملی با نقش موثر دو «آقا

زاوش محمدی

مشکلی که مجیدی باید به آن توجه کند

فرهاد مجیدی برخالف دو فصل پیش که

احمد مددی ،مدیرعامل باشــگاه از «شــیمبا» مهاجم باتجربه برزیلی

با پایان لیگ از جمع استقاللیها جدا شد،

کریم» در رختکن سربلند از مصاف با سوریه بیرون آمد.در فوتبال ایران همه کریم باقری را با عنوان

این بارماند تا استقالل لیگ بیست و یکم را خودش ببندد .فرهاد دربازار

«آقا کریم» میشناسند.

نقل و انتقاالت لیست بلند باالیی به باشگاه ارائه داد و مدیریت استقالل

لقب آقا برای اســطورهای که هیچگاه نــگاه جاهطلبانه و بدخواهانهای به نیمکت نداشــته و قابل

هم هر بازی که مجیدی خواســت را جدب کرد .از امین قاسمی نژاد و

اعتمادترین دســتیار هر مربی در ایران میتواند باشــد ،برازنده کریم باقری است.در مقابل کریم

جعفر سلمانی گرفته تا زبیر نیک نفس و عارف آقاسی .در این بین هم

انصاری فرد به عنــوان یکی از کاپیتانهای تیم ملی نیز دقیقا همچون آقــا کریم که همزبان او نیز

مهدی قائدی ،ریگی ،شجاعیان ،فرشید اســماعیلی ،میلیچ ،نادری و

هست ،رفتار کرده و همچون یک سرباز همواره در خدمت تیم ملی بوده است.

دیاباته از جمع آبی پوشان جدا شدند.

انصاری فرد که در دوران اسکوچیچ زیاد فرصتی برای بازی در ترکیب اصلی نداشته و اغلب به عنوان

استقالل در لیگ نوزدهم با قائدی و شیخ دیاباته عملکرد فوق العاده ای

بازیکن جانشین و برای دقایقی کم به بازی گرفته شده ،همواره رفتاری حرفهای و به دور از هر گونه

ازخود به نمایشگذاشت و مهاجم آفریقایی آبیها با  ۱۵گل عنوان آقای

پشت چشم نازک کردن و غر وکنایه زدن داشته است .شادیهای واقعی او پس از گلزنی تیم ملی

گلی را از آن خورد؛ اما زوج خط حمله استقالل در لیگ بیستم نتوانست

و رســاندن خود به رقیبانش برای بازی در ترکیب اصلی بعد از هر بار گلزنــی آنها ،تصویری از یک

مثل لیگ نوزدهم درخشش خود را تکرار کند و دیاباته تنها توانست ۲

ستاره مدعی اما متواضع و بیحاشیه ارائه میدهد .ستاره ای که نقش خود در غیاب اسکوچیچ و

گل برای استقالل در لیگ برتر به ثمر برساند.با جدایی دیاباته و قائدی،

حاجصفی را در رختکن نیز به عنوان کاپیتان اول ایفا کرد و در روزی که حتی در غیاب سردار آزمون باز

هواداران استقالل توقع داشــتند کادرفنی این تیم چند مهاجم جوان و

هم در ترکیب اصلی جایی نداشت ،باز بیغل و غش و بیحاشیه با تمام وجود برای پیروزی ایران

ششدانگ به خدمت بگیرند تا مثل قائدی ،چند سال خط حمله آبیها

نقش مهمی ایفا کرد.

را بیمه کنند و حتی اگر بخواهند او را بفروشــند ،سود زیادی به باشگاه

حاال با وجود انصاری فرد و باقری تیم ملی دو «آقــا کریم» دارد .دو آقا به معنای واقعی جنتلمن،

برسد اما مجیدی و مدیران استقالل به ســراغ چند مهاجم سالخورده

بیحاشیه و دلســوز تیم ملی که بدون توجه به جایگاه خود و مقایسه آن با جایگاه دیگران فقط به

رفتند .شیمبا و امین قاسمی نژاد .در این بین قرارداد ارسالن مطهری

موفقیت تیم خود فکر میکنند.

هم تمدید شد.

فوتبال روی میز ،بدون میز!
رییس کمیته فوتبال روی میز هیئت انجمنهای ورزشی استان اصفهان گفت :فوتبال روی میز (فوتبال دستی) از سال  ۲۰۰۵به عضویت  itsfدرآمد و ایران نیز
در سال  ۲۰۰۷عضو این انجمن شد.منصور زیدی درباره مسابقات جامجهانی این رشته ،افزود :هر  ۲سال یک بار مسابقات جامجهانی فوتبال روی میز در یکی
از کشورهای اروپایی برگزار میشود که ایران هم چند سال در مسابقات حضور داشت و بازیکنان ایرانی رتبههای خوبی را کسب کردند.رییس کمیته فوتبال روی
میزهیئت انجمنهای ورزشی استان اصفهان بیانکرد :به علتگرانی میزهای حرفهای فوتبال روی میز ،باشگاه زیادی دراستان نداریم ،فقط یک باشگاه زیرنظر
هیئت انجمنهای ورزشی فعال است ،بزرگ ترین معضل این رشته نبود میز مناسب و تخصصی است به همین دلیل بازیکنان با میزهای آماتور تمرین میکنند.
زیدی گفت :مشکل عمده فوتبال روی میز عدم پوشش رسانهها و پخش تلویزیونی است که کار را برای جذب اسپانسر سخت میکند.بازیکنان این رشته برای
مسابقات لیگ و جام جهانی از جیب خود هزینه میکنند و متاسفانه مورد حمایت قرار نمیگیرند.

به عنوان بازیکنی نام برد که باید به احتمال بســیار زیاد او را اســتقاللی
دانست؛ که در این صورت میتوان پیش بینی کرد زوج اصلی خط حمله
استقالل در فصل جدید را امین قاسمی نژاد و شیمبا شکل خواهند داد.
مهاجم برزیلی فوالد  ۹سالی استکه درلیگ برترایران بازی میکند و در
تیمهای فوالد ،سپاهان ،گسترش فوالد و صنعت نفت آبادان به میدان
رفته و در این مدت توانسته  ۸۶گل در رقابتهای مختلف به ثمر برساند.
مهاجم  ۳۷ساله برزیلی در حالی مورد توجه استقاللیها قرار گرفته که
او هیچگاه درتیمهاییکه حضورداشته رقابت شدیدی با دیگرمهاجمها
نداشته و شرایط حضور در اســتقالل با سایر تیمها تفاوتهای فاحشی
دارد .مهاجم مازندرانی و جدید استقالل درحالی به جمع شاگردان فرهاد
مجیدی اضافه شدکه ازنیم فصل قبل درصدد حضوردراین تیم بود؛ اما با
مخالفت مدیران پدیده روبه رو می شد .قاسمی نژاد هرکاری کرد تا آبی
پوش شود؛ اما فرهاد مجیدی اعالمکرد جایی درلیست او ندارد .همین
موضوع باعث شد تا پرسپولیس برای جدب این بازیکن اقدامکند .اقدام
پرسپولیسیها باعث شــد تا هواداران استقالل به مدیران باشگاه فشار
بیاورند تا قاسمی نژاد را به خدمت بیرند .او درروزیکه قراربود به باشگاه
پرسپولیس برود ،درچرخش  ۱۸۰درجه ای به سمت ساختمان سعادت

ذوبآهن نیازمند تغییرات
گسترده بود
ذوب آهن اصفهان بــا خریدهایی که انجام
داده فعال ترین تیم در فصل نقل و انتقاالت

