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مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشــوراین موضوع را درسطح ملی دنبال خواهد کرد.وی این موضوع را درجلســه پیگیری قصوراحتمالی پیش آمده درایجاد خسارات
کالن به تولیدکنندگان فلفل دلمهای صادراتی اعالم کرد.
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پرداخت معوقات
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استانداراصفهان گفت :قصورپیش آمده دربرگشت فلفل دلمهای صادراتی روسیه درسطح ملی پیگیری خواهد شد.سید رضا مرتضوی اظهارکرد :استانداری ازطریق
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امام صادق و خراسان
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دردهه فجربرگزارمیشود

زنگ هشدارخطرامیکرون دراصفهان به صدا درآمد؛
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نوبت
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هفته فرهنگی
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کشورهای
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برنامهشود
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رج به رج غم!

3

افراد شایسته فقط ازمحیط
خانواده دولت ،دانشگاه

3
چغاخور
ازحاشیه تاالب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرایی به شرح زيررا ازطريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذارنمايد.

شـركت تـوزيـع بـرق
شهـرستـان اصفهـان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان درنظـرداردکاال و خدمات مورد نیازخود 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

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

محل تامين اعتبار

برآورد (ريال )

مبلغ تضمين(ريال )

400-4-239/2

اجرای نما و محوطه سازی ساختمان اداری آبفا دهاقان

جاری

6.956.495.385

339.000.000

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

400-4-240/2

عملیات سفت کاری احداث ساختمان بحران چشمه توتی

جاری

16.684.155.309

630.500.000

شرکت در مناقصه محقق سازند.

جاری

4.454.432.345

222.700.000

جاری

9.318.478.168

409.600.000

400-4-269
400-4-272

تکمیل باقیمانده کارهای ساختمانی  ،تاسیساتی
و تجهیزاتی ایستگاه پمپاژ فاضالب زیباشهر

عملیات اجرای حوضچه های پهنه بندی فشاری فوالدشهر

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق : 292تا ساعت 13:00روزشنبه به تاریخ 1400/11/23
تاريخ گشايش اسناد مناقصه :ازساعت  08:30صبح روزیکشنبه به تاریخ 1400/11/24
شركت آب و فاضالب استان اصفهان WWW.abfaesfahan.ir

9
انتشار1400/11/07:
تاريخ

خرید انواع سکسیونرتابلویی گازی قابل قطع زیربار 630آمپری  24 /کیلو ولت
شماره

مناقصه
مرجع

دريافت اسناد :سايت اينترنتی

نام روزنامه :زاینده رود

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

40011042

پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات WWW.iets.mporg.ir
شماره تلفن گويا(031 - 3 6680030-8 :داخلی ) 395

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

شماره مناقصه در
سامانه تدارکات
الکترونیکی

دولت(ستاد)
2000001211000064

تاریخ توزیع
دفترچه

1400/11/7

آخرین
مهلت

دریافت
دفترچه

1400/11/12

آخرین مهلت

بازگشایی اسناد

بارگذاری وتحویل

ارزیابی کیفی

پاکات

1400/11/23

 1400/11/24ساعت 12

مبلغ تضمین
(ریال)

688/373/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را ازطریق سایت  https:www.setadiran.ir/setad/cmsدریافت و حداکثر
تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ  1400/11/23درسامانه 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 پیشنهادهاییکه بعدازمهلت مقرربارگذاریگردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

مناقصه عمومی (آگهی شماره )1400-100/72

سایت اینترنتی معامالت توانیربه نشانیhttp://tender.tavanir.org.ir :

سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی http://iets.mporg.ir :

سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانیhttp://eepdc.ir :

شماره تلفن واحد مناقصات  031-34121484آقای فاخران -شماره تلفن کارشناس معاونت مهندسی 031-34121448 :آقای

یک شرکت درمحدوده شهرستان زرین شهردرنظردارد بتن آماده مورد نیازخود را از

طریق مناقصه عمومی خرید نماید.

تامین کنندگان واجد شرایط می توانند حداکثرظرف مدت  10روزازتاریخ چاپ آگهی،

خبر در زاینده رود
جاریست ...

جهت کسب اطالعات بیشترو دریافت اسناد با شماره تلفن 03152322600 :داخلی

( 83814 -83813معاونت بازرگانی) تماس حاصل نمایند.

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

نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:در اسناد درج شده است
شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت  72ســاعت 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

هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

م الف1268489:

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.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

کافه سیاست

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

ادعای بزرگ احمدینژاد:

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

اکونومیست گزارش داد:

کرده اند .به این معنا که روسیه ،اوکراین را مورد حمله قرار دهد و آن طرف هم اجازه داشته باشد

گزینههای نظامی «پوتین» درمورد اوکراین

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 میکرد ،افزود :در این سرزمین از
هزاران سال قبل یک ملت بزرگ و ریشــه دار در تاریخ زندگی میکند در حالی که شما هیچ کدام
وجود نداشــتید .نارضایتی ،فقر ،تبعیض و بی عدالتی و غصههای 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 اختیارمذاکره مستقیم
با آمریکا را دارد

به گزارش فارس نوشــت؛ نایب رییس کمیســیون امنیت ملی گفت :از زبان وزیــر امور خارجه
میگویم که هیچ مذاکره مستقیم و رودرویی تا این لحظه انجام نشده اما ،براساس تاکید بر لغو
همه تحریمها و بعد از راستی آزمایی و کسب تضمینها اگر الزم باشد که ورودی برای مذاکره با
آمریکا داشته باشند تیم مذاکره کننده این اختیار را دارد تا اقدام الزم را انجام دهد.

اگر هدف روسیه این است که اوکراین را به زانو درآورد

و از پیوستن آن به ناتو یا حتی همکاری با این ائتالف
جلوگیریکند ،بعید استکه باکنترل دونباس یا بخش

کوچکی ازقلمرو درجنوب اوکراین به آن دست یابد

ابراهیم عزیزی افزود :ممکن است در پاره ای از موارد ،برای منافع ملی مصلحتهایی مورد توجه
قرار گیرد که مذاکرات ایران در وین نیز از این چارچوب تبعیت میکند .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 تحریمهاست .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 وبسایت تلوبیون وابسته به صداوسیما
مورد حمله سایبری قرار گرفت .خبرگزاری فارس نوشــت :روز پنجشنبه تصویر سرکرده معدوم
گروهک تروریســتی منافقین و مریم رجوی در وبسایت 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 برنامهها به مدت ده ثانیه ،تصاویری از سران
منافقین و صوت یکی از ســخنرانیهای آنها روی آنتن شــبکه یک دیده شد ».بر اساس این
گزارش ،اتفاقاتی شبیه به این در شبکه قرآن ،رادیو پیام و جوان هم رخ داد.

برادرجوان نماینده شیرازدرمجلس هم پست دولتی گرفت
ایلنا نوشت :انتصابات فامیلی به استان فارس هم رســید .محمدهادی 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.

اکونومیست نوشت :جیمزهیپی ،وزیردفاع بریتانیا در ۱۹ژانویه هشدارداد

تا بهانهای برای حمله به این کشــور فراهم کند .چنین حملهای میتواند

هزینههای هنگفت بر دولت کیف اســت که شامل نابود کردن نیروهای

آنچه ما با آن مواجه هستیم ،چیزی استکه ممکن است چند هفت ه با آن

اشکال مختلفی داشته باشــد .یک احتمال این است که روسیه آنچه را

مسلح آن ،ازبین بردن زیرساختهای حیاتی ملی اش یا سرنگونیکامل

فاصله داشته باشیم ،اولین رویارویی ارتشهای همتا ،صنعتی ،دیجیتالی

که به مدت هفت سال مخفیانه انجام داده است ،به صورت علنی انجام

آن باشد .یکی از گزینهها این است که روســیه از تسلیحات استند آف

و رده باال راکه برای نسلها دراین قاره وجود داشته است ،شاهد خواهیم

دهد .منظور اعزام نیرو به «جمهوریهای دونتســک» و «لوهانسک»،

بدون حضور سربازان در عرصه نبرد استفاده کند ،که شبیه جنگ هوایی

بود .به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است :وی همچنین

سرزمینهای جداشــده در منطقه دونباس در شــرق اوکراین است .یا

ناتو علیه صربستان درسال  ۱۹۹۹است .حمالت راکت اندازها و موشکها

به افزایش بیش از  ۱۰۰۰۰۰سرباز روسیه در مرز اوکراین اشاره کرد و گفت

ممکن است گسترش مرزهای این مناطق به سمت غرب یا به رسمیت

باعث ویرانی میشود .این سالحها میتواند با روشهای جدیدتر مانند

که امکان دارد دهها هزار نفر بمیرند .وزیر دفاع استونی نیز این هشدار را

شناختن آنها به صورتکشورهای مستقل دردستورکارمسکو قرارگیرد.

حمالت سایبری به زیرساختهای اوکراینی شبیه حمالتیکه شبکه برق

تکرارکرد وگفت :همه چیزبه سمت درگیری مسلحانه پیش میرود.

روسیه قبال این کار را پس از اعزام نیرو به آبخازیا و اوستیای جنوبی ،دو

اینکشوررا درسالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶مختلکرد ،تکمیل شود .مشکل این

در ۱۹ژانویه ،ســرگئی ریابکوف ،یکی از معاونــان الوروف گفت که حتی

منطقه از گرجستان ،در ســال  ۲۰۰۸انجام داد .سناریوی دیگری که در

است که چنین کمپینهای تنبیهی بیشتر از آنچه در ابتدا به نظر میرسد

تعلیق  ۲۰ســاله عضویت اوکراین در ناتو ،روســیه را راضی نخواهد کرد.

سالهای اخیربه طورگسترده مورد بحث قرارگرفته ،این استکه روسیه

دوام میآورند و سختترمیشوند .اگرجنگ اتفاق بیفتد ،حمالت استند

طی هفتههای اخیر ،روســیه نیروهای ذخیره را بسیج کرده و نیروها و

ممکن اســت به دنبال ایجاد یک پل زمینی به کریمه ،شبه جزیرهای که

آف به احتمال زیاد مقدمه جنگ زمینی هســتند تا جایگزینی برای آن.

موشکها را ازدوردستها به این منطقه اعزامکرده است.

در سال  ۲۰۱۴به روسیه ضمیمه شد ،باشد .این امر مستلزم تصرف ۳۰۰

هدف احتماال صدمه زدن به اوکراین است نه اشــغال آن .این کشور به

کشورهای غربی برای بدترین شرایط آماده میشوند .بریتانیا در ۱۷ژانویه

کیلومتر( ۱۸۵مایل) ازقلمرو درامتداد دریای آزوف ،ازجمله بندرکلیدی

اندازه افغانستان بزرگ و پرجمعیت است و ازسال  ۲۰۱۴بیش از۳۰۰۰۰۰

ارسال هوایی هزاران موشــک ضد تانک به اوکراین را آغاز کرد .چند روز

اوکراین درماریوپول تا رودخان ه دنیپیر اســت .چنین زمین خواریهای

اوکراینی نوعی تجربه نظامی به دست آورده اند .بیشترآنها به سالحگرم

قبل ،ســوئد خودروهای زرهی را به جزیره گوتلند رساند ،زیرا سه فروند

محدودی درحد توان نیروهایی استکه درغرب روسیه جمع آوری شده

دسترسی دارند .مقامات آمریکایی به متحدان خودگفته اندکه پنتاگون

هواپیمای فرود روسی از دریای بالتیک به مقصد نامعلومی عبور کردند.

اند .چیزی که کمتر مشخص اســت این که آیا آنها در خدمت اهداف

و سیا هر دو از شــورش مســلحانه حمایت خواهند کرد .آقای شلپاک

در همان روز ،اوکراین مورد حمله سایبری قرار گرفت که وب سایتهای

جنگیکرملین خواهند بود یا خیر .اگرهدف روسیه این استکه اوکراین

از موسسه رند میگوید :روسیه ممکن اســت آنچه را که ارتش آمریکا

دولتی را مخدوش و رایانهها را قفلکرد .درهمین حال،کاخ سفیدگفت،

را به زانو درآورد و از پیوســتن آن به ناتو یا حتی همــکاری با این ائتالف

پیشروی رعدآسا مینامد ،مدنظرداشته باشد .حملهای سریع و عمیق در

اطالعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد روســیه در حال برنامهریزی

جلوگیریکند ،بعید استکه باکنترل دونباس یا بخشکوچکی ازقلمرو

یک جبه ه باریککه بهجای تصرف قلمرو ،قصد دارد دشمن را شوکه و فلج

اقدامات خرابکارانه علیه نیروهای نیابتی خود در شــرق اوکراین است

درجنوب اوکراین به آن دست یابد .دستیابی به این هدف مستلزم تحمیل

کند .دراین سناریو ،الزم نیست حمله فقط ازشرق انجام شود.

آمریکا باردیگرخواستارگفت وگوی مستقیم با ایران شد

خبر روز

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

جدل رسانه ای شمخانی و شریعتمداری
درباره مذاکره مستقیم با آمریکا؛

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
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
محدودیتهای 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 فرصتکمتروکمترمیشود .ند پرایس درتداوم سیاست هراس واشنگتن ازپیشرفتهای برنامه هسته ای صلح آمیزایران درچارچوب برجام
تصریح کرد پیشرفتهایی به دست آمده؛ اما اگر بخواهیم به نتیجه برسیم این پیشرفت باید سریع تر از پیشرفتها 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 میکند .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 میتواند به تسریع پیشرفتی که شاهد آن هستیم ،کمک کند.

نور نیوز ،ســایت نزدیک به شــورای عالی امنیت
ملی ،خبر کیهان درباره زنگ شمخانی به حسین
شریعتمداری را نادرست و روایتی وارونه ازمحتوای
مکالمه دانست .طی هفته گذشته ،طرح موضوع
گفتوگوی مستقیم با آمریکا در جریان مذاکرات
وین یکی از محورهای پر بســامد در رســانههای
داخلی و خارجی بود .اگرچه در اظهارات وزیر امور
خارجه تنها به یک احتمال مشروط اشاره شده بود
مشــخص ،ضمن طرح گمانههای جدید ،تالش

مردم درهرسفراستانی منتظرند تغییری اتفاق بیفتد
نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس گفت :سفرهای

در میان مردم میشــود که البته باید مراقب باشیم

استانی رییس جمهور باعث میشود دولت بتواند

تا با اجرایی شدن به موقع تصمیمات اتخاذشده در

تصمیمات دقیقتری را برای حل مشــکالت مردم

سفرهای استانی این امید به یأس مبدل نشود.

اتخاذ کند.

