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ترددپرخطردرآزادراهخستهکاشان-قم؛آیازورمصوباتبهقیمتهامیچربد؟

ارزان ترین آزادراه مرگ!

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

مسابقه نماز در نهج البالغه 
در اصفهان برگزار می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

اقدامات احیای زاینده رود 
سرعت گرفت

 فعالیت 20 مرکز اورژانس اجتماعی 
در استان اصفهان؛

خشونت  خانگی در صدر 
تماس های خط 123

معاون اقتصادی استانداری:

180 واحد صنعتی در 
اصفهان توسط بانک ها 

تملک شده است

رنا
 ای

س:
عک

تمجید استاندار 
اصفهان از نگاه 
اسقف ارامنه 

جنوب به مسائل 
ایران و جهان

 قلعه قمیشلو،
 گنجینه ای رو به ویرانی

قلعه تاریخی قمیشــلو، مربــوط به دوره 
قاجاریه و از مهم ترین آثار تاریخی نجف 
آباد در استان اصفهان محسوب می شود.
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مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

3۵ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن 
چهارمحال ثبت نام کردند

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان:
طرح شفافیت از رژه خواری ها 

جلوگیری می کند
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 در سومین جلسه احیای زاینده رود مطرح شد؛ تا این لحظه هیچ پیشنهاد مشخصی 
برای زمان بازگشایی آب نداشته ایم

فعال منتظر  نباشید

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

گران شدن نرخ بنزین 
شایعه است

کشاورزان قهدریجانی 
خواستار تغییر نحوه 

پرداخت »حق َنِکشت« 
خود شدند

کاهش چند پله ای نرخ 
بیکاری در چهارمحال و 

بختیاری

 سرعت خدمات آبفای 
استان اصفهان به مردم 

قابل ستایش است

جزئیات 
طرح ویژه 

گازسوز کردن 
تاکسی های شهر 

اصفهان

مروری آماری بر دیدار تیم های سپاهان- فوالد؛
طالیی پوشان، پا پس نمی کشند

پیروزی مقابل تیم فوالد خوزســتان حاصل کار ســپاهانی ها در هفته چهاردهم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور 

بود. طالیی پوشان نصف جهان 
که در این دیــدار برای جا 

نمانــدن از کــورس 
قهرمانــی لیگ 
برتر محکوم به 

برد بودند و  بازی را 
کامال هجومی آغاز 

کردند...

 استقبال مطلوب اصفهانی ها
 از تزریق دوز سوم واکسن کرونا
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انتقاد رییس شورا از آغاز مازوت سوزی پاالیشگاه اصفهان؛

دستگاه های دولتی، کوتاهی می کنند

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی 
فوالد مبارکه

فراخوان مناقصه عمومی دو  مرحله ای آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهانروابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد : کاال و خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دومرحله ای از بین تولیدکنندگان و 

فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

خرید انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف

شماره 
مناقصه 

مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری 

وتحویل پاکات

بازگشایی 
اسناد 

ارزیابی 
کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(

4001103620000012110000571400/10/201400/10/261400/11/07
 1400/11/09

-9 صبح
2/525/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/11/07 در ســامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکات 
الف- ضمانت نامه( خود رابه نشــانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ســتاد شماره یک شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند.به پیشنهادهایی که بعداز مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

شماره تلفن واحد مناقصات 34121486-031 آقای کاظمی – شماره تلفن کارشناس معاونت مهندسی: 34121457-031 آقای 
مهندس مکبری 

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه :مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام:88969737-021 و 85193768-021 تماس 
حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دراسناد درج شده است.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند،در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت 

این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد.
به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
شركت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسنادمناقصه مندرج می باشد.

1- شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

مبلغ ضمانتنامه )ریال( شماره مرجعموضوعردیف
شماره سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت

1
خرید شیر و اتصاالت 

آبرسانی  
400 - 4 – 2464.100.000.0002000001434000045

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 19/ 400/10  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1400/10/29چهارشنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1400/11/9شنبه 13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1400/11/10یکشنبه8:00زمان بازگشائی پاکت ها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن: 8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل / 

تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

نوبت اول

 آغوش گشوده جاده ها به روی گردشگران 
 افزایش تعداد مجتمع های بین راهی استان اصفهان؛

3

نوبت دوم

  هفته پانزدهم رقابت های
 لیگ برتر؛

 میزبانی ذوبی ها از
خوانایی 11 ورودی شهر؛ احیای هویت اصفهان گل گهر سیرجان

  بررسی نقش مدیریت شهری در خوانش نشانه های ورودی شهر؛
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تعیین نخست وزیر جدید قزاقستان
رییس جمهور قزاقستان با امضای حکم نخست وزیری »علیخان اسماعیلوف«، اعالم کرد که اوضاع 
کشــور به طور کلی رو به ثبات است. به نقل از اسپوتنیک، »قاســم جومرت توکایف« رییس جمهور 
قزاقستان، روز سه شنبه با امضای حکمی، »علیخان اسماعیلوف« معاون اول نخست وزیر سابق را 
بعد از تایید پارلمان، به سمت نخست وزیری منصوب کرد. این درحالی است که اسماعیلوف طی هفته 
گذشته نیز که قزاقستان درگیر ناآرامی بود، به عنوان نخست وزیر موقت، سرپرستی دولت را به عهده 
داشت. همزمان، دفتر توکایف اعالم کرد که اوضاع در قزاقستان به طور کلی رو به ثبات است و بنابر اعالم 

کمیته امنیت ملی، در حال حاضر، گزارشی مبنی بر انجام اقدامات به شدت مخرب ثبت نشده است.

ارتش یمن پهپاد جاسوسی امارات را سرنگون کرد
 Wing( »۲ سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ســرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی »وینگ لونگ
Loong II ( متعلق به امارات خبر داد. سرتیپ »یحیی سریع«  در توئیتی اعالم کرد: پدافند هوایی یمن 
یک فروند پهپاد جاسوسی وینگ لونگ ۲ متعلق به نیروی هوایی امارات را در حالی که صبح سه شنبه  
در حال انجام اقدامات خصمانه در حریم هوایی منطقه »عین« در استان »شبوه« بود، سرنگون کرد. به 
گفته وی، این پهپاد با موشک زمین به هوای بومی ساقط شده است. ارتش یمن طی ماه های گذشته 
توانســته بیش از ۱۰پهپاد تجسسی و رزمی ائتالف ســعودی را در بخش های مختلفی از خاک یمن 

سرنگون کند.

سخنگوی طالبان پاکستان، کشته شد
رسانه های پاکستانی به نقل از منابعی مدعی شده اند که فرمانده تحت تعقیب تحریک طالبان پاکستان 
و ســخنگوی این گروه در والیت ننگرهار افغانستان کشته شده اســت. به گزارش روزنامه اکسپرس 
تربیون، این فرد »خالد بلتی« نام داشته   و با نام مستعار »محمد خراسانی« شناخته می شد. به نقل از 
افق نیوز،  طبق این گزارش، خراسانی در سال ۲۰۱۴ به عنوان سخنگوی گروه طالبان پاکستانی منصوب 
شده بود. اکسپرس تربیون نوشته است که این فرد در بسیاری از پرونده های تروریستی، بمب گذاری و 
حمله به نیروهای امنیتی دست داشته ، در مورد چگونگی کشته این عضو طالبان پاکستانی چیزی گفته 

نشده  است. طالبان افغانستان هم تاکنون درباره این ادعا واکنشی نشان نداده اند.

نخست وزیر اسراییل: 

ممکن است ناچار به مقابله نظامی با لبنان و غزه شویم
نخست وزیر دولت رژیم صهیونیستی در سخنانی به احتمال درگیری نظامی با گروه های مقاومت در نوار 
غزه و لبنان اشاره کرد. به نوشته روزنامه رای الیوم، نفتالی بنت، نخست وزیر دولت رژیم صهیونیستی 
در ســخنانی اظهار کرد که ممکن اســت دولت این رژیم ناگزیر به درگیری نظامی با لبنان و نوار غزه 
شود. وی همچنین با اشاره به دیدار اخیر میان بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و محمود 
عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین گفت که برای پیشرفت در روابط سیاسی با فلسطین 

برنامه ریزی نمی کند.

»سوچی« به چهار سال حبس دیگر محکوم شد
رییس مخلوع حزب حاکم پیشین میانمار که به دلیل نقش داشتن در جنایات گسترده علیه مسلمانان 
»روهینگیا« به شدت مورد انتقاد است، در دادگاهی به دلیل جرائم مختلف به تحمل چهار سال حبس 
محکوم شد. »آنگ سان سوچی« ۷۶ ســاله پس از برکناری با بیش از ۱۲ اتهام روبه رو شده که این 

اتهامات می تواند محکومیت ۱۰۰ ساله در پی داشته باشد.

پایگاه خبری »میدل ایست آی« در گزارشی، ضمن پرداختن به آخرین 
تحوالت مرتبط با معادله هسته ای ایران، به این نکته اشاره می کند که اگر 
نتیجه نهایی مذاکرات وین، شکست باشــد و آمریکا به اسراییل، اجازه 
اقدامات غیرسازنده علیه ایران را بدهد، عمال سیلی از چالش ها و بحران ها 
را برای خود ایجاد کرده که نه آمریکا، نه کشور های منطقه و نه حتی خود 
اسراییل، توانایی مواجه شدن با تبعات این مســاله را نخواهند داشت. 
میدل ایســت آی در این رابطه می نویســد: »مذاکرات هسته ای وین با 
هدف احیای توافــق برجام )که دولت ترامپ در ســال ۲۰۱۸ میالدی به 
صورت یکجانبه از آن خارج شد(، به مرحله حساسی رسیده است. برخی 
شواهد و قرائن حاکی از آن هستند که در هشتمین دور از مذاکرات مذکور، 
هنوز شکاف های اصلی میان طرف های مذاکره کننده، به طور جدی رفع 
نشده اند. در این راستا، تروئیکای اروپایی و تا حدی آمریکا )که به صورت 
غیرمستقیم در روند مذاکرات شــرکت دارد(، خواستار دستیابی به یک 
توافق فوری بر پایه لغو بخشی از تحریم ها علیه ایران، تعلیق غنی سازی 
اورانیوم از ســوی ایران و برقــراری مجدد و کامل بازرســی های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای ایران هستند. به گزارش 
فرارو، با این حال، ایرانی ها خواستار بازگشت کامل به توافق برجام، لغو 
تمامی تحریم ها علیه خود، ارائه تضمین از ســوی دولت آمریکا مبنی بر 
اینکه دولت های آتی این کشور از توافق برجام همچون دولت ترامپ خارج 
نخواهند شد و برقراری و ایجاد نظامی از راستی آزمایِی لغو تحریم ها علیه 

خود هستند. 

دو چالش اصلی در صورت شکست مذاکرات وین
اروپایی ها )آلمان، انگلستان، فرانسه و اتحادیه اروپا( به این نکته اشاره 
دارند که در صورت شکســت مذاکرات وین، دو چالش عمده و اساسی 
ایجاد خواهد شــد. اولین چالش، بازگشــت تحریم های سازمان ملل 
متحد علیه ایران است. زیرا شکست مذاکرات وین در نوع خود به معنای 
فروپاشی توافق برجام نیز تلقی می شــود. چالش دوم نیز فعال شدن 
پلن B )طرح جایگزین مذاکره( علیه ایران است که اشاره به فعال سازی 
اقدامات خرابکارانه و نظامی اسراییل علیه ایران با حمایت آمریکا دارد. باید 
توجه داشت که فعال سازی مجدد تحریم های سازمان ملل متحد علیه 
ایران، از ماهیتی ضعیف برخوردار است، زیرا این تحریم ها پیشتر در قالب 
»کارزار فشار حداکثری« دولت ترامپ علیه ایران، عملیاتی و اجرا شده اند 
و ایران نحوه مقابله با آن ها را به خوبی فرا گرفته است. نباید فراموش کرد که 
شکست مذاکرات وین در نوع خود به فروپاشی نظام بازرسی های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای ایران نیز منجر می شود. 
در این راستا شــاهد بوده ایم که ایران عمال فعالیت های نظارتی گسترده 
دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات اتمی ایران را که 
در قالب توافق برجام مورد اشاره قرار گرفته، تا حدی محدود کرده است. 

جنگی دیگر؟
انجام حمله هوایی از سوی اسراییل علیه تاسیسات اتمی ایران و مراکز 

کنترل و فرماندهی و سامانه های پدافندی این کشور، به بزرگ ترین نزاع 
و درگیری منطقه ای از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میالدی 
ختم خواهد شد. چنین اقدامی به کشتار گسترده غیرنظامیان، فلج شدن 
جریان تولید نفت منطقه خلیج فارس و درگیری های دیگر منطقه ای ختم 
می شود. بدون تردید ایران و متحدان این کشور، صد ها موشکی را که در 
اختیار دارند علیه اسراییل نشانه خواهند گرفت. در این راستا، به هیچ عنوان 
نباید خطر وقوع یک جنگ دیگر در خاورمیانه را دست کم گرفت. این مسئله 
به خصوص با توجه به اینکه بخش زیادی از منطقه خاورمیانه عمال ثبات 
خود را بند به مو می بیند، بیش از پیش از اهمیت برخوردار می شود. در این 
میان باید در نظر داشت که به هیچ عنوان به نظر نمی رسد که دولت ابراهیم 
رییســی زمانی که می گوید به طور کامل برای مقابــل با چنین حمله ای 
)حمله احتمالی اسراییل علیه تاسیسات اتمی ایران( آمادگی دارد، اقدام 

به بلوف زنی کرده باشد. 
در این راستا باید توجه داشت که نه کشــور های منطقه و َنچه خوِد دولت 
آمریکا نیز اساسا در موقعیتی نیستند که در شرایط پاندمی ویروس کرونا 
و چالش های عدیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که با آن ها دست و 
پنجه نرم می کنند، خطر و آســیب های جدی هرگونه جنگ علیه ایران را 
نیز به جان بخرند. بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که با توجه 
به اینکه هیچ کشور همسایه ایران اجازه استفاده از حریم هوایی خود را به 
اسراییل جهت حمله به ایران نخواهد داد، انجام یک اقدام نظامی موثر از 

سوی اسراییل علیه تاسیسات اتمی ایران که متعدد بوده و به شدت تحت 
حفاظت هستند، چالشی بزرگ است. حتی به فرض که چنین حمله ای 
۱۰۰ درصد موفقیت آمیز باشــد، به زعم بسیاری از کارشناسان صرفا قادر 
خواهد بود تا به صورت موقت برنامه غنی سازی اورانیوم ایران را به عقب 
براند و قادر نیست آن را به کل نابود سازد. بدون تردید ایران پس از چنین 
مسئله ای، قدرتمند تر از قبل در عرصه فعالیت های هسته ای خود ظاهر 
می شود کما اینکه پس از خرابکاری های سال های اخیر اسراییل و ترور 
دانشمندان هسته ای ایران نیز شاهد این مسئله بوده ایم. در این میان نباید 
فراموش کرد که نفوذ منطقه ای، توان موشکی و قدرت پهپادی ایران، عمال 
دست ایران را جهت ارائه پاسخ پرقدرت به اسراییل و متحدان منطقه ای 

آن به شدت باز می گذارد.

کارت بازی موثری علیه ایران وجود ندارد
واقعیت این است که کشور های اروپایی و آمریکا در جریان مذاکرات وین، 
تا حد زیادی اهرم های فشار خود علیه ایران را از دست داده اند. آن ها عمال 
ایران را با بدترین کار هایی که می توانستند در حق آن انجام دهند رو به رو 
کرده اند و ایران نه تنها از دل بحران های ایجاد شــده سالم بیرون آمده، 
بلکه حتی به نسبت گذشته، قوی تر هم شده است. در این میان باید توجه 
داشت که روسیه و چین نیز مواضع خاصی را در صورت شکست مذاکرات 

وین در پیش خواهند گرفت.

ایسنا نوشــت: موضوع توافق هســته ای از جمله 
موضوعاتی بود که در دیدار وزرای امور خارجه چین 
و عربســتان مورد بحث قرار گرفت. شبکه العربیه 
درباره دیدار وزرای امور خارجه چین و عربســتان 
نوشت، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان 
سعودی و وانگ یی همتای چینی اش درباره ماهیت 
برنامه هسته ای ایران و مذاکرات جاری مربوط به 

آن تبادل نظر کردند.
العربیه افزود: بن فرحان  و وانگ یی گفت وگوهایی 
را درباره برنامه هسته ای ایران و موضوعات مطرح 

شده در مذاکرات وین انجام داده اند.
خبرگزاری شینهوا نیز درباره دیدار وزرای امور خارجه 
چین و عربستان نوشت: وانگ در این دیدار درباره 

مســئله هســته ای ایران گفت، چین از کشورهای 
خلیج فــارس در زمینه ایجاد بســترهای گفتمان 
چندجانبه و در دست گرفتن امور برای انجام دادن 
اقدامات ابتکاری در زمینه مسائل منطقه ای حمایت 
می کند.  بنا بــه اعالم وزارت خارجه ســعودی، بن 
فرحان در چارچوب سفری رسمی در شهر ووشی در 
جنوب چین گفت وگوهای فشرده ای را با وزیر خارجه 
این کشور انجام داده اســت. در این گفت وگوهای 
رسمی روابط دوستی سعودی و چین و راهکارهای 
تقویت آن در همه زمینه های همکاری و هماهنگی 

مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
بن فرحان و وانگ یی همچنین با طرح دیدگاه های 
دو کشور در مورد تحوالت منطقه ای و بین المللی و 

تالش های مربوط به آنها، بر لزوم حمایت از امنیت و 
ثبات در افغانستان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری رســمی ســعودی)واس(، 
دو طــرف درباره بســیاری از مســائل منطقه ای و 
بین المللی مورد اهتمام مشترک که مهم ترین آنها، 
ارتقای امنیت و ثبــات در خاورمیانه و تالش برای 
تحکیم صلح از سوی دو کشــور دوست در منطقه و 

جهان است، به رایزنی پرداختند.

مذاکرات وین؛ موضوع رایزنی وزرای خارجه چین و عربستان

نماینده روسیه در مذاکرات گفت نمایندگان کشورهای عضو برجام، بدون حضور ایران، نشســتی را با نماینده آمریکا برگزار کردند تا به بررسی متون بپردازند. »مخائیل 
اولیانوف« نماینده روسیه در مذاکرات وین، از نشست اعضای گروه ۱+۴ و آمریکا، بدون حضور ایران، برای مقایسه متون خبر داد. اولیانوف بامداد سه شنبه در توئیتی نوشت: 
»این جلسه ای تقریبا کوتاه بود. برای اینکه شائبه ای در این خصوص پیش نیاید، باید تاکید کنم که در بسیاری از موقعیت ها اعضای برجام از جمله ایران، بدون حضور آمریکا 
دیدار می کنند«. وی همچنین در توئیت دیگری از دیدار جداگانه خود با »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خبر داد و نوشت: »گفت وگوهای دوجانبه ما ناشی 
از مقصودی واحد )همان احیای برجام( و بسیار عملگرایانه است«. پیش از این، روز دوشنبه بعد از گذشته هشت روز از آغاز ادامه دور هشتم مذاکرات وین به منظور رفع 
تحریم ها، رایزنی ها با حضور هیئت های ایران و گروه ۱+۴ و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، در فرمت ها و سطوح مختلف در جریان بود. در همین راستا »علی 
باقری« مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران و هیئت همراه نشستی دوجانبه با میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه و مذاکره کننده این کشور در وین داشتند. روز 
یکشنبه نیز در ادامه رایزنی های دور هشتم مذاکرات وین، دیدارهایی بین انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مذاکره کنندگان ارشد سه کشور اروپایی 
و علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در هتل کوبورگ وین برگزار شد. عالوه بر این، رایزنی های کارشناسی نیز در فرمت های دو و چندجانبه برگزار شد.

نشست اعضای گروه 1+4 و آمریکا بدون حضور ایران
نگرانی از به رسمیت شناخته 

 شدن حکومت طالبان 
توسط ایران

خبر روز

وز عکس ر

دیدار امیرعبداللهیان 
با وزیر امور خارجه 

عمان در مسقط
»حسین امیرعبداللهیان« وزیر 
امــور خارجــه در جریان ســفر 
خود به مسقط، با »بدر بن حمد 
البوســعیدی« وزیر امور خارجه 

سلطنت عمان دیدار کرد.

کیهان: 

شعار »نه شرقی نه غربی« مال قدیم بود
کیهان با انتقاد از کسانی که شعار»نه شــرقی نه غربی« را در باره مذاکرات با روسیه و چین مطرح 
می کنند، نوشت: مدعیان اصالحات با ادعاهای مضحک روسیه را آماج هجمه و حمله قرار می دهند.

این جریان حتی در مواجهه با شعارهای انقالب هم همین رویه را در پیش گرفته ، حال آنکه در شعار 
»نه شرقی، نه غربی« مراد از مفاهیم غرب و شــرق؛ جهت های جغرافیایی نیست بلکه این شعار 

ناظر بر جهان دو قطبی در آن روزگار بوده است.
نکته مهم دیگر این است که این ایران نیست که روابط تجاری )آنچنان که منافع کشور در آن حاصل 
شــود( با اروپا و آمریکا را قطع کرده بلکه این آمریکا و اروپا هستند که با تحریم ها و عدم همکاری 
راه را مسدود کرده اند. نمونه واضح این موضوع قراردادهای امضا شده پس از برجام میان ایران و 
شرکت های اروپایی و به خصوص فرانسوی )نظیر توتال، ایرباس، پژو و...( بود که این شرکت ها تنها 
چند ماه پس از آمدن به ایران و در حالی که ایران به تمام تعهداتش عمل کرده بود، به بهانه خروج 

آمریکا از برجام از کشور خارج شدند.

