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فراخوان مناقصه عمومی 
شرکت آب  و فاضالب 

استان اصفهان

1-  شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  به شرح جدول زیر 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.                

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

3
اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر 
خوانسار- بخشی از محله بیدهند 

و ارسور) یک مرحله ای (
99-4-226/22099001434000051

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم اســت 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. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/۱۱/۱5  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

مهلت زمانی دریافت 
اسناد مناقصه

99/11/21سه شنبه15:00

99/12/02شنبه15:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

99/12/03یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

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 شرکت 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 سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 

ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

نوبت اول

طی دو سال اخیر بازار مسکن در ایران با انفجار قیمت ها و هزینه ها در بخش ساخت و ساز و اجاره و خرید و فروش همراه بود. آشفتگی به حدی در این بازار شیوع پیدا کرد که دولت 
تصمیم گرفت تا نسخه هایی ضربتی برای کنترل قیمت ها  در بازار بپیچد تا شاید ترمز نوسان در بازار را بکشد. راهکارهای پیشنهادی دولت البته چندان نوآوری نداشت .بررسی ها 

نشان می دهد حتی چندان تاثیری هم در بازار مسکن کالن شهرها از جمله اصفهان هم نداشته است. 

شام غریبان »علی«، در غربِت شب سیاه بهشت زهرا گذشت؛

درد داره ؛ خیلی هم درد داره . این داغ با خیلی از داغ هایی که دیده بودیم، فرق داشت.  پریا پارسا
برای ما ، ما دهه شصتی های عشق فوتبال تو روز و روزگاری که از دنیای سوشیال مدیا 
خبری نبود، فوتبال تنها دلخوشی بود. بعد این وسط، یه بازیکنایی بودن که رنگ و بوی دیگه ای به تنها دلخوشی ما 
میدادن؛ مثل »علی انصاریان«. بهش می گفتیم »علی بخیه«. تو هر تیمی بازی کرد، سرش رو میذاشت جلوی توپ. 
باغیرت بازی می کرد. از بچه بامعرفت جنوب شــهر تهرون غیر از این هم انتظار نمی رفت. دروغ نمی گفت که عاشق 
پرسپولیسه، حتی وقتی رفت استقالل! داغ کردیم از رفتنش . بهت و حیرانی بود که روی سرمون آوار شد. باورمون نمی 
شد علی متعصب ما، رفته تیم رقیب و قراره از این به بعد واسه آبی ها جون بذاره وسط زمین. ولی حتی به ذهنمون خطور 
نمی کرد یه روز میاد که داغ بودنش می مونه روی دلمون تا ابد. داغ دوباره دیدنش... یه روز میاد که میگیم پاشو علی! 
پاشو اصال برو دوباره پیرهن آبی تنت کن، فقط باز نفس بکش. پاشو بگو شوخیه. پاشو و برگرد به دنیای ما؛ به این دنیای 
پر از سیاهی و ناامیدی که شادی و خوشی ازش دور شــده و دلمون به همین لبخندهای از ته دل تو خوش بود. پاشو 
علی! حق تو نیست زیر خروارها خاک بخوابی و ما اینجا با چشم گریون برات غمنامه بنویسیم و با جیگر آتیش گرفته، 
به عکس های »ننه علی« نگاه کنیم که خاک مزار تو رو روی سرش می ریزه ... کی میگه خاک سرده؟ یادته؟ بعد از فوت 
پدرت خودت این رو گفتی. گفتی دروغه که میگن خاک سرده، این رو میگیم واسه توجیه بی معرفتی خودمون. راست 
می گفتی، خاک سرد نیست. اگه بود دل ما حتی بعد از سپردن تن تو به خاک، این همه آتیش نمی گرفت و نمی سوخت 
و این بغض لعنتی وا می شد... فراموشت نمی کنیم پسر خوش قلب مهربون و بامعرفت. فراموشت نمی کنیم »علی 

انصاریان«. دلمون برات تنگ میشه خیلی . آروم بخواب ، این دنیا دیگه جای قشنگی نیست... 

 آروم بخواب باغیرت...
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بسیاری معتقدند دولت از اینکه بودجه در  علیرضا کریمیان
صحــن علنــی مجلس رد شــد، بســیار 
خوشحال است. در کنار این مسئله مجلس هم با بی درایتی با رد کلیات 
الیحه ای که به نوعی در بدنه خود مجلس و کمیسیون تلفیق تایید شده بود 
نوعی گل به خودی زد و دست دولت را برای اعمال اصالحات مورد نظرش 
در بودجه باز گذاشت. جدای از اینکه رد کلیات الیحه بودجه به ضرر دولت 
است یا به نفع آن باید گفت آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد، مطمئنا به ضرر 
اقتصاد و ساختارهای بازار کشــور خواهد بود؛ اتفاقی که لطمه آن متوجه 
مردم و ساختارهای کشور می شود. بالتکلیفی مجلس در مقابل خواست 
دولت از سویی و اصرار بر آنچه دولت آن را صالح مملکت می داند از سوی 
دیگر به مصلحت و تعامل تعبیر شد و دو قوه تالش کردند بسیار محترمانه 
خواســت های طرف مقابل را نادیده بگیرند، به جــای اینکه به یک راه و 
تصمیم مشترک برسند و در این میان منت اصالح بودجه بر سر مردم و 
آینده اقتصادی آنها گذاشته شد. رییس دفتر رییس  جمهوری با بیان اینکه 
الیحه بودجه در حکمرانی، معیشــت مردم و امورات کشــور بسیار حائز 
اهمیت و راهبردی است و حاضر نیستیم آن را به اختالف نظرها و منازعات 
سیاسی گره بزنیم، گفت: بر همین اساس  طبق خواست مجلس محترم، 

نظرات اصالحی ارائه داده و تالش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه تا جایی 
که شاکله بودجه به هم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد  با مجلس 
تعامل کنیم. محمود واعظی افزود:  اگرچه دولت معتقد اســت آنچه در 
صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از الیحه بودجه بوده و در 
چنین شــرایطی قبال رویه این بوده که گزارش برای اصالح به کمیسیون 
بازگردد؛ اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام 
گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف 
زمان تعیین شــده اقدام می کند.وی افزود: اســتفاده الفاظ سخیف و 
غیراخالقی و عبارت های توهین آمیز و غیراسالمی در توصیف الیحه بودجه 
دولت و انتساب برخی کلیدواژه های مخرب مثل »فروپاشی اقتصادی« 
به آن در حالی به دفعات از ســوی برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون 
تلفیق صورت گرفت که الیحه بودجه حاصل ماه ها کار کارشناسی در دولت 
بود. این سخنان در حالی بیان شده که دولت تقریبا هیچ تالش و رایزنی 
برای قانع کردن نمایندگان انجام نداد و صرفا با لجبازی بر الیحه تقدیمی 
خود به مجلس باقی ماند. در مقابل نمایندگان هم با اصرار بر لزوم تغییرات 
در بودجه به جای تصویب کلیات و اصــالح بندهای بودجه ترجیح دادند 
حرف خود را به کرسی بنشانند و برای نشــان دادن اقتدار خود در مقابل 

دولت کل بودجه را رد کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند مجلس به همه 
زحمت های کمیسیون های تخصصی خود بی احترامی و یک بالتکلیفی 
ایجاد کرد. از جمله مهرداد الهوتی، نماینده پیشین مجلس در خصوص رد 
شدن کلیات بودجه توسط مجلس و با بیان اینکه ابهام در مجلس وجود 
داشت، اظهار کرد: تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه می گوید گزارش تلفیق باید 
به رای گذاشته شــود، در اتفاق مجلس ابهام وجود دارد. رییس وقت در 
جلسه راجع به گزارش کلیات الیحه بودجه صحبت کرد، خوب این به این 
معناست که ابهام باید برطرف شود دوم اینکه من تعجب می کنم این رای 
ندادن چه معنایی دارد؟وی با بیان اینکه دولت پیشنهاد داد گزارش تلفیق 
اصالح شود، گفت: نوبخت در پایان مجلس گفت رد کردن معنا ندارد شما 
تایید کنید اگر اصالحی الزم داشــت در صحن اصالح کنید اینکه گزارش 
کمیسیون را به رای گذاشتند به این معناست که مجلس به خود هم اعتماد 
ندارد.الهوتی افزود: دولت ۶ ماه اســت روی بودجه کار کرده و دوباره با 
تغییرات جزئی به صحن علنی مجلس برمی گرداند ؛اما صحن دیگر آن 
فرصت زیبایی که داشــت و اصالح کرده بود را ندارد. اتفاق بدی است که 
 زمان خود را عقب انداختند و خســران و ضرر جبران ناپذیر آن، به مردم

 برمی گردد.

سامانه های دفاعی بومی سازی می شود
مدیر عامل ســازمان صنایع هوایــی وزارت دفاع گفت: ما اعتقاد به بومی ســازی ســامانه های 
دفاعی و نظامی داریم و با جدیت این مســیر را دنبــال می کنیم.امیر خواجه فــرد  که به همراه 
امیر ســرتیپ حاتمی به هند ســفر کرده اســت در حاشــیه نمایشــگاه بین المللی هوایی هند 
گفت: هدف اصلی از مراودات این چنینی آشــنایی با اقدامات و تالش های کشــورهای منطقه 
درحوزه دفاعی و نظامی اســت.امیر خواجه فرد با بیان اینکه کشــور هند به دلیل مواجه نشدن 
با تحریم ها، در بعضی از موضوعات یا ورود نکرده اند و یا کمتر ورود کرده اند، گفت: ســامانه های 
عمده دفاعی و نظامی در کشــور هند با تکیه بر خرید از خارج پایه گذاری شــده است و سازمان 
صنایع هوایی وزارت دفاع ایران، با نگاه به آینده، ضمن امیدوار شدن به اقدامات کشور عزیزمان 
متوجه این شــد که نقشه راه ترســیم شــده در صنعت هوایی وزارت دفاع از قابلیت های بسیار 
 خوبی برخوردار است و قطعا در تحقق آن، همکاری با کشــورهای دوست مانند هندوستان مفید

 خواهد بود.

توضیح سفیر ایران درباره سفر »قالیباف« به مسکو
سفیر ایران در روسیه گفت: ســفر قالیباف به مسکو که اولین سفر رســمی وی به عنوان رییس 
مجلس شورای اســالمی ایران از یک کشــور خارجی اســت، بیانگر اهمیتی اســت که رییس 
مجلس شــورای اســالمی برای روابط با کشــور همسایه و دوســت، فدراسیون روســیه، قائل 
اســت.کاظم جاللی در توئیتی در خصوص ســفر محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شــورای 
اســالمی به روســیه نوشــت: »جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، رییــس محترم مجلس 
شــورای اســالمی ایران، در رأس هیئتی بلندپایه بنا به دعوت جناب آقای ویچیسالو والودین، 
 رییس محترم دومای دولتی روســیه، از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ به مســکو ســفر 

خواهند کرد«.

پیشنهاد فرانسه برای میانجی گری بین ایران و آمریکا
 رییس جمهور فرانســه با وجود آنکه خودش را یک »میانجی صادق« برای مذاکره میان ایران و 
آمریکا توصیف کرد، خواستار مذاکراتی جدید با تهران با مشارکت دادن عربستان سعودی ورژیم 
صهیونیستی شــد.»امانوئل مکرون«، گفت: »الزم اســت ما مذاکرات جدیدی با ایران را نهایی 
کنیم. من هر کاری در توانم باشــد برای حمایت از طرح آمریکا جهت ورود مجدد به گفت وگو ]با 
ایران[ را انجام خواهم داد و تالش خواهم کرد یک میانجی صادق و متعهد در چنین گفت وگویی 
باشم.«طبق نوشته خبرگزاری فرانسه، مکرون در گفت وگو با شورای آتالنتیک از مذاکرات جدیدی 
که برنامه موشکی ایران را محدود کند و اسراییل و عربستان را هم در گفت وگوها مشارکت دهد، 

حمایت کرده است.

جلسه اضطراری شورای امنیت ملی آمریکا درباره ایران
یک پایگاه خبری آمریکایی به نقل از منابع آگاه مدعی شــد که شــورای امنیت ملی آمریکا روز 
جمعه جلسه ای درباره ایران تشکیل می دهد.منابع آگاه گفتند که کاخ سفید در اقدامی که نشان 
دهنده فوریت مسئله ایران برای جو بایدن، رییس جمهور آمریکاست، جلسه کمیته اصول امنیت 
ملی را با تمرکز بر برنامه هســته ای ایران تشــکیل خواهد داد. دولت بایدن هنوز در حال اصالح 
اســتراتژی اش درباره چگونگی احیای توافق هسته ای اســت که دونالد ترامپ، رییس جمهور 
پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد؛ اما می گوید که می خواهد با متحدانش در راستای 
 کند کردن روند اقدامات ایران برای غنی سازی اورانیوم همکاری کند و مانع رقابت تسلیحاتی در

 منطقه شود.

سیاستکافه سیاست

 منت دولت و مجلس بر سر مردم با کشمکش بر سر الیحه بودجه؛

بزک اختالف با ترفند تعامل

واکنش آمریکا به اتهام دست داشتن در کودتای ترکیه
وزارت امور خارجه آمریکا به صحبت های وزیر دولت ترکیه در خصوص اینکه آمریکا در کودتای نافرجام 
سال ۲۰۱۶ در کشورش دست داشته واکنش نشان داده و این صحبت های او را کامال غلط خواند.وزارت 
امور خارجه آمریکا در بیانیه ای بعد از اتهام مطرح شده از ســوی وزیر کشور ترکیه علیه این کشور در 
خصوص دخیل بودن در کودتای نافرجام ۲۰۱۶ اعالم کرد: »چنین اظهاراتی و دیگر ادعاهای غیرمسئوالنه 
و بی اساس در خصوص مسئولیت آمریکا در رخدادها در ترکیه، مغایر با وضعیت ترکیه به عنوان یک هم 
پیمان ناتو و یک شریک استراتژیک آمریکا هستند.«این در حالی است که سلیمان سویلو، وزیر کشور 
ترکیه در اظهاراتی آمریکا را متهم کرده بود به این که در پشت کودتای سال ۲۰۱۶ که آنکارا فتح ا... گولن، 
روحانی ترکیه ای ساکن آمریکا را مقصر آن دانسته، قرار داشته است.سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه 
در مصاحبه ای به نشریه حریت این کشور گفت، آمریکا تالش برای کودتا را مدیریت کرده بود در حالی 

که شبکه گولن آن را اجرا کرد. او اضافه کرد: اروپا نیز نسبت به آن اشتیاق داشت.

40 تا 50 هزار ناظر بر انتخابات فلسطین نظارت می کنند
کمیته انتخابات فلسطین اعالم کرد، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار ناظر محلی و بین المللی برای انتخابات تعیین 
می شود.فرید طعم ا...، سخنگوی کمیته انتخابات فلسطین گفت: قرار است ۴۰ تا ۵۰ هزار ناظر محلی و 
بین المللی برای انتخابات تعیین شود. همچنین ۵۰۰۰ خبرنگار محلی و بین المللی انتخابات را پوشش 
خواهند داد. وی گفت: کمیته انتخابات روند اختصاص ناظران و خبرنگاران را آغاز و با ده ها نهاد فعال 
در زمینه انتخابات و نهادهای مدنی در زمینه دموکراسی  برای نظارت بر انتخابات گفت وگو کرده است.

طعم ا... گفت: ۱۶ فوریه، آخرین موعد ثبت نام رای دهندگان است. کسانی که مدارک ندارند باید به دفاتر 
وزارت کشور مراجعه کنند.کمیته انتخابات مرکزی فلسطین درباره تعداد رای دهندگان گفت، تعداد رای 

دهندگانی که نام شان ثبت شده در سال ۲۰۲۱ به ۲.۳۱ میلیون نفر رسیده است.

تجدید درگیری های مرزی میان سودان و اتیوپی
درگیری ها میان ارتش سودان و نیروهای اتیوپی در منطقه مرزی الفشقه واقع در شرق سودان بار 
دیگر از سر گرفته شد.وبسایت »سودان تریبون« اعالم کرد، ارتش سودان پس از درگیری با نیروها و 
شبه نظامیان اتیوپی در الفشقه که به کشته و زخمی شدن هشت تن از نیروهای سودانی منجر شد، 
کنترل منطقه ای در داخل مرزهای سودان را پس گرفت.این وبسایت به نقل از منابع نظامی اعالم کرد، 
ارتش سودان توانست بار دیگر منطقه »کمبو ملکامو« واقع در منطقه »الفشقه الصغری« در نوار مرزی 
به سمت منطقه امهره اتیوپی را تحت کنترل بگیرد.منطقه کمبو داخل اراضی سودان در شرق روستای 
»برکه نورین« در هشــت کیلومتری مرز اتیوپی قرار دارد.روزنامه التغییر به نقل از یک منبع نظامی 

نوشت، نیروهای سودان یکی از پایگاه های وابسته به ارتش سودان را در مرزهای شرقی آزاد کردند.

شورای امنیت خواستار آزادی »سوچی« شد
شورای امنیت سازمان ملل پس از برگزاری نشستی درباره اوضاع میانمار، با صدور بیانیه ای خواستار 
آزادی فوری رهبر حزب حاکم میانمار و دیگر مسئوالن بازداشــت شده در جریان کودتای این کشور 
شده است.شورای امنیت با صدور بیانیه ای پس از پایان نشست اعالم کرد که اعضای شورا بر ضرورت 
ادامه حمایت از تغییر و نتول دموکراتیک در میانمار تاکید دارند.در این بیانیه آمده که شورای امنیت 
سازمان ملل عمیقا نگران بیانیه ارتش میانمار درباره اعالم حالت فوق العاده در این کشور است.در پی 
افزایش کمپین های نافرمانی مدنی در شبکه های اجتماعی از زمان وقوع کودتا ، ارتش میانمار اخیرا 
دستور بسته شدن صفحات »فیس بوک« و قطع دسترسی ها به این شبکه اجتماعی را به شرکت های 
مخابراتی محلی داده است.آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه وعده داد که با جلب 

حمایت بین المللی و اعمال فشار بر نیروهای مسلح، »شکست کودتا« را تضمین خواهد کرد.

