
براساساعالممعاوناستاندار،احداثمجتمعصنفیپوشاکاصفهان۱۰۰هزاراشتغالایجادمیکند؛

ایده نو یا وعده قدیمی ؟
3

مجتمع آموزشی دختران چهارباغ در کشور کم نظیر است
 وزیر آموزش و پرورش در سفر به اصفهان مطرح کرد:

7

یمنا
س: ا

عک

آزادراه شرق اصفهان در 
اولین فرصت در اختیار 

مردم قرار بگیرد

 ایستگاه سیزدهم رقابت های
 لیگ برتر؛

 جدال سپاهانی های 
قدیم در نقش جهان

 رییس دانشگاه علوم پزشکی
 چهارمحال و بختیاری:

 مناطق محروم برای 
 رفع محرومیت 
نیازمند نگاه ویژه 
حاکمیت هستند

3

4

6 5

 نماینده مردم اصفهان در مجلس
 شورای اسالمی :

 حصه، خانه امنی برای 
کارتن خواب ها

5

روزهای سخت کارآفرینان و فعاالن 
 فرهنگی و آموزشی اصفهان در 

سایه بی مهری مسئوالن؛

مسئوالن، دستگیر نیستند 

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

طرح های بزرگ 
عمرانی شهر 
 اصفهان در دهه
  فجر بهره برداری

7 می شود

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از افزایش صددرصدی پرونده های جرائم اقتصادی باالی 
یک میلیارد ریالی در استان اصفهان خبر داد؛

علیه فساد
3

 نخستین مرکز توانمندسازی زنان در شهر اصفهان بهره برداری شد
 با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده؛ 

7

یمنا
س: ا

عک

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان:

۱۷ طرح منابع طبیعی 
 اصفهان در دهه فجر 

افتتاح می شود

ذوب آهن اصفهان- نساجی مازندران؛

 گاندوها به دنبال
 خروج از بحران

نمی دانیم مظلومیت 
 اصفهان را به کدام

مسئول بگوییم

3

7

6 8

گشایش نخستین باغ 
 بانوان و جاده سالمت
 در شهر جدید بهارستان

3

 ۷8 هزار اصفهانی در
  طرح مسکن ملی 

ثبت نام کردند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 9 بهمن ۱399 
 ۱4 جمادی الثانی  ۱442 

28 ژانویه 202۱
 شماره 3۱۷8

8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان

7

انتقاد سازنده 
رسانه ها، عامل 
 رشد و حرکت 

 در جامعه
4  است

بهره برداری 
از فاز نخست 
رینگ چهارم 
تا پایان سال 

جاری

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی

)فشرده( يك مرحله ای 

شرکت شهرکهای 
صنعتی استان 

اصفهان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظــر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی كیفی )فشرده( 
)محوطه سازی قسمتی از فاز 3 شهرك صنعتی رنگسازان( به شماره )۲۰۹۹۰۰۱۲۸۱۰۰۰۱3۱ ( را از طریق 

سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 

ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 

به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در ســایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱3۹۹/۱۱/۰۹ می باشد.

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹ روز سه شنبه تاریخ ۱3۹۹/۱۱/۱4
مهلت زمانی ارسال اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت: ساعت ۱4:3۰ روز شنبه تاریخ ۱3۹۹/۱۱/۲5

زمان بازگشایی پاكتهای ارزیابی : ساعت ۸:3۰ صبح روز یكشنبه تاریخ ۱3۹۹/۱۱/۲6
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه : محوطه سازی قسمتی از فاز 3 شهرك صنعتی رنگسازان 
مبلغ برآورد اولیه : ۱3۲.475.3۲۲.65۱ریال و براساس فهارس بهای سال ۱3۹۹ سازمان برنامه و بودجه 

كشور )اعتبار طرح جاری(

مبلغ تضمین شركت  در فرآیند ارجاع كار : 5.34۹.5۰7.۰۰۰ ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابری

مدت اجرا:  ۱۸ ماه 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت 

الف : آدرس اصفهان خیابان  ۲۲ بهمن، مجموعه اداری امیر كبیر، شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 
و تلفن ۰3۱۱57۰ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس :۰۲۱-4۱۹34

دفتر ثبت نام : ۸۸۹6۹737 و ۸5۱۹376۸
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سامانه WWW.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل/ 

تامین كننده /مناقصه گر موجود است.

امور پيمانهای شركت شهركهای صنعتی استان اصفهانم الف:1086055

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شركت آب و فاضالب 

استان اصفهان

 شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به 
پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

   نام روزنامه:زاینده رود 

   تاریخ انتشار:99/11/09

نوبت اول

نوبت اول

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

۹۹-4-۲5۲
عملیات نصب انشعابات 
فاضالب در منطقه لنجان 

۱3.۸۱7.6۹۲.۰765۰4.53۰.۰۰۰جاری

۹۹-4-۲53
عملیات اجرایی بهره برداری از 
کل شبکه و انشعابات فاضالب 

منطقه یک شهر اصفهان
35.۱5۲.۲۲7.5۲4۱.۱44.566.۰۰۰جاری

۹۹-4-۲54

عملیات شستشو و الیروبی، تعمیر 
 )CCTV( و تعویض، ویدئومتری
در مدار بهره برداری شبکه های 

فاضالب منطقه  ۱  اصفهان

۱۰.7۱۹.45۸.47۰4۱۱.5۸3.۰۰۰جاری

۹۹-4-۲55

عملیات شستشو و الیروبی، تعمیر 
 )CCTV( و تعویض، ویدئومتری
در مدار بهره برداری شبکه های 

فاضالب منطقه  3  اصفهان

۱۲.۰۰۸.۹5۰.6۰۰45۰.۲6۸.۰۰۰جاری

۹۹-4-۲56

عملیات شستشو و الیروبی، تعمیر 
 )CCTV( و تعویض، ویدئومتری
در مدار بهره برداری شبکه های 

فاضالب منطقه  5  اصفهان

۱۲.6۸۹.۸7۲.۸5۰47۰.6۹6.۰۰۰جاری

۹۹-4-۲57

عملیات شستشو و الیروبی، تعمیر 
 )CCTV( و تعویض، ویدئومتری
در مدار بهره برداری شبکه های 
فاضالب منطقه  خمینی شهر 

۱4.۲۸6.۹4۱.۸5۰5۱۸.6۰۸.۰۰۰جاری

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : ۱5:00 روز شنبه به تاریخ ۱399/۱۱/25
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱399/۱۱/26

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 03۱

)  داخلی 384  (

نوبت دوم
نوبت دوم
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پس از فروکش کردن تب و تاب روی کار  علیرضا کریمیان
آمدن رسمی جو بایدن و برگزاری مراسم 
تحلیف، طرف های دخیل در برجام منتظر روند اجرایی وعده داده شده 
آمریکا در خصوص این پیمان بودند. اما بایدن و دولت نیمه رســمی 
روی کار آمده آمریکا اعــام کرده که تا زمان بازگشــت کامل ایران به 
برجام حاضر به پذیرش و عضویت مجدد در آن نخواهد بود.یک مقام 
دولت بایدن هم اعام کرده که ایران نبایــد فرصت به وجود آمده را از 

دست بدهد.
طی هفته های اخیر برخی شــرکای اروپایی برجام خواستار بازگشت 
سریع آمریکا به برجام شده اند با این حال آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا گفته است برای بازگشــت به برجام راه طوالنی در پیش داریم 
و ایران ابتدا باید به تعهدات برجامی خود عمل کند و ســپس ما برای 
بازگشــت به برجام تصمیم می گیریم. این دیپلمات آمریکایی گفته 
اســت که اگر ایران به پای بندی کامل به تعهداتــش برگردد، ایاالت 
متحده همــان کار را خواهد کرد و از آن به عنوان ســکویی برای توافق 
دیگر درباره سایر مسائل استفاده خواهیم کرد.وی با بیان اینکه هنوز 
راه زیادی تا رسیدن به آن وجود دارد، یادآور شد: اگر قرار باشد این کار را 
انجام دهیم، ابتدا آنها باید به تبعیت از تعهدات شان بازگردند و ببینیم 

آیا این کار را می کنند یا خیر. اگر ایران بــه اجرای تعهداتش بازگردد، 
آن گاه تیم قوی از کارشناســان را ایجاد خواهیم کــرد تا دیدگاه های 

مختلف درباره همه چیز بررسی شوند.
در مقابل ظریف هم طی سخنانی مدعی شده که توپ برجام در زمین 
آمریکاســت و ایاالت متحده نباید این فرصت کوتاه برای احیای این 
پیمان را از دست بدهد.همچنین رییس مجلس هم که روز پنجشنبه 
از تاسیسات فردو بازدید کرده در واکنش به بی عملی دولت آمریکا با 
بیان اینکه همه اقدامات ایران در چارچوب برجام است، گفته: ما هیچ 
وظیفه ای نداریم که وقتی آن ها پای بند نیســتند، ما باشیم هر وقت 
آن ها به تعهدات شان عمل کردند یعنی رفع تمام تحریم ها و مشکات 
بانکی و نفتی و تجاری ما برداشته شد با گزارش به مجلس دوباره بر 
اســاس مواد 36 و 37 به تعهدات خودمان می توانیم برگردیم با این 
تصمیم دشمنان ما باور کنند که ما مصمم بر اجرای این قانون هستیم 

تا رفع کامل تحریم را شاهد باشیم. 
همچنین محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری هم در واکنش 
به اظهارات وزیر خارجه آمریکا اعام کرده ایران از برجام خارج نشده 
که بخواهد برگردد.واعظی در پاســخ به اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه دولت جو بایدن که از ایران خواســته بود با بازگشت به برجام، 

گام نخست را بر دارد، گفت: یک بار مذاکره کردیم و پرونده مذاکرات 
در برجام بسته شــد. موضع ما از ابتدا در ارتباط با برجام روشن بود و 

امروز هم بر همان موضع قبلی خود هستیم.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: یکی از خواســته های ترامپ هم 
باز کــردن پرونده برجام بود. دولــت ترامپ یا بایدن بــرای ما فرقی 
نمی کند همانطور که در گذشته روی حرف خود ایستاده ایم این بار هم 
موضع ما تغییر نمی کند.وی ادامــه داد: همانطور که رییس جمهوری 
هم چندین بار بیان کردند وقتی آنها به تعهدات خود برگشــتند ما هم 
به آن عمل می کنیم. مرور این ســخنان ظاهرا نشــان می دهد توپ 
برجام همچنان در حال پاسکاری پیمان طرفین است و آنچه از شواهد 
پیداست قرار نیست به زودی بازی شانه خالی کردن از تعهدات غربی 

ها به پایان برسد. 
شرایط اکنون به صورتی است که تقریبا هیچ کدام از طرفین در برجام 
حاضر نیست گامی برای اعتماد ســازی بردارد و از سوی دیگر مسئله 
اصلی اینجاست که برجام دو سال پایانی خود را طی می کند و در سال 
۲۰۲3 به پایان می رســد و اگر در این چندماه طرفین به توافق نرسند، 
عما به نظر نمی رسد که دیگر موضوع اجرای این برجام خیلی چندان 

در عرصه بین المللی مطرح باشد.

در کمتر از یک ماه 17 کیلوگرم غنی سازی انجام شد
رییس مجلس با حضور در سایت )فردو( گفت: در کمتر از یک ماه ۱7 کیلوگرم غنی سازی ۲۰ درصد 
در مجتمع غنی سازی شهید علی محمدی )فردو( انجام شده اســت.محمدباقر قالیباف با بیان 
اینکه طی بازدیدهای که داشتیم مشخص شد این قانون مرحله به مرحله به اجرا درآمده است، 
ادامه داد: در غنی سازی ۲۰ درصد اورانیوم که قرار بود ســاالنه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شود، از 
جهت زمان بندی جلوتر هســتیم  و در عرض حدود یک ماه ۱7 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده 
است.نماینده تهران در مجلس با تاکید براینکه برای پیشرفت کشور نیازمند پیشران هایی در حوزه 
صنعت و اقتصاد هستیم، عنوان کرد:  یکی از آن  صنعت هایی که در آن نیازمند پیشرفت هستیم، 

صنعت هسته ای است و ترکیبی از فناوری و علوم دیگر را هم شامل می شود.

زمان برگزاری اجالسیه خبرگان تغییر یافت
ســخنگوی هیئت رییســه مجلس خبرگان رهبری گفت: هشــتمین اجاس رســمی مجلس 
خبرگان رهبری در تاریخ ۴ اسفند برگزار خواهد شــد. آیت ا... سیداحمد خاتمی با بیان این خبر 
افزود: بر اساس مصوب جدید هیئت محترم رییسه، اجاس یک روزه مجلس خبرگان رهبری 
ان شاءا...روز دوشنبه ۴ اسفند در تهران تشکیل می شود.وی یادآور شد: چنانچه به اطاع اعضای 
مجلس خبرگان رسیده است، نمایندگان رأس ساعت 8 صبح دوشنبه ۴ اسفند در محل اجاس 
)ساختمان سابق مجلس شورای اســامی( حضور به هم رسانند.پیش از این قرار بود در روز ۱۴ 

بهمن ماه اجاسیه رسمی خبرگان در تهران برگزار شود.

هشدار »غریب آبادی« به آژانس بین المللی انرژی اتمی
نماینده ایران در آژانس ابراز امیدواری کرد که فرصت ها از دســت نرونــد؛ چرا که همکاری فوق 
العاده کنونی ایــران با آژانس ممکن اســت به همکاری عــادی باز گردد. کاظــم غریب آبادی، 
سفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد ســازمان های بین المللی در وین با انتشــار توئیتی گفت: 
همکاری و حســن نیت، یــک خیابان دو طرفه اســت و نه یک بلــوار یک طرفــه. قانون جدید 
مجلس شــورای اســامی، همچنین فرصت دیگری را بــرای حفظ همکاری کاما بی ســابقه 
 و چشــمگیر با آژانــس بین المللی انــرژی اتمــی از طریق برداشــتن تحریم هــا فراهم کرده

 است؛ امیدواریم فرصت ها از دست نروند، چرا که همکاری فوق العاده کنونی به همکاری عادی 
باز می گردد.

بیانیه نشست کشور های ضامن روند آستانه صادر شد
سه کشور جمهوری اســامی ایران، فدراسیون روســیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنین روند 
آستانه، در حاشیه پنجمین نشست کمیته تدوین قانون اساسی روسیه در ژنو بیانیه ای در حمایت 
از حاکمیت، استقال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه صادر کردند.در این بیانیه 
آمده است:جمهوری اسامی ایران، فدراسیون روســیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنین روند 
آستانه در حاشیه نشســت عادی کمیته تدوین قانون اساســی در ژنو در تاریخ 6 لغایت ۱۰ بهمن  
ماه سال ۱399 نشستی سه جانبه تشــکیل داده و در نشســت با هیئت های سوری و فرستاده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور ســوریه به رایزنی پرداختند که در خصوص فرآیند کمیته قانون 
اساسی مواردی مانند  تعهد قوی به حاکمیت، استقال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی 
ســوریه اذعان و بر لزوم احترام به این اصول توســط همه طرف ها تاکید شــد همچنین نقش 
مهم کمیته قانون اساســی در ژنو و نیز پیشرفت روند سیاســی تحت راهبری سوری و مالکیت 
 سوری با تســهیل گری ســازمان ملل در راســتای قطعنامه ۲۲5۴ شــورای امنیت مورد تاکید

 قرار گرفت.

سیاستکافه سیاست

 اقدام عملی در مورد احیای برجام در حال پاسکاری میان طرفین است؛

توپ برجام دقیقا دست کیست؟

»بایدن« از کاهش نیروها در افغانستان امتناع کرد
پنتاگون تحت ریاست دولت جدید جو بایدن اعام کرد، به دلیل امتناع طالبان از تحقق شرایط توافق شده 
در توافق نامه صلح، ایاالت متحده ممکن است نتواند حضور نیروهای خود را در افغانستان کاهش دهد.

شبکه سی ان بی سی گزارش داد، پنتاگون اعام کرد که عقب نشینی نیروهای آمریکایی در افغانستان 
منوط به تعهدات طالبان برای حمایت از توافق صلحی است که سال گذشته انجام شد.جان کربی، دبیر 
مطبوعاتی پنتاگون به خبرنگاران گفت: طالبان به تعهدات خود عمل نکرده اند.وی افزود: لوید آستین، وزیر 
دفاع آمریکا در حال بررسی این موضوع است و در مورد تصمیمات آتی در افغانستان با متحدان و شرکای 
ناتو گفت وگو کرده است.ایاالت متحده در ماه فوریه )بهمن( گذشته با طالبان توافق نامه ای را امضا کرد که 
براساس آن شمار نیروهای آمریکا از ۱3 هزار نفر به کمتر از دو هزار و 5۰۰ نفر کاهش یافته است.همچنین 
طبق توافق انجام شده با طالبان، تمام نیروهای خارجی باید افغانستان را تا ما مه )خرداد( ۲۰۲۱ ترک کنند.

حربه »نتانیاهو« برای پیروزی در انتخابات
 بنیامین نتانیاهو در پی اعتراضات مردمی به فســاد اقتصادی و مدیریت ضعیف او در زمان شیوع 
ویروس کرونا، سعی دارد تا با خرید و تزریق واکســن نظر مردم را جلب کند.به نقل از واکس، رژیم 
صهیونیستی در سرانه واکسیناسیون جهانی پیشتاز است. کمتر از یک ماه از آغاز برنامه واکسیناسیون 
آن در ۱9 دسامبر گذشته است و بیش از ۲۰ درصد از جمعیت حدود 9 میلیون نفری این رژیم از ۱۴ ژانویه 
اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند. رسانه های رژیم صهیونیستی از عملیات واکسیناسیون 
در اراضی اشغالی به جهت منظم بودن به  عنوان عملیات ارتش نام می برند که همه بابت آن احساس 
خوبی دارند.رژیم صهیونیستی در ماه مارس با یک انتخابات زودهنگام روبه رو است. واکسیناسیون 
تهاجمی احتماال باعث افزایش محبوبیت نتانیاهو خواهد شد و به طور بالقوه به سایه انداختن سایر 
نارسایی های بهداشت عمومی در زمان مدیریت او که هنگام شیوع کرونا  دیده می شود، کمک می کند.

ویزای جدید انگلیس برای هنگ کنگی ها
نخست وزیر انگلیس )جمعه( طرح صدور ویزای جدید برای ساکنان هنگ کنگی را که راهی به اعطای حق 
شهروندی انگلیس به آنهاست، مورد استقبال قرار داد.این برنامه در واکنش به قانون جدید امنیت ملی چین 
در هنگ کنگ وضع شده و نخستین بار سال گذشته میادی اعام شد و روز یکشنبه آغاز می شود و به آنهایی 
که »وضعیت ملی انگلیس« )خارج از کشور( را دارند اجازه زندگی، تحصیل و کار در انگلیس را برای پنج 
سال می دهد و در نهایت آنها می توانند درخواست شهروندی از این کشور را داشته باشند.انگلیس می گوید، 
این یک تعهد تاریخی و اخاقی در قبال مردم هنگ کنگ است و دولت چین را با ارائه قانون جدید امنیت 
ملی به نقض مفاد ۱997 متهم می کند، زمانی که هنگ کنگ را به چین تحویل داد. دولت لندن همچنین 
می گوید، پکن با اعمال این قانون به دنبال سرکوب و خاموش کردن مخالفان است.چین اما می گوید راه به 

سوی شهروندی ساکنان هنگ کنگی نقض قوانین بین المللی و مداخله در امور داخلی است.

آمریکا پایگاه جدیدی در شمال سوریه تاسیس کرد
منابع خبری سوریه از تاسیس پایگاه جدید آمریکا در شرق الحســکه خبر دادند.به نقل از سانا، نظامیان 
اشغالگر آمریکا پایگاه جدیدی در منطقه »الیعربیه« واقع در شرق الحسکه )شمال سوریه( احداث کردند.

