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نوبت اول

تغییرات ناگهانی دما موجب ازبین رفتن ذرت  ۱۲شهراصفهان شد و رکورد بی سابقه خسارت ها را به جا گذاشت؛

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شهرداری زرین شــهر به اســتناد بودجه عمرانی مصوب ســال  1399خود در نظر دارد
نسبت به اجرای فونداسیون سالن مجموعه ورزشــی امام رضا (ع) زرین شهر با اعتبار
اولیه  2/211/000/000ریال از محل اعتبارات شــهرداری از طریق مناقصه عمومی اقدام
نماید ،لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ  1400/1/5به شهرداری
زرینشهر مراجعه نمایند.
م الف1109162:

میثم محمدی – شهردارزرین شهر
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کافه سیاست
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قدردانی«جهانگیری» ازرهنمودهای رهبرمعظم انقالب
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه درختکاری آشتی با طبیعت است ،گفت :این سنت نیکو

مذاکرات ماه آینده ایران و آژانس درباره چیست؟

نمادی از سازگاری انسان با طبیعت است ،زیرا درخت نماد زیبایی و زندگی است و در فرهنگ و
تمدن اسالمی و ایرانی همواره توصیههای موکد برای صیانت و حفاظت از فضای سبز و درخت به
عنوان نماد حیات بخشی و زایندگی جهان شده است.اسحاق جهانگیری اظهار کرد :هم دولت و
هم شهرداری وظیفه دارند برای حمایت از محیط زیست اقدامات پیش برنده و بازدارنده انجام
دهند .ما در اقدامات پیش برنده نیازمند برنامه ها و سیاســت هایی هستیم که منجر به توسعه
فضای سبز شــود.جهانگیری با قدردانی از رهنمودهای رهبر معظم انقالب و دستور ایشان برای
واگذاری زمین ها به منظور توسعه فضای سبز اظهار امیدواری کرد که با توسعه کمربند سبز ضمن
جلوگیری از توسعه شهر ،هوای تهران بیش از پیش تلطیف شود.

لیست دارایی و اموال دولت درخارج ازکشور
به مجلس ارائه میشود
نمایندگان مجلس در مصوبهای وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند لیســت جامعی از
داراییهای نقدی و غیر نقدی و اموال منقول و غیر منقول دولت و نهادهای حاکمیتی و نهادهای
عمومی غیر دولتی کشــور در خارج از کشــور را تهیه و به مجلس گزارش کند.نمایندگان مجلس

رافائل گروسی مدعی شده است که«ایران درباره سه

بودجه سال  ۱۳۹۸در سال  ۱۴۰۰تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه میشود.

بودند ،به هیچ یک از سوا لهای آژانس درباره وجود

پیشنهاد سیدشمسالدین حسینی را به تصویب رساندند که بر اساس آن بند «و»تبصره  ۱۶قانون

نسخه جدید سالح انفرادی «مصاف» رونمایی شد

محل دیگر که هیچ کدامشان به آژانس اعالم نشده
احتمالی مواد هستهای در این محلها پاسخ نداده
است».

نسخه جدید ســاح انفرادی «مصاف» با کالیبر  7.62با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح رونمایی شد.همزمان با سیزدهمین جشنواره جوان ســرباز نیروهای مسلح به میزبانی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ امیر ســرتیپ حاتمی از سالح تهاجمی پیشرفته تمام
ایرانی «مصاف» با کالیبر جدید و چند سالح ورزشی رونمایی کرد.سالح مصاف با کالیبر 7.62×51
میلیمتری ،سالحی انفرادی است که پیشتر نســخه کالیبر  5.56x 45آن رونمایی شده بود و
نسخه جدید و پیشرفتهتر آن توسط وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد.این

برخی رسانه های خارجی در هفته گذشته درباره نشستی که قرار است

موضوعات فوق است.در عین حال به نظر می آید آژانس در کشاکش

در پنج سال گذشته گسترده ترین همکاری ها و بازرسی ها را به گفته

اوایل اوریل (اواسط فروردین  )1400از ســوی ایران و آژانس برگزار

تعامالت سیاسی و مذاکراتی برجامی سعی دارد به ایران برای برخی

مقامات آژانس داشته است.

شود ،گمانه زنی کرده اند که این نشست برای بحث درباره«موضوعات

همکاری ها فشــار بیاورد .اما ایران ضمن اعالم آمادگی خود را برای

با وجود خــروج آمریــکا از برجام و اجرا نشــدن تعهــدات برجامی

جدید فنی» است .این در حالی است که نماینده ایران در آژانس طی

تعامل با آژانس جهت ادامه مباحث فنی اعالم کرده است که«تعیین

طرفهای اروپایی ،ایران اجازه نداده کمترین خللی در روند بازرســی

سخنان خود در شــورای حکام به صراحت اعالم کرده که این نشست

هرگونه ضرب االجل غیرواقعی برای هــر نوع تعامل ،به نفع هیچ یک

های آژانس انجام شــود.حتی در مذاکرات اخیر رافائل گروســی در

درخواست ویژه کاندیدای انتخابات  ۱۴۰۰ازشورای نگهبان

در ادامه تعامالت فنی ایران و آژانس است که از دو سال پیش وجود

از طرفین نیست ».رافائل گروسی مدعی شده است که«ایران درباره

تهران که به تفاهم ایران و آژانس برای ادامه راســتی آزمایی ها تا سه

داشــته اســت.کاظم غریب آبادی ،ســفیر و نماینده دائم ایران در

سه محل دیگر که هیچ کدامشان به آژانس اعالم نشده بودند ،به هیچ

ماه دیگر منجر شد ،مقامات ایرانی درباره «تالش مشترک برای حل

یک فعال سیاسی،گفت :مطالبه عمومی تغییر رویه شورای نگهبان است و باید ببینیم انتخاباتی

آژانس هفته گذشــته در سخنانی در نشست شــورای حکام تصریح

یک از سوالهای آژانس درباره وجود احتمالی مواد هستهای در این

و فصل ســریع چند موضوع باقی مانده پادمانی» اعالم کردند.بنا بر

کرد :تعامالت فنی بین ایران و آژانس همواره وجود داشته و دو طرف

محلها پاسخ نداده است».

این ،جوســازی برخی رســانه های خارجی درباره این که مذاکرات

برای حل و فصل چند موضوع پادمانی ،مدت هاست که در حال کار و

به نظر می آید ،با وجود همکاری های گسترده و نزدیک ایران و آژانس،

ماه آینده ایران و آژانس درباره موضوعات جدید فنی اســت ،با هدف

تعامل هستند و در طول دو سال گذشته نیز چندین نشست فنی برگزار

دو طرف بر سر اصل موضوع که یکی این مسائل را موضوعات ادعایی

افزایش ســطح توقعات و گمراهی افکار عمومی آن هم در شــرایط

کردهاند .از این رو ،نشست اعالم شــده فنی اوایل ماه آوریل از سوی

که با فعالیت های جاری هســته ای نیــز ارتباطی ندارنــد و از هیچ

حساس سیاسی در رابطه با بحث برجام راه به جایی نخواهد برد و تنها

سالح دارای سه وضعیت ضامن ،تک تیر و رگبار اســت و روی آن ،ریل پیکاتینی استاندارد تعبیه
شده اســت که امکان نصب تجهیزات جانبی مانند دوربین ،رد دات ،نارنجک انداز ،دوپایه و  ...را
فراهم میکند.

که قرار است در این شــرایط برگزار شود ،چقدر برای شــورای نگهبان اهمیت دارد؛ یعنی آیا برای
شورای نگهبان اصال مهم اســت که مردم رای بدهند یا نه! اگر واقعا این شورا دنبال حضور مردم
است ،باید راه را درازتر و وسیعتر ببیند.محمد غرضی ،با اشاره به زمان کوتاه باقی مانده تا انتخابات
سیزدهمین دوره ریاســت جمهوری در سال  ۱۴۰۰و فضای سیاســی جامعه پیرامون این اتفاق
اظهار داشت :در شرایطی به استقبال انتخابات مهم ریاستجمهوری میرویم که مجموعه قدرت
سیاســی به دلیل گرفتاریهایی که پیش آمده اســت باید نگران نحوه حضور مردم در انتخابات
باشد .مطالبه عمومی ،تغییر رویه شورای نگهبان اســت و باید ببینیم انتخاباتی که قرار است در
این شرایط برگزار شــود ،چقدر برای شــورای نگهبان اهمیت دارد؛ یعنی آیا برای شورای نگهبان
اصال مهم اســت که مردم رای بدهند یا نه! اگر واقعا این شورا دنبال حضور مردم است ،باید راه را
درازتر و وسیعتر ببیند.

مدیرکل نیز در تداوم همین مسیر اســت و مبین تعریف یک فرآیند

فوریتی هم برخوردار نیستند ،می داند و دیگری که کامال این مسائل

میتواند فضای همکاری دو طرف را مبهم سازد.روشن است از آنجایی

یا ترتیبات جدید نیست .ما به تالش های مشترک برای حل و فصل

را در پیشخوان موضوعات مورد بررسی خود قرار داده است ،اختالف

که مقامات آمریکایی نتوانستند از مسیرهای سیاسی برای بازگشت

ســریع چند موضوع باقی مانده پادمانی ادامــه خواهیم داد.ایران و

نظر جدی وجود دارد .یکی همکاری ها را گسترده و رو به جلو و سریع

به برجام امتیازی دریافت کنند ،سعی دارند از مسیر آژانس برای خود

آژانس از دو سال پیش برخی موضوعات پادمانی را دنبال می کنند که

میداند و دیگری همچنان خواســتار همکاری های گســترده تر در

کیســهای بدوزند ،در حالی که روند همکاری ها در آژانس تاکنون با

مذاکرات و بررسی ها درباره این چند موضوع هم چنان جریان دارد و

کوتاهترین زمان ممکن است.آژانس در حالی خواستار«شفافسازی

حسن نیت از سوی ایران ادامه داشته اســت و با این اقدامات صرفا

مذاکراتی که قرار است در فروردین سال آینده برگزار شود نیز در مورد

و حلوفصل مسائل بدون تاخیر بیشتر» از سوی ایران است که ایران

مسیر همکاری تیره خواهد شد.

نقل قول روز

واکنش دوباره وزارت خارجه به اظهارات «محسن رضایی»
ت امورخارجه دراطالعیه ای با اشاره به اظهارات محسن رضایی ،دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام طی یکگفت وگوی رسانه ای درخصوص
روابط عمومی وزار 
عراق و سوریه اعالم کرد :آنچه گفته شده است دیدگاه شخصی مصاحبه شونده بوده و با نگاه جمهوری اسالمی ایران فاصله دارد و ایران در همه موارد و مقاطع بر
ت امور خارجه در ادامه
اساس اصل برادری به کمک دولتهای عراق و سوریه شتافت که جلوه بارز آن را در مبارزه با داعش میتوان دید.اطالعیه روابط عمومی وزار 
افزوده است  :ایران با درک خطر تروریسم بر منطقه و بنا به درخواست دولت عراق و سوریه برای مبارزه با داعش حضور پیدا کرد.محسن رضایی در گفت و گویی
که با فایننشال تایمیز داشته ،گفته  :ما از ملتهای منطقه که با تجاوز روبه رو هســتند ،دفاع خواهیم کرد به شرطی که از ما بخواهند به آنها کمک کنیم .برقراری
صلح و امنیت در منطقه را از وظایف خود می دانیم .هرچه منطقه ناامن باشد ،خسارات وارده به تجارت ما نیز بیشتر خواهد بود .این کمک ها در چارچوب منافع
ملی ایران خواهد بود .وی گفته است :از این به بعد ،هر یک ریال که به هرکسی بدهیم ،یک ریال را ادعا خواهیم کرد ،زیرا اقتصاد برای ما بسیار مهم است .هیچ
دلیلی وجود ندارد که ما به امنیت عراق و سوریه کمک کنیم و سپس ببینیم که سایر کشورها از مزایای اقتصادی بهره مند میشوند.

نماینده مردم قم در مجلس:

کاتولیکهای جهان با مرجع عالیقدر شــیعیان عراق اعالم کرد.وی در این باره گفت :دیدار پاپ و

رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای

آیتا ...سیستانی  40دقیقه به درازا کشید و فضای بســیار مثبتی داشت.این مقام عراقی افزود:

اســامی گفت :تصویب  FATFبندی به
پای اقتصاد کشور اســت.علیرضا زاکانی
داشــت« :ا فا یتیاف» کمکــی به رفع
تحریمها و انتقال پول به کشــور و تسهیل
مراودات کاری و پولی نمیکند بلکه بندی

اروپا به بی عملی نسبت به برجام پایان دهد
رییس جمهور با اشــاره به ســابقه عضویت ایرلند

این کشور به این موضوع ،اظهار داشت :فعال شدن

در شورای امنیت ســازمان ملل و مشی بی طرفانه

برجام به عنوان یک توافــق چندجانبه بین المللی

این کشور ،تاکید کرد :شــورای امنیت می بایست

منوط به لغو تحریم ها از ســوی آمریــکا و ایفای

در برابر دولت قبلی آمریکا به دلیل نقض قطعنامه

تعهداتکامل همه اعضاست.رییس جمهور با انتقاد

برخورد مناســب انجام می داد.حسن روحانی در

از بی عملــی و بی تحرکی اروپا نســبت به تعهدات

دیدار،ســایمون کاوونی وزیر امور خارجــه ایرلند،

برجامی ،افزود :جمهوری اســامی ایران متعهد به

ضمن اعالم آمادگی ایران برای همکاری با نهادهای

برجام و حفظ آن بوده و تنها طرفی اســت که برای

بینالمللی برای حل و فصل بحــران های منطقه،

آن هزینه پرداخته است؛ اما این وضع نمی تواند به

تاکیدکرد :بهترین راه برای حل مشکالت با همکاران

همین شکل تداوم یابد و برای حفظ و احیای برجام

اروپایی در ســطوح مختلف دوجانبه ،منطقه ای و

اجرای کامل قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان

بینالمللــی ،مذاکرات مبتنی بر احتــرام متقابل و

ملل از ســوی همه اعضای برجام ضروری اســت.

پرهیز از هرگونه تهدید و فشار است.روحانی با اشاره

وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار با اشــاره به

به شکست تحریم های غیرقانونی و فشارحداکثری

نقش این کشــور به عنوان عضو غیردائم شــورای

آمریکا علیه ملت ایران و اعتراف دولتمردان جدید

امنیت ســازمان ملل برای دو ســال آتی و جایگاه

به پای اقتصاد کشور است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی افزود FATF :آسیبپذیری ما را

تســهیلگری در اجرای برجــام و قطعنامه 2231
ســازمان ملل متحد ،گفت :خروج ترامپ از توافق
برجام یک اشتباه تاریخی بود و دولت جدید آمریکا
مصمم به بازگشت به برجام است.سایمون کاوونی
با بیان اینکه برجام را به عنوان یک توافق بینالمللی
برای صلح بسیار ارزشمند میدانیم ،افزود :ما تمام
تالش خود را برای حفظ برجام انجام خواهیم داد و
حاضریم هر نقش ممکن که میتواند به بهتر شدن
شــرایط و آغاز دوباره گفت وگوهــای همه اعضای
برجام کمک کند ،ایفا کنیم.

عکس روز

«صادق خان» شــهردار لندن
در جریــان کارزار انتخابــات
شهرداری لندن از کافه ای در
شمال لندن شــیر داغ خریده
است.

یک مقام دینی در شهر نجف اشرف در گفت وگو با آسوشــیتدپرس جزئیاتی جدید از دیدار رهبر

آیتا ...سیســتانی بر خالف اکثر دیدارهای خود در کنار ورودی اتــاق منتظر پاپ بود ،وی در اکثرا
دیدارهایش معموال درحالت نشسته منتظرمقامات دیدارکننده میماند.وی افزود :هنگام این دیدار
ازپاپ فرانسیس با چای و آب پذیرایی شد .درطول این مالقات پاپ فرانسیس و آیتا...سیستانی
ازماسک استفاده نکردند.مقام دینی عراقی درادامهگفت وگو با آسوشیتدپرس تاکیدکرد :دربیشتر
زمان این مالقات  40دقیقهای آیتا ...سیستانی بیشتر در حال سخنرانی بود.

سفرهمزمان پادشاه اردن ،نخستوزیرمالزی و ولیعهد
بحرین به عربستان

چندبرابر میکند و اگر راهکاری برای دور

به نقل از خبرگزاری فرانســه ،منابع آگاه در ریاض اعالم کردند که عبدا ...دوم ،پادشاه اردن ،محیی

زدن تحریمهــای ظالمانه وجود داشــته

الدین یاسین ،نخستوزیرمالزی و سلمان بن حمد بن عیسی آل خلیفه ،ولیعهد بحرین دوشنبه به

باشــد تا نفت را صادر و پول را به کشــور

عربستان سفر میکنند.طبق گفته این منابع ،سه مقام مذکور هرکدام به طور جداگانه دیدارهایی را با

منتقــل کنیــم ،پذیــرش  FATFمانع از

محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی انجام خواهند داد و قرار است که با وی درباره مسائل

آن میشــود.وی تصریح کرد :در واقع با

مختلف سیاســی ،اقتصادی و تقویت همکاری میان آنها و ریاض گفتوگو کنند.طبق این گزارش،

پذیــرش آن و بهاصطالح شفافســازی،

همچنین قرار اســت که در این دیدارها درباره آخرین تحوالت جنگ یمن و تالش های بینالمللی

دســتهای خود را در اقتصاد و دور زدن

برای توقف آن و همچنین حل و فصل مسئله فلسطین طبق ابتکارعمل صلح عربی گفتوگو شود.

تحریمهــا بــرای دشــمن رو میکنیــم
و هیچ عقل ســلیمی ایــن را نمیپذیرد.

طرح یک ادعا:

نماینده مــردم قم در مجلــس بیان کرد:

ارتش میانماربه دنبال ارتباط با آمریکاست

مطرح کرد که باید گفت اصال شــرطپذیر

به نظرمی رسد نظامیان میانماربه دنبال ارتباط با آمریکا و ارسال پیام مهمی بهکاخ سفید هستند.به نقل

دولت برای پذیرش  FATFشــروطی را
نیســت و اگر کشــور بــه آن بپیوندد ،در
ابتــدای بهانهجوییهــای دیگــری قرار
میگیریــم ،در حقیقــت  FATFموضوع
سیاسی اســت و اصال تخصصی نیست.
وی خاطرنشــان کرد :حتی پذیرش آن،
بهانهجویی بــرای دیگر مســائل ازجمله

راه سخت صادق
خان برای ماندن
درانتخابات

جزئیات اعالم نشده دیدارپاپ و آیتا ...سیستانی

تا تحریمها وجود دارد
 FATFرای نمیآورد

با اشاره به بررســی جوانب  FATFاظهار

در دیدار وزیر امور خارجه ایرلند مطرح شد:

بین الملل

موضوعات هستهای را بهوجود میآورد و
هرکدام از این بندها را اضافه کنیم ،خود را
گرفتارتر میکنیم و با ظلم مضاعفی مواجه
میشــویم.رییس مرکــز پژوهشهای
مجلس شــورای اســامی عنــوان کرد:
در مجمع تشــخیص مصلحــت نیز این
موضــوع موافقــان و مخالفانــی دارد و
موافقان نتوانســتند اســتدالالت کافی را
برای پذیرش  FATFبیاورند بنابراین در
مجمع به دور کارشناسی افتاد و مخالفان،
استداللهایشان ،قویتر است.

