
هر
: م

س
عک

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه  2 اسفند  1399 
 8 رجب  1442 
20 فوریه  2021

 شماره 3196
8 صفحه

قیمت: 1000 تومان

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان خواستار نظارت بر اجاره بهای 
دستگاه های اکسیژن ساز شد؛

چند می گیری نفس بفروشی؟
3

 دلهره در پادنا 
 زلزله اخیر تمام نیروهای امدادی استان را در حالت آماده باش قرار داد؛

5

 سخنگوی ستاد استانی مقابله با 
بیماری کرونا در اصفهان:

 روند نزولی کرونا در
  استان اصفهان

 متوقف شد

مروری بر بازیکنانی که در لیگ 
قهرمانان اروپا گلزنی کردند؛

  از علی دایی تا
 مهدی طارمی

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

 آلودگی آب اصفهان
 کذب است

5

8

6 4

 نشست مدیر کل فرهنگ و
 ارشاد اسالمی چهارمحال و 
بختیاری  با رییس عتبات 

عالیات استان

3

جلوگیری از فرار مالیاتی، 
جزو اولویت استان 

اصفهان

7روزنامه های استان، از  افتخارات و ظرفیت های فرهنگی اصفهان  هستند

رییس پليس فتای استان اصفهان نسبت به اعتماد بيش از حد کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی به افراد آنالين هشدار داد؛

تهدید سایبری در کمین است
5

 بن بستی به نام »مسکن«
 در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید اصفهان بیشترین سهم را از مسکن مهر داشته؛

 اما شواهد نشان می دهد عرضه این خانه ها دردی از بازار مسکن حل نکرده است؛

3

گردش مالی شرکت های 
دانش بنیان چهارمحال 
و بختیاری ۲۰۳ میلیارد 

تومان است

نقش رابطه اصفهان با 
چین در توسعه صنعت  

گردشگری چیست؟

۱۲ شهرستان استان 
 اصفهان در وضعیت

 زرد کرونا 

4

5

3 4

 کاهش رنگ آبی کرونا
 در شهرستان های 

چهارمحال و بختیاری

3

طالی سرخ 
نقطه امید خشکسالی 

اصفهان
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قیمت: ۱۰۰۰ تومان
5

برقراری خط 
 هوایی بین

 ایران و ارمنستان 
پیگیری می شود
7

شناسایی عامالن 
 توهین به 

 رییس جمهور
 در دستور کار 

است
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قیمت: ۱۰۰۰ تومان

قاچاق افغان ها در شهرهای جنوبی و حاال استان های ترانزیتی مانند اصفهان به یک معضل جدی 
تبدیل شده؛ اقدامی که بیشتر آنها را به کام مرگ می کشاند؛

تلخ تر از تلخ!
5

 دغدغه های گوجه و خیار! 
 ظاهرا قرار نیست قیمت خیار در بازار اصفهان کاهش یابد؛ 

3

 مجری کل طرح های زیربنایی
 استان اصفهان:

 بزرگراه اصفهان شیراز 
سال آینده به بهره برداری 

می رسد

نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر 
در ایستگاه پایانی؛

 جنگ صدرنشینی
 در نقش جهان

کارشناس پیش بینی آب و هوا اداره کل 
هواشناسی استان:

خبری از بارندگی برای 
اصفهان نیست

3

5

6 4

 11 سکانس از جشنواره یازدهم
 فیلم فجر در اصفهان؛

اشک ها و لبخندها

7

شهردار اصفهان خبر داد:

 اجرای طرح توسعه
 میدان امام علی )ع(

2تکرار یک ناهنجاری سیاسی

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق 
جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-4-270
خرید لوله فوالدی اسپیرال ، 
قطراسمی 300 و 400 میلیمتر 

492.000.000جاری

99-4-271
خرید لوله چدن داکتیل تایتون 
پوشش دار قطر  200 میلیمتر 
جهت شهرک گلستان میمه

474.000.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق ۲9۲: تاساعت ۱5:۰۰
روزشنبه به تاریخ 99/۱۲/9

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:۰۰ روزیکشنبه به تاریخ 99/۱۲/۱۰
  محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.abfaesfahan .ir
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-668۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳۱ )  قراردادها داخلی ۳88  بازرگانی ۳6۰ (

حلول ماه رجب و سالروز والدت با سعادت امام محمد باقر )ع( را  تبریک می گوییم

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضــا عبــایس، اســتاد بنــام خطــایط و مینیاتــور 

ر  ان است. از آ�ث
ف

مند مکتب اص� ف ه�ف
�ی و  همم�ت

�ت مانده از وی یم توان به طــرایح اک�ث های ســقف و  �ب

ان اشــاره کــرد. *
ف

 مســجد شــاه اص�
ی

ز�ی گنبــد عظــم

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

نوبت دوم
آگهی مزایده )مرحله دوم(

محمدرضا احتشام زاده – شهردار خورزوق  م الف:1093901

شهرداری خورزوق در نظر دارد نسبت به فروش دو دســتگاه اتوبوس جهت سرویس دهی در محله ســیمرغ بدین صورت که 20 درصد از آن نقد و 
الباقی طی 24 قسط و با تعهد هفت سال فعالیت در خط حمل و نقل  محله سیمرغ به اصفهان با قیمت پایه کارشناسی را از طریق مزایده عمومی و 
با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 1099093481000002 به 

صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ انتشار: 99/۱۱/۲5           مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/۱۲/۱6                  تاریخ بازدید: 99/۱۲/۱6               مهلت ارسال پیشنهاد: 99/۱۲/۱6

تاریخ بازگشایی: 99/۱۲/۱6               تاریخ اعالم برنده: 99/۱۲/۱8
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم 

از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند. 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

نوبت دومنوبت اول

بسم ا... الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب  آقای قاسم سلیمانی دشتکی
استاندار محترم خوزستان

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت استاندار خوزستان که حاکی از تعهد، توانمندی و حسن سوابق 
خدمتی اســت، صمیمانه تبریک عرض می نماییم. یقینا تخصص و تجارب شما زمینه ارائه خدمات 

گسترده تر به مردم شریف، فرهیخته و فهیم این خطه از خاک ایران را فراهم خواهد کرد.
 استان خوزستان از دیرباز تاکنون مهد پرورش بزرگ مردانی بوده که خدمات بی شائبه و بی بدیلی به 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران داشته است و دین خود را به این آب و خاک 
به بهترین نحو ممکن ادا کرده اند. 

خوزستاِن شــهیدپرور، نگینی بر تارک تاریخ حماسه و ایثار این 
کشور اســت و مردمی دارد که جانفشانی های شان در دوران 
جنگ هشت ساله در راه دفاع از آب و خاک این کهن مرز و 

بوم هیچگاه از یادها نمی رود. 
لذا داشتن مدیری مدبر، خدوم و دلسوز در رأس هرم اداری 

استان، حق مسلم مردم خوزستان است.
 تعهد و کارآمدی جنابعالی، مردم شــریف این استان را به افق 
های وسیع تری به نظاره واداشــته و با تکیه بر سوابق و تجارب 

حضرتعالی در کشــور و ســکانداری اجرایی استان های 
چهارمحــال و بختیــاری و ایالم که در طول ســال های 
پرافتخار خدمــت به ملت شــریف ایــران و مردم آن 
دیار کســب نموده اید، شاهد پیشــرفت ها و تحوالت 
 شــگرفی در تمامی عرصه های توســعه این اســتان

 خواهیم بود.
مزید توفیقات، ســالمتی و بهروزی تان را از حضرت 

حق مسالت داریم.

 روزنامه زاینده رود
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ند پرایس ،ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا از آمادگی این کشــور 
برای حضور در نشست گروه ۱+۵ و ایران به منظور بحث درباره مسیر 
دیپلماسی برنامه هســته ای ســخن گفت و افزود که ایاالت متحده 

دعوت نماینده اتحادیه اروپا را خواهد پذیرفت.
آمریکا با عودت ادعای پیشین دونالد ترامپ درباره اعمال تحریم های 
ضدایرانی شورای امنیت و اعالم آمادگی برای شرکت درنشست گروه 
۱+۵ و ایران درباره برجام سرانجام اولین سیگنال برجامی را به ایران 

مخابره کرد.
به گزارش ایرنا، دقایقی پس از پایان نشســت چهارجانبه وزرای امور 
خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام و آمریکا، »انریک مورا« معاون 
دبیرکل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که برجام در 
موقعیت حساسی قرار گرفته و به مذاکرات فشرده ای با حضور تمام 

اعضا و آمریکا نیاز است.
وی در توئیتــی افزود: من آمادگــی دارم تا آن ها )اعضــای برجام و 
آمریکا( را برای شرکت در یک جلسه غیر رســمی برای گفتگو درباره 

مسیر حرکت به جلو دعوت کنم.
در واکنش به اظهار نظر این مقام اروپایی، ند پرایس سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا از آمادگی این کشور برای حضور در نشست گروه ۱+۵ و 
ایران به منظور بحث درباره مســیر دیپلماسی برنامه هسته ای سخن 
گفت و افزود که ایاالت متحده دعوت نماینده اتحادیه اروپا را خواهد 

پذیرفت.
در همین حال جولیان بورگر، خبرنگار گاردین در واشنگتن در توئیتی 
به نقل از یک مقام ارشــد وزارت امور خارجه آمریکا نوشــت که اینک 
وظیفه جوسپ بورل است تا زمان و مکان مذاکرات با ایران را تعیین 

کند.
وی افزود که مذاکرات طاقت فرسا و دشواری پیش رو خواهد بود.

از ســویی ،سرپرســت نمایندگی آمریکا در نامه ای به شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد به طور رسمی ادعای گذشــته کشورش مبنی بر 

اعمال تحریم های شورا علیه ایران را پس گرفت.
ریچارد میلز پنجشنبه شب با ارسال نامه ای به رییس شورای امنیت 
سازمان ملل متحد خواستار کنار گذاشــتن نامه ۳۰ و ۳۱ مرداد و ۳۱ 

شهریور ماه ۱۳۹۹ آمریکا شد.
وی عنوان کرد: از نظر ایاالت متحده اقدامات مقرر شــده در بند های 
۷ و ۸ و همچنین ۱۶ تا ۲۰ قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان موثر است و مفاد 
قطعنامه هــای ۱۶۹۶ )۲۰۰۶(، ۱۷۳۷ )۲۰۰۶(، ۱۷۴۷ )۲۰۰۷(، ۱۸۰۳ 
)۲۰۰۸(، ۱۸۳۵ )۲۰۰۸( و ۱۹۲۹ )۲۰۱۰( کــه با قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه 

یافتند، همچنان پایان یافته اند.
سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار ثبت این 

نامه به عنوان سند شورای امنیت شده است.
میلز همچنین در نامه ای دیگر اطالع داد که محدودیت اعمال شــده 
علیه دیپلمات های جمهوری اســالمی ایران که به تردد در ســه مایل 

محدود شده بودند، برداشته شده و به روال سابق بازگشته است.
این موضوع، شامل همه دیپلمات هایی می شود که در حال حاضر در 

نیویورک به سر می برند و همچنین در آینده خواهند آمد.
این تحوالت پس از آن صورت می گیرد که وزرای امور خارجه فرانسه، 
آلمان، انگلیس و ایاالت متحده آمریکا روز پنجشنبه برای دومین بار 
پس از انتخاب آنتونی بلینکن )به عنوان وزیر خارجه آمریکا( به صورت 
مجازی تشکیل جلسه دادند تا در آستانه پایان ضرب االجل قانون لغو 

تحریم ها و توقف اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام رایزنی کنند.
آن ها پس از پایان این جلسه با صدور بیانیه ای مشترک عنوان کردند: 
تروئیکای اروپایی و آمریکا عالقه مندی خود را برای حفظ نظام عدم 
اشاعه تسلیحات هســته ای و اطمینان از اینکه ایران هرگز به توسعه 

سالح هسته ای دست پیدا نکند ابراز کردند.
بر پایه ایــن بیانیه، برجام دســتاورد کلیدی دیپلماســی چند جانبه 
گرایی خوانده شد و تروئیکای اروپایی از تمایل آمریکا برای بازگشت 
به دیپلماسی با ایران و از ســرگیری گفت وگو های عمیق با سه کشور 

اروپایی استقبال کردند.
در ادامه بیانیه یادشــده می خوانیم که وزرای امور خارجه تروئیکای 
اروپایی و آمریکا درباره بازگشت کامل ایران به برجام به عنوان یکی از 
اهداف مشترک گفت وگو کرده و در این زمینه »آنتونی بلینکن« وزیر 
امور خارجه آمریکا تاکید کرد که جو بایــدن، رییس جمهوری آمریکا 
گفته اســت که اگر ایران به اجرای تعهداتش در ایــن توافق بازگردد، 
آمریکا نیز اقدام مشابهی را صورت خواهد داد و آمادگی دارد تا در این 

جهت با ایران تعامل کند.
ایران اخیرا به طرف های برجام هشــدار داده چنانچــه طرف مقابل 
تعهداتش را تا هفته اول اســفند اجرا نکند، دولــت موظف به توقف 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی اســت. جمهوری اســالمی در این 

زمینه آژانس بین المللی انرژی اتمی را در جریان گذاشته است.

رییس شورای شهر تهران: 

700 دالر حقوق می گیرم
محسن هاشمی رفسنجانی، رییس شورای شهر تهران گفت: من در سال ۸۹ در مترو مدیرعامل بودم و 
ماهی ۶ میلیون تومان حقوق می گرفتم که با دالر ۹۰۰ تومان آن موقع ۷۰۰۰ دالر حقوق می گرفتم و االن 
که رییس شورای شهر هستم و نزدیک به ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرم با دالر ۲۶ هزار تومان کمتر 

از ۷۰۰-۸۰۰ دالر حقوق می گیرم.

دبیرکل جبهه پایداری:

 با احمدی نژاد دیدار نکرده ام
دبیرکل جبهه پایداری اعالم کرد، محصولی و جبهه پایداری اهل بده و بستان نیستند برای همین ممکن 
اســت حرف هایی هم درباره ما بزنند. برخی می گویند اگر با ما وحدت کردید درست است ولی اگر 

وحدت نکردید وحدت شکن هستید!
صادق محصولی درباره این سوال که آیا واقعیت دارد می گویند شما ثروت زیادی دارید؟ تاکید کرد: من 
بارها در جلسات دانشجویی پاسخ این سوال را داده ام و انتظارم این است شما به عنوان دانشجو قبال 
جست وجو می کردید و توضیحاتی که داده شده را مطالعه می کردید، اما دشمن دنبال این است برای 
نیروهای انقالبی بزند.محصولی درباره این سوال که آیا درست است که شما با احمدی نژاد و پرویز فتاح 

دیدار می کنید، گفت: اینکه با احمدی نژاد دیدار می کنم یک حرف دروغ است. 

نماینده سابق مجلس: 

تحریم انتخابات، کارساز نیست
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: کسانی که می گویند انتخابات را تحریم کنیم 
بدانند که این رفتار کارساز نیست. به هر حال مشارکت ۵۰ درصدی به وجود می آید و این تحریم های 
اینگونه نتیجه ای نخواهد داشت.علی مطهری ادامه داد: هر مقدار مشارکت مردم باالتر باشد انتخاب 
واقعی تر خواهد بود و مردم به فرد جامعی رای می دهند تا به پیشرفت و توسعه و سیاست خارجی فکر 

کند و این پیشرفت تا حد زیادی بستگی به سیاست خارجی دارد.

توئیت خبرساز یک نماینده درباره بستن توئیتر و اینستاگرام
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی در صفحه توئیتر خود خواستار محدود کردن رسانه هایی 
همچون اینســتاگرام و توئیتر شد. سیدجواد حســینی کیا در صفحه توئیتر خود نوشت: »با محدود 
کردن رسانه های مخربی همچون اینستاگرام و توئیتر فضا برای رسانه های انقالبی و آنها که دل در گرو 
اهداف انقالب و منافع عالی کشور دارند فراهم می  شود که با فعالیت ارزشمند خود در خط مقدم جهاد 
امیدآفرینی کنند.« این توئیت واکنش های انتقادی زیادی را در پی داشــت. عباس عبدی، روزنامه 
نگار اصالح طلب در این باره نوشت: »رسانه ای که برای پیدا کردن فضا نیازمند بستن و محدود کردن 

رسانه های آزاد است، انقالبی نیست؛ انگلی است.«

اظهارات بی سابقه »جهانگیری« در مورد اقدامات 
آمریکایی ها 

جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها و متحدان اسرائیلی و سعودی آنها در 
جنگ اقتصادی علیه ایران از هیچ کاری پرهیز نکردند و پست ترین اقدامات را علیه ایران به کار بردند، 
گفت: چه کسی باور می کند که برای توقف صدور نفت ایران حتی متوسل به اعزام نیرو به نفتکش های 

ایرانی و ایجاد انفجار در موتورخانه کشتی ها شدند.

سیاستکافه سیاست

سیگنالبرجامیواشنگتن؛آمادهمذاکرهایم

تعارفات برجامی

پارلمان الجزایر منحل شد
رییس جمهوری الجزایر پنجشــنبه شــب خواهان انحالل پارلمان الجزایــر و برگزاری انتخابات 
زودهنگام شد.روزنامه النهار نوشت، عبدالمجید تبون، رییس جمهوری الجزایر در سخنرانی خود 
به مناسبت روز ملی شهید دستور انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.وی 
گفت: تمامی مطالبات مردمی درباره اصالح قانون اساسی مد نظر گرفته شده است.تبون افزود: 
اختیارات رییس جمهوری کاهش و اختیارات پارلمان را بیشتر کرده است و پس از انحالل پارلمان 
فعلی، انتخابات پارلمانی شفافی برگزار خواهد شد.تبون ادامه داد: به زودی در کابینه و مشخصا 

بخش هایی که در عملکرد خود ضعیف بودند، اصالحاتی انجام خواهد شد.

»الکاظمی« برای مبارزه با فساد تعهد داد
نخست وزیر عراق تاکید کرد که نهایت تالش خود را برای اصالح گذشــته از طریق مبارزه با فساد 
انجام خواهد داد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در دیدار 
با اعضای شــورای رؤسای طوایف مســیحی گفت: عراق نماد همزیستی، تســامح و شهروندی 
واقعی باقی خواهد ماند. عراق به رغم تمام چالش های گروه های شــر و تروریستی که در اجرای 
دستورکارهای خود در عراق شکست خوردند، نماد تســامح باقی می ماند.وی گفت: عراق شرایط 
سختی را پشت سر گذاشته اســت که پیامدهایی برای تمام گروه های عراقی دارد. فساد فضای 
خوبی برای به حاشیه راندن و ظلم ایجاد کرده اســت.الکاظمی گفت: دولت نهایت تالش خود را 
برای اصالح گذشته از طریق مبارزه با فساد و تقویت نهادهای حکومتی و تقویت فرهنگ شهروندی 
عادالنه برای تمام عراقی ها به کار می گیرد. الکاظمی دستور پیگیری درخواست های رؤسای طوایف 
مسیحی را داد و بر لزوم همکاری تمام نهادهای حکومتی برای فراهم کردن شرایط برای عراقی ها 

برای زندگی بهتر تاکید کرد.

