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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

وقتیصادراتاصفهانبهسِدسخِتسختگیریهایروسیهبرخوردمیکند؛

پشت مرزهای بسته!

 درکارگروه مدیریت تاالب های 
چهارمحال و بختیاری بررسی شد :

 جاده ای برای جمع آوری زباله
 از حاشیه تاالب چغاخور

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

400 نوعروس با حمایت 
خیران راهی خانه بخت 

شدند

بازدید سرکنسول 
 فدراسیون روسیه از 
 مرکز همایش های
 بین المللی اصفهان
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   با هدف ایجاد شور و نشاط
 و پرورش کودکان خالق؛

پارک های مهارت 
محور در اصفهان 
راه اندازی می شود

  نگاهی به مربیانی که ایران را به جام جهانی رساندند؛

از حشمت خان تا اسکوچیچ
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 رییس پلیس فتای استان خبر داد:

 افزایش کالهبرداری های اینترنتی
 در اصفهان

مدیر کل گمرکات استان خبرداد:

واردات 836 قلم کاال از 56 کشور به اصفهان

زنگ هشدار خطر امیکرون در اصفهان به صدا در آمد؛

7

 بازگشایی زاینده رود در گرو توافق کشاورزان 
شرق و غرب اصفهان
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

هشدارها و اعتراضات به مازوت سوزی در اصفهان رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است؛

مرگ در هوای مازوتی!

کاهش ورودی آب به 
سد زاینده رود در نیم 

قرن اخیرکم سابقه است

تعیین مهلت برای 
 پرداخت معوقات 

کارگران تونل کوهرنگ 3

مدیرکل غله استان:

مشکلی در زمینه تامین 
آرد و نان استان اصفهان 

وجود ندارد 

برنامه ریزی های گسترده 
برای توزیع خدمات عادالنه 

میان شهروندان؛

 جان دوباره 
در کالبد محالت 

اصفهان

ایران- عراق؛
 در آستانه ششمین صعود

 به جام جهانی
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افزایش 20 درصدی قیمت گل 
در بازار اصفهان

اصفهان، مهیای ویژه برنامه های 
ایام دهه فجر می شود

رج به رج غم!
سقوط آزاد بازارهای صادراتی فرش اصفهان؛

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  
شـركت تـوزيـع بـرق 
شهـرستـان اصفهـان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد کاال و خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحلــه ای از بین تولید کنندگان و 

فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

خرید انواع سکسیونر تابلویی گازی قابل قطع زیر بار 630  آمپری / 24 کیلو ولت

شماره 
مناقصه 

مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت)ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین 
مهلت 

دریافت 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری وتحویل 

پاکات

بازگشایی اسناد 
ارزیابی کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(

1400/11/24688/373/000 ساعت 4001104220000012110000641400/11/71400/11/121400/11/2312

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https:www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر 

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/11/23 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکات الف_ ضمانت نامه( 

خود رابه نشانی : اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه  

همکف- دبیرخانه،  تحویل نمایند.به پیشنهادهایی که بعداز مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir : سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
شماره تلفن واحد مناقصات 34121484-031 آقای فاخران- شماره تلفن کارشناس معاونت مهندسی: 34121448-031 آقای 

مهندس آقابابایی جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 
تماس حاصل فرمائید.

نوع  و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:در اسناد درج شده است
 شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت 72 ســاعت   قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از  آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند،در غیر اینصورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

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

 پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد 

به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ،مخدوش ،مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

 شركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

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

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرایی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين)ريال (برآورد )ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

6.956.495.385339.000.000جاریاجرای نما و محوطه سازی ساختمان اداری آبفا دهاقان400-4-239/2

16.684.155.309630.500.000جاریعملیات سفت کاری احداث ساختمان بحران چشمه توتی400-4-240/2

400-4-269
تکمیل باقیمانده کارهای ساختمانی ، تاسیساتی 

و تجهیزاتی ایستگاه پمپاژ فاضالب زیباشهر
4.454.432.345222.700.000جاری

9.318.478.168409.600.000جاریعملیات اجرای حوضچه های پهنه بندی فشاری فوالدشهر400-4-272

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/11/23
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/11/24

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (
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 هفته فرهنگی اصفهان 
در کشورهای خارجی 

برگزار می شود
افراد شایسته فقط از محیط 
خانواده دولت، دانشگاه 
امام صادق و خراسان 

بیرون می آیند؟

م
سنی

: ت
س

عک

   نام روزنامه: زاینده رود

  تاريخ انتشار:1400/11/07

نوبت اول

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

در یک قدمی  پیک ششم

مناقصه عمومی )آگهی شماره 1400-100/72(

م الف:1268489

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر در نظر دارد بتن آماده مورد نیاز خود را از 
طریق مناقصه عمومی خرید نماید.

 تامین کنندگان واجد شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی، 
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد با شماره تلفن: 03152322600 داخلی 

83813- 83814 )معاونت بازرگانی( تماس حاصل نمایند.
 هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم

9

  استاندار اصفهان گفت: قصور پیش آمده دربرگشت فلفل دلمه ای صادراتی روسیه در سطح ملی پیگیری خواهد شد.سید رضا مرتضوی اظهار کرد: استانداری از طریق 
مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشــور این موضوع را در سطح ملی دنبال خواهد کرد.وی این موضوع را در جلســه پیگیری قصور احتمالی پیش آمده در ایجاد خسارات 

کالن به تولیدکنندگان فلفل دلمه ای صادراتی اعالم کرد.

7

مدیرکل ارشاد استان اصفهان:

بیش از 100 برنامه فرهنگی 
در دهه فجر برگزار می شود

6
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ترامپ:

 آمریکا با »بایدن« به جهنم می رود
رییس جمهور پیشین آمریکا با انتقاد از رویکرد دولت جو بایدن در سیاست خارجی این کشور گفت که اگر 
وی رییس جمهور بود، اکنون وضعیت روابط واشنگتن و مسکو بدین شکل نبود. دونالد ترامپ از تنش های 
کنونی بین واشنگتن و مسکو به شــدت انتقاد کرد و گفت: اگر من رییس جمهور بودم، آن چه اکنون در 
روابط با روسیه می بینیم، اتفاق نمی افتاد. رییس جمهور سابق آمریکا اظهار داشت که اگر رییس جمهور 
بود، می توانست از مشکالت سیاست خارجی که اکنون آمریکا با آن مواجه است، جلوگیری کند. ترامپ در 
ادامه ابراز اطمینان کرد که ایاالت متحده تحت دولت جو بایدن »به جهنم می رود« و مردم آمریکا شاهد 
»فقدان ریاست« هستند. وی تاکید کرد که به زودی »همین اتفاق با کشور چین و کیم جونگ اون رهبر 
کره شمالی می افتد.« ترامپ در ادامه از سیاست دولت بایدن در قبال چین و تایوان نیز انتقاد کرد و گفت: 
بایدن نمی تواند مســئله تایوان را حل کند و چین در مانور نظامی ارتش خود در نزدیکی تایوان »رفتاری 
بســیار خصمانه« دارد. دونالد ترامپ اعالم کرد که این اتفاق می افتد »زیرا آنها به بایدن و ایاالت متحده 

احترام نمی گذارند.«

العامری: 

کردها اختالفات را کنار بگذارند
»هادی العامری« رییس ائتالف الفتح عراق در دیدار با هیئتی از حزب اتحاد میهنی کردستان به ریاست 
»بافل طالبانی« بر لزوم حل اختالف بین دو طرف معادالت سیاســی در منطقه کردســتان عراق تاکید 
کرد. طبق گزارش خبرگزاری رسمی عراق )واع( و براساس بیانیه صادرشده از سوی ائتالف الفتح، هادی 
العامری گفته است: »این دیدار در خصوص راه های حل بن بست سیاسی ایجادشده و ضرورت تداوم گفت 
وگوها برای رسیدن به نتایج واقعی و قابل قبول براساس چارچوب های قانونی و عرف های سیاسی است 
که روندهای سیاسی بر آن ها استوار شــده اند«. رییس ائتالف الفتح در ادامه بیان کرد: »رسیدن به یک 
راه حل اختالف بین طرف های معادالت سیاسی در منطقه مهم است؛ چراکه تداوم و پیچیدگی اختالفات 
روی وضعیت کل عراق تاثیر خواهد گذاشت، همانطور که این اختالف بین سایر گروه ها نیز باقی می ماند«.

آمریکا پای چین را هم به تنش اوکراین کشید
آمریکا از چین خواسته است تا روسیه را در برابر تهاجم احتمالی علیه اوکراین تحت تاثیر قرار دهد.

به نقل از تی آر تی، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرده است که اگر درگیری در اوکراین رخ دهد، 
برای چین هم خوب نخواهد بود. روسیه هرگونه طرحی برای حمله به اوکراین را رد می کند، اما ماه گذشته 
خواستار تضمین های امنیتی گسترده از غرب شد. اکنون ایاالت متحده از چین خواسته است تا از نفوذ 
خود در روسیه برای جلوگیری از حمله به اوکراین استفاده کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز 
پنجشنبه به خبرنگاران گفت: »ما از پکن می خواهیم از نفوذ خود در مسکو برای تشویق دیپلماسی استفاده 
کند، زیرا اگر درگیری در اوکراین رخ دهد، برای چین هم خوب نیست.« این مقام آمریکایی همچنین گفت 
که ایاالت متحده مطمئن است اگر مسکو به اوکراین حمله کند، آلمان خط لوله نورد استریم ۲ را با روسیه 

باز خواهد بست و نورد استریم ۲ جلو نخواهد رفت.

اوضاع در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان متشنج شد
کمیته دولتی تاجیکستان گزارش کرد، در جریان درگیری مرزی با قرقیزستان دو تن کشته و ۱۰ تن دیگر از 
جمله شش افسر ارتش زخمی شدند. به گزارش  خبرگزاری اسپوتنیک، این کمیته گزارش کرد: در نتیجه 
این درگیری مرزی در بخش تاجیکســتان ۱۰ تن از جمله 6افسر ارتش و چهار غیرنظامی زخمی شدند. 
مقام های تاجیکستان همچنین اعالم کردند که دو تن در این درگیری کشته شدند که یک راننده آمبوالنس 

و یک روستایی هستند.

اکونومیست گزارش داد:

گزینه های نظامی »پوتین« در مورد اوکراین

اکونومیست نوشت: جیمز هیپی، وزیر دفاع بریتانیا در ۱۹ ژانویه هشدار داد 
آنچه ما با آن مواجه هستیم، چیزی است که ممکن است چند هفته  با آن 
فاصله داشته باشیم، اولین رویارویی ارتش های همتا، صنعتی، دیجیتالی 
و رده باال را که برای نسل ها در این قاره وجود داشته است، شاهد خواهیم 
بود. به گزارش »انتخاب«؛ در ادامه این مطلب آمده است: وی همچنین 
به افزایش بیش از ۱۰۰۰۰۰ سرباز روسیه در مرز اوکراین اشاره کرد و گفت 
که امکان دارد ده ها هزار نفر بمیرند. وزیر دفاع استونی نیز این هشدار را 

تکرار کرد و گفت: همه چیز به سمت درگیری مسلحانه پیش می رود.
در ۱۹ ژانویه، ســرگئی ریابکوف، یکی از معاونــان الوروف گفت که حتی 
تعلیق ۲۰ ســاله عضویت اوکراین در ناتو، روســیه را راضی نخواهد کرد. 
طی هفته های اخیر، روســیه نیرو های ذخیره را بسیج کرده و نیرو ها و 

موشک ها را از دوردست ها به این منطقه اعزام کرده است.
کشور های غربی برای بدترین شرایط آماده می شوند. بریتانیا در ۱۷ ژانویه 
ارسال هوایی هزاران موشــک ضد تانک به اوکراین را آغاز کرد. چند روز 
قبل، ســوئد خودرو های زرهی را به جزیره گوتلند رساند، زیرا سه فروند 
هواپیمای فرود روسی از دریای بالتیک به مقصد نامعلومی عبور کردند. 
در همان روز، اوکراین مورد حمله سایبری قرار گرفت که وب سایت های 
دولتی را مخدوش و رایانه ها را قفل کرد. در همین حال، کاخ سفید گفت، 
اطالعاتی در اختیار دارد که نشان می دهد روســیه در حال برنامه ریزی 
اقدامات خرابکارانه علیه نیرو های نیابتی خود در شــرق اوکراین است 

تا بهانه ای برای حمله به این کشــور فراهم کند. چنین حمله ای می تواند 
اشکال مختلفی داشته باشــد. یک احتمال این است که روسیه آنچه را 
که به مدت هفت سال مخفیانه انجام داده است، به صورت علنی انجام 
دهد. منظور اعزام نیرو به »جمهوری های دونتســک« و »لوهانسک«، 
سرزمین های جداشــده در منطقه دونباس در شــرق اوکراین است. یا 
ممکن است گسترش مرز های این مناطق به سمت غرب یا به رسمیت 
شناختن آن ها به صورت کشور های مستقل در دستور کار مسکو قرار گیرد. 
روسیه قبال این کار را پس از اعزام نیرو به آبخازیا و اوستیای جنوبی، دو 
منطقه از گرجستان، در ســال ۲۰۰۸ انجام داد. سناریوی دیگری که در 
سال های اخیر به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته، این است که روسیه 
ممکن اســت به دنبال ایجاد یک پل زمینی به کریمه، شبه جزیره ای که 
در سال ۲۰۱۴ به روسیه ضمیمه شد، باشد. این امر مستلزم تصرف ۳۰۰ 
کیلومتر )۱۸۵ مایل( از قلمرو در امتداد دریای آزوف، از جمله بندر کلیدی 
اوکراین در ماریوپول تا رودخانه  دنیپیر اســت. چنین زمین خواری های 
محدودی در حد توان نیرو هایی است که در غرب روسیه جمع آوری شده 
اند. چیزی که کمتر مشخص اســت این که آیا آن ها در خدمت اهداف 
جنگی کرملین خواهند بود یا خیر. اگر هدف روسیه این است که اوکراین 
را به زانو درآورد و از پیوســتن آن به ناتو یا حتی همــکاری با این ائتالف 
جلوگیری کند، بعید است که با کنترل دونباس یا بخش کوچکی از قلمرو 
در جنوب اوکراین به آن دست یابد. دستیابی به این هدف مستلزم تحمیل 

هزینه های هنگفت بر دولت کیف اســت که شامل نابود کردن نیرو های 
مسلح آن، از بین بردن زیرساخت های حیاتی ملی اش یا سرنگونی کامل 
آن باشد. یکی از گزینه ها این است که روســیه از تسلیحات استند آف 
بدون حضور سربازان در عرصه  نبرد استفاده کند، که شبیه جنگ هوایی 
ناتو علیه صربستان در سال ۱۹۹۹ است. حمالت راکت انداز ها و موشک ها 
باعث ویرانی می شود. این سالح ها می تواند با روش های جدیدتر مانند 
حمالت سایبری به زیرساخت های اوکراینی شبیه حمالتی که شبکه برق 
این کشور را در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱6 مختل کرد، تکمیل شود. مشکل این 
است که چنین کمپین های تنبیهی بیشتر از آنچه در ابتدا به نظر می رسد 
دوام می آورند و سخت تر می شوند. اگر جنگ اتفاق بیفتد، حمالت استند 
آف به احتمال زیاد مقدمه جنگ زمینی هســتند تا جایگزینی برای آن. 
هدف احتماال صدمه زدن به اوکراین است نه اشــغال آن. این کشور به 
اندازه افغانستان بزرگ و پرجمعیت است و از سال ۲۰۱۴ بیش از ۳۰۰۰۰۰ 
اوکراینی نوعی تجربه نظامی به دست آورده اند. بیشتر آن ها به سالح گرم 
دسترسی دارند. مقامات آمریکایی به متحدان خود گفته اند که پنتاگون 
و سیا هر دو از شــورش مســلحانه حمایت خواهند کرد. آقای شلپاک 
از موسسه  رند می گوید: روسیه ممکن اســت آنچه را که ارتش آمریکا 
پیشروی رعدآسا می نامد، مدنظر داشته باشد. حمله ای سریع و عمیق در 
یک جبهه  باریک که به جای تصرف قلمرو، قصد دارد دشمن را شوکه و فلج 

کند. در این سناریو، الزم نیست حمله فقط از شرق انجام شود.

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس گفت:  سفرهای 
استانی رییس جمهور باعث می شود دولت بتواند 
تصمیمات دقیق تری را برای حل مشــکالت مردم 

اتخاذ کند.
همایون ســامه یح با اشاره به ســفرهای استانی 
رییس جمهور اظهار کرد: سفرهای استانی رییس 
جمهور باعث آشــنایی دقیق تر و بیشتر با مشکالت 
مردم می شود و این آشنایی دقیق موجب می شود 
تا دولت بتواند تصمیمات دقیق تــری را برای حل 
مشکالت مردم اتخاذ کند. وی افزود: از سوی دیگر 
سفرهای استانی رییس جمهور موجب امیدواری 

در میان مردم می شــود که البته باید مراقب باشیم 
تا با اجرایی شدن به موقع تصمیمات اتخاذشده در 

سفرهای استانی این امید به یأس مبدل نشود.
نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس ادامه داد: مردم 
پس از اتمام هر ســفر اســتانی منتظر هســتند تا 
تغییری اتفاق بیفتــد، بنابراین دولت پس از انجام 
این سفرها باید یک تقویم زمانی مشخص را برای 
اجرای تصمیمات و عمل به وعده های داده شــده 

اعالم کند تا مردم از همان روز اول منتظر نمانند.
ســامه یح خاطرنشــان کرد: عالوه بر این در بحث 
سفرهای استانی الزم است تا پروژه جدیدی تعریف 

نشــود و همه همت دولــت بر تکمیــل پروژه های 
قبلی باشد.

وی در پایان گفــت: تعیین و اعــالم تقویم زمانی 
مشــخص برای عمل به وعده های داده شــده در 
ســفرهای اســتانی و تکمیل پروژه های نیمه کاره 
سبب می شود تا ثمرات مثبت ســفرهای استانی 

بیشتر شود.