ازرویترز ،یک البیگراسرائیلیکاناداییکه توسط ارتش میانماراستخدام شده روزشنبهگفتکه نظامیان
میانمارعالقهمند هستند پس ازکودتا ازسیاستکنارهگیریکرده و روابط خود با غرب را تقویتکنند.آری
بن مناشه ،افسر اطالعاتی نظامی سابق رژیم صهیونیستی که پیشتر برای رابرت موگابه رییس جمهور
سابق زیمبابوه و ارتش سودانکارمیکرد ،مدعی شدهکه نظامیان میانمارحتی به دنبال استرداد مسلمانان
روهینگیایی هستندکه بهکشوربنگالدش پناهنده شده اند.این صحبتها درحالی مطرح شدهکه سازمان
ملل اعالم کرده از اول فوریه به بعد بیش از 50نفر در خشونت های میانمار کشته شده اند و در روز جمعه
فرستاده ویژه سازمان ملل خواستاراقدام فوری این سازمان علیهکشتارمردم توسط ارتش میانمارشد.

حال و روز«ترامپ» بدون شبکههای اجتماعی
«کیلی مکانانی» از افــراد وفادار به «دونالد ترامــپ» طی اظهاراتی در شــبکه فاکس نیوز درباره
محرومیت رییسجمهورسابق آمریکا ازشبکههای اجتماعی وکنارآمدن او با این مسئلهگفت«.کیلی
مکانانی» سخنگویکاخ سفید دردوره ترامپ ،با وجود تالشهای متعدد رییسجمهورسابق آمریکا
برای بازگشت به شــبکههای اجتماعی ،گفت او بدون آنها اوضاع خوبی دارد.سخنگوی سابق کاخ
سفیدکه بارها به دروغ پراکنی و ارائه اطالعات جعلی متهم شده بود و اکنون به «فاکس نیوز» شبکه
مورد عالقه ترامپ پیوسته ،طی سخنانی دراین شبکه به اظهارنظردرباره طرد ترامپ ازسوی رسانههای
اجتماعی پرداخت و گفت :او (ترامپ) گفته نداشتن توئیتر به نوعی آزاد شدن است .او زمان زیادی
برای خود دارد .فکرمیکنم اوضاعش بدون رسانههای اجتماعی خیلی خوب است.وی درادامه مدعی
شد :حذف ترامپ ازرسانههای اجتماعی نه با هدف ممانعت ازانتشاراطالعات غلط و ترویج خشونت
بلکه با هدف متوقفکردن او انجام شده است.

کافهاقتصاد
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اعالم دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۰به صورت ملی
با توجه به اینکه زیرساخت ها برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست ،تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰
کارگران همانند سنوات قبل به صورت ملی اعالم می شود.معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه

تغییرات ناگهانی دما موجب از بین رفتن ذرت  ۱۲شهر اصفهان شد و رکورد بی سابقه خسارت ها را به جا گذاشت؛

اجتماعی با بیان اینکه در نخستین نشست مزد شورای عالی کار دو ساعت بحث و گفت و گو شد و
مزایا ومعایب تعیین دستمزد منطقه ای در کشــور از نظر سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

سرما ،نفس کشاورزی را برید

در دستورکار وزارتخانه قرار گرفت ،گفت :مقرر شــد در یک کار تحقیقاتی و پژوهشی مزایا و معایب
اجرای تعیین دستمزد منطقه ای به عنوان ماده  ۴۱بررسی و اعالم شود.حاتم شاکرمی افزود :دراین
نشست مقرر شد چون شرایط اختصاصی و زیرساخت ها برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست،
تعیین حداقل دستمزد سال  ۱۴۰۰کارگران همانند سال های قبلی به صورت ملی اعالم می شود.وی
با اشاره به اینکه درسالجاری هشت جلسه کمیته تعیین مزد کارگران با حضور نمایندگان کارگران،
کارفرمایان و نمایندگان دولت تشکیل شده ،افزود :طبق دو شاخص تورم و سبد معیشتی مقرر شد
روز  ۱۸اسفند دومین نشست کمیته مزد کارگران تشــکیل و در نهایت در سومین جلسه ،دست کم
دستمزد کارگران در سال  ۱۴۰۰تعیین و اعالم رسمی شود.

منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه در سال جاری
کاهش محسوس دما ایام زیادی از زمستان و پاییز را به
خود اختصاص داد ،اظهار داشت :در این زمینه در استان

اصفهان شاهد کاهش دو تا سه درجهای دمای هوای

استان اصفهان نسبت به سا لهای گذشته بودیم

حمایت ۲۵میلیارد ریالی ازطرحهای فناوری
اطالعات و ارتباطات
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تا سقف  ۲۵میلیارد ریال ازطرحهای حوزه  ICTحمایت میکند.
جعفر قیصری ،رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت :در جلسه کارگروه بررسی طرحهای
شرکتهای درخواست دهنده وجوه اداره شده اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان اصفهان
مقرر شــد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از ۱۰طرح فناور حوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطات
شرکتهای فناور مستقر در این شهرک تا سقف ۲۵میلیارد ریال حمایت کند.این کارگروه از رییس
شــهرک علمی و تحقیقاتی ،رییس ســازمان نظام صنفی یارانهای ،مدیریت شعب پست بانک،
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری اصفهان و
برای بررسی و ارزیابی طرحهای این حوزه تشکیل میشود.

رییس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهن فروشان اصفهان:

ســرما و تغییــرات ناگهانی و خــارج از

را به خود اختصاص داد ،اظهار داشــت :در این زمینه در استان اصفهان

خسارات نیز بیمه کردن محصوالت کشــاورزی بهترین راهکاری است

فصل،چند سالی اســت که در کنار گرانی

شاهد کاهش دو تا سه درجهای دمای هوای استان اصفهان نسبت به

که ارائه شده است.

مردم توانایی خرید پیراهن نو ندارند

نهاده ها و نبود تعادل در بازار به یک تهدید جدی برای کشاورزی ایران

سالهای گذشته بودیم.

اما کشاورزان در ایران و به تبع آن استان اصفهان تمایلی به بیمه کردن

رییس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهن فروشان اصفهان با بیان این که بیشتر مشتریها این روزها

تبدیل شده است .گرمای هوا در هفته های پایانی زمستان و افت آن در

مرضیه محب رسول

وی با بیان اینکه این کاهش دما منجر به افزایش مصرف ســوخت و

محصوالت کشاورزی ندارند ،چون از یک سو بیمه ابزاری هزینه بر است

اوایل بهار و پاییز  ،خسارت های وسیعی به بار می آورد که دولت و جهاد

همچنین وارد شدن خساراتی به محصوالت کشاورزی شد ،ابراز داشت:

و مشکل نقدینگی در زمان انجام بیمه مطرح می شود و از سوی دیگر

کشــاورزی تالش کرده تا در ســال های اخیر با ترغیب کشــاورزان به

طی ســال جاری در مجموع  ۲۲هزار هکتار از محصوالت زراعی و باغی

بی اعتمادی کشــاورزان به اجرای تعهدات صنــدوق بیمه محصوالت

استفاده از بیمه ،بخش هایی از خســارت ها را جبران پذیر کند و یا در

اســتان تحت تاثیر ســرمازدگی قرار گرفتند.مدیرکل مدیریت بحران

کشــاورزی ،باال بودن هزینههای بیمه ،ضعف اطالع رســانی ،فقدان

واقع از بار مالــی آن برای دولت بکاهد؛ اما همچنــان بخش زیادی از

استانداری اصفهان با بیان اینکه کاهش شــدید دما در سال جاری در

شناخت کافی از نحوه ســاز و کار اجرایی ،میزان تعهدات و تبلیغات به

کشاورزان نســبت به پرداخت هزینه برای بیمه کشاورزی خوش بین

دو فصل بهار و پاییز منجر به وقوع این خســارات شد ،تصریح کرد :در

هنگام ،از دالیل اســتقبال نکردن کشــاورزان از صندوق بیمه بوده که

نیستند و سطح پوشش نامناسب بیمه ها و تشریفات اداری و سخت

فروردین ماه محصوالت زراعی غالت و کلزا و همچنین محصوالت باغی

هرکدام به تنهایی قابل نقد و بررسی است.

گیری های صنعت بیمه هم در عمل فرصتی برای استفاده از این امتیاز

هســتهدار مانند بادام و زردآلو در  ۹شهرســتان تحت تاثیر سرمازدگی

در حالی که سال گذشــته تنها  ۱۰درصد از کشــاورزان استان اصفهان

برای کشاورزان باقی نمی گذارد.

قرار گرفت.

نسبت به بیمه محصوالت خود اقدام کردهاند ،امسال اما با اطالع رسانی

امسال عالوه بر بهار که سرما  ،بخش وسیعی از محصوالت کشاورزی

وی با بیــان اینکــه در پاییز و به ویژه مهر ماه ،ســرمازدگی خســارت

این عدد به  ۵۰درصد افزایش یافته است ولی همچنان بخش زیادی

استان را نابود کرد ،در هفته های اخیر هم افت محسوس دما بسیاری

جدی بــه محصــول ذرت  ۱۲شهرســتان اســتان وارد کــرد ،افزود:

از کشاورزان خسارت دیده اند که برای جبران آن چشم انتظار مساعدت

از محصوالت از جمله ذرت کشت شده در اصفهان را خشکاند .آنگونه که

مجموع خسارات ناشــی از ســرمازدگی محصوالت باغی و زراعی در

دولت هستند ؛ دولتیکه سالگذشته تنها  30میلیارد تومان برای جبران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت :محصول ذرت در ۱۲

اســتان اصفهان تاکنون  ۲۴۹میلیارد تومان برآورد شده است.شیشه

خسارت کشاورزان در اصفهان پرداخت کرده و حتی اگر امسال همان

شهرستان استان دچار سرمازدگی شد.منصور شیشه فروش با اشاره به

فروش  ،مهم ترین راهــکار مقابله با ســرمازدگی را رعایت توصیهها و

مقداررا نیز بپردازد تنها کمترازیک هشتم خسارت بهکشاورزی اصفهان

اینکه درسال جاریکاهش محسوس دما ایام زیادی اززمستان و پاییز

توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی اعالم کرد و گفت :برای جبران

جبران خواهد شد.

اخبار

خبر روز
رییس جهاد کشاورزی کاشان:

مردم نگران تامین مرغ نباشند
رییس جهاد کشاورزی کاشــان گفت :هیچ جای نگرانی برای تامین مرغ عمده وجود ندارد .در
چند شب اخیر روزی  ۲۰تن کشتار گوشت مرغ گرم را داشتهایم و این مسیر ادامه خواهد داشت.
رضا مظلومی با بیان این که شهرستان کاشان رتبه پنجم در تولید مرغ گوشتی در استان اصفهان را
دارد ،اظهار کرد :نسبت به تامین مرغ شهرستان هیچ مشکلی نداریم و بهصورت میانگین  ۱۷تن
مصرف روزانه شهرستان است.
رییس جهاد کشاورزی کاشان با بیان این که هیچ جای نگرانی برای تامین مرغ عمده در کاشان
وجود ندارد ،گفت :در این چند شب اخیر روزی  ۲۰تن کشتار گوشت مرغ گرم را داشتهایم و این
مســیر ادامه خواهد داشــت.وی بابیان اینکه  ۲۰۰هزار مرغ ،طی  ۱۰روز اخیر آماده کشتار داریم،
افزود :جای هیچ نگرانی در خصوص تامین گوشت مرغ در شهرستان کاشان وجود ندارد و مردم
نگران نباشند.

فرماندار تیران و کرون:

رییس کمیسیون ویژه حمایت
از تولید ملی مجلس دهم:

کارنامه سوء مدیریت
دولت با کاهش نرخ دالر
ازبین نمیرود
یک نماینده ســابق مجلس گفت :ســوء
مدیریــت دولت طی ۷ســال و چند ماهه
گذشــته ،با اعــام کاهش نــرخ دالر در

تولید ،رفع معضل بیکاری و کاهش مهاجرتها منجر شده است.مجید حججی بیان کرد :امسال
هزار و  ۴۶۰میلیارد ریال تسهیالت بانکی اشتغالزایی توسط بخش خصوصی در این منطقه جذب
شد که این دسته از اقدامات فرصتهای خوبی در اشتغال و تولید فراهم کرد و مهاجرت از روستا به
شهر و کالنشهرها کاهش یافته است.فرماندار تیران و کرون اضافه کرد :این اتفاق فرصت خوبی را
برای رونق اقتصادی فراهم کرد و آینده خوبی را به همراه خواهد داشت که منفعت آن به کل کشور
و مردم این شهرستان میرسد.وی به اجرای پروژه مسکن محرومان دولت اشاره و اضافه کرد:
 ۲۰۰واحد مسکونی برای این شهرستان پیش بینی شــده بود که بر اساس ظرفیت و درخواست،
 ۲۵۰واحد تقاضا شده و  ۲هزار میلیارد ریال تسهیالت و بودجه حمایتی تاکنون جذب شده است.
به گفته حججی ،مقاوم سازی  ۱۵۵واحد روستایی با  ۱۵۰میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه
و بالعوض اقدامی دیگر برای رفع چالش فرسودگی مسکن روســتایی بوده و این روند به رونق
زندگی روستایی کمک کرده است.

فرماندار کاشان مطرح کرد:

توسعه صنعت عطرسازی درکاشان
فرماندار کاشان گفت :در حال برنامه ریزی برای توسعه صنعت ادکلن سازی در کاشان هستیم
که عالوه بر ایجاد اشــتغال ،درآمدزایی فراوانی هم از نظر تخصیص ارز برای کشور دارد.علی اکبر
مرتضایی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و مشکالت زیادی که برای صنعتگران و تولیدکنندگان
پیش آمد ،اظهار داشت :با وجود تمام مشکالت از جمله کرونا و تحریم و  ...صنعتگران کاشان در
سال جاری رسالت خود را به خوبی انجام دادند.وی با بیان اینکه حتی در همین دوران کارخانهای
در فاز توسعه خود برای  ۴۰۰نفر اشتغال ایجاد کرد ،ابراز داشت :در ایام همه گیری کرونا بیش از
دو هزار شغل در کاشان تثبیت شد.
مرتضایی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه در ســال جاری بیــش از  ۵۰۰کیلوگرم
اسانس گل محمدی از کاشان به خارج از کشور صادر شده است ،بیان داشت :در حال برنامه ریزی
برای توسعه صنعت ادکلن سازی در کاشان هستیم چراکه با توجه به فراگیری صنعت اسانس در
کاشان می توان در راستای گسترش صنعت تولید عطر نیز گامی موثری برداشت.

نرخ ارز را بــاال نگه داشتهاســت که بتواند
کســری بودجه خود را تامیــن کند ،گفت:
اگر بخواهیــم خو شبینانه نظــر بدهیم،
ســوء مدیریت دولــت در ایــن موضوع
برداشت میشود.
رییس کمیســیون ویژه حمایــت از تولید
ملی مجلس دهم با اشــاره به شرط رهبر
معظم انقــاب اســامی و مجلس برای
انجام مذاکره با آمریــکا مبنی بر لغو همه
تحریمها افزود :دولت جدید آمریکا روی
خوش به این شــرط نشــان نداد هاست،
اما میتوان به منابع ایران در کشــو رهای
همسایه امیدوار بود.
وی در پایــان بــا بیــان اینکه متاســفانه
دولت آقــای روحانی اقتصاد کشــور را به
تعبیری شــرطی کرد ،بیان کــرد :اقتصاد
ایران دو سال وابســته به برجام ،دو سال
پســابرجام ،دو ســال درگیر روابط با اروپا
و در حــال حاضر هم امیدوار بــه آمریکا و
دموکراتهاست.

رییس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهن فروشان اصفهان گفت:طی سال گذشته به اندازه یک ماه
هم فروش نداشتیم ۳۵ ،کارگاه در پاســاژی که من در آن فعالیت میکنم وجود دارد ،اکنون اگر
بازدیدی از آن داشته باشید ممکن است فقط کارهایی در این روزهای مانده به سال نو داشته باشند
که به تنهایی انجام میدهند و هیچ یک از کارگاهها شاگرد ندارند.
وی تصریح کرد :همه این موضوعات موجب رکود تولید پیراهن شده به طوری که حدود یک سال
است همه مشتریهای ما لباسهای قبل شــان را برای تعمیرات میآورند ،در واقع مردم توانایی
خرید پیراهن نو ندارند.

امروزه محصوالت این هنر بیشتر در موزههای یافت میشود .همچنین هزینه تولید چنین محصوالتی باالست و سرمایه زیادی برای تهیه مواد اولیه باید پرداخت
شــود .بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی ،تولید محصوالت نقدهدوزی چندان صرفه اقتصادی برای هنرمند ندارد.اللهیاری اضافه کرد :وضعیت هنر
نقدهدوزی بهتر از سایر هنرهایی است که در دست فراموشی است ،اما باید حمایتهای بیشتری از این هنر صورت گیرد.

بسته بودن مرزها ،درآمد گمرک را ثابت نگه داشت

اینکه آقــای روحانی به امیــد تصمیمات

فوالدگر با اشــاره به این نظریــه که دولت

هم میآیند؛ اما تا زمانی که پولی در جیب ندارند نمیتوانند خرید کنند.

استان اصفهان با بیان اینکه جایگاه هنر در گذشته در توده مردم بود ،گفت :با توجه به تنوع محصوالت ،هنرهایی همچون نقدهدوزی از سبد مصرف خارج شده و

کنترل کند ،در طول این دو دوره ریاســت

در روزهای پایانی کار دولت منطقی نیست.

است؛ اما میبینیمکه مردم دست خالی ازبازارها بازمیگردند ،مردم میخواهند خریدکنند به بازارها

فراموشی است .کاهش چشمگیر هنرمندان فعال در این حوزه از مهمترین دالیل فراموشی این هنر است .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

جمهوری ایــن کار را میکــرد.وی با بیان

نمیدارد بنابراین نصف شــدن قیمت دالر

پوشاک و لوازم خانگی و سایر صنوف وضعیت بدی دارند.وی افزود :درست است که بازارها شلوغ

وی افزود :امروزه و با ورود ماشینآالت به صنایع دستی و طراحیهایگوناگون و متنوع پارچه ،هنر نقدهدوزی چندان مورد توجه قرار نمیگیرد و متاسفانه در حال

میتوانســت و یا میخواســت نرخ دالر را

فرماندار تیران و کرون گفت :سرمایهگذاریهای هفت ســال اخیر در این شهرستان به اشتغال،

و زمانی که از آن خارج میشود غیر از مواد خوراکی و مایحتاج اصلی خودشان چیزی نمیخرند و

است.فریدون اللهیاری اظهارکرد :هنرنقدهدوزی ،هنرطراحی و تزئین روی پارچهها به خصوص پارچههای توری استکه پیشینهایکهن دراستان اصفهان دارد.