افشای ویالی مجلل سفیر امارات در فلسطین  اشغالی
اولین هیئت رســمی وزارت خارجه امارات که وارد فلسطین اشغالی شــده ، در حال تدارک برای 
ساخت ویالی مجلل و گران قیمت برای سفیر رژیم سازشکار است.به نقل از پایگاه خبری شهاب، 
هیئت شــش نفره وزارت خارجه امارات با یک هواپیمای اختصاصی وارد فلسطین اشغالی شده 
است و در حال یافتن دو قطعه زمینی هستند تا به عنوان ساختمان سفارت و نیز ویالی مجلل برای 
اقامت سفیر امارات احداث شود.محمد محمود آل خاجه، اولین سفیر رژیم سازشکار امارات ماه 

آینده میالدی با همسر و چهار فرزندش وارد فلسطین اشغالی خواهد شد.

حمله مردان مسلح به غیرنظامیان در بورکینافاسو
منابع امنیتی بورکینافاســو از کشته شــدن ۱۸ غیرنظامی در پی حمله مردان مسلح ناشناس در 
شمال این کشور خبر دادند.به نقل از رویترز، منابع محلی و امنیتی بورکینافاسو صبح روز پنجشنبه 
)به وقت محلی( اعالم کردند که تعدادی مرد مسلح ناشــناس با بیرون آمدن از یک کمینگاه در 
جاده ای در شمال این کشور غیرنظامیان را هدف حمله قرار دادند که در این حمله، ۱۸ غیرنظامی 
کشته شدند.سه منبع امنیتی بورکینافاسو که خواستند نام شان فاش نشود، اعالم کردند که این 
حمله مسلحانه در جاده ای مابین شهرهای »مارکویه« و »توکابانگو« و در زمانی رخ داد که ساکنان 

این دو شهر در حال رفتن به یک بازار هفتگی در آن سوی مرز با نیجر بودند.
گفتنی است، این گونه حمله های وحشیانه در مثلث مرزی بورکینافاسو، مالی و نیجر به کرات اتفاق 
افتاده است. در واقع، گروه های اسالم گرای افراطی وابسته به القاعده و داعش از نارضایتی قومی 
موجود در این منطقه به سود خود بهره برداری کرده و ظرف سال های اخیر دامنه نفوذ خود در این 

منطقه را گسترش داده اند.

چهره روز

ظریف به اروپا و آمریکا: 

 اقدام را با اقدام پاسخ 
می دهیم

وزیر امور خارجه ایران گفت: تدابیر جبرانی 
ما پاسخی هســتند بــه نقض های ایاالت 
متحده و تروئیکای اروپایی. اگر از معلول 
هراسانید، علت را حذف کنید.محمدجواد 
ظریف، پنجشنبه شب در توئیتی نوشت: به 
جای فلسفه بافی و قرار دادن بار مسئولیت 
بر دوش ایران، تروئیکای اروپایی/اتحادیه 
اروپا باید بــه تعهدات خود عمــل کرده و 
خواســتار آن شــود که میراث تروریسم 
اقتصادی ترامپ علیه ایران پایان یابد.وی 
افزود: تدابیر جبرانی ما پاسخی هســتند 
به نقض های ایاالت متحــده و تروئیکای 
اروپایی. اگــر از معلول هراســانید، علت 
را حــذف کنید. مــا »اقدام« را بــا اقدام 
پاســخ می دهیم. وزرای امور خارجه سه 
کشــور اروپایی عضو برجام و آمریکا عصر 
پنجشــنبه با صدور بیانیه ای مشــترک بر 
اراده خود برای تقویت برجام تاکید کردند.

در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای 
وزارت امور خارجه انگلیس منتشــر شد، 
آمده اســت: وزرای امور خارجه فرانسه، 
آلمان، انگلیس و ایــاالت متحده آمریکا 
برای دومیــن بار پس از انتخــاب آنتونی 
بلینکــن )به عنوان وزیر خارجــه آمریکا( 
به صورت مجازی تشــکیل جلسه دادند 
تا دربــاره ایــران و ســایر مســائل مهم 
رایزنی کنند.تروئیــکای اروپایی و ایاالت 
متحده در این بیانیه از ایران خواســته اند 
تا از برداشــتن گام های بیشــتر، به ویژه 
در خصــوص »تعلیق پروتــکل الحاقی و 
محدود کردن فعالیت های راستی آزمایی 

آژانس در ایران« پرهیز کند.

بین الملل رای آوردن به هر قیمتی؟!
یک فعال سیاسی اصالح طلب، به برنا گفت: یکی از نمایندگان مجلس هشتم که متاســفانه ملبس به لباس روحانیت است چندی پیش با صراحت گفت 
ما به دنبال انتخابات حداقلی هستیم چون ما در انتخابات حداکثری رای نمی آوریم این یعنی حاضرند استقالل کشور و عزت مردم زیر سوال برود و امنیت 

کشور به خطر بیفتد و طمع دشمنان بر کشور افزون شود، ولی جناح آنها رای بیاورد.
»محمدرضا خباز«، در رابطه با تالش اصول گرایان برای کاهش مشــارکت مردمی در انتخابات گفت: اســتحکام هر کشوری به دستاوردها و مردم آن کشور 
وابسته است مگر کشورهایی که خود را به یکی از قدرت های بزرگ دنیا وابســته می کنند و خود را از رای و نظر مردم بری می دانند. در ابتدای انقالب چه در 
زمان حضرت امام)ره( و رهبری در همه انتخابات رهبران کشــور به حضور حداکثری توصیه می کردند که موجب دوام و قوام کشور خواهد بود. اخیرا رهبری 

خطاب به مردم تبریز فرمودند که حضور پرشور در انتخابات، موجب استحکام، امنیت و عزت مردم و کشور خواهد شد.
وی افزود: هر مجموعه ای مثل برخی رسانه ها اگر به غیر از حداکثری بودن انتخابات، فکر و آن را تبلیغ و ترویج کنند، بدیهی است که به دنبال اغراق سطحی 
و گروهی اند. وقتی انتخابات حداکثری بنا به فرمایش رهبری موجب استحکام یک کشور است چه معنا دارد که رسانه وابسته حرفی را جدا از نظر رهبر بیان 
کند.این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: امروز حداقل باید متوجه شــوند و از مردم عذرخواهی کنند در غیر این صورت به این معنی است که می 
خواهند راه خود را ادامه بدهند. این به معنی آن است که حرف  دل خود را زده اند و ادعاهای زیادی در حمایت از رهبری مطرح می کنند ولی رهبری را فقط تا 

جایی که حرف های آنها را بزند و امیال آنها را بیان کند، قبول دارند.

وز عکس ر

دختر بلندپرواز »ترامپ« 
این روزها چه می کند؟

استراحت مداوم »ایوانکا ترامپ« دختر 
و البته مشــاور »دونالد ترامپ« رییس 
جمهور ســابق آمریکا در بالکن خانه  اش 
در میامی، سوژه عکاســان شد. ایوانکا به 
همراه »جارد کوشنر« ۴۰ ساله همسرش 
و سه فرزند شان از یک ماه پیش تاکنون 
به آپارتمان لوکســی در میامی نقل مکان 

کرده  اند.
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تولیدکنندگان لوازم پزشکی نیازمند مواد اولیه
رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم پزشکی، دندانپزشــکی و آزمایشگاهی اصفهان با تاکید 
بر لزوم حمایت دولــت از تولیدکنندگان این حــوزه گفت: دولت باید مــواد تولیدکنندگان، لوازم 
پزشــکی را تامین کند.امین ا... برخی اظهار کرد: تعدادی از کاال های پزشکی که به صورت دولتی 
وارد شده اند، با قیمت های مصوبه ای به فروش می رسند و بعضی از کاال ها هم با نوسانات قیمت 

همراه هستند.
وی افزود: البته تحریم هم بر بازار لوازم پزشکی تاثیرگذار است، اما خوشبختانه این مشکل، صنف 
ما را ۱۰۰ درصد درگیر نکرده است.رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم پزشکی، دندانپزشکی 
و آزمایشــگاهی اصفهان افزود: اگر دولت، دالر را با قیمت ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانی بدهد، قیمت ها 
تغییر نخواهد کرد و در حال حاضر هم دولت، دالر۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می دهد، اما اگر ارز نیمایی 
جایگزین دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شــود قطعا در کاال های این صنــف افزایش قیمت خواهیم 
داشــت.برخی بیان کرد: دولت باید تولید کنندگان را حمایت کند و برای تولید به آن ها مواد اولیه 

بدهد و همچنین باید ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد.

معاون استاندار اصفهان خبر داد:

ارائه مرغ با قیمت مصوب 
معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان از مصوب شدن قیمت مرغ خبر داد و گفت: مرغ با قیمت 
مصوب از طریق سامانه رهتاب به دست مصرف کننده خواهد رسید.حسن قاضی عسگر با اشاره 
به قیمت مرغ اظهار داشــت: قیمت ها از جمله قیمت مرغ باید تابع عرضه و تقاضا باشد ولی در 
استان ما و همین طور در کشور  پارامترهای دیگری در این قضیه دخیل هستند، بنابراین هر کدام 
از این پارامترها احصا شــده و یکی یکی در حال اصالح هستند.وی افزود: از نظر تولید مرغ هیچ 
گونه مشکلی در استان وجود ندارد به طوری که در آذرماه حدود 6 میلیون و 8۰۰ هزار جوجه ریزی 

داشتیم و در دی ماه این رقم به 9 میلیون و 63۰ هزار قطعه رسید.
معاون امور اقتصادی اســتاندار با بیان اینکه در چند روز گذشــته مبلغ یک هزار تومان از قیمت 
مرغ کاسته شــده، گفت: انتظار می رود در دو یا سه روز آینده به همان قیمت ۲۱ هزار و 5۰۰ تومان 
برســد.وی ادامه داد: این مبلغ قیمت هر کیلو مرغی اســت که دولت با 7۲ درصد یارانه خوراک 
توانســته به این میزان قیمت مرغ را نگه دارد و ۲8 درصد یارانه خوراک به عهده تولید کننده و ما 

بقی را دولت می پردازد.

جلوگیری از فرار مالیاتی ،جزو اولویت استان اصفهان
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار داشت: مبارزه و 
جلوگیری از فرار مالیاتی حدود سه سال اســت که جزو اولویت کاری استان اصفهان قرار گرفته 

است. 
مهدلو گفت: چهار اداره امور مالیاتی در استان اصفهان برای جلوگیری از فرار مالیاتی تشکیل شده 
که در هیچ استانی حتی تهران، چنین نیروهایی جدا نشدن که جلوگیری از فرار مالیاتی را پیگیری 
کنند و اقدامات بسیار خوبی را در این زمینه انجام دادیم .مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: در 
شرایط کنونی که ما نفت نداریم و تحریم ها را داریم، باید به منابع داخلی اکتفا کنیم. ما اگر نسبت 
ها را مقایسه کنیم نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورها تعریف شده که  در کشور 

ما واقعا پایین ترین حد است.
 این نشــان دهنده فاصله ای است که ناشی از درآمد کتمان شــده یک سری از فعاالن است که 
مالیات خود را نمی دهند.وی افزود: پس از ده ســال که از اجرای طــرح جامع می گذرد ما االن 
زیرساخت های خوبی داریم، تقریبا بیش از 8۰ درصد این امکان برای ما فراهم است که بتوانیم 

کسانی که درآمدهایی دارند و کتمان کردند را شناسایی کنیم.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان خواستار نظارت بر اجاره بهای دستگاه های اکسیژن ساز شد؛

چند می گیری نفس بفروشی؟

تا به حال هوا را خریده اید؟ می دانید این روزها  مرضیه محب رسول
نرخ هر نفس چند است؟ در گوشه و کنار این 
شهر گاهی برای زنده ماندن و نفس کشیدن عده ای هزینه های میلیونی می 
پردازند. اکســیژن این روزها به لطف همه گیری کرونا به مطاعی با ارزش و 
قیمتی تبدیل شده و با باال و پایین شــدن تعداد بیماران البته نرخ فروش 
اکسیژن هم کم و زیاد می شود و در این میان هستند سودجویانی که با نفس 

مردم کاسبی می کنند!
تا پیش از شــیوع کووید ۱9 دستگاه های اکسیژن ســاز خانگی مشتریان 
چندانی نداشــت، به جز برخی از بیماران قلبی و تنفسی و بیماران با شرایط 
خاص معموال همین هوای آلوده و کم اکسیژن برای اغلب ما مردم کفایت 
می کرد؛ اما طی چند ماه گذشته کرونا راه نفس بسیاری از ما را گرفت و برای 
زنده ماندن وجود دستگاه اکسیژن در خانه های بیشتری الزامی شد. همین 
مســئله حاال قیمت فروش و اجاره این دستگاه ها را به شدت نجومی کرده 
است. اجاره بهای برخی از این دستگاه های پزشکی که قاعدتا باید رایگان و 
یا با قیمت های پایین در اختیار بیماران قرار بگیرد به چندین میلیون تومان 
هم رسیده است. این وضعیت نه تنها در اصفهان بلکه تقریبا در همه استان 
های با نرخ باالی همه گیری کرونا مشاهده می شود. با پر شدن بیمارستان 

ها بســیاری از بیماران زودتر از موعد مرخص شــدند و ناچار به استفاده از 
دستگاه اکسیژن ســاز در منزل هســتند. دالالن و فروشندگان بسیاری در 
اطراف بیمارستان ها و حتی سایت های خرید و فروشی مانند دیوار در زمینه 
تامین این دستگاه ها فعالیت می کردند و پول خوبی به جیب زدند آن هم در 
شرایطی که تقریبا هیچ نهاد و ارگان نظارتی نه قیمتی برای ارائه این خدمات 
مشخص کرد و نه نظارتی براس فروش و خدمات پس از آن داشت. بسیاری 
ترجیح دادند این دستگاه ها را با هزینه های باالی سی میلیون بخرند؛ اما 
خبری از خدمات پس از فروش آن نبود. برخی دیگر هم که این دســتگاه 
ها را اجاره کردند معموال راهی به جز پذیرفتن عددی که صاحب دستگاه ها 
اعالم می کرد، نداشتند؛ بازاری بدون متولی خاص که به صورت مستقیم با 
زندگی و جان مردم سر و کار دارد. حاال در آســتانه شیوع پیک چهارم کرونا 
و با گذشت بیش از یک سال از شــیوع این بیماری رییس انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان اســتان اصفهان بر ضرورت نظارت بر اجاره بهای 
دستگاه های اکسیژن ساز خانگی تاکید کرد ه است .مجتبی برزگر با اشاره 
به شیوع ویروس کرونا و نیاز برخی از شهروندان به استفاده از دستگاه های 
اکسیژن ساز خانگی گفت: متاسفانه شاهد نرخ های متفاوت خدمات در این 
عرصه هستیم که باید اصالح شده و نظارت بیشــتری بر این مقوله صورت 

گیرد.وی با بیان اینکه ابتال به بیماری کرونا هزینه های زیادی را به خانواده ها 
تحمیل می کند، اظهار داشت: با همدلی و نظارت بیشتر دستگاه های نظارتی 
باید ضمن برخورد با تخلفات، نرخ عرضه این خدمات را تصویب کرد.رییس 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان اصفهان نرخ گذاری این 
خدمات را اقدامی بنیادین برای ساماندهی این موضوع اعالم کرد و افزود: 
با پیگیری هــای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان جلســه ای برای 
نرخ گذاری اجاره بهای این دستگاه با حضور معاونت غذا و دارو، کمیسیون 
اقتصادی اتاق اصناف و نماینــده انجمن و اتحادیه هــای مربوطه برگزار و 
نرخ های پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.برزگر تصریح کرد: در راستای 
هماهنگی بیشتر و تکمیل شرایط اجاره بها این دستگاه ها مقرر شد جلسه ای 
با حضور نمایندگانی از معاونت غذا و دارو و انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کننده و اتحادیه مربوطه برگزار شود و در این موضوع جمع بندی های نهایی 
صورت گیرد. به نظر می رسد آقایان مسئول کمی دیر به فکر ساماندهی قیمت 
ها برای این دســتگاه ها افتاده اند، هر چند خیرین و نهادهای کمک رسان 
تاکنون برای تامین دستگاه ها برای این بیماران همت کرده اند ؛اما اینکه در ماه 
های اخیر تقریبا هیچ مسئول و ارگانی برای سامان دهی به قیمت ها و اجاره 

دستگاه ها اقدامی نکرده و یا حرفی نزده است، به شدت جای سوال دارد.

خبر  روز

پرداخت وام بالعوض برای محرومان روستایی
برای احداث ۱۰3 واحد مسکونی محرومان روستایی بیش از 7۰ میلیارد ریال وام کمک بالعوض 
پرداخت شده است.فرماندارشهرســتان آران و بیدگل در نشست بررسی مشکالت روستا های 
این شهرستان گفت: روســتا های شهرســتان آران و بیدگل به عنوان روستا های پویای کشور و 
استان در حوزه »یک روســتا یک برند و یک محصول«، »روســتای فاقد بیکار« و »روستای 
هدف گردشگری« موفق تر از گذشته عمل کنند.اسماعیل بایبوردی اعتبارات ملی، استانی و قیر 
رایگان اختصاص یافته به روستا های شهرســتان آران و بیدگل در دو بخش مرکزی و کویرات 
را از ابتدای ســال تاکنون حدود ۱5 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: از ســال ۱385 تاکنون ۱5۰ 
میلیارد ریال تســهیالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به روســتا های شهرستان آران و 
بیدگل اختصاص یافته است.وی با اشاره به اینکه ساخت مسکونی محرومان در ۱۱ روستای این 
شهرستان آغاز شده، گفت: این طرح در پی تفاهم نامه طرح تامین مسکن محرومان روستایی 
استان اصفهان بین سازمان برنامه و بودجه، استانداری اصفهان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
آغاز شــده که برای ۱۰3 واحد مســکونی بیش از 7۰ میلیارد ریال وام احداثی و کمک بالعوض 

پرداخت شده است.

تحول اقتصادی در تیران و کرون با جهش تولید کشاورزی
تیران و کرون، شهرستانی اســت که گام های بزرگ کشاورزانش زمینه جهش تولید محصوالت 
کشاورزی و تحول اقتصادی امروزش را فراهم کرده است .مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون 
با بیان اینکه تغییر الگوی کشــت و جایگزین کردن گیاهان پر آب با گیاهانی با نیاز آبی کم مثل 
موسیر، زعفران و تولیدات گلخانه ای، گامی بزرگ در راســتای توسعه کشاورزی تیران و کرون 
بوده ، گفت: در چهار هزار و 8۰۰ هکتار از 6 هزار و 5۰۰ هکتار اراضــی زراعی تیران و کرون، طرح 
آبیاری تحت فشار انجام شده اســت که ســاالنه، ۱7 میلیون متر مکعب صرفه جویی آب را به 

همراه دارد.
محمدحســین احمدی با اشــاره به اینکه تیران و کرون با ۲۰۱ هکتار گلخانه صنعتی بیشترین 
سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای استان را داراست، افزود: ساالنه، 35 هزار تن محصوالت 
گلخانه ای با کیفیت در گلخانه های تیران و کرون تولید می شــود.مدیر جهاد کشاورزی تیران و 
کرون گفت: در ۲۱ هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی تیران و کرون، ساالنه بیش از ۱3۰ هزار تن 
محصوالت کشاورزی تولید و 3۰ هزار تن آن هم به کشور های حاشیه خلیج فارس و روسیه صادر 
می شود که بیش از 3۱ میلیون دالر ارز آوری برای کشــور به همراه دارد. احمدی افزود: تیران و 
کرون، عنوان قطب تولید موسیر کشور را با سطح ۱5۰ هکتار و رتبه اول سطح زیر کشت زعفران 

استان را با ۲5۰ هکتار در اختیار دارد.