چهره روز

سخنگوی فراکسیون مستقلین 
والیی:

مجلس با تعهدات 
فرامجلسی اداره نمی شود

ســخنگوی فراکسیون مســتقلین والیی 
مجلس با اشاره به اینکه طرح شفافیت آرا 
تنها عنوان شفافیت را داشت، تصریح کرد: 
مجلــس، حکمرانی و مدیریــت پارلمان 
نمی تواند با نقطه نظرات و تعهداتی که افراد 
جای دیگر برای مراجع غیر رســمی داده 

اند، اداره شود.
»غالمرضا نــوری قزلجه« با بیــان اینکه 
طــرح شــفافیت آرای نماینــدگان تنهــا 
عنوان شــفافیت را داشــت، گفــت: این 
طرح جــز قالبی خالی چیزی نداشــت و 
بخش بزرگی از این طرح بــه تکرار موارد 
و اقدامات معمــول مجلس که هم اکنون 
هم بــه صــورت روال اتفاق مــی افتند، 
پرداخته بود.وی اضافــه کرد: موضوعاتی 
مانند پخش مذاکرات مجلس، دستورات 
هفتگی کمیســیون ها در ادوار گذشته هم 
به همین صورت انجام می شــد بنابراین 
در کل موضوع جدیــدی در این طرح نبود 
و تنها بخش بحــث برانگیــز آن موضوع 
شــفافیت در آرای موافقیــن و مخالفین 
طرح ها بود که آن را هم منوط به تشخیص 
هیئــت رییســه کــرده بودنــد؛ بنابراین 
مجلس یازدهم هم ماننــد مجلس دهم 
 به کلیات این عنوان طرح شــفافیت رای

 منفی داد.
نماینده مردم بســتان آباد بــا بیان اینکه 
موضــوع مصلحت همیشــه بــا رضایت 
منطبق نیست، تصریح کرد: ما نمایندگان 
قسم خوردیم که پاســدار قانون اساسی و 
مصالح و منافع ملی مردم باشــیم گاهی 
در این مســیر میان رضایــت و مصلحت 
تفاوت هــای مقطعــی پیــش می آید که 
تصمیم و رای درست و بازتاب ان در بیرون 
از مجلــس ممکن اســت بــرای نماینده 
هزینه داشــته باشــد و اینجاست که می 
 تواند به مشــخصه و الزمه مهم نمایندگی

 ) حریت ( لطمه وارد شود.

بین الملل

لفاظ سخیف و غیراخالقی و عبارت های  استفاده ا
توهین آمیز و غیراسالمی در توصیف الیحه بودجه دولت 
و انتساب برخی کلیدواژه های مخرب مثل »فروپاشی 
اقتصادی« به آن در حالی به دفعات از سوی برخی 
نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفت که 

الیحه بودجه حاصل ماه ها کار کارشناسی در دولت بود

سخنگوی وزارت امورخارجه رای دادگاه بلژیک مبنی 
بر صدور حکم ۲۰ ســال زندان برای اســدا... اسدی، 
دیپلمات کشورمان را محکوم کرد.  سعید خطیب زاده 
در واکنش به صدور حکــم دادگاه آنتورپ بلژیک در 
خصوص آقای اسدا... اسدی، دیپلمات کشورمان اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران اعالم دادگاه آنتورپ 
بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آقای 
اسدا... اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم می 
کند.  ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همچنان 
که قبل از این هم بارها اعالم کرده ایم، تمامی مراحل 
بازداشت آقای اســدی، فرآیند قضایی و صدور حکم 
اخیر، غیر قانونی و نقض آشــکار موازین حقوق بین 
الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط 

دیپلماتیک بوده و جمهوری اسالمی ایران آن را به هیچ 
عنوان به رسمیت نمی شناســد.  خطیب زاده  اظهار 
داشت: متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، 
تحت تاثیر فضاســازی معاندانه گروهک تروریستی 
منافقین در خاک اروپا، به چنیــن اقدام غیر قانونی 
و غیر قابل توجیهی دســت زده اند. بنابراین بایستی 
نســبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، 
از جمله شرایط  غیر انسانی که آقای اسدی در دوران 
بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو 
باشند.  سخنگوی دســتگاه سیاست خارجی  تاکید 
کرد:جمهوری اسالمی ایران حق خود را برای توسل به 
همه راه های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق 
حقوق آقای اسدا... اسدی و پاسخگو کردن دولت هایی 

که تعهدات بین المللی خود را نقض کرده اند، محفوظ 
می داند.اســدا... اســدی ،دیپلمات ایرانی سفارت 
جمهوری اســالمی در اتریش در تیر ماه ۹۷، درحالی 
که ایام تعطیالت خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ 
واقع در ایالت بایرن آلمان می گذراند، با حکم جلبی 
که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود، 
دستگیر شد.دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به 
یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا 

میتینگ ساالنه منافقین را منفجر کنند.

 سخنگوی وزارت امورخارجه رای دادگاه بلژیک علیه
 دیپلمات کشورمان را محکوم کرد

طرح تروئیکای اروپا برای »پایبندی ایران به برجام« 
یک رسانه غربی گفته سه کشور اروپایی طرحی پیشنهاد کرده اند که خواستار »بازگشت ایران« به پایبندی به برجام در ازای برخورداری از منافع اقتصادی است.دیپلمات های 
اروپایی و غربی گفته اند سه کشور اروپایی عضو برجام طرحی برای »بازگشت ایران به پایبندی برجام« در ازای دریافت منافع اقتصادی پیشنهاد داده اند.خبرگزاری رویترز 
به نقل از دیپلمات های اروپایی و غربی نوشته بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد داده اند ایران در ازای برخورداری از مزایای اقتصادی به پایبندی به توافق هسته ای بازگردد. 
رسانه انگلیسی به جزییات بیشتری از این طرح اشاره نکرده است.رویترز نوشته هنوز مشخص نیست که آمریکا رفع تحریم ها علیه ایران را بدون آنکه ایران نخست به توافق 
پایبند شود، بپذیرد.رویترز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داده بود وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان درباره چگونگی احیای توافق هسته ای برجام گفت وگو 
خواهند کرد.این منابع که خواسته اند هویت شان پنهان بماند زمان دقیق برگزاری این نشست را اعالم نکرده اند. دو نفر از آنها گفته اند این نشست ممکن است همین جمعه 
برگزار شود و دو نفر دیگر زمان آن را به زودی اعالم کرده اند.این خبر ساعاتی بعد از آن منتشر شد که »جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی آمریکا گفت دولت »جو بایدن«، 
رییس جمهور جدید آمریکا در حال انجام رایزنی هایی با فرانسه، آلمان و انگلیس جهت رسیدن به مواضع متحد در خصوص توافق هسته ای ایران است.سالیوان در پاسخ 
به سوالی درباره قصد دولت آمریکا برای بازگشت به برجام تصریح کرد: »فعاالنه در حال تعامل با اتحادیه اروپا هستیم و در سطوح مختلف دولت با آنها گفت وگو می کنیم.«

وز عکس ر

بحران پناهندگان و 
مهاجران در بوسنی

حدود ۳۰۰۰ پناهنــده و مهاجر از 
خاورمیانه، آسیای جنوبی و آفریقا 
در میان دمای ناگهانی در شــمال 
بوسنی و هرزگوین در اردوگاه های 
جنگلــی گرفتــار شــده انــد و از 
مشکالت تنفســی و عفونت رنج 
می برند و امیدوارند که به زودی از 
مرز کرواسی عبور کنند و خود را به 

عضو اتحادیه اروپا برسانند.
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استاندار اصفهان:

تنها 23 درصد از ظرفیت سد زاینده رود آب دارد
اســتاندار اصفهان گفت: ذخیره ســد زاینده رود به کمتر از 77درصد ظرفیت خود رســیده است، 
مردم صرفه جویی کنند،چراکه کمبود آب جدی ســت.عباس رضایی به کمبود آب در شــهرهای 

گــرگاب و منطقه مســکونی گلدیس 
شاهین شهر در فصل تابستان اشاره کرد 
و اظهارداشــت: طرح های فوری برای 
تامین بخشــی از نیاز آبی شاهین شهر 
و شــهر گرگاب در حال اجراست که تا 
اردیبهشــت ســال آینده بهره برداری 
خواهد شــد.رضایی، کمبــود آب را در 
این استان جدی دانست و بر پیگیری 
کشــوری برخی طرح ها باهدف تامین 
طرح های آب رسانی تاکید کرد و افزود: 

آموزش وپرورش با پیگیری فرماندار برای پدالی کردن شیرهای آب  دستشویی های مدارس اقدام 
کنند تا مصرف آب در سال آینده تحصیلی درواحدهای آموزشی کاهش یابد.

اصفهان؛ دارای رتبه نخست کشت گیاهان دارویی 
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: اصفهان با 7 هزار و ۵۰۰ هکتار 
سطح کشت گیاهان دارویی حائز رتبه نخست کشــور در این حوزه است.احمد رضا رییس زاده با 
اشاره به مزایای کشت های گلخانه ای اظهار داشت: کشت های گلخانه ای با صرفه جویی در مصرف 
آب و نهاده های کشاورزی، اشتغال دائم و پایدارو بهبود کیفیت تولید را به همراه دارد. همچنین با 
تولید محصوالت با کیفیت و صادراتی در نهایت منجر به ارزآوری و افزایش درآمد می شود.وی با 
بیان اینکه در سال جاری از محل اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه تسهیالت ویژه ای برای توسعه 
و احداث گلخانه تامین شده، افزود: اعتبارات بیش از 6۰ هکتار از طرح های مصوب تا ماه جاری 
تامین واز طریق بانک کشاورزی پرداخت شده است.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان با 7 هزار و ۵۰۰ هکتار سطح کشت گیاهان دارویی حائز 
رتبه نخست کشور در این حوزه است، بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون 3۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
در این بخش پرداخت شد.وی با اشاره به عمده محصوالت صادراتی گلخانه ای گفت: فلفل دلمه 

 ای و گوجه فرنگی از عمده محصوالت صادراتی استان اصفهان است.

سهم ناچیز سرمایه گذاری کشاورزی در مقابل صنعت
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: در ۴۰ سال گذشته 
7۰۰ میلیون دالر در حوزه صنعت سرمایه گذاری کردیم؛ اما در کشــاورزی کاری انجام نداده ایم.

ســید جواد ســاداتی نژاد اظهار کرد: ایران اقلیم های مختلفی دارد و اگر آن سرمایه گذاری را در 
حوزه کشاورزی انجام داده بودیم در حاال حاضر در این شــرایط تحریمی، گرفتاری هایمان کمتر 
بود درصورتی که در تحریم، صادرات ها منفی است ؛اما در کشاورزی مثبت است که نشان می دهد 
این بخش به  رغم اینکه هیچ حمایتی از آن نشده؛ اما کار خودش را به نحو احسن انجام می دهد.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه، در بخش مرکزی کاشــان و آران و بیدگل بیشترین کشت گلخانه را 
داریم و درجه حرارت در این بخش ها باالست و بارش ها هم در این منطقه پایین است، گفت: ۲۰ 
کیلوگرم گوجه در یک مترمربع در گلخانه نســبت به زمین معمولی عملکردش ۵ برابر است اما 
باید این مقدار را تا ۵۵ کیلو باال ببریم تا حداقل به متوسط کشور در هر مترمربع برسد و گلخانه ها 

به سمتی برود که سطح کشت هم باال برود.

مروری بر طرح های نجات بازار مسکن در استان اصفهان؛

طرح هایی که راهگشا نیستند

طی دو سال اخیر بازار مسکن در ایران با  مرضیه محب رسول
انفجار قیمــت ها و هزینه هــا در بخش 
ساخت و ساز و اجاره و خرید و فروش همراه بود. آشفتگی به حدی در 
این بازار شیوع پیدا کرد که دولت تصمیم گرفت تا نسخه هایی ضربتی 
برای کنترل قیمت ها  در بازار بپیچد تا شاید ترمز نوسان در بازار را بکشد. 
راهکارهای پیشنهادی دولت البته چندان نوآوری نداشت .بررسی ها 
نشان می دهد حتی چندان تاثیری هم در بازار مسکن کالن شهرها از 
جمله اصفهان هم نداشته است. اجرای طرح مسکن ملی مشابه کپی 
برداری شده از طرح نیمه موفق مسکن مهر با شرایط سخت تر و قیمت 
تام شده بسیار بیشتر و البته ارائه وام اجاره که سنخیتی با جهش های 
قیمتی در این بازار نداشت. نبود مسکن کافی در اصفهان یکی از دالیل 
رشد قیمتی در سال های اخیر بوده است. ارائه طرح مسکن ملی اما در 
شهرهای حاشــیه ای اصفهان حتی وضعیتی بدتر از مسکن مهر دارد 
.جانمایی در شهرهایی که نه دسترسی آســانی به اصفهان دارند و نه 
چندان چشم انداز رشد جمعیتی ،در شرایطی کلید خورده و حتی برای 
دور دوم و ســوم از متقاضیان ثبت نام شده که بنابر اعالم فعاالن انبوه 
ساز اســتان این طرح به دالیلی امروز در اســتان متوقف شده است. 
مرتضی جعفر پیشه، رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اصفهان 

اظهار می کند: طرح اقدام ملی مســکن تا جایی پیشــروی داشت که 
مقدمات قرارداد آن به عالوه تفاهم نامه و ضمانت نامه منعقد شده بود 
ولی اکنون به دلیل موانع و مباحث جدیدی متوقف شــده است.وی 
تصریح می کند: در شرایطی شاهد این تغییرات هستیم که بیش از یک 
سال تالش، برای تعیین قیمت و جانمایی این مسکن ها انجام گرفته 
بود ولی در زمانی که مصمم به اجرای طــرح بودیم به یک باره با ورود 
مصوبه ای جدید از سوی وزارتخانه که اجراشدنی نیست ناچار به توقف 
شده ایم.رییس هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان اصفهان با اشاره به 
اینکه اهداف طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن یکی است، در 
ارتباط با تفاوت های ۲ طرح خاطرنشان می کند: هرچند اهداف مشابه 
اســت اما طرح اقدام ملی به خوبی برای مردم تبیین نشــده و هنوز 
عده ای از نرخ نهایی که باید پرداخت کنند بی اطالع و چه بسا در گمان 
نرخ هایی هستند که برای مســکن مهر پرداخت می شد در صورتی که 
اکنون قیمت هزینه های ســاخت نســبت به آن زمان چند برابر شده 
است.جعفر پیشــه در ارتباط با یکی دیگر از تفاوت های این دو طرح 
تصریح می کند: امتیازی که طرح اقدام ملی مســکن نسبت به طرح 
مسکن مهر داشت آن بود که در اجرای مســکن مهر، شورای مسکن 
آن چنان تصمیــم گیرنده نبــود، ولی در طــرح اقدام ملی شــورای 

مســکن های اســتانی وارد شــده بودند تا بتوانند در قیمت گذاری ها 
تصمیم گیری کنند که این امتیاز نیز با مصوبــه فعلی از بین رفت.وی 
خاطرنشــان می کند: تفاوت دیگر این دو طرح آن اســت که برخالف 
مسکن مهر که توسط شــخص رییس جمهور و وزیر پیگیری می شد 
اکنون پیگیری خاصی از سوی مسئوالن مربوطه نسبت به طرح اقدام 
ملی مسکن وجود ندارد، تنها آنچه مشخص است این است که پس از 
گذشــت این مدت، طرح دوباره به نقطه آغاز رسیده است و مشخص 
نیســت چه تصمیماتی برای ادامه آن گرفته شود. بررسی طرح دیگر 
دولت که مبتنی بر ارائه وام برای کمک به تامین هزینه مســکن های 
استیجاری در اصفهان بوده هم نشان می دهد این طرح آنچنان که باید 
کمکی به مستاجران نکرده است هر چند به عقیده رییس اتاق اصاف 
وام ودیعه اجاره، بی تاثیر هم نبوده است. رییس اتاق اصناف اصفهان 
با اشاره به تاثیر نامحسوس وام ودیعه اجاره مسکن بر شرایط اجاره ها 
گفت: یکی از راهکارهای پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل 
بازار اجاره مسکن، در دوران شیوع کرونا اعطای تسهیالت ودیعه مسکن 
به مستأجران بود.رسول جهانگیری اظهار کرد: اوایل مردادماه بود که 
وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، 3۰ و 1۵ میلیون تومان، در ســتاد 
ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید و دریافت آن هم مستلزم ثبت نام 
در سامانه ای اســت که در اختیار راه و شهرسازی اســت، تاکنون هم 
تعدادی از افراد موفق به دریافت این وام شده اند.وی افزود: به هرحال 
چنین تسهیالتی شاید متحول کننده شــرایط بازار مسکن نباشد ولی 
بدون تاثیر هم نیســت.رییس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: این 
تدابیر تا حدودی برای مستأجران راهگشاست، اما چنین وامی اگر هم 
به افرادی پرداخت شــده باوجود روند افزایشی تورم، تاثیرات آن محو 
شده اســت؛ بنابراین برای رفع چالش اجاره بها الزم است بر اساس 
قوانین و ضوابطی ابتدای هرسال نظارت هایی انجام پذیرد.رییس اتاق 
اصناف اصفهان خاطرنشــان کرد: البته با توجه به آسان بودن دور زدن 
قانون، می بایست به متولی، زیرساخت های الزم و هزینه ها در چنین 

ضوابطی توجه کافی شود.
بازار مسکن در حالی چشم انداز نامعلومی را پیش رو دارد که به عقیده 
کارشناسان، وارد نوعی از رکود تورمی شده که خطر ایجاد رکود گسترده 
در این بخش را به دنبال دارد؛ وضعیتی که موجب می شــود تا هر روز 
امکان خانه دار شــدن زوج های جوان و خانواده های قشر متوسط و 
پایین کمتر شود و دراین میان طرح های دولت هم با توجه به روزهای 
پایانی عمر این دولت معلوم نیســت در ماه های آینده چه سرنوشتی 

داشته باشد.

خبر  روز

معاون استاندار:

مشکالت کسب و کارهای راکد در اصفهان برطرف شود
معاون امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: توجه به کارگاه ها و کسب و کارهای نیمه تمام 
یا راکد و تالش برای راه اندازی آنها، میان بر رونق اقتصادی در شــرایط فعلی کشور است.حسن 
قاضی عسگر، افزود: به طور کلی ۴ هزار طرح نیمه تمام در استان داریم که بیشتر آنها نزدیک به 6۰ 
درصد پیشرفت داشته اند.وی افزود: در راستای رونق اقتصادی نگرش مسئوالن بومی باید توسعه 
پایدار و مبتنی بر آینده نگری و اولویت بندی طرح ها باشد.به گفته وی، تحریم ها نشان داد تنها 
تکیه بر درآمدهای نفتی کافی نیست بلکه به  اقتصاد بدون نفت نیاز داریم  از این رو باید به ظرفیت 
ها و فرصت های این حوزه بیشتر توجه شود.قاضی عسگر افزود: جهش اقتصادی باید بر مبنای 
ظرفیت های بومی باشد و در این زمینه توسعه آموزش های مهارتی و علمی کاربردی نیاز است.

وی اضافه کرد: به دلیل شرایط اقتصادی توجه به کیفیت و هزینه کرد طرح ها ضروری است.

تکمیل راه های کاشان 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان گفت: برای تکمیل راه های کاشــان ۵۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داریم که 1۵ درصد این اعتبار را تخصیص دادیم.علیرضا صلواتی بابیان اینکه در 
بازدیدی که از مجموعه شهرستان و راه های مواصالتی کاشان داشتیم یکی از موضوعاتی که مطرح 
شد بحث آزادراه نطنز اصفهان کاشــان بود، اظهار کرد: متاسفانه بعد از گذشت دو دهه دسترسی 
این آزادراه ها به شــهرهای قمصر و کاشان برای مردم تکمیل نشــده است.مجری کل طرح های 
زیربنایی استان اصفهان با اشاره به اینکه امیدواریم تا شــش ماه آینده موضوعات دسترسی به 
آزادراه را تکمیل کنیم، افزود: موضوعات فراوانی در خصوص بحث  آسفالت تقاطع غیر هم سطح، 
دسترسی شــهرک های صنعتی به آزادراه و  تکمیل تقاطع غیر هم سطح  راوند وجود دارند که باید 
کارها را اجرایــی و عملیاتی کنیم.وی گفت:در مــورد تکمیل جاده بادرود کاشــان ، با پیمانکاری 
که در این ماه انتخاب کردیم امیدواریم تا شــش ماه جاده را تکمیل کنیم و به صورت چهاربانده 
در اختیار شهروندان قرار دهیم.صلواتی ادامه داد: متاســفانه در طول سال های اخیر به راه های 
مواصالتی شهرستان کاشان کم توجهی شده و باید با تالش بیشتر و همت مضاعف در بخش ایمنی 

و زیرساخت های و... تالش مان را دوچندان کنیم تا راه های موصالتی شهرستان تکمیل شود.