درصدش را همان دو روزاول و چند درصدش

مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشــی فرشحداد

میشد ،در حال حاضر مســابقات زیر نظر سازمان

اصفهان در خصوص وضعیت تیم فوتبال ســاحلی

لیگ برگزار میشــود ،شرایط و اســتانداردهایی که

فرشحــداد در لیگ برتــر اظهارکــرد :در این فصل

اعالم کردند با گذشــته متفاوت اســت ،ماسههای

با انجام  ۷بــازی و تفاضل گل در رده ســوم جدول

ناژوان استاندارد الزم را ندارد و مشکل نور هم داریم

را طی چند روز گذشــته انجام دادیم و روز

گروه خود هســتیم ،اگر بتوانیم  ۲بــازی آینده را با

و استفاده عموم ،موجب فرسودگی و استهالک آن

پیروزی پشت ســربگذاریم به مرحله بعدی صعود

شده است.مدیرعامل باشگاه فرش حداد گفت :اگر

خواهیم کرد .گروهی که در آن قرار داریم ســختتر

سپاهان و ذوب آهن شرایط و امکانات سختافزاری

از گروه دیگر است.جلیل حدادی پور افزود :امسال

داشته باشند میتوانیم تعامالت بین باشگاهی با آنها

به دلیل تایید نشدن زمین شــرایط میزبانی نداریم

داشته باشیم و آنها میتوانند در رشتههای ساحلی

و بازیها در یزد برگزار میشــود و نیم فصل اول که

وارد شوند زیرا این رشتهها درآینده حرفهای زیادی

بیشــتر بازیکنان مان در رفت و آمــد بودند در نتایج

برای گفتن دارند.وی افزود :امیدوارم شهرداری هم

تاثیر منفی داشت ،به خصوص شهرهای جنوبی که

کمکی به ما داشــته باشد ،در بیشــتر شهرهایی که

گرم بود و یزد هم شرایط خاص خود را دارد .امیدوارم

مسابقه میدهیم شهرداری آنها دراین رشتهها فعال

امســال بتوانیم نتایج خوبی بگیریــم.وی تصریح

هستند ،همانند شهرداری ســمنان ،چابهار و گناوه و

کرد :زمین ناژوان برای مســابقات لیگ یک و زیر

حمایتهای بســیار خوبی هم دارند .کوچک ترین

گروه تایید شــده بود و لیگ برتر قبال در تیران برگزار

خواسته ما این بود که زمین ناژوان با استانداردهای

سهشنبه با تیم کامل تمرینات مان را استارت
زدیم .ان شــاءا ...امســال با آمادگی کامل
بازیها را شروع میکنیم.
وی در مورد جدایی امینــی ،محمدی مهر،
حق دوســت ،رنجبری ،محمدزاده و یوسف
الزم تجهیز شود و جلســات زیادی هم در این زمینه
داشتیم ،حتی شورای شهر سابق قولهایی دادند که
تا کنون عملیاتی نشده است.وی اضافه کرد :امسال
برای تمرینات تحت فشار هســتیم ،تمرینات ما در
فوالدشهر و تیران است و زمان زیادی در رفت و آمد
هستیم ،زمینهای ماسهای اصفهان درگیرمسابقات،
بازی محالت و یا تمرینات بدنسازی ورزشکاران دیگر
رشتههاست و به همین دلیل ضخامت ماسه بر اثر
اســتفاده عموم کم میشــود و برای تمرین و بازی
حرفهای مناسب نیســت و برای اینکه تمرین تیم
درگیرحاشیه نشود و تمرکزالزم داشته باشیم ،مجبور
هستیم به خارج ازاصفهان برویم.

عکس روز

بهزادی ادامه داد :قرارداد اکثر آنها تمام شده
بود و جدا شــدند.مدیرعامل ذوب آهن در
خصوص وضعیت میالد جهانی و اینکه جدا
میشود یا خیر توضیح داد :جهانی خودش
تمایل دارد که جدا شود ولی هنوز رسما کاری
نکرده و چیزی نگفته اســت .سه شنبه در
تمرین حضور داشــت اینکه میخواهد جدا
بشود یا نه را دقیقا نمیدانم.
وی در پاســخ به این ســوال که با توجه به
شرایط فعلی تیم شــان به موفقیت در سال
آینده امیدوار هســتند یا خیــر گفت :قطعا
شرایطمان بهتر از فصل گذشته خواهد بود.
حاال اینکه چه اتفاقی میافتد وکجای جدول
قرار میگیریم قابل پیش بینی نیســت اما
امیدواریم که نتایج خوبی بگیریم.
مدیرعامل ذوب آهن در مورد تغییرات بسیار
زیاد در تیم ذوبآهن و عوض شدن شاکله

بازگشت شجاعی به
فوتبال دردانشگاه
تهران
همزمان با نود و دومین سالروز تولد
غالمرضا تختی ،دیداری دوستانه و
خیریه دردانشگاه تهران برگزارشدکه
در آن ستارههای سابق فوتبال ایران
شــرکت داشــتند و حضور مسعود
شــجاعی نیز در بین دیگر بازیکنان
جلب توجه میکرد.

جایی برای پیرمردها نیست
اســتقالل در حال حاضر در خط حمله قاســمی نژاد ،آرمان رمضانی و
مطهری را دارد و اگرشیمبا هم به این لیست اضافه شود ،میانگین سنی
مهاجمان اســتقالل به  ۳۲سال میرســد .خیلیها میگویند تیمی که
بخواهد برای قهرمانی بجنگد و در آسیا موفق شود ،باید میانگین سنی
به مراتب کمتری داشته باشد ،چراکه فصلی فرسایشی و خسته کننده
در پیش است .فشار بازیها زیاد است .مهدی قائدی و شیخ دیاباته دو
مهاجمیکه فصل بعد دراختیاراستقالل نیستند ،به ترتیب  ۲۲و  ۳۳سال
داشتند و امین قاسمی نژاد و شیمباکه بیشترین شانس را برای تشکیل
زوج خط حمله استقالل در فصل جدید دارند ،به ترتیب  ۳۴و  ۳۷ساله
هستند .اگر استقالل قائدی و دیاباته را حفظ میکرد و همچنان این دو
بازیکن را درخط حمله بهکارمیگرفت ،میانگین سنی خط حمله این تیم
برای فصل جدید  ۲۷.۵ســال بود و در صورت شکلگیری زوج قاسمی
نژاد و شیمبا این معدل به  ۳۵.۵سال میرسد .درصورت جذب شیمباکه
احتمال آن بسیار زیاد است ،خط حمله استقالل  ۸سال مسن تر از زوج
قبلی خط حمله این تیم میشود.

فوتبالجهان

مدیرعامل ذوب آهن:

گفــت :مــا تیممــان را کامل بســتیم۷۰ .

نداشتن شرایط میزبانی دراصفهان به ضررمان بوده است

پدیده بود،که او در ۳۴سالگی  ۱۱گل درلیگ بیستم به ثمررساند.

خبر روز

اســت .مجتبی فریدونی ،در این خصوص

مدیرعامل باشگاه فرشحداد:

آباد رفت و با استقالل قرارداد بست .قاسمی نژاد درحالی مهاجمکلیدی

این تیم عنوان کرد :تغییراتی که به ضرر تیم
محسوب میشود معموال ناگهانی و در وسط
فصل اتفاق میافتد ولــی باالخره تیم ما از
نظر ساختاری مشکل داشته و مجبور بودیم
تغییرات گسترده را ایجاد کنیم که ان شاءا...
آنچه کــه می خواهیــم ،رخ دهــد .معموال
این جــور وقتها نتایج مثبت اســت .اکثر
کســانی که ما جذب کردیم افرادی هستند
که با آقای تارتار کار کرده اند و دو طرف روی
هم شــناخت دارند و این موضوع میتواند
کمــک کند و بــا آگاهــی کامل ایــن افراد
جذب شدند.