از طریق سلول های خورشیدی صورت گرفت؛

تولید ساالنه 94 هزار کیلووات برق در خوانسار
ساالنه بیش از 9۴ هزار کیلووات برق از طریق سلول های خورشیدی در شهرستان فریدون شهر 
تولید می شــود.رییس اداره برق شهرســتان فریدون شهر، تمام روســتا های باالی ۱۰ خانوار 
شهرستان را از مزایای برق برخوردار دانست و گفت: برای تولید هریک کیلو وات برق خورشیدی 
بین ۱۴۰ تا ۱5۰ میلیون ریال سرمایه و ۱۰ تا ۱5 مترمربع مکان نیاز است.بیژن مرتضایی با اشاره 
به اینکه سرمایه اولیه برای نصب سلول های خورشیدی بین 3 تا ۴ سال برگشت داده می شود 
گفت: برای نصب سلول های خورشیدی بسیج سازندگی سپاه پاسداران، به هر فرد متقاضی 5۰۰ 
میلیون ریال تسهیالت با بهره ۴ درصد با 6 ماه تنفس پرداخت می کند.وی افزود: در شهرستان 
فریدون شهر ۱5 هزارو 5۰۰ مشترک از خدمات امور برق برخوردارند که ۱۴ هزار مشترک خانگی 

و بقیه کشاورزی و صنعتی هستند.

با مسئولان

اخبار

مدیرعامل شهرک های صنعتی اصفهان:

 تامین زیرساخت ها در
 شهرک های صنعتی ضعیف است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان، گفت: همکاری دســتگاه های تامین  
کننده زیرســاخت ها در شهرک های صنعتی، 
بســیار ضعیف اســت و علت ایــن موضوع، 
کســری بودجه وزارت نیرو است که در تامین 
پست های برق که هزینه بســیار باالیی دارد، 
دچار کمبود هستند.»محمدجواد بگی« اظهار 
کرد: واحدهــای تولیدی و صنعتــی، نیازمند 
حمایت های همــه جانبه در حــذف قوانین و 
مقررات زائد هستند و ضرورت دارد که قوانین 
مقرر شــده برای واحدهای صنعتی کوچک و 
متوسط از واحدهای صنعتی بزرگ مجزا شود. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان در پاسخ به این پرسش که در سال 99 
شرکت شهرک های صنعتی استان چه تعداد 
واحد به ســرمایه گذاران جدید واگــذار کرده 
است؟ گفت: در سال 99 نســبت به سال 98 
میزان واگذاری ها در سطح استان به میزان ۲ 
برابر افزایش داده شده است.بگی اظهار داشت: 
در سال جاری، مراجعه برای سرمایه  گذاری در 
شهرک های صنعتی استان اصفهان نسبت به 
سال گذشــته، به میزان ۲ برابر افزایش داشته 
و رکورد ۴۰ ســاله واگذاری ها در سطح استان 
و کشور شکسته شــد و این موضوع نشان می  
دهد تمایل سرمایه  گذاران برای سرمایه  گذاری، 
افزایش چشمگیری داشته است.وی در ادامه، 
بیان کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی، نیازمند 
حمایت های همــه جانبه در حــذف قوانین و 
مقررات زائد هستند و ضرورت دارد که قوانین 
مقرر شــده برای واحدهای صنعتی کوچک و 
متوسط از واحدهای صنعتی بزرگ مجزا شود.
بگی تاکید کرد: بنابراین، این نیاز احساس می  
شــود که واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک 
و متوســط، نیازمند خدمات ویژه هستند.وی 
افزود: همــکاری دســتگاه های تامین  کننده 
زیرساخت ها در شــهرک های صنعتی، بسیار 
ضعیف است و علت این موضوع، کسری بودجه 
وزارت نیرو است که در تامین پست های برق که 

هزینه بسیار باالیی دارد، دچار کمبود هستند.

بر اســاس گزارش »گزیده شــاخص ها و نماگر های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصــل پاییز 99 « که 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
منتشر شد، مصرف بنزین در این خطه از فصل زمستان 
پارسال روند کاهشی به خود گرفت و در 9 ماه نخست 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد 
کاهش نشــان می دهد.بر این اساس، میزان مصرف 
بنزین معمولی در خودرو های سبک در 9 ماه نخست 
سال گذشــته حدود یک میلیارد و 7۴5 میلیون لیتر 
بود که در 9 ماه نخست امســال به یک میلیارد و 397 
میلیون لیتر کاهش یافت؛ مصرف بنزین در بهار امسال 
۴۲8 میلیون لیتر )با کاهش ۲5.7 درصدی نســبت 
به مدت مشابه سال 98(، در تابســتان امسال 5۲3 
میلیون لیتر )کاهش ۱6.6 درصدی( و در پاییز امسال 
۴۴6 میلیون لیتر )کاهش ۱7.7 درصدی( اعالم شده 

اســت.نگاهی دقیق تر به این آمار نشــان می دهد که 
مصرف بنزین معمولی از بهار تا پاییز پارسال در استان 
اصفهان روند صعودی داشت، اما در زمستان، آمار آن 
کاهشــی شــد؛ مصرف بنزین معمولی در فصل های 
بهار، تابستان و پاییز سال گذشته در استان اصفهان به 
ترتیب 7.3، 7.۴ و ۲.8 درصد نسبت به فصول مشابه 
سال 97 افزایش نشان می دهد، اما در فصل زمستان و 
پس از اجرای طرح مدیریت سوخت و همچنین شیوع 
ویروس کرونا، مصرف بنزین نســبت به مدت مشابه 

سال 97 حدود ۱6 درصد کاهش یافت.

کاهش 24 درصدی مصرف بنزین در اصفهان

سفر به شرط سالمت
معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان درباره تمهیداتی که برای »سفر ایمن به اصفهان در نوروز ۱۴۰۰« 
اندیشیده شده، توضیحاتی را بیان کرد.حیدر صادقی گفت: در حال حاضر تمام ظرفیت های استان اصفهان آماده اجرای طرح سفر ایمن است، اما باید بین سفرهای 
انفرادی بی نظم، سفرهای غیرمجاز و سفرهایی که در چارچوب رسمی، توسط آژانس ها در قالب تور برگزار می شــود، تفاوت قائل شویم.وی ادامه داد: سفری مورد 
پذیرش و زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی استان است که همه عناصر آن شامل آژانس ها، سیستم حمل و نقل، محل اقامت و پذیرایی، راهنمایان گردشگری و مراکز 
بازدید، تحت اجرای شیوه نامه های بهداشتی سفر هوشمند قرار دارد و بیمه نامه مرتبط آن اخذ شده است.معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطر نشان کرد: در کنار این سفرهای ایمن، سفرهایی هم هست که به صورت انفرادی و برنامه ریزی نشده یا به واسطه 
تورهای غیرمجاز انجام می شود؛ اینگونه سفرها هیچ تضمینی ندارند و مشخص نیست که فاصله گذاری اجتماعی و ... در آن رعایت شود یا خیر، به همین خاطر از 
نظر ما غیر مجاز است.صادقی یادآور شد: تالش اصفهان در راستای جذب مسافرهایی است که در قالب چارچوب تعیین شده سفر ایمن و با تور رسمی سفر می کنند. 

در راستای هماهنگی بیشتر و تکمیل شرایط اجاره بها 
این دستگاه ها مقرر شد جلسه ای با حضور نمایندگانی 
از معاونت غذا و دارو و انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کننده و اتحادیه مربوطه برگزار شود و در این موضوع 

جمع بندی های نهایی صورت گیرد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه های شماره 103/99/35 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان م الف:1097412

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره  103/99/35 : تطبيق و مستندســازي اراضي منابع طبيعي تا 

مرحله تثبيت در محدوده استان اصفهان برای ۱۰۰۰ پالک

محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مهلت دریافت اسناد :  از روز شنبه ۱399/۱۲/۰۲لغایت روز  سه شنبه  مورخ  ۱399/۱۲/۰5

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 

مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir ( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

 آگهــی مناقصــه در ســایت اداره کل ثبــت اســناد وامــالک اســتان بــه نشــانی

  www.es.ssaa.ir و همچنیــن در ســایت ملــی مناقصــات بــه نشــانی

 www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه : روز شنبه ۱399/۱۲/۱6 تاساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 9صبح روز یکشنبه ۱399/۱۲/۱7

گروه و رشته شغلی : شركتهائي اجازه شركت در مناقصه را دارند كه دارای صالحيت نقشه 
برداري زميني با پايه حداقل ۲ از سازمان برنامه وبودجه كشور باشند وحداكثر مبلغ مجاز 

عقد قرارداد آنها ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پيشنهاد قيمت كمتر نباشد و پیشنهاد فنی 

آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.

محل تحویل پاکت های مناقصه : پیشــنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکــت الف حاوی ضمانت 

نامه بانکی به نشانی اصفهان- خيابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نيکبخت-روبروي 

بيمارستان شريعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان تحویل و 

رسید دریافت شود.

  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد 
وامالک استان اصفهان برای مناقصه شماره ۱۰3/99/35 به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ 75۰ )معادل 

هفتصد و پنجاه میلیون ریال( می باشد که می بایست برای مدت 9۰ روز معتبر بوده و 

پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمنًا به پیشنهاداتی که فاقد ضمانتنامه 

یا امضاء مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه های  کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده 

وچک شخصی ونظایر آن وپیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود 

، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

) سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .(
آدرس اداره کل ثبت اســناد وامالک  : اصفهــان خيابان چهارباغ باال-بعــد از چهار راه 
نيکبخت-روبروي بيمارستان شريعتي-اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان     

تلفن: 1113)7-36611074 (                                    دورنگار: 36623116

نوبت اول
اداره کل ثبت اسناد 

وامالک استان اصفهان
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تولدی دوباره برای ۲۰ واحد راکد در چهارمحال و بختیاری

آیین جشــن تولد ۲۰ واحد صنعتی راکد که در چهارمحال و بختیاری 
راه اندازی مجدد شدند با حضور معاون صنایع وزیر صمت و جمعی از 

مسئوالن ملی و استانی برگزار شد.
اقبال عباســی در این آیین با اشــاره به اینکه احیای واحدهای راکد 
اهمیت باالتری نســبت بــه احداث یــک کارخانــه دارد، اظهار کرد: 
ســرمایه گذار هزینه ای را برای احداث یک واحد تولیدی انجام داده، 
ســپس این واحد بنا به دالیل گوناگون از جمله سیاست گذاری های 
غلط، تحریم، مدیریت ضعیف و ... دچار رکود شده است، احیاکنندگان 
این واحد حکم پزشک را برای این صنعت دارند.استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: افرادی که در شــرایط نامطلوب اقتصادی اقدام به 
احیای واحدهای راکــد می کنند، همانند کادر درمانی هســتند که در 
شــرایط بیماران کرونایی اقدام به احیا می کنند، همچنین این افراد 

پیشگام در مبارزه با استکبار نیز هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید از افرادی که ســرمایه خود را وارد تولیدی و 
اقتصادی می کننــد، حمایت کرد، بیان کرد: تا زمانــی که به کار ایرانی 
احترام نگذاریم، تولید ملی نیز شــکل نمی گیرد، تحقــق تولید ملی 
مساوی با استقالل کشور، اشتغال، رونق، رنگین شدن سفره مردم و 
جلوگیری از تحقق اهداف اســتکبار است.عباسی در پایان تاکید کرد: 

امروز سنگرداران واقعی کشــور فعاالن اقتصادی هستند، امید است 
با بهره برداری از واحدهای صنعتی نیمه تمام شــاهد رشد و شکوفایی 

اقتصادی در چهارمحال و بختیاری باشیم.

دولت باید به جای صدور جواز تاسیس، واحدهای 
نیمه تمام را به سرمایه گذاران معرفی کند

در ادامه محمد حمیدیه، مدیرعامل کارخانه هافمن شهرکرد اظهار کرد: 
تعداد واحدهای راکد در کشور زیاد است و از ظرفیت های بخش های 
تولیدی به صورت کامل استفاده نمی شود، به نظر می رسد دولت باید 
به جای صدور جواز تاســیس واحدهای نیمه تمام را به سرمایه گذاران 
معرفی کند، این کار موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.وی 
افزود: وزارت صمت برای واردات مواداولیه به واحدهای تولیدی تنها 
۳۰ درصد ارز مورد نیاز را تخصیص می دهد، این کار موجب می شــود 
واحدهایی که با ۱۰۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هســتند با مشکل 
تامین مواداولیه مواجه شــوند و این در ســال جهش تولید مطلوب 
نیست.حمیدیه در پایان گفت: این واحد تولیدی بنا به مشکالتی دچار 
رکود شده بود، تالش شــد این واحد در مدت زمان کمتر از سه ماه به 

چرخه تولید برگردد.

در پایان سجاد رســتمی، مدیرکل ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به واحدهای تولیدی فعال در استان، 
اظهار کرد: برخی واحدهای صنعتی در این اســتان در کشور بی نظیر 
هستند. واحد ظریف مصور بزرگ ترین واحد تولید موکت و کف پوش 
در خاورمیانه اســت، ۸۰ درصد خــوراک آبزیان در این اســتان تولید 
می شــود و واحد تولید برفاف امســال جزو صادرکنندگان ممتاز در 

کشور معرفی شد.
وی با بیــان اینکه از ابتــدای ســال جاری ۵۵۵ جواز تاســیس در 
چهارمحال و بختیاری صادر شده است، افزود: این رقم در سال گذشته 
حدود ۵۱۱ مورد بود، همچنین در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری ۱۱۵ مورد 
پروانه  بهره برداری در استان صادر شــد و این عدد در سال ۹۸ حدود 
۹۳ مورد بود.رستمی با اشاره به اینکه در سال جاری ۲۰ واحد صنعتی 
راکد در چهارمحال و بختیاری به چرخه تولید بازگشته اند، خاطرنشان 
کرد: با احیای این واحدها برای ۳۶۶ نفر اشــتغال ایجاد شد.رییس 
ســازمان صمت چهارمحال و بختیاری عنوان کــرد: محصوالت برای 
عرضه در بازار باید کیفیت باالیی داشته باشند، شرکتی موفق است که 
بتواند متناســب با نیاز و ذائقه مردم تولید کند و در این مسیر نوآوری 

نیز از ضروریات است.

نشست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
وبختیاری  با رییس عتبات عالیات استان

   مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و بختیاری طی برگزاری نشســتی در روز پنجشنبه 
)۳۰ بهمن ( از تبادل نظر در خصوص فصل جدید همکاری مشترک و زمینه های الزم فی مابین اداره کل 
فرهنگ و ارشاد و اسالمی و عتبات عالیات استان خبر داد.ابراهیم شریفی  در این خصوص گفت : با توجه 
به اهمیت عتبات عالیات و فعالیت های فرهنگی ، هنری ، رسانه ای تولید محتوا برای فضای مجازی و 
تاثیرات  آن ها و به منظور توسعه کمی و کیفی همکاری های مختلف فرهنگی ، هنری و آموزشی موضوع  
تفاهم نامه بین عتبات عالیات به نمایندگی علی کیانی  و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به نمایندگی 
ابراهیم شریفی  منعقد می شود .وی به اهداف این تفاهم نامه اشاره کرد و افزود : بهره گیری از امکانات ، 
ظرفیت ها و توانایی های بالقوه طرفین در راستای توسعه خدمات فرهنگی ، آموزشی در استان ، استفاده 
بهینه با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ، هنری و آموزشی ، ایجاد عالقه مندی و تشویق هر چه بیشتر 
فرهیختگان و هنرمندان ، شناسایی استعدادهای مختلف هنری وتربیت نیروی متخصص در حوزه 
های مختلف ، برگزاری مسابقات و جشنواره ها ، اجرای برنامه های مشترک آموزشی ،همایش ها  و 

نمایشگاه های هنری ،کتاب و انجام سایر همکاری ها از جمله اهداف این تفاهم نامه است.
 

برداشت ساالنه 1۵0 تن توت فرنگی از گلخانه های چهارمحال 
مجری طرح توسعه کشت های گلخانه ای جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: چهار واحد 
تولید توت فرنگی در استان وجود دارد که ساالنه ۱۵۰ تن محصول از این واحد ها برداشت می شود. 
غالمعباس رییسی افزود: ۱۰۰ واحد گلخانه به وسعت ۳۰ هکتار در سطح استان وجود دارد و در ۱۷ 
هکتار از این گلخانه ها سبزیجات و صیفی جات کشــت می شود.رییسی اضافه کرد: ۱۰ میلیون گل 

شاخه بریده تولید می شود که این محصول از مساحت یک هکتار برداشت خواهد شد.

پلمب هفت واحد صنفی متخلف در چهارمحال و بختیاری
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از پلمب هفت واحد صنفی متخلف در چهارمحال و بختیاری 
خبر داد.سردار منوچهر امان اللهی گفت: به منظور برخورد با صنوف متخلف، ماموران اداره نظارت بر 
اماکن عمومی شهرستان کیار از ۲۴ واحد صنفی در سطح این شهرستان بازدید کردند.امان اللهی 
اضافه کرد: در اجرای این طرح، ماموران ضمن صدور اخطاریه بــرای صنوف متخلف، هفت واحد 
صنفی را به علت عدم توجه به اخطاریه های صادره، با حکم قضایی پلمب کردند.وی ادامه داد: تشدید 

اقدامات کنترلی و نظارت بر عملکرد صنوف، در دستور کار پلیس استان قرار دارد.

سفید دشت، رکورد دار سرمایه گذاری در کشور
شهرک صنعتی سفید دشت در استان چهارمحال و بختیاری، رکورد سرمایه گذاری در کشور را شکست.

مدیر نظارت و ارزیابی شرکت شــهرک های چهار محال و بختیاری گفت: امســال سرمایه گذاری در 
شهرک صنعتی سفید دشت در مقایسه با ۹ ماهه پارسال نزدیک به ۴۰۰ درصد رشد داشته است.محمد 
حیدر پور افزود: این رشد درسراسر استان هم نزدیک به ۳۰۰ درصد است. وی گفت: جذابیت ارز آوری 
صادرات، بی اعتمادی به بازار طال، دالر و ملک، اتمام ظرفیت شــهرک های صنعتی کالن شهر ها و نیاز 
صنعت فوالدی منطقه به صنایع پایین دستی از عوامل افزایش سرمایه گذاری در سفید دشت است.

مدیر نظارت و ارزیابی شرکت شــهرک های چهار محال و بختیاری افزود: قرار گرفتن این شهرک در 
جاده ترانزیتی و مسیر ریلی اصفهان شهرکرد خوزستان از دیگر عوامل جذب سرمایه گذاری در سفید 
دشت  محسوب می شود.معاون وزیر و رییس ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
هم پیش از این در سفر به شهرکرد گفته بود که رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت امسال ۱۱۲ درصد 
افزایش داشته است.رسولیان همچنین این امر را الزمه رشد شش درصدی صنعتی ایران دانسته است.