نماینده ایرانیان کلیمی: 

مردم در هر سفر استانی منتظرند تغییری اتفاق بیفتد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درخواست واشنگتن برای دیدار و مذاکره مستقیم را بدون اشاره به آمادگی کشورش برای عمل به تعهدات همچنان تکرار کرد و 
اظهار داشت معتقدیم تعامل و دیپلماسی مستقیم موثرتر است. ند پرایس در نشستی با خبرنگاران با تکرار ادعاهای واشنگتن درباره برنامه صلح آمیز هسته ای 
ایران افزود: به دو دلیل در مذاکرات غیر مستقیم در وین حضور داریم؛ معتقدیم در این زمان، بازگشت متقابل به برجام همچنان بهترین روش برای بازگرداندن 
محدودیت های دائمی و قابل تایید و راستی آزمایی بر برنامه هسته ای ایران است. این مقام وزارت خارجه در تداوم به کارگیری تاکتیک تعیین ضرب االجل برای 
فشار بر ایران در میز مذاکره مدعی شد معتقدیم بازگشت متقابل به پای بندی همچنان امکان پذیر است و پنجره فرصت همچنان باز است؛ اما این پنجره درحال 
بسته شدن بوده و فرصت کمتر و کمتر می شود. ند پرایس در تداوم سیاست هراس واشنگتن از پیشرفت های برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در چارچوب برجام  
تصریح کرد پیشرفت هایی به دست آمده؛ اما اگر بخواهیم به نتیجه برسیم این پیشرفت باید سریع تر از پیشرفت ها در برنامه هسته ای ایران باشد. بنابراین ما 
باید چیزی بیشتر از پیشرفت کم و با سرعت بیشتر را شاهد باشیم.  سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت: معتقدیم تعامل و دیپلماسی مستقیم موثرتر 
و سریع تر است و از بروز ســوء تفاهم جلوگیری می کند. ایران هنوز با گفت و گوهای مســتقیم موافقت نکرده ؛اما معتقدیم گفت و گوها باید مستقیم باشند و 
همچنان آماده  دیدار مستقیم با ایران هستیم. ند پرایس ادامه داد: در مورد برجام، تعامل مستقیم می تواند به تسریع پیشرفتی که شاهد آن هستیم، کمک کند.

آمریکا بار دیگر خواستار گفت وگوی مستقیم با ایران شد
جدل رسانه ای شمخانی و شریعتمداری 

درباره مذاکره مستقیم با آمریکا؛

یک زنگ و دو برداشت 

خبر روز

وز عکس ر

حمله راکتی به 
فرودگاه بین المللی 

بغداد
منابــع امنیتی عــراق اعالم 
کردند 6 راکت فــرودگاه بین 
المللی بغداد را هدف قرار داده 
است. بنابر اعالم برخی منابع 
این راکت ها به نزدیکی پایگاه 
نظامی ویکتوریای آمریکا در 
نزدیکی فرودگاه بغداد اصابت 

کرده است. 

ادعای بزرگ احمدی نژاد: 

آمریکا و روسیه روی ایران و اوکراین معامله کرده اند
دولت بهار نوشت: احمدی نژاد تاکید کرد که روســیه با آمریکا روی ایران و اوکراین با هم معامله 
کرده اند. به این معنا که روسیه، اوکراین را مورد حمله قرار دهد و آن طرف هم اجازه داشته باشد 

به سمت ایران بیاید؛ اما از این کار پشیمان خواهند شد. 
وی که در دیدار با جمعی از فرهنگیان کشــور دیدار و گفت و گو می کرد، افزود: در این سرزمین از 
هزاران سال قبل یک ملت بزرگ و ریشــه دار در تاریخ زندگی می کند در حالی که شما هیچ کدام 
وجود نداشــتید. نارضایتی، فقر، تبعیض و بی عدالتی و غصه های تاریخی ملت ایران نباید شما 
را به اشتباه بیندازد و خیال کنید که این ملت، روی ایران کوتاه خواهد آمد. توجه داشته باشید که 

اینجا ایران، سرزمین شیران است.

گزارش نایب رییس کمیسیون امنیت ملی از جلسه با امیرعبداللهیان: 

 تیم مذاکره کننده ایران اختیار مذاکره مستقیم 
با آمریکا را دارد

به گزارش فارس نوشــت؛ نایب رییس کمیســیون امنیت ملی گفت: از زبان وزیــر امور خارجه 
می گویم که هیچ مذاکره مستقیم و رودرویی تا این لحظه انجام نشده اما، براساس تاکید بر لغو 
همه تحریم ها و بعد از راستی آزمایی و کسب تضمین ها اگر الزم باشد که ورودی برای مذاکره با 

آمریکا داشته باشند تیم مذاکره کننده این اختیار را دارد تا اقدام الزم را انجام دهد. 
ابراهیم عزیزی افزود: ممکن است در پاره ای از موارد، برای منافع ملی مصلحت هایی مورد توجه 
قرار گیرد که مذاکرات ایران در وین نیز از این چارچوب تبعیت می کند. نایب رییس کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسالمی 
اصولی را مطرح کرده که اصل اول آن لغو تحریم هاست. ما معتقدیم هر مذاکره ای که اساس آن 

بر لغو تحریم نباشد قابل قبول نیست.

حمله هکری به شبکه یک
شبکه یک ســیما، رادیو قرآن، رادیو پیام، رادیو تهران  و وب سایت تلوبیون وابسته به صداوسیما 
مورد حمله سایبری قرار گرفت. خبرگزاری فارس نوشــت: روز پنجشنبه تصویر سرکرده معدوم 
گروهک تروریســتی منافقین و مریم رجوی در وب سایت تلوبیون وابســته به صداوسیما برای 

لحظاتی منتشر شد.  
خبرگزاری صداوسیما هم نوشت: »تصویر شبکه یک ســیما برای لحظاتی هک شد.« براساس 
این گزارش »عصر پنجشنبه، در میان پخش آنونس برنامه ها به مدت ده ثانیه، تصاویری از سران 
منافقین و صوت یکی از ســخنرانی های آن ها روی آنتن شــبکه یک دیده شد.« بر اساس این 

گزارش، اتفاقاتی شبیه به این در شبکه قرآن، رادیو پیام و جوان هم رخ داد.

برادر جوان نماینده شیراز در مجلس هم پست دولتی گرفت 
ایلنا نوشت: انتصابات فامیلی به استان فارس هم رســید. محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس 
درباره انتصاب سرپرســت اداره  کل مدیریت عملکرد، بازرســی و امور حقوقی استانداری گفت: 
ذکر این نکته ضروری اســت که انتصاب آقای نجابت هیچ ارتباطی با برادر وی که نماینده شیراز 

و زرقان است ندارد. 
وی ادامه داد: آقای نجابت نماینده شیراز و زرقان و پدرشان هیچ گونه فشاری مبنی بر انتصاب در 
سمت سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به مجموعه 

استانداری وارد نکردند و از این انتصاب نیز ناراحت هستند.

کافه سیاست

نور نیوز، ســایت نزدیک به شــورای عالی امنیت 
ملی، خبر کیهان درباره زنگ شمخانی به حسین 
شریعتمداری را نادرست و روایتی وارونه از محتوای 
مکالمه دانست. طی هفته گذشته، طرح موضوع 
گفت وگوی مستقیم با آمریکا در جریان مذاکرات 
وین یکی از محورهای پر بســامد در رســانه های 
داخلی و خارجی بود. اگرچه در اظهارات وزیر امور 
خارجه تنها به یک احتمال مشروط اشاره شده بود 
اما برخی رســانه های داخلی و خارجی با اهداف 
مشــخص، ضمن طرح گمانه های جدید، تالش 
کردند که این گــزاره را به رخــدادی واقعی تعبیر 
کنند. یک روز پس از مصاحبــه وزیر امور خارجه، 
علی دبیر شــورای عالی امنیت ملی که مسئولیت 
نهاد سیاســت گذار در مذاکرات ویــن را بر عهده 
دارد با انتشــار توئیتی نوشــت: »تاکنون ارتباط با 
هیئت آمریکایی حاضر در وین با مبادله نوشــتار 
غیر رسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نیز 
نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی تنها زمانی با 
روش های دیگر جایگزین می شود که توافق خوب 
در دسترس باشد«. در این میان اما شاهد مواضعی 
کامال متضاد از سوی برخی دلسوزان جریان انقالبی 
نســبت به این موضوع بودیم. از یک ســو مدیر 
مسئول سابق روزنامه جوان در جهت تبیین چرایی 
مذاکره مستقیم و از سوی مدیر مسئول روزنامه 
کیهان در نقد این موضوع قلم زدند که هر دو موضع 
نشــان از برداشتی اشتباه داشــت. مدیرمسئول 
کیهان روز چهارشــنبه با انتشــار یادداشتی تحت 
عنوان »برادرانه بــا برادران مــان امیرعبداللهیان 
و شــمخانی« نوشــت:»این پرســش از آقایان 
امیرعبداللهیان و شمخانی در میان است که چرا و با 
کدام تحلیل منطقی و قابل قبول از احتمال مذاکره 
مستقیم با آمریکا سخن می گویید؟! ...« بسیار 
روشن اســت که مطلب منتشر شــده در روزنامه 
کیهان حاصل برداشت اشــتباه مدیرمسئول این 
روزنامه از توئیت دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده 
و دیدگاهی به او نسبت داده شده که نه تنها هیچ اثر 
تصریحی یا تلویحی از آن در توئیت مذکور نیست، 
بلکه گزاره های کامال متفاوتی نســبت به قضاوت 
مدیرمسئول روزنامه کیهان در نوشتار منتشر شده 

از سوی شمخانی وجود دارد.

اگر هدف روسیه این است که اوکراین را به زانو درآورد 
و از پیوستن آن به ناتو یا حتی همکاری با این ائتالف 
جلوگیری کند، بعید است که با کنترل دونباس یا بخش 

کوچکی از قلمرو در جنوب اوکراین به آن دست یابد

بین الملل
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استاندار اصفهان:

زمینه سازی برای اشتغال جوانان، وظیفه مسئوالن است
استاندار اصفهان گفت:مسئوالن باید نســبت به ایجاد زمینه اشــتغال برای جوانان برنامه ریزی 

داشته باشند.
سیدرضا مرتضوی در آیین بهره برداری از مزرعه پرورش بوقلمون در تیران و کرون اظهار کرد: با جهاد 

و همت تولید کنندگان سفره های مردم رنگین خواهد شد.
وی،با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در استان اصفهان و به ویژه شهرستان نجف آباد و تیران و کرون 
سنگر تامین مایحتاج غذایی مردم را حفظ کرده اند، گفت: فعالیت در این زمینه ویژه است چرا که 

امنیت غذایی را تامین می کنند.
استاندار اصفهان افزود: برای مزرعه پرورش بوقلمون ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و تنها یک میلیارد 

تومان آن از محل تسهیالت تامین شده است.

صدور اسناد حدنگاری امسال برای 2.۸ میلیون هکتار از 
عرصه های طبیعی اصفهان

معاون حفاظت و امــور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: اســناد 
حدنگاری )کاداســتری( امســال برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی اســتان 

اصفهان صادر شد.
داریوش ســعیدی اظهار کرد: تاکنون مجموع اسناد حد نگاری )نقشــه برداری ثبتی دارای ارزش 
حقوقی( اراضی منابع طبیعی استان به هشــت میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار رسیده است که ۹۰ درصد 

عرصه های منطقه را شامل می شود.
بر اساس برنامه ریزی ها تالش می شود تا باقی مانده اسناد حدنگاری اراضی استان تا پایان امسال 

اخذ شود.
وی گفت: شهرستان خور و بیابانک ازجمله مناطقی است که حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی در 

آن پایان یافته و هم زمان با دهه فجر امسال جشن انفال در آن شهرستان برگزار می شود.
سعیدی ادامه داد: پیشگیری از جعل سند و زمین خواری ازجمله مهم ترین واصلی ترین فواید این 
نوع اسناد به شمار می رود که شفافیت و پاسخگویی دقیق به استعالمات و ایجاد بستر مطمئن برای 

فعالیت های سرمایه گذاری از دیگر مزایای آن محسوب می شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

تامین آرد و نان کل استان با سیفا
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: تمام شهرستان های استان به سامانه سیفا متصل 

شدند.
محسن ضیایی اظهار کرد: سامانه جدیدی از ۲ ماه گذشته در زمینه رصد آرد و نان در کشور با عنوان 
سیفا طراحی و راه اندازی شده و بر اساس آن مشخص شده است که هیچ گونه مشکل و کمبودی 

در زمینه تامین آرد و نان در این استان اصفهان وجود ندارد.
 ۱۵ شهرستان استان ماه گذشته زیر بار سامانه سیفا قرار گرفتند و بهمن ماه  هم بقیه شهرستان ها در 

این سامانه ثبت شدند و در زمان حاضر کل استان اصفهان زیر بار سامانه جدید قرار دارد.
به گفته وی؛ با پیگیری های جدی انجام شده توسط مسئوالن ســازمان های صمت، استانداری، 
تعزیرات، جهاد کشاورزی و اداره کل غله این سامانه به خوبی کار می کند و تاکنون مشکلی در استان 

نداشته است.
ضیایی گفت: ســهمیه آرد و نان اســتان اصفهان ثابت نیســت و تهران اعالم کرده که بررسی های 
کارشناسی و پیگیری های الزم انجام شــود و هر جایی که مشکلی وجود داشته باشد، این سهمیه 

قابل افزایش است. پنج هزار واحد نانوایی در استان اصفهان فعالیت دارند.

وقتیصادراتاصفهانبهسِدسخِتسختگیریهایروسیهبرخوردمیکند؛

پشت مرزهای  بسته!

استاندار اصفهان گفت: قصور پیش آمده دربرگشت فلفل دلمه ای 
صادراتی روسیه در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

سید رضا مرتضوی اظهار کرد: استانداری از طریق مکاتبه با سازمان 
بازرسی کل کشور این موضوع را در سطح ملی دنبال خواهد کرد.

وی این موضوع را در جلســه پیگیری قصور احتمالی پیش آمده 
در ایجاد خســارات کالن به تولیدکنندگان فلفل دلمه ای صادراتی 

اعالم کرد.
استاندار اصفهان گفت: بر اساس مقررات بانک مرکزی، استانداری 
و دستگاه قضایی استان با ســخت گیری های فراقانونی بانک ها 
برای پرداخت تســهیالت به واحدهــای صنعتــی برخورد جدی 
خواهند کرد و درصورت ارائه گزارش هر گونه تخلفی در این زمینه، 

هیچ مسامحه ای نخواهد شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان نیز شائبه ناسالم 
بودن محصوالت کشــاورزی و وجود باقی مانده ســموم در آنها را 
اشتباه دانست و گفت: متاســفانه مشکل پیش آمده در خصوص 

فلفل دلمه ای در سطح ملی بوده است.
وی افزود: سازمان حفظ نباتات روسیه خواستار درنظرگرفتن شیوه 
نامه های جدید درمحصوالت صادراتی کشــاورزی و عدم استفاده 

از چهار نوع سم در این محصوالت شده بودند. این در حالی است 
که با وجود اینکه سموم استفاده شــده در محصوالت ایران دارای 
کمترین دوره ماندگاری بوده و دارای مجوز اتحادیه اروپا نیز هست، 

این سموم در روسیه ثبت نشده است.
مرادمند گفت: توســعه کشــت فلفل دلمه ای براساس اعالم نیاز 
کشور روســیه بوده اســت، پس از ایجاد این مشــکل و برگزاری 
جلســات وزیرجهادکشــاورزی با مســئوالن روســیه مقررشــد 
بازدیدهایی از ســوی این کشــور از گلخانه هــای تولیدکننده این 

محصول انجام شود.
وی در ادامه خواستارامهال اقساط تسهیالت بانکی واحدهای تازه 

تاسیس تولیدکننده فلفل دلمه ای رنگی صادراتی شد.
یکی از تولیدات گلخانه ای شاخص اصفهان فلفل دلمه ای است که 
بیشتر آن به بازار منطقه اوراسیا و به خصوص روسیه صادر می شود. 
روند صادرات تا اواخر آبان طبق روال ادامه داشت تا اینکه بار های 
ایرانی پشــت مرز های روســیه باقی ماند و یکی پس از دیگری 
برگشــت خورد و این برای اســتان هایی نظیر اصفهان، ســمنان، 
مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد که از تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

عمده فلفل دلمه ای هستند به معنای زیان میلیاردی بود.

رییس اتاق ایران و روسیه پاسخ داد:

چرا روس ها، کاالی ایرانی نمی خرند؟
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه معتقد است 
برخی سیاست های داخلی اشــتباه باعث پایین ماندن آمار 
صادرات غیرنفتی و به طور خاص صادرات به روســیه شــده 
است. هادی تیزهوش تابان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای 
صورت گرفته در ســال جاری، ما توانســته ایم سطح تجارت 
خود با اعضای اوراسیا را افزایش دهیم. در سال جاری میزان 
تجارت ما با این منطقه از مرز دو میلیارد و ۱۶۶ میلیون دالر عبور 
کرده که افزایشی حدودا ۴۰ درصدی را در قیاس با مدت مشابه 

سال قبل نشان می دهد.
وی با اشاره به روند افزایشــی واردات از اوراسیا، بیان کرد: در 
ســال جاری، واردات ما از این منطقه به یک میلیارد و ۲۸۸ 
میلیون دالر رسیده که افزایشی ۴۵ درصدی را نشان می دهد 
و در مقابل ما به اوراسیا صادراتی حدودا ۸۷۸ میلیون دالری 
داشــته ایم و به این ترتیب تراز کل تجاری ما در تعامل با این 
منطقه منفی اســت، هرچند در نگاه جزئی، جز روســیه، تراز 

تجاری ایران با دیگر کشورهای این منطقه مثبت بوده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه واردات اصلی 
ایران از اوراسیا به نیازهای اساسی کشــور باز می گردد، بیان 
کرد: بر اساس آمارهای رسمی، گندم و روغن آفتاب گردان به 
عنوان دو کاالی اساسی، اصلی ترین واردات ایران از این کشور 
بوده است. ما در مقابل به کشــورهایی نظیر روسیه مرکبات، 
صیفی جات، خشکبار و میله های آهنی و فلزی صادر می کنیم. 
به این ترتیب کاالهای مهمی از روسیه به ایران صادر می شود.