منابع محلی در شمال سوریه خبر دادند که مواد لجستیکی و مهمات و تجهیزات نظامی به پایگاه تازه تاسیس 
آمریکا منتقل شده است.به گفته منابع محلی، نظامیان آمریکایی ۱۰ نفربر را به شهر المالکیه واقع در دورترین 
منطقه شمال شرق الحسکه کردند تا از این شهر به حومه منطقه الیعربیه سوریه در مرز با عراق ارسال کنند.

بر اساس این گزارش، نظامیان آمریکایی همچنین به تاسیس پایگاه نظامی جدید در نزدیکی »تل علو« در 
شمال غرب الیعربیه اقدام کردند.نظامیان اشغالگر آمریکا طی ماه های گذشته برای سرقت نفت و منابع 

انرژی سوریه، هزاران دستگاه کامیون حامل ساح و مهمات لجستیکی را وارد استان الحسکه کرده اند.

چهره روز

رییس کمیته منابع کمیسیون 
تلفیق بودجه:

اگر دولت بودجه را قبول 
ندارد به صراحت بگوید!

رییــس کمیته منابــع کمیســیون تلفیق 
بودجــه ۱۴۰۰ مجلس گفت: کمیســیون 
تلفیق با این شرط که الیحه بودجه اصاح 
شــود به کلیــات آن رای داد و اگر دولت، 
اصاحــات مجلس را نمی پذیــرد در این 
صورت کلیات در صحن رد خواهد شد.سید 
شــمس الدین حســینی افزود: اینطور 
لبداهه بتواند در همه  نیست مجلس فی ا
امور از صفر قانون نویسی انجام دهد.وی 
اظهارداشت: برای رسیدن به قانون یا باید 
الیحه از طرف دولت ارائه شــود یا طرح از 
سوی نمایندگان مجلس تهیه شود.رییس 
کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ 
مجلس شورای اسامی گفت: بدین شیوه 
نیســت که مجلس بتواند بــرای مثال در 
خصــوص بودجه طرح ارائــه دهد چرا که 
مطابق اصل 5۲ قانون اساســی بودجه که 
سند مالی یک سال دولت است در قالب 
الیحه توســط دولت پیشــنهاد و از سوی 
مجلس رسیدگی و تصویب می شود.وی 
افزود: دولت از حیث تاریخــی در آذرماه 
سال جاری الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ را ارائه 
کرد اما این الیحه پر از ایراد و اشکال بود.

حســینی بیان داشــت: اگر کلیات الیحه 
بودجه در کمیسیون تلفیق رد می شد جای 
تعجب نداشــت کما اینکه سال گذشته در 
صحن علنی مجلس کلیات بودجه رد شد 
و همین االن هم خیلی از نمایندگان طرح 
می کنند که کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
باید در صحن رد شود.رییس کمیته منابع 
کمیســیون تلفیق بودجــه ۱۴۰۰ مجلس 
شــورای اســامی گفت: تصویب کلیات 
الیحه بودجه در کمیسیون به این دلیل بود 
که »محمد باقر نوبخت« رییس سازمان 
برنامه و بودجه کشــور و »سید حمید پور 
محمدی« معــاون هماهنگی ایشــان به 
صراحت گفتند این حق شماست که الیحه 

بودجه را اصاح کنید.

بین الملل

» آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد از 
جمهوری اســامی ایران و آمریکا خواست تا برای 
خروج از بن بســت فعلی در خصوص توافق هسته 
ای )برجام( همکاری کنند؛ اما همزمان اذعان کرد که 
انتظار»نتیجه سریعی« برای این درخواست ندارد.

گوترش در جریان یک کنفرانس خبری و در پاسخ 
به ســوالی در خصوص امکان میانجی گری او برای 
خروج از بن بست برجام، گفت که کارهای زیادی برای 
انجام وجود دارد؛ اما » انتظار حل فوری « را نداریم.

دولت جدید آمریکا به رهبری جوبایدن آمادگی خود 
را برای مشــارکت مجدد در توافق نامه هسته ای که 
دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشــین آمریکا در 
سال ۲۰۱8 از آن خارج شد، اعام کرده؛ اما خواستار 
شده است که ایران ابتدا باید به تعهدات خود بازگردد.

در مقابل جمهوری اسامی ایران هم تاکید کرده که 
ابتدا آمریکا باید همه تحریم ها را بردارد و به تعهدات 
خود احترام بگذارد و به آنها پای  بند باشــد.گوترش 
بدون اینکــه به احتمال میانجی گری پاســخ دهد، 

افزود:معتقدم همه کسانی که در برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( مشــارکت کرده اند و سایر طرف 
های مربوطه باید با هم همکاری کنند تا عدم اطمینان 

را کاهش دهند و با مشکات و موانع روبه رو شوند.

درخواست دبیرکل سازمان ملل از ایران و آمریکا

نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت انجام می شود
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را اردیبهشت ماه اعام کرد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت در حال 
طراحی و تدوین پروتکل های بهداشتی برای روز انتخابات هستیم.سید اسماعیل موسوی ، با اشاره به زمان بندی مراحل انتخابات ۱۴۰۰ اظهار داشت: ثبت نام انتخابات 
یک مرحله دارد و در وزارت کشور انجام می شود؛ اما در این دوره از انتخابات به دلیل شیوع ویروس کرونا داوطلبان مرحله نخست نام نویسی را خودشان انجام می دهند.

وی، زمان نام نویسی داوطلبان انتخابات شوراها را اسفند 99، داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسامی و داوطلبان دومین میان دوره ای پنجمین دوره 
مجلس خبرگان رهبری را فروردین آینده و داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را اردیبهشت ۱۴۰۰ اعام کرد.سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: همه داوطلبان 
انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا، میان دوره ای مجلس شورای اسامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری با استفاده از اپلیکیشن و از طریق گوشی تلفن همراه 
می توانند فرم پرسشنامه داوطلبی را پر و مدارک خود را ارسال کنند. ارسال گواهی نداشتن سوء پیشینه هم در کنار مدارک الزامی است.موسوی، نام نویسی موبایلی 
داوطلبان انتخابات را به دلیل تسهیل کار داوطلبان و رعایت پروتکل های بهداشتی دانســت و خاطرنشان کرد: بخشی از ثبت نام را به خود نامزدها واگذار کردیم و این 
می تواند مرحله پیش ثبت نام هم باشد و نامزدها پس از طی مراحل اولیه نام نویسی، برای تایید نهایی باید در وزارت کشور، فرمانداری ها و بخشداری ها حاضر شوند.

یکی از خواسته های ترامپ هم باز کردن پرونده برجام 
بود. دولت ترامپ یا بایدن برای ما فرقی نمی کند 
همانطور که در گذشته روی حرف خود ایستاده ایم این 

بار هم موضع ما تغییر نمی کند

قابل توجه سهامداران محترم شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان )سهامی خاص(

به شماره ثبت 405 و شناسه ملی 10260086644

هیئت مدیره

نظر به واریز سود سهام سال مالی 1398 بدینوسیله به اطالع آن دسته از 
سهامداران گرامی که سود سهام سال 1398 و ماقبل آن به حساب آنان واریز 
نگردیده می رساند ، جهت دریافت سود و تکمیل اطالعات پرونده خود به دفتر 
شرکت واقع در فالورجان بلوار بسیج خیابان شهید عبدالرضا قاسمی پالک 30   

مراجعه و یا با شماره تلفن 37427004 تماس حاصل نمائید.
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 آزادراه شرق اصفهان در اولین فرصت در اختیار مردم 
قرار بگیرد

معاون ساخت و توســعه آزادراه های شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه 
و شهرســازی گفت: مراحل اجرایی قطعه ســوم آزادراه شــرق اصفهان باید هرچه زودتر انجام 
و زمینه عبور ترافیک از آن فراهم شــود تا در نخســتین فرصت دراختیار مــردم قرار گیرد.جالل 
بهرامی در بازدید از روند اجرایی قطعه )ب( قطعه ســوم آزادراه شــرق اظهار داشت: همانطور که 
پیش تر نیز گفته ام، آزادراه شــرق اصفهان از اهمیت باالیی برخوردار بوده و تعامل بین مشــاور 
و پیمانــکار در این آزادراه باید در بهترین شــرایط ممکن انجام شــود و ما تــالش می کنیم این 
آزادراه تا پایان ســال 1400 تکمیل شود. وی، جمهوری اســالمی ایران را کشوری در حال توسعه 
معرفی کرد و ادامه داد: ایران کشوری در حال توسعه است و این موضوع زمینه توسعه فضاهای 
کاری کشــور را فراهم می کند. همچنین ایران از پیمانکاران خوبی برخوردار اســت و باید از این 
ظرفیت ارزشــمند به خوبی در راســتای طرح ها و پروژه های زیربنایی و ســازندگی استفاده و 
برای ارتقا جایگاه کشــور تالش کرد.معاون ســاخت و توســعه آزادراه های شــرکت ســاخت و 
توســعه زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرســازی افزود: برنامه ریزی پروژه آزادراه شرق 
 اصفهان بایــد به صورت مدون و مشــخص عملیاتی و زمینــه تکمیل و افتتــاح هرچه زودتر آن

 فراهم شود.

مشاور وزیر نیرو:

نیمی از حجم سد های کشور خالی است
مشاور وزیر نیرو و قائم مقام شــرکت مدیریت منابع آب کشــور گفت: از ۵۲ میلیارد مترمکعب 
حجم سد های کشــور حدود ۲۶ میلیارد مترمکعب آب گیری شده اســت.محمد حاج رسولی ها 
در اردستان با بیان اینکه امسال با گذشت بیش از 4 ماه از ســال آبی، بارندگی خوبی را در کشور 
شــاهد نبودیم، گفت: نســبت به میانگین بلند مدت کاهش حدود ۲۵ درصدی و نسبت به سال 
گذشــته کاهش 40 درصدی بارش ها را داریم که امیدواریم جبران کاهش بارندگی ها را در ادامه 
فصل داشته باشیم.مشاور وزیر نیرو و قائم مقام شرکت مدیریت منابع آب کشور با اشاره به اینکه 
در حال حاضر از مجموع ۵۲ میلیارد مترمکعب حجم ســد های کشور حدود ۲۶ میلیاردمترکعب 
موجودی ذخیره آب داریم، افزود: در زمینه تامین آب آشــامیدنی تمهیدات الزم برای یک سال 

اندیشیده شده است.

نرخ های تعیینی سوداگران در بازار مسکن
ســوداگران با قیمت ســازی می خواهند مانع ریزش قیمت مســکن شــوند.عضو کمیســیون 
عمران مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه قیمت های ایجاد شــده در بازار مسکن به واسطه 
قیمت ســازی های واســطه گران افزایش یافته اســت، گفت: دالالن با قیمت سازی های کاذب 
در سایت های خرید و فروش موجب افزایش قیمت مســکن و تالطم در بازار می شوند.رحمت 
ا... فیروزی پوربــادی افزود:ضمن داشــتن نظارت کافی بــر  این نرم افزار ها بایــد هر کاری را 
که موجب تعادل در بازار می شــود از جمله حــذف قیمت فروش در آگهی هــا صورت گیرد.وی 
اضافه کرد:حباب قیمتی بازار مســکن در صورتی خالی می شــود که با افزایش ســاخت و ساز، 
بازار مســکن رونق گیرد و با ارائه تســهیالت مناســب و مصالح ارزان، قیمت تمام شده کاهش 
یابد.نماینده مردم نطنز و بخش قمصر در مجلس شــورای اســالمی افزود: همچنین اگر خانه 
مورد نیاز گروه های کم درآمد جامعه تامین شــود، با این راهکارها، بازار به شــرایط متعادل تری 
می رســد.وی بازار مســکن را متاثر از شــرایط اقتصادی و قیمت ارز دانســت و گفــت: با ثبات 
 اقتصادی و کاهش قیمت ارز بازارمســکن نیز متعادل تر شده و روند کاهشــی قیمت آن تداوم

 پیدا می کند.

براساساعالممعاوناستاندار،احداثمجتمعصنفیپوشاکاصفهان۱۰۰هزاراشتغالایجادمیکند؛

ایده نو یا وعده قدیمی ؟

از ایده راه اندازی شهرک تولید پوشاک در  پریسا سعادت
اصفهان چند ســالی می گذرد. طرحی که 
مسئوالن و تولید کنندگان امیدوارند در سایه اجرای درست آن روزهای 
طالیی نساجی و تولید پوشاک به استان بازگردد. کارشناسان معتقدند 
احداث چنین شــهرکی می تواند زمینه را برای اســتفاده و مقرر کردن 
معافیت های مالیاتی برای این صنف فراهــم آورد. همچنین تمرکز و 
خروج این تولیدی ها از ســطح شــهری مانند اصفهان بــه کاهش بار 
ترافیکی و ارائه خدمات مناســب و در نتیجه تولید بیشتر با هزینه های 
کمتر کمک موثری خواهد کرد. بر اساس برآوردها، ارائه خدمات متمرکز 
در این شهرک به طور قطع قیمت تمام شده محصوالت را ۲0 تا ۳0 درصد 
کاهش می دهد اتفاقی که در شرایط حاضر می تواند بخش زیادی از بازار 
قاچاق پوشاک در کشور را هم از صرفه بیندازد و فرصتی برای صادرات 
محصوالت تولیدی پوشاک ایران باشد. با وجود تمام مزیت ها اما این 
طرح همچنان در حد یک طرح باقی مانده اســت. پس از چند ســال 
صحبت از این ایده به نظر عالوه بر طراحی که ظاهرا انجام شده تا کنون 
طرح تنها به مرحله جانمایی رسیده است. این در حالی است که احداث 
این شهرک می تواند یکی از بزرگ ترین مشکالت استان یعنی اشتغال 
را به سرعت حل  و فصل کند. آنگونه که معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری اصفهان گفته است: با تاسیس مجتمع صنفی پوشاک، کیف 
و کفش این اســتان، برای 100 هزار نفر اشــتغال ایجاد می شود.حسن 
قاضی عسگر  افزود: تاکنون حدود 10 جلسه در خصوص تاسیس مجتمع 
صنفی پوشاک، کیف و کفش استان تشکیل شده و  استعالم الزم اخذ 
شده است تا هیئت موسس آن انتخاب شــود.وی ادامه داد: مقرر شد 
هیئت موسس از انجمن نساجی، اتحادیه پوشاک، کیف، کفش و پارچه 
استان اصفهان تشکیل شود که کارها و امورات مربوط با ساماندهی بهتر 
پیش برود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره 
به جانمایی این مجتمع صنفی تصریح کرد: باالتر از شــهر کمشچه در 
قسمت شرقی آزادراه شرق اصفهان، محل احداث مراکز تولیدی است که 
مجوز دستگاه های مرتبط اخذ شده اســت.وی اضافه کرد: در کنار این 
مجموعه نیروگاه خورشیدی قرار دارد که برق این منطقه از طریق نیروگاه 
تامین می شــود تا این مجتمع صنفی به مجتمع ســبز تبدیل شود.با 
تاسیس شهرک پوشاک، کیف و کفش اصفهان بسیاری از مشکالت این 
صنعت برطرف و موجب رونق این استان می شــود.هدف از ایجاد این 
شــهرک عالوه بر ســاماندهی چرخه تولید تــا توزیع، بهــره گیری از 
ظرفیت های ایــن صنعت و اشــتغال زایی، برندســازی محصوالت و 
پرداختن به صنعت مد اســت.از مجموع ۹ هزار و ۲00 واحد تولیدی در 

استان اصفهان، ۲ هزار و ۳00 واحد در صنعت نساجی با 11۷ هزار نیروی 
کار فعالیت می کنند.در شــرایطی که اصفهان به شدت از توسعه صنایع 
آالینده و انرژی رنج می برد و آلودگی هــوا و کمبود آب هر روز اوضاع را 
وخیم تر می کند،راه اندازی طرح هایی مانند شهرک پوشاک می تواند به 
عنوان راه نجاتی برای اقتصاد و محیط زیست اســتان به شمار آید. به 
خصوص آنکه در شرایط کنونی واردات پوشاک حدود شش میلیارد دالر 
ارز را از کشور خارج می کند این در حالی است که تنها اصفهان ۷0 درصد 
پارچه کشور را تولید و با قیمت مناسب عرضه می کند؛ اما سهم آن از تولید 
پوشاک تنها دو درصد اســت.پس فرصت بســیار خوبی برای توسعه 
اقتصادی کشور از مسیر اصفهان فراهم است که اگر در اولویت تخصیص 
بودجه و عملیات عمرانی قرار می گرفت، شاید تاکنون بسیاری از چالش 
های اســتان را بر طرف کره بود. هر چند با وجود تاکید اغلب مسئوالن 
اقتصادی و صنعتی در اســتان این شــهرک از نظر اقتصادی و صنعتی 
توجیه پذیر بود؛ اما به نظر نمی رسد تاسیس چنین مجتمعی به عمر این 
دولت و مســئوالن فعلی قد بدهد و باید منتظر مسئوالنی باشیم که در 
دولت بعد خواهند آمد؛ مسئوالنی که باید امیدوار بود آنها هم ایده هایشان 
برای رسیدن به پتانسیل های قدرتمند پوشاک اصفهان تنها به طرح های 

کند و ایده های بدون دستاورد خالصه نشود.

خبر  روز

وعده راه اندازی شهرک صنعتی جدید در گلپایگان
شهرک صنعتی جدید در شهرســتان گلپایگان راه اندازی می شــود. فرماندار گلپایگان در جلسه 
شورای اداری شهرستان گفت: 100 شــرکت، متقاضی ایجاد واحد صنعتی در شهرستان هستند.

حسین یارمحمدیان افزود: با راه اندازی شــهرک صنعتی جدید گلپایگان، زمینه اشتغال بیش از 
1۵00 نفر فراهم می شود.

اختصاص بیش از 20 هزار تن نهاده دامی برای استان 
اصفهان

بیش از ۲0 هزار تن نهاده دامی شــامل ذرت، کنجاله و جو برای استان اصفهان اختصاص یافت.
معاون وزیر کشاورزی در جلسه نشست بررسی آب و کشاورزی شهرستان اردستان تهیه نهاده طی 
دو سه ماه گذشته عادی بوده گفت:طی چند روز گذشــته بیش از ۲0 هزار تن نهاده دامی همچون 
ذرت، کنجاله، جو و ... برای اســتان اصفهان تخصیص یافته اســت.مرتضی رضایی با بیان اینکه 
توسعه کشاورزی باید طبق اقلیم هر منطقه صورت گرفته شــود، افزود: در این شرایط از نژاد های 
پربازده در منطقه استفاده می شــود.وی گفت: قیمت مرغ هم 14 هزار و 400 تومان در نظر گرفته 

شده و اگر خالف این باشد با آن ها برخورد می شود.

روند کشت گیاهان دارویی شتاب می گیرد
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با اختصاص 1۳00میلیارد تومان در قالب تسهیالت 
و کمک های بالعوض، کشت گیاهان دارویی در کشور شــتاب می گیرد.محمدمهدی برومندی در 
اردستان با اشــاره به ظرفیت های بســیار زیاد در بخش گیاهان دارویی در کشور افزود: به تازگی 
تفاهم نامه ای با صندوق کارآفرینی امید و بســیج منعقد شــده اســت که بر اساس آن بیش از 
1۳00میلیارد تومان در قالب تسهیالت و کمک های بالعوض برای توسعه گیاهان دارویی در کشور 
پرداخت خواهیم کرد.وی با بیان اینکه بر اساس شرایط اقلیمی کشور توسعه محصوالت باغبانی، 
گل و گیاه در محیط های گلخانه در دستور کار است، افزود: برابر قانون برنامه تا سال1404 باید به 
48هزار هکتار گلخانه دســت پیدا کنیم که در حال حاضر ۲1هزار هکتار فضای گلخانه ای در کشور 
احداث شده است.برومندی گفت: در سال جاری ۲4میلیون تن محصول باغبانی با ارز آوری ۲و۷ 

دهم میلیارد دالر  به خارج از کشور صادر شده است.

