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سال سیزدهم
قیمت: 3000 تومان

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

کسری ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد:

 رفع معضالت زاینده رود
 در سایه تعامل و تفاهم

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری:

سینماداری برای بخش 
خصوصی سودآور نیست

راهپیمایی 22 بهمن 
اصفهان به صورت 

خودرویی و موتوری 
خواهد بود

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های 
استان خبر داد:

ارائه خدمات بانکی در 
صورت داشتن کارت 

واکسیناسیون

با اجرای برنامه  های مختلف 
همزمان با سالگرد ایام ا...

دهه فجر؛

 نصف جهان رنگ 
و بوی بهار انقالب 

گرفت

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کاهش 42 درصدی 
جرائم خشن در 

اصفهان
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رییس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان:

قیمت سیب زمینی به 10 هزار تومان 
خواهد رسید

نمایش 40 فیلم جشنواره فجر در 
مناطق بدون سینمای بام ایران

وضعیت بس ناجوانمردانه سخت است!
نرخ رهن و اجاره در اصفهان به صورت مهارنشدنی افزایش پیداکرده است؛

در ارزیابی مرکز پژوهشکده غالت کشور صورت گرفت؛

 اصفهان؛ پرچم دار تولید نان سالم 
در کشور

۳ 5

رفارسیدن ۲۲ بهمن سارلوز ریپوزی انقالب اسالمی رگامی باد
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واکنش چین به فروش تسلیحاتی آمریکا به تایوان
وزارت دفاع چین با محکوم کردن فروش تســلیحاتی آمریکا به تایوان، آن را »مداخله فاحش« 
در امور داخلی چین توصیف کرده و متعهد شد تا هرگونه مداخله خارجی را خنثی کند. به گزارش 
خبرگزاری اســپوتنیک، بیانیه وزارت دفاع چین یک روز پس از آن منتشــر می شود که پکن از 
واشنگتن بابت عدم رعایت سیاست چین واحد که در آن آمریکا اذعان دارد دولت حزب کمونیست 
چین تنها حاکمیت مشــروع در چین اســت، انتقاد کرد. تایوان از زمان پایــان جنگ داخلی در 
سال ۱۹۴۹ به صورت جداگانه از سرزمین اصلی چین اداره می شــود. پکن این جزیره را یکی از 
استان های خود قلمداد می کند، در حالی که تایوان با نام رسمی جمهوری چین تاکید دارد که یک 
کشور خودمختار با روابط سیاسی و اقتصادی با چندین کشور است. در حالی که دولت آمریکا هیچ 
مناسبات دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد، تاکید می کند که آماده دفاع از این جزیره خودگردان 

در صورت حمله ارتش چین است.

ولیعهد ابوظبی، نگران حال »اردوغان« شد
ولیعهد ابوظبی در تماسی تلفنی با رییس جمهور ترکیه برای وی آرزوی سالمتی کرد. بن زاید در 
این تماس تلفنی برای اردوغان که به ویروس کرونا مبتال شــده، آرزوی سالمتی و شفای عاجل 
کرد. وی برای همســر اردوغان نیز که به ویروس کرونا مبتال شده  آرزوی سالمتی کرد. اردوغان 
نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر به زبان عربی نوشت: »به نام خودم و از طرف همسرم امینه، 
کمال تشکر را از ولیعهد ابوظبی، شــیخ محمد بن زاید بابت لطفش دارم«. »اسحاق هرتزوگ« 
رییس رژیم صهیونیستی نیز روز یکشنبه در تماس تلفنی با رییس جمهور ترکیه برای وی آرزوی 

بهبودی سریع، از کرونا کرد.

گفت وگوی سالیوان و استولتنبرگ درباره اوکراین
کاخ ســفید در بیانیه ای خبر داد که »جیک ســالیوان« مشــاور امنیت ملی آمریــکا و »ینس 
استولتنبرگ« دبیر کل پیمان آتالنتیک شمالی، روز سه شنبه تلفنی گفت وگو کردند. بر اساس این 
بیانیه،  دو طرف در خصوص حضور نظامی روسیه در طول مرزهای اوکراین به ابراز نگرانی پرداخته 
و بر پای بندی خود به حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردند. سالیوان و استولتنبرگ 
درباره آمادگی آمریکا و ناتو بر ادامه تعامل با روســیه در راســتای یافتن مســیری برای کاهش 
تنش گفت وگو کردند. از سوی دیگر »لوییجی دی مایو« وزیر خارجه ایتالیا روز سه شنبه گفت که 
کشورش آماده مشارکت در تقویت بخش شــرقی ائتالف ناتو در صورت ضرورت است. دی مایو 
تاکید کرد که اتحادیه اروپا تنها میانجی است که می تواند بحران درباره اوکراین را حل و فصل کند.