تیزهوش تابان، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود عضویت 
در اوراسیا، همچنان صادرات ایران به روسیه پایین تر از واردات 
است، توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که بازار روسیه، 
بسیار بزرگ و قابل دسترسی اســت و ما قطعا مقدمات الزم 
برای افزایش صادرات به این کشــور را داریم اما برای بررسی 
چرایی پایین ماندن صادرات باید این سوال را بپرسیم که در 

داخل چه شرایطی برای افزایش صادرات فراهم کرده ایم؟
وی ادامه داد: فعال اقتصادی و صادرکننده پیش از هرچیز به 
ثبات و شفافیت در قوانین و قواعد احتیاج دارد. ما باید الاقل 
برای یک دوره سه ساله برنامه اقتصادی خود را اعالم و تاکید 
کنیم که در این مدت بنا نیســت سیاست ها تغییری را تجربه 
کند. در چنین شــرایطی صادرکنندگان امــکان آن را خواهند 
داشت که برای بازارهای هدف برنامه ریزی کنند. ما نه تنها این 
کار را نکرده ایم که حتی با تغییــر مداوم قوانین، امکان برنامه 

ریزی در این حوزه را از بین برده ایم.

مدیر کل گمرکات اســتان اصفهان از واردات ۸۳۶ 
قلم کاال از ۵۶ کشــور به اصفهان در ۱۰ ماه امســال 
خبر داد. رسول کوهســتانی پزوه گفت: کشور های 
چین، ترکیــه، آلمان، امــارات، هنــد، ایتالیا، کره، 
روســیه، بلژیک و فرانســه مبدأ وارداتی گمرکات 

استان هستند.
وی اظهار کرد: طی ۱۰ ماهه امسال ۷۴۳ قلم کاال از 

استان به ۹۳ کشــور صادر شده است که کشور های 
عراق، پاکســتان، افغانســتان، ترکیه، ارمنستان، 
امارات، چین، غنا، ازبکستان و میانمار مبدأ صادراتی 

گمرکات استان هستند.
طی ۹ ماهه امسال ۸۷ هزار و ۳۳۱ تن کاال به ارزش 
۴۵۹ میلیــون و ۲۶۷ هــزار دالر از طریق گمرکات 
اســتان اصفهان ترخیص شــده که از لحاظ وزنی 
۲۳ درصد و از حیــث ارزش ۵۳ درصــد افزایش 

داشته است.
طی این مدت تشــریفات واردات از طریق گمرک 
اصفهان ۴۵ هزار تــن و ارزش ۲۷۱ میلیون و ۸۰۸ 

هزار دالر، گمرک اختصاصــی مجتمع فوالد مبارکه 
۳۶ هزار تن و به ارزش ۱۷۴ میلیون و ۹۶۴ هزار دالر 
و گمرک اختصاصی ذوب آهن ۵ هزار تن و به ارزش 

۱۲ میلیون و ۴۹۴ هزار دالر بوده است.
کوهستانی پزوه گفت: اقالمی که به کشور های دیگر 
صادر می شود چدن آهن و فوالد، فرآورده های نفتی، 
فرش و کف پوش ها، محصوالت لبنی، مصنوعات 
از چدن و آهن، مواد پالســتیکی و اشیای ساخته 
شــده از آن، محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی 
آلی، محصوالت سرامیکی و ماشین آالت مکانیکی 

است.

مدیر کل گمرکات استان خبرداد:

واردات ۸36 قلم کاال از 56 کشور به اصفهان

بازگشایی زاینده رود در 
 گرو توافق کشاورزان 
شرق و غرب اصفهان

خبر روز

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

 ساالنه 15 هزار تن گوشت بوقلمون در اصفهان 
تولید می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: ساالنه ۸۰۰ هزار قطعه و ۱۵ هزار تن گوشت 
بوقلمون در استان اصفهان تولید می شــود. مهرداد مرادمند در آیین افتتاح واحد نمونه پرورش 
بوقلمون گوشتی در تیران و کرون با بیان 
اینکه اســتان اصفهان رتبــه اول تولید 
بوقلمون کشــور را دارد، اظهار داشــت: 
ســاالنه ۸۰۰ هزار قطعــه و ۱۵ هزار تن 
گوشــت بوقلمون در اســتان اصفهان 

تولید می شود.
وی با بیان اینکه مردم نیز اســتفاده از 
بوقلمون را با توجه به مزایایی که نسبت 
به گوشــت قرمز دارد، در سبد مصرفی 
خود قرار داده اند، ابراز داشــت: قیمت 

گوشت بوقلمون نیز مناسب بوده و مصرف آن برای همه اقشار ممکن است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه تولید غذای سالم و اشتغال زایی از 
مزایای راه اندازی مراکز پرورش بوقلمون اســت، اضافه کرد: ارائه تسهیالت نیز برای این واحدها 

در دستور کار است.
وی با بیان اینکه در اســتان اصفهان تولید جوجه بوقلمون را داریم، گفت: ایــن فرآیند در قالب 

زنجیره و هم شرکت تعاونی تولید بوقلمون در استان در حال انجام است.
همچنین محمد حجتی، مدیر مزرعه پرورش بوقلمون در تیران و کرون در این آیین اظهار داشت: 
عدم یکنواختی خوراک در گله های بوقلمون را در این مرکز به حداقل رســاندیم و توزیع مناسب 

هوا را نیز اجرایی کردیم.
وی با بیان اینکه مسئوالن همکاری خوبی را برای بهره برداری از این پروژه داشتند، ابراز داشت: 

سعی کردیم برای اجرای این پروژه همه استانداردهای الزم را رعایت کنیم.

اجرای طرح های نوین آبیاری در مزارع برخوار
مدیر جهاد کشاورزی برخوار گفت:یکی از برنامه های شهرستان برخوار برای بحران کم آبی، اجرای 

سامانه های آبیاری نوین و تحت فشار و کم فشار است.
بهــرام کریمی  اظهــار کرد:یکی از برنامه های شهرســتان برخــوار برای بحران کــم آبی، اجرای 
سامانه های آبیاری نوین و تحت فشــار و کم فشار است که طی ۱۰ سال گذشته در بیش از ۵ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شده است. به گفته وی؛ کشــاورزانی که این طرح را اجرا کرده اند 

راضی از مصرف بهینه آب و افزایش سطح زیر کشت هستند.
دشت بزرگ برخوار، یکی از کانون های بحران کم آبی و فرونشســت در استان اصفهان است که 

خسارت های زیادی را برای کشاورزان همراه داشته است.
علیرضا هفت برادران، مسئول آب و خاک و امور زیر بنایی جهاد کشاورزی برخوار نیز گفت: برای 
اجرای طرح های نوین، کشاورزان باید نقشه و مدارک مزارع خود را به جهاد کشاورزی ارائه دهند 

تا بتوانند از مشارکت حدود ۷۰ درصدی جهاد در این طرح ها استفاده کنند.
امسال با مشارکت و همکاری ۳۰۰ کشــاورز، طرح آبیاری کم فشــار در ۳۵۰ هکتار از زمین های 
کشاورزی برخوار اجرا شده است. بیش از ۸ هزار هکتار از اراضی استان اصفهان برای استفاده از 
طرح های نوین آبیاری پیش بینی شده که هزار و ۳۵۰ هکتار آن به برخوار اختصاص دارد که همه 

آن ها در انتظار اعتبار برای اجراست.

کافه اقتصاد

اخبار

نماینده دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان گفت: دستورالعمل وام بدون ضامن ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی به بانک ها ابالغ و امکان ثبت نام متقاضیان 
وجود دارد. رشید ساعدی اظهار کرد: وام بدون ضامن ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان، مستمری بگیران و شاغالن نهاد های دولتی و غیردولتی در نظر 

گرفته شده است که بنا به دستور وزارت اقتصاد، شرایطی دارد. 
وی گفت: مدرک مورد نیاز برای دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان تنها نامه کسر از حقوق است؛ اما برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان عالوه بر کسر از حقوق به 

سفته یا چک نیز نیاز است. 
نماینده دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان گفت: این وام در ۱۳ بانک دولتی از جمله بانک مسکن، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، ملی، پست 

بانک، توسعه صادرات، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، ملت و تجارت به متقاضیان ارائه می شود. 
به گفته ساعدی؛ اعتبارسنجی این وام را بانک ها انجام نمی دهند و با بانک مرکزی است. اگر بانک ها از ارائه این وام به متقاضیان واجد شرایط خودداری کنند، 

افراد می توانند با بازرسی بانک، این موضوع را در میان بگذارند.

نماینده دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان اعالم کرد:

آغاز ثبت نام وام بدون ضامن

کشف و توقیف 17 
تن روغن خوراکی 

احتکار شده در 
خمینی شهر

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت 
بسیج خمینی شهر گفت: ۱۷ 
تن روغن خوراکی احتکار شده 
در خمینی شهر کشف وتوقیف 
شد. ارزش محموله روغن های 
خوراکی احتکارشده بیش از 
ســه میلیارد و پانصد میلیون 

ریال برآورد شده است.

وز عکس ر

معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان گفت: تنها در صورتی زاینده رود بازگشایی 
می شود که کشاورزان شــرق و غرب استان با 
یکدیگر به توافق برســند. مهران زینلیان اظهار 
کرد: اگر شــرایط با پیش بینی ها سازگار باشد، 
می توانیم در ۲ مرحله آب زاینده رود را رهاسازی 
کنیم. در یک مرحله به شرق استان که در حال 
حاضر برای کشت به آب نیاز دارند و مرحله دیگر 
به غرب که این کشاورزان بعد از نوروز این آب را 
نیاز خواهند داشــت. وی گفت: اگر کشاورزان 
غرب و شرق اســتان به توافق نرســند، امکان 
بازگشایی زاینده رود وجود نخواهد داشت، اما 
اگر خودشــان با رعایت خط قرمز اعالم شده به 
توافق برسند، خیلی امیدواریم که طی ۲ مرحله 

بتوانیم مقداری آب را رهاسازی کنیم.
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان افزود: اســتاندار اصفهــان هم به آب 
منطقه ای دستور داده اســت که در اسرع وقت 
نسبت به ســامان دهی و آماده ســازی مسیر 
رودخانه به موازات این جلسات، اقدام کنند که 
اگر تصمیم به بازگشایی و رهاسازی آب گرفته 
شــد، این آب با وضعیت بهتری به کشــاورزان 
برســد. زینلیان گفــت: اگر قرار بر بازگشــایی 
زاینده رود باشد، در این مرحله حدود ۵۷ میلیون 
مترمکعب آب باز می شــود، البته امیدواریم که 
بارندگی های با شدت بیشــتری ادامه داشته 

باشد.
نسبت به پارسال میزان بارش برف در باالدست 
نصف شده ، اما به هر حال امیدواریم در اسفند 
و فروردین ورودی بارش ها بیشتر باشد. اطالع 
رسانی درخصوص تاریخ رهاسازی آب منوط به 
توافق کشاورزان شــرق و غرب است و قرار شد 
نتیجه به استانداری اعالم شود. در بازه مشابه 
زمانی سال گذشته حجم ســد زاینده رود ۱۸۴ 
میلیون مترمکعب و در متوسط بلندمدت ۶۱۷ 
میلیون مترمکعب بود و ذخیــره آب در مخزن 
سد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد و 
نسبت به متوسط بلندمدت ۷۳ درصد کاهش 

داشته است.
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 تاالب بین المللی چغاخور در چهارمحال  و بختیاری از جمله تاالب های مهم 
کشور است که رها شــدن زباله ها و تخلیه نخاله ها در اطراف آن، مسئوالن 
را بر آن داشــت تا با تعیین ســایت جدید دفن زباله و هموار کردن جاده  
منتهی به این ســایت  برای حل مشــکل زباله ها چاره اندیشی کنند. این 
تاالب پس از آنکه در ســال ۸۷ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعالم شد در 
سال ۸۹ به فهرست تاالب های بین المللی کشور پیوست و جزو تاالب های 
کنوانسیون رامسر نیز قرار گرفت. پس از بررسی های صورت گرفته، اینک 
مسئوالن دســتگاه های اجرایی تصمیم گرفته اند با رفع مشکالت سایت 
جدید دفن زباله در بخش بلداجی بر جمع آوری صحیح زباله ها در شهرهای 
گردشگرپذیر و روستاهای اطراف تاالب چغاخور، نظارت و کنترل بهتری 
داشته باشند، ســایتی که اختالف نظر بر سر جاده دسترسی به آن، اندکی 
کار را ســخت کرده و کارگروه مدیریت تاالب هــای چهارمحال و بختیاری 
یافتن راه حل برای رفع این اختالف نظر را به شکلی جدی تر در دستور کار 

قرار داده است.

ضرورت ایجاد جاده جایگزین برای دسترسی به سایت جدید دفن زباله 
شــهردار بلداجی با بیان اینکه ســایت قدیمی دفن زباله از سال ۶۲ فعال 
است و زباله های حاشیه تاالب چغاخور در این سایت تخلیه می شود، گفت: 
سازمان جهادکشاورزی اســتان پس از آنکه طرح واگذاری مجتمع های 
دامپروری و شــهرک گلخانــه ای را در اراضی قرار گرفتــه در اطراف جاده 
دسترسی به سایت دفن زباله دنبال کرد، در سال ۸۳ متعهد به ایجاد جاده 
جایگزین برای دسترسی به محل دفن زباله شد. رسول خوشکام افزود: 
جاده های جایگزین پیشنهادی از سوی جهادکشاورزی در زمان بارندگی 
قابل عبور نخواهند بود و نمی توان از آن برای حمل زباله به سایت استفاده 
کرد از این رو الزم است این سازمان برای ایجاد جاده جدید بیشتر بررسی 
شود. وی تصریح کرد: مجتمع های کشــاورزی پس از بهره برداری نیاز به 
جمع آوری زباله دارند که با همین خودروهای حمل فعلی انجام خواهد شد 
و از طرفی دیگر نیز این خودروها در محله های شهری کار جمع آوری زباله را 
انجام می دهد و اگر بحث آلودگی مطرح می شود باید اولویت های  بهداشتی 
را در مناطق مسکونی بیش از هر منطقه ای در نظر گرفت که تاکنون مشکلی 

در این رابطه وجود نداشته است.

حل مشکالت پیش روی بهره برداری از سایت جدید دفن زباله بلداجی 
نیازمند مدیریت مشترک

مدیر شــرکت شــهرک های کشــاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: 
برای ایجاد مجتمع گلخانه ای بلداجی هزینــه ای میلیاردی صورت گرفته 

است و بیش از ۲۷ ســرمایه گذار برای راه اندازی آن ورود کرده اند. دلشاد 
جهانبخشــی با بیان اینکه این مجتمع پس از ۱۵ ســال معطلی و جلب 
موافقت دستگاه های دولتی مختلف به مراحل تکمیل و بهره برداری نزدیک 
شده است، افزود: مجتمع دامپروری این منطقه نیز از اهمیت ویژه ای در 
ایجاد اشتغال برخوردار است و نمی توان احداث آن را به دلیل مشکل جاده 

دسترسی به سایت دفن زباله تعطیل کرد.

تبعات خطرناک ناشی از انباشــت زباله و نخاله های ساختمانی در 
روستاهای حاشیه تاالب چغاخور جبران ناپذیر است

بخشدار بلداجی گفت: باید برای حل مشکل جاده دسترسی سایت جدید 
دفن زباله هر چه سریع تر چاره اندیشی شود. احمد میر افزود: همان گونه که 
در گذشته و در بازه زمانی محدود، انباشت زباله در این روستاها مشکالتی 
را به وجود آورد، این امــکان وجود دارد که در صورت طوالنی شــدن زمان 
بهره برداری از سایت جدید دفن زباله بلداجی، بار دیگر زباله های روستاها 
در حاشیه تاالب تخلیه شود و خطرات زیست محیطی جبران ناپذیری بر 

جای بگذارد. 
وی با بیان اینکه درخواست جابه جایی سایت دفن زباله بلداجی سال ها قبل 

از سوی جهادکشاورزی مطرح شده و این سازمان، ایجاد جاده جایگزین را 
نیز متعهد شده است، تصریح کرد: حل مشکل جاده و بهره برداری از سایت 
جدید دفن زباله ضرورتی است که باید هر چه سریع تر به نتیجه برسد. میر در 
ادامه به جابه جایی نخاله های ساختمانی رها شده در اطراف تاالب چغاخور 
و مسیل های منتهی به آن در چندین نوبت با همکاری دهیاری ها و اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اشاره کرد و اظهار داشت: با این وجود، مشکل 
نخاله ها در این منطقه همچنان پا برجاســت و شیرابه های ناشی از آن در 
فصل بارندگی به تاالب راه پیدا کرده و آب های زیرزمینی منطقه بلداجی را 

نیز آلوده می کند. 
وی به ایجاد گشت های شــبانه برای جلوگیری از حمل و تخلیه نخاله ها 
در اطراف تاالب اشاره کرد و گفت: عمده این اقدامات در خارج از محدوده 
روستا انجام می شود و دهیاری از لحاظ قانونی قادر به برخورد با متخلفان 
نیست از این رو الزم است دســتگاه های قضایی و انتظامی برای حل این 
مشکل وارد عمل شوند. وی با استناد به مصوبه ستاد مدیریت بحران استان 
گفت: الیروبی مسیل ها برای هدایت مطلوب تر سیل های احتمالی بر عهده 
مدیریت آب منطقه ای اســت به همین دلیل انتظار می رود این مجموعه 

برای تخلیه نخاله های ساختمانی در این مسیرها به طور مرتب اقدام کند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در ایام دهه فجر و همزمان 
با برپایی اجالسیه نماز سراسری دانش آموزی مدارس در ۲۰ بهمن ماه در استان، 
برنامه ریزی جهت برگزاری جشــن تکلیف دانش آموزان دختر و پسر در دستور 
کار قرار گرفته است.  فرحناز قائدامینی، در جمع اعضای ستاد برگزاری اجالسیه 
سراســری نماز دانش آموزی چهارمحال وبختیاری در شهرکرد با اشاره به اهمیت 
اعتقاد قلبی به جمله »عالم محضر خداست« و اینکه نمازگزار باید به این باور قلبی 
نائل شود، اظهار کرد: نماز نقشی بی بدیل در انسان سازی دارد، به ویژه نمازگزار عالوه 

بر باور قلبی خود باید بتواند در راستای ترویج و تبیین نماز نیز تالش کند. مدیرکل 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بیش 
از هر نهاد دیگری متولی آموزش در جامعه است و جمعیت هدف پرشماری را در 
اختیار دارد، ادامه داد: تفاوت فکری و ذهنی، روحی، خلقی و رفتاری میان افراد کار 
آموزش را دشوارتر می کند، معلم در کف کالس باید برای هر یک از دانش آموزان 
شیوه رفتاری و تربیتی ویژه ای را اتخاذ کند و این سختی های کار جز با حمایت و 
پشتیبانی نهادهای گوناگون از آموزش و پرورش هموار نمی شود. وی با اشاره به 

تاکید ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر مبحث نماز، تصریح کرد: اگرچه 
دستگاه های دیگری هم وجود دارند که تکالیف بیشتری در حوزه نماز بر عهده دارند، 
اما نهاد آموزش و پرورش باید پیونددهنده خانه، مســجد و مدرسه باشد که برای 
تحقق این مهم برنامه ها و تکالیفی برای این نهاد تعریف شده است و تا زمانی که 
تمامی نهادها در همه برهه ها به صورت دلی و عملی و نه فقط در حد لفظ و سخن در 
کنار آموزش و پرورش نباشند، نمی توان به اهداف مدنظر دست یافت. قائدامینی، 
شرکت دانش آموزان در نماز جمعه را یکی از این برنامه ها عنوان کرد و توضیح داد: 

بر این اساس، هر هفته تعدادی از مدارس به صورت تقسیم بندی شده و بر اساس 
نوبت اعالم شده می توانند دانش آموزان خود را به نمازهای جمعه سوق دهند که 
البته در این امر هیچ اجباری وجود ندارد. مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: نماز متعلق به این یا آن نهاد و قشر نیست، بلکه متعلق به همه و 
یک کارخانه انسان سازی است که حیات طیبه را برای فرد تضمین می کند، بنابراین 
باید تالش شود که در برنامه های حوزه نماز دچار ظواهر و روزمرگی نشویم و اجرای 

برنامه در حد انجام تکلیف نباشد بلکه وظیفه ما بیش از انجام تکلیف است.