چرا وزیر بهداشت به مردم دروغ گفت؟
کمال حسین پور، نماینده طراح طرح استیضاح وزیر بهداشت در مجلس گفت: در ایران افراد آزاد 
هستند هر واکسنی را تزریق کنند، عین الهی به عنوان وزیر با تزریق واکسن ایرانی می توانست نسبت 
به تولیدات داخلی واکسن به مردم اطمینان دهد، اگر گفته  من واکسن ایرانی تزریق کردم اما بعدا 

مشخص شده یک واکسن غیرایرانی تزریق کرده ، کار درستی نبوده و عیب بزرگی است.

واکنش وکیل »بکتاش آبتین« به اطالعیه اداره کل زندان ها
دیده بان ایران نوشت: بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران پس از تحمل یک ماه 
بیماری کرونا درگذشت. در همین رابطه؛ اداره کل زندان ها اطالعیه در پی درگذشت وی منتشر کرد.

راضیه زیدی، وکیل بکتاش آبتین با اشاره »اهمال« مسئوالن زندان از انتقال موکلش به بیمارستان 
به دیده بان ایران گفت: اگر مسئولین زندان زودتر مرحوم آبتین را به بیمارستان منتقل می کردند، 

حتما شاهد چنین اتفاقاتی نمی بودیم.
زیدی در ادامه خاطرنشان کرد: روز بعد از ابتالی آقای آبتین به ویروس کرونا و پس از آن که عالئم به 
شکل نگران کننده ای وخیم شد، ایشان را به بیمارستان منتقل کردند. ما بعد از ۴ الی 5 روز توانستیم 
از زندان برای آقای آبتین مرخصی بگیریم که ادامه روند درمان در بیمارســتان خصوصی پیگیری 

شود؛ هر چند دیر شده بود.

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی:

 اسراییل توان تخریب تاسیسات هسته ای ایران را ندارد
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی اعتراف کرد اسراییل توانمندی تخریب تاسیسات هسته ای 
ایران را ندارد. شبکه ۱۲ تلویزیون اسراییل به نقل از ایهود اولمرت نوشت: این ادعا که ما قادر به تهاجم 
به ایران هستیم یک الف بیجاست. به گفته نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، چنین رفتارها و 

الف هایی بیش از آن که نشانگر قدرت باشد، بیانگر ضعف ماست.
به گفت اولمرت، شرایط توافق هسته ای سابق از وضعیت فعلی که در آن هستیم بسیار بهتر است، 
این صرفا نظر شخصی من نیست بلکه بسیاری از اعضای عالی رتبه سابقه موسسه نظامی اسراییل 

هم همین نظر را دارند. 
وی افزود: پس بهتر است که بنشینیم و منتظر دستیابی قدرت های بزرگ به توافق هسته ای جدیدی 

با ایران باشیم، توافقی که بتواند پاسخگوی خواست های اسراییل باشد.

کافه سیاست

روزنامه جمهوری اســالمی نوشــت: سفر 
یک هیئت سیاســی از دولــت خودخوانده 
طالبان به ریاســت مولــوی امیرخان متقی 
،سرپرســت وزارت امور خارجه این دولت به 
تهران که در روز شنبه ۱۸ د یماه جاری صورت 
گرفت، گمانه زنی هایی را در محافل سیاسی 
و رسانه ای کشورمان پدید آورد که روشنگری 
درباره آن هــا ضــرورت دارد. در همان روز، 
بعضی منابع خبری افغانــی اعالم کردند در 
جریان سفر سرپرســت وزارت امور خارجه 
دولت طالبان، ســفارت خانه افغانستان به 
طالبان تحویل داده شد. این خبر، بالفاصله 
با تکذیب وزارت امور خارجه کشورمان مواجه 
شــد، ولی مقامات وزارت خارجــه توضیح 
بیشــتری در این زمینه ندادند. شــاید علت 
این بود کــه ســفارت خانه افغانســتان در 
تهــران در تاریــخ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ یعنی حدود 
یک ماه قبل با نامــه همین مولوی امیرخان 
متقی از سفیر سابق افغانستان خلع ید و به 
شخص جدیدی سپرده شــده بود. با اینکه 
ماجرای سفارت افغانستان در تهران به این 
روز ها مربوط نمی شود، شــایعه تحویل آن 
به طالبان همزمان با سفر سرپرست وزارت 
خارجه این گــروه به تهران، ایــن تصور را در 
افکار عمومی به وجود آورد که ممکن اســت 
این اقــدام مقدمه ای بــرای حرکت دولت 
جمهوری اسالمی ایران به سوی به رسمیت 
شــناختن دولت طالبان باشد. تکذیب خبر 
مربوط به تحویل ســفارت نیز شــاید نوعی 
واکنش به همین تصور بــود تا افکار عمومی 
به این اطمینان برسد که مسئوالن ارشد نظام 
جمهوری اســالمی به شــرطی که درباره به 
رسمیت شــناختن هر دولتی در افغانستان 
مطرح کرده اند، کامال پای بند هستند و هیچ 
تغییری در این سیاســت به وجــود نیامده 
است. ماجرای سفارت نیز به حل مشکالت 
انباشــته شــده کنســولی مربوط به اتباع 
افغانســتان در ایران مربوط بوده و جمهوری 

اسالمی ایران در این زمینه نقشی ندارد. 

بین الملل

میدل ایست آی گزارش داد: آمریکا و بازی با مجموعه ای از کارت های سوخته در مذاکرات وین

بیم و امیدهای توافق
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معاون اقتصادی استانداری:

1۸0 واحد صنعتی در اصفهان توسط بانک ها تملک شده است
معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ۱۸۰ واحد صنعتی در استان اصفهان توسط بانک ها تملک 
شده که برخی از این صنایع نیز راکد است. امیررضا نقش در حاشــیه کارگروه تسهیل کسب و کار 
استان اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: برخی از شرکت ها برای انجام فعالیت های صنعتی  در روند 
اجرای کار با توجه به تورم و افزایش قیمت ها دچار مشکالتی در سرمایه در گردش و سرمایه ثابت 
شده اند ، در استان اصفهان نیز  ۱۸۰ واحد صنعتی  توسط بانک ها تملک شده  که برخی از این صنایع  
راکد است. به گفته نقش؛ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت را برای طرح های صنعتی نیمه تمام 
استان اصفهان جذب کردیم که اگر این طرح سریع تر اجرایی شود، می توان در آینده نزدیک یک هزار 
و ۲۰۰ فرصت شغلی جدید را در استان ایجاد کرد. در استان اصفهان بررسی ۳۰۰ پرونده صنعتی  دارای 
مشکل  در دستور کار قرار دارد و  پرونده ها در حال رسیدگی است. نقش گفت: ظرفیت های خوبی 
در تبصره های ۱۵ و ۱۶ بودجه وجود دارد که باید در زمان مناسب و به درستی جذب شود، البته برای 

تبصره ۱۸ نیز همچنان وقت داریم و صنایع می توانند از وام های بانکی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

اقدامات احیای زاینده رود سرعت گرفت
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: اقداماتی که در گذشته برای احیای  رودخانه زاینده 
رود در حال انجام بوده مانند تسریع در آزادسازی حریم بســتر، محدود کردن چاه های غیرمجاز، 
طراحی و انتخاب پیمانکار برای استفاده از پســاب موجود سرعت گرفته است. در روزهای گذشته 
برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی به نقل از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبری مبنی 
بر تصمیم مسئوالن برای عدم تامین حقابه کشاورزان منتشر کردند که نگرانی هایی از سوی مردم 
و به ویژه کشاورزان را در پی داشت. شرکت آب منطقه ای باالفاصله این خبر را تکذیب کرد. حسن 
ساسانی ضمن تکذیب مجدد این خبر اظهار داشــت: ما در جلسه ای که هفته گذشته با کشاورزان 
داشتیم، تصمیم برای عدم تامین حقابه اصال مطرح نشد و هرگونه تصمیم گیری با همکاری صنف 
کشاورزان  و سازمان جهاد کشاورزی در کارگروه سازگاری با کم آبی استان است. وی در خصوص 
اقدامات جهت احیای رودخانه زاینده رود افزود: کارهایی که در گذشــته در حال انجام بوده مانند 
تسریع در آزادسازی حریم بستر، محدود کردن چاه های غیر مجاز، طراحی و انتخاب پیمانکار برای 
استفاده از پساب موجود سرعت گرفته است. همچنین ساماندهی رودخانه که در باالدست به طول 
۲4۰ کیلومتر انجام شده بود، عملیات اجرایی برای ادامه فعالیت آن با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد 

ریال به زودی آغاز خواهد شد.

شایعه تامین نشدن حقابه کشاورزان اصفهان صحت ندارد
روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای اصفهان خبر منتشــر شــده درباره تأمین نشدن حقابه های 
کشاورزان اصفهانی را تکذیب کرد. روابط عمومی  شــرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد: برای 
افزایش خروجی سد زاینده رود تا امروز هیچ گونه تصمیم گیری نشده است. حجم ذخیره آب این 
سد تا هفته گذشته ۱۹۲ میلیون متر مکعب بوده که به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با توجه به اینکه خروجی سد از ورودی آن بیشتر است طی روزهای آینده کاهش مختصری از حجم 
را خواهیم داشت. در روز های گذشته برخی از رسانه های محلی و شبکه های مجازی استان به نقل 
از حسن ساسانی، مدیرعامل  شرکت خبری مبنی بر تأمین نشدن حقابه های کشاورزان استان را 
منتشر کرده اند. بنا بر اعالم  این روابط عمومی هر گونه تصمیم گیری با همکاری صنف کشاورزان 
و سازمان جهاد کشاورزی در کارگروه سازگاری با کم آبی گرفته خواهد شد.  مردم این استان برای 
دریافت اطالعات به نشانی www.esrw.ir مراجعه و به اخباری که در شبکه های اجتماعی به قصد 

بر هم زدن آرامش و امنیت روانی مردم منتشر می شود، توجه نداشته باشند.

روز ۱۶ آذر امســال انحراف به چپ کامیون      حرمت سادات متولی
کشــنده )تریلی( بــا اتوبــوس در آزادراه 
کاشان- قم، مرگ ۸ تن از هموطنان مان را رقم زد. در این حادثه ۱۶ نفر 
مصدوم شدند که یکی از آنان بر اثر شدت جراحات در راه بیمارستان جان 
خود را از دست داد. علت تصادف، خستگی و خواب آلودگی راننده تریلی 
اعالم شد و به دنبال آن نشست اعضای کمیسیون ایمنی راه های استان 
اصفهان تشکیل و جایگزینی نیوجرسی )حفاظ بتنی( با گاردریل در آزادراه 
مصوب شد. استان اصفهان با 4۶۰ کیلومتر طوالنی ترین شبکه آزادراهی و 

با ۲ هزار و ۲4 کیلومتر طوالنی ترین شبکه بزرگراهی را در کشور دارد.

آزادراه امیرکبیر پیر شده
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: ۹ درصد از 
آزادراه های کشــور در این استان واقع شــده و اصفهان از نظر طول شبکه 
آزادراهی رتبه اول کشور را دارد. سرهنگ اصغر زارع اظهار کرد: در حوادث 
رانندگی آزادراهی استان، از ابتدای امســال تا ۱۶ آذر، ۳۸ تن جان خود 
را از دست دادند و ۲۱۵ نفر نیز مصدوم شــدند.  آزادراه امیرکبیر و سان آرا 
ترافیک سنگین و البته راه گشای شمال- جنوب و شمال شرق- غرب را 
دارد که اگر آزاد راه اصفهان- کاشان- قم وجود نداشت جاده های دیگر، 
جوابگوی تردد نبود اگرچه باید اذعان کرد آزاد راه امیرکبیر، پیر شده است. 

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: عمر هر آزادراه 
به میزان بهسازی آن وابسته است و گاردریل هایی که در زمان تاسیس و 
ساخت آزادراه نصب کردند بر اساس اســتاندارد های جدید باید از وسط 
جاده جمع و نیوجرســی مفصــل دار جایگزین می شــد. وی اظهار کرد: 
گاردریل آزادراه در بحث ایمنی جوابگو نیست و با توجه به موارد خطرساز 

در این مسیر، احتمال تکرار حوادث ناگوار وجود دارد.

جایگزینی نیوجرسی مفصل دار با گاردریل از سال 94 مطرح بود
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: بعد از تصادف 
مرگبار ۱۶ آذر، ســهم آزادراه در وقوع این حادثه ۵۰ درصــد ارزیابی و در 
کمیسیون ایمنی راه های استان مصوب شــد در آزادراه امیرکبیر با توجه 
به طول کمتر آن در مدت یک سال و در آزادراه ســان آرا ظرف دو سال با 
اولویت نقاط پرحادثه، طرح جایگزینی نیوجرســی با گاردریل اجرا شود. 
سرهنگ زارع ادامه داد: پلیس راهور از سال ۹4 طی مکاتباتی اجرای این 
طرح را خواستار شده بود و این بار اگر مصوبات کمیسیون ایمنی راه های 
استان در مدت مقرر به نتیجه نرسد از طریق مقام قضایی اقدام می کند 
که البته اکنون نیز مراتب به دادستان کاشان اطالع داده شده است. نکته 
دیگر ضرورت ترمیم به گفته وی؛روکش آسفالت آزادراه است، چون اکنون 
خودرو  های سنگین به سبب خرابی آسفالت در خط سوم تردد می کنند، 

جریمه را می پذیرند تا ضرر اســتهالک خودروی شان را متحمل نشوند. 
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در خصوص وضع 
روشــنایی آزادراه امیرکبیر نیز گفت: همه راه نیاز به روشــنایی ندارد، اما 
اجرای روشنایی برای نقاط پرخطر و مه گیر ضروری است. به گفته سرهنگ 
زارع؛ باید توجه داشــت راه ها به مرور زمان فرســوده می شوند و هرچند 
بهسازی آن ها در وضع کنونی هزینه بر و سخت است، اما باید با همکاری 

همه دستگاه های مسئول در این زمینه اقدام کرد.

آزادراه، مناسب برای رانندگی، اما فریبنده
فرزاد دادخواه، معاون راهــداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
اســتان اصفهان گفت: با توجه به اینکه آزادراه، راهی بسیار مناسب برای 
رانندگی و به نوعی فریبنده برای راننده است در برخی موارد به دلیل رعایت 
نکردن سرعت مجاز، توجه نکردن به جلو و خواب آلودگی حوادث رانندگی 
رخ می دهد. وی ادامه داد: آزادراه کاشــان-قم در زمان افتتاح مطابق با 
آیین نامه دارای دو ردیف گاردریل استاندارد بود، اما در گذر زمان گاردریل ها 
دچار فرســودگی و بر اثر ضربه های جانبی نیازمند تعمیرات شد. معاون 
راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان افزود: به 
منظور جلوگیری از حوادث و کاهش تلفات و حوادث رانندگی در کمیسیون 
ایمنی راه های استان اصفهان مقرر شد تا شرکت نگهداری آزادراه کاشان-

قم هرچه سریع تر با اولویت جایگزینی نیوجرسی های بتنی، آشکارسازی 
و اصالح عالئم قوس  های موجود، بهسازی رویه های آسفالت در مقاطع 
نیازمند ترمیم، اصالح شیب های شیروانی و ایمن سازی پرتگاه ها اقدام 

کند.

ارزان ترین آزادراه کشور
فرامرز امیریان، مدیرعامل شرکت آزادراه امیرکبیر گفت: این مسیر جزو 
ارزان ترین آزادراه های کشور در پرداخت عوارض است و با وجود درآمد کم، 
طرح هایی نظیر جایگزینی حفاظ بتنی در 4۰ کیلومتر از مسیر اجرا شده 
است. امیریان ادامه داد: در صورت به روز شدن نرخ عوارض و مساعدت 
وزارت راه و شهرسازی در تامین قیر مورد نیاز و پرداخت سهم خود با وجود 
مشــکالت اجرایی و عملیاتی جایگزینی نیوجرســی کل مسیر در مدت 
۲ سال محقق می شــود. وی اظهار کرد: ۱۰ تا ۱۵ دستگاه سهم موثری در 
ایمنی تردد دارند که شــرکت آزادراه با سهم هفت تا هشت درصدی فقط 
یکی از آنهاست. در موضوع تصادف آذر، خواب آلودگی راننده تریلی بعد از 
۱۶ تا ۱۷ ساعت رانندگی مداوم علت حادثه بوده است. مدیرعامل شرکت 
آزادراه امیرکبیر گفت: حتی نصب گاردریل نو و دوپوسته کردن آن مانع عبور 
عرضی تریلی نمی شود، چون نمی تواند جلوی ضربه خودروی سنگین با 
۲۵ تن وزن و ۳۵ تا 4۰ تن بار و سرعت۱۲۰ تا ۱۳۰ کیلومتر را بگیرد. به گفته 
امیریان؛ ۹۰ درصد تصادفات کنونی بر اثر برخورد وسایل نقلیه سنگین بوده 
و راهکار رفع آن ممنوعیت تردد از آزادراه و حرکت آن ها در مسیر جداگانه 
مثل جاده قدیم کاشان-قم است.البته وزارت راه تاکنون با این درخواست 

به دلیل شرایط نامناسب و فرسودگی جاده قدیم، موافقت نکرده است.

رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی اســتان اصفهان گفت: زمانی 
که برچســب بی اعتمادی به محصوالت کشاورزی 
ایران می خورد، این اتفاق می تواند چرخه صادرات را 
مختل کند. احمدرضا همتی درباره مشکل برگشت 
محصوالت صادراتی کشاورزی به کشور، اظهار کرد: 
معتقدم که تحریم ها و همچنیــن تهاتر محصوالت 
کشاورزی بین ایران و این کشورها، باعث بی توجهی 
به استانداردها و از دســت دادن بازارهای صادراتی 
محصوالت کشاورزی می شود. وی افزود: به عنوان 
مثال به دلیل پول های بلوکه شــده ایران در هند، به 

جای پول از هند، چای وارد کشور می شود که در این 
شرایط به اســتانداردهای موجود توجه نمی کنیم. 
رییــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه در 
بحث مرجوع شدن محصوالت کشاورزی از کشورهای 
مختلف به ایران اعالم شــده که باقی مانده سموم 
در محصوالت کشــاورزی بیش از استاندارد موجود 
اســت، گفت: اینکه کجا این بی دقتی صورت گرفته، 
مشخص نیست و ناشــی از عدم نظارت درست بر 
تولید محصوالت کشــاورزی از کاشــت تا برداشت 
است؛ به عنوان مثال از حدود 4۰۰۰ هزار گلخانه موجود 
که شاید این بی دقتی از سوی ۳۰ درصد آنها صورت 
گرفته، اما بقیه کشاورزان و صادرکنندگان چوب بی 
دقتی را خورده اند. وی بــا تاکید بر اینکه به طور قطع 
نیازمند پاالیش بیشتر بر روی محصوالت صادراتی 

کشــاورزی هســتیم، افزود: مردم در داخل کشور 
معتقدند که خارجی ها محصوالت کشــاورزی ایران 
را به دلیل نداشتن استانداردها برگشت می زنند، اما 
همین محصوالت بدون هیچ نظارتی بر نوع و میزان 
مصرف سموم، سر سفره شان می آید. همتی ادامه 
داد: البته برخی از این مســائل سیاســی است، اما 
زمانی این شرایط نمود پیدا می کند که ما بهانه منطقی 
دست مصرف کنندگان بیرونی دهیم و آنها نیز به دلیل 
این نقطه ضعف  محصوالت کشاورزی ایران را آنالیز 
کرده و متوجه باقی مانده سموم باال در آنها می شوند، 
بنابراین در این شــرایط نه تنها به ســالمت غذایی 
محصوالت کشــاورزی در داخل اهمیت نمی دهیم 
و به نوعی مرگ های خاموش کشــور همچون انواع 
بیماری ها و سرطان ها، ناشی از عدم نظارت بر رعایت 

استانداردها در محصوالت کشاورزی است.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان مطرح کرد:

اختالل در صادرات با برچسب بی اعتمادی به محصوالت کشاورزی

خبر روز

پیش بینی برداشت 90 هزار تن چغندر قند در استان اصفهان
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: میانگین عملکرد استان 
اصفهان در محصول چغندر قند حدود ۶۰ تن در هکتار است. اصغر رستمی اظهار کرد: در سال زراعی 
جاری حدود هزار و ۷۰۰ هکتار کشت چغندر قند را در استان داشته ایم که تاکنون نزدیک به ۱4۰۰ هکتار 
برداشت شده و پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۰ هزار تن چغندر قند در استان اصفهان برداشت 
شود. شهرستان های فریدن، برخوار، شاهین شهر، فالورجان و اصفهان بیشترین سطح زیر کشت 
چغندر قند را به خود اختصاص داده اند. روزانه هزار و ۲۰۰ تن چغندر قند از مزارع شهرســتان فریدن 
برداشت و روانه کارخانه قند اصفهان می شود. بر اســاس آمار در تاریخ ۶ دی ماه امسال دو کارخانه 
اصفهان و نقش جهان در مجموع  4۸۰ هزار تن چغندر قند خریداری کرده اند که ۶۰ هزار تن آن از استان 
اصفهان بوده است. به گفته اصغر رستمی، بالغ بر ۸۰ در صد سطح زیر کشت چغندر قند استان اصفهان 

تحت آبیاری نوین قرار دارد.