هزینه11  هزار میلیاردی در استان برای پروژه های عمرانی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: میزان بارندگی استان از سال گذشته پایین 
تر بوده است و عمال با بحران آب مواجهیم که شــهرداری ها برای حفظ فضای سبز باید به سمت 
اســتفاده از پســاب بروند.حجت ا... غالمی در آیین افتتاح ۲7 طرح عمرانی، خدماتی و  اداری 
شهرداری درچه، اظهار کرد: سر جمع اعتبارات عمرانی در مقیاس ملی حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان 
است که در سفر اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه به اســتان اصفهان نزدیک به 16۰۰ میلیارد 
تومان به اعتبارات عمرانی استان اضافه شد.غالمی افزود: در شــهرداری های استان با توجه به 
شرایط سخت اقتصادی و رکود ساخت و ساز، درآمد شهرداری ها بیش از 8 هزار میلیارد تومان 
اســت که بیش از 7۰ درصد این درآمد صرف پــروژه های عمرانی می شــود.وی در مورد پروژه 
های ملی ســطح اســتان اصفهان، اظهار کرد: حدود 11 هزار میلیارد تومان در استان برای پروژه 
عمرانی هزینه شــده که این مبلغ منهای هزینه های بخش خصوصی است. در کنار این 11 هزار 
میلیارد تومان، چند برابر مشــارکت بخش خصوصی را داریم. بخشــی از کریدور شمال- جنوب 
از استان ما می گذرد که امسال شــاهد افتتاح 6۵ کیلومتر از این آزادراه خواهیم بود و برای این 
پروژه حدود 1۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شــده که تنهــا 3۰۰ میلیارد اعتبار دولتــی در این زمینه 
 تخصیص یافته است. قسمت بعدی آزادراه در حال احداث است و برای خرداد ماه به بهره برداری 

خواهد رسید.

با مسئولان

اخبار

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای:

مراکز فنی و حرفه ای، 
زمینه ساز اشتغال در 

اصفهان است
مدیرکل آموزش فنی و حرفــه ای اصفهان 
گفت: این نهاد به دنبــال آموزش هدفمند 
و زمینه ســاز اشــتغال برای اقشار مختلف 
جامعــه  اســت.آرش اخــوان افــزود: 
توانمندسازی و مهارت آموزی برای اشتغال 
زایــی از اولویت خاصی برخوردار اســت که 
توســعه و گســترش مراکز دولتی و آزاد در 
این راســتا انجام می شــود.وی بیان  کرد: 
مرکز آموزش مهارتی ویژه زنان سرپرســت 
خانواده در منطقه زینبیه اصفهان توانســته 
عالوه بــر توانمندســازی این قشــر با هم 
افزایــی و مشــارکت بخــش خصوصی و 
خیریه ای، ظرفیت تولید فراهم کرده و برای 
بیمارستان ها و مراکز شبانه روزی نگهداری 
سالمندان لباس یک شــکل تهیه می کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفــه ای اصفهان 
یادآور شد: این چنین اقداماتی عالوه بر رفع 
نیاز جامعه به کاهش آسیب های اجتماعی 
گروه تحت هدف نیز کمــک می کند.وی با 
بیان اینکه باید برای تولید و رونق اقتصادی 
از فناوری های نوین در کارگاه های تولیدی 
اســتفاده کرد، اظهارداشــت: اســتفاده از 
دســتگاه های جدید و نیروی انسانی برای 
اپراتور و هماهنگ کننده دســتگاه به جای 
جابه جایی کاال اســتفاده شــود تا  اشتغال 
بســیاری از افــراد و کاهش خســتگی و 
فرســودگی نیروی کار فراهم آید.اخوان به 
چالش های حــوزه آموزش فنــی و حرفه 
ای در اســتان اشــاره و اضافه  کرد: چارت 
سازمانی و ساختار توزیع نیروی انسانی در 
این نهاد به ســاماندهی و اصالح نیاز دارد و 
این شرایط نابســامان در این حوزه موجب 
بروز مشکالتی در ارائه خدمات شده است.

وی ادامه داد: وجود نیروهای حق التدریس 
در گذشته زمینه ســاز توسعه آموزش ها در 
بخش های مختلف استان شد که امروز به 
دلیل کمبود این دسته از نیروها موانعی در 

آموزش داریم.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور 
خارجه گفت: اتاق های بازرگانی با ظرفیتی که دارند 
می توانند مامن اصلی نظارت بر صادرات کشور باشند 
و با ارتباط مستمر با فراکســیون های مجلس یک 
بازوی توانمند برای مطالبه گری خود داشته باشند.

سید کاظم سجادی، با بیان اینکه با تمام وجود سعی 
کرده ایم در خدمت خواســته هــای ایرانیان خارج 
از کشور باشــیم، اظهار کرد: حمایت از ظرفیت های 
استانی و معرفی این ظرفیت ها یکی از وظایف ذاتی 
وزارت امور خارجه است، اما نمی توانیم در حوزه های 
کاری ســازمان ها و وظایف محوله به آنان دخالت 

داشته باشیم. براساس تصمیم حاکمیتی هم نقش 
مهمی بر عهده وزارت خارجه گذاشته شده که یکی از 
این وظایف اقتصاد است و خوشبختانه در روزهای 
اخیر به این موضوع بیشــتر می پردازیم.وی افزود: 
چنانچه در اســتان ها برنامه مدونی در امر صادرات 
و گزینه های دیگر تهیه و ترســیم شــود می توانیم 
در این عرصه از دفاتــر نمایندگی وزارت خارجه که در 
استان ها داریم بهره مند شویم و مشکالت مربوط را 
به نمایندگی های وزارت خارجه در خارج از کشور بهتر 
از گذشته منعکس کنیم.سجادی گفت: اگر تصمیم 
حاکمیتی برای امر صادرات اتفاق بیفتد وزارت امور 
خارجه تمام وجودش را برای تحقق این امر به کار می 
گیرد. آیا واقعا در این چند سال به فرهنگ صادرات 

پرداخته ایم؟ شما نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
که بیشتر در کار صادرات هستید چقدر توانسته اید 
موفق شوید و به فرهنگ صادراتی خودتان استمرار 
ببخشــید؟وی ادامه داد: پس بایــد ببینیم چقدر 
استانداردها در امر صادرات رعایت می شود؟ آیا واقعا 
جایی هســت که این موارد را مورد توجه قرار دهد و 
نظارت کافی به آن داشــته باشــد؟ یا همچنان باید 
شاهد اتفاقاتی باشــیم که موجب آبروریزی توسط 
افرادی می شــود که خود را صادراتچی می نامند؟ 
این اتاق های بازرگانی هســتند که می توانند مامن 
اصلی نظارت بر صادرات کشور باشند. وقتی محصول 
در داخل کشــور وجود دارد چه لزومی دارد به دلیل 
استفاده از رانت یک سال واردات جای آن را بگیرد.  

معاون کنسولی وزارت امور خارجه:

اتاق های بازرگانی می توانند محل اصلی نظارت بر 
صادرات کشور باشند

300 پروژه گردشگری فعال در استان اصفهان
در حال حاضر در استان اصفهان حدود 3۰۰ پروژه گردشگری فعال وجود دارد که 1۵ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان اصفهان است. 
به گفته فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، استان اصفهان امروز بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ واحد تاسیسات دارد که  رشد قابل 
مالحظه ای پیدا کرده و مناطق مختلف گردشگری در توسعه آن ها سهم پیدا می کند و گردشگری در برنامه ها و استراتژی های استان اصفهان جایگاه بسیار مهمی 
پیدا کرده است.وی افزود: فقط در بخش اقامت 1۵ هزار تخت جدید به ظرفیت استان اضافه می شود. ظرفیت در استان اصفهان به ۵۰ هزار نفر می رسد در حالی که 
در سال 13۵۵ نزدیک به ۴ هزار و 6۰۰ ظرفیت اقامت داشتیم.اینها نشان دهنده این است که این صنعت به شکل پویایی در حال رشد و رونق است. با شرایط بهتری 
که پس از کرونا شاهد فعال شدن و پویا شدن گردشگری خواهیم بود و نقش آفرینی در معیشــت اقتصاد استان ، ان شاءا... سهم سرمایه گذاری به صورت قابل 
توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به توسعه زیر ساخت ها در مناطق محروم استان تاکید کرد: شهرستان خور یکی از محروم ترین شهرستان ها و از نظر 
بعد مسافت هم فاصله خیلی زیادی با مرکز استان دارد و بخش مهمی از مناطق خشک و کویری را تشــکیل داده است ؛اما امروز گردشگری محور اقتصادی این 

شهرستان است و در شهرستانی که حدود ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد حدود ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم در حوزه گردشگری مشغول هستند.

 بهره برداری از
46 طرح عمرانی 

اقتصادی در فریدن 
۴6 طــرح عمرانــی اقتصادی 
با حضور شــماری از مســئوالن 
اســتانی و محلی بــا اعتبار 6۵ 
میلیارد تومــان همزمان با دهه 
فجر در شهرستان فریدن به بهره 

برداری رسید.

وز عکس ر
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 »سینما غدیر و پردیس سینما بهمن« شهرکرد، 
میزبان جشنواره فیلم فجر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به برگزاری جشنواره فیلم فجر در دو 
سینمای غدیر و پردیس سینما بهمن در شهرکرد اظهارداشت: امسال با توجه به وجود ویروس کرونا و 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، فیلم های جشنواره تنها در دو سانس ساعت 15 و 18 اکران می شود. 
انتخاب این ساعت ها برای اکران فیلم سبب شده تا از تجمع جلوگیری و جهت ضدعفونی کردن سینما 
فرصت کافی وجود داشته باشد.ابراهیم شریفی با بیان اینکه فروش بلیت در گیشه ها انجام نمی شود، 
افزود: مردم جهت تماشای فیلم مورد نظر می توانند بلیت ها را از سامانه سینما تیکت، ایران تیک و گیشه 
به قیمت 20 هزارتومان خریداری کنند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه فیلم های جشنواره امسال با موضوع اجتماعی، سیاسی، دفاع مقدس، گفتمان انقالب اسالمی و... 
هستند، بیان کرد: فیلم شیشلیک، زاالوا و ابلق، مامان و مصلحت، تک تیرانداز و ستاره بازی، بی همه چیز 
و رمانتیسم، عماد و طوبا، خط فرضی، منصور ، تی تی و گیج گاه به ترتیب تا روز چهارشنبه اکران می شوند.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

 رعایت پروتکل های بهداشتی در چهارمحال و بختیاری
 کاهش یافته است

 رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در 
چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است، اظهار داشت: کاهش شیوع کرونا موجب شده است که بی 
توجهی ها به رعایت پروتکل های بهداشتی افزایش یابد و این امر زنگ خطری برای افزایش دوباره 
شیوع کروناست.راشد جزایری تاکید کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی در چهارمحال و بختیاری 
حدود 10 تا 20 درصد در این استان کاهش یافته است.رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: رعایت پروتکل های بهداشتی همچنان باید مورد توجه بازاریان و مردم قرار گیرد تا شاهد از 
بین رفتن کامل ویروس کرونا باشیم.وی گفت: در حال حاضر موجب سوم کرونا در استان فروکش 
کرده ،اما خطر دوباره شیوع کرونا در سطح اســتان وجود دارد.رییس مرکز بهداشت چهارمحال و 
بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر 128 تیم نظارتی در شهرها چهارمحال و بختیاری فعال هستند.

 فرماندار سامان:

16 پروژه در شهرستان سامان افتتاح و کلنگ زنی شد
فرماندار سامان گفت: در پنجمین روز از دهه مبارک فجر 1۶پروژه عمرانی در شهرستان سامان افتتاح 
و کلنگ زنی شد.کمال اکبریان با اشاره به افتتاح 1۳ پروژه عمرانی در شهرستان سامان توسط شش 
دستگاه اجرایی استان، اظهار کرد: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها زمینه اشتغال ۳5 نفر در 
این شهرستان فراهم می شود.وی با اشــاره به اینکه 11 میلیارد و 28۷ میلیون تومان اعتبار هزینه 
شده این پروژه هاست، افزود: کاربری  پروژه ها شــامل زیرساختی، صنعتی، کشاورزی، شیالت و 
بهداشتی، درمانی است که ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان سامان، تولید انواع پکتین، ژل 
و ضدعفونی کننده بر پایه الکل در شرکت یکتا اکسیر گوهر ســامان، آسفالت حفاظتی شهرکرد- 
چالشتر- سامان و پایگاه سالمت شهرک ابوذر شهر سامان از جمله شاخص ترین پروژه های قابل 
افتتاح این شهرستان در دهه فجر امسال است.اکبریان از کلنگ زنی سه پروژه عمرانی با اعتبار مورد 
نیاز 25 میلیارد و ۴00 میلیون تومان در این شهرســتان خبر داد و تصریح کرد: این پروژه ها شامل 
احداث مدرسه خیری شش کالســه هوره، مجتمع گلخانه ای شرکت کشت و صنعت زرین دناچم 
در سامان و اصالح و بهنیه سازی شبکه و تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در روستای مارکده بوده که 

در دهه فجر امسال آماده کلنگ زنی است که این پروژه ها زمینه اشتغال 150 نفر را فراهم می کند.

بام ایرانبا مسئولان
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مفاد آراء
11/70 آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـــین 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صادره هیئــت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاینده رود و کیمیای وطن آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شــماره 139460302015002943  مــورخ 1394/07/30  رضــا قلی 
سبکتکین ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 247.98 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
2 - رای شــماره 139960302015000485  مورخ 1399/05/19  عباس فدایی 
اشیانی فرزند هرمز نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 238.93 مترمربع 
پالک 165.353 واقع در مجــاورت مورکان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریداری شده از مالک رسمی کربالئی رضا شمس .
3 - رای شــماره 139960302015000985  مورخ 1399/09/20  رسول رضائی 
چرمهینی فرزند تقی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 177.08 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
4 - رای شــماره 139960302015001005  مورخ 1399/09/20  حسن صفری 
فرزند نورعلی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 203.62 مترمربع مفروز از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
5 - رای شــماره 139960302015001051  مــورخ 1399/10/05  محمد رضا 
جعفریان فرزند علی نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان نیمه کاره به مساحت 
217.18 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
6 - رای شــماره 139960302015001052  مورخ 1399/10/05  امراله کرمی 
ورنامخواستی فرزند نادعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172.74 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
7 - رای شماره 139960302015001053  مورخ 1399/10/05  صدیقه سهرابی 
ریزی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154.43 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
8 - رای شماره 139960302015001054  مورخ 1399/10/05  دولت جمهوری 
اسالمی ایران به نمایندگی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به شناسه ملی 
14000259687 نسبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 627.30 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
9 - رای شماره 139960302015001055  مورخ 1399/10/05  ابراهیم سبکتکین 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 113.85 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

10 - رای شماره 139960302015001056  مورخ 1399/10/05  کبری صالحی 
ریزی فرزند لطیف نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 171.44 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
11 - رای شماره 139960302015001057  مورخ 1399/10/05  مریم توحیدی 
فرزند عباسعلی نسبت به 2 دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155.82 
مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی .
12 - رای شــماره 139960302015001058  مــورخ 1399/10/05  غالمرضا 
توحیدی فرزند عباسعلی نسبت به 2 دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
155.82 مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی .
13 - رای شــماره 139960302015001059  مــورخ 1399/10/05  احمدرضا 
توحیدی فرزند عباسعلی نسبت به 2 دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
155.82 مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی .
14 - رای شماره 139960302015001060  مورخ 1399/10/05  کبری توحیدی 
فرزند عباسعلی نسبت به 3 دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151.92 
مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی .
15 - رای شماره 139960302015001061  مورخ 1399/10/05  علیرضا توحیدی 
فرزند عباسعلی نسبت به 3 دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151.92 
مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی .
16 - رای شماره 139960302015001062  مورخ 1399/10/06  نبی اله سلطانی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 287.34 مترمربع مفروز از 
پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی غالمرضا سلطانی .
17 - رای شــماره 139960302015001063  مــورخ 1399/10/06  امیرعلی 
سلطانی فرزند نبی اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
311.71 مترمربع مفروز از پالک 348- اصلی واقع در کله مســلمان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا سلطانی .
18 - رای شماره 139960302015001064  مورخ 1399/10/06  محمد حسین 
سلطانی فرزند نبی اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
311.71 مترمربع مفروز از پالک 348- اصلی واقع در کله مســلمان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا سلطانی .
19 - رای شــماره 139960302015001065  مورخ 1399/10/06  مجتبی امید 
رحمت فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 491.77 مترمربع 
مفروز از پالک 296- اصلی واقع در چم یوسفعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی محمدی .
20 - رای شــماره 139960302015001066  مورخ 1399/10/06  مینا یزدانی 
نوگورانی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 97.64 مترمربع 
مفروز از پالک 329- اصلی واقع در نوگوران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریداری شده از مالک رسمی حجی بابائیان نوگورانی .
21 - رای شماره 139960302015001067  مورخ 1399/10/06  راضیه کرباسی 
زاده اصفهانی فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 518.37 
مترمربع مفروز از پــالک 292- اصلی واقع در چم نور بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس شمسی .
22 - رای شماره 139960302015001068  مورخ 1399/10/06  عسگر محمدی 
کاجی فرزند عیدی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99.64 مترمربع 

مفروز از پالک 105- اصلی واقع در جعفرآباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 
الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود و احمد عمرانی ریزی .