برگزاری اجالسیه سراسری نماز دانش آموزی در چهارمحال و بختیاری

دستگیری 23 نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در لردگان
فرمانده انتظامی شهرستان لردگان با اشاره به خبر دستگیری اتباع بیگانه در چهارمحال و بختیاری، 
اظهارکرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران پلیس لردگان با انجام اقدامات اطالعاتی از 

تردد ۲۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در محورهای مواصالتی شهرستان مطلع شدند.
علی تابش فرد ضمن اشــاره به رصد اطالعاتی و اخذ مجوز قضایی، افــزود: ماموران پلیس در دو 

عملیات جداگانه ۲۳ نفر اتباع بیگانه را دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه این افراد از مرزهای شــرقی به صورت غیرمجاز و قاچاق وارد کشــور شده بودند، 
تصریح کرد: مقصد بعدی افراد دستگیر شده استان های مرکزی بود که به خارج از کشور طرد شدند.

تابش فرد خاطرنشان کرد: باوجود تمام اقدامات انجام شده بازهم شاهد تردد بدون مجوز این افراد 
در سطح شهرستان هستیم که پلیس در این خصوص برابر وظایف ذاتی و قانون نسبت به دستگیری 

و طرد اتباع بیگانه غیرمجاز اقدام خواهد کرد.

حریم دو اثر تاریخی در چهارمحال و بختیاری تعیین شد
رییس گروه حفظ و احیــای اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و 

بختیاری گفت: دو اثر تاریخی در شهرستان بروجن این استان تعیین حریم شد.
واحد جوالیی، اظهار کرد: قلعه تاریخی ضرغام الســلطنه فرادنبه و کلیسای ارامنه روستای ماموره 

شهرستان بروجن به تازگی تعیین حریم شده است.
رییس گروه حفــظ و احیــای اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال 
و بختیاری، افــزود: پرونده های این آثــار برای تصویب در نشســت شــورای عالی حرائم وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تهران ارسال شده است.وی خاطرنشان کرد: با تصویب 
این دو پرونده ساخت و ســاز و ســیما و منظر بناهای محدوده حریم این دو اثر ضابطه مند و تابع 

الگوی معماری اثر تاریخی می شود.

نمایشگاه ها، ویترین اقتصادی کشورها محسوب می شوند
مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی چهارمحال و بختیاری گفت: در صورتی که هزینه های مورد 
نیاز از سوی سازمان توسعه صادرات ایران تامین شــود، این ظرفیت وجود دارد که توانمندی های 
موجود در این اســتان در قالب نمایشگاه  در خارج از کشــور به نمایش گذاشته شود، نمایشگاه ها 

ویترین اقتصادی کشورها محسوب می شوند.
محمد مسعودی  در خصوص اهمیت برگزاری نمایشــگاه های معرفی محصوالت تولیدی، اظهار 
کرد: به دلیل وجود بی مهری و کم لطفی ها از سوی برخی مسئوالن کشوری و استانی نمایشگاه های 

تخصصی حدود دو سال تعطیل بود و این موضوع آسیب های جدی به این حوزه را در پی داشت.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی چهارمحال و بختیاری افزود: در تمامی نقاط دنیا آخرین 
محصوالت تولیدی در نمایشگاه های تخصصی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرند و این 

موضوع به این دلیل است که نمایشگاه ها ویترین اقتصادی کشورها محسوب می شوند.
وی ادامه داد: در چهارمین نمایشگاه تخصصی رویداد کشاورزی، دانش بنیان و نوآور ماشین آالت 
و تجهیزات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری و گلخانه های دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و صنایع تبدیلی 
تالش شده اســت، بیشــتر غرفه ها در اختیار شــرکت های دانش بنیان قرار داده شود، همچنین 
این نمایشــگاه اولین نمایشــگاه تخصصی اســت که دو ماه پیش از برگزاری، ظرفیت آن توسط 
مشارکت کنندگان تکمیل شــده و با حضور حدود ۱۳ اســتان مانند تهران، چهارمحال و بختیاری، 

اصفهان، همدان و... برگزار می شود.
مسعودی عنوان کرد: زمان برگزاری نمایشگاه کشاورزی طی چهار روز از شانزدهم تا نوزدهم بهمن 
ماه و از ساعت ۲ تا ۸ شــب اســت. همچنین مقرر شــد در زمان باقی مانده تا عید نوروز در محل 

نمایشگاه های بین المللی چهارمحال و بختیاری نمایشگاه لوازم خانگی و گل و گیاه برگزار شود.
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مفاد آراء
4/24 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7549 - 1400/6/20 هيات دوم آقای مجتبی جان نثاری الدانی  
به شناسنامه شــماره 1376 کدملي 1283452944 صادره اصفهان فرزند محمود  در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 230/58  متر مربع قسمتی از پالک شماره 552 
فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 190 دفتر 388 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24

م الف: 1266485  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

11/25 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3077 مورخ 1400/10/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای جواد جمالی دنبه به 
شناسنامه شماره 2900 کدملی 1289122962 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
يکباب مغازه کلنگی به مساحت 16/65 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان بــه موجب بيع نامه عادی و 
بالواسطه از طرف آقای احمد جمالی ) مالک رسمی و پدر متقاضی( خريداری شده است.  
- برابر رای شماره 3182 مورخ 1400/10/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای جليل جمالی 
دنبه به شناسنامه شــماره 8572 کدملی 1292795451 صادره اصفهان فرزند احمد بر 
ششدانگ يکباب مغازه کلنگی به مســاحت 16/74 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
 4786  اصلی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی و بالواســطه از طرف آقای احمد جمالی ) مالک رسمی و پدر متقاضی( 

خريداری شده است.  
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 

تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24

م الف: 1268014  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/26 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140060302007004776 مــورخ  1400/10/11  هيــات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم ام البنين نجفی رياخونی فرزند اســماعيل بشــماره شناســنامه 6751 وکدملی 
 1110063271 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک باب دامداری به مســاحت

250مترمربع پالک 44 اصلی واقع در رياخون خريداری مع الواســطه ازمالک رسمی 
آقای حاج نجفعلی نجفی رياخونی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 

م الف: 1267550 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

11/27 شــماره نامه : 140085602024012918-1400/11/03 چون تحديد حدود 
ششدانگ يک باب خانه پالک 4411/28 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقايان سيف اله و باقر مال کريمی و خانم زهرا مال کريمی فرزندان حسين در 
جريان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی 
 گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد. تاريخ انتشار: 1400/11/09 

م الف: 1265440 مهدی شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
11/28 آگهی تحديد حدود اختصاصی به صورت جمعی مربوط به قسمتی از بخش 9 

ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان
بموجب قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالک و در اجرای تبصره ذيل ماده 
13 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تحديد 
حدود ابنيه و امالک مشــروحه ذيل که قباًل به علل مختلف به عمل نيامده، از ساعت 
8/30 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهی  به صاحبان 
امالک و مجاورين اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه هر يک از صاحبان امالک يا نماينده قانونی آنها در موقع تعيين حدود حاضر 
نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين 
 تحديد حدود خواهد شد. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود 
فقط تا سی روز پذيرفته خواهد شــدو طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پروند ه های معترضی ثبتی، معترض ظرف يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين 
اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی، گواهی تقديم دادخواست 

را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
اول: بخش 9 ثبت اصفهان

1- ابنيه و امالک واقع در زرين شهر به شماره 107- اصلی و فرعی های ذيل:
4815 فرعی- آقای علی سليميان ريزی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ يکبابخانه 

به مسا حت 100/82 متر مربع
4833 فرعی- خانم صديقه مراديان ريزی فرزند علی نسبت به ششدانگ ساختمان 

به مساحت 98/41 متر مربع
4834 فرعی- خانم آزاده عبدی ريزی فرزند يداله و غيره نسبت به ششدانگ يکباب 

خانه به مساحت 200/27 متر مربع
4835 فرعی- آقای محمد علی ســبکتکين ريزی فرزند محمد علی و غيره نسبت به 

ششدانگ يکباب خانه به مساحت 348/82 متر مربع
برای روز شنبه مورخ 1400/11/30 

4836 فرعی- آقای بختيار رسولی ريزی فرزند رسول نسبت به ششدانگ يکبابخانه 
به مساحت 138/47 متر مربع

4837 فرعی- آقای عزيزاله سليميان ريزی فرزند محمد و غيره نسبت به ششدانگ 
قسمتی از يکبابخانه به مساحت 2/99 متر مربع ) جهت الحاق با پالک 3494 فرعی( 

4838 فرعی- آقای سيد مرتضی حيدری چرمهينی فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 47/18 متر مربع

4839 فرعی- خانم زهرا صفری ريزی فرزند خدا رحم نسبت به ششدانگ يکبابخانه 
به مساحت 166/93 متر مربع

برای روز يک شنبه مورخ 1400/12/01 
4840 فرعی- آقای محمد مهديان فرزند رضا نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان 

به مساحت 54/34 متر مربع
4841 فرعی- آقای اصغر صفائيان ريزی فرزند جعفر و غيره نسبت به ششدانگ يکباب 

خانه به مساحت 161/50 متر مربع
4842 فرعی- آقای محمد علی آقا اســماعيلی ريزی فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
قسمتی ازيکباب ساختمان به مساحت 2/18 متر مربع ) جهت الحاق با پالک 4730 

فرعی( 
4843 فرعی- آقای محمد طاهر زاده فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ يکباب خانه 

به مساحت 277/22 متر مربع
برای روز دوشنبه مورخ 1400/12/02 

4844 فرعی- رضوان سعيدی ريزی فرزند صفرعلی نسبت به ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 246 متر مربع

4845 فرعی- آقای مهدی بيگيان ريزی فرزند حسن نسبت به ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 176/92 مترمربع

4846 فرعی- آقای رضا يزدانی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 41/68 متر مربع

4847 فرعی- آقای فتح اله رفيعی اشيانی فرزند ماشاءاله نسبت به ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 67/72 متر مربع

برای روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 
4848 فرعی- خانم سميه شمسی چم يوسفعلی فرزند کريم نسبت به ششدانگ يکباب 

خانه به مساحت 155/41 متر مربع
4849 فرعی- آقای محمد علی صفارپور فرزند آقا حسين و غيره نسبت به ششدانگ 

يکباب مغازه به مساحت 17/38 متر مربع
4850 فرعی- آقای محمود سبکتکين ريزی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ يکباب 

خانه به مساحت 42/69 متر مربع
4851 فرعی- آقای حميدرضا کاظمی فرزند محمد نسبت به ششدانگ يکباب خانه 

به مساحت 187/26 متر مربع
برای روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04

تاريخ انتشار: روز شنبه مورخ 1400/11/09 
م الف: 1266454 مصطفی شمسی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

لنجان 
تحدید حدود اختصاصی

11/29  چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه زمين پالک ثبتی 1451 فرعی از 5  
اصلی واقع در  بخش 3 ثبت خوانسار به نام خانم شمســی مير هادی فرزند حسن در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به 
دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1400/12/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1400/11/09  م الف: 1268640 حبيب اکبری رئيس  ثبت اسناد 

و امالک خوانسار

درکارگروه مدیریت تاالب های چهارمحال و بختیاری بررسی شد :

جاده ای برای جمع آوری زباله از حاشیه تاالب چغاخور



شنبه 09 بهمن 1400 / 26 جمادی الثانی 1443 / 29 ژانویه 2022 / شماره 3457
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:پیک

استقرار گروه های امدادی در مناطق سردسیر اصفهان
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان  گفت: با توجه به بارش برف در مناطق سردســیر 
اســتان و پیش بینی هواشناســی مبنی بر وزش باد و احتمــال وقوع کوالک در ایــن مناطق، تیم 

های هــالل احمر اســتان در این نواحی 
برای امدادرســانی آمادگی کامل دارند.
داریوش کریمی افزود: احتمال بروز خطر 
در محورهای شهرســتان های خوانسار، 
تیران و کرون، فریدن، فریدون شــهر و 
چادگان واقع در غرب استان و سمیرم در 
جنوب استان بیشتر است و مسافران و 
رانندگان باید با تجهیزات کامل مانند زنجیر 
چرخ در این مناطق تردد کنند.معاون امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان ادامه 

داد: اجتناب از عبور و مرور غیر ضروری در محورهای پرخطر و سردسیر کوهستانی در شرایط فعلی از 
جمله توصیه هایی است که می تواند به حفظ سالمتی شهروندان و کاهش حوادث کمک کند.کریمی 
همچنین با اشاره به اینکه آماده سازی گروه های امداد و نجات برای طرح نوروزی از ماه جاری آغاز 
می شود، تصریح کرد: توان افزایی و آموزش های مورد نیاز تا اسفند ادامه خواهد یافت.وی خاطرنشان 
کرد: رفع عیب تجهیزات و رفع نواقص وسایل و ماشین آالت از جمله دیگر مقوله هایی است که برای 
طرح نوروزی در دستور کار قرار داده ایم.استان اصفهان اکنون سه هزار و ۳۰۰ نجاتگر و امدادگر، ۲۳ هزار 
عضو جوان و ۱۵ هزار داوطلب ثبت شده در سامانه دارد.ایران جزو مناطق بالخیز دنیا به شمار می رود 

و از ۴۳ بالی طبیعی شناخته شده در جهان ۳۵ مورد آن در ایران رخ می دهد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

400 نوعروس با حمایت خیران راهی خانه بخت شدند
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با بیان اینکه یکی از ماموریت های اصلی کمیته امداد در کنار 
سایر فعالیت ها، تامین لوازم ضروری زندگی برای مددجویان تحت حمایت به ویژه زوج های جوان 
است، اظهار کرد: با توجه به سیاســت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهره مندی از بهترین کیفیت 
محصوالت، پنج قلم کاالی اساسی تهیه و تاکنون ۱۸ هزار سری جهیزیه با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد 
تومان در سراسر کشور توزیع شده است و تا اواسط اسفندماه ۱۲ هزار سری دیگر نیز به نوعروسان اهدا 
خواهد شد. مجید باجالن با تاکید بر اینکه استان اصفهان در امر خدمت رسانی با تالشی مخلصانه در 
حال حرکت است، ادامه داد: در ایجاد هم افزایی و مردمی کردن خدمات به مددجویان، اصفهان رتبه 
اول کشور را کسب کرده و ازآنجاکه تراز کمیته امداد را با ارائه خدمات به نیازمندان می سنجند، از همت 
مدیران و همکاران این استان که توانسته اند از پتانسیل خیران در روند خدمت رسانی به خوبی بهره مند 
شوند، قدردانی می کنیم.در ادامه این مراسم کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان اظهار 
کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در سه مرحله ۱۹۰۰ سری جهیزیه بین زوج های جوان نیازمند توزیع 
شده است و با هم افزایی و کمک خیران و مراکز نیکوکاری، در این مراسم ۴۰۰ سری دیگر شامل پنج 
قلم کاالی اساسی به نوعروسان تحت حمایت اهدا می شــود. وی با بیان اینکه درحال حاضر هزار و 
۶۵۵ خانواده دیگر، چشم انتظار یاری نیکوکاران برای تامین کمک هزینه ازدواج هستند، اظهار کرد: 
حمایت خیران و نیک اندیشــان از این تعداد، می تواند زمینه ساز آغاز زندگی مشترک برای یک هزار 
و ۲۴۴ نوعروس و ۴۱۱ داماد باشد. گفتنی است؛ در این مراســم که روز پنجشنبه برگزار شد، عالوه 
بر اهدای ۴۰۰ سری جهیزیه به مددجویان تحت پوشش، با حضور معاون اداری مالی و مدیران کل 
خدمات مددکاری و فناوری اطالعات کمیته امداد امام خمینی )ره( از سامانه »امداد هوشمند« در 

استان اصفهان نیز رونمایی شد.