حمله سایبری به وزارت خارجه انگلیس 
منابع خبری از حمله سایبری به ســایت وزارت خارجه انگلیس در اوایل سال جاری میالدی خبر 
دادند. اسناد منتشــر شــده در پایگاه وزارت خارجه انگلیس بیانگر هدف قرارگرفتن این پایگاه از 
سوی یک حمله ســایبری جدی اوایل سال جاری میالدی اســت. طبق گزارش رویترز،  »پایگاه 
وزارت خارجه انگلیس هدف حمله ای سایبری قرار گرفته است که قرار نیست جزییاتی از آن منتشر 
شــود«.بنابر گزارش ها، این حمله سایبری به حدی جدی بوده اســت که وزارت خارجه انگلیس 
 BAE Systems  مجبور به برقراری ارتباط با شرکت فناوری اطالعات » بی ای ئی سیستمز اپالید
Applied« شــد تا بتواند راهی برای مقابله با آن بیابد. به تازگی اخبار بسیاری از حمله سایبری به 
نهادهای مختلف کشورهای اروپایی منتشر می شود. به طور مثال، هفته گذشته شرکت توزیع بنزین 
»Oiltanking« آلمان در پی حمله سایبری با اختالل شدید در عملکرد خود مواجه شد و مسئوالن 

نیز گفتند که سیستم های اطالعات هدف حمله سایبری قرار گرفته اند.

الجزیره در مطلبی به قلم »عبد ا... العقرباوی« نوشــت: طی ماه های 
گذشته، منطقه شاهد دیدار های متقابلی در مصر، اردن، لبنان و عراق با 
هدف بررسی طرح های مشــترک برق و گاز رسانی به این دولت ها بود. 
نتیجه این توافق ها، امضای توافق انرژی بین اردن ، سوریه و لبنان از یک 
سو و اردن و عراق، از سوی دیگر، به اضافه توافق گازی مصر و اسراییل بود. 
همزمان،اردن و اسراییل با حمایت امارات، توافقی را امضا کردند تا وارد 
عملیات مذاکره در مورد طرح مشترک تبادل برق و آب شوند. همانطور 
که امارات قرارداد های خرید ســهمیه ای در میدان گازی تمار که تحت 
سیطره اسراییل اســت را به مبلغ ۱.۱ میلیارد دالر، امضا کرد و این اولین 
توافق تجاری بین امارات و اسراییل از زمان عادی سازی روابط میان این 
دو است. با وجود رنگ اقتصادی واضحی که این توافق ها دارد، باید گفت 
توافق های مذکور از ابعاد جغرافیایی سیاســی هم خالی نیست، برای 
مثال، در مورد عراق، بغداد و امان در سال ۲۰۲۰ توافقی را برای ارتباط دادن 
شبکه برق بین دو کشور، امضا کردند و همزمان، عراق توافق مشابهی را 
امضا کرد که هدف از آن، دست یابی به ۵۰۰ مگاوات برق برای تامین نیاز 
جنوب شهر بصره بود. در نهایت، احتماال این توافق ها موجب تقویت نفوذ 
اردن و دولت های خلیج فارس در عراق جهت مقابله با نفوذ ایران می شود 
و این کامال با نقشه آمریکا در راستای جلب هم پیمانان تازه ای در عراق، 
برای دور کردن این کشــور از مدار تهران هم راستاست، چرا که عراق، ریه 
تنفسی مهمی برای ایران در جریان تحریم های آمریکاست. اما پرونده 
مهم دیگری که رقابت منطقه ای در زمینه انرژی، در آن نمود یافته، پرونده 
لبنان است که سوریه در آن نقش مهمی را ایفا می کند. با بحرانی شدن 
موضوع برق در لبنان، که موجب بحران های سیاسی زیادی در آن شد، 
کشور های مختلف برای جذب بیروت به سمت خود، رقابت برای رساندن 
انرژی به لبنان را آغاز کردند. از یک سو، حزب ا... مورد حمایت ایران، برای 
خروج از بحران، بدون نیاز به پرداخت بهای سیاسی گزاف، با استفاده از 
محبوبیت و نفوذ سیاسی خود، تالش می کند و در جهت مقابل، ایاالت 
متحده سعی دارد با همکاری دولت های عربی، تاثیر ایران در لبنان را از 
طریق حمایت از تامیــن برق و گاز لبنان، کاهش دهد. نقشــه آمریکا و 
متحدان آن در این پرونده، متکی بر دو عامل اصلی است، اول انتقال برق 
اردن به لبنان، از طریق دکل هایی که از سوریه می گذرد. اردن حدود ۴۵۰۰ 
مگاوات برق تولید می کند، در حالی که نیــاز داخلی آن، ۳۳۰۰ مگاوات 
است و تنها امکان صادرات ۱۰۰۰ مگاوات دیگر را دارد تا بتواند از درآمد ان 
برای بهبود اوضاع اقتصادی خود اســتفاده کند. امان در این باره و برای 
تامین ۴۰۰ مگاوات برق به لبنان در روز، اعالم آمادگی کرده اســت، اما 
این میزان نمی تواند برای نیاز برق بیروت کافی باشد. گزینه دوم، ارسال 
گاز طبیعی به لبنان، از طریق لوله های گاز عربی است، یعنی یک شبکه 
منطقه ای در امتداد شبه جزیره سینا، اردن و بخش هایی از سوریه تا شمال 
لبنان، برای استفاده از آن در ایستگاه های تولید برق. اما این گزینه اساسا 
به پیامد های بحران سوریه و تحریم هایی که متوجه دمشق شده است، 
برخورد می کند، چرا که شرکت های گاز و برق در سوریه طبق قانون سزار، 
در لیست تحریم های آمریکا هستند. رژیم اشغالگر با تمام توافق هایی 