با مسئولان

تا زمانی که به کار ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی نیز 
شکل نمی گیرد، تحقق تولید ملی مساوی با استقالل 
کشور، اشتغال، رونق، رنگین شدن سفره مردم و 

جلوگیری از تحقق اهداف استکبار است

بام ایران
شنبه  2 اصفند  1399 / 8 جمادی الثانی  1442/ 20  فوریه  2021/ شماره 3189

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

آگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال 1399 
ثبت سمیرم

12/1  بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 آئین نامه قانون 
ثبت اسناد و امالک ،  امالکی که در سه ماهه سوم سال 1399 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده همچنین شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش یک و 

شانزده ثبتی سمیرم  به شرح ذیل آگهی  می گردد .
ردیف الف :

 شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی در سه 
ماهه  سوم سال 1399 اظهارنامه تنظیم و جهت انتشار آگهی می گردد : 

بخش یک :
اول : ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل : 

9466-آقای ایمان داودی سمیرمی  فرزندرحمت اله  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 177متر مربع مجزی از پالک 2251فرعی واقع 

درسمیرم خیابان قدس 
9467– آقای پیمان پیرمرادیان   فرزند جهانگیر   ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت187.5متر مربع مجزی از پالک 3280فرعی واقع درسمیرم 

محله قلع   .
9468- خانم افسر بهرامیان   فرزند حیاتقلی ششدانگ یک باب مغازه نیمه 
تمام  به مســاحت 96 متر مربع مجزی گردیده از پالک 1447فرعی واقع 

درسمیرم محله دلگر 
9469- آقای وحید افشــاری   فرزند علی اکبر ششــدانگ یک باب خانه  
به مســاحت 218متر مربع مجزی از 1056فرعی واقع درســمیرم محله 

خواجگان  .
9470- آقای جابر افشــاری  فرزندخیراتعلی  ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 2065متر مربع مجزی از 1393واقع درسمیرم خیابان 

کشتار گاه .
9471- آقای مصطفی روشن   فرزند اسماعیل ششدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام  به مســاحت 213.4 متر مربع  مجزی از 4189فرعی واقع درسمیرم 

محله خواجگان خیابان شریعتی   .
9472- خانم حکیمه صابری  فرزند حســین  موازی دو دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 520متر مربع واقع درسمیرم کوی 

بخشداری.
9473- خانــم ســکینه شــیخی فرزنــد حســن   ششــدانگ یــک 
 قطعه زمیــن محصور  بــه مســاحت 260متــر  مربع واقع درســمیرم 

محله کوشک
9474- خانم ســیده راضیه داودی فرزند ســید لطف الــه  و آقای کریم 
عباســی   فرزند فیض اله   ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 
ششدانگ330متر مربع مجزا شــده از پالک 2169فرعی واقع در سمیرم 

خیابان قدس بالسویه و االشاعه  .
9475- خانم نرجس خاتون بابائی ســمیرمی فرزند غضنفر نســبت به 
پنج دانگ مشاع  و خانم فایزه افشــاری فرزند احمد نسبت به یک دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 172متر مربع مجزی شده از 

2557فرعی واقع درسمیرم کوی بخشداری. 
9476- خانم نرجس خاتون بابائی ســمیرمی فرزند غضنفر ششــدانگ 
یک باب مغازه به مســاحت 30متر مربع مجزی شده از4032 فرعی واقع 

درسمیرم محله خواجگان.

9477- خانم شهربانو داودی فرزند رمضانعلی  ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 310متر مربع  مجزی شده از 437 فرعی واقع در سمیرم خیابان 

هفت تیر محله کوشک 
9478-آقای یدالــه آقــای  فرزند عباس ششــدانگ یکبــاب خانه به 
 مســاحت 157متر مربع مجــزی شــده از 759 فرعی واقع در ســمیرم

 بلوار امام خمینی .
9479-آقای ســعید قهرمانی منش  فرزند علی اکبر  ششدانک یک باب 
مغازه  به مساحت55متر مربع مجزا گردیده از پالک 1433فرعی واقع در 

سمیرم محله دلگر.
9480- خانم فــرخ لقا منصور زاده  فرزند ســهراب  ششــدانگ یکباب 
 خانه بــه مســاحت 225متر مربــع  مجــزی از 2273 فرعــی واقع در 

خیابان قدس .
9481-آقای شکراله شمشــادی فرزند امان اله ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 200متر مربع مجزی شــده از پالک 1441فرعی واقع درسمیرم 

محله دلگر 
9482-آقای حســن بهزمان فرزند خیراتعلی ششدانگ یک قطعه باغ  به 
مســاحت 4393مترمربع مجزی از پالک 1617 فرعی واقع در ســمیرم 

خیابان کشتارگاه.  
9483-خانم زهرا میــر زائی  فرزند علی مراد ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 153مترمربع مجزی از پالک 2000 فرعی واقع در سمیرم خیابان 

شیخ کلینی
9484-آقای مســعود آصفــی فرزند علیقربــان ششــدانگ یکبابخانه 
 به مســاحت 500 متر مربــع مجــزی از 2261 فرعی واقع در ســمیرم

 خیابان قدس 
9485- آقای وحید صادقی  فرزند امیر فرج ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1515 متر مربع مجزی از 2424 فرعی واقع در سمیرم 

اراضی کهله قصبه  

دوم : ابنیه و امالک مزرعه مهر ابواسحاق پالک 60 اصلی و فروعات ذیل :
468-آقای حمید رضا آصفی فرزندفتح اله  ششــدانگ یک قطعه زمین 

محصور به مساحت 300متر مربع مجزی از پالک 5 فرعی 
469- آقای سید مرتضی داودی  فرزند سید قنبر علی ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 202.5متر مربع مجزی شده  از پالک 41 فرعی  واقع در 

بلوار شهید قائم مقامی 
470-آقای عین اله سلطانی سمیرمی  فرزندفتح اله  ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 455متر مربع مجزی از پالک 77 فرعی
741-آقای احمد رضا قاسمی  فرزندجعفر قلی ششدانگ یک باب خانه  به 

مساحت 175متر مربع مجزی از پالک 76فرعی

سوم : ابنیه و امالک رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل:
684- آقای فرهادســمیعی   فرزند حسین  ششــدانگ یک قطعه باغ  به 
مساحت 6930متر مربع مجزی شــده از پالک 65فرعی واقع درسمیرم 

جاده ونک .
685- خانم دنا بهرامیان فرزند محمد حســن  ششــدانگ یک باب خانه 
به مساحت 214متر مربع مجزی شــده از پالک 14فرعی واقع درسمیرم 

خیابان شریعتی .
686-خانم محترم صابری   فرزند فتح اله  ششــدانگ یک باب خانه  به 

مســاحت 185 متر مربع مجزی شــده از پالک 14 فرعی واقع درسمیرم 
خیابان شریعتی.

687- خانم محسنه صادقی فرزند حسین  ششــدانگ یک قطعه باغ    به 
مساحت 12180متر مربع مجزی شده از پالک 84 فرعی واقع درسمیرم 

مزرعه رزجان
688- آقای وحید صادقــی فرزند امیر فرج  ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 5471 متر مربع مجزی گردیده از پالک 89فرعی 

واقع درسمیرم مزرعه رزجان
689-آقای وحید صادقــی فرزند امیر فرج  ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1415 متر مربع مجزی گردیده از پالک 127فرعی 

واقع درسمیرم مزرعه رزجان
690-آقایان  محمود صابری  و احمد صابری فرزندان عبدالخالق  موازی 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ششدانگ 
3690متر مربع مجزی از 289فرعی واقع در سمیرم مزرعه رزجان با لسویه 

چهارم : ابنیه و امالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:
938- خانم مرضیه کشاورز شهرستانی  فرزندعلی  ششدانگ یک باب خانه  

به مساحت 154متر مربع واقع در  شهر ونک   کوچه شهید عباس امیری
939- آقای علی محمد عسگری فرزند افراسیاب  ششدانگ یک باب خانه  

به مساحت232متر مربع واقع در شهر ونک 
940- آقای سعید  رضائی  فرزندقدرت اله  ششــدانگ یک باب خانه  به 

مساحت 265متر مربع واقع در شهر ونک 
941- خانم مریم باقری فرزند امیر قلی  ششــدانگ یــک باب خانه  به 

مساحت117متر مربع واقع در شهر ونک 
942- آقای علی رحیم امیری  فرزنداله داد ششــدانگ یک باب خانه  به 

مساحت229.2 متر مربع واقع در شهر ونک
943- خانم مرضیه کشاورز شهرستانی  فرزندعلی  ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مســاحت  198.50 متر مربع واقع در  شهر ونک  کوچه 

شهید گودرز ذوالفقاری
944- خانم مرضیه کشاورز شهرســتانی  فرزندعلی  ششدانگ یک باب  
خانه به مساحت 66.55  متر مربع واقع در  شهر ونک  کوچه شهید عباس 

امیری

پنجم  : ابنیه و امالک روستای خفر پالک 398 اصلی و فروعات ذیل:
1416-آقای فرهام بقولی زاده فرزند حســین ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 14630متر مربع 

49به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک و مــاده 86 آئین نامه 
 چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد 
باید از تاریخ اولین انتشــار نســبت به امالکی که به شــرح ردیف )الف( 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده ظرف مدت 90 روز و نســبت به امالک 
ردیف )ب( ظرف مدت 30 روز دادخواســت واخواهی خود را به این اداره 
تســلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده ها 
 معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض بایستی
 با تقدیم اعتــراض به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوائی 
 اقامه شده باشــد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشــعر بر طرح دعوی 

ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید اعتراضات یا گواهی کــه بعد از انقضاء 
 مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و وفق قســمت اخیر مــاده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت اســناد و امالک رفتار خواهد شد ضمنًا طبق ماده 65 
آئین نامه قانون ثبت اسناد و امالک حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود 
و در صورت مجلس مربوطه قیــد و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابــق ماده 20 قانون ثبت اســناد و 
 امالک و ماده واحــده تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت پذیرفته 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1399/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/02

م الف: 1080829 محمــد زمانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان سمیرم

آگهی تغییرات شرکت صنعت کاران فجر سروش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 601 

و شناسه ملی 14003638562
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره عبارتند 
از حمیدرضا دادخواه تهرانی به شــماره ملــی 1282335881 و محمد 
سلطانی به شــماره ملی 5499435669 و علی سلطانی به شماره ملی 
5499320799 که برای مدت دو سال انتخاب شدند. علیرضا هرندی 
فصیح به شماره ملی 1287883151 به ســمت بازرس اصلی و بهنام 
نادری به شماره ملی 5499418871 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری تیران و کرون 

)1095947(

آگهی تغییرات شرکت صنعت کاران فجر سروش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 601 

و شناسه ملی 14003638562
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حمیدرضا دادخواه تهرانی به شماره ملی 1282335881 به 
سمت رئیس هیئت و مدیره مدیرعامل و محمد سلطانی به شماره ملی 
5499435669 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی سلطانی به 
شمارملی 5499320799 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل حمیدرضا 
دادخواه تهرانی و یا نایب رئیس هیئت مدیره محمد ســلطانی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون )1095946(
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سخنگوی ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا در اصفهان:

روند نزولی کرونا در استان اصفهان متوقف شد
سخنگوی ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا در اصفهان گفت: عادی انگاری و رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشتی در زمینه استفاده از ماسک و فاصله گذاری در بسیاری از شهرستان ها، روند نزولی شیوع کرونا را در 
این استان متوقف کرده است.حجت ا... غالمی اظهار داشت: هم اینک شیوع کرونا و بیماری کووید ۱۹ در برخی 
شهرهای استان اصفهان صعودی یا ثابت است.وی ادامه داد: ادامه این روند بیانگر این است که به طور قطع در 
صورتی که حساسیت ویژه و خاص در زمینه رعایت شیوه نامه های بهداشتی نداشته باشیم به سمت شهرهایی 
با وضعیت نارنجی پیش خواهیم رفت.سخنگوی ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا در اصفهان افزود: در 
صورت ادامه این وضعیت باید به طور مجدد فعالیت  مشاغل و ترددها را کاهش دهیم که به طور قطع این امر در 
ادامه فعالیت مراکز تفریحی و رفاهی موثر خواهد بود و بسیاری از این مراکز تعطیل می شود.وی اضافه کرد: با 
توجه به در پیش بودن عید و ایام استقبال از نوروز از همه هم استانی ها تقاضا داریم با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، همچنین استفاده از ماسک از تکرار شرایط ابتدای سال جلوگیری کنند تا 
مجبور به تکرار شرایط خاص نوروز امسال برای سال بعد نشویم.غالمی ابراز امیدواری کرد که با رعایت دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی توسط مردم، شرایط و وضعیت کرونا هر روز بهتر از قبل شود و بتوانیم به استقبال 
نوروز با شهرهای آبی در استان اصفهان برویم.وی تعداد کل بیماران بستری در بیمارستان های استان را ۴۲۰ 

اعالم کرد که از این تعداد ۶۹ نفر در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند. 

با حضور مجازی وزیر بهداشت صورت گرفت؛ 

بهره برداری از چند دستگاه سی تی اسکن در اصفهان
در هجدهمین آیین پویش »راه سالمت« با حضور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به صورت ویدئو 
کنفرانس چند دستگاه سی تی اســکن در اصفهان به بهره برداری رسید.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در این مراسم گفت: با حمایت سازمان بهداشت جهانی سه دستگاه سی اسکن و چندین دستگاه 
دیگر در بیمارستان های گلدیس شاهین شهر، بیمارستان الزهرا، آیت ا... کاشانی و امین نصب شده است.

طاهره چنگیز با اشاره به اینکه این طرح ها در راستای باالبردن سرعت درمان های مرتبط به صورت همزمان 
در چند استان به بهره برداری رسیده ، افزود: این دستگاه ها کاربرد زیادی در تشخیص کووید ۱۹ دارند.

رشد 6۵ درصدی صدور نسخه الکترونیک در کاشان
پزشکان کاشانی امسال۲۵۰ هزار نسخه الکترونیک صادر کرده اند که به نسبت پارسال ۶۵ درصد رشد 
داشته است.مدیر درمان تامین اجتماعی منطقه کاشان گفت: با هدف کاهش انتقال آلودگی از طریق 
دفترچه های بیمه، تاکنون بیش از۹۰ درصد پزشــکان از طرح نســخه الکترونیک استقبال کرده اند. 
علی محمد حق پناه نوبت دهی تلفنی، استفاده از منشــی دیجیتال و راه اندازی سیستم غیرحضوری 
کمیسیون پزشکی را از دیگر خدمات مدیریت درمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از ازدحام بیماران 
در مراکزدرمانی و قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا بیان کرد.وی افزود: ماهانه ۲۵ میلیارد تومان و ساالنه 

۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای درمان بیماران زیرپوشش تامین اجتماعی منطقه کاشان هزینه می شود.

خیرانی که نوعروسان را راهی خانه بخت کردند
همزمان با ماه مبارک رجب، با دستان پرخیر خیران، ۶۴۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند زیرپوشش 
کمیته امداد استان اصفهان اهدا شد.مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: این تعداد جهیزیه شامل 
لوازم خانگی ازجمله یخچال، اجاق گاز، ماشین لباس شویی، چرخ گوشت، کتری برقی، آبمیوه گیری، 
جاروبرقی، فرش، پتو و ظروف آشپزخانه در آیینی برای آغاز زندگی مشترک به این نوعروسان در استان 
اهدا شد.کریم زارع افزود: با اهدای این ۶۴۰ سری جهیزیه هزار و ۲۸۰ عروس و داماد در ماه پر خیر و 

برکت رجب و در میالد مبارک حضرت علی علیه السالم آغاز زندگی مشترک خود را جشن می گیرند.

با مسئولان 5جامعه

زلزله اخیر تمام نیروهای امدادی استان را در حالت آماده باش قرار داد؛

دلهره در پادنا

در ســاعات پایانی چهارشنبه شب هفته  پریسا سعادت
گذشته در حالی که مردم و مسئوالن دو 
اســتان اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد خود را برای چند روز طوفانی 
همراه با سرمای شدید هوا آماده می کردند، سی سخت از توابع منطقه 
پادنای استان کهگیلویه و بویراحمد، جایی هم مرز با سمیرم اصفهان 
لرزید. زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۶ دهم ریشتر ، ساعت ۲۲ و ۵ دقیقه 
و ۳۴ ثانیه ؛چهارشنبه شب شــهر سی سخت مرکز شهرستان دنا را در 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد لرزاند. مرکز لرزه نگاری کشور اعالم کرد 
این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.براساس 
این گزارش ،زلزله در فاصله ۱۰ کیلومتری سی ســخت در کهگیلویه و 
بویراحمد ، ۱۹کیلومتری کمه در استان اصفهان و ۲۴ کیلومتری یاسوج 

مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده است .
این زمین لرزه در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت هم احساس 
شــد. هر چند این زلزله خوشــبختانه خســارت های جانی و فوتی 
نداشت؛ اما زیر ســاخت ها و بســیاری از جاده ها و تاسیسات در دو 
استان اصفهان و کهگیلویه آســیب جدی دیده است. تخریب منازل 

مسکونی به خصوص در مناطق محروم و روستایی و از بین رفتن راه 
های جاده ای، جدی ترین آســیب هایی است که تا کنون اعالم شده 
اســت. در برخی از روســتا های منطقه همچنان برق به دلیل رانش 
زمین قطع اســت. بارش باران و کاهش بســیار زیاد دمــا در منطقه 
اسکان و کمک به آسیب دیدگان را دشــوارتر کرده است. بارندگی ها 
به حدی بوده که فرماندار ســمیرم اعالم کرد به دلیل بارش ها اعالم 
دقیق خســارت های وارده به این منطقه امکان پذیــر نبود. مدیر کل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اعالم کرده که برآوردها نشان از 
ایجاد خسارت برای ۳۲۹ واحد مســکونی در این منطقه دارد. وی با 
بیان اینکه زلزله اخیر خسارتی به شبکه آب برخی روستاها وارد کرد و 
کدورت آب را باال برد، گفت: در برخــی نقاط جاده ای در پادنای علیا و 
خفر ســمیرم ریزش کوه اتفاق افتاد که بازگشایی شد و شبکه آب نیز 

درحال تعمیر است.
شیشه فروش از اعالم کمک استان اصفهان به سی سخت خبر داد و 
گفت: پنجشنبه شب گذشته ۲۰۰ تخته چادر به این منطقه ارسال شد 
و تیم های امدادی همچنان در آماده  باش هستند. مدیرکل مدیریت 

بحران استان همچنین از وقوع پس لرزه ۳.۶ در سی سخت خبر داد 
و گفت: این پس لرزه خسارتی نداشــت و تیم های امدادی در آماده  
باش هستند، همچنین تیم های ارزیاب نیز برای برآورد خسارات در 
منطقه حضور دارند. غفور راســتین، مدیر مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان نیز از استقرار و آماده باش اورژانس۱۱۵ برای 
خدمت رسانی به مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: چند کد عملیاتی و 
اتوبوس آمبوالنس جهت پوشش زلزله منطقه پادنا و چند کد عملیاتی 
جهت پوشــش زلزله منطقه بیده استقرار پیدا کرده اند و ۱۰ آمبوالنس 
و اتوبوس آمبوالنس نیز به منطقه اعزام شــدند.وی با اشاره به اینکه 
بیمارستان های شهرستان های سمیرم و شهرضا در حال آماده باش 
هستند، گفت: خوشبختانه تعداد مصدومان حادثه ۵ نفر بیشتر نبود 
که جراحت جزئی داشــته اند. زلزله در منطقه عالوه بر خســارت به 
خانه ها و تاسیســات، موجب مرگ هزاران قطعه ماهی در حوضچه 
های پرورش ماهی به دلیل خرابی زیر ســاخته ها و شدت زلزله نیز 
شده است؛ خسارت های سنگینی که تقریبا به دلیل تمرکز باالی این 

حوضچه ها در این منطقه بسیار زیاد برآورد می شود.

