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اصفهانمیزباندائمی
جشنواره کودکشد

حراجهایی
گ و بوی
با رن 
رمضان
جشنواره های فروش بازار اصفهان
بانزدیکشدنبهماهرمضانتغییرات
چشمگیریداشتهاست

شهردار اصفهان ورئیس سازمان سینمایی تفاهمنامه برگزاری جشنواره کودک را امضا کردند

ماجرا از بیانیه مجلس خبرگان آغاز شد،
بیانیه ای که در سایت اطالع رسانی این
مجلس قرار گرفت و وا کنشی به خروج آمریکا از برجام
بود.اینسایتاماروز دوشنبهباتغییرتیتراینبیانیه،
آن را با عنوان «وا کنش رئيس مجلس خبرگان...

جامعه

07

آژانس عکس اصفهان زیبا

میزهای عریض و طویل فلزی پر شده
است از مواد کشف شـ ــده و سرق ـ ــتی.
حیاط بزرگ پایگاه فرمانــــدهی انتظامی اســــــتان
اصفهان در یک صبح اردیبهشتی چیدمانی دارد از
کانتینرهای بزرگ محصوالت قاچاق؛ از لوازم آرایشی
گرفته تا لوازم خانگی .سمت راست مواد مخدر است
و سمت چپ لوازم سرقتی منزل از شیر مر غ تا جان
آدمیزاد .چند صندلی هم وسط حیاط گذاشتهاند
برای اجرای برنامه...

عکس از
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توزیع همزمان در تهران
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سینما
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دو اتفاق شرایط حا کم بر بازار اصفهان
را در روزهای گذشته تغییر داد :اول ماه
مبارک رمضـ ــان و سپس نزدیک شـــــدن به فصـــــل
تابستان ،بهصورتی که مرا کز سرگرمی شهر با توجه
به نزدیکی تابسـ ــتان ،همهجوره فعالیــــت خود را
افزایش دادهاند تا مشتریان بیشتری جذبکنند و
از آن طرف ،رســــتورانداران و کافیشـ ــاپهای
اصفهان نیز در این روزها با برگزاری انواع حراج در
تالشاند تا فروش خود را افزایــــش دهنـــــد ،امـــــا
جشنوارههای فروش در بازارهای دیگری ماننـــــد
آتلیهها کاهش چشمگیری داشتهاست.
با نزدیکشدن به ماه رمضــــان ،آتلیههای شهــــر
ی برای افزایش فروش نمیکنند ،زیرا میدانند
تالش 
تقاضا برای کار آنها در این ماه تقریبا صفر است.
هفته گذشته ،مرا کزی مانند سرگرمــــی و سالمتی
بیش از نصف جشنوارههای فروش را برگزار کردند.
در مقابل ،در بـ ــازارهـ ــایی مثل بازار پوشــــــا ک،
حراجهای کمی برپا شـ ــد .ولی در مجمـــوع ،تعداد
حراجهای اصفهان در آستانه ماه رمضـــان کاهش
چشمگیری یافته بود.
تعداد زیادی جشـــنواره فروش با تخفیـــف باالی
90درص ــد در هفته گذش ــته در بازار اصفهان برگزار
شد .ابتدا مجم ــوعه سرگرمی پینتبال کوهستانی
قیمت بلیت خود را با اعمال 95درصد تخفیف از
10هزار به 500تومان رساند...
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نابلدان ،حیثیت
حرفهای فیلم کوتاه
را از بین بردهاند
اقتصاد

03

رکود در بازار
خودروهای وارداتی

قیمت خودروهای وارداتی با افزایش
قابـــل توجهـــــی مــواجه شـــــده اسـ ــت.
در شرایطی که واردکننـــدگان به تمدیـــد برجـــام و
از سرگیـــری واردات پس از ایجاد وقفـ ــه در واردات
خودرو امیدوار بودند ،شوک جدید در بازار خودرو
هم زمان با خروج آمریکا از برجام ،به بر آشفتگی این
بازار نابسامان دامن زده است .ا کنون شوک جدیدی
گریبانگیر بازار خودرو شده و نمایندگیهای فروش
نیز باتوجهبه بالتکلیفی وضعیت موجود ،سایت
ثبت سفارش خود را بسته اند...