۱۲هزار تومــان ،گفت :آقــای روحانی اگر

و بایــدن تحریمها را به صــورت یکباره بر

شاید کاالی ارزان قیمتی پیدا کنند ،اما کامال مشخص است میگردند زمانی که به بازار وارد میشوند

مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت :هنر نقدهدوزی از مهمترین هنرهای استان اصفهان است که با توجه به ظهور صنایع ماشینی ،رفته رفته در حال فراموشی

دولت مبنی بر رســاندن نرخ دالر به قیمت

خوشبین به دولت جدید آمریکا نیســتم

بازار بی نهایت بد است ،مردم پولی برای خرید ندارند ،درســت است که به بازار مراجعه میکنند تا

گرانی مواد اولیه ،نقدهدوزی اصفهان را به کما برد

حمیدرضــا فوالدگر ،با اشــاره بــه تصمیم

جدید دولــت بایدن اســت  ،گفت :خیلی

مشتری وجود داشته باشد ،روزانهکمتراز ۳۵هزارتومان است.اکبریزدخواستی  ،اظهارکرد :وضعیت

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

روزهای پایانی کارش قابل توجیه نیست.

سرمایهگذاریهای تیران و کرون به اشتغال و تولید
منجر شد

برای تعمیرات پیراهنهای قدیمی خود مراجعه میکنند ،گفت :سود دوخت پیراهن در صورتی که

مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهان گفــت :در آمد
گمرکات اســتان اصفهان در مقایســه با پارســال
افزایش یا کاهش نداشته است.رسول کوهستانی
پزوه اظهار کرد :طــی  ۱۱ماهه ســال  ۱۳۹۹در آمد
گمرکات اســتان اصفهان بالغ بر  ۳هــزار میلیارد و
 ۲۲۳ریال بــوده که با وجود شــیوع ویروس کرونا
و بســته بودن مرزها در مقاطعی از سال جاری؛ در
مقایسه با پارسال کاهش نداشــته و معادل سال
 ۱۳۹۸بوده اســت.وی اظهار داشت :مطابق قانون
و مقررات وصول حقــوق ورودی ،مالیات بر ارزش

افزوده ،عوارض شــهرداری و سایر عوارضها نظیر

داده است.مدیرکل گمرکات استان اصفهان ،سایر

یک درصد هالل احمــر و حتی به منظــور حمایت

درآمدهای گمرکات اســتان اصفهان را  ۱۱۹میلیارد

از تولیدات داخلی وصول عــوارض صادراتی برای

ریال برشــمرد و تصریح کرد :ایــن درآمدها بابت

کاالهایی مانند سنگهای خام وکارنشده ،حبوبات،

عوارضهای صادراتی ،یک درصد هالل احمر و سایر

مرغ و ...به عهده گمرک است.رســول کوهستانی

مواردی است که وصول آنها مطابق قانون و آیین

پزوه اذعان داشت:طی این مدت بالغ بر یک هزار

نامهها و مقــررات به عهده گمرک بوده اخذشــده

میلیــارد و  ۵۵۵میلیون ریال  ۹درصــد مالیات بر

اســت که  ۳و  ۷دهم درصد از کل درآمد را به خود

ارزش افزوده و عوارض شــهرداری توسط گمرکات

اختصاص داده است.وی درخصوص ارائه تسهیالت

استان وصول شده که  ۴۸و  ۳دهم درصد از کل در

به واحدهای تولیدی و فعاالن مجاز اقتصادی بیان

آمد گمرکات اســتان اصفهان را به خود اختصاص

داشت :از ابتدای امسال تاکنون بابت حقوق ورودی

داده اســت.وی در ادامه اظهار داشت :طی  ۱۱ماهه

و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری بالغ

 ،۱۳۹۹گمرکات استان اصفهان یک هزار میلیارد و

بر  ۳۴۰میلیارد ریال ضمانــت نامه بانکی مدت دار

 ۵۴۸میلیون ریال حقوق گمرکی و سود بازرگانی از

اخذ شــده که جهت فعاالن مجاز اقتصادی از زمان

کا الهای وارداتی دریافــت کرده که  ۴۸درصد از کل

درخواســت ضمانت نامه بانکی یک ساله دریافت

در آمد گمرکات استان اصفهان را به خود اختصاص

شده است.

عکس روز
جلوه گری «سوغات
رفسنجان» دراصفهان
دو باغ بزرگ پسته در استان اصفهان
شــامل  ۱۰۸هــزار اصلــه درخت به
مساحت  ۱۱۰هکتارشامل  ۶۳هکتاردر
رحیم آباد شاهین شهر و  ۴۷هکتار در
زیار به بهره برداری رسید.برای اجرای
این طرحها ۱۴۰ ،میلیارد ریال هزینه و
زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
 ۲۹۰نفر فراهم شده است.
عکس :ایمنا

اخبار
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تزریق  ۲۸۰دوزواکسن کرونا ازابتدای واکسیناسیون
درچهارمحال و بختیاری
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مدارس رنگی و تاثیر آن بر روحیه دانشآموزان؛

رییس مرکزبهداشت چهارمحال و بختیاری ازتزریق  ۲۸۰دوزواکسنکرونا ازابتدای واکسیناسیون تاکنون
دراستان خبرداد و افزود :این واکسن ها با اولویتکادردرمان بخش مراقبت های ویژه و بخش بیماران
کرونایی تزریق شد .سید «راشد جزایری» با بیان اینکه واکسنکرونا هردو روزیکباربه استان ارسال می
شود و واکسیناسیون علیه این ویروس ادامه دارد ،اظهارکرد :طی روزهای آینده نیزبیش از ۵۰۰دوزواکسن
کرونا وارد استان می شود.رییس مرکزبهداشت چهارمحال و بختیاری تصریحکرد :ازاین تعداد واکسن
حدود  ۱۰۰دوزبه جانبازان شیمیایی و  ۱۴۰دوزبه سالمندان آسایشگاه ها تزریق می شود.جزایری با اشاره
به اینکه در بهار سال آینده و با تولید واکسن کرونا واکسیناسیون علیه این ویروس همگانی خواهد شد،
خاطرنشانکرد :پیش بینی می شود با تولید واکسنکرونا روزانه سه هزارنفردراستان واکسینه شوند.

بام ایران

مدیریت سبزدرمدارس چهارمحال و بختیاری کلید میخورد
محیط آموزشــی تاثیر بســزایی درمیزان یادگیری دانشآموزان و ایجاد
انگیزه تحصیل در بین آنها دارد.طی ســالیان اخیر مدارس متعددی در
سطح کشور توسط خیرین و دولت احداث شد ،اما بهنظر میرسد تنها در

وجود  ۱۰نقطه حادثه خیزدرلردگان

احداث مدارس بحث استانداردهای ایمنی دراولویت قرارگرفته و به مسئله

از مجموع  ۴۹نقطه حادثهخیز در اســتان چهارمحــال و بختیاری ۱۰ ،نقطه در شهرســتان لردگان واقع
شــده اســت.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت :از مجموع  ۴۹نقطه
حادثه خیز در استان  ۱۰نقطه در شهرســتان لردگان واقع شده اســت که باید برای رفع آنها اقدام کرد.
عزیزا ...روشــن افزود :از این تعداد تاکنون ســه نقطه حادثه خیز در لردگان اصالح شده و بقیه در حال
اصالح است.روشن اضافه کرد :نقاط حادثه خیز شهرســتان لردگان شامل جاده مشکدوزان ،سه راهی
منج ،سه راهی کلواری ،جاده ارمند به لردگان ،سهراهی پتروشــیمی لردگان ،سه راهی بردبُر ،پیچ آیینه
(تونل الغدیر) ،جاده صالحات به لردگان ،محور ارتباطی بیدله به لردگان و ســهراهی مرادان به لردگان

است.وی ادامه داد :از ابتدای امسال تاکنون  ۲۹مورد تصادف منجر به فوت ۴۶ ،تصادف جرحی و ۱۵۳
تصادف خسارتی درمحدوده شهرستان لردگان رخ دادکه دراین تصادفات  ۷۸نفرمجروح و  ۴۱نفرجان
خود را از دست دادند.روشن با اشاره به قرار گرفتن شهرســتان لردگان در مسیر پرتردد خوزستان گفت:
حذف نقاط حادثه خیز این شهرستان جزو برنامههای اولویت دار حوزه راهداری و حمل و نقل جادهای
چهارمحال و بختیاری است.

شادابسازی مدارس توجه چندانی نشده است.تعطیی مدارس در ایام
شیوعکرونا ،یک فرصت مغتنم برای متولیان است تا به بحث ایجاد نشاط
درمدارس توجه ویژهای داشته باشند تا وقتی دانشآموزان بعد ازیک وقفه
طوالنی وارد محیط آموزشی میشوند با انگیزه و نشاط بیشتری مشغول
به تحصیل شوند.شایدکمبود اعتبارات بهترین بهانه برای فرارازمسئولیت
باشد ،اما باید به این نکته توجهکردکه شادابسازی مدارس باکاشت چند
گیاه ،درخت وگل درمحوطه مدارس ،دیوارنویسی مدارس ،نصب نوارهای
رنگی و استفاده از رنگهای شاد در محیط مدرسه به سهولت امکانپذیر
است.زمانیکه محیط مدرسه را خانه دوم دانشآموزمینامیم ،دانشآموز
باید دراین مدرسه احساس نشاط ،آرامش و شادی داشته باشد ،بنابراین
رسیدن به این هدف نیازمند تدابیرخاص است.
شکوفایی استعداد دریک محیط شاد به خوبی اتفاق میافتد

حدود  6هزارهنرمند فعال درچهارمحال و بختیاری
حدود  6هزار هنرمند صنایع دســتی در اســتان چهارمحــال و بختیاری فعال هســتند .مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان گفت :این هنرمندان در  52رشته صنایعدستی
و هنرهای ســنتی چهارمحال و بختیاری فعالیــت دارند.مهرداد جوادی افــزود 12 :هزار هنرمند
صنایعدستی در این اســتان مجوز فعالیت رســمی دارند که از این تعداد پنج هزار و  500تا  6هزار
نفر بهصورت فعال در حال تولید هســتند.به گفتــه وی ،چهارمحال و بختیــاری در حوزه تولیدات
صنایعدستی و هنرهای سنتی از ظرفیتها ،پتانسیلها و قابلیتهای قابلتوجهی برخوردار است.

رییس اداره امور تربیتی ،مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی
ادارهکل آمــوزش و پرورش چهارمحال و بختیــاری درخصوص تاثیرات
ایجاد فضای بانشــاط در مدارس بر کودکان و نوجوانان ،اظهار کرد :ایجاد
فضای بانشاط تاثیرات بسیار خوبی بر دانشآموزان دارد ،زمانیکه فضای
مدارس شاد و بانشاط باشد ،بچهها روحیه بهتری خواهند داشت و میتواند
احساس تسلط برامورزندگی خود داشته باشند.احمد طاهریفرد ،افزود:
دانشآموزانی که در یک محیط بانشــاط تحصیل میکنند ،معموال زبان
گویاتری برای بیان احساســات خود دارند و راحتتر در مورد موضوعات
مختلف صحبت میکنند ،عموما افرادی که ناراحت و کســل باشند ،میل
کمتری به صحبت و بروز احساســات دارند.طاهریفرد با تاکید بر اینکه

توزیع میوه بازارشب عید درچهارمحال و بختیاری

در ذهن پویا افراد میتوانند مطالب گوناگون را به یکدیگر بســط بدهند،

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه میوه بازار شب عید

گفت :همچنین در این نوع ذهن افراد از جنبههای مختلف به مسئله نگاه

با قیمت ستاد تنظیم بازار در چهارمحال و بختیاری توزیع میشود ،اظهار داشت :میوه بازار شب عید
در چهارمحال و بختیاری در هفته آخر اسفند در این اســتان توزیع میشود.ا...کرم نصیری گفت:
قیمت میوه در ستاد تنظیم بازار مشخص میشود.وی با اشاره به اینکه  ۵۷۰تن سیب و پرتغال در
چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی شده است ،گفت :این میزان میوه برای جلوگیری از افزایش
قیمت میوه دربازارشب عید توزیع میشود.وی تاکیدکرد :نظارتها دربازاربرای جلوگیری ازافزایش
قیمت کاالها افزایش یافته است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری
بیان کرد :بازرسان در دو شیفت صبح و بعد از ظهر بر روند توزیع کاالها نظارت دارند.

میکنند و با خالقیت بیشتر موضوعات را در ذهن خود مورد پردازش قرار
میدهند.رییس اداره امور تربیتی ،مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای
اجتماعی ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه
شکوفایی استعداد در یک محیط شــاد بهخوبی اتفاق میافتد ،توضیح
داد :در این فضا فرد میل بیشتری به انجام کار دارد ،اما زمانیکه فرد دچار
بیحوصلگی است ،نمیتواند با سایرین بهخوبی ارتباط برقرارکند وکارهای
محوله را با حوصله و باانگیزه انجام دهد ،قطعا شــادی کمک بسزایی به

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

شکوفایی استعداد وکشف مسائل جدید میکند.وی با تاکید براینکه برای

راهکارهای جذب دانشآموزان برای حضوردرنمازخانه و ایجاد حس بهتر

فراهم کردن یک محیط شاد و بانشاط نیازمند رنگ هستیم ،یادآور شد:

برای حضوردراین محیط ،استفاده ازفرشهای زیبا ،بوی خوش و محیط

رنگ احساسات افراد را تحت تاثیرقرارمیدهد ،وقتی فرد دریک محیط با

تمیزاست ،همچنین دربحث فضایکتابخانه باید به دکوراسیون و چیدمان

رنگهای شاد و سرزنده مواجه میشود ،احساسات فرد درگیر میشود،

توجه ویژهای کرد ،این محیط باید دارای نور مناسب باشد و برای افزایش

همچنین رنگهای شاد موجب تمرکزدرافکارنیزمیشود.

هوشیاری دانشآموزان از رنگ سفید در این محیط استفاده کرد.رییس

طاهریفرد افزود :زمانیکه درمدرسه یک پیام دریک فضای شاد نگاشته

اداره امور تربیتی ،مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی ادارهکل

و یا نصب میشــود ،این پیام به سهولت توســط دانشآموزان دریافت

آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری عنــوان کرد :برای ایجاد فضای

میشود و افراد راحتترمیتوانند دراین فضا احساسات خود را بروزدهند.

شاداب و بانشاط در مدارس تالش شود ،در مناسبتها ،اعیاد و جشنها

رییس اداره امور تربیتی ،مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی

طراحی مناسبی صورت بگیرد ،اینکارسبب میشود این مناسب درذهن

ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیــاری با بیان اینکه میتوان

کودک ماندگارشود ،همچنین باید ازمجریان سرزنده و قاریان با لحن زیبا

در محیطهای مدارس از رنگهای مختلف برای ایجاد شــور و نشاط در

برای اجرای این برنامهها دعوت کنیم.وی با تاکید بر اینکه فضای شاد و

بین دانشآموزان استفاده کرد ،خاطرنشان کرد :بهطور مثال از رنگ قرمز

جذاب در مدارس موجب میشود دانشآموزان میل بیشتری به حضور

برای ایجاد انرژی ،رنگ آبی برای تسکین و آرامش ،رنگ زرد برای ایجاد

در محیط آموزشی داشــته باشــند ،تصریح کرد :برای ایجاد فضای شاد

انگیزه ،رنگ نارنجی برای شور نشاط و رنگ سفید برای ایجاد هوشیاری

در مدارس منع قانونی وجود ندارد ،آمــوزش و پرورش از تغییر در فضای

و شفابخشی در مدارس استفاده کرد ،این رنگها باید متناسب با فضای

مدارس ،درختکاری ،دیوارنویســی و رنگآمیزی مدارس به اســتقبال

مدارس استفاده شود.وی با اشاره به اینکه تناسب رنگ پوشش معلمان و

میکند و آن را درراستای پویایی ،پیشرفت تحصیلی و سالمت روانی دانش

روحیه شاد آنان نیزدرشادابی دانش آموزان تاثیردارد ،عنوانکرد :همچنین

آموزان می داند.طاهریفرد درپایانگفت :طی سالهای اخیر ،تحت تاثیر

میتوان در محوطه آموزشگاه با اســتفاده از گیاهان ،درختان ،گلدانهای

فضای جامعه ،تمرکز بر مسائل آموزشی در مدارس افزایش یافته است،

رنگی فضای شــادی را در مدارس فراهم کرد ،زیبایی محیط مدارس در

اما آموزش و پرورش سعی می کند تحصیل دانشآموزان در فضای شاد

امر یادگیری کودکان بسیار تاثیرگذار است.طاهریفرد ادامه داد :یکی از

و بانشاط صورتگیرد.

توسط معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت؛

بهرهگیری ازظرفیت غنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درتوسعه بخش کشاورزی

تقدیرازمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال وبختیاری

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان در نشســت بررسی روند صدور مجوزات بخش کشاورزی به توصیف جایگاه سازمان نظام

معاون قرآن و عترت وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی به پاس فعالیت های قرآنی و تالش ها و پیگیری های مستمرابراهیم شریفی ،دبیرشورای قرآنی چهارمحال

مهندسی کشاورزی پرداخت و افزود:باید از ظرفیت غنی کارشناسی اعضای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه بیشتر بخش کشاورزی استفاده

و بختیاری با ارسال سپاس نامه ،از وی تقدیر کرد .

کرد و با تالش بیشــتر در جهت حفظ و پایداری اشتغال و پیگیری حمایت های شغلی قدم برداشت .حســین بهرامی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی

عبدالهادی فقهی زاده ،معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخشی از این لوح تقدیر چنین ابراز قدردانی کرده است :کوشش صادقانه جنابعالی

کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک بازوی توانمند،ظرفیت مناسبی برای تسهیل و تسریع امور در بخش کشاورزی دارد به بیان مشکالت پیش روی تولید و

در عمل به وظایف محوله و خدمت خالصانه در پیشبرد امور  ،نوید بخش آینده ای پرثمر است که زمینه ساز بالندگی بیشتر فعالیتهای دینی و فرهنگ سازی

فضای کسب و کار پرداخت و انتظارات خود را از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بازگو کرد.حبیب ا...عالی انوری ،رییس سازمان نظام

قرآنی در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شــمار می رود بدینوسیله صمیمانه از زحمات ارزشمند جنابعالی در ســال  1399تشکر و نقدیر می کنم و

مهندسی کشاورزی استان نیز در حاشیه برگزاری این جلسه گفت :ماموریت و رســالت ما بر این است که دانش را از طریق صاحبان دانش در اختیار کشاورزان

دوام توفیقات شما را در خدمتگزاری به ساحت مقدس قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از خداوند متعال مسالت دارم .همچنین وی در این نامه از

کشور قرار دهیم تا بهره وری افزایش پیدا کرده و از این طریق مهندسین و فارغ التحصیالن بخش کشاورزی بهرهمند شوند.عالی انوری افزود :این نگاه و رویکرد

فعاالن قرآنی نیز قدردانی کرد .