پایان حیات 1۵ درصد از قنوات استان اصفهان
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: در سال های اخیر با حفر چاه های 
عمیق و افزایش خشکسالی، بسیاری از قنوات قدیمی در استان از بین رفته است. مجید امینی اظهار 
کرد: در کل کشور 4۷ هزار رشته قنات وجود دارد که ۱۰ درصد آن در استان اصفهان است و پنج هزار و 
۸4 هکتار از مزارع و باغ های استان را آبیاری می کند. حدود ۱۵ درصد از قنوات استان در پی کاهش 
بارش ها، خشک شده و وضع کاریز ها به عنوان میراثی کهن و شاهرگی حیاتی هر روز بحرانی تر می شود. 
به گفته وی؛ اکنون ۷۰ درصد از قنوات استان نیازمند مرمت، بازسازی و الیروبی هستند که بازسازی 
هر کیلومتر از این شبکه۶۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. بیشترین تعداد قنات در استان اصفهان با 
۵۵4 رشته در شهرستان کاشان و بیشترین طول شبکه کاریز با ۳۶۹ کیلومتر در شهرستان اردستان 
است.   4۷۳ رشته قنات در اردستان وجود دارد که امسال حدود ۱۲۰ رشته قنات بازسازی و مرمت شده 
است. چندی پیش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان گفته بود: حفر چاه های غیرمجاز مهم 
ترین تهدید برای حیات قنوات است و درصورتی که کشاورزان در استفاده از آب سفره های زیر زمینی 

صرفه جویی نکنند، پیش بینی می شود در تابستان سال آینده باقی مانده کاریز ها نیز خشک شوند.

سرپرست فرمانداری آران و بیدگل مطرح کرد:

 لزوم تغییر الگوی کشاورزی آران و بیدگل به سوی
کشت گیاهان دارویی

سرپرست فرمانداری آران و بیدگل گفت: تغییر الگوی کشاورزی آران و بیدگل به سوی کشت گیاهان 
دارویی الزم است مورد توجه کشاورزان این شهرستان قرار گیرد. علی اکبر رضایی در دیدار با جمعی از 
اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و تعاونی دامداران شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: 
بحران آب یکی از موضوعات جدی است که مردم و مسئولین باید برای برون رفت از این بحران اقدامات 
الرم را انجام دهند. وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی آب زیادی مصرف می شود، ابراز داشت: از این 
رو الزم است در بخش کشاورزی هم برای بهینه شدن محصوالت و هم صرفه جویی در آب مصرفی از 
فناوری و تکنولوژی های نوین استفاده شود. سرپرست فرمانداری آران و بیدگل با اشاره به اینکه باید 
کشاورزان و دامداران مورد حمایت بخش های مختلف اجرایی و خدماتی قرار بگیرند، تصریح کرد: 
کشاورزان نیز باید به سمت فناوری های نوین پیش بروند چراکه غفلت کشاورزان و دامداران از این مهم 
باعث کاهش بهره وری و تولید می شود. وی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان آران و بیدگل هفت 
هزار و ۶۰۰ بهره بردار در بخش کشاورزی وجود دارد، خاطرنشان کرد: از این تعداد بیش از پنج هزار نفر 
عضو نظام صنفی کشاورزی هستند. رضایی یکی از راه های موثر در صرفه جویی در آب را تغییر الگوی 
کشت کشاورزان در شهرستان آران و بیدگل دانست و گفت: اجرای این سیاست باعث تحقق اهداف 

توسعه پایدار کشاورزی، اشتغال زایی و افزایش درآمد می شود.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس اتحادیه بارفروشان می گوید خبرهای بازگشت محصوالت کشــاورزی ایران در چند وقت اخیر، تمایل مردم را برای خرید میوه کاهش داده است. مصطفی 
دارایی نژاد با بیان اینکه وضعیت بازار میوه خوب نیست، گفت: روزانه ۱۰ تا ۲۰ هزار تن ورودی بار میدان مرکزی میوه و تره بار است که قبال این میزان بار تا روز بعدش به 
فروش می رفت. اما شب قبل ورودی بار به میدان ۸۵۰۰ تن بود که ۲۵۰۰ تن آن تا کنون باقی مانده است. اینکه میوه در میدان مرکزی خریداری نمی شود، یعنی مردم در 
سطح شهر از مغازه ها میوه نمی خرند. وی ادامه داد: قدرت خرید مردم کاهش یافته است و تمایلی به خرید میوه ندارند. از طرفی خبرهایی که چند وقت اخیر در خصوص 
برگشت محصوالت کشاورزی ایران منتشر شده نیز از این تمایل کاسته است. در حالی که باید گفت محصوالت ما همگی سالم هستند. رییس اتحادیه بارفروشان گفت: 
اگر این روند ادامه پیدا کند، میوه ها بر روی دست کشاورزان می ماند و آنها ضرر خواهند کرد. چندی پیش روسیه، فلفل دلمه های ایران را به دلیل استفاده از چهار نوع 
سم شناخته نشده در این کشور برگشت زد. بعد از آن هند و امارات، کیوی ایران را به دلیل وجود نوعی آفت )شپشک( برگشت زدند که سازمان گیاه پزشکی کشور وجود 
این نوع آفت را تکذیب کرد. ازبکستان نیز چندین محموله از سیب زمینی ایران را برگشت داد که مقامات مسئول علت آن را وجود خاک همراه سیب زمینی اعالم کردند.

مردم میوه نمی خرند!
رییس اتاق بازرگانی تهران:

طی 40 سال گذشته همواره 
کسری بودجه داشته ایم

رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید در طول چهار 
دهه گذشته کشور همواره با کسری بودجه مواجه 
بــوده و دولت ها برای جبران آن دســت در جیب 
مردم کرده اند. مســعود خوانســاری در مراسم 
تقدیر از صادرکنندگان نمونه اســتان تهران اظهار 
کرد: بررســی عملکرد بودجه در طول 4۰ ســال 
گذشته نشان می دهد که ما همواره درآمدمان از 
هزینه های مان پایین تر بوده است. تحت تاثیر این 
شرایط دولت ها همواره با کســری بودجه مواجه 
بوده  و همین موضوع باعث افزایش تورم و چاپ 
پول جدید شده است. وی با بیان این که بسیاری 
از کشــورها برای حفظ آمار صادراتی خود ارزش 
پول ملی شان را پایین نگه می دارند، توضیح داد: 
کشــوری مانند چین در طول سال های گذشته با 
استفاده از همین شیوه بازارهای صادراتی بزرگی را 

به دست آورده است. 
ترکیه نیــز هرچند با مشــکالت اقتصادی مواجه 
شــده اما با اســتفاده از کاهش ارزش پول ملی 
صادرات خود را افزایش داده اســت. رییس اتاق 
بازرگانی تهران ادامــه داد: ما از ســال ۱۳۶۷ که 
ارزش پول ملی مان کاهش پیدا کــرد تا امروز نه 
تنها از این فرصت استفاده نکرده ایم که حتی برای 
صادرکنندگان مشــکالتی نیز به وجود آورده ایم. 
متاســفانه دولت ما با توجه به درآمدهای نفتی 
خود را از بخش خصوصی بی نیاز می داند و همین 
موضوع بستر بسیاری از مشکالت اقتصادی را به 
وجود آورده است. خوانساری با اشاره به افزایش 
درآمدهای نفتی حد فاصل ســال های ۱۳۸4 تا 
۱۳۹۲ بیان کرد: ما در این ســال ها حــدودا ۷۰۰ 
میلیارد دالر درآمد ارزی داشته ایم و بیشترین آمار 
واردات کشور نیز به همین دوره اختصاص دارد. ما 
حتی به برخی کاالهای وارداتی یارانه دادیم و این 
باعث شد تولیدات داخلی نیز از خارج تامین شود. 
به گفته وی، وقتی دولت ها به درآمد ارزی گسترده 
دسترســی پیدا می کنند، با وارد کردن پول آن به 
اقتصاد ایران خود باعث ایجاد تورم جدید می شوند. 
در کنار آن بی توجهی به ظرفیت های صادراتی نیز 
باعث شــده حتی ایران در حوزه هایی که توانایی 
رقابت باالیی دارند نیز از عرصه کنار بروند که این به 

هیچ عنوان به نفع اقتصاد ملی نیست.

ترددپرخطردرآزادراهخستهکاشان-قم؛آیازورمصوباتبهقیمتهامیچربد؟

ارزان ترین آزادراه مرگ!

کارگران شریف معادن 
زغال سنگ در شمال ایران

مطابــق قانــون کار، معدنــکاری جزو 
مشــاغل ســخت و زیان آور محسوب 
می شــود و یکــی از دغدغه های اصلی 
کارگران کمبــود تســهیالت و خدمات 
اســت؛ کارگران معادن نباید بیشــتر از 
۶ ساعت در روز و ۳۶ ســاعت در هفته 
فعالیت کنند این در حالی است که اکثر 
کارگران این بخش در سراسر کشور در 

۲ تا ۳ شیفت کاری فعالیت می کنند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا
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معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری: 

 برای سنجش یادگیری دانش آموزان، آزمون حضوری ضروری است
مشکالت ناشی از شیوع بیماری کرونا تنها مختص موضوعات سالمت 
و اقتصاد نیست، از همان ابتدای شــیوع این بیماری در ایران با توجه به 
حساســیت موجود بر کودکان و نوجوانان و به دلیل اینکه در مدارس و 
دانشگاه ها امکان رعایت صحیح شیوه نامه های بهداشتی وجود نداشت، 
مدارس و دانشگاه ها تعطیل و به امید بازگشت روزهای بدون ویروس 
کرونا تشــکیل کالس های درس به آینده ای نامعلوم موکول شد، اما با 
گذشت چندماه و زمانی که مشخص شد این ویروس برای مدت طوالنی 
مهمان مردم جهان اســت، پیدا کردن راهی برای ادامه تحصیل کودکان 
و نوجوانان ضروری شــد. حضور در فضای مجازی برای دانش آموزان 
و معلمانی که همواره ســرکالس درس حاضر شده و به صورت حضوری 
به آموزش و یادگیری می پرداختند، ســختی های فراوانی داشت و این 
موضوع برای همه بدیهی اســت که آموزش غیرحضوری کیفیت الزم را 
نداشته و نمی تواند به اندازه ارتباط مستقیم معلم و دانش آموز در انتقال 
مطالب درسی موثر باشد، اما تنها راه ادامه تحصیل دانش آموزان و حفظ 
سالمت آن ها اســتفاده از آموزش غیرحضوری بود. خوشبختانه امروز 
باتوجه به بهبود شرایط شیوع بیماری کرونا در ایران تشکیل کالس های 
درس به سمت و سوی حضوری حرکت کرده و این امید وجود دارد که در 
صورت اوج نگرفتن مجدد بیماری کرونا شرایط مدارس و دانشگاه ها نیز 
روز به روز بهبود پیدا کرده و نحوه حضور در آن ها به روزهای پیش از شیوع 
بیماری کرونا بازگردد، اما باید دیــد آموزش چندین ماهه دانش آموزان 
به صورت مجازی چه تاثیری بر سطح دانش آن ها داشته است.  معاون 
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری  در خصوص 
میزان تاثیر کالس های غیرحضوری بر یادگیری دانش آموزان، اظهار کرد: 
حضور دانش آموزان و معلمان در فضای مجازی به صورت ناخواسته بود 
و پس از شرایط ایجاد شــده به دلیل شیوع بیماری کرونا در تمامی دنیا 
و لزوم رعایت قرنطینه تنها راهکار برای ادامه آموزش دانش آموزان بهره 
بردن از فضای مجازی و آموزش غیرحضوری بود. فیروز عسگری  ادامه 
داد: نکته بعدی این موضوع است که برخی معلمان و دانش آموزان سواد 
رسانه ای کافی نداشــته و بر تولید محتوای الکترونیکی مسلط نبودند، 
بنابراین معلمان و دانش آموزان در تولید و ارائه محتوا و بهره بردن از این 
محتوا مبتدی بودنــد و به همین دلیل مشــکالت فراوانی در این زمینه 
ایجاد شــد و تمامی افراد اعم از دانش آموزان ابتدایی تا دانشــجویان 
دانشگاهی دچار افت تحصیلی شدند. معاون متوسطه اداره کل آموزش و 
پرورش چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: در بسیاری از مناطق دوردست 
متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت الزم و در دسترس نبودن اینترنت برخی 
دانش آموزان امکان حضور در کالس های مجازی را نیافتند و در حقیقت 

به دانش آموزان خودخوان تبدیل شــدند، اما از ابتدای مهر سال جاری 
آموزش های غیرحضوری کاهش یافته و آموزش های حضوری در حال 
پررنگ شدن است. وی اضافه کرد: درحال حاضر می توان گفت تمامی 
مدارس موجود در چهارمحال و بختیاری به صورت حضوری به فعالیت 
خود ادامه می دهند، اما باتوجه به جمعیت کالس، دانش آموزان روزهای 
مشخصی سرکالس حاضر می شوند و کالس ها در مدارس با جمعیت 
پایین هرروز به طور حضوری برگزار می شــوند. عسگری تصریح کرد: در 
زمان چندماهه که کالس های درس به دلیل شرایط شیوع بیماری کرونا 
به صورت غیرحضوری برگزار شــد، متاســفانه دانش آموزان دچار افت 
تحصیلی شدند و این موضوعی است که نمی توان آن را انکار کرد و برای 
تمامی افراد روشن است. درحال حاضر تالش بسیاری برای جبران این 
افت تحصیلی از سوی معلمان و دانش آموزان می شود، زیرا دانش آموزان 
نیز به صورت کامل از وضعیت افت تحصیلــی خود آگاهی دارند. معاون 
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
باتوجه به نتایج حاصل از امتحانات می توان به میزان تاثیر آموزش های 
غیرحضوری در افت تحصیلی دانش آموزان پی برد، یادآور شــد: یکی از 
راه های جلوگیری از افت بیشتر در تحصیل دانش آموزان برگزاری حضوری 
امتحانات است، زیرا در آزمون غیرحضوری امکان کنترل بر نحوه برگزاری 
امتحان وجود ندارد و امکان سوءاســتفاده و تقلب از سوی برخی افراد 

وجود دارد و حتی معلم نمی تواند اطمینان حاصل کند خود دانش آموز 
سر جلســه امتحان غیرحضوری در حال پاسخگویی به سواالت است. 
وی بیان کرد: البته امتحانات در حال حاضر به صورت اســتاندارد برگزار 
می شوند و درحقیقت مطالبی که در کالس های حضوری و غیرحضوری 
بیان می شود، مورد ارزیابی قرار می گیرند و شرایط برگزاری کالس ها در 
سطح سواالت طرح شده موثر است. عسگری افزود: فسلفه امتحان این 
موضوع است که در فرآیند آزمون یک ارزیابی از وضعیت درسی دانش آموز 
انجام شود و در نتیجه به خود فرد و معلم یک شناخت از میزان یادگیری 
مطالب درســی ارائه می  کند، پس از پایان امتحانات نیز توســط معلم، 
مدرسه و اداره آموزش و پرورش تجزیه و تحلیل انجام می شود و در این 
صورت می توان نقاط ضعف و نقاط قوت در درس های مختلف را شناسایی 
کرد و برای جبران ضعف های درســی دانش آموزان برنامه ریزی انجام 
داد. معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، 
خاطرنشان کرد: بنابراین برای دستیابی به یک شناخت از سطح تحصیلی 
دانش آموزان و جلوگیــری از افزایش افت تحصیلی آن ها الزم اســت 
امتحانات به صورت حضوری و در شرایط کنترل شده و استاندارد برگزار 
شوند و با توجه به نتایج حاصل شده در امتحانات نوبت اول برای جبران 
ضعف ها و کمک به دانش آموزان ضعیف برنامه ریزی انجام شود که میزان 

افت تحصیلی در امتحانات نوبت دوم کاهش پیدا کند.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

 3۵ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن چهارمحال
ثبت نام کردند

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از ثبت نام بیش از ۳۵ هزار نفر در طرح نهضت ملی 
مســکن چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: ۱۰ هزار نفر در شــهرکرد حائز شرایط اولیه شناخته 
شدند. حسینعلی مقصودی افزود: از این تعداد تاکنون به چهار هزار نفر از متقاضیان پیامکی مبنی بر 
مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت برای تکمیل مدارک ارسال شده است و تا پایان ماه جاری 
ارسال پیامک برای تمامی متقاضیان دارای شــرایط انجام خواهد گرفت. وی در خصوص پیگیری 
ثبت نام متقاضیان در شهرستان ها نیز گفت: در شهرستان ها بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان 
متولی معرفی شده و به زودی برای شهرســتان ها هم این مراحل آغاز می شود. مقصودی در مورد 
تایید نهایی پرونده متقاضیان، تصریح کرد: کارگروهی در معاونت مسکن و ساختمان اداره کل برای 
پیشبرد همزمان مراحل بررسی و تایید نهایی مدارک و همچنین پاسخگویی به مشکالت متقاضیان 
تشکیل شده است. مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به ثبت نام مجردها در این طرح 
هم اشاره کرد و ادامه داد: از روز دوشــنبه ثبت نام برای مردان مجرد باالی ۲۳ سال آغاز شده است 
و تا یک ماه ادامه خواهد داشت. مقصودی خاطرنشان کرد: در زمان تحویل واحدها مجردین باید 
مدارک تاهل خود را ارائه کنند که در غیر این صورت قیمت واحدها به نرخ کارشناســی روز برای آنان 

محاسبه می شود.

 کاهش تقاضا در بورس، قیمت سیمان را در 
چهارمحال و بختیاری کاهش داد

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: باتوجه به عرضه سیمان 
در بورس، قیمت این محصول بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، باتوجه به کاهش تقاضا قیمت 
نیز کاهش پیدا کرده است. جهانبخش مرادی در خصوص علت کاهش قیمت سیمان در بازار، اظهار 
کرد: به علت رکود در صنعت ساختمان سازی باتوجه به سرد شدن هوا تقاضا برای خرید سیمان نیز 
کاهش پیدا کرده و کارخانجات نیز تولید خود را کاهش داده اند، همچنین قیمت آهن آالت نیز به همین 
علت کاهش داشــته اســت. وی در پایان با بیان اینکه کاهش تقاضا و قیمت مشکل جدی را برای 
کارخانجات سیمان ایجاد نکرده است، توضیح داد: تامین گاز یکی از مشکالت کارخانجات سیمان 

محسوب می شود که با جایگزین شدن مازوت به عنوان سوخت این مشکل برطرف شده است.