زنگ هشدار خطر امیکرون  در اصفهان به صدا در آمد؛

در یک قدمی  پیک ششم

با تایید ورود امیکرون به کشور، هشدارها  پریسا سعادت
مبنی بر آغاز پیک ششم کرونا در صورت 
عدم رعایت دستورالعمل های بهداشــتی نیز باال گرفت؛ اما با وجود 
همه این هشدارها شهرهای قرمز کرونایی به نقشه کشور بازگشتند 
تا بار دیگر در انتظار تکرار روزهای تلخ کرونایی قرار بگیریم. بر اساس 
اعالم سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ، رنگ شهر اصفهان تنها طی 
دو روز به دلیل افزایش تعداد مراجعان سرپایی و مثبت بودن تست 
ها از زرد به نارنجی تغییر یافت و پیش بینی می شود طی چند روز 

آینده وضعیت اصفهان قرمز شود.
 همچنین تعداد بیشــتری از شهرســتان های اســتان نیــز تغییر 
رنــگ داده و طبق آخریــن گــزارش از وضعیت رنگ بنــدی کرونا 
شهرســتان های اردســتان، تیران، چادگان، خمینی شهر، سمیرم، 
شاهین شهر، شــهرضا، فریدن، فریدون شــهر، فالورجان، مبارکه، 

نایین، نجف آباد و نطنز زرد شده اند.
پژمان عقدک با اشــاره به وضعیت کرونا در اســتان، اظهار داشت: 
در روز جمعه ۱۶۴۶ نفــر مراجعه کننده با عالئم ا میکرون داشــتیم 
که ۵۴۹ نفر تست کرونای آنها مثبت شــد و بیش از ۹۲ درصد آنها 
امیکرون هستند و 7۹ نفر بســتری و ۵۱ نفر در بخش مراقبت های 

ویژه بستری شدند.
وی افزود: دریافت نوبت سوم واکسن کرونا در پیشگیری از ابتال به 
کرونا می تواند کمک کننده باشد و تاکنون ۲۴ درصد جمعیت تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ســومین نوبت واکسن را 
دریافت کرده اند. انتظــار می رود هر چه زودتر افــرادی که ۳ ماه از 

دریافت نوبت دوم آنها گذشته برای نوبت بعدی مراجعه کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ۶ شهرستان 
استان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته اند، گفت: انتظار می رود 
هر چه زودتر افرادی که ۳ ماه از دریافت نوبت دوم آنها گذشته برای 
نوبت بعدی مراجعه کنند. وی ادامه داد: در هیچ تحقیق علمی نیامده 
که اگر کسی هر سه نوبت واکسن کرونا را بزند هیچگاه به کرونا مبتال 
نمی شود بلکه در کســانی که ۳ نوبت واکسن زده اند شدت بیماری 
کمتر است و امکان بستری شــدن، بستری در بخش مراقبت های 
ویژه و مرگ و میر کاهش می یابد و هیچ واکسنی در هیچ بیماری و 
در هیچ جای دنیا وجود ندارد که به ایمنی ۱۰۰ درصد برسد و واکسن 

کرونا هم از این قائده مستثنی نیست.
 به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در فصل تابستان 
که کرونا روند افزایشی به خود گرفت هر گونه عالئم سرما خوردگی 

را کرونا اعالم می کردند مگــر اینکه خالفش ثابت شــود، در فصل 
زمستان هم سرماخوردگی، آنفلوآنزا، ویروس های قدیمی و کرونا 
هم هست و بیشتر عالئم آنها بســیار به هم نزدیک است و پزشک 
می تواند تا حدی بین آنها تمایز قائل شود ولی این هم قطعیت ندارد 

و حتما باید آزمایش مشخص کننده باشد.
ســوزش، خارش و دردگلو،آبریزش، بدن درد و ضعف عمومی جزو 
عالئم شایع بیماری امیکرون است و به گفته پزشکان اگر کسی این 
عالئم را داشته باشــد باید فرض به  کرونا از نوع  امیکرون گذاشته 
شــود و خود قرنطینه گی آغاز کنــد. همچنین در صــورت ادامه یا 
تشدید عالئم به پزشــک مراجعه کند و اگر فردی تب نداشته باشد 
می تواند ابتدا با قرنطینه کردن خود، اســتراحت، نوشیدن مایعات 
فراوان و مصرف میوه و سبزی از شــدت یافتن بیماری پیشگیری 

به عمل آورد.
کارشناسان بهداشتی با اشاره به سرایت پذیری سریع امیکرون به 
مردم توصیه می کنند از حضور در دورهمی های دوستانه، خانوادگی 
و اماکن شلوغ خودداری کرده و برای حفظ سالمتی خود و خانواده 
بیش از پیش پروتکل های بهداشــتی را رعایت کرده تــا دوباره به 

روزهای تلخ بازنگشته و شاهد از دست دادن عزیزان مان نباشیم.

تعداد بیشتری از شهرستان های استان نیز تغییر رنگ 
داده و طبق آخرین گزارش از وضعیت رنگ بندی کرونا 
شهرستان های اردستان، تیران، چادگان، خمینی شهر، 
سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، فریدن، فریدون شهر، 

فالورجان، مبارکه، نایین، نجف آباد و نطنز زرد شده اند

با مسئولان جامعه

معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان درخصوص روند آخرین 
برنامه ها بــرای افزایش حضــور دانش آموزان در 
مدارس، اظهار کرد: حضور دانش آموزان در مدارس 
تابع رعایت شــیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی 
است. تصمیم بر این است که تعداد روزهای حضور 
دانش آموزان در مــدارس افزایش پیــدا کند، اما 
اولویت اول انجام این کار، ظرفیت مدرســه و توجه 
به رعایــت پروتکل ها و شــیوه نامه »۰۶« اســت.

آذرکیوان امیرپور اضافه کرد: تا هفته های گذشــته 
دانش آموزان یک یا دو روز در مدرسه حضور داشتند؛ 

در برنامه های جدید پیگیری می شــود تا یک روز 
حضور آن ها بــه دو روز و دو روز حضور به ســه روز 
تبدیل شود و مدت زمان حضور آن ها در کالس های 
درس و مدرسه بیشتر از قبل شــود.معاون تربیت 
بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان تاکید کرد: امیدواریم با هماهنگی مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی و انجام بازرسی های بیشتر 
از مدارس، این برنامه هر چه زودتر عملیاتی شود و 
دانش آموزان بتوانند تعداد روزهای بیشــتری را در 
مدارس حضور پیدا کنند.امیرپور تصریح کرد: اجرای 
این برنامه در هر مدرسه با مدرســه دیگر متفاوت 
است؛ این اتفاق بیشــتر وابسته به فضای فیزیکی 
مدارس و تعداد دانش آموزان برای رعایت شیوه نامه 
و پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری دانش آموزان 
و تهویه هوای کالس ها در فصل زمستان است.وی 

افزود: تیم های نظارتی به طور مرتب و روزانه از سوی 
اداره کل آموزش و پرورش، ادارات نواحی و مناطق 
برای بازرسی از مدارس اعزام می شوند و تیم هایی 
هم از سوی مرکز بهداشت اســتان و شهرستان ها 
نیز نظارت الزم برای رعایت شیوه نامه را دارند. برای 
مدارس در این بخش، فرم امتیازبندی وجود دارد 
و باید نمره ۸۵ را کسب کنند. معاون تربیت بدنی و 
سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: اگر مدرســه امتیاز موردنظر را کســب نکند و 
مواردی را رعایت نکرده باشد، ابتدا موارد و نقص ها 
تذکر داده می شود و مدرســه موردنظر، یک هفته 
فرصت دارد تا نقص هــا را جبران کنــد؛ در صورت 
اجرایی نشدن شیوه نامه و رعایت موارد اعالم شده 
در اخطار نهایی مرکز بهداشت و آموزش و پرورش، 

تعطیلی مدرسه بعد از دو هفته صورت می گیرد.

معاون سالمت آموزش وپرورش اصفهان تاکید کرد:

لزوم تهویه هوای کالس ها در فصل زمستان

آیین رونمایی از 
کتاب »باالتر از 

دانشگاه« در اصفهان 
برگزار شد

کتاب »باالتر از دانشگاه؛ روایتی 
از ۳۳ ســال مرکز استعدادهای 
درخشان شهید اژه ای اصفهان« 
در مراســمی با حضور شــهردار 
اصفهــان و رییــس مرکــز ملی 
پرورش استعدادهای درخشان و 
دانش پژوهان جوان رونمایی شد.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر خبر داد:

کشف 17 تن روغن خوراکی احتکار شده در خمینی شهر
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر از کشــف ۱7 تن روغن خوراکی احتکار شده در 
شهرستان خمینی شهر توسط سپاه ناحیه مقاومت بســیج خمینی شهر خبر داد.سرهنگ پاسدار 
محمد کریمیان اظهار داشــت: محل دپوی ۱7 تن روغن خوراکی احتکار شده در شهرستان توسط  
سپاه خمینی شهر شناسایی و به دستور مقام قضایی کشف شد.فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج 
خمینی شهر پدیده احتکار را اقدامی خالف شــرع و غیر قانونی و بر خالف حقوق انسانی دانست و 
گفت: کارشناسان ارزش کاال های مکشوفه را بالغ بر سه میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد کرده اند 
که پس از بررسی های اولیه و تکمیل تحقیقات، پرونده آن جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضایی شد.وی، ناامن کردن فضا برای مفسدان اقتصادی و استفاده از ابزارهای قانونی بازدارنده 
را یکی از راهکارهای موثر نجات اقتصاد دانســت و گفت: محتکران با هدف ایجاد افزایش قیمت 
و کسب سود بیشتر دســت به این اقدام زده اند در حالی که محصول احتکار شده در شرایط فعلی 

مورد نیاز جامعه است.
کریمیان تاکید کرد: سامانه ۱۱۴ بسیج به صورت شبانه روزی شنوای گزارشات مردمی خواهد بود. 
حساسیت همشهریان عزیز به منکرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می تواند خادمان شما را در 
سالم سازی جامعه یاری کند.فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر در پایان گفت: طبق 
توافق صورت گرفته در مرکز و در راستای کمک به مردم، بسیج تمام توان و تالش خود را جهت کمک 
به ادارات متولی جهت بازرسی از بازار و نظارت بر مراحل تولید و توزیع جهت مقابله با احتکار و گران 

فروشی به عمل خواهد آورد.

 رییس پلیس فتای استان خبر داد:

افزایش کالهبرداری های اینترنتی در اصفهان
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: عمده کالهبرداری های اینترنتی در اســتان مربوط به 
صفحه های جعلی فروش کاال در شــبکه های مجازی و برنامه های تبلیغاتی مثل دیوار و شــیپور 
است که مردم بدون بررسی و کنترل هویت پول را به حســاب فروشندگان جعلی واریز می کنند و 
هیچ کاالیی دریافت نمی کنند.سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: اگرچه کالهبرداری های اینترنتی 
افزایش ۱۳۲ درصدی داشته ، اما کشف جرم کالهبرداری های اینترنتی هم در استان به ۹۸ درصد 
رسیده است.فروشگاه های اینترنتی نیازمند دریافت مجوز های الزم جهت فعالیت خود هستند که 
این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت enamad در سایت مشخص می شود و بنابراین 
کاربران عزیز بایستی مراقب باشند تا در دام مجرمان سایبری از طریق درگاه های جعلی پرداخت و 
سرقت اطالعات کارت بانکی نیفتند.رییس پلیس فتای استان اصفهان افزود: عملیات  فراوانی در 
خصوص دستگیری و توقیف جرم انجام می دهیم، اما به علت اینکه در کشور ما ساماندهی و اعتبار 
سنجی در اینترنت استاندارد نیســت روند افزایش کالهبرداری اینترنتی ادامه دارد و آگاه سازی 

مردم مهم ترین اصل در کاهش کالهبرداری هاست.

 رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی استان خبر داد:

کشف 69 قلم لوازم برقی قاچاق از خودرو های شوتی
۶۹ قلم لوازم برقی خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در اصفهان کشــف و ضبط شد. رییس 
پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان گفت: این اقالم در جریان مشــکوک شدن 
و بازرســی ماموران ناجا به دو دســتگاه خودروی ســواری و متوقف کردن آن ها  در اتوبان شهید 
دستجردی اصفهان کشف و ضبط شدند.سرهنگ کامران ریاحی افزود: در این زمینه دو نفر دستگیر 
و تحویل مقامات قضایی شــدند و لوازم برقی قاچاق نیز به اداره نگهداری و فروش اموال تملیکی 

استان انتقال یافتند.

وز عکس ر

خبرخوان

 عضو هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی:

میزان مرگ ومیر نوزادان 
در اصفهان کمتر از میانگین 

کشوری است

خبر روز

دانشــیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشاره به شایع ترین علت 
مرگ نوزادان نارس، اظهار کرد: شــایع ترین 
علت مرگ نوزادان نارس، بیماری یا سندروم 
دیسترس تنفسی اســت؛ کمبود ماده ای به 
نام »ســورفکتانت« که باعــث تکامل ریه ها 
می شود در نوزادان نارس، باعث به افزایش 
میزان مرگ ومیر نوزادان خواهد شــد.بهزاد 
برکتین افزود: آنومالی های سیســتم های 
مختلف بدن از دیگــر علل مرگ ومیر نوزادان 
اســت که شــایع ترین آن هــا بیماری های 
مــادرزادی قلــب، بیماری های گوارشــی، 
بیماری های سیستم عصبی و آنومالی های 
کلیوی اســت که منجربه روبه رو شدن نوزاد 
با مشــکالت فراوان و از دست رفتن نوزاد در 
سیر بالینی می شود.دانشــیار و عضو هیئت 
علمی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه 
داد: از دیگــر علت های مرگ ومیــر نوزادان 
خفگی حین زایمان است که در برخی موارد 
رخ می دهد. در این حالت اکسیژن به جنین 
نمی رسد، نوزاد به دنیا می آید و احیا می شود؛ 
اما به دلیل آســیب زیادی که به ارگان های 
مختلف نوزاد وارد می شود، احیا موثر نیست 
و نوزاد جــان خود را از دســت می دهد. وی 
با بیان اینکــه از دیگر دالیل مــرگ نوزادان، 
عفونت های نوزادی است، گفت: عفونت های 
نوزادی به دو دســته عفونت های زودرس و 
عفونت های دیررس تقسیم شده که منجربه 
مرگ نوزادان بــه خصوص نــوزادان نارس 
می شــود. بیماری های نقــص متابولیک، 
انواع حوادث و تروماها نیز از دیگر علل مرگ 
نوزادان است. برکتین با اشاره به کمتر بودن 
میزان مرگ ومیر نوزادان در اســتان اصفهان 
نسبت به میانگین کشــوری، اظهار کرد: آمار 
مرگ ومیر نوزادان در استان اصفهان کمتر از 
میانگین کشوری بوده و درحال حاضر نسبت 

مرگ ومیر نوزادان تقریبا ۵/۸ به هزار است.

مدیر روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: پزشکان می توانند برای تجویز نسخه الکترونیک از تلفن همراه خود کمک بگیرند و نیاز به سیستم 
کامپیوتری نیست.امید مال وردی اظهار کرد: فراهم نبودن امکاناتی همچون سیستم کامپیوتری مانع تجویز نسخه الکترونیک نمی شود، زیرا پزشکان می توانند 
با اســتفاده از تلفن همراه خود و ورود به لینکی که در اختیارشان گذاشته شده است، نسخه بیمار را وارد ســامانه کنند.وی گفت: تامین امکانات سخت افزاری 
برای ثبت الکترونیک نسخه ها بر عهده بیمه ها نیست و بیمه ها عهده دار تامین زیرساخت های نرم افزاری هستند.حدود دو ماه از اجرای طرح الکترونیک شدن 
نسخه ها می گذرد و در این مدت شهروندان و بیماران با معضالت و معطلی های فراوانی رو به رو شده اند.به گفته وی؛ مشکالت سیستم های ثبت الکترونیک 
نسخه همیشگی نیست و نسبت به گذشته بسیاری از ایرادات برطرف شده اســت.امکانات دیگر این طرح مانند امضای دیجیتال پزشک و پرونده الکترونیک 

سالمت باید از جانب وزارت بهداشت و علوم پزشکی پیگیری شود.

امکان تجویز نسخه الکترونیک با تلفن همراه توسط پزشک

م
سنی

: ت
س

عک
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فشار »موراتا« به یووه و اتلتیکو برای پیوستن به بارسا
در روزهای ابتدایــی پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی اعالم شــد که آلوارو موراتــا گزینه مدنظر 
بارسلوناست و صحبت هایی برای جذب این بازیکن انجام شد.ژاوی از مدیران بارسا خواسته که 
پس از مصدومیت آنســو فاتی و ممفیس دیپای و همچنین خداحافظی سرخیو آگوئرو از دنیای 
فوتبال به دلیل مشــکل قلبی، خط حمله این تیم را تقویت کنند.فران تورس از منچسترسیتی به 
نوکمپ آمد؛ اما ژاوی همچنان قصد دارد بازیکنان دیگری را نیــز در خط حمله به خدمت بگیرد و 
یکی از آنها موراتا بود که در حال حاضر به صورت قرضی از اتلتیکو مادرید به یوونتوس رفته است.

این بازیکن اسپانیایی تا ژوئن 2023 با اتلتیکو قرارداد دارد و در سپتامبر 2020 با قراردادی قرضی و 
دو ساله به ارزش 20 میلیون یورو و با بند خرید 35 میلیون یورویی به یوونتوس منتقل شد.با این 
حال، انتقال او به بارسا کار بسیار دشوار و پیچیده ای به نظر می رسد، چرا که نیازمند به توافق رسیدن 
سه باشگاه با یکدیگر است.یوونتوس تصمیمی برای استفاده از بند خرید این بازیکن ندارد اما در 
عین حال، مکس آلگری هم دوست ندارد این مهاجمش را در ماه ژانویه از دست بدهد، حتی با این 
که این باشگاه موفق به جذب دوشان والهوویچ از فیورنتینا شده است.حاال اسکای اسپورت ایتالیا 
و اسپورت مدیاست خبر داده اند که خوانما لوپز، مدیربرنامه موراتا، در حال حاضر مشغول مذاکره 
با اتلتیکو مادرید است تا راهی برای انتقال این بازیکن به بارسلونا پیدا کند.اتلتیکو اعالم کرده تنها 
در صورتی با انجام این انتقال موافقت می کند که باشگاه بارسا حاضر به پرداخت 35 میلیون یورو 
به عنوان بند خرید این بازیکن باشد.اما مشکل اصلی اینجاست که بارسا باید هرچه زودتر عثمان 
دمبله را به فروش برساند تا بتواند  هر انتقال دیگری را عملی کند، اتفاقی که هنوز رخ نداده و شاید 

در صورت جدایی این بازیکن فرانسوی، احتمال حضور موراتا در  نوکمپ افزایش پیدا کند.
 