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس ادامه داد :مردم

همایون ســامه یح با اشاره به ســفرهای استانی

پس از اتمام هر ســفر اســتانی منتظر هســتند تا

رییس جمهور اظهار کرد :سفرهای استانی رییس

تغییری اتفاق بیفتــد ،بنابراین دولت پس از انجام

جمهور باعث آشــنایی دقیقتر و بیشتر با مشکالت

این سفرها باید یک تقویم زمانی مشخص را برای

مردم میشود و این آشنایی دقیق موجب میشود

اجرای تصمیمات و عمل به وعدههای داده شــده

تا دولت بتواند تصمیمات دقیقتــری را برای حل

اعالم کند تا مردم از همان روز اول منتظر نمانند.

مشکالت مردم اتخاذ کند .وی افزود :از سوی دیگر

ســامهیح خاطرنشــان کرد :عالوه بر این در بحث

سفرهای استانی رییس جمهور موجب امیدواری

سفرهای استانی الزم است تا پروژه جدیدی تعریف

ترامپ:

آمریکا با «بایدن» به جهنم میرود

یک زنگ و دو برداشت

اما برخی رســانههای داخلی و خارجی با اهداف

نماینده ایرانیان کلیمی:

بین الملل

کردند که این گــزاره را به رخــدادی واقعی تعبیر

رییسجمهورپیشین آمریکا با انتقاد ازرویکرد دولت جو بایدن درسیاست خارجی اینکشورگفتکه اگر
وی رییسجمهوربود ،اکنون وضعیت روابط واشنگتن و مسکو بدین شکل نبود .دونالد ترامپ ازتنشهای
کنونی بین واشنگتن و مسکو بهشــدت انتقاد کرد و گفت :اگر من رییسجمهور بودم ،آن چه اکنون در
روابط با روسیه میبینیم ،اتفاق نمیافتاد .رییسجمهور سابق آمریکا اظهار داشت که اگر رییسجمهور
بود ،میتوانست ازمشکالت سیاست خارجیکه اکنون آمریکا با آن مواجه است ،جلوگیریکند .ترامپ در
ادامه ابراز اطمینان کرد که ایاالت متحده تحت دولت جو بایدن «به جهنم میرود» و مردم آمریکا شاهد
«فقدان ریاست» هستند .وی تاکید کرد که بهزودی «همین اتفاق با کشور چین و کیم جونگ اون رهبر
کره شمالی میافتد ».ترامپ درادامه ازسیاست دولت بایدن درقبال چین و تایوان نیزانتقادکرد وگفت:
بایدن نمیتواند 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 میافتد «زیرا آنها به بایدن و ایاالت متحده
احترام نمیگذارند».

کنند .یک روز پس از مصاحبــه وزیر امور خارجه،

العامری:

علی دبیرشــورای عالی امنیت ملیکه مسئولیت

کردها اختالفات را کناربگذارند

نهاد سیاســتگذار در مذاکرات ویــن را بر عهده
دارد با انتشــارتوئیتی نوشــت« :تاکنون ارتباط با
هیئت آمریکایی حاضر در وین با مبادله نوشــتار
نشــود و همه همت دولــت بر تکمیــل پروژههای
قبلی باشد.
وی در پایان گفــت :تعیین و اعــام تقویم زمانی
مشــخص برای عمل به وعدههای داده شــده در
ســفرهای اســتانی و تکمیل پروژههای نیمه کاره
سبب میشود تا ثمرات مثبت ســفرهای استانی
بیشتر شود.

غیر رسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نیز
نبوده و نخواهد بود .این روش ارتباطی تنها زمانی با
روشهای دیگرجایگزین میشودکه توافق خوب
دردسترس باشد» .دراین میان اما شاهد مواضعی
کامال متضاد ازسوی برخی دلسوزان جریان انقالبی
نســبت به این موضوع بودیم .از یک ســو مدیر
مسئول سابق روزنامه جوان درجهت تبیین چرایی
مذاکره مستقیم و از سوی مدیر مسئول روزنامه

عکس روز
حمله راکتی به
فرودگاه بین المللی
بغداد

منابــع امنیتی عــراق اعالم
کردند  ۶راکت فــرودگاه بین
المللی بغداد را هدف قرار داده
است .بنابر اعالم برخی منابع
این راکتها به نزدیکی پایگاه
نظامی ویکتوریای آمریکا در
نزدیکی فرودگاه بغداد اصابت
کرده است.

کیهان درنقد این موضوع قلم زدندکه هردو موضع
نشــان از برداشتی اشتباه داشــت .مدیرمسئول
کیهان روزچهارشــنبه با انتشــاریادداشتی تحت
عنوان «برادرانه بــا برادرانمــان امیرعبداللهیان
و شــمخانی» نوشــت«:این پرســش از آقایان
امیرعبداللهیان و شمخانی درمیان استکه چرا و با
کدام تحلیل منطقی و قابل قبول ازاحتمال مذاکره
مستقیم با آمریکا سخن میگویید؟!  »...بسیار
روشن اســت که مطلب منتشر شــده در روزنامه
کیهان حاصل برداشت اشــتباه مدیرمسئول این
روزنامه ازتوئیت دبیرشورای عالی امنیت ملی بوده
و دیدگاهی به او نسبت داده شدهکه نه تنها هیچ اثر
تصریحی یا تلویحی از آن در توئیت مذکور نیست،
بلکه گزارههای کامال متفاوتی نســبت به قضاوت
مدیرمسئول روزنامه کیهان در نوشتار منتشر شده
ازسوی شمخانی وجود دارد.

«هادی العامری» رییس ائتالف الفتح عراق دردیداربا هیئتی ازحزب اتحاد میهنیکردستان 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
العامریگفته است« :این دیداردرخصوص راههای حل بنبست سیاسی ایجادشده و ضرورت تداومگفت
وگوها برای رسیدن به نتایج واقعی و قابل قبول براساس چارچوبهای قانونی و عرفهای سیاسی است
که روندهای سیاسی برآنها استوارشــدهاند» .رییس ائتالف الفتح درادامه بیانکرد« :رسیدن به یک
راه حل اختالف بین طرفهای معادالت سیاسی درمنطقه مهم است؛ چراکه تداوم و پیچیدگی اختالفات
روی وضعیتکل عراق تاثیرخواهدگذاشت ،همانطورکه این اختالف بین سایرگروهها نیزباقی میماند».

آمریکا پای چین را هم به تنش اوکراین کشید
آمریکا ازچین خواسته است تا روسیه را دربرابرتهاجم احتمالی علیه اوکراین تحت تاثیرقراردهد.
به نقل ازتی آرتی ،یک مقام وزارت امورخارجه آمریکا اعالمکرده استکه اگردرگیری دراوکراین رخ دهد،
برای چین هم خوب نخواهد بود .روسیه هرگونه طرحی برای حمله به اوکراین را رد میکند ،اما ماهگذشته
خواستار تضمینهای 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 خبرنگارانگفت« :ما ازپکن میخواهیم ازنفوذ خود درمسکو برای تشویق دیپلماسی استفاده
کند ،زیرا اگردرگیری دراوکراین رخ دهد ،برای چین هم خوب نیست ».این مقام آمریکایی همچنینگفت
که ایاالت متحده مطمئن است اگرمسکو به اوکراین حملهکند ،آلمان خط لوله نورد استریم  ۲را با روسیه
بازخواهد بست و نورد استریم  ۲جلو نخواهد رفت.

اوضاع درمرزمیان قرقیزستان و تاجیکستان متشنج شد
کمیته دولتی تاجیکستانگزارشکرد ،درجریان درگیری مرزی با قرقیزستان دو تنکشته و  ۱۰تن دیگراز
جمله شش افسرارتش زخمی شدند .بهگزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،اینکمیتهگزارشکرد :درنتیجه
این درگیری مرزی در بخش تاجیکســتان  ۱۰تن از جمله 6افسر ارتش و چهار غیرنظامی زخمی شدند.
مقامهای تاجیکستان همچنین اعالمکردندکه دو تن دراین درگیریکشته شدندکه یک راننده آمبوالنس
و یک روستایی هستند.

کافهاقتصاد
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استاندار اصفهان:

زمینه سازی برای اشتغال جوانان ،وظیفه مسئوالن است

سخت سخت گیریهای روسیه برخورد میکند؛
سد
وقتی صادرات اصفهان به ِ
ِ

پشت مرزهای بسته!

استاندار اصفهان گفت:مسئوالن باید نســبت به ایجاد زمینه اشــتغال برای جوانان برنامه ریزی
داشته باشند.

رییس اتاق ایران و روسیه پاسخ داد:

چرا روسها ،کاالی ایرانی نمیخرند؟
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه معتقد است
برخی سیاستهای 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 توانســتهایم سطح تجارت

سیدرضا مرتضوی در آیین بهرهبرداری از مزرعه پرورش بوقلمون در تیران و کرون اظهار کرد :با جهاد
و همت تولید کنندگان سفرههای 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 میکنند.
استانداراصفهان افزود :برای مزرعه پرورش بوقلمون  ۲۰میلیارد تومان هزینه شده و تنها یک میلیارد
تومان آن از محل تسهیالت تامین شده است.

خود با اعضای اوراسیا را افزایش دهیم .در سال جاری میزان
تجارت ما با این منطقه ازمرزدو میلیارد و  ۱۶۶میلیون دالرعبور

صدوراسناد حدنگاری امسال برای  ۲.۸میلیون هکتاراز
عرصههای طبیعی اصفهان

وی با اشاره به روند افزایشــی واردات از اوراسیا ،بیان کرد :در

معاون حفاظت و امــور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت :اســناد

ســال جاری ،واردات ما از این منطقه به یک میلیارد و ۲۸۸

حدنگاری (کاداســتری) امســال برای  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار هکتار از عرصههای طبیعی اســتان

میلیون دالر رسیده که افزایشی  ۴۵درصدی را نشان میدهد

اصفهان صادر شد.

کردهکه افزایشی حدودا  ۴۰درصدی را درقیاس با مدت مشابه
سال قبل نشان میدهد.

استاندار اصفهان گفت :قصور پیش آمده دربرگشت فلفل دلمهای

از چهار نوع سم در این محصوالت شده بودند .این در حالی است

صادراتی روسیه در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

که با وجود اینکه سموم استفاده شــده در محصوالت ایران دارای

سید رضا مرتضوی اظهار کرد :استانداری از طریق مکاتبه با سازمان

کمترین دوره ماندگاری بوده و دارای مجوز اتحادیه اروپا نیز هست،

بازرسی کل کشور این موضوع را در سطح ملی دنبال خواهد کرد.

این سموم در روسیه ثبت نشده است.

وی این موضوع را در جلســه پیگیری قصور احتمالی پیش آمده

مرادمند گفت :توســعه کشــت فلفل دلمه ای براساس اعالم نیاز

در ایجاد خســارات کالن به تولیدکنندگان فلفل دلمهای صادراتی

کشور روســیه بوده اســت ،پس از ایجاد این مشــکل و برگزاری

اعالم کرد.

جلســات وزیرجهادکشــاورزی با مســئوالن روســیه مقررشــد

استاندار اصفهان گفت :بر اساس مقررات بانک مرکزی ،استانداری

بازدیدهایی از ســوی این کشــور از گلخانههــای تولیدکننده این

و دستگاه قضایی استان با ســختگیریهای فراقانونی بانکها

محصول انجام شود.

برای پرداخت تســهیالت به واحدهــای صنعتــی برخورد جدی

وی در ادامه خواستارامهال اقساط تسهیالت بانکی واحدهای تازه

خواهند کرد و درصورت ارائه گزارش هر گونه تخلفی در این زمینه،

تاسیس تولیدکننده فلفل دلمه ای رنگی صادراتی شد.

هیچ مسامحه ای نخواهد شد.

یکی از تولیدات گلخانهای شاخص اصفهان فلفل دلمهای است که

رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان نیز شائبه ناسالم

بیشتر آن به بازار منطقه اوراسیا و به خصوص روسیه صادر میشود.

بودن محصوالت کشــاورزی و وجود باقی مانده ســموم در آنها را

روند صادرات تا اواخر آبان طبق روال ادامه داشت تا اینکه بارهای

اشتباه دانست و گفت :متاســفانه مشکل پیش آمده در خصوص

ایرانی پشــت مرزهای روســیه باقی ماند و یکی پس از دیگری

فلفل دلمهای در سطح ملی بوده است.

برگشــت خورد و این برای اســتانهایی نظیر اصفهان ،ســمنان،

وی افزود :سازمان حفظ نباتات روسیه خواستار درنظرگرفتن شیوه

مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد که از تولیدکنندگان و صادرکنندگان

نامههای جدید درمحصوالت صادراتی کشــاورزی و عدم استفاده

عمده فلفل دلمهای هستند به معنای زیان میلیاردی بود.

اخبار

و در مقابل ما به اوراسیا صادراتی حدودا  ۸۷۸میلیون دالری

داریوش ســعیدی اظهار کرد :تاکنون مجموع اسناد حد نگاری (نقشــهبرداری ثبتی دارای ارزش

داشــتهایم و به این ترتیب تراز کل تجاری ما در تعامل با این

حقوقی) اراضی منابع طبیعی استان به هشــت میلیون و  ۶۰۰هزار هکتار رسیده است که  ۹۰درصد

منطقه منفی اســت ،هرچند در نگاه جزئی ،جز روســیه ،تراز

عرصههای منطقه را شامل میشود.

تجاری ایران با دیگر کشورهای این منطقه مثبت بوده است.

بر اساس برنامهریزیها تالش میشود تا باقی مانده اسناد حدنگاری اراضی استان تا پایان امسال

رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه واردات اصلی

اخذ شود.

ایران از اوراسیا به نیازهای اساسی کشــور باز میگردد ،بیان

ویگفت :شهرستان خورو بیابانک ازجمله مناطقی استکه حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی در

کرد :بر اساس آمارهای رسمی ،گندم و روغن آفتاب گردان به

آن پایانیافته و همزمان با دهه فجر امسال جشن انفال در آن شهرستان برگزار میشود.

عنوان دو کاالی اساسی ،اصلیترین واردات ایران از این کشور

سعیدی ادامه داد :پیشگیری از جعل سند و زمینخواری ازجمله مهمترین واصلیترین فواید این

بوده است .ما در مقابل به کشــورهایی نظیر روسیه مرکبات،

نوع اسناد به شمارمیرودکه شفافیت و پاسخگویی دقیق به استعالمات و ایجاد بسترمطمئن برای

صیفیجات ،خشکبارو میلههای آهنی و فلزی صادرمیکنیم.

فعالیتهای سرمایهگذاری از دیگر مزایای آن محسوب میشود.