23 - رای شــماره 139960302015001069  مورخ 1399/10/06  مریم مهدی 
خشوئی فرزند امراله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164.13 مترمربع 
مفروز از پالک 262- اصلی واقع در قریه خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی فرهاد کرمی خشوئی .
24 - رای شماره 139960302015001071  مورخ 1399/10/06  مریم رحیمی 
خشوئی فرزند خان بابا نســبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 171.06 
مترمربع مفروز از پالک 262- اصلی واقع در قریه خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی برات شریفی .
25 - رای شــماره 139960302015001092  مورخ 1399/10/14  جواد قدیمی 
چرمهینی فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 327.15  
مترمربع مفروز از پالک 371- اصلی واقع در خشــک آباد چرمهین بخش 10 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خدامراد و اله مراد صادقی .
26 - رای شماره 139960302015001108  مورخ 1399/10/14  علیرضا چکاک 
چرمهینی فرزند ابوالفتح نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 251.92  
مترمربع مفروز از پالک 7 فرعی از370- اصلی واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 
10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی محمد علی و محمد 

تقی محمدی چرمهینی .
27 - رای شماره 139960302015001109  مورخ 1399/10/15  زهرا ابن علی 
چرمهینی فرزند خانباز نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
343.12  مترمربع مفروز از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی .
28 - رای شــماره 139960302015001110  مورخ 1399/10/15  محمد علی 
پور چرمهینی فرزند امیرقلی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 343.12  مترمربع مفروز از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی حسن امینی 

چرمهینی .
29 - رای شماره 139960302015001111  مورخ 1399/10/15  مرضیه مختاری 
ملک آبادی فرزند سیف اله نسبت به ششــدانگ دو باب مغازه متصله به مساحت 
46.54  مترمربع مفروز از پالک 320- اصلی واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالقاسم کریمی ملک آبادی .
30 - رای شماره 139960302015001112  مورخ 1399/10/15  محمد زمانی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک باب انبار به مساحت 1062.36 مترمربع مفروز از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
31 - رای شماره 139960302015001113  مورخ 1399/10/15  محمد زمانی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک باب انبار به مساحت 5861.56 مترمربع مفروز از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
32 - رای شماره 139960302015001114  مورخ 1399/10/15  محمد بهرامی 
ریزی فرزند قاسم نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
155.41 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
33 - رای شماره 139960302015001115  مورخ 1399/10/15  بهرام موذنی 
فرزند لطف اله نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155.41 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
34 - رای شماره 139960302015001116  مورخ 1399/10/15  مسیب سلیمیان 
ریزی فرزند مرتضی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

155.41 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

35 - رای شــماره 139960302015001117  مورخ 1399/10/15  محمد رضا 
جعفریان فرزند علی نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 186.59 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
36 - رای شماره 139960302015001118  مورخ 1399/10/15  حسن معینی 
ریزی فرزند علی محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 186.59 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
37 - رای شماره 139960302015001158  مورخ 1399/11/08  دولت جمهوری 
اســالمی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اســتان اصفهان نسبت به 
ششدانگ یک باب مدرسه به مساحت 2158.74 مترمربع مفروز از پالک 41 و 42 
و 44 و 46 و 50 فرعی از 122- اصلی واقع در تله شوره زار قلعه قاسم بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد شفائی زاده ریزی و یداله 

شریفی و فتح اله خسرویان .
38 - رای شــماره 139960302015001159  مورخ 1399/11/08  محمد رضا 
ادریس فرزند رحیم نسبت به 1.20 دانگ مشــاع از ششدانگ یک درب باغ و خانه 
متصله به مســاحت 1051.66  مترمربع مفروز از پــالک 325- اصلی واقع در چم 
آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ناصر 

کشاورز .
39 - رای شماره 139960302015001160  مورخ 1399/11/08  حسین ادریس 
فرزند رحیم نسبت به 1.20 دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ و خانه متصله به 
مساحت 1051.66  مترمربع مفروز از پالک 325- اصلی واقع در چم آسمان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ناصر کشاورز .
40 - رای شماره 139960302015001161  مورخ 1399/11/08  علی اکبر عالم 
رجبی فرزند میرزا مهدی نســبت به 1.20 دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ و 
خانه متصله به مســاحت 1051.66  مترمربع مفروز از پالک 325- اصلی واقع در 
چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ناصر 

کشاورز.
41 - رای شــماره 139960302015001162  مورخ 1399/11/08  محمد علی 
ادریس فرزند رحیم نسبت به 1.20 دانگ مشــاع از ششدانگ یک درب باغ و خانه 
متصله به مســاحت 1051.66  مترمربع مفروز از پــالک 325- اصلی واقع در چم 
آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ناصر 

کشاورز .
42 - رای شماره 139960302015001163  مورخ 1399/11/08  مهدی ادریسی 
فرزند رحیم نسبت به 1.20 دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ و خانه متصله به 
مساحت 1051.66  مترمربع مفروز از پالک 325- اصلی واقع در چم آسمان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ناصر کشاورز .
43 - رای شماره 139960302015001164  مورخ 1399/11/09  سهراب نوروزی 
فرزند دریاقلی نسبت به4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 318.65  
مترمربع مفروز از پالک 296- اصلی واقع در چم یوسفعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله لطفی .
44 - رای شماره 139960302015001165  مورخ 1399/11/09  ملیحه لطفی چم 
یوسفعلی فرزند جهانشاه نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
318.65  مترمربع مفروز از پالک 296- اصلی واقع در چم یوسفعلی بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله لطفی .
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/03

م الف: 1088408 مصطفی شمسی   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

طول راه های چهارمحال بعد از انقالب ۱۰ برابر شد

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیــاری، تحول در حوزه راه 
سازی را از مهم ترین دســتاوردهای انقالب اســالمی در این استان 
اعالم کرد و گفت: طول  راه های استان نسبت به قبل از انقالب بیش از 
10 برابر شده است.حســین علی مقصودی افزود: در سال های قبل از 
پیروزی انقالب اســالمی 1۷8.5 کیلومتر راه روستایی و 220 کیلومتر 
راه اصلی در اســتان ایجاد شــده بود در حالی که این میزان در حال 
حاضر به سه هزار و ۷۴2 کیلومتر افزایش یافته است.وی ادامه داد: از 
مجموع راه های استان 2 هزار و ۳۷1 کیلومتر راه روستایی است که ۶5 
درصد آن معادل یک هزار و 5۶1 کیلومتر آســفالته است.مدیرکل راه 
و شهرســازی چهارمحال و بختیاری افزود: از مجموع راه های استان 
نیز ۷58 کیلومتر راه اصلی و 2۹1 کیلومتر راه فرعی است.مقصودی با 
بیان اینکه قبل از پیروزی انقالب اسالمی بزرگراهی در استان احداث 
نشده بود، تصریح کرد: این در حالی است که هم اینک 2۶۹ کیلومتر 
بزرگراه در استان ایجاد شــده و 1۳۷ کیلومتر دیگر نیز در حال احداث 
اســت و در ســال آینده ۶0 کیلومتر از آن به بهره برداری می رسد.وی، 
محور ارتباطی چهارخطه شهرکرد به بروجن به لردگان را از مهم ترین 

محورهای ارتباطی در حال احداث استان برشــمرد و گفت: در حالی 
که این طرح در سال های گذشته فرسایشــی و زمان بر شده بود؛ اما 
در ســال جاری 1۶0 میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص داده شــد 
کــه ۶0 میلیارد تومان بیشــتر از اعتبار مصوب اســت.مقصودی ابراز 
امیدواری کرد تا با تکمیل 2 پل در مسیر ارتباطی شهرکرد به بروجن، 
این قطعه تا پایان سال به بهره برداری برسد.مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری، اجرای عملیات اتصال به شــبکه ریلی کشور را 
از دیگر اقدامات قابل توجه حوزه راه سازی استان عنوان کرد و گفت: 
عملیات احداث مسیر ریلی مبارکه به سفیددشت به شهرکرد به طول 
۹0 کیلومتر از سال ۹1 آغاز شد؛ اما تا پایان ســال ۹۷ تنها از 12 درصد 
پیشرفت فیزیکی برخوردار شده بود.مقصودی ادامه داد: اما با همت 
مسئوالن و تخصیص اعتبار مناسب به این طرح، در حال حاضر به ۴۶ 
درصد پیشرفت فیزیکی در زیرسازی رسیده و تا امروز ۳۴5 میلیارد 
تومان اعتبار به آن تخصیص داده شــده اســت.وی خاطرنشان کرد: 
عملیات زیرسازی این طرح تا پایان سال آینده به طول می انجامد و 

سپس عملیات ریل گذاری آن آغاز می شود.

 مدیر عامل شرکت آبفای چهارمحال
 و بختیاری:

 سه طرح آبرسانی 
کلنگ زنی می شود

      مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال 
و بختیاری از کلنگ زنی سه پروژه آبرسانی روستایی 
در دهه فجر خبر داد.   احمد رضا محمدی با اعالم این 
خبر افزود: این پروژه ها در روستاهای سیرک و نو آباد 
در بخش مرکزی شهرستان شهرکرد ، مور و تلتاک در 
بخش میانکوه شهرستان اردل و ابواسحاق دربخش 

فالرد شهرستان لردگان کلنگ زنی  می شوند. 
   محمدی در ادامه با تشــریح اقدامات انجام شده 
در جهت تامین آب روســتاهای مــور و تلتاک گفت: 
با اعتبــاری بالغ بــر دو میلیارد و چهارصــد و پنجاه 
میلیــون تومــان تاکنون احــداث یک بــاب مخزن 
ذخیره 50 متر مکعبــی ، اجرای خــط انتقال آب به 
طول ۷ کیلومتر با لوله گالوانیزه چهار اینچ ، ســاخت 
مخــزن 50 متر مکعبــی بیــن راهی در روســتای 
مور، نصــب مخزن پیش ســاخته 50 متــر مکعبی 
، احداث ایســتگاه بین راهــی شــماره 1 و محوطه 
سازی ، اجرای شبکه داخلی روســتای مور به طول 
 ۳ کیلومتــرو نصب ۳2 عدد انشــعاب در روســتای 

مورانجام شده است. 
وی تصریح کرد: عملیات باقی مانده شــامل  نصب 
سه دســتگاه کانکس، اجرای شــبکه داخلی تلتاک 
به طول 200 متر ، نصب ۳0 فقره انشعاب ، راه اندازی 
دو ایســتگاه های پمپاژ بین راهی و اجرای شــبکه 
برق به طــول ۳00 متر برای ایســتگاه هــای پمپاژ 
کارهــای باقی مانده اســت که در دهه فجر شــروع 
شده و ان شاءا... با اعتبار ۶00 میلیون تومانی در نظر 
گرفته شــده تا ســال آینده تکمیل و به بهره برداری 
خواهد رســید. وی شــروع ســاخت مخزن پنجاه 
متر مکعبی بین راهــی مجتمع ابواســحاق را هم با 
اعتبار ششــصد میلیون تومان در دهه فجربرای رفع 
 مشــکالت آبرسانی روســتاهای ابواســحاق سفلی

 وعلیا عنوان کرد.
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راه اندازی نیروگاه خورشیدی در هزار بقعه کشور 
معاون بهــره وری اقتصادی موقوفــات و بقاع متبرکه ســازمان اوقاف و امور خیریــه گفت: نیروگاه 
خورشیدی در یک  هزار بقاع متبرکه کشــور راه اندازی می شود.مهدی پندار اظهارکرد: سازمان اوقاف و 

امور خیریه راه اندازی پنل ها و نیروگاه های 
خورشیدی با ارائه تســهیالت کم بهره در 
مقیاس پنج تا ۱۰۰ کیلــووات در یک هزار 
بقعــه متبرکه کشــور را دنبــال می کند و 
تاکنون در ۱۷۰ بقعه راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون پنج مگاوات برق 
توسط نیروگاه های خورشــیدی در بقاع 
متبرکه کشور تولید و با برنامه ریزی های 
صورت گرفته پیش بینی شــده به تولید 
۵۰ کیلووات برق برسد.به گفته وی، برق 

تولیدی از سوی دولت خرید تضمینی می شود که این مهم موجب ایجاد درآمد پایدار برای بقعه های 
کشور و بقاع متبرکه به شکلی تامین مالی پاک خواهد شد.معاون سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح 
کرد: اکنون عملیات عمرانی در ۷۲۰ بقعه متبرکه کشــور در قالب یک هزار و ۷۹ طرح به مساحت ۵۵۱ 

هزارمترمربع فضا در حال انجام است که ۱۰۰ مورد در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

توزیع 300 بسته معیشتی در شرق اصفهان
به همت گروه های جهادی ناحیه امام علی)ع( شرق شهرستان اصفهان، ۳۰۰ بسته معیشتی بین 
نیازمندان توزیع شد.فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام علی )ع( اصفهان گفت:به مناسبت دهه 
مبارک فجر ومیالد حضرت فاطمه زهرا )س (به همت بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی بسیج 
سازندگی سپاه صاحب الزمان )عج( وبسیج ســازندگی ناحیه امام علی )ع( بیش از ۳۰۰ بسته 
معیشتی شامل برنج، رب گوجه، ماکارونی، سویا، نخود، لوبیا، روغن وعدس به ارزش ۱۰۰ میلیون 
تومان بین نیازمندان منطقه شــرق اصفهان توزیع شد.ســرهنگ جواد داستانی افزود: همچنین 
۶ ســری جهیزیه به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به همت گرو های جهادی ناحیــه امام علی )ع( به 

نوعروسان نیازمند در شرق شهرستان اصفهان اهدا شد.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان اعالم کرد:

موج بارشی در راه اصفهان
رییس اداره پیش بینی هواشناسی اســتان اصفهان از نفوذ امواج ناپایدار بارشی به استان خبر داد و 
گفت: فعالیت این سامانه مناطق غرب و جنوب اصفهان را در برمی گیرد و کیفیت هوا در نواحی مرکزی 
و صنعتی بهبود می یابد.فاطمه زهرا سیدان ، از تداوم الگوی جوی پایدار در سطح استان اصفهان  خبر 
داد و اظهار کرد: غلظت آالینده ها در کالن شــهر اصفهان و مناطق صنعتی استان افزایش می یابد که 
کیفیت هوا در نواحی پر تردد شهر برخی ساعات در وضعیت ناسالم برای عموم قرار می گیرد.وی افزود: 
با نفوذ تدریجی موج ناپایدار به استان از امروز، باران و برف در مناطق غرب و جنوب استان پیش بینی 
می شود که تا فردا ادامه خواهد داشت ضمن اینکه در سایر مناطق نیز بارش ها با شدت کمتر خواهد 
بود.رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان با بیان اینکه احتمال بارش خفیف در کالن شهر اصفهان 
در روز یکشنبه وجود دارد، گفت: عمده فعالیت ســامانه بارشی در مناطق غرب و جنوب است و برای 
مناطق مرکزی نیز انتظار داریم ناپایداری های سبب پاک شدن جو از آلودگی هوا شود؛ از این رو کیفیت 
هوا در شهر اصفهان بهبود می یابد و فردا هوای سالم برای این کالن شهر پیش بینی می شود.سیدان با 
اشاره به افزایش یک تا سه درجه ای دما ، ادامه داد: بیشینه دمای هوای کالن شهر اصفهان در گرم ترین 

ساعات به ۲۰ درجه سانتی گراد باالی صفر و کمینه دما به یک درجه سانتی گراد زیر صفر می رسد.

با مسئولان 5جامعه

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان با اشاره به 
اینکه مساحت کانون های فرسایش بادی بحرانی 
در استان در سال ۸۱ یک میلیون هکتار بود، گفت: 
امســال این وســعت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
هکتار رسیده که نشان می دهد کانون های بحرانی 

ریزگردها مدیریت نشده است.
ایرج حشــمتی با اشــاره به اینکــه اراضی کانون 
فرســایش بادی ۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار هکتار 
است که سبب ضرر اقتصادی شــده است، بیان 

کرد: کانون های فرســایش بحرانی در دهاقان و 
مبارکه شناســایی شده است که ســبب تخریب 
اکوسیســتم، پرندگان و حیات وحش می شود.

حشمتی با اشــاره به اینکه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار 
هکتار معادل ۱۷ درصد ســطح جغرافیایی استان 
اصفهان مناطق تحت حفاظت استان است، ادامه 
داد: ۱۱۳ هکتار مساحت پارک ملی قمیشلو و کاله 
قاضی است که آن را کامال حفاظت کرده ایم و اگر 
حفاظت نمی شــد امروز آلودگی هــوای اصفهان 
بیشــتر از وضعیت موجــود بود.وی با اشــاره به 
اینکه ســازمان جنگل ها ۹۰۰ هکتــار کانون های 
بحرانی فرسایش را در ســال ۹۹ با هزینه ای بالغ 
بر ۷ میلیــارد تومان نهال کاری کرده اســت، بیان 

کرد: برای نهال کاری در همــه کانون های بحرانی 
فرسایش استان اصفهان به ۱۱ هزار میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
با اشاره به اینکه ۹۰۰ معدن در کل استان اصفهان 
داریم که خیلی از معادن داخــل مناطق حفاظت 
شــده اســت، خاطرنشــان کرد: ۱۱۳ هزار هکتار 
خاک ملی و پارک حفاظت شده در نزدیکی کالن 
شهر اصفهان حفاظت شــده  و منطقه کاله قاضی 
مکان مســتعدی برای بهره برداری صنعتی است؛ 
اما با تالش ســازمان حفاظت محیط زیســت و 
محیط بانان از تغییر کاربری اراضی در این منطقه 

جلوگیری شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در دیدار با 
معاون کنســولی وزارت امور خارجه گفت: توســعه 
بین المللی یکی از الزامات تاب آوری در برابر تحریم 
هاست.طاهره چنگیز عالوه بر موانعی که در دریافت 
ویزا و محدودیت های آن برای اساتید و دانشجویان 
وجود دارد، نفوذ دانشــگاه های کشــور در منطقه را 
نیز برای توسعه فعالیت های علمی کشور ضروری 
دانســت.چنگیز افزود: در بحث بین الملل سازی 
دانشگاه، رســالت دانشــگاه نه صرفا کسب درآمد 

بلکه تــاب آوری در برابر تحریم هاســت.همچنین 
رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان نیز با بیان اینکه 
استان اصفهان در پردیس علمی کشور نقش بسیار 
مهمی دارد، اظهار کرد: ۳ دانشــگاه این کنسرسیوم 
از دانشگاه های برتر هستند و دانشــگاه هنر نیز از 
دانشگاه های خوب کشور در حوزه هنر محسوب می 
شود. همچنین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
نقش بســیار ارزنده ای در عرصه فناوری کشــور بر 
عهده دارد.سید مهدی ابطحی با بیان اینکه ماموریت 
دانشــگاه های برتر فراملی اســت، گفت: آمارهای 
یک گزارش نشان می دهد به لحاظ نیروی انسانی 
در ســطح خوب، به لحاظ زیرســاخت ها متوسط 
و به لحاظ شــبکه ســازی وضعیت خوبی نداریم. 

این موضوع  نشــان می دهد خروجی های کشور 
بد نیست و نیازمند تقویت شــبکه سازی هستیم. 
اصفهان در شبکه سازی نیز پیش قدم شده است و با 
تشکیل کنسرسیوم در پی آن هستیم از فعالیت های 
پراکنده جلوگیری کنیم.وی با بیان اینکه دانشــگاه 
های اصفهان بعد از تهران دومین مراکز تولید علم در 
کشور هستند، اظهار کرد: عالوه بر دانشگاه های برتر 
اصفهان دو دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان 
نیز اضافه می شــوند که در کنار هم بار علمی استان 
را تقویت می کند.رییس دانشگاه صنعتی اصفهان، 
ایجاد شبکه ســازی را نیاز کشــور دانست و گفت: 
پتانسیل علمی استان در کنار فرهنگ غنی اصفهان 

مجموعه ای کم نظیر خواهد بود .