»رانگنیک« سرمربی دائمی یونایتد می شود؟
یونایتد جست وجو برای جانشین خود را به حالت تعلیق درآورده اســت.رالف رنگنیک به عنوان 
سرمربی موقت منچستریونایتد، »شیاطین ســرخ« را در بین بهترین تیم های لیگ برتر هدایت 
می کند. آیا این مربی ۶3 ســاله می تواند بیشــتر از پایان فصل بماند؟ طبــق اطالعات روزنامه 

انگلیسی سان، یونایتد  جست وجو برای جانشین خود را به حالت تعلیق درآورده است.
10 بازی، ۶ برد، فقط یک شکست؛ منچستریونایتد از زمان روی کار آمدن رالف رانگنیک در ابتدای 
دسامبر سال گذشته، دوباره صعود کرده است. بدیهی است که کار این مربی ۶3 ساله با استقبال 
خوب سران باشگاه مواجه شده است. همان طور که روزنامه انگلیسی The Sun گزارش می دهد، 

رانگنیک باید یک کاندیدای جدی برای حضور طوالنی مدت مربیگری در منچستر باشد.
گفته می شود منچســتریونایتد در حال جست وجو برای 

جانشــینی تمام وقت برای ســرمربی تیم اوله گونار 
سولسشر اســت که در نوامبر گذشــته برکنار شد. 
مائوریســیو پوچتینو )پاری سن ژرمن(، برندان 

راجرز )لسترسیتی( و اریک تن هاگ )آژاکس 
آمستردام( گزینه های احتمالی سرمربیگری 

برای تابستان در نظر گرفته شدند. حاال رؤسای 
باشــگاه هم می خواهند به رانگنیک این فرصت 
را بدهند.رانگنیــک در انگلیس بــه عنوان پدر 

ضدپرســینگ نیز شــناخته می شــود. 
هواداران انتظار زیادی دارند که یونایتد 

باالخره در هفته هــای آینده دوباره 
فوتبــال تهاجمی را بــه نمایش 

بگذارد.

  نگاهی به مربیانی که ایران را به جام جهانی رساندند؛

از حشمت خان تا اسکوچیچ
تیم ملی ایران موفق شد در دومین بازی 

 سمیه مصور
دور برگشــت انتخابی جام جهانی 2022 
قطر، در تهران و با تک گل مهدی طارمی، عراق را شکست دهد و به جام 
جهانی صعود کند. ملی پوشان ایرانی در شرایطی بلیت سفر به دوحه 
را برای خود رزرو کردند که برای ســومین بار پیاپی راهی جام جهانی 
شده اند تا در این زمینه هت تریک کنند. ایران با این پیروزی به عنوان 
چهاردهمین تیم به قطر رسید. صعود ملی پوشان ایرانی به رقابت های 
جام جهانی 2022 قطر، ششمین صعود آنها به این رقابت ها محسوب 
می شود. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به مربیانی که تیم ملی 

ایران را به جام جهانی رساندند.

جام جهانی 1978، حشمت مهاجرانی
 حشمت مهاجرانی از سال 55 تا 57 هدایت تیم ملی فوتبال ایران را 
در دست داشت و در این مدت کم موفق شد تیم ملی را برای نخستین 

بار به جام جهانی ببرد.
 ایران در این مدت با هدایت او 28 بــازی را انجام داد که از این تعداد 
بازی 15 بار پیروز شد، هفت بار مســاوی کرد و شش بار نیز شکست 
خورد.تیم ایران با حشمت مهاجرانی نه تنها به جام جهانی صعود کرد 
که تا یک چهارم نهایی المپیک 197۶ پیش رفت. پس از او دیگر هیچ 

مربی ایرانی موفق نشد که تیم ملی ایران را به جام جهانی برساند.

   جام جهانی 1998، ویرای برزیلی
ویرا، نخســتین مربی خارجی در تاریخ فوتبال ایران است که این تیم 
را به جام جهانی می برد و نخستین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که 
جواز صعود تیم را می گیرد ؛اما در جــام جهانی روی نیمکت تیم نمی 
نشیند. ویرا انتخاب بسیار عجیبی برای تیم ملی فوتبال ایران بود. او 
به دنبال اخــراج مایلی کهن به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران رســید. 
بسیاری نسبت به این انتخاب جبهه گرفتند از جمله خود مایلی کهن 

که با اخراجش کنار نمی آمد.
البته ویرا که بیست و ششم آبان تا هشتم آذر 137۶ هدایت تیم ملی 
را بر عهده داشت، تنها در ســه بازی روی نیمکت تیم ملی نشست که 
در این سه بازی یک شکست و دو تساوی در کارنامه خود ثبت کرد تا 
میانگین صفر درصد پیروزی را در کارنامه مربیگری خود در تیم ملی 
ایران ثبت کند. ویرا پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 

فرانسه به کشورش بازگشت .

جام جهانی 2006،  برانکو ایوانکوویچ
برانکو، دستیار بالژویچ در انتخابی جام جهانی 2002 بود که چند سال بعد 
خود به سرمربی گری تیم ملی فوتبال ایران رسید. وی هدایتگر تیم ملی 
ایران به آنها رقابت ها بود. دستیار سابق بالژ ویچ از )اکتبر 2003 تا ژوئن 
200۶ (یعنی زمانی که تیم ملی در جام جهانی 200۶ آلمان آخرین بازی 
گروهی خود را مقابل آنگوال انجام داد و یک بر یک مساوی شد، هدایت 
تیم ملی را در دست داشــت.برانکو در زمان حضور خود در ایران 42 بار 
روی نیمکت تیم ملی نشست و این تیم را 29 بار به پیروزی رساند. ثبت 
شش تساوی و هفت شکست بخش دیگری از کارنامه او در تیم ملی 
فوتبال ایران است.برانکو ایوانکوویچ به دنبال کسب نتایج ضعیف تیم 

ملی در جام جهانی 200۶ آلمان به کار خود در ایران پایان داد.

جام جهانی2014 و 2018؛ کارلوس کی روش
فدراسیون فوتبال در سال 1390 بعد از چهار سال ناکامی در عرصه های 
مختلف، با کارلوس کی روش پرتغالی به توافق رسید تا بتواند با بهره 

گیری از تجربیات این مربی، برای چهارمین بار راهی جام جهانی شود. 
این مربی پرتغالی در این مسئولیت درخشــید و موفق شد تیم ملی 
ایران را برای دو بار پیاپی به جام جهانی برساند. او  همچنین سرمربی 
گری ایران در رقابت های جام جهانی 2014 و 2018 را بر عهده داشت.

جام جهانی 2022، دراگان اسکوچیچ

دراگان اســکوچیچ از 21 بهمن 1398 رســما هدایت تیم ملی فوتبال 
ایران را برعهــده گرفت. زمانی او به عنوان ســرمربی ایــران انتخاب 
شــد که تیم ملی ایران با هدایت مارک ویلموتس شرایط سختی در 
مسیررقابت های مقدماتی جام جهانی پیدا کرده بود و تنها در صورت 
پیروزی در دو دیدار باقی مانده از این مرحله می توانست راهی مرحله 
نهایی مسابقات انتخاب جام جهانی شــود. اسکوچیچ در این مسیر 
دشوار موفق عمل کرد و توانست ایران را برای سومین بار پیاپی راهی 
رقابت های جام جهانی کند و ســریع ترین صعود کشــورمان به این 

مسابقات را رقم بزند.

خبر روز

شرط »یحیی« برای بازگشت به پرسپولیس
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای بازگشت به تمرینات تیم سه شرط دارد.یحیی گل محمدی 
به دلیل مشــکالت مالی باشگاه پرســپولیس روز چهارشنبه از سمت خود اســتعفا کرد ؛اما رضا 
درویش مدیرعامل باشگاه ســرخ پوشان این اســتعفا را نپذیرفت و روز پنجشنبه هم نزدیک به 
10 درصد قرارداد اعضای تیم را پرداخت کرد ولی ایــن پرداختی اندک هم تیم را راضی نکرد و طی 
چند روز گذشته بازیکنان تیم حاضر به تمرین نشــدند. اخیرا هم دستیاران گل محمدی در محل 
تمرین حاضر شدند؛ اما تیم تمرین نکرد و گل محمدی هم به تمرین سرخ پوشان نمی رود.رضا 
درویش  طی چند روز گذشته تماس هایی با سرمربی پرسپولیس داشته تا با وی برای حل مسئله 
صحبت کند؛ اما ظاهرا موفق به صحبت با گل محمدی نشده است.در همین راستا حسین کالنی از 
پیشکسوتان این تیم با گل محمدی صحبت هایی را برای بازگشت وی به تمرینات انجام داده که 
در این گفت و گو سرمربی سرخ پوشــان اعالم کرده برای بازگشت به تمرینات سه شرط دارد؛اول 
اینکه پرداختی های باشگاه تا 50 درصد برسد،دوم باشگاه زمین تمرین مناسب برای شان در نظر 
بگیرد و سوم برای نقل و انتقاالت بودجه الزم تامین شــود.وی به کالنی گفته اگر تا دوشنبه هفته 
پیش رو این شرایط فراهم شود در تمرینات حاضر می شود.از آن سو هم ظاهرا درویش مدام در 
حال رایزنی است تا مشکالت مالی تیم را برطرف کند. این در شــرایطی است که سایر باشگاه ها 
در حال رایزنی برای جذب بازیکنان مورد نیازشان هستند و علیرضا کوشکی بازیکن پیکان هم که 
جزو گزینه های گل محمدی برای نیم فصل بود، راهی فوالد شــد.پیش از این باشگاه پیکان در 
جواب به پرسپولیس برای جذب این بازیکن خواهان ۶ میلیارد تومان پول رضایت نامه شده بود.

 

فوالد، گزینه نقل و انتقاالتی سرخابی ها را های جک کرد
هافبک تیم فوتبال پیکان با عقد قراردادی یک و نیم ســاله به فوالد خوزســتان پیوست.پس از 
درخواســت کادر فنی تیم فوالد، علیرضا کوشــکی بازیکن تیم پیکان به دنبال توافق با حمیدرضا 
گرشاسبی مدیرعامل باشگاه با عقد قراردادی رســمی به مدت یک و نیم فصل به فوالد پیوست.

کوشکی 21 ساله که عضو تیم امید ایران است، سابقه بازی در تیم های سپیدرود رشت و پیکان را 
دارد. وی همچنین در پست های هافبک و مهاجم می تواند با صالحدید کادر فنی به کار گرفته شود.
این بازیکن که پیشنهادات قابل توجهی از تیم های باالنشین لیگ برتری داشت، در نهایت تصمیم 

گرفت تا شاگرد نکونام در تیم قرمزپوش اهواز شود.
 

واکنش رسانه پرتغالی به خبر آرسنالی شدن »طارمی«
روز پنجشنبه رسانه اسپورت مول مدعی شد که باشگاه آرسنال برای جانشینی پیر امریک اوبامیانگ 

مهدی طارمی را در پنجره زمســتانی به خدمت گیرد.این خبر در رسانه های تصمیم دارد تا 
کشورمان مثل یک بمب ترکید و باعث شد تا به سوال 
خبرنــگاران در ورزشــگاه آزادی پس از 
پیــروزی تیم ملی کشــورمان مقابل تیم 
ملی عراق بدل شود.طارمی پنجشنبه شب 
بعد از صعود تیم ملی به جام جهانی در پاسخ به سوال 
خبرنگاران پیرامون این شایعه واکنشی نشان نداد و مدعی شد که 
بهتر اســت در مورد چگونگی صعود تیم ملی صحبت کنیم تا مسائل 
شخصی.اما نشــریه رکورد پرتغال در این خصوص مطلبی نوشت و 
با عنوان  »طارمی خبر آرسنال را دروغین خواند« از غیر واقعی بودن 
انتقال او از پورتو به لیگ برتر انگلیس صحبت کرد.روزنامه مشــهور 
پرتغالی نوشت که طارمی در رابطه با عالقه مندی آرسنال به جذب وی، 

این خبر را غیر واقعی خواند و این موضوع را رد کرد.

مستطیل سبز

سرپرست نایب رییسی فدراسیون کاراته:

لیگ قدرتمندی برگزار می کنیم
سرپرســت نایب رییسی فدراســیون کاراته 
در خصوص پایان یافتن ســوپر لیگ ســال 
گذشته کاراته در ســال جاری اظهار داشت: 
در آن مقطع در فدراســیون نبــودم، اما قطعا 
اتفاقات و موانعی باعث به تاخیر افتادن لیگ 
شــد. از طرفی برگزاری المپیــک و بعد از آن 
جهانی امارات و قهرمانی آسیا قزاقستان باعث 
شد شرایط برای برگزاری سوپر لیگ مساعد 
نباشد. سازمان لیگ چند بار برنامه ریزی کرد 
و تمهیدات الزم را در نظر گرفت تا لیگ برگزار 
شود، اما رویدادهایی که داشتیم مانع این کار 
شد.محسن آشوری در پاســخ به این سوال 
که برای رشته کاراته با ســابقه سالیان سال 
برگزاری لیگ، به پایان رســیدن لیگ سال 
99 در انتهای سال 1400 نمی تواند اتفاق خوبی 
باشد، گفت: قول می دهم در سال آینده لیگ 
قدرتمندی را از لحــاظ کیفی و کمی در بخش 
آقایان و بانوان برگزار خواهیم کرد. تمام تالش 
مان این خواهد بود که طی سال آینده لیگ در 
خدمت تیم ملی باشد. پتانسیل کاراته ایران 
به حدی باالســت و نفرات قدرتمند و نزدیک 
به هم دارد که برگزاری مناسب لیگ می تواند 
به عنوان ظرفیت بازی های تدارکاتی خوب در 
جهت اهداف تیم ملی باشد. یکی از عناصر الزم 
برای توسعه فضای هیجانی کاراته، لیگ است 
و ســعی می کنیم از این فرصت بهره ببریم.

سرپرســت نایب رییسی فدراســیون کاراته 
در خصوص اختــالف فاحش تیم ها از لحاظ 
قدرت گفت: باید تمهیداتی در نظر گرفته شود 
تا قدرت بین باشگاه تقسیم شود تا هم هیجان 
باالتر برود و هم رقابت ها نزدیک تر شــود. با 
این اتفاق ســطح مســابقات نیز باال خواهد 
رفت.آشــوری در خصوص تغییــر میزبانی 
قهرمانی کشــور مردان و بانوان از شــهرهای 
رشت و اراک به تهران عنوان کرد: دوست داریم 
کاراته در تمام اســتان ها پخش شود. وقتی 
مسابقات در اســتان های دیگر برگزار شود، 
باعث توسعه کاراته خواهد شد، اما از آنجا که 
نمی توانستیم شرایط جوی را پیش بینی کنیم 
تصمیم به برگزاری مسابقات در تهران گرفتیم 

تا مسابقات به تعویق نیفتد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

خوش آمدگویی 
به ایران در صفحه 

جام جهانی
تیــم ملی فوتبــال ایران بــه عنوان 
اولین تیــم آســیایی از رقابت های 
انتخابی جام جهانــی، صعودش به 
این مسابقات را قطعی کرد.صفحه 
ویژه جام جهانی در اینســتاگرام با 
تبریک این صعود، به تیم ملی ایران 

خوش آمد گفت.

بعد از تگزاس؛ مصاف دوباره کشتی ایران و آمریکا کجا رقم می خورد؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران به دعوت فدراسیون کشتی آمریکا قرار است روز 23 بهمن در تگزاس به مصاف این تیم برود. این در شرایطی است که تیم کشورمان 
عملکرد درخشانی در مسابقات جهانی نروژ داشت و حسن یزدانی و کامران قاسم پور موفق شــدند دیوید تیلور و جی دن کاکس آمریکایی، قهرمانان اوزان 8۶ 
و 92 کیلوگرم جهان را شکســت دهند و مجتبی گلیج هم برای شکست کایل اســنایدر در وزن 97 کیلوگرم تنها چند ثانیه کم آورد.امیرحسین زارع نیز با کارنامه 
درخشانش در سال 2021 برای گیبل استیوسون قهرمان آمریکایی سنگین وزن المپیک خط و نشان کشید، به این ترتیب آمریکایی ها حاال عالقه زیادی به مصاف 
با تیم کشورمان دارند، همانطور که این رویارویی برای کشتی ایران نیز فواید زیادی خواهد داشت.بعد از پذیرفتن دعوت فدراسیون کشتی آمریکا از سوی ایران، 
فدراسیون کشتی کشورمان هم از این تیم دعوت کرد که در جام بین المللی تختی که بهار سال آینده برگزار می شود و یکی از مراحل چرخه انتخابی تیم ملی هم 
خواهد بود، حضور پیدا کند. باید دید آمریکایی ها برای این مسابقه به ایران خواهند آمد و یا اینکه بعد از تگزاس، مصاف بعدی کشتی گیران دو تیم در مسابقات 

جهانی 2022 صربستان خواهد بود.