حمله تند ستاره  PSGبه رییس رئال مادرید!
آنخل دی ماریا ،با وجود سپری کردن سالهایی درخشــان در ترکیب رئال مادرید ،با ورود گرت
بیل جایگاه ثابت خود را از دست داده و یک سال بعد و در تابستان سال  2014از این باشگاه جدا
شده و با منچستریونایتد به توافق رســید .حاال آنخل دی ماریا فاش کرد ستارههای بزرگ رئال
مادرید خواهان ماندن او بوده اند ،اما این امر با وجود انســان کوچکی مانند فلورنتینو پرز ممکن
نبوده است.
آنخل دی ماریا گفت« :در آن مقطع بازیکنانی چون کریستیانو رونالدو ،ایکر کاسیاس و سرخیو
راموس خواهان ماندن من در رئال مادرید بوده و برای جدا نشدنم مبارزه کردند ،اما تا وقتی فرد
کوچکی ریاست این باشگاه را به عهده داشت ،شرایط دشوار میشد .اوضاع در آن دوره پیچیده و
سخت شده بود و در نهایت آنچه باید رخ میداد نیز اتفاق افتاد .البته من همیشه از آنها بابت آنچه
برایم رقم زدند تشکر خواهم کرد.رییس باشگاه رئال مادرید یک انسان کوچک بود و در واقع فقط
شــاید او به درد تجارت میخورد .از نظر من توانایی بازیکنان برای او هیچ ارزشی ندارد و او فقط
برای سود مالی است که بازیکنان رئال مادرید را به فروش میرساند .بارها بازیکنان جدیدی را
جذب کرده و دوباره به فروش میرساند و همیشه کارش همین است».

اوزیل:

«رونالدو» را به «مسی» ترجیح میدهم
مسوت اوزیل ،روزهای درخشانی را در رئال مادرید تجربه کرد و بعد از آن راهی آرسنال شد و اکنون
در فنرباغچه بازی میکند.اوزیل در برنامه«ضیفنا» در شبکه الکاس قطر شرکت کرد.او در پاسخ
به این سوال که بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان کیست ،گفت :من براین باور هستم که
امباپه بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان اســت.اوزیل درباره مســی و رونالدو گفت :من
رونالدو را ترجیح میدهم.
بازیکن سابق رئال مادرید ،زیدان را الگوی بزرگ دوران فوتبالیاش دانست .او درباره حضور در
تیم ملی آلمان هم گفت :من به دوران حضورم در تیم ملی افتخار میکنم .نهایت تالش خود را به
کار گرفتم و قهرمانی در جام جهانی را هم تجربه کردم .این بزرگ ترین جامی است که به دست
آورده ام و همیشه یاد و خاطره آن با من است.مسوت اوزیل درباره جام جهانی  2022قطر گفت:
همه بی صبرانه منتظر این رقابت بزرگ هســتند .قطر بسیار خوب خود را آماده جام جهانی کرده
است .در این کشور زیر ساختها و ورزشگاههای زیبایی وجود دارند و اطمینان دارم که میزبانی
خوبی خواهد داشت.
اوزیل درباره این سوال که از بین دو ســتاره بزرگ عرب یعنی محمد صالح و ریاض محرز کدام
بازیکن را انتخاب میکند ،گفت :انتخاب من ریاض محرز است.همچنین در پاسخ به این سوال
که از بین دو مربی بزرگی که با آنها کار کرده است یعنی مورینیو و آنچلوتی کدام را یک را انتخاب
میکند ،گفت :مورینیو.

«گریزمان» خودش را برای هو شدن آماده کند!
در تابستان سال  ،2019آنتوان گریزمان با مبلغ  120میلیون یورو از اتلتیکو مادرید به بارسلونا رفت.
حاال پس از گذشــت دو فصل ناامید کننده در نیوکمپ ،این مهاجم سی ساله با قرارداد قرضی 2
ساله و حق خرید چهل میلیون یورویی ،به اتلتیکو مادید بازگشــت و امیدوار است که در باشگاه
سابقش بتواند به دوران اوجش بازگردد.
خیلی از هواداران روخی بالنکوس به خاطر قضایای ســال  ،2019هنوز گریزمان را نبخشیدهاند.
کرزو در گفت و گویی با کادنا سر گفت«:اگر هواداران او را هو کنند ،درک خواهم کرد ،اما باید بگویم
که هیچ چیز از این اتفاقات نصیب ما نمیشــود .زمانی که آنتوان از اتلتیکو رفت ،به همه گفتم که
او را در بارسلونا به اندازه مادرید دوست نخواهند داشت».

بامسئولان
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اعالم کرد:

بازآفرینی محله همتآباد اصفهان
با اجرای دقیق طرح تسهیلگری

بینالمللی شدن شهر اصفهان و چالشهایی که ارزش آن را دارد؛

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه همتآباد ،بافت فرسودهای است که با پیشینه

ظرفیتی که نباید نادیده گرفته شود

اسکان غیررسمی دراصفهان شکلگرفته است ،اظهارکرد :حدود  ۷۵هکتارازبافت فرسوده اصفهان
مربوط به این محله بوده که در گذشته خارج ازمحدوده قانونی شهر قرار داشت .به تدریج با استقرار
کاربریهای مقیاس شهری در جنوب رودخانه زایندهرود به محل سکونت اقشاری از مردم تبدیل
شد.علیرضا قاریقرآن با اشاره به اینکه همتآباد از لحاظ موقعیت شهری ،جغرافیایی و اقتصادی
بینالمللی در اصفهان و مرکز همایشهای این شهر موضوعیت داشته

عکس :ایمنا

باشد .فاصله نزدیک با نمایشگاه بینالمللی اصفهان ،اجرای پروژه مرکز
تجارت جهانی اتاق بازرگانی ،دسترســی به محورهای اصلی ترافیکی،
پیشبینی امکانات رفاهی و اقامتی همچون هتل  5ستاره و مرکز خرید
و همچنین برنامههاییکه برای ابتکارات تبادل فرهنگی دردستورکارقرار
دارد ،باعث شده اســت تا این مجموعه به زودی به شهرکی برخوردار از
کلیه امکانات الزم برای تقویت ارتباطات جهانی تبدیل شود و زمینهساز
توســعه همکاریهای چندجانبه بینالمللی باشد .حلقه مفقوده برای
توسعه همکاریهای بینالمللی برای کالنشهرهای غیر پایتخت ،روابط
کنسولی و نیز فرصت حقیقی نقشآفرینی در عرصههای غیرحاکمیتی
دیپلماسی است؛ درحقیقت دیپلماسی شهری به عنوان بخشی اساسی
و نه تزئینی از دیپلماسی عمومی کشور شناسایی شده و حتی در مواردی
اجازه قدم برداشتن مستقل داده شــود تا دیپلماسی شهری بتواند از
ظرفیتهای خود برای کمک به مسائل کشــور استفاده کند .شهرداری
اصفهان به عنوان اقدام تکمیلی خود برای ایجاد یک زنجیره کامل روابط
بینالمللی درصدد ایجاد نخستین منطقه دیپلماتیک کشور است ،چرا
که ضمن اهمیت فراوان امکان ارتباط مستقیم کالنشهرها با کشورها،
نقشآفرینی در عرصه بینالمللی همواره

شهر نیز بایســتی در برنامه چشمانداز شهری به روشــنی دیده شود و

به عنــوان یــک ارزش و فضیلــت برای

برنامهریزی الزم در هر سه سطح راهبردی ،فرآیندی و لجستیکی دنبال

دستگاههای مختلف شناخته میشود.این میدان برای برخی جایگاه

گردد .شهرداری اصفهان با عنایت به تجربیاتگذشته ،همواره بینالمللی

تعریف شدهای دارد و با نقشه راه مدنظر خود سعی میکنند بیشترین

شدن شهر را اولویت و ضرورت خود دانسته و خواسته است تا مستمرا

مهدی مهیـار

بهره را محقق سازند و برخی دیگر در جســتوجوی نقش و جایگاهی

گامهای بلندتری را در این عرصه بردارد.

