
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

دوشنبه 02 اسفند 1400 
19 رجب   1443
21  فوریه  2022
 شماره 3476    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

  تشریح جزییات بودجه 1401 شهرداری اصفهان؛

سهم 74 درصدی اعتبار پروژه های عمرانی

220 میلیارد ریال امسال 
صرف تحصیل دانش 
آموزان تحت پوشش 

کمیته امداد اصفهان شد

 ابتالی 33۵ معلم و
  ۵60 دانش آموز به کرونا 
در چهارمحال و بختیاری 

47 طرح پیشران 
اقتصادی برای اصفهان 

دیده شده است 

عضو شورای شهر تاکید کرد:

محور چهارباغ؛ نمود 
عینی از فرهنگ 

شهروندی اصفهان

مجردها خانه دار  می شوند؟

خانه به شرط ازدواج !
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 اجرای طرح »زوج و فرد« تا پایان سال
 در اصفهان

کاهش منحنی نرخ والدت در استان 
اصفهان

  افزایش شهرهای قرمز بدون محدودیت های سفر؛

7

نمایشگاه اصفهان؛ مجری انحصاری عناوین 
نمایشگاهی سلیمانیه عراق

خبری از مدیریت کرونا نیست

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

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

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

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند 
ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند
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آگهی تمدید فراخوان های ارزیابی کیفی شماره 4000/6010 ، 4000/6011 

)شماره 2000001188000086 ، 2000001188000088 در سامانه ستاد(

 روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

شرکت فرا خواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت اســتعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخــوان های ارزیابی کیفــی از دریافت و تحویل 
 اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 

به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری 

با شماره 031-36270820 

 مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1400/12/07 
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی کیفی 
بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری 

گردد.

شرایط فراخوان های ارزیابی: 
1- پس از بررسی اســناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای 

دریافت اسناد ومدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد  آمد.

2- شــرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 ســال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه 

استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.
www.setadiran.ir                   www.erec.co.ir             www.tavanir.org.ir              http://iets.mporg.ir

 

 شرکت   برق منطقه ای 
اصفهان 

  مرحله پلی اف لیگ برتر والیبال مردان 
باشگاه های کشور؛

 سپاهاِن صدرنشین 
وارد می شود 

3

موضوع فراخوانشماره فراخوان

4000/6010
ارزیابی توان انجام عملیات اجرایی اورهال ترانسفورماتور و راکتورهای 

انتقال تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان 

4000/6011
ارزیابی توان انجام اورهال ترانسفورماتورهای فوق توزیع 

تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان 
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

یکشنبه 10 بهمن  1400 
27 جمادی الثانی   1443

30  ژانویه  2022
 شماره 34۵8   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تاالب گاوخونی در آستانه حذف از کنوانسیون رامسر؛

خسارت خشکسالی

امام جمعه اصفهان: 
توقیف اجناس یک مغازه دار ، 

مبارزه با قاچاق کاال نیست

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی چهارمحال:

روند شیوع کرونا در 
چهارمحال و بختیاری 

افزایشی است

پویش کمک اصفهانی ها 
به سیل زدگان 3 استان 

آغاز شد

پس از بارش های اخیر؛

تنها 13 درصد از حجم 
 سد زاینده رود پر 

شده است

وقتی در بر همان پاشنه 
قبل می چرخد و امیدی 
به ساماندهی بازار خودرو 

نیست؛

مرگ تدریجی 
یک رویا!

وقتی خرید و فروش کفش های دست دوم 
رونق می گیرد؛

دستان خالی، پاهای خسته
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نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و 
گرمایشی در اصفهان برگزار می شود

جشن های دهه فجر با کمک 
مردم سامان بخشی می شوند

خطر بیخ گوش قلب تاریخی  اصفهان
هشدار جدی برای شبکه تارعنکبوتی برق؛

فرمانده انتظامی استان خبرداد:
 انهدام باند

  6 نفره سرقت
 مسلحانه از منازل

م
سنی

: ت
س

عک

عالیم رایج امیکرون

  آبریزش بینی

 سینه درد عطسه گلودرد

سردرد خستگی

عالیم رایج امیکرون

دمرییت روابط عمومی 
گاه علوم زپشکی شهررکد دانش

آگهی مزایده امالک مازادبر نیاز بانک ملی ایران  استان اصفهان

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   : مزایده            مزایده دستگاه اجرایی .       مزایده گر ، مزایده شماره 200000119۵00000۵ مربوط 

به اموال غیر منقول بر مبنای قیمت پایه مزایده ، با وضعیت موجود و به صورت نقدی ، متصرف دار و غیر متصرف دار به فروش برساند. 

متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به پایــگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ، از ســاعت 8:00 صبح  مورخ 

1400/11/11 تا ساعت 13:00 مورخ 1400/11/14 نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا ساعت 14:00 مورخ 1400/11/24 پیشنهاد قیمت 
خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاری نموده و سواالت احتمالی خود 

را در زمینه اموال مورد مزایده ، با شماره تلفن 32247380 )واحد امالک اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان( مطرح نمایند. 

توضیحات : 
1- بانک ملی ایران در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.

4- متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر ، جهت 

شــرکت در مزایده نســبت به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشــخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاء 

الکترونیکی، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن 41934 – 021 تماس حاصل نمایند . 

5- سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل 5 % قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می بایست به یکی از دو روش پرداختی تصریح 

شده در سامانه ستاد، از طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110490056006 به نام اداره امور شعب بانک ملی 

استان اصفهان واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

6- کلیه پاکتهای حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ســاعت 10:00 مورخ 1400/11/25 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد 

بازگشایی و از طریق آدرس الکترونیکی به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 

7- در خصوص امالک متصرف دار ، به برنده مزایده وکالتنامه کاری جهت انجام امور قانونی اعطاء گشته و کلیه هزینه های مربوط به 

اخذ استعالم در ارتباط با نقل و انتقال ، تنظیم وکالتنامه و سایر موارد برعهده خریدار می باشد. 

8- با توجه به اعالن قبلی بانک مبنــی بر متصرفدار بودن یا تخلیه امالک ، بانک از پذیرفتن هــر گونه اعتراض از متقاضیان ، معذور 

می باشد. 

9- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار بوده و هزینه های مذکور می بایست بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا 

در وجه بانک واریز گردد.

10-  در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.

11-  کلیه اموال مشمول فروش نقدی با قیمت پایه مزایده بوده و امالک متصرف دار ، با ارائه وکالتنامه به فروش می رسد و بانک هیچ 

گونه مسئولیتی در قبال تخلیه آن ندارد. 

12- بازدید از کلیه امالک الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد . 

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان اصفهانم الف: 1269503 

نوبت اول
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م الف:1281002
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دونتسک: 

 ارتش اوکراین، کارخانه محصوالت شیمیایی را 
هدف قرار داد

منطقه خودمختار دونتســک در شــرق اوکراین اعالم کرد که ارتش اوکراین کارخانه محصوالت 
شیمیایی دولتی دونتســک را با راکت هدف قرار داد. به گزارش  آرتی، جمهوری های خودخوانده 
دونتسک و لوگانسک از حمالت مکرر نیروهای مسلح اوکراین به مناطق مسکونی و یک کارخانه 

دولتی در دونتسک واقع در شرق این کشور خبر دادند. 
مقامات دونتسک اعالم کردند: نیروهای مســلح اوکراین با راکت های ۱۲۰ میلی متری که طبق 
توافقات مینسک ممنوع شــده بود، دو منطقه مســکونی و کارخانه محصوالت شیمیایی دولتی 
دونتســک را بمباران کردند. پیش از آن، ارتش اوکراین به مدت دو ســاعت نقاطی مسکونی در 

دونتسک را هدف قرار داد.

عربستان برای لبنان تعیین تکلیف کرد
وزیر خارجه عربستان طی سخنانی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ به بحران لبنان و وضعیت 
جنگ در یمن پرداخت. به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه 
عربستان طی سخنانی در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به بحران لبنان اظهار کرد: لبنان 
ابتدا باید فعاالنه حرکت کند تا خود را نجات دهد. وی افزود: ما به ســیگنال قوی تری از نخبگان 
سیاســی لبنان نیاز داریم مبنی بر اینکه آنها به طور جدی به ســمت اصالحات حرکت می کنند. 
بن فرحان ادامه داد: این حرکت به ســمت اصالح شــامل تالش برای حمایت و ثبات اقتصاد و 
برطرف کردن مسائل مربوط به فساد، سوء مدیریت و همچنین مداخله منطقه ای و از دست دادن 
حاکمیت اســت. وزیر خارجه عربســتان همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش به جنگ یمن 
پرداخت و در این باره گفت که ریاض درصدد یافتن یک راه حل برای این جنگ است و همچنان 

از دولت مستعفی یمن حمایت می کند.

نشست شورای امنیت ملی آمریکا درباره اوکراین
کاخ ســفید اعالم کرد رییس جمهور آمریکا ضمن زیر نظر داشتن پیوسته وضعیت اوکراین، قرار 
است با شورای امنیت ملی خود درباره تحوالت این کشور، جلسه ای برگزار کند. کاخ سفید شامگاه 
شنبه طی بیانیه ای اعالم کرد: »بایدن به نظارت بر وضعیت در حال تحول اوکراین ادامه می دهد و 
تیم امنیت ملی او مرتبا در مورد رویدادهای میدانی به او اطالع رسانی می کنند«. در این بیانیه با 
تکرار ادعاها علیه روسیه آمده است: »آنها )تیم امنیتی کاخ سفید( مجددا تاکید کردند که روسیه 

ممکن است در هر زمانی به اوکراین حمله کند«.

هشدار »جانسون« درباره نزدیکی جنگ جهانی سوم
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس هشدار داد که وضعیت بین اوکراین و روسیه می تواند به 
بزرگ ترین جنگ در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم منجر شود.  جانسون در گفت وگو با بی بی سی 
گفت: طرحی که ما می بینیم از نظر وســعت مشابه چیزی اســت که می تواند بزرگ ترین جنگ 
اروپا از سال ۱۹۴۵ باشد. جانسون معتقد اســت که احتمال زیادی دارد نیروهای روسی تهاجم 
به اوکراین را آغاز کنند. وی مدعی شد که این امر می تواند نه تنها در سراسر منطقه دونباس بلکه 
از مرز بالروس و اوکراین به منظور محاصره کیف اتفاق بیفتد. نخســت وزیر انگلیس با این حال 
تاکید کرد که چنین اقداماتی نه تنها به رنج اوکراینی ها، بلکه مردم روســیه نیز منجر خواهد شد. 
از سوی دیگر ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو تاکید کرد که روسیه قصد دارد یک حمله تمام عیار 

به اوکراین انجام دهد.

المیادین: احتمال تقسیم اوکراین بین روسیه و لهستان چقدر است؟

غنیمتی به نام اوکراین!

المیادین در مطلبی به قلم »قاســم عز الدین« نوشــت: دستگاه های 
اطالعاتی آمریکا، حمله رسانه ای شدیدی در مورد جنگ اوکراین به راه 
انداخته اند، به این امید که بتوانند اهداف استراتژیک مورد نظر خود را 
محقق کرده و میراث اتحاد جماهیر شــوروی را تجزیه کنند، اما پوتین 

می خواهد با توسعه نفوذ آمریکا در حوالی مسکو، مقابله کند.
به گزارش »انتخاب«، در ادامــه این مطلب آمده اســت: آماده باش 
نظامی روسیه در دریا و خشکی، واکنشی است به حمله آمریکا و غرب 
در بالروس و قزاقســتان، پس از خروج از افغانستان. اما در واقع، این 
مقابله روسیه با اســتراتژی بایدن برای رسیدن دوباره به رهبری جهان 

است.
آمریکا که درگیر بحران های داخلی خود اســت، در طول تاریخ همواره 
تالش کرده از توسعه نفوذ در دیگر مناطق جهان، به عنوان راهی برای حل 

بحران های داخلی اش استفاده کند.
در این میان، رییس جمهور روسیه امیدوار است بتواند به توافقی با بایدن 
دست یابد که در آن، آمریکا حق روسیه در محیط جغرافیایی سیاسی با 
دولت های سازمان پیمان »امنیت جمعی« در آسیای میانه را پذیرفته 

و به رسمیت شناسد.
پوتین تالش می کند به توافق مکتوبی شــبیه به سبک و سیاق توافق 
سال ۱۹۹۷ در استانبول مربوط به ســازمان امنیت و همکاری در اروپا 
دســت یابد، توافقی که مبتنی بر مشــارکت بین دولت هــای غربی و 
دولت های مستقل شــده از اتحاد جماهیر شوروی در حفظ امنیت هر 

یک از آن ها بود.
خواسته اصلی پوتین، عدم توســعه ناتو به سمت شرق است و جالب 

آنکه گورباچوف نیز در خاطرات خود به این مسئله اشاره کرده بود.
در پاسخ به تالش های پوتین برای توافق امنیت مشترک و جلوگیری 
از محدود شدن توسعه نفوذ روســیه، بایدن هیستری حمله روسیه را 
مطرح کرده و امیدوار اســت بتواند اوکراین را قربانی کنــد تا در ادامه 
روسیه وارد باتالق جنگ داخلی شــود که در نهایت به تحقق استراتژی 

آمریکا در مورد رهبری جهان، منجر شود:
۱-تقسیم شدن اوکراین بین »اوکراین-لهستان« از غرب و »اوکراین-

روســیه«، همانطور که پیش از پیروزی نازی ها اینگونه بود و تاسیس 
جمهوری خلق اوکراین در سال ۱۹۵۴ و چه بسا تجزیه آن به چند دولت 

جدایی طلب، طبق ســناریوی دولت های مستقل شده بین سال های 
۱۹۱۷ و ۱۹۲۰.

۲-یکی شدن جبهه نظامی اوکراین تحت رهبری آمریکا در لهستان از 
ســمت غرب و رومانی و مولداوی از جنوب و جنوب غربی و بازگشایی 

جبهه ای به سمت دریای سیاه و دریای آزوف در کریمه.
۳-احاطه روسیه با کشــور های عضو ناتو و گســترش آن ها از امتداد 
دولت های بالتیک تا دانمارک و سوئد از شــمال و پیوستن فنالنِد بی 

طرف به جبهه جنگ و مسابقه تسلیحاتی.
۴-دست گذاشتن روی اروپای تقسیم شده بین راست گرایان افراطی 
در اروپای شرقی و اروپای محافظه کاری که فرانسه و المان در صدر آن 
هستند. بایدن موفق شده است اروپا را کامال به میدان آمریکا بکشاند، 
همانطور که موفق به احیای ائتالف ناتو به شکلی جدید و گسترده تر از 

قبل شده است.
به احتمال زیاد، مادامی که بایدن روسیه را به سمت جنگ در دونباس 
سوق ندهد، مسکو وارد باتالق جنگ نمی شود، چر که گزینه هایی برای 
مقابله با استراتژی آمریکا داردکه از اوکراین و محدوده آن فراتر می رود.

اخبار حکایت از آن دارد که احیــای برجام نزدیک 
است اما به نظر می رســد نحوه و مراحل اجرای آن 
با گذشــته تفاوت هایی دارد. یک تحلیلگر مسائل 
سیاسی درباره تفاوت های برجام روحانی با برجام 
رییسی گفت: متن توافق به لحاظ محتوا نمی توان 
گفت خیلــی تغییر کرده اســت ولی این ســندی 
که تنظیم شــده و قرار اســت توافق نهایی روی آن 
انجام شــود، می تواند یک متمم و تغییراتی برای 
اجرای برجام باشد. قاســم محبعلی افزود: از آنجا 
که متن ســند وین هنوز منتشر نشــده، نمی توان 
درباره اش اظهارنظر دقیقی انجــام داد؛ اما به نظر 
می رسد تفاوت های کوچکی با برجام داشته باشد. 

البته نمی توان بیان کرد »این سند نسبت به برجام 
پیشرفته تر اســت یا به نفع ایران تنظیم شده یا به 
نفع آمریکا«. این کارشــناس مسائل بین الملل با 
اشاره به پایان عمر برجام تا سال ۲۰۲۳، یادآور شد: 
به نظر نمی رسد عمر ســند وین بیش از عمر برجام 
باشد بنابراین زمان بندی های مندرج در این سند نیز 
کوتاه مدت است. ضمن آنکه لغو تحریم ها از سوی 
آمریکا و بازگشــت ایران به تعهدات برجامی گام به 
گام خواهد بود بنابراین اجازه فروش نفت ایران در 

بازه های کوتاه مدت تمدید می شود.
وی ادامه داد: براســاس قطعنامــه ۲۲۳۱، برجام 
8ســاله بود و در ژوئــن ۲۰۲۳ به پایان می رســد. 

بعد از آن تاریخ اجرای برجام منوط به آن اســت که 
آژانس اعالم کند برنامه هسته ای ایران کامال صلح 
آمیز است و ایران نیز پروتکل الحاقی را به تصویب 
مجلس برســاند، در ایــن صورت شــورای امنیت 
سازمان ملل ۲ ســال یعنی تا ســال ۲۰۲۵ برنامه 
هســته ایران را نظارت می کند و سپس نظارت بر 
برنامه هسته ای ایران را به آژانس بر می گرداند تا به 

شکل عادی این نظارت انجام شود.

کارشناس سیاسی: 

توافق وین تا 2023 اعتبار دارد

وزیر امورخارجه ایران خاطر نشان کرد: در صورت شکست مذاکرات وین، آمریکا و طرف غربی مسئول آن خواهند بود، چراکه ایران با جدیت برای حصول توافق 
در وین تالش می کند. حســین امیرعبدالهیان که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به ســر می برد در گفت وگو با شبکه سی.ان.ان تاکید کرد که 
ایران نسبت به حصول توافق در مذاکرات وین خوش بین است. وی در ادامه در توضیح این مسئله گفت: چرا خوش بین هستیم؟ چون دولت آقای رییسی اراده 
جدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دست پیدا کنیم. امیرعبدالهیان در این مصاحبه که بخش کوتاهی از آن را کریستین امانپور، مجری شبکه سی.ان.ان 
در صفحه توئیتر خود منتشر کرده است، افزود: دولت آقای رییسی تاکید دارد و عالقه مند است که به یک توافق خوب و فوری دست پیدا کنیم. رییس دستگاه 
دیپلماسی کشورمان همچنین تصریح کرد: ما در هفته های گذشته برای رسیدن به یک توافق خوب، تالش های زیادی کرده ایم. اگر آمریکا و طرف غربی در این 
لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، واقع بینانه برخورد نکنند، حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود. وی تاکید کرد: اما ما با 

خوش بینی و با جدیت برای رسیدن به یک توافق خوب در وین تالش می کنیم.

 نسبت به حصول توافق در وین خوش بین هستیم
رییس ستادکل نیروهای مسلح: 

هیچ کس نمی تواند ادعا کند 
که امکان سرمایه گذاری در 

ایران وجود ندارد

خبر روز

وز عکس ر

مالقات»گانتز« 
با »هریس« با 
موضوع »ایران«

وزیر خارجه اسراییل در دیدار 
با معاون وزیر خارجه آمریکا از 
این کشور به دلیل تعهدش در 
جلوگیری از دستیابی ایران به 

سالح هسته ای قدردانی کرد!