به این ترتیب کاالهای مهمی از روسیه به ایران صادر میشود.
تیزهوش تابان ،در پاسخ به این سوال که چرا با وجود عضویت

ساالنه  ۱۵هزارتن گوشت بوقلمون دراصفهان
تولید میشود
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :ساالنه  ۸۰۰هزار قطعه و  ۱۵هزار تن گوشت
بوقلمون در استان اصفهان تولید میشــود .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  ۸۰۰هزار قطعــه و  ۱۵هزار تن
گوشــت بوقلمون در اســتان اصفهان
تولید میشود.
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 دادهاند ،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 راهاندازی 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 گلههای 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 طرحهای نوین آبیاری درمزارع برخوار
مدیر جهاد کشاورزی برخوار گفت:یکی از برنامههای شهرستان برخوار برای بحران کم آبی ،اجرای
سامانههای آبیاری نوین و تحت فشار و کم فشار است.
بهــرام کریمی اظهــار کرد:یکی از برنامههای شهرســتان برخــوار برای بحران کــم آبی ،اجرای
سامانههای آبیاری نوین و تحت فشــار و کم فشار است که طی  10سال گذشته در بیش از  ۵هزار
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 کانونهای بحران کم آبی و فرونشســت در استان اصفهان است که
خسارتهای 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 طرحهای نوین ،کشاورزان باید نقشه و مدارک مزارع خود را به جهاد کشاورزی ارائه دهند
تا بتوانند از مشارکت حدود  ۷۰درصدی جهاد در این طرحها استفاده کنند.
امسال با مشارکت و همکاری  ۳۰۰کشــاورز ،طرح آبیاری کم فشــار در  ۳۵۰هکتار از زمینهای
کشاورزی برخوار اجرا شده است .بیش از  ۸هزار هکتار از اراضی استان اصفهان برای استفاده از
طرحهای نوین آبیاری پیش بینی شده که هزار و  ۳۵۰هکتار آن به برخوار اختصاص دارد که همه
آنها در انتظار اعتبار برای اجراست.

تامین آرد و نان کل استان با سیفا

در اوراسیا ،همچنان صادرات ایران به روسیه پایینتر 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 کردهایم؟
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 سیاستها 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 نکردهایم که حتی با تغییــر مداوم قوانین ،امکان برنامه
ریزی در این حوزه را از بین بردهایم.

خبر روز

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

بازگشایی زایندهرود در
گرو توافق کشاورزان
شرق و غرب اصفهان
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری
اصفهانگفت :تنها درصورتی زایندهرود بازگشایی
میشود که کشاورزان شــرق و غرب استان با
یکدیگر به توافق برســند .مهران زینلیان اظهار
کرد :اگر شــرایط با پیشبینیها سازگار باشد،
میتوانیم در  ۲مرحله آب زایندهرود را رهاسازی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت :تمام شهرستانهای استان به سامانه سیفا متصل
شدند.
محسن ضیایی اظهار کرد :سامانه جدیدی از  ۲ماه 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.
 ۱۵شهرستان استان ماهگذشته زیربارسامانه سیفا قرارگرفتند و بهمن ماه هم بقیه شهرستانها در
این سامانه ثبت شدند و در زمان حاضر کل استان اصفهان زیر بار سامانه جدید قرار دارد.
به گفته وی؛ با پیگیریهای جدی انجام شده توسط مسئوالن ســازمانهای صمت ،استانداری،
تعزیرات ،جهاد کشاورزی و اداره کل غله این سامانه بهخوبی کار میکند و تاکنون مشکلی در استان
نداشته است.
ضیایی گفت :ســهمیه آرد و نان اســتان اصفهان ثابت نیســت و تهران اعالم کرده که بررسیهای
کارشناسی و پیگیریهای 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.

نماینده دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان اعالم کرد:

آغازثبت نام وام بدون ضامن

نماینده دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهانگفت :دستورالعمل وام بدون ضامن  ۵۰و  ۱۰۰میلیون تومانی به بانکها ابالغ و امکان ثبت نام متقاضیان
وجود دارد .رشید ساعدی اظهار کرد :وام بدون ضامن  ۵۰و  ۱۰۰میلیون تومانی برای بازنشستگان ،مستمری بگیران و شاغالن نهادهای 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  ۵۰میلیون تومان تنها نامه کسر از حقوق است؛ اما برای دریافت وام تا  ۱۰۰میلیون تومان عالوه بر کسر از حقوق به
سفته یا چک نیز نیاز است.
نماینده دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان گفت :این وام در  ۱۳بانک دولتی از جمله بانک مسکن ،سپه ،رفاه کارگران ،کشاورزی ،ملی ،پست
بانک ،توسعه صادرات ،صنعت و معدن ،قرضالحسنه مهر ایران ،ملت و تجارت به متقاضیان ارائه میشود.
به گفته ساعدی؛ اعتبارسنجی این وام را بانکها انجام نمیدهند و با بانک مرکزی است .اگر بانکها از ارائه این وام به متقاضیان واجد شرایط خودداری کنند،
افراد میتوانند با بازرسی بانک ،این موضوع را در میان بگذارند.

کنیم .در یک مرحله به شرق استان که در حال
حاضربرایکشت به آب نیازدارند و مرحله دیگر

مدیر کل گمرکات استان خبرداد:

به غرب که این کشاورزان بعد از نوروز این آب را
غرب و شرق اســتان به توافق نرســند ،امکان

واردات  ۸۳۶قلم کاال از ۵۶کشوربه اصفهان

بازگشایی زایندهرود وجود نخواهد داشت ،اما

استان به  ۹۳کشــور صادر شده است که کشورهای

هزار دالر ،گمرک اختصاصــی مجتمع فوالد مبارکه

عراق ،پاکســتان ،افغانســتان ،ترکیه ،ارمنستان،

 ۳۶هزار تن و به ارزش  ۱۷۴میلیون و  ۹۶۴هزار دالر

امارات ،چین ،غنا ،ازبکستان و میانمارمبدأ صادراتی

و گمرک اختصاصی ذوب آهن  ۵هزار تن و به ارزش

گمرکات استان هستند.

 ۱۲میلیون و  ۴۹۴هزار دالر بوده است.

طی  ۹ماهه امسال  ۸۷هزار و  ۳۳۱تن کاال به ارزش

کوهستانی پزوه گفت :اقالمی که به کشورهای دیگر

 ۴۵۹میلیــون و  ۲۶۷هــزار دالر از طریق گمرکات

صادرمیشود چدن آهن و فوالد ،فرآوردههای نفتی،

اســتان اصفهان ترخیص شــده که از لحاظ وزنی

فرش و کف پو شها ،محصوالت لبنی ،مصنوعات

 ۲۳درصد و از حیــث ارزش  ۵۳درصــد افزایش

از چدن و آهن ،مواد پالســتیکی و اشیای ساخته

داشته است.

شــده از آن ،محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی

طی این مدت تشــریفات واردات از طریق گمرک

آلی ،محصوالت سرامیکی و ماشین آالت مکانیکی

اصفهان  ۴۵هزار تــن و ارزش  ۲۷۱میلیون و ۸۰۸

است.

نیاز خواهند داشــت .وی گفت :اگر کشاورزان

اگر خودشــان با رعایت خط قرمز اعالم شده به
توافق برسند ،خیلی امیدواریم که طی  ۲مرحله
بتوانیم مقداری آب را رهاسازی کنیم.
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری
اصفهان افزود :اســتاندار اصفهــان هم به آب
منطقهای دستور داده اســت که در اسرع وقت
نسبت به ســاماندهی و آمادهســازی 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
زایندهرود باشد ،دراین مرحله حدود  ۵۷میلیون
مترمکعب آب باز میشــود ،البته امیدواریم که
بارندگیهای 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 بارشها 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 زایندهرود ۱۸۴
میلیون مترمکعب و در متوسط بلندمدت ۶۱۷
میلیون مترمکعب بود و ذخیــره آب در مخزن
سد زایندهرود نسبت به سال گذشته  ۱۱درصد و
نسبت به متوسط بلندمدت  ۷۳درصد کاهش
داشته است.

مدیر کل گمرکات اســتان اصفهان از واردات ۸۳۶
قلم کاال از  ۵۶کشــور به اصفهان در  ۱۰ماه امســال
خبر داد .رسول کوهســتانی پزوه گفت :کشورهای
چین ،ترکیــه ،آلمان ،امــارات ،هنــد ،ایتالیا ،کره،
روســیه ،بلژیک و فرانســه مبدأ وارداتی گمرکات
استان هستند.
وی اظهار کرد :طی  ۱۰ماهه امسال  ۷۴۳قلم کاال از

عکس روز
کشف و توقیف ۱۷
تن روغن خوراکی
احتکارشده در
خمینی شهر
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت
بسیج خمینی شهر گفت۱۷ :
تن روغن خوراکی احتکار شده
در خمینی شهر کشف وتوقیف
شد .ارزش محموله روغنهای
خوراکی احتکارشده بیش از
ســه میلیارد و پانصد میلیون
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بام ایران

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

درکارگروه مدیریت تاالبهای چهارمحال و بختیاری بررسی شد :
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

تردد  ۲۳نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در محورهای مواصالتی شهرستان مطلع شدند.

جادهای برای جمعآوری زباله از حاشیه تاالب چغاخور
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علی تابش فرد ضمن اشــاره به رصد اطالعاتی و اخذ مجوز قضایی ،افــزود :ماموران پلیس در دو
عملیات جداگانه  ۲۳نفر اتباع بیگانه را دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه این افراد از مرزهای شــرقی به صورت غیرمجاز و قاچاق وارد کشــور شده بودند،
تصریحکرد :مقصد بعدی افراد دستگیرشده استانهای مرکزی بودکه به خارج ازکشورطرد شدند.
تابش فرد خاطرنشان کرد :باوجود تمام اقدامات انجام شده بازهم شاهد تردد بدون مجوز این افراد
و طرد اتباع بیگانه غیرمجاز اقدام خواهد کرد.

؟؟؟
عکس:
ایرنا
عکس:

درسطح شهرستان هستیمکه پلیس دراین خصوص برابروظایف ذاتی و قانون نسبت به دستگیری

ل و بختیاری ازجمله تاالبهای مهم
تاالب بینالمللی چغاخوردرچهارمحا 
کشور است که رها شــدن زبالهها و تخلیه نخالهها 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 زبالهها چارهاندیشی کنند .این

حریم دو اثرتاریخی درچهارمحال و بختیاری تعیین شد

تاالب پس از آنکه در ســال  ۸۷به عنوان منطقه شکار ممنوع اعالم شد در

رییس گروه حفظ و احیــای ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی چهارمحال و

سال  ۸۹به فهرست تاالبهای بینالمللیکشورپیوست و جزو تاالبهای

بختیاری گفت :دو اثر تاریخی در شهرستان بروجن این استان تعیین حریم شد.
واحد جوالیی ،اظهار کرد :قلعه تاریخی ضرغامالســلطنه فرادنبه و کلیسای ارامنه روستای ماموره
شهرستان بروجن بهتازگی تعیین حریم شده است.
رییس گروه حفــظ و احیــای ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی چهارمحال
و بختیاری ،افــزود :پروندههای این آثــار برای تصویب در نشســت شــورایعالی حرائم وزارت
میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی به تهران ارسال شده است.وی خاطرنشانکرد :با تصویب
این دو پرونده ساخت و ســاز و ســیما و منظر بناهای محدوده حریم این دو اثر ضابطهمند و تابع
الگوی معماری اثر تاریخی میشود.

نمایشگاهها ،ویترین اقتصادی کشورها محسوب میشوند
مدیر عامل شرکت نمایشگاه بین المللی چهارمحال و بختیاری گفت :در صورتی که هزینههای مورد
نیاز از سوی سازمان توسعه صادرات ایران تامین شــود ،این ظرفیت وجود دارد که توانمندیهای
موجود در این اســتان در قالب نمایشگاه در خارج از کشــور به نمایش گذاشته شود ،نمایشگاهها
ویترین اقتصادی کشورها محسوب میشوند.
محمد مسعودی در خصوص اهمیت برگزاری نمایشــگاههای معرفی محصوالت تولیدی ،اظهار
کرد :به دلیل وجود بیمهری و کملطفیها از سوی برخی مسئوالن کشوری و استانی نمایشگاههای
تخصصی حدود دو سال تعطیل بود و این موضوع آسیبهای 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 نمایشگاههای تخصصی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میگیرند و این
موضوع به این دلیل است که نمایشگاهها ویترین اقتصادی کشورها محسوب میشوند.
وی ادامه داد :در چهارمین نمایشگاه تخصصی رویداد کشاورزی ،دانش بنیان و نوآور ماشینآالت
و تجهیزات کشاورزی ،نهادهها ،آبیاری و گلخانههای دام ،طیور ،آبزیان ،دامپزشکی و صنایع تبدیلی
تالش شده اســت ،بیشــتر غرفهها در اختیار شــرکتهای دانشبنیان قرار داده شود ،همچنین
این نمایشــگاه اولین نمایشــگاه تخصصی اســت که دو ماه پیش از برگزاری ،ظرفیت آن توسط
مشارکتکنندگان تکمیل شــده و با حضور حدود  ۱۳اســتان مانند تهران ،چهارمحال و بختیاری،
اصفهان ،همدان و ...برگزار میشود.
مسعودی عنوان کرد :زمان برگزاری نمایشگاه کشاورزی طی چهار روز از شانزدهم تا نوزدهم بهمن
ماه و از ساعت  ۲تا  ۸شــب اســت .همچنین مقرر شــد در زمان باقیمانده تا عید نوروز در محل
نمایشگاههای بینالمللی چهارمحال و بختیاری نمایشگاه لوازم خانگی و گل و گیاه برگزار شود.

