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به امید...
جهانی عاری از کرونا

کافه سیاست

سیاست
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رهبرانقالب با مردم سخن خواهند گفت
حضرت آیتا… سید علی خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،ساعت  ۱۸امروز بهصورت زنده
از طریق شبکههای رســانه ملی با مردم سخن خواهند گفت .این ســخنرانی همزمان از سایت

تغییر لحن آشکار عربستان در قبال ایران از نگاه یک نشریه آمریکایی؛

 ،Khamenei.irشبکه یک سیما ،شبکه خبر و رادیو سراسری پخش می شود.

وقتی سعودی ها ناامید می شوند

ابرازتمایل کاخ سفید برای همکاری با روسیه در
خصوص ایران
سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی گفت که آمریکا و روســیه می توانند درخصوص موضوع برنامه
هسته ای ایران با یکدیگر همکاری داشته باشند.
جن ساکی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره احتمال دیدار رؤسای جمهور
آمریکا و روسیه در ماه ژوئن با بیان اینکه هنوز برگزاری این مالقات قطعی نشده و تاریخی برای
آن مشــخص نشــده اســت ،گفت :اما به طور کلی باید بگویم که تمرکز ما روی این قرار دارد که
اطمینان یابیم در حال حرکت به ســمت داشــتن روابط با ثبات تر و قابل پیشبینی (با روسیه)
هستیم.
بنابر گزارش وب سایت کاخ سفید ،جن ساکی افزود :اما برخی حوزهها نیز هستند که ما میتوانیم
درخصوص آنها با یکدیگر همکاری کنیم ،همچون ایران  -تالشهای دیپلماتیک مرتبط با ایران از

رقابت سعودی و ایران که خاورمیانه را شکل داده،

زمانی یا تاریخی هم برای آن مشخص نشده است.

نیابتی به یک صلح مالیم تبدیل شود که در آن

طریق گروه  .۵+۱وی در ادامه باز هم تاکید کرد که هنوز این دیدار قطعی نشده و بنابراین ،چارچوب

واکنش یک اصولگرا به استعفای «آشنا»

ممکن است از یک جنگ نه چندان سرد نبردهای
همکاری امکان پذیر است

عبدا ...گنجی در پاسخ به حسام الدین آشــنا که در توئیتی خود را در ماجرای انتشار فایل صوتی
ظریف بی تقصیر جلوه داده اســت ،نوشت :ان شــاء ا ...القای آدرس مبهم و موهوم برای شانه
خالی کردن نباشد .جنابعالی مدیر آنجا بودید .ان شــاء ا ...که تقصیر ندارید ،اما قصور نه قابل
توجیه است نه قابل کتمان.

اطالعات سپاه:

گروه «هبوط ایران» درآذربایجان شرقی را منهدم کردیم
سازمان اطالعات سپاه عاشورای آذربایجان شــرقی در اطالعیهای از شناسایی و متالشی کردن
گروه معاند «هبوط ایران» در آذربایجان شرقی خبر داد.
براساس این اطالعیه« ،هبوط ایران» گروهی است که از دی ماه  ۹۶اعالم موجودیت کرد تا بتواند
با استفاده از ظرفیت گروههای مختلف برانداز و موج سواری بر مشکالت صنفی و معیشتی مردم،
به زعم خود ،براندازی در ایران را محقق کند
 .ســلطنتطلبان ،اصلیترین حامی این گروه بودند که با تکیه بر دولتهای غربی و عربســتان
برنامههای خود را در ایران اجرایی میکردند.
در این اطالعیه آمده است که یکی از ترفندهای رسانهای این جریان استفاده از فریبخوردگان و
عناصر داخل کشور برای فعالیت در شبکههای اجتماعی بود که این افراد با شکل و شمایل مختلف
به خصوص در لباس نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران جلوی دوربین حاضر میشدند
و خود را یک نظامی جدا شــده معرفی کرده و با قرائت بیانیهها و فراخوانها مردم را به شورش
خیابانی دعوت میکردند.
از دیگر اقدامــات این گروه ،جعــل خبر بــرای ناراضی کردن مــردم و اســتفاده از ضعفهای
مدیریت اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعی بــود تا با موج ســواری بــر آنها ،اهــداف خود را
دنبال کنند.

یک نشریه آمریکایی در گزارشی با اشــاره به اظهارات جدید ولیعهد

ایران رشد و شکوفایی پیدا کند.

رقابت سعودی و ایران که خاورمیانه را شکل داده ،ممکن است از یک

ســعودی درباره ایران ،آن را یک تغییر لحن آشکار از رویکرد تهاجمی

این ،یک تغییر لحن آشکار از سوی کسی به شمار می آید که پیش از

جنگ نه چندان ســرد نبردهای نیابتی به یک صلح مالیم تبدیل شود

عربستان درقبال ایران دانست و نوشت که این تغییر موضع سعودی

این گفت وگو و همکاری با ایران را غیرمحتمل دانسته بود .اما اگرچه

که در آن همکاری امکان پذیر است.

ها ناشــی از ناامیدی آنها از دســت باال پیدا کردن طی درگیریهای

این ،نشانگر تغییر عربستان از سیاست تقابل درخصوص ایران است

منطقه باید منتفع شــود .برخی می گویند تغییر کامل در لفظ و لحن

نظامیشان است.

که نتوانســته به اهداف خود دست یابد ،لحن آشــتی جویانه و گفت

سعودی ها ناشی از ناامیدی از دست باال پیدا کردن در درگیری های

نشریه کریستین ساینس مانیتور در گزارش خود به بررسی تاثیر بهبود

وگوها چیزی عمیق تر را نشــان می دهد :درک ایــن که این دو رقیب

نظامی اش اســت؛ اما دیگران آن را فرصت یابی زیرکانه ای از تعامل

روابط تهران و ریاض بر منطقه پرداخت و نوشــت :شش سال پیش

می توانند در کنار هم وجود داشــته باشــند ،حتی اگر بــا هم موافق

دولت بایدن و ایران می دانند.

محمد بن سلمان ولیعهد ســعودی و پدرش ملک سلمان ،سیاست

نباشند.

گریگــوری گاوس ،رییــس بخش امــور بیــن الملل در دانشــگاه

محتاطانه سنتی عربســتان را به یک سیاست خارجی تهاجمی برای

این تفاهمی اســت که می تواند زندگــی در منطقه را بهبود بخشــد.

ای انــد ام تگــزاس می گویــد :عربســتان در یمــن پیروز نشــد،

رویارویی با ایران و نیروهای مورد حمایتــش ،از جمله در یمن تغییر

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز پنجشــنبه از رویکرد گفت

در ســوریه برنــده نشــد ،در لبنــان پیروز نشــد .سیاســت تقابلی

جهت دادند.

وگو محور عربستان اســتقبال کرد و در بیانیه ای گفت :با دیدگاه های

با ایــران واقعا موفــق نبوده و شکســت ایــن سیاســت تهاجمی

اما بن سلمان در یک مصاحبه تلویزیونی در هفته گذشته خواستار غلبه

ســازنده و روش گفت وگو محور ،این دو کشــور مهم منطقه و جهان

احتمــاال منجــر بــه تجدیــد نظــر در مواضــع ریــاض شــده ،اما

دو کشور بر اختالفاتی شــد که منطقه را دچار انشقاق کرده است .وی

اسالم می توانند با پشت سر گذاشتن اختالفات ،وارد فصل تازه ای از

ارتبــاط دولــت جدیــد ایــاالت متحده بــا ایــران نیز یــک عامل

گفت :ما نمی خواهیم شرایط ایران دشوار باشد .برعکس ،می خواهیم

تعامل و همکاری برای نیل به صلح و ثبات و توسعه منطقه ای شوند.

محرک است.

کارشناس مسائل منطقه بیان کرد:

آشتی ایران و عربستان؛ بهترین خبربرای جهان اسالم و بدترین خبربرای اسراییل
یک کارشناس مسائل منطقه با بیان این که نزدیکی ایران و عربستان ضربه ســهمگینی به موقعیت اسراییل در منطقه وارد خواهد کرد و سیاست عادی سازی
روابط با اسراییل را متوقف می کند ،گفت :اسراییل به هیچ وجه مایل نیست ایران و عربستان به هم نزدیک شوند.
سید هادی برهانی درباره گفتوگوها برای حل اختالفات میان ایران و عربستان اظهار کرد :این گفتوگوها زمانی می تواند موفق باشد که خیلی دنبال این نباشیم
که دست باالتر داشته باشیم .باید به دنبال فرمول برد-برد بود همین طور در مورد عربســتان نباید طرفین در پی این باشند که یکی برنده و دیگری بازنده باشد
زیرا چنین مذاکراتی به نتیجه نمی رسد.
وی تصریح کرد  :اگر طرفین یکدیگر را بپذیرند و به جایگاه و منافع هم احترام بگذارند و صادقانه گفتوگو کنند حتما مشــکالت بین دو کشــور حل می شود،
مشکالتیکه خاورمیانه را بی ثباتکرده و به ضررکشورهای اسالمی و به نفع اسراییل تمام می شود .اگرچنینگفت وگویی به نتیجه برسد ،به نفع خاورمیانه است.
برهانی خاطرنشــان کرد  :ایران باید از فرصت موجود که عمدتا هم به دلیل تغییر و تحول و سیاســت خارجی آمریکا اتفاق افتاده به درستی استفاده کند ،زیرا
اختالفات ایران و عربستان می تواند حل شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد برای جهان اسالم خبر خوبی است گرچه خبر بدی برای اسراییل است.

خبر روز
وزیر ارتباطات:

 ۵عضو کارگروه فیلترینگ،
به فیلترسایت پیوندها
هم رای مثبت دادند!
آذری جهرمی در جلسه پرسش و پاسخ کالب
هاوس بــا جهانگیری حضور داشــت .آذری
جهرمی در بخشــی از این نشست خطاب به
صحبتهای محمود رضویگفت:کمیته تعیین
مصادیق روالــی دارد که موضوعــات مربوط
به فیلترینگ با حضــور  ۶نماینده از مجلس
و  ۶نفر دیگر برگزار میشــود .مکانیزمی برای

کارشناس مسائل بینالملل مطرح کرد:

رایگیری آنالین میگذارنــد ۵ .عضو حضور
دارند  ۳عضــو غیر دولتــی و دو عضو دولتی.

چرایی تمایل عربستان به عادیسازی روابط با ایران
یک کارشناس مسائل بینالملل گفت :عربستان

قرار بود مواردی که خالف عفت اســت در آنجا
بارگذاری شود .ما از اول گفتیم این روال غیر

در منطقــه رقابــت دارنــد ،در عین حــال این دو

االن برخالف گذشته که اصال به عادیسازی روابط

کشــور می توانند در ســطح منطقه و در تعامالت

با ایران تمایل نشــان نمیداد ترغیب شده است،

دو جانبه همکاری داشــته باشــند و همکاری آنها

چون در یمن به بنبست رسیده و از سویی با بایدن

طبعا خدمت و خیــر بزرگی برای این دو کشــور و

بر ســر چند موضوع اختالف دارد کــه ترجیح می

منطقه دارد.

دهد هر چه زودتر مسائلش را با ایران حل کند تا از

وی گفــت :معتقدم تالش ها برای عادی ســازی

موازنه قدرت در منطقه عقب نماند.

روابط ایران و عربســتان می تواند در آینده نزدیک

حسن بهشتیپور با اشــاره به اخباری که در رابطه

به ارتقای این روابط به سطح دوستانه نیز بینجامد.

با برگــزاری مذاکــرات منطقهای میــان ایران و

کشورها همسایگان خود را انتخاب نمی کنند و این

عربســتان مطرح شــده ،گفت :ایران و عربستان

یک مسئله ژئوپلیتیک است .هر کدام از دو کشور

دو قدرت منطقهای هســتند و با هم بر ســر نفوذ

ایران و عربستان در جهان اسالم نفود خود را دارند

قانونی است .این فرآیند روالی شدکه سایتها
و اپلیکیشــنها را تحت عنــوان منافی عفت
بارگذاری میکردند و با رایگیری آنالین فیلتر
میشــدند .در دولت یازدهم جمعبندی این
و نمی توانند با توجه به هم جواری و همســایگی
تعاملی بین آنها برقرار نباشد.
این کارشناس مسایل بین الملل اظهار کرد :ابتکار
عادی سازی روابط میان ایران و عربستان می تواند
روی بحران یمن تاثیر مستقیم بگذارد و ایران می
تواند به حل و فصل آن کمک کند.

عکس روز

شــد که برای اپلیکیشــن هایی که جمعیت
کاربری زیادی دارند جلســات تصمیمگیری
آنالین نباشد.وی با بیان خاطرهای گفت :من

احمدی نژاد در کنار ســاحل دیر
در حالی که خود او نیز از ماسک
اســتفاده نمی کــرد ،عجیب و
سوال برانگیز است.

جنگ بزرگ آتی بسیارمتفاوت خواهد بود
وزیر دفاع آمریکا در نخستین سخنرانی سیاسی مهماش تاکید کرد ،آمریکا باید برای یک نبرد احتمالی
در آینده آماده شود که به «جنگهای قدیمی» که مدتهاست پنتاگون را درگیر خود کردهاند ،شباهت
چندانی ندارد .به نقل از خبرگــزاری رویترز ،لوید آســتین ،وزیر دفاع آمریکا خواســتار بهرهبرداری از
پیشرفتهای فناوری و ادغام بهترعملیاتهای نظامی درسطح جهانی برای درک سریعتر ،تصمیمگیری
سریعتر و اقدام سریعتر شد.وی در جریان بازدید از فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا مستقر در هاوایی
گفت :راه و روش مبارزهای که ما در جنگ بزرگ بعدی به کار میبریم کامال متفاوت از روشی است که در
جنگهای قبلی استفاده کردهایم.لوید آستین در این سخنرانی صریحا به دشمنانی چون چین و روسیه
اشاره نکرد؛ اما اظهارات وی در حالی مطرح شــدند که آمریکا یک خروج بیقید و شرط از افغانستان را
براساس دستورات جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا با هدف پایان دادن به طوالنیترین جنگ این کشور
و تنظیم مجدد اولویتهای پنتاگون آغاز میکند.

ولیعهد سعودی ،برادرخود را ممنوع الخروج کرد
حساب توئیتری العهد الجدید اعالم کرد که محمد بن سلمان دستور ممنوع الخروج شدن برادر خود را
صادر کرده است .این حساب کاربری نوشت :ولیعهد سعودی دستور داده است سفر برادرش شاهزاده
«سلطان بن سلمان» به خارج از کشور ممنوع شود .شــرایط در دربار سعودی طی روزهای اخیر آشفته
است.سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز ،فرزند دوم ســلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان سعودی،
نخستین فضانورد مسلمان عضو یک خانواده سلطنتی ،وزیر سابق گردشگری و میراث ملی و موسس
و رییس باشگاه هواپیمایی عربستان است .او دهها ســال در نیروی هوایی عربستان سعودی خلبان
بوده است.

گفتم سایت پیوندها ،یعنی سایت فیلترینگ
دادند یکی توضیح دادکه این سایت قبال فیلتر

وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد ،ساختوساز بخشی از دیوار مرزی دونالد ترامپ با مکزیک که با پول ارتش

را بارگذاری کردیم .چهار دســتگاه رای فیلتر
شده است .من هم مکتوب کردم و به مراجع
مربوطه نوشتم آقایان میگویند نظام رایگیری
آنالین خوب است و شــرایط این است.آذری
جهرمی ادامه داد :اقدام اپراتورها برای فیلتر
اقدام قانونی اســت .اپراتورها خالف مقررات

برگــزاری میتینــگ سیاســی

وزیر دفاع آمریکا:

توقف پروژههای دیوارمرزی ترامپ با پول پنتاگون

کالبهاوس خالف قانون اســت .راه حلش

میتینگ سیاسی
احمدینژاد دراوج
کرونا و لب ساحل

اخبار

یک بار قیمت را دو برابر کردند .مجبورشــان
کردیم پولهای مردم را برگردانند .االن خالف
مرتکب با دستوراتی که از جاهای دیگر دادند.
کســانی که چنین اعتقادی دارند که ظرفیت
قانونی دارند خودشان قانونی وارد شوند.وزیر
ارتباطاتگفت :ما با فیلترینگ تلگرام مخالف
بودیم اما قانون گفت و مــا قبولش کردیم .ما
باید از ابزار قانونی استفاده کنیم .من میتوانم
مکانیزمهایی بگذارم پدراپراتوررا خالف قانون
دربیاورم .نمیشود که این اپراتور دارد به مردم
خدمت میدهد.

انجام شده است ،متوقف خواهد شد و مابقی اعتبار مالی به ارتش بازگردانده میشود.
به نقل از خبرگزاری رویترز ،دونالد ترامپ ،رییس جمهوری پیشین آمریکا در سال  ۲۰۱۹یک فوریت ملی
اعالم کرد تا از آن طریق اعتبارات مالی را به سمت تامین اعتبار ســاخت یک دیوار در امتدار مرز جنوبی
آمریکا هدایت کند .جو بایدن ،رییس جمهوری آمریکا در بیستم ژانویه که اولین روز کاری او بود ،با صدور
اطالعیهای دستور داد تا پروژههای دیوار مرزی متوقف شده و یک بازنگری در قانونی بودن این اعتبارات
و مدل های پیمانکاری انجام شود.جمال براون ،سخنگوی پنتاگون در بیانیهای گفت :وزارت دفاع آمریکا
درصدد لغو تمام پروژههای ساختوساز مرزی است که با اعتباراتی ساخته شدهاند که از اول قرار بود در
سایرپروژهها و عملکردهای ارتش شامل ساخت مدارس برایکودکان نظامیها ،پروژههای ساختوساز
نظامی خارجی در کشورهای شریک و گارد ملی و تجهیزات مازاد استفاده شوند.

پیام تسلیت «محمود عباس» به رییس رژیم صهیونیستی
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین درپیامی به رییس رژیم صهیونیستی ،مرگ حدود ۵۰شهرکنشین
در حادثه سقوط پل در شــمال فلسطین اشغالی را تســلیت گفت«.محمود عباس» رییس تشکیالت
خودگردان فلسطین درپیامی به رووین ریولین رییس رژیم صهیونیستی،کشته شدن دهها شهرکنشین
در حادثه سقوط یک پل در شمال فلسطین اشغالی را به وی تسلیت گفت.به گزارش وبگاه آی ،24دفتر
ریاست رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعالم کرد که روز جمعه پیام تسلیت «محمود عباس» به مناسبت
مرگ دهها نفر از اسراییلیها را دریافت کرد.دو سال پیش نیز محمود عباس با رییس رژیم صهیونیستی
در پی مرگ همسرش ابراز همدردی کرد که این اقدام با واکنش حماس روبه رو شده بود.
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کافهاقتصاد
میوه های دالالن درحال فاسد شدن است
رییس اتحادیه میدان میــوه و ترهبار اصفهان با بیــان اینکه  ۲نمونه بار در انبارها وجــود دارد ،اظهار
داشت:مقداری از میوههای ستاد تنظیم بازار باقی مانده بود که در روزهای اخیر به فروش رسید؛ اما

کف قیمت ساخت و ساز در اصفهان  4میلیون تومان است؛

سیب درختی موجود در سردخانهها خیلی زیاد اســت و مقدار زیادی از میوههای داللها در انبارها
باقی مانده که در حال فاسد شدن است.ناصر اطرج درباره احتمال فاسد شدن میوه در انبارها افزود:

صعود و رکود؛ دو سناریوی بازارمسکن

داللها قصد داشتند میوهها را درانبارها نگه دارند و با چند برابرقیمت به فروش برسانند تا سودکالنی
را بهدســت آورند.وی با بیان اینکه اطالعی از میزان میوه باقی مانده در انبارها ندارم و این موضوع را
باید از سردخانه داران استان پرسید ،ادامه داد:باید همیشه بر اساس نیازسنجی و بازارسنجی ،مازاد
برداشتها درزمان مناسب وارد انبارها و سردخانهها شود تا درپایانکارباکمبودی مواجه نشویم.عضو
هیئت رییسه اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه یک سال سود و سال دیگرضررنصیب داللها میشود،
اضافه کرد :داللها نباید این میوه ها را نگه میداشتند که با این مشکل مواجه شوند.اطرج بیان کرد:
درزمان حاضرو باگرم شدن هوا وکاهش مصرف میوههای زمستانی ،هیچ راه برای برون رفت ازاین
مشکل وجود ندارد.وی گفت :داللها و محتکران در شرایط کنونی راهی ندارند جز اینکه میوهها را با
قیمت پایین دربازارعرضه یا پس ازفاسد شدن آنها را دربیابانها تخلیهکنند.