واکنش علی مطهری به حواشی جشنواره فیلم فجر:

فرزندآوری عاشقانه!
علی مطهری در مطلبی واکنش های تند به حواشی جشنواره فیلم فجر و سخنان نویسنده فیلم نامه 
»نمور« را نقد کرد. مطهری در این باره نوشت: سخن خانم معراجی، نویسنده فیلم نامه »نمور« در 
جشنواره فیلم فجر مبنی بر این که »اگر زن و مردی عاشق هم باشند و بچه دار شوند به نظر من فرزند 
آنها حالل زاده است« که بعدا گفتند منظور من نفی عقد ازدواج نبود، واکنش هایی از طرف برخی علما 
و امامان جمعه داشت که بیشتر، از این سنخ بود که چرا کسی به دهان او نکوبید.این نوع پاسخ دادن 
زیبنده عالمان دین نیســت. نگاهی به کتاب های آیت ا... مطهری درباره حقوق زن بکنید تا ببینید 
ایشان چگونه این گونه شبهات را با استدالل جواب داده اند. پاسخ آنچه از خانم معراجی نقل شده 
این است که گذشته از مغایرت این روش با شریعت، این روش تشکیل خانواده کالهی است که بر 
سر زنان گذاشته می شود زیرا در عقد ازدواج، گذشته از مهری که نشانه احترام به زن است، تعهداتی 
بر دوش مرد قرار داده می شود که ضامن آسایش زن است. عالوه براین، آن عشق ها معموال پایدار 

نیست و نمی تواند جای تعهد ازدواج را بگیرد.

واکنش روزنامه اصول گرا به اظهارات اخیر »فرح پهلوی«:

پیرمغزی، هذیان گویی و دیگر هیچ
روزنامه جوان نوشت: از قدیم گفته اند که جوانی موسم فهم و آموختن است و نیز برای بسا کسان، 
پیری دوره ای برای در جهل غنودن! پیام فرح دیبا به مناسبت چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی که طی آن »از فتنه ۲۲ بهمن ۲۵۳۷« گفته و در ذیل سیاهه خویش نیز »۲۲ بهمن ۲۵8۰« 
تاریخ زده است، شاهدی بر این مدعاست! این نشان می دهد که او و همگنانش، همچنان در حال 
و هوای جلوس در کاخ نیاوران به سر می برند و درکی از هویت و سنت جامعه دینی ایران ندارند! در 
این فقره، اما با او سخنی نیست، چه اینکه بر دوره فهمیدن آن کمینه کم خرد، مدت ها سپری گشته 
اســت! تغییر تاریخ ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی، در بســتر سرخوشی و اطمینان رژیم 
پهلوی از بودن و ماندن صورت گرفت! رسمیت یافتن هر دو تاریخ نیز دستاویز حکومت برای فریب 
مخالفان بود که البته کارایی نیافت! چه اینکه از آن پس، تمامی روندهای رسمی کشور، در ذیل تاریخ 

شاهنشاهی پی گرفته و عمال تاریخ هجری، نادیده انگاشته می شد!

فرزند آیت ا...علوی گرگان:

 به شایعات گوش ندهید، وضعیت ایشان خوب است
تسنیم نوشت: حجت االسالم و المســلمین مهدی علوی گرگانی درباره آخرین وضعیت سالمتی 
آیت ا... علوی گرگانی مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: پزشکان با آزمایش های مختلفی از جمله 
اکوی قلب و سی تی اسکن مغز وضعیت جسمانی معظم له را مورد بررسی قرار دادند. فرزند آیت 
ا... علوی گرگانی ادامه داد: به لطف خدا نتایج آزمایش ها نشان داد هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و 
نگرانی از وضعیت جسمانی معظم له رفع شده و وضعیت فشار خون، تنفس و به طور کلی وضعیت 

عمومی ایشان مساعد و شرایط نرمال است، اما همچنان ضعف عمومی دارند.

واکنش »شمخانی« به شایعات درباره مالکیت کشتیرانی
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شــخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر 
نوشت: »ســرباز واقعی در میانه جنگ فکر و دیدگانش را از دشــمن اصلی به سمت ستون پنجم 
منحرف نمی کند. زخم تحریم بابرنامه غرب و شمشیر بی تدبیری و وادادگی غرب گراهای داخلی، 
پیکر مقاوم مردم ایران را مجروح ســاخته. برای التیام این زخم از جــان و آبرو مایه می گذاریم. 

ناگفته ها بماند برای بعد.«

کافه سیاست

رییس ســتاد کل نیروهای مســلح بــا بیان 
اینکه نیــروی زمینی ارتــش داوطلب پذیرش 
ســخت ترین مســئولیت ها بوده است، گفت: 
ارتش در حوزه پیشبرد دکترین رزمی مطابق با 
نبردهای آینده پیشگام است. سرلشکر محمد 
باقری در حاشــیه افتتاح مجتمــع مهر والیت 
ارتش در استان سیســتان و بلوچستان اظهار 
داشت: خدا را شــاکرم که در آستانه عید بزرگ 
مبعث توفیق شد تا در استان ارزشمند سیستان 
و بلوچستان حضور پیدا کنم. وی افزود: امروز بار 
دیگر از نزدیک شاهد تالش همرزمانم در ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و فرماندهی انتظامی کشور هستم و به 
همه عزیزانم عرض خدا قوت دارم و قطعا تالش 
شما برای پیشبرد دفاع و امنیت کشور عزیزمان 
موثر است. سردار باقری گفت: امروز می توانیم 
با قاطعیت بگوییم که دشمنان ظالم و مستکبر 
ملت ایران حتی تصور تهاجم نظامی به کشــور 
را به ســختی می توانند در ذهن داشته باشند و 
این چیزی نیســت که به آسانی به دست آمده 
باشد. وی خاطرنشان کرد: همانطور که مشاهده 
می کنیم اســتکبار جهانی و صهیونیست های 
کودک کش بر هیچ یک از قواعد اخالقی یا حقوق 
بشری احترامی قائل نیستند و چنانچه احساس 
ضعفی در ملت ما کنند با وجود ارزش بی نظیر 
این سرزمین و منابع آن، نسبت به تجاوز قطعا 
درنگ نخواهند کرد. از ایــن رو پس می توانیم 
بگوییم که نیروهای مســلح بــه گونه ای عمل 
کرده اند که امنیت و آرامش را به کشور بازگردانند و 
ثبات و آرامش امروز در کشور ما در سطح منطقه 
و حتی در سطح جهان مثال زدنی است. سرلشکر 
باقری افزود: هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی 
نمی تواند ادعا کند که به دلیــل وجود ناامنی یا 
ترس از تهاجم خارجی امکان سرمایه گذاری و 
فعالیت اقتصادی در کشور ایران را ندارد هرچند 
که ســایر موانع مانند تحریم هــای ظالمانه، یا 
جوسازی های رسانه ای ممکن است موانعی را 

همچنان بر سر راه ایجاد کرده باشد.

خواسته اصلی پوتین، عدم توسعه ناتو به سمت شرق 
است و جالب آنکه گورباچوف نیز در خاطرات خود به 

این مسئله اشاره کرده بود

بین الملل
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47 طرح پیشران اقتصادی برای اصفهان دیده شده است 
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: ۴۷ طرح پیشران اقتصادی برای 
اصفهان دیده شده که ۱۰ طرح کشــاورزی، ۱۵ طرح صنعتی، دو طرح معدنی و ۲۰ طرح در عرصه 

خدمات تعریف است.
»محمدرضا قاسمی« در شــورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشــت: ایجاد صنایع پایین 
دستی زنجیره پتاس، سنگ، آهن و ســرب با پنج هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در اردستان و 

نایین و خور به عنوان طرح پیشران معدنی مطالعه شده است.
وی به دیگر طرح پیشــران در این بخش اشــاره کرد و افزود: ایجاد پهنه اســتقرار صنایع معدنی 
کانی های اســتحصالی از کویر و دریاچه نمک در محور آران و بیدگل و گرمسار با ۵۰۰ میلیارد ریال 

سرمایه گذاری در حال انجام است. 
سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان از ایجاد منطقه ویژه شرق اصفهان با 
اولویت صنایع در کوهپایه، تکمیل و بهره برداری از نیروگاه های خورشــیدی و بادی و تکمیل پروژه 
سد و تونل کوهرنگ ۳ به عنوان طرح های پیشران صنعتی یاد کرد و گفت: تکمیل پروژه سامانه دوم 
انتقال آب به ۱۵ شهرستان استان، تکمیل پروژه چشمه لنگان،اجرای پروژه انتقال آب از بهشت آباد، 
انتقال آب از خلیج فارس برای صنایع استان و توسعه شهرک صنعتی در قالب ایجاد قطب صنایع 

نساجی مرکز استان از دیگر طرح هاست.
وی همچنین به توسعه ناحیه صنعتی، ایجاد و ساماندهی واحدهای تولید آجر در اردستان، اصفهان، 
برخوار و آران و بیدگل و آبرسانی به شهرهای نطنز، اردستان و بادرود اشاره کرد و گفت: توسعه صنایع 
قطعه سازی، تکمیل زنجیره تولید فوالد، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشان در بخش خودرو و صنایع 

وابسته از جمله طرح های پیشران در حوزه صنعت است.
قاسمی، ایجاد و توسعه ساخت محصوالت دانش بنیان و با ارزش افزوده باال و اولویت تولید ماشین 
آالت الکترونیکی و اپتیکی، ساخت تجهیزات برقی و محصوالت از کانی های غیر فلزی و ساخت 

وسایل نقلیه موتوری و ... رااز دیگر طرح های تعریف شده در حوزه صنعت دانست.
وی به طرح های پیشران در بخش خدمات اشاره کرد و گفت: احداث شهرک طال و جواهر، ساخت 
مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی بازساختی، توسعه پارک علم و فناوری سالمت، اجرای دهکده 
لجستیک، تکمیل کنار گذر شرق اصفهان و قطار سریع السیر تهران، قم، اصفهان و شیراز و تکمیل 

قطار شهری اصفهان و کنارگذر غرب اصفهان از این جمله است.

نخستین بار در غرب آسیا؛

تولید بوستر کمپرسور به دست صنعتگران اصفهان
صنعتگران اصفهانی، بوستر کمپرسور با قدرت صد کیلو وات با حجم ۴۵ متر مکعب را برای نخستین 

بار در غرب آسیا طراحی و تولید کردند.
رییس هیئت مدیره شرکت بارون به ساخت سه دستگاه کمپرسور از این نوع برای استفاده در صنایع 
پتروشیمی بوشهر اشاره کرد و گفت: هم اکنون در حال تدوین دانش فنی و همچنین، ساخت داخلی 

۱۰ کمپرسور با توان دو مگاوات از نوع اسکرو هستیم.
بهرام بارانی با اشاره به اینکه این بوستر کمپرسور ها با کار ویژه استفاده در پتروشیمی ها به صورت 
کامل در این شرکت ایرانی طراحی و ساخته شده است، گفت: این محصول فناورانه ایرانی با قیمت 

۴۰ درصد ارزان تر از مشابه خارجی به بازار عرضه می شود.
وی افزود: افزایش بازه زمانی تعمیرات اورهال از هشت هزار ساعت به چهل هزار ساعت نسبت به 
مشابه خارجی، برخورداری از تراکم سازی گاز تا فشار ۷۵۰ بار به عنوان دومین رکورد جهان در صنعت 
کمپرسور و ضمانت پنج ساله  محصول به عنوان تنها شرکت با این ویژگی در دنیا از امتیازات محصول 
تولید شده است. وی، خرید خارجی این نوع بوستر کمپرسور را به دلیل تحریم ها با مشکالت فراوان 
همراه دانست و افزود: ساخت این محصول که ۲۰ متخصص، آن را در طول ۶ ماه ساخته اند، دقیقا 

متناسب با نیاز مصرف کننده ایرانی انجام شده است.

درحالی که پیش  از این محمودزاده، معاون  نفیسه زمانی نژاد
مســکن و ســاختمان از امــکان ثبت نام 
مردهای باالی ۴۵ سال و بیماران خاص مجرد در نهضت ملی مسکن با 
مصوبه هیئت  وزیران خبر داده بود، به تازگی ثبت نام سایر مجردها با سن 
کمتر و البته به  شرط تاهل در زمان تحویل مسکن نیز امکان پذیر شده است.

شرط تاهل برای متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن
با توجه به تمدید مهلت ثبت نام مجردها برای طرح نهضت ملی مسکن 
ملی، پرسش هایی مطرح است. این چنین که آیا زنان مجرد هم امکان 
ثبت نام مســکن های نهضت ملی را دارند یا این طرح فقط شامل حال 
مردهای مجرد می شود؟ در صورت متاهل نبودن در زمان مقرر، تکلیف 
هزینه های پرداخت شده توســط متقاضیان چه می شود؟ همان گونه 
که اشاره شد ثبت نام مردان مجرد باالی ۲۳ ســال از بیستم دی در ۱۶ 
استان کشور ازجمله تهران آغاز شده و متقاضیان برای ثبت نام باید سابقه 
سکونت پنج ساله در شهر مورد نظر خود را داشته باشند. از سوی دیگر 
فرم »ج« متقاضیان در هنگام ثبت نام باید سبز باشد و هنگام عقد قرارداد 
باید تعهد محضری برای متاهل شدن بدهند. در صورتی که متقاضیان 
مجرد در موعد تحویل واحدها متاهل نشده باشند، عالوه بر هزینه زمین 
و ساخت وساز، تمامی تخفیفات مربوط به پروانه ساختمانی، تسهیالت، 

مالیات و … برای آن ها حذف و واحد مسکونی به قیمت روز محاسبه و 
تحویل آن ها خواهد شد. پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی با اشاره به امکان ثبت نام مجردها در این طرح، 
اظهار کرد: خانم های باالی ۳۵ سال و آقایان باالی ۴۵ سال می توانند 
نسبت به ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند. این افراد باید 
سابقه ســکونت پنج ساله را در شــهر مورد تقاضای خود داشته باشند. 
وی با بیان اینکه امکان ثبت نام مجردهای ۲۳ تا ۴۵ ســال، هم وجود 
دارد، افزود: این دسته از مجردان اکنون امکان ثبت نام دارند و تا هنگام 
واگذاری زمین باید بر اساس قانون رفتار شود. چراکه این اقدام باهدف 
تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده انجام شده است. با این حال افراد 
متاهل، زنان خودسرپرســت، زنان مطلقه و نخبــگان علمی با معرفی 
بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی از وزارت بهداشــت نیاز به ارائه 
شرط تاهل ندارند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
تصریح می کند: با وجود فرصت باقی مانده برای ثبت نام در طرح نهضت 
ملی مسکن برای هر استان، سامانه باز است و اگر کسی فرصت ثبت نام 

نداشته، این امکان برایش فراهم است تا ثبت نام کند.

صفر تا صد آگاهی از قوانین نهضت ملی مسکن برای مجردها
علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با اشاره 

به شرایط ثبت نام برای متقاضیان مجرد گفت: شرایط عمومی ثبت نام 
اولیه این گونه اســت که امکان ثبت نام فقط برای متقاضیان مرد مجرد 
)بین ۲۳ سال تمام تا ۴۴ سال تمام( مجاز است که داشتن حداقل ۲۳ 
سال تمام سن هنگام ثبت نام ضروری است. وی افزود: نداشتن سابقه 
مالکیت مسکن یا زمین با کاربری مســکونی بر اساس ضوابط ابالغی 
وزارت راه و شهرسازی از دیگر شرایط است. همچنین استفاده نکردن از 
امکانات و تسهیالت دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط 
به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیالت یارانه ای خرید 
یا ســاخت واحد مســکونی از تاریخ ۱۳۵۷/۱/۱ مورد دیگر برای امکان 
ثبت نام است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان توضیح داد: در 
صورت تاهل، همســر متقاضی هنگام تحویل واحد باید دارای شرایط 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، آیین نامه اجرایی 
قانون مذکور و اصالحات بعدی آن باشد )فاقد مالکیت خصوصی و دارای 
فرم »ج« سبز( باشد. قاری قرآن گفت: در صورتی که فرد پس از تحویل 
واحد مسکونی از همسر خود جدا شود فرم »ج« هر دو زوج تا پنج سال 
پس از وقوع طالق قرمز باقی خواهد ماند و در این مقطع زمانی که پنج 
سال پس از وقوع طالق تعیین شده است، امکان استفاده از تسهیالت 
دولتی مسکن را نخواهد داشت. به گفته وی، دارا بودن سابقه سکونت 
در شــهر محل تقاضا براســاس ضوابط ابالغی وزارت راه و شهرسازی و 
ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر تحویل عقدنامه ازدواج رســمی قبل از 
انعقاد قرارداد واگذاری واحد مســکونی از دیگر موارد قابل توجه است. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در ارتباط با شرایط انعقاد قرارداد 
و تحویل واحد مســکونی به متقاضی مجرد اظهار کــرد: در اتصال کلیه 
متقاضیان ثبت نامی به پروژه ها و تحویل واحدها، اولویت با متقاضیان 
متاهل اســت. اولویت بندی متقاضیان در هر اســتان یا شهر براساس 
شاخص هایی از جمله تعداد متقاضیان واجد شرایط و امکانات موجود 
در هر استان یا شهر اعالم خواهد شــد. قاری قرآن تصریح کرد: نهایی 
شــدن ثبت نام و انعقاد قرارداد با متقاضی در زمان انجام انتخاب واحد 
پروژه تخصیصی براساس ضوابط ابالغی وزارت راه و شهرسازی خواهد 
بود و منوط به واریز ســهم آورده ابالغی، ارائه عقدنامه رسمی ازدواج به 
اداره کل راه و شهرسازی استان یا شهرستان و درج آن در سامانه است. 
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف زنان مجرد برای استفاده از این 
طرح چه می شــود،گفت: زنان مجرد باالی ۳۵ سال می توانند ثبت نام 
کنند ولی بانوان ۲۳ سال تا ۳۵ سال امکان ثبت نام ندارند. مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان یادآور شد: البته اگر خانمی مجرد و سرپرست 
خانوار باشد )یعنی قبال ازدواج کرده و سرپرست فرزند باشد( می تواند 
در این طرح ثبت نام کند. قاری قرآن تاکید کرد: در مجموع اگر مرد یا زنی 
مجرد اما سرپرست خانوار باشــد، می تواند در این طرح شرکت کند؛ به 
این معنی که قبال ازدواج داشته و اکنون با فرزندان خود زندگی می کند. 
وی خاطرنشان کرد: برای قانون گذار، متاهل یا سرپرست خانوار بودن 
مالک است. قانون برای سرپرستان خانواده، محدودیت سنی نگذاشته 

است چراکه این افراد سرپرست خانوار تعریف می شوند.

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال ، 
جواهر ، نقره و سنگ های قیمتی استان اصفهان گفت: 
در سال ۱۳۹۱ از اصفهان ۹۰۰ میلیون دالر صادرات طال 
داشتیم، اما متاسفانه با کج سلیقگی هایی که وجود 
داشت صادرات این محصول با دستورالعمل از سوی 
بانک مرکزی محدود شد. محمدرضا خسروی با اشاره 
به اینکه نمایشگاه طال و جواهر به ویژه در شهر اصفهان 
که قطب تولید طالی کشور است، بسیار اهمیت دارد و 
کمی دچار بی مهری قرار گرفته است، اظهار کرد: طی 
دو سال گذشته باوجود کرونا نمایشگاه طال و جواهر را 

برگزار کردیم، اما آن طور که می خواستیم نشد، امسال 
در انجمن و هیئت مدیره همت را بر این گذاشتیم که 
بهترین نمایشگاه سال های گذشته در ایران را برگزار 
کنیم، البته حتی خود هم صنفی های ما هنوز به آن باور 
نرسیده اند که نمایشگاه چه اهمیتی در ارتقای تولید 
صادرات و بهتر شدن صنعت ما دارد. وی با بیان اینکه 
نمایشگاه جایگاهی است که همه می توانند اجناسی 
که دارند را معرفــی کرده و در معرض دیــد بگذراند، 
افزود: در سال ۱۳۹۱ استان اصفهان ۹۰۰ میلیون دالر 
صادرات داشت، اما متاســفانه با کج سلیقگی هایی 
که وجود داشــت صادرات با دستورالعمل های بانک 
مرکزی برای ما محدود شد، اما با جلسات متعددی 
که داشته ایم امیدواریم تحریم ها برداشته شود و به 
جایگاه اصلی خود بازگردیم. خسروی افزود: به عنوان 

رییس انجمن وظیفه خود می دانم اگر باید تک تک 
کارگاه ها را در بزنم و از آنها خواهش کنم در نمایشگاه 
شــرکت کنند، این کار را انجام خواهم داد. همچنین 
نمایشــگاه اصفهان باید بســیار زیباتر و باشکوه تر از 
نمایشگاه تهران برگزار شــود و این مستلزم همدلی 
بین اتحادیه و صنف طال و جواهر و انجمن طالســت 
که خوشبختانه در اصفهان وجود دارد. وی با اشاره به 
اینکه در نمایشگاه تهران ۱۱۰۰ متر از نمایشگاه از ۴ هزار 
متری متعلق به اصفهانی ها بود، گفت: موضوع دیگر 
اینکه میز طال را از تهران بــه اصفهان منتقل کرده ایم و 
در کنار این نمایشگاه قطعا میز کشوری طال را با حضور 
رؤسای اتحادیه های کل کشور و با بررسی مسائل روز و 
دغدغه های مهم صنعت طال از پتانسیل آن ها استفاده 

خواهیم کرد.