بارش باران و کاهش بسیار زیاد دما در منطقه اسکان و 
کمک به آسیب دیدگان را دشوارتر کرده است. بارندگی 
ها به حدی بوده که فرماندار سمیرم اعالم کرد به دلیل 
بارش ها اعالم دقیق خسارت های وارده به این منطقه 

امکان پذیر نبود
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

فقدان سند مالکیت
12/2 خانم اعظم علی مددی و برابر تقاضای وارده 4036195 مورخ 1399/11/14 
و باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده نامبرده 
مدعی هستند که سند مالکیت ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان به مساحت 60/3 
متر مربع به شماره پالک 9 فرعی مجزا از 357 اصلی به انضمام انباری قطعه 22 به 
مساحت 0/95 متر مربع و بانضمام پارکینگ قطعه 54 به مساحت 9/9 متر مربع واقع 
در بخش یک حوزه ثبتی کاشان شماره ذیل ثبت 50204 در صفحه 332 دفتر 186 
به نام خانم اعظم علی مددی ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است . 
ضمنا پالک فوق برابر ســند رهنی 190366 مورخ 1391/12/21 دفتر 2 کاشان در 
قبال مبلغ 457280449 ریال در رهن بانک مسکن شعبه محتشم کاشان قرار گرفته 
است . که به علت جابجایی مفقود شده اســت چون درخواست صدور سند مالکیت 
 المثنی نموده طبق تبصره یک مــاده 120 اصالحی آیین نامــه قانون ثبت آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 1095572 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت

12/3 بموجــب تقاضــای وارده 4034959 - 1399/11/08 به اســتناد دو برگ 
استشهادیه مصدق پیوست که امضا شــهود رســما گواهی گردیده آقای علیرضا 
ابوالفضلی مدعی اند که ششــدانگ اعیان آپارتمان به مســاحت 80/34 متر مربع 
شماره 6022 فرعی مفروز و مجزی از 5978 فرعی از 33 اصلی قطعه هفتم در طبقه 
همکف بخش دو کاشــان بانضمام پارکینگ قطعه سوم به مساحت 12/5 متر مربع 
در دفتر 730 صفحه 247 به نام علیرضا ابوالفضلی ثبت و ســند مالکیت به شــماره 
 چاپی 124409 صادر و تســلیم گردیده اســت و به علت جابجایی مفقود گردیده . 
چون درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصــره یک ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس مدعــی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
وسند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد و اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد.. ضمنا برابر 
 سند رهنی شــماره 57538 - 1391/11/03 دفتر 26 کاشان در رهن بانک تجارت 
می باشد . م الف: 1095578 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

کاشان 
تحریر ترکه

12/4 ریاست محترم شعبه اول شورای حل اختالف برخوار)دولت آباد(
 احتراماً عطف به پرونده کالسه ی 601/99 موضوع دادخواست خانم زهرا بویراحمدی 
بابا منصوری فرزند حســن علیه محمد ســهرابی فرزند داوود به خواسته ی مطالبه 
نفقه ی معوقه زوجه و فرزند مشترک به استحضار عالی می رساند اینجانبه در موعد 
مقعر در دفتر آن شعبه محترم حاضر و پس از مطالعه ی پرونده مطروحه با خواهان 
مصاحبه حضوری نموده نظرات ایشان استماع گردید. علیهذا با توجه به مطالب فوق 
و بررسی های الزم و مالحظه مندرجات پرونده شئونات زوجه و جمیع جهات و عوامل 
موثر در قضیه بدینوسیله منطبق با قرار کارشناسی آن شعبه محترم نفقه زوجه و فرزند 
به شرح ذیل تعیین و برآورد میگردد. نفقه زوجه:خانم زهرا بویراحمدی بابا منصوری  از 
تاریخ99/6/1 لغایت 99/11/30 به ماخذ روزانه 300/000 ریال و ماهیانه 9/000/000 
ریال و جمعاً 54/300/000 ریال تعیین و در صورت برقراری شرایط فعلی و استحقاق 
زوجه نفقه ی وی تا زمان صدور رای ماهیانه 9/000/000 ریال برآورد می گرد.  نفقه 

ی فرزند مشترک: نگین سهرابی 12 ساله از تاریخ 6/ 10/ 99 )ثبت دادخواست( به 
صدور جاری و مســتمر روزانه 220/000 ریال و ماهیانه 6/600/000 ریال تعیین و 
برآورد میگردد. م الف:1095727 زهرا ســبزعلی خیر آبادی کارشناس رسمی 

دادگستری امور نفقه
ابالغ رای

12/5 کالسه پرونده : 504/99 ش ح1 ، شماره دادنامه :  722  ، مرجع رسیدگی : شعبه 
اول شــورای حل اختالف برخوار، خواهان : مریم افشاری   به آدرس: دولت آباد- خ 
شهید محمد داوری -کوچه 17 شهریور پالک 41 ، خوانده : بهروز قلی زاده  به آدرس 
مجهول المکان خواسته : مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک، گردشکار : پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید : رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست مریم افشاری بادجانی به طرفیت 
بهروز قلی زاده به خواسته مطالبه نفقه معوقه خود و فرزند مشترک و تعیین نفقه آتی با 
احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان فتوکپی 
مصدق ســند نکاحیه که داللت بر زوجیت دائم زوجین دارد و اینکه به محض وقوع 
عقد نکاح به طور صحت حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می گردد و از 
وظایف زوج پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک می باشد و و زوج دلیلی که داللت بر 
پرداخت نفقه زوجه و فرزند می باشد به شورا ارائه ننموده است و نظریه کارشناسی که 
مصون از اعتراض مانده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 
198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1102 و 1106 و1199 قانون مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  207/900/000ریال بابت نفقه معوقه زوجه از 
تاریخ 97/1/1لغایت 99/10/30 و پرداخت مبلغ 13/300/000ریال بابت نفقه فرزند 
)امیر علی قلی زاده( از تاریخ 99/8/21 لغایت 99/10/30 و پرداخت مبلغ 3/175/000 
ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعالم می دارد و نیز نفقه مستمر فرزند مشترک از 
تاریخ 99/11/1 ماهیانه مبلغ 5/700/000ریال تعیین می گردد و نفقه مستمر زوجه 
به شرط استحقاق زوجه از تاریخ 99/11/1ماهیانه مبلغ 7/500/000ریال تعیین می 
گردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شــعبه و مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان برخوار می باشد . م الف : 1095729  سید حسام الدین ارشش قاضی 

شورای حل اختالف شعبه اول حوزه قضایی برخوار
تحدید حدود اختصاصی

12/6 شماره نامه:139985602033004229-1399/11/28 نظر به اینکه تمامی 
ششدانگ قطعه زمین معروف زیرسمون  پالک ثبتی 485 فرعی از 129- اصلی  واقع 
در روسای جزن جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم 
شکوه احمدی جزنی فرزند حسن در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1399/12/24  ساعت 10 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:1096766 علی جوانی  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

12 شــماره آگهــی: 139903902003000193 شــماره پرونــده:  /7
139804002003003875 آگهــی مزایــده پرونــده اجرائی به شــماره بایگانی 
9805452/1 ، 1- چهارده سهم مشاع از ششصد و چهل و هشت سهم عرصه و اعیان 
متن سهم: چهارده هفتاد و دو سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ عرصه و اعیان، 2- یازده 
سهم مشاع از سیصد و پنجاه و یک ســهم عرصه و اعیان ) جمعًا دویست و بیست و 
سه، چهارصد و شصت و هشتم سهم مشاع از نه سهم از ششدانگ( پالک شماره 556 
فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت )0( متر مربع به آدرس: 

اصفهان خیابان کهندژ خیابان حجازی صحرای کوهانســتان محله مهدیه تقاطع 
کوچه گلها و یاس با کدپستی 35611-81866 بشماره چاپی 867621 و 867277 
سری ب سال 94 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 13950302025004399 و 
13950302025004028 ثبت و صادر شده است . با حدود و مشخصات: شمااًل: به 
جاده عمومی ، شرقًا: به جوی صحرایی، جنوبًا: به شماره 560 فرعی، غربًا: به شماره 
555 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشــناس رسمی پالک مذکور یک 
باب منزل مسکونی خشت گلی با سقفهای چوبی و قدمت ساخت تقریبی 60 سال 
است که بخش هایی از آن در قباله های عروســهای خانواده مالک قرار داده شده و 
اصل سند مالکیت نیز مشاعی است. کاربری ملک یاد شده کشاورزی داخل محدوه 
قانونی شهر می باشد و بنا به اعالم شهرداری به دلیل بازنگری کاربری های کشاورزی 
داخل محدوده شهر طی دو سال آینده امکان صدور پروانه برای ملک یاد شده وجود 
ندارد. دارای سند جلدی و ثبت دفتر امالک بوده و با توجه به مصوبه مورخ 96/12/23 
مجلس شورای اسالمی استانداردسازی شده و نه سهم ششدانگ در دو مرحله یک 
بار به 351 سهم ششدانگ تبدیل و مرتبه دیگر به 648 سهم ششدانگ تبدیل گردید 
و دارای مالکین متعدد می باشد و با توجه به کروکی ابرازی محل به صورت سه باب 
خانه قدیمی با قدمت باالی 60 سال و با سند مشاع به صورت مفروض در سه قطعه 
در تصرف مالکین می باشد که سهم آقای غالمرضا کریم پورکوهستانی )بدهکار( 
در قطعه اول شمالی که به مساحت 777 متر مربع است و جمع هر دو رقبه فوق معادل 
شصت و سه متر مربع و هشتاد نه صدم متر مربع )63/89( از 1207 متر مربع می باشد 
و شامل ســاختمان قدیمی، با حیاط و باغچه جنوبی می باشد ملکی آقای غالمرضا 
کریم پور کوهســتانی که در قبال طلب خانم الهام سیفی پور بابت مهریه مندرج در 
سند نکاحیه شماره 12759 مورخ 1386/08/19 دفترخانه ازدواج شماره 99 اصفهان 
توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 در شعبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه 
اجرای اسناد رسمی اصفهان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه 
یک میلیارد و دویست و هفتاد و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال )1/277/800/000 
ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
 وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامــه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
99/12/2 درج و منتشر می گردد  توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده باید ده 
درصد مبلغ پایه مزایده را ر صورت اطمینان از برگزاری مزایده پرداخت گردد و ارائه 
اصل فیش واریزی به همراه  تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است 
برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش. م الف:1097153 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/8 شماره نامه: 139985602025014651-1399/11/29 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 11/8476 مجزی شده از 11/74 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنــام فرهاد رنجبر علون آبادی فرزند محمد 
علی به شناسنامه 2392 شماره ملی 1285009517 در جریان ثبت است و رای شماره 
139960302025014371 مورخ 99/06/17 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر 
ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 

و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیر از ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/12/24 روز یکشــنبه ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعــوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
م الف: 1097139 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی خاکپی 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 257 

و شناسه ملی 10840110319 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمدرضا مزروعی سبدانی به شماره ملی 1290117179 
به سمت رییس هیئت مدیره و مهدی ســلطانی تهرانی به شماره ملی 
1288992408 به سمت مدیرعامل و فاطمه مزروعی سبدانی به شماره 
ملی 5100193166 به سمت نایب رییس هیئت مدیره برای مدت دو 
سال تا تاریخ 1401/11/15 انتخاب شدند. و کلیه اوراق بهادار و اسناد 
مالی و تعهدات شرکت با امضا آقای محمدرضا مزروعی سبدانی رییس 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر اســت اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

میمه )1095945(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و ساختمانی محکم بنا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 219 

و شناسه ملی 10260248499 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به نشانی اســتان اصفهان ، شهرستان گلپایگان ، بخش 
مرکزی ، دهستان نیوان ، آبادی منطقه صنعتی گلپایگان، محله شهرک صنعتی گلپایگان 
، جاده خوانسار ، بلوار صنعت ، پالک 230 ، طبقه همکف کدپستی 8787133574 تغییر 
یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )1095944(

آگهی تغییرات شرکت روستایی سعید آباد شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 21 و شناسه ملی 10260007273 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/08/29 و به استناد نامه 
شــماره 205/3/184/1084 مورخ 1398/12/21 اداره تعاون روستایی شهرستان 
گلپایگان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زین العابدین زهری به کد ملی 1219839361 
و ابوالفضل اکبری به کد ملی 1219837199 به ترتیب به سمت بازرس اصلی و عل 
البدل شرکت برای مدت 1 سال انتخاب گردیند. ترازنامه و صورتحساب سود وزیان 
سال مالی 1397 تصویب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )1095948(
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مروری بر بازیکنانی که در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کردند؛

 از علی دایی تا مهدی طارمی
در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ  سمیه مصور
قهرمانان اروپا، تیم های پورتوی پرتغال و 
یونتوس ایتالیا مقابل یکدیگر قرار گرفتند که این دیدار با برتری دو بر 
یک تیم پورتو به پایان رســید. مهدی طارمی، بازیکن ایرانی تیم پورتو 
در این مسابقه درخشش خوبی داشــت و توانست در دقیقه دو بازی 
روی تیزهوشی اش گل نخست تیمش را به ثمر برساند، گلی که شیرازه 
تیم پرآوازه ایتالیایی را از هم پاشید و باعث شد یاران رونالدو نتوانند 
پیروز از این میدان خارج شــوند.طارمی با گلی که در این دیدار به ثمر 
رساند، به پنجمین بازیکن ایرانی تبدیل شد که در لیگ قهرمانان اروپا 
موفق به گلزنی شده است. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت 

به این بازیکنان.

مهدی طارمی
طارمی در فصل 2019-2020 به ریوآوه آمد و بعد از حضور در الغرافه قطر 
در اولین فصل حضورش در لیگ های اروپا توانایی اش را نشان داد.

او در اولین فصل حضورش  در ریوآوه با زدن 18 گل در کنار وینیسیوس 
و بیزی از بنفیکا بهترین شد. بعد از این درخشش سیل پیشنهادها به 
سوی طارمی روانه شد. تیم های اسپورتینگ، بنفیکا و پورتو از پرتغال 

وارد عمل شدند
. مهاجم ایرانی برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا پیشــنهاد پورتو را 
قبول کرد و با مبلغ 5 میلیون یورو به این تیم ملحق شد. مهاجم گلزن 
ایرانی تنها 63 ثانیه زمان نیاز داشــت تا از اشتباه بنتاکور استفاده کند 
و دروازه یوونتوس را باز کند. طارمی، دومین گل ســریع تاریخ لیگ 
قهرمانان اروپا در مراحل حذفی را به ثمر رســاند. پیش از این داوید 
آالبا، بازیکن بایرن مونیخ در سال 2013 بعد از 24 ثانیه از شروع بازی 
گلزنی کرده بود. طارمی در ماه گذشــته به عنوان بهترین بازیکن لیگ 
پرتغال انتخاب شده بود. او همچنین به دومین بازیکن ایرانی تاریخ 

تبدیل شد که به یوونتوس گل زده است. 

 علی دایی
علی دایی با تیم های بایرن مونیخ و هرتابرلین آلمان در رقابت های 
لیگ قهرمانان اروپا حضور داشته اســت. دایی که بهترین گلزن ملی 
فوتبال جهان اســت در این رقابت ها موفق به ســه بار گلزنی در این 

رقابت ها شده است.
 علی دایی، سابقه بازی در تیم های قطری و اماراتی را نیز در کارنامه 

دارد. او با زدن 109 گل در 149 بازی ملی، رکورد بیشــترین گل زده در 

بازی های ملی فوتبال مردان جهان و با زدن 14 گل، رکورد بیشــترین 
گلزنی را در ادوار جام ملت های آسیا در اختیار دارد.

مهدی مهدوی کیا
مهدوی کیا در سال 1998 به باشــگاه بوخوم پیوست و در سال 1999 
به باشگاه هامبورگ رفت و 8 ســال عضو این تیم بوندس لیگا بود که 
با تمام شدن قرارداد خود در ســال 200۷ به تیم اینتراخت فرانکفورت 

پیوست.
وی در ســال 1388 پس از فســخ قرارداد با تیم فرانکفــورت به تیم 
اســتیل آذین پیوســت .مهدوی کیا در مجمــوع 250 بــار - تا پایان 
فوریــه 2009 - در بوندس لیــگا بــه میــدان رفتــه  و 29 گل به ثمر 
رسانده اســت. او در جریان رقابت های لیگ قهرمانــان اروپا دو بار 
 موفق به گلزنی شــده که یکی از این گل ها را به تیم یونتوس در سال 

2004 زده است.

 علی کریمی
 علی کریمی نیز در جریان رقابت های لیــگ قهرمانان اروپا موفق به 
گلزنی شده است. کریمی در ســال 2005 )1384(، به باشگاه بایرن 
مونیخ در بوندس لیگای آلمان پیوســت و طی دو سال حضورش در 
این باشگاه ضمن انجام 42 بازی رسمی، قهرمانی جام حذفی و لیگ 

را هرکدام یک بار تجربه کرد.

 سردار آزمون
ســردار آزمون که هم اکنون به عنوان یک مهاجم برای تیم زنیت سن 
پترزبروگ بازی می کند، موفق ترین بازیکن ایران در لیگ قهرمانان 

اروپا در عرصه گلزنی است.
 وی که به غیر از تیم زنیت ســن پترزبورگ، در تیم های روســتوف و 
روبین کازان نیز توپ زده در لیگ قهرمانان اروپا موفق شــده 4 گل به 

ثمر برساند.

»بوفون« به خاطر استفاده از الفاظ ناشایست جریمه شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایتالیا، جان لوئیجی بوفون سنگربان تیم فوتبال یوونتوس را به دلیل 
استفاده از الفاظ ناشایست مقابل تیم فوتبال پارما در تاریخ 19 دسامبر سال 2020 )29 آذر( مبلغ پنج 
هزار یورو جریمه نقدی کرد.دلیل جریمه 
با تاخیر بوفون محرز نبودن تخلف او بوده 
است، چرا که در ابتدا مشخص نبود که چه 
کسی آن اصطالح ناشایســت را به زبان 
آورده است. زمانی که اعالم شد این تخلف 
از بوفون ســر زده، گمانه زنی هایی درباره 
احتمال محرومیت یک جلسه ای وی هم 
مطرح شد که در نهایت کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال ایتالیا به جریمه نقدی 
این بازیکن 43 ساله بسنده کرد.بوفون، 
اولین بازیکن در فصل جاری فوتبال ایتالیا نیست که به خاطر به کار بردن الفاظ ناپسند جریمه می شود. 
پیش از او برایان کریستانته، مدافع تیم فوتبال رم و مانوئل التزاری بازیکنان تیم فوتبال التزیو به همین 
دلیل جریمه شده اند.از زمان برگزاری بازی ها در ورزشگاه های خالی از جمعیت به دلیل شیوع کرونا و 
سکوت حاکم بر استادیوم ها، به کار برده شدن الفاظ نامناسب توسط بازیکنان برای آنها بیش از گذشته 
دردسرساز شده ، چرا که شناسایی افراد متخلف و شنیدن آنچه به زبان می آورند، آسان تر شده است.