با افزایش هزینه مصالح ساختمانی قیمت ساخت و ساز
نیز افزایش مییابد که منجر به افزایش محدوده قیمت

مسکن نیز خواهد شد بنابراین اگر دولت ساز و کاری برای

کنترل قیمت مصالح ساختمانی به کار گیرد ،میتوان به

کاهش قیمت مسکن امیدواربود

طی سال  ۱۳۹۹صورتگرفت؛

صدورسند تک برگی  ۴میلیون و  ۲۱۶هزارهکتارازاراضی
ملی اصفهان
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت :ســند تک
برگی(کاداستر) برای  ۶۰۰پالک به مساحت چهارمیلیون و  ۲۱۶هزارهکتارازاراضی ملی درسال ۱۳۹۹
صادرشد.داریوش سعیدی اظهارداشت :اسناد تک برگیکاداستربرای حدود  ۶۰۰پالک درمساحت
چهارمیلیون و  ۲۱۶هزارهکتاردریک سالگذشته صادرو اخذ شد.وی با اشاره به اینکه ازسال ۱۳۹۳
تا  ۱۳۹۸برای حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار هکتارازاراضی ســندکاداســترصادرشده بود ،افزود :با
همکاری سازمان اسناد و امالککشوردرسالگذشته صدوراسنادکاداستردراصفهان نسبت به شش
سال اخیر حدود سه برابر شد و در مجموع تا پایان سال  ۹۹با احتساب اسناد کاداستر سالهای قبل
برای پنج میلیون و  ۵۰۰هزارهکتارازاراضی ملی استان سند تک برگ حد نگارصادرشد.

در حالی که اغلب کارشناسان با احتساب و

ســفت کاری و نازک کاری هر واحــد تاثیرگذار اســت.رییس اتحادیه

افزایش قیمت  ۳۵درصدی طی  ۱۵روزگذشته ،اما همچنان بازارسیمان

احتمال ارزان شــدن دالر و ســکه و افت

سازندگان مسکن اصفهانگفت :ساختمان بیش ازسه طبقه نیازمند دیوار

با تالطم رو به رو است.ناصرمحمدی افزود :مدیریت استان اصفهان برای

خریداران دربازارامید می دهندکه به زودی مسکن ارزان شود و یا حداقل

برشی اســت که آلماتور اضافهتری برای آن مصرف شده است بنابراین

مدیریت بازار سیمان جلســاتی برگزار کرده است تا وضعیت سیمان به

ترمز گرانی آن کشیده شود؛ اما کارشناسان و فعاالن این حوزه معتقدند

قیمت بیشتری دارد ،اکنون فقط هزینه سفتکاری ساختمان هرمتردو

حالت عادی خود بازگردد.رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی

نباید ازبازاریکه هرروزکاالهایش با افزایش قیمت نوسان وکمبود دربازار

میلیون تومان بوده و هزینه ســاختکامل ساختمان با توجه به متریال

اصفهانگفت :وضع مالیات برخانههای خالی به بخش مسکن لطمه زد

ماجه است انتظارارزانی و یا ثبات قیمت ها را داشت .هرچند آمارخرید و

استفاده شــده در آن از چهار میلیون تومان شروع شــده و به هر متر ۸

و همزمان نیزافزایش قیمت آهن ،مصالح ساختمانی ازجمله سیمان و

فروش مسکن در کالن شهرهایی مانند اصفهان و تهران نشان می دهد

میلیون تومان میرسد.رییس اتحادیه سازندگان مسکن اصفهانگفت:

کمبود آن ،کمبود شن و افزایش شدید قیمت شن و آجر از یک طرف و

قیمت ها چند درصدی کاهش داشته؛ اما نباید این مسئله را به کل بازار

نمیتوان قیمت مسکن را در سال  ۱۴۰۰پیش بینی کرد ،برای ساخت و

افزایش شدید کرایه حمل مصالح ساختمانی از درب کارخانهها به محل

مسکن و یا حتی چشم اندازکوتاه مدت آینده تعمیم داد .رییس اتحادیه

ساز مسکن نیازمند خرید میلگرد ،سیمان و ..هستیم ،با افزایش هزینه

مصرف نیزمزید برعلت شدهکه افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی

سازندگان مسکن اصفهان گفته اســت اکنون فقط هزینه سفت کاری

مصالح ساختمانی قیمت ساخت و ساز نیز افزایش مییابد که منجر به

را شاهد باشیم.کارشناسان بازارمسکن با توجه به شرایطکنونی میگویند

ساختمان هرمتردو میلیون تومان بوده و هزینه ساختکامل ساختمان

افزایش محدوده قیمت مسکن نیز خواهد شد بنابراین اگر دولت ساز و

هر چند در سال جاری سرازیر شدن نقدینگی به بازار مسکن و افزایش

با توجه به متریال استفاده شده در آن از چهار میلیون تومان شروع شده

کاری برایکنترل قیمت مصالح ساختمانی بهکارگیرد ،میتوان بهکاهش

کاذب تقاضا برای خرید پیش بینی نمی شــود؛ اما تورم باال در مصالح

و به هر متر  ۸میلیون تومان نیز میرســد.اصغر ریاحــی راد اظهار کرد:

قیمت مســکن امیدوار بود.فعاالن بازار مصالح ساختمانی هم راستا با

ساختمانی و سایر ملزومات مســکن مطمئنا هزینه های ساخت و در

مرضیه محب رسول

افزایش قیمت مصالح ساختمانی ،هزینههای ساخت مسکن را به شدت

سازندگان معتقدند این بازار فعال در تالطم است و نمی توان قیمت ها را

نهایت خرید را افزایش خواهد داد .دراین شرایط آنچه درمورد قیمت های

افزایش داده است ،پیش ازاین قیمت ساخت هرمترمسکن دو میلیون

پیش بینیکرد .رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اصفهان

بازارمسکن می توان امید داشت ،اینکه قیمت ها هرچه بیشتربه سمت

تومان اعالم میشــد ،البته قیمت ســاخت با توجه به تعــداد طبقات

در این رابطه می گوید :وضعیت سیمان بحرانی است که ممکن است به

و سوی واقعی شدن حرکتکرده و تورمکاذب دربازارکاهش یابد،اما نمی

ساختمان متغیر اســت و هر چقدر تعداد طبقات بیشتر شود ،در قیمت

دلیل افزایش حجــم مصرف و کاهش تولید کارخانهها باشــد و به رغم

توان انتظارارزانی مسکن درشرایطکنونی را داشت.

اخبار
معاون اقتصادی رییس جمهور:

چکها تا  ۲۰اردیبهشت برگشت نمیخورند

عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال  ۹۹تا پایان خرداد  ۱۴۰۰تمدید شده است.معاون اقتصادی
پاییز و زمستان را تسلیم نکردهاند ،بخشیده میشود.

مالیات خریداران سکه بیش از ۲برابرشد
بررسی جزئیات اخذ مالیات از خریداران سکه در سال گذشته از بانک مرکزی بیانگر این است که
محاسبه این مالیات برای مشموالن آن سختگیرانهتر و سنگینتر شده است؛ به این صورت که هم
از تعداد خرید سکههایی که از مالیات معاف میشوند ،کم شده و هم بر مبالغ این مالیات افزوده
شده است.طبق قانون مالیاتهای مستقیم ،خریداران سکه از بانک مرکزی باید مالیات بپردازند
که طی سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸مشموالن مکلف به ارائه اظهارنامه مربوطه در این زمینه شدهاند
و باید مالیات خود را میپرداختند که به تازگی نیز سازمان امور مالیاتی چگونگی و میزان دریافت
مالیات از خریداران سکه در سال گذشته را اعالم کرده است.نگاهی به میزان مالیات درنظرگرفته
شده برای این افراد حاکی از آن است که نسبت به مازاد پنج تا  ۱۵ســکه به ازای هر قطعه سکه
باید  ۹۶۰هزار تومان مالیات پرداخت شــود .اینگونه که اگر شخصی در سال گذشته  ۱۰عدد سکه
از بانک مرکزی خریده باشــد ،باید معادل  ۹میلیون و  ۶۰۰هزار تومان مالیات بپردازد.همچنین،
نسبت به مازاد  ۱۵تا  ۲۵سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و  ۲۸۰هزار تومان مالیات
پرداخت شود که اگر فردی  ۲۰تا سکه از بانک مرکزی خریده باشــد ،باید به میزان  ۲۵میلیون و
 ۶۰۰هزار مالیات دهد و نسبت به مازاد  ۲۵تا  ۱۰۵سکه به ازای هر قطعه معادل یک میلیون و ۶۰۰
هزار تومان مالیات پرداخت شود که خریدار  ۶۵سکه در سال گذشته از بانک مرکزی باید معادل
 ۱۰۴میلیون تومان مالیات بپردازد.

رییس اتاق ایران و افغانستان خبر داد:

آغازمذاکرات برای کشت فرامرزی درافغانستان
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت :بیشــتر کامیونهایی که به افغانستان
میروند بیمه ندارند چرا که به علت بیثباتی و جنگ در این کشور شرکتهای بیمه حاضر به بیمه
کردن آنها نیستند.ســید حسین ســلیمی در مورد وضعیت تجاری ایران و افغانستان اظهار کرد:
صادرات به افغانستان در ســال  ۹۹به میزان  ۲میلیارد و و  ۳۰۵میلیون و  ۵۷۷هزار دالر و واردات
حدود یک میلیون و  ۸۷۷هزار دالر بوده است .یعنی ما به  ۳میلیارد دالری که برای صادرات ایران
به افغانستان در سال  ۹۹پیشبینی میشد ،نرسیدیم.سلیمی با اشــاره به تالشها در راستای
کشــت فرامرزی در این کشــور گفت :اگر ما بتوانیم کار کشــاورزی را در افغانستان رونق دهیم
میتوانیم مواد اولیه وارد کنیم .یعنی کشت فرامرزی در افغانســتان انجام دهیم تا بتوانیم مواد
اولیه مانند چغندر قند وارد کنیم آنها را فرآوری کرده و مثال شــکر تولید و صادر کنیم .کارخانه قند
خراسان به علت نبود مواد اولیه با  ۲۰درصد ظرفیت خود کار میکند .بنابراین در حال کار و بررسی
روی این موضوع هستیم.وی افزود :همچنین میتوان دامپروری را نیز در این مناطق رونق داد تا
بتوانیم نیازهای خود را تامین کنیم .االن ما از برزیل ،آرژانتین و استرالیا گوشت وارد میکنیم ،در
حالی که افغانستان همسایه ماست و میتوانیم به راحتی از این ظرفیت استفاده کنیم.

عشایر ایران با بیان اینکه ستاد ملی کرونا بر اساس مصوبهای کوچ ماشینی عشایر را در سال جاری
اجباری کرده است ،افزود ۲۱۳ :هزار خانوار عشایری در کشــور داریم که اگر به هر خانوار  ۵۰۰هزار
تومان بابت کوچ ماشینی و استقرار در میان بند ها کمک شود ،به مبلغ  ۶۵میلیارد تومان اعتبار نیاز
خواهیم داشت.شاهپور عالیی مقدم اظهار داشت :ستاد ملی کرونا و ستادهای استانی برای آنکه
عشایر هنگام کوچ و جابه جایی دامها به دلیل شــیوع ویروس کرونا وارد محدودههای شهری و
روستایی نشوند ،اجبار کرده اند که عمده کوچ در ســال جاری به صورت ماشینی انجام شود.وی،
تعداد جمعیت دام سبک عشــایر را نزدیک به  ۲۱میلیون رأس و دام سنگین را یک میلیون و ۲۰۰
هزار رأس عنوان کرد و گفت :همه این دامها در مســیر کوچ حرکــت میکنند.عالیی مقدم با بیان
اینکه کوچ ماشینی از سالها پیش به دالیل مختلف از جمله تجاوز به ایل راههای عشایری انجام
میشود ،خاطرنشان کرد :براساس آمار سرشماری ســال  ۸۷بیش از  ۸۷درصد خانوار عشایر در
دوره کوچ از مناطق ییالقی به قشــاقی و  ۱۶.۳۷درصد آنها از مناطق قشالقی به ییالقی از وسیله
نقلیه ماشین استفاده کردند.

رییس مجمع نمایندگان کارگران
استان اصفهان:

تصمیم ستاد ملی کرونا مقرر شد در بازه زمانی یکم تا  ۲۰اردیبهشت بانکها و موسسات اعتباری

رییس جمهور بیان کرد:جرائم واحدهای آسیبدیده از کرونا که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

اجباری کرده که برای اجرای آن به بیش از  ۶۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است.رییس سازمان امور

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به گرانی دوباره قیمت نهادههای دام و طیور ،گفت :قیمت مصوب گوشت مرغ ،شیر و

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان

از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.وی گفت:همچنین مقرر شده محاکم و ضابطان

یک مقام مسئول گفت :ستاد ملی کرونا بر اساس مصوبه ای کوچ ماشینی عشایر را در سال جاری

خبر روز

معاون اقتصــادی رییس جمهور گفت:مقرر شــد در بازه زمانی یکم تا  ۲۰اردیبهشــت بانکها و

قضایی از اجرای پروندههای چک در این بازه زمانی خودداری کننــد .مهلت پرداخت مالیات بر

کوچ ماشینی عشایربرای جلوگیری ازشیوع کرونا اجباری شد

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان:

کارگران نسیه خرید
میکنند

موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.نهاوندیان ادامه داد :براساس

رییس سازمان امورعشایر:

اصفهان گفت :متاســفانه امروز بسیاری
از کارگران برای خرید مایحتاج ضروری
خود اقدام به خرید نسیه می کنند ،چراکه
در اواســط ماه پولی برای خرید کاالهای

نهادههای دام و طیورگرانترشد

لبنیات فعال افزایش نمی یابد.حسین ایراندوست با بیان اینکه تاکنون موضوع قاچاق جوجه یک روزه دراستان اصفهان مطرح نبوده است،گفت :اصفهان تولیدکننده
جوجه یک روزه نیست که قاچاقی در این زمینه داشته باشد .در استان تخم مرغ نطفه دار تولید شده و به استانهای شمال و شمال غرب کشور برای نگهداری در
دستگاههای جوجهکشی فرستاده میشود تا در نهایت در سطح کشور توزیع شده و به فروش برسد.ایراندوست با بیان اینکه اکنون برنامهای برای افزایش قیمت
گوشت مرغ مطرح نیست ،ابراز داشت :نوسانات بازار جوجه یک روزه بر قیمت مصوب گوشت مرغ نمیتواند اثر بگذارد ،زیرا یک زمانی مرغدار جوجه یک روزه را به
قیمت بسیار ارزان میخرید ،اینگونه نیست که ستاد تنظیم بازار با نوسانات مقطعی قیمت جوجه یک روزه ،قیمت گوشت مرغ را گرانتر کند.معاون بهبود تولیدات
دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در عین حال به افزایش نرخ نهادههای دام و طیور در روزهای گذشته اشاره کرد و گفت :از سوی دیگر افزایش قیمت
ذرت و کنجاله سویا که به صورت مصوب و رسمی اتفاق افتاده تا حدودی بر قیمت تمام شده گوشت مرغ اثر میگذارد .برنامهای برای افزایش قیمت گوشت مرغ
نیست ،اما ممکن است تولید کنندگان انتظار داشته باشند با افزایش نرخ نهادهها قیمت مصوب گوشت مرغ نیز تغییر یابد.

اساسی ندارند.عباس عظیمی  ،با اشاره
به مشکالت و چالش های کارگران ،اظهار

رییس اتاق اصناف اصفهان:

کرد :مشــکالت کارگران همــواره وجود

مخالف ادامه تعطیلی اصناف هستم

داشته و دارد ،اما مســئوالن و مدیران در
روز کارگر تنها یادی از این قشر می کنند و
دوباره تا ســال بعد کارگر و مشکالتش به
فراموشی سپرده می شود.
وی گفت :هیچ کارگری تمایل ندارد در روز
یا هفته کارگر از وی تجلیل شــود ،اما در
طول ســال به حال خود رها شود.رییس
مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان
با اعتقاد بر اینکه مسئوالن در روز جهانی
و هفته کارگر باید دستاوردهایی که برای
کارگران در زمینه حقوق کاری و اجتماعی
این قشر به دست آورده اند را نشان دهند،
گفت :متاســفانه این گونه نیست و روز
جهانی کارگر و پیــام های تبریک ،تجلیل
و  ...تنها به نمادی برای ایــن روز تبدیل
شده است و مشــکالت کارگران همچنان
پابرجاست و با شــرایط فعلی این موارد
همچنان وجود خواهد داشت.

رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه مخالف
ادامــه تعطیلی اصناف بــرای مهار کرونا هســتم،
گفت :باید دید آیا با تعطیلی سه هفته ای اصناف،
شدت شیوع کرونا در اصفهان کاهش یافته است؟
در حالی که آمــار مبتالیان و فوتی های ناشــی از
این ویــروس حکایت از چیز دیگری دارد.رســول
جهانگیری در خصوص تمدیــد تعطیلی اصناف به
مدت یک هفته دیگر با توجه به وضعیت قرمز کرونا،
اظهار کرد :به شــخصه مخالف تعطیلی اصناف به

عکس روز

وی ادامــه داد :اگرچه بعــد از چانه های
بسیار ،دولت دستمزد  ۱۴۰۰را تعیین کرد،
اما همچنان حق مسکن کارگران را مصوب
نکرده و این ایراد در سال های گذشته نیز
وجود داشته است.
البته رقم افزایش نرخ دستمزد کارگران
در سال  ۱۴۰۰همچنان زیر خط فقر است.
عظیمی تاکیــد کــرد :ای کاش به جای
تجلیــل از کارگران حداقل حق مســکن
کارگــران مصوب می شــد و این حداقل
کاری بود که دولت برای روز جهانی کارگر
می توانست انجام دهد.

همایش باشگاه
«وسپا سواران»
این روزها که ناراحتی ناشــی از قربانیان
ویروس منحوسکرونا درگوشه بهگوشه
این شهرخودنمایی میکند ،وسپاسواران
اصفهانی برای ساعاتی رنگهای شادی
را مهمان شــهر کردند.همایش باشگاه
وسپاسواران اصفهانی با حضور گسترده
وسپاسواران به همراه موتورسیکلتهای
رنگارنگ خود دراصفهان برگزارشد.