ما در نظام مهندسی است و خود را مکلف می دانیم به این امر اقدام کنیم.

شایان ذکر اســت؛ عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و سید فخرالدین اســماعیلی ،مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در ادامه تاکید کرد :دوگانگی صدور پروانه باید برداشته شود و مرجع صدور پروانه یکپارچه سازی شود که این امر باعث

وتوسعه مشارکت های امور قرآن و عترت و مرتضی خدمتکار ،مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآن و عترت از امینی ،مدیرگروه قرآن و عترت و آرزو

کاهش هزینه ها خواهد شد.وی یادآور شد :موضوع جدیدی که برای ما مطرح شده سهم دانش از تولید است .اگر صاحب دانش باعث افزایش بهره وری شود

ایراندوست کارشناس قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی چهار محال و بختیاری به پاس کار در حوزه قرآنی از جمله برگزاری برنامه هایی قرآنی چون

این حق را دارد که درصدی از سهم تولید را به خود اختصاص دهد.

نخستین جشنواره قرآن منشور انقالب اسالمی و سایر فعالیت های قرآنی در سال جاری نیز تقدیر کردند.

مفاد آراء
 12/80هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
دولت آباد برخوار بخش  16ثبت اصفهان باســتناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی
و اسناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده  3قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،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 اســناد مالکیت صادر خواهد شد  .صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .
 -1برابــر رای شــماره  139960302018001663کالســه پرونــده
 1398114402018000016آقای مجید آشــتی جو فرزند محمد حسن بشماره
شناسنامه  1161صادره از اصفهان نسبت به  152/659سهم مشاع از 1285/498
سهم ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  1024/81متر مربع احداثی بر روی
قســمتی از پالک  393اصلی واقع در جاده نهر هاشــم بخش  16ثبت اصفهان
خریداری بطور مع الواسطه از آقای اصغر زارعان
 -2برابــر رای شــماره  139960302018001664کالســه پرونــده
 1398114402018000015آقای احمد آشــتی جو فرزند محمد حسن بشماره
شناسنامه  846صادره از اصفهان نسبت به  152/659سهم مشاع از 1285/498
سهم ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  1024/81متر مربع احداثی بر روی
قســمتی از پالک  393اصلی واقع در جاده نهر هاشــم بخش  16ثبت اصفهان
خریداری بطور مع الواسطه از آقای اصغر زارعان
 -3برابــر رای شــماره  139960302018001666کالســه پرونــده
 1398114402018000023خانم زینت آشــتی جو فرزند محمد حسن بشماره

شناسنامه  1488صادره از اصفهان نسبت به  230/117سهم مشاع از 1285/498
سهم ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  1024/81متر مربع احداثی بر روی
قســمتی از پالک  393اصلی واقع در جاده نهر هاشــم بخش  16ثبت اصفهان
خریداری بطور مع الواسطه از آقای اصغر زارعان
 -4برابــر رای شــماره  139960302018001665کالســه پرونــده
 1397114402018000068آقای محمدرضا آشــتی جو فرزند محمد حســن
بشماره شناسنامه  2439صادره از اصفهان نســبت به  750/063سهم مشاع از
 1285/498سهم ششــدانگ یک باب کارگاه به مســاحت  1024/81متر مربع
احداثی بر روی قسمتی از پالک  393اصلی واقع در جاده نهر هاشم در بخش 16
ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه و بی واسطه از آقای اصغر زارعان
تاریخ انتشار نوبت اول1399/12/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/12/18 :
م الف 1098009 :ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء
 12/81هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
دولت آباد برخوار بخش  16ثبت اصفهان باســتناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی
و اسناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل
محرز گردیده اســت لذا طبق ماده  3قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،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 اســناد مالکیت صادر خواهد شد  .صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .
-1برابــر رای شــماره  139960302018001670کالســه پرونــده

 1398114402018000060آقای مرتضی ایلیا فرزند حسین بشماره شناسنامه
 42885صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه
به مســاحت  251متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  313اصلی واقع در
منطقه صنعتی دولت آباد بخش  16ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
-2برابــر رای شــماره  139960302018001671کالســه پرونــده
 1398114402018000059آقای منصور ایلیا فرزند حسین بشماره شناسنامه
 45061صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه
به مســاحت  251متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  313اصلی واقع در
منطقه صنعتی دولت آباد بخش  16ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/12/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/18 :
م الف  1096936 :ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
رای غیر قابل افراز
 12/82خواهان  :آقای امیــر تنباکوکار  ،خوانده  :آقایان پرویــز و علی بوذری ،
خواسته  :افراز دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب اطاق شماره پالک  3فرعی از
 5977اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی کاشان بانضمام یک ششم سهم مشاع
از  15سهم ششدانگ مشاعات خانه مذکور  ،گردش کار  :نظر به اینکه آقای امیر
تنباکوکار بموجب تقاضای وارده شماره  1399/11/18 – 4036617درخواست
افراز قدرالسهم خود از ششدانگ یکباب اطاق شماره  3فرعی  5977اصلی واقع
در بخش یک کاشان بانضمام مشاعات را نموده که با توجه به استعالم و گواهی
عدم سند مالکیت معارض گزارش گردیده و چون تابع مشاعات میباشد قابل افراز
نمیباشــد بنابر این با توجه به مراتب فوق رای غیر قابل افراز صادر و به مالکین
ابالغ تا چنانچه به رای مذکــور اعتراض دارند وفق مقررات بــه مراجع قضائی
ذیصالح جهت رسیدگی اقدام نمائید  .م الف 1108349 :مهدی اسماعیلی
طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان
تحدید حدود اختصاصی
 12/83شــماره نامــه  1399/12/10-139985602024012657 :نظــر به
اینکه به موجب آراء شماره  139960302024002840مورخ  1399/06/24و
 139960302024002855مورخ  1399/06/25و هیــات قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  92/45متر مربع تحت شــماره فرعی  4657از اصلی  4483مفروز و
مجزی شده از شــماره  66فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش  5ثبت اصفهان

در مالکیت آقای حمید هدایت فرزند براتعلی و خانم اکرم قاســمی فرزند بهروز
مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره
ذیل ماده  13قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم
در روز چهارشنبه مورخ  1400/01/18ســاعت  9صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ
تسلیم اعتراض به این اداره ،ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید،
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.
م الف 1103127 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 12/84شماره نامه  1399/12/10-139985602024012638 :نظر به اینکه
تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  50/61متر مربع تحت شماره
فرعی  26288از اصلی  5000واقع در بخش  5ثبــت اصفهان در مالکیت خانم
نسترن کاظمی اســفه فرزند مرتضی مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه
تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون فوق الذکر و طبق
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/01/16
ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه
مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و
اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت
مجلس تحدید حدود و فقط تا  30روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده
 86آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ،ظرف یک ماه
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست
را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید ،درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را
دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد .م الــف 1102392 :قویدل رئیس
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

جامعه
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بامسئولان
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان:

چهارصدمین مرکزنیکوکاری استان شروع به کارکرد
معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در مراسم

 ۳شهر اصفهان برای مناسبسازی معابر انتخاب شد؛

افتتاح اولین مرکز نیکوکاری مدرسه در دبستان حاج حسن اصالنی خاطر نشان کرد :تجربه نشان
داده در حمایت از نیازمندان هر جا که مردم پای کار باشند موفق خواهیم بود ،ولی اگر فقط تکیه

اصفهان با معلوالن مهربان تر می شود

بر دولت و کمیته امداد باشد با توجه به گستردگی مشــکالت و تنوع آن ،نمی توانیم از پس همه
مشکالت برآییم.حمیدرضا طاهری گفت :کمیته امداد در سال های اخیر ،به روش های مختلف،
همیشه متکی به کمک های مردمی بوده ،اما در ابتکاری نو ،مراکز نیکوکاری را ایجاد کرده است.
این مراکز عمدتا مردم نهاد هســتند که محله محور بوده و توســط معتمدین مردم در محالت،
مدیریت و اداره می شــوند و مرکز نیکوکاری ســرای احســان نیز به عنوان چهارصدمین مرکز
نیکوکاری استان شروع به کار کرد.
وی افزود :با بررســی خیرین محالت و با اختیارات کامل با توجه بــه ظرفیت های محله ،مراکز
نیکوکاری شکل می گیرند .این مراکز عالوه بر جذب خیرین و نیکوکاران در شناسایی نیازمندان،
موثر هستند و به لطف خدا در ســال جاری این مراکز بیش از دویست میلیارد تومان کمک جمع
آوری و میان نیازمندان محله خود توزیع کرده اند.

از جمله ایراداتی که در ایستگاههای«بی آرتی» برای
سوار و پیاده شدن معلوالن وجود داشت به شهرداری

ابالغ شد تا ایستگاهها را برای معلوالن مناسب سازی
کنند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمیرم:

دانشآموزان برخی مناطق
ناچاربه حضوردرکالس درس هستند
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ســمیرم گفت :دانش آموزان برخی مناطق شهرستان سمیرم
از داشتن گوشی هوشــمند ،تبلت ،و حتی از شبکه آموزش ســیما محروم هستند.محمدنادری
سمیرمی اظهار کرد :سمیرم از جمله مناطق مرتفع و کوهستانی استان اصفهان است که پراکندگی
زیاد روستایی و عشایر آن حتی برای آنتن دهی تلفن همراه در برخی نقاط این شهرستان مشکل
آفرین شــده اســت.وی افزود :فقر مالی و اقتصادی برخی از خانوادهها به ویژه در روســتاها و
خانوارهای عشایر برای خرید گوشی همراه مشکل بزرگ این مناطق است ۸۹۰.دانش آموز این
شهرستان از داشتن گوشی هوشمند ،تبلت و حتی محروم از شــبکه آموزش سیما هستند که از

وقتی در شهر راه می روید ،اگر نتوانید از

را با تمام محــدو یت ها وفق داده و در محیط شــهری تردد کنند نمی

مورد بررسی قرار میگیرد.وی اضافه کرد :یکی از مباحث حائز اهمیت

پیاده رو ها عبور کنیــد ،از خیابان بدون

توانند از سالمت خود و امنیت خیابان ها و پیاده راه ها مطمئن باشند.

اســتفاده معلوالن از ناوگان حمل و نقل عمومی اســت که مقرر شد

خطر رد شوید یا از سیســتم حمل و نقل عمومی به راحتی بهره ببرید،

همین امســال فرد نابینایی در «بی ار تی» اصفهان به دلیل برخی از

امکانات الزم فراهم شــود.غالمی تصریح کرد :از جمله ایراداتی که در

چه حس و حالی پیدا می کنید؟ کالفگی ،خشم و استرس سریع ترین

بی احتیاطی هــا فوت کرد؛ اتفاقی که میتوانســت با آگاهی دهی به

ایستگاههای«بی آرتی» برای سوار و پیاده شدن معلوالن وجود داشت

پریسا سعادت

این تعداد  ۴۰درصد دانش آموزان ابتدایی ۳۴ ،درصد محصالن متوسط اول و  ۳۰درصد فراگیران
متوسط دوم بی بهره از گوشی و اینترنت هستند.نادری بیان کرد :این روزها هر چند کرونا و زلزله
پی درپی شرایط بسیار سختی برای نظام تعلیم و تربیت دانش آموزان این مناطق ایجاد کرده ،اما
باهمت معلمان این منطقه دانش آموزان با حضور در کالس از قافله علم آموزی عقب نیفتاده اند.

حس هایی اســت که به ســراغ شــما می آید و اولین فکری که به

ماموران اتوبوس رانی و اجرای برخی از تمهیدات رخ ندهد .این دست

به شهرداری ابالغ شد تا ایســتگاهها را برای معلوالن مناسب سازی

ذهنتان خواهد رسید این اســت که چقدر شهر برای زندگی سخت و

از اتفاقات تلخ در سطح شــهرهای بزرگ و کوچک البته هر روز تکرار

کنند.وی با بیان اینکه برای مناســب سازی ایستگاههای «بی آرتی»

شناسایی  38هزارکارگاه تولیدی با خطرپذیری باال

پیچیده است  .حاال این حس و حال سخت و رنج زیاد سهم هر روزه

می شود.

شــهر اصفهان حدود ســه میلیارد تومان اعتبار نیاز است،خاطرنشان

بیش از  120هزار معلولی است که در استان اصفهان زندگی میکنند؛

بر اســاس اعالم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان،

کرد :همچنین برای راه اندازی سامانه حمل و نقل توسط شهرداری ۲۰

تاکنون  ۳۸هزار کارگاه تولیدی با میزان خطر پذیری باال در انتقال شیوع کرونا در کشور شناسایی

افرادی که از بدیهی ترین حقوق شــهروندی خود به دلیل محدودیت

سه شــهر بهارستان ،مجلســی و فوالدشــهر به عنوان آزمایشی برای

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

های فیزیکی محروم هســتند و بــا وجود وعده های مســئوالن اما

مناسب سازی معابر انتخاب شــده اند.حجت ا ...غالمی در حاشیه

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت :مقرر شــد

مناسب سازی ها برای معلوالن نه تنها در استان اصفهان بلکه تقریبا

سومین جلســه مناسب سازی اســتان اصفهان افزود :این سه شهر

در سرویسهای بهداشتی اســتان و مجموعه پارکها یک سرویس

در کل کشور به شدت کند و ناکافی است.

تازه تاسیس برای اجرای این مهم انتخاب شدند تا الگویی برای سایر

خاص برای معلوالن در نظر بگیرند.وی ابــراز امیدواری کرد :با برنامه

هر چند بیش از ســه ســال از راه اندازی دبیرخانهای در بهزیســتی

شهرها باشند.وی ادامه داد :کارت تردد معلوالن برای تمامی افرادی که

ریزیهای صــورت گرفته بخش قابــل توجهی از موانعی که ســر راه

اصفهان برای پیگیری مناســب ســازی معابر می گذرد و مســئوالن

اداره کل بهزیستی معرفی میکند ،توسط شهرداری اصفهان تا پایان

معلوالن در بخشهای مختلف وجود دارد ،برطرف شود.غالمی بیان

بهزیستی ادعا دارند که  40درصد معابر اصفهان برای معلوالن مناسب

سال صادر خواهد شد.

کرد :به لحاظ حساسیت موضوع چهارمین جلسه ستاد مناسب سازی

سازی شده اما آنچه مشهود است این اقدامات هنوز مشمول بسیاری

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان بیان کرد :سامانه

استان تا پایان سال برگزار خواهد شد تا بتوانیم در ایام نوروز خدمات

از افراد معلول جامعه نشده و هنوز بسیاری از معلوالن حتی اگر خود

حمل و نقل معلوالن توسط شهرداری اصفهان ارائه و در جلسات آینده

بیشتری را به معلوالن ارائه دهیم.

خبر روز

اخبار
دستگیری طراح اینترنت بانک جعلی دراصفهان
رییس پلیس فتای استان اصفهان از دســتگیری فردی که با طراحی و راه اندازی اینترنت بانک
جعلی اطالعات کارت بانکی یکی ازشهروندان را ســرقت کرده و به وسیله آن  100میلیون ریال از
حساب وی برداشت کرده بود ،خبرداد.
ســید مصطفی مرتضوی اظهار داشت :در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه طی چند
مرحله از حســاب بانکی وی به صورت اینترنتی ســرقت شــده ،بررســی موضوع در دستور کار
کارشناسان پلیس فتای اســتان اصفهان قرار گرفت .رییس پلیس فتای استان اصفهان افرود:
شاکی در تحقیقات صورت گرفته عنوان داشت قصد انجام عملیات بانکی از طریق اینترنت بانک
خود را داشــتم که با جســت وجوی نام اینترنت بانک مورد نظر در گوگل وارد اولین سایت شدم
ســپس هرچه تالش کردم موفق به انجام عملیات بانکی خود نشــدم و پس از دقایقی متوجه
شدم در چند مرحله  100میلیون ریال از حســابم برداشت شده است.وی اظهار داشت  :سرانجام
کارشناسان با بهرهگیری از روشهای علمی و تخصصی موفق به شناسایی مجرم و دستیابی به
اطالعات هویتی وی شده و متوجه شدند ســارق با ایجاد یک سایت جعلی شبیه اینترنت بانک،
اطالعات حساب بانکی کاربران را سرقت میکند.
مرتضوی خاطرنشان کرد :پس از محرز شــدن هویت متهم برای پلیس و جمعآوری مستندات
کامل و جامع ،پرونده وارد مرحله عملیاتی شد و پس از تشریفات قضایی متهم در محل اختفای
خود در یکی از شهرستانهای استان دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

توقیف بیش از ۱۱میلیارد کاالی قاچاق دراصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان داشت :ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی
انتظامی اســتان در پی اجرای طرح بازدید و سرکشی از انبارها و باربریهای سطح شهر اصفهان
به وجود چندین محموله کاالی خارجی در یک انبار مشکوک و در بررسیهای دقیق صورت گرفته
دریافتند که کا الهای مذکور فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی هستند.
سرهنگ محمدرضا هاشمی فر افزود :در این عملیات  ۶۷هزار و  ۴۸۰کیلو نهاده دامی ۷۱۷ ،قلم
لوازم آرایشی و بهداشــتی ۲ ،هزار و  ۶۶عدد ابزار آالت و  ۱۴دستگاه تبلت خارجی کشف و توقیف
شد.جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ،ارزش محمولههای قاچاق مکشــوفه در این
عملیات را برابر اعالم کارشناسان مربوطه  ۱۱میلیارد و  ۸۲۷میلیون ریال عنوان کرد و گفت :در این
عملیات  ۳دستگاه کامیون که در حال تخلیه کا الهای مذکور بودند ،توقیف شد.این مقام انتظامی
بیان کرد :در این رابطه  ۷نفر که خــود را مالک کا الهای مذکور معرفی کردند دســتگیر و پس از
تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا
در اصفهان اعالم کرد:

اعالم آخرین وضعیت
رنگ بندی از ۲۵اسفند

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در
اســتان اصفهان گفت :مقرر شد وضعیت
رنگ بندی اســتا نها مبنای ســفرهای
نوروزی قرار بگیرد به همیــن دلیل افراد

متوقف کردند.
آن را مورد بازرســی قرار دادند که در نتیجه این عملیات  ۲۴دســتگاه انواع لوازم خانگی خارجی
که همگی فاقد مدارک قانونی بوده و به صورت قاچاق تهیه شــده بودند را کشف کردند.فرمانده
انتظامی شهرستان شاهین شــهر و میمه با بیان اینکه به گفته کارشناسان مربوطه ارزش ریالی
اموال مکشوفه یک میلیارد ریال است ،اظهار داشت :در این رابطه پرونده تشکیل و برای رسیدگی
قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

اخطار داده شده است.وی با بیان اینکه کمیته فرهنگی و بهداشتی برای اجرای دستورالعملهای
بهداشتی و کنترل کرونا در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تشکیل شده ،افزود :در حال حاضر۲۰
هزار مسئول ایمنی تعیین صالحیت شده در کارگاهها فعال هستند.در حال حاضر به ازای هر ۱۵
هزار نفر ،یک بازرس کار در کشور فعالیت دارد که این تعداد در اصفهان به عنوان استانی ،کارگری
و صنعتی به ازای هر  ۱۷هزار نفر یک بازرس وجود دارد.