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت:

دریافت وجه نقد در جایگاه سوخت ممنوع است
رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت با بیان این که هم اکنون نیز دریافت پول نقد از مشتریان در 
جایگاه های سوخت ممنوع است، گفت: با این حال جایگاه ها در یک سال گذشته با مردم همکاری 
کردند، اما با توجه به افزایش مبتالیان به کرونا در بین متصدیــان جایگاه، ادامه این روند ممکن 
نیست. اسدا... قلی زاده، اظهار کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا بانک مرکزی دستورالعمل های 
مختلفی مبنی بر دریافت نکردن پول نقد صادر کرده که به جایگاه ها هم ابالغ شــد، اما متاسفانه، 
چون برخی بانک ها همکاری الزم از بابت دریافت پول نقد را ندارند مردم اسکناس های خود را در 
جایگاه ها خرج می کنند.وی با بیان اینکه جایگاه ها در یک ســال گذشته این موضوع را مدیریت 
کرده اند، افزود: اما اگر با این منوال پیش برود ممنوعیــت کامل دریافت پول نقد در جایگاه های 
سوخت را اجرایی می کنیم.رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت با بیان اینکه هم اکنون نیز دریافت 
پول نقد از مشتریان در جایگاه های سوخت ممنوع است، گفت: با این حال جایگاه ها در یک سال 
گذشته با مردم همکاری کردند، اما با توجه به افزایش مبتالیان به کرونا در بین متصدیان جایگاه، 

ادامه این روند ممکن نیست.

با مسئولان

اخبار

نماینده ولی فقیه در استان:

 مردم به قیمت ها 
نظارت کنند

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار 
معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کننــدگان و تولید کنندگان 
کشــور گفت: اعالم منظــم قیمت کاال های 
اساسی از ســوی دولت، راهکاری برای این 
نظارت مردمی اســت و قیمت ها نیز باید به 
نحوی تعیین شود که تولید کنندگان متضرر 
نشوند و مردم نیز توان خرید خود را از دست 
ندهند.آیت ا...ســید یوســف طباطبایی با 
بیان اینکه یکی از ایرادات بزرگ ما به مسئله 
معدن اســت، گفت: انفال متعلق به مردم 
است و کســی حق ندارد آن را به اشخاص 
واگذار کند؛ اینکه واگذاری و اجازه برداشت 
به دست استان ها باشد، درست نیست، بلکه 
باید دولت بر اساس توان شخص یا شرکت 
اجازه واگذاری و استخراج دهد.وی یکی از 
دالیل تعطیلی معادن را همین امر دانســت 
و افزود: اینکه یک نفر چند معدن به نامش 
باشد و برخی از آن ها را تعطیل کند، درست 
نیســت و دولت با برنامه ریــزی و نظارت 
درست باید جلوی تعطیلی معادن را بگیرد.

آیت ا... طباطبایی با اشــاره بــه اینکه باید 
قیمت ها را ثابت نگه داشت و مدیریت کرد، 
گفت: دولت باید تولیــد کنندگان را حمایت 
کند، تولید کننده در خدمت دولت است و باید 
حمایت شود، چرا که تمام سرمایه خود را در 
کشور نگه داشــته و تبدیل به واحد تولیدی 
کرده اســت.امام جمعه اصفهان، خواستار 
کاهش فشار ها بر تولید کنندگان شد و گفت: 
مالیات های سنگین و بهره های بانکی باال از 
مشکالتی است که صنایع و تولید کنندگان با 
آن مواجه هستند و باید برای این مشکالت 

چاره اندیشی شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، با 
بیان اینکه طرح هــای صنعتی باالی ۶0 درصد باید 
هرچه زودتر تکمیل شوند، گفت: با بهره برداری از این 
طرح ها تعداد واحدهای فعال این استان در بخش 
صنعت به 14 هزار واحد خواهد رسید. این استان از 
نظر تعداد طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 
باالی ۶0 درصد با تعداد کل یــک هزار و ۶۹4 طرح 
و ســرمایه گذاری 1۷ هزار میلیارد تومانی رتبه اول 
کشور را در بین استان های کشــور دارد.ایرج موفق 

با اشاره  به نام گذاری ســال ۹۹  با عنوان »جهش 
تولید« افزود: طرح های صنعتی بر اساس پیشرفت 
فیزیکی رده بندی شــد و جهت دریافت تسهیالت 
به بانک های عامل معرفی  شــده انــد.وی با بیان 
اینکه این طرح ها برای مطرح شدن در کمیته وام 
باید حدود ۶0 درصد پیشرفت داشته باشند، ادامه 
داد: انجام مراحل دیوارکشــی زمین، احداث سوله 
و تکمیل زیرســاخت های آب، برق و گاز باید انجام 
شده باشــد.موفق گفت: اســتان اصفهان در زمینه 
طرح های صنعتی آماده بهره برداری با پیشــرفت 
باالی ۶0 درصد رتبه اول کشــور را در اختیار دارد.به 
گفته وی ،این استان با ۷۵ شهرک صنعتی دولتی 
و 10 شــهرک صنعتی خصوصی نیــز از جایگاه اول 
کشور از نظر شهرک های صنعتی در کشور برخوردار 

است و در بخش معدن هم با 1۶۲ پروانه اکتشاف، 
۳۷ گواهی کشف و 8۳4 پروانه بهره برداری از نظر 
معادل فعال رتبه اول کشور را دارد.رییس سازمان 
صمت اصفهان با بیان اینکه حمایت از شرکت های 
کوچک، متوسط و واحدهای صنفی از اولویت های 
امسال این سازمان است، تصریح کرد: خارج کردن 
واحدهای تولیدی از رکود و حل مسائل و مشکالت 
آنها در بخش های مختلف به ویژه در روزهایی که با 
شیوه کرونا روبه رو هستیم، با جدیت دنبال خواهد 
شــد.وی افزود: بســیاری از صنایــع و واحدهای 
صنعتی در این ایام تولید کردنــد؛ اما در عمل برای 
عرضــه محصوالت خود با مشــکل جــدی مواجه 
شدند که این ســازمان پیگیری های الزم برای رفع 

مشکالت این بخش ها را انجام داده است.

لزوم تکمیل طرح های صنعتی باالی 60 درصد 

رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان:

در نوسانات قیمتی شرمنده مردم هستیم
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سفر به اصفهان گفت: زمانی که کاال باشد می توانیم به دنبال حقوق مصرف کننده باشیم، اما اگر کاالیی نباشد، 
چیزی برای خوردن و چانه زنی نداریم، بنابراین ما همیشه مدیون و شرمنده مردم هستیم.عباس تابش در حاشیه مراسم اعطای تندیس رعایت حقوق مصرف 
کنندگان در جمع خبرنگاران، در خصوص صف های طوالنی خرید کاالهای اساسی، اظهار کرد: ما به دنبال ایجاد صف برای خرید مردم نیستیم.رییس سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه مردم به طور قطع در این شرایط اذیت می شوند، افزود: امروز کشور به لحاظ انتقال ارز و واردات دچار مشکل است و در واردات 
کاالهای اساسی، مواد اولیه و کاالهای نهایی کشور، نیازمند پروسه طوالنی و سختی هستیم.وی با بیان اینکه برای واردات این محصوالت دستگاه های مرتبطی 
همچون وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت صمت و ... دخیل هستند، در حالی که مصرف کننده در مرحله آخر، کاالی مورد مصرف خود را می بیند، گفت: اگر هر 
کدام از این دستگاه ها به موقع نتوانند در واردات محصوالت شرایط را فراهم کنند به طور قطع در حلقه آخر و در بازار دچار مشکل می شویم.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر وضعیت تامین ارز در کل کشور بسیار بهتر شده است، تصریح کرد: خوشبختانه امروز بحث تخصیص ارز سه ماهه اول سال آینده نیز نهایی شده است، همچنین 

دیگر همانند چند ماه گذشته تنها بحث منشأ ارزی مطرح نیست و اکنون واردات محصوالت از طریق ارز اشخاص، تهاتر، صادراتی و ... به کشور تامین می شود.

دیدار  معاون وزیر 
صمت  از صنایع 

اصفهان 
عبــاس تابش، معــاون وزیر صمت 
در ســفر یک روزه خود بــه اصفهان 
نشستی با مدیران ارشد گروه صنعتی 
انتخاب الکترونیک داشت و از خط 
تولید کارخانه لورچ نیــز بازدید کرد.

وی، نهمیــن تندیس زریــن و برنز 
حمایت از حقوق مصــرف کننده را به 

ترتیب به این دو شرکت اهدا کرد.

وز عکس ر

درشرایطیکهاصفهانبهشدتازتوسعهصنایع
آالیندهوانرژیرنجمیبردوآلودگیهواوکمبودآب
هرروزاوضاعراوخیمترمیکند،راهاندازیطرحهایی
مانندشهرکپوشاکمیتواندبهعنوانراهنجاتی

برایاقتصادومحیطزیستاستانبهشمارآید
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تمدید مهلت ثبت نام در نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به درخواست های 
مکرر و استقبال عالقه مندان از نوزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، مهلت ثبت نام تا ۱۵ 
بهمن ماه تمدید شد. ابراهیم شریفی افزود: نوزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، امسال 
با توجه به شیوع ویروس کرونا، نیمه اول اســفندماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.شریفی 
اضافه کرد: ثبت نام نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت از ۱۰ دی ماه آغاز شده و تا ۱۵ بهمن ماه 
ادامه دارد. زمان برگزاری آزمون نیز نیمه اول اسفندماه اعالم شده است. قرآن آموزان برای حضور 

در آزمون می توانند به سامانه quranedu.ir مراجعه کنند.

بهره برداری از 53 پروژه شركت برق چهارمحال در دهه فجر
مديرعامل شركت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياری از بهره برداری ۵3 پروژه اين شركت همزمان 
با دهه فجر در سطح استان خبر داد.مجيد فرهزاد، برق رسانی به روستاها و تامين برق مسكن مهر 
شهرستان اردل، ايجاد طرح جامع پوشش مخابراتی ديجيتال، نصب تجهيزات و اتوماسيون شبكه 
های توزيع ، تامين روشنايی معابر با پايه های تلسكوپی در سطح استان، احداث و توسعه فيدرهای 
برق رسانی، بهينه سازی شبكه ها و رفع افت ولتاژ و احداث نيروگاه خورشيدی ۱.۵ مگاواتی شهركرد 
را از مهم ترين اين پروژه ها عنوان كرد.وی افزود: برای بهره برداری از اين پروژه ها بيش از 296 ميليارد 
و 44۰ ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.فرهزاد، توسعه قدرت مانور و كاهش خاموشی ها، تامين 
برقی مطمئن برای مشتركان، روشنايی معابر و پايداری شبكه ها، ترويج و توليد انرژی های نو و تجديد 
پذير را از مزايای اجرای اين طرح ها برشمرد.هم اينك بيش از 34۰ هزار مشترك صنعتی، تجاری، 

خانگی، اداری و كشاورزی در چهارمحال و بختياری از نعمت روشنايی بهره مند هستند.

96 دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در شهرکرد کشف شد
 فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف 96 دستگاه ماینر )استخراج ارز دیجیتال( غیرمجاز 
به ارزش 3۰ میلیارد ریال خبر داد.ســردار منوچهر امان اللهی با اعالم این خبر افزود: پس از اطالع 
ماموران از وجود تعدادی ماینر غیرمجاز در شهرستان شهرکرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار 
گرفت.وی اظهار داشت:ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام کارهای اطالعاتی، موفق به 
شناسایی محل نگهداری ماینرهای غیرمجاز شده و پس از هماهنگی با مقام قضایی بازرسی های 
الزم را به عمــل آوردند.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان داشــت: در این بازرســی 96 
دستگاه ماینر غیرمجاز که طبق نظر کارشناســان ارزش آن ها به 3۰ میلیارد ریال می رسید، کشف 
شد.امان اللهی ادامه داد: در این راســتا عالوه بر پلمب مکان مورد نظر، سه نفر نیز دستگیر و برای 
صدور حکم الزم تحویل مراجع قضایی شــدند.وی مبارزه با جرائم اقتصادی را از اولویت های کار 
پلیس چهارمحال و بختیاری برشمرد و گفت: در این خصوص قاطعانه با مجرمان برخورد می شود.

طرح پزشک خانواده در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود
مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، خانواده های دارای دفترچه بیمه سالمت همگانی، تحت پوشش پزشک خانواده قرار 
می گیرند.قیصر حافظی تصریح کرد: بیش از68 درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سالمت قرار 
دارند، همچنین بیمه سالمت با ۵۱۱ موسسه درمانی در استان طرف قرارداد است.وی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر همه جمعیت روستایی و شهرهای زیر2۰ هزار نفر استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش 
پزشک خانواده قرار دارند، گفت: با انتخاب استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از 4 استان پایلوت 
برنامه طرح پزشک خانواده شهری، برای دارندگان دفترچه رایگان بیمه سالمت همگانی نیز اجرا می شود.

بام ایرانخبر خوان
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مفاد آراء
11/45 آگهی مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید 
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139960302031000924-99/10/24 خانــم حلیمــه 
محمدی طالــب فرزند علی اکبر ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی به پالک 
ثبتی 4180 اصلــی واقع در کشــتزار حنفش بخــش 2 ثبت نائین به مســاحت 
 1663/30 متــر مربع خریــداری عادی و مــع الواســطه از علی اکبر بــام فراخ 

مالک رسمی
2- رای شــماره 139960302031000925-99/10/24 خانــم حلیمــه 
محمدی طالــب فرزند علی اکبر ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی به پالک 
ثبتــی 4253 اصلی واقع در کشــتزار حنفش موضع آتشــی بخــش 2 ثبت نائین 
 به مســاحت 863 متر مریع خریداری عادی و مع الواســطه از مهدی عســکری

 چوپانان مالک رسمی
3- رای شــماره 139960302031000926- 99/10/24 خانم خدیجه صداقت 
فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 3656 اصلی واقع 
در کشتزار محمدیه موضع پاکوهه بخش 2 ثبت نائین به مساحت 903/40 متر مربع 

خریداری عادی و مع الواسطه از علی اکبر بام فراخ مالک رسمی
4- رای شــماره 139960302031000927-99/10/24 خانــم خدیجــه 
صداقت فرزند علی اکبر ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی بــه پالک ثبتی 
3655 اصلی واقع در کشــتزار محمدیه موضــع پاکوهه بخش 2 ثبــت نائین به 
 مســاحت 965 متر مربع خریــداری عادی و مع الواســطه از علی اکبــر بام فراخ 

مالک رسمی
5- رای شــماره 139960302031000928-99/10/24 آقــای محمد نقی زاده 
فرزند صفر علی ششــدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 
5271 اصلی واقع در روســتای مزرعه امام بخش 2 ثبت نائین به مساحت 162/75 
 متر مربع خریداری عادی از محمد علی و فاطمه و نرجــس نقی زاده و وراث حیدر 

نقی زاده مالکین رسمی
6- رای شــماره 139960302031000929-99/10/24 آقــای محمد گوهرین 
 فرزند حسن نسبت به 15 سهم و سه چهارم از یک سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
چشمه سار و مزرعه به پالک ثبتی 1 فرعی از 1478 اصلی واقع در مزرعه قبله انارک 
 بخش 4 ثبت نائین به مساحت ششــدانگ 47093/1 متر مربع خریداری عادی و 

مع الواسطه از حسن گوهری انارکی مالک رسمی
7- رای شماره 139960302031000938-99/11/1 آقای محمد باقر مهدوی نژاد 
فرزند رضا ششدانگ مفروزی یکباب خانه و باغچه متصل به آن احداثی در قسمتی 
از پالک ثبتی 4016 اصلی واقع در مزرعه دولــت آباد )جنب خیرآباد( بخش 3 ثبت 
نائین به مساحت 870 متر مربع  خریداری از وراث قربانعلی ورپائی و رضا مهدوی نژاد 

بصورت رسمی مشاعی
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26

م الف: 1083074 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین

فقدان سند مالکیت
11/46 طبق تقاضای وارده 2118002765 مورخ 1399/10/30 به  اســتناد دو 
برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رســما گواهی شده است  آقای 
ابوالفضل شادمانی زاده وکالتا بموجب وکالت 28976 مورخ 99/04/26 دفترخانه 
1537 تهران از خانم مهرنوش ریاضی مدعی اند ســند مالکیت یک سهم مشاع 
از پنج سهم ششدانگ قطعه قطعه زمین به شماره 2280 فرعی از 49 اصلی واقع 
در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که برابر سند کاداستری بشماره سریال 243030 
الف 95 به نام مهرنوش ریاضی ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده 
که به علت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نشــده و تقاضای صدور المثنی ســند 
مالکیت را نمــوده و طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آییــن نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر  ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
فقدان سند مالکیت

طبق تقاضای وارده به شماره 2118002765 مورخ 1399/10/30  به استناد دو 
برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی شده است آقای 
ابوالفضل شادمانی زاده وکالتا بموجب وکالت 28976 مورخ 99/04/26 دفترخانه 
1537 تهران از خانم پری وش ریاضی مدعی اند ســند مالکیت یک سهم مشاع 
از پنج سهم ششدانگ قطعه قطعه زمین به شماره 2280 فرعی از 49 اصلی واقع 
در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که برابر سند کاداستری بشماره سریال 243029 
الف 95 به نام پری وش ریاضی ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده 
که به علت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نشــده و تقاضای صدور المثنی ســند 
مالکیت را نمــوده و طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آییــن نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
فقدان سند مالکیت

طبق تقاضای وارده به شماره 2118002765 مورخ 1399/10/30  به استناد دو 
برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی شده است آقای 
ابوالفضل شادمانی زاده وکالتا بموجب وکالت 28976 مورخ 99/04/26 دفترخانه 
1537 تهران از خانم قدسیه ریاضی  مدعی اند ســند مالکیت یک سهم مشاع از 
پنج سهم ششدانگ قطعه قطعه زمین به شــماره 2280 فرعی از 49 اصلی واقع 
در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که برابر سند کاداستری بشماره سریال 243031 
الف 95 به نام قدسیه  ریاضی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده که به 
علت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نشــده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
را نموده و طبق تبصره یک ماده 120 اصالحــی آیین نامه قانون ثبت آگهی می 
شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند معامله تســلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد اگر ظــرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1085881 عباس عباس زادگان -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

قمصر / از طرف محمد صادق الماسی 

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
11 شــماره آگهــی: 139903902003000168 شــماره پرونــده:  /47
139804002003002703 آگهی مزایــده پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 
9803838 یکدانگ مشــاع از ششــدانگ پالک فرعی 1 از پالک اصلی 1458 
واقع در بخش 4 ثبتی اصفهان به مســاحت 109/8 متر مربع به آدرس: اصفهان 
خیابان احمدآباد خیابان شــهید توانا روبروی مســجد ایزد خواستی ها بن بست 
سبزیان پالک 28 که سند مالکیت آن با شماره چاپی 250390 ثبت و صادر شده 
است. با حدود و مشخصات: شمااًل: در دو قســمت که قسمت اول به صورت پخ 
است به طولهای 2/20 و 6/70 متر خط مســتقیم مفروض است به قسمتی که 
بایستی در مسیر رها شود، شــرقًا: به طول 13/95 متر دیواریست به خانه 1458 
باقیمانده، جنوبًا: به طول 7/85 متر بدیــوار خانه به پالک 1458/2، غربًا: بطول 
12/20 متر درب و  دیواریســت به کوچه که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
مذکور به صورت یک باب منزل مسکونی با قدمت 35 ســاله که بر اساس سند 
مالکیت 109 متر مربــع عرصه و حدود 180 متر مربع اعیانــی در دو طبقه که با 
توجه به بررسی پرونده شهرداری استعالم از شهرداری منطقه 3 ساختمان فاقد 
پروانه و پایان ساخت می باشد همچنین بر اســاس طرح تفصیلی شهر اصفهان 
 دارای عقب نشــینی به شــرح شــماال  به گذر 6 متری کــه 1/65 از بر موجود 
عقب نشینی و غربا در شــمالغرب وضع موجود و جنوب غربی 1/30 از بر پالک 
عقب نشــینی دارد و دارای پخ 2 ضربدر 2 در شــمال غرب می باشد، همچنین 
دارای کاربری مســکونی و اســکلت دیوار باربر داخل حیاط آجرنمای کارتنی و 
دارای انشعابات آب، برق و گاز می باشــد. ملکی مرحوم اکبر یزدخواستی که در 
قبال طلب خانم ســکینه خدادادی ماکوئی بابت مهریه مندرج در ســند ازدواج: 
شماره سند: 1960، تاریخ ســند: 1383/08/10، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه 
ازدواج 5 شهر اصفهان استان اصفهان توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز سه 
شنبه مورخ 99/11/28 در شــعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از مبلغ پایه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) 1/500/000/000( شــروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 99/11/11 درج و منتشر می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان( بابت  پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی اســت برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
 مقرر برگزار خواهد شــد. م الف:1085928 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای

 اسناد رسمی اصفهان
مزایده اتومبیل

11 شــماره آگهــی: 139903902003000167 شــماره پرونــده:  /48
139704002003005562 آگهــی مزایــده پرونــده بــه شــماره بایگانــی 
 9707795 ششــدانگ خــودروی ســواری سیســتم ام وی ام مــدل 1391 
تیــپ SQR 7111  110 بــه شــماره انتظامــی 53-772 ب 99 بــه رنگ 

ســفید روغنی به شــماره موتور MVM472FGA028350 و شــماره شاسی 
NATEBAFB3A1008238 ظرفیت 4 نفر تعداد محــور 2 تعداد چرخ 4 نوع 
ســوخت بنزین تعداد ســیلندر 4 متعلق به میالد کاظمیان ، نام پدر: سعید که در 
آدرس: پارکینگ ارغوانیه واقع در خوراســگان بلــوار ارغوانیه کوچه ارغوان 25 
متوقف می باشــد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگســتری در بازدید از خودرو 
با توجه به مدل و کیفیت رنگ و تودوزی و الســتیک ها و عدم بیمه نامه معتبر 
به مبلــغ 370/000/000 ریال بــرآورد گردید، بموجب مهریه مندرج در ســند 
نکاحیه شماره سند: 3271، تاریخ ســند: 1388/05/03، دفترخانه صادرکننده: 
دفترخانه ازدواج شــماره 105 و طالق شــماره 44 شــهر اصفهــان، در قبال 
قســمتی از طلب خانم مونا حاجیان و حقوق دولتی متعلقــه بموجب کد امنیتی 
شــماره 84312/55468428-1397/12/22 پلیــس راهنمائــی و رانندگی 
بازداشت گردید. از ســاعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخه 1399/11/28 در 
اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع در خیابان جی- خیابان تاالر- میدان 
 هفت تیر به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 370/000/000 ریال 
)ســی و هفت میلیون تومان( شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین 
قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود.  الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی 
های مربوط به خــودرو در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شــهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صــورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گــردد ضمنًا این آگهی در 
 یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1399/11/11 درج منتشر 
می گردد که خریداران جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده 
 IR090100004061013207670192 را طی فیش سپرده به شــماره حساب
بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و امالک کشــور با شناسه واریز 
998108561161070070570000000000 نــزد بانــک مرکــزی بابــت 
 پرونده کالســه فوق پرداخت نماید. برنده مزایده مکلف اســت مــا به التفاوت
 مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت 
وایز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. 
 الزم به ذکر اســت کلیه هزینه هــای قانونی اعم از بدهی و عــوارض مالیاتی، 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر 
و حق مزایــده نقداً وصول می گــردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مــکان مقرر برگزار 
 خواهــد شــد. م الف:1085860 زهرا یعقوبــی رئیس اداره اجرای اســناد

 رسمی اصفهان

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و ســند  خــودروی ســواری 206 مدل 
 1391 بــه رنــگ ســفید- روغنی بــه شــماره پالک

 ایران 54-774 ل 59 و شــماره موتور 14190082195 و 
شماره شاسی NAAP03ED8CJ563625 و شناسه 
ملی خودرو IRFC91R210O563625 به نام آقای 
علی محمد فرشی- محسن فرشی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

مناطق محروم برای رفع محرومیت نیازمند نگاه ویژه حاکمیت هستند

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 
و بختیاری گفت: حوزه سالمت یکی از گسترده ترین وظایف حاکمیت 
هر کشور به شمار می رود که ارائه خدمات این حوزه در مناطق محروم 

نیازمند حمایت و توجه بیشتر مسئولین است.
مجید شیرانی در نشســت هم اندیشــی با مجمع نمایندگان استان 
درمجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه، ســالمت یکی از مسائل 
فرابخشــی اســت که حدود 2۰ تا 3۰ درصد اهداف آن توسط وزارت 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی محقق می شود، افزود: از هنرهای 
مدیریتی این اســت که مطالبات مردم و واقعیت های موجود چه به 
لحاظ قوانین و چه ظرفیت های کشور را به هم نزدیک و زمینه را برای 
همکاری بین بخشی فراهم کند.وی، کســب رضایت مردم را از دیگر 
هنرهای مدیریتی برشمرد که با ارائه خدمات مطلوب حاصل می شود.

شیرانی با بیان اینکه بر اساس مستندات موجود کشور در ارائه خدمات 
حوزه بهداشت و درمان در سطح دنیا سرآمد و به لحاظ مهارت علمی و 
فنی پزشکان و کادر درمان، تجهیزات پزشکی نه تنها کمبودی ندارد بلکه 
باالتر از نرم جمعیتی است، افزود: نقطه ضعف اساسی در برخورد های 
انسانی و روابط اجتماعی است که غالب نارضایتی ها را ایجاد می کند 

که به نظر می رسد ناشی از کمبود نیروی انسانی است.

وی با اشاره به سطوح مختلف خدمات حوزه سالمت افزود: خدمات 
نوع اول و سطح ۱ شامل: پیشگیری و ارائه خدمات در مراکز بهداشتی 
اســت و خدمات ســطح 2 و 3 در کلینیک هــا و بیمارســتان های 
تخصصی و فوق تخصصی ارائه می شــود و خدمات سطح 3 شامل 
توانبخشــی، توزیع عادالنه تجهیــزات و خدمات اســت.وی با بیان 
اینکه تنها حوزه درمان درآمدزاســت و بخش عمده ای از درآمدهای 
اختصاصی دانشــگاه صرف پرداخــت حقوق نیروهــای قراردادی و 
شرکتی می شود ،افزود: این در حالی است که به واسطه کمبود شدید 
بیمارستان و مراکز درمانی خصوصی و بیمارســتان تامین اجتماعی 
در استان، بیشــترین بار مراجعات بیماران به مراکز درمانی به دوش 

دانشگاه علوم پزشکی است.
شیرانی با اشاره به تاکید دولت بر توزیع عادالنه خدمات اظهار داشت: 
توزیع امکانــات نباید برابر باشــد بلکه مناطق محــروم در اولویت و 
وضعیت و شــاخص ســالمت در توزیع امکانات باید مورد توجه قرار 
بگیرد.وی با تاکید بر اعمال سیاســت های تشــویقی برای جذب و 
ماندگاری پزشــکان در مناطق کمتر برخوردار افــزود: در حال حاضر 
در وزارت بهداشــت پرداخت ها پلکانی اســت که به نفع استان های 
کوچک نیســت.وی ادامه داد: از طریق ملی باید یکسری اصالحات 

در خدمات حوزه سالمت ایجاد شــود و در حوزه پرداخت ها تا وقتی 
که پرداخــت مبتنی بر عملکرد اســت باید سیســتم تعرفه ترجیحی 
در مناطق محروم اجرا شود.رییس دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد 
تعداد کارکنان این مجموعه را هشت هزار و 3۰۰ نفر اعالم و افزود: 4۰ 
درصد نیروها قراردادی و شرکتی هستند. شیرانی با اشاره به برگزاری 
آزمون استخدامی در بهمن ماه امســال و جذب بیش از ۷۰۰ نیرو در 
رده های مختلف اســتخدامی افزود: امید است برخی از کمبود نیرو 
در این دانشگاه برطرف شود.وی در ادامه به موفقیت دانشگاه در تهیه 
و راه اندازی دســتگاه ها و تجهیزات پزشکی پیشرفته طی سال های 
اخیر اشاره داشت و از نمایندگان اســتان در مجلس شورای اسالمی 
خواست همکاری و رایزنی های الزم برای قرار گرفتن استان در لیست 
اســتان های در اولویت تامین تجهیزات و اعتبــارات را صورت دهند.
گفتنی است، جلسه هم اندیشی هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد با مجمع نمایندگان استان در مجلس شــورای اسالمی با 
محوریت تشریح وضعیت ارائه خدمات در حوزه های مختلف دانشگاه 
علوم پزشکی و مطالبات و انتظارات این مجموعه از نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اســالمی در ســالن اجتماعات دیوان محاسبات 

استان برگزار شد.

به واسطه کمبود شدید بیمارستان و مراکز درمانی 
خصوصی و بیمارستان تامین اجتماعی در استان، 
بیشترین بار مراجعات بیماران به مراکز درمانی به 

دوش دانشگاه علوم پزشکی است
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اجرای طرح استفاده از پابند الکترونیکی در محاکم نظامی
طرح استفاده از پابند الکترونیکی در محاکم نظامی نخستین بار در استان اصفهان اجرا شد.رییس 
سازمان قضایی نیرو های مسلح اصفهان، هدف از اجرای این طرح را کاهش جمعیت کیفری زندان ها 
و ایجاد زمینه بازگشت فرد به خانواده و جامعه بیان کرد و گفت: جلوگیری از فشار اقتصادی و معیشتی 
و روحی و روانی به زندانی و خانواده اش، حضور مددجو در محــل کار و کاهش هزینه های زندان از 
مزایای این طرح است.سیدمحسن بنیمی با اشاره به استقبال قضات دادسرا و دادگاه نظامی استان 
از اجرای این طرح، افزود: در یک ماه گذشته استفاده از پابند الکترونیکی برای تعدادی از محکومان 

جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ اجرایی و عملیاتی شده است.

بررسی 21 مانع، سد راه فرزند آوری در کشور
با تصویب طرحی ۷۲ ماده ای، ۲۱ مانع سد راه فرزند آوری در کشور بررسی می شود.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس در شورای راهبردی جمعیت استان با اشاره به کم کردن هزینه های فرزند آوری در کشور گفت: 
برای اجرای طرحی ۷ ساله تاکنون ۸۰ جلسه کمیسیون مشترک برگزار شده است.امیر حسین بانکی پور 
با بیان اینکه برای آگاهی بخشی نیاز به ورود نخبگان هستیم، افزود: برابر جلسات کمیسیون مشترک با 
نخبگان حوزه های مختلف برگزار شده است.حیدر قاسمی، معاون سیاسی و امنیتی استان هم در این 
جلسه با بیان اینکه بیشتر موانع فرزند آوری فرهنگی و اجتماعی و بعد اقتصادی است، گفت: بر اساس 

آمار ثبت احوال ۲۰ درصد زوج ها دارای مشکل ناباروری هستند که باید در قانون جدید حمایت شوند.

نماینده فریدن در مجلس:

مجلس، پیگیر مطالبات خدمتگزاران است
نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشــت در مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
موافق مطالبه نیروهای خدماتی است، عنوان کرد: خدمتگزاران مدارس سه خواسته دارند؛ عده ای 
قراردادی بوده و خواســتار رسمی شدن هستند، عده ای رسمی هســتند می خواهند مشمول طرح 
رتبه بندی شوند و عده ای هم مدرک گرفته و خواهان تغییر رسته به نیروی آموزشی هستند.حسین 
محمدصالحی عنوان کرد: نمایندگانی که موافق بهبود شرایط کاری خدمتگزاران هستند با وزیر آموزش 
و پرورش و معاون پارلمانی ایشــان صحبت کرده ایم که به طور ضمنی مورد پذیرش ایشان هم قرار 
گرفته است و گفته اند در صورت تصویب این موضوع در مجلس آن را عملی خواهند کرد؛ اما عده ای از 
نمایندگان مخالف این موضوع هستند و اظهار می کنند این نیروها با همین شرایط استخدام شده و وارد 
آموزش و پرورش شده اند.وی بیان کرد: این موضوع همچنان در حال پیگیری توسط نمایندگان است و 
تالش شده تا در طرحی که برای تبدیل وضعیت نیروهای آموزشی نهضتی، قراردادی و خریدخدماتی 

تهیه شده است، مطالبات نیروهای خدماتی نیز به صورت معقول و با برنامه گنجانده شود.

تسهیالت ویژه پلیس اصفهان برای بخشودگی غایبان
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهــان از اعطای تســهیالت ویژه به منظور 
بخشودگی اضافه خدمت مشموالن غایبی که تمایل به انجام خدمت در این فرماندهی داشته باشند، 
خبر داد.سرهنگ مهرداد پناهپوریان اظهار داشت: مشموالن غایبی که باالی یک سال غیبت دارند 
و می خواهند دوران سربازی خود را در فرماندهی انتظامی استان اصفهان سپری کنند، می توانند 
پس از مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ و مشخص شــدن تاریخ اعزام خود به معاونت نیروی 
انسانی پلیس استان واقع در بزرگراه دســتجردی باالتر از پل راه آهن رفته و فرم مربوطه را تکمیل 
کنند.وی افزود: برابر تدابیر فرمانده انتظامی اســتان اصفهان قرار شد تا به این دسته از مشموالن 
غایبی که تمایل به انجام خدمت در فرماندهی انتظامی استان اصفهان، تسهیالت ویژه ای به منظور 

بخشودگی اضافه خدمت اعطا شود.

روزهای سخت کارآفرینان و فعاالن فرهنگی و آموزشی اصفهان در سایه بی مهری مسئوالن؛

مسئوالن، دستگیر نیستند 

مرضیه محب رسول چراغ های موسسات آموزشی مدت زیادی 
است خاموش شــده، فرهنگسراهااز رونق 
افتاده و گویی فرهنگ و آموزش این روزها نفسش به شماره افتاده است. 
دغدغه های فرهنگی که حتی تا پیــش از کرونا هم اولویت اغلب خانواده 
های ایرانی نبود و حاال کرونا و مشــقت هایش همچون آواری بر سر این 
مجموعه ها و صاحبان شان ویران شده است. جدا از مدارس که خانواده ها 
برای آموزش آن به نوعی ناچــار بوده اند، تقریبا تمــام حیطه های دیگر 
آموزشی و فرهنگی ماه هاست در حالت نیمه تعطیل به سر می برند اتفاق 
تلخی که شاید شالوده و سنگ بنای بسیاری از اتفاقات خوب فرهنگی در 
حیطه کودکان و بزرگ ساالن را برای مدت های مدیدی نابود کند. شاید در 
میان همه هجمه های کرونایی آنقدر که بخش های صنعتی، تولیدی و حتی 
کسب و کارهای خرد دیده و از آنها حمایت شد کسب و کارهای فرهنگی دیده 
نشدند یا حمایت های درستی از آنها صورت نگرفت. موسساتی که طی سال 
های اخیر در اصفهان رشد خوب و قابل توجهی داشتند و اتفاقا بار بخشی از 
اشتغال در استان را هم به دوش می کشیدند؛ اما حاال اغلب تعطیل یا نیمه 
تعطیل هستند. فرحناز علیزاده که خود سال هاست با دغدغه فعالیت های 
آموزشی در حیطه کودکان کار کرده و نوآوری های قابل توجهی در زمینه قصه 
گویی کودکان دارد از آن دست فعاالن فرهنگی است که از این اوضاع هم ضرر 

و زیان مالی دیده و هم از بی مهری مسئوالن به دغدغه مندان فرهنگی گالیه 
دارد. او که برای اولین بار با طراحی یک اپ قصه گویی سرگرمی با مرکزیت 
قصه را برای سنین مختلف از کودک تا سالمند راه اندازی کرده ، معتقد است 
کارآفرینان فرهنگی در بحران کرونا نادیده گرفته شده اند و حمایت ها از این 
قشر ناقص و ناکافی است . مدیرو بنیانگذار موسسه قصه های کهن در مورد 
روزهای سختی که گذشته اســت می گوید، به دلیل کم شدن مشتریان، 
موسسات فرهنگی و هنری یکی از بیشــترین زیان ها را دیده اند. در ابتدا 
اعالم شد که موسســات زیان دیده باید در ســامانه ثبت نام کنند اگر چه 
درخواست کمک دراسفند ماه ثبت شــد؛ اما در شهریور کمک دولت برای 
موسسه من تصویب شد که شامل وام 3۵۰ میلیون تومانی با بهره ۱۲ درصد 
و بازگشت ماهیانه ۱۷ میلیون تومان بود. به گفته علیزاده، با توجه به شرایط 
راکد موسسه اش و کم شدن مراجعان و ضرر و زیان ناشی از کنسل شدن 
 کالس ها عمال توانی برای بازپرداخت وام تصویبی نداشته و ترجیح داده

 از این کمک صرف نظر کند. وی طی ماه های بعد ناچار شــد برای ســرپا 
ماندن، بخشی از نیروهایش را تعدیل کند و بقیه هم به صورت نیمه وقت در 
موسسه مشغول به کار هستند.علیزاده با اشاره به نگرانی های کارشناسان 
در مورد افت آموزشی کودکان در زمان کرونا افزود: به دلیل کمبود زیر ساخت 
های اینترنتی و آموزش از راه دور در کشور ما و اصوال ناشناخته بودن راه ها و 

شیوه های آن میان مربیان و والدین معموال برگزاری کالس های هنری و 
فرهنگی با این شیوه مورد استقبال قرار نمی گیرد و خانواده ها تمایلی برای 
پرداخت هزینه ها به این روش ندارند در حالی که اتفاقا باید برای برگزاری 
چنین کالس هایی مربیان و آموزشگاه ها وقت و انرژی بیشتری صرف کنند.
وی به عنوان یک کارشناس حوزه کودک از دغدغه ها و نگرانی هایش در این 
دوران برای بچه ها هم سخن می گوید. به عقیده وی، کودکان در این مدت 
بیش از همه اقشار دیگر در معرض آسب قرار داشــته اند چرا که عالوه بر 
ماندگاری در خانه و عدم سرگرمی و تخلیه انرژی دائم در معرض استرس و 
گرفتن خبرهای ناگوار و اســترس زا قرار داشته اند و به همین دلیل اغلب 
پرخاشگر و لجباز شده اند؛ اما باز هم خانواده ها نمی توانند بپذیرند که می 
توان بخشی از این مشکالت را با برگزاری کالس های آنالین برطرف کرد.به 
عقیده علیزاده، اینکه با شیوع کرونا اول آموزش از سطح کودکان و نوجوانان 
کمرنگ شده ، بسیار نگران کننده است. اغلب خانواده ها معتقدند آموزش 
برای خردساالن را نمی توان به صورت آنالین دریافت کرد و به همین دلیل 
آموزش از اولویت های خانواده ها و والدین حذف شــده است.این فعال 
آموزشی کودکان، از ارشاد به عنوان نهاد متولی نهادهای فرهنگی و آموزشی 
در اصفهان هم گالیه هایی دارد. به گفته وی، ارشاد به عنوان نهاد ذی صالح 
در بحث نهادهای آموزشی و فرهنگی باید حمایت های بیشتری برای سر پا 
ماندن نهادهایی که به کار فرهنگی و آموزشــی در زمینــه کودک و نوجوان 
مشغول هستند انجام بدهد. البته به گفته علیزاده، اداره ارشاد در ماه های 
اخیر برای کمک به این مجموعه، تخفیــف هایی را در زمینه دریافت اجاره 
ماهیانه موسسه که مبلغ ســنگینی هم هســت، اعمال کرده که باز جای 
خوشحالی دارد اما سایر نهادها مانند ســازمان مالیاتی هیچ بخشش و 
همکاری با آنها صورت نداده اند. مدیر و موســس موسســه »قصه های 
سرزمین کهن«اشاره می کند که به رغم همه سختی هایی که او به عنوان یک 
کارآفرین و مدیر مجموعه فرهنگی داشته تالش کرده تا مجموعه را سرپا 
نگه دارد و حداقل بخشی از کارمندانش را حفظ کند؛ اما مدیران و متولیان 
 حتی از یک سرکشــی و خبر گیری ساده هم ســر باز زده اند و آن را دریغ
 کرده اند. فرحناز علیزاده می گوید، هیچ نیاز مادی برای نگه داشتن موسسه 
و تالش برای ادامه راه ندارد آن هم در شرایطی که چشم انداز روشنی برای 
آینده متصور نیست. وی از موسسات فرهنگی و هنری می گوید که صاحبان 
شــان آنجا را تعطیل کرده اند و ترجیح داده اند هزینه را در بخشی سود ده 
سرمایه گذاری کنند؛ اما معتقد است کارآفرینی تنها مختص به بخش های 
تولیدی و صنعتی نیست و اتفاقا ایجاد شغل در زمینه های فرهنگی از جمله 
حیطه هایی است که به رغم همه سختی هایش اما پتانسیل های خوب و 