دلیل شیوع و گسترش کرونا هستم.وی با اشاره به

گونه تصمیمات فرسایشی شده و حتی اگر  ۱۰هفته

سوء تدبیر و تصمیمات اشتباه برای مقابله با کرونا

دیگر هم اصناف تعطیل باشــند ،این شرایط نمی

از ابتدای امســال تاکنون ،با بیان مثالی اظهار کرد:

تواند برای مهار کرونا اثرگذار باشد.

اگر سدی از  ۱۰نقطه نشــتی آب دارد و ما به جای

رییس اتاق اصناف اصفهان با اعتقاد بر اینکه ستاد

تصمیم برای بســتن آن  ۱۰نقطه ،در جلســه ای به

مقابله با کرونا در دو هفتــه طالیی نوروز باید برخی

نتیجه برسیم که تنها یک نقطه را باید ببندیم ،در این

تعطیلی ها را با شدت دنبال می کرد ،گفت :تصمیم

شــرایط آب همچنان از  ۹نقطه دیگر نشتی خواهد

گیران می توانســتند به جای تعطیل سه هفته ای

داشت.جهانگیری توضیح داد :دولت حاضر نیست

اصناف که به نظر می رسد باز هم ادامه داشته باشد،

بانک ها ،اداره دارایی و فرمانداری ،تامین اجتماعی

دســتگاه های دولتی و ادارات را به طور کامل یک

و  ...را تعطیل کند و ســتاد مقابله با کرونا تنها فشار

هفته تعطیل کنند تا از قدرت انتقال کرونا کاســته

را روی  ۱۰درصد و اصناف گذاشته است.وی با اشاره

شــود.وی ابراز کرد :تصمیمات فرسایشی تعطیلی

به اینکه طی یک و ماه نیم گذشــته اصناف به دلیل

اصناف که برخی باز باشند و برخی دیگر بسته ،برای

وضعیت کرونا به نوعی تعطیل شده اند ،گفت :این

مهار کرونا مناسب نیست.

با مسئولان

بامایران
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معاون سازمان صمت استان خبر داد:

توزیع هزارو  600تن روغن خوراکی درچهارمحال و بختیاری
به مناســبت ماه مبارک رمضان ،هــزار و  600تن روغن ویــژه خانوار و اصنــاف در چهارمحال
و بختیاری توزیع شــد .معاون امور بازرگانی و توســعه تجــارت صمت اســتان گفت :هزار و
 ۳۰۰تن روغن خوراکی ویــژه خانوار و  ۳۰۰تن روغن مختص اصناف شــامل شــیرینیپزی،

مدیر کل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات
کشوری استانداری چهارمحال وبختیاری:

قنادی ،رستوران ،تولید نان فانتزی و ســایر صنفهای مرتبط در چهارمحال و بختیاری توزیع

 90درصد داوطلبان شوراها
تایید صالحیت شدند

بیش از  ۲۰۰فروشگاه آغاز شد.به گفته وی ،هر کیســه برنج دولتی  ۱۰کیلوگرم وزن و با قیمت

مدیرکل سیاســی ،انتخابات و تقســیمات کشوری

شد.جهانبخش مرادی افزود :همچنین توزیع  ۵۰۰تن برنج هندی براساس شاخص جمعیت
به شهرســتانهای  ۱۰گانه استان اختصاص یافته اســت و توزیع آن از امروزاردیبهشت ماه در

با مشخصات یاد شده در بازار استان عرضه شده است.

اســتانداری چهارمحال و بختیاری از تایید  ۹۰درصد
داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی
شهر و روستای این استان خبر داد و گفت :از مجموع

رییس جهاد كشاورزی استان:

سطح زیركشت چغندرقند درچهارمحال افزایش یافت
رییس جهاد كشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه افزایش تولید چغندر قند زمینه
تامین شکر در چهارمحال و بختیاری را فراهم می کند ،اظهار داشت :برنامه ریزی های الزم برای
افزایش تولید چغندر قند در این استان انجام شده اســت.عطا ا ...ابراهیمی با بیان اینکه سطح
زیر کشت چغندر قند در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته اســت ،گفت ۲۰ :درصد سطح زیر
کشت چغندر قند در این استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.رییس جهاد کشاورزی
چهارمحال و بختیاری گفت :در حال حاضر  ۹۰۰هکتار از اراضی کشاورزی در این استان به کشت
چغندر قند اختصاص یافته است.وی بیان کرد :بیشــترین مزارع تولید چغندر قند در شهرستان
های شهرکرد ،بروجن و کیار فعال شده اند.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان
اینکه افزایش سطح زیر کشت چغندر قند زمینه ســاز تامین نیاز استان به شکر است ،گفت :طی
پیش بینی های انجام شده و افزایش تولید چغندر قند ،چهارمحال و بختیاری نیاز به وارد کردن
شکر در سالجاری نخواهد داشت.

 ۸۵۵داوطلب راه یافته برای بررســی صالحیت در
هیاتهای نظارت ۷۷۲ ،نفر تایید صالحیت شــدند.
ملکمحمد قربانپور افزود :ثبتنــام  ۹۳۲نفر برای

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حضور در رقابت ششــمین دوره انتخابات شوراهای

اسالمی شهر وروســتا در اســتان قطعی شد ،اما از
این تعداد  ۵۵نفر به ســبب ناقص بــودن مدارک و
یا نداشــتن شــرایط عمومی از گردونه رقابت خارج
شدند.
وی ادامــه داد :همچنین  ۲۸نفر نیــز در ادامه کار از
حضور در این رقابتها انصــراف خود را اعالم کردند.
قربانپور تصریح کرد :در نهایت پرونده  ۸۵۵نفر برای
احراز صالحیت به هیا تهای نظارت ارســال شــد
که از این تعداد  ۸۳نفر رد صالحیــت و مابقی تایید
صالحیت شدند.
مدیرکل سیاســی ،انتخابات و تقســیمات کشوری

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری :

 ۴۹هزاربسته معیشتی و بهداشتی میان نیازمندان توزیع شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :طرح «ضیافت همدلی»
در استان جهت توزیع بستههای معیشــتی و طبخ و توزیع غذا در قالب افطاری بین نیازمندان،
از اولویتها در ایام ماه مبارک رمضان اســت .تا پایان ماه مبارک رمضان ،حدود  3هزار بســته
معیشتی میان نیازمندان استان توزیع میشــود.حجت االسالم والمسلمین حسن امیری بیان
کرد:طی رایزنی و صحبت با برخی نانواییهای اســتان در منطقه میانکوه ،شهرکرد و لردگان30 ،
هزار نان رایگان در روز میالد امام حسن مجتبی(ع) توزیع شد.امیری گفت :از ابتدای ماه مبارک
رمضان تاکنون  5هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان استان توزیع شده است ،همچنان در ایام
میالد امام حســن مجتبی(ع)  3هزار پرس غذای گرم میان خانوادههــای نیازمند با کمکهای
مردمی صورت گرفت.وی با بیان اینکــه در ایام لیالی قدر نیز غذای گرم جهــت افطار نیازمندان
استان توزیع میشــود ،افزود :در روزهای گذشــته همچنین توزیع  50بســته معیشتی نیز بین
خانوادههای نیازمند صورت گرفت .تمامی اقدامات اعم از توزیع بســتههای معیشــتی و توزیع
غذای افطاری از محل کمکهای مردمی در بقاع متبرکه انجام شده است .مدیرکل اوقاف و امور
خیریه استان در پایان با اشاره به توزیع  1000بسته معیشتی میان نیازمندان از ابتدای ماه رمضان

اســتانداری چهارمحــال و بختیاری با بیــان اینکه
تایید صالحیتهــا هنــوز قطعی نشــده و فرصت
اعتراض بــرای داوطلبان رد صالحیت شــده وجود
دارد ،خاطرنشــان کــرد :داوطلبانی که نســبت به
نتایج تعیین صالحیت معترض هســتند میتوانند
اعتراض و شــکایت خــود را تــا  ۱۲اردیبهشــت به
هیئــت نظــارت اســتان اعــام کننــد .انتخابات
شــوراهای اســامی روســتا در  ۵۹۸روســتا در
چهارمحــال و بختیاری برگزار میشــود کــه از این
تعداد  ۵۱روســتا دارای شــورای پنج نفــره و ۵۴۷
روســتا دارای شورای ســه نفره هســتند.انتخابات
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهری ،روستایی
و عشایری همزمان با ســیزدهمین دوره انتخابات
رییس جمهــوری در تاریخ  ۲۸خــرداد  ۱۴۰۰برگزار
خواهد شد.

تاکنون ،بیان داشــت :از ابتدای شــیوع ویروس منحوس کرونا تا به امروز حدود  24هزار بسته
معیشتی و  25هزار پک بهداشتی بین نیازمندان در استان توزیع شده است.

مفاد آراء
 2/25آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
برابر آراء صادره هیــات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سندرسمی مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض
متقاضیان واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر محرز گردیده است لذا مشخصات
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرخ ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود  .در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک قمصر تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید .
 – 1رای شــماره  816هیات – خانم عذرا رمضانی گبرآبادی فزند محمد به شماره
شناســنامه  5و کدملی  1262576563صادره از کاشان– ششــدانگ قسمتی از
یکبابخانه به مساحت  46.60مترمربع به شــماره پالک  88فرعی از  4اصلی واقع
در حسین آباد بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر قولنامه عادی از محمد
رمضانی گبرآبادی .
 – 2رای شــماره  826و اصالحی  97و شماره  831هیات – آقای حسنعلی سعیدی
منش فرزند اکبر به شماره شناسنامه  82و کدملی  1262605326صادره از کاشان
و خانم کبری حضرتی کاشی فرزند ماشااله به شــماره شناسنامه 40306و کدملی
 1260393100صادره از کاشان –بالمناصفه -ششــدانگ یکبابخانه به مساحت
 169.20مترمربع به شماره پالک  1843فرعی از  670فرعی از  25اصلی بخش یک
حوزه ثبتی قمصر –مالک رسمی و سهم االرث .
 – 2رای شماره  883هیات – خانم فاطمه ستوده فرزند حسن به شماره شناسنامه 886
و کدملی  1261846478صادره از کاشان– ششدانگ یکباب انباری به مساحت 414
مترمربع به شماره پالک  1844فرعی از  1315فرعی از  25اصلی بخش یک حوزه
ثبتی قمصر  -مالک رسمی .
 – 3رای شماره  895هیات – آقای محمد مفتاحیان فرزند علی آقا به شماره شناسنامه
 78و کدملی  1262592038صادره از کاشان– ششــدانگ یکبابخانه به مساحت
 213.10مترمربع به شــماره پالک  1845فرعی از  439فرعی از  25اصلی بخش
یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی و خریداری برابر قولنامه عادی از محمدتقی
و صفیه حمامیان .
 – 4رای شــماره  917هیات – آقای محمود زراعتی علی آبادی فرزند غالمرضا به
شماره شناسنامه  19و کدملی  6199856147صادره از آران و بیدگل  -ششدانگ
یکبابخانه به مساحت  136.5مترمربع به شماره پالک  1846فرعی از  272فرعی از
 25اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر قولنامه عادی از خانم مرضیه
شیخ زاده و عفت حمامیان .
 – 5رای شماره  888و رای اصالحی  47هیات – خانم سوسن قربانی قمصری فرزند
محمود به شماره شناسنامه وکدملی  1250112206صادره از کاشان– هفت سهم
مشاع از یازده سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  250.41مترمربع به شماره
پالک  132فرعی از  36اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر -خریداری برابر قولنامه
عادی از آقا گل خاندایی .
 – 6رای اصالحی شماره  843هیات – آقای حســین رویان فرزند علی به شماره
شناسنامه  3304وکدملی  1260830098صادره از کاشان– ششدانگ یکبابخانه به
مساحت  441.95مترمربع به شماره پالک  2508فرعی از  2183فرعی از  36اصلی
بخش یک حوزه ثبتی قمصر که در آگهی های قبلی شماره فرعی اشتباها  1283فرعی
قید گردیده بوده است  -مالک رسمی .
 – 7رای شــماره  886هیات – آقای حمید تلک آبادی فرزند علی اکبر به شــماره
شناسنامه  230و کدملی  6199622170صادره از آران و بیدگل و خانم مهین سلطان
آرانی فرزند حسین به شــماره شناســنامه 270و کدملی 6199669282صادره از
آران و بیگل – بالمناصفه – ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  432.75مترمربع

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گیاهانی که مانع ایجاد گردوغبار میشوند
عکس :؟؟؟

یک میلیون و  ۸۰۰هزار ریال به فروش میرسد و از ابتدای امسال تاکنون  ۷۰۰تن برنج دولتی
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به شــماره پالک  2541فرعی از  2276فرعی از  36اصلــی بخش یک حوزه ثبتی
قمصر – مالک رسمی .
 –8رای شــماره 906هیات – آقای ســید مصطفی طباطبائی نیا فرزند سیدمحمد
به شماره شناســنامه  1222و کدملی  1262370841صادره از کاشان– ششدانگ
یکبابخانه به مساحت  1259.60مترمربع به شــماره پالک  2542فرعی از 1209
فرعی از  36اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
 – 9رای شــماره  907هیات – خانم مریم جهانگیر فرزند رضا به شماره شناسنامه
 7948و کدملی  1260585816صادره از کاشان – ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  466مترمربع به شماره پالک  2546فرعی از  1223فرعی از  36اصلی بخش
یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر قولنامه عادی از عباسعلی اعتماد .
 – 10رای شماره  919هیات – آقای محمود عموئی آرانی فرزند حسین به شماره
شناســنامه  652و کدملــی 6199701356صادره از آران و بیدگل – ششــدانگ
چهاردیواری مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  611.60مترمربع به شماره پالک
 2548فرعی از  610فرعی از  36اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی
 – 11رای شماره  835هیات – خانم مریم عالئیان فرزند رضا به شماره شناسنامه
 46897و کدملی  1260459081صادره از کاشان– ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 360مترمربع به شــماره پالک  2549فرعی از  888فرعی از  36اصلی بخش یک
حوزه ثبتی قمصر –خریداری برابرقولنامه عادی از محمد پاره دوز .
 – 12رای شماره 909هیات – آقای ســیدعباس هاشمی فرزند محمدآقا به شماره
شناســنامه  3192و کدملی  1260828972صادره از کاشــان– ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  174.75مترمربع به شماره پالک  2550فرعی از  677فرعی از
 36اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – سهم االرث .
 – 13رای شــماره 908هیات – آقای حسین هاشــمی فرزند محمدآقا به شماره
شناســنامه  3143و کدملی  1260828484صادره از کاشــان– ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  531.10مترمربع به شماره پالک  2551فرعی از  677فرعی از
 36اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – سهم االرث .
 – 14رای شماره 910هیات – آقای ســیدمهدی هاشمی فرزند محمدآقا به شماره
شناســنامه  3928و کدملی  1260836347صادره از کاشــان– ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  701.25مترمربع به شماره پالک  2552فرعی از  677فرعی از
 36اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – سهم االرث .
 – 15رای شــماره 914هیات – خانم صدیقه هاشــمی فرزند محمدآقا به شماره
شناسنامه  44و کدملی  1262600278صادره از کاشان– ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  627.50مترمربع به شماره پالک  2553فرعی از  677فرعی از  36اصلی
بخش یک حوزه ثبتی قمصر – سهم االرث .
 – 16رای شماره 915هیات – خانم زهره هاشمی فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه
 57و کدملی  1262627982صادره از کاشــان– ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  626.85مترمربع به شماره پالک  2554فرعی از  677فرعی از  36اصلی
بخش یک حوزه ثبتی قمصر – سهم االرث .
 – 17رای شماره 911هیات – خانم آسیه جعفری فرزندعباس به شماره شناسنامه
 68512و کدملی  1281786731صادره از اصفهان– ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  724.80مترمربع به شماره پالک  2555فرعی از  677فرعی از  36اصلی
بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر مدرک عادی بابت مهریه .
 – 18رای شماره 912هیات – آقای احمد یگانه مقدم فرزند جواد به شماره شناسنامه
 989و کدملی  1262242711صادره از کاشان– ششــدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  348.65مترمربع به شماره پالک  2556فرعی از  677فرعی از  36اصلی
بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر مدرک عادی مع الواسطه از وراث سید
محمد هاشمی .
 – 19رای شماره 913هیات – خانم رضوان طالئی فرزند احمد به شماره شناسنامه
 1186و کدملی  1261738527صادره از کاشــان– ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت 673.05مترمربع به شــماره پالک  2557فرعی از  677فرعی از  36اصلی

رییس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری درخصوص

و انواع دیرگل بادام برای کشت استفاده شود ،گونههای غیر باغی نیز مانند

کشــت انواع گیاهان برای جلوگیری از گردوغبار ،گفت :اگر در منطقه آب

آویشن ،آنغوزه ،موســیر ،کلوس ،مریم گلی و زوفا مناسب هستند که هم

باشد از گونههای باغی مانند انگور و انواع دیرگل بادام برای کشت استفاده

صرفه اقتصادی دارند و هم در تثبیت خاک موثرند.جهانبازی اضافه کرد:

شود ،گونههای غیر باغی نیز مانند آویشن ،آنغوزه ،موسیر ،کلوس ،مریم

در مناطقی که آب وجود ندارد میتوان از گونههای آویشن بومی (آویشن

گلی و زوفا مناسب هســتند که هم صرفه اقتصادی دارند و هم در تثبیت

دنایی) استفاده کرد همچنین انواع گونههای مرتعی و گونهای علوفهای

خاک موثرند.حسن جهانبازی با بیان اینکه کانون گردوغبار زمانی تشکیل

مناسب کاشت هستند.وی با بیان اینکه حدود  ۱۴۰۰گونه گیاهی در استان

میشود که زمین عاری از پوشش گیاهی باشــد ،اظهار کرد :بهعالوه برای

وجود دارد ،افزود :قالب اینگونهها درخا کهای آهکی رشد پیدا میکنند،

ایجاد گردوغبار شرایط خاک باید بهنحوی باشد که دارای ذرات ریز بوده و با

برخی از گونهها آهکدوست بوده و در شرایط آهکی سازگار هستند البته

حرکت توده هوا ،خاک جابه جا شود.وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از

میزان آهک بسیارمهم است و برخی ازمواقع میزان باالی آن درجذب مواد

گردوغبار باید دو کار صورت بگیرد ،افزود :زمین باید توسط پوشش گیاهی،

معدنی محدودیت ایجاد میکند.رییس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی

تثبیت شود و ترجیحا از گیاهان چندساله برای کشت استفاده شود ،زیرا

چهارمحال و بختیاری ،اقدام دوم برای جلوگیری ازگردوغباررا ایجادکمربند

گیاهان زراعی درمقطعی ازسالکشت شده و درمقطعی برداشت میشوند

سبزاطرافکانونهایگردوغبارعنوان و خاطرنشانکرد :اینکمربند میزان

که پس ازبرداشت،گردوغبارمجددا آغازمیشود.جهانبازی یک نوع تثبیت

عبور گردوغبار را در شــهرها با کندی مواجه میکند.جهانبازی در ادامه در

را بیولوژیک دانست و ادامه داد :این تثبیت توسطگونههای چندساله مانند

خصوص کشت گیاهان با نیاز آبی کم با توجه به کمبود بارشها اظهار کرد:

درختی و باغی صورت میگیرد که البته بستگی به شرایط اقلیمی و میزان

کشتکلزا و سویا با توجه به سرما دراستان مناسب نیست و بهتراست برای

آب آن منطقه دارد.رییس مرکز تحقیقات جهاد کشــاورزی چهارمحال و

این امر در صنعت گیاهان دارویی سرمایهگذاری شود زیرا برخی از گیاهان

بختیاریگفت :این تثبیت دربیابانها توسط مالچپاشی انجام میشودکه

دارویی بومی اســتان مانند کلوس ،باریجه و آنغوزه نیاز آبی ندارند.وی با

خاص استان ما نیست.وی درخصوصکشت انواعگیاهان برای جلوگیری

بیان اینکه حدود  ۴۰۰گونه گیاهی دارویی در استان وجود دارد ،یادآور شد:

ازگردوغبار ،اظهارکرد :اگردرمنطقه آب باشد و ازگونههای باغی مانند انگور

بهتر است گونههای آببر مانند ذرت علوفهای در استان کمتر کشت شود.