که به نفع دشمنان منطقه ای اش باشد، مخالف است، همانطور که لبنان 
را به دلیل حضور حزب ا...، دشمن خود می داند، بدون اینکه این مسئله 
مربوط به امنیت این رژیم یا درگیری آن با ایران باشد. دولت بایدن هم 
موافق این دیدگاه اسراییل است و گاهی چشم خود را روی تالش عربی 
برای گازرسانی به لبنان از طریق سوریه، می بندد. با توجه به این مشکالت، 
به اضافه هزینه های مالی و لجستیک انتقال انرژی که فراتر از توان مالی 
وزیربنایی لبنان و سوریه است، تنها گزینه تکیه لبنان به انتقال گاز از طریق 
کانتینر های دریایی و زمینی در دســترس، باقی می ماند، اما مشــکل 
اینجاســت که این گزینه، در وهله اول، به نفع ایران، سوریه و حزب ا... 
است، همانطور که کانتینر های سوخت رسان ایرانی سهم زیادی در تقویت 
جایگاه حزب ا... به عنوان طرفی دارند که توانایی زیادی برای حل بحران ها 
دارد و در مقابل، دیگر طرف های منطقه ای توان فراهم کردن گزینه های 
جایگزین جدید را ندارند. اما با وجود شکست طرح های جایگزین برای 
سوخت رسانی به لبنان، یک حقیقت ثابت باقی است، مبنی بر اینکه رژیم 
اشغالگر شریک مهمی در اینگونه توافق هاست، نه فقط از جهت سیاسی، 
بلکه با مشارکت غیر مستقیم خود در آنها. در سایه فراوانی گاز در اسراییل 
و ادامه صادرات این گاز به دولت های عربی به موجب توافق های صورت 
گرفته بین اسراییل ، اردن و مصر، تامین انرژی که توسط این دو دولت 