ماندگاری در سطح جامعه باقی خواهد گذاشت.
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
11/49 شــماره آگهــی: 139903902003000166 شــماره پرونــده: 
139704002141000106 آگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9701111 
ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان پالک شماره 7248 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان واقع در طبقه یک به مساحت 80/54 متر مربع به آدرس: اصفهان 
رهنان خیابان درخشان جنب فرهنگسرای درخشان کوچه کسری انتهای بن بست 
ارکیده بشماره چاپی 451551 سری ه ســال 91 با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 
139705802025000581 به شماره ثبت 231791 در صفحه 307 دفتر 1037 ثبت 
 و صادر شده است. با حدود و مشخصات: شــمااًل: دیوار و پنجره است بطول )9/92( 
نه متر و نود و دو سانتیمتر به معبر، شرقاً: در چهار قسمت، که قسمت سوم آن جنوبی 
است. اول درب و دیواریست بطول )4/29( چهار متر و بیست و نه سانتیمتر به راه پله 

مشاعی دوم دیواریست بطول )0/27( بیست و هفت سانتیمتر به محوطه پارکینگ 
سوم دیواریست بطول )1/21( یک متر و بیست و یک سانتیمتر به محوطه پارکینگ 
چهارم دیواریست بطول )4/92( چهار متر و نود و دو سانتیمتر به محوطه پارکینگ، 
جنوباً: درب و دیوار و پنجره ای است بطول )8/28( هشت متر و بیست و هشت سانتیمتر 
به حیاط مشاعی، غربًا: دیواریست بطول )8/30( هشت متر و سی سانتیمتر به ملک 
مجاور شماره 3201 فرعی از شماره 18  اصلی که طبق نظر کارشناس رسمی ملک 
مذکور در طبقه همکف یک باب ساختمان دو طبقه واقع شده که اسکلت بنای آن بتنی، 
نمای آن سنگ و آجر، در و پنجره های خارجی آلومینیوم، دستگاه پله با بدنه گچ و رنگ 
و کف سنگی و نرده های فلزی و دارای پارکینگ و حیاط اختصاصی می باشد.داخل 
واحد با کف سرامیکی، کابینت فلزی و ام دی اف، بدنه رنگ و نقاشی شده ، گرمایش 
پکیج و رادیاتور و ســرمایش کولر آبی و دو خوابه است. واحد دارای انشعابات شهری 

است. ملکی آقای محمد حسین امینی که در قبال قسمتی از طلب خانم شیوا وکیلی 
سهروفیروزانی بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 11221 مورخ 1390/03/01 
 دفترخانه ازدواج شــماره 116 شاهین شهر توقیف گردیده از ســاعت 9 الی 12 روز 
سه شنبه مورخ 99/11/28 در شــعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اجرای اسناد رسمی اصفهان از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 6/850/000/000 ریال ) شش میلیارد 
و هشتصد و پنجاه میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 

مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 99/11/11 درج و منتشــر می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده را در صورت اطمینان از برگزاری مزایده پرداخت 
گردد و ارائه اصل فیش واریزی  به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر الزامی 
است برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در هما ن 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:1085805 زهرا یعقوبی رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان

برای نخســتین بار در کشــور در شــهرک سالمت 
اصفهان، نمونه گیــری آزمایشــگاهی کرونا بدون 
مراجعه به مراکز درمانی و به صورت عبوری در داخل 
خودرو صورت می گیرد و در این طرح جواب آزمایش 
هم پایان همان روز اعالم می شــود؛ اقدامی که ماه 
هاست در دیگر کشــورها راه اندازی شده و اجرای 
آن در کشور بسیار احســاس می شد.نمونه گیری 
آزمایشــگاهی در خودرو بدون نیاز به پیاده شدن، 
فرصت خوبــی در مقابله با کرونــا، موجب آرامش 
و امنیت در مردم اســت که به صورت ایمن و کامال 
بهداشتی به ویژه برای افرادی که در این برهه ترس 
از ورود به مراکز آزمایشگاهی دارند، انجام می شود.

در این راستا برای نخســتین بار در کشور در شهرک 
ســالمت اصفهان نمونه گیری آزمایشگاهی کرونا 

بدون مراجعه به مراکز درمانــی و به صورت عبوری 
در داخل خودرو انجام شــد و در ایــن طرح جواب 
آزمایش هم پایان همان روز اعالم می شود.معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به 
نمونه گیری کرونا در داخل خودرو، اظهار داشــت: 
از این به بعد یک خدمت جدید در ســطح اســتان 
و کشور شــاهد هســتیم که به صورت گذر خودرو 
درشهرک سالمت اصفهان بســیاری از نمونه های 
آزمایشگاهی را دریافت کنند.بهروز کلیدری افزود: 
به عبارتی آزمایش کرونا به صــورت عبوری انجام 
می شود و به ویژه در شــرایط فعلی سخت کرونا که 
همه نگران مراجعه به آزمایشــگاه ها هســتند این 
خدمت جدید ایــن امکان را فراهم کــرده که افراد 
بدون تجمع و حضور در فضای بسته، داخل خودروی 

خودشــان نمونه گیری انجام دهند.مدیر مجموعه 
شــهرک ســالمت اصفهان نیز با اشــاره به افتتاح 
طرح نمونه گیری داخل خودرو اظهار داشت: برای 
نخستین بار این طرح در کشور به منظور رفع نگرانی 
مردم از ورود به مراکز آزمایشگاهی به سبب شیوع 
بیماری های واگیردار و اضطراب آنها نسبت به ابتال 
به بیماری های مختلف اجرا شد. رضا هیبتی افزود: 
امیدواریم بتوانیم با این طرح آرامش خاطر  مردم 
را برای رفتن به آزمایشگاه ها و نمونه آزمایشگاهی 

دادن، فراهم کنیم .

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

نمونه گیری آزمایشگاهی کرونا داخل خودرو 

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

ساده انگاری، موجب بازگشت شرایط بحرانی می شود
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: هم اکنون شیب نزولی برخی استان ها حالت عکس گرفته است و وضعیت استان اصفهان، هم اکنون نزولی و در حال 
رفتن به شرایط ثابت است که بعد از ثابت شدن ممکن است دوباره شیب ابتال صعودی شود که بسیار خطرناک است.حجت ا... غالمی در خصوص آخرین وضعیت استان از 
نظر شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: وضعیت استان مانند شرایط قبل است و نکته بسیار مهمی که در جلسه ستاد مطرح و تاکید شد که در این خصوص پیگیری ویژه انجام 
دهیم بحث رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از عادی انگاری شرایط است؛ چرا که هنوز در شرایط سختی قرار داریم.وی افزود: 
بدون شک اگر از شرایط فعلی غافل شویم و ساده انگاری داشته باشیم به شرایط ۴۵ روز قبل باز خواهیم گشت که با همکاری بسیار خوب صنوف و کسبه و به ویژه کادر درمان 
شرایط را به وضعیت خوبی رساندیم. در موج سوم کرونا گرفتاری مان به گونه ای بود که روزانه بیش از ۲۰۰ نفر بستری داشتیم و هم اکنون شرایط بستری روزانه ۴۰ تا ۵۰ نفر و 
فوتی های روزانه ۴ تا ۵ نفر است در حالی که در شرایط موج سوم کرونا فوتی های استان روزانه تا ۵۰ نفر بود.سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان، گفت: بنابراین 
شرایط کنونی شکننده است و اگر رعایت یک سری از دستورالعمل ها را نکنیم قطعا به شرایط بحرانی بر می گردیم. هم اکنون شیب نزولی برخی استان ها حالت عکس گرفته 
است و وضعیت استان اصفهان، هم اکنون نزولی و در حال رفتن به شرایط ثابت است که بعد از ثابت شدن ممکن است دوباره شیب ابتال صعودی شود که بسیار خطرناک است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی :

حصه، خانه امنی برای کارتن خواب ها
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: باید خانواده را تقویت کنیم؛ اگر فرهنگ خانواده به سمت الگوی ایرانی اسالمی حرکت کند خود به خود مسائل  تغییر 
خواهندکرد.زهرا شیخی اظهار کرد: معضالت مناطق حواشی اصفهان، مشکل امروز و دیروز نیست و به سالیان دور باز می گردد که مردم این مناطق درگیر آن هستند. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه قانون گذاری و نظارت از وظایف نمایندگان مجلس است، گفت: در این چند ماه از شروع به کار مجلس در اجرای قوانین، 
دولت هیچ کدام را عملیاتی نکرده است.وی با اشاره به اینکه باید به مسائل همه جانبه نگاه کرد، افزود: باتوجه به اینکه بحث های مرتبط با بهداشت و درمان از مجرای دانشگاه علوم 
پزشکی می گذرد اگر به لحاظ تقسیم بندی این امکان وجود داشته باشد که درمانگاه در منطقه حصه احداث شود من پای کار ایستاده ام ؛ اما اگر در مناطق تقسیم بندی بهداشت و 
درمان نباشد تالش می کنیم تا خانه بهداشت این منطقه را تقویت کنیم. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نماینده مجلس می تواند از بحث نظارتی 
استفاده کند و مسئولین اجرایی را وادار به کار کند، گفت: ما نمی توانیم قول بدهیم که فالن کار را انجام می دهیم،بلکه بررسی می کنیم و اگر بتوانیم دستگاه اجرایی را به بررسی و 
حل مشکالت مردم وادار خواهیم کرد.وی خاطرنشان کرد: اینطور نیست که نمایندگان مجلس دست روی دست گذاشته باشند. فعاالن فرهنگی، اجتماعی، طالب و روحانیون 
و بسیجیان منطقه حصه خواستار تاسیس درمانگاه برای این منطقه شدند همچنین حصه را خانه امنی برای کارتن خواب ها معرفی کردند و خواستار ایجاد یک کالنتری شدند. 

عملیات انتقال 
بیمار از طریق 
اورژانس هوایی

زن فریدونشــهری که در اثر 
تصادف مشــکوک بــه ضربه 
مغزی بود، توســط اورژانس 
هوایی به بیمارستان نجف آباد 

منتقل شد.

وز عکس ر
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ایستگاه سیزدهم رقابت های لیگ برتر؛

جدال سپاهانی های قدیم در نقش جهان

 سمیه مصور  تیم سپاهان در ایستگاه سیزدهم رقابت 
های لیگ برتر فوتبال کشور در نقش جهان 
میزبان تیم شــهر خودروی مشــهد اســت. دیدارهای هفته سیزدهم 
مسابقات لیگ امروز با برگزاری پنج دیدار  به پایان می رسد که در یکی از 
حســاس ترین بازی های این هفته، شــاگردان محرم نویدکیا مقابل 
شاگردان مهدی رحمتی صف آرایی می کنند. سپاهان هفته گذشته یک 
سه امتیاز از بازی حساس آبادان گرفت و 22 امتیازی است و شهر خودرو 
15 امتیازی است و در رده سیزدهم قرار گرفته است. این بازی برای دو 
تیم بسیار مهم است زیرا سپاهان که تالش می کند صدرنشین لیگ شود 
و به دنبال سه امتیاز است  و شهر خودرو نیز اگر بتواند امتیازات کامل این 

دیدار را بگیرد می تواند حتی خود را تا باالی جدول هم باال بکشد.
سپاهان در هفته های اخیر شرایط بسیار خوبی دارد و شاگردان نویدکیا 
راه نتیجه گیری در هر شرایطی را فراگرفته و توانسته اند روند رو به رشد 
خود را حفظ کنند. ســپاهانی ها در فاز هجومی عملکرد خوبی دارند و با 
19 گل  زده، بهترین خط حمله لیــگ را در اختیار دارند. اوج گیری دوباره 
شــهباززاده در کنار حضور مهره هایی مانند حسینی و کی روش استنلی 
دســت نویدکیا را در خط حمله باز گذاشته و شرایط ســپاهان را در فاز 

هجومی بهبود بخشیده است. طالیی پوشــان در فاز دفاعی اما با افت 
مواجه شده اند؛ شاگردان نویدکیا در فصل جاری نتوانسته اند استحکام 
دفاعی فصول گذشته را حفظ کنند و دریافت 14 گل در 12 بازی، نشان از 
ضعف سپاهان در فاز دفاعی دارد.سپاهان مقابل شهرخودرو کار راحتی 
در پیش ندارد؛ طالیی پوشان باید مقابل تیمی به میدان بروند که فوتبال 
مالکانه ای را به نمایش گذاشته و از بازیکنان خوب و باکیفیتی در میانه 
میدان و خط حمله بهره می برد. شهرخودرو در فاز هجومی شرایط خوبی 
دارد و به ثمر رساندن 12 گل، نشــان دهنده توان باالی هجومی این تیم 
است. شــاگردان رحمتی در فاز دفاعی اما با ضعف روبه رو هستند و با 
دریافت 15 گل در طول 12 هفته عملکرد ضعیفی در فاز دفاعی به جای 
گذاشته اند.با توجه به ســبک بازی شــهرخودرو در این بازی و تجربه 
اشتباهات خط دفاعی سپاهان این بازی برای خط دفاعی سپاهان روز 
سختی خواهد بود چرا که توپ های بلند یکی از اهداف تیم شهر خودرو 
است که یکی از نقاط ضعف ســپاهان در دفاع در این توپ ها و برگشت 
آن بوده که باید دید در این بازی چگونه خواهد بود.حضور مهدی رحمتی 
روی نیمکت تیم شهرخودرو که سابقه بازی در سپاهان را دارد بر جذابیت 
های این بازی می افزاید چرا که رحمتی نمــی خواهد مقابل همبازی 

ســابقش به هیچ وجه کوتاه بیاید.این بازی را موعود بنیادی فر؛ تورج 
عیوض محمدی، محمدرســول ذورقی و محمدعلی پورمتقی قضاوت 
خواهند کرد و کمک داوران پشــت دروازه عباس راکــی و فرهاد امینی 

هستند و ناظر بازی رحیم رحیمی مقدم است.

برتری سپاهان مقابل شهرخودرو در بازی های رو دررو
تیم سپاهان در شرایطی آماده دیدار با تیم شهر خودرو می شود که طالیی 
پوشان در پنج بازی اخیر مقابل این تیم شکستی را متحمل نشده اند.
سپاهان و شهر خودروی مشهد در مجموع 12 بار در لیگ برتر رو در روی 
هم قرار گرفته اند که در این رویارویی ها ســپاهان 5 و شــهر خودرو ۳ 
مرتبه طعم پیروزی را چشیده اند و 4 دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان 
رسیده اســت. در تقابل دو تیم 24 گل به ثمر رســیده که سهم سپاهان 
1۳ و شــهرخودرو 11 گل بوده اســت.در ۶ رویارویی دو تیم در اصفهان 
سپاهان 4 بار و شــهر خودرو 2 بار به پیروزی رســیده اند و هیچ یک از 
تقابل های دو تیم در اصفهان بدون برنده نبوده است. سپاهان همچنین 
 در ۳ فصل اخیر بدون دریافت گل در اصفهان شــهر خودرو را شکست

 داده است.

شایعه در ایتالیا؛ توافق »آلگری« و آاس رم؟
روزنامه های ایتالیایی گزارش هایی مبنی بر توافق ماسیمیلیانو آلگری و تیم رم منتشر کرده اند.در 
ایتالیا گزارش شده است که آلگری و رم روی مفاد پیش قراردادی مبنی بر رفتن این سرمربی به رم 
و جانشینی پائولو فونسکا در فصل آینده 
به توافق رسیده اند.کالچومرکاتو گزارش 
کرده که سرمربی سابق یوونتوس پیش 
قراردادی دو ســاله را با تیم رم به امضا 
رسانده که قابلیت تمدید برای سال سوم 
را هم دارد.طبق این گزارش، دســتمزد 
آلگری از دستمزد فونسکا باالتر خواهد 
بود، اما از دریافتی او در یوونتوس کمتر 
اســت و حدود 4.5 میلیون یورو در هر 
فصل تخمین زده شــده است.گفته می 
شود که بندی در این قرارداد گنجانده شــده که طبق آن تنها در صورتی که رم به چمپیونزلیگ صعود 
کند، این قرارداد وجاهت قانونی خواهد  داشــت.این قرارداد برای فصل بعد میان دو طرف بسته 
شده و از مذاکره آلگری با دیگر باشــگاه ها جلوگیری خواهد کرد.گمان می رود که اگر رم همچنان 
با فونسکو به ادامه روند ناامیدکننده فعلی ادامه دهد، ممکن است آلگری حتی زودتر از فصل بعد 

روی نیمکت رم بنشیند.

رونمایی رییس موقت بارسا از نامه تهدیدآمیز »الپورتا«
یک ماه دیگر تا شروع انتخابات بارســلونا باقی مانده؛اما این روزها بین کارلس توسکتس رییس 
موقت باشگاه و دو نامزد ریاست باشــگاه اختالف نظر عمیقی ایجاد شده اســت. رونالد کومان، 
سرمربی بارســا خواهان تقویت خط دفاع تیمش در نقل و انتقاالت زمستانی است. به فاصله تنها 
چند روز تا پایان، چنین اتفاقی رخ نداده و این دلخوری سرمربی هلندی را باعث شده است. او جذب 
اریک گارسیا مدافع اسپانیایی سیتی را حیاتی می داند و در این راه توسکتس و ویکتور فونت)نامزد 
ریاست باشــگاه بارســلونا( را موافق خود می بیند؛ اما خوان الپورتا و تونی فریکسا دو نامزد دیگر 
مخالف این انتقال هستند و در نهایت تصمیم بر این شده که برای جذب او تا پایان فصل صبر کنند 
یعنی زمانی که او بازیکن آزاد خواهد بود.کارلس توسکتس، رییس موقت بارسا در مصاحبه با رادیو 
کاتالونیا فاش کرد که هفته گذشــته خوان الپورتا برای وی نامه ای تهدیدآمیز ارسال کرده و او را از 
عواقب جذب اریک گارسیا بر حذر داشته است. الپورتا معتقد اســت صرف هزینه برای گارسیا در 
شرایط اقتصادی کنونی بیهوده است. الپورتا، توسکتس را تهدید کرده بود که این انتقال را منتفی کند؛ 
در غیر این صورت او مسئول هرگونه ضرر مالی باشگاه خواهد بود.توسکتس در مصاحبه خود گفت 
که اگر در نهایت گارسیا جذب نشود، نه به خاطر تهدید الپورتا که به خاطر حس مسئولیت پذیری او 
خواهد بود. اینکه قصد دارد این تصمیم را به عهده رییس بعدی بگذارد.الزم به ذکر است که در تمام 

نظرسنجی ها الپورتا شانس اول رسیدن به صندلی ریاست بارسلونا محسوب می شود.

باِل مارسی رسما به یوونتوس پیوست
باشــگاه یوونتوس در آخرین روزهای پنجره نقل و انتقاالت زمستانی یک بازیکن دیگر به خدمت 
گرفت.باشگاه یوونتوس با انتشار بیانیه ای از جذب رسمی مارلی آکه، بال تیم فوتبال مارسی خبر 
داد.این بازیکن فرانسوی 20 ساله در لیست بازیکنان یوونتوس در سری A به ثبت رسیده است اما 
بانوی پیر قصد ندارد از او در تیم اصلی اش استفاده کند و او را به تیم دوم خود در سری C می فرستد.