بخش یک حوزه ثبتی قمصر  -خریداری برابر مدرک عادی مع الواســطه از وراث
سیدمحمد هاشمی .
 – 20رای شــماره  893هیات – خانم صفیه غفاری کاشی فرزند علی آقا به شماره
شناســنامه  27و کدملی  1261547047صادره از کاشان– ششدانگ یکبابخانه به
مساحت 369.50مترمربع به شماره پالک  2558فرعی از  1071فرعی از  36اصلی
بخش یک حوزه ثبتی قمصر  -مالک رسمی .
 – 21رای شــماره  815هیات – خانم ســیندخت فرهی فرزند منصور به شــماره
شناســنامه  341و کدملی  1860923712صادره از بهبهان– ششدانگ یکبابخانه
به مساحت  652.70مترمربع به شماره پالک  2559فرعی از  39فرعی از  36اصلی
بخش یک حوزه ثبتی قمصر – سهم االرث .
 – 22رای شماره  884هیات – آقای سید علیرضا الحسینی قمصری فرزند سیدناصر
به شماره شناسنامه وکدملی  0013405470صادره ازتهران– ششدانگ چهاردیواری
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  197.40مترمربع به شماره پالک  3327فرعی از
 1512فرعی از  49اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر قولنامه عادی
مع الواسطه از عباس شعبان زاده حالج .
 – 23رای شــماره  822هیات – آقای حمیدرضا تمسکی بیدگلی فرزند محمد به
شماره شناسنامه  227و کدملی  6199536975صادره ازآران و بیدگل – ششدانگ
یکبابخانه به مساحت  225مترمربع به شماره پالک  3328فرعی از  778فرعی از 49
اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
 – 24رای شماره  916هیات – خانم محبوبه غفوری محمدآبادی فرزند محمد به
شماره شناسنامه  44و کدملی  6199875631صادره از آران و بیدگل – ششدانگ
یکباب ساختمان به مســاحت  449.40مترمربع به شــماره پالک  3329فرعی از
1847و1848و 1849فرعــی از  49اصلی بخش یک حــوزه ثبتی قمصر – مالک
رسمی .
 – 25رای شــماره 889و 890هیات – آقای سیدحســن ارادتــی قمصری فرزند
سیدرضا به شــماره شناســنامه  3225و کدملی  1260829308صادره از کاشان و
آقای ســیدمهدی ارادتی فرزند سیدحسن به شماره شناســنامه  11292و کدملی
 1263425410صادره از کاشان به ترتیب نســبت به  4و  2دانگمشاع– ششدانگ
یکبابخانه قدیمی به مساحت  335.50مترمربع به شماره پالک  3330فرعی از 2602
فرعی از  49اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصــر – خریداری برابر قولنامه عادی از
مریم حیدری قزاآنی .
 – 26رای شماره  920هیات – خانم نرگس فطرت فرزند مرتضی به شماره شناسنامه
 1524و کدملی  1261837029صادره از کاشان– ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 181.80مترمربع به شــماره پالک  3331فرعی از  2327فرعی از  49اصلی بخش
یک حوزه ثبتی قمصر  -مالک رسمی .
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/02/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/02/27 :
م الف 1130162 :عباس عباس زادگان مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قمصر
تحدید حدود اختصاصی
 2/26شماره نامه  1400/02/05-140085602024001014 :نظر به اینکه تحدید
حدود ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  69متر مربع تحت شماره فرعی  8641از
اصلی  5000واقع در بخش  5ثبت اصفهان در مالکیت آقای اکبر امینی جزی فرزند
حسین (نسبت به چهاردانگ مشاع) و خانم همه ناز سلیمانی نیا فرزند نجف (نسبت
به دو دانگ مشاع) 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  1400/03/05ساعت  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 شد 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 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 تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد .م الف 1128030 :قویدل رئیس
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 2/27شماره نامه 1400/02/07-140085602015000472 :نظر به اینکه آقای
حمیدرضا بخشائی فرزند رجبعلی به اســتناد  2برگ استشهادیه محلی که هویت و
امضاء شهود رسما گواهی شده ،مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه
پالک  20141فرعی از  -582اصلی واقع در فوالدشهر بخش  9ثبت اصفهان که در
صفحه  415دفتر  -381امالک این اداره ذیل شماره  55702به نام وی ،ثبت و سند
مالکیت به شماره چاپی  072213صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده
و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت
المثنی نموده ،طبق ماده  120اصالحی آئین نامه قانون ثبت ،مراتب آگهی می شود
که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود
می باشد از تایخ انتشار این آگهی تا  10روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض
خود را کتب ًا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد
و یا در صورت اعتراض ،اصل سند یا سند معامله ارائه نشود ،اداره ثبت ،المثنای سند
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد .ضمن ًا پالک فوق دارای
یک مورد رهن به شرح ذیل می باشــد :به موجب سند رهنی شماره  161978مورخ
 1391/10/21دفترخانه شماره  15اصفهان تمامت ششدانگ پالک مزبور در قبال
مبلغ  1/343/000/000ریال نزد شرکت تعاونی مسکن مهر محلی به مدت یک سال
در رهن قرار گرفته است .م الف 1129483 :مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان)
فقدان سند مالکیت
 2/28شــماره نامــه 1400/01/29-140085602033000347 :نظــر به اینکه
ســند مالکیت دو سهم و نیم مشــاع از چهار سهم ششــدانگ قطعه زمین معروف
باغ چاله داغین چهار قفیزی پالک ثبتی شــماره  135فرعی از  -5اصلی واقع در
روســتای تکیه جزء بخش  10حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت شــماره  1178در صفحه
 260دفتر  6امالک به نام ســیده خانم موســوی تکیه فرزند ســید محمد صادر و
تســلیم گردیده است ،سپس به موجب ســند قطعی مع الواسطه شــماره 62332
مورخ  1375/05/30دفترخانه اســناد رسمی شــماره  7نطنز تمامی دو سهم و نیم
مورد ثبت به خانم منیر الســادات جاللی فرزند ســید محمد انتقال قطعی گردیده
اســت و در ادامه خانم منیر الســادات جاللی نامبرده با ارائه درخواســتی به شماره
وارده  139921702033004480مــورخ  1399/08/04منضــم بــه دو بــرگ
استشهادیه که امضا شهود آن به شماره شناســه یکتا 140002157140000025
و رمــز تصدیــق  401442با شــماره ترتیــب  10077مــورخ  1400/01/23به
تایید دفترخانه اســناد رسمی شــماره  13نطنز رسیده ،مدعی شــده سند مالکیت
فوق الذکر در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد ماده  120آیین
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه
کننده سند مالکیت مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .م الف 1129495 :علی جوانی مدیر
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
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تبدیل شدن اصفهان به کارگاه عمرانی بخش درمان
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،بهبود و ارتقای زیرساختها یکی از اهداف اصلی
اجرای طرح تحول نظام ســامت در دولت یازدهم و دوازدهم بود به طوری که اســتان به کارگاه

بررسی مشکالت یک سال سخت برای معلمان؛

عمرانی بخش بهداشت و درمان تبدیل شد.

حرفه ای که تنها عشق می خواهد

طاهره چنگیز با اشاره به اینکه قبل از دولت یازدهم بســیاری از مراکز بهداشتی و درمانی استان
فرسوده بودند ،افزود :با توجه ویژه دولت و در قالب اجرای طرح تحول نظام سالمت ،این مراکز
بازسازی و نیازهای درمانی در سراسر استان برطرف شــد.وی ،توزیع منابع و تجهیزات پزشکی
محیط مدرسه آموزش مجازی داشته باشند ،بیان میکند :قیمت قلم نوری 4
میلیون تومان است درحالیکه مدیرمدرسه فقط توانسته یک میلیون تومان
را تامینکند و قطعا مدرسه  4میلیون تومان نداردکه بتوانیم قلم نوری بخریم.

هر چند «شاد» برنامه ای طراحی شده برای فعالیت بی دردسر آموزشی
دانش آموزان و معلمان اســت؛ اما اختالالت و کمبودهای شاد معلمان را
با دردسرهای زیادی مواجه کرده اســت .درباره آموزش در بستر شاد نیز
مدارس متفاوت عمل میکنند ،برخی معلمان با این استناد که گروههای
درسی درشاد تشکیل نشده است ،دانشآموزاحرازهویت نمیشود یا اینکه
«وویس» دانشآموز ارسال نمیشود ،آموزش مجازی را در فضای واتس
اپ دنبال میکنند که این موضوع هزینههای اینترنت را به دانشآموزان و
خانوادهها تحمیل میکند.یکی از معلمان کالس پنجم درباره مشــکالت
«شاد» میگوید :محتوای آموزشی برای دروس مختلف درشاد بارگذاری
شده است اما فقط برای درس مطالعات اجتماعی و فارسی باز میشود و
به سایر محتواها نمیتوان دسترسی داشت ،همچنین آزمونساز و حضور

امروز در حالی روز معلم را جشن می گیریم

کالس های آنالین و چالش مدیریت و نظم

که طی یک سال اخیرشیوه های تدریس با

و غیاب در «شاد» فعال نیســت .با وجود اینکه اسامی دانشآموزان وارد

شــاید یکی از ســخت ترین اوقات برای معلمان همیــن عدم کنترل

سناد شده؛ اما در«شاد» احرازهویت نمیشوند همچنین صوت آنها ارسال

هزاران تحول ریز و درشت روبه رو بوده است .افرادی که در ماه های اخیر
عالوه برمشقت تدریس و یادگیری بایدکوله باری ازمحدودیت ها و سختی
های فعالیت در فضای مجازی را هم به دوش می کشــیدند؛ اجباری که
برخی از معلمان از آن به خوبی اســتفاده کردند و در سایه آن رشد علمی و
روانشناختی خود و دانش آموزان شان را ارتقا دادند و برخی نه تنها حاضربه
همراهی با این فضا و محدودیت ها و امکاناتش نشدند بلکه به نوعی دانش
آموزان خود را هم محدود و محروم ساختند .معلمی هیچگاه شغل راحتی
نبوده واین روزها اما سختی هایش مسلما بیشترازشیرینی هایش است.

فیزیکی دانش آموزان عدم توانایی برای نظارت درســت بر رفتار و نوع
برخورد آنها در تدریس های آنالین باشد .این مسئله هم بر رفتار و هم بر
یادگیری دانش آموزان تاثیر زیادی داشته است .کالس مجازی اگرچه
قوانین مشخصی دارد ،اما نمی تواند به نظم و دقتکالس های حضوری
برگزارشود .دراین شرایط معلمان و والدین نمیتوانند قوانین پیچیده تر
و سختگیرانه تری برای دانش آموزان برای دنبال کردن مباحث کالس
درســی برقرار کنند.آموزش مجازی ،نظارت مستمر و مجدانه خانواده
را میطلبید که متاسفانه بیشــتر خانوادهها به دلیل آشنا نبودن با نوع
فعالیت آموزش مجازی از این مسوولیت شانه خالی میکردند.

آموزش مجازی و معلمان بی تجربه

نمیشود و برای دیدن پیام بچهها باید از شاد خارج و مجدد وارد شوم که
زمانبراست بنابراین وقتی بسترفراهم نیست درواتساپ درس میدهم.
محمدرضا راضی ،دبیر ادبیات فارسی دوره متوسطه اول هم معتقد است

کردم و هرروزازساعت  11تا  12محتواها را بارگذاری میکنم و دانشآموزان
موظفند حضورداشته باشند و بعد ازآن تا ساعت  5عصرمیتوانند برای رفع
اشکال پیام دهند .درزمان آموزش حضوری نیزاگراحساسکنم نیازاست

بسیاری ازدانش آموزان به ویژه ساکنان روستاها و نقاط دورافتاده به دلیل

آنچه به محددیت ها دامن زد ،بی تجربگی درمیان معلمان بود .درواقع مهم
ترین ضعف زیرساختی در آموزش آنالین ،معلمان بی تجربه در آموزش
مجازی بود زیرا اغلب معلمان تجربهکاردرآموزش آنالین را نداشتند و این
موضوع باعث می شد تا دربسیاری ازموقعیت ها ،واکنش درست را نداشته
و معلمان و دانش آموزان ،ازبرگزاری اینکالس های آنالین دلسرد شوند.

یک نرم افزار  400هزار تومان هزینه داشت حتی یکی از همکاران لپتاپش
ســوخت و االن ازلپتاپ همسرش اســتفاده میکند.دبیر ادبیات یکی از
مدارس هم با اشاره به اینکه تصمیمگرفتیم برای تدریس مجازی معلمان در
مدرسه ،قلم نوری بخریم تا معلمان پس ازساعات آموزش حضوری درهمان

شاد عنوان میکند :حضور و غیاب در شاد هنوز فعال نشده است ،محتوا و
فیلمهای آموزشی تولید شده برای دوره متوسطه اول دردسترس نیست و
معلم نمیتواندکانال یاگروه اختصاصی برای درسش ایجادکند.
در کنار همه مشکالت گفته شــده ،همچنان مشکالت مالی استخدامی و
مطالبات معوقه فرهنگیان دریک سال اخیروجود دارد و با این همه سختی
به نظرمی رسد معلم بودن و معلم ماندن درماه های اخیربیشترازهرموقع
دیگری یک عشق بدون حد و مرزمی خواهد.

خبر روز

اخبار
رییس اداره حفاظت محیط زیست اصفهان اعالم کرد:

درجست وجوی متهم رهاسازی پسماند صنعتی درزفره
در هفته نخســت اردیبهشــت امســال ،خبری مبنی بــر رهاســازی پســماندهای صنعتی در
بیابانهای خلوت ،در  ۱۰کیلومتری زفره (از روســتاهای شمال شرق اصفهان) در فضای مجازی
منتشر شد.رییس اداره حفاظت محیط
زیســت شهرســتان اصفهان  ،با اعالم
اینکه یکی از موارد مورد توجه اداره کل
محیط زیســت در پایشهای دورهای
از واحدهای صنعتی ،بررسی مدیریت
پســماند و تخلیــه اصولی آنهاســت،
گفت :واحد خاطی احتمــاال از صنایع
زیرزمینی و فاقد مجوز کار بوده اســت.
محمود قهرمانی اظهار کرد :نقل و انتقال
پســماندهای واحدهای مجاز زیر نظر
اداره محیط زیســت انجام و عملیات آنها در ســامانه ثبت میشــود و معموال این پسماندها به
محلهای مجاز که آنها را امحا کــرده و یا به عنوان مواد اولیه اســتفاده میکننــد ،تحویل داده
میشوند.وی افزود :اداره کل محیط زیست استان به محض اطالع از رهایی پسماندها در منطقه
مذکور ،برای انجام اقدامات اولیه نیروهای کارشــناس را به محل اعزام کرد .پســماندهای مورد
بحث ،حجمی در حد یک تانکر بزرگ داشــت که در آبراهه فصلی تخلیه و به خاطر شیب تا ۱۵۰۰
متر روان شده بود.قهرمانی در خصوص دستگیری مسئول واحد صنعتی خاطی گفت :محدوده
تخلیه پسماند دور از نقاط مواصالتی و در منطقهای خلوت بوده و احتماال عملیات تخلیه شبانه و
پنهانی انجام شده است ،با این حال از دوربین های مسیر و بخشهای اداری کمک خواستهایم
تا خاطی در اسرع وقت پیدا شود.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

لغو اجرای طرح زوج و فرد تمدید شد
رییس پلیس راهور استان اصفهان از تمدید لغو اجرای اجرای طرح زوج و فرد در اصفهان تا یک
هفته آینده خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به آخرین مصوبات ستاد استانی مقابله
با کرونا گفت :بر اساس مصوبات این ستاد از اول اردیبهشت اجرای طرح زوج و فرد به مدت ۱۰
روز در اصفهان لغو شد.
وی افزود :با توجه به روند صعودی شیوع کرونا و مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا لغو اجرای
طرح زوج و فرد تــا یک هفته دیگر تمدید شــد.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان تاکید کرد:
اجرای طرح ممنوعیت شبانه و ممنوعیت پارک خودروها در حاشیه زاینده رود و مراکز تفرجگاهی
همچنان ادامه دارد و در صورت هر گونه تخلف اعمال قانون انجام میشود.

رییس سازمان اوقاف و امور
خیریه خبر داد:

استفاده ازظرفیتهای
علمی پژوهشگاه رویان
درموقوفات
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت:
در نظر داریــم از ظرفیتهــای مجموعه

متهم این مقدار مواد را از مرزهای جنوب شرقی کشور قاچاق کرده و قصد انتقال آن به مرکز کشور
را داشت ،گفت  :راننده این خودرو نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد :دانش آموزان
و مدیران مدرسه میتوانند از طریق ســایت  www.irtextbook.irهرچه سریعتر ثبتنام کتب
درسی را انجام دهند.ثبت نام کتابهای درســی دانش آموزان پایه اول ابتدایی ،نهم و دهم از ۶
تیرماه شروع میشود و تا  ۹شهریور ماه ادامه دارد.

رییس سازمان پزشکی قانونی:

ندارد و بــرای راهاندازی این مراکز نیازمند همراهی خیران هســتیم.عباس مســجدی آرانی در
جلسه ویدئوکنفرانســی با مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان  ،اظهار داشت :هر آنچه در
حوزه نظام ســامت نیازمند پیگیری قضایی باشــد ،در این سازمان رســیدگی خواهد شد.وی
با بیــان اینکه بیــش از یک ســوم پروندههای قضایــی به پزشــکی قانونی ارجاع میشــود،
ادامه داد :پزشــکان و کارشناســان پزشــکی قانونی با دیدگاهی عادالنه نســبت به بررسی این
پروندهها اقدام میکنند.رییس ســازمان پزشکی قانونی کشــور با بیان اینکه حدود دو میلیون
و  ۵۰۰هزار پرونده در بخش معاینات ،آزمایشــگاهی ،کمیسیونهای پزشــکی و دیگر بخشها
بررسی میشــود ،ابراز داشــت :در حال حاضر در  ۳۸۵مرکز در کشــور خدمات پزشکی قانونی
ارائه میشــود.وی با بیــان اینکه در حال حاضر در  ۱۵۰شهرســتان کشــور به رغــم وجود مرکز
قضایی همچنان مرکز پزشــکی قانونی ندارد ،اضافه کرد :با این شــرایط مــردم باید حداقل ۸۰
کیلومتر مسیر را طی کنند تا به مرکز پزشــکی قانونی برســند و این امر نیازمند همراهی و توجه

 ۶پایگاه انتقال خون استان اصفهان ،آماده میزبانی از اهداکنندگان خون در شب های قدر از ساعت  ۲۱تا یک بامداد است.مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون
استان اصفهان اظهار داشت ۶ :پایگاه انتقال خون در شهرهای اصفهان (مرکز خواجو) ،کاشــان ،نجف آباد ،گلپایگان ،خوانسار و شهرضا شب های قدر مصادف با
یازدهم ،سیزدهم و پانزدهم اردیبهشت جاری میزبان اهداکنندگان خون است.لطفعلی جعفری با بیان اینکه اهداکنندگان باید کارت ملی همراه خود داشته باشند،
افزود :همه شیوه نامه های بهداشتی درمراکزانتقال خون رعایت می شود و نگرانی بابت مراجعه به آنها وجود ندارد.وی خاطرنشانکرد :درشب های قدرمحدودیت
های تردد اعمال نمی شود و اهداکنندگان خون می توانند به راحتی به پایگاه ها مراجعه کنند.جعفری با بیان اینکه ذخیره خون اصفهان در زمان حاضر مطلوب و
برای بیش از هفت روز است ،اضافه کرد :اســتمرار اهدای خون و فرآورده های آن با توجه به نیاز مبرم مراکز درمانی ،ضروری است.وی گفت :پایگاه انتقال خون
در میدان خواجوی اصفهان در روزهای عادی از ساعت هشت تا  ۲۲و در سایر شهرها از صبح تا ظهر فعال است.استان اصفهان دارای پایگاهها و مراکز ثابت انتقال
خون در شهرستانهای کاشان ،خوانسار ،شهرضا ،نجف آباد ،خمینی شهر ،گلپایگان و نایین و  ۲مرکز در کالن شهر اصفهان شامل خواجو و عاشق اصفهانی است.