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

توسعه بین المللی از الزامات تاب آوری در برابر تحریم هاست
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

کانون های بحرانی ریزگردها مدیریت نشده است

ممنوعیت تردد خودروها در بسیاری از شهرها 
بر اساس مصوبه ای جدید که با هدف جلوگیری از گسترش بیماری کرونا به انجام رسیده است، تردد خودروهای غیر بومی به شهرهای استان مشهد، اصفهان، 
شیراز، بندرعباس، بوشهر، جزیره قشم و کیش به دلیل مسافر پذیر بودن از امروز ممنوع است.جانشین معاون عملیات ترافیک راهور نیروی انتظامی با اعالم 
آخرین وضعیت منع تردد و محدودیت های ترافیکی برابر مصوبه کمیته امنیتی انتظامی وزارت کشــور گفت: از روز شنبه)امروز( تردد خودروهای غیر بومی 

به استان های مازندران، گیالن و گلستان ممنوع شد.
سرهنگ رسول ابراهیمی اظهار داشت: با توجه به این مصوبه عالوه بر جلوگیری از خودروهای غیر بومی به شــهرهای اعالم شده رانندگانی که به این مصوبه 
توجه نکنند مبلغ پنج میلیون ریال جریمه برای پالک خودرو آنان منظور خواهد شــد.این مصوبه به لحاظ تعطیالت پیش روی ۲۲ بهمن منظور شده و برای 
متخلفین اعمال قانون خواهد شد.پیش از این محدودیت طرح شبانه در شهرهای نارنجی از ساعت ۲۱ تا سه بامداد اعالم شده بود و این تردد در شهرهای زرد 
و آبی با توجه به مصوبات استانی اعمال می شد؛ اما اکنون براساس مصوبه وزارت کشور تردد شبانه در تمام شهرها بر اساس همان ساعت اعالم شده مجدد 

اعمال خواهد شد و رانندگان خاطی به مبلغ دو میلیون ریال جریمه می شوند.

زنگ خطر خیز  کرونا در شهرستان های استان به صدا درآمد
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:سه شهرستان اردستان، تیران و گلپایگان در استان اصفهان با وجود آن که طی هفته های گذشته کم خطر بودند و در وضعیت 
آبی قرار داشتند به سمت خطر متوسط حرکت کردند.آرش نجیمی با اشاره به وضعیت کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: از هفته گذشته تعداد مراجعات به کلینیک ها 
و مطب ها کمی افزایش پیدا کرده البته هنوز در آمار خود را نشان نداده است، اما اگر این روند افزایشی ادامه داشته باشد در تعداد موارد بستری، حاد و فوت اثر می گذارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در آماری که اعالم می کنیم این خیز مالیم در مراجعات سرپایی منعکس نشده اما این خطر وجود دارد که افزایش 
پیدا کند، افزود: چندین هفته است که تعداد موارد بستری، حاد و فوت اعدادی ثابتی بوده است و روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر بستری می شوند.وی با اشاره به اینکه نرخ مثبت 
شدت تست های کرونا در اصفهان حدود ۱۵ درصد است، گفت: تعداد بیماران حادی که نیاز به آی سی یو دارند روی عدد ۷۰ با دامنه ای کم و زیاد، ثابت مانده است؛ با این 
خیز مالیم احتمال می دهیم پیش از آن که به سمت خاموش سازی برویم، ممکن است دوباره شاهد یک پیک باشیم.نجیمی ادامه داد: سه شهرستان اردستان، تیران و 
گلپایگان در استان اصفهان با وجود آن که در هفته های گذشته کم خطر بودند و در وضعیت آبی قرار داشتند به سمت خطر متوسط حرکت کردند و حتی احتمال می دهیم 

به رنگ نارنجی تغییر وضعیت دهند، این تغییر وضعیت به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی است.
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رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
11/71 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و 

امالک خور و بیابانک
برابر آراء صادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- رای شماره 139960302029000147 مورخ 99/10/29 هیات، آقای محمد 
باقر یغمایی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 30 و کدملی 5409797582 صادره 
از خور و بیابانک ششــدانگ چاه و آغل و منزل موســوم به چاه پشته آب شیرین 
ابراهیم زهرا به مســاحت 5400 متر مربع به پالک 3448 اصلی واقع در ابراهیم 
زهرا بخش 6 حوزه ثبت ملک خور و بیابانک خریداری عادی مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای ابراهیم یغمایی فرزند احمد
 2- رای شــماره 139960302029000148 مــورخ 99/10/29 هیــات،
 آقــای محمد شــیبانی فرزنــد مهدی بــه شــماره شناســنامه 17 و کد ملی 
5409736796 صادره از خور و بیابانک ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
412/08 متر مربع بــه پالک 32 فرعــی از 498 اصلی واقــع در خور بخش 5 

 حوزه ثبت ملک خور و بیابانک خریداری عادی مع الواســطه از مالک رسمی از 
علی اکبر افسر یغمایی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/03

م الف: 1088626 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 

آگهی تغییرات فرهنگی هنری نوای مهر سپاهان موسسه غیر تجاری 
به شماره ثبت 2132  و شناسه ملی 10260212107

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/08 و نامه شــماره  13/99/16158 مورخ 1399/11/12 اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تغییر ماده 25 اساسنامه ماده 25 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت: موسسان ) مجمع عمومی ( 
می توانند بمنظور بررسی اسناد و امور مالی و تهیه گزارش از وضعیت حسابهای سالیانه و اعالم نظر درباره گزارش مدیر عامل و هیات مدیره یک 
نفر را به عنوان بازرس اصلی و قانونی برای پنج سال از بین خود و یا خارج انتخاب نمایند . بازرس نباید از اعضای هیات مدیره باشد اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1088913(

آگهی تغییرات فرهنگی هنری نوای مهر سپاهان موسسه غیر تجاری
 به شماره ثبت 2132 و شناسه ملی 10260212107 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/11/08 و 
نامه شماره 13/99/16158 مورخ 1399/11/12 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهران عسگری پور کد ملی 1285755911 خارج 
از شرکا برای مدت پنج سال به سمت بازرس اصلی و قانونی موسسه منصوب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1088912(

وقتی امکانات کم و عدم آگاهی، قشر آسیب پذیر معلوالن را خانه نشین می کند؛

تنگناهای معلوالن در روزهای کرونایی

با گذشت بیش از یک سال از شیوع کرونا،  پریسا سعادت
مشکالت یکی از آسیب پذیر ترین اقشار 
کشور همچنان الینحل باقی مانده است. معلوالن از جمله گروه هایی 
در کشور ما هستند که حتی پیش از اختالالت فراگیر کرونا مشکالت 
زیادی در زمینه آموزشی و درمانی در کشور داشتند و حاال در یک سال 
اخیر رنج مضاعفی به خود و خانواده های آنها تحمیل شده است. بر 
اســاس آمار، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در اصفهان با معلولیت دست و 
پنجه نرم مــی کنند چیزی در حــدود دو برابر این رقــم خانواده ها و 
والدینی هستند که یا از آنها نگهداری می کنند و یا باید هزینه نگهداری 

درمان و آموزش آنها را بپردازند.
 افرادی که طی یک ســال اخیر با تعطیل شــدن مراکــز نگهداری و 
آموزشی افراد معلول با نوعی بحران مواجه شــده اند و روزگار بسیار 
ســختی را می گذرانند. در بعد آموزش تقریبا هیچ زیر ســاخت ویژه 
ای بــرای معلوالن در سیســتم آموزشــی تعیین نشــد. در ماه های 
اول بســیاری از کودکان کم شــنوا، نابینا و حتی اوتیســم با بحران 
روحی ناشــی از اختــالل در آموزش و عــدم توانایی تطبیــق خود با 
شــرایط ایجاد شــده در رنج بودند. پس از آن هر چنــد راهکارهایی 

بــرای ادامه آمــوزش ایــن دســته از کــودکان فراهم شــد؛ اما در 
 عمــل ناتوانی از مراقبت های بهداشــت فــردی این افــراد را دوباره

 خانه نشین کرد.
 پژمان پورشبانان، معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان درباره 
چالش های معلوالن در دوران بحران کرونا می گوید: همه دستگاه ها 
و آحاد جامعه در قبال معلوالن مســئول هســتند و تلفیق اجتماعی 
مهم ترین برنامه بهزیســتی برای معلوالن است و نباید آن ها را از بدنه 
اجتماع جدا کرد، اکنون که با بحران کرونا روبه رو هســتیم باید نگاه 
ویژه تری به وضع معلوالن داشته باشیم تا کمتر در معرض ابتال به کرونا 

ویروس قرار بگیرند.
وی ادامه می دهد: ۱۰ درصد هر جامعه ای را معلوالن تشکیل می دهند 
و تعداد ۱۲۳ هزار معلول در ســامانه بهزیستی اســتان اصفهان ثبت 
شــده اند که از جمعیت پنج میلیونی اســتان اصفهان ۵۰۰ هزار نفر از 
معلوالن هستند و مراقبت از آن ها توسط خانواده ها و بهزیستی بسیار 
شدیدتر از قبل شده است تا به کرونا مبتال نشوند، چرا که نگهداری از 
آن ها در شــرایط معمول هم دشوار اســت و اگر به کرونا مبتال شوند، 
شرایط سخت تر نیز خواهد شد، البته برای معلوالن نیز باید مانند سایر 

افراد رعایت پروتکل های بهداشــتی انجام شود و حتی با حساسیت 
بیشتری باشد. پورشــبانان اضافه می کند: همه خدمات آموزشی به 
صورت آنالین یا به صورت محدود با جمعیت اندک انجام می شود و در 
مورد خدمات ویزیت در منزل هم با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی 
به صورت محدودتر و سختگیرانه تر عمل می شود و اکنون مراکز روزانه، 
۲۴ ســاعته و مراکز مراقبت در منزل با رعایت دســتورالعمل ها فعال 

است و در حال حاضر هیچ مرکزی تعطیل نیست.
اگر چه مسئوالن مدعی انطباق خود با شــرایط کرونا برای سرویس 
دهی بهتر به معلوالن هستند ؛اما شــواهد چیز دیگری می گوید. این 
مســئله وقتی جدی تر می شــود که معضل آزار و اذیت معلوالن در 
این دوران بیشتر مشــاهده شده هر چند آمار رســمی از این موضوع 
منتشــر نمی شــود ولی هر از گاهی انتشــار فیلمــی از صحنه های 
معلول آزاری در فضای مجازی نشــان از بروز این پدیده دارد که البته 
به دلیل حساسیت های موجود مســئوالن تمایلی برای صحبت و یا 
علنی کردن این مشــکل ندارند.در این میان اما آمار ســه برابر شده 
 تماس با اورژانس ۱۲۳ بهزیســتی، بخشــی مربوط به همین معلول

 آزاری هاست.

اگر چه مسئوالن مدعی انطباق خود با شرایط کرونا برای 
سرویس دهی بهتر به معلوالن هستند ؛اما شواهد چیز 
دیگری می گوید. این مسئله وقتی جدی تر می شود که 
معضل آزار و اذیت معلوالن در این دوران بیشتر مشاهده 
شده هر چند آمار رسمی از این موضوع منتشر نمی شود 
ولی هر از گاهی انتشار فیلمی از صحنه های معلول 

آزاری در فضای مجازی نشان از بروز این پدیده دارد 
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با رد صالحیت کاندیداهای دوتابعیتی؛

فیفا به انتخابات فدراسیون فوتبال ورود پیدا می کند؟!

 سمیه مصور  در حالــی که طبــق  اعالم کمیتــه بدوی 
انتخابات فدراسیون فوتبال، اسامی نهایی 
افراد واجد شــرایط برای حضور در انتخابات این مجموعه 19 بهمن اعالم 
خواهد شد؛ اما در روزهای گذشــته اخباری مبنی بر رد صالحیت برخی از 
کاندیدا ها به چشم می خورد، اخباری که نگرانی دوستداران فوتبال را به 
دنبال داشــته و احتمال ورود فیفا به موضوع این انتخابات را مطرح کرده 
است.طبق برنامه قرار است انتخابات فدراسیون فوتبال دهم اسفند ماه 
برگزار شده و این فدراسیون پس از 14 ماه دوباره صاحب رییس شود. از 
این روز ثبت نام از نامزدهای حضور در انتخابات فدراسیون 14 دی ماه سال 
جاری آغاز شد و روز شنبه 20 دی به پایان رسید.برای حضور در این انتخابات 
چهره های مطرح فوتبالی ثبت نام کردند و اعضای فعلی فدراســیون نیز 
حضور فعالی داشتند. حیدر بهاروند ) نواب رییس: شهاب الدین عزیزی 
خادم - منصور قنبرزاده و شهره موســوی(،علی کریمی ) نواب رییس: 
مهدی مهدوی کیا - ســعید دقیقــی و فاطمه علیپور(، شــهاب الدین 
عزیزی خادم ) نواب رییس: منصــور قنبرزاده - حیدر بهاروند و شــهره 
موسوی(،کیومرث هاشمی )نواب رییس: غالمرضا بهروان، علیرضا رحیمی 
و پریا شــهریاری(،مصطفی آجرلو )نواب رییس: حسن نصر اصفهانی- 

سعید فتاحی و لیال محمدیان(، نامزدهایی بودند که در مدت قانونی برای 
کسب کرسی ریاست فدارســیون فوتبال ثبت نام کردند.بر اساس برنامه 
ریزی های صورت گرفته ، قرار است اسامی نهایی افراد واجد شرایط برای 
حضور در این انتخابات، 19 بهمن اعالم شود ولی در روزهای گذشته اخباری 
از رد صالحیت بعضی از گزینه ها هم چون مهدی مهدوی کیا شنیده شد که 
رد صالحیت عجیب و جنجالــی مهدوی کیا برای شــرکت در انتخابات 
فدراســیون فوتبال به دلیل دوتابعیتی بودن همــه را ناامید کرد.بهترین 
واکنش را مهدی مهدوی کیا داشت. وقتی خبرنگار با او تماس گرفت و گفت 
به دلیل تابعیت دوگانه رد صالحیت شده است، گفت:»تو این شرایط، بعد 
از ماجرای مهرداد و علی به تنها چیزی که فکر نمــی کنم و برایم اهمیتی 

ندارد، همین خبر است.«
اگرچه افرادی چون محمدرضا ساکت، شهاب عزیزی خادم و حیدر بهاروند 
هم نام شان در لیست رد صالحیت شدگان انتخابات فدراسیون فوتبال به 
چشم می خورد؛ اما این پیامک ارسالی برای 11 کاندیدای انتخابات دهم 
اسفند جدای از چالش حیاتی احتمال ورود فیفا به ماجرا، یک حساسیت 
بزرگ دیگر را هم به همراه دارد.در اساســنامه تایید شده مراجع رسیدگی 
کننده تنها بر اساس شرایط محکومیت های قطعی می توانند درباره تایید 

یا رد صالحیت ها نظر بدهند. یعنی اینجا احراز صالحیت ها معنایی نخواهد 
داشت و هر نوع اســتدالل غیر قطعی می تواند تبعاتی تلخ برای فوتبال 
ایران داشته باشد.قسمت تلخ تر استناد به قانون تابعیت دوگانه که درباره 
اجرایش در انتخابات های مهم تر چون مجلس و ریاســت جمهوری یا 
شوراهای شهر و روستا هم تردیدهای بسیاری وجود دارد و درباره بسیاری از 
صاحبان مناصب دولتی یا حاکمیتی ابهام داشتن اقامت کشورهای خارجی 
هنوز وجود دارد؛ اما این قانون حاال درباره مهدوی کیا اجرایی شده است.
معنای ســاده اجرای این قانون احتماال می شود رد صالحیت همیشگی 
تمامی فوتبالیست های لژیونر و داوران سرشناس به خارج رفته کشورمان 
برای حضور در انتخابات فوتبال. قانونی که در دل اساســنامه جدید هیچ 
محل و جایگاهی ندارد؛ اما دستاویز مناسبی اســت برای سپردن ابدی 
فوتبال به مدیران میان رده که همین حاال هم هر چه سر فوتبال مان آمده، 
حاصل فعالیت شان است. اگرچه فدراسیون فوتبال در سایت رسمی این 
فدراسیون انتشار این اخبار را تکذیب کرده و باید منتظر رسیدن 19 بهمن بود 
تا مشخص شود که به چه اندازه این اخبار صحیح بوده یا نه اما دوستداران 
مستطیل سبز در کشورمان امیدوارند که اجازه داده شود تا بزرگان فوتبال 

ایران سرنوشت این فدراسیون حساس را در دست بگیرند.

مولر:

 سال برجسته مان را با قهرمانی در جام جهانی باشگاه ها 
تکمیل می کنیم

به نقل از بیلد،  در جام جهانی باشگاه ها در قطر، بایرن می خواهد یک قهرمانی دیگر را نیز به دست 
بیاورد. توماس مولر در مســابقات مراکش در ســال 201۳ عنوان قهرمانی را به دست آورد و حاال 
به دنبال دومین قهرمانــی خود در این 
رقابت ها اســت.بایرن بعد از دیدار برابر 
هرتابرلین خیلی ســریع به دوحه قطر 
خواهد رفت تــا برای دو دیــدار در جام 
جهانی باشگاه ها آماده شود. در دیدار اول 
برابر االهلی مصر و دیدار دوم برابر نماینده 
مکزیک یا برزیل. البته این در شرایطی 
اســت که بایرن بازی اول را پیروز شود. 
توماس مولر درباره حضور در جام جهانی 
باشگاه ها گفت: برای ما ، این تورنمنت 
فرصتی است برای به دست آوردن این موفقیت عظیم که با پیروزی در لیگ قهرمانان در تابستان 
گذشته به دست آوردیم. ما می خواهیم این سال برجسته را با قهرمانی در جام جهانی باشگاه ها 
تکمیل  کنیم. بنابراین  برای این عنوان بسیار بلند پرواز هستیم. او در ادامه گفت: به عنوان یک تیم 
اروپایی ما مدعی اول جام هســتیم. می خواهیم این موضوع را فراموش کنیم و با قدرت در زمین 
حاضر شویم.  مطمئنا  این رقابت ها یک چالش خواهد بود. در سال 201۳ ، تیم مونیخ قهرمانی خود 
را در جام جهانی باشگاه ها جشن گرفت. مولر مانند مانوئل نویر ، ژروم  بواتنگ ، دیوید آالبا و خاوی 
مارتینز  به دنبال دومین قهرمانی در این رقابت ها است.بایرن مونیخ می تواند با قهرمانی در این جام، 
سال رویایی خود را که در آن بوندسلیگا، جام حذفی، سوپرکاپ، لیگ قهرمانان و سوپرجام اروپا را 

به دست آورد، تکمیل کند و در اصطالح شش گانه فصل را به دست بیاورد.

اظهار نظر جنجالی »پیکه« درباره قضاوت  داوران
جرارد پیکه که به خاطر آسیب دیدگی شدید در دیدار برابر اتلتیکومادرید چند ماه از میادین دور بوده 
است به زودی فرصت بازی برای بارسلونا را پیدا خواهد کرد. مدافع اسپانیایی در مصاحبه با پست 
یونایتد این موضوع را تایید کرد و در میان موضوعات مختلف به قضاوت در اســپانیا و رئال مادرید 
کنایه زد. بازیکن بارسلونا گفت: روزی یک داور بازنشسته گفت ۸۵ درصد داوران مادریدی هستند. 
چگونه به نفع رئال مادرید سوت نخواهند زد؟ چطور ممکن اســت بیشتر به نفع یک تیم قضاوت 
نکنند؟ به حرفه ای بودن داوران احترام می گذارم و می دانم که تالش می کنند تا بهتربن قضاوت 
را داشته باشند ؛اما زمانی که یک لحظه مبهم فرا می رسد. .. اللیگای فصل قبل که با قهرمانی رئال 

مادرید به پایان رسید شاهد متناقض ترین قضاوت ها بودم. 
پیکه تعداد زیادی پیراهن رئال مادرید دارد که پس از ال کالســیکو از بازیکنان حریف هدیه گرفته 
است. او در این رابطه اظهار کرد: هرگز آن ها را بر تن نکرده ام. تنها تعویض پیراهن بودند. من در خانه 
ام پیراهن رئال مادرید را دارم. پیراهن کریستیانو رونالدو، کریم بنزما، سرخیو راموس و خیلی دیگر 
از بازیکنان این تیم. مدافع آبی اناری ها در مورد وضعیت کنونی بارسلونا و اتفاق هایی که در این فصل 
رخ داد، صحبت کرد. یکی از آن ها جدایی لوییس سوارس بود. او به خوسپ ماریا بارتومئو کنایه زد 
و گفت: باید از کسی این سوال را بپرسید که اجازه داد سوارس جدا شود. این اتفاق تقصیر من نبود 
ومن کاری نکردم. پیکه درباره تصمیم گیری بازیکنان در برخی از لحظات فصل اظهار کرد: اگر گاهی 
ما دستور می دادیم به این خاطر بود که از ما می پرسیدند چون کسانی که باید تصمیم می گرفتند 

این کار را نمی کردند و آن را به ما می سپردند.