نایب رییس انجمن صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان:

کج سلیقگی ها، صادرات طال را محدود کرد

نمایشگاه اصفهان؛ 
مجری انحصاری عناوین 
نمایشگاهی سلیمانیه عراق

خبر روز

رییس اداره راه و شهرسازی اردستان خبر داد:

تامین زمین برای ساخت 1114 واحد مسکونی در اردستان
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اردستان گفت: این اداره در سال جاری تاکنون زمین ساخت 

۱۱۱۴ واحد مسکونی در شهرستان اردستان را تامین کرده است.
مجتبی پورشــفیع اظهار کرد: تنها پروژه فعال راهسازی اداره راه و شهرســازی اردستان، پروژه ۵ 
کیلومتر باقی مانده جاده اردســتان به زواره اســت که با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در حال 

اجراست. 
وی با بیان اینکه عملیات خاکی و ابنیه این قسمت از جاده اردستان به زواره تا پایان اسفندماه به 
پایان می رسد، افزود: در حال حاضر این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت عملیات خاکی دارد و اگر موضوع 

آب و هوا اجازه روکش آسفالت را بدهد، مانعی برای این عملیات وجود ندارد.
رییس اداره راه و شهرسازی اردستان با اشــاره به ۵ کیلومتر باقی مانده محور اردستان به اصفهان، 
گفت: اکنون این پروژه به دلیل طراحی اجرای پل راه آهن متوقف شــده اســت و به محض اینکه 

طراحی این پل به اتمام برسد عملیات اجرایی خاکی آن انجام می شود.
پورشفیع با بیان اینکه پروژه محور اردستان به زواره هیچ ردیف اعتباری نداشته و همه اعتبارات آن 
با پیگیری های نماینده مردم در مجلس و سفرهای مسئوالن کشور به شهرستان تامین شده است، 
گفت: در تالش هستیم طی شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ هر دو پروژه راهسازی شهرستان را به اتمام 

برسانیم و زیر بار ترافیک ببریم.
وی درباره موضوع مســکن در شهرستان اردستان، گفت: از ابتدای امســال با نگاهی که مسئوالن 
شهرستان داشتند، جهش بســیار بلندی در واگذاری زمین و مسکن سازی در این شهرستان آغاز 
شده است. رییس اداره راه و شهرسازی اردستان با اشاره به واگذاری های سازمان راه و شهرسازی 
در سال ۱۴۰۰ در این شهرستان، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۰ سهمیه زمیِن تعهد به خانواده های 
شهدا و ایثارگران در اردستان واگذار شده؛ همچنین شش پالک زمین جهت ساخت ۱۲ واحد برای 

خانواده های دو معلول در این شهر واگذار شده است.
پورشفیع اضافه کرد: با مساعدت اداره کل راه و شهرسازی استان تاکنون تعداد ۱۰۴ پالک مسکونی 
جهت ساخت ۲۰۸ واحد مسکن محرومان و زمین ســاخت تعداد ۱۳۲ واحد طرح اقدام ملی به 
بنیاد مسکن واگذار شده و همچنین تعداد ۲۸ پالک زمین از محل تبصره ۶ به شهرداری اردستان 

واگذار شده است.

در جلسه ستاد تنظیم بازار گلپایگان مطرح شد:

 نظارت جهاد کشاورزی گلپایگان بر تنظیم بازار 
کاال های اساسی

رییس اداره جهاد کشاورزی گلپایگان اظهار کرد: این سازمان از ابتدای سال آینده عهده دار نظارت 
و تنظیم بازار کاال های اساسی می شود.

امیرمسعود شهبازی در جلسه ســتاد تنظیم بازار شهرســتان گلپایگان گفت: با واگذاری برخی از 
وظایف وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه از ابتدای سال آینده بدون مشارکت 
صمت و تعزیرات، عهده دار نظارت بر اصناف و تنظیم بازار کاال های اساســی مانند مرغ، تخم مرغ، 

لبنیات، روغن خوراکی، آرد، نان، برنج و شکر می شود.
وی با اشاره به توزیع برنج به منظور تنظیم بازار افزود: از ابتدای دی ماه تاکنون، ۱۴۰ تن برنج تایلندی 
به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۴ تن شــکر به قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در شهرستان گلپایگان 
توزیع شده است. رییس اداره جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: از ۲۵ اسفندماه میوه شب عید به نرخ 

مصوب در شهرستان توزیع می شود.
شــهبازی افزود: شــهروندان هرگونه احتکار، گران فروشــی و کم فروشــی را از طریق شــماره 

۰۹۳۷۰۵۸۰۲۳۷ اطالع دهند.

کافه اقتصاد

شهرستان ها

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان گفت: بانک ها منابع خاص و مشخصی برای پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی بدون ضامن ندارند و تنها مشتری بعد از اعتبارسنجی 
می تواند وام دریافت کند، بنابراین بانک ها نباید برای ضامن اصرار کنند. محمد نورآزادی درباره پرداخت وام ۵۰ میلیونی بدون ضامن در بانک ها، اظهار کرد: افرادی که قصد 
دریافت تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان دارند، براساس چارچوبی که وزارت اقتصاد مشخص کرده، می تواند وام دریافت کنند. وی افزود: در بخشنامه وزارت اقتصاد آمده 
است به جای اینکه افراد ضامن وام شوند، اعتبار وام گیرنده ضامن وی می شــود. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان درباره نحوه تشخیص اعتبار حساب افراد، 
توضیح داد: بانک ها سامانه اعتبارسنجی دارند و به فرض اگر اعتبار افراد در رده A باشد، نسبت به رده B راحت تر می توانند وام دریافت کنند و اگر رتبه وی C باشد دوباره موضوع 
ضامن مطرح می شود، بنابراین اعتبار افراد وضعیت دریافت وام آنها را مشخص می کند، البته به این معنا نیست که تمام افراد با ارائه درخواست وام بتوانند تسهیالت دریافت 
کنند. وی اضافه کرد: متاسفانه این بخشنامه ابهامی ایجاد کرده که همه افراد می توانند تسهیالت بانکی دریافت کنند، اما باید توجه داشت تنها افرادی که طبق مقررات داخلی 
بانک ها مشمول گرفتن وام می شوند براساس بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک ها دیگر برای ضامن آنها سختگیری نخواهند کرد. نورآزادی گفت: ممکن است بانکی با مجموعه و 
سازمانی تفاهم نامه ای برای پرداخت وام به کارکنانش داشته باشد و یا ممکن است مشتری خوش حساب بوده و اعتبار باالیی داشته باشد و خودبه خود وام به وی تعلق بگیرد. 

اعتبار افراد، ضامن وام های بانکی ۵0 میلیونی می شود

 فروش ماهی 
در هند

فروش ماهی در چنای هند را 
مشاهده کنید.

وز عکس ر

با حضور مدیران عامل شرکت نمایشگاه بین المللی 
اصفهان و نمایشــگاه بین المللی سلیمانیه عراق، 
تفاهم نامــه مشــترک برگــزاری رویدادهــای 
نمایشگاهی جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه 
به امضا رسید. براساس این تفاهم نامه، نمایشگاه 
بین المللی اصفهان مسئولیت برگزاری انحصاری 
برخــی از عناویــن رویدادهای نمایشــگاهی در 
سلیمانیه عراق را بر عهده گرفت. مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی اصفهان در آیین 
امضای این تفاهم نامه، گفت: نمایشگاه اصفهان 
به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب برای معرفی و 
صادرات کاالهای تولید ایران به کشورهای مختلف، 
مســئولیت برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در 
سلیمانیه عراق را بر عهده گرفت. علیرضا مرتضوی 
با تاکید بر اینکه نمایشــگاه اصفهان در راســتای 
تحقق چشــم انداز و اهــداف توســعه ای، حوزه 
فعالیت های خود را گسترده تر کرده است، افزود: 
به منظور تحقق برنامه ریزی هــای صورت گرفته، 
نمایشــگاه اصفهان در نخستین گام محل دائمی 
برپایی نمایشگاه های منطقه ای اصفهان در بصره 
عراق را سازماندهی و مستقر کرد و در دومین گام، 
با نمایشگاه بین المللی سلیمانیه عراق وارد قرارداد 
همکاری می شود. وی با بیان اینکه به دنبال فراهم 
آوردن شرایط مناسب برای صادرات کاالهای ایرانی 
به کشورهای مختلف هستیم، تصریح کرد: پس از 
استقرار نمایشگاه منطقه ای اصفهان در سلیمانیه 
عــراق، همکاری های مشــترک نمایشــگاهی 
میان اصفهان و کشــورهای رومانــی، فیلیپین، 
تاجیکستان و قرقیزســتان نیز در دستور کار قرار 
خواهد گرفت تا شرکت های ایرانی هر چه بیشتر 
از امتیازات و ویژگی های توسعه تجاری برخوردار 
شوند. مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشگاه 
بین المللی اصفهان یادآور شد: براساس تفاهم نامه 
امضا شده با شرکت نمایشگاه بین المللی سلیمانیه 
عراق، از سوی نمایشگاه بین المللی اصفهان تمام 
حمایت های الزم برای حضور شرکت های ایرانی 
در این منطقه صورت خواهد گرفــت و این اقدام 
در نهایت به توســعه صادرات غیرنفتی کشورمان 

منجر می شود.

مجردهاخانهدارمیشوند؟

خانه به شرط ازدواج !
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مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

پیری جمعیت موجب از بین رفتن نشاط اجتماعی خواهد شد
 زنگ خطر پیری جمعیت در کشــور به صدا درآمده، نرخ رشد جمعیت در 
کشور در حال کاهش است و مسائل متعددی در بحث فرزندآوری در جامعه 
مطرح می شود؛ اما به نظر می رســد عوامل گوناگونی دست به دست هم 
داده اند تا خانواده ها زیر بار قبول مسئولیت فرزند نروند زیرا مسائل فرهنگی 
بر مسائل اقتصادی در بحث فرزندآوری پیشی گرفته است. مجلس شورای 
اســامی برای جلوگیری از تبعات پیری جمعیت در کشور، طرح جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده را مصوب کرد، در این طرح مشوق هایی برای 
ازدواج و فرزندآوری خانواده ها در نظر گرفته شده است، حال باید دید در 
مرحله اجرا این طرح تا چه اندازه موفق خواهد بود و آیا وعده های داده شده 
عملیاتی خواهد شد، البته این طرح موافقان و مخالفان بسیاری را دارد و 
مخالفان معتقدند این طرح نمی توانــد چندان در بحث افزایش جمعیت 
موثر واقع شود، اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند، خانواده ها خود 

اقدام به فرزندآوری خواهند کرد و نیازی به مشوق نیست.

 طی 30 سال آینده نرخ رشد جمعیت در کشور منفی خواهد شد
مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شاهد تحوالت 
جمعیتی در کشور هســتیم، اظهار کرد: اگر روند موالید و فوت در کشور به 
همین منوال ادامه داشته باشد، طی ۳۰ سال آینده نرخ رشد جمعیت در 
کشور منفی خواهد شد، باید از هم اکنون برای جمعیت میانسال در کشور 
برنامه داشته باشیم. عبدالرضا کریمی با بیان اینکه طرح جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده در مجلس شــورای اسامی به تصویب رسیده است، 
خاطرنشان کرد: در این قانون تسهیاتی برای ازدواج جوانان و فرزندآوری 
در نظر گرفته شــده و این قانون جهت اجرا به نهادهای متولی اباغ شده 
اســت، دبیری این کمیته در چهارمحال و بختیاری بر عهده دانشگاه علوم 
پزشــکی اســت. مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
جمعیت استان از سال ۱۳۳۵ از ۲۳۳ هزار نفر به یک میلیون و ۳۳۸ هزار 
نفر طبق برآوردها در سال ۱۴۰۰ رسیده است، یادآور شد: نرخ رشد جمعیت 
در ۱۲ ماه منتهی به ســال ۹۹ در اســتان ۱.۲۳ درصد بود که این عدد در ۱۲ 
ماه منتهی به ۱۴۰۰ به ۰.۸۵ درصد رسید. وی با تاکید بر اینکه شیب نزولی 
کاهش نرخ جمعیت در چهارمحال و بختیاری باالتر از میزان کشوری است، 
بیان کرد: جمعیت جوان استان در ســال ۱۴۰۰، ۲۶۲ هزار و ۹۹۴ نفر برآورد 
شده که در این بخش نیز شــیب نزولی کاهش جمعیت جوان در استان 
مجددا از میانگین کشور باالتر است. کریمی در خصوص نرخ والدت خام 
در چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: نرخ والدت در ۱۲ ماه منتهی به سال 
۹۹ در اســتان ۱۶.۴ درصد بود که در ۱۲ ماه منتهی به ســال ۱۴۰۰ به ۱۴.۳ 
درصد رســید، روند کاهش فرزندآوری در استان بســیار شدیدتر از کشور 

است. مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: الگوی 
سنی باروری در استان در بانوان در رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال قرار دارد، یعنی 
بیشترین فرزند متولد شده توسط مادران با رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است، 

همچنین در استان شاهد آمار فوتی ها هستیم.

تاخیر در ازدواج یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت محسوب می شود
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه سه مسئله کلیدی در بحث جمعیت مطرح است، اظهار کرد: فرهنگ 
و اعتقاد یکی از موضوعاتی است که باید در مسئله رشد جمعیت مورد توجه 
قرار بگیرد، در این بحث حوزه های علمیه، دانشــگاه ها، رسانه ها و سازمان 
تبلیغات می توانند موثر باشند. ابوالفضل احمدی با تاکید بر اینکه تاخیر در 
ازدواج یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت محسوب می شود، یادآور شد: 
مسائل اقتصادی و اعتقادی ماک های ازدواج را تحت الشعاع خود قرار 
داده است، امروز درآمد، شغل، مسکن، خودرو و ... به عنوان ماک اصلی 
برای ازدواج در نظر گرفته می شود و این فرهنگ باید تغییر کند. وی با بیان 
اینکه طرح های تشویقی می تواند در ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری 
موثر باشــد، تصریح کرد: عاوه بر طرح های تشویقی کشوری، می توان در 
چهارمحال و بختیاری نیز با همــکاری نهادهای متولی، نخبگان و خیرین 
مشــوق هایی را برای این منظور در نظر بگیرند، قرار دادن زمین و مسکن 
ارزان در اختیار جوانان می تواند موثر باشــد. احمدی ادامه داد: خیرین و 

نهادهای مختلف می توانند مجتمع های مسکونی احداث و این منازل را به 
مدت سه تا پنج ســال در اختیار زوج های جوان قرار دهند، باید طرح های 
تشویقی به خوبی اجرا شــوند تا افراد دچار سرخوردگی نشوند. دبیر ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره 
به اینکه باید آسیب شناسی ناباروری در استان مورد توجه قرار بگیرد،گفت: 
عمده ترین مســئله در بحث ناباروری بحث تغذیه است که باید برای این 
موضوع راهکاری جدی و عملی پیشنهاد شود. مدیرکل سازمان تبلیغات 
اســامی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به رویکرد اجتماعی جمعیت، 
توضیح داد: پیری جمعیت موجب از بین رفتن نشاط اجتماعی به واسطه 
کم شدن تعداد فرزندان در خانواده می شود، عموما افرادی که تعداد فرزندان 
آن ها زیاد است، امید به زندگی باالتری نیز دارند، اکنون نیازمند حکمرانی 
اجتماعی برای اقناع افکار عمومی در بحث جمعیت داریم. حجت االسام 
و المســلمین مهدی طاهری  با تاکید بر اینکه نرخ زاد و ولد در چهارمحال 
و بختیاری در گذشته باالتر از میانگین کشــوری بود، عنوان کرد: اما امروز 
این استان در صدر بیکارترین اســتان ها قرار دارد، بنابراین اغنای جامعه 
نسبت به فرزندآوری سخت می شود، اگر چاره ای برای افزایش جمعیت 
اندیشیده نشود با چالش جمعیتی درآینده مواجه خواهیم شد. مدیرکل 
سازمان تبلیغات اسامی چهارمحال و بختیاری در پایان تاکید کرد: بحث 
جمعیت باید به عنوان یکی از مسائل استراتژیک نظام جمهوری اسامی 

مورد توجه قرار بگیرد.

 ابتالی 33۵ معلم و ۵60 دانش آموز به کرونا 
در چهارمحال و بختیاری 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: از ابتدای بهمن ماه تاکنون ۳۳۵ معلم و ۵۶۰ دانش آموز 
در چهارمحال و بختیاری به کرونا مبتا شــده اند، همچنین در هفته گذشته ۳۲۵ نفر از اعضای کادر و 
بهداشت درمان استان به کرونا مبتا شدند. ارسان خالدی فر در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا 
در چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه تکمیل واکسیناسیون کرونا امروزه باید مورد توجه قرار بگیرد، 
اظهار کرد: واکسیناســیون تا درصد باالیی از مرگ و میر جلوگیری می کند. سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد افزود: باتوجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، نگرانی بابت شلوغی بازار وجود دارد، 
باید اقداماتی نظیر کاهش ساعت کاری اصناف انجام شود تا بتوانیم از شلوغی بازار در این ایام و انتشار 
ویروس جلوگیری کنیم. وی با بیان اینکه تاکید دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار نشدن اجتماعات 
است، عنوان کرد: تمامی مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری در آماده باش کامل قرار دارند، همچنین 
نظارت های کرونایی تشدید شده است. خالدی فر با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲۷ بیمار مبتا به 
کرونا در مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند، توضیح داد: از این تعداد ۵۳ نفر در رده 
سنی زیر ۱۸ سال قرار دارند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: از ابتدای بهمن ماه تاکنون 
۳۳۵ معلم و ۵۶۰ دانش آموز در چهارمحال و بختیاری به کرونا مبتا شده اند، همچنین در هفته گذشته 

۳۲۵ نفر از اعضای کادر و بهداشت درمان استان کرونا گرفته اند.

 پیش بینی افزایش موارد مرگ و میر کرونایی 
در چهارمحال و بختیاری در روزهای آینده

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد با بیان اینکه هیچ شهری در کشور در 
وضعیت آبی قرار ندارد، اظهار کرد: پیش بینی می شود در روزهای آینده با افزایش موارد بستری و مرگ و 
میر بیماران کرونایی در استان مواجه شویم. علی احمدی در خصوص روند واکسیناسیون در چهارمحال 
و بختیاری، توضیح داد: درصد پوشش نوبت اول واکسیناسیون در جمعیت باالی ۱۲ سال استان حدود 
۸۹.۷ و درصد پوشش نوبت دوم واکسیناسیون در این رده سنی ۸۱.۴ درصد است. احمدی با اشاره به 
اینکه تاکنون ۳۴.۲ درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا مراجعه 
کرده اند، تصریح کرد: همچنین ۱۲.۷ درصد جمعیت زیر ۱۲ سال اســتان برای تزریق واکسن کرونا 
مراجعه کرده اند. سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: در هفته منتهی به 
بهمن ماه ۲۴۵ نفر به علت بیماری کرونا بستری و ۲۰۸۰ بیمار سرپایی نیز شناسایی شده اند. وی بیان 
کرد: طی چند روز اخیر شاهد کاهش و توقف افزایش بیماران کرونایی در چهارمحال و بختیاری بودیم، 
باید دید این روند ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟ احمدی در پایان تاکید کرد: ۹۳ درصد واکســن های 

تحویلی در چهارمحال و بختیاری در مراکز واکسیناسیون توزیع شده است.