خشونت خانگی؛ صدرنشین گزارشهای اورژانس اجتماعی اصفهان ؛

چهره خشمگین شهر

ســید مهدی خاموشــی در جلسه ویدئو
کنفرانســی با رییس پژوهشگاه زیست
و فنــاوری رویان اصفهان بــا بیان اینکه
اســتفاده از ظرفیتهــای علمــی برای
توسعه سرمایه گذاری در موقوفات مورد
توجــه قــرار دارد ،اظهار داشــت :در این
زمینه پژوهشــگاه رویان ظرفیت بسیار
باالیی دارد و افتخاری اســت برای ما که
با ایــن مجموعه همــکاری داریم.وی با
بیان اینکــه این مجموعــه فعالیتهای
خوبی را در زمینه تولید دام اصالح شــده
در مزرعه امام زاده آقــا علی عباس (ع)
بادرود صــورت داده اســت ،اضافه کرد:
این در حالی اســت که اســتان اصفهان
از یکســری از نعمتها در زمینه کاشــت
و برداشــتها محروم شــده و این امر
تولید دام را با مشــکل مواجــه میکند.
رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه با
تاکید بر اینکه امکان استفاده از ظرفیت
مجموعه زیست و فناوری رویان در دیگر
اســتانها نیز وجود دارد ،ابراز داشــت:
اســتفاده از ظرفیــت علمی ایــن مرکز
میتواند کمک قابــل توجهی به افزایش
بهره وری در مزارع اوقافی داشته باشد.
وی با بیان اینکه ما این آمادگی را داریم
که دام تولید شــده در مزرعــه امامزاده

بیش از  ۸۹کیلوگرم حشــیش زیر بار نشاسته یک دســتگاه خودروی کامیونت در نایین کشف

در بازرسی از این خودرو  ۸۹کیلو و  ۹۵۰گرم حشیش از زیر بار نشاسته کشف شد.وی با بیان اینکه

برای دریافت کتابهای درسی خود ثبتنام کردهاند.

 ۶پایگاه انتقال خون اصفهان درشبهای قدرفعال است

استفاده کنیم.

به دیگر اســتا نها منتقل کنیــم ،ادامه

بار نشاسته مشکوک و آن را برای بررسیهای بیشتر متوقف کردند.سرگرد هادی کیان مهر افزود:

متوسط دوم نظری ۳۴ ،درصد از فنی و حرفهای و  ۲۷درصد کار و دانش در استان اصفهان تاکنون

خیران است.

توســعه فعالیت در مزارع موقوفه کشور

جاسازی حشیش زیربارنشاسته
کنترل خودروهای عبوری در محور مواصالتی شهرستان به یک دستگاه خودروی کامیونت حامل

درسی از  ۲۲فروردین شروع شده و تا  ۲۲خرداد ماه برای دانش آموزان میان پایه ادامه دارد.
وی افزود ۵۳ :درصد از دانش آموزان دوره ابتدایی ۳۶ ،درصد دانشآموزان متوسط اول ۴۰ ،درصد

پژوهشگاه زیست و فناوری رویان برای

آقا علی عباس(ع) را برای پروار شــدن

شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان نایین گفت :ماموران انتظامی این شهرستان حین نظارت و

سریعتر برای ثبتنام کتابهای درسی اقدام کنند.علیرضا عابدی ادامه داد :ثبت نام کتابهای

رییس ســازمان پزشــکی قانونی گفت ۱۵۰ :شهرستان کشــور همچنان مرکز پزشــکی قانونی

هرچند آموزش و پرورش بسته های اینترنتی برای معلمان درنظرگرفته ؛ اما

هستند و والدین نگرانی ازآینده تحصیلی فرزندان خود دارند.دراین میان

رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت :دانش آموزان هر چه

رایگان نشده است.وی میگوید :محتوای آموزش مجازی را از قبل آماده

شاد با سیمکارت همراه اول نیزرایگان است اما با سیمکارت ایرانسل هنوز

میکنم و همزمان از تدریســم فیلم میگیرم.این معلم درباره مشکالت

برای آموزش مجازی ناگزیر به خرید قلم نوری برای لپ تاپ شدم و آپدیت

دانشآموزان فرصت ثبتنام کتابهای درسی را از
دست ندهند

ســاعات پیک ترافیک نیز میتوان آموزش مجــازی را ارائه داد .اینترنت

امروز تبلت و گوشــی هوشــمند جایگزین کتاب و دفتر شده و جمعیت
محدود بودن پهنای باند اینترنت و نبودگوشی هوشمند با مشکالتی مواجه

رییس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش استان اصفهان:

 ۱۵۰شهرستان کشورمرکزپزشکی قانونی ندارد

هزینههای معلمان برای آموزش مجازی

که حسابان درس میدهد ،با اشاره به هزینههای آموزش مجازی میگوید:

بیش از  ۲۵درصد افزایش یافت و به بیش از هفت هزار تخت رسید.

که مشکالت «شاد» نسبت به سال گذشته بســیار کمتر شده و حتی در

برای دانشآموزانیکه درخانه هستند مباحث ارائه شود ازالیو شاد استفاده

این تمام امکانات الزم برای آموش مجازی را پوشش نمی دهد.یک معلم

اتفاقی رخ میداد.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه این دستاوردها در دوران
تحریمهای ظالمانه حاصل شد ،خاطرنشان کرد :با بیمارستان سازی و اجرای طرح های توسعه
تعداد تخت های فعال بیمارســتانی در اصفهان در دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به قبل از آن

مشکالت بی پایان معلم و شاد

مرضیه محب رسول

در سراسر استان اصفهان را عادالنه خواند و تصریح کرد :دوران شیوع ویروس کرونا فشار زیادی
به نظام سالمت کشور وارد کرد و اگر زیرساختهای فراهمشده وجود نداشت مشخص نبود چه

داد :در اجرای این طرح ســعی ما بر این
بوده در کنار اشــتغال زایی و درآمدزایی
از ظرفیتهــای علمی نیز بهــره برداری
داشته باشیم.

کارشــناس مســئول اورژانس اجتماعی بهزیستی
اســتان اصفهان گفت :بیشــترین گزارش رسیده در
سال  ۹۹شامل خشونتهای خانگی بوده که از میان
آنها همسرآزاری رشــد فزایندهای داشــته و این در
حالی است که کودک آزاری حدود  ۲۷درصد ،سالمند
آزاری  ۲۰درصد ،سایر خشــونتها  ۱۸درصد افزایش
داشــته است.افســانه میرزائیان اظهار کرد :در سال
گذشــته تقریبا  ۲۳هزار و  ۵۵۲تماس تلفنی با خط
 ۱۲۳اورژانس اجتماعی گرفته شد که این تماسها از
طرف همهگروههای هدف اورژانس اجتماعی بوده ؛اما
در تماسها چیزی که بیشتر نمایان بوده و اخیرا هم

عکس روز
شکاریک قالده خرس
قهوهای درارتفاعات
سمیرم
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری
اصفهان از شکار یک قالده خرس قهوهای
در ارتفاعات ســمیرم و خارج از محدوده
منطقه حفاظت شده خبر داد.با گزارش
اهالــی منطقه ،عوامل محیطزیســت و
نیروی انتظامی برای بررسی و شناسایی
متخلفان در محــل حضــور یافتند؛ اما
ردپایی از شکارچی یا شکارچیان نبود.

مقداری افزایش پیداکرده باال رفتن میزان خشونتها،

افراد میشــود و باعث میشود انســانها در شرایط

به خصوص مــوارد کــودک آزاری و همســرآزاری و

دشواربتوانند به رشــد بیش ازپیش دست پیداکنند.

خشــونتهای خانگی اســت.وی افزود :با توجه به

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی استان

شرایط کرونا که از سال  ۹۸تاکنون ایجاد شده به دلیل

اصفهان در خصوص بیشــترین موارد گزارش شده به

قرنطینه مشــکالتی برای بازار اقتصادی ایجاد شد و

اورژانس اجتماعی در ســال گذشته ،گفت :بیشترین

بسیاری ازمشاغل مانندگذشته فعالیت ندارندکه این

گزارش رسیده درسال  ۹۹شامل خشونتهای خانگی

باعث افزایش اختالفات در سطح خانوادهها شده به

بوده که همسرآزاری رشد فزایندهای داشته همچنین

همین دالیل تماسها نسبت به سال گذشته بیشتر

کودک آزاری حدود  ۲۷درصد ،سالمند آزاری  ۲۰درصد،

شــده و میزان خشــونتها هم افزایش یافته است.

سایرخشونتها  ۱۸درصد افزایش داشتهکه بیشترین

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی استان

میزان افزایشها مربوط به همســرآزاری است.وی

اصفهان تصریحکرد :عواملیکه به خشونتهای خانگی

درخصوص چگونگی مداخلــه دربحرانها اظهارکرد:

دامن میزند فقر اقتصادی ،اعتیــاد ،فقر فرهنگی و

اگر کارشناس تشخیص دهد فردی که تماس گرفته

عدم مهارتهای الزم در افراد است همچنین کاهش

ممکن اســت امنیت جانی نداشته باشــد همکاران

آســتانه تحمل مردم هم به نوعی خشونت را افزایش

سریعا دستور قضایی میگیرند و فرد را از محل خارج

داده اســت ،باال بردن تابآوری باعث مقاوم شــدن

میکنند .

مستطیلسبز
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هدف غالمی در 39سالگی؛ صعود به لیگ یک
کرونا موجب به تعویق افتادن برخی از بازی های تیم ســپیدرود شــد و در نهایت با پایان فرصتی
که فدراســیون فوتبال برای این تیم تعیین کرد ســپیدرود در یکی از بازی های معوقه موفق شد

پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا؛

مهاجم نام آشــنای خــود از روی نقطه

رکوردهای منحصربه فرد تیم های ایرانی

مس نوین کرمان را با گل محمد غالمی،
پنالتی شکست دهد و  21امتیازی شود.
سپیدرود با بازگشت علی نظر محمدی
به این تیم کمی به صعود امیدوار شــده
اســت .به این خاطر که پیش تر با این
مربــی از لیگ یک به لیــگ برتر صعود
کرده بود .هر چند سپیدرود این فصل با
امتیازاتی که در دور رفت بازی ها از دست
دادکمیکارش برای صعود سخت است؛
اما علی نظر محمدی و شــاگردانش به خصوص محمد غالمی کار را با امیدواری دنبال می کنند.
محمد غالمی در سن  39سالگی در خط حمله تیم سپیدرود پرتالش ظاهر می شود .مهاجمی که
در تیم های بزرگی چون سپاهان بازی کرده است .او در جریان بازی با مس نوین کرمان هر چند از
روی نقطه پنالتی دروازه تیم حریف را باز کرد ؛اما در مدت زمانی که به میدان آمد برای تصاحب توپ

نایب قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا در حالی

بازی مهم بود .موقعیت گل را پویا نزهتی مهیا کرد .بازیکن سابق ملوان که با ورود به محوطه جریمه

السد و الدحیل قطر ،پاختا کور ازبکستان و االهلی

و ایجاد موقعیت جنگید و در نهایت هم تالش های او نتیجه داد و زننده گل برتری سپیدرود در این
حریف پنالتی گرفت .سپیدرود در حال حاضر با  21امتیاز تیم هفتم جدول در گروه الف به حساب
می آید.این تیم از  15بازی ،یک دیدار معوقه دیگر پیش رو دارد و اگر در این بازی پیروز شــود 24
امتیازی و به فاصله  5امتیازی تیم دوم جدول می رسد.

به مرحله بعدی این مسابقات رسید که تیمهایی نظیر

عربستان نتوانستند به دور حذفی این مسابقات راه
پیداکنند

پرونده پرسپولیس  -شجاع دوباره دراستیناف
باشگاه پرسپولیس بعد ازاعالم رایکمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ،دادخواست جدیدی
درباره شکایت ازمدافع سابق تیمش بهکمیته استیناف ارائهکرد.پس ازشکایت باشگاه پرسپولیس
از شجاع خلیلزاده در کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر اینکه فسخ قرارداد
یک طرفه خلیلزاده غیر قانونی بوده است ،این کمیته اعالم کرد با توجه به حضور خلیلزاده در یک
باشگاه خارجی ،صالحیت رسیدگی به پرونده را ندارد.
پس از این موضوع پرســپولیس پرونده را به کمیته اســتیناف برد و این کمیته رای داد که کیمته
وضعیت باید به این پرونده رسیدگی کند.از این رو مجددا دادخواســتی تنظیم و پرونده به کمیته
وضعیت رفت که دوباه این کمیته به رای قبلی خود مبنی بر عدم صالحیت به رســیدگی به پرونده
اکتفا کرد .پس از این موضوع پرسپولیس دادخواست جدیدی تنظیم و به کمیته استیناف برده و
منتظر صدور رای است.در همین حال یک کارشــناس حقوقی درباره این پرونده اظهار کرد :وقتی
کمیته استیناف نظر میدهد و میگوید کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران صالحیت
رسیدگی به موضوع را دارد و به عنوان یک مرجع عالی نظر میدهد ،مرجع زیرمجموعه یعنی کمیته
وضعیت بازیکنان باید طبق آن نظر ،رای بدهد.
اینکه مجددا با تغییر عناوین آن رای ،بخواهیم همان نظر قبلی را تکرار کنیم ،دارای ایراد است و ضرر
آن فقط به خواهان پرونده وارد خواهد شد .چون قضیه طوالنی میشود و مجددا باید الیحه نوشته
لزاده وجود
شود .وی افزود :با توجه به اینکه عنصرخارجی درفسخ قرارداد پرسپولیس و شجاع خلی 
ندارد ،رسیدگی باید با کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران باشد ؛اما شکایتهای دیگر
مثل مذاکره قبل از فسخ علیه باشــگاه الریان قطر باید به فیفا انجام شود .اما اینکه فسخ قرارداد
بازیکن موجه بود یا غیر موجه ،صرفا از نظر اینکه بازیکن با باشــگاه جدید قرارداد بسته ،در حیطه
وظایف کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران است.

سمیه مصور

مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا
در غرب قاره ،جمعه شــب در شرایطی به

پایان رســید که ســه نماینده ایران مجوز صعود به مرحله یک هشتم
نهایی را به دست آوردند .در این دوره از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا
چهار نماینده از کشورمان حضور داشــتند که در پایان مرحله گروهی
تیمهای پرسپولیس ،اســتقالل و تراکتور توانستند با کسب امتیازات
الزم راهی مرحله حذفی شوند اما تیم فوالد از راهیابی به مرحله حذفی
جا ماند.تیم فوتبال پرسپولیس با کسب  ۱۵امتیاز به عنوان صدرنشین
گروه  Eلیگ قهرمانان آسیا صعود کرد تا در مرحله یک هشتم نهایی
این مسابقات با استقالل تاجیکستان بازی کند .شاگردان یحیی گل
محمدی با  ۵پیروزی در جمع  ۲۰تیم حاضر در این مسابقات بیشترین
تعداد پیروزی را به دســت آوردند .سرخپوشــان پایتخت که بهترین
نتیجه تاریخ خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کردند،
بیشــترین تعداد گل زده را همراه با اســتقالل تهران در این رقابتها
داشتند .استقالل و پرسپولیس هر کدام  ۱۴گل در بازیهای گروهی
به ثمر رســاندند تا /۳۳ ۲گل در هر بازی به عنوان میانگین برای خود

ثبت کنند .پرســپولیس در  ۶مســابقه صاحب  ۴۷کرنر شــد که این

هشتم نهایی باید مقابل تیم الهالل عربســتان قرار بگیرند .الهالل با

بیشترین تعداد کرنری بود که یک تیم در این مسابقات به دست آورد.

 ۳قهرمانی در آسیا پرافتخارترین باشــگاه غرب آسیاست .همچنین

الهالل و السد هر کدام با  ۴۰کرنر در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

این باشگاه سعودی در میان تیم های دارنده  ۳قهرمانی در قاره کهن

شاگردان یحیی با وجود اینکه همچون فصل گذشته پنج گل در مرحله

است و از این حیث نیز پرافتخارترین باشــگاه آسیا به شمار می آید.

گروهی خوردند؛ اما  ۵امتیاز بیشتر از سال قبل کسب کردند تا اقتدار

استقالل هم با دو قهرمانی در آســیا جزو پرافتخارترین باشگاه های

خود را از همین ابتدا به رقیبان آسیایی نشان دهند.

قاره کهن به شمار می آید.

نایب قهرمان فصل گذشــته لیگ قهرمانان آســیا در حالی به مرحله

تیم تراکتورسازی تبریز هم دیگر نماینده ایران بود که توانست مجوز

بعدی این مســابقات رسید که تیمهایی نظیر الســد و الدحیل قطر،

حضور در مرحله یک هشــتم نهایی را به دســت آورد .این تیم در این

پاختاکور ازبکستان و االهلی عربســتان نتوانستند به دور حذفی این

مرحله باید مقابل تیم النصر عربستان قرار بگیرد.

مسابقات راه پیدا کنند.

تراکتور تبریز تنها تیمی بود که در این مسابقات متحمل شکست نشد

شاگردان یحیی گل محمدی در بین هشت تیم راه یافته از منطقه غرب

تا شکست ناپذیرترین تیم مسابقات غرب آسیا باشد .نیروی هوایی

به دور حذفی بهترین درصد مالکیت توپ را داشته و استحکام خود در

عراق ،گوا هند و الریان قطر نیز  ۳تیمی هســتند که در این مسابقات

خط دفاعی را نیز به رخ آنها کشید.

پیروزی را تجربــه نکردند.تراکتور و الوحده هر یک بــا  ۳گل خورده

تیم استقالل نیز با کســب  11امتیاز و به لطف تساوی دو تیم الدحیل

بهترین خط دفاعی را داشتند.همچنین تراکتور در پنج مسابقه دروازه

قطر و االهلی عربستان موفق شــد به عنوان صدرنشین راهی مرحله

خود را بسته نگه داشت و تیمی بود که بیشترین «کلین شیت» را ثبت

یک چهارم نهایی غرب آسیا شود  .آبی پوشان پایتخت در مرحله یک

کرد .هر پنج کلین شیت توسط محمدرضا اخباری ثبت شد.