یوونتوس در قالب معاوضه بازیکن و انتقال فرانکو تونگیا به مارسی، آکه را به تورین برده و قصد دارد 
که در ادامه این فصل از او در تیم زیر 2۳ ساله های خود استفاده کند.

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

رونمایی از لباس ملی 
ساندا و تای چی

در حاشیه رقابت های لیگ برتر ووشو 
از مدال های این دوره از مســابقات و 
لباس های اســتاندارد و ملی ساندا و 

تای چی رونمایی شد.

»فکری« قدر هدیه پرسپولیس را می داند؟
 تنها 48ساعت بعد از شکست غیرمنتظره اســتقالل برابر سایپا و مصاحبه غیرقابل دفاع محمود 
فکری، یک بحران کامل در اردوگاه پرســپولیس به وجود آمد تا همه هیاهوی باشــگاه رقیب را 
تحت تاثیر قرار بدهد. پرســپولیس بد بازی کرد، به آلومینیوم باخت، یحیی گل محمدی هم مثل 
خود فکری مصاحبه آماتور انجام داد و بعد هم داســتان بیانیه رسول پناه و صف کشی موافقان و 
مخالفان در فضای مجازی به وجود آمد. همه اینها باعث شد سیل خروشان انتقاداتی که از فکری 
وجود داشت بند بیاید. او آرامشی را ودیعه گرفت که مولود آشفتگی باشگاه رقیب بود؛ آیا فکری 

قدر این موقعیت را خواهد دانست؟
 همیشــه قرار نیســت اشــتباهات خودی به این ترتیب رفع و رجوع و فراموش شــود. فکری 
دیگر نباید تیمــش را بد کوچ کند و بعد هم دســت بــه فرافکنی بزند؛ چون شــاید دفعه بعدی 
پرسپولیس هم مثل ســپاهان و تراکتور برنده شود و عرصه بر صدرنشــین تنگ بیاید. استقالل 
با نفت مسجدســلیمان بــازی دارد و ۳ امتیاز این مســابقه شــاید بتواند آبی هــا را روی ریل 
برگرداند. اســتقالل در مجموع بد نتیجــه نگرفته، اما خوش شــانس هم بوده؛ هــم در داربی 
 تهران که از یک شکســت ســنگین گریخت و هم این هفتــه که باختش با باخت پرســپولیس

 مقارن شد.

زوج گمنام علیه ششمین کلین شیت »مظاهری«
دو مهاجم جوان نفت مسجدســلیمان این فرصت را دارند تا با درخشــش در مقابل اســتقالل، 
هم آمار خوب خود در لیگ بیســتم را ارتقا بخشند و هم صدرنشــینی آبی ها را به خطر بیندازند.

محمدمهدی محبی و ساســان حســینی، دو ســتاره جوان این فصل لیگ برتــر فوتبال ایران، 
توانستند در نفت روزهای خوبی را ســپری کنند و از مهره های کلیدی ترکیب مجتبی حسینی به 
شــمار می روند؛ چرا که این دو عنصر تهاجمی نفت در فصل جدید لیگ برتر توانستند به خوبی در 
 خط آتش نفت، خودنمایی کنند و به زعم آمار بهترین های فصل زردپوشــان مسجدسلیمانی به

 شمار می روند.
چرا که محمدمهدی محبی توانســته یک بار برای تیمش در فصل جدید گلزنی کند و سه بار هم 
در قامت بازیساز و گلساز تیمش حاضر شود، از آن سو ساسان حســینی هم 4 گل برای نفت در 
لیگ بیستم به ثمر رسانده تا این چنین با آماری درخشان مهیای تقابل با استقالل شوند.این دو 
پدیده گمنام و تازه وارد فوتبال ایران بدون شــک این فرصت را دارند تا در تقابل با اســتقالل، هم 
نام خود را بر سر زبان ها بیندازند و هم جلوی تداوم صدرنشینی استقالل بایستند و یک پیروزی 
ارزشمند را برای تیم شان در خانه رقم بزنند؛ هر چند که در مقابل این دو مهاجم، سنگربان آماده ای 
به نام رشید مظاهری حضور دارد که در سودای ششمین کلین شــیت فصل خود است.باید دید 
در این دوئل، سرانجام سنگربان آبی پوش اســتقالل میدان را دست پر ترک می کند یا مهاجمان 
گمنام اما زهردار نفت با درخشش خود، مانع ادامه صدرنشینی شاگردان فکری در لیگ بیستم 

خواهند شد؟

بازیکنی که قرار بود داماد برانکو ایوانکوویچ شود
محمد نصرتــی، بازیکن اســبق تیم ملی و پرســپولیس از عالقه شــدید برانکــو ایوانکوویچ به 
خــودش می گوید.محمد نصرتــی در دوران مربیگــری برانکــو ایوانکوویچ در تیــم ملی یکی 
از ســتون های خــط دفاعی تیــم ملی بــود و حتی گل صعــود ایران بــه جام جهانــی 200۶ را 
هم به ثمــر رســاند.برانکو عالقه زیادی بــه نصرتــی داشــت و او در مصاحبه با خبرورزشــی 
در این بــاره گفــت: »برانکو مــرا بــرای اولین بار بــه تیم ملــی برد و بــه من در پســت های 
 مختلــف بازی داد. شــاید بــه خاطــر عالقه برانکــو به من بــود که بچه هــا می گفتنــد داماد 

برانکو می شوم.«

دیدگاه

 والیبال زنان باید با
 مردان هم تراز شود

نایب رییس زنان فدراســیون والیبال اظهار 
کرد: مطالباتی که جامعــه والیبال از بخش 
فنــی والیبــال زنــان دارند، این اســت که 
موفقیت ها چشمگیرتر شود. شرایط موجود 
به گونه ای است که ظرفیت های بالقوه زیادی 
از لحاظ ســخت افزاری، نرم افزاری و منابع 
انسانی در حوزه والیبال زنان کشور وجود دارد؛ 
اما باید این ظرفیت ها تقویــت و به بالفعل 
تبدیل شود. سیاست فدراسیون والیبال در 
راستای رسیدن به چشم انداز نهایی در حوزه 
والیبال زنان اســت که با آنچه کــه در مدل 

موفقیت والیبال مردان است، هم تراز شود.
فریبا محمدیان افــزود: این ظرفیت بزرگی 
برای والیبال کشور است که در یک مسیر در 
یک مسیر بســیار موفق و مدل بسیار موفق 
مدیریتی در بخش والیبــال مردان داریم و 
همان مدل می تواند در حوزه زنان هم پیاده 
سازی شــود. این امید خیلی وجود دارد که 
بتوانیم موفقیت های چشمگیری را در حوزه 
زنان شاهد باشیم. به لحاظ تکنیکی، فنی و 
مدیریتی نیازمند فرآیندی هستند تا نتیجه 
را زودتر حاصل کنند. شاید نتوانیم ادعا کنیم 
ظرف چند ماه یا یک سال این اتفاق بیفتد؛ 
اما می توانیم برنامه هــا را به گونه ای طراحی 
کنیم و منابع انســانی مورد نیاز را در فضای 
داخلی و بین المللی به گونه ای مدیریت کنیم 
که این هم افزایی برای بالفعل شدن ظرفیت 
والیبال زنان انجام شــود و این موفقیت ها 
حاصل شود.نایب رییس فدراسیون والیبال 
تصریح کرد: لیگ والیبال زنان در این فصل 
ویژگی بســیار زیادی داشــته و جــا دارد از 
همکاران خوبم برای زحمت زیادی که در این 
یک سال به جهت برنامه ریزی هدفمند انجام 
دادند، تشکر کنم. کادر فنی و داوران و مربیان 
تیم ها اذعان داشتند که این لیگ درس های 
بزرگی به ما داد. زیرا شرایط کامال استاندارد 
بوده و از تکنولوژی فنی استفاده شده است. 
اینها همه حاصل شد زیرا دغدغه مقام ارشد 
این فدراسیون رشد و توســعه والیبال زنان 
اســت و امیدوارم بتوانیم پاســخگوی این 
دغدغه و مطالبات بحق والیبال زنان باشیم.

مستطیل سبز تالش می کنیم موانع ورزش بانوان برداشته شود
معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم اختتامیه لیگ برتر والیبال بانوان گفت: از تمام کسانی که برای ورزش بانوان تالش می کنند 
تشکر می کنم تا بتوانیم در سطح ملی و خیلی از رشته ها در ســطح بین المللی قهرمانی و افتخارآفرینی داشته باشیم.ابتکار با اشاره به سیاست حمایتی دولت 
اظهار داشت: خوشحالم که در همه فدراسیون ها نایب رییس بانوان داریم و دولت حامی ورزش بانوان و قهرمانی و همگانی است و ما و وزیر ورزش و رییس کمیته 
ملی المپیک همه تالش مان را می کنیم تا موانع ورزش بانوان برداشته شود این امر برای ما بسیار مهم است.وی افزود: تالش می کنیم تا دختران به بهترین وجه 
در ورزش قهرمانی فعالیت کنند. رویکرد ما عدالت جنسیتی است نگاهی برگرفته از آیات قرآنی و تالش می کنیم تا فرصت های برابر در عرصه ورزش فراهم شود 

و استعدادهای خود را در عرصه ورزش شکوفا کنند. امیدواریم آنچه شأن دختران ایران است اتفاق بیفتد.

خبر، سخت و دردناک،  عیسی عظیمی
مثــل ســندان روی 
صخره  ناباوری نشســت، ترک انداخت و شکست و 
فروریخت.مهرداد میناوند از پس کرونا برنیامده بود. 
خواب مصنوعی به قصد درمان، بــه خواب واقعی و 
ابدی تبدیل شد. چشــم های منتظر به آی سی یوی 
بیمارستان الله خیس شدند و بهت، هنوز مسلط تر از 
هــر خاطــره ای در ذهن ها جــوالن می دهــد. مگر 
می شود؟ او؛ 45 ساله؛ جوان و سرزنده. خیلی جوان 
برای مردن و خیلی باورنکردنی که اسمش در سیاهه  
پنجاه و چند هزار قربانی ایرانی کرونا نوشته شود و نه 
در فهرست بیش از یک میلیون نفری بهبودیافتگان. 
تابلوی مرگ امــا باال رفت و رفتن ناگزیر شــد؛ مثل 
تعویض زودهنگام یک بازیکن خــوب، وقتی که نه 
ناباوری و نه اعتراض مانعش نمی شود.شــبکه های 
اجتماعی غرق در تصاویر و فیلم بازی های اوست. ۶۷ 
بازی و چهار گل ملی. با آن شماره  عجیب 25 و بعدها 

21 که معنای ضمنی روشــنی برای فوتبالی ها دارد: 
بازیکنی که کســی روی حضورش در ترکیب اصلی 
حساب نکرده است و او خودش را به ترکیب تحمیل 
کرده و آن گل دیدنی به تایلند؛ نفوذی خرامان از جناح 
چپ، سر توپ و بعد شــوت از پشت هجده با راست، 
پای غیرتخصصی. پرسپولیســی ها، حتما خاطرات 
بیشــتری دارند و تصاویری روشــن تر. از او و از آن 
سال ها که چپ سرخ ها در قرقش بود و بعدتر لژیونر 
شدنش؛ چهار سال در اتریش و بلژیک، ده بازی در 
لیگ قهرمانان اروپا با اشتورم گراتس و آن بازی رفت 
و برگشت مقابل منچســتر یونایتد و دیوید بکهام که 
سال ها بعد عکس هایش به امضای مهرداد میناوند در 
شبکه های اجتماعی تبدیل شده بود.او را در پنجشنبه  
غمگین بهمن در حالی به خاک ســرد ســپردیم که 
زندگی اش نسبتی با سردی نداشت. پس، با همان 
شوری به یادش خواهیم آورد که از دوران ستارگی اش 
در خاطرمان می ماند: چپ پایی که فرم دست هایش 

هم وقتــی می دوید شــکیل و ویژه  خــودش بود و 
ستاره ای که پایان فوتبالش هم باعث نشد از آسمان 
ستاره ها افول کند. او را با آن چهره  به خاطر می سپاریم 
که هر جا بود، بساط لبخند و عیش مهیا بود با شوری 
که تازه از گعده ها به مانیتورها راه پیدا کرده بود و نوید 
ســتاره ای دیگر در قاب تصویر را می داد. صد حیف. 
ستاره، نماند. خاطره ها اما می مانند و خاک، هر چه 
هم ســرد و پذیرنده، یارای زدودن شان را ندارد. از او، 
مبارزه اش را به یاد می ســپاریم؛ با رقبــا، با بکهام، با 
بیماری مرموز ضعف سیســتم ایمنی، بــا کرونا و با 
فراموشی و آن روح پر سر و شور و سیمای خندان را. 

فراموش نمی شوی آقای میناوند!

مهرداد میناوند و مرگی که هنوز باور نکرده ایم

طالیی پوشان در فاز دفاعی اما با افت مواجه شده اند؛ 
ند  نسته ا نتوا جاری  فصل  در  نویدکیا  ن  گردا شا
استحکام دفاعی فصول گذشته را حفظ کنند و دریافت 
14 گل در 12 بازی، نشان از ضعف سپاهان در فاز 

دفاعی دارد
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وزیر آموزش و پرورش در سفر به اصفهان مطرح کرد:

مجتمع آموزشی دختران چهارباغ در کشور کم نظیر است
وزیر آموزش و پرورش روز پنجشنبه به اصفهان ســفر کرد.  محسن حاجی میرزایی در این سفر 
یک روزه از مرکز تحقیقات معلمان بازدید و مدرسه فرقدانی را افتتاح و با رؤسای ادارات آموزش 

و پرورش استان دیدار کرد.
 وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاح مجتمع آموزشــی دختران چهارباغ  با بیان اینکه خیران 
کشورمان درک عمیقی از نقش مدرســه و تعلیم و تربیت دارند و در زمینه احداث مدارس فعال 
هستند، اظهار کرد: مجتمع آموزشی دختران چهارباغ  یک مجتمع کامل با زیربنای شش هزار و 
۸۰۰ متر مربعی است که نمونه آن در کشور کم است و به صورت کامل توسط خیران ساخته شده 
است.محســن حاجی میرزایی با اشاره به رشــد جمعیت و مهاجرت ها در کشور عنوان کرد: این 
تغییرات در کشور موجب شده اســت که در بخش هایی از کشور با کمبود کالس و مدرسه مواجه 

باشیم و کالس های درس در برخی از نقاط کشور خالی از جمعیت باشند.
وی با اشــاره به وجود پنج هزار مدرســه در کشــور با کمتر از پنج دانش آموز، اذعان کرد: اگرچه 
اعتبارات دولت برای مدرسه ســازی بیش از چهار برابر شــده و بالغ بر ســه هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان برای این کار در نظر گرفته است، اما سهمی در حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هم برای 

مشارکت خیران پیش بینی کرده است.
حاجی میرزایی با ابراز تاســف از حادثه ای که در سردشت خوزســتان اتفاق افتاده است، گفت: 
محلی که این حادثه رخ داده مدرســه نبوده و محل اقامت معلم عشــایری بوده که تعدادی از 
معلمان و اهالی روســتا مهمان او بوده و این آتش ســوزی رخ داد.مقام عالی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه این یک حادثه بوده که هر زمان ممکن اســت رخ بدهد،اذعان کرد: پس از 
این اتفاق مدیرکل آموزش و پرورش استان وارد شده و خدمات بیمارستانی هماهنگ شد و حتی 

مصدومان به استان اصفهان منتقل شدند.
وی از وجود بالغ بر سه هزار و ۹۰۰ عدد مدرسه کانکســی در مقابل بیش از ۱۱۵ هزار مدرسه دیگر، 
گفت: اگرچه این تعداد بسیار کمی است اما موظفیم شرایطی فراهم کنیم که همه دانش آموزان 

از کیفیت مناسب آموزشی استفاده کنند.
حاجی میرزایی با اشــاره به وجود ۱۰ اســتان که دسترســی کمتری به خدمات آموزشی دارند، 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه ســال گذشته استان کردستان از این لیســت خارج شد و اولویت 

بودجه های ما مناطق محروم تر کشور است.

آموزش و پرورش چیزی جز تربیت نیست
 وزیر آموزش و پرورش هم چنین در جمع اعضای شــورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان بر اهمیت آموزش و پرورش تاکید کرد. حاجی میرزایی در جلسه ویدئوکنفراس 
وزیر آموزش و پرورش با مدیران و رؤســای نواحی و مناطق آموزش وپرورش اســتان و اعضای 
شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش اذعان کرد: یکی از کارهای مهم در مدیریت این است 
که بدانیم کار اصلی آن دستگاه که در آن شاغل هستیم چه چیزی است، پس در مرحله نخست 
باید بدانیم کار ما در آموزش و پرورش چیست و عهده دار چه مسئولیت مهمی هستیم.وی افزود: 
ما مسئولیت داریم که آموزش را به هر طریقی یا کلی یا خاص به دانش آموزان ارائه دهیم. آموزش 
باید به گونه ای باشــد که تنها ذهن دانش آموز پرنشــود. فعالیت ها در آموزش و پرورش باید به 
صورت ارگانیک باشد؛ باید با همفکری این کار را انجام دهیم و هر کسی فعالیت خود را به بهترین 
نحو انجام دهد.حاجی میرزایی درباره اهمیت کار پرورش گفت: کارهای حوزه معاونت پرورشی 
بسیار با ارزش است چرا که معاون پرورشی مسئول پرورش انسان هاست.وی در پایان بیان کرد: 
آموزش و پرورش چیزی جز تربیت نیست، بایســتی به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در پایان به 
اهداف مشخص شده خود برسیم و بتوانیم افراد را در فضیلت های اخالقی، پیوندهای عرفانی و 

الهی و روحیه ایثار و فداکاری تقویت کنیم.

شهردار اصفهان:

طرح های بزرگ عمرانی شهر اصفهان در دهه فجر بهره برداری می شود

شــهردار اصفهان از بهره برداری رســمی از پروژه های بزرگ عمرانی 
شــهر اصفهان همزمان با دهه فجر خبر داد و گفــت: آیین افتتاح پل 
آفتاب و ادامه بلوار فرزانگان در این ایام برگزار خواهد شد. قدرت ا... 
نوروزی در برنامه زنده رادیویی »شهر پرسشــگر، شهردار پاسخگو« 
ضمن تبریک دهه فجر اظهار کرد: از روز یکشــنبه شهرداری اصفهان، 
برنامه استقبال از دهه فجر را به مدت ۱۰ روز برگزار می کند که به دلیل 
شــیوع کرونا برنامه ها متفاوت از ســال های قبل خواهد بود.وی به 
برگزاری مانور تاکسی های شهری همزمان با سراسر کشور در اصفهان 
در این ایام اشــاره و تصریح کرد: فضاسازی متناسب با این روزها در 
میادین و خیابان های شهر از دیگر برنامه های شهرداری در دهه فجر 
است. همچنین افتتاح طرح های بزرگ عمرانی با آیین رسمی برای 
طرح هایی همچون پــل آفتاب و ادامه بلوار فرزانــگان برگزار خواهد 
شد.شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در هفته جاری در تهران نشستی 
با حضور وزیر میراث فرهنگی و سایر مدیران استانی و شهری به منظور 
برنامه ریزی برای برگزاری اولین جشنواره صنایع دستی در اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: از میان 6۰۰ رشــته صنایع دستی در جهان، ۳۰۰ 

رشته در ایران و 2۰۰ رشته در استان اصفهان فعال است که از این طرق 
4۰۰ هزار نفر در اســتان اصفهان ارتزاق می کننــد.وی افزود: از همین 
رو در اردیبهشــت ماه ســال ۱4۰۰ با حضور هنرمندان بیــن المللی با 
مشارکت شــهرداری اصفهان جشــنواره بین المللی صنایع دستی و 
 نشــان دســت خالق برای اولین بار در ایران در شــهر اصفهان برگزار 
می شود. شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه صنایع دستی، نماد ملی 
و عامل مهمی برای توسعه گردشگری پایدار و کاالی هویتی است که 
در بستر حکمت روییده و بالیده شده است، گفت: صنایع دستی یک 
امکان دو سویه است؛ ایجاد اشتغال از مزایای فعالیت صنایع دستی 
است و امکان بروز اندیشــه و فرهنگ ما را در جهان نشان می دهد و 

می تواند امری جهانی باشد.