 تاکنون از ظرفیت قرارگاه خاتم االنبیا)ص(
در  چهارمحال و بختیاری استفاده نشده است

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تاکنون به خوبی از ظرفیت 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در اســتان برای محرومیت زدایی استفاده نشده است، اظهار کرد: برای رفع 
محرومیت در این استان نیازمند حضور قرارگاه خاتم هستیم. سردار علی محمد اکبری  افزود: قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( می تواند در پروژه های مختلف در حوزه کشاورزی برای آبیاری نوین، احداث 
بیمارســتان تخصصی، تکمیل پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری، تکمیــل محورهای مواصاتی، 
طرح های زیرساختی شهری و ... جهت سرمایه گذاری و اجرا مشارکت کند. اکبری تاکید کرد: باتوجه 
به وجود برخی محرومیت ها در چهارمحال و بختیاری ضرورت دعوت و حمایت از بخش های مختلف 
جهت سرمایه گذاری احساس می شود و باید موانع پیش روی سرمایه گذاری در استان برطرف شود.
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 
اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

12/7 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم سال 1400  تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرای 
هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش یک حوزه 

ثبتی قمصر به شرح ذیل آگهی می نماید :
الف- شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهارنامه آنها در سه 
ماهه مربوطه تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور و امالکی که قبال 

اظهارنامه آنها تنظیم ولی اشتباها در موعد مقرر آگهی نشده اند :
شماره های فرعی از پالک 16 اصلی فرفهان بخش یک حوزه ثبتی قمصر

300 – خانم فروغ شکوهی پور فرزند سیدحسین –  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 484.25 مترمربع .

شماره های فرعی از پالک 25 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر
468 – خانم فاطمه پرآبی قمصری فرزند صفرعلی – ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 760.20  مترمربع . 
1885 فرعی از 181 – خانم زینب احتســاب فرزند علی اکبر – ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 368.60  مترمربع .
1887 فرعــی از 468 – خانم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ یکباب حصار طویله  به مساحت 327.70  مترمربع . 
1888 فرعــی از 468 – خانم حمیده عطار قمصری فرزند امیرحســن - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 340  مترمربع .
1889 فرعی از 468 – آقای علی توسلی قمصری فرزند حسین - ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 349.95  مترمربع .
1890 فرعــی از 468 – خانم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 340 مترمربع .
1891 فرعــی از 468 – خانم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 720 مترمربع .
1892 فرعــی از 468 – خانم فاطمه پرآبی قمصــری فرزند صفرعلی - 

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 1091.50 مترمربع .
1899 – خانم انســیه آذرنوش فرزند شکراله – ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 135.60 مترمربع .
شماره های فرعی از پالک 36 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر 

136 – آقای ســید محمدرضا ناصری زاده قمصری فرزند سیدموسی – 
ششدانگ قطعه زمین به مساحت 547  مترمربع .

137 – آقای ســید محمود ناصــری زاده قمصری فرزند سیدحســین - 
ششدانگ قطعه زمین به مساحت 350  مترمربع .

138 – اقای سید محمد ناصری زاده قمصری فرزند باقر - ششدانگ قطعه 
زمین به مساحت 650.40  مترمربع .

1165 – آقای عباس اخالقیان قمصری فرزند قاســم - ششدانگ قطعه 
زمین گلستان محصور به مساحت 402.10  مترمربع .

1404 فرعی از 301 – خانم انســیه بخش فرزند علی - ششدانگ قطعه 
زمین به مساحت 302.80  مترمربع .

2601 فرعی از 1165 – آقای مســعود اخالقیان قمصری فرزند قاسم - 
ششدانگ قطعه زمین گلستان محصور به مساحت 402.88  مترمربع .

2602 فرعی از 1165 – آقای عباس اخالقیان قمصری فرزند قاســم - 
ششدانگ قطعه زمین گلستان محصور به مساحت 354.20  مترمربع .

2603 فرعــی از 1165 – آقــای مســعود اخالقیــان قمصــری فرزند 
 قاسم - ششــدانگ قطعه زمین گلستان محصور به مســاحت 355.50 

 مترمربع .
2607 فرعی از 322 – خانم انسیه بخش فرزند علی - ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 176  مترمربع .
2608 فرعی از 322 و 323 – خانم انســیه بخش فرزند علی - ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 563.40  مترمربع .
2609 فرعی از 182 – خانم قدســی توکیلی قمصری فرزند غالمرضا – 

ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 22.40 مترمربع . 
2610 فرعی از 182 – آقای مهدی توکیلــی قمصری فرزند غالمرضا - 

ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 41.20  مترمربع .
2611 فرعی از 121 – خانم زهرا ایلیاتی فرزند ابوالفضل – ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت 217.25 مترمربع . 
2612 فرعی از 591 – آقای سیدمحمد جاللی قمصری فرزند آقاجعفر و 
خانم زهرا کدخدا قمصری فرزند علی –بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 607.45 مترمربع .
2620 فرعی از 1324 فرعی از 134 – آقای احمد آریائی فرزند محمود - 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 382.50  مترمربع . 
شماره های فرعی از پالک 49 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر 

1524 – خانم قدسی غفاری قهرودی فرزند حسین - ششدانگ قطعه زمین 
به مساحت 415.50 مترمربع .

1687 – آقای محمدحســین صابری قمصری فرزند اسداله - ششدانگ 
قطعه زمین مشجر به مساحت 213.10  مترمربع . 

3325 فرعی از 1659 – خانم لیال فتاح قمصری فرزند مسلم - ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 149.50  مترمربع .

3455 فرعی از 198 – آقای محمدرضا جزاوندی قمصری فرزند رمضان 
- ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  17.25 مترمربع .

3461 – خانم زینب بهرامی قمصری فرزند محمدرضا - ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 440.80  مترمربع با کاربری کشاورزی .

3462 – آقای امراله میرزایــی فرزند احمد - ششــدانگ قطعه زمین به 
مساحت 910.50  مترمربع .

3463 – خانم اعظم صادق زاده فرزند نصراله - ششدانگ قطعه زمین به 
مساحت 195.39  مترمربع .

3468 فرعی از 1524 – خانم قدســی غفاری قهرودی فرزند حســین - 
ششدانگ قطعه زمین به مساحت 430.80  مترمربع .

3469 فرعی از 1524 – خانم قدســی غفاری قهرودی فرزند حســین - 
ششدانگ قطعه زمین به مساحت 400  مترمربع .

3470 فرعی از 1865 – آقای اکبر وصالی قمصری فرزند اسماعیل نسبت 
به 326.70 سهم مشاع باســتثنای بهای ثمن 54.45 سهم و امیرحسین 
وصالی قمصری فرزند اکبر نســبت به 326.70 سهم مشاع و خانم نرگس 
وصالی قمصری فرزند اکبر نســبت به 163.35 سهم مشاع و محمدامین 
وصالی قمصری فرزند کامران نســبت به 181.50 سهم مشاع باستثنای 
ثمنیه آن و خانم مرجان وصالی قمصری فرزند کامران نســبت به 90.75 
سهم مشاع باستثنای بهای ثمنیه آن از 1089 سهم – ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 1089.10 مترمربع.
3471 فرعی از 1865 – آقای وحید قمصری فرزند حســن – ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 270.20  مترمربع .
3472 – آقای بامــداد متقی فرزند آقامحمد - ششــدانگ قطعه زمین به 

مساحت 354.25  مترمربع .
3473 – آقای حســن ارکیان فرزند علی اکبر - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 1250  مترمربع .
3474 – آقای سید محمدرضا ناصری قمصری فرزند سیدعلی - ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 951.93  مترمربع .
3475 – خانم ســحر عباس زاده مقدمی فرزند حسین - ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت  2006.31 مترمربع .
3476 – آقای محمد بهنامی فرد فرزند رضا - ششــدانگ قطعه زمین به 

مساحت 1970  مترمربع .
3477 – آقای وحید قمصری فرزند حسن - ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 

به مساحت 82.72  مترمربع .
3478 – آقای مسعود رحمانی فرزند محمدتقی - ششدانگ قطعه زمین به 

مساحت 214.50  مترمربع .
3479 فرعی از 1854 – آقای وحید قمصری فرزند حسن - ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 582.75  مترمربع .
3480 – آقای حمید اذانی قمصری فرزند ولی اله - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 1028.18  مترمربع .
3481 – آقای امید فخار فرزند امیرحسین - ششدانگ قطعه زمین محصور 

به مساحت 733 مترمربع .
3487 – آقای سیدمحسن نوابی قمصری فرزند آقا ناصر - ششدانگ قطعه 

زمین محصور به مساحت 834  مترمربع . 
3488 – خانم زهرا باقری ده آبادی فرزند علی - ششــدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 408.70  مترمربع .
3491 فرعی از 225 – آقای محمدرضا طبیب زاده قمصری و علی طبیب 
زاده قمصری فرزندان ابوالحســن – بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین 

مشجر به مساحت 1072.40  مترمربع . 
3492 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی و آقای علی کثیری فرزند 
محمدآقا و خانم مینا معمارنژاد فرزند مرتضی – بالسویه- ششدانگ قطعه 

زمین مثلثی شکل به مساحت 459.10 مترمربع .
3493 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 445.65  مترمربع .
3494 – آقای علی کثیری فرزند محمدآقا و خانــم مینا معمارنژاد فرزند 
مرتضی – بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 638.90 مترمربع .
3495 –  آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 508.80 مترمربع .
3496 - آقای علــی کثیری فرزند محمدآقا و خانم مینــا معمارنژاد فرزند 
مرتضی – بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 410.90 مترمربع .
3497 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 517.35 مترمربع .
3498 - آقای علــی کثیری فرزند محمدآقا و خانم مینــا معمارنژاد فرزند 
مرتضی – بالمناصفه- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 465.50 مترمربع .
3499 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 456.70 مترمربع .
3500 – آقای داود جعفری میرآبادی فرزند علی - ششدانگ قطعه زمین 

به مساحت 498.80 مترمربع .
شماره های فرعی از پالک 83 اصلی قزاآن بخش یک حوزه ثبتی قمصر

1384 – آقای محمدرضا قزاآن زاده نســبت به دو دانگ مشاع و خانم ها 
فاطمه ، زهره، لیال و نرجس همگی قزاآن زاده فرزندان حســین هر یک 

نسبت به یک دانگ مشاع – ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 
606.70 مترمربع . 

شماره های فرعی از پالک 103 اصلی قهرود بخش یک حوزه ثبتی قمصر 
2875 – خانم فرزانه سادات حسینی قهرودی فرزند سیدحسن – ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 102 مترمربع .
شــماره های فرعی از پالک 180 اصلی نصرآباد جیرویه بخش یک حوزه 

ثبتی قمصر 
1120 – آقای حبیب آرامش فرزند علی – ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

96.60 مترمربع . 
1149 فرعی از 1120 – آقای محمدتقی آرامش فرزند رضا و خانم طاهره 
باغشــیخی مفرد فرزند علی خان –بالمناصفه- ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 103.65 مترمربع .
1150 – آقای عباس عســگری فرزند حســین و خانم طاهره عسگری 
نصرآبادی فرزند نصراله  به ترتیب نسبت به 4 و 2 دانگمشاع - ششدانگ 

قطعه زمین محصور به مساحت 1210.95  مترمربع .
1151 – آقای عبداله عسگری فرزند حســین و خانم ماهرخ علیان فرزند 
علی اکبر به ترتیب نســبت به 4 و 2 دانگ مشاع - ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 1202.92 مترمربع .
ب – امالکی که آگی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولکن به واسطه اشتباه 
موثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیات نظارت و یا دستور 
اداری مســتند به اختیارات تفویضی هیات نظارت موضوع بندهای 385 و 

386 و 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی منجر به تجدید آگهی شده اند :
شماره های فرعی از پالک 201 اصلی زنجانبر بخش یک حوزه ثبتی قمصر 
983 فرعی از 678 – آقای محمدحسین محمدی فرزند حیدر – ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی و مشجر البعض به مساحت 403.15 مترمربع که در 
آگهی های منتشره قبلی نام مالک اشــتباها سیدحسین محمدی منتشر 

گردیده است . 
به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک ، چنانچه کســی نسبت به 
امالک مندرج در بند الف این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 
روز و نســبت به بند ب این آگهی ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی  دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت ، معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوایی 
اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر به جریان دعوی 
ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد 
از انقضای مدت مرقوم واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس تحدیدی  
قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحــده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی در دو نوبت و به 
 فاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/02
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/02

م الف: 1258181 اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
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کاهش منحنی نرخ والدت در استان اصفهان
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: شیب منحنی نرخ والدت در استان اصفهان کاهشی شده 
است.حسین غفرانی کجانی اظهارداشت:  از سال گذشته تا هشت ماهه امسال شاهد آرام تر شدن 
شیب کاهش نرخ والدت در استان اصفهان هستیم که این شاخص در سال ۹۸ به ۱۶ درصد رسید 
ولی در سال ۹۹ به هشت درصد و امسال هم کاهشی بوده اســت.وی افزود: در انتظار نتایج طرح 
فرزند آوری و بسته های تشویقی مجلس شورای اســامی در این مولفه آماری هستیم.مدیرکل 
ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به تحلیل آمار طاق و ازدواج گفت:  تحلیل و بررسی ازدواج و طاق 
باید در پایان سال انجام و با سال پیش از آن مقایسه شود و ارائه آمارهای فصلی و ماهانه قادر به ارائه 
چشم انداز مناسب نیست.وی با اشاره به اینکه طی ۶ ماه اول امسال با ۲ ماه عزاداری در محرم و صفر  
مصادف بود، تصریح کرد: چنین  مسائلی در انجام سنت ازدواج اثر می گذارد و درحالی که در ۶ ماه 
دوم چنین نوسانی را نداریم.مدیرکل ثبت احوال اصفهان با اشاره به مدت زمانی که برای ثبت طاق 
می گذرد، خاطرنشان کرد: صدور رای دادگاه و ثبت طاق در دفاتر رسمی ثبت اسناد زمان خاصی را 

طی می کند و پس از ثبت در شناسنامه تحلیل آماری آن باید صورت بگیرد.
 

220 میلیارد ریال امسال صرف تحصیل دانش آموزان تحت 
پوشش کمیته امداد اصفهان شد

مدیر هماهنگی موسسات خیریه و تشکل های مردمی کمیته امدادامام خمینی )ره( اصفهان گفت: 
۲۲۰ میلیارد ریال در سال جاری برای ادامه تحصیل دانش آموزان تحت پوشش این نهاد هزینه شده 
اســت.علی خاصی افزود: این اعتبار صرف هزینه های تحصیل و نوشت افزار  بیش از ۳۹ هزار و ۶۰۰ 
دانش آموز و دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان شده است.وی با 
بیان اینکه طی ۲ سال اخیر پنج هزار دستگاه تبلت به منظور ادامه تحصیل غیر حضوری برای مددجویان 
استان اصفهان خریداری شده اســت، یادآورشد: عمده این کمک ها از ســوی خیران و موسسات 
مردمی تامین شده است.مدیر هماهنگی موسسات خیریه و تشکل های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی )ره(  اصفهان با اشاره به راه اندازی ۲۹ مرکز نیکوکاری دانش آموزی در شهرستان های استان 
خاطرنشان کرد: این مراکز در زمینه جمع آوری کمک های خیران برای تامین نیاز تحصیلی و معیشتی 
دانش آموزان فعالیت می کنند.وی، ارائه تسهیات بانکی از  محل صندوق والیت امداد به مددجویان 
را از دیگر خدمات کمیته امداد امام )ره(  استان اصفهان در سال های اخیر اعام کرد و گفت: وام های 

قرض الحسنه این صندوق به خانواده های دانش آموز نیازمند اختصاص می یابد.
 

 كالهبرداری اينترنتی در قالب خريد چراغ خطر 
خودروی زانتيا 

فرمانده انتظامی شهرستان خمينی شهر از شناسايی و دستگيری کاهبردار اينترنتي با ۱۹ ميليون 
ريال خبر داد. سرهنگ غامرضا براتي  گفت :در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه فردي 
ناشناس در فضاي مجازي او را فريب داده و مبلغ ۱۹ميليون ريال از او كاهبرداري كرده، رسيدگي به 
موضوع در دستور كار ماموران پليس فتا اين فرماندهي قرار گرفت.وي اظهار داشت : شاكي مدعي 
بود در يکي ازسايت هاي تبليغاتي با يك آگهي در زمينه»خريد چراغ خطر خودروی زانتيا« مواجه 
شــده و با فرد مورد نظر تماس برقرار مي كند كه از او مبلغ ۱۹ ميليون ريال تقاضا مي كند .سرهنگ 
براتي ادامه داد:فردشاكي نيز فريب خورده و مبلغ درخواستي را با وجود هشدار پليس درخصوص 
سايت هاي تبليغي مبني بر عدم واريز وجه تا قبل از دريافت خدمات بدون دريافت هيچ گونه مدرك 
و نشاني به حساب آن فرد شياد واريز مي كند. اين مقام انتظامي بيان داشت : ماموران پليس فتا 
حسب دستور قضايي با بررسي هاي تخصصي در فضاي مجازي ضمن شناسایی ودستگيري متهم، 

مبلغ برداشت شده را به حساب شاکي برگشت دادند.

  افزایش شهرهای قرمز بدون محدودیت های سفر؛

خبری از مدیریت کرونا نیست

بهار آغاز می شــود و بــار دیگر شــاهد رونــق گرفتن ســفر در ایران 
خواهیــم بــود. مســئوالن وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی ماه هاســت که از »سونامی ســفر« صحبت می کنند 
و پیش بینی می شــود که نوروز ۱۴۰۱ مســافران بیشــتری به نسبت 
تعطیات نوروز ۱۴۰۰ داشــته باشــد. با ایــن وجود، هنــوز اقدامی 
بــرای مدیریت ســفرها آن هم در وضعیــت ناپایدار و هشــدارآمیز 
 امیکــرون از ســوی اعضــای ســتاد کرونــا در دســتور کار قــرار 

نگرفته است.
تجربه نوروز ۹۹ که به یک باره ســفرها با تصمیم ستاد ملی کرونا لغو 
شد، بسیاری از تورهای گردشگری و دست اندرکاران سفر در استان ها 
را به این باور رسانده که هیچ پیش بینی یا مدیریت بحرانی برای نوروز 
۱۴۰۱ با این پیش فرض که ممکن اســت با تشدید سویه جدید کرونا 
محدودیت ها دوباره بازگردانده شود، وجود ندارد؛ به همین دلیل بازار 
فروش خدمات سفر رونق گرفته است. احمد وحیدی، وزیر کشور نیز 

در روزهای اخیر اعام کرد: اگر پروتکل ها رعایت شود و بتوانیم از پیک 
ششــم کرونا عبور کنیم، دلیلی برای اعمال محدودیت در ســفرهای 
نوروزی وجود ندارد و برای سفرهای نوروزی محدودیت نمی گذاریم.