زشفوتبال جهان ور

فضای مجازی

پست اینستاگرامی 
»مهدی شیری« پس 
از برتری پرسپولیس 

مقابل تراکتور
مهــدی شــیری پــس از برتــری 
پرسپولیس مقابل تراکتور درپستی  
در واکنش به مرگ علی انصاریان در 
صفحه اینستاگرامش نوشت: خدا به 

مادرت صبر بدهد.

رکورد عجیب »حامد لک« در لیگ برتر
حامد لک، گلر اول قرمزها در بازی پرسپولیس و تراکتورسازی چهارمین کارت زردش را گرفت و 
بازی بعدی پرسپولیس را از دست داد تا در تاریخ لیگ برتر ۳9 کارت زرد گرفته و 2 بار هم اخراج 

شده باشد و از این حیث رکورددار است!
سیدمهدی سیدعلی ،تعلل های پیاپی حامد لک در شروع بازی را وقت کشی دانست و سرانجام به 
دروازه بان پرسپولیس کارت زرد داد تا او چهارمین کارت زرد خود در لیگ بیستم را دریافت کند و 
در دیدار هفته آینده تیمش مقابل مس رفسنجان غایب باشد تا همچنان آمار منحصر به فردی در 
ثبت کارت های زرد داشته باشد.لک از زمان حضور در دراوزه پرسپولیس تا به امروز برای قرمزها 
22 بار در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر به میدان رفته که نتیجه آن 11 کلین شیت بوده و این دروازه 
بان توانسته در نیمی از بازی هایی که با پیراهن پرسپولیس به میدان رفته است، کلین شیت کند.

او در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا هم یک بار مقابل التعاون کارت زرد گرفت تا در مجموع 22 
مسابقه حضورش در میدان با پیراهن پرسپولیس، ۵ کارت زرد گرفته باشد، تا نشان بدهد در زمینه 

دریافت کارت زرد و قرمز، یکی از رکورددارهاست.

آماده ترین مس فصل در انتظار شاگردان »یحیی« 
پیروزی روز پنجشنبه مقابل شهر خودرو، مس رفسنجان را برای اولین بار در لیگ بیستم به جمع 
هشتم تیم برتر جدول رســاند.هر چند سرمربی مسی ها معتقد اســت که آن ها برای بقا در لیگ 
تالش می کنند و برای ســال های آینده رویاپردازی های بزرگی را در سر دارند اما انگار شاگردان 
ربیعی به دنبال شگفتی سازی در اولین تجربه لیگ برتری شان هســتند؛ این مسئله را می توان 
با نگاهی به روند و آمار مس در هفته های گذشته دریافت، چرا که آن ها پس از گذراندن روزهای 
پرتالطم ابتدایی حضور در لیگ و ناکامی در کســب پیروزی، حاال به تیمی شکســت ناپذیر بدل 

شده اند.
چرا که 4۵ روز از آخرین شکست مس در لیگ برتر می گذرد و آن ها توانسته اند در این مدت مقابل 
ماشین سازی، پیکان و شهر خودرو جشن پیروزی بگیرند و در مقابل فوالد و صنعت نفت آبادان 
مدعی هم یک امتیاز کسب کنند؛ در واقع کســب 11 امتیاز از 1۵ امتیاز ممکن در هفته های اخیر 
سبب آن شــده تا حاال مس در قامت یک تیم فراتر از تازه لیگ برتری شده کار خود را دنبال کند و 

به رتبه هفتم جدول برسد.

کریمی – بایرن مونیخ، قراری که منتفی شد
دیدارهای مرحله دوم جام جهانی باشــگاه ها روز جمعه در دوحه برگزار شــد کــه در یکی از این 
دیدارها، تیم های الدحیل و االهلی مصر به عنوان تیم های میزبان و قهرمان جام باشــگاه های 
آفریقا در استادیوم اجوکیشن ســیتی به مصاف هم رفتند.در این دیدار که علی کریمی، بازیکن 
ایرانی الدحیل از ابتدا در ترکیب اصلی این تیم به میدان رفت، حســین الشــحات در دقیقه ۳0 
تیم مهمان را پیش انداخت. روی اشــتباهی که مدافعین الدحیل پشت محوطه جریمه مرتکب 

شدند، الشحات صاحب توپ شد و با یک ضربه دقیق، دروازه الدحیل و صالح زکریا را باز کرد.
تالش بازیکنان الدحیل در نیمه دوم برای رسیدن به گل بی نتیجه بود. علی کریمی در این دیدار، 
۸2 دقیقه در ترکیب الدحیل به میدان رفت و عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشــت. او در 
این مسابقه، ۸6 درصد از پاس هایش صحیح بودند و یک پاس کلیدی نیز داد. کریمی با کسب 
نمره 7.1 پس از دودو، دومیــن بازیکن برتر الدحیل بود ولی تــالش او و هم تیمی هایش برای 

رسیدن به گل بی نتیجه بود.
به این ترتیب الدحیل از رســیدن به دیدار نیمه نهایی و رقابت با بایرن مونیــخ بازماند تا قهرمان 

آفریقا، به مصاف قهرمان اروپا برود. 

خبر  روز

 »کتایون خسرویار« بین
  10 ستاره ای که فوتبال

 زنان را تغییر دادند
نام سرمربی ســابق تیم ملی دختران جوان 
ایران در بین 10 ســتاره ای قــرار گرفت که با 
فعالیت های خــود جایگاه فوتبــال زنان را 

تغییر دادند.
فوتبــال در بســیاری از نقــاط کــره زمین 
محبوب تریــن ورزش بین زنــان و مردان 
محسوب می شــود. ۳0 ســال از برگزاری 
اولین جــام جهانی زنان بــه میزبانی چین 
در ســال 1991 می گذرد و زنان با جدیت این 
رشته ورزشی را دنبال می کنند، اما با شرایط و 

حقوق نابرابر و تبعیض مواجه هستند.
با این وجود در سال های اخیر توجه به فوتبال 
زنان بیشتر شده و حامیان مالی و رسانه ها 
بیشــتر به این بخش توجه می کنند. تا آنجا 
که جام جهانی 2019 آغــاز دوره جدیدی از 

حرفه ای شدن در فوتبال زنان بود.
سایت گلوبال در گزارشــی 10 ستاره ای که با 
اســتعداد و فعالیت هایشان باعث تغییرات 
بزرگی در فوتبال زنان شدند را معرفی کرد که 
کتایون خسرویار، ســرمربی سابق تیم ملی 

دختران جوان ایران هم جزو آنهاست.
این سایت در مورد خســرویار نوشت: »در 
ســن 17 ســالگی به تیم ملی فوتبال زنان 
ایران پیوست. او در سال 2011 به همراه تیم 
ملی ایران به دلیل داشتن حجاب از صعود به 
مرحله دوم انتخابی المپیک بازماند. هرچند 
فیفا حجاب سر را قبول کرده بود اما حجاب 

زنان ایران گردن آنها را هم می پوشاند.
در ادامــه و پس از چند ســال مبــارزه فیفا 
حجاب زنان فوتبالیست را قبول کرد و کتایون 
و تیم او هم امــکان حضــور در عرصه های 

بین المللی را پیدا کردند.«
کتایون بعدها به عنوان ســرمربی تیم ملی 
دختران 19 ســال ایران انتخاب شــد و در 
کشوری که زنان فوتبالیست با موانع مختلفی 
مثل آموزش مواجه هســتند، دختران را از 
مناطق کوچک انتخاب کرد و تحت فشار قرار 
داد تا تیمــی را برای مســابقات بین المللی 

آماده کند.

مستطیل سبز

خود خود »جنوب شهر« بود؛ بی پروا. بچه های جنوب شهر، باکی ندارند که بگویند فقر، صمیمی ترین همبازی کودکی شان بوده است. زندگی در خانه های قوطی 
کبریتی و بزرگ شدن در کوچه پس کوچه های میدان خراسان، پوســت آدم را کلفت می کند. جنگجو بار می آیی... در همان کوچه ها، به حق و ناحق آنقدر کتک 
می خوری که وقتی وارد زمین چمن می شوی، دیگر درد لگدها را احساس نمی کنی. »سلطان بخیه«، اولین بخیه های عمرش را خیلی زودتر از اینکه مشهور شود، 
خورده بود.تک تک بچه های جنوب شهر، قبل از اینکه پشت لب شان سبز شود، الاقل یک بار تا نزدیکی عزرائیل رفته اند. گاهی هوس می کنند با مرگ شوخی  کنند. 
همین هاست که نترس شان می کند. نفس کشیدن در جنوب شهر، خوب یادت می دهد که اگر پله باالتری می خواهی، باید رنج بکشی. رنج کشیدن، نه انتخاب 
که اجبار است.علی انصاریان، سر نترس داشت که جلوی صدهزار چشم  رفت پشت ضربه پنالتی، رفت به تیم رقیب و بعدها رفت دنبال سینما. او همه آرزوهای 
دور و دراز کودکی اش را با نترسیدن »زندگی« کرد.وقتی به مادرش می گفت »ننه«، وقتی آنطور از ته دل می خندید، شبیه »علی« فیلم »کوچه مردها« می شد. 

قصه کوچه مردها در همان جایی می گذشت که علی انصاریان از آن جا برخاسته بود؛ جنوب شهر. وقتی علی رفت، »ننه علی« مادر همه ما بود...

معنای ساده اجرای این قانون احتماال می شود رد 
صالحیت همیشگی تمامی فوتبالیست های لژیونر و 
داوران سرشناس به خارج رفته کشورمان برای حضور 
در انتخابات فوتبال. قانونی که در دل اساسنامه جدید 

هیچ محل و جایگاهی ندارد

»علی« در کوچه مردها
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 امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرک علمی و تحقیقاتی
 و شهرداری اصفهان

مدیر پژوهش، خالقیــت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بــه منظور اجرای 
سیاست های کلی کشور در توســعه اقتصاد مقاومتی با تکیه بر شــرکت های فن آور در چارچوب 
اهداف و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و گســترش فعالیت های علمی و فناوری در 
شهر اصفهان تفاهم نامه بین شــهرک علمی و تحقیقاتی و شهرداری اصفهان منعقد شده است.

مرتضی نصوحی افزود: از جمله اهداف این تفاهم نامه تقویت همکاری های بین دســتگاهی به 
منظور توسعه اقتصادی دانش بنیان، ارتقای قابلیت های کالن شــهر اصفهان با تاکید بر افزایش 
نقش بین المللی شهر، کمک به رفع تنگناهای شهر از طریق توسعه نوآوری و فناوری های نوین و 
ساماندهی و توسعه فرایندهای جذب و بومی سازی فناوری ها و مشاغل فناورانه وارداتی در شهر 
اصفهان است.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: همکاری 
و مساعدت در استقرار مکانی شرکت ها و توسعه فرصت های شغلی دانش بنیان به منظور کمک 
به توسعه دانش بنیان شــهر اصفهان، تقویت همکاری در بازار سازی و بازاریابی برای محصوالت 
دانش بنیان حوزه مدیریت شــهری، ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان بــه عنوان مولفه مهم 
اقتصاد مقاومتی و استفاده موثر از سرمایه انسانی شــهر اصفهان در بخش نوآوری و فناوری از 
دیگر اهداف امضای تفاهم نامه همکاری بین شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شهرداری به 
شمار می آید.وی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات کالن با مشــارکت طرفین، ایجاد قطب های 
تخصصی فناوری در پهنه های مجاز شهر و حمایت از استقرار شرکت ها و موسسات دانش بنیان در 
پهنه های مورد نظر در سطح شهر اصفهان در چارچوب قوانین جاری شهرداری است.نصوحی تاکید 
کرد: ایجاد قطب های فناوری در پهنه های معابر شــهر و حمایت از استقرار شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان در پهنه های مورد نظر سطح شهر در چارچوب قوانین جاری در شهرداری از اقدامات 

کالن با مشارکت طرفین است.

پالک کوب شهر اصفهان تولید می شود
 رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان اظهار کرد: اصفهان در سال ۱۳۹۴ به عنوان اولین 
شهر ایران به عضویت شــبکه شهرهای خالق یونســکو در زمینه صنایع دستی و هنرهای مردمی 
درآمده و متعهد است در راستای تحقق بخشیدن به اهداف شبکه شهرهای خالق یونسکو تجارب 
و دستاوردهای خود را با سایر شهرهای عضو در سطح ملی و بین المللی به اشتراک بگذارد.وحید 
مهدویان افزود: این شهر جهانی درصدد عقد تفاهم نامه همکاری با سایر شهرهای عضو یونسکو 
در ایران است که شامل شهر رشت )در زمینه خوراک شناسی(، شهر بندرعباس )در زمینه صنایع 
دستی( و شهر ســنندج )در زمینه موســیقی( و با هدف ایجاد رابطه و به اشتراک گذاری تجارب 
ارزنده، شناخت بهتر از اهداف شبکه شــهرهای خالق یونسکو و تالش برای ترویج اهداف آن در 
سطح ملی است.رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان ادامه داد: در همین راستا در 
سال  جاری دو نشست مشترک میان شهرهای خالق ایران به منظور تبادل اطالعات و دستاوردها 
و هم افزایی بیشتر به صورت آنالین برگزار شده و سلسله نشست های دیگری نیز با محوریت شهر 
خالق اصفهان در بهمن ماه به صورت مجازی برگزار می شــود.وی با بیان اینکه پالک کوب شهر 
اصفهان جهت هویت بخشی به شهر در دست تولید است، گفت: از سوی دیگر نیاز است که اصفهان 
در حوزه صنایع دستی شناخته شده و عالوه بر سطح ملی در سطح بین المللی نیز برند سازی شود. 
مهدویان خاطرنشان کرد: در این راستا جهت معرفی مشاغل صنایع دستی اصفهان در سطح بین 
المللی اقدامات ماندگاری انجام شده  که از آن جمله می توان به تولید محتوای مکتوب و دیجیتال 
چندزبانه، پیشنهاد طراحی وبســایت چهار زبانه برای معرفی فرهنگ و فروش صنایع دستی در 
سطح بین المللی و همچنین اقدامات موثری جهت عقد تفاهم نامه همکاری برای تشکیل شبکه 

فرعی بین المللی با سایر شهرهای عضو در زمینه صنایع دستی و هنرهای مردمی اشاره کرد.

کلنگ پروژه احداث تقاطع غیر همسطح شهدای ورزشکار به زمین زده شد؛

اجرای پروژه ای مشترک میان شهرداری اصفهان و شهرداری دولت آباد

کلنگ پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشــکار با حضور نماینده 
مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی، طغیانی نماینده مردم 
اصفهان در مجلس، شــهردار اصفهان، رییس شورای اسالمی شهر و 
فرماندار شهرستان برخوار، شهردار و اعضای شورای شهر دولت آباد و 

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان به زمین زده شد.
اهداف اجرای این تقاطع غیر همسطح، کاهش ترافیک میدان شهدای 
ورزشکار، عبور خودروهای ســنگین درون شهری و عبور خودروهای 
شهری به سمت شهرستان دولت آباد همچنین تسهیل تردد از میدان 
در تراز همسطح میدان شهدای ورزشــکار و کاهش زمان و سوخت و 
انرژی اســت.مبلغ پیمان این پروژه ۴۴۰ میلیارد ریال و مدت پیمان 
۹ ماه به جز زمان مورد نیاز جهت جابه جایی تاسیســات و آزادسازی 
 ها منظور شــده اســت.طول دیواره  های طرفین پروژه مسیر زیرگذر 
۵۰۰ متــر و ارتفاع بین یک تا هشــت متر دارای دو مخــزن ۱۵۰ متر 
مکعبی جمع آوری آب های سطحی است.برای تقاطع غیر همسطح 
شــهدای ورزشــکار چهار پل طراحی شده اســت.میزان خاکبرداری 
پروژه ۱۰۰ هزار مترمکعــب، میلگرد مورد نیاز ۹۰۰ تــن، بتن مورد نیاز 
 ۱۰ هزار متــر مکعب، قالــب بندی ۱۵ هــزار مترمربع و طــول پروژه

 ۷۵۰ متر است. 

احداث پروژه شهدای ورزشکار، منفعتی برای مردم دولت آباد و اصفهان
شــهردار اصفهان در این آیین با بیان اینکه احداث تقاطع غیرهمسطح 
شهدای ورزشکار در نتیجه یک اقدام مشترک بین دو شهرداری اصفهان 
و شهرداری دولت آباد است، اظهار کرد: احداث این تقاطع غیرهمسطح 
به لحاظ حساسیتی که دارد اتفاق بسیار خوبی برای همه مردم اصفهان به 
ویژه دو شهر اصفهان و دولت آباد است، وجود چنین گذری یک ضرورت 
بوده و هر چه زودتر باید احداث شود.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه ۱۰ ماه 
است که جاده فرزانگان بهره برداری شده اما هنوز افتتاح رسمی برای آن 
صورت نگرفته است، تصریح کرد: با قاطعیت می گویم اجرای این جاده 
باعث شده حداقل ۱۰ نفر از آمار کشته شدگان طی این ۱۰ ماه کاهش یابد 
زیرا آمار قبلی نشان می داد حداقل ماهی یک نفر به دلیل تردد سنگین 

کامیون ها کشته می شد.
وی ادامه داد: از روزهای اول ورود به شــهرداری دســتگاه قضایی آغاز 
اجرای عملیات ادامه بلوار فرزانگان را متوقف و جهاد کشاورزی از اجرای 
این جاده شکایت داشــت ؛اما مردم خواهان ادامه کار بودند که با همت 
باالی همه و با سرعت بخشیدن به یک حرکت جهادی و انقالبی در اولین 
فرصت با هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیارد تومان برای ســاخت و آزادسازی 
جاده فرزانگان هزینه شد و ۱۰ ماه است که از این مسیر استفاده می شود.