صرفه جویی 18 درصدی شهرداری در مصرف انرژی
وی همچنین به دریافت دو جایزه ملی، تندیس ساختمان های سبز 
و جایزه انرژی از سوی شهرداری اصفهان اشاره کرد و با بیان اینکه این 
نهاد توانست در مصرف برق مجموعه برتر شناخته شود، گفت: داوری 

این جوایز بر عهده وزارت نفت و نیرو و ســازمان مدیریت صنعتی بود 
و اصفهان در این ارزیابی ها برتر شــناخته شد. نوروزی تاکید کرد: بر 
همین اساس شهرداری اصفهان سال گذشته موفق به صرفه جویی 2۰ 
درصدی و در ۹ ماهه امسال ۱۸ درصدی در انرژی شد.وی به راه اندازی 
مرکز توانمندســازی زنان سرپرست خانوار در شــهر اصفهان توسط 
شهرداری اصفهان در روزهای اخیر اشاره و اظهار کرد: در این مرکز برای 
بانوانی که شغلی ندارند، با کمک کمیته امداد و سازمان میراث فرهنگی 
آموزش برای مهارت آموزی ارائه و زمینه دریافت حقوق و بیمه فراهم 
می شود.شــهردار اصفهان از دریافت نشان شهر دوستدار کودک طی 
هفته آینده خبر داد و گفت: شهر اصفهان با اقدامات دو سال اخیر خود 
برای زیست پذیری شهر برای کودکان و دسترســی آنها به فضاهای 
آموزشی و تفریحی از سوی یونیسف نشان شــهر دوستدار کودک را 
دریافت می کند. در ایران تنها شــهرداری اصفهان توانسته است این 
نشــان را دریافت کند.وی افزود: در حال آماده سازی زیرساخت ها 
هستیم تا نشــان شهر دوستدار ســالمند نیز به اصفهان اعطا شود. از 
همین رو شــهری جهانی مانند اصفهان باید در کنار توســعه سیستم 

حمل و نقل، شهری مناسب کودک و سالمند هم باشد.
نوروزی در خصوص درخواســت یکی از شــهروندان منطقه ۱2 برای 
احداث خیابانی مابین خیابان شــهیدان امینی به شــاپور جدید نیز 
اظهار کرد: برای اتصال عاشــق آباد به شهرک صنعتی امیر کبیر از بین 
زمین های کشاورزی رفت و آمدهایی می شود و در حال حاضر طرح 
مصوبی برای ساخت خیابانی در این محدوده نداریم؛ هم اکنون یکی 
از اقدامات ما در این خصوص تعریض و آسفالت یک خیابان خاکی 
است در دســتور کار اســت.وی ادامه داد: تا زمانی که سند و مصوبه 
 ای مبنی بر احداث یک خیابان جدید در منطقه ای نداشــته باشیم، 
نمی توانیم اقدام به احداث خیابان کنیم؛ اما ســاماندهی این جاده 
خاکی در دســتور کار منطقه قرار دارد.شــهردار اصفهان در مورد ورود 
اتوبوس های شــهرهای اطراف به اصفهان که اغلب فرسوده و دارای 
آالیندگی است، در پاسخ به مطالبه یکی از شهروندان اظهار کرد: برای 
رفع چنین مشکالتی، تمام تالش ما این اســت که وقتی از شهرهای 
دیگر اتوبوس و مینی بوس به اصفهان وارد می شــود، بعد از ورود به 
ترمینال برای حضور افراد در داخل شهر اصفهان از مترو استفاده شود.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان یک هزار و 2۰۰ اتوبوس دارد که 7۰۰ 
دستگاه فعال اســت و یک هزار و ۸۰۰ اتوبوس روزانه چندبار به شهر 
تردد دارند، گفت: این اتوبوس ها اغلب برای رفت و آمد شاغالن بخش 
های مختلف است که برای حل این مسئله باید قطار حومه ای توسعه 

یابد یا ساختاری مانند ترمینال ها در چهار طرف شهر ایجاد شود.

گزارش

 افتتاح و کلنگ زنی 133 میلیارد تومان پروژه در
 منطقه 12

مدیر منطقه ۱2 شهرداری اصفهان گفت: در بیســت و ششمین برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« 
۱۳۳ میلیارد تومــان پروژه در این منطقه افتتــاح یا کلنگ زنی می شــود.علی باقری اظهار کرد: 
پارک ســوار عاشــق آباد با مبلغ اجرای ۵۸ میلیارد ریال و مبلــغ تملک 4۵۰ میلیــارد ریال به 
مســاحت ۱7 هزار و ۵۰۰ مترمربع از جمله پروژه های آماده افتتاح اســت.وی ادامه داد: احداث 
خیابان آرمان به طول 6۰۰ و عرض ۳۰ متر نیز که برای اجــرای آن ۳۵ میلیارد ریال و برای تملک 
آن ۳6۰ میلیارد ریال هزینه شــده، از دیگر پروژه های آماده بهره برداری این منطقه است.مدیر 
منطقه ۱2 شهرداری اصفهان با اشــاره به مرکز توانمندســازی بانو امامی، ادامه داد: این مرکز با 
مبلغ اجرای ۳6 میلیارد ریال و مبلغ تملک 2۱ میلیارد ریال در زمینی به وســعت ۳2۵ مترمربع 
زمین با یک هزار و ۱۵۰ مترمربع زیربنا احداث شــده اســت.وی گفت: از دیگر پروژه های منطقه 
۱2 خیابان سازی محور اتصالی محالت عاشق آباد و شــهرک مهدیه به شهرک امیرکبیر به طول 
یک هزار و ۱۰۰ متر با مبلغ اجرای ۱۵ میلیارد ریال، خیابان ســازی خیابان فیروزه و ســاماندهی 
خیابان معرفت با هزینه اجرایی ۱۵ میلیارد ریــال، پل عابر پیاده خیابان کاوه با هزینه اجرایی ۱7 
میلیارد ریال و ۵6 متر طول دهانه، خیابان ســازی محور اتصالی شــهرک مهدیه به خیابان مینو 
و کندرو خیابان امام خمینی)ره( حد فاصــل خیابان ۱2 بهمن تا خیابان زریــن با مبلغ اجرایی 
هشــت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و مبلغ تملک 72 میلیارد ریال است.باقری خاطرنشان کرد: 
کلنگ پروژه های خیابان ۱2 بهمن به طــول ۵۵۰ و عرض 24 متر با مبلغ اجــرا ۱7 میلیارد ریال 
و مبلغ آزادســازی 66 میلیارد ریال، خیابان ســازی خیابان کار و کارگر و قائم مقــام با مبلغ ۱۹ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، پارک ســه هزار مترمربعی حکمت با مبلغ اجرای شش میلیارد ریال 
و مبلغ تملک ۱۵۰ میلیارد ریال روز یکشــنبه هفته آینده با حضور شــهردار اصفهان به زمین زده 
می شــود.وی افزود: عملیات اجرایی کلکتور و خط انتقال پســاب تصفیه شده از شهرک قدس 
تا خیابان مفتح با مبلغ اجرای 4۵ میلیارد ریال به طول ســه هزار متر خط لوله و ایستگاه پمپاژ 
همچنین کلکتور و منبع آب نگیــن با مبلغ اجــرای 4۰ میلیارد ریال و مبلغ تملــک پنج میلیارد 
ریال نیز آغاز می شــود.مدیر منطقه ۱2 شــهرداری اصفهان ادامه داد: جمع کل ریالی پروژه های 
 آماده افتتاح و کلنگ زنی این منطقه در برنامه» هر یکشــنبه، یک افتتــاح« مبلغ ۱۳۳ میلیارد

 تومان است.

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان:

 تکمیل آزادسازی خیابان ملت، مشارکت شهروندان
 را می طلبد

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: تاکنون بخشی از مسیر خیابان ملت واقع در محله ولدان 
آزادسازی شده و تکمیل آن نیازمند مشارکت بیشتر مردم است.کاووس حقانی اظهار کرد: خیابان 
ملت به طول ۱6۰۰ متر و عرض بدنه ۱۵ متر است که ســال ۹6 به منظور بهبود شرایط عبور و مرور، 
یک میدان در آن احداث شد، اما با توجه به عرض کم خیابان امکان احداث رفیوژ میانی در وسط 
آن وجود ندارد.وی افزود: تاکنون بخشی از مســیر خیابان ملت واقع در محله ولدان آزادسازی 
شده است و تکمیل آن نیازمند مشارکت بیشتر مردم اســت، البته شهرداری امتیازهای ویژه ای 
برای مالکان پالک های در مســیر طرح تعریض این خیابان در نظر گرفته است.مدیر منطقه دو 
شهرداری اصفهان با اشاره به طراحی پنج کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در این منطقه، تصریح 
کرد: مسیر طراحی شده حد فاصل خیابان کهندژ )خیابان اشرفی اصفهانی( تا مادی شمس آباد 
به صورت 2.۵ کیلومتر رفت و 2.۵ کیلومتر برگشــت خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: برای اجرای 
مسیر دوچرخه سواری حد فاصل خیابان کهندژ تا مادی شمس آباد ســه میلیارد ریال اعتبار در 

نظر گرفته شده است.

خبر روزخبر خوان

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان خبر داد:

 مستندسازی روابط اصفهان
 با شهرهای خواهرخوانده

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان در دیدار برخط شهردار اصفهان و سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در مالزی، اظهار کرد: 
طرح شــهروند دیپلمات با هدف اســتفاده از 
ظرفیت افرادی که ممکن اســت در شهرهای 
دیگر به ویژه شــهرهای خواهرخوانده بتوانند 
تسهیل گر روابط اصفهان با این شهرها باشند، 
مطــرح شــد.ایمان حجتی افــزود: با تحقق 
این طرح، به جــای آنکه صرفا در شــهرداری 
برای ایجاد روابط فکر کنیم به توسعه روابط از 
طریق شهروندان تســهیلگر و کنشگر خواهیم 
پرداخت. این افراد ممکن است سابقه زندگی 
یا تحصیالت در دیگر شــهرها را داشته و برای 
توسعه همکاری میان دو شهر ایده داشته باشند 
بنابراین برای تقویت این موضوع در بودجه سال 
آینده شــهرداری مبلغی گنجانده شده است.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان با تقدیر از دیدار سفیر ایران در مالزی 
با شــهردار کواالالمپور و تقدیم هدیه اصفهان 
به وی، اضافه کرد: در میان خواهرخوانده های 
اصفهان، کواالالمپور یکی از شهرهایی است که 
به نقطه خوبی در ارتباط با اصفهان رسیده است.
حجتی ادامه داد: تقویت درگاه اطالع رســانی 
شــهرداری یکی از پروژه های جاری مدیریت 
شهری اســت که تا پایان سال بخش فارسی 
و تا آخر خردادماه بخش انگلیســی آن به طور 
کامل تحویل خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: 
مستندسازی در بخش بین الملل در ارتباط با 
همه خواهرخوانده اتفاق افتاده و وقایع نویسی 
وجود دارد بنابراین با بسط این محتوا بهتر از آن 
استفاده خواهیم کرد.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان گفت: چهار کتاب 
و کتابچه منتشر شده توســط اداره ارتباطات و 
روابط بین الملل شــهرداری به زودی با حضور 
یکی از مقامات وزارت خارجه رونمایی می شود؛ 
پیشنهاد مستند نگاری روابط اصفهان با دیگر 
شهرها می تواند موضوع یکی از کتاب های آینده 

اداره کل در این زمینه باشد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان 
با اشــاره به ویژگی قطارهای جدید خریداری شده 
برای خط یــک مترو، گفت: این قطارها براســاس 
برق باالســری ۱۵۰۰ ولت جریان مستقیم طراحی 
و ساخته شده که در ذخیره سازی انرژی و بازدهی 
باالتر موثر اســت.محمدرضا بنکدار هاشمی اظهار 
کرد: با همــت مدیریت شــهری دو رام قطار جدید 
به ارزش سه هزار میلیارد ریال شــامل ۱۰ واگن با 
ظرفیت مســافربری ۳۰ هزار نفر به خط یک مترو 
اضافه شد و تعداد رام های این خط از ۱2 رام به ۱4 
رام افزایش یافت.وی بــا بیان اینکه هرکدام از این 
رام قطارها دارای پنج واگن )ســه عــدد موتوردار و 

دو عدد تریلر( به طول حدود 2۰ متر است، تصریح 
کرد: این قطارها دارای ظرفیت جابه جایی یک هزار 
و ۵۰ نفر مسافر )2۱2 نفر نشسته روی صندلی( در 
حالت بیشترین مقدار مسافرگیری است.مدیرعامل 
سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: 
طراحی و ساخت سیستم نیرو محرکه و موتورهای 
الکتریکی این قطارها بر اساس حرکت در شیب پنج 
درصد خط اصلی و با حفظ شتاب گیری حدود یک 
متر بر مجذور ثانیه و شتاب ترمزگیری حدود ۱.2 متر 
بر مجذور ثانیه در حداکثر مسافرگیری است که این 
موارد سبب تامین راحتی مسافران خواهد شد.وی 
با بیان اینکه هر قطار دارای ۱۰ سیستم مجزا شامل 
سیستم های کنترل، نیرومحرکه، تهویه، ترمز، در، 
اطالع رســانی و کنترل صوتی تصویری مسافران، 
بی سیم، ســیگنالینگ، بوژی و اعالم حریق است، 
تصریح کرد: هر واگن دارای چهار در ورودی مسافران 

به داخل قطار در هر طرف با رعایت اســتانداردهای 
راحتی و ایمنی مسافران اســت که باعث سهولت 
بیشتر جا به جایی شده است.بنکدار هاشمی تاکید 
کرد: سیســتم تهویه این قطارها بر اســاس دمای 
محیطی منفی 2۵ درجه تا مثبت 4۵ درجه سانتی 
گراد طراحی، ساخته و تست شده که ضامن حفظ 
راحتی و آسایش مسافران در طول استفاده از این 
قطارها است.وی افزود: این قطارها قابلیت حرکت 
با ســرعت حداکثر ۸۰ کیلومتر در ساعت و سرعت 
متوسط ۵۰ کیلومتر در ساعت با در نظر گرفتن توقف 
در ایستگاه ها را دارد.مدیرعامل سازمان قطار شهری 
شــهرداری اصفهان گفت: از مجمــوع ۳۱۵ واگن 
در حال ساخت توســط کارخانه ایریکو، ۸۵ واگن 
متعلق به شهر اصفهان است که ۳۰ واگن در مرحله 
قبل تحویل شد و ۱۰ واگن آن در هفته های اخیر وارد 

شهر شده است.

 قطارهای جدید خط یک متروی اصفهان چه 
ویژگی هایی دارد؟

توسعه گردشگری گل و گیاه در منطقه 9
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به احداث دو پروژه گلخانه کروی و حاره ای در منطقه ۹، اظهار کرد: این منطقه به دلیل در برگیری منارجنبان و کوه آتشگاه، 
اهمیت باالیی در حوزه گردشگری دارد.علیرضا رفیعی افزود: خیابان قدس در این منطقه محل تجمع گلفروشی هاست، اما به دلیل تبلیغات ناکافی، از خاطر مردم رفته 
یا بسیاری از مردم نسبت به وجود این محل اطالع ندارند.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان ادامه داد: زمینی به مساحت 6۰۰ مترمربع در خیابان قدس با هدف توسعه 
گردشگری گل و گیاه در نظر گرفته شده تا الگویی جدید در گلخانه ها احداث شود.وی با بیان اینکه این گلخانه با همکاری مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
ساخته خواهد شد، تصریح کرد: تصمیم بر این است طراحی این گلخانه به صورت کروی شکل و با نورپردازی خاص انجام گیرد.وی با بیان اینکه این دو پروژه با مشارکت 
بخش خصوصی تکمیل خواهد شد، ادامه داد: از عالقه مندان جهت مشارکت در بهره برداری و احداث این دو گلخانه دعوت می شود به منطقه ۹ شهرداری مراجعه کنند.

دیدار شهردار با 
هنرمند و پیشکسوت 

هنر فرش اصفهان
قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در 
سومین جلسه از سلسله برنامه های 
دیدار با مشــاهیر و مفاخر فرهنگ، 
هنر و ورزش اصفهان در قالب برنامه 
»سالم اســتاد« با استاد جعفرقلی 
دادخواه، پیشــگام و هنرمند فرش 

اصفهان دیدار و گفت و گو کرد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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رییس حسابرســی فرآیندهای عملیاتی گفت: تا این مرحله یافته ها نشان 
می دهد فوالدمبارکه برخالف همه تحریم ها، تهدیدها، شیوع ویروس کرونا و 
محدودیت های اجباری در مصرف گاز و برق، 11 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد تولید داشــته است.حســن اعالم پور، در گفت وگو با روابط 

عمومی شرکت به سواالت زیر پاسخ داد:
کار واحد حسابرسی داخلی چیست؟

این واحد عملیات حسابرســی را در فرآیندهای داخلی ســازمان تســهیل 
می کند و هدف اصلی آن بررسی استقرار کنترل های داخلی است. الزم است 
عملکرد هر فرآیند ســازمانی به صورت مطلوب به ســازمان ارائه شود و این 
مطلوبیت عملکرد توسط واحد حسابرسی داخلی ارزیابی می شود. در ادامه، 
گزارش های استخراج شده مســتقیما به کمیته حسابرسی، هیئت مدیره و 
مدیرعامل ارائه می شود تا بهبودهای الزم در آن فرآیند ایجاد شود. در واقع 
حسابرسی داخلی مجموعه ای است که هدف نهایی آن ایجاد اطمینان برای 

مجموعه مدیریت و ذی نفعان سازمان است.
 وجود حسابرسی داخلی تا چه حد در سازمان ها ضروری است؟

حسابرسی داخلی برای سازمان هایی که به عنوان سازمان بورسی در سازمان 
بورس و اوراق بهادار کشور پذیرفته شــده اند یک الزام است. این واحد زیر 
نظر کمیته حسابرســی و با محوریت هیئت مدیــره انجام وظیفه می کند و 
مهم ترین وظایف آن عبارت اند از: حسابرســی فرآیندها، گزارشگری مالی، 
رسیدگی های ویژه و موردی که تابع شرایط خاص خارج از عرف حسابرسی 
فرآیندهاســت، ارزیابی اثربخشــی مدیریت ریسک ســازمان، پیگیری 
تکالیف مجموع عمومی عادی صاحبان ســهام، کنترل قراردادها، پیگیری 
مصوبات هیئت مدیره، پیگیری نام مدیریت حسابرسی مستقل، نظارت بر 
حسابرسی داخلی شــرکت های زیرمجموعه و نظارت بر نظام پیاده سازی 

راهبری شرکتی.
همکاری این واحد با واحدهای بازرسی چگونه است؟

از نگاه فوالد مبارکه احترام کامل به درخواســت های قانونی مطرح شده در 
دستور کار است؛ چراکه شفاف سازی منافع سازمان، سهام داران و ذی نفعان 
و مصرف کنندگان را در بردارد. هیئت مدیره شــرکت که منتخب سهام داران 
است بر فرآیندهای ســازمان اشراف کامل دارد. ســازمان همچنین دارای 
حسابرس مستقل است. در چند ســال اخیر، حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی شرکت که خود سازمان حسابرســی بوده تمام صورت های مالی را 
با سخت گیری تمام حسابرســی کرده اســت. پس از آن، تمامی یافته ها 
به صورت شفاف در سازمان بورس و کدال ارائه می شود. به عالوه، تیم کاربری 
شــرکت، کنفرانس های خبری شفاف ســازی را در دوره های مختلف ارائه 
می کند. همچنین راهبری شرکت هم به صورت کامل جاری است و معاونت 
سرمایه گذاری و امور شرکت ها بر شــرکت های زیرمجموعه و سود تلفیقی 
نظارت می کنند. پنج نفر از صاحب نظران زبده و برتر حسابرسی کشور عضو 
کمیته حسابرسی فوالد مبارکه هستند و حسابرسی فرآیندهای سازمان را 