هستند.اهمیت و توسعه روزافزون روابط بینالمللی برای شهرها موجب

این اســتمرار ســبب شــده تا اصفهان امروز عالوه بر پیگیری اجرای

شده است تا شهردار و شهرداری یک بازیگر مهم نظام بینالمللی باشند

پروژههای خطیردرچارچوبهای دوجانبه و چندجانبه با شهرهای جهان

و نقشــی را ایفا کنند که هر روز طوالنیتر و پیچیدهتر از دیروز اســت و

و سازمانهای بینالمللی به دنبال تکمیل زنجیره لجستیک مناسبات

استمرارموفقیت درآن نیازمند توجه به ظرایف بیشتری است .دیپلماسی

بینالمللی نیز باشــد .مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان با هدف

شهریکه شاید عدهای آن را رویکردی زینتی تلقیکنند ،یا نهایتا رهگذری

برگزاری شانزدهمین اجالس ســران جنبش عدم تعهد در عالیترین

برای معرفی شهرها تا شــاید فرصت هایی را برای توسعه اقتصادی و

کیفیت معماری جهانی برای میزبانی از اجالس بینالمللی در ســطح

گردشگری فراهم آورد ،راهبردی کالن برای توسعه ملی است که شهرها

سران طراحی و عملیات احداث آن در سال  1390آغاز شد .این پروژه با

گاهی در کنار ،گاهی در پیش رو و گاهی به دنبال دســتگاههای متولی

وجود تغییرشهربرگزاری ،توسط شهرداری اصفهان ادامه یافت و با وجود

سیاست خارجی کشور اهداف ملی را در عرصه بینالمللی پی میگیرند.

تمامی موانع و دشواریها در شرف افتتاح است .شهرداری اصفهان از

پویایی شهر صرفا داللت بر نشاط شــهروندان و پیوستگی کار و تالش

ابتدای کار هدف خود را صرفا بر بنای ساختمانی برای برگزاری اجالس

شهری در محیطی خالق نیست بلکه معنای موسع آن ،شهری با جریان

و همایشها نگذاشــت ،بلکه ایجاد مراکز همکاریهای بینالمللی در

مستمرو رفتوبرگشتی با دیگرشهرهای جهان است.بنابراین اگرپویایی

منتهیالیه شرقی شــهر را در ماموریت خود تعریف کرد تا ضمن توسعه

شهری یک اولویت تلقی شود ،توسعه همهجانبه مناسبات بینالمللی

روابط اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،اساســا میزبانی از نشستهای

وجود امکانات کنسولی به توسعه گردشگری و سرمایهگذاری خارجی
کمک شایان می کند و حتی به شــهروندان انگیزه دنبال کردن روابطی
پویا باکشورها را میدهد .برای برخی ممکن است این تفکروجود داشته
باشد که در شــرایط روابط خارجی نه چندان متراکم ،چه ضرورتی برای
چنین اقداماتی در شهرهای غیر پایتخت وجود دارد؟ توسعه همهجانبه
ایجاب میکند تا در ســالهای کم تحرکی جادههایی بنا شوند تا با اوج
گرفتن مناسبات خودروی دیپلماسی در کمترین زمان بتواند به حداکثر
سرعت برسد.در مسیر بینالمللی شدن هر قدم مالحظات بیشتری در
مقایسه با قدم پیشین دارد و پیمودن این راه ریسکپذیری و همراهی
نهادهایگوناگون را طلب میکند ،درعین حال هزینههایی داردکه برخی
از آنها حقیقی و به صورت مستقیم و غیرمستقیم است ،اما برخی دیگر
هزینههای ذهنی است ،چون بایستی از ذهنیتهای پیشین و تردیدها
عبور کنیم .پروژه منطقه دیپلماتیک اصفهان فرصتی اســت تا اقدامی
ساختاری در مرکز ایران برای تقویت روابط بینالمللی جمهوری اسالمی
ایران عملیاتی شود و دســتگاههای مختلف در فرصتی بدیع همکاری
مشترک درخارج ازتهران را تجربهکنند؛ درشرایطیکه شهرداری اصفهان
به عنوان بانی و پیشنهاددهنده آمادگی دارد از کلیه اقدامات برای فراهم
کردن ملزومات این ابتکار حمایت کند.

خبر روز

خبرخوان
کشف و پرورش استعدادهای ادبی
درمدرسه «مداد جادویی»
مدیر مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان ،هدف از ایجاد مدرســه مداد جادویی را کشف و پرورش
اســتعدادهای ادبی و جلب توجه نوجوانان به ادبیات عنوان کرد.الهه رضایی اظهار داشــت :دوره
آموزشی مدرسه مداد جادویی با شعار«ما به شما برای بهتر نوشتن کمک میکنیم» از سوی مرکز
آفرینشهای ادبی قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با
همکاری حوزه هنری استان اصفهان اجرا میشود.
وی افزود :این برنامه به منظور اســتعدادیابی نوجوانان  10تا  20ســاله با محوریت نوشتن رمان،
داستانهای خنده دار ،پلیسی ،خطرناک ،ترسناک ،شعر ،نامه ،خاطره و نوشتن متن برای عکسها
برگزارخواهد شد.وی ادامه داد :پس ازانتشارفراخوان مدرسه مداد جادویی ،ثبت نام ازعالقه مندان
آغاز شده و سپس بر اساس گروه بندی سنی ،برای برگزاری کالسها برنامه ریزی میکنیم.به گفته
وی ،درصورت مساعد شدن وضعیت ازلحاظکرونا،کالسها به صورت حضوری و درصورت ادامهدار
شدن وضعیت فعلی ،کالسها از طریق فضای مجازی برگزار میشود.
مدیر مرکز آفرینشهای ادبی قلمســتان با اشــاره به ضرورت شناســایی اســتعدادهای ادبی
نوجوانان گفــت :زمانــی در اصفهان طــرح جوانه اجرا شــد که نیروهــای ادبی زیــادی در بین
دانش آمــوزان و محصل پــرورش پیدا کردند کــه امیدواریم خروجی مدرســه مــداد جادویی
نیز به شناسایی و معرفی چهرههای ادبی به ادبیات استان و کشور منجر شود.رضایی خاطرنشان
کرد :لزوما قرار نیست همه افرادی که در این طرح شــرکت میکنند ،شاعر یا نویسنده شوند ،بلکه
هدف این است تمام افراد در تمام مشــاغلی که فعالیت دارند ،با اصول اولیه ادبیات آشنا شده و
بتوانند در کارشان به کار بگیرند.
گفتنی است؛ عالقه مندان برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص مدرسه مداد جادویی
میتوانند همه روزه از ساعت  10تا  12ظهر با شماره  32602014تماس حاصل کنند.