جانشین سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) با بیان اینکه قرارگاه مواســات و کمک مومنانه امام حسن مجتبی(ع) متشکل از دستگاه ها و ارگان های مختلف
برای کمک به نیازمندان شکل گرفته است ،گفت :امیدواریم در هیچ محله ای هیچ محرومی بدون غذا و مایحتاج نماند ،این قرارگاه در محالت با هدف هم افزایی
بیشتر مردم محل تشکیل خواهد شــد و همه مردم محل میتوانند در این قرارگاه ها مشارکت داشته باشند.سرهنگ علی مقواساز اظهار کرد :با تشکیل قرارگاه
شهید حاج قاسم سلیمانی در محالت اتفاق خیلی خوبی افتاد و باعث غربالگری  ،شناســایی محرومان و کمک به مردم و اقشار مختلف جامعه شد.جانشین
سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) افزود :قرارگاه مواسات و کمک مومنانه امام حسن مجتبی(ع) متشکل از سپاه صاحب الزمان(عج) ،دفتر رسیدگی به امور
مساجد ،نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،اتاق بازرگانی ،کمیته امداد  ،نماینده استانداری ،مسئول سیاستگذاری امور ائمه جمعه ،شهردارها ،اتاق
اصناف ،نمایندگی آستان قدس رضوی ،سازمان تبلیغات اسالمی و صدا و سیماست و جهت هم افزایی بیشتربرایکمک به نیازمندان شکلگرفته است.مقواساز
با تاکید بر اینکه شعار قرارگاه با «سالمت  ،معنویت  ،معیشت» شکل گرفته اســت ،گفت :این قرارگاه در محالت با هدف هم افزایی بیشتر مردم محل تشکیل
خواهد شد و همه مردم محل میتوانند در این قرارگاه ها مشارکت داشته باشند.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش اصفهان:

بحث امروز ســفرهای نوروزی اســت که

آموزش مجازی تا اواخرهفته سوم اسفند به قوت خود باقی است

مقرر شــده تا وضعیت رنگبندی شهرها

اسفندماه ،اظهار کرد :هر سال تا  ۲۶اسفندماه برنامه

استان اصفهان ،تصریحکرد :درهفتههایگذشته وزیر

آموزشــی برای دانشآموزان ادامه دارد و امسال هم

آموزش و پرورش تعطیلی آموزش آنالین درایام نوروز

آموزش آنالین تا اواخر هفته سوم اسفندماه به قوت

را اعالم کردند و برنامه آموزشــی برای دانش آموزان

خود باقی است و برای هفته چهارم مطابق اعالم نهایی

بعد از نوروز آغاز میشــود ،امسال پیک نوروزی برای

وزارت آمــوزش و پرورش زمــان تعطیلی آموزش در

دانشآموزان ارائه نمیشــود به دلیل این که مطابق

روزهای پایانی اســفندماه به استانها ابالغ میشود.

ارزیابیهای ســالهای قبل ،پیکهای نوروزی برای

حجــت ا ...غالمی ادامــه داد :مهمترین

و اســتا نها مبنای ســفرها قــرار گیرد.
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در
اصفهان با بیان اینکه سفر به همه شهرها
و اســتانهایی که در وضعیــت نارنجی و
قرمز قرار دارند ممنوع اســت ،ادامه داد:
همچنین سفر از استانهای قرمز و نارنجی
به سایر اســتانهای چه در وضعیت زرد و
یا آبی ،ممنوع است.وی خاطرنشان کرد:
برای استان اصفهان در شــرایط فعلی که
در وضعیــت زرد و آبی قرار دارد ســفر به
سایر اســتانها با این شرایط امکان پذیر
است ،اما با رعایت دقیق دستورالعملهای
بهداشــتی و رزرو محل اقامت در استان
مقصد.
غالمــی اضافــه کــرد :هتلهــا و مراکز
اقامتی کــه تاییدیه بهداشــت و درمان را

معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهانگفت:
هر سال تا  ۲۶اسفندماه برنامه آموزشی دانشآموزان
ادامه دارد و امســال هم آموزش آنالین تا اواخر هفته
سوم اســفندماه به قوت خود باقی اســت و در هفته
چهارم مطابق اعالم نهایــی وزارت آموزش و پرورش
زمان تعطیلی آموزش در روزهای پایانی اسفندماه به
استانها ابالغ میشود.لیال ســادات ابطحی با اشاره
به روند آمــوزش دانشآموزان طــی روزهای پایانی

عکس روز

دارند میتوانند در اســتانهای زرد و آبی
با رعایت دســتورالعملهایی بهداشــتی

فرمانده انتظامی شهرســتان شــاهین شــهر و میمه گفت :مامــوران پاســگاه مورچه خورت

سرهنگ علی صادقی افزود :ماموران پس از متوقف شدن خودرو طی هماهنگی با مقام قضایی

معرفی و به هشت هزار کارآفرینی هم که دســتورالعملهای بهداشتی را کمتر رعایت کرده بودند،

تشکیل قرارگاه امام حسن(ع) با هدف محرومیت زدایی محله به محله دراستان اصفهان

رنگبندی ها اعالم میشود.

خانههــای اســتیجاری ،مهمانســراها،

جنوبــی به ســمت تهــران در حرکت بود ،مشــکوک شــده و آن را برای بررســیهای بیشــتر

بازرسی ها ،متصدی ۸۲۰کارگاه که دستورالعملهای بهداشتی را رعایت نکرده اند به مراجع قضایی

زیرا از  ۲۵اســفند ماه آخریــن وضعیت

توقیف اتوبوسی با یک میلیارد لوازم خانگی قاچاق
محدوده پلیس راه اصفهان _کاشــان به یک دســتگاه اتوبوس مســافربری که از استانهای

تراکم جمعیتی بیش از ۵۰نفر) به صورت مستمر صورت گرفته است.حاتم شاکرمی افزود :در این

نباید برای سفرهای نوروزی تعجیل کنند،

اقامت داشته باشــند ،بنابراین مدارس،

فرماندهی انتظامی شهرســتان شــاهین شــهر و میمه حین کنتــرل خودروهــای عبوری در

شده اســت.معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :از آغاز شیوع کرونا تاکنون
 ۴۰۰هزار مورد بازرسی از  ۳۸هزار کارگاه تولیدی کشــور با خطر پذیری باال در شیوع کرونا (دارای

مراکــز دولتــی ،کمپهــای نــوروزی و
چــادر زدن در پــارک و بوســتان ممنوع
است.ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونا
در اصفهان افزود :در ایام نوروز در مبادی
ورودی اســتان کنترل و نظارت شــدید
برای ورود خودروهای غیــر بومی متعلق
به اســتانهای قرمز و نارنجــی خواهیم
داشت.

تریلری با  30تن
کاغذ درآتش
سوخت
یک تریلی در اصفهــان با بار
 30تنی کاغذ در آتش سوخت.

وی با بیان این که هنوز شیوهنامه نهایی در این زمینه

دانش آموزان بار آموزشــی نداشــت.وی ادامه داد:

به استان اصفهان ابالغ نشده اســت ،افزود :در حال

ســالهای گذشــته دانشآموزان برای تکمیل این

حاضر بخشنامهای به اداره آموزش و پرورش اصفهان

پیکها در نوروز اضطراب و نگرانی زیادی داشــتند و

مبنی بــر تعطیلی آموزشهای مجازی اعالم نشــده

تعدادی همان ابتدای سال پیکها را کامل میکردند

و روند آموزش آنالین در اپیدمــی کرونا برای دانش

و عدهای هم تکمیل آن را در روزهای پایانی تعطیالت

آموزان ادامه دارد.معــاون ابتدایی آموزش و پرورش

نوروزانجام میدادند.

فوتبالجهان
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پاریسنژرمن به دنبال به خدمت گرفتن «دخیا»
پاری سن ژرمن مشغول رصد کردن اوضاع داوید دخیا در منچستریونایتد است و قصد دارد در فصل
نقل و انتقاالت در تابستان دست به حرکتی بلندپروازانه در راستای به خدمت گرفتن این دروازه بان

با نگاهی به هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال؛

اسپانیایی بزند.پاریسی ها که بر خالف

لیگ صفر -صفر ،مثل« سپاهان» زیبا باشید
در ِ

بسیاری از دیگر باشگاه ها مشکل مالی
ندارند ،می خواهند بدانند که آیا ممکن
است بتوانند در تابستان این دروازه بان
 30ساله که به تازگی پدر شده است ،را از
چنگ منچستریونایتد درآورند؟PSG
یکی از معدود باشــگاه ها در سراســر
جهان است که توانایی پرداخت دستمزد
هفته ای  450هزار یورویی دخیا را دارد
و می تواند پیشنهادی وسوسه کننده به
منچستریونایتد ارائه دهد.سان گزارش کرده که مائوریســیو پوچتینو به دنبال دروازه بان جدیدی
است که پیراهن شــماره یک  PSGرا به تن کرده و جانشــین کیلور ناواس ،دروازه بان سابق رئال
مادرید ،در این تیم شود.همچنین پیش از این شایعاتی مبنی بر ارتباط پوچتینو با دروازه بان سابق

سپاهان 6 ،بر یک آلومینیوم اراک را در هم کوفت.

خود در تیم تاتنهام ،هوگو لوریس ،نیز مطرح شده بود اما اکنون  PSGعالقه مند به داوید دخیاست.

پرسپولیس در مقابل صنعت نفت کسالتبار بازی کرد

شیاطین سرخ به مشکل خورده و با انتقادات زیادی مواجه شده است .این دروازه بان اسپانیایی در

مطهری فوالد را شکست داد تا با روحیهای بهتر برای

داوید دخیاکه هنوزدو سال ازقراردادش با منچستریونایتد باقی مانده ،درماه های اخیردرون دروازه

و استقالل در بازگشت فرهاد مجیدی با پنالتی ارسالن

روزهای گذشته تصمیم گرفت که برای تولد نخستین فرزندش به اسپانیا پرواز کند و به این ترتیب

سپاهان و پرسپولیس کری بخواند

دین هندرسون ،دروازه بان دوم یونایتد ،این فرصت را یافت تا خود را به عنوان دروازه بان شماره یک
شیاطین سرخ ثابت کند.سان گزارش کرده که اوله گنار سولسشر تصمیم دارد در تابستان به یکی از
دو دروازه بان خود اجازه ترک باشگاه را بدهد و این خبر اکنون باعث ایجاد امیدواری در پاریس شده
است .نام هندرسون  23ســاله نیز در ارتباط با چندین باشگاه مطرح است و باید دید که یونایتد به
کدام یک از دو دروازه بان خود اجازه رفتن می دهد.

رکوردهای «لواندوفسکی» درکالسیکرآلمان
روبرت لواندوفســکی  ،مهاجم لهســتانی در شــرایط بســیار خوبی قــرار دارد و در دیــدار برابر
بوروسیادورتموند توانست هتتریک کند و تیمش را به پیروزی برساند.روبرت لواندوفسکی در ۱۴
بازی برابربوروسیادورتموند توانسته  ۲۲گل به ثمربرساندکه آمارفوق العاده ای است و هیچ بازیکنی
این تعداد گل را برابر زردپوشان به ثمر نرسانده اســت .لواندوفسکی همچنین با هتتریک در این
دیدار شمار هتتریک های خود را در بوندسلیگا به  ۱۲رساند تا با ماریو گومز و کالس فیشر برابر شود
و در رده دوم بیشترین هتتریک در فوتبال آلمان قرار گیرد .در رده نخست دکتر گرد مولر قرار دارد که
 ۳۲هتتریک کرده و لواندوفسکی کار بسیار سختی برای رسیدن به رکورد او دارد.

«نویر» به رکورد «رومنیگه» رسید

هواداران پر تعداد استقالل و پرسپولیس

سلطنت یحیی گلمحمدی را به چالش کشیدهاند .تنها با یک گل کمتر

میثم تیموری دو پسر مازندران گل زدند و شادیهای پس از گلشان

از این تیتر خوششــان نمیآیــد؛ اما تا

در رتبه دوم ایستادهاند و علیرضا مرزبان احتماال کفش سفارش داده

با خشم و اندوه همراه بود .شــهرخودرو هم با  2گل پیکان را شکست

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران ،این ســپاهان اصفهان است که

تا بعد از قهرمانی از اصفهان پیاده به تهران بیاید!

داد؛ اما گلگهر و مس رفسنجان و سایپا و نفت مسجدسلیمان تن به

زیباترین فوتبال را به نمایش گذاشته است .آنها که فوتبال را دنبال

پرســپولیس در آبادان به معنای واقعی کسالتبار بازی کرد .آنها در

تساوی صفر-صفر دادند.

میکنند میدانند که فارغ از سبک بازی حریف که اتوبوس پارک کند

حالی که امیدوار بودند بتوانند مهدی ترابی را در ترکیب داشته باشند

بازی بزرگ هفته را اســتقالل و فوالد در حالی برگــزار کردند که همه

یا نکند ،کیفیت نمایش تیم شما آشکار است.

به خاطر شکایت سوشا مکانی از این فرصت محروم شدند .موضوعی

نگاهها به فرهاد مجیدی بود .چهره محبوبی که باز هم به نیمکت این

ســپاهان اصفهان این هفته در اراک با نتیجه  1-6آلومینیوم را در هم

که بابت آن سخت گلهمند هســتند که اولینبار اســت به خاطر یک

تیم برگشته تا باالخره طلسم را بشکند .فوالد بازی را مسلط شروع کرد

شکست .اینکه رسول خطیبی با ترک ناگهانی اراک خنجر در قلب آنها

بازیکن داخلی از پنجره نقل و انتقاالت محروم شــدهاند .کاش این

و موقعیتهایش را هدر داد تا در اندک اندک بازی به تعادل برســد و

کاشــت ،اینکه با کمبود بازیکن در خط دفاعی روبه رو هستند ،اینکه

سختگیری برای همه تیمها وجود داشته باشد تا شاید درس عبرتی

شیخ دیاباته نشان دهد با آن بازیکن فصل قبل فاصله دارد .همه چیز

دروازهبان مرتکب چند اشتباه مهلک شد ،اینکه محمد ایرانپوریان در

در شیوه عقد قرارداد تا پرداخت بدهیها شود.

تا دقیقه  80مساوی پیش میرفت که ارســان مطهری از روی نقطه

دقیقه  48اخراج شد ،همه یکطرف ،اینکه سپاهان دارد فوتبال را زیبا

فرصتســوزی احمد نوراللهی و بازی کم فروغ ســیامک نعمتی داد

پنالتی گل زد .این یک پیروزی  6امتیازی برای اســتقالل و مجیدی

احسان محمدی

بازی میکند طرف دیگر.

همه را درآورد .پرسپولیس در زمستان و در ورزشگاه خالی آبادان و در

بود .آنها در صورت شکست جایشــان را به فوالد میدادند ما حاال با

برسد.مانوئل نویر در دیدار بایرن مونیخ برابر بوروســیا دورتموند که با پیروزی  ۴بر  ۲بایرن به پایان

مشخص نیست که چه زمانی یک تیم ،سپاهان را به خاطر این سبک

روزهای نزول نفت ،دو امتیاز حساس را از کف داد.

 4امتیاز بیشتر باالی سرشان ایســتادهاند و با روحیه بسیار بهتر برای

رسید درترکیب اصلی به میدان رفت.نویربا حضوردراین دیدارشماربازی های خود را با پیراهن بایرن

تهاجمی تنبیه کند اما آنها با  32گل زده لذت را به لیگ کسالتباری

تصور کنید هواداران پرشــور این تیم در ورزشــگاه بودند و هوای گرم

پرسپولیس و سپاهان کری میخوانند.

دررقابت های مختلف به عدد  ۴۲۲رساند.به این ترتیب او با رکورد بازی رومنیگه ،رییسکنونی بایرن

برگرداندهاند که با تســاوی عقد اخوت بســته است .شاگردان محرم

خوزستان  ...به هرحال همین تک امتیاز هنوز صدر جدول را قرمز نگه

در هفته هجدهم سپاهان در اصفهان میزبان تراکتور است ،پرسپولیس

برابری کرد.نویر دو ســال دیگر قرارداد خود را با بایرن تمدید کرد و این شانس را دارد که به رکورددار

نویدکیا  10گل از پرسپولیس صدرنشین بیشتر زدهاند و اصرار سرمربی

داشته است.

از نفت مسجدسلیمان پذیرایی میکند و استقالل به تبریز میرود تا با

بازی با پیراهن بایرن برسد.بایرن در فصل جاری هم شانس نخست قهرمانی در بوندسلیگاست و با

جوان باعث شده که سجاد شهباززاده با  15گل بهترین فصل عمرش را

تراکتور یکــی از عجیبترین پیروزیها هفته را جشــن گرفت .آنها

ماشینسازی یکی از گزینههای سقوط دیدار کند .بازگشت مجیدی

 ۵۵امتیاز در صدر جای دارد .البته اختالف این تیم با الیپزیگ تنها دو امتیاز است.

بگذراند و محمدرضا خلعتبری در  37سالگی ستاره شود! آنها حاال

 1-2نساجی را در شــرایطی شکســت دادند که محمد عباسزاده و

لیگ را جذابتر میکند ،شک نکنید.