اجرای طرح »داد پزشک« در شهرستان بن
مدیرکل پزشــکی قانونی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح »داد پزشک« در شهرستان بن خبر 
داد و گفت: این طرح برای صدور جواز دفن و تسهیل خدمات اجرایی در مرگ های غیرجنایی اجرا 
خواهد شد. حمیدرضا نظیفی با بیان اینکه پزشکی قانونی از ادارات تابعه قوه قضاییه و به عنوان یک 
سازمان مستقل عملکرد مهمی در اجرای عدالت دارد، اظهار کرد: بیش از یک سوم پرونده های قضایی 
مستقیما به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود. مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری افزود: 
در ساماندهی جواز دفن در مرگ های غیرجنایی، پزشکی قانونی ارتباط مستقیم ندارد و سایر پزشکان 
دوره دیده به صورت علمی جواز دفن صادر می کنند، طرح دادپزشــک به همین منظور در شهرستان 
بن برای صدور جواز دفن و تسهیل خدمات اجرایی خواهد شد. وی بیان کرد: دادپزشکان، پزشکان 
متخصص و کارشناسان آموزش دیده ای هستند که نسبت به مشاوره به مراکز درمانی و کادر پزشکی 
و معاینات اجســاد و صدور جواز دفن اقدام می کنند، این افراد در صورت تشخیص فوت طبیعی و 
غیرضروری بودن ارجاع اجساد به پزشکی قانونی و تعیین دقیق علت فوت برای متوفی جواز دفن 

صادر خواهند کرد.
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مفاد آراء
10/86 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
هاي تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمي لنجان آگهي ميشود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001470 مورخ 1400/09/27 آقای محمود 
سبکتکين ريزی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ  يکباب خانه به مساحت 42/69 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22 
م الف: 1248202 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/87 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
هاي تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمي لنجان آگهي ميشود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
 1- راي شــماره 140060302015001418 مــورخ 1400/09/20  محمد علی 
آقا اسماعيلی ريزی فرزند رضا نسبت به ششدانگ قســمتی از  يکباب ساختمان 
به مساحت 2/18 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 
 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريداري شــده از مالک رســمي ابوالفتح قهرمان 

)جهت الحاق به پالک 4730 فرعی( 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22 
م الف: 1248555 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/88 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و 

امالک خور و بيابانک
برابر آراء صادره هيــات موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک خور و بيابانک 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 

متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک خور و بيابانک تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- رای شــماره 140060302029000145 مــورخ 1400/09/08 هيات  آقای 
محمد باقر يغمايی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 30 و کدملی 5409797582 
صادره از  خور  نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 844/30 
متر مربع قسمتی از  پالک شماره 577 فرعی از 3385  اصلی واقع در جندق بخش 6 
ثبت خور خريداری مع الواسطه از مالک رسمی  مشاعی ابراهيم يغمايی فرزند احمد 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22

م الف: 1248148 محمد علی بيطرف رئيس ثبت خور و بيابانک 
مفاد آراء

10/89 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و 

امالک خور و بيابانک
برابر آراء صادره هيــات موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک خور و بيابانک 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک خور و بيابانک تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- رای شــماره 140060302029000153 مــورخ 1400/09/16 هيــات  
آقــای ابوالقاســم غالمرضايی فرزند حســينعلی به شــماره شناســنامه 82  و 
کدملی 5409704584  صادره از خور  نســبت به شــش دانگ يکبــاب خانه  به 
مســاحت 196/03 متر مربع  قســمتی از  پالک شــماره يک  اصلــی واقع در 
 خور بخــش 5 ثبت خور خريداری مع الواســطه بصورت عادی از مالک رســمی 

علی اکبر افسر يغمايی
2- رای شــماره 140060302029000154 مــورخ 1400/09/17 هيات آقای   
ابوالقاســم غالمرضايی فرزند حســينعلی  به شــماره شناســنامه 82  و کدملی 
5409704584  صادره از خور  نســبت به شــش دانگ يکباب خانه  به مساحت 
302/33 متر مربع  قسمتی از  پالک شماره يک  اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت 

خور خريداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی اکبر افسر يغمايی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22

م الف: 1247788 محمد علی بيطرف رئيس ثبت خور و بيابانک 
مفاد آراء

10/90 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و 

امالک خور و بيابانک
برابر آراء صادره هيــات موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک خور و بيابانک 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 

متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک خور و بيابانک تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- رای شماره 140060302029000149 مورخ 1400/09/09 هيات  آقای سيد 
محمد موسوی فرزند سيد سليمان به شماره شناسنامه 22 و کدملی 1249910978 
صادره از  نايين  نسبت به شــش دانگ يکباب مغازه به مساحت 47/71 متر مربع 
 قســمتی از  پالک شــماره 4  اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت خــور خريداری

 مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی يحيی امينی فرزند حسين
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22

م الف: 1247809 محمد علی بيطرف رئيس ثبت خور و بيابانک 
مفاد آراء

10/91 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

شــماره  ورای   14006030200700  4108 شــماره   رای  بــر  برا
140060302007004107 مورخ  30 / 08 / 1400  هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام 
کرمی اشترجانی فرزند نصراله شما ره شناسنامه 23 وکدملی 1111285926 صادره 
از فالورجان نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ وخانم فاطمه کيانی اشترجانی 
به شــماره شناســنامه 7184 فرزند رضا دارای کد ملی 1110067577 صادره از 
فالورجان در يک دانگ مشاع از شش دانگ يک باب خانه به مساحت 58 / 338 
مترمربع پالک از 161 فرعی از 448 اصلی واقع در اشترجان خريداری مع الواسطه 
ازمالک رسمی خانم جواهرسلطان صالحی اشــترجانی محرزگرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/07

م الف: 1248023 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
10/92 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  4684 14006030200700 مورخ  05 / 10 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی هاديان قهدريجانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 167 
وکدملی 1111042561 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 
49/ 174 مترمربع پالک 1152 فرعی از 387 اصلی واقع در قهدريجان خريداری 
مع الواسطه ازمالک رســمی آقای اســد اله هاديان فرزند ابوالقاسم محرزگرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/07

م الف: 1257122 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
10/93 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  4086 14006030200700 مورخ  29 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد محمــدی فرزند امراله بشــماره شناســنامه 14 وکدملی 
 1111867496 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک باب مغازه به مســاحت

 65 / 18 مترمربع پالک 527 اصلی واقع در پالرت خريداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای خيراله محمدی پالرتی  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/07

م الف: 1257188 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
10/94  شــماره نامه: 140085602033003918- 1400/10/04 نظر به اينکه 
سند مالکيت مجاری دو سهم از شانزده سهم يک طاق روز دوشنبه قنات معروف 
ديزا پالک ثبتی شماره 68-   اصلی جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز در صفحه 299 
دفتر 20- امالک ذيل ثبت 43 و تحت شماره چاپی 38138 به نام علی اکبر عبقری 
فرزند محمد صادق  ثبت و صادر گرديده، سپس به موجب سند قطعی ثبت صداق 
20459 مورخ 1335/11/24 دفتر 7 نطنز به تمامی مورد ثبت به خانم توران عبقری 
فرزند ميرزا محمود انتقال قطعی گرديده ســپس نامبرده بموجب درخواست وارده 
139721702033002974  مورخ 1400/04/23 منضم به دو برگ استشــهاديه 
که امضاء شهود آن  به شــماره شناســه يکتا 140002155884000390 و رمز 
تصديق 765915 و شــماره 68161 مورخ 1400/08/17 که بــه تاييد دفترخانه 
اسناد رسمی 7 نطنز رسيده است مدعی مفقود شدن ســند مالکيت پالک مرقوم 
در اثر اسباب کشی مفقود گرديده است  و درخواست ســند مالکيت المثنی نموده 
است ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1257265  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  نطنز
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خودکفایی مددجویان اصفهانی؛ ارمغان تسهیالت کمیته امداد
امسال ۹ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان تسهیالت برای اجرای ۱۸۶ طرح کشاورزی به مددجویان کمیته 
امداد در استان اصفهان پرداخت شده است.معاون اشــتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان اصفهان، اجرای طرح های اشتغال زا را زمینه ساز خودکفایی مددجویان و خانواده 
آن ها دانست و گفت: این طرح ها در زمینه های زراعت، گلخانه، باغداری و کشت گیاهان دارویی در این 
استان اجرا شده است.احمد رضایی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را در ایجاد فرصت های شغلی 
بیشتر در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر ها موثر دانست و افزود: اجرای 
طرح های خودکفایی در حوزه کشــاورزی یکی از راه های کاهش نابرابری سطوح درآمدی در مناطق 
شهری و روســتایی و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان اســت.وی به سکونت بیش از ۳۱ درصد 
مددجویان در روستا ها ی استان اشاره کرد و افزود: براساس پتانسیل های موجود، اشتغال در زمینه 

کشاورزی در این استان ایجاد شده است.

 آزادی بیش از 2 هزار زندانی با تالش شورای حل اختالف
استان اصفهان

رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان گفت: با تالش شورا های حل اختالف حوزه های قضایی 
استان اصفهان در ۹ ماهه اول امسال ۲ هزار و ۱۹ زندانی از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده های خود 
بازگشتند.به گفته سید محمد موسویان، پرونده هزار و ۲۹۱ نفر با همت و وساطت شعب شورای حل 
اختالف و ۷۲۸ نفر با تالش و پیگیری های شــعب ویژه زندان استان اصفهان به مصالحه و در نهایت 
آزادی زندانی منتهی شده است.از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار و ۱۹ زندانی با تالش شورای حل اختالف 

استان اصفهان از زندان آزاد شده اند.

اجرای 300 برنامه فرهنگی در بقاع شهرستان برخوار
۳۰۰ برنامه فرهنگی امسال در بقاع متبرکه شهرستان برخوار تولید و از شبکه اصفهان پخش شده است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار افزود: ۹۵ درصد از این برنامه ها در امامزاده نرمی 
تولید می شود.حجت االسالم محسن ضیایی، تعداد سند های مالکیت صادر شده این شهرستان را 
در امسال ۱۵ جلد سند مالکیت بیان کرد و گفت: این شهرستان دارای ۱۳ بقعه است به طوری که در هر 
هفت شهر یک بقعه و دوبقعه نیز در روستا هاست، از این تعداد بقعه امامزاده نرمی شاخص کشوری 
شناخته شده است.وی به وجود ۲۲۰ موقوفه در شهرستان برخوار اشاره کردو افزود: از این تعداد ۱۴۰ 
موقوفه مساجد و امامزادگان و ۸۰ موقوفه نیز موقوفات متصرفی هستند که درآمد دارند.رییس اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار، عمده موقوفات شهرستان برخوار را در حوزه کشاورزی و تحت 
تاثیر خشکسالی کنونی دانست و گفت: این معضل باعث شده که مستأجران تمایل به تغییر کاربری و 
یا برگرداندن موقوفه به اوقاف را دارند.حجت االسالم ضیایی عمده نیات موقوفه ها ی این شهرستان 
را در حوزه های روضه خوانی، کمک به مستمندان وکمک به طالب بیان کرد و افزود: در این زمینه نیز 
موقوفات بزرگی از جمله ملک التجار با ۴۰۰ هکتار و موقوفه میرزاعلی اکبر خانی است که کاربری آن ها 

کشاورزی، مسکونی، تجاری و کارگاهی به شمار می رود.

آتش سوزی انبار ضایعات در خمینی شهر
انبار ضایعات در خمینی شهر استان اصفهان در آتش سوخت.رییس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری خمینی شهر گفت: در این حادثه که ساعت ۱۲ و ۵۹ دقیقه بامداد سه شنبه رخ داد، 
آتش نشانان از ایستگاه های ۱و۴ سازمان به محل حادثه واقع در خیابان شهیدان موسوی اعزام شدند 
و آتش را مهار کردند.مهدی مرادیان افزود: با توجه به گستردگی آتش سوزی و حجم زیاد ضایعات مهار 

کامل آن، ۷ ساعت به طول انجامید.

فعالیت 20 مرکز اورژانس اجتماعی در استان اصفهان؛

خشونت  خانگی در صدر تماس های خط ۱۲۳

کارشناس مســئول اورژانس اجتماعی اســتان اصفهان در خصوص 
ماهیت اورژانس اجتماعی، اظهار کرد: اورژانس اجتماعی یک خدمت 
اجتماعی است که توسط متخصصان روانشناس و مددکار ارائه می شود 
و به عنوان یک برنامه تخصصی دارای سه فعالیت کامال مجزا اما به هم 
پیوسته اســت. خط ۱۲۳ یکی از این فعالیت هایی است که به صورت 
شبانه روزی از هر نقطه شهرستان های استان اصفهان امکان برقراری 
تماس دارد. واحدهای سیار متشــکل از تیم مددکار و روانشناس، با 
اطالع خط ۱۲۳ وارد عمل شده و در موارد مورد نیاز تیم های تخصصی 
مداخله ای به هنگام، رایگان و در دســترس ارائــه خدمات می دهند.

عباس توفیقی زواره با اشاره به تعداد مراکز اورژانس اجتماعی استان 
اصفهان، ادامــه داد: در حال حاضر اســتان اصفهــان دارای ۲۰ مرکز 
اورژانس اجتماعی است که سهم شــهر اصفهان از این تعداد دو مرکز 
است و مابقی مراکز در شــهرهای آران وبیدگل، کاشان، فریدون شهر، 
شاهین شهر، خمینی شهر، فالورجان، بهارستان، فوالدشهر و زرین شهر 

دایر و در حال فعالیت هستند.
کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
اورژانس اجتماعی دارای ســه سطح است. ســطح یک تنها مختص 
شهر اصفهان بوده، به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است و افراد 
به صورت خود معرف یا از طریق مراجع قضایی بــه مراکز ارجاع داده 

می شوند. مرکز سطح یک شهر اصفهان واقع در خیابان مصلی است و به 
علت پراکندگی شهر اصفهان یک مرکز سطح سه نیز در منطقه عاشق آباد 
اصفهان دایر است تا سمت دیگر شهر نیز تحت پوشش قرار گیرد.وی 
اضافه کرد: فعالیت های مرتبط با اورژانس اجتماعی شامل حوزه های 
اجتماعی مانند خودکشی، خشــونت های خانگی یا مواردی است که 
به هر دلیلی افراد در معرض آســیب های اجتماعی با این خط تماس 
می گیرند. موارد گزارش شده به خط ۱۲۳ بیشتر شامل خشونت های 

خانگی مانند همسرآزاری، کودک آزاری و سالمندآزاری است.
توفیقی زواره اظهار کرد: به صورت شــبانه روزی و در طول ۲۴ ساعت، 
حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ تماس با این خط برقرار می شود که از این تعداد ممکن 
است ۴۰ تا ۵۰ تماس جزو تماس های مرتبط با فعالیت های اورژانس 
اجتماعی باشد. به طور متوسط حدود یک هزار و ۱۰۰ تماس طی ۹ ماهه 
سال جاری با خط ۱۲۳ گرفته شده است. تماس ها از هر جای استان 
اصفهان که برقرار شود کارشناسان، مورد گزارش شده را به کارشناسان 
شهرســتان مربوطه اطالع می دهند و در صورت نیاز به مداخله جدی، 

مداخله صورت می گیرد.
وی با اشاره به باالتر رفتن درصد گزارش های خشونت خانگی در طول 
شیوع بیماری کرونا، ادامه داد: در طول سال های شیوع بیماری کرونا، 
موارد گزارش شده از خشونت های خانگی به خصوص سالمندآزاری 

و همســرآزاری با توجه به شرایط قرنطینه و ســایر موارد، درصدهای 
باالتری را به خود اختصاص داده است.

این کارشــناس ارشــد روانشناســی افزود: تمام تالش کارشناسان 
اورژانس بر این اســت که شــرایطی فراهم کنند تا در صــورت ایجاد 
آسیب های اجتماعی برای جامعه هدف خود، با ارائه خدمات تخصصی 
نسبت به توانمندســازی و در صورت امکان بازگشت به خانواده اقدام 

کنند.
وی تصریح کرد: اســتان اصفهان نیز مانند ســایر اســتان ها در مورد 
افزایش آســیب های اجتماعی و خودکشــی تابع عوامل اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی گوناگونی بوده و در مورد آســیب های اجتماعی 
تا حدودی روندی صعودی داشته اســت همچنین استان اصفهان به 
عنوان یک کالن شهر به علت وســعت، جمعیت و پراکندگی خود یکی 
از استان هایی است که موارد ارجاعی اورژانس اجتماعی باالیی دارد.

توفیقی زواره خاطرنشــان کرد: رســالت اورژانس اجتماعی در مورد 
خشونت ها یا اقدام به خودکشی حضور در صحنه و منصرف کردن فرد از 
اقدام به خشونت یا خودکشی با حمایت های روانی و اجتماعی است. 
همچنین اگر فردی اقدام به خشــونت خانگی یا خودکشــی داشته ، 
اقدامات بعدی مشــاوره ای در جهت توانمندسازی یا تثبیت خلق فرد 

توسط اورژانس اجتماعی صورت می گیرد.

در طول سال های شیوع بیماری کرونا، موارد گزارش 
شده از خشونت های خانگی به خصوص سالمندآزاری 
و همسرآزاری با توجه به شرایط قرنطینه و سایر موارد، 

درصدهای باالتری را به خود اختصاص داده است

خبرخوان جامعه

معاون امــور ثبتی و حقوقــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان با اشــاره به عملکرد ۹ ماهه 
این معاونت، اظهار کرد: باید توجه داشت که موظفی 
سال جاری در زمینه دریافت ســند برای موقوفات 
اســتان اصفهان، یک هزار و ۸۰۰ مورد بوده اســت. 
حجت االسالم اصغر توســلی،  با بیان اینکه تاکنون 
یک هزار و ۷۶۷ سند مالکیت برای موقوفات استان 
اصفهان دریافت شده، افزود: می توان گفت ۹۵ درصد 
از مصوبه صدور اسناد برای موقوفات استان محقق 
شده است.معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف 

و امور خیریه استان اصفهان همچنین به روزرسانی 
اجاره بهای بیش از پنج هزار رقبه در استان اصفهان را 
یادآور شد و گفت: این رابطه استیجاری میان اوقاف 
و مستأجران تمدید شده است.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر، ۵۲۰ پرونده حقوقی در مراکز دادگستری 
استان اصفهان در خصوص موقوفات در حال بررسی 
اســت، تصریح کرد: البته بعضی از پرونده ها که به 
اختالف میــان اوقاف و نهادهایــی مانند آموزش و 
پرورش، دانشگاه علوم پزشــکی، نیروی انتظامی، 
سپاه، ورزش و جوانان و... مربوط می شود، در حال 
حل وفصل است. همچنین در سال جاری، ۹۲ درصد 
از آرای قضایی در خصوص موقوفات به نفع وقف بوده 
است. حجت االسالم توســلی در خصوص آخرین 
وضعیت ســاماندهی موقوفه منطقه حصه نیز بیان 

کرد: این موضوع در دادگستری در حال پیگیری است 
و هر آنچه بر عهده اوقاف بوده، انجام شده و ضروری 
است دیگر دستگاه ها برای تحقق این امر همکاری 
الزم را داشته باشند، تا مشکل این موقوفه نیز هر چه 
زودتر برطرف شود. وی در خصوص آخرین وضعیت 
صدور ســند مالکیت برای مســجد جامع اصفهان، 
گفت: نقشه برداری مسجد انجام شده و فقط مرحله 
صدور ســند برای مســجد در اداره ثبت باقی مانده 
است که بنا بر اعالم مسئوالن اداره ثبت، این امر نیز 
به زودی انجام می شود. باید توجه داشت که مسجد 
جامع اصفهان، ۱۱۱ هزار متر مربع مســاحت دارد و 
نقشه برداری آن نیز کار بســیار سختی بود. عالوه بر 
این، تاکنون برای ۳۹ رقبه این مسجد سند مالکیت 

صادر شده است.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

صدور بیش از هزار سند مالکیت برای موقوفات استان اصفهان

 قلعه قمیشلو، گنجینه ای
رو به ویرانی

قلعه تاریخی قمیشلو، مربوط به دوره قاجاریه 
و از مهم ترین آثار تاریخی نجف آباد در استان 
اصفهان محســوب می شــود. این قلعه در 
مرکز پارک ملی و حیات وحش قمیشلو قرار 
گرفته است. این منطقه گردشگری و تاریخی 
در ســال های اخیر به عنوان منطقــه نمونه 
گردشگری شناخته شد، اما بی توجهی به این 
بنای تاریخی در سایه کشمکش های محیط 
زیســت و میراث فرهنگی موجب تخریب و 

فروپاشی آن شده است.

 کالهبرداری 120 میلیون ریالی با ارسال لینک جعلی
سامانه ثنا 

رییس پلیس فتای استان از شناسایی و دستگیری فردی که با ارسال پیامک حاوی لینک جعلی 
با نام سامانه ثنا، اقدام به برداشت از حساب شــهروندان می کرد، خبرداد. سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی گفت: به دنبال شکایت شهروند اصفهانی مبنی بر اینكه با ورود به لینکی ناشناس با عنوان 
سامانه ابالغ الکترونیک قضایی مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال از حساب وی به صورت غیر مجاز برداشت 
شده است، كارشناسان پلیس را بر آن داشــت تا موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.وی افزود: 
شاکی در اظهارات خود بیان داشــت برای مشاهده ابالغیه در پیامک ارســالی وارد لینک معرفی 
شده، شدم که پس از ورود و پرداخت ۲۰ هزار ریال جهت دریافت خدمات سامانه ثنا، متوجه شدم 
عالوه بر این که خدماتی دریافت نكردم، کل موجودی حسابم که ۱۲۰ میلیون ریال بود نیز برداشت 
شده است.این مقام انتظامی عنوان داشت: در بررسی های اولیه مشخص می شود، درگاه بانکی 
که شاکی از طریق آن اقدام به واریز وجه كرده است، درگاهی جعلی بوده که اطالعات حساب بانکی 
وی را به سرقت برده و اپلیکیشن جعلی نیز با دسترسی به پیامک ها اقدام به سرقت رمز دوم یک بار 
مصرف کرده است.سرهنگ مرتضوی عنوان داشت: با اقدامات تخصصی و فنی کارشناسان موفق 
به شناسایی فرد کالهبردار شدند و متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.رییس 
پلیس فتای اســتان به كاربران هشــدار داد: مجرمان ســایبری به راحتی کاربران را برای ورود به 
درگاه های جعلی تشــویق می کنند، بنابراین کاربران با سامانه های جعلی تحت عناوین مختلف از 
جمله ابالغ الکترونیک، یارانه، سهام عدالت، سجام یا خدمات شارژ و اینترنت ارزان قیمت روبه رو 
می شوند كه این لینک ها کاربران را به صفحات فیشینگ هدایت می کند و کاربران هنگام خرید به 

راحتی اطالعات بانکی خود را در اختیار مجرمان قرار می دهند.