شروع کارسالن گلستان شهدا بعد ازپایان کرونا
مســئول امور اجرایی گلســتان شــهدای اصفهان گفت :حداقل تا پنج ماه دیگر و تــا زمان اتمام
واکسیناسیون عمومی ،سالن جدید گلستان شهدا میزبان اجتماعات نخواهد بود.
عباس محمدی همچنین آماده نبودن امکانات جانبی سالن را ازعوامل موثردرعدم برگزاری مراسم
برشمرد و افزود :مجهزنبودن سالن به سیستمهای صوتی مانند بلندگو و فرش ،امکان ارائه خدمات
را ناممکن کرده است.
مسئول اموراجراییگلستان شهدای اصفهان درادامه اضافهکرد :همه مراسمها و اجتماعات مذهبی
در آینده و پس از برداشته شدن محدودیتهای کرونایی ،به صورت رایگان در سالن جدید گلستان
شهدا برگزار خواهد شد.محمدی به پارکینگ جدید گلستان شهدا نیز اشاره کرد و اظهار داشت :خط
کشی پارکینگ و ایجاد امکانات جانبی هنوز انجام نشده است؛ به همین علت در حال حاضر امکان
استفاده از این پارکینگ وجود ندارد.وی در پایان خاطرنشان کرد :رفع نواقص و تجهیز کردن سالن
و پارکینگ بر عهده شهرداری منطقه  ۶است و پس از آن به گلستان شهدا تحویل داده میشود.

بررسی تاریخ اصفهان درنشست «یک جرعه تاریخ»
انجمن علمی دانشجویی گردشــگری دانشــگاه جامع علمی کاربردی مرکز اصفهان سیتی سنتر
جلســه مجازی «یک جرعه تاریخ» را برگزار میکند.موضوع این جلســه مروری بر تاریخ ایران با
نگاهی به تاریخ اصفهان است که با سخنرانی مهرداد موسوی خوانساری  ۳۰شهریور ساعت  ۲۰برپا
میشود.عالقهمندان میتوانند با استفاده از آدرس  https://evnd.co/Yz۴DEبرای شرکت در
این جلسه ثبتنام کنند.

طراحی  ۲۵هزارمترمربع
مسیردوچرخهسواری
درمنطقه ۸

محلهای خوب و نزدیک به مناطق مرغوب اصفهان اســت ،گفت :پروژه بازآفرینی محله همتآباد
یکی از مهمترین پروژههای بازآفرینی شهر اصفهان به شــمار میرود که ویژگی اصلی اجرای این
پروژه حمایت و اعتماد مردم است .مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت :به صورت
کلی فرآیند بازآفرینی مستلزم شناسایی دقیق کنشگران اصلی ،تبیین نقش هر یک از دستگاهها و
نهادهای ذیمدخل بوده استکه میتوان با بررسی مشکالتگروههای مرتبط و تقویت ظرفیتهای
موجود ،ارزش افزودهای را برای آنان ایجاد و با این دیدگاه به مشــارکت جمعی رسید .وی افزود:
با این نگرش مبحث بازآفرینی محله همتآباد را میتوان به یک مجموعه ســه ضلعی تعبیر کرد
که متشکل از مردم (به عنوان ضلع اصلی و تامین کننده اراضی) ،دولت و شهرداری (به عنوان ارائه
دهنده تسهیالت و طرحها) و بخش خصوصی (به عنوان مجری) است .قاریقرآن با بیان اینکه
اصلی ترین محور در این مثلث اعتماد مردم و بخش خصوصی به طرح ارائه شــده توسط دولت و
شهرداری است ،عنوان کرد :در صورت مشــارکت کامل و اجرای دقیق طرح ،هر سه گروه از منافع
حاصل از آن بهرهمند میشوند.
طرح تسهیلگری همت آباد؛ تسهیل امور بدون صرف هزینه
وی توضیح داد :طرح در نظر گرفته شــده برای بازآفرینی محله همتآباد ،طرح تسهیلگری یا به
عبارتی تســهیل امور از محل خودش بدون صرف هزینه اســت .در این طرح عرصه تحت اختیار
ساکنین این منطقه که از محالت مصوب بافت فرسوده محسوب میشود به صورت گروهی تجمیع
شده و به بلوکهای  ۴تا  ۵طبقه تبدیل میشــود و اراضی باقی مانده جهت فراهم کردن خدمات
شهری به کار میروند .مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود :بر این اساس افراد ساکن در
این مناطق از آپارتمانهایی نوساز با ارزشی افزونتر از منازل قبلی برخوردار شده و بدون پرداخت
هزینه ،خدمات شهری درنزدیکی منزلشان فراهم میشود .وی با بیان اینکه اين طرح ضمن ايجاد
فضای مناسب برای اسكان شهروندان ،دسترسیهای بهتری به بزرگراههای اطراف و همچنين عبور
و مرور ايجاد می كند ،گفت :امكان بلندمرتبه سازی بدون محدوديت حريمهای تاريخی اصفهان،
كاهش فقر سرانههای خدماتی و كاهش تجمع بافت اجتماعی آسيبپذير از ديگر ويژگیهای اين
طرح به شمار میرود .قاریقرآن با اشاره به اینکه هدف غایی این طرح تامین نیازهای هر سه گروه
یاد شده است ،اظهار کرد :براین اساس دولت و شــهرداری تنها با تسهیل کردن امور و بدون صرف
هزینهای وظایف قانونی خود را انجام داده و شهرداری میتواند به لحاظ بلند مرتبه سازی ،احداث
مراکز تجاری و  ...ارزش افزوده کسب کند .همچنین بخش خصوصی نیز عالوه بر ایجاد اشتغال از
ارزش افزوده سرمایهگذاری بهرهمند میشود .وی اذعان داشت :مسائل و مشکالتی که هم اکنون
ساکنین محله همتآباد با آن مواجه هستند شامل هشت بخش اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی،
کمبود زیرساختها ،زیست محیطی ،عدم تثبیت مالکیت ،اغتشاش بصری و بحران هویت است.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان ،راهکار برون رفت از این مشــکالت را رويكردی جامع
برای بهبود بخشی كيفيت زندگی انسانهـا در جهـت تحقـــق رفاه اقتصادی ،اجتماعی و محيط
سكونتگاهی آنان دانست که در این معنا با تسهیل امور ،انجـام اقـدامات الزم و حمايتی میتوان
بـه مشـاركت مـردم ،توليـد فزاينـده و مستمر ،زندگی مطمئن ،امنيت ،عـدالت و ثبـات اجتمـاعی
دست یافت.

پرداختن به هنرمعاصراصفهان دریک کتاب
«هنر ،معاصر ،اصفهان» ،نام کتابی است که موزه هنرهای معاصر اصفهان به زودی آن را منتشر میکند؛ کتابی که درآمدی برای یافتن ردپای هنر معاصر در
اصفهان و نیز ،نسبت آن با نوجویی در هنر این شهر است .مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان دراینباره گفت :اغلب کتابهایی که داعیهدار پرداختن به هنر
معاصرایران است ،درهنرمعاصرتهران خالصهشده و به همین سبب جای خالیکتابیکه به هنرمعاصرشهرهای دیگرایران بپردازد ،همواره احساس میشد.
مهدی تمیزی ادامه داد :کتاب «هنر ،معاصر ،اصفهان» که به کوشش علیرضا ارواحی و از سوی موزه هنرهای معاصر اصفهان آماده نشر شده ،تالشی برای پر

مدیرمنطقه هشت شهرداری اصفهان ازطراحی

کردن این کمبود است.معاون فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد« :هنر ،معاصر ،اصفهان» درآمدی برای شناخت

 ۲۵هزارمترمربع مسیردوچرخهسواری دراین

مفهوم هویت در بستر هنر است و به مولفههای هنر معاصر در اصفهان ،هویت هنر جدید در اصفهان ،به تشابه و تفاوت موجود میان آثار هنر امروز با غرب نیز

منطقه خبر داد و گفت :سعی کردیم مسیرهای

میپردازد .تمیزی خبر داد :این کتاب که دارای دو بخش «مولفهها و مضامین مفاهیم هنر سنتی و هنر معاصر» و «درآمدی بر روند نوگرایی در هنر اصفهان»

دوچرخه در معابری احداث شود که بیشترین

است ،توسط انتشارات سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان منتشر خواهد شد.