کنوانسیون رامسر نیز قرار گرفت .پس از بررسیهای صورت گرفته ،اینک

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مسئوالن دســتگاههای اجرایی تصمیم گرفتهاند با رفع مشکالت سایت
جدید دفن زباله دربخش بلداجی برجمعآوری صحیح زبالهها درشهرهای
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 تاالبهــای چهارمحال و بختیاری
یافتن راه حل برای رفع این اختالف نظر را به شکلی جدیتر در دستور کار
قرارداده است.
ضرورت ایجاد جاده جایگزین برای دسترسی به سایت جدید دفن زباله
شــهردار بلداجی با بیان اینکه ســایت قدیمی دفن زباله از سال  ۶۲فعال
است و زبالههای حاشیه تاالب چغاخوردراین سایت تخلیه میشود،گفت:
سازمان جهادکشاورزی اســتان پس از آنکه طرح واگذاری مجتمعهای
دامپروری و شــهرک گلخانــهای را در اراضی قرار گرفتــه در اطراف جاده
دسترسی به سایت دفن زباله دنبالکرد ،درسال  ۸۳متعهد به ایجاد جاده
جایگزین برای دسترسی به محل دفن زباله شد .رسول خوشکام افزود:
جادههای جایگزین پیشنهادی از سوی جهادکشاورزی در زمان بارندگی
قابل عبور نخواهند بود و نمیتوان 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 :مجتمعهای کشــاورزی پس از بهرهبرداری نیاز به
جمعآوری زباله دارندکه با همین خودروهای حمل فعلی انجام خواهد شد
و ازطرفی دیگرنیزاین خودروها درمحلههای شهریکارجمعآوری زباله را
ی بهداشتی
انجام میدهد و اگربحث آلودگی مطرح میشود باید اولویتها 
را درمناطق مسکونی بیش ازهرمنطقهای درنظرگرفتکه تاکنون مشکلی
دراین رابطه وجود نداشته است.
حل مشکالت پیش روی بهرهبرداری ازسایت جدید دفن زباله بلداجی

است و بیش از  ۲۷ســرمایهگذار برای راهاندازی آن ورود کردهاند .دلشاد
جهانبخشــی با بیان اینکه این مجتمع پس از  ۱۵ســال معطلی و جلب
موافقت دستگاههای دولتی مختلف به مراحل تکمیل و بهرهبرداری نزدیک
شده است ،افزود :مجتمع دامپروری این منطقه نیز از اهمیت ویژهای در
ایجاد اشتغال برخورداراست و نمیتوان احداث آن را به دلیل مشکل جاده
دسترسی به سایت دفن زباله تعطیلکرد.
تبعات خطرناک ناشی ازانباشــت زباله و نخالههای ساختمانی در

روستاهای حاشیه تاالب چغاخورجبرانناپذیراست

بخشدار بلداجی گفت :باید برای حل مشکل جاده دسترسی سایت جدید
دفن زباله هرچه سریعترچارهاندیشی شود .احمد میرافزود :همانگونهکه
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
بهرهبرداری از سایت جدید دفن زباله بلداجی ،بار دیگر زبالههای روستاها

نیازمند مدیریت مشترک

در حاشیه تاالب تخلیه شود و خطرات زیستمحیطی جبرانناپذیری بر

مدیر شــرکت شــهرکهای کشــاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت:

جای بگذارد.

برای ایجاد مجتمع گلخانهای بلداجی هزینــهای میلیاردی صورت گرفته

وی با بیان اینکه درخواست جابهجایی سایت دفن زباله بلداجی سالها قبل

ازسوی جهادکشاورزی مطرح شده و این سازمان ،ایجاد جاده جایگزین را
نیزمتعهد شده است ،تصریحکرد :حل مشکل جاده و بهرهبرداری ازسایت
جدید دفن زباله ضرورتی استکه باید هرچه سریعتربه نتیجه برسد .میردر
ادامه به جابهجایی نخالههای ساختمانی رها شده دراطراف تاالب چغاخور
و مسیلهای منتهی به آن درچندین نوبت با همکاری دهیاریها و ادارهکل
راهداری و حملونقل جادهای اشارهکرد و اظهارداشت :با این وجود ،مشکل
نخالهها در این منطقه همچنان پا برجاســت و شیرابههای ناشی از آن در
فصل بارندگی به تاالب راه پیدا کرده و آبهای زیرزمینی منطقه بلداجی را
نیزآلوده میکند.
وی به ایجاد گشتهای شــبانه برای جلوگیری از حمل و تخلیه نخالهها
در اطراف تاالب اشاره کرد و گفت :عمده این اقدامات در خارج از محدوده
روستا انجام میشود و دهیاری از لحاظ قانونی قادر به برخورد با متخلفان
نیست از این رو الزم است دســتگاههای قضایی و انتظامی برای حل این
مشکل وارد عمل شوند .وی با استناد به مصوبه ستاد مدیریت بحران استان
گفت :الیروبی مسیلها برای هدایت مطلوبترسیلهای احتمالی برعهده
مدیریت آب منطقهای اســت به همین دلیل انتظار میرود این مجموعه
برای تخلیه نخالههای ساختمانی دراین مسیرها به طورمرتب اقدامکند.

برگزاری اجالسیه سراسری نمازدانشآموزی درچهارمحال و بختیاری
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاریگفت :درایام دهه فجرو همزمان

بر باور قلبی خود باید بتواند در راستای ترویج و تبیین نماز نیز تالش کند .مدیرکل

تاکید ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر مبحث نماز ،تصریح کرد :اگرچه

براین اساس ،هرهفته تعدادی ازمدارس بهصورت تقسیمبندی شده و براساس

با برپایی اجالسیه نماز سراسری دانشآموزی مدارس در  ۲۰بهمنماه در استان،

آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بیش

دستگاههای دیگری هم وجود دارندکه تکالیف بیشتری درحوزه نمازبرعهده دارند،

نوبت اعالم شده میتوانند دانشآموزان خود را به نمازهای جمعه سوق دهند که

برنامهریزی جهت برگزاری جشــن تکلیف دانشآموزان دختر و پسر در دستور

از هر نهاد دیگری متولی آموزش در جامعه است و جمعیت هدف پرشماری را در

اما نهاد آموزش و پرورش باید پیونددهنده خانه ،مســجد و مدرسه باشدکه برای

البته در این امر هیچ اجباری وجود ندارد .مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و

کار قرار گرفته است .فرحناز قائدامینی ،در جمع اعضای ستاد برگزاری اجالسیه

اختیاردارد ،ادامه داد :تفاوت فکری و ذهنی ،روحی ،خلقی و رفتاری میان افرادکار

تحقق این مهم برنامهها و تکالیفی برای این نهاد تعریف شده است و تا زمانی که

بختیاری بیانکرد :نمازمتعلق به این یا آن نهاد و قشرنیست ،بلکه متعلق به همه و

سراســری نمازدانشآموزی چهارمحالوبختیاری درشهرکرد با اشاره به اهمیت

آموزش را دشوارتر میکند ،معلم در کف کالس باید برای هر یک از دانشآموزان

تمامی نهادها درهمه برههها بهصورت دلی و عملی و نه فقط درحد لفظ و سخن در

یککارخانه انسانسازی استکه حیات طیبه را برای فرد تضمین میکند ،بنابراین

اعتقاد قلبی به جمله «عالم محضرخداست» و اینکه نمازگزارباید به این باورقلبی

شیوه رفتاری و تربیتی ویژهای را اتخاذ کند و این سختیهای کار جز با حمایت و

کنارآموزش و پرورش نباشند ،نمیتوان به اهداف مدنظردست یافت .قائدامینی،

باید تالش شودکه دربرنامههای حوزه نمازدچارظواهرو روزمرگی نشویم و اجرای

نائل شود ،اظهارکرد :نمازنقشی بیبدیل درانسانسازی دارد ،بهویژه نمازگزارعالوه

پشتیبانی نهادهای گوناگون از آموزش و پرورش هموار نمیشود .وی با اشاره به

شرکت دانشآموزان در نمازجمعه را یکی از این برنامهها عنوان کرد و توضیح داد:

برنامه درحد انجام تکلیف نباشد بلکه وظیفه ما بیش ازانجام تکلیف است.

مفاد آراء
 4/24آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين 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  15روز 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  -1راي شماره  1400/6/20 - 7549هيات دوم آقای مجتبی جان نثاری الدانی
به شناسنامه شــماره  1376کدملي  1283452944صادره اصفهان فرزند محمود در
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  230/58متر مربع قسمتی از پالک شماره 552
فرعی از  25اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت
صفحه  190دفتر  388امالک
تاريخ انتشار نوبت اول1400/11/09 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
م الف 1266485 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 11/25آگهي ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر رای شــماره  3077مورخ  1400/10/1هيات اول موضوع قانون تعيين تکليفوضعيت 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  2900کدملی  1289122962صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ
يکباب مغازه کلنگی به مساحت  16/65متر مربع مفروزی از پالک شماره  4786اصلی
واقع در اصفهان بخش  5حوزه 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  3182مورخ  1400/10/12هيات اول موضوع قانون تعيين تکليفوضعيت 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  8572کدملی  1292795451صادره اصفهان فرزند احمد بر
ششدانگ يکباب مغازه کلنگی به مســاحت  16/74متر مربع مفروزی از پالک شماره
 4786اصلی واقع در اصفهان بخــش  5حوزه 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  15روز 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 اول1400/11/09 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
م الف 1268014 :مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء
 11/26آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  140060302007004776مــورخ  1400/10/11هيــات 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  6751وکدملی
 1110063271صــادره از فالورجان درششــدانگ يک باب دامداری به مســاحت
250مترمربع پالک  44اصلی 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  15روز 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 اول1400/11/09 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/11/24 :
م الف 1267550 :محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی
 11/27شــماره نامه  1400/11/03-140085602024012918 :چون تحديد حدود
ششدانگ يک باب خانه پالک  4411/28واقع در بخش  5ثبت 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  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در
روز چهارشنبه مورخ  1400/12/04ساعت  9صبح 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  20قانون ثبت
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا  30روز 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 انتشار1400/11/09 :
م الف 1265440 :مهدی شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
 11/28آگهی 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  15قانون ثبت اسناد و امالک و در اجرای تبصره ذيل ماده
 13قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،تحديد
ال به علل مختلف به عمل نيامده ،از ساعت
حدود ابنيه و امالک مشــروحه ذيل که قب ً
 8/30صبح 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  15قانون 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  20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود
فقط تا سی روز پذيرفته خواهد شــدو طبق تبصره  2ماده 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  9ثبت اصفهان
 -1ابنيه و امالک واقع در زرين شهر به شماره  -107اصلی و فرعی های ذيل:
 4815فرعی -آقای علی سليميان ريزی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ يکبابخانه
به مسا حت  100/82متر مربع
 4833فرعی -خانم صديقه مراديان ريزی فرزند علی نسبت به ششدانگ ساختمان
به مساحت  98/41متر مربع
 4834فرعی -خانم آزاده عبدی ريزی فرزند يداله و غيره نسبت به ششدانگ يکباب
خانه به مساحت  200/27متر مربع
 4835فرعی -آقای محمد علی ســبکتکين ريزی فرزند محمد علی و غيره نسبت به
ششدانگ يکباب خانه به مساحت  348/82متر مربع
برای روز شنبه مورخ 1400/11/30
 4836فرعی -آقای بختيار رسولی ريزی فرزند رسول نسبت به ششدانگ يکبابخانه
به مساحت  138/47متر مربع
 4837فرعی -آقای عزيزاله سليميان ريزی فرزند محمد و غيره نسبت به ششدانگ
قسمتی از يکبابخانه به مساحت  2/99متر مربع ( جهت الحاق با پالک  3494فرعی)
 4838فرعی -آقای سيد مرتضی حيدری چرمهينی فرزند فتح اله نسبت به ششدانگ
يکباب ساختمان به مساحت  47/18متر مربع
 4839فرعی -خانم زهرا صفری ريزی فرزند خدا رحم نسبت به ششدانگ يکبابخانه
به مساحت  166/93متر مربع
برای روز يک شنبه مورخ 1400/12/01
 4840فرعی -آقای محمد مهديان فرزند رضا نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان
به مساحت  54/34متر مربع
 4841فرعی -آقای اصغر صفائيان ريزی فرزند جعفر و غيره نسبت به ششدانگ يکباب

خانه به مساحت  161/50متر مربع
 4842فرعی -آقای محمد علی آقا اســماعيلی ريزی فرزند رضا نسبت به ششدانگ
قسمتی ازيکباب ساختمان به مساحت  2/18متر مربع ( جهت الحاق با پالک 4730
فرعی)
 4843فرعی -آقای محمد طاهر زاده فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ يکباب خانه
به مساحت  277/22متر مربع
برای روز دوشنبه مورخ 1400/12/02
 4844فرعی -رضوان سعيدی ريزی فرزند صفرعلی نسبت به ششدانگ يکباب خانه
به مساحت  246متر مربع
 4845فرعی -آقای مهدی بيگيان ريزی فرزند حسن نسبت به ششدانگ يکباب خانه
به مساحت  176/92مترمربع
 4846فرعی -آقای رضا يزدانی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به
مساحت  41/68متر مربع
 4847فرعی -آقای فتح اله رفيعی اشيانی فرزند ماشاءاله نسبت به ششدانگ يکباب
ساختمان به مساحت  67/72متر مربع
برای روز سه شنبه مورخ 1400/12/03
 4848فرعی -خانم سميه شمسی چم يوسفعلی فرزند کريم نسبت به ششدانگ يکباب
خانه به مساحت  155/41متر مربع
 4849فرعی -آقای محمد علی صفارپور فرزند آقا حسين و غيره نسبت به ششدانگ
يکباب مغازه به مساحت  17/38متر مربع
 4850فرعی -آقای محمود سبکتکين ريزی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ يکباب
خانه به مساحت  42/69متر مربع
 4851فرعی -آقای حميدرضا کاظمی فرزند محمد نسبت به ششدانگ يکباب خانه
به مساحت  187/26متر 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
 11/29چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه زمين پالک ثبتی  1451فرعی از 5
اصلی واقع در بخش  3ثبت 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  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک
مرقوم در روز چهار شنبه مورخ  1400/12/04ساعت  9صبح 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
 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا  30روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار 1400/11/09 :م الف 1268640 :حبيب اکبری رئيس ثبت اسناد
و امالک خوانسار

جامعه

بامسئولان

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

پیک

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمراصفهان خبرداد:

استقرارگروههای امدادی درمناطق سردسیراصفهان
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت :با توجه به بارش برف در مناطق سردســیر

زنگ هشدار خطر امیکرون در اصفهان به صدا در آمد؛

اســتان و پیش بینی هواشناســی مبنی بر وزش باد و احتمــال وقوع کوالک در ایــن مناطق ،تیم
های هــال احمر اســتان در این نواحی

دریک قدمی پیک ششم

برای امدادرســانی آمادگی کامل دارند.
داریوشکریمی افزود :احتمال بروزخطر
در محورهای شهرســتان های خوانسار،
تیران و کرون ،فریدن ،فریدون شــهر و
چادگان واقع در غرب استان و سمیرم در

عکس :تسنیم

جنوب استان بیشتر است و مسافران و
رانندگان باید با تجهیزاتکامل مانند زنجیر
چرخ دراین مناطق ترددکنند.معاون امداد
و نجات جمعیت هالل احمراصفهان ادامه

تعداد بیشتری از شهرستانهای استان نیز تغییر رنگ

داده و طبق آخرین گزارش از وضعیت رنگبندی کرونا

شهرستانهای اردستان ،تیران ،چادگان ،خمینیشهر،

سمیرم ،شاهینشهر ،شهرضا ،فریدن ،فریدون شهر،

فالورجان ،مبارکه ،نایین ،نجفآباد و نطنز زرد شده اند

داد :اجتناب ازعبورو مرورغیرضروری درمحورهای پرخطرو سردسیرکوهستانی درشرایط فعلی از
جمله توصیههایی استکه می تواند به حفظ سالمتی شهروندان وکاهش حوادثکمککند.کریمی
همچنین با اشاره به اینکه آماده سازی گروه های امداد و نجات برای طرح نوروزی از ماه جاری آغاز
می شود ،تصریحکرد :توان افزایی و آموزشهای مورد نیازتا اسفند ادامه خواهد یافت.وی خاطرنشان
کرد :رفع عیب تجهیزات و رفع نواقص وسایل و ماشین آالت ازجمله دیگرمقوله هایی استکه برای
طرح نوروزی دردستورکارقرارداده ایم.استان اصفهان اکنون سه هزارو  ۳۰۰نجاتگرو امدادگر ۲۳ ،هزار
عضو جوان و  ۱۵هزار داوطلب ثبت شده در سامانه دارد.ایران جزو مناطق بالخیز دنیا به شمار میرود
و از ۴۳بالی طبیعی شناخته شده درجهان  ۳۵مورد آن درایران رخ میدهد.