اجرای طرح »مبارزه بامواد مخدر« در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: در راستای اجرای طرح دســتگیری خرده فروشان و 
توزیع کنندگان مواد مخدر به منظور ارتقای سطح امنیت عمومی در شهرستان اصفهان ۱۰ نفر خرده 
فروش مواد مخدر و بیش از ۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف  شد.سرهنگ حمیدرضا اکبری بیان 
داشت:هدف از اجرای این طرح پیشــگیری از وقوع جرائم با رویکرد انتظامی به خصوص درنقاط 
جرم خیز آلوده و در معرض تهدید مجرمین و همچنین پیشــگیری از گســترش کانون های جرم 
درسطح شهرســتان بود .این مقام انتظامی افزود: این طرح با استفاده حداکثری ازظرفیت های 
موجود نسبت به عملیات با حضور کلیه کالنتری ها و یگان امداد اجرا وعملیاتی شد .فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان در پایان با بیان اینکه پلیس در برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر 
به شدت برخورد می کند، خاطر نشان کرد: در این راستا همه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف 12 دستگاه ماینرقاچاق درفالورجان 
فرمانده انتظامی فالورجان بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال دریکی از مناطق شهر فالورجان موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت. سرهنگ ایرج کاکاوند  افزود: در این رابطه ماموران 
با تکمیل تحقیقات خود پی بردند در باغی تعدادی دستگاه ارز دیجیتال در حال بهره برداری است 
که ضمن هماهنگی با مقام قضایی از این محل ۱۲ دستگاه ماینر غیر مجاز که به صورت مخفیانه راه 
اندازی شده بود، کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.فرمانده انتظامی فالورجان با بیان اینکه 
کارشناسان ارزش ریالی این دســتگاه ها را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، گفت: 
اشرافیت اطالعاتی و عملیاتی پلیس شهرستان، فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان گرفته است که 

این مورد در حوزه کشف جرائم اقتصادی، اهمیتی دوچندان دارد.

وز عکس ر

ناـجاـ

شرکت 50 هزار اصفهانی در 
دورهای آموزشی جمعیت 

هالل احمر

خبر روز

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت : از ابتدای ســال تاکنون ۵۰ هزار نفر در 
دورهای آموزشی هالل احمر شرکت کرده اند.  
علی محمدهاشمی با اشــاره به اینکه برگزاری 
دوره های مختلف آموزشــی به منظور ارتقای 
سطح آمادگی جامعه در برابر مخاطرات و بالیا 
و نیز افزایش آمادگی امداد رسانی در حوادث 
و بحران ها از جمله مهــم ترین ماموریت های 
جمعیت هالل احمر به شمار می رود ، گفت : از 
ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۷۸۹ دوره 
آموزشی امداد و نجات برگزار شده است و طی 
این مدت ۵۰ هزار نفر در این دورها شرکت کرده 
اند.وی تصریح کرد : از ابتدای سال تا کنون۵۸۶ 
دوره آمــوزش امداد و کمک هــای کمک های 
اولیــه ، ۱۷۲ دوره آموزشــی مهارت های پایه 
داوطلبی و ۲۸۵ دوره آموزشی آمادگی در برابر 
مخاطرات در سطح اســتان برگزار شده است 
.محمدهاشــمی افزود : در این مدت ۵ هزار 
و ۱۰۰ فراگیــر از نجاتگران جمعیت اســتان در 
۱۸۶ دوره آمــوزش  تخصصی امــداد و نجات 
به منظور تربیت اعضــای تیم های تخصصی و 
ارتقای مهارت های علمی و عملیاتی نیروهای 
پایگاه های امــداد و نجات شــرکت کرده اند.

مدیر عامل جمعیــت هالل احمر اســتان در 
بخش دیگری از ســخنان خود عنــوان کرد : 
۳۰۰۰ فراگیر در ۲۸۰ دوره آموزش همگانی ویژه 
خانه های هالل و نیز در همین مدت ده هزار نفر 
در ۲۵۰ دوره آموزش کارکنان وظیفه نیروهای 
مسلح ویژه پادگان های آموزشی استان شرکت 
داشته اند. محمدهاشــمی، برگزاری ۳۰ دوره 
ضمن خدمت ویــژه کارکنــان جمعیت هالل 
احمر استان و صدور ۳۵ هزار مدرک دیجیتال 
آموزش همگانی با قابلیت دسترسی فراگیران 
در فضای مجازی را از دیگر فعالیت های حوزه 
معاونت آموزش و پژوهش جمعیت اســتان 
عنوان کرد .به گفته این مقام مسئول، عالوه بر 
این ۸۲۰ هزار نفــر در این مدت از آموزش های 
همگانی با هدف آگاه سازی جامعه ، دوره های 
مبتنی بر نیاز و انتقال پیام های آموزشی برای 
حساس سازی آحاد جامعه بهره مند شده اند.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با اشاره به خدمات فرهنگی و آموزشی عشــایر اظهارداشت: جمعیت عشایر استان اصفهان به بیش از ۵۰ هزار نفر می رسد که 
در مناطق مختلف شرقی و غربی استان زندگی قشالقی و یا ییالقی دارند.مختار اسفندیاری افزود: سواد آموزی این قشر تعطیل نشده و همواره در این خدمات 
توسط کادرآموزشی و مشارکت عشایر ارائه می شود.وی ادامه داد: با وجود سختی زندگی این قشر در مناطق مختلف اما در کنار زندگی و تولید اقتصادی به موضوع 
علم آموزی توجه دارند و چهره های ماندگاری نیز در عرصه علمی از این گروه تربیت و رشد پیدا کرده اند.اسفندیاری یادآورشد: کالس های آموزشی مدارس عشایر 
به صورت حضوری امسال برگزار شده و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها همکاری در این راستا داشته اند.وی با اشاره به رویکرد توانمندسازی و ریشه کنی 
بی سوادی در استان اصفهان گفت: آموزش و سواد آموزی در قشر عشایر از گذشته تاکنون وجود داشته و این خدمت برای افزایش دانش و سواد آنان انجام شده 
است.مدیرکل امور عشایر استان اصفهان افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته ۸۵ درصد از عشایر این استان در حال حاضر با سواد هستند و آموزش به دیگر 

افراد نیز ادامه دارد.

سواد آموزی عشایر تعطیل نمی شود

عکس: باشاگه خبرناگران جوان
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آلن شیرر:

»راشفورد« دیگر از فوتبال بازی کردن لذت نمی برد
راشــفورد فصل بدی را در اولدترافورد سپری کرده و تنها ســه گل در تمامی رقابت ها به ثمر رسانده 
است و این نمایش ضعیف در بازی دوشنبه شــب برابر استون ویال نیز تکرار شد.آلن شیرر بین دو 
نیمه بازی برابر استون ویال که با پیروزی 0-1 یونایتد همراه شد، به بی بی سی اسپورت گفت که این 
بازیکن کمی پیشرفت کرده اما به نظر می رسد که از بازی کردن لذت نمی برد.این ستاره سابق لیگ 
برتر گفت:»فکر می کنم در نیمه اول این بازی دیدیم که شــرایط کمی بهتر شده است. می دانم که 
او مصدومیت هایی داشته و درک می کنم که همین موضوع باعث شده که کمی اعتماد به نفسش 
پایین بیاید. با این حال کارهای او در خارج از زمین بســیار درخشان بوده است.«شیرر با اشاره به 
مشکالت راشفورد در زمین ادامه داد:» مطمئنا این موضوع بارها پیش آمده که شرایط طوری پیش 
رفته که انگار حضور در میدان برای او بسیار دشوار بوده است. اینطور به نظر نمی رسد که او خیلی از 
فوتبال بازی کردن لذت ببرد. من این موضوع را درک می کنم. او باید این روند را طی کند و یاد بگیرد 
که چطور بر آن غلبه کند.«این مهاجم سابق تیم ملی انگلیس با اشاره به اعتماد به نفس پایین این 
بازیکن اضافه کرد:» ما نمی دانیم در حال حاضر در زندگی شــخصی راشــفورد چه می گذرد ؛اما او 
اعتماد به نفس پایینی دارد. فکر می کنم در حال حاضر انجام هر کاری برای او نیاز به انرژی و تالش 
زیادی دارد. روند مستقیمی را طی می کند  و هیچ چیز درخشانی در طول بازی از او دیده نمی شود.«

»سوارز« به الهالل پیوست
شبکه »اسکای اسپورت« سعودی خبر داد لوئیس سوارز، ستاره اروگوئه ای اتلتیکو مادرید با باشگاه 
الهالل قرارداد امضا کرده است.طبق ادعای این رسانه سعودی ستاره سابق بارسلونا در این ماه راهی 
لیگ عربستان می شود و برای قهرمان آسیا بازی خواهد کرد.الهالل بعد از قهرمانی در لیگ قهرمانان 
آسیا ۲0۲1 شروع به خانه تکانی در لیست ۷ لژیونرش کرد. با قانون جدید AFC الهالل به جای استفاده 
از ۴ لژیونر می تواند با تمام قوا با ۷ لژیونر وارد عرصه رقابت در آسیا شود.سران باشگاه الهالل عالوه بر 
خانه تکانی در لیست لژیونرها به دنبال سرمربی جدید به جای ژاردیم فرانسوی هستند. با حذف شدن 
استقالل و پرسپولیس از ایران و العین از امارات، کار الهالل برای دفاع از قهرمانی اش در آسیا راحت شد.

 

خبر خوش برای »ژاوی« در آستانه ال کالسیکو
باشگاه بارسلونا به شکل رسمی اعالم کرد که آخرین تست کرونای فران تورس و پدری منفی شده و 
این دو بازیکن به زودی راهی ریاض خواهند شد تا در سوپرجام حاضر باشند. در واقع آنها مشکلی 

داشت.بارسلونا قرار است در دیدار برای حضــور در دیدار مقابل رئــال مادرید نخواهند 
حساس نیمه نهایی سوپر جام اســپانیا به مصاف 
رئال مادرید برود. فتح ســوپرجام یکی از شانس 
های مهم بارســلونا محسوب می شــود که بتوانند 
به واســطه آن فصل را بدون جام به پایان نرسانند 
و قطعا شــاگردان ژاوی انگیزه هــای زیادی برای 
پیروزی بر حریــف دیرینه خود و صعــود به فینال 

خواهند داشت.مثبت شدن تست کرونای فران تورس 
و پدری به یک دغدغه بزرگ برای ژاوی تبدیل شــده بود؛ اما همان 

طور که گفته شد آخرین تست آنها منفی شده و مشکلی برای همراهی 
بارســلونا در دیدار  مقابل رئال مادرید و البته فینال احتمالی نخواهند 
داشت. این بهترین خبر ممکن برای ژاوی محسوب می شود که عالقه 
زیادی به هر دو بازیکن دارد و در صورت آمادگی، آنها در ترکیب اصلی 

قرار خواهند گرفت. 

 هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر؛

میزبانی ذوبی ها از گل گهر سیرجان

 سمیه مصور تیم ذوب آهن در هفته پایانی نیم فصل اول 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور، جام 
خلیج فارس میزبان تیم گل گهر سیرجان است. هفته پانزدهم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال فردا با انجام 8 دیدار برگزار می شــود که در یکی از این 
مسابقات سبزپوشان اصفهانی از ساعت15 در ورزشگاه فوالد شهر مقابل 
شاگردان امیر قلعه نویی قرار می گیرند. شاگردان مهدی تارتار در حالی 
آماده پیکار با تیم گل گهر سیرجان می شوند که هفته گذشته مقابل تیم 
نساجی مازندران شکست خوردند. ذوبی ها در 1۴ بازی قبلی خود  5برد، 
۲ تساوی و۷ شکست بi دست آورده اند تا در مجموع با 1۷ امتیاز در رده 

دهم جدول رده بندی قرار بگیرند.
در آن سوی میدان تیم گل گهر سیرجان هفته گذشته موفق شد با نتیجه 
یک بر صفر تیم هوادار را از میان بردارد تا با 5 برد و 5 تساوی و ۴ شکست و 

کسب ۲0 امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی جای بگیرد.
جدال تیم های ذوب آهن و گل گهر را  باید یکی از حساس ترین دیدارهای 
ایســتگاه پایانی دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور دانست، 
دیداری سخت و حساس که باتوجه به فاصله امتیازی دو تیم و جایگاه 

شان در جدول، کسب 3 امتیاز آن برای هر دو تیم از اهمیت باالیی برخوردار 
است. سبزپوشان اصفهانی در صورت پیروزی مقابل تیم گل گهر و با توجه 
به در نظر گرفتن دیگر دیدارهای این هفته می توانند صعود چند پله ای را 
در جدول تجربه کنند و همین نکته انگیزه شاگردان تارتار را برای این بازی 

افزایش می دهد.
اگرچه ذوبی ها هفته گذشــته مقابل تیم نســاجی مازنــدران متحمل 
شکست شدند اما آنها در هفته های اخیر از نظر فنی به ثبات قابل قبولی 
رســیده و درخشــش جهانی در کنار حضور بازیکنانی مانند رســتمی، 
خدابنده لو و خالقی فر تاحدودی خیال تارتار را در فاز هجومی راحت کرده 
است. ذوب آهن در خط میانی نیز شــرایط خوبی دارد و حضور بازیکنانی 
مانند اسدبیگی، پورعلی، ســلطانی مهر و بابامحمدی دست تارتار را برای 
چیدن ترکیب دلخواهش باز گذاشته اســت ولی تیم تارتار در فاز دفاعی 
با مشکالت جدی دســت به گریبان بوده و مدافعان و دروازه بان این تیم 
هنوز به هماهنگی الزم نرسیده اند. سبزپوشان اصفهانی در عمق خط دفاع 
ضعف داشــته و مدافعان این تیم در برگشت ها ضعیف عمل می کنند و 
همین امر منجر به آسیب پذیری باالی آنها در ضدحمالت است. عالوه بر 

این جای گیری مدافعان ذوب آهن روی ضربات ایستگاهی و کرنرها با 
اشکال مواجه است و گل برتری نساجی دقیقا روی همین ضعف به دست 
آمد.ذوب آهن مقابل گل گهر کار سختی در پیش خواهد داشت، آنها باید 
مقابل تیمی به میدان بروند که به راحتی امتیاز به حریفان نمی دهد. گل 
گهر تیم جوان و قلدری است که بازیکنان خوبی در اختیار دارد و از نظر شکل 

بازی، فوتبالی مشابه با ذوب آهن ارائه می دهد.
شاگردان امیر قلعه نویی تا اینجای رقابت های لیگ برتر بازی های خوبی را 
از خود به نمایش گذاشته و حریف سر سختی برای رقبا بوده اند و اگر کسر 
امتیاز تیم شان به خاطر استفاده از بازیکن گابنی نبود در رتبه های باالی 
جدول قرار داشته و یکی از مدعیان قهرمانی در این دوره از رقابت ها بودند. 
تقابل ذوب آهن و  گل گهر، ظرفیت تبدیل شــدن به یــک بازی جذاب و 
دیدنی را دارد. ذوبی ها برای بهبود جایگاه شــان در جــدول چاره ای جز 
پیروزی در این دیدار نداشته و  گل گهر  نیز به دنبال کسب آخرین برد خود 

در دور رفت مسابقات است. 
قضاوت این دیدار را امیر عرب براقی بر عهده دارد و محمد رضا ابوالفضلی 

و مهدی عالیقدر نیز او را در این امر همراهی می کنند.

خبر روز

باشگاه نساجی:

 با »دژاگه« مذاکره ای نداشتیم 
باشگاه نساجی اعالم کرد که هنوز با اشکان دژاگه برای حضورش در این تیم مذاکره ای نداشته است. 
در فضای مجازی گفته شده یکی از خریدهای زمستانی باشگاه نساجی اشکان دژاگه خواهد بود 
که پیش تر در تراکتور شاگرد ساکت الهامی و با مسعود شجاعی همبازی بود. ایزد سیف ا... پور، 
مدیر عامل باشگاه نساجی در واکنش به این خبر گفت: اشکان دژاگه، بازیکن بسیار بزرگی است 
که سابقه حضور در تیم ملی ایران و تیم های مطرح اروپایی را دارد؛ اما با احترامی که برای او قائل 
هستیم شایعه مذاکره باشگاه نساجی با این بازیکن را تکذیب می کنم. ساکت الهامی هنوز لیست 
خریدی به ما ارائه نداده است. منتظر هستیم سرمربی تیم در نیم فصل در صورتی که لیستی برای 
جذب بازیکن داشته باشد، اقدام کنیم.گفتنی اســت؛ تیم نساجی در حال حاضر با 19 امتیاز از 1۴ 
بازی در رده هشتم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد و در هفته پایانی دور رفت پنجشنبه میهمان 
تراکتور است. آخرین حضور اشــکان دژاگه در ایران در تیم تراکتور بود و بعد از جدایی از این تیم به 
همراه مسعود شجاعی راهی فوتبال قطر شد؛ اما مسعود شجاعی ترجیح داد هم چنان به حضور 

خود در فوتبال ایران ادامه دهد و ابتدای فصل پیراهن نساجی را برتن کرد.
 

یکی از گزینه های سرمربیگری تیم جوانان مشخص شد 
تیم ملی جوانان در آخرین حضور در مسابقات مقدماتی آسیا با مربیگری سیروس پورموسوی با 
اقتدار به دور نهایی این بازی ها صعود کرد؛ اما در ادامه راه سیروس پورموسوی از هدایت این تیم 
کناره گیری کرد و پرویز مظلومی سرمربی این تیم شد. پرویز مظلومی در ادامه مسیر به بهانه حضور 
در تیم استقالل جوانان را رها کرد تا هدایت تیم به داوود مهابادی محول شود. حضور داوود مهابادی 
هم در تیم ملی جوانان خیلی تداوم نداشت چرا که با اعالم فیفا مسابقات جام جهانی زیر ۲0 سال 
در سال ۲0۲1 به بهانه کرونا لغو شد و در ادامه هم طبیعی بود کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات جام 
ملت ها را لغو کند. اما تیم ملی جوانان باید مهیای حضور در مسابقات مقدماتی و نهایی جام ملت 
ها در سال ۲0۲۲ شود. به همین بهانه به زودی فدراسیون فوتبال باید سرمربی تیم ملی جوانان را 
انتخاب کند که سرمربی تیم خوشه طالیی مدعی شده است یکی از گزینه های مد نظر فدراسیون 
فوتبال به شــمار می رود.  داوود مهابادی در این باره می گوید: »من سال قبل با  تیم ملی جوانان 
قرارداد بستم و در ادامه تیم یک ماه در اردو حضور داشت و دو بازی دوستانه انجام دادیم. با توجه 
به زیاد شدن مبتالیان کرونا مسابقات تیم ملی ۲ ســال عقب افتاد و من هم تا پایان اسفند سال 
قبل در خدمت تیم ملی و فدراسیون بودم. با تالش میرشــاد ماجدی و عزیزی خادم که نظر ویژه 
ای در تشکیل تیم های پایه دارند توانستیم مجموعه خوبی تشکیل دهیم. شنیده ام که فدراسیون 
به دنبال سرمربی برای تیم ملی جوانان اســت و یکی از گزینه های آنها من هستم. تصمیم گیری 
در این رابطه  با فدراسیون اســت و اگر بخواهند صحبتی انجام شود برای هر مربی افتخار است که 

سرمربی تیم ملی کشورش باشد.«
 

هافبک استقاللی مشخص شددلیل خط خوردن 
فرشید اسماعیلی، هافبک ســابق استقالل در بازی اخیر 
العربی با الدحیل به دالیل نامشــخص از لیست تیمش خط 
خورد و در این بازی العربی با نتیجه ۲ بر صفر شکســت خورد.

در همین رابطه نشــریه »الرایه« قطر در گزارشــی دلیل غیبت 
اسماعیلی را اعالم کرد.این نشریه معتبر قطری، نوشت: در این بازی 
محمود ابوندی دروازه العربی را بعد از غیبــت در بازی اخیر به دلیل ابتال 
به کرونا در اختیار دارد؛ اما همچنان لژیونرهای العربی یعنی مارک مونیســا و 

فرشید اسماعیلی به دلیل مصدومیت در این بازی غایب خواهند بود.

مستطیل سبز

مدیر تیم های ملی آزاد: 

مصاف با آمریکا به سود 
کشتی ایران است

مدیر تیم های ملــی آزاد در خصوص چگونگی 
تقســیم ســهمیه ها و محاســبه امتیاز تیم ها 
در مســابقات قهرمانی کشــور اظهار داشت: از 
هر استان یک نفر بیشــتر روی سکو نمی رود 
چون مسابقات کشــوری است و درنهایت باید 
رده بندی استان ها مشخص شــود. یعنی اگر 
سه مازندرانی رده های اول تا ســوم را به خود 
اختصاص دادنــد و نفر چهارم تهرانی باشــد، 
در سیستم قهرمانی کشــور و رده بندی نهایی، 
کشتی گیر تهرانی دوم می شود. جدا از آنکه هر 
استان یک تیم در مســابقات کشوری خواهد 
داشــت، به اســتان های مختلف براســاس 
رده بندی مسابقات قبلی هم سهمیه داده شده 
است. ضمن اینکه ما سهمیه مجزا برای تعدادی 
از رقابت ها مثل ارتش های جهان، مســابقات 
جوانان جهان و... در نظر گرفتیم. محسن کاوه 
در واکنش به جمع شــدن تشک های کشتی 
از ســالن قدیمی تهران )پناهــی( تاکید کرد: 
متاسفانه اداره ورزش ســالن ها را به پیمانکار 
می دهــد. پیمانــکار هــم می گوید کشــتی 
درآمدزایی ندارد و تشک کشــتی را جمع کرده 
و رشته های دیگری را دایر می کند. مثال سالن 
را به ورزش توپی که درآمدش بیشــتر اســت، 
 اختصاص می دهد. می گوید کشتی دردسرش 
زیاد اســت. درحالی که به این شــکل جنوب 
تهران یک پایگاهش را از دست می دهد.مدیر 
تیم های ملی کشتی آزاد همچنین در پاسخ به 
این سوال که آیا رویارویی دوباره قهرمانان ایرانی 
با کشــتی گیران آمریکایی و احتمال شکست، 
دستاوردهای قبلی آنها در جهانی اسلو را در کوتاه 
مدت زیر سوال نمی برد؟، خاطرنشان کرد: این 
هم هســت، نمی توانیم منکر شویم که باخت 
احتمالی چنین وضعیتی را پیش نمی آورد اما 
بحثی که هســت، کادرفنی تیم ملی به اجماع 
رسیده که بچه ها کشتی بگیرند. مطمئنا کشتی 
ما می تواند از این محل بهره ببرد. کشتی ایران 
از مصاف رودررو با کشتی آمریکا سود می کند. 
ضمن اینکه برخــی از مدعیان مــا تغییر وزن 
داده  اند و مصاف دوســتانه با آمریکا برای آنها 

فرصت خوبی برای محک خوردن است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

»شجاع« داماد شد
شــجاع خلیــل زاده، مدافــع 
ملی پوش کشــورمان به جرگه 
متاهلین پیوســت.او با انتشار 
تصویری در اینستاگرام متاهل 
بودن خود را نشــان داد. خلیل 
زاده در زیر این تصویر نوشــت: 

خوشحالم خدا تو را به من داد.