در شــرایطی که آمار مبتایان و فوتی های کرونایی در کشــور به دلیل 
گســترش ســویه جدید این ویروس به نام امیکرون روبه افزایش 
است و بر اســاس آخرین آمار اعام شده از ســوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی ۳۳۷ شهر در کشــور در وضعیت قرمز ۶۴ 
شهر در وضعیت نارنجی و ۴۷ شهر در وضعیت زرد قرار دارند، رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم روند کاهشی پیدا کرده و تاکنون 
محدودیت و ممنوعیت جدیدی برای ســفرهای مــردم و ترددهای 
بین شهری آن ها در این مناطق پرخطر با وسایل نقلیه شخصی تصویب 

و اباغ نشده است.
این در حالی اســت که از آذرماه سال گذشــته محدودیت هایی برای 
مردم و شــهرهای پر خطر کرونایی در نظر گرفته شد. بر این اساس 

اگر مردم با خودروی شخصی در پیک های کرونایی به شهری نارنجی 
و قرمز ســفر می کردند، ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان جریمه 
می شدند و در برخی مواقع ورودی و خروجی شهرهای قرمز و نارنجی 
بسته می شد و از تردد و سفر خودروهای شخصی جلوگیری می شد. 
امسال نیز قرار بود ســفرهای مردم با وســایل حمل ونقل عمومی و 
شخصی، هوشــمند شــود و ممنوعیت ها و پروتکل های بهداشتی به 
صورت هوشمند برای افراد مشکوک و مبتا نه برای شهرهای قرمز و 

نارنجی اجرایی شود.
قرار بود ســامانه امیــد که امکان اتصــال سیســتم اطاعاتی وزارت 
بهداشــت را به بخش حمل ونقل فراهم می کرد، راه اندازی شــود تا 
 مردم با کد ملی کنترل و رصد شــوند و در صورت بروز تخلف، با آن ها

 برخورد شود. 
گرچه همین تصمیم نیز چالش ها و نقایصی داشــت؛ اما در ماه های 
گذشته همچنان این سامانه در بخش های مختلف حمل ونقل تکمیل 
نشده اســت و خبری از اجرای کامل سیستم هوشــمند مدیریت و 
کنترل کرونا در همه بخش های حمل ونقل نیست.گرچه هنوز پروتکل 
جدیدی برای ســفرهای بین استانی مردم با وســایل نقلیه شخصی 
در شــرایط قرمز کرونایی کنونی اباغ نشده ، اما جلسات مختلفی در 
ســتاد ملی مقابله با کرونا با حضور رییس جمهور تشکیل شده و قرار 
است به زودی و در جلسات پیش رو شــرایط و پروتکل های جدیدی 
برای ســفرهای جاده ای مردم با وسایل نقلیه شــخصی اعام شود.

سیدابراهیم رییسی، در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا درباره این 
موضوع، اظهار کرد: موضــوع رعایت شــیوه نامه ها در حوزه اصناف و 
حمل ونقل را باید مورد توجه قرار داد و ضمن تاکید بر ضرورت نظارت 
دقیق و سخت گیرانه بر اجرای شیوه نامه های بهداشتی در این بخش، 
وزارت راه و ســایر دستگاه های مرتبط همچون شــهرداری ها، اجرای 
آیین نامه های بهداشتی را در پروازها، مترو و دیگر وسایل حمل ونقل 

عمومی به دقت و با جدیت دنبال کنند.
وی با اشــاره به افزایش آمار ابتای کودکان به ســویه جدید بیماری 
کرونا، خاطرنشــان کرد: اجازه ندهیم جان مردم بــه ویژه کودکان با 
ســهل انگاری در رعایت اصول بهداشــتی در خطر قــرار گیرد.پس از 
گذشت دو سال درگیری با کرونا، دیگر بهانه ای برای اعام بی تجربگی 
یــا غافل گیری وجود نــدارد؛ اما نبــود الگوی تعریف شــده ای برای 
مدیریت سفر، این پرسش را مطرح می کند که در روزهای باقی مانده 
تا نــوروز، چه تدبیری برای ایمن ســازی تاسیســات گردشــگری و 
 وســایل نقلیه عمومی برای اســتفاده کم خطر مســافران اندیشیده

 شده است؟

خبرخوان جامعه
دوشنبه  2   اسفند  1400 / 19   رجب 1443 / 21  فوریه  2022 / شماره 3476
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مفاد آراء
12/10 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 

فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره 140060302031000934 - 1400/11/10 هيات موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك ناييــن تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي 
آقاي سيدجالل موســوي طبا فرزند سيدمحمد بشماره شناســنامه 1 صادره از 
نايين درششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 115/15 مترمربع پالك ثبتی 1 
 فرعي از 4129 اصلي واقع در روستای اســد آباد بخش 3 نايين خريداري عادی
  و مــع الواســطه از رضــا علــی اســدی آبــاد مالــك رســمي محــرز

 گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
 صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
 مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/02

م الف: 1271550  اباذر مهيمن رييس ثبت اسناد و امالك نايين 
فقدان سند مالکیت

12/11  شــماره نامــه: 140085602033003930 - 1400/10/04 نظــر به 
اينكه سند مالكيت چهار سهم و ســه ربع سهم از 24 سهم ششدانگ قطعه زمين 
معروف 24 قفيزی پشت باغچه پالك ثبتی شماره 818 فرعی از 9- اصلی واقع 
در  كوی علياء جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنــز ذيل ثبت 5197 صفحه 199 دفتر 
38 و تحت شــماره چاپی 452083 به نام بتول عســگری نطنزی  فرزند حسن 
ثبت و صادر گرديده ســپس بموجــب دادنامه حصر وراثت شــماره 200 مورخ 
1363/06/10 دادگاه نطنز بتول فوت ورثه وی عبارتند از: مجتبی، سيد عباس، 
روح ا...، ســيد ضياء الدين، زهرا و اقدس شــهرت همگــی طباطبائی فرزندان 
و ســكينه خاتون عســگری مادر و الغير ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت 
1060 مورخ 1367/04/28 ســكينه خاتون فوت ورثه حين الفوتش عبارتند از: 
مجتبی ، ســيد عباس، روح اله، ســيد ضياء الدين، زهرا و اقدس شهرت همگی 
طباطبائی )نوادگان( می باشد ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت 2759 مورخ 
1354/02/02 دادرس شعبه اول دادگاه بخش تهران سيد مهدی فوت ورثه وی 
عبارتند از: زهرا، اقدس، روح اله، ســيد ضياء الدين، مجتبی ميرزا عباس شهرت 
همگی طباطبائی اوره فرزندان و بتول عســگری همسر و الغير سپس بموجب 

دادنامه حصر وراثت 6136 مورخ 1371/12/09 شعبه 61 دادگاه حقوقی 2 تهران 
روح اله طباطبائی فوت ورثه حين الفوتش عبارتند از: محمدرضا و فرزانه و فرشته 
شــهرت همگی طباطبائی فرزندان و صديقه وكيل زاده هاتفی همسر و الغير و 
 بموجب دادنامه حصر وراثت 9809971725300168 مورخ 1398/02/29 قاضی 
مجتمع 32 شــورای حل اختالف اســتان تهران اقدس طباطبائــی فوت ورثه 
حين الفوتش عبارتند از: محمد آقا انوری )همســر( كيومرث، مســعود، سوسن 
شــهرت همگی انوری و الغير ســپس محمد آقا انوری احدی از ورثه نامبرده 
بموجب درخواســت وارده 139821702033000159 مــورخ 1400/09/21 
منضم به دو برگ استشــهاديه كه امضاء شــهود آن به شــماره شناســه يكتا 
140002155884000490 و رمز تصديق 977454  و شــماره 68321 مورخ 
1400/09/21 كه به تاييد دفترخانه اســناد رســمی 7 نطنز رسيده است مدعی 
مفقود شدن سند مالكيت پالك مرقوم در اثر اسباب كشی مفقود گرديده است  و 
درخواست سند مالكيت  المثنی ملك فوق را نموده اند. لذا مراتب به استناد تبصره 
يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يك نوبت آگهی می شــود 
چنانچه كسی مدعی انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد 
بديهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل 

سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. 

م الف: 1279388 رحمت اله شــاهدی سرپرســت واحد ثبتــی حوزه ثبت 
ملك نطنز

فقدان سند مالکیت
 12/12 نظر به اينكه علی صادقی فرزند حسين مدعی مفقود شدن سند مالكيت

 ششــدانگ پالك 679 فرعی از 105 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان كه در دفتر 
امالك الكترونيكــی 139620302018003097 به شــماره چاپی 663900 
بنامش ثبت و صادر و تسليم گرديده و اظهار داشته كه در اثر جابجايی مفقود شده 
است و به موجب نامه شماره 140009990015958246 مورخ 1400/05/13 
اجــرای احكام مدنــی دادگســتری برخوار در قبــال مبلــغ 66000000000 
 ريال بازداشــت ميباشــد و طبــق مــاده 120 آئين نامــه قانون ثبــت مراتب
 آگهی می شــود چنانچه شــخص يا اشــخاصی از حقيقی يــا حقوقی مدعی 
انجام معامله )غير از آنچه در اين آكهی ذكر شــده ( نســبت به آن ، يا وجود سند 
مالكيت مزبور نزد خود باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تــا ده روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خــود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و ســند معامله 
 تســليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه كننده مسترد گردد. 
 م الــف :1280897 ابراهيــم غفــاری رئيــس اداره ثبــت اســناد 

و امالك برخوار

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 
اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

12/8 بموجــب دســتور مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد و امــالك 
و مــاده 59 اصالحــی آييــن نامــه قانــون مذكــور امالكــی كــه 
در ســه ماهه ســوم ســال جاری تقاضای ثبت آنها پذيرفته شــده اند 
و نيــز امالكــی كه آگهــی هــای نوبتی قبلــی آنهــا از قلــم افتاده 
و هم چنيــن امالكی كــه بموجب آرا هيــات نظارت بايســتی تجديد 
 آگهی شــوند مربــوط به بخش 9 حــوزه ثبتی بــادرود به شــرح ذيل

 آگهی می شوند
 1- از شماره 159- اصلی شهر بادرود وروســتای سرآسياب و فروعات 

ذيل آن :     
997- آقای روح اله حيدری فرزند رمضانعلی شــش دانگ قطعه زمين 

مزروعی بمساحت 2067/91 مترمربع 
1361- آقای روح اله حيدری فرزند رمضانعلی شــش دانگ قطعه زمين 

مزروعی بمساحت 495/62 مترمربع واقع در سرآسياب
1362- آقای روح اله حيدری فرزند رمضانعلی شــش دانگ قطعه زمين 

مزروعی بمساحت 2668/93 مترمربع واقع در سرآسياب
1555- آقای حســين نايئنی بادی فرزند عباس نسبت به 5 سهم مشاع 
و آقای محمد نايئنی فرزند عباس 4 ســهم مشاع و خانم عاطفه صفاری 
بادی فرزند سيف اله نسبت به يك ســهم مشاع از 10 سهم شش دانگ 

يكدرب باغ بمساحت 13672/02 مترمربع 
2375- آقــای حســين كيانفر فرزند علی 1587/90 ســهم مشــاع از 
 3639/74 ســهم شــش دانگ يكــدرب بــاغ بمســاحت 3639/74 

مترمربع 

3164- آقای حســين ابراهيمی فرزند علی  شــش دانــگ قطعه زمين 
مزروعی محصور بمساحت 783/11 مترمربع 

9549- آقــای حميدرضا شــريفی مقــدم فرزند فخراله  شــش دانگ 
2539 مترمربــع واقــع  قطعــه زميــن محصــور بمســاحت 10/

 در سرآسياب
11779- آقای عباسعلی فردوســی فرزند نورمحمد شش دانگ يكدرب 

باغ بمساحت 1936/17 مترمربع 
11788- آقای روح اله حيدری فرزند رمضانعلی شــش دانگ ساختمان 

دامداری بمساحت 237/62 مترمربع واقع در سرآسياب
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه كسی نسبت به 
امالك مندرج در اين آگهی واخواهی و اعتراض داشــته باشــد از تاريخ 
انتشار اولين آگهی نوبتی بشرح رديف الف ظرف مدت 90 روز دادخواست 
واخواهی خود را تسليم اين اداره نموده و رســيد اخذ نمايند تا به دادگاه 
صالحه ارســال گردد و در صورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوائی  اقامه 
شده باشد طرف دعوی بايد گواهی در مدت مرقوم تسليم اين اداره نمايند 
و اعتراضاتی كه بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شــود بالاثر خواهد بود 
و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 آييــن نامه قانون ثبت 
رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت نسبت به حقوق 
ارتفاقی در موقع تحديدحدود و در صورت مجلس تحديد قيد و واخواهی 
صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 قانون 
پذيرفته خواهد شد اين آگهی در رديف الف در 2 نوبت و به فاصله 30 روز 

در روزنامه زاينده رود  درج و منتشر ميگردد 
تاريخ انتشار نوبت اول :1400/11/02                     

تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/02                                 
م الف: 1260083 رضا طويلی رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود

آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال1400 
ثبت کوهپایه

12/9 به موجب ماده 11 قانون ثبت امــالك و ماده 59- اصالحي آئين 
نامه مربوط به امالكي كه درســه ماهه ســوم1400 تقاضاي ثبت آنها 
پذيرفته شده و همچنين شــماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء 
هيات نظارت ثبت آگهي آنها بايد تجديد شــود مربوط به بخش19 را به 

شرح زير آگهي مي نمايد.
الف(شماره پالك و مشــخصات مالك و نوع ملك و محل وقوع امالكي 
كه اظهارنامه آنها در ســه ماهه فوق  قبل تنظيم و جهت انتشار آگهي در 

رديف منظور گرديده اند.
1- ابنيه واقع در سسن آباد آباد تحت شماره139 - اصلي بخش19  ثبت 

اصفهان و فروعات آن بشرح آتی
204 فرعي: اكبر شريفی جبلی فرزند علی اصغر  ششدانگ يكباب خانه به 

مساحت282/25متر مربع 
2- امالك واقع درراه آهن سيستان   تحت شماره 706 - اصلي بخش19  

ثبت اصفهان و فروعات آن بشرح آتی
706 اصلــی : دولت جمهوری اســالمی ايران با نمايندگــی وزارت راه 
و شــهر ســازی - شــركت را ه آهن جمهوری اســالمی ايران شناسه 
10101155744 ششــدانگ عرصعه و اعيان يك قطعــه زمين با بنای 
احداثی ) قسمتی از ايستگاه راه آهن سيستان (به مساحت 124177/19 

متر مربع 
ب( امالكي كه آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتشــر و لكن بواســطه 
اشتباه موثري كه در انتشــار آنها رخ داده و بموجب آراء هيات نظارت يا 

دستور اداري 

به موجب ماده 16 قانون  ثبت امالك چنانچه كســي نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهي واخواهي داشته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت 
شنبه 1400/11/02  به آنهايي كه تقاضاي ثبت شده به شرح رديف الف 
ظرف مدت 90 روز و نســبت به آنهايي كه طبق آراء هيات نظارت ثبت 
تجديد آگهي شده به شــرح رديف ب در مدت 30 روز اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده 
هاي معترضي ثبت معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به اين اداره بايد با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايي گواهي 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در صورتي كه قبل از 
انتشار اين آگهي دعوايي اقامه شده باشد طرف دعوي بايد گواهي دادگاه 
را مشــعر به جريان دعوي ظرف مدت مرقوم تســليم نمايد . اعتراضات 
يا گواهي طرح دعوي كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بال اثر 
 است و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 

خواهدشد
 ضمنا” طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تعيين 
حدود در صورت مجلــس قيد و واخواهي صاحبــان امالك و مجاورين 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 

ماده واحده تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته
 خواهد شد.

اين آگهي نســبت به رديف هاي فوق در دو نوبت بــه فاصله 30 روز از 
 تاريخ انتشار نوبت اول و نســبت به رديف ب به فاصله 30روز در روزنامه 

زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي شود. 
تاريخ انتشار نوبت اول:    1400/11/02
تاريخ انتشار نوبت دوم:   1400/12/02

م الف:  1263676  اداره ثبت اسناد و امالك كوهپايه
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لیورپول؛ دومین تیم 100 گله این فصل فوتبال اروپا
لیورپول در ورزشــگاه آنفیلد به مصاف نوریچ رفت و این تیم را با نتیجه ۳ بر یک شکســت داد. 
سادیو مانه در دقیقه ۶۴، محمد صالح در دقیقه ۶۷ و لوییس دیاس در دقیقه ۸۱ برای لیورپول 
گلزنی کردند.لیورپول اکنون ۱۰۰ گل در تمام رقابت ها در این فصل به ثمر رســانده اســت. به این 
ترتیب تیم یورگن کلوپ پس از بایرن که در این فصل ۱۰۰ گل در ۵ لیگ برتر اروپا به ثمر رســاند، 
دومین تیمی شد که به این مهم رسیده اســت.لیورپول با ۵۷ امتیاز از ۲۵ بازی در رده دوم لیگ 
برتر قرار دارد و شش امتیاز کمتر از منچسترسیتی صدرنشین دارد. البته لیورپول یک بازی کمتر 
نیز دارد و در صورت برتری در آن دیدار می تواند به ۳ امتیازی سیتی در صدر جدول رده بندی لیگ 
برتر برســد. لیورپول در دیدار بعدی خود در لیگ برتر میزبان لیدزیونایتد است و در ادامه باید در 
فینال جام اتحادیه برابر چلســی قرار گیرد و شــاگردان کلوپ در این دیدار می توانند اولین جام 

خود را در این فصل به دست بیاورند.
 

دخالت »مکرون« برای متقاعد کردن »امباپه«
به نظر می رســد که کیلیان امباپه نه تنها دغدغه بزرگ سران پاری ســن ژرمن است بلکه ذهن 
سیاستمداران بزرگ فرانسه را هم به خود مشغول کرده است.قرارداد این فوق ستاره با پاری سن 
ژرمن تابستان ۲۰۲۲ به پایان می رسد این درحالی است که مذاکرات طوالنی مدت با او تاکنون 
جواب نداده و این موضوع نگرانی های زیادی را به وجود آورده است.رئال مادرید مشتری جدی 
امباپه است و به نظر می رسد که این بازیکن هم دوست دارد که راهی کهکشانی ها شود؛ اما این 

چیزی نیست که هواداران پاری سن ژرمن دوست داشته باشند.
روزنامه آس به نظر از رسانه های فرانسوی نوشت که امانوئل مکرون هم باوجود آنکه قول داده 
بود در قضیه امباپه دخالت نکند؛ اما در تالش اســت تا مانع از انتقال این بازیکن به رئال مادرید 
شود.آس نوشت: امباپه کاخ الیزه را هم به خود مشغول کرده است به طوری که مکرون دوست 
ندارد که این بازیکن راهی رئال مادرید شود.شهردار پاریس هم به صراحت اعالم کرد که دوست 
ندارد امباپه پاری ســن ژرمن را ترک کند.او گفت: دوســت دارم که امباپه در تیم بماند. او کمک 
زیادی به ما خواهد کرد. گذشته از فوتبال و پاری سن ژرمن باید بگویم که امباپه الگوی بسیاری 
از جوانان در پاریس است. او یک چهره بســیار مهم برای ماست و به همین خاطر دوست داریم 

که در فرانسه بماند.

عبور »بنزما« از »لواندوفسکی«
رئال مادرید در هفته بیست و پنجم رقابت های اللیگا به مصاف آالوس رفت 

و توانست با سه گل به پیروزی دست پیدا کند. 
گل سوم رئال را در این بازی کریم بنزما در دقیقه ۹۰ از روی نقطه پنالتی 

به ثمر رساند.بنزما با گلزنی در این بازی توانست یک رکورد را در فصل 
جاری به نام خود به ثبت رســاند.طبق اعالم شبکه آماری اوبتا، 
کریم بنزما در فصل جاری روی ۲۷ گل رئال نقش داشــته  به 

طوری که ۱۸ گل به ثمر رســانده و ۹ پاس گل هم داده است.
در ۵ لیگ معتبر اروپایی این بهترین آماری است که یک 
بازیکن به نام خود به ثبت رسانده است. لواندوفسکی بعد 
از بنزما بهترین عملکرد را از این حیث داشته  به طوری که 
این مهاجم لهستانی روی ۲۶ گل بایرن نقش داشته است.