جزئیات پیشنهاد جنجالی منچستر سیتی به »مسی«
منچسترسیتی طی فصول اخیر یکی از مشتریان جدی لیونل مسی، کاپیتان تیم بارسلونا بوده است.با 
وجود اینکه قرارداد مسی در تابستان آینده خاتمه می یابد طی هفته های گذشته شایعه شده بود او به 
عنوان بازیکن آزاد می تواند برای مقصد آینده اش تصمیم بگیرد و یکی از این باشگاه ها منچسترسیتی 
خواهد بود.نشریه سان در گزارشی مدعی شد باشگاه منچسترسیتی قرارداد پنج ساله پیشنهادی خود 
برای لیونل مسی را از 600 میلیون پوند به 430 کاهش داده ؛ اما همچنان به دنبال جذب این بازیکن 
ارزشمند است.مسی در بارسلونا روزهای موفقی را سپری نمی کند و با توجه به عدم حضور تیمش در 
کورس صدرنشینی اللیگا، در لیگ قهرمانان اروپا هم اخیرا مقابل پاری سن ژرمن چهار بر یک در باب 

مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا شکست خورد.

AFC و باز هم یک تصمیم عجیب
 بعد از آنکه کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد به دلیل شــیوع کرونا بار دیگر رقابت های انتخابی 
جام جهانی از جمله گروه C که تیم ملی فوتبال ایران نیز در آن حضور دارد به تعویق افتاده اســت، 
برنامه جدید و عجیبی برای آن اعالم شد. چندی پیش دیدار قطر و مالدیو در دوحه قطر در انتخابی 
جام جهانی برگزار شد که با برد پرگل قطری ها به پایان رســید. حاال نیز کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اعالم کرده اســت چهار دیدار به تعویق نخواهد افتاد و فروردین ماه ســال 1400 برگزار می شود که 
به احتمال زیاد به خاطر شــرایط کرونایی حاکم بر این کشورهاســت:نپال- استرالیا ،عربستان- 
یمن،تاجیکستان -مغولستان ،ژاپن- مغولستان .این در حالی است که هنوز نحوه میزبانی سایر 
بازی ها از جمله ایران مشــخص نیســت. تیم ملی فوتبال ایران در دور رفــت برابر بحرین و عراق 
مهمان بود و اکنون مشخص نیست در بازی های برگشت در چه کشوری باید به میدان برود. سوال 
دیگر اینجاست عالوه بر از دست دادن امتیاز میزبانی، چرا بعضی کشورها باید با فاصله زمانی زیاد 
به میدان بروند ولی چند کشــور از جمله ایران باید بازی های خود را فشرده برگزار کنند که احتمال 
مصدومیت نیز در این شرایط وجود دارد. باید دید کنفدراسیون فوتبال آسیا می تواند شرایط برابری 

برای تیم های قاره فراهم کند یا خیر.

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

نمایی زیبا از 
 ورزشگاه پوشیده
 از برف در مشهد

 به دنبال بارش گســترده برف در 
مشــهد، ورزشــگاه امام رضا )ع( 
این شهر از برف پوشیده شد که در 
این عکس نمایی زیبا از ورزشگاه 
پوشــیده از برف امام رضــا )ع( را 

مشاهده می کنید.

»حسینی« به دنبال تکرار خاطرات شیرین اصفهان
مجتبی حسینی در مدت دو فصل سابقه دســتیاری یحیی گل محمدی در تیم ذوب آهن را دارد و 
سپس پس از برکناری گل محمدی از سرمربی گری ذوب آهن جانشین وی در این تیم شد. در مدت 
دو فصلی که حسینی  مربی تیم ذوب  آهن بود آنها دوبار موفق به فتح جام حذفی شدند و توانستند 
سهمیه مستقیم دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورند،پس از شکست برابر استقالل در 
شهریور 95 مجتبی حسینی جانشین یار دیرینه خود یحیی گل محمدی شد و توانست تیمی را که 
در قعر جدول قرار داشت، به رتبه چهارم جدول برساند و با توجه به حذف نفت تهران)قهرمان جام 
حذفی( از آسیا این تیم سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد.حال مجتبی حسینی 
که دوباره در شرایطی مشابه چهارفصل قبل هدایت ذوب آهن را عهده دار شده امیدوار است تا بتواند 
این تیم را از شرایط بحرانی اش نجات دهد و دوباره خاطراتی خوب از ذوب آهن  برای او به جا بماند.

ذوب آهن هم اکنون با 11 امتیاز در رتبه چهاردهم جدول قــرار دارد و در اولین دیدار خود با هدایت 
مجتبی حسینی در هفته شانزدهم باید در دیداری خارج از خانه برابر فوالد خوزستان صف آرایی کند.

استقبال »مجید حسینی« از افزایش دستمزدش
سایت »صباح« ترکیه خبر داد مسئوالن باشگاه ترابزون اسپور اقدام رسمی برای تمدید قرارداد 
مجید حســینی مدافع ایرانی خود انجام دادند.اولین جلسه مســئوالن ترابزون با مدافع ایرانی 
تشکیل شد. در این جلسه ترابزون پیشنهاد تمدید قرارداد با افزایش دستمزد را به حسینی ارائه 
کرد که با استقبال مدافع ایرانی همراه شد.مجید حسینی در سال 2018 از استقالل راهی ترابزون 
اسپور شد. مدافع ایرانی در طول 2 و نیم سال گذشته عملکرد خوبی برای تیم ترکیه ای داشته به 

همین خاطر مسئوالن باشگاه به دنبال تمدید دوباره قرارداد این بازیکن هستند.

»علی آل کثیر« اولین خروجی نقل و انتقاالت زمستانی
در شرایطی که نقل و انتقاالت زمســتانی فوتبال ایران از امروز آغاز می شود، علی آل کثیر مهاجم 
نفت آبادان طی مذاکره با کادرفنی و مدیران این باشــگاه به همکاری خــود با این تیم پایان داد 
و اولین خروجی این باشــگاه لقب گرفت.آل کثیر که فرصت چندانــی در نیم فصل اول در جمع 
شاگردان سیروس پورموسوی به دست نیاورده بود، طی مذاکره با این تیم برای دریافت رضایت 
نامه اقدام کرد و در نیم فصل دوم در تیم دیگری کار را دنبال خواهد کرد.مشکالت نفت آبادان باعث 
شده به رغم ارائه لیست جذب نفرات جدید برای تقویت این تیم، طالیی پوشان نتوانند مذاکره ای 
را در دستور کار قرار دهند و فروش بازیکن را نیز در اقدامی جنجالی در دستور کار قرار داده اند که 

این موضوع با واکنش تند و اعتراض هواداران این تیم نیز همراه بوده است.

لیگ تعطیل شد تا تیم ها استراحت کنند
مسئول کمیته برگزاری مســابقات ســازمان لیگ در خصوص تغییر یکباره برنامه سازمان لیگ 
در فاصله پنج روز به شروع مسابقات هفته شــانزدهم و تعویق یک هفته ای بازی ها گفت: وقتی 
برنامه فیفا و ای اف اسی تغییر کرده، دیگر ما کجا هســتیم. ما هم متناسب با فیفا و ای اف سی 
برنامه هایمان را تغییر می دهیم. ســهیل مهدی ادامه داد: کرونا کاری کرد تا برنامه های فیفا هم 
دست خوش تغییر شــود و در ایران هم نمی توانیم کاری غیر از این انجام دهیم. ضمن اینکه این 
وقفه موجب می شود تا تیم ها یک مقدار استراحت بیشتری انجام دهند و ریکاوری داشته باشند 
تا با بازیکنان جدید بازی های خود را انجام بدهند.مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ 
یادآور شد: امروز نقل و انتقاالت شروع می شــود و تیم ها فرصت مناسبی نداشتند تا از بازیکنان 
جدید خود در تمرینات و بازی ها استفاده کنند. ما هم هیچ خللی در برنامه تیم ها ایجاد نکردیم 

و همان برنامه قبلی را پیش می بریم.

خبر  روز

بانوی دونده کم بینا به 
دنبال سهمیه پارالمپیک

تنها بانــوی دونده کم بینای کشــورپس از 
کسب مدال نقره مســابقات جهانی امارات 
در دوی 400 متــر، اظهار کرد: برای کســب 
سهمیه پارالمپیک توکیو و تایید کالس بندی 
پزشکی با هزینه شــخصی خود که چیزی 
حدود 50 میلیون تومان بود در مســابقات 
جهانی امارات شرکت کردم که متاسفانه با 
ثبت رکورد 60 ثانیه در دوی 400 متر موفق به 
کسب سهمیه ورودی بازی های پارالمپیک 
توکیو نشــدم.هاجر صفرزاده، رکورد مدنظر 
کمیته ملی پارالمپیک برای کســب سهمیه 
ورودی بازی های پارالمپیــک توکیو را 5۷ 
ثانیه عنوان کرد و افزود: برای دســتیابی به 
این رکورد پیش از اعزام به مسابقات جهانی 
امارات، مدت 10 روز با هزینه شخصی خود 
)که چیزی حدود 15 میلیون تومان بود( در 
کیش اردو زدم. هر چند  در امارات ســهمیه 
کسب نکردم، اما عملکردم راضی کننده بود 
و امیدوار به کسب ســهمیه در رکوردگیری 
اسفندماه هســتم.تنها بانوی دونده کم بینا 
پیرامون این پرســش که آیا مــی توانید در 
رکوردگیری اســفند به رکورد مدنظر کمیته 
ملی پارالمپیک دست پیدا کنید، خاطرنشان 
کرد: طی یک سال گذشــته حتی با وجود 
کرونا تمرینات منظم و فشرده ای داشتم تا 
بتوانم سهمیه پارالمپیک را کسب کنم،  از نظر 
آمادگی بدنی در شــرایطی قرار دارم که چند 
ماه گذشــته در رقابت های لیگ باشگاهی 
افراد غیرمعلول در دوی 400 متر توانســتم 
رکورد 58 ثانیه را ثبت کنــم، بنابراین یقین 
دارم که در رکوردگیری  که در 21 اسفند برگزار 
می شود، ســهمیه دوی 400 متر زنان را به 
خود اختصاص خواهم داد.صفرزاده در پایان 
گفت: برای حفظ آمادگی بدنی خود جهت 
شرکت در مسابقات رکوردگیری دوومیدانی 
تمرینات خود را در اصفهان زیر نظر مربی ام 
شــروع کردم تا بهترین عملکرد را در مرحله 
پایانی مسابقات کسب سهمیه داشته باشم 
و برای اولین بار به عنوان تنها بانوی دونده کم 

بینا راهی توکیو شوم.

مستطیل سبز شانس حضور بانوان وزنه  بردار برای المپیک
به دنبال افزایش تعداد نمونه های دوپینگ وزنه برداران کشورمان، ایران با جریمه مواجه و اعالم شــد این تیم می تواند با دو سهمیه مردان و دو سهمیه زنان در 
المپیک توکیو حضور پیدا کند. هرچند هنوز وضعیت سهمیه مردان مشخص نشده و مسابقات آسیایی در فروردین ماه تعداد سهمیه ها را مشخص خواهد کرد، 
درباره بانوان وضعیت به گونه ای دیگری خواهد بود.با توجه به اینکه وزنه برداری بانوان رشته ای نوپا در کشورمان است، با وجود تمام تالش هایی که انجام شده، 
رکوردهای آنها با رکوردهایی که برای کسب سهمیه و مدال الزم است، هنوز فاصله زیادی دارد، اما این بدین معنا نیست که وزنه برداران بانوی ایرانی هیچ شانسی 
برای تجربه اولین المپیک شان نداشته باشند، هرچند که موضوع حضورشــان در المپیک با وایلدکارت هم عمال منتفی است.محسن بیرانوند، دبیر فدراسیون 
وزنه برداری در این باره گفت: باید ببینیم دختران به چه رکوردی می رسند. با توجه به اینکه قوانین می گوید نفر اول هر قاره می تواند به المپیک راه یابد، دختران 
ما یک شانس دارند. هشت نفر اول هر وزن مستقیم به المپیک راه پیدا می کنند و در این بین ممکن است مثال نفر نهم یک وزن، بتواند با سهمیه قاره ای سهمیه 

بگیرد. پریسا جهان فکریان و الهام حسینی دو نفری هستند که می توانند همچنان امیدوار باشند، البته این بستگی به عوامل زیادی دارد.

کاپیتان اسبق تیم ملی با اشاره به اینکه والیبال فقط 
کسب نتیجه نیست، گفت: بی اخالقی ها به والیبال 
به ویژه نسل جدید آسیب خواهد زد.هفته بیست و 
هفتم رقابت های لیگ برتر والیبال شاهد کتک کاری 
و رفتار غیر اخالقی ملی پوش تیم والیبال شهرداری 
ارومیه بود. پوریا یلی، پشــت خــط زن ارومیه در 
دیدار مقابل شــهرداری ورامین پس از استفاده از 
الفاظ رکیک علیــه داور به فیلمبــردار حمله و او را 
مورد ضرب و شــتم قرار داد. رفتاری که به سرعت 
در فضای مجازی منتشــر شد و نوجوانان و جوانان 
زیادی شــاهد رفتار غیر ورزشی و غیر اخالقی ملی 
پوش والیبال کشور بودند.امیر حیدری، پیشکسوت 
والیبال و کاپیتان پیشــین تیم ملی درباره حواشی 
رخ داده در رقابت هــای لیگ برتــر والیبال گفت: 

وقوع مســائل این چنینی برای ما که نســل قدیم 
والیبال هستیم، مایه تاسف است. هیچگاه در دوران 
فعالیت خودمان شــاهد چنیــن اتفاقاتی نبودیم. 
شاید اتفاقاتی رخ می داد؛ اما به این شدت نبود. به 
عنوان شاگرد همیشه مقابل مربیان و بزرگ ترهای 
خود پای بند مســائل اخالقی بودیم ولی متاسفانه 
هر چه می گذرد شــاهد اتفاقات بیشتری هستیم.

کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال تاکید کرد: وقوع این 
بی اخالقی ها زشت اســت و نباید در ورزش شاهد 
آن باشــیم. جریان اخیر بســیار باعث تاسف بود. 
صحبت های محمدی راد را شنیدیم. او فردی بسیار 
اخالق مدار اســت و در دوران بازیکنی اش عملکرد 
خوبی داشت. شاگرد من هم بوده است. اعتراض او 
به فدراسیون درست بود. اینکه یک تیم متمول تمام 

تالشش را برای قهرمانی می کند و احساس می کند 
که با پول می تواند به هدفش برسد، درست نیست. 
همه چیز پول نمی شود. وی تاکید کرد: از داورزنی 
تعجب می کنم. او مخالف بی اخالقی هاســت؛ اما 
اینکه چرا در این موضــوع ورود نکرد جای تعجب 
دارد. اتفاقات این چنینی به والیبال به ویژه نســل 
جدید آسیب خواهد زد چرا که آنها قرار است سال ها 
برای تیم ملی بازی کنند. متاسفانه یلی نیز یکی از 
همین بازیکنان جوان اســت اما »غوره نشده مویز 

شده است« و این جای تاسف دارد.

کاپیتان اسبق تیم ملی:

بی اخالقی ها به والیبال آسیب می زند
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معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان:

به سمت کسب درآمدهای پایدار حرکت کرده ایم
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی نقد و نظر، اظهار 
کرد: تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ در نخستین سال برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکردی متفاوت 
تنظیم و تهیه شده تا سال آینده اولین گام برنامه ۱۴۰۵ در تکمیل برنامه ۱۴۰۰ برداشته شود.علیرضا 
صادقیان با بیان اینکه ۷۱ درصد از بودجه شهرداری به بخش عمرانی و ۲۹ درصد از بودجه به بخش 
جاری اختصاص یافته است، افزود: آالیندگی هوا، گردشــگری با تمرکز بر فرهنگ هنر و افزایش 
بهره برداری سرمایه شهرداری، ســه نقطه تمرکز در برنامه ۱۴۰۵ است که بر اساس اصالح ساختار 
بودجه وزارت کشور در شورای اسالمی شهر اصفهان به تصویب رسید.معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: بودجه سال جاری شهرداری شش هزار میلیارد تومان 
بود که با اصالح این بودجه به هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تقدیم شورای اسالمی شهر 
اصفهان شد، البته افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال جاری را باید با اصالح بودجه در 
حال تصویب مقایسه کرد.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تاکید کرد: 
تمام پرداختی های شهرداری مشمول قانون کار و آیین نامه استخدامی شهرداری است.وی با بیان 
اینکه در سال های اخیر به سمت کسب درآمدهای پایدار در شهر حرکت کرده و استفاده از مشارکت 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از اهداف درآمد پایدار شورای اسالمی شهر بوده است، ادامه 
داد: در گذشته سرمایه داران معتقد بودند که عملکرد مدیریتی نامناسب باعث سرمایه گریزی در 
اصفهان شد و به همین علت زمینه بازگشت ســرمایه داران به اصفهان را فراهم کرده که باعث رشد 
قابل توجهی در سرمایه گذاری و مشــارکت بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته 

در پروژه های شهرداری شد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

الگوی ترافیکی خیابان عبدالرزاق با طول بیش از 5 کیلومتر 
اصالح می شود 

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: مســیر رفت و برگشت پنج هزار و ۴۰۰ متر طول خط ویژه 
اتوبوس ولیعصر )عج( و عبدالرزاق با هزینه عمران و ترافیکی ۷۳ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال با 

اجرای سیستم ویژه ساماندهی می شود. 
حســین کارگر اظهار کرد: به منظور رعایت حق تقدم برای خودروهای عمومی در راستای به حداقل 
رساندن اتالف زمان و تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی در دنیا، در خطوط اتوبوس 
های تندرو و در تقاطع ها، تسهیالت خاصی پیش بینی می شــود.وی ادامه داد: در همین زمینه، 
یکی از تســهیالت مهم پیش بینی خط عبور اختصاصی یا خط پرش در تقاطع ها است، همچنین 
امکان هوشمندسازی عبور اتوبوس ها از طریق شناسایی اتوبوس وارد شونده به تقاطع و ارتباط با 
کنترل گرهای چراغ راهنمایی برای سبز کردن مسیر عبور فراهم می شود. مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان گفت: بنابراین در این راســتا منطقه ســه شــهرداری اصفهان در نظر دارد در خیابان های 
عبدالرزاق و ولیعصر )عج( برای اولویت دهی به عبور اتوبوس های تندرو و کاهش مشکالت عبور 
آنها در تقاطع های حکیم، سنبلستان و چهارراه ولیعصر )عج( نسبت به اجرای خط پرش اتوبوس 
تندرو اقدام کند.وی با اشــاره به اقدامات ترافیکی خیابان عبدالرزاق اظهار کرد: با توجه به طراحی 
جدید مسیر اتوبوس »بی آر تی« و عدم ایجاد ترافیک این معبر اصلی شهر و با اجرای آرماتوربندی و 
بتن ریزی طولی این مسیر بیش از ۵ کیلومتر برای اتوبوس های خط ویژه مناسب سازی می شود. 
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: عملیات احداث و تکمیل شش ایستگاه طول مسیر 
خیابان ولیعصر )عج( و خیابان عبدالرزاق به پایان رســیده که با مشخص کردن مسیر با گل میخ 
های ترافیکی و تابلوهای مخصوص، هزینه کل عمرانی – ترافیکی این پروژه بالغ بر ۷۳ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ریال است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان :

روزنامه های استان، از  افتخارات و ظرفیت های فرهنگی اصفهان  هستند

  نشست هم اندیشی مدیران مســئول روزنامه های استان اصفهان با 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان برگزار شــد.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، حجت االسالم 
و المســلمین رمضانعلی معتمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان اصفهان در جلسه هم اندیشــی با مدیران مسئول روزنامه های 
استان اصفهان به موضوعات مهم در ارتباط با نشــریات و لزوم حضور 
مدیران رسانه ها در شورای اطالع رسانی وآمار آگهی های دولتی در سال 
۱۳۹۹ ، ضمن تبریک حلول ماه رجب، تبریک ایام ماه مبارک رجب و لیله 
الرغائب گفت: امیدواریم به برکت این ایام و با نظر لطف حضرت صاحب 
الزمان)عج( شــاهد روزهای آخر عمر ویروس کرونا باشیم و شرایط به 

حالت طبیعی برگردد.
وی با تاکید بر اینکه الزم است اطالع رسانی در سطح کشور و استان به نحو 
شایسته انجام شود، اظهار کرد: این جلسه به منظور هم اندیشی با روزنامه 
های اســتان اصفهان برگزار شــد تا همدلی و تعامالت افزایش یابد و 
امیدواریم نتیجه این کار در استان و کشور وسطح جامعه مفید واقع شود.