مدیرکلکمیته امداد استان اصفهان:

 ۴۰۰نوعروس با حمایت خیران راهی خانه بخت شدند
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با بیان اینکه یکی از ماموریتهای اصلی کمیته امداد در کنار
با تایید ورود امیکرون به کشور ،هشدارها

ویژه بستری شدند.

را کرونا اعالم میکردند مگــر اینکه خالفش ثابت شــود ،در فصل

مبنی بر آغاز پیک ششم کرونا در صورت

وی افزود :دریافت نوبت سوم واکسن کرونا در پیشگیری از ابتال به

زمستان هم سرماخوردگی ،آنفلوآنزا ،ویروسهای قدیمی و کرونا

عدم رعایت دستورالعمل های بهداشــتی نیز باال گرفت؛ اما با وجود

کرونا میتواند کمک کننده باشد و تاکنون  24درصد جمعیت تحت

هم هست و بیشتر عالئم آنها بســیار به هم نزدیک است و پزشک

همه این هشدارها شهرهای قرمز کرونایی به نقشه کشور بازگشتند

پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ســومین نوبت واکسن را

میتواند تا حدی بین آنها تمایز قائل شود ولی این هم قطعیت ندارد

تا بار دیگر در انتظار تکرار روزهای تلخ کرونایی قرار بگیریم .بر اساس

دریافت کردهاند .انتظــار میرود هر چه زودتر افــرادی که  3ماه از

و حتما باید آزمایش مشخص کننده باشد.

اعالم سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی  ،رنگ شهر اصفهان تنها طی

دریافت نوبت دوم آنها گذشته برای نوبت بعدی مراجعه کنند.

ســوزش ،خارش و دردگلو،آبریزش ،بدن درد و ضعف عمومی جزو

دو روز به دلیل افزایش تعداد مراجعان سرپایی و مثبت بودن تست

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه  6شهرستان

عالئم شایع بیماری امیکرون است و به گفته پزشکان اگر کسی این

ها از زرد به نارنجی تغییر یافت و پیش بینی می شود طی چند روز

پریسا سعادت

استان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته اند ،گفت :انتظار میرود

عالئم را داشته باشــد باید فرض به کرونا از نوع امیکرون گذاشته

آینده وضعیت اصفهان قرمز شود.

هر چه زودتر افرادی که  3ماه از دریافت نوبت دوم آنها گذشته برای

شــود و خود قرنطینهگی آغاز کنــد .همچنین در صــورت ادامه یا

همچنین تعداد بیشــتری از شهرســتانهای اســتان نیــز تغییر

نوبت بعدی مراجعه کنند .وی ادامه داد :در هیچ تحقیق علمی نیامده

تشدید عالئم به پزشــک مراجعه کند و اگر فردی تب نداشته باشد

رنــگ داده و طبق آخریــن گــزارش از وضعیت رنگبنــدی کرونا

که اگر کسی هر سه نوبت واکسن کرونا را بزند هیچگاه به کرونا مبتال

میتواند ابتدا با قرنطینه کردن خود ،اســتراحت ،نوشیدن مایعات

شهرســتانهای اردســتان ،تیران ،چادگان ،خمینیشهر ،سمیرم،

نمیشود بلکه در کســانی که  3نوبت واکسن زدهاند شدت بیماری

فراوان و مصرف میوه و سبزی از شــدت یافتن بیماری پیشگیری

شاهینشهر ،شــهرضا ،فریدن ،فریدون شــهر ،فالورجان ،مبارکه،

کمتر است و امکان بستری شــدن ،بستری در بخش مراقبتهای

به عمل آورد.

نایین ،نجفآباد و نطنز زرد شده اند.

ویژه و مرگ و میر کاهش مییابد و هیچ واکسنی در هیچ بیماری و

کارشناسان بهداشتی با اشاره به سرایت پذیری سریع امیکرون به

پژمان عقدک با اشــاره به وضعیت کرونا در اســتان ،اظهار داشت:

در هیچ جای دنیا وجود ندارد که به ایمنی  100درصد برسد و واکسن

مردم توصیه می کنند از حضور در دورهمیهای دوستانه ،خانوادگی

در روز جمعه  1646نفــر مراجعه کننده با عالئم امیکرون داشــتیم

کرونا هم از این قائده مستثنی نیست.

و اماکن شلوغ خودداری کرده و برای حفظ سالمتی خود و خانواده

که  549نفر تست کرونای آنها مثبت شــد و بیش از  92درصد آنها

به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،در فصل تابستان

بیش از پیش پروتکلهای بهداشــتی را رعایت کرده تــا دوباره به

امیکرون هستند و  79نفر بســتری و  51نفر در بخش مراقبتهای

که کرونا روند افزایشی به خود گرفت هر گونه عالئم سرما خوردگی

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

خبر روز

خبرخوان
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر خبر داد:

کشف  17تن روغن خوراکی احتکارشده درخمینی شهر
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج خمینی شهر از کشــف  17تن 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  17تن روغن خوراکی احتکار شده در شهرستان توسط
سپاه خمینی شهرشناسایی و به دستورمقام قضاییکشف 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 ارزشکاال های مکشوفه را بالغ برسه میلیارد و پانصد میلیون ریال برآوردکرده 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  ۱۱۴بسیج 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 کالهبرداریهای اینترنتی دراصفهان
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت :عمده کالهبرداریهای اینترنتی در اســتان مربوط به
صفحههای جعلی فروش کاال در شــبکههای مجازی و برنامههای تبلیغاتی مثل دیوار و شــیپور
است که مردم بدون بررسی و کنترل هویت پول را به حســاب فروشندگان جعلی واریز میکنند و
هیچ کاالیی دریافت نمیکنند.سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد :اگرچه کالهبرداریهای اینترنتی
افزایش  ۱۳۲درصدی داشته  ،اما کشف جرم کالهبرداریهای اینترنتی هم در استان به  ۹۸درصد
رسیده است.فروشگاههای اینترنتی نیازمند دریافت مجوزهای الزم جهت فعالیت خود هستند که
این مشخصه مجوز فعالیت ،به واسطه دریافت  enamadدر سایت مشخص میشود و بنابراین
کاربران عزیز بایستی مراقب باشند تا در دام مجرمان سایبری از طریق درگاههای جعلی پرداخت و
سرقت اطالعات کارت بانکی نیفتند.رییس پلیس فتای استان اصفهان افزود :عملیات فراوانی در
خصوص دستگیری و توقیف جرم انجام میدهیم ،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 مهمترین اصل در کاهش کالهبرداریهاست.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی استان خبر داد:

کشف  ۶۹قلم لوازم برقی قاچاق ازخودروهای شوتی
 ۶۹قلم لوازم برقی خارجی قاچاق به ارزش  ۱۰میلیارد 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 آنها در اتوبان شهید
دستجردی اصفهانکشف و ضبط شدند.سرهنگکامران ریاحی افزود :دراین زمینه دو نفر دستگیر
و تحویل مقامات قضایی شــدند و لوازم برقی قاچاق نیز به اداره نگهداری و فروش اموال تملیکی
استان انتقال یافتند.

عضو هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی:

میزان مرگومیرنوزادان
دراصفهان کمترازمیانگین
کشوری است
دانشــیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم

سایر فعالیتها ،تامین لوازم ضروری زندگی برای مددجویان تحت حمایت به ویژه زوجهای جوان
است ،اظهار کرد :با توجه به سیاســت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهرهمندی از بهترین کیفیت
محصوالت ،پنج قلمکاالی اساسی تهیه و تاکنون  ۱۸هزارسری جهیزیه با اعتباری بالغ بر ۶۰۰میلیارد
تومان درسراسرکشورتوزیع شده است و تا اواسط اسفندماه  ۱۲هزارسری دیگرنیزبه نوعروسان اهدا
خواهد شد .مجید باجالن با تاکید براینکه استان اصفهان درامرخدمترسانی با تالشی مخلصانه در
حال حرکت است ،ادامه داد :در ایجاد همافزایی و مردمی کردن خدمات به مددجویان ،اصفهان رتبه
اولکشورراکسبکرده و ازآنجاکه ترازکمیته امداد را با ارائه خدمات به نیازمندان میسنجند ،ازهمت
مدیران و همکاران این استانکه توانستهاند ازپتانسیل خیران درروند خدمترسانی به خوبی بهرهمند
شوند ،قدردانی میکنیم.در ادامه این مراسم کریم زارع ،مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان اظهار
کرد :ازابتدای سال جاری تاکنون درسه مرحله  ۱۹۰۰سری جهیزیه بین زوجهای جوان نیازمند توزیع
شده است و با همافزایی و کمک خیران و مراکز نیکوکاری ،در این مراسم  ۴۰۰سری دیگر شامل پنج
قلم کاالی اساسی به نوعروسان تحت حمایت اهدا میشــود .وی با بیان اینکه درحالحاضر هزار و
 ۶۵۵خانواده دیگر ،چشمانتظار یاری نیکوکاران برای تامین کمکهزینه ازدواج هستند ،اظهار کرد:
حمایت خیران و نیکاندیشــان از این تعداد ،میتواند زمینهساز آغاز زندگی مشترک برای یک هزار
و  ۲۴۴نوعروس و  ۴۱۱داماد باشد .گفتنی است؛ در این مراســم که روز پنجشنبه برگزار شد ،عالوه
بر اهدای  ۴۰۰سری 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 نیزرونمایی شد.

امکان تجویزنسخه الکترونیک با تلفن همراه توسط پزشک
مدیرروابط عمومی ادارهکل بیمه سالمت استان اصفهانگفت :پزشکان می توانند برای تجویزنسخه الکترونیک ازتلفن همراه خودکمک بگیرند و نیازبه سیستم
کامپیوتری نیست.امید مال وردی اظهار کرد :فراهم نبودن امکاناتی همچون سیستم کامپیوتری مانع تجویز نسخه الکترونیک نمیشود ،زیرا پزشکان میتوانند
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 نسخهها بر عهده بیمهها نیست و بیمهها عهده دار تامین زیرساختهای نرم افزاری هستند.حدود دو ماه از اجرای طرح الکترونیک شدن
نسخهها میگذرد و در این مدت شهروندان و بیماران با معضالت و معطلیهای فراوانی رو به رو شده اند.به گفته وی؛ مشکالت سیستمهای 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.

پزشکی اصفهان با اشاره به شایعترین علت
مرگ نوزادان نارس ،اظهار کرد :شــایعترین

معاون سالمت آموزشوپرورش اصفهان تاکید کرد:

علت مرگ نوزادان نارس ،بیماری یا سندروم
دیسترس تنفسی اســت؛ کمبود مادهای به

لزوم تهویه هوای کالسها درفصل زمستان

میشود در نوزادان نارس ،باعث به افزایش

در برنامههای جدید پیگیری میشــود تا یک روز

افزود :تیمهای نظارتی به طور مرتب و روزانه از سوی

حضور آنها بــه دو روز و دو روز حضور به ســه روز

اداره کل آموزش و پرورش ،ادارات نواحی و مناطق

نام «ســورفکتانت» که باعــث تکامل ریهها
میزان مرگومیر نوزادان خواهد شــد.بهزاد
برکتین افزود :آنومالیهای سیســتمهای
مختلف بدن از دیگــر علل مرگومیر نوزادان
اســت که شــایعترین آنهــا بیمار یهای
مــادرزادی قلــب ،بیماریهای گوارشــی،
بیمار یهای سیستم عصبی و آنومالیهای
کلیوی اســت که منجربه روبهرو شدن نوزاد
با مشــکالت فراوان و از دست رفتن نوزاد در
سیر بالینی میشود.دانشــیار و عضو هیئت
علمی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه
داد :از دیگــر علتهای مرگومیــر نوزادان
خفگی حین زایمان است که در برخی موارد
رخ میدهد .در این حالت اکسیژن به جنین
نمیرسد ،نوزاد به دنیا میآید و احیا میشود؛
اما به دلیل آســیب زیادی که به ارگا نهای
مختلف نوزاد وارد میشود ،احیا موثر نیست
و نوزاد جــان خود را از دســت میدهد .وی
با بیان اینکــه از دیگر دالیل مــرگ نوزادان،
عفونتهای نوزادی است ،گفت :عفونتهای
نوزادی به دو دســته عفونتهای زودرس و
عفونتهای دیررس تقسیم شده که منجربه
مرگ نوزادان بــه خصوص نــوزادان نارس
میشــود .بیمار یهای نقــص متابولیک،
انواع حوادث و تروماها نیز از دیگر علل مرگ
نوزادان است .برکتین با اشاره به کمتر بودن
میزان مرگومیر نوزادان در اســتان اصفهان
نسبت به میانگین کشــوری ،اظهار کرد :آمار
مرگومیر نوزادان در استان اصفهان کمتر از
میانگین کشوری بوده و درحالحاضر نسبت
مرگومیر نوزادان تقریبا  ۵/۸به هزار است.

معاون تربیتبدنی و ســامت اداره کل آموزش و
پرورش اســتان اصفهان درخصوص روند آخرین
برنامهها بــرای افزایش حضــور دانشآموزان در
مدارس ،اظهار کرد :حضور دانشآموزان در مدارس
تابع رعایت شــیوهنامهها و پروتکلهای بهداشتی
است .تصمیم بر این است که تعداد روزهای حضور
دانشآموزان در مــدارس افزایش پیــدا کند ،اما
اولویت اول انجام این کار ،ظرفیت مدرســه و توجه
به رعایــت پروتکلها و شــیوهنامه « »۰۶اســت.
آذرکیوان امیرپور اضافه کرد :تا هفتههای گذشــته
دانشآموزان یک یا دو روز درمدرسه حضور داشتند؛

عکس روز
آیین رونمایی از
کتاب «باالتراز
دانشگاه» دراصفهان
برگزارشد
کتاب «باالتر از دانشگاه؛ روایتی
از  ۳۳ســال مرکز استعدادهای
درخشان شهید اژهای اصفهان»
در مراســمی با حضور شــهردار
اصفهــان و رییــس مرکــزملی
پرورش استعدادهای درخشان و
دانشپژوهان جوان رونمایی شد.