شهردار اصفهان تاکید کرد: اگر اجرای این پروژه باعث شده باشد حداقل 
یک نفر نیز کمتر کشــته بدهیم می تواند بزرگ ترین نعمتی باشد که با 
توان همه مدیران ایجاد شده است.وی افزود: از تمام کسانی که متولی 
اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار هستند خواهش می 
کنم با همکاری سایر شرکت ها مانند شرکت برق و آب و فاضالب موانع را 
هر چه سریع تر رفع کنند تا شاهد یک زیرگذر شایسته برای عبور کامیون 
ها احداث شود.نوروزی گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی در کشور 
پروژه های دولتی به دلیل مشکالت مالی با کندی یا توقف مواجه شده 
است اما در چنین شرایطی شهرداری اصفهان موفق شده سرعت، راندمان 
و کیفیت کار خود را دوچندان کند. شهرداری بودجه 2 هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومانی ۴ سال پیش را در سال ۹۹ با اصالح به ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
رسانده و بودجه سال آینده را نیز حدود ۹ هزار میلیارد تومان تعیین کرده که 
به معنی رشد سه برابری بودجه از ابتدای این دوره است.وی با بیان اینکه 
سهم اقدامات عمرانی از بودجه در نظر گرفته شده ۷۰ درصد بوده است، 
اضافه کرد: سال گذشته از سهم کاهش هزینه ها ۱۷۰ میلیارد تومان برای 
کمک به کارهای عمرانی استفاده شده است، اگر امروز معتقد به انقالب 
عمرانی در اصفهان هستیم به این دلیل است که بزرگ ترین پروژه های 
عمرانی از جمله حلقه حفاظتی و مترو در حال انجام است که همه اینها به 
دلیل تعامل و همکاری همه دستگاه ها و نمایندگان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی است.شهردار اصفهان تصریح کرد: اجرای این پروژه یک 
کار جدید مشترک بین دو شهر اصفهان و دولت آباد در دو حوزه شهرداری 
است و می تواند به عنوان الگوی یک کار مشترک در اولین فرصت احداث 

و در خدمت مردم قرار بگیرد.

توسعه اصفهان بدون توجه به شهرهای همجوار ممکن نیست
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این آیین اظهار کرد: امروز باید 
بحث تاثیر شهرها از همدیگر را پذیرفته و بدانیم این دیوارها برداشته شده 
و شهرها به یکدیگر نزدیک شده اند به نحوی که هر اقدامی در استان می 

تواند روی همه شهرها تاثیر گذار باشد.
علیرضا نصر با بیان اینکه تعامالتی که امروز بین مدیریت شهری با سایر 
دســتگاه ها،  ارگان ها و نهادها وجود دارد با همین رویکرد و نگاه است، 
تصریح کرد: اگر امروز به اعتالی اصفهان می اندیشــیم و فکر توسعه و 
پیشرفت شهر اصفهان هستیم نمی توانیم از شهرهای همجوار یا حتی 
شهرهای دورتر شهر اصفهان غافل باشــیم. اگر شهر اصفهان را به عنوان 
یک ماه فرض کنیم شهرهای اطراف که همان ستارگان هستند را نیز باید 

مدنظر قرار دهیم.

با مسئولان

برگزاری نمایشگاه مجازی »همه هستیم«
معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان اصفهان برنامه های این سازمان برای گرامیداشت دهه 
ی فجر انقالب اسالمی را معرفی کرد.    حســین خالقی پور گفت: حوزه هنری اصفهان در نظر دارد به 
مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر برنامه های رونمایی کتاب فرکانس ۱۱۶۰ نوشته فضل ا...صابری 
و برگزیده جایزه مستندنگاری جالل آل احمد ، افتتاح نمایشگاه تمبر یادبود پیروزی انقالب اسالمی، 
رونمایی کتاب شهود زیبایی به نویسندگی دکتر ســید مهدی امام جمعه دانشیار گروه فلسفه و کالم 
اسالمی دانشگاه اصفهان با حضور اصغر طاهر زاده فیلسوف و اندیشمند اسالمی ، شب شعر فاطمی، 
رونمایی از آلبوم موسیقی سیاه مشق، افتتاح نمایشگاه »همه هستیم«، افتتاحیه کانون داستان حوزه 
هنری را برگزار کند.وی در خصوص نمایشگاه همه هستیم، افزود: نمایشگاه مجازی همه هستیم در 
قالب ۴۰ سال راهپیمایی 22 بهمن به همت حوزه هنری اصفهان و با همراهی عکاسان اصفهان برگزار 
می شود. این نمایشــگاه به دلیل احتمال برگزار نشــدن راهپیمایی 22 بهمن امسال و با هدف زنده 
نگه داشتن این مراســم در فضای مجازی برپا خواهد شد.حسین خالقی پور اظهار داشت: تعدادی 
از عکاسان اصفهان عکس های خود از راهپیمایی 22 بهمن ســال های گذشته را با توجه به فراخوان 
»همه هستیم« برای حوزه هنری ارسال کرده اند و در دهه فجر ۴۰ عکس از چهل دهه انقالب اسالمی 
در گالری سعدی به نمایش در می آید و کتابی از این عکس های منتخب هم چاپ خواهد شد.وی با 
اشاره به برگزاری کارگاه یک روزه تولید اثر با موضوع تمبر یادبود سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
محور این رویداد طراحی تمبر با موضوع دهه فجر و پیروزی انقالب بود و این کارگاه با حضور اساتید 

گرافیست احمدرضا میر مقتدایی، امیرمسعود حالج، حامد مغروری و مجتبی مجلسی برگزار شد .

 تجلیل از خانواده شهید زرین همزمان با اکران فیلم
 تک تیرانداز در اصفهان

مدیر  اجرایی یازدهمین جشــنواره فیلم فجر اصفهان  گفت: همزمان با اکران فیلم تک تیرانداز با 
موضوعیت شهید زرین، بزرگداشتی برای این شهید گرانقدر، در نظر گرفته شد. رضادهقانی ادامه 
داد: شهید عبدالرسول زرین یکی از شهدایی است که بسیاری از نیروهای تاثیرگذار عراقی را در جنگ 
تحمیلی ایران و عراق کشته است. وی با بیان اینکه شهید زرین به شکارچی خمینی معروف بوده 
است، گفت: همچنین یکی دیگر از القاب ایشــان گردان تک نفره بوده، چراکه این شهید بزرگوار، 
بسیاری از عملیات ها را به تنهایی انجام داده است. دهقانی در پایان با اشاره به جزئیات بزرگداشت 
این شهید، تصریح کرد: روز جمعه  با حضور خانواده شهید زرین و جمعی از مدیران استانی، یکی از 
آثار استاد بدرالسما به خانواده این شهید تقدیم شد. در خالصه داستان این فیلم سینمایی که در ژانر 
دفاع مقدس ساخته شده، آمده است:  تک تیرانداز ایرانی کابوسی مرگبار برای افسران و فرماندهان 
ارتش بعث شده است. صدام شــخصا برای ســر او جایزه تعیین می کند. مزدروان و زبده ترین 

نیروهای ارتش بعث عازم ماموریت می شوند تا دستور رسمی صدام عملی شود.

رییس ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اصفهان:

ترویج فرهنگ دفاع مقدس باید از سنین پایین شروع شود
ربیس ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اصفهان با اشاره به برگزاری اولین جلسه کمیته دفاع مقدس 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان که با حضور مدیران این کانون و اداره کل 
حفظ آثار دفاع مقدس اصفهان تشکیل شد، اظهار داشت: با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان اصفهان با تشکیل اتاق فکر و عملیات برای مخاطبان کودک و نوجوان در سه شاخه 
ادبی، هنری و فضای مجازی و چند رسانه ای از سال آینده اتفاقات خوبی رقم می خورد.عالیی با بیان 
این مطلب که کودکان آینده سازان کشور هستند و ترویج فرهنگ دفاع مقدس باید از سنین پایین 
شروع شود، افزود: برای تولید آثار فاخر و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در بین کودکان و نوجوانان 

باید نگاه علمی و تخصصی داشت.

خبر روزخبر خوان

اصفهان برای استقبال از 
نوروز 1400 آماده می شود

 معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان 
اینکه در خصوص اقدامــات و فعالیت های 
متناسب با ایام نوروز برنامه ریزی الزم شده 
است، گفت: تمام تالش مجموعه شهرداری 
اصفهان فراهم کردن شــرایط مناسب برای 
شــهروندان و اســتقبال خوب و مناسب از 
نوروز ۱۴۰۰ است.حسین امیری ضمن اشاره 
به برنامه ریزی در خصوص اســتقبال از بهار، 
اظهار کرد: شهرداری ها یکی از ارگان های مهم 
و فعال در ســاماندهی و ارتقای ســطح ارائه 
خدمات به شهروندان هستند که ناپاکیزگی ها 
و آلودگی ها را از شــهر پــاک می کند، فضای 
دلنشــین و آرامش بخش برای شهروندان 
مهیا ســاخته و در جهت افزایــش امکانات 
رفاهی و زیبایی شــهر فعالیت می کند.وی 
با اشاره به شــیوع کرونا از یک سال گذشته 
تاکنــون، تصریح کرد: شــهر و شــهروندان 
نیازمند داشتن شور و نشاط و آرامش خاطر 
هستند که متاســفانه به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و به دنبال آن بیمار شــدن یا درگذشت 
برخــی از نزدیکان و وابســتگان و همچنین 
محدودیت های ایجاد شــده؛ ایــن نیاز مهم 
محدود شده است که باید در جهت افزایش 
شادابی و نشــاط شــهروندان تالش کنیم.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان ادامه 
داد: در همین راســتا برنامه هــا و اقدامات 
گســترده ای به منظــور تغییر چهره شــهر و 
افزایش نشــاط شــهروندان برنامه ریزی و 
اجرایی خواهد شــد.وی ادامه داد: نظافت و 
شست و شوی خیابان ها و پیاده روها، کاشت 
گل های فصلی، رنگ آمیزی جداول، جانمایی 
المان های نوروزی، اجرای برنامه فرهنگی و 
هنری و مرمت آسفالت خیابان ها و معابر از 
جمله برنامه های شهرداری در استقبال از بهار 
است.امیری با اشاره به اینکه یکی از نیازهای 
شهر طراوت و داشتن ظاهری آراسته است، 
گفت: در تمام مناطق پانزده گانه شــهرداری 
اصفهان اکیپ های رنگ آمیزی فعالیت خود 
را آغاز خواهند کرد و تا ۱۵ اسفند ماه لباس نو 

بر تن شهر می شود.

اطلس آمایش مشــارکت  اجتماعی شهر اصفهان 
به عنوان نقشه راه عمل اجتماعی در ایام دهه فجر با 
حضور قدرت ا... نوروزی شهردار اصفهان، معاونان 
شهردار و شهرداران مناطق رونمایی شد.این اطلس 
به تحلیل مقایسه ای وضعیت مشارکت  اجتماعی در 
هر منطقه از شهر اصفهان پرداخته که نتیجه تالشی 
یک ســاله در معاونت اجتماعی و مشــارکت های 
مردمــی ســازمان فرهنگــی اجتماعی ورزشــی 

شهرداری اصفهان است.

اطلس آمایش مشارکت  اجتماعی چیست؟
دست اندرکاران تهیه این اطلس در سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان معتقدند 
بهــره وری اجتماعی موضوعی اســت که ضرورت 
آن در سال های اخیر هم پای افزایش آسیب های 
اجتماعی و نیز گســترش دامنه مسئله اجتماعی 
بیش از پیش احســاس می شــود. در واقع برای 
تحقــق بهــره وری اجتماعــی نیازمنــد پرداختن 
به اثربخشــی و کارایی اجتماعی هســتیم و باید 
مشــخص کنیم کار خوب کردن در حوزه اجتماعی 
مشــتمل بر چه موضوعاتی است و خوب کار کردن 

مستلزم در پیش گرفتن چه روش هایی است.
آنها تاکید دارند که برای اثربخشــی اجتماعی و به 
تعبیر دیگــر، کار خوب کردن نیازمنــد موضوع مند 
شــدن عمل اجتماعی و برای کارایــی اجتماعی و 
به تعبیر بهتر، خوب کار کــردن نیازمند جغرافیامند 
شــدن عمل اجتماعی هســتیم و به همین دلیل، 
معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان با تحلیلی منسجم و 
روش مند اجتماعی بــه تدوین اطلــس هایی به 
منظور شناخت مسائل اجتماعی اصفهان و آمایش 
مشــارکت اجتماعی در مناطق و محالت شــهری 
اقدام کرده است.در این تحلیل اجتماعی، با در نظر 
گرفتن شــاخص هایی مانند تعداد جمعیت، بعد 
خانوار، تراکم جمعیت، بافت سنی، وضعیت ازدواج، 
درصد متولدیــن اصفهانــی و غیراصفهانی و ... در 

مناطق ۱۵گانه و محــالت 228گانه اصفهان، نوعی 
داده پردازی اجتماعی صــورت گرفته و داده هایی 
که پیش از این در آمارنامه شــهرداری و رصدخانه 
فرهنگــی اجتماعی و همچنیــن داده های مربوط 
به سرشــماری نفوس و مســکن وجود داشــته، 
پردازش و تحلیل اجتماعی شده و نقشه راه »عمل 

اجتماعی« در اصفهان ترسیم شده است.
در ۱۵ اطلس آمایش مشــارکت  اجتماعی شــهر 
اصفهان شــاخص هایی مانند تثبیت ازدواج، میل 
به تجرد، معلوالن، ســالمندان، انباشت فرهنگی، 
بی سازمانی اجتماعی، سوادآموزی، اشتغال زنان، 
حاشیه نشینی، زنان سرپرست خانوار، فرزندپروری 
و جامعه پذیری، جوانان، اشتغال فارغ التحصیالن 
و طالق به عنوان موضوعات مطلوب برای مشارکت 
اجتماعی مطرح و مشخص شده که این شاخص ها 
در هر منطقــه و در هر محله چــه وضعیتی دارند و 
نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد باید در هر 

منطقه چه اقداماتی انجام دهند.
شهردار اصفهان در آیین رونمایی، تهیه این اطلس 
را اقدامی علمی و بزرگ دانســت و اظهار داشــت: 
اطلس آمایش مشــارکت  اجتماعی شهر اصفهان 
می تواند کار بسیاری از دستگاه ها مانند بهزیستی را 
تسهیل کند و هرکدام از بندهای آن می تواند موضوع 
یک پایان نامه دانشگاهی قرار گیرد، به همین دلیل 
امیدوارم مراکــز علمی و دانشــگاهی و همچنین 

بهزیستی از نتایج این اقدام بهره مند شوند.
قدرت ا... نوروزی افزود: توجه به مسائل فرهنگی 
و اجتماعی روحی است که باید در تمام اقدامات ما 

در شهر اصفهان دمیده شود.
محمد عیــدی، معاون فرهنگی شــهردار و رییس 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری 
اصفهان نیز تصریح کرد: ســند آمایش مشــارکت  
اجتماعــی مناطــق ۱۵گانه شــهر اصفهــان برای 
نخســتین بار در کالنشهرهای کشــور تدوین و به 
 عنوان طرح برتر کشــور نیز انتخاب شده که در این 
سند ۱۴ مسئله اجتماعی در ۱۵ منطقه و 228 محله 

شهر اصفهان آمایش شده است.
به گفتــه وی، این ســند به مدیــران مناطق کمک 
می کنــد که محلــه به محله به بررســی مســائل 
اجتماعی مناطــق بپردازند. همچنین شــهرداران 
می توانند ظرفیت مشارکت های مدنی در مناطق را 

شناسایی و تقویت کنند.
عیدی با بیان اینکه قرار است اطالعات این اطلس 
هر دو ســال یک بار به روز شــود، افزود: امیدوارم 

با توجه به سیاســت های فرهنگی ابالغی شهردار 
اصفهان در برنامه شــهروندی فرهنگی، شهرداران 
مناطق این موضوع را در قالب برنامه ریزی فرهنگی 
و اجتماعی در هر منطقه از معاونان فرهنگی مناطق 
طلب کنند، چون این اطلس ها وضعیت اجتماعی 
و فرهنگی را در کوچک ترین محالت شهر اصفهان 
نشــان می دهد و منبــع اطالعاتی بســیار خوبی 
محسوب می شود که برای نخســتین بار در کشور 
تهیه شده اســت.معاون فرهنگی شهردار اصفهان 
ادامه داد: مسئوالن کالن شــهرهای اراک، شیراز و 
کرمان از ما درخواست  کرده  اند مشابه چنین اقدامی 
را برای آنها نیز انجام دهیــم .وی اضافه کرد: یکی 
از مولفه های مهم در پیوســت فرهنگی پروژه های 
عمرانی همین مســائل اجتماعی اســت و ســازه 
تعیین کننده رفتار است و اگر موضوعات مطرح شده 
در این اطلــس موردتوجه شــهرداران مناطق قرار 
گیرد، در توســعه کالبدی شــهر نیز موردتوجه قرار 

خواهد گرفت.
همچنین معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری 
اصفهان نیز در این خصوص گفت: اطلس آمایش 
مشارکت  اجتماعی محالت شــهر اصفهان حاصل 
تالش بیش از یک سال تیمی پژوهشی است که به 
تحلیل محتوایی 228 محله شهر اصفهان پرداخته 
و هم شــامل تحلیل اجتماعی محالت است و هم 
نقش و وظیفه سازمان های مردم نهادی که در دل 
این محالت در حال فعالیت هســتند را مشخص 

کرده است.
مرتضــی رشــیدی بیــان کــرد: این اطلــس به 
تصمیم گیران و مدیران ارشــد شهری به خصوص 
شهرداران مناطق ۱۵گانه شهر اصفهان و همچنین 
نهادهــای هم ســو و هم هــدف کمــک می کند تا 
بــا بهره گیری از داده هــای این آمایــش در حوزه 
اجتماعی به هم افزایی برســیم و شــاهد کاهش 
بیش از پیــش دغدغه هــای اجتماعی در شــهر 
اصفهان باشــیم.به گفتــه وی، با رونمایــی از این 
آمایش و بهره برداری مدیران مناطق ۱۵گانه شهر 
اصفهان از آن، این اطلس  در اختیار نهادهای دیگر 
مرتبط نیــز قرار می گیــرد تا با افزایــش تعامالت 
این نهادها با شــهرداری اصفهان بــه دغدغه های 
اجتماعی که به صــورت اختصاصی در هر منطقه و 
محله شهر مشــخص شــده فائق آییم و در نهایت 
 شاهد شهر، منطقه و محله عاری از هرگونه آسیب

 و مشکل باشیم.

با حضور شهردار اصفهان؛

اطلس آمایش مشارکت  اجتماعی شهر اصفهان رونمایی شد
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منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در هفتمین کنفرانس بین 
المللی اســتیل پرایس که در هتل بین المللی المپیک برگزار شــد ، گفت : 
این مجتمع عظیم صنعتی که تولیــد محصوالت فوالدی آن مطابق با آخرین 
استانداردهای روز دنیا انجام می گیرد از یارانه انرژی استفاده نمی کند، برق 
را در نیروگاه خود تولید می کند و با انجام اقدامات مختلف به سمت کاهش 

هزینه ها و رقابت پذیری بیشتر حرکت می کند.  
وی در بخشی از ســخنان خود در این کنفرانس به شــرایط تولید ذوب آهن 
اصفهان پرداخت و گفت: نقطه آغازین تولید ریل در ایران از این شرکت آغاز 
شد و هم اکنون اولین تولید کننده فوالد کشــور،تنها تولید کننده ریل در غرب 

آسیا به شمار می رود.
مدیرعامل ذوب آهن افزود : تولید ریل شامل دو مرحله تولید فوالد و سپس 
نورد می شود. در گذشته شــمش مورد نیاز وارد می شــد اما هم اکنون این 
شــمش با راه اندازی پروژه VDدر ذوب آهن اصفهان تولید می شــود و نیاز 
به واردات شــمش نیســت. منصور یزدی زاده خاطر نشــان کرد: هم اکنون 
انواع ریل شامل پرسرعت،مترو ، درون شــهری و...  در ذوب آهن تولید می 
شود.مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد: شــرکت زیر ساخت و قرارگاه خاتم 
االنبیا)ص( مشتریان اصلی ریل ذوب آهن اصفهان هستند و اولین قرارداد 
صادرات این محصول استراتژیک با کشور افغانستان نیز منعقد شده است.