دبیر شورای اطالع رسانی اســتان با بیان اینکه رسانه های استان پویا، 
خوش فکر، پرتوان و پرتالش هســتند، خاطرنشان کرد:در هرجلسه از 

شورای اطالع رسانی استان سعی خواهدشد حداقل  ۲ روزنامه استان 
دعوت شوند تا در خصوص مهم ترین مطالب روز استان و به ویژه موارد 
مربوط به ویروس منحوس کرونا و راهکارهای جلوگیری از شــیوع آن 
بحث وتبادل نظر کنند .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
به برگزاری نشست شــورای فرهنگ عمومی کشور ویژه استان اصفهان 
در ماه گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی اشاره کرد و اظهار 
داشت: در نشست گذشته شورای فرهنگ عمومی کشور، گزارش فعالیت 
های شــورای اســتان اصفهان و طرح ها و ایده های این شورا با حضور 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان و همچنین استاندار 

اصفهان مطرح شد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه ۳ مصوبه شورای فرهنگ 
عمومی استان اصفهان در شورای کشور نیز تصویب شد که برای اجرا به 
کل استان های کشور ابالغ شود، گفت: رصدخانه فرهنگی اجتماعی، سند 
ارتقا و توسعه کارکرد مساجد و تشکیل ۹ کارگروه تخصصی در ذیل شورای 
فرهنگ عمومی، ایده های شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان هستند 
که در شورای فرهنگ عمومی کشور مصوب شد و برای اجرا به همه استان 

های کشور ابالغ می شود.

وی در ادامه خواستار نقد منصفانه دستگاه هاتوســط رسانه ها در کنار 
انعکاس فعالیت های ادارات وسازمان ها شــد و افزود :مناسب است 
در اول سال مدیران برنامه های یک ســاله دستگاه خود را اعالم کنند و 
در شش ماهه دوم رســانه ها عالوه بر انعکاس آنها اگر نقدی هم دارند، 
به صورت منصفانه مطرح وبه مدیران و عموم مردم اعالم دارند.مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به در پیش بودن انتخابات 
ریاست جمهوری و شورا های اسالمی شهر و روستا و نقش رسانه ها به 
ویژه مطبوعات در تشویق مردم به ایجاد روحیه امید، همدلی  وآرامش در 
جامعه از آنان خواست تا براساس فرمایشات حضرت امام )ره( و مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی(مردم را برای  مشارکت  وحضور در انتخابات 

آینده ترغیب کنند.
حجت االسالم معتمدی در پایان ســخنان خود روزنامه های استان را از 
جمله افتخارات و ظرفیت های فرهنگی اصفهان دانست که الزم است برای 
ارتقای آن تالش شود و افزود: همگی ما مسئول به ترویج امر مهدویت 
هستیم و شما نیز تالش کنید در اخبار روزانه خود به این موضوع توجه ویژه 

و جدی داشته و روزنامه خود را با نام و کالم ایشان متبرک کنید.
مرضیه باقرصاد، رییس گروه مطبوعات و تبلیغــات اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: در خصوص 
تقسیم بندی آگهی های دولتی، ثبتی و دادگستری قبل از هرگونه تصمیم 
گیری برای تقسیم آگهی ها به صورت مکتوب از نظرات مدیران مسئول 
روزنامه ها و رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های استان 
اصفهان بهره برده و الزم است از همکاری و همفکری همه مدیران مسئول 

و سایر کارکنان روزنامه های استان تشکر کنم.
در ادامه جلســه هرکدام از حاضران دغدغه های خــود را پیرامون موارد 
مربوط به حوزه کاری از جمله بحث آگهی های دولتی و نیز ســختی کار 
و نمایندگی روزنامه های استان در شهرستان ها مطرح کرده و خواستار 

افزایش این قبیل جلسات شدند.
خاطرنشان می شود، جلسه هم اندیشی و تبیین موارد مربوط به آگهی 
های دولتی با حضور علی حاج زکی سپه، سرپرست معاونت فرهنگی و 
رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، فرناز فروجانی 
زاده مســئول آگهی های اداره کل، مظفر حاجیان مدیرمسئول روزنامه 
کیمیای وطن ، امیر اکبری مدیر مســئول روزنامه های اصفهان امروز و 
روزنامه رویداد امروز، ایرج ناظمی مدیرعامل و ســردبیر روزنامه نصف 
جهان، بابک ایرانپور مدیرمسئول روزنامه ســیمای شهر، رضا صالحی 
مدیرمســئول روزنامه یاقوت وطن و ناصر بهروان مدیرمسئول روزنامه 
عصر اصفهان، عصر روز پنجشنبه سی ام بهمن۱۳۹۹ در اداره کل برگزار شد.

با مسئولان

رییس اداره فرهنگی ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
شــهرداری اصفهان گفت: چشــم انداز پروژه توان ۷ 
این است که ۱۰ میلیون نفر ساعت آموزش به ۱۰۰ هزار 
شهروند اصفهانی داده شــود و نزدیک یک ماه است 
که پروژه توان ۷ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده 
اســت.صالح خشوعی در نشســت خبری طرح کار 
آفرینی توان هفت)طرح آموزش ۱۰۰ هزار شــهروند 
اصفهانی در حوزه کارآفرینی و توســعه کسب و کار(، 
اظهار کرد: کارآفرینی با اشتغال زایی تفاوت هایی دارد،  
در اشتغال زایی ما فضای کار را گسترش می دهیم و 
نیروی کار استخدام می شود؛ اما در کارآفرینی نوآوری 
وجود داشته و ارزش خلق می شود. وی، نقش دولت 
ها در اشــتغال زایی را پررنگ دانست و تصریح کرد: 
دولت مســئول اجرای اشــتغال زایی اما کارآفرینی 
مربوط به بخش خصوصی اســت و دولــت ها باید 
شرایطی را فراهم کنند تا کارآفرین ها بتوانند کسب و 

کارهای جدید خود را راه اندازی کنند.

بهبود اکوسیستم کارآفرینی شهر
رییس اداره فرهنگی ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: دوره پنجم  شــورای 
اسالمی شــهر ۱۳ اولویت برای شهرداری تعیین کرد 
که یکی از این اولویت های ۱۳ گانه بهبود اکوسیستم 
کارآفرینی شــهر بود.    وی اضافه کرد: اکوسیســتم 

کارآفرینی به مجموعه ای از افراد، رویدادها، قوانین و 
روش ها که در یک محدوده جغرافیایی قرار می گیرند 
و به دنبال ایجاد کارآفرینی هســتند گفته می شود و 
دارای مفاهیم و تعاریف مختلفی است، اکوسیستم 
کارآفرینی شهر دارای اجزای مختلفی مانند سازمان 
ها و شــرکت های دولتی، خیریه هــا، حمایتگرها، 
رســانه ها، ســرمایه گذاران، عالقمنــدان، مروجین 
کارآفرینی، تشــکیالت کارآفرینی، شتاب دهنده ها، 
مراکز آموزشــی، مراکز رشد دانشــگاهی، تشکیالت 
صنفی، مهیا کنندگان خدمات، فضاهای کار اشتراکی، 
استارتاپ ها، مربیان و برگزارکنندگان رویدادهاست 
که اجزای اکوسیستم کارآفرینی شهر را تشکیل می 
دهند.  خشــوعی تاکید کرد: مراکز آموزشی در بحث 
کارآفرینی طرح توان هفت در ســال ۹۷  آغاز به کار و 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خانه 
جوان شهرداری را به عنوان مجری طرح انتخاب کرد.
وی گفت: در مرحله اول سفیران از بخش هایی مانند 
آموزش و پرورش، فنی و حرفه ای و ... مورد آموزش 
قرار گرفتند و این سفیران ســفیر عده ای دیگر برای 
آموزش می شدند، در مرحله دوم حمایت از گروه های 
فعال در اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان در دستور 
کار قرار گرفت و در مرحله سوم به بستر فضای مجازی 
.Tavan۷ قدرتمندتر از گذشته پرداخته شد و سایت

ir در تولید محتوا و برگزاری دوره های آنالین به صورت 

جدی تر اختصاص پیدا کــرد.  رییس اداره فرهنگی 
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه توسعه کسب و کار به بحث های آموزش اضافه 
شد، تاکید کرد: چشم انداز این بود که ۱۰ میلیون نفر 
ســاعت آموزش به ۱۰۰ هزار شــهروند اصفهانی داده 
شود و طی این دوسال زیرساخت های کار آماده شد 
و نزدیک یک ماه اســت که پروژه تــوان ۷ به صورت 
رسمی کار خود را آغاز کرده است.  وی افزود: موضوع 
کارآفرینی موضوعی مغفول بود و بــه اندازه کافی به 
آن پرداخته نشــده بود؛ اما اکنون می توانیم بگوییم 
ســایت توان ۷ و این پروژه در کشــور منحصر به فرد 
بوده و چنین پروژه ای که برای آن پلتفرمی تهیه شده 
 باشد و منحصرا به فضای کسب و کار بپردازد، در کشور

 وجود ندارد.

توان 7 بستری برای آموزش 
شهروندان در حوزه کارآفرینی 

در ادامه رییس خانه جوان سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان در این نشست با ذکر اهداف 
پروژه توان هفت، اظهار کرد: اهــداف کلی این پروژه 
متناسب با اهداف ۲۷ گانه سند فرهنگی شامل اصالح 
فرهنگ سرمایه گذاری و ترغیب شهروندان به سرمایه 
گذاری در اقتصاد شــهری، ارتقای اقتصاد فرهنگ و 
هنر و ارتقای کارآفرینی اجتماعی تعیین شده است. 

پروژه »توان ۷ « بستری برای توسعه کارآفرینی است؛

 طرحی برای بهبود اکوسیستم کارآفرینی شهر
دانشگاه بین المللی امام علی )ع( در اصفهان تاسیس می شود

بازرس کل استان اصفهان در آیین انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل بازرسی استان اصفهان و موسسه 
نور نهج البالغه اصفهان ضمن تبیین اصل ۱۷۴ قانون اساسی و مصادیق نظارت سازمان بازرسی کل 
کشور در اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور اظهار داشت: ما هرجا شاهد اقداماتی باشیم که 
منجر به جهت گیری صحیح مدیران و اقدام موثر آنان می شود، از آن حمایت و در آن جهت حرکت 
می کنیم.ســید محمد مهدی طباطبایی مهریزی افزود: بنابراین طبیعی اســت که از ظرفیت های 
موجود در استان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بهره ببریم که ازجمله آنها موسسه نور 
نهج البالغه بوده که تاثیر گذار در عملکرد دســتگاه ها و در نهایت بهره مندی مردم است.بازرس کل 
استان اصفهان بیان کرد: این لطف خداست که بازرسی کل استان سهم کوچکی در ترویج فرهنگ 
نهج البالغه دارد که اعتقاد داریم باعــث تقویت بنیه اعتقادی مدیران می شــود و یقینا در عملکرد 
مسئوالن و کارکنان هم تاثیر دارد.وی بر ضرورت برنامه ریزی با محتوای »نهج البالغه« توسط صدا و 
سیمای مرکز اصفهان به تناسب مخاطبان و نیز بهره گیری از این مفاهیم نورانی در دوره های آموزش 
ضمن خدمت و همچنین در جلسات و برنامه های دستگاه ها از جمله در شوراهای اداری استان و 
شهرستان های تابعه تاکید کرد.حجت االسالم و المســلمین محمد تقی رهبر نیز با اشاره به هدف 
اصلی موسسه نور نهج البالغه در اصفهان اظهار داشــت: هدف اصلی از تشکیل موسسه »به میدان 
عمل در آوردن« مفاهیم نهج البالغه در عرصه های عمومی به ویژه حوزه های علمیه، دانشــگاه ها، 
ادارات، ائمه جمعه و جماعات و فضای مجازی است.رییس موسسه نور نهج البالغه استان اصفهان 
گفت: هدف این موسسه کســب آمادگی های اولیه جهت احداث و تاسیس دانشگاه بین المللی 

امام علی )ع( در اصفهان است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

عمومیت یافتن صنعت گردشگری دستاورد مهم انقالب 
اسالمی است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان، عمومیت یافتن صنعت گردشگری را 
یکی از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی عنوان و تاکید کرد: امروزه گردشگری در همه نقاط 
کشور حتی روستاها و مناطق عشایری گسترش یافته است.فریدون اللهیاری با بیان اینکه در سال 
های اخیر با افزایش قابل توجه آمار بخش گردشگری در کشــور مواجه بودیم، اضافه کرد: تربیت 
نیروی انسانی، افزایش تاسیسات گردشگری مانند هتل ها، اقامتگاه های بوم گردی و آژانس های 
مسافرتی از جمله دستاوردهای ارزشــمند پس از پیروزی انقالب اسالمی است.مدیرکل میراث 
فرهنگی اصفهان با اشــاره به برخی از مشکالت و ســختی ها مانند جنگ تحمیلی و تحریم های 
ظالمانه، تصریح کرد: با وجود همه این مسائل، گردشگری در کشورمان نیز توسعه بسیاری یافت 

بطوریکه امروز این بخش به یکی از صنعت های درآمدزا تبدیل شده است.
اللهیاری اظهار داشت: توجه به هویت ایرانی اسالمی از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی است 
که تجلی آن را می توان در حفظ و حراســت میراث فرهنگی دید.وی اضافه کرد: عمده ثبت میراث 
غیر منقول از جمله بناهای تاریخی در ســطح ملی و جهانی پس از انقالب اسالمی صورت گرفت و 
همچنین ثبت میراث ناملموس از عملکردها و دستاوردهای پس از انقالب است.اللهیاری با بیان 
اینکه در چهار دهه پس از انقالب توجه ویژه ای به بخش های فرهنگی و هویتی کشور شده است، 
اظهار داشت: تغییر و تحوالت بوجود آمده در بخش سازمانی و ساختاری میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور پس از انقالب اسالمی قابل توجه است به طوری که قبل از انقالب چنین 
تشکیالت مسنجمی برای حفاظت از میراث فرهنگی وجود نداشت.وی با اشاره به اینکه در بخش 
صنایع دستی نیز شاهد تحوالت مهمی پس از انقالب اسالمی هســتیم، خاطرنشان کرد: صنایع 
دستی کشــورمان از دوران قاجاریه با تهدیدها و تغییراتی مواجه شد؛ اما پس از انقالب اسالمی با 

توجه ویژه به این بخش، شاهد رشد قابل توجه کمی و کیفی این بخش بودیم.

خبر ویژهخبر خوان

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:

درخشش شورای فرهنگ 
 عمومی استان اصفهان
 در کشور ستودنی است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در هشتاد 
و ششمین نشست شورای فرهنگ عمومی 
استان اصفهان با بیان اینکه نشست گذشته 
شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و ییس، نایب 
رییس و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان 
اصفهان برگزار شد، گفت: خوشبختانه چند 
مصوبه ارزشمند شــورای فرهنگ عمومی 
اســتان اصفهان در نشســت کشور مطرح 
شد و به عنوان تصمیمات ملی مورد تایید و 

تصویب قرار گرفت و به کل کشور ابالغ شد.
  »ســید محمدرضا موالــی زاده« با بیان 
اینکه روحانیت همیشه همراه با مردم بوده 
اســت، اظهار داشــت: روحانیت از گذشته 
تا کنون با شــرایط ســخت اقتصادی اما با 
عزت نفس زندگی کرده اســت و همیشــه 
 ایــام در مشــکالت در کنــار مــردم بوده 

و هست.
وی به حضور ارزشمند و جهادی روحانیت 
در مقابله با کرونا اشــاره کرد و افزود: الزم 
است امروز از جامعه روحانیت که مایه فخر 
جامعه اسالمی هستند تجلیل کنیم و رسانه 
ها نیز باید این خدمــات را مورد توجه ویژه 
قرار دهند.موالی زاده به اهمیت ســالمت 
جسمانی، سالمت روانی، سالمت معنوی 
و سالمت اجتماعی اشــاره و تصریح کرد: 
معنویت درمانی یک موضوع بســیار مهم 
در جامعه است که از قرآن کریم، احادیت، 
سنت و سیره اهل بیت)ع( می توان نکات 
بسیار ظریف روان شناسی را استخراج کرد 

و از آن بهره برد.
وی در پایان با ابراز امیدواری برای شکوفایی 
هر چه بیشتر شورای فرهنگ عمومی استان 
اصفهان گفت: شــورای فرهنــگ عمومی 
استان اصفهان یک شورای فعال، با نشاط، 
پرکار و مبتکر اســت که در چند ماه اخیر به 

خوبی خوش درخشیده است.

شهرداری باغشاد به استناد مجوز شماره ۲۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 6 پالک زمین با کاربری مسکونی خود از 
مجموعه تفکیکی پالک های مسکونی بنیاد مسکن واقع در شهر باغشاد، ضلع غربی محله نوگوران را به شرح مشخصات ذکر شده در اسناد و با باالترین 

قیمت پیشنهادی بر اساس قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند.
لذا متقاضیان میتوانند همه روزه بجز ایام تعطیل از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ جهت کسب 

اطالع از شرایط و همچنین خرید اسناد مزایده و دریافت فرم درخواست به واحد امور مالی شهرداری باغشاد مراجعه نمایند.