اردوی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان در اصفهان آغاز شد
 بیستمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان در سال جاری روز سه شنبه با حضور ۲0 بازیکن در اصفهان آغاز شد.مدیر فنی تیم ملی هندبال ساحلی 
اظهار داشت: این اردوی سه روزه در مجموعه ورزشی آبشار اصفهان و زیر نظر مهدی قشقایی راد سرمربی تیم ملی خواهد بود. حسن افتخاری ادامه داد: حامد 
شمس، محمدمهدی حیدریان، مصطفی انتشاری، حمیدرضا پورموسوی، نویدصابری، ابوالفضل رستمی، علیرضا علی پور، اسماعیل خوشنویس، آرمین وثوق، 
علی صیادی، پرهام ایمانی، آراد حســینی گوهری، علی ســعیدی، علی حیدریان، محمدرضا غفرانی، محمد محمدی، نیما شمس، حسین حیدریان، ارسالن 
قشقایی و متین گلدان بازیکنانی هستند که به این اردو دعوت شده اند.  به گفته وی، پس از این مرحله از اردو، مسابقات نهایی تورنمنت هندبال ساحلی کشور 
۲۴ تا ۲۶ ماه جاری با حضور تیم هایی از شمال و جنوب کشور در مجموعه ورزشی ناژوان اصفهان آغاز خواهد شد. مدیر فنی تیم ملی هندبال ساحلی اضافه کرد: 
تیم های موج سواران نوشهر، شهرداری بندرانزلی، گیالن، هوانیروز آمل و تیم ملی نوجوانان الف در گروه نخست رقابت ها به مصاف یکدیگر خواهند رفت. افتخاری 

افزود: تیم های گناوه، بوشهر، تیم ملی نوجوانان ب، نجف آباد و اصفهان در قالب گروه دوم مسابقه خواهند داد. 

به نظر می رسد نمایش خوب تیم ملی فوتسال ایران 
در بازی دوســتانه در برابر ایتالیا که منجر به یک برد 
و یک شکست خفیف شــد، اعضای هیئت رییسه را 
برای ادامه حضور ناظم الشریعه در رأس کادر فنی تیم 
ملی فوتسال ایران قانع نکرده است. آنها هم چنان از 
عملکرد تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی فوتسال 
در لیتوانی ناراضی به نظر می رســند. به خصوص که 
تیم ملی فوتســال ایران در این مسابقات با شکست 
در برابر یک تیم آســیایی یعنی قرقیزستان شانس 
حضور در جمع ۴ تیم برتر جهان را از دست داد. در بین 
اعضای هیئت رییسه کسی که بیشتر از همه دوست 
دارد هدایت تیم ملی فوتســال را به وحید شمسایی 
بدهد، عزیزی خادم رییس فدراسیون فوتبال است. 
وی در این راستا جلسه ای با وحید شمسایی داشت 

که چهره برتر فوتسال کشور این نشست را تایید کرد اما 
در مورد محتــوای آن حرفی نزد. عزیزی خادم پیش 
تر هم نشان داد دوست دارد هدایت تیم های ملی را 
به چهره های نامی بدهد. او خود مهدی مهدوی کیا را 
به عنوان سرمربی تیم زیر ۲3 سال ایران معرفی کرد 
و این بار هم در تالش اســت اعضای هیئت رییسه را 
مجاب به انتخاب وحید شمسایی به عنوان سرمربی 

تیم فوتسال ایران کند. 
این در حالی اســت کــه اصولی، سرپرســت کمیته 
فوتســال پیش تر گفته بود ما تا پایان سال با ناظم 
الشــریعه قرارداد داریــم و به قرارداد خــود پای بند 
خواهیم بود. اما نظر فدراسیون فوتبال بر این است که 
تیم ملی فوتســال فروردین ماه بازی های مقدماتی 
جام ملت ها را پیش رو خواهد داشــت و اگر قرار به 

تغییر در کادر فنی تیم ملی فوتســال باشد بهتر است 
در این برهه از زمان انجام شود تا سرمربی جدید زمان 
کافی برای آماده سازی تیم در اختیار داشته باشد. در 
غیر این صورت فدراســیون فوتبال باید قرارداد ناظم 
الشریعه را تمدید کند چون مسابقات آسیایی در سال 
آتی برگزار می شود در صورتی که قرارداد با این مربی 
تا پایان سال جاری است. البته فدراسیون فوتبال در 
صورت انتخاب شمســایی باید حقوق ماهانه ناظم 

الشریعه را تا پایان سال پرداخت کند.

تعویض در راه است؛ شمسایی به جای ناظم الشریعه 

سبزپوشان اصفهانی در صورت پیروزی مقابل تیم 
گل گهر و با توجه به در نظر گرفتن دیگر دیدارهای این 
هفته می توانند صعود چند پله ای را در جدول تجربه 
کنند و همین نکته انگیزه شاگردان تارتار را برای این 

بازی افزایش می دهد
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 تمجید استاندار اصفهان از نگاه اسقف ارامنه جنوب
 به مسائل ایران و جهان

استاندار اصفهان، در بازدید از کلیسای ارامنه اصفهان و دیدار با اسقف ارامنه جنوب، ضمن تبریک سال 
نوی میالدی و والدت حضرت مسیح)ع(، اظهار داشت: امیدواریم چنین نشست هایی سبب بیشتر شدن 

مودت بین همه مردم و ادیان به خصوص 
در اصفهان شود.ســید رضــا مرتضوی با 
تمجید از نگاه اسقف ارامنه به مسائل ایران 
و جهان، بیان کرد: ما مثل برادر هســتیم 
و باید مســائلی که در داخل ایران اتفاق 
می افتد برای انعکاس در سطح بین الملل 
هماهنگ باشد.مرتضوی افزود: دشمنان 
تالش می کنند با ایران هراسی مشکالت 
خود را پنهان کنند و با ایجاد یک مسئله در 
جهان توجهات را به آن سمت سوق دهند و 

این سیاست سال های زیادی است که در جریان است.استاندار اصفهان با اشاره به ظلم هایی که در جوامع 
داخلی خودشان اتفاق می افتد، ادامه داد: با این ترفند یه دنبال این هستند که کشورهای دیگر را به جان 
هم بیندازند و از اینکه جنایت کنند، ابایی ندارند.وی تصریح کرد: همه ادیان الهی دنبال صلح و آرامش 
هستند و اینکه زندگی دنیا و آخرت مردم آباد شــود، به همین دلیل ما هم از اینکه مردم در کشورهای 
دیگر دنیا در رنج باشند نگرانیم، چون معتقدیم خداوند به همه بشریت این فرصت را داده تا در آرامش 
زندگی کنند و این در اعتقاد و عمل ماست.مرتضوی خاطرنشان کرد: اما رسانه های غربی بر این واقعیت 
سرپوش می گذارند، االن در اصفهان و در کشور ما همه ادیان در کنار هم با آرامش زندگی می کنند و در 
شادی و غم هم شریک هستیم، شاهد صحبت من هم حضور ما در اینجاست.استاندار اصفهان ابراز کرد: 
این مبانی بین ما و شما مشترک است و موجب نزدیکی ما به شما و احساس مسئولیت ما نسبت به 

شما می شود و ما هرکاری از دست مان بر بیاید برای شما انجام می دهیم.
 

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 جلفای اصفهان از مهم ترین محورهای توسعه 
گردشگری است

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در دیدار با رییس شورای خلیفه گری 
ارامنه جلفای اصفهان و جنوب ایران اظهار داشت: حضور بیش از 5 هزار نفر از هموطنان ارامنه در منطقه 
جلفا و حومه شهر اصفهان در کنار وجود سایر هموطنان ارمنی در محور غرب استان، فرصت مناسبی برای 
توسعه اصفهان بر مبنای صنعت گردشگری فراهم می آورد.علیرضا ایزدی ادامه داد: امید می رود تا آغاز 
سال 2022 میالدی فرصتی مناسب برای غلبه بر مشکالت بشری به ویژه شیوع بیماری کرونا به شمار رود، 
چراکه شیوع این ویروس منحوس بسیاری از فعاالن گردشگری و حتی سایر هم استانی ها را از عواید 
این صنعت محروم کرد.مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: بدون شک محور تاریخی جلفای اصفهان با بیش از 4 سده قدمت، امروز یکی از منحصر به فردترین 
محورهای تاریخی و گردشگری اصفهان است به گونه ای که هم اکنون بیش از 10 طرح مرمت خانه ها و 
مدارس تاریخی در این محور در راستای تبدیل آنها به زیر ساخت های اقامتی در حال اجراست و همین 
نکته باعث شده تا جلفا به یکی از مهم ترین محورهای توسعه گردشگری در محور جنوب شهر تاریخی 
اصفهان تبدیل شود.ایزدی تصریح کرد: جلفا با دارا بودن بیش از 13 کلیسا و تعداد متناسبی خانه تاریخی 
و محورهای جذاب طبیعی و تاریخی از توان بالقوه فراوانی در راستای توسعه بر مبنای گردشگری در کنار 
انجام رویدادهای مختلف فرهنگی برخوردار است و میراث فرهنگی از آمادگی الزم در راستای تشریک 

مساعی در تداوم عملیات مرمت خانه ها، کلیساها و گذرهای تاریخی جلفا برخوردار است.

  بررسی نقش مدیریت شهری در خوانش نشانه های ورودی شهر؛

خوانایی ۱۱ ورودی شهر؛ احیای هویت اصفهان

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه شهری در دهه اخیر موضوع توجه 
به منظر و تصویر ذهنی شهرهاســت. با مطرح شدن موضوعات نوینی 
نظیر ارتقای سطح مشارکت های مردمی در حل مسائل شهری و جلب 
توجه سرمایه گذاران و ســایر متخصصان به سمت شهر، مسئله چهره 
شــهر و نحوه دعوت کنندگی آن همراه با کیفیت های بصری و محیطی 
مطلوب از مسائل بســیار مهم و مورد توجه است؛ بنابراین پرداختن به 
موضوع سیما و منظر شهری، کیفیت های مربوط به آن و عناصر سازنده 
این مجموعه، از موضوعات مهم به شــمار می آید.در گذشته به واسطه 
مسائل امنیتی، فعالیتی، عملکردی و اندازه محدوده شهرها نیازی به 
ساخت و ساز گسترده در خارج از دروازه های شهری نبوده و به همین 
دلیل شهرها دارای دروازه هایی شاخص و ورودی هایی ملموس بودند.

با توسعه گسترده شهرها و از میان رفتن نقش دروازه ها به عنوان مبدأ 
ورودی شهر به تدریج محدوده فضایی خاصی در پیرامون مسیر ورود به 
شهر، تحت عنوان فضای ورودی شکل گرفت و در نتیجه نقطه ورودی 
شهر تبدیل به فضای ورودی شهر شــد.این فضای ورودی که شکلی 
خطی و محوری به خود گرفته، بنا به دالیل متعدد از کیفیت های بسیار 
نازل محیطی، خدماتی و بصری برخوردار اســت که یکی از مهم ترین 

چالش های مربوط به مبادی ورودی شهرها به شمار می رود.

سید محمدرضا خطیبی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی در این خصوص 
معتقد است: فضاهای ورودی شهر نمایش دهنده هویت شهر و معرف 
شهر محسوب می شود و در گذشته نیز ورودی شهرها توسط دروازه، برج 
و بارو همچنین نشانه ها و عناصر شاخص شهری تعریف می شد.وی 
می گوید: امروزه به دلیل توسعه شهری و ساخت و سازهای بی رویه و 
کنترل نشده، حد و مرز شهرها و مبادی ورودی آن از نظر ادراکی قابل 
شناسایی نیست و هیچ مشخصه ای برای شهروندان در این زمینه القا 
نمی شود، بنابراین با توجه به ماهیت، موقعیت، توقع ها و نقش ورودی 
شــهرها پرداختن به این موضوع به عنوان یک فضای گمشده شهری 
امری اجتناب ناپذیر اســت.این دکترای شهرســازی اضافه می کند: 
ورودی ها به عنوان اولین نقطه از مجموعه شــهر مطرح است که اکثر 
مســافران با آن برخورد دارند و عمده تصویر اولیه از شــهرها را شکل 
می دهند، لذا کیفیت آنها در شــکل دهی ذهنیــت مخاطبان در رابطه با 
شهری که پیش رو خواهند داشت، بســیار موثر است و معموال یکی از 
متغیرهای موثر در قضاوت تازه واردان در مورد کلیت شــهر محســوب 
می شود.وی ادامه می دهد: زیبایی شهر از دید یک فرد تازه وارد می تواند 
تا حد زیادی تحت تاثیر ویژگی های کالبدی، کارکردی و زیبایی شناسی 
مبادی ورودی شــهر قرار گیرد و از ســوی دیگر مبادی ورودی یکی از 

اصلی ترین اجزای ســاختار کالبدی و فضایی شهر محسوب می شود 
که به لحاظ کارکردهای متعدد از اهمیت خاصی در برنامه ریزی شهری 
برخوردار اســت.خطیبی می گوید: ورودی شهر در برگیرنده یک مسیر 
حرکتی است که جریان ورود به شــهر از طریق آن میسر می شود، این 
عرصه که حد فاصل بستر طبیعی بیرون شــهر با محیط مصنوع درون 
شهر است از مختصات نســبی هر دو محیط بهره برده و از شخصیت و 
هویت مستقلی برخوردار است.وی اضافه می کند: امروز در گونه بندی 
ورودی های شــهر به طور معمول با دو صحنه روبه رو هستیم؛ اول آن 
تاسیساتی که توسط ساکنان حوزه به صورت غیر قانونی ایجاد شده و 
از هیچ الگوی از پیش فکر شــده ای تبعیت نمی کند، اما به دلیل تکرار 
زیاد خود به صورت الگو در آمده است و دوم صحنه ورودی هایی که بر 
اساس الگوی نامعلوم با دخالت مدیران شــهری شکل گرفته است.

اســتادیار گروه شهرسازی دانشــگاه آزاد اســالمی معتقد است: در 
حوزه های تخصصی مدیریت شهری، »خاطره« سرمایه های ملی است 
که اگر درست مورد تحلیل و برنامه ریزی قرار گیرد تبدیل به ابزاری برای 
حفظ هویت ملی و توسعه فرهنگ شهر با اهداف تدوین شده می شود.

وی تاکید می کند: وظیفه مدیران شهری حفظ این خاطرات به عنوان 
یک سرمایه اســت و باید به دلیل همین گستردگی در شکل و ماهیت 
نشانه های خاطرات جمعی را حفظ کنند؛ البته گاهی به دلیل ناملموس 
بودن آن به شدت در معرض آسیب ها و مخاطرات ناشی از مداخالت غیر 
اصولی در فضاهای شهری در قالب مدیریت شهری قرار می گیرد که باید 
این امر به خوبی مورد محافظت قرار گیرد.خطیبی خاطرنشان می کند: 
این مداخالت در هر دو صورت خودآگاه و ناخودآگاه، آن بخش از میراث 
مردمی را مورد هدف قرار می دهد که امکان ترمیم و جبران آن همیشه 
و هر کجا ممکن نخواهد بود.وی بــا تاکید بر لزوم توجه به دیدگاه های 
مردم به عنوان بهره برداران اصلی فضای شــهری، می گوید: با توجه به 
اینکه بســیاری از متخصصان معماری و طراحی شــهری و نیروهای 
فنی اجرایی و سیاست های مدیریت شهری و مالکان و سازندگان در 
ایجاد اینگونه فضاها موثر هستند، الزم است پیوند و سازماندهی در این 
خصوص با موفقیت و تدبیر انجام شود.فریبا حسین باالم، رییس اداره 
طرح های منطقه ای و حریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان راه ها، خیابان ها و مسیرها و جاده های شهری را از عناصر مهم 
و بنیادین شکل دهنده تصویر ذهنی شهر دانســته و معتقد است: در 
این میان محورها و دروازه های ورودی از نقاط مهم شهری هستند که 
نقش بسزایی در کیفیت تصویر ذهنی شــهر در ذهن مخاطب بر جای 

می گذارند.
وی ادامه می دهد: دروازه های زیبای شهر ایرانی که می توان تعریف آنها 
را در بسیاری از تصاویر و متون به جای مانده از سفرنامه ها و خاطرات 
نه چندان دور سیاحان و گردشــگران اســتخراج کرد، جای خود را به 
مسیرهایی نابســامان و فاقد کیفیت های بصری داده که تاثیر بسیار 
نامطلوبی را بر تصویر ذهنی شهر و نحوه شکل گیری آن در ذهن بیننده 

برجای می گذارند.

با مسئولان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

مسابقه نماز در نهج البالغه در اصفهان برگزار می شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشــاره به فعالیت های حوزه نماز و ترویج این 
فریضه الهی اظهارداشت: طرح های آموزشی برای کارکنان ادارات و خانواده های آنان پیش بینی 
شده که اجرایی می شود.حجت االسالم رمضانعلی معتمدی افزود: مسابقه فرهنگی »نماز در نهج 
البالغه» به صورت کتبی بر اساس روایات حضرت علی)ع( با همکاری این اداره کل و ستاد اقامه 
نماز برگزار و به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.وی ادامه داد: گسترش فرهنگ نماز نیازمند کار 
جمعی و گروهی است و با استفاده از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باید در این خصوص اقدام 
شود.حجت االسالم معتمدی به رصد فعالیت های ستاد اقامه نماز ادارات اشاره کرد و اظهارداشت: 
فعالیت های حوزه نماز در سامانه سجاده به ثبت می رسد و رصدها مکانیزه شده است.وی ادامه 
داد: 72 اداره و نهادهای دولتی و خدماتی استان اصفهان فعالیت های خود را در این حوزه به ثبت 
رسانده اند که 1۸ مورد از ادارات دارای توانایی و ظرفیت خاصی در سطح عالی و ۸ مورد هم ضعیف 
بوده اند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان ادامه داد: عملکرد ادارات به همین صورت 
ارزیابی می شود که به روز رسانی و رفع موانع پیش روی اقامه نماز اداری وظیفه ستادهای اقامه 

نماز هر اداره است.
 

 انیمیشن مستند »از سنگ تا رنگ« در اصفهان
 اکران می شود

فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان و دفتر تخصصی سینما انیمیشن مستند »از سنگ تا رنگ« 
را در سالن سوره این مجموعه اکران می کنند. این فیلم با حضور کارگردان آن، محمدرضا قربانی به 
نمایش درمی آید و در نشست چهاردهم انیمیشن حوزه هنری استان اصفهان، این کارگردان به بیان 
مراحل ساخت این اثر و شرایط آن می پردازد.چهاردهمین نشست انیمیشن حوزه هنری استان 

اصفهان در ساعت 17 امروز در سالن سوره حوزه هنری واقع در خیابان آمادگاه برگزار می شود.
 

اعالم فراخوان استندآپ کمدی نویسندگی طنز
فراخوان ارسال آثار استندآپ کمدی و نویسندگی طنز، با هدف شناسایی استعدادها و ایجاد فضای 

همکاری در دو رده سنی 12 تا 1۸ و 19 تا 25 سال اعالم شد.
رییس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: هدف 
از برگزاری استندآپ کمدی و نویســندگی طنز، شناسایی استعدادها در شــهر با محوریت اجرا و 
نویســندگی طنز بوده تا بتوانیم از این پتانســیل در برنامه  »جوانی به توان نو« که از شبکه شما و 
اصفهان پخش می شود، بهره مند شویم.محمدصالح خشوعی اظهار داشت: هدف دیگر برگزاری 
این فراخوان، شناسایی استعدادهای رده ســنی جوانان در این زمینه است که می توان در برنامه 

»همودو« از ظرفیت آنها در فضای مجازی بهره مند شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از نواقص موجود در برنامه های اســتعدادیابی، عدم برنامه ریزی در به 
کارگیری استعدادهای کشف شده است، افزود: فراخوان ارسال آثار استندآپ کمدی و نویسندگی 
طنز در نظر دارد که با شناسایی استعدادها، آنها را در برنامه های تولیدی و محتوایی همچون همودو 
و جوانی به توان نو و ...  به کار گیرد.وی با اشــاره به برگزاری کارگاه های آموزشی تصریح کرد: این 
فراخوان درنظر دارد که عالوه بر شناسایی استعدادهای مربوطه در شهر، آموزش های الزم را ارائه 
کند تا افراد آموزش دیده بتوانند در برنامه های تعیین شــده مشارکت کنند.خشوعی خاطرنشان 
کرد: مهلت ارسال آثار به این فراخوان تا پنجم بهمن ماه بوده که عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشتر می توانند به سایت فرهنگســرای مجازی و لینک های www.vcci.ir/hamodow برای 

رده سنی جوان و www.vcci.ir/nojvan برای رده سنی نوجوان مراجعه کنند.