رئال مادرید با پیروزی برابر آالوس ۵۷ امتیازی شد
 و به یکه تازی خود در صدر جدول رده بندی ادامه داد.

  مرحله پلی اف لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های کشور؛

سپاهاِن صدرنشین وارد می شود 

    مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال مردان 
 سمیه مصور

باشگاه های کشور در شــرایطی فردا و با 
حضور هشت تیم برگزار می شود که والیبالیست های سپاهانی که با 
صدرنشــینی در مرحله مقدماتی پا به این مرحله گذاشــتند، یکی از 
 مدعیــان جــدی قهرمانــی در ایــن دوره از رقابــت هــا بــه 

شمار می روند.
تیم والیبال سپاهان دو سال اخیر با ســرمربیگری رحمان محمدی 
راد موفق شده در پایان لیگ جزو سه تیم برتر باشد، این تیم با ثباتی 
که در کادر فنی داشــت ،امســال بازیکنان ملی پوش خوبی از جمله 
امیر غفور، فرهاد قائمی و مســعود غالمی را جذب کرد تا مدعی تر از 
همیشه در لیگ برتر والیبال حاضر شــود. طالیی پوشان در نیم فصل 
اول با عملکرد خوبی که در بازی های ابتدایی لیگ داشــتند توانستند 
صدرنشین شــوند و فاصله خود را با تیم دوم جدول زیاد کنند، آنها در 
دور رفت تنها یک شکست داشــتند و با عنوان قهرمان نیم فصل اول، 

برای دور برگشت آماده شدند.
شــاگردان محمدی راد، نیم فصــل دوم را خوب شــروع نکرده و دو 
شکست را متحمل شدند و همین موضوع باعث شد برخی ناآگاهانه 

و شــاید حتی مغرضانه ایراداتی به این تیم وارد کنند تا سپاهان وارد 
حاشیه شــود. در این راســتا محمدرضا ســاکت، مدیرعامل باشگاه 
ســپاهان با حضور در ســالن ۲۵ آبان اعالم کرد که از سرمربی و تیم 

والیبال سپاهان حمایت می کند.
ســپاهانی ها به مرور زمان بازهم به روند درخشش خود بازگشتند و 
در ادامه پنج هفته زودتر از پایان دور برگشــت صعود خود را به مرحله 

پلی آف قطعی کردند. 
مرحله مقدماتی لیگ برتر مردان ســال ۱۴۰۰ که از دوم آبان ماه آغاز 
شــده بود، ۲۴ بهمن ماه پس از برگزاری ۱۸۲ دیدار به پایان رســید.  
تیم های فوالد مبارکه سپاهان، لبنیات هراز آمل، مقاومت شهداب یزد، 
پیکان، شهرداری ارومیه، مس رفســنجان، فوالد سیرجان ایرانیان و 
پاس گرگان در رتبه های اول تا هشتم قرار گرفتند و راهی مرحله یک 
چهارم نهایی شدند.به گفته کارشناسان، لیگ برتر والیبال ۱۴۰۱_۱۴۰۰ 
از فشرده ترین دوره های لیگ بوده که هر هفته دو بازی انجام می شده 
و تیم هایی که مهره های خوب با آمادگی بدنی باال داشــتند توانستند 
به مرحله پلی آف برســند.تیم ســپاهان در اولین دیدار از مرحله پلی 
آف باید مقابل تیم پاس گرگان قرار بگیرد، تیمی که به گفته سرمربی 

طالیی پوشان یکی از تیم های باکیفیت این دوره از رقابت ها بوده  و در 
طول فصل تیم های بزرگی را شکست داده است. آن طور که محمدی 
راد درباره تیم گرگانی گفته اســت: تیم پاس یکی از تیم های شگفتی 
ســاز لیگ بوده که باتوجه به نفراتی که در اختیار داشته والیبال خوبی 

را به نمایش گذاشته است.
طالیی پوشان در اولین گام کار دشــواری را مقابل تیم پاس گرگان در 
پیش خواهند داشت و شاگردان محمدی راد باید با تمام قوا آماده این 
دیدار شوند. والیبالیست های ســپاهان که هدفی جز قهرمانی دراین 
دوره از رقابت ها ندارند چاره ای جز پیروزی در این دیدار نداشته و باید 
با شکست تیم گرگانی آماده دیگر دیدارهای این مرحله شوند.مرحله 
پلی آف لیگ برتر مردان از  فردا آغاز می شود و با معرفی تیم های اول 
تا چهارم تا ۲۶ اسفندماه ادامه خواهد داشت. بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته قرار اســت این مرحله به صورت متمرکز در تهران برگزار 
شود و فرصت میزبانی برای تیم های باالی جدول گرفته شده است. 
تمام تیم هایی که پا به این مرحله از مســابقات گذاشته اند از کیفیت 
باالیی برخوردار هستند و تیم ها برای رســیدن به مرحله نیمه نهایی، 

رقابت های تنگاتنگی خواهند داشت.

خبر  روز

اخراج 13 نفر از فدراسیون فوتبال
چند روز پیش بود که شهاب عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال برکنار و به جای وی میرشاد 
ماجدی با عنوان سرپرست این فدراسیون از روز شنبه مشغول به کار شد.با جدایی عزیزی خادم 
۱۳ عضو این فدراسیون از کار خود برکنار شدند و از این پس در این فدراسیون سمتی ندارند.ابراهیم 
جهانیان مسئول دفتر رییس فدراسیون، داوود امیدزاده مشاور اجرایی رییس فدراسیون، محمود 
عبایی مشاور راهبردی رییس فدراسیون، یاسر میر مسئول دفتر عزیزی خادم در آکادمی، علی عالی 
دستیار رییس فدراسیون، حسین قهار کارمند روابط عمومی،حسین شریفی مدیر روابط عمومی 
فدراسیون فوتبال، عرفان منفرد کارشناس حوزه ریاســت، محمودرضا رضایی مدیر رسانه ای تیم 
ملی،  احسان عزیزی خادم کارشناس حوزه IT، سعید زارعیان عکاس فدراسیون، کیایی و سراج از 
کارمندان فدراسیون اخراج شده و دیگر سمتی نخواهند داشت. قرار است مدیر روابط عمومی و مدیر 
رسانه ای تیم ملی فوتبال به زودی انتخاب و معرفی شوند.گفتنی است؛ عزیزی خادم که با شعار 
چابک سازی به فدراسیون فوتبال آمده بود در زمان حضور یک ساله خود ۷۴ نیرو را به فدراسیون 
فوتبال وارد کرد که البته طی روزهای آینده تصمیمی جدی در مورد بقیه این نفرات اتخاذ خواهد شد.

 

جنجالی ترین پرچم هفته در آزادی
بازی پرســپولیس و آلومینیوم در شــرایطی با برتری دو گله سرخ پوشــان به پایان رسید که در 
نیمه اول این مسابقه و زمانی که بازی بدون گل پیش می رفت، اعالم یک آفساید موجب شد تا 
موقعیت مسلم گلزنی اراکی ها از دســت برود و موجب اعتراض این تیم شود.در دقیقه ۳۹ این 
دیدار پاس در عمق تماشــایی اسماعیل شــریفات از میانه زمین به پشت مدافعان پرسپولیس 
و فرار مهرداد بایرامی یــک موقعیت عالی گلزنی را برای آلومینیوم بــه وجود آورد، اما حمیدرضا 
افشون کمک داور دوم این مسابقه آفساید مهاجم اراکی ها را گرفت تا شاگردان رسول خطیبی از 
رسیدن به گل محروم شوند.پرچمی که افشــون در این صحنه باال برد، یکی از دو صحنه جنجالی 
مسابقه پرســپولیس و آلومینیوم بود که کارشناسان اتفاق نظر بر اعالم آفســاید اشتباه در این 
صحنه داشــتند و معتقد بودند که کمک داور دوم این بازی در باال بردن پرچم خود عجله کرده و 
تشخیص اشتباهی داده است.عالوه بر این صحنه داوری در نیمه اول، حمیدرضا افشون در نیمه 
دوم و زمان گل اول پرسپولیس مقابل آلومینیوم نیز در عدم اعالم آفساید مهرداد عبدی که روی 
ایجاد موقعیت موثر بود، تصمیم مورد بحثی داشــت که به خاطر تصاویر تلویزیونی، کارشناسان 

نتوانسته اند اظهار نظر دقیقی در این باره داشته باشند.

رویای بزرگ وحید هاشمیان در کنار »اسکوچیچ«
وحید هاشمیان، مربی تیم ملی استوری جالبی را در صفحه شخصی اش منتشر کرده است؛ 
آن هم در روزهایی که فوتبال به دلیل برکناری رییس، روزهای پر خبری را پشــت سر می 

همه چالش های مدیریتی در یکی دو سال اخیر گذارد.تیم ملی فوتبال ایران با وجود 
با هدایت اســکوچیچ و تالش مربیان وطنی 
از جمله وحید هاشــمیان نمایــش خوبی در 
برابر حریفان داشت و بعد از عبور از بحران در دور 
اول بازی های مقدماتی در منامه حاال تیم نخست گروه A است 
و صعود خود را به جام جهانی مســجل کرده؛ با این وجود قصد دارد در دو 
بازی باقی مانده در برابر کره جنوبی و لبنان هم با انگیزه پیروزی وارد میدان 
شود.وحید هاشمیان در آستانه این دو بازی با انتشــار استوری در کنار 
اســکوچیچ و دیگر همکاران خود در کادر فنی تیم ملی نوشت: »رویای 
شما به تنهایی یک رویاست. اما رویا شما در کنار رویاهای دیگران یک 

واقعیت می شود.«

مستطیل سبز

عضو سابق هیئت رییسه فدراسیون 
فوتبال:

چرا مردم را فریب می دهید؟ 
عضو سابق هیئت رییسه فدراســیون فوتبال 
دربــاره انتخاب میرشــاد ماجدی بــه عنوان 
سرپرست فدراسیون فوتبال اظهار کرد: برایش 
آرزوی موفقیت می کنم. او فوتبالی اســت اما 
باید ببینیم هدف چیست. اگر هدف پیشرفت 
فوتبال ملی اســت، باید کمک کرد. هیچ کس 
به تنهایی نمی تواند بــه فوتبال ایران کمک کند 
و حتی هیئت رییســه هم به تنهایی نمی تواند 
این کار را انجام دهد. کســانی که دل شــان به 
حال این فوتبال می ســوزد، سالم هستند و به 
دنبال ســکوی پرتاب در فوتبال نیستند، باید 
کمک کنند.غالمرضا بهروان ادامــه داد: همه 
بخش های جامعه، فوتبال و رسانه ها باید کمک 
کنند. فضایی باید ایجاد شود که کسانی که آمدند 
کار کردند و زحمت کشیدند و می خواهند زحمت 
بکشــند، صدمه نبینند. این دعواها بازی های 
برد برد نیست. هر کســی در فوتبال می آید به 
هر حال زحمت می کشــد. صفایــی فراهانی، 
مصطفوی، کفاشیان، تاج و عزیزی خادم در دوره 
حضورشان زحمت کشیدند. البته خالی از اشتباه 
نبودند ؛امــا نمی توان زحمات شــان را نادیده 
گرفت.عضو سابق هیئت رییســه فدراسیون 
فوتبــال درباره اختالفــات به وجــود آمده در 
فدراســیون گفت: فوتبال حتی ممکن است از 
وضعیت جامعه تاثیر بگیــرد و فضا هیچ وقت 
آرام و خالی از مشکالت نبوده است. وضعیت 
اقتصادی و سیاســی مملکــت در همه چیز 
تاثیرگذار است. چرا مردم را فریب می دهید؟ 
واقعیت را بگویید. ایــن اختالفات اصال خوب 
نیست و من این مســائل را گذراندم. بیش از 
۸ سال در فدراسیون بودم و حتی برای این کار 
نامه هم زده بودیم. شیوه کار کمی متفاوت بود 
اما نامه ای که زدیم عاری از حقیقت نبود. نباید 
فوتبال مملکت ما معامله شود.وی ادامه داد: 
تنها سرمایه ما ورزشی ها اعتماد مردم است؛ اما 
اکنون این اعتماد دارد خدشه دار می شود. داریم 
وارد یک وضعیت خطرناک می شویم. همه باید 
بیایند در فوتبال کمک کنند و گذشت آن روزهایی 
که بخواهید به تنهایی با هیئت رییسه کار را پیش 

ببرید. فوتبال نیاز به کمک دارد .

لیبالیست های سپاهان که هدفی جز قهرمانی  وا
دراین دوره از رقابت ها ندارند چاره ای جز پیروزی در 
این دیدار نداشته و باید با شکست تیم گرگانی آماده 

دیگر دیدارهای این مرحله شوند

فوتبال جهان

وز عکس ر

شوخی اینستاگرامی 
 عجیب عمران زاده 

با »رحمتی«
حنیــف عمــران زاده بــا انتشــار 
عکسی از مهدی رحمتی در صفحه 
اینســتاگرامش، شوخی عجیبی را 
با کاپیتان سابق باشــگاه استقالل 
انجــام داد.عمــران زاده از دنبــال 
کنندگانش خواســت تا میان یک 
اسب و مهدی رحمتی انتخاب کنند 

که کدام یک زیباتر است!

پلی آف؛ عامل ناکامی ذوب آهن در لیگ والیبال بانوان
بازیکن تیم والیبال بانوان ذوب آهن گفت: پلی آف و خستگی های ناشی از آن باعث شکست ذوب آهن در مسابقات لیگ شد.فرانک بابلیان افزود: امسال بازی های 
لیگ با ۱۰ تیم آغاز شد در مرحله اول مسابقات به صورت رفت و برگشت و در نهایت به صورت پلی آف انجام شد.وی ادامه داد: زمان بندی نامناسب بازی ها، اشتباهات 
داوری و مصدوم شدن اعضای تیم در این فصل ضربه بزرگی را به ذوب آهن وارد کرد.بازیکن تیم والیبال ذوب آهن گفت: پارگی در ناحیه رباط صلیبی در بازی دوم برای 
یکی از بازیکنان ما و مصدوم شدن سه نفر از اعضای اصلی تیم قبل از بازی ها باعث تضعیف روحیه تیم شده بود.فرانک بابلیان در مسابقات جام سردار دل ها به عنوان 
بهترین پاسور انتخاب شد.بابلیان معتقد است در فصل های آینده تیم ذوب آهن حتما بهتر از این فصل خواهد درخشید.تیم ذوب آهن یکی از تیم های شایسته این 

دوره از مسابقات بود که عملکرد خوبی را از خود برجای گذاشت ولی با شکست در مرحله پلی اف از رسیدن به جام قهرمانی باز ماند.

کارشــناس و پیشکسوت بســکتبال ایران ، درباره 
حواشــی ایجاد شــده در بســکتبال به دلیل عدم 
برگــزاری مجمع انتخاباتی ریاســت فدراســیون، 
توضیح داد: این موضوع برای هر آدمی در بسکتبال 
پوشــیده نیســت که وقتی این انتخابات به دالیل 
مختلف عقب می افتد، دالیل مطرح شــده درست 
نیســت و صرفا زمان خریدن اســت. اگر قرار بود 
صالحیت ها اعالم شود فرصت کافی برای انجام این 
کار بود. این اتفاقات برای این بود که یک شــخص 
خاصی دنبــال این بود تــا بتواند آنچــه که دلش 
می خواهد صورت بگیرد.عباس مرشدی ادامه داد: 
با این اوصاف حرف من این نیست که چرا فرد مذکور 
دنبال فراهم کردن شــرایط برای حضور دوباره اش 
در رأس فدراسیون بود، باالخره این حق را هرکس 
دارد تا برای نفع خودش در این جامعه هر کاری که 

الزم اســت انجام دهد. حرف من با وزارت ورزش 
اســت که به عنوان متولی ورزش در این مملکت، 
چرا باید اجازه دهد که چنین اتفاقی رخ دهد. ســه 
بار انتخابات به تعویق افتاد و اصال خوشایند جامعه 
ورزش بسکتبال نیســت. وزارت ورزش باید به نوع 
دیگری این موضوع را نگاه کند و آنچه که مورد تایید 
اهالی بسکتبال اســت و آنچه که به نفع این رشته 

است را باید در نظر بگیرد و آن را اجرا کند. 
پیشکسوت بسکتبال ایران ادامه داد: وزارت ورزش 
متولی اصلی ورزش این کشــور است و باید هرچه 
زودتر این مســئله را جمع کند تا اهالی بســکتبال 
آن اتهاماتی که به فدراســیون وارد است را به وزارت 
نیز ارتباط ندهند. خود آقای ســجادی ورزشــکار 
بوده و باید درک کند کــه چنین موضوعی زیاد برای 

بسکتبال خوشایند نیست.

کارشــناس بســکتبال ایران، درباره آســیب های 
احتمالی به خاطــر تعویق  چندبــاره انتخابات نیز 
توضیح داد: این مسئله همین حاال هم آسیب زده 
است، االن چندین ماه اســت که فدراسیون بدون 
حامی مالی اســت. حســاب کنید که چندین ماه 
بســکتبال ما از برنامه ریزی دور بــوده و از آنچه که 

می توانست به نفعش باشد هم دور ماند.
مرشدی گفت: چهار سال قبل بنده برای اینکه رامین 
طباطبایی رییس فدراســیون شود زحمات زیادی 
کشیدم و کسی نفهمید، فقط آن کسانی می دانند که 

من به آن ها زنگ زدم تا به او رای دهند. 

کارشناس و پیشکسوت بسکتبال ایران:

تعویق انتخابات بسکتبال موجه نیست
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کاشت 700 اصله نهال اسکوپاریا در جنگل شرق اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان از کاشت ۷۰۰ اصله نهال در جنگل شرق 
اصفهان خبر داد و گفت: این اقدام توسط داوطلبان مردمی عالقه مند به حوزه فضای سبز انجام شده 
است.مجید عرفان منش اظهار کرد: ســازمان پارک ها و فضای سبز از حرکت های مردمی حمایت 
می کند، همچنین از همیاران عالقه مند به فضای سبز دعوت به عمل می آورد.وی، هدف از برگزاری 
این مراسم را عالوه بر توســعه فرهنگ درختکاری، گام مهم در حفظ و توسعه فضای سبز دانست 
و خواستار مشارکت بیشتر ســازمان های مردم نهاد در برنامه های زیست محیطی شد.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: تاثیر فضاهای سبز و بوستان ها در ارتقای 
شرایط زیست محیطی به عنوان فضاهای سبز و ریه های تنفسی شهرها و کاربری آن در ایجاد نشاط 
روحی و روانی و حتی نشاط اجتماعی و گذران اوقات فراغت فردی و اجتماعی به عنوان امکاناتی 

برای ارتقای سطح کیفی شهرها مطرح است.
 

 الیحه »حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت« به 
شورای شهر اصفهان ارائه شد

پیرو دستور شهردار اصفهان در خصوص تهیه و ارائه الیحه مذکور و طی هماهنگی های به عمل آمده 
با شورای اسالمی شهر اصفهان، معاونت های برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی، حمل ونقل و 
ترافیک، فرهنگی اجتماعی و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان، الیحه »حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت« را به صحن علنی شورای ششم ارائه کردند.در مقدمه این الیحه آمده 
است: »از آنجا که برخورداری از حقوق فطری و قانونی توأم با حفظ کرامت انسانی، برقراری عدالت 
در جامعه، ارائه خدمات مطلوب به همه اقشار جامعه به ویژه اقشار مسن، برقراری منزلت شهروندی 
جهت حمایت از سالمندان و افراد دارای معلولیت و تالش برای رفع هرگونه تبعیض ناروا در برخورداری 
شهروندان از امکانات و تسهیالت عمومی، وظیفه تمامی دستگاه های دولتی است و به منظور کاهش 
محدودیت های موجود در سطح شهر و فضاهای عمومی که منجر به اخالل در شکوفایی استعدادهای 
افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی بزرگ و مهم، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته شده جامعه، شده 
است و در راستای اجرایی کردن اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون حمایت از 
حقوق معلوالن مصوب بیستم اسفند ۱۳۹۶ مجلس شورای اســالمی، طرح حمایت از حقوق افراد 
دارای معلولیت پیشنهاد می شــود.«در ادامه، فصل های مختلف این طرح شامل شش فصل و ۲۰ 
ماده تشریح شده است که فصول کلیات و تعاریف، مناسب سازی و دسترس پذیری، حمل ونقل ویژه 
افراد دارای معلولیت، اشتغال افراد دارای معلولیت و حمایت های فرهنگی ورزشی را شامل می شود.