سنگربان بایرن مونیخ شماربازیهای خود با پیراهن این تیم را به عدد  ۴۲۲رساند تا به رکورد رومنیگه

خبر روز

رییس هیئت اسکواش اصفهان:

با بخش خصوصی برای ساخت زمین پدل وارد مذاکره شدهایم
«پدل» یکی ازجدیدترین ورزشهای راکتی استکه هرچند مدتی است زیرنظرفدراسیون اسکواش فعالیت خود را آغازکرده ،اما هنوزسالنهای مخصوص به آن در
بسیاری ازنقاط مختلفکشوروجود ندارد .پدل ،ورزشی ترکیبی میان تنیس و اسکواش است و بهکورت اختصاصی خود نیازدارد .اصفهان هنوززمینی برای این رشته
تازه تاسیس ندارد و بسیاری از عالقهمندان به این رشته نمیتوانند تمرینهایشان را آغاز کنند .با این حال هماکنون نخستین کارگاه آموزش عمومی پدل در استان
اصفهان درحال برگزاری است و رییس هیئت اسکواش تاسیس زمین اختصاصی پدل دراصفهان را نوید داد.درهمین خصوص بهزاد نوید نیا اظهارکرد :ساخت زمین
پدل جزو برنامههای هیئت اسکواش است و هیئت به همراه انجمن پدل استان با بخش خصوصی وارد مذاکره شده تا به زودی زمین پدل دراستان اصفهان راه اندازی
شود.رییس هیئت اسکواش استان اصفهان درخصوص نخستینکارگاه آموزش عمومی پدل دراستان ،خاطرنشانکرد :اینکالسها ازاستقبال خوبی برخوردارشد
و حدود  ۳۰نفرشرکتکننده خانم و آقا دراین دوره حضورداشتند.کالسها بسیارمرتب ،منظم و با رعایت همه پروتکلهای بهداشتی و نظارت افسران هیئت پزشکی
ورزشی برگزارشد.وی افزود :ازفدراسیون تشکرویژهای دارمکهکارگاه عمومی آموزش پدل را به شکلی فوری دراختیاراستان اصفهان قرارداد.

«ماجرای شستا» اینباردر
پرسپولیس تکرارمیشود؟
از زمانی که تیم مدیریتی جدید سکان هدایت
باشگاه پرسپولیس را بر عهده گرفت ،مشکالت
عدیده مالی و واگذار شدن فضاهای درآمدزایی
بهکارگزارباعث شدکه مدیران جدید برای تامین
هزینههای ســنگین باشــگاه مبالغی را تحت
عنوان «قرض» ازبرخیکانالهای مالی دریافت
کنند تا باشگاه دچارمشکل نشود؛ اما این مبالغ
تامین شده آنقدر زیاد اســت که حاال خیلیها

ملیپوش تنیس روی میز بانوان کشور:

نگران بازپرداخت آنها هســتند .جعفر سمیعی

برای کسب سهمیه ازچهارسال قبل آمادهترم

ملیپوش تنیس روی میز بانوان کشــورمان با ابراز

پوش تنیس روی میز از آمادگی بدنی و روحی خود

رضایت از شرایط تمرینی که در قالب اردوی تیم ملی

ابراز رضایت کرد و گفت :از هر نظر شرایط خوبی دارم.

تنیس روی میزو همراه با دیگربازیکنان حاضردراردو

شرایطم به گونهای اســت که از خودم راضی هستم.

داشته است ،گفت :دقیقا یک سال و سه ماه از تمام

حتی نســبت به چهار ســال پیش که برای المپیک

میادین و مسابقات دور بودیم .به همین دلیل حضور

ریو کسب ســهمیه کردم از آمادگی بهتری برخوردارم

دراردو و تمریناتیکه داشتیم ،شرایط جدید و متفاوتی

و همین مســئله من را امیدوارتر میکند .شهسواری

برایمان رقم زد.ندا شهســواری به حضور بازیکنان

تصریحکرد :چهارسال پیش درشرایطی برای المپیک

ترکیهای اشاره کرد و ادامه داد :از زمانی که بازیکنانی

ریو کســب ســهمیه کردم که در جریان اردوها دچار

ترکیهای وارد ایران شدند هرروزبا آنها تمرین مشترک

آسیب دیدگی شدم .همین مسئله باعث شد از نظر

و بازی داشتیم .این موضوع کمک کرد که در شرایط

روحی به هم بریزم .امروزاما شرایطم بهتراست چون

مسابقه قرار بگیریم .درست اســت که قبل از اردوی

آســیب دیدگی ندارم که به خاطر آن مشکل آمادگی

تیم ملی ،مسابقات لیگ در دو مرحله برگزار شد؛ اما

بدنی و روحی پیداکرده باشم.این بازیکن تنیس روی

اینکه بازیکنان ترکیه به عنوان حریف خارجیکنارمان

میز به مسابقات گزینشــی المپیک که در دو سطح

قرار گرفتند ،خیلی بیشــتر کمک حالمان شد.ملی

جهانی و آسیایی برگزار میشود هم اشاره کرد و گفت:

در ماههای گذشته و مقاطع مختلف مبالغی را

مستطیلسبز
«شهباززاده» درآستانه رکوردشکنی
مهاجم تیم ســپاهان  ۹گل دیگر تا رســیدن به رکــورد بیشــترین گل در یک فصــل لیگ برتر
فاصله دارد .ســجاد شــهباززاده ،مهاجم تیم فوتبــال ســپاهان اصفهان در این فصــل در امر
گلزنی بســیار خــوب عمل کــرده و  ۱۵گل تــا پایان هفتــه هفدهم به ثمر رســانده که بســیار
چشمگیر است.
این در حالی اســت که فصل قبل شــیخ دیاباته با همین تعداد گل در پایان فصل آقای گل شد و
حاال سجاد شهباززاده می تواند رکورد گلزنی خود را در این فصل در تیم محرم نویدکیا بیشتر کند.
رکورد گلزنی در یک فصل لیگ برتر فوتبال ایران به رضا نوروزی تعلق دارد که تقریبا یک دهه پیش
زمانی که لیگ برتر  ۱۸تیمی بود توانست  ۲۴گل به ثمر برساند.به این ترتیب سجاد شهباززاده ۹
گل تا رســیدن به رکورد نوروزی ،مهاجم وقت فوالد فاصله دارد این در حالی است که  ۱۳هفته تا
پایان لیگ برتر باقی مانده است.

ازیکی ازاپراتورهای تلفن همراه به صورت قرض
دریافت کرده که بتواند مطالبات فصل گذشــته
بازیکنان ،هزینههای ســفر به قطر و همینطور
مطالبات بودیمیر را پرداخــت کند که جمع این
ازرقابتهایگزینشی جهانی چهارنفرصاحب سهمیه
المپیک میشــوند .البته احتمال اینکه تنیس روی
میز ایران بتواند از این رقابتها صاحب سهمیه شود،
خیلی کم اســت .به هر حال سطح مسابقات خیلی
باالست و بازیکنانی از کشورهای مطرح هم شرکت
دارند .در مسابقات گزینشی آســیا هم شرایط برای
ایرانیها بهتر اســت.وی تاکید کرد :در این رقابتها
فقط یک سهمیه توزیع میشــود؛ اما این شانس را
داریمکه بتوانیم تک سهمیه توزیعی را دررقابت با پنج
بازیکن دیگر شرکت کننده از آن خود کنیم.

عکس روز

مبالغ حدود  40میلیارد تومان میشــود.نکته
حائز اهمیت این اســت که مدیرعامل باشگاه
پرسپولیس برای تضمین بازپرداخت این مبالغ
هم چکهای باشــگاه را ارائه کرده کــه از این
حیث نیــز نگرانیهایی را دربــاره قانونی بودن
این مهم موجب شده اســت.با توجه به قرارداد
پرسپولیس و کارگزارش ،این باشگاه عمال همه
راههای درآمدزایی خود را بهکارگزارواگذارکرده و
باید فقط منتظرپرداخت پول ازسوی این شرکت
باشد و نمیتواند اسپانسر جدیدی جذب کند.با
این حال با توجه به قرضهایی که گرفته شده،
باشگاه پرسپولیس قصد داشت قرارداد کارگزار
خود را فسخ و به سمتی حرکت کند که شرکتی
که مبالغی قرض داده به عنوان اسپانسرعملکند
و اینگونه پرسپولیس هم دیگرپول را بازنگرداند

پیراهن تیم ملی
عراق تقدیم به پاپ
فرانسیس

کرده است.باشگاه پرسپولیس ،حدود  2میلیون

ســایت «الکره العراقیه» خبر داد

و  700هزار دالر طلــب از  AFCدارد؛ اما به خاطر

عدنان درجان ،بازیکن ســابق تیم
ملی و وزیر کنونــی ورزش به پاپ
فرانســیس ،رهبر کاتولیکهای
جهــان پیراهــن تیم ملــی عراق
با شــماره  ۲بــا نامگــذاری پاپ
اهدا کرد.

اما پرسپولیس نتوانست قرارداد خود را باکارگزار
فسخ کند و حاال باشگاه باید به فکر بازپرداخت
مبالغی باشد که تحت عنوان «قرض» دریافت

تحریمهای آمریکا ،فعــا این پول قابل وصول
نیست .با توجه به اینکه آن اپراتورتلفن نتوانست
اسپانســر پرسپولیس شــود ،حاال باید منتظر
باشیم تا مدیران باشگاه به فکربازپرداخت پول از
منابع دیگر باشند تا داستان شستا و فدراسیون
فوتبال درپرسپولیس تکرارنشود.

عجولترین تیم لیگ بیستم درگلزنی
شاگردان مجتبی حسینی توانستند خیلی زود حریف تبریزی خود را در اصفهان غافلگیر کنند و
جریان بازی را به ســود خود تغییر دهند.برای فرار از منطقه فانوس به دستان جدول ،ذوبیها به
سراغ مجتبی حسینی رفتهاند و این ســرمربی جوان در اولین تجربه مقابل فوالد شکست خورد
و بهترین فرصت برای کسب اولین پیروزی مقابل تیم بحرانزده و انتهای جدولی ماشینسازی
بود؛ آنهم با توجه به اینکه سفیدپوشان ذوبآهن در خانه پذیرای حریف خود بودند .اتفاقی که
زودتر از آنچه پیشبینی میشد رخ داد و شاگردان حســینی خیلی زود گل برتری را وارد دروازه
حریف کردند.
هنوز اسکوربورد ورزشگاه دقیقه یک را نشان نمیداد که مجتبی حقدوست فرصتطلب در ثانیه
 44گل اول بازی را زد و در ادامه و در نیمه دوم شلیک تماشایی و استثنایی فرشاد محمدیمهر
تکمیلکننده پیروزی ذوبیها شــد؛ جالب آنکه گل حقدوست ،دومین گل زودهنگام و پیش از
رسیدن به دقیقه یک ذوبآهن در لیگ بیستم است.پیش از این در تقابل با نساجی مازندران،
دارکو بیدوف مهاجم صربستانی ذوبیها موفق شد تا در ثانیه  15برای تیمش گلزنی کند و رکورد
دو گل پیش از دقیقه یک در یک فصل ،به نام ذوبآهن به ثبت برسد که رکوردی جالبتوجه به
شمار میرود.

روزتلخ مدافعان محبوب «یحیی» درمشهد
درخواست جذب علی نعمتی و فرشــاد فرجی ،دو مدافع شهر خودرو از سوی یحیی گلمحمدی
سرمربی پرسپولیس ،طی هفتههای گذشته به سوژه رســانهها بدل شده بود و بارها خبر قطعی
شدن انتقال آنها به جمع شاگردان یحیی منتشر شد اما هنوز رسما انتقالی انجام نشده و آنها
برای عنابیپوشان مشهدی به میدان رفتند.نعمتی از ابتدا در ترکیب بود و فرجی نیمه دوم با نظر
مهدی رحمتی به ارنج شهر خودرو اضافه شد؛ اما بازی پربرخورد شهر خودرو و پیکان باعث شد تا
دو بازیکن محبوب گلمحمدی ،با آسیبدیدگی مواجه شوند؛ فرشاد فرجی پس از تکل مدافع
پیکان ،از ناحیه مچپا مصدوم شــد که البته پس از ورود کادر پزشــکی به میدان و انجام مداوا،
توانســت به بازی ادامه دهد ولی علی نعمتی در برخورد هوایی بــا مدافع پیکان ،بیهوش روی
زمین افتاد و به سرعت به بیمارستان منتقل شد که خوشــبختانه حال عمومی او بهبود پیدا کرده
و خطر رفع شده است.
با اینحال باید دید این دو چهره پر ســر و صدای بازار نقل و انتقاالت زمســتانی چه فرجامی در
انتظارشان خواهد بود ،البته سنگ بزرگ رضایتنامه  6میلیاردی باعث شده تا انتقال علی نعمتی
به حداقل برسد و اما فرجی مذاکرات رسمی با مدیران باشگاه پرسپولیس داشته و بعید نیست
در هفته جاری سر از اردوی شاگردان گلمحمدی در بیاورد.

بامسئولان
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ساماندهی روشنایی و تاسیسات الکتریکی گلستان شهدا در ۲فاز
مدیربهینهسازی و نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم افزایش
ســطح کیفی روشــنایی عمومی ،نورپردازی ابنیه و درختان ،همچنین ایمنی تاسیسات الکتریکی

گلخانه گرمسیری اصفهان؛ ایده ای که بعد از  12سال جان گرفت

گلستان شهدای اصفهان ،اظهار کرد :با توجه به اهمیت جایگاه گلستان شهدا و زیارت شهروندان در

ایجاد جنگل  170هکتاری درنقطه آلوده شهر

ساعات مختلف شبانهروزبه منظورافزایشکیفیت نورپردازی ،افزایش ایمنی تاسیسات و همچنین
زیباسازی این مجموعه ضمن چند مرحله بازدید کارشناســی از این مکان مقدس؛ در برنامه ریزی
صورتگرفته دردو مرحله نسبت به انجام عملیات اجرایی اقدام میشود.سید مهدی حسینی تصریح
کرد :در مرحله نخست ضمن رفع اشکال و خاموشــی تمامی تجهیزات موجود و همچنین تعویض
نهایتا طی تماس با مراکز تحقیقاتی سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و
خوزستان ،درختان و گونه هایی را از هر بخش کشور جمع آوری کردیم.
مرتضایی نژاد افزود :چاره اندیشــی برای بستر خاک گلخانه با حضور
اساتید انجام شد و همکاران زیادی از دانشگاه به ما کمک کردند و نهایتا
بافت و بستر خاک شــکل گرفت.وی با بیان اینکه سیستم گرمایش و
سرمایش گلخانه اتوماتیک اســت ،گفت :کاربری این مکان ،علمی –
آموزشی ازمقاطع دبستان تا سطح دانشگاه است؛ البته برای شهروندان
نیز محیط جدیدی است و شــاید امکان حضور در فلور شهرهایی مثل
جنوب کشور یا کشورهای گرمسیری برای همه فراهم نباشد؛ اما در این
گلخانه همه این شرایط فراهم شده است.
 300گونه گیاهی به باغ گل ها افزوده شد
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد:
باغ گل ها به عنوان یک مجموعه گردشــگری هزار گونه زیرگونه دارد و
گلخانه گرمســیری  300واریته و تنوع جدید به باغ اضافه می کند؛ در
گلخانه گرمســیری درخت هایی مثل آناناس ،قهوه و موز کنار هم قرار
گرفته اند و با توجه به اینکه زمان زیادی صرف بستر و سازه گلخانه شد،
امیدواریم این اقدام پایدار باشد .وی اظهار کرد :برای ساخت این طرح

رییس شورای اسالمی شهر در صحن شورای اسالمی شهر اصفهان در

گلخانه گرمسیری با کاربری علمی – آموزشی

خصوص بهره برداری گلخانه گیاهان گرمسیری باغ گلها با اشاره به

همچنین فروغ مرتضایی نژاد ،مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای

اینکه با کارهای کارشناسی در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری
اصفهان ،اقدامات خوبی دنبال و نتایج خوبی حاصل شد ،اظهار کرد:
حفظ و نگهداری فضای سبز در این اوضاع کمبود آب ،کار بسیار سخت
و دشواری است و اتفاقات مطلوبی برای توسعه فضای سبز،در گوشه
و کنار شــهر رخ داده و تغییر گونه های فضای سبز با رویکرد استفاده
از گونه هایی که نیاز آبی کمتری دارند ،دنبال شــده است .وی ادامه
داد :هفته گذشــته در روز پنجشــنبه و همزمان با هفته درختکاری،
بزرگترین اتفاق در این بخش با آغاز ایجاد کمربند سبز شهر اصفهان
در بختیار دشت و زمینی  53هکتاری رخ داد .رییس شورای اسالمی
شــهر اصفهان تصریح کرد :با همکاری منابع طبیعی ،کمربند سبز در
معرض کاشت درخت قرار گرفت و امیدواریم  100هکتار دیگر هم مورد
توافق قرار گیرد و در پهنه  150هکتاری در کنار پاالیشگاه اتفاق خوبی
رخ دهد چراکه این مکان آلوده اســت و برای رفــع آلودگی هوا باید
این کار را نهایی کنیم .وی همچنین از تالش های سازمان پارک ها و
فضای سبز شــهرداری برای ایجاد گلخانه گیاهان گرمسیری در محل
باغ گلها قدردانی کرد.

سبز شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ایده داشــتن گلخانه گیاهان
گرمسیری در فلور شهری مثل اصفهان از  12سال پیش مطرح بوده و
اقداماتی درمنطقه  9انجام و بالتکلیف باقی مانده بود ،اظهارکرد :ازسال
 96این ایده بررسی شد و مورد اســتقبال قرار گرفت اما بضاعت مالی
ســازمان پارک ها به گونه ای نبود که این طرح را اجرا کنیم .وی افزود:
در سال  97اجرای این گلخانه با سازه های جدید قوت گرفت تا سازه به
جای کوانست گلخانه ای یک ســازه ژئودزیک باشد؛ با ایجاد درختان،
منظره و گل های مناطق حاره ای ،روند ســاخت گلخانه تکمیل شــد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری اصفهان تصریحکرد:
جلسات متعددی در سازمان برگزار و اساتید دانشگاه در کنار ما بودند و
سازه ایجاد شد؛ برای احداث داخل گلخانه از مدیریت سازمان عمران،
کمک گرفتیم و داخل آن را ســاماندهی کردیم بــه صورتی که صخره
سنگ داخل آن پیش بینی شد تا گیاهانی مثل خزه و سرخس را داشته
باشیم .وی با اشاره به اینکه عملیات عمرانی به خاطر بافت سست کنار
گلخانه هزینه های زیادی را به مــرور تحمیل کرد ،گفت :وجود رطوبت
و خاک سست ،سبب شد تا عملیات عمرانی چند ماهی طول بکشد و

به تدریج هزینه شده و در حال حاضر  4میلیارد تومان اعتبار را به خود
اختصاص داده است .مرتضایی نژاد با اشاره به آغازبهکاشتکمربند سبز
شهر اصفهان در منطقه بختیار دشت از پنجشنبه هفته گذشته تصریح
کرد :طبق قانون ایجاد کمربند سبز در شهرها جزو رسالت سازمان پارک
ها و فضای سبز اســت؛ اما آخرین کمربند سبز شهر در سال  79ایجاد
شده است .وی با بیان اینکه شاید تداوم این اقدام در سال های اخیر
به دلیل نبود آب متوقف شد ،گفت :از سال گذشته با برگزاری جلساتی
با اداره کل منابع طبیعی استان ،به ما  53هکتار را برای این کار پیشنهاد
دادند .مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری اصفهان ادامه
داد :در روند اجرای کار ،بررسی های میدانی دور تا دور شهر صورت گرفت
تا زمینی که معارض نداشته باشد ،انتخاب شــود که در نهایت به دلیل
اینکه بختیار دشت آلوده ترین نقطه شهر و دارای پوشش گیاهی بود،
همین  53هکتارواگذاری موقت شدکه ازسالگذشته با حل مشکالت،
هزینه این پارک باکمک مدیریت شهرتامین و طرح اینکمربند ازسوی
ادارهکل منابع طبیعی استان اصفهان مصوب شد.وی افزود :سعی شده
در ایجاد کمربند از گونه های مقاوم به کم آبی استفاده کنیم ،همچنین
اگر بتوانیم  120هکتار دیگــر را دریافت کنیم ،مــی توانیم جنگلی 170
هکتاری در آلوده ترین نقطه شهر داشته باشیم.