تبدیل شود و مدت زمان حضور آنها در کالسهای

برای بازرسی از مدارس اعزام میشوند و تیمهایی

درس و مدرسه بیشتر از قبل شــود.معاون تربیت

هم از سوی مرکز بهداشت اســتان و شهرستانها

بدنی و ســامت اداره کل آموزش و پرورش استان

نیز نظارت الزم برای رعایت شیوهنامه را دارند .برای

اصفهان تاکید کرد :امیدواریم با هماهنگی مسئوالن

مدارس در این بخش ،فرم امتیازبندی وجود دارد

دانشگاه علوم پزشکی و انجام بازرسیهای بیشتر

و باید نمره  ۸۵را کسب کنند .معاون تربیت بدنی و

از مدارس ،این برنامه هر چه زودتر عملیاتی شود و

سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

دانشآموزان بتوانند تعداد روزهای بیشــتری را در

گفت :اگر مدرســه امتیاز موردنظر را کســب نکند و

مدارس حضور پیدا کنند.امیرپور تصریح کرد :اجرای

مواردی را رعایت نکرده باشد ،ابتدا موارد و نقصها

این برنامه در هر مدرسه با مدرســه دیگر متفاوت

تذکر داده میشود و مدرســه موردنظر ،یک هفته

است؛ این اتفاق بیشــتر وابسته به فضای فیزیکی

فرصت دارد تا نقصهــا را جبران کنــد؛ در صورت

مدارس و تعداد دانشآموزان برای رعایت شیوهنامه

اجرایی نشدن شیوهنامه و رعایت موارد اعالم شده

و پروتکلهای بهداشتی ،فاصلهگذاری دانشآموزان

در اخطار نهایی مرکز بهداشت و آموزش و پرورش،

و تهویه هوای کالسها در فصل زمستان است.وی

تعطیلی مدرسه بعد از دو هفته صورت میگیرد.

مستطیلسبز
شرط «یحیی» برای بازگشت به پرسپولیس
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سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای بازگشت به تمرینات تیم سه شرط دارد.یحیی گل محمدی

نگاهی به مربیانی که ایران را به جام جهانی رساندند؛

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

ازحشمت خان تا اسکوچیچ

 ۱۰درصد 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 تماسهایی 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  ۵۰درصد 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  ۶میلیارد تومان پول رضایت نامه شده بود.

فوالد ،گزینه نقل و انتقاالتی سرخابیها را ها یجک 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  21ساله که عضو تیم امید ایران است ،سابقه بازی در تیمهای سپیدرود رشت و پیکان را
دارد .وی همچنین در پستهای هافبک و مهاجم میتواند با صالحدید کادر فنی به کار گرفته شود.
این بازیکن که پیشنهادات قابل توجهی از تیمهای باالنشین لیگ برتری داشت ،در نهایت تصمیم
گرفت تا شاگرد نکونام در تیم قرمزپوش اهواز شود.

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  2022قطر ،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  ،1978حشمت مهاجرانی
حشمت مهاجرانی از سال  55تا  57هدایت 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  28بــازی را انجام داد که از این تعداد
بازی  15بار 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  1976پیش رفت .پس از او دیگر هیچ
مربی ایرانی موفق نشد که تیم ملی ایران را به جام جهانی برساند.

واکنش رسانه پرتغالی به خبرآرسنالی شدن «طارمی»
روزپنجشنبه رسانه اسپورتمول مدعی شدکه باشگاه آرسنال برای جانشینی پیرامریک اوبامیانگ
تصمیم دارد تا

سمیه مصور

تیم ملی ایران موفق شد در دومین بازی

مهدی طارمی را در پنجره زمســتانی به خدمت گیرد.این خبر در رسانههای
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 عالقهمندی آرسنال به جذب وی،
این خبر را غیر واقعی خواند و این موضوع را رد کرد.

جام جهانی  ،2006برانکو ایوانکوویچ

جام جهانی  ،1998ویرای 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  1376هدایت 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 جامجهانی
فرانسه به کشورش بازگشت .

برانکو ،دستیاربالژویچ درانتخابی جام جهانی  2002بودکه چند سال بعد
خود به سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران رسید .وی هدایتگرتیم ملی
ایران به آنها رقابت ها بود .دستیار سابق بالژویچ از (اکتبر  2003تا ژوئن

تیم ملی کشتی آزاد ایران به دعوت فدراسیون کشتی آمریکا قرار است روز  23بهمن در تگزاس به مصاف این تیم برود .این در شرایطی است که تیم کشورمان

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  42بار
روی نیمکت تیم ملی نشست و این تیم را  29بار 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 جامجهانی  2006آلمان به کار خود در ایران پایان داد.
جام جهانی 2014و 2018؛ کارلوس کی روش

سرپرست نایب رییسی فدراسیونکاراته:

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،
خواهد بود ،حضور پیدا کند .باید دید آمریکاییها برای این مسابقه به ایران خواهند آمد و یا اینکه بعد از تگزاس ،مصاف بعدی کشتیگیران دو تیم در مسابقات

درآن مقطع درفدراســیون نبــودم ،اما قطعا

فدراسیون کشتی کشورمان هم از این تیم دعوت کرد که در جام بینالمللی تختی که بهار سال آینده برگزار میشود و یکی از مراحل چرخه انتخابی تیم ملی هم
جهانی  2022صربستان خواهد بود.

گذشته کاراته در ســال جاری اظهار داشت:

اتفاقات و موانعی باعث به تاخیر افتادن لیگ
شــد .ازطرفی برگزاری المپیــک و بعد ازآن

جهانی امارات و قهرمانی آسیا قزاقستان باعث
شد شرایط برای برگزاری سوپر لیگ مساعد

سایه سنگین کرونا برسرلیگ بسکتبال

نباشد .سازمان لیگ چند بار برنامهریزی کرد

و تمهیدات الزم را در نظر گرفت تا لیگ برگزار

با وجود اینکه بازیهای لیگ برتر بســکتبال مردان

مسابقات فدراسیون بســکتبال اعالم کرد ،مسابقات

ایران برای جلوگیری از ابتال به کرونا به صورت متمرکز

دور دوم مرحلــه مقدماتی لیگ برتر مــردان باید روز

در تهران پیگیری میشود ،اهالی این رشته روز به روز

 ۱۵بهمن  ۱۴۰۰پایان یابد که با شــرایط کنونی ،به نظر

شد.محسن آشوری در پاســخ به این سوال

شــاهد ابتالی بازیکنان تیمهای مختلف به ویروس

میرسد این اتفاق ممکن نیست و بازیهای این مرحله

کرونا هستند که این موضوع بازیهای زیادی را نیز به

بیش از آنکه در برنامه اعالم شد ،ادامه خواهد داشت.

برگزاری لیگ ،به پایان رســیدن لیگ سال

تعویق انداخته است .با این اوصاف سوالی که اکنون

همچنین با توجه به نحوه برگزاری بازیهای لیگ برتر

مطرح میشود ،دلیل ابتالی تعداد زیادی از بازیکنان

بسکتبال درفصل جاری ،با وجود اینکه بازیکنان شش

نبود نظارت دقیق از سوی سرپرســتان ،فدراسیون و

باشد ،گفت :قول میدهم در سال آینده لیگ

این تیمها (مهرام تهران ،آویژه مشــهد ،نفت آبادان،

تیم به ویروس کرونا مبتال شــدهاند ،تعداد بازیهای

که جای نگرانی بسیاری دارد .با توجه به افزایش روز

آقایان و بانوان برگزارخواهیمکرد .تمام تالش

جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا نمیتواند به صورت
 ۱۰۰درصدی باشد برکسی پنهان نیست ،اما بازهم جای
سوال داردکه چگونه این تعداد بازیکنکرونایی درلیگ

لیگ نیز باشیم.البته طبق گلهای که تعدادی ازمربیان

بسکتبال وجود دارد؟طبق برنامهایکهکمیته برگزاری

لیگ برتری مطرحکردند ،اعضای برخی تیمها به دلیل

شود ،اما رویدادهاییکه داشتیم مانع اینکار

که برای رشته کاراته با ســابقه سالیان سال
 99درانتهای سال  1400نمیتواند اتفاق خوبی

 ...در رعایت پروتکلهای بهداشتی کوتاهی میکنند

قدرتمندی را ازلحــاظکیفی وکمی دربخش

افزون تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در کشور ،این

مان این خواهد بودکه طی سال آینده لیگ در

خطربسکتبالیستهای ایران را هم تهدید میکند و به

خدمت تیم ملی باشد .پتانسیل کاراته ایران

بگیرد .با این اوصاف باید دیدکه آینده لیگ بسکتبال به

به هم دارد که برگزاری مناسب لیگ میتواند

طبع نیازاستکه نظارت جدیتری دراین زمینه صورت

به حدی باالســت و نفرات قدرتمند و نزدیک

ط آرام
کجا خواهد رسید و آیا سوپرلیگ مردان به شرای 

به عنوان ظرفیت بازیهای تدارکاتی خوب در

خود بازخواهدگشت یا خیر؟

جهت اهداف تیم ملی باشد .یکی ازعناصرالزم

عکس روز
خوشآمدگویی
به ایران درصفحه
جامجهانی
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.

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

مختلف ،با کارلوس کی روش پرتغالی به توافق رسید تا بتواند با بهره

در خصوص پایان یافتن ســوپر لیگ ســال

میرسد همچنان نیزباید شاهد افزایش تعداد آنها در

ایران را برعهــده گرفت .زمانی او به عنوان ســرمربی ایــران انتخاب

مسابقات را رقم بزند.

درخشانش درسال  2021برایگیبل استیوسون قهرمان آمریکایی سنگین وزن المپیک خط و نشانکشید ،به این ترتیب آمریکاییها حاال عالقه زیادی به مصاف

هم به آن وارد بود؛ بازیهای لغو شــدهای که به نظر

دراگان اســکوچیچ از  ۲۱بهمن  ۱۳۹۸رســما هدایت تیم ملی فوتبال

فدراسیون فوتبال در سال  1390بعد از چهار سال ناکامی در عرصه های

سرپرســت نایب رییسی فدراســیون کاراته

و  92کیلوگرم جهان را شکســت دهند و مجتبی گلیج هم برای شکست کایل اســنایدر در وزن  97کیلوگرم تنها چند ثانیه کم آورد.امیرحسین زارع نیز با کارنامه

شهرداری گرگان ،نظمآوران سیرجان و کاله مازندران)

جام جهانی  ،2022دراگان اسکوچیچ

رقابت های جام جهانی کند و ســریع ترین صعود کشــورمان به این

عملکرد درخشانی در مسابقات جهانی نروژ داشت و حسن یزدانی و کامران قاسمپور موفق شــدند دیوید تیلور و جیدن کاکس آمریکایی ،قهرمانان اوزان 86

به ویروس کروناســت که جــای بحــث دارد .اینکه

گری ایران در رقابت های جام جهانی  2014و  2018را بر عهده داشت.

) 2006یعنی زمانی که تیم ملی در جامجهانی  2006آلمان آخرین بازی

لیگ قدرتمندی برگزارمیکنیم

نحوه برگزاری بازیهای این فصل باشد که نقدهایی

ایران را برای دو بار پیاپی به جام جهانی برساند .او همچنین سرمربی

خبر روز

بعد ازتگزاس؛ مصاف دوباره کشتی ایران و آمریکا کجا رقم میخورد؟

لغو شده  ۱۰مسابقه اســت که میتواند از نکات منفی

گیری از تجربیات این مربی ،برای چهارمین بار راهی جام جهانی شود.
این مربی پرتغالی در این مسئولیت درخشــید و موفق شد تیم ملی

برای توسعه فضای هیجانیکاراته ،لیگ است

و ســعی میکنیم از این فرصت بهره ببریم.
سرپرســت نایب رییسی فدراســیون کاراته

در خصوص اختــاف فاحش تیمها از لحاظ

قدرت گفت :باید تمهیداتی در نظر گرفته شود
تا قدرت بین باشگاه تقسیم شود تا هم هیجان
باالتر برود و هم رقابتها نزدیکتر 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 عنوانکرد :دوست داریم

کاراته در تمام اســتانها پخش شود .وقتی
مسابقات در اســتانهای دیگر برگزار شود،
باعث توسعه کاراته خواهد شد ،اما از آنجا که

نمیتوانستیم شرایط جوی را پیشبینیکنیم

تصمیم به برگزاری مسابقات درتهرانگرفتیم
تا مسابقات به تعویق نیفتد.

فوتبالجهان
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 صحبتهایی 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  2023با اتلتیکو قرارداد دارد و در سپتامبر  2020با قراردادی قرضی و
دو ساله به ارزش  20میلیون یورو و با بند خرید  35میلیون یورویی به یوونتوس منتقل شد.با این
حال ،انتقال او به بارسا کار بسیار دشوار و پیچیدهای به نظر میرسد ،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 دادهاند 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 میکند که باشگاه بارسا حاضر به پرداخت  35میلیون 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 میشود؟
یونایتد جستوجو برای جانشین خود را به حالت تعلیق درآورده اســت.رالف رنگنیک به عنوان
سرمربی موقت منچستریونایتد« ،شیاطین ســرخ» را در بین بهترین تیمهای لیگ برتر هدایت
میکند .آیا این مربی  ۶۳ســاله میتواند بیشــتر از پایان فصل بماند؟ طبــق اطالعات روزنامه
انگلیسی سان ،یونایتد جستوجو برای جانشین خود را به حالت تعلیق درآورده است.
 10بازی 6 ،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  ۶۳ساله با استقبال
خوب سران باشگاه مواجه شده است .همانطور که روزنامه انگلیسی  The Sunگزارش میدهد،
رانگنیک باید یک کاندیدای جدی برای حضور طوالنی مدت مربیگری در منچستر باشد.
گفته میشود منچســتریونایتد در حال جستوجو 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) گزینههای احتمالی سرمربیگری
برای تابستان در نظر گرفته شدند .حاال رؤسای
باشــگاه هم میخواهند به رانگنیک این فرصت
را بدهند.رانگنیــک در انگلیس بــه عنوان پدر
ضدپرســینگ نیز شــناخته میشــود.
هواداران انتظار زیادی دارند که یونایتد
باالخره در هفتههــای آینده دوباره
فوتبــال تهاجمی را بــه نمایش
بگذارد.
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مدیرکل ارشاد استان اصفهان:

بیش از ۱۰۰برنامه فرهنگی دردهه فجربرگزارمیشود

با هدف ایجاد شور و نشاط و پرورش کودکان خالق؛

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 میگیریم  .آغاز بهار

پارک های مهارت محوردراصفهان راه اندازی می شود

 44امین سال انقالب اسالمی را شاهد
هستیم و امسال دهه مبارک فجر با ماه
رجب همزمان شــده که جشنهای ما
به واســطه دهه فجر و هم ماه رجب با
یکدیگر قرین شده است.
رمضانعلــی معتمدی افــزود :یکی از
اتفاقهای خوبی که در دهه فجر انقالب
اســامی خواهیم داشــت برنامههای