با وجود اینکه بازی های لیگ برتر بســکتبال مردان 
ایران برای جلوگیری از ابتال به کرونا به صورت متمرکز 
در تهران پیگیری می شود، اهالی این رشته روز به روز 
شــاهد ابتالی بازیکنان تیم های مختلف به ویروس 
کرونا هستند که این موضوع بازی های زیادی را نیز به 
تعویق انداخته است. با این اوصاف سوالی که اکنون 
مطرح می شود، دلیل ابتالی تعداد زیادی از بازیکنان 
این تیم ها )مهرام تهران، آویژه مشــهد، نفت آبادان، 
شهرداری گرگان، نظم آوران سیرجان و کاله مازندران( 
به ویروس کروناســت که جــای بحــث دارد. اینکه 
جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا نمی تواند به صورت 
100 درصدی باشد بر کسی پنهان نیست، اما باز هم جای 
سوال دارد که چگونه این تعداد بازیکن کرونایی در لیگ 
بسکتبال وجود دارد؟طبق برنامه ای که کمیته برگزاری 

مسابقات فدراسیون بســکتبال اعالم کرد،  مسابقات 
دور دوم مرحلــه مقدماتی لیگ برتر مــردان باید روز 
15 بهمن 1400 پایان یابد که با شــرایط کنونی، به نظر 
می رسد این اتفاق ممکن نیست و بازی های این مرحله 
بیش از آنکه در برنامه اعالم شد، ادامه خواهد داشت.
همچنین با توجه به نحوه برگزاری بازی های لیگ برتر 
بسکتبال در فصل جاری، با وجود اینکه بازیکنان شش 
تیم به ویروس کرونا مبتال شــده اند، تعداد بازی های 
لغو شده 10 مسابقه اســت که می تواند از نکات منفی 
نحوه برگزاری بازی های این فصل باشد که نقدهایی 
هم به آن وارد بود؛ بازی های لغو شــده ای که به نظر 
می رسد همچنان نیز باید شاهد افزایش تعداد آن ها در 
لیگ نیز باشیم.البته طبق گله ای که تعدادی از مربیان 
لیگ برتری مطرح کردند، اعضای برخی تیم ها به دلیل 

نبود نظارت دقیق از سوی سرپرســتان، فدراسیون و 
... در رعایت پروتکل های بهداشتی کوتاهی می کنند 
که جای نگرانی بسیاری دارد. با توجه به افزایش روز 
افزون تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در کشور، این 
خطر بسکتبالیست های ایران را هم تهدید می کند و به 
طبع نیاز است که نظارت جدی تری در این زمینه صورت 
بگیرد. با این اوصاف باید دید که آینده لیگ بسکتبال به 
کجا خواهد رسید و آیا سوپر لیگ مردان به شرایط  آرام 

خود باز خواهد گشت یا خیر؟

سایه سنگین کرونا بر سر لیگ بسکتبال



شنبه 09 بهمن 1400 / 26 جمادی الثانی 1443 / 29 ژانویه 2022 / شماره 3457

مدیرکل ارشاد استان اصفهان:

بیش از 100 برنامه فرهنگی در دهه فجر برگزار می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان اظهار داشت: در آستانه دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی هستیم و چهل و سومین سالگرد شکوهمند انقالب اسالمی را جشن می گیریم . آغاز بهار 

44 امین سال انقالب اسالمی را شاهد 
هستیم و امسال دهه مبارک فجر با ماه 
رجب همزمان شــده که جشن های ما 
به واســطه دهه فجر و هم ماه رجب با 

یکدیگر قرین شده است.
رمضانعلــی معتمدی افــزود: یکی از 
اتفاق های خوبی که در دهه فجر انقالب 
اســالمی خواهیم داشــت برنامه های 
فرهنگی هنری در طول این دهه است و 
کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر و کمیته 

اقلیت های مذهبی به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است و این کمیته ها تشکیل شده و 
برنامه های خیلی خوبی را پیش بینی کرده اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: دســتگاه هایی که عضو کمیته فرهنگی 
هســتند این ها نزدیک به 100 برنامه را در دهه فجر اجرا خواهند کرد و یکــی از برنامه هایی که در 
دهه فجر به صورت ملی اجرا خواهد شــد و با برش استانی برگزار می شــود جشنواره فیلم فجر 
اســت که از 15 بهمن آغاز و تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم در شهر اصفهان با 
توجه به پروتکل های بهداشتی میزبان مردم اســتان اصفهان باشیم. جشنواره فیلم فجر در چهار 
سالن اصفهان به نام های سینما ساحل، سینما فلسطین و دو سالن از سیتی سنتر اکران خواهد 
شد.معتمدی با اشاره به حمایت از اصحاب هنر و رســانه بیان کرد: صندوق هنر با چهار هزار نفر از 
هنرمندان و اصحاب هنر که عضویت دارند تشــکیل شده است و بیش از ســه هزار نفر هنر کارت 
دریافت کرده اند و حمایت فرهنگ و ارشاد را دارند .از هنرمندانی که شرایط الزم را برای عضویت در 
این صندوق دارند دعوت می کنیم مدارک خود را آماده و در زمان هایی که اعالم می شود در سایت 
بارگذاری کنند.وی تاکید کرد: افرادی که این کارت ها را دریافت می کنند می توانند از حمایت های 
فرهنگ و ارشاد بهره مند شوند و در حوزه حمایت ها و تسهیالتی که استان انجام می دهد در خصوص 
مواجهه با بیماری کرونا پشتیبانی می شوند که اســتان اصفهان از طریق سامانه »تحفه« و هم از 
طریق سامانه های دیگر تسهیالتی را برای اصحاب فرهنگ و هنر خواهد داشت .مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در خصوص حوزه خبرنگاران هم افزود: خبرنگاران هم در زمره 
اصحاب فرهنگ و هنر قــرار گرفته اند و آن ها هم می توانند به عضویت صنــدوق هنر در بیایند و از 
همان حمایت های هنر کارت بهره مند شــوند؛ جهاد تبیین نیز در دستور کار است که دستاوردهای 
انقالب اسالمی را بیان کنند و این وظیفه همه است که اصحاب رسانه هم باید به جد به آن بپردازند.

 

برگزاری 459 برنامه کتاب خوانی در دهه فجر
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: در ایام دهه فجر 45۹ برنامه در 210 کتابخانه 
استان اصفهان برگزار می شــود. برخی از  این برنامه ها شامل انتشار پادکست در فضای مجازی، 
دیدار با نویســندگان، معرفی کتاب های انقالبی، نمایشــنامه خوانی و نشست کتاب است. امیر 
هالکویی گفت: به  طور مثال در شاهین شهر، اجرای قصه گویی، در  نایین جلسه مطالعاتی و نشست 
کتابخوانی و در خمینی شهر و شهرضا نیز نمایشــگاه کتاب دایر خواهد شد.مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان افزود: قرار است به مناسبت ایام فجر ۳ کتابخانه در استان اصفهان، افتتاح 

شود که مراحل ساخت و تکمیل این کتابخانه ها ۹5 درصد رشد فیزیکی داشته   است.

  با هدف ایجاد شور و نشاط و پرورش کودکان خالق؛

پارک های مهارت محور در اصفهان راه اندازی می شود

پارک های موضوعی از انگیزه های اصلی   نرگس طلوعی
برای سفر به مقاصد گردشگری محسوب 
می شوند و می توانند به عنوان هسته اصلی محصول گردشگری در نظر 
گرفته شوند. این پارک ها به عنوان منابع و جاذبه های دائمی گردشگری 
برای لذت، تفریح، سرگرمی و آموزش بازدیدکنندگان طراحی و مدیریت 
می شوند. این گونه از جاذبه های گردشگری به دلیل پرداخت هزینه، 
مصنوعی بودن، مجزا و مستقل بودن و نیاز به سرمایه گذاری باال، از دیگر 
جاذبه های گردشگری متمایز می شوند. پارک های ملی، منطقه ای، 
تفریحی، آبی، آموزشی، گل و گیاه، علم و فناوری و ... از انواع مختلف 

پارک های موضوعی هستند.
توســعه پارک های موضوعی در طول زمان و در کشــورهای مختلف، 
متفاوت بوده است و این تفاوت به عوامل گوناگونی چون سطح توسعه 
اقتصادی و توزیع ثروت، سیســتم حمل و نقل، جاذبه های طبیعی و 
میراث، میزان اهمیت گردشگری در سیاست های یک کشور و تقاضای 
گردشگران خارجی و داخلی مقصد بر می گردد. پارک های موضوعی 
عالوه بر پتانسیل باال در آموزش و پر کردن اوقات فراغت مردم منطقه، 

اثرات مثبت مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی در مقصد دارند.

 از ســوی دیگر احداث پارک های موضوعی و مهارت محور و قرار دادن 
بازی های فکــری در آنها که باعث افزایش خالقیت در کودکان شــود 
از ضروریات اصلی شهرهایی اســت که به عنوان شهر دوستدار کودک 
شناخته می شوند، شهرهایی که قرار است شرایط زندگی برای کودکان 
در آنها به بهترین شکل فراهم شــود. بازی بهترین راه ملموس شدن 
واقعیات زندگی برای کودک اســت. کارشناسان تعلیم و تربیت، جهت 
تدارک فرصت های یادگیری و اکتشــاف، بر ضرورت ایجاد محیطی با 
تجهیزات مورد نیاز و در دسترس کودکان تاکید می ورزند. »پارک های 
خالقیت« در دنیا برای دستیابی به این امر، برنامه ریزی و طراحی شده 
اند. در این پارک، پرورش خالقیت هــای ذهنی، مهارت های فیزیکی، 
مهارت های ارتباطی و گفتاری، خالقیت و حس استقالل هدف قرار داده  
شده است. مهم ترین دســتاوردهای ایجاد این پارک بر روی کودک، 
در هم شکستن »فکر قالبی«، ایجاد تفکر واگرا، ایجاد تصویر مثبت از 
خود در کودک و ایجاد انگیزه و نشاط در فرآیند یادگیری  است. مدیران 
شهری اصفهان نیز که عنوان شهر دوستدار کودک را یدک می کشد، در 
سالیان اخیر بر فراهم سازی زیرساخت های الزم برای ایجاد یک شهر 
مناســب زندگی کودکان اهتمام زیادی ورزیده اند.رییس گروه شهر 

دوستدار کودک معاونت شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان در 
این رابطه گفت : سعی کردیم در پارک ها عالوه بر جنبه نشاط و شادی 
مجموعه ای که جنبه محتوایی و آموزشــی دارد، نیز اضافه شــود، زیرا 
یکی از مباحثی که در سطح کشــور دنبال می شود پارک های موضوعی 
بر اســاس محتواهای متفاوت برای کودکان است.اسما نکویی افزود: 
طراحی احداث و راه اندازی پارک مهارت انجام شده است و در مرحله 
عمرانی قــرار دارد، همچنین طراحی پارک قرآنی نیز انجام شــده و به 
دنبال مکان مناســب برای احداث آن هســتیم.نکویی بــا بیان اینکه 
بازی های جدیدی برای کودکان طراحی شــده است، خاطرنشان کرد: 
در منطقه 12 پارک ویژه معلوالن را داریم که کــودکان معلول و کم توان 
راحت تر بتوانند از وســایل بازی اســتفاده کنند، در این راستا عالوه بر 
تحرک آنها موضوع آموزش این کودکان نیز مورد توجه قرار داشته و در 
این خصوص 15 نوع بازی جدید طراحی شده است.نکویی تصریح کرد: 
امیدواریم با ایجاد پارک های موضوعی، مهارت محور و بازی های فکری 
تعبیه شده در این پارک ها، بتوانیم شرایط خوبی را برای کودکان در شهر 
اصفهان فراهم کنیم، همچنین در تالش هستیم تا شهر زیبای اصفهان 

از هر جهت به عنوان یک شهر دوستدار کودک پیشرو باشد.

احداث پارک های موضوعی و مهارت محور و قرار دادن 
بازی های فکری در آنها که باعث افزایش خالقیت 
در کودکان شود از ضروریات اصلی شهرهایی است 
که به عنوان شهر دوستدار کودک شناخته می شوند، 
شهرهایی که قرار است شرایط زندگی برای کودکان در آنها 

به بهترین شکل فراهم شود

با مسئولان

 خیابان شهدای غربی همزمان با دهه فجر به
 بهره برداری می رسد

مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهــان گفت: خیابان شــهدای غربی همزمان با دهــه فجر انقالب 
اسالمی در این منطقه افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.احداث خیابان های جدید یکی از 
رویکردهای مهم برای توسعه و رونق بخشیدن به محالت و مناطق شهری است که بر ارتقای ارزش 
امالک شهروندان نیز تاثیر مســتقیم دارد.خبر تازه اینکه در یکی از محالت کم برخوردار اصفهان، 
خیابان جدیدی احداث شده است.حسن محمدحســینی اظهار کرد: خیابان شهدای غربی هم 
مرز با منطقه 11 و خمینی شهر و به جوی آباد ختم می شود که می تواند رونق قابل توجهی را به این 
محدوده ببخشد.وی تصریح کرد: این خیابان دارای یک هزار متر طول و 25 متر عرض است و دو 
الین رفت و برگشت دارد که هر کدام هشت متر و نیم عرض دارد.مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان 
بازه زمانی احداث این خیابان را حدود ۹ ماه ارزیابی و اظهار کرد: روند آزادسازی این خیابان حدود 
شش ماه و مراحل ساخت و احداث آن نیز حدود ســه ماه زمان برد.وی، هزینه احداث خیابان 
شهدای غربی را بالغ بر ۹ میلیارد و ۸00 میلیون تومان اعالم کرد و ادامه داد: حدود شش میلیارد 
تومان آن صرف آزادسازی خیابان شده است.محمدحسینی از آمادگی برای بهره برداری از خیابان 
شهدای غربی همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد و گفت: این خیابان در حال حاضر، در 

مرحله روکش آسفالت است و به زودی آماده بهره برداری خواهد بود.
 

بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی در منطقه 14
معــاون عمرانی منطقه 14 شــهرداری اصفهــان از تکمیل مراحل احداث ایســتگاه شــماره 1۹ 
آتش نشــانی در این منطقه خبر داد.فرهاد کیمیایی اظهار کرد: روند احداث این ایستگاه از سال 
1۳۹۸ آغاز شد و با تکمیل مراحل احداث آن طی روزهای اخیر، در اختیار نیروهای سازمان آتش 

نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان قرار گرفته تا از آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این ایستگاه در زمینی به مساحت 1۳00 متر مربع و زیربنای یک هزار و ۸00 متر 
مربع طی 24 ماه احداث شده است، افزود: هزینه عملیات اجرایی ایستگاه آتش نشانی شماره 
1۹ شامل ســفت کاری و نازک کاری 12 میلیارد تومان و هزینه آزادسازی زمین 15 میلیارد تومان 
بوده و در مجموع 2۷ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.معاون عمرانی منطقه 14 شهرداری 
اصفهان ادامه داد: این ایســتگاه در خیابان آیت ا... غفاری، خیابــان منتظر المهدی این منطقه 

احداث شده است.
 

 اتمام عملیات سنگفرش خیابان سپاه در
 آینده ای نزدیک

شهرداری اصفهان در راستای پیاده راه سازی برخی از محورهای گردشگری اصفهان همچون گذر 
چهارباغ و محورهای منتهی به آن که در ســال های اخیر از عبور و مرور خودروها خالی شده اند، 
خیابان سپاه را نیز که پیش از این خیابانی بسیار شلوغ و پرازدحام از عبور و مرور خودروها بود، به 
پیاده راه تبدیل کرد. تازه ترین خبر اینکه عملیات ساماندهی و سنگفرش این خیابان تا چند هفته 
آینده به پایان می رسد.حسین کارگر، مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 1۸0 میلیارد ریال شامل عملیات سنگفرش پیاده رو و پیاده راه با 
زیرسازی و حفر کانال تاسیسات شهری است که تاکنون بیش از ۹۸ درصد آن اجرایی شده و تا 

چند هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید.
کارگر افزود: این عملیات شامل دو بخش است، بخش اول از چهارراه حکیم )خیابان استانداری( 
تا میدان امام حسین )ع( است که به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد و بخش دوم از چهارراه 

حکیم تا میدان نقش جهان سال آینده به اتمام می رسد.

خبر روزبا مسئولان

یادواره شهدای طلبه و 
روحانی استان اصفهان 25 
بهمن امسال برگزار می شود 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب 
الزمان )عج( اصفهــان در جمع روحانیون 
بازنشسته سپاه اصفهان با اشاره به برگزاری 
کنگره چهار هزار شــهید طلبه و روحانی در 
سطح کشور در اسفند امسال، گفت: یادواره 
شــهدای طلبه و روحانی استان اصفهان به 
عنوان یکی از پیــش برنامه های این کنگره 
25 بهمن در اصفهان برگزار می شود.حجت 
االسالم والمســلمین رحمت ا... صادقی  با 
بیان اینکه این اســتان با حدود ۶00 شهید 
طلبه و روحانی بیشــترین تعداد شهید در 
این قشــر را به خود اختصاص داده است، 
افزود: قبل از برگــزاری کنگره بــا خانواده 
شهدای طلبه و روحانی استان دیدار خواهد 
شد.وی ادامه داد: 2 غرفه نمایشگاه کنگره 
سراســری شــهدای طلبه و روحانی در قم 
به  فعالیت های طالب و روحانیون اســتان 
اصفهــان طی ســال های دفــاع مقدس و 
همچنین اقدامات جهادی طالب در مواجهه 
با کرونا، حــوادث طبیعی از جمله ســیل و 
زلزله و امثال آن اختصاص داده شده است. 
همچنین نماینده ســابق مردم اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی در این مراسم با 
اشــاره به ضرورت بهره گرفتــن از امکانات، 
فناوری ها و ادبیات جدید در تبلیغات دینی 
و مقابله با جنگ نرم دشمن، گفت: بازتولید 
معارف دینی با ادبیات جدید ضروری است.

حجت االسالم والمســلمین احمد سالک 
اضافه کرد: امروز اکتفا به محتوای ســنتی 
کفایت نمی کند بلکه بایــد در قالب ادبیات 
جدید به نسل های جدید منتقل شود زیرا در 
مقابل دشمنی هستیم که متکی بر فناوری 
پیشــرفته روز بر ما هجمه کرده است.وی با 
بیان اینکه جوانان جامعه تشنه معارف اهل 
بیت )ع( هســتند، تاکید کرد: بهره گیری از 
ظرفیت ها، مانع تبدیل آن به تهدید می شود 
بنابراین الزم اســت با ژرف نگری در معارف 
دینی زمینه اســتفاده از ظرفیت جوانان در 

عرصه های دینی فراهم شود.

بازدید سرکنسول 
فدراسیون روسیه از 
مرکز همایش های 
بین المللی اصفهان

بورمیســتروف،  بوریــس 
سرکنسول فدراســیون روسیه 
در اصفهــان از ابرپــروژه مرکــز 
همایش های بین المللی اصفهان 
بازدیــد و در جریان پیشــرفت 

جزئیات این پروژه قرار گرفت.