خبر روزخبر خوان

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان 
خبر داد:

 ارتقای کیفیت زندگی در
 2 محله خوراسگان

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی 
از رویکردهای جدید مدیریت شهری تحقق شهر 
همگراست که اولویت اصلی آن مشارکت مردم 
در تصمیم گیری ها به صورت محله محوری بوده 
است که بر این اساس محله های گورت و راران 
در منطقه 15 انتخاب شدند. اکنون اقدامات اولیه 
در راستای ارتقای کیفی زندگی در این دو محله 
در حال اجراست.هوشــنگ نظری پور افزود: بر 
همین اساس عواملی تعریف شده است که طی 
آن پروژه های محله محور با مشارکت حداکثری 
مردم انتخــاب خواهد شــد و در واقع می توان 
گفت احصای مشــکالت و نیازهای شهروندان 
با خــرد جمعی مدیران شــهری و متخصصان 
مربــوط در حوزه هــای مختلــف فرهنگــی، 
عمرانی، خدماتــی، شهرســازی و ترافیکی با 
 مشــارکت ویژه نمایندگان همــان محالت رفع
 خواهد شد. ضمن اینکه در این طرح های محله 
محور تاکید ویژه بر حفظ هویت محله هاســت.
مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
طبق این فرآیند دو محله گــورت و راران بعد از 
مطالعات دقیق و برگزاری جلســات با اهالی و 
همچنین بازدیدهای گسترده از محل در بین 23 
محله منطقه 15 انتخاب شد، وجود آثار تاریخی از 
جمله ویژگی ها و پتانسیل این دو محله به شمار 
می رود که در صورت رفع مشــکالت اشاره شده 
می توان صنعت گردشگری را در آن تقویت کرد و 
در راستای توسعه اقتصادی و خدماتی محالت 
گام برداشت.وی با اشاره به وجود بافت فرسوده 
در دو محله گورت و راران، خاطرنشان کرد: بافت 
و امکانات شــهری، ریزدانگی منازل مسکونی، 
امکانات رفاهی، فضای ســبز، تراکم جمعیت 
از جمله دالیلی اســت که این دو محله در ابتدا 
برای اجرای طرح محله محوری انتخاب شدند.
نظری پور اظهار کرد: مشکالت و کمبودهای این 
دو محل از حمل و نقل تا کمبود فضای ســبز و 
ظرفیت هــای فرهنگی بنا بر نــوع و اهمیت آن 
در قالب برگزاری جلســات مردمی بررســی و 
اقدامات به موقع در جهت رفع مشکالت انجام 

خواهد شد.

 سوگواره نمایشی 
»به یاد پدر«

ســوگواره نمایشــی »به یاد پدر« 
با هدف پاســخگویی بــه بعضی 
ســواالت در مورد واقعه شهادت 
حضرت زهــرا)س( از 14 الی 19 
دیدمــاه در ســالن همایش های 
سیتی ســنتر در 10 ســانس اجرا 
شد.این نمایش به همت موسسه 
قــرآن و عترت با همــت گروهی 

یکصد نفره روی صحنه رفت.

وز عکس ر

تجلیل از عوامل تولید برنامه تلویزیونی »پالک«
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان از عوامل تولید برنامه تلویزیونی »پالک« تجلیل کرد. سرهنگ »محمد رضایی« در ابتدای این 
دیدار به اهمیت فضای رسانه در انتقال فرهنگ متعالی دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: نسل جوان امروز با در اختیار داشتن فضای مجازی و دیدن و شنیدن 
فیلم ها و تصاویر متعدد نیاز به تولید محتوای دفاع مقدس جدید و خاص را دارد و بی شک موثرترین زبان ارتباطی با نسل امروز، زبان فرهنگ و هنر است.مدیرکل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان افزود: برنامه زنده تلویزیونی پالک امسال به نحو شایسته برنامه ریزی و اجرا شد و توانست مخاطبان جدیدی را 
با خود همراه کند.»حسن قصابان« تهیه کننده این برنامه تلویزیونی نیز ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان گفت: 
برنامه تلویزیونی پالک نسبت به برنامه های دیگر در سال های گذشته تفاوت چشــمگیری داشت که به نوبه خود حرکت بسیار بزرگی بود.وی افزود: ویژه برنامه 
زنده تلویزیونی پالک در بین برنامه های اجرا شده استان های دیگر طبق اعالم امور استان های صدا و سیمای مرکز به عنوان رتبه اول مشخص شده است .بنابر این 

گزارش، برنامه تلویزیونی »پالک« به مناسبت هفته دفاع مقدس سال جاری تولید و از شبکه استانی پخش شد.

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
تجربه نشان داده اســت هر کجا و هر زمان در حوزه 
فعالیت های کاری، شفاف و منطبق با اصول و موازین 
پیش رفته ایم و آنچنان دقیق عمل کردیم که جرأت 
بیان عملکردمان را برای مردم داشتیم، قطعا اعتماد 
عمومی افزایش یافته است و مردم می توانند به این 
مجموعه با یک دید خوب و حســن نظر به خدمات 
ارائه شده بنگرند و اعتماد کنند.منصور سلطانی زاده 
با تاکید بر اینکــه اجرای طرح شــفافیت و ارتقای 
سالمت اداری جلوی بســیاری از تخلفات، رانت ها 
و ویژه خواری ها را می گیرد، افزود: در این راستا اگر 
جایی در نقطه ای از چارچوب مباحث قانونی به فردی 
اعالم شود که خواســته او قابل اجابت نیست، نباید 
دلخور شود و این مطلب را بپذیرد زیرا این موارد جزو 
برکات طرح شفافیت است.مدیرکل سرمایه انسانی 

شهرداری اصفهان تصریح کرد: جای طرح شفافیت 
در مجموعه شــهرداری خالی بــوده و معتقدم باید 
خیلی زودتر در این باره اقدام می شد کما اینکه اصول 
ارزشی می گوید نیاز به مصوبه و طرح ندارد زیرا نظام 
اداری ما باید به گونه ای باشــد که بتواند این بحث را 
پوشش داده و مباحث را به راحتی با مردم بیان کند و 
آنها را در جریان امور بگذارد.سلطانی زاده با بیان اینکه 
یکی از نکات مورد تاکید شهردار اصفهان در بدو آغاز 
فعالیت، موضوع شفافیت و سهیم بودن مردم در امور 
شهرداری بوده است، گفت: بخشی از طرح شفافیت 
و ارتقای سالمت اداری از جمله موضوع جذب نیرو، 
قراردادها و پیمان ها به اداره کل ســرمایه انســانی 
شــهرداری باز می گردد.مدیرکل ســرمایه انسانی 
شــهرداری اصفهان تاکید کرد: به طور کامل آمادگی 
دارم از تاریخی که من در جایگاه مســئولیت در این 

اداره کل قرار گرفتم، تمام مباحث را به صورت شفاف 
بیان کنم؛ البته با توجه به منع قانونی، جذب نیروی 
جدیدی نداشته ایم.وی ادامه داد: اگر قرار بر جذب 
نیرو جدید باشد، در این چارچوب اطالع رسانی دقیق 
و کافی به شهروندان انجام می شود تا همه اطمینان 
الزم را نســبت به فعالیت حوزه ســرمایه انسانی و 
سالمت آن پیدا کنند.ســلطانی زاده با تاکید بر اینکه 
طرح شفافیت و ارتقای سالمت اداری از طرح های 
بسیار خوب شورای ششم است، گفت: امیدواریم این 
طرح به خوبی اجرا شود تا شاهد شهرداری شیشه ای 

و شفاف باشیم.

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان:

طرح شفافیت از ویژه خواری ها جلوگیری می کند

عکس: ایمنا
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شغل های عجیب و غریبی در سراسر دنیا وجود دارد که حتی 
تصور وجود آنها در ایران برای مان تعجب آور و خنده دار است. 
جالب است بدانید همین مشــاغل منبع درآمد خوبی برای 
بسیاری از افراد هستند. در این بخش به معرفی عجیب ترین 

شغل های ایران می پردازیم.
چند می گیری، گریه کنی؟:  اگر فیلم سینمایی چند می گیری 
گریه کنی را دیده باشید تا حدودی با شغل عجیب و غریب 
گریه کن برای مراســم ترحیم آشنا هســتید. برخی افراد 
عالقه مند هســتند که در مراسم ترحیم عزیزانشان جمعیت 
قابل توجه و پرشوری حضور داشته باشند تا حضور یافتگان 
در مراســم با خود بگویند فرد متوفی چقدر شناخته شده و 
محبوب بوده اســت. برای برگزاری پر شــور مراسم ترحیم 
موسساتی وجود دارد که توانایی برگزاری پر سوز و گداز مراسم 
عزا و تشییع را دارند. این موسسات دو دسته افراد را با توجه 
به درخواست صاحب عزا به مجالس عزا می فرستد، دسته ای 
که مثل سیاهی لشکرها، فقط محیط را پر  می کنند و دسته ای 

دیگر که گریه کن ها و شلوغ کن ها هستند.
داد بزن، پول بگیر:  برخی از فروشنده ها برای فروش بهتر و 
بیشتر افرادی را استخدام می کنند که مردم را ترغیب به خرید 

کنند. این افراد در مقابل دکان، حجره، مغازه می ایســتند و 
داد می زنند و از صدای بلند خود برای جذب و جلب مشتری 
استفاده می کنند و به ازای این داد زدن پول می گیرند. این 
افراد هر چه مشــتری بیشــتری جذب کنند، پول بیشتری 

می گیرند.
سگ گردانی، شغل عجیب ایران: امروزه نگهداری حیوانات 
خانگی به خصوص سگ ها در ایران متداول شده و به همین 
خاطر سگ گردانی به یکی از شغل های عجیب در ایران تبدیل 
شده است. ســگ ها عالوه بر اینکه نیاز به مراقبت و غذا و... 
دارند، نیاز به پیــاده روی روزانه داشــته بنابراین افرادی که 
سگ خانگی دارند، باید این کار را انجام دهند اما برخی افراد 
به دلیل نداشــتن وقت کافی به برخی افراد پول می دهند تا 

ساعتی سگ شان را به پیاده روی ببرد و مراقب او باشد.
لباس عروسک بپوش، درآمد کسب کن: حتما افرادی را دیده 
اید که در مقابل بوتیک ها و یا رستوران ها برای جذب بیشتر 
مشتری به خصوص کودکان لباس عروسک به شکل جوجه، 
خروس، پینوکیو، خرس، پلنگ صورتــی و … تن می کنند، 
کودکان به این عروسک ها واکنش نشان داده و با آنها بازی 
می کنند و عکس یادگاری می گیرند. افراد زیادی برای کسب 

درآمد این شغل عجیب را برای خود انتخاب کرده اند.عروسک 
تن پوش یکی از ابزارهای تبلیغاتی است که در کشورهای دیگر 

هم مورد استفاده قرار می گیرد.
پیک موتوری قلیان، تا حاال شنیدی؟: سرویس تحویل در 
درب منزل قلیان یکی از شــغل های عجیــب و غریب این 
روزهاست. برخی افراد که خواهان استعمال قلیان در خانه 
هستند، می توانند با این افراد تماس بگیرند، این افراد قلیان 
را آماده استفاده کرده و تحویل مشتری می دهند، به طوری 
که در لحظه تحویل آماده استعمال باشد و آتش آن کم و زیاد 

نشده باشد.
آدم جمع کن، پول بگیر: یکی دیگر از شــغل های عجیب در 
ایران، شغل آدم جمع کن است. در شغل آدم جمع کن فرد 
برای مراسم های مختلف بنا به خواســته کارفرما می تواند 
افرادی را در طبقه بندی های مختلف سنی، تحصیلی و حتی 
جنسیتی جمع کند تا به فراخور مراسم تشویق کنند، سوت و 
کف بزنند، ساکت و آرام باشــند یا در برخی مباحث حضور 
فعال داشته باشند. این فرد برای این کار درآمد زیادی کسب 
می کند و سرویس ایاب و ذهاب، یک وعده غذا و حدود 20 تا 

30 هزار تومان برای هر نفر مطالبه می کند.

آشپزی

کوکی دارک 
مواد الزم : کره100 گرم، پودرقند50 گرم، تخم مرغ یک عدد، وانیل 

یک قاشق چای خوری، آرد سفید قنادی115 گرم، پودر کاکائو20 گرم
طرز تهیه : ابتدای کار کره را در فضای آشپزخانه قرار داده و اجازه می دهیم با دمای محیط 
هماهنگ شود.حاال پودر قند را درون کاسه حاوی کره اضافه می کنیم و با همزن دستی به 

مدت 10 دقیقه مخلوط می کنیم تا مواد سفید و یکدست شود. در ادامه تخم مرغ را درون یک 
کاسه مناسب می ریزیم، سپس هم می زنیم. در این مرحله تخم مرغ را به همراه وانیل درون 

مخلوط کره و پودر قند می ریزیم، سپس مجددا با همزن دستی مخلوط می کنیم تا مواد ترکیب و 
یکدست شوند. در ادامه درون یک کاسه مناسب آرد را به همراه پودر کاکائو می ریزیم.حاال آرد و پودر 

کاکائو را با هم مخلوط می کنیم، درون الک می ریزیم و 3 مرتبه الک می کنیم. در ادامه مخلوط 
آرد را به صورت یک باره درون مخلوط کره می ریزیم و با نوک انگشت ورز می دهیم تا خمیر درون 
کاسه جمع شود. در این مرحله فر را روی حرارت 180 درجه سانتی گراد قرار می دهیم، سپس 
اجازه می دهیم به طور کامل گرم شود. در ادامه روی سینی فر را با کاغذ روغنی می پوشانیم، 

مقداری از خمیر کوکی را بر می داریم و در دست گرد می کنیم. حاال کوکی های دارک را 
درون سینی فر می چینیم، روی خمیر یک حفره سطحی ایجاد می کنیم. در ادامه 

سینی فر را طبقه وسط فر قرار داده و اجازه می دهیم کوکی ها به مدت 
15 تا 17 دقیقه درون فر بمانند تا کامال بپزند. زمانی که روی 

کوکی ها کامال پخته شدند از فر خارج می کنیم .

عجیب ترین شغل هایی که در ایران وجود دارد

اخطار به فیلم »حکم تجدیدنظر« برای 
اکران آنالین بدون مجوز!

سریال نوروزی »دردسرهای شیرین« با 
بازی پوریا پورسرخ و مریم مومن

در جلسه  اخیر شورای صنفی سینما مصوب شد که فیلم  سینمایی 
»مرد نقره ای« به کارگردانی لطیفی از 22 دی ماه روی پرده خواهد رفت.

در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه هیچ سینمایی اجازه نمایش فیلم 
در تک سانس قبل از ساعت 22 ندارد، اعالم شده است که فیلم سینمایی 
»حکم تجدیدنظر« بدون مجوز اقدام به اکران آنالین کرده و در این باره به 
صاحب فیلم و پلتفرم های نمایش دهنده فیلم اخطار داده شده است.

سریال »دردسرهای شیرین« با بازی پوریا پورسرخ و مریم مومن 
روایتگر قصه زوج جوانی است که در زندگی با چالش هایی جدی 
روبه رو می شوند. در کشاکش این چالش ها و اتفاقاتی دیگر برای 
آنان رخ می دهد که گاه زمین می خورند و گاه برمی خیزند .این سریال 
به تهیه کنندگی سید علی اکبر محمودی مهریزی و کارگردانی سهیل 
موفق برای پخش در نوروز 1401 از شبکه پنج سیما در حال تولید است.

جلسه هماهنگی مدیریت بحران در مخابرات اصفهان با توجه به مکاتبه مدیر کل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص برگزاری مانور زمین لرزه کالن شهر 
تهران و جهت ایجاد هماهنگی بین معاونت ها و ادارات مخابرات منطقه اصفهان 
در راســتای انجام ماموریت های محوله به این مجموعه برگزار شد.گفتنی است، 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این جلســه بر لزوم حفظ آمادگی کلیه معاونت 
های مربوطه در راستای برگزاری مانورهای ابالغی تاکید کرد.درطلیعه قرن بیست 
و یکم ، جهان شاهد بالیای عظیمی است که حوادث طبیعی و غیر طبیعی به وجود 
آورده است. طوفان عظیم کاترینا ، تسونامی آسیای جنوب شرقی ، زلزله بم و ده 
ها حادثه مشابه برزگ وکوچک، بارها این حقیقت را به جهانیان گوشزد می کند که 
پیش بینی ها و چاره اندیشی ها و راه های مقابله و سازش با این بالیا هنوز نارسا 
و ناکافی است و تنها شمار اندکی از ملل دنیا دانش ، فن و هنر مدیریت و مهار این 
گونه بالیا را فراگرفته و به کار می بندند . در اکثر کشورها اغلب پس از وقوع هرحادثه 
بزرگ ، سیل کمک های سازماندهی نشده اعم از نیروی انسانی و مادی به منطقه 
حادثه دیده گسیل می شود و با اتالف نیروی فراوان، اندکی وضع تخفیف می یابد و 
به سرعت همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود. بنابراین یکی از مهم ترین 
چالش های زمان حاضر ، نیاز به داشتن سیستم مدیریت بالیا در مواجهه با بالیای 
طبیعی و غیرطبیعی است. با توجه به وسعت ایران ، تنوع بالیای مختلف و شدت 
وتعداد آن ها ، لزوم وجود ساختاری مناسب برای نظام مدیریت بالیا از نیازهای 
اساسی کشور به شمار می رود.بالیا، اتفاقاتی هستند که به طور غافلگیر کننده و گاه 
اجتناب ناپذیر رخ داده و به علت گســتردگی تاثیر بر منابع مادی و انسانی و قطع 
روند طبیعی حیات ، خارج از ظرفیت تطابق جوامع بوده و گاه بدون کمک های ملی 

و بین المللی به فاجعه های انسانی منتهی می شوند.
آثار و عواقب یک بالی طبیعی، صرف نظر از نوع آن ، می تواند تا مدت مدیدی پس از 
وقوع حادثه باقی بماند. صدمات و بیماری های بازماندگان زلزله ، فرسایش خاک 
حاصل خیز یک منطقه و از بین رفتن کشاورزی آن در اثر سیل و ... آثاری هستند 
که معموال در ارزیابی و تعیین خسارات به حســاب نمی آیند. به همین دلیل می 
توان گفت هزینه های اجتماعی و اقتصادی بالیای طبیعی بسیار بیش از آن چیزی 
است که در نگاه اول به نظر می رسد. بخش مهمی از تولید ناخالص ملی کشورها به 

خصوص کشورهای در حال توسعه صرف جبران خسارات ناشی از بالیای طبیعی 
می شود. کشورهای آسیایی و آفریقایی ، خسارات بیشتری را از بالیا متحمل می 

شوند و از هر10 مورد مرگ ناشی از بالیا ،۹ مورد آن در این مناطق رخ می دهد.

حادثه خیزی کشور جمهوری اسالمی ایران
ایران به دلیل جغرافیای کوهستانی- بیابانی ، کم بودن و نامنظم بودن بارش های 
جوی و ساختار زمین شناسی خاص، پتانسیل حادثه خیزی باالیی دارد. موقعیت 
ایران تحت اثر پرفشار جنب حاره باعث شده این کشور بر روی کمربند خشک کره 
زمین قرار گرفته و میانگین بارش سالیانه در سطح وسیعی از آن حدود250 میلیمتر 
بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارش کره زمین است. نکته مهم در بارندگی های 
کشور پراکنش نامناسب آن است به طوری که در بعضی نقاط آن به خصوص استان 
های جنوبی که متاثر از سامانه های مونسون هستند ، کل بارندگی سالیانه ممکن 
است در یک روز نازل شده و سبب بروز سیل های بسیار مخرب شود و در برخی سال 
ها میزان بارندگی سالیانه ممکن است به کمتر از 50 میلیمتر برسد که سبب حادث 

شدن خشکسالی خواهد شد.
قرار گرفتن ایران بر فالت ایران و محاصره شدن آن به وسیله کویرها و بیابان های 
عراق ، عربستان و آسیای میانه و دوری بخش وسیعی از آن از دریا سبب تشدید 
شرایط خشکسالی می شود. ضمن اینکه حدود 20درصد مساحت کشور ما را اراضی 

بیابانی تشکیل می دهند.
ساختمان زمین شناســی فالت ایران به همراه سیستم چین خوردگی و کوه زایی 
آلپ در دوران سوم زمین شناسی که دوره فعالی بود ، شکل گرفته است و ایران نیز 
در قسمت میانی کمربند پر تنش آلپ-هیمالیا قرار گرفته که هنوز به حالت تعادل 
نهایی نرسیده و این موضوع باعث می شود که هر از چندگاهی در یک نقطه از کشور 
زمین لرزه ای مخرب رخ دهد. حرکت رو به شمال صفحه عربستان با سرعت بیش 
از 30 میلیمتر در سال سبب بازشدگی دریای سرخ و فشردگی و کوتاه شدن خرده 
صفحات ایران و ترکیه شده است. این فشردگی مداوم سبب چین خوردگی ایران 
و قرار گرفتن کشور ما در معرض تنش دائمی شده که عامل اصلی بیشتر زمین لرزه 

های ایران است.