رضایت مردمی را به همراه داشته باشد.محمد
کیهانی اظهار کرد :برای آنکه احداث مسیرهای
دوچرخهسواری از سوی شهرداری با استقبال

استادیار دانشکده مرمت و حفاظت اصفهان:

بیشتر مردم رو به رو شــود ،همزمان با توسعه
مسیرها باید درموضوع فرهنگسازی استفاده

طرح«اصفهان شهرموزه جهانی» نیازمند برنامه ریزی برای تکمیل است

اقدامات اساسی شود .وی با بیان اینکه هفت

اضافه کرد :در گذشته طبقه دوم میدان نقش جهان

ازاین وسیله حملونقل پاک دربین شهروندان

چهارباغ و سپس ساحل زاینده رود ادامه دارد و تالقی

پروژه مشــارکتی در این منطقه به ســرانجام
رسیده اســت ،افزود :عملیات احداث سالن
ورزشی سرپوشیده شــهدای شمسآباد ویژه
ورزشهای همگانی در حال اجراســت .مدیر
منطقه هشت شــهرداری اصفهان خاطرنشان
کرد :اجــرای عملیــات احداث زمیــن روباز
ورزشــی در خیابان رزمندگان و پیادهروسازی
به مساحت  ۱۰۰هزارمترمربع ازدیگرپروژههای
منطقه هشت است.وی با بیان اینکه سیاست
شــهرداری اجرای پروژههای کوچک مقیاس
در کنار پروژههای بزرگ منطقهای بوده است،
گفت :اصــاح درزهای انبســاطی پــل امام
خمینی(ره) و پل چمران انجام شــده است.
کیهانی ادامه داد :دراین منطقه  ۱۰۰هزارمترمربع
پروژه پیادهروســازی در نظر گرفته شــده که
بخشی از آنها اجرا شده و بخشــی دیگر مورد
بهرهبرداری قرار گرفته کــه از جمله این موارد
پیادهروسازی خیابان جابرانصاری به طول چهار
هزار و  ۷۰۰مترمربع است.وی گفت :زیرسازی
و احداث خیابان شهید شــیرانی ،آزادسازی و
مرمت برج کوجان و برج کبوتر مارچین از دیگر
اقدامات در منطقه هشــت به شــمار میرود.
کیهانی با بیان اینکه اخیــرا چهار پارک محلی
جمعا به مســاحت  ۲۰هزار مترمربــع در این
منطقه افتتاح شــد ،اظهار کــرد :پارک محلی
فردوان درحاشیه بزرگراه شهید ردانیپور ،پارک
مینا ،پارک محله پرتمان با مساحت سه هزار
مترمربع و پارک گندم در محله شــمس آباد
مورد بهرهبرداری قرارگرفته است.

اســتادیار دانشــکده مرمــت و حفاظــت اصفهان
گفت :شــهر موزه نقش جهان که از ســوی مرحوم
دکتر شــیرازی نظریه پردازی شده به عنوان جریان
سیال و نانوشته در نیم قرن اخیر توسعه پیدا کرده و
بخشهایی ازاین ایده نیزاجرایی شده است.عیسی
اسفنجاری کناری با اشــاره به جایگاه میدان نقش
جهان درمرکزیت ایده شهرموزه اصفهان ،تصریحکرد:
محدوده این ایده محور اصلی شمالی و جنوبی شهر
اصفهان است که از میدان نقش جهان آغاز و تا بازار،

عکس روز
بازدید جانشین
فرمانده پایگاه هشتم
شکاری اصفهان از
موزه شهدا
امیر ســرتیپ خلبان صمد نوری
جانشــین فرمانده پایگاه هشتم
شکاری شــهید بابایی اصفهان با
حضور در موزه شــهدای اداره کل
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
از گنجینه شهدا ،شامل مجموعه
آثار به جامانده از شهیدان واالمقام
بازدید کرد.

این دو محدوده ،استخوان بندی شهر موزه را شکل

دارای حجرههایی بوده است ،از دهه  ۷۰بخشهای

میدهد.استادیاردانشکده مرمت و حفاظت اصفهان

زیادی از این قسمتها بازســازی و باز زنده سازی

گفت :در طول  ۵۰ســال گذشته ،ســازمان میراث

شد که اکنون با وجود نزدیک به  ۷۰درصد پیشرفت

فرهنگی به مرور روی بخشــی از این طرح کار کرده

فیزیکی متوقف شده و درحال سکون است.استادیار

به طوریکه با احیا ،مرمت وحفاظت مساجد ،بازارها

دانشکده مرمت و حفاظت اصفهانگفت :ایده اصلی

و کاروانســراها همچنین با تبدیل شدن مسیرهای

درطرح شهرموزه این بودکه یک و نیمکیلومترداالن

این محدوده به پیاده راه ،شهر موزه بتدریج در حال

ارتباطی در طبقه دوم میــدان نقش جهان به بزرگ

نمود و ظهور است.اسفنجاری افزود :هسته مرکزی

ترین فضای نمایشگاهی و به عنوان حلقه اتصال و

این شــهر موزه نمایشــگاهی در طبقه دوم میدان

گفت وگوی تمدنها تبدیل شود .بهگفته وی ،دراین

نقش جهان اســت که مرحوم آیت ا ...زاده شیرازی

طرح ،نمایشگاه به  ۴بخش اصلی تقسیم و اصفهان

برآن تاکید داشــت ،اما امروزبه فراموشــی سپرده

در مقیاس شهر ،جغرافیای ایران و جهان اسالم به

شــده و نیازمند برنامه ریزی برای تکمیل است.وی

بازدیدکننده معرفی میشود.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
رتبه4:
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ضریب کیفی روزنامه45 :

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

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

چگونه برترس ازبیان نظرخود غلبه کنیم؟
چگونه میتوانید بر تــرس از اظهارنظر و صحبت کردن غلبه

توضیح اســت .بهعنوانمثال ،فقدان عزتنفس ،ضعف در

که بتوانید مهارت اظهار وجود/قاطعیت را در خود توســعه

کنید؟ در ادامه ســعی میکنیم به این سوال پاسخ دهیم.

ابراز وجود یا اعتمادبهنفس پایین موجب میشود ما جرات

دهید .چرا که اگر روی آن کارکنید ،ترس شــما از بیان آنچه

همچنیــن نکاتی را پیشــنهاد می دهیم که به شــما کمک

مناسب را برای سخن گفتن نداشته باشــیم .درواقع ،این

فکر میکنید میریزد یا حداقل کاهش مییابد.پروفســور

میکند این ترس را از روابط تان با دیگران را کم کند و بتوانید

یکی از موارد کلیدی است که در ترس از ابراز وجود بهطورکلی

کریگ مالکیــن ،روانشــناس بالینی از دانشــگاههاروارد

با خیال آسوده سخن بگویید .برخی از افراد وقتی در جمعی

دخیل است و نقش عمده دارد.