 

طرح های شهری براساس واقعیت ها تهیه شود
یک دکترای طراحی شهری اظهار کرد: گونه شناسی بافت های شهری و برنامه ریزی بر مبنای ویژگی 
هریک از بافت های شــهر اهمیت زیادی دارد که بخش مهمی از روند تهیــه طرح ها و برنامه های 
شهری است.حسن ســجادزاده افزود: طرح ها و برنامه هایی که بدون در نظر داشتن ویژگی های 
محیطی تهیه می شود، معموال قابلیت اجرا ندارد و اهداف مورد نظر مدیران و برنامه ریزان را محقق 
نمی کند.این دکترای طراحی شــهری خاطرنشــان کرد: مســائل اجتماعی و فرهنگی و دیدگاه 
شهروندان نسبت به شهر و فضاهای شهری در کنار ویژگی های کالبدی دارای اهمیت است و باید 

حتما در فرآیند طراحی فضاها یا تغییر در محیط شهری مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اصول و ضوابط کلی برای طراحی فضاهای شــهری وجــود دارد، اما این ضوابط در 
جزییات پهنه های مختلف شهر قطعا متفاوت خواهد بود؛بنابراین نیاز است طرح ها و برنامه ها به 
منظور کارایی و اثرگذاری بیشتر انعطاف پذیر باشد.وی گفت: طراحان، برنامه ریزان و مدیران شهری 
باید از پای بندی صرف به اصول و قواعد دیکته شده بپرهیزند و تا حد امکان اصول و قواعد حاکم بر 

برنامه های خود را بر اساس واقعیت های حال حاضر شهر تنظیم کنند.

  تشریح جزییات بودجه 1401 شهرداری اصفهان؛

سهم 74 درصدی اعتبار پروژه های عمرانی

 نرگس طلوعی  بودجه ۱۳ هــزار و 4۹۳ میلیارد تومانی 
شــهرداری اصفهان بــه تصویب اعضای 
شورای اسالمی شهر رسید. الیحه بودجه ۲۶ دی ماه امسال توسط علی 
قاسم زاده، شهردار اصفهان به  شورای شهر تقدیم شد. این الیحه برای 
بررسی به کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش های شورای شهر 
ارجاع شد و در نهایت پس از ۳۰ روز بررسی و 4 هزار و 4۰۰ نفر ساعت 
جلســه تخصصی با انجام تغییراتی در کمســیون تلفیق  به تصویب 

رسید.
بودجه پیشنهادی شــهرداری اصفهان در ابتدا ۱۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد 
تومان تنظیم شده بود ؛اما پس از بررسی در شــورا دچار تغییر 5۷۷ 
میلیاردی شد و در نهایت این بودجه با ۱۳ هزار و 4۹۳ میلیارد به جمع 

بندی نهایی رسید.
با توجه به بودجه۹5۷۰ میلیاردی شــهرداری اصفهان در سال ۱4۰۰، 
بودجه این ســازمان در سال آینده رشــد بیش از ۳۰ درصدی به خود 

دیده است.
بر اساس اعالم نایب رییس شورای اســالمی شهر، سه هدف کالن» 
کاهش آلودگی«، »توجه به گردشگری و فرهنگ« و » افزایش بهره 

وری« در بودجه ۱4۰۱ شهرداری اصفهان مورد توجه قرار گرفته است.
از بودجه مصوب، ۱۱ هزار و ۶۷5 میلیارد تومان مربوط به شــهرداری 
مرکزی، مناطق و ناژوان و 4 هــزار و ۹۶۱ میلیارد تومان مربوط به کل 

سازمان ها و موسسات وابسته است.
آن طور که ابوالفضل قربانی گفته از بودجه به تصویب رســیده،۳ هزار 
و ۱۹ میلیارد تومان  برای اعتبارات جاری در نظر گرفته شده که نسبت 
به بودجه سال ۱4۰۰،  ۲۶ درصد در اعتبارات جاری رشد داشته است. 
بودجه شــرکت ها نیز ۱۰۷4 میلیارد تومان مصوب شــد که رشد ۳4 
درصدی دارد. همچنین کمک به سازمان ها، ۷۷۲ میلیارد تومان برابر 

۲۰ درصد رشد است.
در بودجه ۱4۰۱ شــهرداری اصفهان  ۸ هزار و ۶5۶ میلیارد تومان برای 
اعتبار عمرانی به تصویب رسیده که ۷4 درصد از کل بودجه است.روند 
افزایش سهم سرمایه گذاری و مشارکت در درآمدها با ۱۶۹5 میلیارد 
تومان از محل ســرمایه گذاری، معادل ۱5 درصد از بودجه پیش بینی 
شده است.توسعه حمل و نقل عمومی در راستای کاهش آلودگی هوا 
یکی از اهداف کالن بودجه ۱4۰۱ شهرداری نیز مورد توجه قرار گرفته به 
طوری که بر پروژه های پیشران توســعه و کالن ازجمله خط دوم قطار 

شهری و حلقه حفاظتی ترافیکی تاکید شده و برای اجرای آن ۲ هزار 
و ۲۱۲ میلیارد تومــان معادل ۱۹ درصد از کل مصــارف بودجه در نظر 

گرفته شده است.
توجه به محله محوری و بافت های فرسوده نیز در تصویب بودجه ۱4۰۱ 
شهرداری اصفهان جایگاه ویژه ای داشــته به گونه ای که برای محله 
محوری و برقراری عدالت شــهری در تخصیص منابــع ۱۱۸۱ میلیارد 
تومان بابــت پروژه های محله محور و مناطق کــم برخوردار معادل ۱۰ 

درصد از کل مصارف تعیین  شده است.
در حوزه نوسازی و بهســازی حمل ونقل درون شهری نیز 5۰۰ میلیارد 
تومان و در حوزه سیستم های هوشــمند ترافیک شهری، ۱۰۰ میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.
 در بررسی جزییات بودجه ۱4۰۱ شــهرداری اصفهان، اعتبارات هزینه 
جاری در ســال ۱4۰۱ به میزان ۳ هزار و ۱۹ میلیارد تومان برابر با ۳۸ 
درصد رشــد و اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای ۸ هزار و ۱5۲ 
میلیارد تومان در سال ۱4۰۱ است؛ بودجه مستمر، هزار و ۳۳۶ میلیارد 
تومان و ســایر ردیف های شــهرداری ۶54 میلیارد تومان پیش بینی 

شده است.

بودجه پیشنهادی شهرداری اصفهان در ابتدا 12 هزار و 
916 میلیارد تومان تنظیم شده بود ؛اما پس از بررسی 
در شورا دچار تغییر 577 میلیاردی شد و در نهایت این 
بودجه با 13 هزار و 493 میلیارد به جمع بندی نهایی 

رسید

خبرخوان

عضو شورای شهر تاکید کرد:

محور چهارباغ؛ نمود عینی از فرهنگ شهروندی اصفهان
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص محور 
چهارباغ، اظهار کرد: طرح دولتخانه صفوی در نخستین طرح جامع شهر اصفهان در دوران شاه عباس 
اول تهیه شد؛ مجموعه دولتخانه صفوی 
شامل میدان امام )ره(، محور چهارباغ و 
امتداد آن تا باغ هزارجریب و خیابان های 
جانبی از جمله عباس آباد و محله جلفا 
بوده که بــا نظــارت میــراث فرهنگی 
شناسایی و در کمیســیون ماده پنج به 
تصویب رسیده است. رسول میرباقری 
ادامه داد: دولتخانــه صفوی حدفاصل 
میدان امام )ره( تا محور چهارباغ عباسی 
یکی از نقاط محور تاریخی فرهنگی شهر 
اصفهان محسوب می شود که مدیریت شــهری اصفهان بر احیای آن با همکاری میراث فرهنگی 
اهتمام ورزیده است و عزمی جدی دارد تا به عنوان محورهای گردشگری بیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرد.رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان 
کرد: تقویت هویت شــهر تاریخی اصفهان و رونق کســب وکار شهروندان در راســتای پویایی شهر 
اصفهان است، در واقع احیای چهار باغ عباسی، موجب تحرک اجتماعی و افزایش جذب گردشگر 
خواهد شد.وی افزود: محور چهار باغ عباسی بخشی از احیای دولتخانه صفوی است که با توجه به 
اهمیت و شهرت چهار باغ این بخش بیش از سایر بخش ها مورد توجه است.میرباقری در خصوص 
اقدامات انجام شده در محور چهارباغ، تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون در محور چهارباغ انجام شده 
است، بخشی از مطالعات مشــاوران بوده پس نمی توان گفت که محور تاریخی و فرهنگی چهارباغ 
تمام اقداماتش تکمیل شده ، اما در حال حاضر با توجه به اینکه بخش رفیوژ میانی آن تکمیل شده 
است، از سالیان گذشته تاکنون از این محور انجام استقبال خوبی شده است.وی اضافه کرد: در بدنه 
محور چهارباغ، نیازمند اقدامات بیشتری و بهتری هستیم که تذکرات آن داده شده و پیگیری های آن 
نیز در حال انجام است، البته شهرداری به عنوان مجری نمی تواند به تنهایی تصمیم گیری کند و قطعا 
میراث فرهنگی نیز بر روی این محور حساسیت های ویژه ای دارد.رییس کمیسیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به نظر کارشناسان درباره بدنه سازی محور چهارباغ، 
تصریح کرد: کارشناسان نیز در خصوص بدنه سازی چهار باغ تذکراتی داشته اند که ارائه کرده  و به طور 
مداوم توجهات خود درباره این محور را به اعضای شورای اسالمی شهر اعالم می کنند، این توجهات 
در مورد اتفاقات بدنه شــرقی و همچنین طبقه دوم چهارباغ عباسی بوده است و پیگیر هستند که به 
طبقات دوم چهارباغ نیز توجه شــود.میرباقری در خصوص تبدیل این محور به خیابانی درجه اول، 
افزود: در قالب طرح چهارباغ موضوعاتی از جمله پیوست های فرهنگی و اجتماعی، فضای سبز شهری، 
مبلمان شهری، نورپردازی، پاتوق های شهری، صنایع دستی، تئاتر شهری، فروشگاه های باارزش نه 
ارزانی فروش و خدمات بهداشتی و درمانی مانند داروخانه و اورژانس را نیز باید در نظر گرفت تا این 
محور تاریخی به خیابانی درجه اول تبدیل شود.وی با بیان اینکه هر چند اقداماتی مانند بدنه سازی 
شرق چهار باغ نتوانسته است آن طور که باید مورد اقبال واقع شود و انتقادات زیادی به آن وارد است، 
تاکید کرد: در هر صورت بدنه سازی شرق چهارباغ انجام شده و با نظر کارشناسان باید به این بدنه رونق 
داد، چرا که احیا و رونق این بدنه برای چهارباغ عباسی مهم است.رییس کمیسیون عمران، معماری و 
شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: مدیریت شهری در دوره جدید نیز چهارباغ را یک 
محور پیاده راه با اهمیت قلمداد می کند و قطعا حساســیت ویژه ای روی آن دارد و چهارباغ را متعلق 
به تمام مردم اصفهان می داند که باید از آن استفاده کنند. محور چهارباغ عباسی، محوری تاریخی و 

فرهنگی است که می تواند نمود عینی بزرگی از فرهنگ شهروندی اصفهان باشد.

خبر روزدیدگاه

 اجرای طرح »زوج و فرد« 
تا پایان سال در اصفهان

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: با رسیدن به روزهای پایانی 
سال، ترافیک سطح شهر نیز افزایش می یابد، 
اما طی دو سال گذشته به دلیل شرایط پاندمی 
کرونا و خشــکی زاینده رود، حجــم ترافیک 
کمتری در شهر ایجاد شد.هادی کریمی ادامه 
داد: پیش بینی می شود با نزدیک شدن به ایام 
نوروز، به دلیل اجرای واکسیناسیون همگانی 
و عادی انگاری شهروندان، نسبت به دو سال 
گذشته، حجم ترافیک بیشــتری را در سطح 
شهر شاهد باشیم.مدیر مرکز مدیریت و کنترل 
ترافیک شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
اقدامات انجام شده برای کنترل ترافیک در ایام 
پایانی سال، تغییر شیفت ها برای زمان دهی 
سفرهای شهری و مدیریت بهتر تقاطع هاست، 
لذا تالش می کنیم در جلســاتی بــا مدیران 
اداره ترافیــک مناطق پانزده گانه شــهرداری، 
مشکالت را به صورت شبکه ای رفع کنیم؛ با این 
روش می توانیم متناسب با تقاطع های قبلی 
و بعدی، زمان دهی مناســب تری برای چراغ 
راهنمایی و رانندگی تقاطع ها اعمال کنیم.وی 
تصریح کرد: تغییر شیفت ها برای زمان دهی 
سفرهای شــهری و مدیریت بهتر تقاطع ها با 
مشارکت پلیس راهور و اداره ترافیک مناطق 
انجام می  شــود که امیدواریم در اســفندماه 
طی جلساتی بعد از ســاعات اداری اجرا شود 
تا رصد و هدایت ترافیک توســط این مرکز و 
با همکاری اداره ترافیک مناطق انجام شــود.

کریمی با بیان اینکه برنامه ریزی برای مدیریت 
ترافیک شهر نیاز به همکاری شهروندان دارد، 
افزود: مدیریت زمان سفرهای شهری در این 
ایام بســیار مهم اســت .وی اضافه کرد: نکته 
قابل توجه در این زمینه، استفاده از حمل ونقل 
عمومی برای ســفرهای درون شهری است؛ 
بنابراین از شهروندان می خواهیم برای انجام 
ســفرهای درون شــهری تا حد امکان از این 
ناوگان اســتفاده کنند.مدیر مرکز مدیریت و 
کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان در رابطه با 
اجرای طرح زوج و فرد در شهر، گفت: تا پایان 
سال جاری، طرح زوج و فرد از ساعت ۱۶ تا ۲۱ 

اجرا می شود.

روستای شگفت انگیز 
در دل کویر

روستای گرمه از جاهای دیدنی خور 
اســت و در شرق اســتان اصفهان از 
توابع نایین و خور و بیابانک و در کویر 
مرکزی ایران قرار دارد. چشــمه آب 
معدنی آن هزاران ســال است که از 
دل کوه می جوشــد، در اطراف گرمه 
بیابان ها و مزارعی وجــود دارد که در 
هر گوشــه از آن دســته های شتر به 

راهپیمایی مشغول هستند.

وز عکس ر

سند راهبردی اقامه نماز اصفهان در حال تدوین است
رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اشاره به تدوین ســند راهبردی تحول اقامه نماز استان، گفت: برای حضور کودکان، نوجوانان و جوانان در مساجد باید 
تدبیری اندیشید و اگر این چالش پیگیری نشود، در آینده خسارت هایی متوجه مباحث اعتقادی خواهد شد.حجت االسالم ابراهیم رنجبر، درباره سند راهبردی 
تحول اقامه نماز این اســتان، اظهار کرد: با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در خصوص نماز و 
آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز مصوب هیئت دولت، ستاد اقامه نماز به آیین نامه تشکیل شورای اقامه نماز استان ها و شهرستان ها، بندی مبنی بر تهیه 
سند تحول راهبردی اقامه نماز اضافه و خود نیز اقدام به تدوین ســند کرد.وی افزود: بر این اساس، در شورای اقامه نماز استان اصفهان نیز مصوب شد که این 
سند با همکاری تعدادی از دستگاه های اجرایی تدوین شود. به هر حال، در هر استان ظرفیت هایی وجود دارد که ممکن است در سند کشوری لحاظ نشده باشد. 
به همین دلیل، استان ها نیز موظف به تهیه سند شده اند. در این خصوص، نشست های متعددی با کارشناسان مختلف برگزار کرده و به نتایج خوبی رسیده ایم.

رییس انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان گفت: 
دو اثــر، کاندیدای ورود به بخــش رقابتی چهلمین 
جشنواره تئاتر فجر بود، که متاســفانه هیچ کدام از 
این آثار به بخش رقابتی راه پیــدا نکرد و تئاتر دکتر 
هاشمیان به کارگردانی و نویســندگی محمد جواد 
صرامی، تنها اثر اصفهان در بخش غیر رقابتی »تئاتر 
صحنه ای« بود.آثار اصفهانی راه یافته به بخش »تئاتر 
خیابانی« نیز شــامل »۲5 متر آرزو« به کارگردانی و 
نویسندگی سید پویا امامی، »تله من« به نویسندگی 
و کارگردانــی هیــام احمــدی و »روده درازی های 
یک مــرده بی صاحب« به نویســندگی و کارگردانی 
هادی کیانــی بودند.در این بخــش نمایش »روده 
درازی های یــک مرده بی صاحب« به نویســندگی 
و کارگردانــی هــادی کیانی موفق بــه دریافت پنج 
تندیس در بخش هــای کارگردانی، طراحی صحنه، 
طراحی لبــاس، بازیگری مرد و طراحی ایده شــد 
که از افتخــارات بزرگ و کم نظیــر در تاریخ نمایش 

اصفهان است.محمد ترابی با اشاره به حضور دو اثر 
در بخش »رادیو تئاتر« گفت: دو اثر »زخمه رباب« به 
نویسندگی سید محسن موسوی و کارگردانی محمد 
علی یاری و تهیه کنندگی محمــد رادمهر و »معمای 
شام« به نویسندگی مصطفی جعفری و کارگردانی 
محمد رادمهر از اصفهان در جشنواره حضور داشتند.
در این بخش هــم نمایش »زخمه ربــاب« در پنج 
بخش تهیه کنندگی، کارگردانــی، افکتور، بازیگری 
مرد و صدابرداری کاندیدا شد.ترابی درباره فعالیت 
انجمن در سال آینده گفت: با توجه به دوساله بودن 
زمان فعالیت هیئت مدیره انجمن هنر های نمایشی 
و اتمام زمان فعالیت هئیت مدیره فعلی، هم اکنون 
یک سال می شــود که انجمن به علت برگزار نشدن 

انتخابات هیئت مدیره، بالتکلیف است.
ایــن بالتکلیفی باعث شــده که انجمــن عمال قادر 
به انجام هیچ فعالیتی نباشــد، چرا کــه انجمن از 
سمت مراجع مرکزی در تهران به عنوان نهاد رسمی 

و قانونی پذیرفته نیســت و در نتیجه از حمایت های 
حقوقی، قانونی و مالی محروم است و استفاده از این 
حمایت ها منوط به برگزاری انتخابات هیئت مدیره 
است.به گفته وی؛ انتخابات هربار به دالیل مختلف 
و نامعلوم به تعویق افتاده اســت؛ ابتدا گفته شد که 
هیئت موسس تشکیل شود که این اتفاق افتاد و بعد 
از آن نیاز به ثبت نام کاندیدا ها و استعالم از اداره ارشاد 
بود که هنوز پاسخی از سمت ارشاد اعالم نشده است.
رییس انجمن هنر های نمایشی استان اصفهان گفت: 
امیدواریم که پیش از پایان ســال بتوانیم انتخابات 
انجمن را برگزار کنیم تا روند صحیــح کار برای تئاتر 

ایجاد و حمایت ها از تهران شروع شود.