شهر

04

از ظرفیت
خواهرخواندهها
استفادهنشدهاست
ورزش

08

هیئتی که
یکپا اداره کل است

اصفهانمیزباندائمیجشنواره کودکشد
شهردار اصفهان ورئیس سازمان سینمایی تفاهمنامه برگزاری جشنواره کودک را امضا کردند
براساستفاهمنامهمنعقدشده،میزبانیاصفهان
در جش ـ ــنواره بینالمـ ــللی فیلمهای کودک ـ ــان و
نوجوانان دائمی شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان و
به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی سازمان
امور سینمـ ـ ــایی ،آیین امض ـ ــای تفاهمنام ـ ــه برگزاری
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان میـ ـ ــان
محمدمهـ ـ ــدی حیدریـ ـ ــان رئیس سازمان سینم ـ ــایی و
قدرتاله نوروزی شهردار اصفهان ،سازمان سینمایی برگزار
شد.
در این جلسه ،همچنین تفاهمنامه الحاقیه بین شهردار
اصفهان و علیرضا تابش ،مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی
مبادله شد که بر اساس آن ،تاریخ برگزاری سیویکمی ـ ــن
جشنواره فیلم کودک و نوجوان ۸ ،تا  ۱۴شهریورماه سال
جاری تعیین شد.
بنابراین گزارش ،رئیس سازمان سینمایی در سخنانی،
ضمن ابراز رضایت و خرسندی از برگزاری جشنواره فیلم
کودک و نوجوان در اصفهان گفت :جشنوارههای مهم
جهان را به نام شهر میشناسند و برگزاری این جشنوارهها
در شهرهایدیگرمنطقیندارد،مگربهدالیلیخیلیخاص
که امیدواریم اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد :جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان
باید بهعنوان سرمایه اصفهان جا بیفتد و از این بابت
نیاز به ثبات ،آرامش و اعتماد داریم و امیدواریم بتوانیم
سالبهسال جشنواره را باشکوهتر برگزار و اصفهان را عالوه
بر محل دائمی برگزاری جشنواره ،در قالب پایگاه تولید
محصوالت سینمایی معرفی کنیم و با همین رویکرد ،این
توافق دائمی شد.

محمدمهدی حیدریان افزود :امیدواریم در این دوره با
فیلمهای کودک و نوجوان ابراز امیدواری کرد که با امضای
حمایت شهرداری اصفهان در یک همافزایی مناسب در
این توافقنامه ،شاهد اجرای دقیق برنامهها بدون هیچ
حوزه فیلم و فیلمسازی کودک ،بتوانیم پایگاه جشنواره
مانع و خللی باشیم.
فیلم کودک و نوجوان را در اصفهان حفظ کنیم.
در ابتدای این جلسه ،علیرضا رضاداد ،مشاور ارشد سازمان
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه ،با اعالم اینکه
سینماییودبیرجشنوارهفیلمهای کودکونوجوان،ضمن
مابهواسطهسینمابهدولت،تعهدوبرنامهدادهایم کهارزآور
ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره سیام و توفیقات
باشیم ،خاطرنشان کرد :از امسال باید سینمای ایران را
بهدستآمده و اقدامات و مذا کراتی که منجر به انعقاد
باشتاب در عرصه بینالملل صاحب بازار کنیم و فیلمهایی
این تفاهمنامه دائمی شد ،اظهار امیدواری کرد با رویکرد
بامخاطب کودکونوجوانخصوصاانیمیشناز عرصههای
آیندهنگری مثبت و هماهنگ که در مدیریت فعلی بین
مهم در این زمینه است .هر اقدام در حوزه سینمای کودک
برگزارکنندگان وجود دارد ،در این سال و سالهای آتی،
هم باید با نشانهگیری بینالمللی باشد و از این رویکرد
جشنواره در اصفهان به شکل پایدار و بیهیچ مشکلی
حمایتمیکنیم.
برگزار شود.
در ایننشست،حجتاالسالممحمدعلیانصاریمدیرکل
درخواســت حمایــت از هنرمنــدان اصفهانــی در
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان ،مرتضی
جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان
تهرانی معاون مالی و اقتصادی شهـ ـ ــرداری
اصفه ــان ،محم ـ ــد عیـ ـ ــدی رئیس سـ ـ ــازمان
در این جلسه ،قدرتاله نوروزی ،شهردار
فرهنگی ،اجتم ـ ــاعی و ورزشی شـ ـ ـه ــرداری
اصفهان ،نیز در سخنانی با تا کید بر نگاه
اصفهان ،ایمان حج ــتی مدیرکل ارتباطات
فرهنگی و متفاوت نسبت به دورههای قبلی
و امور بینالملل شهرداری اص ـ ــفهان ،سعید
جشنواره گفت :نگاه ما به جشنواره کودک،
جشنواره
رجبی فروتن مدیرکل حوزه ریاست سازم ــان
این است که همیشه در اصفهان بمـ ــاند و
م کودکان
فیل 
سینمایی ،حبیب ایلبیگی قائممقام بنیاد
هرسال بهتر از قبل برگزار شود.
باید بهعنوان
سینمایی فارابی و مسعود نجفی مدیر روابط
ویباتاکیدبرحلمشکالت گذشته کهباعث
کدورت و حتی ایجاد شایعات منفی میشد ،سرمایه اصفهان عمومی سازمان سینمایی به همراه عزتاهلل
جا بیفتد و
علیزاده ،احد میکائیلزاده و فرزاد اژدری
ادامه داد :دیون شهرداری بابت بدهیهای
از این بابت
گذشته پرداخت شد و امیدواریم طرفین به
از مدیران این جشنواره حضور داشتند.
تعهدات خود عمل کنند.
مقررات سیویکمیـ ــن جشنواره بینالمللی
نیاز به ثبات،
شهردار اصفهان ضمن درخواست حمایت و آرامش و اعتماد فیلمهای کودکان و نوجوانان در روزهای آینده
نگاه ویژه به هنرمندان اصفهانی در جشنواره
اعالم خواهد شد.
داریم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