مالحظات:

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم

میثم بکتاشیان- شهردار باغشادم الف:1097381

۱- سپرده شــرکت در مزایده بایســتی به صورت ضمانت نامه بانکی یا 
فیش نقدی واریز به حساب شماره ۰۲۱۰۱۵۳۴8۹۰۰۳ شهرداری باغشاد 

نزد بانک صادرات شعبه پل کله اقدام گردد.
۲- سپرده برندگان نفر اول تا ســوم مزایده در صورت انصراف به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط می گردد.
۳- شهرداری باغشاد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۴- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مز ایده درج گردیده است.
۵- کلیه پیشنهادها و فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی معتبر شرکت 

کنندگان در مزایده می بایست در پاکتهای در بسته جداگانه تا پایان وقت 
اداری روز دوشــنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ به دبیرخانه حراست شهرداری 
باغشاد تحویل داده شود، به پیشنهادهای ناقص، مخدوش و یا تحویل 

بعد از مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- متقاضیان مــی توانند جهت رویت و بازدید از پــالک های مذکور با 

هماهنگی شهرداری باغشاد اقدام نمایند.
 ۷- هزینه کارشناســی زمیــن و چاپ آگهی بــر عهده برنــده مزایده 

می باشد. 

چاپ  اول
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مدیرعامل فوالدمبارکه در جمع اعضای هیئت مدیره و بازدید از باشگاه فرهنگی 
ورزشی فوالدمبارکه سپاهان با اشاره به نقش مثبت این باشگاه در عرصه ورزش 
تصریح کرد: یکی از بخش هایی که می تواند نشاط و شادابی را به جامعه تزریق 
کند، ورزش است که باشگاه سپاهان با عملکرد خوب خود به این مهم که خواسته 
مقام معظم رهبری نیز هســت، دست یافته اســت.حمیدرضا عظیمیان افزود: 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان باید با عملکرد خود در کشور به گونه ای عمل کند که 
نشان دهد اگر باشگاه ها به سمت بخش خصوصی بروند، عملکردشان بهتر خواهد 
بود. باشگاه این رسالت را در کنار کارهای دیگر بر عهده دارد که در جامعه ورزشی 
این موضوع را جا بیندازد.وی تصریح کرد: دولت باید اجازه دهد که بخش ورزش 
که ارتباط ویژه ای با جوانان دارد، مستقل عمل کند و این خدمت بزرگی به ورزش 
کشور خواهد بود.عظیمیان در ادامه خواستار الگوبرداری این باشگاه از باشگاه های 
برتر جهان در راستای ارتقای اهداف و رویکردهای این باشگاه شد و از هیئت مدیره 
خواست در یک برنامه ریزی ویژه، ارتقای اساسی باشگاه را در مد نظر قرار دهند.

وی گفت: نگاه ویژه باشگاه به ورزش معلولین، جانبازان و استعدادهای درخشان و 
استفاده از ظرفیت آنان با رویکرد امیدبخشی به جامعه قابل تقدیر و ستایش است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: تا بتوانم از ظرفیت های خود برای حمایت 
از باشگاه که سرمایه های مردم در آن جمع شده، استفاده خواهم کرد.عظیمیان 
گفت: امیدواریم باشگاه با اتکا به ظرفیت های مدیریتی و بازیکنان خود مجددا در 
مسیر موفقیت قرار گیرد و روابط عمومی باشگاه نیز همسو با روابط عمومی فوالد 
مبارکه در زمینه انعکاس دســتاوردها تالش مضاعفی داشــته باشد.مدیرعامل 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان نیز در این جلسه با بیان اینکه ۹0 تیم ورزشی در این 
باشگاه فعالیت می کنند، گفت: باشگاه ســپاهان تالش می کند در شأن شرکت 

فوالد مبارکه و استانداردهای آن گام بردارد و دغدغه های مدیریت شرکت در مسائل 
فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و هواداری را کم کند.محمدرضا ساکت افزود: مجموعه 
مدیریتی شرکت تالش می کند رسالت های ارزشی باشگاه و فوالد مبارکه را در زمینه 
ارزش های انقالبی، شهدا، دفاع مقدس، مسئولیت های اجتماعی با موفقیت انجام 
دهد.در ادامه این جلسه، مجتبی لطفی، رییس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان نیز با اشاره به وضعیت خوب باشگاه و اشراف هیئت مدیره به موضوعات 
باشگاه و باشگاه داری گفت: مشکل خاصی نداریم و ۹0 تیم ورزشی این باشگاه 
همه قهرمان اند یا مقام های دوم و ســومی به دست آورده اند. امیدواریم این امر 
تا حدودی جبران زحمات و تالش های مجموعه مدیریتی شرکت بوده باشد.در 
ادامه جلسه که عباس اکبری، معاون نیروی انسانی و سازماندهی نیز در آن حضور 
داشت، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و اعضای هیئت مدیره به بحث و 
تبادل نظر درباره موضوعات باشگاه پرداختند و دستورات الزم جهت تسهیل امور 
مختلف باشگاه توسط مهندس عظیمیان صادر شد.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در پایان این جلســه با حضور در مرکز فنی-ورزشی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
و در جمع بازیکنان این تیم به شرایط خوب باشگاه و اســتفاده از مربی خوب و 
مدیرعامل حاذق در رأس باشگاه اشــاره کرد و گفت: امیدواریم تیم فوالد مبارکه 
سپاهان دوباره در آسیا بدرخشد. ما خواهان آن هستیم که باشگاه عملکردی داشته 
باشد که دولت، مثل سایر باشگاه های جهان، از بخش باشگاه داری کنار برود و فقط 
وظیفه نظارتی داشته باشد. برای تحقق این موضوع اینجانب همه تالش خود را به 
کار خواهم بست.وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کرونایی جامعه و مشکالت 
روزمره باید امید را به جامعه تزریق کرد که باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با عملکرد 

خوب خود آن را محقق کرده است.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اشاره به موضوع آلودگی آب آشامیدنی اظهار داشت: این شبهه و شایعاتی که 
مبنی بر آلوده بودن آب آشــامیدنی اصفهان در فضای مجازی انتشار یافته از 
واقعیت به دور است، به گونه ای که در واقعیت امکان آلوده شدن آب اصفهان 
وجود ندارد.فهیمه امیری ادامه داد: آب اصفهان توسط تصفیه خانه »بابا شیخ 
علی« که یکی از بزرگ ترین و کامل ترین تصفیه خانه های آب کشــور اســت 
تامین می شود و همچنین کلیه مراحل تصفیه را به درستی می گذراند و دارای 

سیستم گندزدایی است.
مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
پیرامون تصفیه آب در اصفهان تصریح کرد: میزان باقی مانده کلر در شبکه آب 
اصفهان در رنج استاندارد سازمان بهداشت جهانی بوده و برابر 0.5 تا 0.8 است.

وی افزود: ماهیانه حــدود 200 مورد آزمون میکروبــی و بیش از 4 هزار و 600 
مورد آزمون کلرسنجی در شهر اصفهان انجام می دهیم و این در حالی است که 
تمامی مخازن بزرگ آب اصفهان مجهز به سیســتم های کیفی آنالین هستند 
تا بدین وسیله پارامترهای متعددی را لحظه  به  لحظه سنجش و گزارش کنند.

امیری خاطرنشان کرد: آزمون های کلرسنجی به صورت دائمی در حال انجام 
اســت و آزمون های میکروبی فقط در شهر اصفهان بســته به جمعیت در ماه 

حدود 200 تا 250 آزمون انجام می شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع اعضای هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان:
باشگاه فوالد مباركه سپاهان با عملكرد خود باعث تزریق امید و نشاط به جامعه شده است

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

آلودگی آب اصفهان کذب است

شرکت فوالد صنعت تجارت پردیس آذربایجان واقع در استان قم - سلفچگان ،
 جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

مزایا شرایط احراز تعداد عنوان شغلی ردیف
-حقوق مکفی
- بیمه تکمیلی

- بیمه تامین اجتماعی
-صبحانه ، ناهار و شام

- اسکان
- سرویس ایاب و ذهاب

-جنسیت: آقا
- نوع همکاری تمام وقت

-مدرک کارشناسی
- با سابقه کاری مفید

15 نفر مهندس مکانیک 1

-حقوق مکفی
- بیمه تکمیلی

- بیمه تامین اجتماعی
-صبحانه ، ناهار و شام

- اسکان
- سرویس ایاب و ذهاب

جنسیت: آقا
- نوع همکاری تمام وقت

-مدرک کارشناسی
- با سابقه کاری مفید 25 نفر

 مهندس برق 
) کلیه گرایش ها(

2

-حقوق مکفی
- بیمه تکمیلی

- بیمه تامین اجتماعی
-صبحانه، ناهار و شام

- اسکان
- سرویس ایاب و ذهاب

- جنسیت : آقا
- نوع همکاری تمام وقت

-مدرک کاردانی،کارشناسی
- با سابقه کاری مفید 10 نفر

مهندس متالوژی 3

-حقوق مکفی
- بیمه تکمیلی

- بیمه تامین اجتماعی
-صبحانه، ناهار و شام

- سرویس ایاب و ذهاب

- جنسیت : آقا
- نوع همکاری تمام وقت

-مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
- با سابقه کاری مفید

-مسلط به نصب و عیب یابی دوربین 
های مداربسته تحت شبکه
 -مسلط به Passive شبکه

-آشنا به سانترال مرکز تلفن )پاناسونیک(
- مسلط به exchangeسرور میکروتیک،

cisco لینوکس،مایکروسافت، امنیت شبکه 

4 نفر  IT کارشناس 4

-حقوق مکفی
- بیمه تکمیلی

- بیمه تامین اجتماعی
-صبحانه، ناهار و شام

- اسکان
- سرویس ایاب و ذهاب

- جنسیت : آقا
- نوع همکاری تمام وقت

- با سابقه کاری مفید 22 نفر

جوشکار و مونتاژکار 5

-حقوق مکفی
- بیمه تکمیلی

- بیمه تامین اجتماعی
-صبحانه، ناهار و شام

- سرویس ایاب و ذهاب

- جنسیت : آقا
- نوع همکاری تمام وقت

- با سابقه کاری مفید
8 نفر

تکنسین تاسیسات 
و لوله کشی 6

-حقوق مکفی
- بیمه تکمیلی

- بیمه تامین اجتماعی
-صبحانه، ناهار و شام

- اسکان
- سرویس ایاب و ذهاب

- جنسیت : آقا
- نوع همکاری تمام وقت

- با سابقه کاری مفید
15 نفر تراشکار 7

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است رزومه خود را به شماره واتساپ 09039671465 ارسال  و یا با شماره تلفن های 43- 02533670041 
B56  داخلی 128 ( تماس حاصل نمایند.    . آدرس شرکت جهت مراجعه حضوری: قم، شهرک صنعتی سلفچگان، کوی نخل، پالک (

دعوت به همکاری

در طول این سال هایی که از شهرنشینی انسان ها گذشته، 
شهرهای بسیاری شــکل گرفته اند، به اوج رسیده اند و بعد 
ناپدید شده اند. شهرهایی که احتماال مراکز تجارت و هنر و 
شعر بودند. شــاید تنها چیزی که از این شهرها باقی مانده، 
اسم آنهاست. البته گاهی همین نام و نشان هم باقی نمانده 
است. شهرهایی هم هستند که آثارشان پابرجاست، اما نام 
و نشان شان گم شده است. شهرهایی که نشانی از پیشرفت 
تمدن  های باستانی داشتند.در ایران تعداد این شهرها کم 
نیست. مثال تخت جمشید را در نظر بگیرید. شاید از عظمت 
قبلی، چیز زیادی به جا نمانده باشــد، اما از همان چیزی 
که باقی مانده می توان حــدس زد که این مرکز حکومت، با 
شــهری که احاطه اش کرده بود، چه مکان پررونق و مهمی 
بوده است. تصور هیاهو و رفت و آمد مردم در شهر و حضور 
بزرگان و اشــراف در کاخ واقعا هیجان آور اســت. یا حتی 
قبل  تر از آن، شهر سوخته با تمدنی 5000 هزار ساله، شهری 
که یافته  هایش دنیا را تکان داد و ثابت کرد، نیاکان ما از آنچه 
فکر می کنیم پیشرفته تر بودند. یا شهر ساسانی اردشیرخوره 
که با پــالن دایره شــکلش شــگفت زده مان می کند. فکر 
می کنید چطور بیش از 1500 سال پیش و با ابزاری ابتدایی، 
عده ای توانســتند چنین شــهر خارق العاده ای بســازند؟  

مسلما این شــگفتی منحصر به ایران نیست. در سرتاسر 
جهان نمونه های بی نظیری از تمدن های از دســت رفته را 
می توانیم پیدا کنیم. اینکه چرا این تمدن ها از بین رفته اند، 
دالیل مختلفی دارد که شامل جنگ، تغییرات آب و هوایی و 
بالیای طبیعی است. در این مطلب می خواهیم تعدادی از 

این شهرهای گم شده را با هم مرور کنیم.
پترا، یادگار نبطیان: شــهر باســتانی پتــرا در جنوب اردن، 
پایتخت امپراتوری نبطی بود که از قرن چهارم پیش از میالد 
تا قرن دوم پس از میالد فرمانروایی می کردند. پترا در مسیر 
جاده ابریشم قرار داشت، بنابراین قطب تجاری مهمی بود. 
کاروان های تجــاری از روم، یونان، مصــر، هند و چین در 
پترا یکدیگــر را مالقات کرده و به دادوســتد می پرداختند. 
شهر  باشکوه پترا در دره وادی  موســی قرار دارد. نبطیان با 
کندن سنگ های کوه، شهری ساختند که آثارش تا به امروز 
پابرجاست. شهر سیستم مدیریت آب پیشرفته ای داشته 
که با لوله های ســفالی ساخته شده اســت. سیستمی که 
حدود 8 کیلومتر اســت و یک نمونه شگفت آور در سیستم 
آبرسانی باستانی محسبوب می شود.  در سال 106 میالدی، 
پترا تحت سلطه روم قرار گرفت و سرنوشتش برای همیشه 
تغییر کرده است. مسیر تجاری عوض شد و پترا دیگر قطب 

تجاری منطقه بــود. در نهایت یک زلزله مهیب سیســتم 
آبرســانی شــهر را نابود کرد و پترا دیگر جای زندگی نبود. 

ساکنان شهر را ترک کردند و پترا متروکه شد.
ماچوپیچو، شــهری که باید از نظر پنهان می ماند: ســالیان 
طوالنــی، ماچوپیچــو بــاالی دره اوروبامبا پنهــان بود. از 
آنجایی که ماچوپیچــو در بلندی قرار گرفته و مشــرف به 
تراس هایی است که زمین کشــاورزی بودند، اگر از دره به 
آن نگاه کنیــد، چیزی نمی بینید. البتــه اینکاها هم همین 
را می خواســتند. آنها به دنبال پنهان نگه داشــتن شهر از 
چشــم غارتگران بودند و به همین دلیــل، بلندی های کوه 
را برای ســاخت شــهر انتخاب کردند. اینکاها موفق شدند 
و برای ســال های طوالنی،هیچ کس از وجــود ماچوپیچو 
باخبر نبود تا اینکه در ســال 1۹11، شــهر بار دیگر کشــف 
شــد. به همیــن دالیل اســت که بــه ماچوپیچو »شــهر 
گمشــده اینکاها« هم می گویند. در اوج شــکوفایی اش، 
ماچوپیچــو یکی از مهم تریــن مراکز سیاســی، مذهبی و 
فرهنگی اینکاها بود. شهری که از ســنگ بدون مالت، در 
دو بخش ساخته شــده و معبدی باســتانی به نام معبد 
 خورشــید دارد. ماچوپیچو امروز بخشــی از میراث جهانی

 یونسکو است.

آشپزی

خوراک ویژه برنج
مواد الزم: یک دوم فنجان بادام زمینی خالل،2 فنجان آب مرغ 

پخته،یک دوم  فنجان برنج قهوه ای خام،یک دوم فنجان برنج وحشی)سیاه( 
خام،3 قاشق سوپ خوری کره،3 عدد پیاز خرد شده به ابعاد یک و نیم سانتی،یک 

قاشق سوپ خوری شکر قهوه ای،یک فنجان کرن بری خشک شده،دو سوم فنجان قارچ 
تازه و خرد شده،یک دوم قاشق چای خوری عصاره پرتقال،نمک و فلفل جهت مزه دار کردن

طرزتهیه: بادام ها را روی کاغذ فر خشک قرار دهید، نیازی نیست که کاغذ را چرب کنید. در دمای 
350 درجه فارنهایت )175 درجه سانتی گراد( به مدت 5 تا 8 دقیقه قرار دهید تا برشته شوند.
آب مرغ، برنج قهوه ای و برنج جنگلی را در قابلمه ای با هم مخلوط کنید و بگذارید تا بپزند. 

دمای زیر اجاق گاز را کم کنید، درب ظرف را بپوشانید و اجازه دهید به مدت 45 دقیقه 
پخته شوند تا زمانی که برنج ها تقریبا نرم شده و آب مرغ جذب برنج ها شود.

در قابلمه ای متوسط، کره را در دمای نسبتا باال ذوب کنید. پیازها و شکر قهوه ای را اضافه کنید. آنها را 
سرخ کنید تا کره جذب پیازها و شکر شود و پیازها تغییر رنگ دهند و نرم شوند. درجه حرارت گاز 

را کم کنید و پیازها را به مدت 20 دقیقه دیگر سرخ کنید تا اینکه به رنگ کاراملی بدل شوند.
کرن بری ها و قارچ را تفت دهید و درب ظرف را گذاشته و اجازه دهید به مدت 

15 دقیقه بپزند تا کرن بری ها پف کنند. بادام و عصاره پرتقال را اضافه 
کنید و تفت دهید، سپس این مخلوط را به برنج هایی 

که از قبل پخته بودید اضافه کنید.

شهرهایی باستانی که در گذر زمان از بین رفته، گم و ناپدید شدند

اکران فیلم سینمایی »آن شب« با بازی 
شهاب حسینی

پایان فیلمبرداری »کالستروفوبیا« با بازى 
مهدى کوشکى

از پوستر فیلم سینمایی »آن شب« به کارگردانی کوروش اهری در 
ایران رونمایی شد. این فیلم سینمای دلهره و وحشت با هنرنمایی 
شهاب حسینی، بناست از ششم اسفندماه سال جاری در دو 
سرگروه مگامال و هنر و تجربه به اکران درآید. پیش از این از 2۹ 
ژانویه امسال ، اکران بین المللی فیلم ، کار خود را با اکران در سینما های 
آمریکا آغاز کرد.»آن شب« اولین فیلم تولید شده ایرانی در آمریکاست .

فیلمبردارى فیلم کوتاه کالستروفوبیا با بازى مهدى کوشکى و المیرا 
دهقانى به پایان رسید.فیلم کوتاه کالستروفوبیا به تهیه کنندگى مجید 
برزگر و کارگردانى حسین میرزامحمدى به موضوع مهاجرت در ایران 
مى پردازد. مسعود هاشمى که نویسندگى این اثر را بر عهده داشته است، 
قصه خانواده اى را روایت مى کند که در یک قدمى عبور از مرز با حقیقتى 
تلخ رو به رو مى شوند که سرنوشت زندگى آن ها را تغییر مى دهد. 
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