(ایاالتمتحده) تکنیکی را پیشــنهاد میکند که به شما در

هســتند از اظهارنظر هراس دارند و میترســند حرفشان
را بزنند.آیا شــما هم از بیان آنچه فکر میکنید میترسید؟
آیا ترجیــح میدهید وقتی در جمع دوســتان ،همکاران یا
خانوادهتان هستید و بحثی درمیگیرد ،سکوت کنید تا اینکه
حرف بزنید و نظرتان را بیان کنید؟ آیا احســاس میکنید
مانعی در برابر صحبت کردن شــما وجود دارد که نمیتوانید
از آن عبور کنید؟ میخواهید باور کنید یا نه ،این ترسی کامال
رایج است و بسیاری از افراد ترجیح میدهند سکوت کنند تا
اینکه حرف دلشان را بزنند .درواقع ،این امر با عزتنفس
پایین ،احساس ناامنی و عدم قاطعیت در فرد همراه است.
چگونه میتوانید بر تــرس از اظهارنظر و صحبت کردن غلبه
کنید؟ در ادامه به این سوال پاسخ دهیم.
ازگفتن آنچه فکرمیکنید میترسید؟
ترس از گفتن آنچــه فکر میکنید با دالیــل مختلفی قابل

اظهاروجود (جراتورزی ،جسارت ،قاطعیت) چیست؟
کارشناســان برای اولین بار جراتورزی (جســارت ،اظهار
وجود ،قاطعیت) را در دهه  1940تعریف کردند .اندرو سالتر،
بنیانگذار رفلکس درمانی مشروط ،اظهار وجود را بهعنوان
توانایی بیان نظرات و خواســتههای شخصی تعریف کرد.
ســالتر در تحقیقات خود دریافت که عمال همه افراد دارای
توان اظهار وجود هستند .بااینحال ،همه ما شرایط مشابهی
را تجربه نمیکنیم.اظهار وجود ارتباط زیادی دارد با ترس از
بیان آنچه فکر میکنید .هرچه قاطعتر باشــید؛ هرچه توان
اظهار وجود بیشتری داشته باشید ،کمتر میترسید که نظر و
ایده خود را آزادانه بیانکنید .سالترهمچنین دریافتکه ابراز
وجود یا قاطعیت در فرد بهمرورزمان ،به ابزاری برای دفاع
از حقوق و احقاق حق خود به شیوهای محترمانه ،صادقانه و
صمیمانه تبدیل میشود.ازاینرو ،واقعا جای امیدواری است

قاطعیت یا اظهار وجود بیشتر کمک میکند .او مدعی است

مجبوس میگو
مواد الزم :برنج  ۳پیمانه ،میگو یک کیلو یا  ۸۰۰گرم ،پیاز ۲
عدد،روغن و کره به میزان الزم،سیر و زنجبیل رنده شده به میزان الزم،زیره،
برگ بو و برگ کاری از هر کدام  ۲تا  ۳عدد،لیمو امانی ۲تا  ۳عدد،رب گوجه فرنگی

یک قاشق چای خوری،گوجه فرنگی ۲عدد،زردچوبه،ادویه کاری،پودر فلفل قرمز،پودر
دارچین و زعفران هر کدام یک قاشق چای خوری،هل و میخک

که شما باید از فرمول ارتباطی زیر استفاده کنید«:وقتی من

هر کدام  ۲تا  ۳عدد،فلفل سبز تند یک عدد،گشنیز تازه خرد شده نصف

عمل  Bرا انجام میدهم ،احساس  Aرا دارم .اگر درخواست
 Cرا داشته باشم ،احساس بهتری دارم».

آشپزی

فنجان،شوید تازه نصف فنجان،گشنیز تازه و پیاز داغ برای تزیین

طرزتهیه :پیاز را شسته ،پوست کنده و نگینی خرد میکنیم .سپس آن را با روغن و مقداری کره تفت
داده و سیر و زنجبیل رنده شده و بعد زیره ،برگ بو و برگ کاری و لیمو امانی اضافه می کنیم.سپس رب

چرا ازاظهارنظرمیترسیم؟
فکر میکنید اگر اظهارنظر کنید ،طرد میشوید؟در بسیاری
از مواقع از ترس آنکه از جمع همکاران دوستان یا خانواده
طرد نشــویم از بیان نظر خود پرهیز میکنیــم و آنچه را که
فکر میکنیم نمیگوییــم .نتایج مطالعهای در دانشــگاه
میشیگان آمریکا نشــان میداد وقتی بدن شما در معرض

گوجه فرنگی را اضافه کرده و تفت میدهیم و گوجه فرنگی نگینی را اضافه میکنیم .حاال نوبت ادویه
جات است .زردچوبه و ادویه کاری و پودر فلفل قرمز ،پودر دارچین ،زعفران را اضافه میکنیم .بعد هل و
میخک را اضافه کرده و همه را با هم به خوبی تفت میدهیم تا یکدست شوند .نصف عصاره سبزیجات
الیت در صورت تمایل میتوان در این مرحله اضافه کرد .فلفل سبز تند هم اضافه میکنیم و تفت
میدهیم .بعد میگوها را اضافه کرده و تفت میدهیم و در آخر گشنیزه تازه خرد شده و شوید

طرد اجتماعی قرار میگیرید همان مواد شیمیایی را ایجاد
میکند که اگر از فردی کتک بخورد ترشح میشوند .درواقع،

تازه خرد شده را به مواد اضافه میکنیم و باز هم کمی تفت میدهیم .به اندازه کافی
آبجوش روی مواد میریزیم تا میگوها پخته شوند.حاال نوبت برنج خیس خورده

ازنظر بیولوژیک طرد از جمع تفاوتی با کتک خوردن و صدمه
بدنی ندارد.

است .برنج را از یک ساعت قبل با کمی آب و نمک خیس کرده ایم،
به مواد اضافه میکنیم تا به صورت کته دم بکشد .سپس
آن را در ظرف مناسب سرو میریزیم.

فیلم کوتاه ایرانی
درجشنواره مورد تایید آکادمی اسکار

یک سریال پلیسی و جنایی
روی آنتن سیما میرود

ی بای» ساخته سجاد شاهحاتمی درجدیدترین حضور
فیلمکوتاه «آیدنت 

فصل اول مینی سریال جدید  ۶قسمتی «دوشیزه اسکارلت و دوک»

بینالمللی خود دربخش مسابقه بینالملل جشنواره«»Out On Film

پخش خود را از روزگذشته ازشبکه چهارسیما آغازکرد.این مینی سریال

آتالنتا ایالت جورجیای آمریکا پذیرفته شد .این فیلم به تهیهکنندگی

جنایی توسط راشل نیو Racheal new ،ساخته و بازیگرانی همچون

بهروزهاشمیان و محمد نریمانی در این جشنواره در ایاالت متحده به

کیت فیلیپس  ،Kate Phillips -استوارت مارتین Stuart martin -

صورت آنالین و فیزیکی اکران میشود .همچنین نشست پرسش و پاسخ

و کتی بلتون  Cathy Belton -در آن ایفای نقش کرده اند.داستان این

فیلم با حضورعوامل اصلی پیش ازبرگزاری جشنواره برگزار خواهد شد.

مجموعه ،قصه الیزا اسکارلت استکه درلندن دوره ویکتوریا زندگی میکند.

در نشست مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با تعدادی از نمایندگان رسانههای حوزه صنعت و اقتصاد مطرح شد:

رویکرد روابط عمومی فوالد مبارکه ،جریانسازی رسانهای برای حمایت از تولید است

میزان تغییرات در این بخش خواهید شد.

مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی با
تعدادی از نمایندگان رســانههای حوزه صنعت و اقتصاد گفت :ما در

توجه و لزوم جریان سازی خبری

روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه به دنبال جریان سازی رسانه ای

نباتی نژاد بــا بیان اینکه اکنــون جایگاه روابط عمومی فــوالد مبارکه

برای حمایت از تولید به ویژه تولید در صنایع معدنی هســتیم.هادی

تغییر کرده و نمیتوان آن را با  ۱۰سال پیش مقایسه کرد ،افزود :ما در

نباتینژاد ،مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه ضمن دیدار با اصحاب رسانه

روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه به دنبال جریان سازی رسانه ای

به تعامل و همکاری بیشتر میان مجموعه روابط عمومی شرکت فوالد

برای حمایت از تولید بــه ویژه تولید در صنایع معدنی هســتیم.نباتی

مبارکه و رسانه تاکید کرد.نباتی نژاد در این دیدار اظهار کرد :هدف اصلی

نژاد افزود :یکی از اقدامات مجموعــه روابط عمومی در حوزه آموزش،

ما از برگزاری این جلسه ،تعامل سازنده با فعاالن عرصه رسانه و شنیدن

برگزاری دوره ژورنالیست صنعت برای اهالی رسانه است که میتواند

نقطه نظرات و دیدگاههای آنها برای افزایش تعامل و هم اندیشــی با

شــناخت خوبی از صنعت را برای خبرنگاران بــه وجود آورد.وی ادامه

صاحبان قلم است .مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه ادامه داد :اعتقاد

داد :ما به دنبال پیشرو بودن در رسانه ایم و ساختارهای خود را به روز

ما بر این اســت که در حوزه ارتباط با رســانه نمیتوان یکطرفه پیش

کرده ایم .در این زمینه انتقاد پذیر هســتیم و کارکردهای ارائه شده را

رفت .در این زمینه بهترین راه گفتوگو و نقد اســت که خوشبختانه در

قبول داریم.

این جلسه شاهد ارائه نقدها و پیشنهادهای رسانههای مختلف بودیم.
وی گفت :طی چند ماه اخیر تالش بر این بوده که شرایط رسانهای در

تدوین شیوه نامه رسانه ای برای ادامه همکاری با رسانهها

فوالدمبارکه بهبود یابد .در این راستا امیدواریم بتوانیم در بخش روابط

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه افزود :برای بهبود تعامل میان روابط

عمومی فوالدمبارکه بسته کامل ارتباطی با رسانهها را داشته باشیم.

عمومی فوالد مبارکه و رسانهها ،شیوه نامه رسانه ای تدوین شده و برای

به گفتــه مدیر روابط عمومی فــوالد مبارکه ،طی جلســات قبلی که با

آن قاعده تعریف کردیم تا در نهایت ارزیابی در فوالد مبارکه انجام شود؛

اصحاب رسانه برگزار شد موارد بسیاری مطرح شده که در حال بررسی

البته نقدهایی بر ارزیابی وجود داشت که آن اضافه شدن شاخصهای

آنها هســتیم و خبرهای خوبی برای رســانهها داریم .البته یکســری

جدید برای این موضوع بود؛ اما باید اشاره شــود که معیار اصلی این

مشــکالت همچنان وجود دارد که با همفکری و برگزاری جلســات،

شیوه نامه ،ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد است و رسانهها به  3گروه

مســائل مرتبط درخصوص ارتباط بین رســانهها و روابط عمومی باید
حل شود.
شرکت فوالدمبارکه ،یک صنعت ملی است
نباتی نژاد با بیان اینکه شــرکت فوالدمبارکه یک صنعت ملی است در
ادامه افزود :شعار امسال تولید ،پشــتیبانیها و مانع زداییهاست و
ما باید مانعها را برداریم و از رسانهها نیز پشــتیبانی و حمایت الزم را
به عمل آوریم.به گفته وی ،با توجه به باال بودن تعداد رســانههایی که
با مجموعه روابط عمومی فوالد مبارکه در تعامل و همکاری هســتند،
ممکن است چالشهایی در زمینه ارتباط با رســانهها به وجود آید که
قابل حل کردن اســت.مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه افزود:
بازوهای اصلی روابــط عمومی و صنعت ،خبرگزاریها ،صداوســیما،
پایگاههای خبری ،رسانههای مکتوب و آنالین هستند.
نباتی نژاد افزود :فوالد مبارکه در ســال  ۹۹و  ۱۴۰۰فراز و نشــیبهای
بسیاری به جهت تولید و حضور در مسئولیتهای اجتماعی داشت که
در نوع خود بی نظیر بود.
وی گفت :برای مثال اگر کمکهای فوالد مبارکه در زمینه تهیه اکسیژن
برای بیمارســتانها و مراکز درمانی ،همچنین دیگر اقدامات انجام

رســانههای تخصصی ،غیر تخصصی و عمومی تقسیم و نحوه تعامل
شده در حوزه مسئولیت اجتماعی این شرکت در کشور انجام نمیشد

تخریب فــوالد مبارکه جلو مــیرود؛ رویکردی که ارتباطــی با فضای

فاجعه به وجود میآورد.

تخصصی تولید و صنعت ندارد.
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ساختارروابط عمومی فوالد مبارکه منسجم است

به گفته نباتی نژاد؛ در ســال  ۹۹بیش از  ۷۷رکورد تولید را با شــرایط

نباتی نژاد افزود :روابط عمومی فوالد مبارکه ســال هاســت کارهای

تحریم و شیوع کرونا و ...داشــتیم و میتوان گفت طی سال گذشته و

مختلفی را انجام میدهد و ساختار منسجمی در این حوزه وجود دارد.

 ۶ماهه اول امسال این شرکت توانســته عملکرد بسیار خوبی در حوزه

برای مثال واحد مستندسازی فوالد مبارکه سالهاست که در این حوزه

تولید داشته باشد .برای مثال اگر اجرای پروژه خط لوله گوره به جاسک

فعالیت داشته و هرساله سعی کرده تا این مجموعه روبه جلو حرکت

و تولید محصوالت جدید انجام نمی شــد ،در صنایع پایین دســتی و

کند .وی تصریح کرد :حداقل طی  ۶ماه گذشته تحوالت مهمی در همه

کشور دچار مشکل میشــدیم.مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه ادامه

بخش های حوزه روابط عمومی داشته ایم.

داد :فوالد مبارکه در قله کار میکند و میدرخشــد و برای سال جاری
نیز برنامههــای مختلفی همچــون از طرح تحول دیجیتــال تا تولید
محصوالت مختلف را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به برخی از حاشیههای به وجود آمده برای مجموعه فوالد
مبارکه گفت :گاهی اوقات برخی نقدها با غرض ورزی سیاسی همراه
میشــود که میتواند تولید را دچار مشــکل کند یا اینکه فضا به سمت

دغدغه انتشارو تولید اخباردرفوالد مبارکه وجود دارد
مدیر روابط عمومی فــوالد مبارکه افزود :همــواره دغدغه ای در حوزه
انتشارات و تبلیغات وجود داشت که ما برای آن یک واحد جدا تاسیس
کردیم .همچنین تولید محتوا و شــرایط را بهبود دادیم و اگر خبرنامه،
پایگاه خبری ایراســین و تولید اخبار فوالد مبارکه را رصد کنید ،متوجه

با آنها مشخص شده اســت.وی ادامه داد :با وجود انتظار رسانهها از
ما و حجم باالی کاری ســعی کردیم ارتباط خوبی با رسانهها داشته و
پاسخگوی عزیزان رسانهای باشیم .نباتی نژاد تصریح کرد :تالش بر
این است که تولید محتوای تخصصی در حوزه صنعت صورت بگیرد .بر
همین اساس اتاق خبر برای این موضوع تشکیل شده و مبنای کار ما
یک رویکرد تخصصی و حرفه ای در حوزه صنعت اســت .البته اعتقاد
داریم ما یک خانواده رسانه ای هســتیم و رسانههای دیگر حتما باید
در تولید به ما کمک کنند.
درحاشیه...
گفتنی اســت در این دیدار برخی از رســانهها نقطه نظــرات خود را در
خصوص عملکرد مجموعه روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرده
و خواســتار تعامل بیشتر بین این بخش با رســانهها به ویژه رسانههای
تخصصی در حوزه صنعت فوالد شدند .همچنین ایجاد ارتباط دوطرفه و
برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان
این شرکت از دیگر درخواستهای مطرح شده در این نشست بود.