خبر ویژه

خبرخوان
به یاد سه تن از مفاخر اصفهان:

«سروهای جاوید» دردل خاک جای گرفت
حوزه هنری استان اصفهان در حرکتی نمادین برای زنده نگه داشتن یاد سه تن از مفاخر اصفهان
در روز درختکاری به کاشت ســه نهال سرو در فضای باز عمارت ســعدی اقدام کرد.در این مراسم
که روز شنبه با حضور جمعی از هنرمندان ،مســئولین و خانواده شهید بهشتی و استاد فضائلی در
دبیرستان سعدی برگزار شد ،رییس حوزه هنری اصفهان گفت :اینجا یک عمارت تاریخی است که
جلوهها و زیباییهای خود را دارد؛ اما همجواری با میدان امام (ره) کار را سخت کرده است.مجتبی
شاهمرادی ،با اشاره به قدمت این عمارت تاریخی که زمانی دبیرستان سعدی بوده و محل تحصیل
شخصیتهای بزرگی مانند شهید بهشتی است ،افزود :در صد ســال گذشته این عمارت میزبان
انسانهای بزرگی بوده اســت که اکنون جزو بزرگان این مرز و بوم هستند.شاهمرادی با اشاره به
غرس نهال توسط حوزه هنری اصفهان به یاد اساتید هنرمند خاطرنشان کرد :امیدوارم کاشت این
نهالها آغازحرکت جدیدی باشد تا بتوانیم یاد و خاطره این عزیزان راکه سرمایههای اصفهان هستند
زنده نگه داریم.وی تصریح کرد :مایه مباهات است میزبان خانواده شهید بهشتی و استاد فضائلی
باشیم و امیدواریم این نهالها ســالها اســتوار و پابرجا بمانند.در ادامه این مراسم دختر استاد
حبیب ا ...فضایلی ضمن بیان فعالیتهای این استاد هنرمند گفت :یکی از مهمترین کارهای استاد
فضائلی عالوه بر نگارش خط در عتبات عالیات و مساجد و کتابخانه ها ،کتاب «اطلس خط» است
که حدود  ۲۵سال از عمر خود را برای جمع آوری مطالب این کتاب صرف کردند.وی اظهار امیدواری
کرد که مسئولین از چاپ آثار هنرمندان بزرگی مانند استاد فضائلی پشتیبانی کنند ،استاد فضائلی
مظلومانه تالش میکردند و تشکر میکنم از همه کسانی که امروز قدردان پدر بزرگم هستند.سپس
سید محمد حسین امامی ،خواهرزاده شهید بهشتی درباره این شــهید بزرگوار گفت :ایشان دوره
دبیرستان را در سال  ۲۱در دبیرستان سعدی (در این مکان) طی کردند و پس از اینجا نیز به مدرسه
صدر رفتند و در سال  ۲۵دیپلم خود را اخذ کردند.وی با اشــاره به بعد هنری زندگی شهید بهشتی
افزود :ایشان در آلمان عکاســی هم میکردند و تصاویری از آلمان از ایشان به یادگار مانده است
که برای هنرمندان عکاس ارزش دارد تا با دیدن این تصاویر با نگاه شهید بهشتی به عنوان کنشگر
اجتماعی به مسائل جامعه نگاه کنند.

مراسم تقدیرازدو برگزیده ششمین جشنواره ملی
اسباب بازی
مراسم تقدیر از دو برگزیده ششمین جشنواره ملی اســباب بازی با حضور مدیر کل کانون استان
اصفهان  ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و نمایندگانی از دستگاه های اجرایی مرتبط با
تولید اسباب بازی استان در مرکز فرهنگی هنری شماره  ١٠برگزار شد.در این مراسم سراج پناهی و
مریم حضوربخش دو برگزیده ششمین جشنواره ملی اسباب بازی باحضور مدیر کل کانون استان
اصفهان ،معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری و نمایندگانی از اتاق بازرگانی ،اداره اصناف،
اتحادیه اسباب بازی فروشان و تولیدکنندگان اسباب بازی استان اصفهان مورد تقدیر قرار گرفتند.
سید محمد قلمکاریان ضمن اشاره به ششمین جشنواره ملی اسباب بازی در پاییز سال  ٩٩گفت:
این جشنواره به منظور آشنایی والدین ،کودکان ،مربیان ،پژوهشــگران و تولیدکنندگان با مفاهیم
بازی ،اسباببازی و ایجاد بستری برای طرح ایدههای نو ،کارآفرینی و ارتقای سطح کمی و کیفی
اسباببازیهای تولید داخل برگزار شــد .وی افزود :بازار فروش مجازی ششمین جشنواره ملی
اســباببازی کانون پرورش فکری از  ۲۸بهمن ماه جهت ارائه خدمات به تمامی گروه های سنی
کودک ،نوجوان و بزرگسال به آدرس اینترنتی irantoyfestival.irدر دسترس عموم قرار گرفته
اســت .مدیر کل کانون اســتان اصفهان از راه اندازی مرکز تخصصی بازی در آینده نزدیک در مرکز
فرهنگی_هنری شماره یک خبر داد و گفت :نیاز سنجی کودکان و نوجوانان با توجه به شاخص های
استاندارد انتخاب اسباب بازی ،انجام شده است.

پیشرفت  ۵۰درصدی
احداث بوستان اطشاران
مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان از پیشرفت
 ۵۰درصدی عملیات اجرایی احداث بوستان
اطشــاران خبــر داد و گفت :بــرای تملک و
احداث این پروژه  ۷۰میلیارد ریال اعتبار در
نظر گرفته است.حمید شــهبازی اظهار کرد:
با توجه به درخواســتهای مردمی بوستان

پروژکتورها و المپهای فرسوده ،اقدامات الزم به منظورآمادهسازی برای مراسم استقبال ازنوروزدر
گلستان شهدا صورت میپذیرد.مدیربهینهسازی و نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری شهرداری
اصفهان ادامه داد :در مرحله دوم نســبت به طراحی الزم برای نقاط کم نور و پر تراکم جمعیت زائران
قبورمطهرشهدا درفازیک و دو این مجموعه اقدام و عملیاتی خواهد شد.وی خاطرنشانکرد :تمامی
مراحل طراحی و انتخاب نوع تجهیزات روشنایی درکمیته تخصصی و با حضورصاحب نظران و نماینده
اموراجراییگلستان شهدا اجرایی خواهد شد.حسینی افزود :با ایجاد الیه مشترک نگهداری و تعمیرات
تاسیسات شهری؛ تاسیسات روشنایی ،نورپردازی ،آبســردکنها ،تاسیسات بهداشتی همچنین
پشتیبانی مراســم مذهبی در طول سال توسط مدیریت بهینه ســازی و تعمیرات و نگهداری حوزه
معاونت خدمات شهری به صورت شبانه روزی و توسط تکنسینهای مستقرو شیفت انجام میگیرد.

دستفروشان شهرساماندهی میشوند
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به
ساماندهی و اصالح ساختارجمعه بازاربعثت،گفت :فضای این بازاردرشأن مردم اصفهان نبود ازاین
رو بازسازی آن با ایجاد غرفه و مسقف کردن فضا انجام شده تا بعد از شرایط کرونایی مورد استفاده
دستفروشان و مردم قرارگیرد.محمد مجیری اظهارکرد :طبق بررسیها  ،امکانکنترل پروتکلهای
بهداشتی و فاصله اجتماعی درجمعه بازاربه صورتکامل مقدورنیست و احتمال انتقال سریع ویروس
دراین شرایط بحرانی وجود دارد ازاین رو تصمیم به استمرارتعطیلی آنگرفته شده است.وی با بیان
اینکه یکی ازدغدغههای مردم ،استانداری و سازمان دامپزشکی اصفهان درسالهایگذشته ،معضل
ذبح پرندگان دربرخی خیابانهای شهرهمچون سبزه میدان ،خیابان حکیم نظامی ،ولیعصرو عطار
نیشابوری بود ،گفت :این اقدام مشکالتی مانند آلودگی بصری و خطر انتقال بیماریهای مشترک
بین انسان و پرندگان را ایجاد کرده بود ،که اخیرا با احداث  ۲۰واحد صنفی به عنوان مکانی برای ذبح
شرعی و بهداشتی پرندگان ،این نگرانی برطرف خواهد شد.مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبارو
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ،آدرس مجتمع پرندگان ذبحی شهراصفهان را درابتدای
اتوبان شهید اردستانی عنوانکرد وگفت :دراین مکان ماموران بهداشتی حضوردارند و فرآیند ذبح به
صورت شرعی و با رعایت بهداشت انجام خواهد شد.

پیشرفت  ۴۷درصدی احداث پل تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان اظهارکرد :قسمتی ازپل خروجی شهرک شهیدکشوری
روز سه شنبه  ۱۲،اسفند ماه  ۹۹بتنریزی شــد.مجید طرفهتابان تصریح کرد :این بتنریزی مابین
کوله  A1تا بعد از ستون  P2شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان ادامه داد :برای

آمادهسازی این قســمت جهت بتن ریزی ،حدود  ۷۰تن آرماتور آمادهســازی و بسته شد که میزان
بتن مورد نیازاین بخش حدود یک هزارو یکصد تن بود.ویگفت :تعداد نیروها برای بستن آرماتورو
آمادهسازی حدود  ۱۴نفر بوده است که با موفقیت به پایان رسید.طرفهتابان ،پیشرفت فیزیکی این
پروژه را  ۴۷درصد عنوان کرد و افزود :هدف از اجرای این پروژه ســهولت در امر دسترسی به میدان
قوچانی و بزرگراه شهیدکشوری وکاهش تصادفات و افزایش ایمنی جاده است.

مدیر منطقه  ۱۵شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت  ۴۰درصدی پروژه مجموعه تجارتی و پارکینگ طبقاتی خورشید شهر
مدیر منطقه  ۱۵شهرداری اصفهان اظهار کرد :امروزه یکی از رویکردهای اصلی در حوزه مدیریت شهری ،حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار ،روشها
و ابزارهای جدید تامین منابع مالی؛ نظیر جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی اســت و شهرداریها با اجرای پروژههای مشارکتی میتوانند تاثیر بسزایی
جهت تامین درآمد پایدارو رشد و توسعه شهرداشته باشند.مسعود قاسمی افزود :منطقه  ۱۵اجرای پروژههای عمرانی و شهری را با مشارکت بخش خصوصی
در دستور کار قرار داده که کاهش پرداختهای نقدی ،تسریع در اجرای پروژهها و رضایتمندی شهروندان را به دنبال دارد.مدیر منطقه  ۱۵شهرداری اصفهان
تصریح کرد :در راستای هویت بخشی به مناطق تاریخی خوراسگان و از جمله مجموعه بزرگ خان ،تالش و تعامل بین بخش خصوصی و شهرداری برای اجرا
و به ثمر نشاندن بهتر این پروژهها افزایش یافته است .وی با اشاره به پیشرفت  ۴۰درصدی مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی بزرگ خان خاطرنشان کرد:
پروژه بزرگ تجاری_اداری که با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری منطقه در شش طبقه (چهار طبقه زیر زمین ،همکف و طبقه اول) احداث میشود ،از
اوایل آذرماه سال  ۹۷آغاز شده که خود باعث کاهش پارک حاشیهای و بار ترافیکی خیابان اباذر میشود.

اطشــاران در زمینی به مســاحت سه هزار
مترمربع با هدف افزایش نشــاط اجتماعی

مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری خبر داد:

در حــال احداث اســت.وی تصریــح کرد:
شــهرداری منطقه  ۱۰در حال حاضر بیش از

انتقال تجربیات تراموای فلورانس به اصفهان

و از این نظر در بین مناطق  ۱۵گانه ،منطقهای

بردیم.ایمان حجتی خاطرنشــان کرد« ، :شــهروند

شهردار اصفهان با تمامی ســفرای جمهوری اسالمی

دیپلمات» یکی از مهم ترین طرحها با هدف استفاده

ایران در کشورهای مختلف دیدارهای مجازی داشته

از ظرفیتهای بینالمللی شهروندان اصفهانی ساکن

باشد تا بسیاری ازمسائلیکه امکان دارد دربروکراسی

در این شهر یا در شــهرهای خواهر خوانده است.وی

اداری باقی بماند ،رفع شده و از پتانسیلهای موجود

ادامه داد :در جمهوری اســامی ایران تمام اقدامات

برای فعال کردن ارتباطات اســتفاده کنیم.وی با بیان

و ارتباطات بینالمللــی زیر نظــر وزارت امور خارجه

اینکه سلسله دیدارهای مجازی شــهردار اصفهان با

تعریف شــده و پیش می رود؛ این وزارتخانه در تمام

ســفرای کشــورهای خواهرخوانده هر هفته روزهای

کشورها سفارتخانه و سفرایی داردکه تسهیلگرروابط در

چهارشــنبه برگزار میشــود ،افزود :جلسه مشترک

حوزههای مختلف ازجمله حوزههای رسمی ،اقتصادی

شهردار اصفهان با شهردار فلورانس به صورت مجازی

و فرهنگی اســت.حجتی گفت :برای توســعه روابط

برگزار شد که این جلسه نیز با نتایج خوبی همراه بود و

با شــهرهای خواهرخوانده ،وزارت امــورخارجه نقطه

مقرر شد جشنواره هنر اصفهان و فلورانس به صورت

کلیدی است چراکه میتواند تسهیلگرارتباطات و انجام

مجازی برگزار و تجربیات فلورانس در زمینه تراموا به

فعالیتها باشد؛ از این رو به این ایده دست یافتیم که

اصفهان منتقل شود.

 ۶۰۰میلیارد تومان پروژه مشارکتی فعال دارد
ویژه و ممتاز به شمار میآید که امیدواریم با
توجه به راهبردها و سیاستهای شهرداری
تعداد پروژههای مشارکتی را افزایش دهیم.
مدیر منطقه  ۱۰شــهرداری اصفهــان با بیان

مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان

اینکه در ســال جاری  ۵۴پروژه در منطقه ۱۰

در برنامه رادیویی «صدای شهر» ،با اشاره به سلسله

اجرا شده اســت ،ادامه داد :از این تعداد ۱۵

دیدارهای مجازی شهرداراصفهان با سفرایکشورهای

پروژه در حوزه عمرانی و مابقی در شهرداری

خواهرخوانده و نتایج حاصل ازاین دیدارها ،اظهارکرد:

منطقه پس از طی فرآینــد اداری و قانونی

با توجه به اینکه ویروسکرونا بسیاری ازارتباطات را در

انتخاب پیمانکار اجرایی شد.وی خاطرنشان

دنیا تحت تاثیرخود قرارداده است ،شهرداری اصفهان

کرد :درسال  ۹۸تعداد پروژههای عمرانی این

این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و از اسفندماه سال

منطقه نسبت به سال  ۹۷رشد  ۸۳درصدی

گذشته دیپلماســی کرونا و دیپلماســی بحران را در

داشت و در ســال جاری نیز نسبت به سال

اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری پیش

گذشته تعداد پروژههای عمرانی منطقه ۱۰۳
درصد افزایش داشته است.شهبازی با بیان
اینکه منطقه  ۱۰یکی از مناطق مهم و اثرگذار
شهر اصفهان به شمار میرود ،ادامه داد :این

عکس روز

منطقه با وسعت دو هزار و  ۲۰۰هکتار و حدود
 ۲۳۰هزار نفر جمعیــت یکی از مناطق پویای

بازارگل شب بو

رویکرد مبتنــی بر تعامل و ارتباط دوســویه

با نزدیک شــدن به فصل بهار

شهر به شــمار میآید.وی با تاکید بر اتخاذ
با شــهروندان اظهار کرد :افزایش ســرمایه
اجتماعی دراین منطقه و مشارکت شهروندان
در مباحث مختلف همواره مورد توجه بوده و
در این راستا جلسات متعددی با گروههای
تاثیرگذار از جمله معتمدان محلی برگزار شده
اســت و معتقدیم این اقدامــات باعث هم
افزایی مجموعه مدیریت شهری و شهروندان
شده است.

و آغاز ســال نو ،شــهر کم کم
حال و هوای بهار و شــب عید
به خود میگیرد .گلخانه داران
هم با تولید گلهای شــب بو
در گلخانههــای اصفهــان با
بوی خوش به اســتقبال بهار
میروند.

عکس :ایمنا

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
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چاپخانه :شاخه سبز آدرس:جاده قدیم قم -کاشان ،خیابان امیرکبیر دوم ،بوستان سوم ،آخرین کارخانه سمت راست ،چاپخانه شاخه سبز

نکات مهمی که برای سفربه اردن باید بدانید
در این مطلب قصد داریم به ســراغ یکی از کشورهای زیبای

را هیجانانگیزتر کنید.

اتوبوسها و تاکســیهای حمل و نقل عمومــی کرایه ارزان

خاورمیانه به عنوان مقصد گردشــگری برای سفرهای آتی

بهترین زمان برای سفربه اردن :اگر مسافر اردن هستید ،باید

دارند و بین مراکز بزرگ توریستی رفت و آمد میکنند .البته

شما برویم و با جنبههای مختلف آن بیشتر آشنا شویم .در

بدانیدکه اینکشورازاواخرماه مارس میالدی تا اوایل آوریل،

این اتومبیلها برنامه مشخصی برای حرکت ندارند؛ در عین

جواب این سوال که چرا باید از اردن دیدن کنید ،باید بگوییم

بهترین آب و هوای ساالنه خود را تجربه میکند .دراین ماهها،

حال ،شرکت ملی حمل و نقل  ،JETTخدمات منظم و راحتی

که این کشــور به جرات میتواند به عنــوان بهترین مقصد

گلهای وحشی در حومه شهرها و روستاها ،سبز شدهاند و

را بین شــهرهای بزرگ ارائه میدهد.در مناطق روستاییتر،

سفر در خاورمیانه به حساب آید .کشــوری با مناظر طبیعی

مناظر طبیعی زیبای فوقالعادهای را به وجود آوردهاند .بین

حمل و نقل عمومی به شدت محدود است .به این معنی که

بسیار زیبا و مردمی مهماننواز که به خوبی از بازدیدکنندگان

ماههای ژوئن و آگوست ،درجه حرارت روزها افزایش مییابد

برای مراجعه به آنها مجبورید یک تاکسی خصوصی بگیرید.

استقبال میکنند و مشتاق نشان دادن جاذبههایگردشگری

و بازدید از جاذبههای این کشور را در طول روز دشوار میکند.