انجام می دهند.
از حسابرس مســتقل خواســته ایم بعد از حسابرســی، صورت های مالی 

حسابرسی شــده و نام مدیریــت را  ارائه کنــد تا نقاط ضعــف احتمالی با 
برنامه ریزی هــای مناســب و تعریــف پــروژه برطــرف شــود. گــزارش 
حسابرسی شده9 ماه نخست سال 99 به زودی نهایی و پس از آن در کدال 
ارائه خواهد شد. تا این مرحله، یافته ها نشان می دهد فوالدمبارکه در  مدت 
زمان یادشــده، برخالف همه تحریم ها، تهدیدها، شــیوع ویروس کرونا و 
محدودیت های اجباری در مصرف گاز و برق، 11 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد تولید داشته است.
آیا کارکنان شرکت می توانند در حسابرســی داخلی با شما و همکاران تان 
در ارتباط باشند و در صورت مشــاهده اختالل یا نارسایی با واحد حسابرسی 

مطرح کنند؟
مجموعه مدیریتی فــوالد مبارکه از ابتدای راه انــدازی فرهنگ »تعامل« را 
بنیان گذاری کرده اســت. در دفتر مدیریت حسابرسی داخلی به روی همه 
همکاران باز اســت و دوســتان می توانند با مراجعه یا تماس ، شرکت را در 

دست یابی به اهداف خود یاری کنند.
در حوزه اجرای طرح تحــول دیجیتال، چه اقداماتــی در این واحد صورت 

گرفته است؟
اجرای این طرح برای بقای سازمان بسیار حیاتی است. با همکاری معاونت 
تکنولوژی، استراتژی های آی تی حسابرسی شده و تمام پروژه هایی که در 
زمینه دیجیتالی شدن سازمان تعریف شده بود، یک بار در حسابرسی داخلی 
رصد شده است. پیشــرفت برنامه ها طبق روال اســت. مشکالت هیچ گاه 

نتوانسته سیر صعودی فوالد مبارکه را تحت تاثیر قرار دهد.
در شرایط فعلی این واحد چه تعاملی با شرکت های زیرمجموعه دارد؟

یکی از وظایــف این واحد ارائــه بازخورد بــه هیئت مدیره دربــاره عملکرد 
شرکت های زیرمجموعه است. کاری که با همکاری معاونت سرمایه گذاری 
و امور شرکت ها انجام شــده این است که تمام شــرکت های زیرمجموعه 
شــرکت فوالد مبارکه که در سود تلفیقی ســهیم اند باید حسابرسی داخلی 
داشــته باشــند. آن ها عالوه بر اینکه بازرس قانونی و حسابرسی مستقل 
دارند، باید کمیته حسابرســی هم داشته باشــند و موظف اند گزارش های 
حسابرســی فرآیندها را انجام دهند و آن را هم به هیئت مدیره خودشان و 
هم به هیئت مدیره فوالد مبارکه ارائه کنند.نکته بعدی نظام راهبری شرکتی 
است. پیاده ســازی این نظام برای این گروه صنعتی بسیار بزرگ قطعا نیاز 
به زمان دارد. همکاران این کار را شروع کرده اند و بهبودهای بسیار خوبی در 

این زمینه نسبت به قبل شکل گرفته است.
سخن پایانی؟

واحد حسابرســی داخلی در خدمت سازمان اســت و برای سازمان تالش 
می کند. به همین دلیل هرجا وارد شده، همکاران همکاری الزم را داشته اند. 
حسابرسی قطعا در کنار فرآیندهای سازمان و در پی این است که اگر جایی 
نارسایی هست، با کنترل ها و اقدامات اصالحی برطرف شود.به خاطر داشته 
باشــیم برای انجام یک فرآیند، کنترل های الزم شــامل چهار شرط است:  
اینکه کنترل ها برای آن فرآیند طراحی شــده باشــد، حتما کفایت کند، اگر 

کافی بود، رعایت شود و وقتی رعایت شد، اثربخش هم باشد.

معاون خريد شركت سهامی ذوب آهن اصفهان معتقد است: به طور متوسط 
سهم ارزآورى فوالد نسبت به ســنگ آهن حدود ٦ برابر است، اگر به دنبال 

ارزآورى هستيم بايد اجازه داد صادرات فوالد انجام شود.
محمدجعفر صالحی در اولين كنفرانس آنالين معدن، اظهار کرد: ما از تحريم 
خيلى آســيب ديديم اما خودتحريمی آسيب بيشــترى وارد كرد.وى ادامه 
داد: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اولین تولیدکننده فوالد در ایران و تنها 
تولیدکننده به روش کوره بلند در کشور اســت. به نوعی مواد اولیه مورد نیاز 
و روش تولید و هزينه هاى آن با دیگر فوالدســازان متفاوت است. در واقع 
ورودى كوره بلند متشــكل از كك متالورژى اســت.صالحى تصريح كرد: در 
کشور به طور متوسط 4 تا 4.5 میلیون تن کنسانتره زغال سنگ نیاز است البته 
اگر كک سازى هاى داخل فعال شوند، که اکنون بین 1.5 تا 1.7 میلیون تن 
تولید می شــود که از لحاظ كمى مقدار آن كم و از لحاظ مصرف هم به تنهایی 
پاســخگوی نیاز نیســت. عيار تعريفى بيش از ٦٠ درصد است و بحث ديگر 

فاكتور آگلومره است.
معاون خريد شــركت ذوب آهن ادامه داد: در ذوب آهن اصفهان نمى توان 
دو واحد کک ســازی و کوره بلند را متوقف کرد. كوره بلند با تعميرات اساسى 
بايد بيش از ١٥ ســال و كک سازى بيش از ٣٠ ســال عمر كند.به گفته وى، 
ذوب آهن تنها توليدكننده فــوالد به روش كوره بلند و ســومين توليد كننده 

فوالد كشور است.
صالحى درباره تامين زغال سنگ مورد نياز اين شركت، بيان كرد: ما باید زغال 
سنگ را الزاما از معادن داخلی کشور تهیه کنیم، زیرا 17 هزار نفر در این بخش 
فعالیت دارند در نتیجه توقف کک ســازی ذوب آهن منجر به درگیرشــدن 
مستقيم 5 استان همچون كرمان و گلستان در مسائل معیشتی و اجتماعی 

نیروی کار و 17هزار نفر شغل خود را از دست می دهند.
وی گفت: از سال 97، قیمت زغال به قیمت شمش فوالد وابسته شده است. 
با روند قیمت گذاری کمیته پشتیبانی زغال ســنگ، قیمت سال جارى بايد 
به كيلويى ٩١٧ تومان مى رســيد. در حالی که تا 3ماهه سوم به طور متوسط 
هر کیلو ٢ هزار و ٧٠٠ تومان پول پرداخت كرديم، در واقع ١٨٠٠ تومان بیشتر 
پرداخت شده که در نتیجه تا پایان سال هزینه معادل 1800 ميليارد  مازاد برای 
زغال تحمیل می شود.صالحى ادامه داد: وضع عوارض در سال ٩٦ تصويب 
اما در سال ٩٨ اجرا شد. سرمايه ها پيش از ٩٨ به كجا رفته است؟ آیا اجرای 
آن سبب حرکت چادرملو و گل گهر به ســمت فوالدسازی شد یا قبل از وضع 
عوارض چنین سیاستی اتخاذ شده بود.ذوب آهن اصفهان آگاهانه و با نیت 
حفظ اشتغال و تداوم تولید این افزایش قیمت و هزینه را پذیرفته است.وی 
افزود: درواقع نبود مواد اولیه ناشی از سیاست تبدیل معدنی ها به فوالدی ها 
منجر به مصرف مواد اولیه توسط این واحد ها شده و در نتیجه، ذوب آهن با 
70 درصد ظرفیت فعالیت می کند و فوالد مبارکه هم از تمام ظرفیت تولید بهره 
نمی برد.به گفته صالحی، به طور متوسط سهم ارزآورى فوالد نسبت به سنگ 
آهن حدود ٦ برابر است، اگر به دنبال ارزآورى هستيم بايد اجازه داد صادرات 
فوالد انجام شود. ذوب آهن در سال 98، 110 میلیون دالر صادراتی خود را به 
بانک مرکزی داد؛ اقدامی که مورد تقدیر بانک مرکزی هم قرار گرفت. شرکت 
های معدنی مدعی صادرات هم اعالم كنند چه سهمی در تامین ارز مورد نیاز 

کشور داشته اند؟

صالحى اضافه كرد: ذوب آهن آخرین شــرکت دولتی بود که واگذار شــد و 
معادنی که روزگاری وجودشــان به وجود ذوب آهن متصل بود یکی پس از 
دیگری تعهدات گذشته را فراموش کردند.وى با اشاره به پيامد اين تصميم، 
ادامه داد: پس از آن به شــرکت های معدنی اعالم شــد اگر قرار است طرح 
توسعه ای داشته باشید باید واحد کنسانتره ســازی احداث کنید، در نتیجه 
سنگ دانه بندی، تبدیل به کنسانتره شــد و موجودی و دریافت سنگ آهن 
دانه بندی مورد نیاز ذوب آهن روبه کاهــش رفت. ذخاير معادن هم كاهش 
يافت به عنوان مثال معدن بافق خودش امروز به دنبال ماده اوليه اســت.

صالحی افزود: کاهش کیفیت مواد اولیه در نتیجه افزایش هزینه ها در ذوب 
آهن رخ داد.وی ادامه داد: ذوب آهن از ســال 98 تولید ریل را نهایی کرده و 
در 5 محور ریل تولیدی نصب شــده و یا در حال نصب اســت. صالحى بيان 
كرد: در افق ١٤١١ موجودى سنگ آهن به پايان مى رسد و اين زنگ خطرى 
جدى است كه بايد به اكتشافات توجه ويژه داشت.معاون خريد ذوب آهن 
ادامه داد: در کشورهای در حال توســعه شناسایی و پی جویی توسط دولت 
و بهره برداری توسط بخش خصوصی انجام می شود و انتظار بر آن است كه 
دولت ورود و اكتشافات را تكميل كند.وى گفت: اکتشاف مشابه یک فعالیت 
تحقیق و توسعه است و از هزار مورد شاید تنها به يك مورد معدن مانند گل گهر 
یا چادرملو ختم شــود. پس وظیفه حاکمیت و دولت است که به این بخش 

ورود کند زيرا ريسك آن باالست.
صالحی با اشــاره به موضوع نيروى انســانى ادامه داد: ذوب آهن میزبان 
14هزار نفر نیرو اســت اما نه از یارانه انرژی برخورداریم  و نه از مزیت سنگ 
آهن غنی و ارزان. از گاز فرآیندی اســتفاده می کنیم و بــرق مورد نیاز خود 
را تولید مــى كنيم؛ اما گاز مصرفــی نیروگاه های ذوب آهن را بــا تعرفه غیر 
نیروگاهی محاســبه مى كنند. ما اين اجازه را نمى دهيم كه يك پرسنل خود 
را از كار بيكار كنيم. رســالت اجتماعی هرگز فراموش نخواهد شــد و با همه 
نامهربانی، انتظار داريم ســنگ آهن با قیمت مناســب و نه ارزان در اختیار 

ذوب آهن قرار گیرد.
وی همچنين گفت: با افزايش مــواد اوليه ميزان توليد مــا افزايش يافت. 
زمانی که شرکت از زیان انباشــته خارج می شود يعنى برنامه ریزی داشته و 

با همين برنامه سود ايجاد مى شود.

  رییس حسابرسی فرآیندهای عملیاتی خبر داد:

رشد 11 درصدی تولید فوالد مبارکه با وجود تحریم، کرونا و محدودیت های انرژی

معاون خريد شركت سهامی ذوب آهن اصفهان:

آسيب خودتحريمى بيشتر از تحريم است

غذاهای گران لزوما وسوسه آور نیســتند، اما به طور حتم 
علت گرانی بیش از اندازه آن ها جالب توجه است. به همین 
علت در این مطلب تالش شده است تا گران ترین غذاهای 
دریایی را معرفی کنیم و همچنین گرانی غیر معمول آن ها 

را شرح دهیم.
حلزون آبالون:آبالون، حلزون های دریایی بزرگی هستند 
که به خاطر گوشــت طعم دار و صدف های رنگین کمانی 
خود شناخته می شوند. این حلزون ها که در جنوب شرق 
آسیا و آمریکای التین بسیار محبوب هستند به دلیل صید 
بی رویه و بیماری تعدادشان کم  شده است، از همین جهت 

نیز قیمت باالیی پیدا کرده اند.
  شــاه صدف کافین ِبی: صدف هایی که روزگاری از فقیرانه 
ترین غذاهای جهان به شمار می رفتند اکنون با قیمت های 
نجومی به فــروش می روند. چرا که به ازای هر یک شــاه 
صدف کافین بی )کافین بی: نام شهرک بندی در استرالیا( 
مشــتریان باید مبلغی حدود 100 دالر را پرداخت کنند. این 
صدف های بــزرگ تنها در خلیــج کافین اســترالیا یافت 
می شــوند و گاها می توانند تا یک کیلوگرم هم وزن داشته 
باشــند. شــاه صدف کافین بی معموال به صورت خام و با 

کمی آب لیموی تازه سرو می شود.

 the Buddah« بودا از دیــوار پرید: بودا از دیوار پریــد یا 
Jumps Over the Wall« نوعی ســوپ دریایی چینی 
با اسمی عجیب اســت. این ســوپ هنوز هم در چین به 
وفور توسط قشــرهای مختلف تهیه می شــود، اما نسخه 
گران و الکچری این ســوپ کار لندنی های انگلیس است 
که به معنای واقعی هر چیز گران قیمت دریایی را از قارچ 
گلی های ژاپنی و خیار دریایی گرفته تا آالبون و بال کوســه 
ماهی برای تهیه اش به  کار می برند. قیمت یک کاسه از این 

سوپ دست کم 170 دالر هزینه خواهد داشت.
 ماهی بادکنکی: فوگو یا ماهی بادکنکی یکی از سمی ترین 
حیوانات جهان است که سم آن می تواند 10 انسان را به کام 
مرگ بکشاند. به همین دلیل این غذای دریایی در بسیاری 
از رستوران ها سرو نشده و خوردن آن نیز در هر جایی توصیه 
نمی شــود! این ماهی در ژاپن غذای بسیار محبوبی بوده و 

معموال به عنوان یک تاپینگ سوشی سرو می شود.
 شاه میگو فریتاتا: فریتاتا نوعی املت ایتالیایی است که از 
مواد اولیه ساده ای تشکیل شده و بین ساکنین این کشور 
بســیار محبوب اســت؛اما زمانی که صحبت از فریتاتای 
خرچنگ می شود داستان کمی متفاوت است. این غذای 
دریایی که نخستین بار در نیویورک سیتی تهیه شد متشکل 

از 6 عدد تخم مرغ، شاه میگو، خاویار سوروگا و ... می شود 
که قیمتی حدود 1000 دالر دارد و همانند نسخه اصلی خود 

به عنوان صبحانه سرو می شود.
 بچه مار ماهی: یکی از عجیب تریــن  غذاهایی که امروزه 
با قیمت 2000 دالر به ازای هر وعده سرو می شود، بچه مار 
ماهی اســت. این غذا روزگاری به عنوان غذای کارگرها و 
حتی بعضی از دام ها مورد استفاده قرار می گرفت و امروزه 
به عنوان یک غذای لوکس شناخته می شود. اما از آنجایی 
که مار ماهی ها امروزه در خطر انقراض قرار گرفته اند، شکار 
آن ها در بســیاری از موارد غیر قانونی محسوب می شود و 

این عامل سبب شده تا قیمتش بسیار باال برود.
 خاویار فیل ماهی: به طور کلــی خاویارها خوراکی لوکس 
و گران قیمت محســوب می شــوند که نام آن بــه عنوان 
مواد اولیه در گــران ترین غذاهای جهان دیده می شــود.  
البته که خاویار خــود نیز به عنوان یک وعــده صبحانه، به 
همراه زرده تخم مرغ نیز  می تواند ســرو  شود. اما در میان 
ماهی های خاویاری )ســیبری، تاس ماهی، فیل ماهی و 
امپریال(، بلوگا یا فیل ماهی به عنــوان گران ترین خاویار 
 جهان شــناخته می شــود که محل زندگی آن هــا دریای 

خزر است. 

آشپزی

 »بوندی الدو«؛ 
شیرینی معروف هندی

مواد الزم: دو و نیم فنجان آرد نخودچی، یک و یک سوم فنجان شکر،یک چهارم فنجان 
شیر،رنگ نارنجی در صورت نیاز،روغن حیوانی جهت سرخ کردن،یک قاشق غذاخوری هل 

سبز رنگ،10 عدد خالل بادام،10 عدد خالل پسته طرز تهیه: داخل قابلمه ای سه فنجان آب بریزید، 
شکر را به آن اضافه کرده و بگذارید آب جوشیده شکر حل شود و شربت با غلظت موردنظر به دست آید.

سپس به آن شیر اضافه کنید و هنگامی که کف شیر باال آمد زیر گاز را خاموش کنید. داخل شربت حاوی 
شیر، رنگ نارنجی را درصورت تمایل اضافه کرده و شربت را کناری بگذارید.خمیر نازکی را از ترکیب مواد 
گفته شده در باال، یعنی آرد نخودچی، همراه با 3 فنجان آب تهیه کنید. درصورت تمایل به این مواد نیز می 
توانید رنگ اضافه بیفزایید.خمیر باید روان باشد.روغن حیوانی را به مقدار کافی، داخل ظرف گودی گرم 
کنید و یک کفگیر سوراخ سوراخاندکی باالتر از روغن نگه دارید. مقداری خمیر روی آن ریخته و به سرعت 

خمیر را از بین سوراخ ها عبور دهید تا بوندیس ها ایجاد شوند. بوندیس ها را به مدت 3-2 دقیقه 
سرخ کرده و با کفگیر از روغن خارج کنید. روغن آنها را با قرار دادن روی حوله کاغذی گرفته 

و سپس داخل شربت بریزید.هنگامی که بوندیس ها تمامی شربت را به خود جذب 
کردند، هل را داخل ظرف حاوی بوندیس ها اضافه کنید و به آرامی هم بزنید.

بوندیس ها را به تعداد دلخواه به قسمت هایی تقسیم کرده و با 
دست تان آنها را گرد کنید و به شکل الدو در آورید.

گران قیمت ترین غذاهای دریایی در دنیا

 »خورشید« مجید مجیدی به آمریکا
دعوت شد

 فصل دوم سریال »باخانمان« 
ساخته می شود؟

سی و هشتمین جشنواره فیلم میامی آمریکا از تاریخ 5 تا 14 مارس 
)15 تا 25 اسفند( به صورت ترکیبی از نمایش های آنالین و حضوری 
برگزار می شود و فیلم »خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی 
یکی از فیلم های بخش بین الملل این رویداد سینمایی خواهد بود. 
فیلم »خورشید« امسال نماینده سینمای ایران در شاخه بهترین فیلم 
بین المللی نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار هم است. 

پیش بینی می شــود با توجــه به رضایت بــاالی مخاطبان از ســریال 
»باخانمان« ســاخته برزو نیک نژاد که باعث ترزیق شــور و اشتیاق از 
طرف بینندگان به گروه سازنده و مدیران تلویزیون شده است؛ آن ها را 
مجاب کند که با خلق ادامه داستان، فصل بعدی آن را نیز کلید بزنند.سریال 
»باخانمان« در مقایسه با مجموعه های طنز  پخش شده از شبکه سه در 
جایگاه باالتری قرار دارد و باتوجه به آمار تلویبیون کمدی محبوب تری است.
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