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

فرهنگی هنری در طول این دهه است و
کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر و کمیته
اقلیتهای مذهبی به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است و این کمیتهها تشکیل شده و
برنامههای خیلی خوبی را پیشبینی کردهاند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت :دســتگاههایی که عضو کمیته فرهنگی
هســتند اینها نزدیک به  100برنامه را در دهه فجر اجرا خواهند کرد و یکــی از برنامههایی که در
دهه فجر به صورت ملی اجرا خواهد شــد و با برش استانی برگزار میشــود جشنواره فیلم فجر
اســت که از  15بهمن آغاز و تا  22بهمن ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم در شهر اصفهان با
توجه به پروتکلهای بهداشتی میزبان مردم اســتان اصفهان باشیم .جشنواره فیلم فجر در چهار
سالن اصفهان به نامهای 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 زمانهایی که اعالم میشود در سایت

پارک های موضوعی از انگیزه های اصلی

از ســوی دیگر احداث پارک های موضوعی و مهارت محور و قرار دادن

دوستدار کودک معاونت شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان در

برای سفر به مقاصد گردشگری محسوب

بازی های فکــری در آنها که باعث افزایش خالقیت در کودکان شــود

این رابطه گفت  :سعی کردیم در پارکها عالوه بر جنبه نشاط و شادی

می شوند و می توانند به عنوان هسته اصلی محصول گردشگری در نظر

از ضروریات اصلی شهرهایی اســت که به عنوان شهر دوستدار کودک

مجموعهای که جنبه محتوایی و آموزشــی دارد ،نیز اضافه شــود ،زیرا

گرفته شوند .این پارک ها به عنوان منابع و جاذبه های دائمیگردشگری

شناخته می شوند ،شهرهایی که قرار است شرایط زندگی برای کودکان

یکی از مباحثی که در سطح کشــور دنبال میشود پارکهای موضوعی

نرگس طلوعی

بارگذاری کنند.وی تاکید کرد :افرادی که این کارتها را دریافت میکنند میتوانند از حمایتهای
فرهنگ و ارشاد بهرهمند شوند و در حوزه حمایتها و تسهیالتی که استان انجام میدهد در خصوص
مواجهه با بیماری کرونا پشتیبانی میشوند که اســتان اصفهان از طریق سامانه «تحفه» و هم از
طریق سامانههای 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

برای لذت ،تفریح ،سرگرمی و آموزش بازدیدکنندگان طراحی و مدیریت

در آنها به بهترین شکل فراهم شــود .بازی بهترین راه ملموس شدن

بر اســاس محتواهای متفاوت برای کودکان است.اسما نکویی افزود:

می شوند .این گونه از جاذبه های گردشگری به دلیل پرداخت هزینه،

واقعیات زندگی برای کودک اســت .کارشناسان تعلیم و تربیت ،جهت

طراحی احداث و راهاندازی پارک مهارت انجام شده است و در مرحله

مصنوعی بودن ،مجزا و مستقل بودن و نیازبه سرمایهگذاری باال ،ازدیگر

تدارک فرصت های یادگیری و اکتشــاف ،بر ضرورت ایجاد محیطی با

عمرانی قــرار دارد ،همچنین طراحی پارک قرآنی نیز انجام شــده و به

جاذبه های گردشگری متمایز می شوند .پارک های ملی ،منطقه ای،

تجهیزات مورد نیاز و در دسترس کودکان تاکید می ورزند« .پارک های

دنبال مکان مناســب برای احداث آن هســتیم.نکویی بــا بیان اینکه

انقالب اسالمی را بیان کنند و این وظیفه همه است که اصحاب رسانه هم باید به جد به آن بپردازند.

تفریحی ،آبی ،آموزشی ،گل و گیاه ،علم و فناوری و  ...از انواع مختلف

خالقیت» در دنیا برای دستیابی به این امر ،برنامه ریزی و طراحی شده

بازیهای جدیدی برای کودکان طراحی شــده است ،خاطرنشان کرد:

پارک های موضوعی هستند.

اند .در این پارک ،پرورش خالقیتهــای ذهنی ،مهارتهای فیزیکی،

در منطقه  ۱۲پارک ویژه معلوالن را داریم که کــودکان معلول و کمتوان

برگزاری  ۴۵۹برنامه کتاب خوانی دردهه فجر

توســعه پارک های موضوعی در طول زمان و در کشــورهای مختلف،

مهارتهای ارتباطی و گفتاری ،خالقیت و حس استقالل هدف قرار داده

راحتتر بتوانند از وســایل بازی اســتفاده کنند ،در این راستا عالوه بر

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اصفهان گفت :در ایام دهه فجر  ۴۵۹برنامه در  ۲۱۰کتابخانه

متفاوت بوده است و این تفاوت به عوامل گوناگونی چون سطح توسعه

شده است .مهم ترین دســتاوردهای ایجاد این پارک بر روی کودک،

تحرک آنها موضوع آموزش این کودکان نیز مورد توجه قرار داشته و در

اقتصادی و توزیع ثروت ،سیســتم حمل و نقل ،جاذبه های طبیعی و

در هم شکستن «فکر قالبی» ،ایجاد تفکر واگرا ،ایجاد تصویر مثبت از

این خصوص  ۱۵نوع بازی جدید طراحی شده است.نکویی تصریحکرد:

میراث ،میزان اهمیت گردشگری در سیاست های یک کشور و تقاضای

خود در کودک و ایجاد انگیزه و نشاط در فرآیند یادگیری است .مدیران

امیدواریم با ایجاد پارکهای موضوعی ،مهارتمحور و بازیهای فکری

گردشگران خارجی و داخلی مقصد بر می گردد .پارک های موضوعی

شهری اصفهان نیز که عنوان شهر دوستدار کودک را یدک می کشد ،در

تعبیه شده در این پارکها ،بتوانیم شرایط خوبی را برای کودکان در شهر

عالوه بر پتانسیل باال در آموزش و پر کردن اوقات فراغت مردم منطقه،

سالیان اخیر بر فراهم سازی زیرساخت های الزم برای ایجاد یک شهر

اصفهان فراهم کنیم ،همچنین در تالش هستیم تا شهر زیبای اصفهان

اثرات مثبت مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی در مقصد دارند.

مناســب زندگی کودکان اهتمام زیادی ورزیده اند.رییس گروه شهر

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

مدیر منطقه  ۱۱شــهرداری اصفهــان گفت :خیابان شــهدای غربی همزمان با دهــه فجر انقالب

یادواره شهدای طلبه و
روحانی استان اصفهان ۲۵
بهمن امسال برگزارمیشود

اسالمی در این منطقه افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.احداث خیابانهای جدید یکی از

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب

خیابان شهدای غربی همزمان با دهه فجربه
بهرهبرداری میرسد
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  ۱۱و خمینی شهر و به جوی آباد ختم میشود که میتواند رونق قابل توجهی را به این
محدوده ببخشد.وی تصریح کرد :این خیابان دارای یکهزار متر طول و  ۲۵متر عرض است و دو
الین رفت و برگشت دارد که هر کدام هشت متر و نیم عرض دارد.مدیر منطقه  ۱۱شهرداری اصفهان
بازه زمانی احداث این خیابان را حدود  ۹ماه 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  ۹میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان اعالم کرد و ادامه داد :حدود شش میلیارد
تومان آن صرف آزادسازی خیابان شده است.محمدحسینی از آمادگی برای بهرهبرداری 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 بهرهبرداری خواهد بود.

بهرهبرداری ازایستگاه آتشنشانی درمنطقه ۱۴
معــاون عمرانی منطقه  ۱۴شــهرداری اصفهــان از تکمیل مراحل احداث ایســتگاه شــماره ۱۹
آتشنشــانی در این منطقه خبر داد.فرهاد کیمیایی اظهار کرد :روند احداث این ایستگاه از سال
 ۱۳۹۸آغاز 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  ۱۳۰۰متر مربع و زیربنای یکهزار و  ۸۰۰متر
مربع طی  ۲۴ماه احداث شده است ،افزود :هزینه عملیات اجرایی ایستگاه آتش نشانی شماره
 ۱۹شامل ســفت کاری و نازککاری  ۱۲میلیارد تومان و هزینه آزادسازی زمین  ۱۵میلیارد تومان
بوده و در مجموع  ۲۷میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.معاون عمرانی منطقه  ۱۴شهرداری
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 پیادهراه سازی برخی از محورهای گردشگری اصفهان همچون گذر
چهارباغ و محورهای منتهی به آن که در ســالهای 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 .تازهترین خبر اینکه عملیات ساماندهی و سنگفرش این خیابان تا چند هفته
آینده به پایان میرسد.حسین کارگر ،مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اعالم این خبر ،اظهار
کرد :این پروژه با اعتباری بالغ بر  ۱۸۰میلیارد ریال شامل عملیات سنگفرش پیادهرو و پیادهراه با
زیرسازی و حفر کانال تاسیسات شهری است که تاکنون بیش از  ۹۸درصد آن اجرایی شده و تا
چند هفته آینده به بهرهبرداری 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 بهرهبرداری قرار میگیرد و بخش دوم از چهارراه
حکیم تا میدان نقش جهان سال آینده به اتمام میرسد.

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 برنامههای این کنگره
 ۲۵بهمن در اصفهان برگزار میشود.حجت
االسالم والمســلمین رحمتا ...صادقی با
بیان اینکه این اســتان با حدود  ۶۰۰شهید
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 ۲ :غرفه نمایشگاه کنگره
سراســری شــهدای طلبه و روحانی در قم
به فعالیتهای طالب و روحانیون اســتان
اصفهــان طی ســالهای 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 اســامی در این مراسم با
اشــاره به ضرورت بهرهگرفتــن از امکانات،
فناوریها 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 نمیکند بلکه بایــد در قالب ادبیات
جدید به نسلهای 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 :بهرهگیری از
ظرفیتها ،مانع تبدیل آن به تهدید میشود
بنابراین الزم اســت با ژرفنگری در معارف
دینی زمینه اســتفاده از ظرفیت جوانان در
عرصههای دینی فراهم شود.

اصحاب فرهنگ و هنر قــرار گرفتهاند و آنها هم میتوانند به عضویت صنــدوق هنر در بیایند و از
همان حمایتهای هنر کارت بهرهمند شــوند؛ جهاد تبیین نیز در دستور کار است که دستاوردهای

استان اصفهان برگزار می شــود .برخی از این برنامهها شامل انتشار پادکست در فضای مجازی،
دیدار با نویســندگان ،معرفی کتابهای انقالبی ،نمایشــنامه خوانی و نشست کتاب است .امیر
هالکویی گفت :ب ه طور مثال در شاهینشهر ،اجرای قصهگویی ،در نایین جلسه مطالعاتی و نشست
کتابخوانی و در خمینیشهر و شهرضا نیز نمایشــگاه کتاب دایر خواهد شد.مدیرکل کتابخانههای
عمومی استان اصفهان افزود :قرار است به مناسبت ایام فجر  ۳کتابخانه در استان اصفهان ،افتتاح
شود که مراحل ساخت و تکمیل این کتابخانهها  ۹۵درصد رشد فیزیکی داشته است.

اصفهان؛ میزبان جشنواره فیروزه ای
مجری جشــنواره فیــروزه ای در اصفهان گفت:

این جشنواره حمایت از کسب و کارهای فرهنگی

همزمان با هفتمیــن دوره جشــنواره فیروزهای،

اســت که به دلیل کرونا به صورت مجازی برگزار

اصفهان میزبان اولین جشنواره کاال و محصوالت

می شــود و امیدواریم بتوانیم در ســال های بعد

فرهنگی استان است.

به صورت حضوری و همراه با نمایشــگاهی از آثار

بهگزارش دبیرخانه اجرایی جشنواره فیروزه ای در

میزبان باشیم.

اصفهان ،فرحنازعلیزاده افزود :همزمان با هفتمین

علیزاده یادآور شد :افراد فعال در حوزه عروسک،

سال برگزاری جشنواره فیروزه ای درتهران ،امسال

اســباب بازی ،هدایای فرهنگی ونوشت افزار که

ما اولین جشنوارهکاال و محصوالت فرهنگی استان

طرح و ایــده ای برای تولید داشــته و نمونه اولیه

اصفهان را میزبانی میکنیم.

را تولید کرده ونیازمند به ســرمایه گذاری هستند،

وی ادامه داد :این جشنواره با موضوعات عروسک،

عکس محصول خود را درسایت جشنواره بارگذاری

اسباب بازی ،هدایای فرهنگی و نوشت افزارزیرنظر

کرده تا آثارشان توســط داوران متخصص واهل

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با

فن داوری شــود.پس از آن به نفرات اول تا سوم

همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد

هر رشــته جوایز نقدی وحمایت های موثر کسب

اسالمی و موسسه فرهنگی هنری سرزمین قصه

وکاری تعلق میگیرد.

هایکهن برگزارمی شود.

وی خاطرنشان کرد :برای حمایت از این جشنواره

موسس ســرزمین قصه های کهن با بیان اینکه

وکسب وکارهای فرهنگی شــرکت کننده در این

جشــنواره فیروزه ای با هدف حمایت از کسب و

جشنواره با ارگان های مختلفی وارد مذاکره شده و

کارهای فرهنگی و هنری در استان های مختلف

موفق شدیم حمایت استانداری  ،سازمان فرهنگی

برگزار می شــود ،تصریح کرد :هر استان براساس

تفریحی شهرداری ،دانشگاه هنر اصفهان ،میراث

شاخص های هنری منطقه خودش کار می کند؛

فرهنگی ،کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

اصفهان شهری اســت مملو از هدایای فرهنگی،

،دانشگاه سیتی سنتر و کانون کار آفرینی اصفهان

چراکه از نظر صنایع دستی غنی است و بر اساس

را از جشنواره فیروزه ای استان اصفهان به دست

این شاخص میزبان جشنواره است.

آوریم.

مجری برگزاری جشــنواره فیروزه ای در اصفهان

مجری طرح جشــنواره فیــروزه ای در اصفهان

اضافه کرد :ســرزمین قصه های کهن موسســه

گفت :شــرکت کننــدگان می تواننــد عکس آثار

مجری طرح در اســتان اصفهان اســت و هدف

خود را تــا  ۲۱بهمن ماه  ۱۴۰۰بــه آدرس اینترنتی

 www.jayezehfiroozeh.irدر 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  09027373870و 36284408
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.