انجام شــود، با تکیه بر تفاهم های قبلی آن ها با اسراییل است. با وجود 
مخالفت اسراییل با طرح های انتقال انرژی به لبنان و سوریه، موفقیت 
این طرح ها در نهایت به نفع اسراییل اســت و به آن فرصتی می دهد تا 
بتواند در بخش هــای حیاتی برخی دولت های دشــمن خود در منطقه 
نفوذ کند و از این نفوذ برای امتیاز گیری سیاسی بهره ببرد. این واقعیت 
حاکی از آن است که استراتژی آمریکا مبتنی بر قدرت دادن به اسراییل 
در منطقه و ارتباط دادن منافع دولت های منطقه با این رژیم است، یعنی 
همان تفکر اصلی کــه در معامله معروف ترامپ تحــت عنوان »معامله 
قرن« مطرح شد. فراتر از این، در صورت تداخل پیدا کردن این توافق ها با 
دیگر طرح های مربوط به انتقال سوخت و گاز خلیج فارس به اروپا، رژیم 
اشغالگر جایگاه مهمی در یکی از حیاتی ترین بخش هایی پیدا می کند 
که در اقتصاد دولت های منطقه و نیز استقرار سیاسی و اجتماعی آن ها 
تاثیرگذار است. اما از سوی دیگر، به نظر می رسد این امر خطراتی هم دارد، 
که واضح ترین آنها، ورود اسراییل به خط توافق های گاز و برق در منطقه 
است، که می تواند عاملی برای کاهش انگیزه شرکت ها و طرف هایی باشد 
که در این زمینه فعالیت دارند. با توجه به درگیری اسراییل در درگیری های 
منطقه ای که به زیان استقرار و امنیت آن اســت، تل آویو توانایی تامین 

محیط سرمایه گذاری طوالنی مدت را ندارد.

برنامه تلویزیونی »آرخوس« هلند در مطلبی تفصیلی 
نوشــت : شــبکه ماهواره ای جنجالــی ضدایرانی 
»احوازنا تی.وی.« مستقر در شــهر ریزویک هلند 
با پول سرویس اطالعاتی عربســتان تامین مالی 
شــده اســت. همچنین پول تظاهرات گروه تجزیه 
 طلب ASMLA)حرکه النضال العربی یا االهوازیه(، 
از سوی ســعودی ها پرداخت شــده بود. به گزارش 
ایسنا، براساس تحقیقات برنامه تلویزیونی هلند و 
شــبکه های تلویزیونی دانمارک DR و NRK نروژ، 
مشخص شده که عربســتان یک کانال تلویزیونی 
و حداقل یک تظاهــرات در الهه را تامین مالی کرده 
است. ســران گروه النضال مستقر در دانمارک برای 
سازمان خود در اروپا و شاخه مســلح آن در ایران از 

طریق سرویس اطالعاتی عربستان سعودی مبالغ 
هنگفتی را درخواســت و دریافت کرده بــود.  گروه 
النضال، گروهی اســت که داعیه حمایت از ساکنان  
منطقه خوزســتان ایران را دارد. حبیب جبور، رهبر 
النضــال و دو رهبر دیگر روز جمعه پــس از یک ماه 
محاکمه پشــت درهای بســته در دانمارک به اتهام 
جاسوسی و تامین مالی تروریســم در ایران مجرم 
شناخته شدند. آنها با سرویس اطالعاتی عربستان 
ســعودی همکاری نزدیک داشــتند. با این حال، 
بسیاری از جزییات فاش نشده است. روز دوشنبه، 
یک تحقیق ژورنالیستی مشخص کرد که این گروه 
علیه افرادی در هلند، از جمله فالح عبدا... منصوری، 
فعال مشهور، هم جاسوسی می کرده است. این گروه 

علیه احمد موال نیسی، موسس این گروه که در سال 
۲۰۱۷ در الهه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد نیز 
جاسوسی می کرده است. گروه النضال همچنین در 
خصوص ۱۵۰ نفر از ایرانیــان مقیم هلند و مخالفان 
رژیم ســعودی جاسوســی می کرده اســت. پاییز 
گذشته، دادگاه روتردام یکی دیگر از اعضای النضال، 
را محکوم کرد. به رغم انکارها، او به دلیل هماهنگی و 
تامین مالی حمالتی در ایران طی همدستی با رهبران 

النضال دانمارک، به چهار سال زندان محکوم شد.