این مقام مســئول گفت : اگر ذوب آهن اصفهان بخواهد صرفا به تولید ریل 
بپردازد، توانایی تولید 400 هزار تن ریل را در سال دارد.وی گفت: در زمینه تولید 
چرخ و محور برای توســعه خطوط ریلی نیز ذوب آهن اصفهان برنامه ریزی 
کرده است تا با همکاری بخش خصوصی ، تولید این محصوالت نیز آغاز شود .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: در افق 1404 برای 25 هزار کیلومتر خط 
آهن ، به ریل نیاز داریم و در این زمینه این شرکت مادر صنعتی نقش کلیدی 

دارد و برنامه ریزی های خوبی در دست اقدام است.
وی گفت: تولید ریل زبانه سوزن از جمله سایر محصوالت ذوب آهن است که 
در گذشته از کشور فرانسه وارد می شد ؛اما هم اکنون در ذوب آهن تولید می 

شود و برش آن نیز در شرکتی در تبریز انجام می گیرد.
شایان ذکر است هفتمین دوره این کنفرانس با رعایت پروتکل های بهداشتی 
با نگاه ویژه به بازارهای مجازی فوالد، تولید فوالدهای سبک و عصر آلیاژها در 
حال برگزاری است. اردشیر سعدمحمدی، سرپرست معاونت معدن و صنایع 
معدنی وزارت صمت، وجیه ا... جعفری  رییس هیئت عامل ایمیدرو ، سعید 
زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت ، ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت 
چادرملو، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان ، اسدا... فرشاد 
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و بهمن تجلی زاده، معاون 

فروش و بازاریابی فوالد خوزستان در این کنفرانس به سخنرانی پرداختند.

مدیر مخابرات منطقــه اصفهان در دیداری صمیمانه بــا پیام نجفی، رییس 
دانشگاه آزاد خوراسگان سند همکاری دوجانبه امضا کردند. اسماعیل قربانی 
در دیدار با پیام نجفی، رییس دانشگاه آزاد خوراســگان با اشاره به آمادگی 
مخابرات جهت توسعه همکاری با مراکز علمی گفت: با توجه به شرایط کنونی 
و فراگیر شدن آموزش های آنالین و نیاز به توسعه پهنای باند جهت باال بردن 
کمیت و کیفیت آموزش های غیــر حضوری،مخابرات آمادگی دارد در زمینه 
توسعه زیرساخت های الزم جهت تجهیز  دانشگاه ها و مراکز علمی به فناوری 

های روز ارتباطی قدم بردارد.
وی افزود: امروزه اســتفاده از فیبر نوری به عنوان جدیدترین بستر ارتباطی 
شــبکه ثابت می تواند تحول عظیمی در افزایش سرعت و کیفیت دسترسی 
به اینترنت فراهم کند.پیام نجفی، رییس دانشگاه آزاد خوراسگان نیز در این 
دیدار ضمن تبریک انتصاب مدیر مخابرات منطقه اصفهان بر لزوم افزایش 

همکاری های موثر و کارساز تاکید کرد.

شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران کانمین، شــنبه یازدهم بهمن ماه در 
محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران با حضور رزم حســینی وزیر صمت، 
سعدمحمدی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، وجیه ا... جعفری 
رییس هیئت عامل ایمیدرو و هیئت همراه افتتاح شد. رزم حسینی در بازدید از 
غرفه ذوب آهن اصفهان گفت: طی بازدیدی که از این کارخانه مادر صنعتی داشتم 
از نزدیک چالش های آن به ویژه برای تامین مواد اولیه را مشاهده کردم.وی افزود 

: از طریق معاونت معدنی پیگیر تامین سنگ درشــت دانه مورد نیاز ذوب آهن 
هستیم.در این نمایشگاه هلدینگ صدرتامین با حضور شرکت های وابسته و تابعه 
از جمله ذوب آهن اصفهان حضوری فعال دارد. گفتنی است شرکت های تابعه و 
وابسته صدرتامین دستاوردهای خود را به معرض دید بازدیدکنندگان گذاشتند و 
پاسخگوی سواالت حاضرین بودند.شایان ذکر است این نمایشگاه تا چهاردهم 

بهمن ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه بازدید متخصصین دایر بود.

 کمیته بانوان شرکت فوالد مبارکه همزمان با سالروز خجسته میالد حضرت زهرا سالم 
ا... علیها و روز زن، با حضور عظیمیان مدیر عامل شرکت، حجت االسالم فرهنگ رییس 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان و حجت االسالم موسوی امام جمعه 
شهرستان مبارکه و جمعی از بانوان شاغل در این شرکت تشکیل شد.در این جلسه که به 
صورت آنالین برای زنان شاغل در شرکت فوالد مبارکه نیز قابل رویت بود، رییس شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان گفت: روند فوالد مبارکه رو به رشد و در راستای 
شعار جهش تولید است.حجت االسالم فرهنگ اظهار داشت:امروز ما باید همه ظرفیت 
های خودمان را در مباحث اقتصادی برای ارتقای فرهنگ اقتصادی و کمک به جریان 
اقتصادی کشور به کار بگیریم و به نظر بنده روندی که اکنون در فوالد مبارکه در حال طی 
شدن است؛ کامال روشن و امیدوارکننده است.وی در خصوص برخی از حواشی مطرح 
شده اخیر گفت: اگر کسی نسبت به برخی مسائل گالیه دارد باید موقعیت و شرایط حال 
حاضر را با وجود تحریم های آمریکا علیه خود شرکت و مدیرعامل آن در نظر بگیرد و با 
روش بهتری که هم جلوی سوء استفاده دشمن را بگیرد و هم روند مدیریت این شرکت 
مهم اقتصادی و تولیدی را مختل نکند، به طرح نقطه نظرات پرداخته شود.حجت االسالم 
فرهنگ از زنان شاغل در شرکت به جهت مشارکت فعال در عرصه صنعت کشور تشکر 
کرد و گفت: باعث خوشحالی است که زنان مکرمه شاغل در شرکت فوالد مبارکه اذعان 
به ارزش های فاطمی دارند.وی از تشکیل کمیته بانوان در فوالد مبارکه به عنوان اقدامی 

ارزشمند و درراستای تکریم حقوق زن در جامعه اسالمی یاد کرد.

به مشکالت به نحوی پرداخته نشود که اصل جریان تولید دچار 
نقصان و موجبات سوء استفاده دشمنان فراهم شود

در ادامه حجت االسالم موســوی امام جمعه شهرســتان مبارکه نیز خاطر نشان کرد: 
همانطور که بارها عرض کرده ام شرکت فوالد مبارکه از افتخارات انقالب و سرمایه عظیمی 
برای کشور است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تولید و 
نام گذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید نقش و جایگاه این شرکت از اهمیت 
ویژه ای برخوردار خواهد بود چرا که جهش تولید به مراتب از رونق تولید که از شعارهای 
سال های گذشته بود مهم تر و جدی تر اســت و در خصوص عملکرد فوالد مبارکه می 
خواهم به این مثل اشاره کنم که »امالی نانوشته غلط ندارد« و هیچ کس نمی تواند ادعا 
کند که چنین فعالیت هایی در مجموعه بزرگ فوالد مبارکه عاری از اشتباه است و باالخره 
هر کار عظیمی ممکن است اشکاالتی در خود داشته باشد؛ اما نباید به این مشکالت به 
نحوی پرداخته شود که اصل جریان تولید دچار نقصان و موجبات سوء استفاده دشمنان 

فراهم آید.حجت االسالم موسوی تصریح کرد: تحریم های حال حاضر علیه کشور واقعا 
ناجوانمردانه است و به نظر می رسد برخی از دست اندرکاران اجرایی کشور باید هماهنگی 
بیشتری داشته باشند و صنایع مادر کشور را که دیگر صنایع کشور را تحت تاثیر خود قرار 
خواهند داد، تضعیف نکنند و موضع گیری های خود را به دور از جریان سازی هایی که 

به نفع دشمنان تمام خواهد شد دنبال کنند.

حضور بانوان در بخش های مختلف شرکت فوالد مبارکه بسیار تاثیر گذار است
مدیر عامل فوالد مبارکه ضمن تبریک میالد حضرت زهرا سالم ا... علیها و گرامیداشت 
روز زن به اشتغال بالغ بر 200 نفر از زنان تالشگر در شــرکت فوالد مبارکه اشاره کرد و از 
تشــکیل کمیته بانوان به عنوان اقدامی مبارک و روبه جلو در جهت بهبود فرآیند کاری 
زنان شاغل در شرکت و فرصتی برای بررسی درخواست های احتمالی ایشان یاد کرد..

عظیمیان حضور بانوان در بخش های مختلف شرکت فوالد مبارکه را بسیار تاثیر گذار و 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: کار در فضای صنعت سختی ها و مشقات خاص خود را دارد و 
با این وجود خانم های شاغل در شرکت در عین عمل به وظایف اداری خود در همسرداری 
و ایفای نقش مادری به بهترین شــکل عمل کرده اند و در فعالیت های اجتماعی نیز 

فعالیت های موثری دارند.

کمیته بانوان؛ عرصه ای برای بررسی دیدگاه های بانوان شاغل
در ادامه این جلسه نامداری، مشــاور و مدیر حوزه مدیر عامل فوالد مبارکه نیز 
گفت: عدم وجود تشکیالتی سیســتماتیک که در جهت پیگیری امور مربوط به 
بانوان عمل کند در ساختار اداری شرکت به چشم می خورد و با تشکیل این کمیته 
امیدواریم در راستای بهبود فضای کاری همکاران زن شاغل در شرکت اقدامات 
بهتری صورت گیرد.پس از تشکیل این کمیته، فرهمند، یکی از کارکنان شاغل 
در شرکت که به عنوان رییس کمیته بانوان برگزیده شده بود، به سرفصل های 
مشخص شده برای نمایندگان حاضر در کمیته بانوان اشاره و خاطر نشان کرد: 
پیگیری و صیانت از حقوق زنان شاغل در شرکت، پیشرو بودن فوالد مبارکه در 
عرصه پیگیری مسائل مربوط به بانوان و ارتقای سطح علمی و آموزشی بانوان 
در راستای ارتقای بهره بروری در شرکت فوالد مبارکه از جمله اهداف تشکیل این 
کمیته بوده است.شایان ذکر است در پایان این جلسه با اهدای هدایایی از جمله 
لوح تقدیر و یک شاخه گل از زحمات بانوان تالشگر شرکت فوالد مبارکه و اعضای 

کمیته بانوان تقدیر به عمل آمد.

  مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در کنفرانس استیل پرایس :

 ذوب آهن بدون یارانه انرژی در جهت کاهش هزینه و

 رقابت پذیری بیشتر حرکت می کند

 امضای سند همکاری دوجانبه مدیر مخابرات اصفهان با رییس

 دانشگاه آزاد خوراسگان

وزیر صمت در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

سنگ درشت دانه مورد نیاز ذوب آهن اصفهان را تامین خواهیم کرد

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان:

زنان شاغل در شرکت فوالد مبارکه به ارزش های فاطمی اذعان دارند

جنوب شرقی آســیا که کشــورهای کوچک و بزرگی مانند 
تایلند، اندونزی و سنگاپور را در برمی گیرد، دارای جاذبه های 
گردشگری چشم نوازی است که نظیرش در هیچ جای دنیا 
پیدا نمی شــود. به همین جهت در این مطلــب به معرفی 
تعدادی از  بهترین جاذبه های کشــورهای آسیای جنوبی و 

کارهایی که می توان در آن ها انجام داد، می پردازیم. 
ســنگاپور، در باغ  کنار خلیج قدم بزنیــد : گاردن بای د بی 
)garden by the  bay( به معنای باغ کنار خلیج از تحسین 
شده ترین پارک های مصنوعی اســت که جهان هستی به 
خود دیده است. این پارک که مساحتی به بزرگی 101 هکتار 
دارد به سه باغ مرکزی، جنوبی و شرقی تقسیم شده است. 
یکی زیباترین مناظر این پارک در درختان عظیم  الجثه ای که 
با نام »Super Tree« شناخته  می شوند خالصه می شود. 
اگر هنگام شــب از این درختان دیدن کنید با رقص نور های 
شگفت انگیزی مواجه می شــوید که شما را مدهوش خود 

می کند.
 ویتنام، در غار ســونگ دونگ کاوش کنید: ســونگ دونگ

 ) Sơn Đoòng( بــه معنــای غــار رود کوهســتانی، 
بزرگ ترین غار جهان اســت که 200 متر ارتفاع و 9 کیلومتر 
بزرگی دارد. در دل این غار شــما می توانید شاهد جنگل و 

رودخانه ای باشــید که در آن حیوانــات کمیابی مانند روباه 
پرنــده زندگی می کنند. عــالوه بر آن قدم زدن در ســونگ 
دونگ جذاب ترین کار ممکن اســت. کافیست تا ماجرای 
خود را در ســونگ دونگ آغاز کنید تا مسیرهایی که شما را 
به بهترین جاذبه های غار ســونگ دونگ می رساند، الهام 
شــود. در آخر بهترین زمــان بازدید از این غــار در ماه های 
 اسفند تا شــهریور خواهد بود که احتمال بارش برف و باران 

کمتر است.
فیلیپیــن، در بانائوئــه به چشــمان تان پــاداش دهید: 
تراس های برنج بانائوئه )banaue( که 2000 ســال پیش 
توســط بومیان ایفاگائویی )Ifugao( ســاخته شده بود 
روشــی مدرن و کارآمد برای کشت برنج محسوب می شد. 
اما امروزه عالوه بر کشت و برداشت برنج، بانائوئه به یکی از 
جاذبه های زمردین فلیپین تبدیل شده است که حضور در آن 
مفهوم جدیدی از شالیزار را برای گردشگران تعریف می کند. 
تایلند، غذاهای خیابانی بانکــوک را امتحان کنید:غذاهای 
خیابانی در کشورهای آســیای جنوب شرقی به ویژه تایلند 
بخشــی از فرهنگ کشــور را در بر گرفته و بی شــک تجربه 
آن از واجب ترین کارهای هر گردشــگری است که باید در 
تایلند انجام بدهد. همچنین چــه چیزی بهتر از اینکه کمی 

در شلوغی های شهر به غذافروشــی های کوچکی مراجعه 
کنید که با قیمت  های مناســب، طعمی ماندگار را برای تان 
رقم می زنند )البته پس از اتمام همه گیری ویروس کرونا(. 
میانمار، بر فراز معابد مقدس باگان پــرواز کنید:  با وجود 
 )Bagan( بیش از ده هــزار معبد کوچک و بزرگ، بــاگان
متفاوت تر از هر شهری است که به عمرتان می توانید ببینید. 
گویی از لحظه ورود به خاک باگان پا به ســرزمین کشــف 
نشــده ای گذاشــته اید و تا از تمامی مناظر آن دیدن نکنید 
حاضر به ترکش نمی شوید. از این جهت پیشنهاد می شود 
هنگام غروب خورشید و پیش از تاریکی شب، بالونی کرایه 
کنید تا در بهتریــن زمان و بهترین نما از عظمت این شــهر 

دیدن کنید.
اندونزی، با اژدها رودررو شوید: چه جایی بهتر از اندونزی 
 )komodo dragon( برای رودررو شدن با آژدها کومودو
؟ اگر عاشق طبیعت هستید و عالقه دارید تا حیوانات نادر 
را شخصا مشــاهده کنید، پارک های ملی اندونزی انتخاب 
درست برای شــما خواهد بود. در پارک  ملی کومودو عالوه 
بر مشــاهده بزرگ ترین خزنده جهان فرصت تماشای گراز 
وحشــی، بوفالوی آبی، اسب وحشــی و در کل یک تجربه 

سافاری عالی را در آسیای جنوبی به دست می آورید.

آشپزی

ساالد کدو 
مواد الزم: روغن مایع یک چهارم فنجان،کدوی 

سبز 6 عدد متوسط،فلفل دلمه ای متوسط قرمز و سبز 2 
عدد،پیازچه خرد شده با ساقه سبز آن نصف فنجان،زیتون سبز بدون 

هسته ورقه شده نصف فنجان،پودر سیر یک قاشق مرباخوری
مواد الزم برای تهیه سس:سرکه سفید 3 قاشق سوپ خوری ،روغن 

زیتون 2 قاشق سوپ خوری،پودر آویشن نصف قاشق مرباخوری،شکر 
نصف قاشق مرباخوری،نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه: برای درست کردن ساالد کدو ابتدا کدوها را بشویید و بگذارید آبش برود.در این فاصله 
تابه ای را روی حرارت بگذارید و مقداری روغن داخل آن ریخته و کدوها را داخل تابه بچینید 

و درب آن را بگذارید تا سرخ شوند.همه کدوها را به این ترتیب سرخ کنید.در این فاصله 
فلفل دلمه ای را خاللی برش بزنید و پیازچه ها را حلقه ای خرد کنید.حاال به سراغ سس 

ساالد بروید و در یک ظرف دیگر روغن زیتون را به همراه سرکه ، شکر ، آویشن و 
مقداری نمک و فلفل مخلوط کرده و خوب هم بزنید.بعد از اینکه کدوها سرخ 

شدند تابه را از روی حرارت بردارید و در ظرفی ریخته و همه مواد را به 
آن اضافه کرده و مخلوط کنید.سس را روی ساالد ریخته و 

داخل یخچال بگذارید تا جا بیفتد و خنک شود.

دیدنی هایی که در کشورهای جنوب شرق آسیا نباید از دست داد

 »خورشید« مجیدی از ادامه گلدن 
گلوب بازماند

تدوین گر کاربلد این بار در خدمت فصل جدید 
سریال »زیرخاکی«

سر انجام انتظارها به پایان رسید و فهرست نامزدهای هفتاد و هشتمین 
دوره جوایز گلدن گلوب با اجرای »تاراجی پی. هانسن« و »سارا جسیکا 
پارکر« اعالم شد.رقبای برتر بخش فیلم های درام سینمایی شامل »پدر«، 
»منک«، »عشایر« »زن جوان امیدوار کننده« و »دادگاه شیکاگو 7« بودند. 
خورشید، به فهرست نامزدهای بخش بهترین فیلم خارجی زبان نرسید؛ اما 
فیلم »زندگی پیش رو« به عنوان نماینده ایران در این بخش به چشم می خورد.

حسن حسندوست، تدوین گر شناخته شده سینما و تلویزیون به فصل 
دوم سریال »زیرخاکی« به کارگردانی جلیل سامان و تهیه کنندگی رضا 
نصیری نیا ملحق شد.تدوین گر پیشکسوت سینمای ایران که از دهه 
60 در این عرصه فعالیت می کند، پیش از این در سریال »نفس« نیز با 
جلیل سامان همکاری داشته است.فصل دوم »زیرخاکی« این روزها 
در شمال تهران تصویربرداری می شود.
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