عکس روز
بازدید سرکنسول
فدراسیون روسیه از
مرکزهمایش های
بین المللی اصفهان
بوریــس

بورمیســتروف،

سرکنسول فدراســیون روسیه
در اصفهــان از ابرپــروژه مرکــز
همایشهای بین المللی اصفهان
بازدیــد و در جریان پیشــرفت
جزئیات این پروژه قرارگرفت.
عکس :ایمنا

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

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

ضریب کیفی روزنامه45 :

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

چاپخانه :نشر فرهنگ

آدرس :اهواز .شهرک صنعتی شماره . 4چاپخانه نشر فرهنگ

آشپزی

ماجراجویی های خوفناک و وهم انگیزدرایران
ماجراجویی درمناطق ترسناک یکی ازجذابیتهایگردشگری

ســندیت علمی و یا تاریخی ندارد تا مدرکی مســتند بر صحت

غولآســای این دره به خاطربرخورد ســتارهای اســت .دره در

است ،برای همین هرازگاهی فهرستی ازجاذبههایگردشگری

باورهای مردم باشد و یقینا بررســیهای کارشناسان میتواند

ســکوت روز ازلحاظ زیبایی ،روح را به تسخیر درمیآورد و شب

ن
عجیب و ترسناک بیرون میآید که راهنمایی میشود برای آ 

پرده ازاسرارآنهاکناربزند.

هنگام میشود قصرارواح!جزیره قشم با افسانههای سحرانگیز

جنگلی که جیغ میکشــد :در نزدیکیهای مشهد ،جنگلی انبوه

زیادی درآمیخته ،از آیین «زار» گرفته تا داستانهایی که درباره

هیجان و دلهره را تجربه کنند؛ دلهرهای که از افسانهها و خرافات

وجود دارد که به گفته ساکنان آن حوالی ،شب هنگام صداهای

ارواح سرگردان درطبیعت جزیرهگفته میشود«.دره ستارهها»

غیرمســتند برمیآید و با ماجراجویی در بانجیجامپینگها در

وحشتآوری از آن به گوش میرسد ،صداهایی که شبیه جیغ یا

با اشکال رســوبی حاصل از فرســایش باد ،خاک و آب یکی از

دسته ازماجراجویان کنجکاویکه میخواهند سفری سرشار از

ارتفاعات و یا دهان ه آتشفشــانها ،شــنا میان آبزیان کشنده و

صوت است.ابتدای روستای «ســربرج» از توابع بخش طرقبه

پدیدههای شگفتانگیز قشم اســت که بومیها شبهای آن

خطرناک ،رانندگی و یا پیادهروی درگذرگاههای باریک و مرگبار،

در نزدیکی مشهد ،جنگلی انبوه دیده میشود که با تاریک شدن

را زمانی برای آمدوشد ارواح و اشباح میدانند.دره ستارهها در

اسکی و ســنگنوردی در خطرنا کترین پرتگاهها و دیوارهها و

آسمان صداهایی ازمیان درختان آن بهگوش میرسدکه بهگفته

زبان محلی به «اســتارکفته» معروف است ،بومیها معتقدند

قرانی دررودخانههای وحشی فرق میکند.بیشترمکانهایی
قای 

اهالی و غریبههایی که به آن منطقه ســفر کردهاند ،شبیه جیغ

میلیونها ســال قبل ســتارهای در این محل ســقوط کرده که

که در ایران به اصطالح ترســناک و یا مرموز معرفی شــدهاند،

است.میگویند صداها چندسالی است که به گوش میرسد و

گل و الی از دل زمین به اطراف پراکنده شــده و پس از خشک

داستانی عجیب و گاه باورنکردنی دارند که کنجکاوی مسافران

قبال ازآن خبری نبوده است .اهالی معتقدند این صداها به آوای

شــدن ،این احجام جادویی پدید آمده اســت.این دره یکی از

غریبه را برمیانگیزد تا حتما آن منطقه را ببینند و روحکنجکاو خود

جیرجیرکها و یا زوزه باد شباهتی ندارد ،به خصوص آنکه هنگام

ژئوسایتهای جزیره محســوب می شودکه درپنجکیلومتری

را درآن محیط عجیب به چالش بکشند ،مثل ریگزارجنکه عنوان

بلند شدن صداها ،برگ درختان تکان نمیخورد تا باد را عامل آن

ساحل جنوبی قشم و بعد از روســتای «برکه خلف» قرار دارد،

وحشتناکترین منطق ه ایران را به دوش میکشد و هیچ برگشتی

بدانند.برخی دیگرازساکنان سربرج ،این صدای وحشتآوررا به

همان روستاییکه به پاکی شهره است و درمعابرخاکی آن حتی

ازآن متصورنشده و یا درهایکه روزها زیبایی شگفتانگیزی دارد

ملخهایی نسبت میدهندکه زمانی به این منطقه هجوم آوردند.

یک زباله هم دیده نمیشود.داستانهای وهمانگیزی درباره این

و شبها محلگذرارواح است و افسانههای دیگری ازاین دست

هنوز بررســی روی این جنگل صورت نگرفته تا عامل وحشت

درهکه شبیه عمارتی ویران شده با داالنهای تو درتو و شکافها و

که برای خزین ه حمامهای قدیمی ،خانههایکاهگلی ،قناتهای

اهالی و مسافرانگذری مشخص شود.

حفرههای بسیار است ،روایت میشود؛ به طوری که محلیها با

باریک و عمیق و جنگلهای انبوه روایت میشود؛ اما هیچیک

درهای که محل گذرارواح اســت :میگویند شــگفتی احجام

تورتیال
مواد الزم :یک عدد فلفل دلمه ای قرمز ،یک عدد فلفل
دلمه ای سبز ٣ ،عدد سیب زمینی متوسط تقریبا  ١٨٠گرم،
 ٥عدد تخم مرغ ،یک عدد پیاز ،یک پر سیر ،یک دسی لیتر خامه یا
شیر ،یک تا  ٢عدد تره فرنگی  ،نمک و فلفل ،روغن به اندازه نیاز

طرزتهیه:پوست سیب زمینیها را بگیرید و آنها را به قطعات کوچک خرد کنید (مکعبهای یک
سانتیمتری) .پیاز  ،فلفل دلمهای 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  ۲۰تا  ۲۵دقیقه سرخ کنید
تا سیب زمینیها 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  ۱۷۵درجه گرم شده قرار دهید و برای  ۲۰تا
 ۲۵دقیقه 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

تاریک شدن آسمانگذرشان به این دره نمیافتد .

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

وحید رهبانی درروایت رازآلود «هناس»

«شهاب حسینی» داورجشنواره فیلم فجرشد

همزمان با نزدیک شدن به روزهای جشنواره فیلم فجر ،نخستین

داوران بخش سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر از مسعود
نقاش زاده ،دبیر این رویداد حکم گرفتند.بر این اساس مسعود

تصویرازوحید رهبانیکه ایفاگرنقشی ضدقهرمان و متفاوت درفیلم

جعفریجوزانی (نویسنده ،کارگردان و تهیهکننده) ،مجید انتظامی

سینمایی«هناس» است ،رونمایی شد«.هناس» دومین ساخته

(آهنگساز) ،شهاب حسینی (بازیگر و تهیهکننده) ،محمدعلی

دارابی به تهیهکنندگی محمدرضا شفاه ،روایتی رازآلود ازیک داستان

باشهآهنگر(نویسنده وکارگردان) ،محمد داوودی (مدیرفیلمبرداری)،

واقعی در دهه نود ایران است.این فیلم سینمایی برای نخستین بار

مهدی سجاد هچی (فیلمنامهنویس) و پژمان لشکر یپور (منتقد و

در چهلمین جشنواره فیلم فجر اکران خواهد شد.مریال زارعی ،بهروز

تهیهکننده) داوری فیلمهای سینمایی امسال جشنواره را برعهده دارند.

شعیبی ،وحید رهبانی و ...دراین فیلم ایفای نقش میکنند.

در کنفرانس مسئولیت اجتماعی با حضور وزیر نیرو عنوان شد :

اقدامات زیست محیطی ذوب آهن اصفهان قابل توجه است

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (فشرده)

شرکت توزیع برق
شهرستان اصفهان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان درنظـردارد :خدمات وکاالی مورد نیازخود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین
نامه معامالت شرکت ،ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذارنماید.

ششمین کنفرانس ملی فرهنگ ســازمانی با رویکرد فرهنگ در عصر فناوری
های نوین همراه با ششمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت  ۵و  ۶بهمن

شماره

ماه در محل دانشگاه خاتم تهران برگزار شد  .در این برنامه علمی،آموزشی که

مناقصه

توسط انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم و با حمایت ذوب آهن اصفهان

شرکت

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

شماره مناقصه درسامانه
تدارکات الکترونیکی
دولت(ستاد)

خود در موضوع جنبه های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها پرداختند.
40014096

چگونگی اجرای موفقیت آمیز مسئولیت اجتماعی مدیریت پرداخت و گفت:
برای تحول سازمان ها در ابتدا باید فرهنگ حاکم بر آن ها متحول شود.
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 سیاستگذاریکنفرانس تحت عنوان اقتصاد سبزو 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

دفترچه

دفترچه

تحویل پاکات

مناقصه

مبلغ تضمین

بهینه سازی شبکه

علی اکبر محرابیان ،وزیر نیرو طی ســخنانی به تشــریح فرهنگ سازمانی و

وی از نمونه هایی مانند فرهنگ صرفه جویی ،فرهنگ خودکفایی و سازندگی

موضوع مناقصه

تاریخ توزیع

مهلت تهیه

آخرین مهلت

تاریخ برگزاری

2000093851000012

آن از جمله توازن و کک سازی پرداخت و افزود :ذوب آهن اصفهان در انجام

متقاضیان ( تک

تیری) در محدوده

1400/11/09

1400/11/16

1400/11/27

1400/11/30

923/693/223
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مدیره ذوب آهن اصفهان به تجربیات خود در این شرکت و طرح های توسعه
مسئولیت های اجتماعی و فعالیت های زیست محیطی ،اقدامات موثرو قابل

و نیرورسانی به

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

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

توجهی انجام داده است.قاسمی گفت :تعهد به مسئولیت اجتماعی از دیر باز و

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

از سرآمدان تعهد به مسئولیت اجتماعی به شمار می رود.

اثر6داده نخواهد شد.

بدو تاسیس ذوب آهن اصفهان در این شرکت مطرح بوده و در واقع ذوب آهن

ساعات کاری درادارههای استان تغییرمیکند
چمران -ابتدای خیابان بعثت -امور برق منطقه هفت -دبیرخانه تحویل نمایند .به پیشنهادهایی که بعداز مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب
سایت اینترنتی معامالت توانیربه نشانیhttp://tender.tavanir.org.ir :

معاون خرید شرکت ذوبآهن خبر داد:

سهم  ۱۰درصدی ذوبآهن ازتولید فوالد کشور
ذوب آهن اصفهان متاسفانه عملیاتی نشد و ما همچنان در تالش برای احیای
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محمدجعفرصالحی با اشاره به اینکه ذوبآهن اصفهان سهم  ۱۰درصدی ازتولید

 https://www.eepdc.irمراجعه نمایند( .در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن  32241153آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید)

فوالد کشور دارد و به عنوان نخستین شــرکت فوالدی ،نقش بزرگی در صنعتی

 72ســاعت قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد و تحویل پاکتها
مناقصه را تا
مصرفو اصالح
اصفهان تغییر
شهرستان
شرکت توزیع برق
اصفهان:
اسنادبرق
شرکتدرتوزیع
مدیریت
مدیردفتر

شدن کشور داشته است ،تصریح کرد :این شرکت از هیچ سهمیه مواد اولیهای
برخوردارنیست .ازچند ماه پیش بهدنبال عدم فعالیت دو معدن سنگ آهن چاه

خواهدکرد.معاون خرید شرکت ذوبآهن با بیان اینکه بهدنبال رفع مشکل ازهر
هم اکنون با یک رکود مواجهیم ،حمل و نقل باری نداریم ،واگنها خالی است و
خریدی دربازارصورت نمیگیرد و وضعیت بازارفروش 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 میکنیم و ذخایر
سنگ آهن و زغال سنگ در حال اتمام اســت.معاون خرید شرکت ذوبآهن
گفت :در صورتی که مواد اولیه تامین نشود و مجبور به تعطیلی کوره بلند شویم

شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122640 :دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید.

مناقصه گران جهت به روزرســانی مدارک و فعالیت های خود ،در سامانه برون سپاری شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

یک مصوبه حیاتی هستیم که البته این تالشها تاکنون نتیجهای نداده است.

مسیرو با هرمسئولی بهگفتوگو نشستیم اما تاکنون به نتیجه نرسیدهایم،گفت:
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جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن  34122651واحد مناقصات خانم سعادت پور و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات ،اطالعات،

فرمائید.ساعات کاری درادارههای استان تغییرمیکند
استان تغییرمیکند
اداره
کاری در
هایشده است
اسناد درج
مناقصه:در
ساعاتشرکت در
نوع و مبلغ تضمین

مصوبه اختصاص سهمیه یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تنی سنگ آهن به

شدت بحرانی شده و تداوم آن درتولید محصوالت این صنعت ،مشکالتی ایجاد

سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی http://iets.mporg.ir:

یکند
ساعات کاری درادارههای استان تغییرم
سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانیhttp://eepdc.ir:

شرکت توزیع
مدیریت
مدیردفتر
اصفهان :نام 021-88969737 :و  021-85193768تماس حاصل
برق ،دفتر ثبت
021-41934
مصرفتماس
ســامانه :مرکز
عضویت در
جهت انجام مراحل

معاون خرید شــرکت ذوبآهن معاون خرید شــرکت ذوبآهن ،اظهار کرد:

گز و ققنوس یک و نرسیدن بار سنگ آهن به ذوبآهن ،موجودی مواد اولیه به

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

خســارات چند هزار میلیاردی برای ذوبآهن و بحرانهای اجتماعی جدی در
پیخواهد داشتکه بهجزاصفهان ،پنج استان ازجملهکرمان ،خراسان جنوبی،
سمنان ،گلستان و مازندران که تامین کننده زغال سنگ ذوب آهن هستند نیز
تعطیل شده و باعث بیکاری  ۱۷هزارفرد شاغل درمعادن زغالسنگ میشویم.
وی افزود :امروز تصمیمگیران و سیاستگذاران روش کورهبلند را برای ساخت
فوالد قبول ندارند و به استفاده ازگندله،کنسانتره و آهن اسفنجی توصیه میکنند
این درحالی استکه درروشکوره بلند ما نه تنها ازگازیارانه ای استفاده نمیکنیم
بلکه با سوزاندنکک و بازگشتگازفرآیندی به نیروگاه ،برق مصرفی مورد نیازرا
تولید میکنیم .به عبارت دیگر ،درروش غیرکوره بلند ،عمالگازو برق یارانهای را
به جای فوالد صادرمیکنیم.

می دارد.
برای خود محفوظ
کاری درادارههای استان تغییرمیکند
ساعات
کندمراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه
پاکتها با
استان تاریخ
قبل از آخرین
هدو روز
بایســت
کاریمی
ساعاتدر مناقصه
شرکت کنندگان
تحویلمی
تغییر
های
درادار

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

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