یک شبکه هلندی مطرح کرد:

اقدامات ضدایرانی عربستان در هلند

روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطالعیه ای از  برخی تالش ها برای جریان سازی علیه جمهوری اسالمی ایران با سوء استفاده از  انتشار کلیپی از یک 
بانوی ایرانی که قبال کارمند سفارت کنیا در تهران بوده است، ابراز تاســف کرد. روابط عمومی وزارت امور خارجه تصریح کرد: رسانه های ضد انقالب و فارسی زبان 
بیگانه تالش دارند از هر موضوعی برای جریحه دار کردن اذهان عمومی اســتفاده کنند. در این اطالعیه تاکید شده است: در موضوع کارمند ایرانی سابق سفارت 
کنیا، وزارت امور خارجه  به صورت همه جانبه، بی شائبه و به دور از حواشی موضوع را پیگیری کرده و کلیه اقدامات اداری ممکن، اعم از فراخواندن طرف های دعوا، 
تسهیل تبادل مکاتبات و ارتباطات قضایی، استماع نظرات و ادعاها و در نهایت ارائه پیشنهادهایی به دو طرف در خصوص شکوائیه را به تمامی انجام داده است.

همچنین برگزاری جلسه جهت دریافت اطالعات و خواسته های کارمند سابق سفارت و وکیل قانونی ایشان ، دعوت از شخص سفیر کنیا جهت روشن شدن ابعاد 
موضوع، درخواست از سفیر جهت گماردن یک نماینده تام االختیار در این خصوص، ابالغ شفاهی و کتبی خواســته های کارمند سابق ایرانی به سفیر و نماینده 
منصوب وی، برگزاری جلسه با نماینده تام االختیار و نیز برگزاری جلســه با نماینده مالی و حسابداری سفارت در خصوص موضوع پرداختی ها، بخشی دیگر از 

اقدامات وزارت امور خارجه در حیطه مسئولیت های تعریف شده در این خصوص بوده است.

توضیح وزارت خارجه درباره انتشار کلیپی از بانوی ایرانی کارمند سفارت کنیا
نماینده مجلس: 

مذاکرات هسته ای و تبادل 
زندانیان ارتباطی با یکدیگر 

ندارند

خبر روز

وز عکس ر

حضور احمدی نژاد 
در حرم امام)ره(

محمود احمــدی نژاد، رییس 
جمهور دولت های نهم و دهم، 
صبح دیــروز درحالــی برای 
تجدیــد بیعت بــا آرمان های 
انقالب بــه مرقد مطهــر امام 
خمینــی)ره( رفت که ســید 
حســن خمینی به اســتقبال 

او نرفت. 

کیهان:

چرا در قتل همسر نجفی سکوت کردید؟
کیهان نوشت:چند روزی اســت که خبر تلخ قتل فجیع یک زن جوان در اهواز، باعث تاثر عموم جامعه 
شده است. در این میان برخی اظهارنظرهای متناقض در این خصوص توسط رسانه ها و چهره های مدعی 
اصالح طلبی تامل برانگیز است. برای نمونه معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم 
پس از حادثه اهواز در فضای مجازی نوشت: »شــاهد فاجعه دیگری از خشونت خانگی در خوزستان 
بودیم. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم پاسخ دهد سرنوشت »الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان 
در برابر خشونت«چه شــد؟...« این اظهارات خانم ابتکار درحالی است که فراموش نکرده ایم در زمان 
مسئولیت ایشان به عنوان معاون امور زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید، شاهد حادثه پر سر و صدای 
قتل تاسف برانگیز یک زن با شلیک سه گلوله توسط همسرش بودیم؛ اما صدایی از خانم ابتکار به عنوان 

معاون امور زنان و کسی که طبیعتا مسئولیت مهمی در دفاع از حقوق زنان بر عهده داشت، نشنیدیم! 

تکذیب نامه وزیرخارجه به رهبری از سوی »منبع آگاه«
به گزارش مهر ؛ یک منبع آگاه اظهار  کرد: اخبار منتشره در مورد نامه وزیر به مقام معظم رهبری در مورد 
مذاکرات وین از اســاس کذب است. پس از انتشــار مطالبی در خصوص ارسال نامه از طرف حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان به رهبر معظم انقالب در خصوص مذاکرات وین، یک منبع 
آگاه در وزارت امور خارجه این موضوع را تکذیب کرد. این منبع آگاه تصریح کرد: اخبار منتشره در مورد 
نامه وزیر به مقام معظم رهبری در مورد مذاکرات وین از اساس کذب و ادعاهای دیگر مطروحه در این 

خبر هم ساختگی و در راستای اختالف افکنی و تالش برای شکست اجماع ملی در مورد وین است .