خبر روز

استقبال «آلکنو» ازبرنامه صبحگاهی والیبال ایران
مسابقات لیگ ملتها ( )2021درحالی از تاریخ  7خرداد تا  6تیرماه به میزبانی شهر ریمینی ایتالیا برگزار میشود که تیم ملی والیبال ایران از تاریخ  7خرداد تا دوم
تیرماه به ترتیب به مصاف ژاپن ،روسیه ،هلند ،کانادا ،ایتالیا ،بلغارســتان ،آمریکا ،صربستان ،آلمان ،استرالیا ،برزیل ،اسلوونی ،فرانسه ،لهستان و آرژانتین خواهد
رفت.روز جمعه برنامه این مسابقات اعالم شد؛ برنامه ای که گویا باعث تغییر برنامه تمرینات تیم ملی شده است .والدیمیر آلکنو ،سرمربی تیم ملی در واکنش به
برنامه ایران در جریان لیگملتها گفت :با توجه به اینکه  8بازی ایران در لیگ ملتها طبق زمان محلی ،صبحهنگام برگزار میشود ،در یک هفته منتهی به اعزام
تیم ،برنامه تمرینی تیم ملی کامال تغییر خواهد کرد.بر این اســاس ،تمرینات تاکتیکی و توپی صبحها برگزار میشود و تمرین با وزنه ،بدنسازی و زمان استراحت
بازیکنان بعدازظهر انجام خواهد شد تا بازیکنان با شرایط برگزاری مســابقات وفق پیدا کنند.آلکنو همچنین معتقد است برگزاری  8بازی ایران در لیگ ملتها در
زمان صبح ،اتفاق خوبی است .آن هم از این جهت که در المپیک  2021توکیو چند بازی ایران به وقت محلی در ساعت  9صبح برگزار خواهد شد .بنابراین تغییر زمان
برگزاری تمرینات تیم ملی ،عاملی خواهد شد تا بازیکنان از حاال خود را با شرایط مسابقه در المپیک وفق دهند.

مدعی سنگین وزن تیم ملی
کشتی آزاد :

فوتبالجهان
«مسی» واکسن چینی میزند
اسپورت کاتالونیا نوشت که مسی برای حضور در رقابت کوپا آمریکا در تابستان پیش رو میخواهد

کسی که مدال می خواهد
نباید اشتباه کند

میشود و کنفدراســیون فوتبال آمریکای جنوبی قصد دارد این واکسن را مســتقیما به بارسلونا

مدعی ســنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد

بفرســتد تا مطمئن شــود که این بازیکن در این رقابت حاضر خواهد بود.کنفدراســیون فوتبال

گفت :کســی که مدال میخواهــد ،نباید
اشــتباه بزرگی انجام بدهد و من هم باید
روی اشتباهی که در مســابقات قهرمانی

از واکسن چینی اســتفاده کند.این رقابت در ماه تیر ومرداد در کشورهای آرژانتین و کلمبیا برگزار

آمریکای جنوبی  50هزار دوز از واکسن سینوفارم را تضمین کرده است .البته استفاده این واکسن
در کشور آرژانتین هنوز مجاز نیســت و بازیکنان این کشور باید برای تزریق این واکسن به اروگوئه
بروند.

آسیا داشــتم ،کار کنم تا دیگر تکرار نشود.
امین طاهری در پاســخ به این ســوال که

وزنه برداری زنان؛ ازافزایش رکورد تا معضل تکنیکی
تیم وزنه برداری زنان ایران درمسابقات قهرمانی آسیا

هنوز نتوانسته اند به شــکل اصولی آن را به نمایش

با پنج وزنه بردار شرکت کرد و در دومین حضور خود

بگذارند .مســابقات وزنه برداری عــاوه بر اهمیت

در این مسابقات ،اتفاقات مختلفی را تجربه کرد ،به

داشــتن رکوردهای ثبت شــده ،یک روی دیگر هم

گونه ای که برای اولین بار یک وزنه بردار اوتی داشت

دارد و آن هم شکل وزنه زدن است .زیبا وزنه زدن و

«فان دایک»امیدواربه بازگشت به مستطیل سبز

حضور در دو تورنمنــت در فاصله یک هفته
از نظر بدنی او را اذیت نکرده اســت؟ اظهار
داشت :جام دانکلوف که تمام شد ،خدا را
شکر به ایران برگشتم و خیلی غیرمنتظره
دیدم اسمم را برای آســیایی رد کرد هاند.
با توجــه به مثبت شــدن تســت کرونای

و در مقابل برای اولین بار تا یک قدمی تاریخ سازی

اجرای دقیق تکنیک ها نیزبسیاراهمیت دارد و همین

و کسب اولین مدال قهرمانی بزرگساالن آسیا پیش

باعث شده بسیاری از وزنه برداران در سراسر جهان

رفت؛ اما میسر نشد .سنگینترین رکورد مجموع در

به خوش تکنیک بودن معروف شوند .در واقع اگر از

سابق جهان و المپیک در مورد تکنیک دختران وزنه

بین دختران وزنه بردار ایرانی نیز در این مســابقات

ابتدا یک وزنهبردارتکنیک وزنه زدن را درست آموزش

بردار ایران گفت :در مســابقات قهرمانی آسیا ایراد

توسط الهام حســینی با رکورد  ۲۱۳کیلوگرم به ثبت

نبیند ،به بیراهه خواهد رفت و موفقیت چشمگیری

تکنیکی مشاهده شد ،زیاد هم بود و باید خیلی روی

رسید .همچنین اولین دختر فوق سنگین ایران نیز

در انتظار او نخواهد بود.پس از قهرمانی آسیا نکته ای

این مسئله کار شود چون اکثر دختران وزنه بردار ما

روی تخته مســابقات بینالمللی قدم گذاشت.اما

که درمورد تیم وزنه برداری زنان مطرح شد این است

ایراد تکنیکی دارند .البته نمی توان خیلی هم خرده

جدا از این موارد به نظر می رسد یک مسئله مهم در

که با وجود افزایش رکورد دختران ایران ،هنوز ازلحاظ

گرفت چون وزنه برداری بانوان ایران حدود سه سال

وزنه برداری زنان ایران کمتر به آن توجه شده است

تکنیکی جــای کار زیادی دارند و ایــن موضوع باید

است که راه اندازی شده و این مدت زمان برای اینکه

و آن تکنیک وزنه زدن اســت که اکثر دختران ایرانی

بیشتر مورد توجه قرار بگیرد .بهداد سلیمی ،قهرمان

بخواهیم بی نقص وزنه بزنند ،کافی نیست.

امیرحســین زارع چاره دیگری نبود و من

عکس روز
سورپرایز
عربستانیها برای
استقاللیها
پــس از رســیدن تیــم فوتبال
اســتقالل به هتل محــل اقامت
خود ،از طرف فدراســیون فوتبال
عربستانکیکی برای تبریک بابت
صعود آبیپوشان به مرحله بعدی
لیگ قهرمانان آسیا تدارک دیده
شــده بود که اســتقاللیها با آن
عکس یادگاری گرفتند.

هم با روحیه خوب به آلماتی رفتم ،البته با
اینکه شرایط بدنیام ایدهآل نبود.وی ادامه
داد :وضعیــت بدنیام از ایــن نظر ایدهآل
نبود که پرواز طوالنی داشــتم و پروازهای

مدافع معروف و هلندی لیورپول امیدواراست بعد ازچندین ماه انتظارتا چند هفته دیگربه مستطیل
سبز بازگردد .فیرجیل فان دایک از تاریخ  17اکتبر گذشته( 25مهر  ) 1399که در بازی هفته پنجم
فصل جاری لیگ برتر مقابل اورتون به میدان رفت و تیمش  2بر  2مســاوی کرد ،مصدوم و دور از
میدان است.در آن پیکار مدافع و فرمانده خط دفاع لیورپولی ها دچار پارگی رباط صلیبی شد .وی
تحت عمل جراحی قرارگرفت و دوره چندین ماهه را شــروع کرد.غیبت فان دایک لطمات زیادی
به تیم لیورپول زد ،زیرا قلب دفاع تیم آنفیلدی آســیب پذیر شد تا جایی که از قهرمان فصل قبل از
صدر جدول لیگ برتر فاصله گرفت.فان دایک که مدتی است تمرینات سبک را آغازکرده ،در فضای
مجازی تصاویری از خود منتشرکرد که نشان می دهد در حال انجام دوهای سبک و آغاز تمرینات
بدنسازی اولیه در مسیر آماده سازی است.مدافع با تجربه هلندی ابراز امیدواری کرد که بتواند در
زمانی که تا شروع مسابقات یورو باقی مانده آمادگی الزم را کسب کند و به مستطیل سبز بازگردد.

متوالی خســتهام کرد ،اما بــا این وجود

«کاوانی» با منچستریونایتد تمدید می کند

از انگیزه باالیی برای مــدال طال برخوردار
بودم .ایــن ملیپوش کشــتی آزاد درباره
شکســت با ضربه فنــی مقابــل الزاریف
قرقیزستانی ،درحالی که  6امتیاز از او پیش
بود ،خاطرنشــان کرد :این اتفــاق در یک
غافلگیری رخ داد 6 .بر صفر جلو افتادم و
عجله کردم .به نوعی میخواســتم حریفم
را  - 10صفر کنم و ســوار بر کشــتی بودم،
ولی متاسفانه گیر کردم و نتوانستم برنده
باشــم .طاهری با تاکیــد براینکه میداند
اختالف زیادی با حریفانی در این ســطح
دارد ،عنوان کرد :برای -10صفر کردن حریف
رفته بودم و یک مقدار هول شدم ،حاال که
این اتفاق افتاد ،آن را به فال نیک میگیرم

ادینسون کاوانی برخالف گزارش های انتشاریافته به همکاری با منچستریونایتد ادامه می دهد.
 ESPNمی گوید و خبر می دهد ادینسون کاوانی در تالش برای ترک تیم اولدترافوردی نیست .او
حتی در نظر دارد قراردادی جدید با شیاطین ســرخ امضا کند.در هفته های اخیر بارها رسانه های
نزدیک به تیم قدیمی لیگ برتر گزارش کردند مهاجم اروگوئه ای قصد دارد در پایان فصل با اتمام
قرارداد یک ساله اش از منچستر برود.حتی گفته شد او به لیگ حرفه ای آرژانتین خواهد رفت؛ اما
اکنون خبرمی رسدکهکاوانی جلسه ای با اولهگونارسولسشر ،سرمربی نروژی تیم داشتهکه دراین
نشست برای ادامه کار به مدت یک سال دیگر توافق شده است.ظاهرا در هفته های گذشته هدف
مهاجم  34ســاله انتقال به تیم بوکاجونیورز بوده اما وقتی با موفقیت های چند هفته اخیر سرخ
پوشان مواجه شد ،نظرش تغییرکرده است.به همین خاطر گفته می شود تا قبل از اتمام فصل ،او
تفاهم نامه کاری جدیدی برای مدت یک سال با یونایتد ها امضا می کند.کاوانی در تابستان گذشته
وقتی قراردادش با پاری سن ژرمن به اتمام رسید و بازیکن آزاد شد ،به تیم انگلیسی پیوست.او در
مدت حضورش در  22بازی در لیگ برتر توپ زده که  8گل زده و  2پاس گل داده است.

و امیدوارم این اشتباهات بزرگ را در هیچ
مبارزه دیگری تکرار نکنم .کســی که مدال
میخواهد ،نه تنها اشتباه بزرگ من ،بلکه
کوچکترین اشــتباه هم او را از مدال دور
میکند .قطعا خودم اشــتباه کردم و باید
حتما روی آن کار کنم..

«مورینیو» ستون نویس روزنامه شد
ژوزه مورینیو  2هفته قبل به خاطر کسب نتایج ضعیف از ســرمربیگری تیم تاتنهام برکنار شد.او
بعد از این واقعه گفت قصد ندارد استراحت کند بلکه دنبال فرصت شغلی جدیدی است.سرمربی
پرتغالی البته هنوز تیم جدیدش را پیدا نکرده اما در پایان بهار و اوایل تابســتان بیکار نخواهد بود.
زیرا با روزنامه سان انگلیس ،به توافق رسید که حین برگزاری مسابقات یورو  2020به عنوان مفسر
تحلیل های خود را در قالب ستونی جذاب بنویســد و در اختیار خوانندگان این نشریه پرمخاطب
قراردهد.

بامسئولان
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مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای لحاف بتنی برای نخستین باردرفضای سبز
شهراصفهان

شهردار اصفهان در دیدار با هنرمند پیشکسوت قلمزنی اصفهان:

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از اجرای لحاف بتنی به صورت پایلوت

هنرمندان بخشی ازهویت شهر اصفهان هستند

برای نخستین بار در فضای سبز این کالن شــهر خبر داد.فروغ مرتضایینژاد اظهار کرد :استفاده
از لحاف بتنی از جمله جدیدترین و کاملترین روشهای جلوگیری از فرسایش خاک است.
وی با بیان اینکه لحاف بتنی ،ژئوکامپوزیتی شامل دو الیه ژئوتکستایل است که به طرز مخصوصی
به یکدیگر دوخته شــده به نحوی که پس از پر شــدن با بتن ،بالفاصله عملکرد خود را به عنوان
پوشش بســتر آغاز میکند ،تصریح کرد :این تکنیک با کمترین زیرسازی و با سرعت باال در هر
جایی قابل نصب و اجرا است و پس از اجرا نیاز به نگهداری ندارد زیرا در برابر آسیبهای فیزیکی
و شیمیایی بسیار مقاوم بوده و قابلیت بکارگیری در رو و زیر سطح آب را دارد.مدیر عامل سازمان
پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد :لحاف بتنی مدل نقطهای به دلیل قیمت کمتر
و کارایی بیشتر به عنوان جایگزینی برای گلدانهای پیش ساخته شهری در فضای سبز میتواند

وقتی انسان احساس مفید بودن در جامعه را دارد ،به
زنده بودن خود افتخار میکند ،با خلق هنرهای باارزش
توسط هنرمندانی همچون استاد علمداری انسان از خدا
میخواهد حیات بادوام و با عزت داشته باشند تا بتوانند
دانشجو و کارآموز تربیت کنند

مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت :لحــاف بتنی مدل نقطهای در ســایر بخشهــا میتواند به جای ســنگ چین کردن
سراشیبیها یا برای پیادهروسازی با نمای سنگ در پارکها و مراکز تفریحی مورد استفاده قرار
گیرد.مرتضایینژاد خاطرنشان کرد :لحاف بتنی برای نخستین بار در فضای سبز شهر اصفهان با
همکاری یک شرکت دانش بنیان در بخشی از فضای سبز اتوبان شهید آقابابایی توسط شهرداری
منطقه  ۱۰شهرداری اجرا شد که پس از بررســی و تایید کاراییهای آن میتواند در فضای سبز به
طور انبوه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکــه ابعاد حفرههای اســتفاده شــده در این پــروژه  ۴۰در  ۴۰ســانتی متر بوده
اســت که ابعاد آن قابل تغییر بــوده و به دلیــل اینکه داخل حفرهها فاقد زیرســازی اســت با
بزرگتر شــدن ابعاد حفرهها ،امکان کاشــت درختچه در آن وجود دارد ،گفت :مساحت اجرای
پروژه در اتوبان شــهید آقابابایــی دو هــزار و  ۵۰۰مترمربع بــوده و گونههایی از انواع نســترن
(زرد ،ســفید و قرمز) ،کارکس ،استئوســپرموم و اطلســی بومی در آن کاشــته شــده است.
مدیــر عامــل ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان تاکیــد کــرد :گونــه

شــهردار اصفهان در دیدار با «اســتاد ســید مهدی علمداری» هنرمند

را آموختهاند و امروز به خاطر نقش معلمی و ارتباطیکه با دانشــجویان

برنامههای «سالم استاد» برگزار شــد ،اظهار کرد :شهر موزه اصفهان از

پیشکسوت قلمزنی اظهارکرد :به همت ادارهکل ارتباطات و اموربینالملل

داشتهاید فردی بســیار اثرگذار در جامعه هســتید از این رو بر خود الزم

وجود موزه قلمزنی برای نمایش آثارفاخرهنری هنرمندان بیبهره مانده

شــهرداری اصفهان برنامهریزی الزم برای دیدار با هنرمندان شهر انجام

دانستم به دیدارشما آمده ،خسته نباشیدگفته و به عنوان شهرداراصفهان

درحالیکه این آثاردرسایرکشورهای جهان به خوبی به نمایشگذاشته

شده ،اما شرایط کرونایی در این روند مانع تراشی کرده است.قدرت ا...

ازتالشهای شما تشکرو قدردانیکنم.شهرداراصفهان تاکیدکرد :انسان

میشود.وی که در زمینههایی مانند مینیاتور ،مجسمه سازی و طراحی

نوروزی ادامه داد :همیشه وقتی ازاوصاف اصفهان سخن به میان میآید،

در هر کاری تخصص داشته باشــد قانع نمیشود ،زیرا باورهای متعالی

نقشه فرش نیز فعالیت داشته اســت ،تصریح کرد :در همه روشهای

هنرمندان در صدر این اوصاف قرار دارند ،چرا که بخشی از هویت شهر را

دارد که برای دست یافتن به آن تالش میکند ،در غیر این صورت عقب

قلمزنیکارکرده و حتی خیلی سبکهای قلمزنی را ابداعکردم؛ البته در

تشکیل دادهاند و بخشــی از افتخارات اصفهان مربوط به آثار هنرمندان

رانده میشود.وی با بیان اینکه استاد علمداری هنرمند ارزشمند اصفهانی

مدت فعالیتم دررشتههای قلمزنی ،مینیاتورو نقشه فرش شاید نزدیک

است.شــهردار اصفهان تصریح کرد :با بررسی آثار اســتاد علمداری که

است که دارای آثار متعددی در حوزه قلمکاری ،نقاشی و تابلوهای بسیار

به  ۳۰۰شاگرد داشتهامکه همه موفق بودهاند.این هنرمند پیشکسوت هنر

سالها در عرصه مینیاتور ،نقاشی ،قلمزنی و نقاشی روی فرش فعالیت

زیباست،گفت :شــنیدن درد دل هنرمندان ،دیدن آثارآنها و پرداختن به

قلمزنیکه دارای مدرک درجه یک هنری ازوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

داشته ،درمییابیمکه چه سرمایههایگرانبها و دسترنجهای ارزشمندی

نقش هنرمندان درمعرفی اصفهان به مردم جهان اقدامی پسندیده است.

است ،ادامه داد :یک نفرکهکارهنری میکند نمیتواندگالری هم داشته

به یادگار گذاشته اســت.وی با بیان اینکه هر چه انسان در محیط خود

نوروزی اظهار امیدواری کرد :زمینه اســتمرار و تداوم فعالیت هنرمندان

باشد ،نمیتواند بازارایجادکند ،نمیتواند اثرش را به دست مصرفکننده

اثر بخشتر باشد ،به همان میزان مورد قضاوت قرار میگیرد ،گفت :اگر

که نقش جدی در ترویج هنرهای فاخر دارند با رفع موانع فراهم شــود.

برســاند ،ایجاد کردن این امکان به عهده مسئوالن است.وی تاکید کرد:

امروزدرباره استاد علمداری قضاوت میشود به خاطرآثاراثربخش او در

وی با بیان اینکه اصفهان همواره به وجود هنرمندان خود میبالد ،برای

مسئوالن باید هنرمندان صنایع دستی را که در گوشه گوشه شهر مشغول

جامعه هنری است.نوروزی ادامه داد :وقتی انسان احساس مفید بودن

هنرمندان آرزوی طول عمربا عزتکرد وگفت :امیدواریم هنرمندان درراه

فعالیت هستند دریابند و آنها را یاری کنند.استاد علمداری عشق را الزمه

درجامعه را دارد ،به زنده بودن خود افتخارمیکند ،با خلق هنرهای باارزش

خدمت به مردم شهروکشورخود موفق باشند.