بالتکلیفی یک ساله تئاتر اصفهان
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برای بهبود وضعیت مالی شــخصی خود به شغلی با درآمد 
باالتر یا درآمد بادآورده از یکی از بســتگان خود نیاز ندارید. 
برای بسیاری از افراد، مدیریت بهتر پول تنها چیزی است که 
برای کاهش مخارج، بهبود توانایی ســرمایه گذاری و پس 
انداز و دستیابی به اهداف مالی که زمانی غیرممکن به نظر 
می رسید، نیاز است.حتی اگر احساس می کنید که وضعیت 
مالی شما در وضعیت بدی گیر کرده است و هیچ راهی برای 
خروج از آن وجود ندارد، چندین کار وجود دارد که می توانید 
برای ایجاد موقعیت بهتر برای خود انجام دهید. در اینجا چند 

مورد برای شروع شما وجود دارد.
هزینه ها را برای بهبود وضعیت مالی خود پیگیری کنید: 
اگر نمی دانید هر ماه چه چیزی و کجــا خرج می کنید، این 
احتمال وجود دارد که عادات خرج کردن شخصی شما جایی 
برای بهبود داشته باشد.مدیریت بهتر پول با آگاهی از هزینه 
شــروع می شــود. از یک برنامه مدیریت پول برای ردیابی 
هزینه ها استفاده کنید و خودتان ببینید چقدر برای چیزهای 
غیرضروری مانند ناهارخوری، سرگرمی و حتی قهوه روزانه 
هزینه می کنیــد. هنگامی که خــود را در مــورد این عادات 

آموزش دادید، می توانید برای بهبود آن برنامه ریزی کنید.

یک بودجه ماهانه واقع بینانه ایجــاد کنید: برای تنظیم 
بودجه ای که می دانید می توانید نگــه دارید، از عادات خرج 
کردن ماهانه و همچنین حقوق ماهیانه خود استفاده کنید.

هیچ فایده ای ندارد که بودجه دقیقی را بر اساس تغییرات 
شدید تنظیم کنید، مثال وقتی در حال حاضر چهار بار در هفته 
غذای بیرون را سفارش می دهید، هرگز بیرون غذا نخورید. 
بودجه ای ایجاد کنید که با سبک زندگی و عادات خرج کردن 
شما کار کند.شما باید بودجه را راهی برای تشویق عادات بهتر، 
مانند آشپزی بیشــتر در خانه ببینید، اما برای برآورده کردن 
این بودجه به خودتان فرصتی واقــع بینانه بدهید. این تنها 

راهی است که این روش مدیریت پول کار خواهد کرد.
پس انداز خود را افزایش دهید ، حتی اگر زمان بر باشد: یک 
صندوق اضطراری ایجاد کنید که بتوانید در زمان وقوع شرایط 
غیرقابل پیش بینی از آن استفاده کنید. حتی اگر کمک های 
شما ناچیز باشد، این صندوق می تواند شما را از موقعیت های 
مخاطره آمیز که در آن مجبور به قرض گرفتن پول با نرخ های 
بهره باال می شوید یا احتماال نمی توانید قبض های خود را به 

موقع پرداخت کنید، نجات دهد.
صورتحســاب های خود را هر ماه به موقع پرداخت کنید: 

پرداخت به موقع صورتحساب ها روشی آسان برای مدیریت 
عاقالنه پول است و مزایای بسیار خوبی دارد و به شما کمک 
می کند از پرداخــت هزینه های دیرکرد جلوگیــری کنید و 
هزینه های ضروری را در اولویت قرار دهید. سابقه پرداخت 
به موقع قــوی همچنین می توانــد امتیاز اعتباری شــما را 

افزایش دهد.
کاهش هزینه های مکرر: آیا مشترک خدماتی هستید که 
هرگز استفاده نمی کنید؟ هزینه های خود را برای هزینه هایی 
مانند این بررسی کنید و اشتراک های غیر ضروری را لغو کنید 

تا پول بیشتری در هر ماه نگه دارید.
برای خریدهای بزرگ پول نقد پس انداز کنید: انواع خاصی 
از وام ها و بدهی ها می تواننــد هنگام خریدهای عمده مفید 
باشند، مانند خانه یا حتی ماشینی که در حال حاضر به آن نیاز 
دارید. اما برای سایر خریدهای بزرگ، پول نقد امن ترین و 
ارزان ترین گزینه خرید را ارائــه می دهد.وقتی نقدی خرید 
می کنید، از ایجاد ســود و ایجاد بدهی که بازپرداخت آن به 
ماه ها یا اغلب سال ها نیاز دارد، اجتناب می کنید. در این بین، 
آن پول پس انداز شده می تواند در یک حساب بانکی بماند و 

سودی را جمع کند که می تواند برای خرید شما صرف شود.

آشپزی

دسر زعفرانی
مواد الزم: شیر پرچرب یک ونیم لیوان، خامه صبحانه 

نصف لیوان، زعفران دم کرده یک قاشق غذاخوری سرپر، پودر 
ژالتین 3قاشق چای خوری، گالب یک قاشق غذاخوری سرخالی

طرز تهیه:  ابتدا خامه را داخل ظرفی شبیه به شیرجوش بریزید و زعفران را به آن 
اضافه کنید. خامه و زعفران را کمی هم بزنید تا خامه کامال رنگ بگیرد. شیر را کم کم به 

خامه زعفرانی اضافه کنید و هم بزنید. اگر شیر را به آرامی با خامه ترکیب نکنید، خامه حالت 
بریده بریده به  خود می گیرد. وقتی شیر و خامه و زعفران به خوبی با یکدیگر ترکیب شدند، 

شکر و گالب را هم اضافه کنید و تمام مواد را هم بزنید تا شکر کمی داخل شیر و خامه حل شود. 
حاال باید پودر ژالتین را روی سایر مواد بپاشید و شیرجوش یا قابلمه را روی کوچک ترین حرارت 
اجاق گاز قرار دهید. حدود 4تا 5دقیقه تمام مواد را به آرامی و روی شعله مالیم هم بزنید تا شکر 

و پودر ژالتین به خوبی داخل دسر حل شوند. بعد از حدود 5دقیقه، حرارت را خاموش کنید و 
10دقیقه اجازه بدهید تا دسر از حرارت بیفتد. بعد از آن دسر را داخل قالب فلزی، سیلیکونی 

یا پالستیکی بریزید. از آنجا که این دسر خامه دارد، نیازی به چرب کردن قالب نخواهد 
بود. قالب حاوی دسر را حدود 4ساعت داخل یخچال قرار بدهید تا دسر کامال 
ببندد. بعد از 4ساعت، دسر را از یخچال خارج کنید و اجازه بدهید تا حداقل 

20دقیقه در دمای محیط بماند. لبه های دسر را با کمک یک چاقوی 
تیز از ظرف دسر جدا کنید و سپس قالب را در بشقاب یا 

هر ظرفی که دوست دارید، برگردانید. 

نکات مدیریت پول برای بهبود وضعیت مالی

»خداداد«؛ سریال نوروزی شبکه دو »ملخ« با بازی هانیه توسلی به تگزاس آمریکا رفت
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »خداداد« به کارگردانی علی غفاری و 
تهیه کنندگی سعید سعدی از نیمه گذشت و هم اینک گروه مشغول 
تصویربرداری در رباط کریم هستند. »خداداد« در حال آماده سازی 
برای پخش در نوروز 1401 از شبکه دو سیماست. در این مجموعه رضا 
ناجی، پیام دهکردی، علی صبوری، سوسن پرور، مهرناز بیات، آرش 
تاج، آرش نوذری، افشین نخعی، زهره حمیدی، شیرین بینا، سارا باقری، 
مهرزاد جعفری، جواد زیتونی، فریبا سادات مرتضوی، سیامک اشعریون و 
سیاوش طهمورث، امیرحسین غفاری و کوثر حیدری ایفای نقش می کنند.

بیست و نهمین جشنواره فیلم جنوب از جنوب غربی )SXSW( از 11 تا 
20 مارس در آستین تگزاس برگزار خواهد شد و فیلم »ملخ« به 
کارگردانی فائزه عزیزخانی، تهیه کنندگی منیژه حکمت و مهشید 
آهنگرانی فراهانی، در بخش گلوبال این رویداد سینمایی نمایش 
خواهد داشت. 
فیلم »ملخ «دختری نویسنده ) هانیه توسلی( را در مرکز فیلم قرار داده 
که در شرف از دست دادن اتاق و درآمدی از آن خود است، همان چیزهایی که 
یک نویسنده برای نوشتن به آن نیاز دارد.

نشســت تعاملی اعضای هیئت مدیــره انجمن پیشــگامان ذوب آهن با 
مهندس ایرج رخصتی، سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان، در 

دفتر معاونت بازاریابی و فروش شرکت برگزار شد.
سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهــن اصفهان در این نشســت ، نقش 
پیشگامان این مجتمع عظیم صنعتی در توسعه صنایع کشور را بسیار ارزنده 
دانســت و گفت : حضور در ایران در بین برترین تولید کنندگان فوالد جهان 

حاصل دسترنج این پیشکسوتان است  .
وی، ضمن قدردانی از تشــکیل انجمن پیشــگامان ذوب آهن و ضرورت 
اســتفاده از دانش و تجربه آنها گفت : این مجموعــه بزرگ صنعتی آماده 
است از دانش و تجربه پیشگامان شرکت در بخش های گوناگون استفاده 

کند.
حســین آذربایجانی، معاون هیئت مدیره پیشــگامان ذوب آهن ،ضمن 
تبریک انتصــاب ایرج رخصتی به عنوان مدیرعامل شــرکت گزارشــی از 

فعالیت های انجمن پیشگامان را در بخش های مختلف ارائه کرد.

وی گفت : مذاکرات بســیار خوبی با معاونت برنامه ریزی و توسعه ذوب 
آهن داشتیم و چندین طرح را در این حوزه در دســت بررسی و ارائه نظر 
داریم.حسین فخاری، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن نیز گزارشی از روند 
فعالیت ها و جلساتی که انجمن با معاونین شرکت داشته است ، ارائه داد و 
ابراز امیدواری کرد با توجه به پتانسیل بسیار خوبی که در زمینه های مختلف 
در بین اعضای انجمن وجود دارد،بتوانیم از تجربیات گرانبهای این عزیزان 
در مجموعه بزرگ ذوب آهن اصفهان و سایر صنایع استفاده کنیم.شایان 
ذکر است در این نشست سایر اعضا به تبادل نظر پرداختند و پیشنهادهایی 

ارائه کردند که مورد توجه حاضران قرار گرفت.
همچنین در این نشســت تصمیماتی نیز در زمینه نحوه همکاری انجمن 
پیشگامان با این شرکت و همچنین اساتید دانشگاه و شرکت های دانش 
بنیان اتخاذ شد.گفتنی است؛ سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان 
با اعضای کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان نیز جلسه ای برگزار کرد و 

در خصوص مسائل این قشر ارزشمند ، بحث و تبادل نظر شد. 

مدیر روابط عمومی آبفای اســتان اصفهان از نظارت ویژه این شرکت بر رفتار 
مصرفی مشترکین در روزهای پایانی سال خبر داد. مهرداد خورسندی با اشاره 
به آغاز خانه تکانی و تمیزکاری منازل گفت: بیش از 300 نفر از کارکنان شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان در قالب گشت های مروجین مصرف بهینه آب اقدام 
به گشت زنی در سطح شهرها و روستاهای تحت پوشش کرده و با هدررفت های 
مشهود و فعالیت هایی که موجب مصرف بی رویه آب می شود، برخورد خواهند 
کرد. وی شستن فرش، خودرو، لوازم خانگی و اثاثیه در معابر و همچنین سرریز 
مخازن ذخیره آب را مصداق هدررفت مشــهود آب اعالم کرد و گفت: به دلیل 
سنت خانه تکانی از اوایل اسفند تا زمان آغاز سال نو،این روزها به عنوان روزهای 
اوج مصرف در بخش خانگی محسوب می شود و به همین دلیل از شهروندان 
و روستاییان عزیز درخواست می شود نســبت به صرفه جویی در مصرف آب 
دقت الزم را داشته باشند. مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان 
اصفهان افزود: مشترکین این شرکت بهتر است در این روزها به جای شست و 
شوی فرش و خودرو در منزل به موسسات قالیشویی و کارواش مراجعه کرده 
و شیرآالت منزل خود را نیز به لوازم کاهنده مصرف نظیر پرالتور و سردوش های 

کاهنده مجهز سازند. اضافه می شود درحال حاضر نزدیک به 100 درصد جمعیت 
شهری و 95 درصد جمعیت روستایی در 98 شهر و 949 روستا از خدمات شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان در بخش آب استفاده می کنند.

رییــس اداره برنامه، بودجه، جذب ســرمایه و تجهیز منابــع اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه بودجه چارچوبی را برای تنظیم 
سیاست های دولت و سازمان ها فراهم می کند، اظهار کرد: بودجه اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان از منابع ملی و استانی تامین می شود، که 
اعتبارات ملی آن از طریق وزارت راه و شهرسازی با سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور مبادله موافقت نامه و به استان ابالغ می شود و برای اعتبارات 
اســتانی نیز مبادله موافقت نامه از طریق این اداره کل با سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان انجام می پذیرد. مهدی ســینایی اذعان داشت: طی 
سال های گذشته بودجه اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان کامال متاثر 
از شرایط کشور تغییر کرده است به نحوی که از سال 1394 اعتبارات عمرانی 
روندی نزولی داشته؛ اما خوشــبختانه از سال 1398 این روند تغییر و رو به 

افزایش بوده است.  
 رییس اداره برنامه، بودجه، جذب ســرمایه و تجهیز منابــع اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با اشاره به افزایش بیش از 29 درصدی اعتبارات 
ملی این اداره کل در یک ســال گذشــته، گفت: اعتبارات ملی اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان از افزون بر دو هزار و 500 میلیارد ریال در سال 
1399 به بیش از ســه هزار و 215 میلیارد ریال در سال 1400 رسیده این در 
حالی است که تخصیص از افزون بر یک هزار و 793 میلیارد ریال به بیش از 

728 میلیارد ریال رسیده و بیشتر از 55 درصد کاهش داشته است.  

 وی با بیان اینکه روند اعتبارات اســتانی در یک ســال گذشــته از افزایش 
قابل توجه برخوردار بوده و حدود  169 درصد رشد داشته است، عنوان کرد: 
خوشبختانه تخصیص اعتبار نیز در این بخش رشد قابل مالحظه ای داشته و 
از بالغ بر 189 میلیارد ریال به بیش از 407 میلیارد ریال افزایش داشته است 
که حدود 115 درصد رشد را نشان می دهد.   سینایی در خصوص توزیع اعتبار 
و تخصیص در بخش های مختلف اذعان داشت: در سال 1400 در اعتبارات 
استانی، بخش سه درصد نفت و گاز کمترین سهم را دارد با اینکه این بخش 

در سنوات گذشته بیشترین تخصیص را داشته است.  
 وی با بیان اینکه امســال اعتبارات اســتانی و اعتبارت ترمیمی نمایندگان 
مجلس بیشــتر از 80 درصد تخصیص داشته اند، گفت: در مجموع اعتبارات 
استانی در سال گذشــته از مبلغ بالغ بر 273 میلیارد ریال به بیش از 733 

میلیارد ریال افزایش قابل توجهی داشته است.  
 رییس اداره برنامه، بودجه، جذب ســرمایه و تجهیز منابــع اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان عنوان کرد: در بخش اعتبارات ملی نیز ساخت 
و توســعه راه ها بیش از یک هزار و 259 میلیارد ریال اعتبار و افزون بر 576 
میلیارد ریال تخصیص، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مجموع 
بیــش از 694 میلیارد ریال اعتبــار و بالغ بر 112 میلیــارد ریال تخصیص و 
توســعه راه های كویری بیش از 35 میلیارد ریال اعتبار و 35 میلیارد ریال 

تخصیص داشته است.  

واژه مهندسی در روزگار کنونی به هرنوع فکر، تجربه و مهارت آموخته شده 
در قالــب علم و دانش که بــرای تبدیل ایــده به واقعیت، با محاســبه و 
اندازه گیری دقیق صورت می گیرد، اطالق می شــود و مبالغه نیست اگر 
بگوییم محــور اصلی بلوغ و تعالــی، تکامل و توســعه صنعتی در جامعه 
امروز، به دست مهندسان رقم خورده است. پایه گذاری بنای خلقت و همه 
مخلوقات براســاس قاعده ای موزون و ســنجیده و حساب شده است و 
خالق هستی بر مبنای نظامی متعالی، جهان هستی را بنیان نهاده است.

اجتماع انســان ها در یک محیــط و ظهــور تمدن ها، فرصــت مغتنمی 
برای انســان فراهم آورد تا با تمرکــز بر فکر، اراده و تجربــه به منظور رفع 
نیازمندی های خود و تعریــف قاعده برای زندگی جمعــی و بهره گیری 
از تجربه، دانــش و مهارت و نظم دهی به امور زندگی، زیســت خویش را 

هموار کند.
تغییر و تحول در سبک زندگی و حرفه و کار انسان ها و بروز انقالب صنعتی 
عامل موثری در تغییر نــوع نیازهای جامعه به علــم و دانش، تخصص، 
تجربه و مهارت به وجود آورد و همین مســئله سمت وسوی آموزش را در 
نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی دستخوش تغییر ساخت و درنهایت، 
واژه »مهندسی« با هدف و مقصود نگاهی هندسی، محاسبه محور با تفکر 
راهبردی فراگیر بــرای برنامه ریزی، تحلیل سیســتم، تحصیل تکنیک و 
مهارت و بهبود عملکرد سازمان و اشــخاص یکی از اجزای اصلی ادبیات 

توسعه، تحول و تکامل قرار گرفت.
مهندسان به عنوان پیش قراوالن توسعه هر کشور، با بهره گیری از دانش، 

تجربه و مهارت خود، در تالش  هستند تا با طراحی، ساخت، بهره برداری، 
مدیریت، هدایت و نظــارت بر سیســتم ها، دنیای نوینی خلــق کنند که 
ضمن رفع نیازهای انســانی، زندگی را در نظمی موزون و هماهنگ، برای 
انسان هموار ســازد. در ایران اســالمی که طی دهه های اخیر با تهدید و 
تحریم های ظالمانه دست وپنجه نرم می کند، نقش مهندسان به مصداق 
راهبران توسعه و پیشرفت و مقابله با فشارها و تحریم ها، نقشی مضاعف 
و دوچندان اســت. آنان به عنوان ایده پردازان و متخصصــان بامهارت و 
دانش آموخته در شــرایطی که تولید و رونق کســب وکار، اشتغال زایی و 
پشــتیبانی از کار و رفع موانع تولید، اساســی ترین نیاز کشور و نقشه راه 
توسعه ایران اسالمی است، با فکر، برنامه های محاسبه شده و عمیق نگر 
خود می کوشند دوشادوش سایر اقشار جامعه، نقشی ارزنده در پیشرفت 
ایران اســالمی و کاهش دغدغه هــای هم وطنان ایفا کننــد و در این راه، 
نام گذاری روز پنجم اسفندماه، به عنوان روز مهندس، به یادبود دانشمند 
بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوســی، فرصتی ارزشمند برای تکریم 

این عزیزان است.
بدیهی است شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی کشور 
و یکی از موفق ترین واحدهای تولیدی و اقتصادی ایران اسالمی، بخش 
زیادی از موفقیت خود را مرهون تالش ها و راهبری های مهندسان عزیز 
میهن و کلیه همکاران مهندس خود در شــرکت فــوالد مبارکه می داند و 
زحمات این قشر را شایسته ستایش، تحسین، تقدیر و تکریم می شمرد.

محمد جواد براتی - مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 

نشست تعاملی اعضای هیئت مدیره انجمن پیشگامان ذوب آهن با 
سرپرست مدیریت عامل شرکت

همزمان با آغاز سنت خانه تکانی صورت می گیرد؛
گسترش فعالیت مروجین مصرف بهینه آب در سطح استان اصفهان

رییس اداره برنامه و بودجه اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:
رشد ۲۹ درصدی اعتبارات ملی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

ستایش فکر و برنامه مهندسان فوالد مبارکه
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