نماینده مجلس:

رییسی، مشاورانی ضدمردمی دارد
نماینده پیشــین مردم رشــت در مجلس دهم درباره روند بازپس گیری برخی لوایح مجلس و علت 
افزایش این روند گفت: آقای رییســی آدم دلسوز و زحمت کشی اســت و می خواهد کشور را درست 
کند؛ اما انصافا مشاورانی ضدمردمی دارد و شعارهای او روی زمین مانده است. بازپس گرفتن الیحه 
همسان سازی حقوق بازنشستگان کار بسیار بسیار اشــتباهی بود. این الیحه در سال ۱۴۰۰، ۷۴ هزار 
میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱، ۸۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی 
افزود: فکر می کنم آقای رییسی مشاوران بد و رییس سازمان برنامه و بودجه بسیار ناتوانی دارد. او باید 
یک اقتصاددان را در این سازمان به کار می گرفت نه یک مهندس صنایع را چون کار را بلد نیست، اطالعات 

برنامه و بودجه ای ندارد و هرکس هر چیزی بگوید آن را قبول می کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: 

در مراحل نهایی مذاکرات وین هستیم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به واشنگتن  دیدگاهش را درباره وضع فعلی مذاکرات 
وین  و احتمال به نتیجه رسیدن آن مطرح کرد. به نقل از شبکه فرانس ۲۴، جوزپ بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا که اخیرا به آمریکا سفر کرده بود،درباره پیشرفت مذاکرات وین گفت: نمی دانم 
یک هفته، دو هفته یا سه هفته طول خواهد کشید؛ اما مطمئنا در آخرین مراحل مذاکره هستیم. بورل 
گفت: رسیدن به یک توافق در زمینه لغو تحریم ها و بازگرداندن اقدامات هسته ای ایران به حالت قبل، 
»مهم ترین مسئله است«.وی ابراز امیدواری کرد که گشایشی صورت می گیرد »چون دو طرف از خود 
آمادگی نشان داده اند«. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت که پیش از خروج  دولت 
قبلی آمریکا از توافق هسته ای، ایران به توافق پای بند بوده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 

عالوه بر این، مطرح کرد که روسیه نقش سازنده ای را در مذاکرت وین ایفا می کند.

کافه سیاست

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی، گفت: موضوع تبادل 
زندانیان به مذاکرات هســته ای ارتباطی ندارد و 
اشــکال و نقد ما به هیئت آمریکایی این اســت 
که آن ها تالش می کنند این دو موضوع را به هم 
مرتبط کنند. ابوالفضل عمویی در رابطه با مطرح 
شدن بحث تبادل زندانیان از سوی آمریکایی ها 
در جریان مذاکــرات وین، اظهار کــرد: موضوع 
تبادل زندانیان به مذاکرات هســته ای ارتباطی 
ندارد و اشــکال و نقد ما به هیئت آمریکایی این 
اســت که آن ها تالش می کنند این دو موضوع را 
به هم مرتبط کنند. از همین جهت مصاحبه چند 
هفته قبل رابرت مالی در ایــن رابطه با رویترز به 
نظر ما یک مصاحبه ســازنده  نبود چراکه این دو 
موضوع با هم ارتباطی ندارد. وی ادامه داد: بحث 
هســته ای و مذاکرات ایران و ۱+۴ برای تعیین 
شروطی اســت که آمریکا با اجرای آن می تواند 
به توافق برجام بازگردد. اینکه آمریکا بخواهد در 
این مرحله شرط گذاری کند، باعث تخریب روند 
مذاکرات اســت. عمویی در ادامه بیــان کرد: اما 
فارغ از این مسئله، در موضوع تبادل افراد در بند 
ما فکر می کنیم که ایرانیانی که در آمریکا هستند، 
براســاس رویکردهای ظالمانه تحت بازداشت 
قرار گرفتند. تکرار این موضــوع ادعاهای حقوق 
بشــری آمریکا را باطل می کند. در عین حال از 
جهت حسن نیت و مســائل انسانی این دغدغه 
در جمهوری اسالمی وجود داشــته و سابقا هم 
تکرار شده است که ما بعد از تعیین مجرمیت افراد 
دستگیر شده در ایران که در یک دادگاه پرونده شان 
مورد رسیدگی قرار می گیرد، آماده هستیم برای 
شرایط انســانی آن ها را با افرادی که ظالمانه در 
کشور مقابل در بازداشت هستند، مبادله کنیم. وی 
تصریح کرد: این موضع جمهوری اسالمی موضع 
ثابتی بوده است؛ ما هم به عدم دخالت کشورها در 
روند قضایی رسیدگی به پرونده ها تاکید داریم و 
هم اینکه به مسائل انسانی اهمیت می دهیم. از 
این جهت من فکر می کنم باید موضع جمهوری 

اسالمی را دقیق درک کنند.