هنر دانست و گفت :هر کس به هنر وارد میشود باید عاشق باشد و هنر

توسط هنرمندانی همچون استاد علمداری انسان ازخدا میخواهد حیات

جای خالی موزه قلمزنی دردیارنصف جهان

بادوام و با عزت داشته باشند تا بتوانند دانشجو وکارآموزتربیتکنند.وی
خطاب به استاد علمداری ،اظهارکرد :درکنارشما بسیاری ازافراد این هنر

استاد سید مهدی علمداری دردیداربا شهرداراصفهانکه درقالب سلسله

خبر خوان
لزوم نگاه کاربردی به کاهش تولید و مصرف پالستیک
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان در اولین جلسه ستاد اجرایی پیشگیری و
پایش بهینه مصرف پالستیک که به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برگزار شد،
اظهارکرد :تولید و مصرف پالستیک یکی ازمهمترین شاخصهای مرتبط با محیط زیست است.رحیم
محمدی افزود :سازمان مدیریت پسماند توجه ویژهای به مبحث پالستیک از مبدأ تولید تا مقصد
مدیریت و پردازش داشته و اقدامات زیرســاختی و فرهنگی مختلفی را برای کاهش آسیبهای
جدی این معضل زیستی برنامهریزی کرده اســت.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری
اصفهان ادامه داد :برنامهریزی برای مدیریت پسماند چه در کارخانه پردازش در قالب بازیافت و چه
در سطح شهروندان به صورت فعالیتهای آموزشی برای کاهش تولید و مصرف پالستیک میتواند
الگوی عملکردی در روند کلی مدیریت پسماندها باشد و لزوم نگاهی کاربردی به این مبحث را نشان
میدهد.وی حضور اعضای ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه مصرف پالستیک را نقطه قوتی
برای کاربردی شدن تصمیمات و تعمیم نگاه کارشناسانه در زمینه مدیریت تولید و مصرف پالستیک
درهمه بخشها دانست و افزود :تدوین ساختارعملیاتی ،اجرایی و راهبردی به منظورطراحی مسیربا
هدف اثربخشی درمحیط زیست و مجموعهکاری رویکردی استکه به واسطه آن میتوانیم اقدامات
خوبی در زمینه کاهش تولید پالستیک و بهینهسازی مصرف آن انجام دهیم.

پروژه «شهید سلیمانی» شرق اصفهان را توسعه میدهد
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان اظهار داشــت :در ابر پروژه تقاطع و پلهای شهید سپهبد
سلیمانی در مجموع برای عملیات عمرانی ،آزادسازی ،رفع معارضات تاسیساتی ،ایجاد شبکه برق
و روشنایی ،احداث فضای سبز ،خرید و نصب تجهیزات ترافیکی ،زیباسازی و انتقال پساب۲۱۷ ،
میلیارد تومان هزینه شده که نقش تاثیرگذاری در توسعه منطقه شرق اصفهان خواهد داشت.ایرج
مظفر گفت :در این پروژه  ۸هزار و  ۳۰۰تن آرماتور مصرفــی ۷۰ ،هزار مترمکعب بتنریزی  ۵۰۰،هزار
مترمکعب عملیات خاکی  ۶۰ ،هزار تن آسفالت ۲۰۶ ،هزار متر مربع آزادسازی اراضی کارخانه قند و
حومه ،احداث  ۷هکتارفضای سبزو  ۱۲۰هزارمترمکعب عملیات خاکی فضای سبزانجام شده است.
وی ،از احداث  ۵پل با طولهای متفاوت  ۱۰۷ ،۱۲۵ ،۱۷۷، ۲۰۰، ۴۹۳متر طول در سطوح مختلف در
این پروژه خبر داد و گفت :در این مجموعه تقاطع ۱۵ ،حرکت ترافیکی بدون چراغ به صورت همزمان
قابل اجرا داردکه به زودی تمام مسیرها به جزیک حرکت تندرو جنوب به شمال بهرهبرداری میرسد.

احداث یک نیروگاه  ۱۰کیلو واتی درساختمان شهرداری
منطقه ۹
مدیر منطقه  ۹شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شــده در این منطقه ،اظهار کرد :روزانه
ایمنی ،روشــن و خاموش بودن ،نظافت و نورپردازی حدود سه هزار پایه روشنایی و دو هزار و ۵۰۰
مترمربع ســطح آب نماهای منطقه در ساعت مقرر بررسی میشــود و نظارت ویژهای بر وضعیت
محوطههای بازی کودکان در پارکهای این منطقه به منظور پیشگیری از وقوع حادثه برای کودکان
انجام میشود.علیرضا رفیعی ،با اشاره به پروژه اجرایی منطقه  ۹در خصوص تأمین انرژی پاک و
نیرو خورشیدی ،تصریح کرد :احداث نیروگاه خورشیدی در ســاختمانهای اداری منطقه مطرح
شده و اداره برق نیزدستورالعمل آن را مبنی براینکه  ۲۰درصد ازانرژی ساختمانهای اداری ازانرژی
پاک تامین شود ،صادرکرده است؛ البته پیش ازاین درساختمان شهرداری نیروگاه خورشیدی اجرا
شده و بر اساس برنامهریزی انجام شده در سایر ساختمانها نیز اجرایی خواهد شد .مدیر منطقه
 ۹شهرداری اصفهان از احداث یک نیروگاه  ۱۰کیلو واتی در ساختمان این شهرداری خبر داد و افزود:
در حال حاضر بهینه سازی موتورخانههای آبنمای صارمیه (ابتدای خیابان آتشگاه) ،آبنمای ابتدای
خیابان کهندژ (سمت ورودی اتوبان) ،آبنماهای پارک شفق و بوستان مهر و اصالح شیرآالت رسوب
گرفته و نورپردازی آن در دستور کار منطقه قرار گرفته است.

را خیلی دوست داشته باشد .درپایان این دیدارشهرداراصفهان «کاشی
معرق» اثرهنری و ارزشمند «استاد حسین مصدق زاده» را به استاد سید
مهدی علمداری اهداکرد.

نســترن زرد بــرای نخســتین بــار در فضــای ســبز شــهر اصفهــان در ایــن پروژه کاشــته
شــده اســت.وی افــزود :ایــن پــروژه از ابتــدای اســفند مــاه  ۹۹بــه مــدت یــک مــاه
انجــام شــده و هزینــه اجــرای و زیرســازی آن بــرای هــر مترمربــع  ۱۵۰تــا  ۱۶۰هــزار
تومان است.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

اتمام پروژه سنگفرش خیابان سپه اصفهان طی  ۶ماهه
اول سال
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اعالم کرد :خیابان ســپه به عنوان بخشی از محور دولتخانه
صفوی قرار است سنگفرششده و به پیادهراه تبدیل شــود ،هزینه اجرای این پروژه امسال در
بودجه منطقه دیده شــده و حدود  ۵میلیارد تومان برآورده شــده است.حسین کارگر ادامه داد:
سازمان نوسازی و بهسازی مجری این طرح است که در حال طی اجرای مراحل اولیه است و قرار
است در  ۶ماهه اول امسال به بهرهبرداری برسد.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان در پایان در مورد پروژه تعریض پل فردوسی اظهار داشت :این
پروژه بین منطقه  ۳و منطقه  ۶شهرداری مشترک است و مراحل مقدماتی آن مانند خا کشناسی
و مباحث ایمنی در حال انجام است ولی هنوز زمان و نحوه دقیق اجرای آن از سوی معاونت عمران
شهرداری به ما ابالغ نشده است.

خبر روز

صحنه پژوهان ازتئاتراصفهان گفتند
علمی ،زیر نگاه پژوهشگران سنجیده و ارزیابی میشود و صورتبندی جامعی از

مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری
اصفهان:

سیر نمایشنامهنویسی در ایران ارائه می شود.
سروربا طرح این موضوعکه توازنی میان پژوهشهای نظری و عملی وجود ندارد،

دنبال اجرای پروژههای
مشارکتی درسازمان
فاوا هستیم

گفت :پژوهشهای متنمحور و تاریخنگاری تئاتر رشــدی یکسویه داشتهاند و
هنوز خبری از پژوهشهای چشمگیر اجرایی نیست.
این نویســنده با تاکید بر اهمیت طبقهبندی دادهها و صورتبندی نتایج تصریح
کرد :چنین کاری اکنون با تالش محققان و پژوهشگران تئاتر ،در حال انجام است

مدیرعامل ســازمان فاوا شــهرداری اصفهان

و همدوشی پیشکسوتان تئاترکه دردهههایگذشته شاهدان عینی وقایع تئاتردر

گفت :این ســازمان به منظــور افزایش توان
اجرایی و همگام شــدن با افزایش ســرعت
تغییــرات فــن آوری و پوشــش نیازهــای
شــهرداری درصدد است از ســرمایه گذاری
بخش خصوصی دراجرای پروژه های مشترک
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اســتفاده
کند.سید حمید رضا ابطحی اظهار کرد :اعمال
مدیریت هدفمنــد در امر ســرمایه گذاری و
مشارکتها ،متناسب سازی اولویت پروژههای
از این دست نسبت به اجرای پروژههای دیگر
فناوری اطالعات شهرداری اصفهان ،تسهیل در
جذب ،افزایش ضریب اطمینان و امنیت جهت
ســرمایهگذاری و تضمین سودآوری آن برای
تحقق اهداف شهرهوشمند ازجمله مهمترین
راهبردهای سازمان فاوا در سال جدید است.
وی ضمن قدردانی ازعملکرد مدیریت سرمایه
گذاری و مشارکتهای این سازمان ،تصریح
کرد :این واحد در دو ســال گذشته به منظور
معرفی فرصتهای ســرمایه گذاری و جذب
افراد توانمند و اجرای پروژههای مشــارکتی
اقدامات خوبی انجام دادهکه نمونه آن درپروژه
توسعه مشارکتی ،بهره برداری و تجاریسازی
کانالهای ارتباطی فیبرنوری سازمان فاوا و نیز
جذب سرمایهگذاربرای بهسازی مرکزآموزش
این سازمان و تبدیل آن به فضای کار اشتراکی
و تقویت اکوسیســتم کارآفرینی و کســب و
کارهای دانش بنیان است.مدیرعامل سازمان
فاوا شهرداری اصفهان ادامه داد :این سازمان
ازارائه و بهکارگیری ایدهها ،اندیشــههای نو و
جدید برای افزایش بهــرهوری ،بهروزآوری و
ایجاد ارزش از داراییهایــی موجود خدمات
شهروندی همچنین موضوعاتی مانند ،GIS
اینترنت اشــیا ،تجــاری ســازی دادههای
ســازمانی و بازی سازی اســتقبال کرده و در
تالش است ســاز و کاری مناسب برای رشد و
نمو سرمایههای شهرایجادکند.

در ویژه برنامه «صحنه پژوهان» که به مناســبت هفته فرهنگی اصفهان از سوی
دفترتخصصی نمایش درموزه هنرهای معاصربه انجام رسید ،ازناصرکوشان برای
تالیف اثر «تاریخ تئاتر اصفهان» ،مریم موحدیان اثر«نمایشنامه نویسان معاصر
ایران( 2جلد)» و علیرضا ارواحی اثر «نامتناهی ســازی سیسایت در آیین های
نمایشی» به عنوان پژوهشگران اصفهانی عرصه تئاتر ،تقدیر به عمل آمد.

ایران بودهاند با نسل جوانی که از دانشکدههای تئاتر سربرمیآورد ،توانسته تصویر
کاملی از تئاتر ایرانی ترسیم سازد.
به گفته وی ،هنگامی کــه این پژوهش نوپای نظری بــا پژوهشهای اجرایی و
صحنهای به توازن برسد ،زمینه منطقی برای شــکوفایی پژوهش تئاتر در ایران
فراهم می شود.

رضا سرور ،منتقد تئاترکه مهمان ویژه این مراسم بود ،به تاریخچه پژوهش تئاتردر

تئاترعلمی نقطه مقابل تئاترسنتی اصفهان بود

دنیا از گذشته های دور تاکنون اشاره مفصلی داشت و در ادامه گفت :از بختیاری

پیشکسوت تئاتراصفهان نیزدراین مراسم پژوهشگران تئاتررا دراقلیت دانست و

ما بوده که پژوهش تئاتر در ایران از همان اولین بارقههایش هرگز موضعی خنثی
یا بیطرف نداشت ه است.
وی افزود :شاید تقارن آغاز تئاتر مدرن ایرانی با نهضت مشروطیت باعث شده که
پژوهشگران تئاتر ایران عالوه بر تالش برای شناخت تکنیک تئاتر؛ وجه اخالقی،
اجتماعی و سیاسی آن را نیز مد نظر داشته باشند.
این فعال عرصه تئاتر با بیان اینکه در تاریخ نظریه و پژوهش تئاتر غرب مســئله
اساسی همان توالی پژوهشهاست ،ادامه داد :درایرانگسست درسیرپژوهش
نمایان است ،اینگسست نه فقط بهمعنای توقف درانتشارکتابها بلکه بهمعنای
قطع ارتباط فکری میان نسلهاست.
به گفته وی ،در غیاب ارتباط فکری و عدم انتقال تجربهها ،هر نســل ،بیاعتنا یا
بیاطالع از دســتاوردهای پیشــین کار خود را بیهیچ نکته جدیدی از صفر آغاز
میکند .چند گام بهپیش میرود ،و بعد متوقف و ناپدید میشود ،نسل بعدی از
راه میرسد ،دوباره از صفر آغاز میکند و در پایان به سرنوشت پژوهشگر پیشین
دچار میشود.
سرور ،اولین دلیل تزلزل جایگاه پژوهش در تئاتر ایران را فقدان پژوهشکدههای
تئاتــر نامید و گفــت :وجود پژوهشــکدههایی که با ســازوکار مناســب بتوانند
دستاوردهای پیشین را آرشــیو کنند ،به مطالعات تئاتر سمت و سویی ببخشند و
نهایتا با بودجهای مکفی بتوانند پژوهشگران را از دغدغههای معیشتی بازدارند،
یک ضرورت است اما در کشور ما چون رویا می ماند.
این منتقد تئاتر با بیان اینکه دایرۀ پژوهشگران تئاتر ایران تنها محدود به پایتخت
نیست ،یادآور شــد :حیرتانگیز است که پژوهشــگرانی در اقصی نقاط ایران در
غیاب پژوهشکده ،فقدان امکانات و فقر منابع با تالشی ستودنی «تئاتر مردمی»
شهرهای خویش را بهدقت ثبت و بررسی می کنند.
وی افزود :این پژوهشها بهراحتی انجام نمیشــوند و پژوهشگران یا مورخان
تئاتربرای انجامکارخویش دستکم با دو معضل اساسی مستندات مکتوب و قرار
گرفتن رودروی تاریخ انگاران مواجه هستند.
سرور با بیان اینکه در سالهای اخیر نمونههای قابل توجهی از این آثار پژوهشی
اصیل نگاشته شدهاند ،تاکیدکرد :بهگواهی آثارمنتشره ،تحوالت تئاتراصفهان با آن
سابقه دیرپای خویش یا تئاترگیالن و مشهد با هنرمندان پرشمارش اینک با دقتی

برگزاری چنین برنامه هایی را ارزشمند قلمداد کرد.
ناصر کوشان با اشاره به تجربیات گذشــته خود گفت :در آن مقطعی که از کارگاه
نمایشی تهران به اصفهان بازگشــتم ،تئاتر علمی در مقابل نمایش سنتی بود و از
هر مسیری می رفتیم ،به بن بست می خوردیم ،تئاتر علمی همواره در سایه بود و
شرایط زیستی اصفهان به گونه ای بود که ما را نمی دیدند.
وی افزود :برای اجرای تئاتر علمی در اصفهان امکاناتی در اختیار نداشــتیم و به
دشواری سالنی را دراختیارگرفتیم اما با این حال دوام آوردیم ،هرچندکه تماشاگر
تئاتر ســنتی اصفهان در هر اجرا 900 ،800 ،نفر بودند ولی تماشاگر تئاتر ما بیشتر
از  20نفر نبود که البته اســاتید مطرح ادبیات و فلسفه در میان این تعداد محدود
حضور داشتند.
این منتقد تئاتر با اشاره به تالش هایش برای سوق دادن تئاتر اصفهان به سمت
تئاتر علمی بیان داشــت :در آن زمان به دلیل اینکه خودمان نمایشــنامه نویس
نداشتیم ،ازنمایشنامه های ترجمه استفاده میکردیم و درزمان سفراوژن یونسکو
به اصفهان ،نمایشنامه ای از او را به روی صحنه بردیم که مورد تاییدش قرار گرفت.
کوشــان به بیان خاطره ای از حضور اوژن یونســکو در اصفهان پرداخت و گفت:
یونسکو طی صحبتی که با هم داشتیم ،تاکید داشت در مورد زندگی مردم کوچه
بازارتحقیقکنید و اززندگی آنها بنویسیدکه ازآن زمان مصمم به پژوهش درتاریخ
تئاتر و نمایش اصفهان شدم.
وی با تقدیرازمسئوالن تاالرهنرو معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان برای برپایی
مراسم صحنه پژوهان به تالیفاتش در حوزه تئاتر اشــاره کرد و گفت :در جلد اول
کتاب «تاریخ تئاتر اصفهان» مراحل تحول و دگرگونی هنر نمایش از زمان صفویه
تا پیروزی انقالب بررسی می شود.
این نویسنده با اشاره به مصاحبه مفصلیکه با مرحوم رضا ارحام صدرداشته است،
بیان داشــت :مرحوم ارحام صدر با ارائه نمایش کمدی انتقادی ،با اسلوب و کالم
اصفهانی که برگرفته از لهجه شیرین او بود ،مخاطبان زیادی را جلب کرد.
وی با بیان اینکه ارحام صدر در نمایش های فی البداهه شــوخی هایی خلق می
کرد بدون اینکه به روند نمایش ضربه زند ،یادآورشد :اکثرمسافرانیکه به اصفهان
ســفر می کردند ،عالوه بر بازدید از آثار تاریخی اصفهان ،به تماشای نمایش های
ارحام صدر می رفتند.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
رتبه4:
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ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
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چاپخانه :شاخه سبز آدرس :جاده قدیم قم -کاشان ،خیابان امیرکبیر دوم ،بوستان سوم ،آخرین کارخانه سمت راست ،چاپخانه شاخه سبز

کارهایی که زوجین برای ماندگاری ازدواج شان انجام میدهند

آشپزی

رفتن یک دختــر و پســر در کنار هــم میتوانــد یکی از

را برای محول کردن کارها بر اساس تواناییها و موارد دیگر

را با هم انجام میدهند احساســات مثبتتری نسبت به

تصمیمات ســختی باشــد که هر انســانی در زندگی خود

به یکدیگر داشته باشند.

آنها در مورد دخل و خرج خود صحبت میکنند :همانند

هم داشته و رابطه بهتری را در کنار هم حس میکنند .این

خورشت
مرغ افشاری

کار میتواند کار کردن در بیرون از خانه با یکدیگر باشــد ،یا

انجام دادن کارها با یکدیگر ،هزینههــای خانواده نیز باید

حتی میتواند لم دادن روی یک کاناپه و تماشا کردن یک

مواد الزم  :سینه یا ران مرغ  ۶تکه ،پیازیک عدد بزرگ،سیر۳

الاقل در اوایل زندگی ،او را به طور کامل نمیشناســند .چه

مسئولیت مشــترک در نظر گرفته شود .زوجین نیاز دارند

فیلم باشد.