وز عکس ر

مجری جشــنواره فیــروزه ای در اصفهان گفت: 
همزمان با هفتمیــن دوره جشــنواره فیروزه ای، 
اصفهان میزبان اولین جشنواره کاال و محصوالت 

فرهنگی استان است.
به گزارش دبیر خانه اجرایی جشنواره فیروزه ای در 
اصفهان، فرحناز علیزاده افزود: همزمان با هفتمین 
سال برگزاری جشنواره فیروزه ای در تهران ،امسال 
ما اولین جشنواره کاال و محصوالت فرهنگی استان 

اصفهان را میزبانی می کنیم.
وی ادامه داد: این جشنواره با موضوعات عروسک، 
اسباب بازی، هدایای فرهنگی و نوشت افزار زیر نظر 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و موسسه فرهنگی هنری سرزمین قصه 

های کهن برگزار می شود.
موسس ســرزمین قصه های کهن با بیان اینکه 
جشــنواره فیروزه ای با هدف حمایت از کسب و 
کارهای فرهنگی و هنری در استان های مختلف 
برگزار می شــود، تصریح کرد: هر استان براساس 
شاخص های هنری منطقه خودش کار می کند؛ 
اصفهان شهری اســت مملو از هدایای فرهنگی، 
چراکه از نظر صنایع دستی غنی است و بر اساس 

این شاخص میزبان جشنواره است.
مجری برگزاری جشــنواره فیروزه ای در اصفهان 
اضافه کرد: ســرزمین قصه های کهن موسســه 
مجری طرح در اســتان اصفهان اســت و هدف 

این جشنواره حمایت از کسب و کارهای فرهنگی 
اســت که به دلیل کرونا به صورت مجازی برگزار 
می شــود و امیدواریم بتوانیم در ســال های بعد 
به صورت حضوری و همراه با نمایشــگاهی از آثار 

میزبان باشیم. 
علیزاده یادآور شد: افراد فعال در حوزه عروسک، 
اســباب بازی، هدایای فرهنگی ونوشت افزار که 
طرح و ایــده ای برای تولید داشــته و نمونه اولیه 
را تولید کرده ونیازمند به ســرمایه گذاری هستند، 
عکس محصول خود را درسایت جشنواره بارگذاری 
کرده تا آثارشان توســط داوران متخصص واهل 
فن داوری شــود.پس از آن به نفرات اول تا سوم 
هر رشــته جوایز نقدی وحمایت های موثر کسب 

وکاری تعلق می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای حمایت از این جشنواره 
وکسب وکارهای فرهنگی شــرکت کننده در این 
جشنواره با ارگان های مختلفی وارد مذاکره شده و 
موفق شدیم حمایت استانداری ، سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری، دانشگاه هنر اصفهان، میراث 
فرهنگی ،کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 
،دانشگاه سیتی سنتر و کانون کار آفرینی اصفهان 
را  از جشنواره فیروزه ای استان اصفهان به دست 

آوریم.
مجری طرح جشــنواره فیــروزه ای در اصفهان 
گفت: شــرکت کننــدگان می تواننــد عکس آثار 
 خود را تــا 21 بهمن ماه 1400 بــه آدرس اینترنتی

 www.jayezehfiroozeh.ir در بخش استان 
اصفهان بارگذاری کنند. این افراد می توانند برای 
کســب اطالعات بیشــتربه  دبیرخانه جشنواره 
فیروزای به آدرس اصفهان، خیابان توحید، مجتمع 
فرهنگی هنری استاد فرشچیان، موسسه فرهنگی 
هنری ســرزمین قصه های کهن مراجعــه و یا با 
شماره تلفن های  0۹02۷۳۷۳۸۷0 و ۳۶2۸440۸ 

تماس بگیرید.
به نفرات اول تا ســوم جوایز نقدی به مبلغ سه تا 
یک میلیون تومان به همراه تندیس و لوح تقدیر 

اهدا می شود.

اصفهان؛ میزبان جشنواره فیروزه ای 

عکس: ایمنا
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ماجراجویی در مناطق ترسناک یکی از جذابیت های گردشگری 
است، برای همین هر از گاهی فهرستی از جاذبه های گردشگری 
عجیب و ترسناک بیرون می آید که راهنمایی می شود برای آن  
دسته از ماجراجویان کنجکاوی که می خواهند سفری سرشار از 
هیجان و دلهره را تجربه کنند؛ دلهره ای که از افسانه ها و خرافات 
غیرمســتند برمی آید و با ماجراجویی در بانجی جامپینگ ها در 
ارتفاعات و یا دهانه  آتشفشــان ها، شــنا میان آبزیان کشنده و 
خطرناک، رانندگی و یا پیاده روی در گذرگاه های باریک و مرگبار، 
اسکی و ســنگ نوردی در خطرناک ترین پرتگاه ها و دیواره ها و 
قایق رانی در رودخانه های وحشی فرق می کند.بیشتر مکان هایی 
که در ایران به اصطالح ترســناک و یا مرموز معرفی شــده اند، 
داستانی عجیب و گاه باورنکردنی دارند که کنجکاوی مسافران 
غریبه را برمی انگیزد تا حتما آن منطقه را ببینند و روح کنجکاو خود 
را در آن محیط عجیب به چالش بکشند، مثل ریگزار جن که عنوان 
وحشتناک ترین منطقه  ایران را به دوش می کشد و هیچ برگشتی 
از آن متصور نشده و یا دره ای که روزها زیبایی شگفت انگیزی دارد 
و شب ها محل گذر ارواح است و افسانه های دیگری از این دست 
که برای خزینه  حمام های قدیمی، خانه های کاه گلی، قنات های 
باریک و عمیق و جنگل های انبوه روایت می شود؛ اما هیچ یک 

ســندیت علمی و یا تاریخی ندارد تا مدرکی مســتند بر صحت 
باورهای مردم باشد و یقینا بررســی های کارشناسان می تواند 

پرده از اسرار آن ها کنار بزند.
جنگلی که جیغ می کشــد: در نزدیکی های مشهد، جنگلی انبوه 
وجود دارد که به گفته  ساکنان آن حوالی، شب هنگام صداهای 
وحشت آوری از آن به گوش می رسد، صداهایی که شبیه جیغ یا 
صوت است.ابتدای روستای »ســربرج« از توابع بخش طرقبه 
در نزدیکی مشهد، جنگلی انبوه دیده می شود که با تاریک شدن 
آسمان صداهایی از میان درختان آن به گوش می رسد که به گفته  
اهالی و غریبه هایی که به آن منطقه ســفر کرده اند، شبیه جیغ 
است.می گویند صداها چندسالی است که به گوش می رسد و 
قبال از آن خبری نبوده است. اهالی معتقدند این صداها به آوای 
جیرجیرک ها و یا زوزه  باد شباهتی ندارد، به خصوص آن که هنگام 
بلند شدن صداها، برگ درختان تکان نمی خورد تا باد را عامل آن 
بدانند.برخی دیگر از ساکنان سربرج، این صدای وحشت آور را به 
ملخ هایی نسبت می دهند که زمانی به این منطقه هجوم آوردند. 
هنوز بررســی روی این جنگل صورت نگرفته تا عامل وحشت 

اهالی و مسافران گذری مشخص شود.
دره ای که محل گذر ارواح اســت: می گویند شــگفتی احجام 

غول آســای این دره به خاطر برخورد ســتاره ای اســت. دره در 
ســکوت روز از لحاظ زیبایی، روح را به تسخیر درمی آورد و شب 
هنگام می شود قصر ارواح!جزیره  قشم با افسانه های سحرانگیز 
زیادی درآمیخته، از آیین »زار« گرفته تا داستان هایی که درباره  
ارواح سرگردان در طبیعت جزیره گفته می شود.»دره  ستاره ها« 
با اشکال رســوبی حاصل از فرســایش باد، خاک و آب یکی از 
پدیده های شگفت انگیز قشم اســت که بومی ها شب های آن 
را زمانی برای آمدوشد ارواح و اشباح می دانند.دره ستاره ها در 
زبان محلی به »اســتار کفته« معروف است، بومی ها معتقدند 
میلیون ها ســال قبل ســتاره ای در این محل ســقوط کرده که 
گل و الی از دل زمین به اطراف پراکنده شــده و پس از خشک 
شــدن، این احجام جادویی پدید آمده اســت.این دره یکی از 
ژئوسایت های جزیره  محســوب می شود که در پنج کیلومتری 
ساحل جنوبی قشم و بعد از روســتای »برکه خلف« قرار دارد، 
همان روستایی که به پاکی شهره است و در معابر خاکی آن حتی 
یک زباله هم دیده نمی شود.داستان های وهم انگیزی درباره این 
دره که شبیه عمارتی ویران شده با داالن های تو در تو و شکاف ها و 
حفره های بسیار است، روایت می شود؛ به طوری که محلی ها با 

تاریک شدن آسمان گذرشان به این دره نمی افتد .

آشپزی

تورتیال
مواد الزم: یک عدد فلفل دلمه ای قرمز، یک عدد فلفل 

دلمه ای سبز، ٣ عدد سیب زمینی متوسط تقریبا ١٨٠ گرم، 
٥ عدد تخم مرغ، یک عدد پیاز، یک پر سیر، یک دسی لیتر خامه یا 

شیر، یک تا ٢ عدد تره فرنگی ، نمک و فلفل، روغن به اندازه نیاز
طرز تهیه:پوست سیب زمینی ها را بگیرید و آنها را به قطعات کوچک خرد کنید )مکعب های یک 

سانتی متری(. پیاز ، فلفل دلمه ای ها و تره را هم ریز خرد کنید. همه مواد به جز تخم مرغ و شیر را 
داخل ماهی تابه بریزید و با حرارت متوسط سرخ کنید. مواد را تقریبا باید 20 تا 25 دقیقه سرخ کنید 
تا سیب زمینی ها پخته شوند. سیر را در آخر مراحل سرخ کردن خرد کرده و به بقیه مواد اضافه کنید.

تخم مرغ ها را در یک ظرف بشکنید و شیر را به آن بیفزایید و با چنگال خوب بزنید 
تا مخلوط شود. اگر دوست داشتید می توانید کمی پنیر پیتزا هم رنده کنید.

پس از اینکه مواد سرخ شده کمی سرد شد، ظرف پیرکس را با مقداری کره چرب کنید 
و مخلوط شیر و تخم مرغ را داخل ظرف بریزید. حاال مخلفاتی را که سرخ کردید 

داخل ظرف بریزید و مواد را خوب در آن پخش کنید تا یکنواخت شود.
ظرف پیرکس را داخل فر که قبال تا 175 درجه گرم شده قرار دهید و برای 20 تا 

25 دقیقه بپزید. تورتیال باید شبیه به کیک شود، چون بعد از خارج کردن 
از فر آن را باید برش بدهید. قبل از برش دادن تورتیال را بگذارید 

سرد شود و بعد برش بدهید در غیر این صورت 
قطعات آن خرد خواهد شد .

ماجراجویی های خوفناک و وهم انگیز در ایران

»شهاب حسینی« داور جشنواره فیلم فجر شد وحید رهبانی در روایت رازآلود »هناس«
داوران بخش سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر از مسعود 
نقاش زاده، دبیر این رویداد حکم گرفتند.بر این اساس مسعود 
جعفری جوزانی )نویسنده، کارگردان و تهیه کننده(، مجید انتظامی 
)آهنگساز(، شهاب حسینی )بازیگر و تهیه کننده(، محمدعلی 
باشه آهنگر )نویسنده و کارگردان(، محمد داوودی )مدیر فیلمبرداری(، 
مهدی سجاده چی )فیلمنامه نویس( و  پژمان لشکری پور )منتقد و 
تهیه کننده( داوری فیلم های سینمایی امسال جشنواره را برعهده دارند.

همزمان با نزدیک شدن به روزهای جشنواره فیلم فجر، نخستین 
تصویر از وحید رهبانی که ایفاگر نقشی ضدقهرمان و متفاوت در فیلم 
سینمایی»هناس« است، رونمایی شد.»هناس« دومین ساخته 
دارابی به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه، روایتی رازآلود از یک داستان 
واقعی در دهه نود ایران است.این فیلم سینمایی برای نخستین بار 
در چهلمین جشنواره فیلم فجر اکران خواهد شد.مریال زارعی، بهروز 
شعیبی، وحید رهبانی و... در این فیلم ایفای نقش می کنند.

معاون خرید شــرکت ذوب آهن معاون خرید شــرکت ذوب آهن، اظهار کرد: 
مصوبه اختصاص سهمیه یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تنی سنگ آهن به 
ذوب آهن اصفهان متاسفانه عملیاتی نشد و ما همچنان در تالش برای احیای 
یک مصوبه حیاتی هستیم که البته این تالش ها تاکنون نتیجه ای نداده است.

محمدجعفر صالحی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان سهم 10 درصدی از تولید 
فوالد کشور دارد و به عنوان نخستین شــرکت فوالدی، نقش بزرگی در صنعتی 
شدن کشور داشته است، تصریح کرد: این شرکت از هیچ سهمیه مواد اولیه ای 
برخوردار نیست. از چند ماه پیش به دنبال عدم فعالیت دو معدن سنگ آهن چاه 
گز و ققنوس یک و نرسیدن بار سنگ آهن به ذوب آهن، موجودی مواد اولیه به 
شدت بحرانی شده و تداوم آن در تولید محصوالت این صنعت، مشکالتی ایجاد 
خواهد کرد.معاون خرید شرکت ذوب آهن با بیان این که به دنبال رفع مشکل از هر 
مسیر و با هر مسئولی به گفت وگو نشستیم اما تاکنون به نتیجه نرسیده ایم، گفت: 
هم اکنون با یک رکود مواجهیم، حمل و نقل باری نداریم، واگن ها خالی است و 
خریدی در بازار صورت نمی گیرد و وضعیت بازار فروش خوبی نداریم.وی با اشاره 
به این که بهمن ماه سال گذشته از طریق بورس قادر به خرید مواد اولیه شدیم، 
ادامه داد: هم اکنون از گندله و نرمه گندله برای تولید استفاده می کنیم و ذخایر 
سنگ آهن و زغال سنگ در حال اتمام اســت.معاون خرید شرکت ذوب آهن 
گفت: در صورتی که مواد اولیه تامین نشود و مجبور به تعطیلی کوره بلند شویم 

خســارات چند هزار میلیاردی برای ذوب آهن و بحران های اجتماعی جدی در 
پی خواهد داشت که به جز اصفهان، پنج استان از جمله کرمان، خراسان جنوبی، 
سمنان، گلستان و مازندران که تامین کننده زغال سنگ ذوب آهن هستند نیز 
تعطیل شده و باعث بیکاری 17 هزار فرد شاغل در معادن زغال سنگ می شویم.

وی افزود: امروز تصمیم گیران و سیاست گذاران روش کوره بلند را برای ساخت 
فوالد قبول ندارند و به استفاده از گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی توصیه می کنند 
این در حالی است که در روش کوره بلند ما نه تنها از گاز یارانه ای استفاده نمی کنیم 
بلکه با سوزاندن کک و بازگشت گاز فرآیندی به نیروگاه، برق مصرفی مورد نیاز را 
تولید می کنیم. به عبارت دیگر، در روش غیر کوره بلند، عمال گاز و برق یارانه ای را 

به جای فوالد صادر می کنیم.

ششمین کنفرانس ملی فرهنگ ســازمانی با رویکرد فرهنگ در عصر فناوری 
های نوین همراه با ششمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت 5 و 6 بهمن 
ماه در محل دانشگاه خاتم تهران برگزار شد . در این برنامه علمی،آموزشی که 
توسط انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم و با حمایت ذوب آهن اصفهان 
و بیش از سی ســازمان و دانشگاه کشور برگزار شد ، اســاتید و صاحب نظران 
دانشگاهی و مدیران صنایع مختلف به تشریح نظرات، تجربیات و پیشنهادات 

خود در موضوع جنبه های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها پرداختند.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو طی ســخنانی به تشــریح فرهنگ سازمانی و 
چگونگی اجرای موفقیت آمیز مسئولیت اجتماعی مدیریت پرداخت و گفت: 

برای تحول سازمان ها در ابتدا باید فرهنگ حاکم بر آن ها متحول شود.
وی از نمونه هایی مانند فرهنگ صرفه جویی، فرهنگ خودکفایی و سازندگی 
در دوران دفاع مقدس و ... نام برد که همچنان باید در نهادها و ســازمان های 
خود از آن ها بهره ببریم.مجید قاسمی، رییس انجمن مدیریت ایران و رییس 
شورای سیاست گذاری کنفرانس تحت عنوان اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتالی، 
الزمه توسعه اقتصادی گفت: اقتصاد ســبز موجب برابری و بهبود رفاه انسانی 
و کاهش خطرات و کمبودهای زیست محیطی می شود.رییس اسبق هیئت 

مدیره ذوب آهن اصفهان به تجربیات خود در این شرکت و طرح های توسعه 
آن از جمله توازن و کک سازی  پرداخت و  افزود: ذوب آهن اصفهان در انجام 
مسئولیت های اجتماعی و فعالیت های زیست محیطی، اقدامات موثر و قابل 
توجهی انجام داده است.قاسمی گفت: تعهد به مسئولیت اجتماعی از دیر باز و 
بدو تاسیس ذوب آهن اصفهان در این شرکت مطرح بوده و در واقع ذوب آهن 

از سرآمدان تعهد به مسئولیت اجتماعی به شمار می رود.

معاون خرید شرکت ذوب آهن خبر داد:

 سهم ۱۰ درصدی ذوب آهن از تولید فوالد کشور

در کنفرانس مسئولیت اجتماعی با حضور وزیر نیرو عنوان شد :

اقدامات زیست محیطی ذوب آهن اصفهان قابل توجه است

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند 
ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند 
ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین 
نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(  به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ  

1400/11/27 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکات الف_ ضمانت نامه( خود رابه نشانی : اصفهان – ابتدای اتوبان 

چمران- ابتدای خیابان بعثت- امور برق منطقه هفت- دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعداز مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir: سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir:سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122651 واحد مناقصات خانم سعادت پور و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122640 دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021  تماس حاصل 

فرمائید.

نوع  و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:دراسناد درج شده است
  مناقصه گران جهت به روزرســانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی 

https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند.  )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
   شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ســاعت قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد و تحویل پاکتها 

برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها  با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه 

و مزایده،  از  آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند،در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

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

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نا مه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 

 به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ،مخدوش ،  یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسنادمناقصه مندرج می باشد.

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت)ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمینمناقصه

400140962000093851000012

بهینه سازی شبکه 
و نیرورسانی به 
متقاضیان ) تک 
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