فوقالعاده غنی خود هستند.

آنچه قبل ازرفتن بــه اردن باید بدانید :کشــور اردن واقع در

اواخر سپتامبر تا اواسط ماه نوامبر ،آسمان آبی و دما مطبوع

طعم متفاوت غذاهای عربی ،نکته برجسته هرسفری به اردن

میشود؛ اما ،دسامبر و ژانویه سرمای ســختی را به ویژه در

است .خوراکیهای وسوسهانگیز و جذاب در فروشگاههای

آسیای غربی و پایتخت آن شهر «امان» ( )Ammanاست.

شب خواهند داشت.

رفت و آمد درشهرها و روســتاها :دروازه اصلی ورود به این

مواد غذایی خیابانی و نانواییها خودنمایی میکنند .حتما
فالفل ،شــاورما و غذاهای تازه تنوری (شیرینیهایی شبیه

و از شرق با اسراییل همســایه بوده ،جمعیت آن حدود ۱۰٫۲

کشور فرودگاه «ملکه آلیا» ( )Queen Aliaاست که کمی

سمبوســه) و «منوشــی» ( Manoushiنــان تختی که با

اردن از شمال با سوریه از جنوب با عربستان و از غرب با عراق

غذاها و نوشیدنیهای محلی برای امتحانکردن :کشف تنوع و

میلیون نفــر و  ۹۸درصد مردم آن عرب هســتند .همچنین

بیش از 20مایل درجنوب امان قراردارد .هرچند شرکتهای

 za’atarهمراه است) را امتحان کنید.غذای ملی این کشور

واحد پولی این کشور ،دینار اردن ( )JDاست .شما با سفر به

هواپیمایی بینالمللــی پروازهای بیشــتری را به فرودگاه

یک وعده لذیذ برای بادیه نشــین عربی استکه «منسف»

اردن ،شاهدگنجینههای فراوان تاریخی و باستانی ازشاهکار

«عقبه» ( )Aqabaدر جنــوب منتقل میکنند .خیابانها و

( )Mansafنــام دارد .این خــوراک ویــژه ،در حقیقت بره

دراماتیک صخرههای شکســته پترا و ویرانههای حماسی

جادهها دراینکشوربه خوبی حفاظت شده و به آنها رسیدگی

پخته شده با ماست است که روی برنج و همراه آجیل سرو

رومی جراش گرفته تا شنهای بیانتهای صحرا و کوههای

مداوم میشود .عالمتها و تابلوها خوانا بوده و تمام مسیرها

میشود .بارها و مشروبات اردن ،به سختی در خارج از امان

وادی رم و شــوری باورنکردنی دریای مــرده خواهید بود.

را به خوبی مشخص میکنند و اردن را به یکی از آسانترین

و عقبه پیدا میشــوند؛ اما نوشــیدنیهای الکلی متنوع در

راهنمای محلی اردن را بخوانید و سفرخود به اینکشوراصیل

کشورها درخاورمیانه برای پیمایش با اتومبیل تبدیلکردهاند.

بسیاری ازهتلها و رستورانها موجود است.

برگرسینه مرغ
مواد الزم :سینه مرغ بدون استخوان  ۲عدد ،ران مرغ یک عدد،
سیر ۲حبه ،پیاز یک عدد ،آرد  ۲قاشق غذاخوری ،جعفری ساطوری شده ۳
قاشق غذا خوری ،سس خردل یک قاشق غذا خوری ،سس کچاپ یک قاشق غذا
خوری ،پنیر موزارال  ۳قاشق غذا خوری ،نمک ،فلفل سیاه ،زیره و آویشن به مقدار الزم

طرزتهیه :ابتدا سینه مرغ را به همراه ران مرغ که از قبل تمیز کرده اید و چربی اضافه آن را گرفته و
خوب شسته اید داخل غذاساز یا چرخ گوشت بریزید و خوب له کنید .مرغ له شده را به همراه تمام
ادویه ها و سس خردل ،کچاپ ،جعفری ،پیاز ،سیر ،آرد و پنیر داخل غذاساز بریزید و تا جایی ادامه
دهید که مایه یکدستی به دست آید .درحین کار دستگاه را خاموش کنید و مواد را با قاشق هم بزنید
تا کامال مرغ با ادویه ها و سس مزه دار شود .وقتی مایه برگر حاضر شد به اندازه نان همبرگر مد
نظر از مواد بردارید و داخل یک کیسه فریرز به صورت گرد باز کنید و داخل یخچال به مدت یک
ساعت بگذارید تا کمی منسجم شود .داخل یک تابه گریل را با کمی روغن چرب کنید .سپس
برگرها را از یخچال بیرون بیاورید و داخل تابه هر دو طرف را به خوبی سرخ کنید و داخل
نان همبرگر به همراه کاهو ،خیارشور و گوجه فرنگی قرار دهید و با سس سرو کنید.
اگر دوست داشتید .می توانید وقتی یک طرف برگر سرخ شد پنیر ورقه
ای را روی برگرها بگذارید تا با حرارت آن کمی ذوب شود .در
صورت تمایل می توانید به مواد قارچ تفت داده
شده هم اضافه کنید.

م برگزیده فجر چه موقع اکران می شود؟
فیل 

تصویرامین حیایی در«برف آخر» رونمایی شد

«یدو» بهکارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی محمدرضا مصباح در

فیلمبرداری فیلم سینمایی «برف آخر» به نویسندگی و کارگردانی

سی و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و به همراه فیلم «بی

امیرحسین عسگری و تهیهکنندگی حسن مصطفوی که چندی

همه چیز» با پنج سیمرغ برنده بیشترین جوایزاین دوره ازجشنواره

پیش در شمال کشور آغاز شده بود ،همچنان ادامه دارد و امین

شدند.محمدرضا مصباح درباره اینکه آیا برنامهای برای اکران آن به

حیایی در نقش و چهرهای متفاوت جلوی دوربین رفته است«.برف

ویژه در نوروز دارد یا خیر ،گفت :فعال قصد اکران« یدو» را نداریم چون

آخر» نگاهی متفاوت به روزمرگیهای یک دامپزشک دارد و عمده

در حال برنامهریزی برای حضور فیلم در چند جشنواره هستیم ،ضمن

سکانسهای آن در برف فیلمبرداری میشود.تدوین این فیلم به زودی

اینکه منتظریم وضعیت سینماها نیز کمی بهتر شود.

و همزمان با فیلمبرداری آغاز میشود.

مدیرعامل هلدینگ صدر تامین در جلسه آشنایی با ظرفیت های صادراتی سال 1400خبر داد:

ذوب آهن؛ الگوی صادرات برای شرکت های صدرتامین
با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتــی و نقش پر رنگ این مقوله در ارز آوری

صادرات با وجود همه چالش هایی که داشته بسیار ارزشمند بوده و باید سایر

برای کشور ،جلســه آشــنایی با ظرفیت های صادراتی شــرکت های تابعه

شرکت ها از این فضا وشرایط استفاده کنند.

هلدینگ صدر تامین با حضــور غالمرضا ســلیمانی ،مدیرعامل صدرتامین،

وی گفت:در مقوله صادرات چند بخش باید مورد توجه قرار گیرد که شــامل ،

منصور یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و جمعی از مدیران عامل و

توسعه بازار و صادرات خدمات فنی مهندسی می شود.

همچنین مدیران صادرات شرکت های تابعه هلدینگ در محل این شرکت به

بنا به گفته وی ،در حیطه معدن نیز تیم های مهندسی،اکتشاف،استخراج و...

صورت ویدئو کنفرانس و حضوری برگزار شد.

در بدنه هلدینگ حضور دارند که نیاز است با برنامه ریزی هدفمند از توان آنها

غالمرضا سلیمانی در این جلسه گفت :شرکت های تابعه و وابسته صدرتامین

به صورت کامل بهره گرفت .همچنین در زمینه توسعه روابط بین الملل نیز با

با وجود چالش های بســیار به ویژه تحریم ها،عملکرد خوبی داشــتند و به

گشوده شدن فضاها شرایط بهتری برای تعامالت فراهم می شود که فرصت

مرحله ای رســیدند که می توانند محصوالت خودشان را صادر کنند و در این

های بســیار خوبی را ایجاد می کند بنابراین نیاز اســت برنامه ریزی جامع

راستا به یک استراتژی صادراتی منسجم و هدفمند نیاز دارند.

داشته باشیم .مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم گفت:

وی افزود :ذوب آهن اصفهان با مدیریت منصوریزدی زاده عملکرد بســیار

ذوب آهن اصفهان حدود  ۵۰درصد از تولید سال گذشته خودش را صادر کرد و

خوبی در زمینه صادرات داشته اســت و چندی پیش نیز مدال ملی صادرات

امسال با توجه به محدودیت هایی که در حیطه صادرات به منظور تنظیم بازار

ایران را کسب کرد که افتخار بسیار ارزشمندی محسوب می شود.

داخلی ایجاد کردند ،حدود  ۲۰درصد از صادرات را متاسفانه از دست دادیم.

مدیرعامل هلدینگ صدر تامین ادامه داد :با توجه به موفقیت های مســتمر

منصور یزدی زاده ،افزود :ذوب آهن ارز حاصل از صادرات خودش را همواره

ذوب آهن اصفهان در زمینه صادرات این شــرکت مادر صنعتی الگویی برای

به کشــور بازگردانده و با تدوین برنامه صادراتی عملکرد خوبی داشته است

سایر شرکت های تابعه صدرتامین به شمار می رود بنابراین در نظر داریم در

و امیدواریم با بهبود شــرایط صادرات بتوانیم در این زمینه فعالیت بیشتری

راستای هم افزایی بیشتر از تجربیات و استراتژی های صادراتی این شرکت

داشته باشیم.

بهره گیری داشته باشیم.

مدیرعامل شــرکت بیان کرد :ذوب آهن اصفهان در صــادرات بر تنوع بازارها

این مقام مسئول خاطر نشان کرد :در ساختار سازمانی هر شرکت نیاز است

متمرکز اســت و صــادرات محصوالتــش را به کشــورهای حاشــیه خلیج

معاون بازرگانی و مدیر توســعه صادرات به صورت تخصصــی در نظر گرفته

فارس،آسیای دور،شمال آفریقا ،اروپا و  ...صادر می کند.

شود تا بتوانند با تمرکز بر مقوله صادرات فرآیند موثری را تعریف و عملیاتی

یزدی زاده گفت  :ساختار سازمانی حوزه فروش ذوب آهن از معاونت بازاریابی

کنند .سلیمانی با اشاره به اینکه باید  ۳۰درصد از تولید به صادرات اختصاص

و فروش ،فروش داخلی،فروش خارجی ومهندسی فروش تشکیل شده که

یابد،گفت :در دنیای رقابتی امروز اگر به سمت صادرات حرکت نکنیم موفق

بازاریابی و لجستیک نیز در این قسمت انجام می شود.

نمی شویم بنابراین تشکیل کارگروه توســعه صادرات در سطح شرکت ها و

شــایان ذکر اســت ،در این جلســه مدیــران عامل شــرکت هــای تابعه و

هلدینگ از اقدامات اساسی است و فعالیت شرکت ها در این زمینه به صورت

مدیران صادرات به بیان دیدگاهها و پیشــنهادهای خــود در زمینه صادرات

کامل رصد می شود.

محصوالت،چالــش ها و فرصت های پیــش رو و همچنین بهــره گیری از

مدیرعامل هلدینگ صدرتامین گفت:تجربه موفق ذوب آهن اصفهان در زمینه

توانمندیها و ظرفیت های ذوب آهن اصفهان در امر صادرات پرداختند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران :

فوالد مبارکه به کمبود ورق های فوالدی پاسخ می دهد
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :شرکت فوالد مبارکه با رکورد میزان

آشپزی

میلیون تن تولید فوالد داریم این درحالی اســت که در تولید اسلب ،شمش،

تولید فوالد خام به کمبود ورق های فوالدی پاسخ می دهد.سید رسول خلیفه

میلگرد و تیرآهن مشکلی نیست؛ اما نیاز بازار به تولیدات ورق است.

سلطانی با تبریک به شــرکت فوالد مبارکه بابت رکورد میزان تولید فوالد خام

وی اضافه کرد :شرکت فوالد مبارکه با زیرساخت ها و امکانات موجود و تولید ۶

در تاریخ این شرکت اظهار داشت :اهمیت این موضوع را در این نکته می توان

میلیون و  ۶۰۹هزار تن تولید فوالد خام ،با وجود محدودیت ها کمبود تولید ورق

مشخص کرد که مهمترین مسئله صنعت فوالد کشور تامین ورق های فوالدی

در صنعت فوالد را جبران می کند.خلیفه سلطانی گفت :دست یابی به باالترین

است.

میزان تولید فوالد خام در تاریخ فوالدمبارکه را به هیئت مدیره و تمام پرســنل

وی افزود :افزایش تولید فوالد مبارکه به ازای هر هزار تن مشــکالت کشور را

این شرکت تبریک می گویم و امیدوارم در شرایط تحریم با تمام قوا بزرگترین

کم خواهد کرد .دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد :اکنون ۳۲

واحد صنعتی کشور همواره افتخارآفرینی کند.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:

دستیابی به باالترین میزان تولید فوالد خام درتاریخ فوالد مباركه
بلند همتان فوالد مبارکه طی  11ماهه سال  99موفق شدند با تولید

شــارژ کوره ها و به حداقل رساندن توقفات ناشــی از کمبود مواد اولیه؛

 6میلیون و  341هزار تن فوالد خام به رشد  9.6درصدی نسبت به مدت

کاهش هوشــمندانه زمان تعمیرات؛ هماهنگی و تعامل مناســب بین

مشابه سال  5(98میلیون و  784هزار تن) دست یابند.

واحدهای مختلف تولید در ناحیه؛ استفاده موثر از واحدهای پشتیبانی

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم خبر این دستاورد

کننده؛ انجام پروژه های بهبود متعدد؛ استفاده موثر از توان پیمانکاران

غرورآفرین گفت :ثبت این رکورد در حالی به دســت آمــد که باالترین

ناحیه .معاون بهره بــرداری فوالد مبارکه در خاتمــه ،ضمن قدردانی از

رکورد تولید فوالد مبارکه در سال  6( 1396میلیون و  451هزار تن) ثبت

تالش همه جانبه کارکنان شــرکت کسب این دســتاورد را به مدیریت،

شده بود و این رکورد از ابتدای ســال  99تا تاریخ  12اسفندماه ،با تولید

کارکنان ،تمامی ذینفعان و تامین کنندگان فوالد مبارکه تبریک گفت.

( 6میلیون و  609هزار تن) پس از گذشــت ســه ســال بــا وجود همه
محدودیت ها شکســته شــد.عباس اکبــری محمــدی تصریح کرد:
پیشبینی می شــود در ســایه الطاف الهی و با اتکا به اراده و تخصص
مدیریت و کارکنان شــرکت تا پایان ســال جاری این افزایش تولید به
بیش از نیم میلیون تن از هدف تعیین شــده افزایش یابد.در پی کسب
این موفقیت ،غالمرضا ســلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری
مداوم فوالد مبارکه از عوامل ذیل به عنوان مهمترین اقدامات اثرگذار در
کسب این رکورد ارزشمند یاد کرد :حمایت همه جانبه مدیرعامل شرکت
از اهداف تعریف شده و ایجاد انگیزه بین همکاران؛ همدلی و صرف فعل
خواستن در تمام رده های ناحیه؛ مدیریت به موقع و موثر انواع متالیک

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد:

اثرات مستقیم شرکت فوالدمبارکه برتوسعه کشور
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :اگر شرکت فوالد

از نقشهای مهم شــرکت فوالد مبارکه ،پوشــش صنایع خودروســازی و

مبارکه وجود نداشــت برای تامین ورق و کاالهای مورد نیاز کشور مجبور به

تامین نیاز آنها به انواع ورق اســت .همچنین این شرکت اکنون روی تولید

واردات سنگینی بودیم .در واقع اثر مســتقیم شرکت فوالد مبارکه بر توسعه

ورق با عرض  ۱۰۰۰تا ۱۷۵۰میلیمتر کار میکند که بیشــترین مصرف آن در

کشور ،خودکفایی در تولید انواع ورق اســت که امروز با همت این مجموعه

خودروسازی است.سلیمانی ادامه داد :اکنون شرکت فوالد مبارکه به سمت

بزرگ فوالدی انجام شده است.نادر سلیمانی با بیان این مطلب افزود :اگر

تولید محصوالت خاص رفته که ضخامت آنها  ۰.۱۸تا  ۰.۲۵میلیمتر اســت.

بخواهیم نقش شرکت فوالد مبارکه را در توســعه کشور بدانیم ،باید در ابتدا

این محصوالت در صنایع کنسروسازی و قوطی سازی مورد نیاز است و در

اشاره شود که فوالد مبارکه به تنهایی  ۵۰درصد ظرفیت تولید فوالد کشور را در

نهایت در صنایع غذایی کشور مصرف می شود  .در واقع اگر فوالد مبارکه ای

دســت دارد .مجموعه فوالد مبارکه و دیگر گروههای فعال زیرمجموعه آن،

وجود نداشــت باید تمام این محصوالت را از دیگر کشورها وارد می کردیم

بین  ۱۴تا  ۱۵میلیون تن از تولید در زنجیره فوالد کشور را به خود اختصاص

و با دالر  ۲۵هزارتومانی هم حتی نمی توانســتیم به راحتی آنها را تهیه کنیم.

داده اند؛ بنابراین اگر شــرکت فوالد مبارکه وجود نداشت برای واردات این

وی افزود :هر اندازه که به مسائل مربوط به شرکت فوالدمبارکه توجه خاص

مقدار ورق که نقش موثر در توسعه کشــور دارد باید حداقل ساالنه حدود ۸

داشته باشیم به همان اندازه به توسعه کشــور توجه کرده ایم .امروز شرکت

میلیارد یورو هزینه میکردیم تا ورق و کاالی مورد نیاز کشور تامین شود.به

فوالد مبارکه یکی از شــرکتهایی است که در توســعه معدن در حال نقش

گفته این مقام مسئول ،اولین اثر مستقیم شــرکت فوالد مبارکه در توسعه

آفرینی است و بعد از آن در تولید اســلب و صادرات نقش پررنگی دارد.به

کشــور این اســت که امروز در مجموعه تولیدات انــواع ورق تقریبا به مرز

گفته سلیمانی ،همچنین با توجه به سیاستهای جدید وزارت صمت برای

خود کفایی رســیده و  ۴تا  ۵درصد از ورق مورد نیاز صنایــع نیز که در داخل

تنظیم بازار داخل و برای کنترل بازار ورق ،شرکت فوالد مبارکه یکی از تعیین

تولید نمیشود به دلیل عدم داشــتن صرفه اقتصادی برای تولید آنهاست.

کننده ترین شرکتها و اعضایی اســت که میتواند در متعادل کردن قیمت

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایــران ادامه داد :یکی دیگر

ورق نقش موثری داشته باشد.