بخواهیم چه نخواهیم اوایل زندگی ســختیهای خود را

تا در مورد تقسیم صورتحســا بها بر اساس حقوق شان

دارد و این مرحله از زندگی با تحمل کردن همدیگر ،عشق

صحبتهایی را انجام دهند .صحبت در مورد پول میتواند

ورزیدن و چشم پوشی از اشــتباهات یکدیگر میتواند به

در مورد اقساط و اهداف مالی خانواده در نظر گرفته شود.

یکدیگر باشــند .گفته میشــود تنهایی در بعضی از مواقع

راحتی طی شــود .در این مطلب نگاهی بــه چند مورد از

زن و شوهر باید همیشــه در مورد پو لهایشان با یکدیگر

در طول زندگی مشــترک میتواند بر کیفیت آن اثر مثبتی

راهکارهایی که زوجین برای مســتحکم کردن ازدواج خود

صادق باشند تا مشکالت اعتماد بین این دو به وجود نیاید.

را بگذارد .تنهایی این امکان را میدهد تا روی بســیاری از

میگیرد .چرا که تاکنون آنها در کنار خانواده خود زندگی
میکردهانــد و اکنون بایــد در کنار فردی زندگــی کنند که

آنها درمورد برنامههایشان توافق میکنند :برای ساختن

وقتی زوجین تصمیم میگیرند با یکدیگر زندگی کنند ،آن

تبدیل شویم.

یک تقویــم و برنامــهای از کارها زوجین بایــد با یکدیگر

وقت اســت که آنها متوجه عادتهای بدشان میشوند.

برنامهریزی کنند و با هم این برنامه را پیش ببرند.

دمکرده غلیظ یک قاشق غذاخوری،روغن مایع به مقدارالزم،کره  ۲۰گرم

به این معنی نیســت که زن و شــوهر هر لحظــه در کنار

آنها یاد میگیرند تا چگونه با عادات بد یکدیگرکناربیایند:

طرزتهیه :پیازرا نگینی یا خاللی نازک و یکدست خردکرده و وقتی پیازها طالیی شدند حبههای
سیررا هم خرد و به پیازاضافهکنید.وقتی بوی سیربلند شد تکههای مرغ را به همراهکره اضافهکنید
و تفت دهید .فلفل ،زردچوبه ،ادویه و نمک را اضافهکرده و تفت دهید .ادویهکاری برای خوشمزه
شدن مرغ بسیارموثراست ،آن را حذف نکنید.وقتی تکههای مرغ طالیی شدند مقداری آب جوش
اضافهکنید تا حدیکه فقط روی تکههای مرغ را بپوشاند.دراین فاصله ربگوجه فرنگی را درکمی
روغن تفت دهید تا طعم خامی ربگرفته شود .یک رازغلیظ شدن خورش مرغ اضافهکردن رب

آنهــا قوانینی را برای مهمانانشــان درنظــرمیگیرند:

گذاشتن جوراب روی مبل ،جویدن غذا با صدای بلند ،زمان

وقتی صحبت از خانواده و دوســتان همســران میشود،

طوالنی حاضر شدن از جمله این عادات بد شایع هستند.

زوجین ســطح و احســاس راحتی متفاوتی بــا یکدیگر

مشخص شــد که  ۵۶درصد از زوجین اذعان داشتند که با

یکی از راههایی که زوجین انتخاب میکنند تا این مشکل

دارنــد .پس این بســیار مهم اســت که قوانینــی را برای

هم انجام دادن کارها ازدواج را به یک ازدواج موفق تبدیل

را حل کنند ،کنار آمدن با این مسئله است.

مهمانان بتوان در نظر گرفت .آنها باید در مورد این که چه

آنها کارها را بین خودشان تقسیم میکنند :در یک تحقیق

(اختیاری)،قیسی  ۱۰عدد،نمک ،فلفل ،زردچوبه ،ادویهکاری به مقدارالزم،زعفران

آ نها وقتهایی را به تنهایی میگذرانند :زندگی مشترک

موارد مانند خودمان تامل کنیم و سعی کنیم به آدم بهتری

انجام میدهند ،میاندازیم.

حبه،ربگوجه فرنگی  ۳قاشق غذاخوری،شیرنارگیل ۴قاشق غذاخوری

میکند .این کار باعث میشود تا زوجین به خوبی و خوشی

آنها برخی ازکارهای خــاص خود را انجام میدهند :یک

کســی و چه زمانی میتواند به خانه آنها بیاید اتفاق نظر

در کنار یکدیگر زندگی کنند .زوجین میتوانند سیستم خود

مقاله نشان میداد که زن و شوهرهایی که کارهای خاصی

داشته باشند.

گوجه تفت داده شده به آن است.رب سرخ شده را به همراه قیسیها به مرغ درحال پخت
اضافهکنید .خورش را روی شعله مالیمگازبه مدت یک الی یک و نیم ساعت بپزید.در۵
دقیقه پایانی پخت شیرنارگیل و درصورت تمایلکمی آبغوره به خورش اضافهکنید.
یک رازو فوت و فن خوشمزه شدن خورش مرغ همین شیرنارگیل و البته
زعفران دمکرده غلیظ است و یک رازدیگرخوشمزگی هم این
استکه مرغ روی شعله مالیمگازوکمکم بپزد.

رومن پوالنسکی «کاخ» میسازد

کراننبرگ «جنایتهای آینده» را کلید میزند

رومن پوالنسکی ،فیلمساز جنجالی بار دیگر پشت دوربین میرود و

ویگو مورتنسن و کریستن استوارت در فیلم جدید دیوید کراننبرگ با

این بار قصد دارد فیلمی با عنوان «کاخ» بسازد« .کاخ» درامی است

عنوان «جنایتهای آینده» جلوی دوربین میروند.لئا سیدو ،اسکاد

که داستانش در شب سال نوی  ۱۹۹۹در یکی از هتلهای لوکس

اسپیدمن ،لیلی کورنوفسکی دیگر بازیگران این فیلم هستند که

سوئیس رخ میدهد و داســتان زندگی چند تن از مهمانان به هم

داستانش درباره یک هنرمند مشهورتئاتراستکه ارگانهای جدیدی

گره میخورد.یرژی اسکولیموفسکی دیگر فیلمساز مشهور لهستانی

را در بدنش رشد میدهد.این تریلر علمی تخیلی که نویسندهاش نیز

فیلمنامه این فیلم را در کنار پوالنسکی نوشته و اطالعات دیگر در مورد

کراننبرگ است در آیندهای دور اتفاق میافتد؛ در دورانی که انسان فراتر از

پروژه هنوز اعالم نشده است.

طبیعت خود ،مسخ شده و درصدد تغییرساختاربیولوژیکی خود است.

مدیر ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه:

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان:

درماههای آتی شاهد تثبیت و افزایش تولید تختال خواهیم بود

شرایط تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان شکننده است
میدهد که تولید سنگ آهن در کشور به اندازه کافی نیست و در حوزه اکتشاف

مدیر ریختهگری مداوم شــرکت فوالد مبارکه درخصوص رکورد ثبت شــده

سنگ آهن ،سرمایهگذاریکافی صورت نگرفته است.صالحی با اشاره به رقابت

تولید تختال در فروردین  1400گفت :با درایــت و برنامهریزی مدیریت عالی

بر سر خرید ســنگ آهن دانهبندی در کشور گفت :در حال حاضر شاهد رقابت

شرکت فوالد مبارکه و همت و تالش وافر کارکنان ساعی ناحیه فوالدسازی و

بر سر خرید ســنگ آهن دانهبندی با عیار  ۶۰و  ۶۱درصد که قابلیت مصرف در

ریخته گری مداوم ،پس از ثبت رکورد ساالنه  7میلیون تختال در سال  99که

سیستم کوره بلند دارد ،هستیم و این امر ،کار ذوب آهن برای تامین مواد اولیه

با کمک رکورد ثبت شده دراســفند به میزان  662هزارتن تختال محقق شد،

خود را دشوارتر کرده است .کنسانترهسازان هم به دنبال خرید این نوع سنگ

در فروردین امسال توانستیم این روند را ادامه داده و رکورد تولید 700هزارتن

آهن هستند و این رقابت ،وضعیت تامین مواد اولیه شرکت ذوب آهن اصفهان

تختال را به ثبت برسانیم.

را پیچیدهتر کرده است.

قاســم خوشــدل پور با بیان این مطلب در ادامه افــزود :برنامهریزی برای
سال  1400با شعار تولید ،پشــتیبانیها و مانع زدایی ها ،از همان روز اول در

بیمهری به مادرصنعت فوالد ایران

فوالدمبارکه به مرحلــه اجرا درآمد .حضور مدیرعامــل فوالدمبارکه در لحظه

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به وضعیت ذوب آهن اصفهان

تحویل سال در سایت فوالدسازی باعث شد تا کارکنان دلگرمی مضاعفی پیدا

در سالیان گذشته گفت :در کشور شاهد بیمهری نسبت به ذوب آهن اصفهان

کنند و عزم خود را بر افزایش تولید سال به ویژه در فروردین ماه نشان دهند.

هستیم و این شرکت هیچ سهمیهای بابت سنگ آهن دانهبندی و معادن ندارد.

وی افزود :پیــرو برنامهریزی بــرای تولید تختــال به میــران 700هزارتن،

از مواد اولیه آهنداری که توسط معاون امور معادن وزارت صمت به فوالدسازان

پشتیبانی الزم از سوی مدیریت و معاونتهای مختلف شرکت فوالدمبارکه

تخصیص مییابد ،تنها بخشی کنســانتره و گندله سهم ذوب آهن است که آن

جهت تامین مواد اولیه و انــرژی های مورد نیاز برای تولید انجام شــد و در
نهایت با پشتکار پرسنل توانستیم در این راســتا رکوردهایی در بخش ذوب
داشته باشیم .به این ترتیب که در روز اول فروردین تثبیت رکورد  140ذوب و
در ۶فروردین  141ذوب و در روز آخر فروردین نیز رکورد  144ذوب ثبت شــد
و در نهایت توانستیم ضمن شکســتن رکورد روزانه ،تولید  ۷۰۰هزارتن در ماه
را محقق کنیم.
خوشــدل پور افزود :با توجه به افزایش ظرفیت تولید تختال نسبت به واحد
نورد گرم فوالد مبارکه ،باید مازاد نیاز به فروش میرســید که بخشــی از آن
از طریق صادرات بــود .بنابراین عالوه بر حفظ کیفیت تختــال تولیدی ،نگاه
صادراتی ویژه به تختال ها در کنار حفظ کمیت نیز وجود داشت ،همه این موارد
در کنار هم موجب سخت ترشدن کار شــد؛ با این حال در شرایط شیوع کرونا
برنامهریزی برای تولید ،رفع مشــکالت و آماده بودن ماشین ها و کورهها به
خوبی انجام شد .به این شکل که آماده به کار بودن تجهیزات ،استفاده درست
از زمان ها و پشتیبانی الزم از ناحیه ریخته گری مداوم توسط تعمیرگاه مرکزی
و خدمات فنی پشتیبانی صورت گرفت و در کمترین زمان توانستیم تجهیزات
را به مدار تولید برگردانیم.
وی ادامه داد :با وجــود تغییرزمان حضور نیروی انســانی به دلیل شــیوع
کرونا ،این کمبود توســط نیروهــای فعال مجموعه جبران شــد تا در نهایت
افتخارآفرینــی برای ناحیــه فوالدســازی و ریخته گری مداوم و شــرکت
فوالدمبارکه را به دنبال داشت.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه برنامه امســال شــرکت فوالدمبارکه عبور از
ظرفیت اسمی خود یعنی 7.2میلیون تن در نظر گرفته شده ،این تولید ویژه
کمک بسیاری برای محقق ساختن آن خواهد کرد ،به این شکل که طی ماه
هایی از سال که محدودیتهای انرژی برای تولید وجود دارد،کاهش تولید
پوشش داده شود .چراکه سال گذشته تولید 7.2میلیون تن به دلیل برخی
مشکالت همچون محدودیت های انرژی محقق نشد.به گفته خوشدل پور،
در اسفند  99میزان تولید تختال 662هزارتن بود که این عدد نسبت به رکورد
قبلی که در شــهریور  99ثبت شــده بود  23هزارتن افزایش داشت .اکنون

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه پایهگذار صنعت فوالد
نیز با تولید  700هزارتن تختال ،افزایش 38هزارتنی را شــاهد هستیم .این
درحالیست که ظرفیت ریخته گری و کل ناحیه فوالدسازی بر اساس ظرفیت
ساالنه 7.2میلیون تن و ظرفیت تولید ماهیانه 600هزارتن است که این عدد
در نیمه اول سال به  630هزارتن قابل افزایش است.
وی ادامه داد :تولید 700هزارتن تختال نشان دهنده بهره وری حداکثری از
تجهیزات و نیروی انسانی اســت و نوید تولید فراتر از ظرفیت اسمی ناحیه
را دارد.
به گفته وی ،روندی که ناحیه فوالدسازی در پیش گرفته رکوردها و موفقیت
های پی در پی ،همچنین اضافه کردن محصوالت جدید به سبد تولیدی فوالد
مبارکه است که در فروردین ماه نیز تختال 2025میلیمتر تولید شد.
وی اظهار کرد :اهداف و برنامه های ســال  1400بر این اســاس است که با
بهینه سازی که روی تجهیزات و ماشــین آالت انجام می شود ظرفیت تولید

کشوردرحال حاضرازهیچ سهمیه سنگ آهن دانهبندی برخوردارنیست ،اظهار
داشت :انتظار از وزارت صمت این است که همانطور که سهمیه کنسانتره و گندله
برای سایرشرکتهای فوالدی درنظرگرفته میشود ،برای ذوب آهنکه ازیارانه
انرژی نیز برخوردار نیست ،سهمیه ســنگ آهن دانهبندی درنظر گرفته شود.
وضعیت تامین سنگ آهن دانهبندی ذوب آهن ،نامطمئن و شکننده است و
باید در این زمینه تدابیر الزم با تخصیص سهمیه اندیشیده شود .محمدجعفر
صالحی گفت :در حال حاضر حوزه تامین و تدارک ،خصوصا تامین مواد اولیه،
پاشنه آشیل صنعت فوالد در ایران است .تغییرات و نوسانهای شدیدی که در
قیمتهای جهانی مواد اولیه صنعت فوالد در حال رخ دادن است نیز موضوع
تامین پایدار مواد اولیه را با چالشهای بیشــتری مواجه ســاخته است .به
خصوص نوسانات اخیرقیمت زغال سنگ درچین ،تامین مواد اولیه ذوب آهن

منجر به باالرفتن مصرف آب نیز شده یا خیر اینگونه پاسخ داد :خوشبختانه
با توجه به این حجم از تولید ،میزان آب صنعتی مصرفی افزایش نداشــته و
به میزان  ۴مترمکعب بر هزار تن تختال کاهش یافته اســت .درواقع با تناژ
باالی تولید میزان مصرف آب را نیز کاهــش داده ایم تا بهره وری در مصرف
آب نیز محقق شود.
وی در پایان گفت :باید از حمایت های مدیریت عالی شــرکت فوالدمبارکه،
معاونت ها و مدیریت و کارکنان پشــتیبانی و همچنین ستادی که در تامین
و پشــتیبانی تولید نقش خود را به خوبی ایفا کرده ،تشکر ویژه داشته باشم.
همچنین پرســنل ناحیه ریخته گری مداوم که تالش زیادی در محقق کردن
این تولید ویژه داشــتند و از تک تک دقایق استفاده کردند و باعث این رکورد
بی تظیر شدند هم تقدیر و تشکر فراوان داشته باشم.

صالحی افزود :ذوب آهن بهعنوان مادرصنعت فوالد ایران ازهیچ سهمیه سنگ
آهن دانهّبندی برخوردار نیست و انتظار از معاونت امور معادن و صنایع معدنی

وزارت صمت این استکه به ذوب آهن دراین مورد سهمیه تخصیص داده شود.

شرایط تامین مواد اولیه ذوب آهن ،بسیار شکننده و نامطمئن است و همانطور
که ســهمیه کنســانتره و گندله برای سایر شــرکتهای فوالدی درنظر گرفته
میشــود ،برای ذوب آهن که از یارانه انرژی نیز برخوردار نیست ،باید سهمیه
سنگ آهن دانهبندی درنظر گرفته شود .انتظار از آقای دکتر سعدمحمدی که
حقیقتا با شایستگی بهعنوان معاون امور معدنی وزارت صمت انتخاب شده،
این است که با تخصیص سهمیه ســنگ آهن دانهبندی برای ذوب آهن ،این
اقدام مهم را بهنام خود ثبت کند تا ذوب آهن مشکلی در تامین پایدار مواد اولیه
خود نداشته باشد.

را با مشکالت بیشتری مواجه کرده است.
دالیل جذابیت صادرات سنگ آهن

را افزایش دهیم.
خوشدل پور در ادامه در خصوص اینکه آیا میزان افزایش تولید صورت گرفته

هم در واحد احیای مستقیم این شرکت مصرف میشود.

صالحی با اشاره با نوسانات نرخ ارز در کشور گفت :التهابات بازار ارز و باال رفتن
قیمتها در این بازار ،باعث شده تا برای صادرات سنگ آهن سنگ آهن نسبت
به فروش داخلی آن ،جذابیت ایجاد شــود .عالوه بر این ،کنترل قیمتی که در
انتهای زنجیره فوالد اعمال میشــود ،انگیزه اقتصادی صادرات سنگ آهن را
بیشتر کرده است.

سهمیهای که به تیرغیب گرفتارشد
صالحی در پاســخ به این ســوال که آیا طبق مصوبه دولت بــرای ذوب آهن
سهمیه ســاالنه یک میلیون و  ۷۵۰میلیون تن ســنگ آهن دانهبندی درنظر
گرفته شده بود ،اظهار داشت :طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ  ۲۲مردادماه
سال گذشته برای ذوب آهن اصفهان این ســهمیه درنظر گرفته شده بود؛ اما
کمیسیون تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس ،این مصوبه را مغایر تبصره
«هـ» ماده  ۳۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تشخیص داد و این سهمیه
گرفتار تیر غیب شد.

تولید ناکافی سنگ آهن درکشور

معاون خرید ذوب آهن ادامه داد :اعتبار این مصوبه  ۵ساله و با شرایط پنجگانه

وی تاکید کرد :موضوعی که باعث شــده تا کمبود مواد اولیه به پاشــنه آشیل

قابل تمدید بود؛ اما این سهمیه در سال دوم تخصیص آن ،از شرکت ذوب آهن

صنعت فوالد درکشورتبدیل شود،کمبود تولید سنگ آهن درکشوراست .توازن

دریغ شد و گفتنی است که این ســهمیه پیش از این در تمامی کمیسیونهای

تامین در ابتدای زنجیره فوالد به هم خورده است و امروزه میبینیم که حتی دو

مربوطه مورد تایید قرار گرفت .به هر صورت ،ضــرورت دارد که تمهیدات الزم

«خواهر معدنی» یعنی شــرکتهای گل گهر و چادرملو نیز خریدار سنگ آهن

در مورد تامین پایدار مواد اولیه شــرکت ذوب آهن اصفهان اندیشیده شود و

هستند! این که گل گهر و چادرملو نیز به دنبال خرید سنگ آهن هستند نشان

امیدوارم این ضرورت ،درک شود.