با روی کار آمدن دولت و سرعت گرفتن انتصابات،  طبیعی است که این تغییرات 
در ســطح پایین تر و در صنایع بزرگ نیز صورت بگیرد.به نظر می رسد شرکت 
فوالد مبارکه به منظور تقویت و تداوم رکوردزنی ها عزم خود را جزم کرده است. 
در حال حاضر شــرکت فوالد مبارکه با وجود تحریم های ظالمانه، فشــارهای 
اقتصادی و سیاســی توانســته با رکوردهای پی در پی در تمامــی عرصه ها 
موفقیت هایی را به ارمغان بیاورد. از این رو  در انتهای سال تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها، تمامــی صنایع باید عملکرد کاری خود را در راســتای تمکین از 
منویات مقام معظم رهبری ارائه داده و با گزارش عملکرد ســاالنه خود، مردم 
و مسئوالن را در جریان کار خود قرار دهند. خوشبختانه فوالد مبارکه مانند هر 

سال با وجود مشکالت اقتصادی تاکنون توانســته موفقیت های بسیاری در 
عرصه ملی و بین المللی به دست آورد. حضور موفق فوالد مبارکه برای تامین 
بازار داخلی و همین طور تعهدات صادراتی کاالی خود در شــرایط موجود قابل 
تحسین است. در این راستا با توجه به سیاســت های کلی نظام در حمایت از 
کار و تولیدات ایرانی و همانطور صادرات، کاهش مشکالت پیش روی صنعت 
می تواند باعث رشد و توسعه تولیدات در کشور و در بنگاه های خرد و کالن و در 
سطح داخلی و بین المللی باشد. در این راه شرکت فوالد مبارکه و شرکت های 
تابعه خوشبختانه توانسته اند در راستای سیاست های اقتصادی کشور گام های 

موثر بردارند.

بی تردید در صنعــت بین المللی، صنعــت ذوب آهن همواره یکــی از صنایع 
تخصصی و مادر بــوده و این مجموعه ، بــه عنوان کانون ارزنــده خودباوری 
و توانمندســازی بومی در طول 50 ســال معاصر به خصــوص پس از انقالب 
شــکوهمند انقالب اســالمی و در طول دوران دفاع مقدس و پــس از آن در 
دوران مختلف به گونه ای جهادی و تحسین برانگیز در راستای ایجاد تحوالت 
ساختاری و عملیاتی با رویکردی مدیریتی بر مبنای آینده محوری در راستای 

بومی سازی این صنعت بنیادین نقشی بی بدیل ایفاد کرده و می کند. 
 بی گمان نقش این مجتمع صنعتی در سازندگی پویا و پایدار صنایع راهبردی 
کشور بر همگان محرز و تحســین برانگیز بوده و صنعتگران جهادی این جبهه 
راهبردی با ممارست مجدانه و کوشش های ساعیانه خود توانسته اند در انتقال 
سازنده دانش فنی و ساخت صنایع بزرگ و مهم و زیربنایی به گونه ای موفق و 
اثرگذار حاضر شده و این مجتمع صنعتی با بهره مندی از خرد جمعی و مدیریت 
آگاه و آینده  نگر توانسته است، همچون سایر پیشــرفت ها در تحقق رسالت 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خود نیز با بهره مندی از پتانسیل های بومی و ملی 
نقشی بسزا و ژرف ایجاد کرده و جایگاهی ممدوح در شاخص مشارکت همگانی 
در مقوالتی نظیر پدافند غیرعامل، تربیت نیــروی متخصص و تحول آفرین،  

بومی سازی و خلق ابزار و تجهیزات راهبردی و ... خلق کند.
 حضور کارخانه ذوب آهن اصفهان در جغرافیای سختکوش شهرستان لنجان 

ایجادکننده بسترهای بی همتا و نافعی به خصوص در محوریت با موضوعاتی 
همچون مشــارکت های عمومی، حوادث غیرمترقبه و... بــوده که می توان به 
مشارکت فعال و مســتمر نیروهای جان برکف و ایثارگر در جنگ تحمیلی، از 

جمله تقدیم 2۹0 شهید گرانقدر به نظام مقدس جمهوری اسالمی اشاره کرد.
 رویکرد مدیریت شده این مجتمع عظیم صنعتی در شرایط جنگ ناجوانمردانه 
اقتصادی با موضوع تولید موفق انواع ریل بر اســاس استانداردهای جهانی با 
حجمی بالغ بر 55 هزار تن،  نقش مهم این صنعت مادر را در اجرای پروژه های 
ریل ملی تبیین و مبرهن می ســازد.  همچنین کاهش 50 درصدی برداشت 
آب از حوضه آبی زاینده طی 10 سال اخیر و گســترش جنگل دست کاشت با 
وســعتی افزون بر 16 هزار و 500 هکتار گواهی موکد بر  رویکرد مدیریت سبز 

این صنعت است.
 در پایان با تقدیر از همه دست اندرکاران این مجتمع عظیم صنعتی، فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی که نقش بسزا  در مولفه اقتصاد مقاومتی ایفاد کرده و می 
کند و با اتخاذ تمهیدات ســازنده و پیشــرو در جبهه تولید و عرصه مسئولیت 
اجتماعی مشفقانه در راستای پیشــبرد اهداف متعالی کشور و دولت مردمی 
گام بر می دارند. سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان را به مردم شریف ایران و 
به ویژه به مدیریت خدوم، کارگزاران و کارگران تالشگر و زحمتکش این صنعت 

و خانواده های محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض می کنم.

جلسه هماهنگی مدیریت بحران در مخابرات اصفهان برگزار شد

پیام استاندار اصفهان به مناسبت سالروز تاسیس ذوب آهن:

ذوب آهن، کانون ارزنده خودباوری و بومی سازی در ۵۰ سال معاصر است
فوالد مبارکه؛ الگوی موفق در تولید
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اختراع چرخ احتمــاال قدیمی ترین اختــراع مهم در تاریخ 
بشــری اســت. اگر چرخ نبود، جابه جایی چیز ها بی نهایت 
دشوار می شد و انرژی بســیار زیادی برای انجام کار ها الزم 
بود. تاریخ انســان مملو از اختراعات و نوآوری هاست و اگر 
این اختراعات و نوآوری ها نبودند ، شما اکنون این مطلب را 
نمی خواندید و شاید اساسا این مطلب نوشته هم نمی شد. 
اما اگر قرار باشد فهرستی از چند اختراع مهم تاریخ )از میان 
میلیون ها( انتخاب کنیم، این فهرســت چگونه خواهد بود؟ 
تهیه چنین فهرســتی خودش کاری بی نهایت دشوار است، 
کاری شــبیه به اینکه بگویید پدرتان را بیشتر دوست دارید 
یا مادرتان را! با این همه، برخــی متخصصان در حوزه های 
مختلف پیش تر ایــن کار را انجام داده اند. فهرســت چند 

اختراع مهم تاریخ، چیزی شبیه به این خواهد بود:
چرخ: اختراع چرخ احتماال قدیمی ترین اختراع مهم در 
تاریخ بشــری اســت. اگر چرخ نبود، جابه جایــی چیز ها 
بی نهایت دشوار می شد و انرژی بســیار زیادی برای انجام 
کار ها الزم بود. انرژی بیشتر هم یعنی غذای بیشتر و وقتی از 
انسان های اولیه صحبت می کنیم، این یعنی شکار بیشتر و 
جست و جوی بیشتر برای غذا.چرخ، کار ها را ساده تر کرد و به 

انســان اجازه داد که زمان بیشتری ذخیره کند. همین زمان 
بیشتر، به تدریج به نوآوری های دیگری ختم شد که هر یک 

به نوبه خود تاریخ اقتصاد و تاریخ انسان را تغییر دادند.
میخ: میخ، اختراع مهم دوم در این فهرســت اســت که 
حدود 2 هزار ســال پیش به فهرســت نوآوری های انسانی 
اضافه شــد. شــاید عجیب باشــد، اما اختــراع میخ برای 
نوآوری های بعدی )از ساخت کشــتی های جنگی گرفته تا 
ساخت گاری( بسیار حیاتی بوده است.تا حدود سال 17۹0 
میالدی )یعنی حدود 230 سال پیش( میخ به صورت دستی 
ساخته می شد و میخ های یک شــکل و یک اندازه، در واقع 
کامال جدید هســتند. »پیچ« هم به اندازه »میخ« قدیمی 

است و نخستین بار در یونان باستان اختراع شده است.
قطب نما: قطب نما هم یکی از مهم ترین اختراعات بشری 
است. نخستین قطب نما در چین باستان )حدود 2200 سال 
پیش( و در زمان سلسله »هان« )Han dynasty( اختراع 
شد. این قطب نما، با یک سنگ آهنربایی ساخته شده بود که 
در واقــع به طــور طبیعی تحــت تاثیر میدان مغناطیســی 

کره زمین قرار می گرفت.
باروت: بــاروت هم اختــراع چینی ها بــود. این ترکیب 

شــیمیایی در قرن دهم میالدی )حدود 1100 سال پیش( 
اختراع شــد و البته چینی ها چندان به فکر اســتفاده های 
نظامــی از آن نیفتاده بودند. بــاروت در واقــع عمدتا برای 
انفجار های رنگی در جشن های چینی استفاده می شد.با این 
همه، وقتی باروت به دست اروپایی ها افتاد، صحنه جنگ در 
جهان تغییر کــرد. این اختراع سرنوشــت ایــران را هم در 
مقاطعی عوض کرد. در »جنگ چالدران«، میان ایران صفوی 
و امپراتوری عثمانی، یکی از دالیل شکســت صفویان )که 
برای ایران بسیار گران تمام شــد( عدم استفاده گسترده از 
تفنگ و توپ در سمت ایران و استفاده گسترده از این دو در 

سمت دشمن بود.
ماشــین چاپ: »یوهانس گوتنبرگ« آلمانــی در قرن 
پانزدهم میالدی ماشین چاپ را اختراع کرد و جهان را تغییر 
داد. تا پیش از آن، کتاب ها در نسخه های محدود و به صورت 
گروهی یا فردی رونویسی می شــدند.به این ترتیب، تعداد 
کســانی که می توانســتند یک »کتاب خطی« را بخوانند، 
ممکن بود به اندازه انگشــتان دو دســت باشــد. با اختراع 
ماشــین چاپ، آگاهی عمومی هم ناگهان رشد کرد و جمود 

فکری در اروپای قرون وسطی، به سرازیری افتاد.

آشپزی

کشکک
مواد الزم:گوشت گوسفندی200 گرم، 

بلغور گندم یک و نیم لیوان، لوبیا قرمز2 لیوان، شیره 
انگور یا شکر به مقدار کافی، روغن محلی به مقدار کافی

طرز تهیه: لوبیا قرمز آبکشی شده را درون یک قابلمه مناسب می ریزیم، سپس 
بلغور را آبکش و به همراه گوشت درون قابلمه حاوی لوبیا قرمز اضافه می کنیم و تا 

اندازه ای که روی گوشت را بگیرد، آب اضافه می کنیم.  در این مرحله اجازه می دهیم گوشت 
و لوبیا به مدت 5 ساعت درون آب جوش بماند تا کامال بپزند. حاال کشکک را به صورت مداوم 
هم می زنیم تا ته نگیرد. توجه داشته باشید زمانی که کشکک ته گرفت آن را به هیچ عنوان هم 
نزنید.در صورت ته گرفتن غذا، بالفاصله بدون هم زدن آن را درون قابلمه دیگر منتقل کنید. در 
ادامه زمانی که گوشت و لوبیا کامال پخته و نرم شدند حرارت را مالیم می کنیم، سپس در قابلمه 

را با دم کنی می پوشانیم و روی قابلمه قرار می دهیم.در این مرحله اجازه می دهیم کشکک 
به مدت 2 ساعت روی حرارت مالیم بماند تا جا بیفتد. حاال اجازه می دهیم کشکک به 

مدت 15 دقیقه روی حرارت مالیم بماند، سپس با کفگیر یا مالقه گوشت و لوبیا 
را له می کنیم به هم زدن ادامه می دهیم تا کشکک بافت حلیم را پیدا کند. 

در ادامه کشکک را از روی حرارت بر می داریم. یک ظرف مناسب 
انتخاب می کنیم و مواد را درون ظرف مورد نظرمان می ریزیم، به 
مقدار دلخواه روغن محلی و شیره انگور یا شکر می ریزیم 

و به همراه نان تازه سرو می کنیم. 

با اختراع های مهم  تاریخی آشنا شوید

بازار جشنواره فیلم برلین مجازی شد پیوستن یک بازیگر مشهور به سریال »خوشنام«
جشنواره بین المللی فیلم برلین اعالم کرد بازار فیلم این جشنواره که پیش 
از این قرار بود به صورت ترکیبی برگزار شود، امسال نیز همچون دوره 
پیش کامال به صورت مجازی برگزار خواهد شد.این سایت اعالم کرد 
که با وجود تمامی تالش ها برای حضوری برگزار کردن این دوره از بازار 
فیلم، به دلیل شیوع دوباره سویه جدید بیماری کووید 1۹، امسال نیز 
بازار به صورت مجازی برگزار خواهد شد.هفتاد و دومین دوره از جشنواره 
بین المللی فیلم برلین امسال از 21 بهمن تا یک اسفند برگزار خواهد شد.

با اضافه شدن شیوا خنیاگر و رضا فیاضی، تصویربرداری سریال »خوشنام« 
ادامه دارد. تصویربرداری سریال »خوشنام« به کارگردانی علیرضا نجف 
زاده و به تهیه کنندگی احمد زالی که فیلم نامه ابتدایی آن توسط محسن 
کیایی نوشته شده بود، ادامه دارد. فیلمنامه »خوشنام« این روزها 
توسط فهیمه سلیمانی بازنویسی و قصه های جدیدی دارد.تصویربرداری 
سریال »خوشنام« کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما از روز شنبه در 
لوکیشن مسجد آغاز شده و تمام بازیگران اصلی آن جلوی دوربین رفته اند.

امام جمعه خوانسار از روند رو به رشــد خدمات رسانی آبفای استان اصفهان 
طی سال های اخیر قدردانی کرد.حجت االسالم خواجه کریمی که در نشست 
مشــترک اعضای کاروان خدمت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان و 
مسئوالن شهرستان خوانسار ســخن می گفت، افزود: با سرمایه گذاری های 
انجام شده، امروز دیگر از قطع مکرر و طوالنی آب در شهرستان خوانسار شبیه 
آنچه در دهه 1380 وجود داشت، خبری نیست و مردم به آب شرب پایدار و با 
کیفیت دسترسی دارند. وی همچنین به موضوع شبکه گذاری فاضالب در شهر 
خوانسار اشاره کرد و گفت: این روند طی سه سال اخیر سرعت زیادتری گرفته 
و امیدواریم با تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب و همچنین استقبال 
مردم از خرید انشعاب فاضالب، این طرح نیز به طور کامل اجرایی شود. امام 
جمعه خوانسار افزود: موفقیت هریک از دستگاه های اجرایی در خدمت رسانی 
به مردم، به منزله موفقیت نظام جمهوری اســالمی و تحقق آرمان های بلند 
انقالب به شمار می رود. مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز با بیان این که یک 
دهه پیش، مردم خوانســار با قطع مکرر و جیره بندی آب مواجه بودند گفت: 
خوشبختانه پس از بازسازی شبکه فرســوده آب، زون بندی شبکه و اجرای 
سامانه های تله متری و تله کنترل، میزان هدر رفت آب در شهر خوانسار از 62/5 
به 27 درصد کاهش یافت و با اجرای طرح های انتقال و احداث تصفیه خانه 
اضطراری، درحال حاضرمشــکلی در تامین آب شرب پایدار شهروندان وجود 
ندارد. هاشم امینی همچنین به مشکالت اجرای شبکه جمع آوری و احداث 

تصفیه خانه فاضالب شهر خوانسار با توجه به شرایط توپوگرافی و بافت سنگی 
زمین اشاره کرد و گفت: فقط در سال گذشته قرارداد اجرای 55 کیلومتر شبکه 
جمع آوری فاضالب در این شــهر منعقد شــد که تاکنون 50 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و هم اکنون 1200 انشعاب فاضالب در خوانسار نصب شده است. 
وی، از تصفیه خانه فاضالب خوانسار به عنوان یکی از تصفیه خانه های پیشرفته 
و دارای فناوری روز دنیا نام برد و از شــهرداری و صنایع مستقر در شهرستان 
دعوت کرد تا از ظرفیت پســاب این تصفیه خانه برای توســعه فضای سبز و 
صنعت و  همچنین ایجاد اشتغال در شهرستان استفاده کنند. اضافه می شود 
درحال حاضر دو شــهر و 18 روســتا تحت پوشــش امور آب و فاضالب شهر 
خوانسار هستند و تاکنون 8500 انشــعاب آب در شهر خوانسار، 1100 انشعاب 
آب در شهر ویست و 6000 انشعاب آب در روســتاهای این منطقه نصب شده 
است. گفتنی است؛ اعضای کاروان خدمت آبفای استان اصفهان در چهارمین 
سفر خود به شهرستان ها، روز چهارشنبه 15 دی ماه جاری با سفر به شهرستان 
خوانسار از تصفیه خانه های آب و فاضالب، روستاهای خم پیچ و رحمت آباد 
و همچنین ایســتگاه پمپاژ حســن آباد بازدید کرده و در نشست مشترک با 
مسئوالن این شهرستان راهکارهای خدمت رسانی بهتر به مردم شهرستان را 
مورد بررسی قرار دادند که حاصل آن ۹ مصوبه در زمینه توسعه شبکه های آب و 
فاضالب، احداث فاز اصلی تصفیه خانه آب خوانسار، احداث مخزن 300 متر 

مکعبی روستای خم پیچ و اصالح شبکه آبرسانی روستای رحمت آباد بود.

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه طــی حکمی محمدجواد 
براتی را به عنوان مدیر روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.محمدجواد 
براتی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه است 
که پیش از این ســمت مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان را 

عهده دار بود.
مدیر روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، عضویت 
در کمیته راهبردی روابط عمومــی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، 
عضویت در شــورای هماهنگی روابط عمومی دانشــگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کشور و دبیر شــورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی مناطق 3 و 6 کشور از دیگر سوابق مدیر جدید 
روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه اســت .در این مراسم از تالش ها و 

خدمات هادی نباتی نژاد با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

امام جمعه خوانسار:
 سرعت خدمات آبفای استان اصفهان به مردم قابل ستایش است

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی فوالد مبارکه

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهرجدید بهارستانم الف:1257194

شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شــرح زیر را در بهارستان ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید، لذا باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه 

بارگذاری می گردد می بایست دارای مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( باشد.
مناقصه گران درصورت نیازبه اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی(  اسناد 
و بار گذاری پاکت های )الف و ب و ج( در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن368610۹0 - امور فنی و اجرایی- تماس 

حاصل نمایند. )توجه: مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند(
الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما قسمتی ازهزینه خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی پرداخت 

نماید. )پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه( مالک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالی می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41۹34-021 دفترثبت نام: 88۹6۹737 و 851۹3768

موضوع مناقصهشماره مناقصه ردیف
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال( 

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

زمان انتشار 
در سامانه 

ستاد

دریافت 
اسناد

ارایه 
پیشنهاد

گشایش 

12000001352000036

اجرای مرمت 
گنبد و محوطه 
سازی مسجد 

علی ابن 
ابی طالب

حداقل پایه 
5 رشته ابنیه

3 ماه6.762.670.701340.000.000
 1400/10/20
ساعت 14

 1400/10/30
ساعت 13

 1400/11/12
ساعت 13

 1400/11/16
ساعت 10 

22000001352000037

اجرای تکمیل 
100 متر مسیل 

سنگی به 
همراه پل

حداقل رتبه 
5 رشته ابنیه

4 ماه500.000.000 9.879.872.618
 1400/10/20
ساعت 14

 1400/10/30
ساعت 13

 1400/11/12
ساعت 13

 1400/11/16
ساعت 10 

سازمان جهاد کشاورزی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 1400/02
استان اصفهان

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهانم الف:1257266

سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری مدیریت امور اراضی 
استان اصفهان در سامانه جامع اراضی کشور به شماره 2000004624000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
موضوع مناقصه: ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان اصفهان در سامانه جامع اراضی کشور به تعداد 15000 پرونده

واجدین شرایط: کلیه اشخاص حقوقی که موضوع اساسنامه آنان با موضوع مناقصه مرتبط باشد می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
سپرده شرکت در مناقصه: 870/000/000 ریال

مدت زمان اجرای کار: یک سال شمسی
تاریخ انتشار مناقصه: دوشنبه 1400/10/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۹:00 روز دوشنبه 1400/10/27  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۹:00 روز شنبه 1400/11/0۹
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبه 1400/11/10 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار جهت ارائه پاکت الف: خیابان هزار جریب، مقابل سازمان فنی و حرفه ای، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه 
سازمان. تلفن: 03137۹13250 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 1456 

نوبت دومنوبت اول
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