چاههایقابلمصرفچندانیدر اصفهاننداریم
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
گفت :از هنرمندان می خواهیم سا کنان فالت
مرکزی را به شیوه هنرمندانه متقاعد کنند که با سازگاری و
نیز متناسب با اقلیم خشک ،آب را مصرف کنند.
هاشم امینی در نشست هم اندیشی هنرمندان و مسئوالن
درباره مصرف بهینه و صرفه جویی آب در اصفهان ،اظهار
کرد :در سال های گذشته ،با کاهش بارش های موثر مواجه
بودیم و باید این باور در بین مردم ایجاد شود که شرایط
اقلیمی تغییر کرده است ،هرچند موضوع مدیریت آب نیز
جای بحث دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تا کید بر

اینکه چاه های قابل مصرف چندانی در اصفهان نداریم،
گفت :آب چاه های اصفهان متاثر از زاینده رود است و ا گر
این رودخانه خشک باشد ،چاه ها نیز آب چندانی ندارد.
وی با بیان اینکه تنها راه نجات از مشکل کم آبی ،مدیریت
مصرف است ،افزود :اینکه بگویند برای گذر از بحران کمآبی
فقط باید حا کمیت ورود پیدا کند ،بهترین بهانه است ،زیرا
این کار فقط با همکاری و تعامل مردم درباره مصرف بهینه
آب انجام میگیرد.گفتنی است این عمل هم با برقراری
تعادل میان عرضه و تقاضای آب محقق می شود.
امینی با تا کید بر اینکه باید رفتارمان درباره مصرف آب تغییر
کند تا زندگی بهتری در آینده داشته باشیم ،تصریح کرد:

اقدام های ما در زمینه مصرف بهینه آب در سه بخش فنی،
فرهنگی و قانونی باید مورد توجه قرار گیرد .وی اضافه کرد:
در چند سال گذشته در بخش فنی شرکت آبفای اصفهان
تالش بسیاری برای کاهش پرت آب در شبکه توزیع در
دستور کار قرار داده است .این در حالی است که طرح هایی
نیز در برخی صنایع بزرگ اصفهان برای باز چرخانی پساب
فاضالب اجرا شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان اضافه کرد :شرکت آبفای استان اصفهان در
بخش فرهنگی که شامل اصالحات ابزاری و رفتاری است با
استفاده از روش های مختلف به فرهنگ سازی پرداخته
است که هنرمندان در این زمینه نقش بسزایی دارند.