بین الملل

الجزیره مطرح کرد: توافقات گازی منطقه با مشارکت اسراییل علیه ایران؟

توافق های اقتصادی با بوی سیاسی
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دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان خبر داد:

ارائه خدمات بانکی در صورت داشتن کارت واکسیناسیون
دبیرکمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان گفت: به بانک های اســتان ابالغ کرده ایم که از 
ارائه خدمات بانکی به افرادی که کارت واکســن کرونا ندارند، خودداری کنند. محمد نورآزادی اظهار 

کرد:  به صورت رسمی به بانک های استان 
اصفهان ابالغ کرده ایم که از ارائه خدمات 
بانکی به افرادی که کارت واکســن کرونا 
ندارند و یا واکســن نزده انــد، خودداری 
کنند. وی گفت: برخی از بانک های استان 
اصفهان اکنون این عملیات را انجام داده 
اند و ســایر بانک ها نیز بــه زودی هیچ 
خدماتی به کســانی که واکسن نزده اند، 
ارائه نمی دهند. نور آزادی افزود: در برخی 
بانک ها تمام کارمنــدان آن به طور کامل 

مبتال به کرونا شده اند و از ســوی دیگر با محدودیت نیرو برای تعطیلی شعب مواجه هستیم. اگر در 
شعبه ای کارمندان به کرونا مبتال شوند؛ اگر در وهله نخست بتوان نیروی انسانی آن بانک را از محل 
دیگری تامین کرد، شعبه تعطیل نمی شود، اما اگر تمام کارکنان یک شعبه مبتال به کرونا باشند، آن 

شعبه برای چند روز تعطیل و بانک ضدعفونی می شود.

اصفهان مشکلی در تامین روغن مصرفی ندارد
مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: هیچ مشــکلی در تامین روغن اساسی مردم 
نداریم با اینکه روغن مورد نیاز ماهانه استان، ۷۵۰۰ تن است. محسن ضیایی اظهار کرد: روغن مورد 
نیاز ماهانه استان اصفهان حدود ۷۵۰۰ تن اســت و با وجود تامین نیاز این کاالی اساسی هیچ گونه 
کمبود روغن در بازار نیست. وی این خبر را در کارگروه تخصصی توزیع شکر و برنج استان اصفهان، اعالم 
کرد و گفت: روغن مورد نیاز حوزه صنف وصنعت همچون تولید کنندگان پولکی ونبات، گز و شیرینی 
برای تولید محصول تامین است و از این بابت مشکلی نداریم. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
اصفهان ادامه داد:کارخانه های قند نقش جهان، اصفهان و دیگر کارخانه های قند اصفهان نیز از ظرفیت 
ذخیره سازی حدود ۵۰ هزار تن شکر برخوردار هستند. اصفهان در تامین شکر مورد نیاز این استان جزو 
۱۰ استان برتر کشور و معین استان های همجوار است. تمام تالش ما این است که فرآیند توزیع شکر و 

برنج از طریق سامانه رهتاب انجام شود تا امکان سوءاستفاده به حداقل برسد.

رییس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان:

قیمت سیب زمینی به 10 هزار تومان خواهد رسید
رییس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان با اشاره به فراوانی سیب زمینی گفت: فعال سیب زمینی نو کیلویی 
۱۳,۵۰۰ تومان و سیب زمینی کهنه هر کیلو ۱۰ هزار تومان به فروش می رسد. »نوروزعلی اسماعیلی« 
در واکنش به مباحثی مبنی برافزایش نرخ ســیب زمینی تا ۵۰ هزار تومان اظهــار کرد: این اظهارات 
غیرکارشناسانه و نادرست است؛ زیرا سیب زمینی از محصوالتی است که فراوان کشت می شود و حتی 
تا سال آینده هم در انبارها موجود است. وی در رابطه با دلیل گرانی اخیر سیب زمینی گفت: به دلیل 
سرمای هوا و مشکالت حمل ونقل و سوءاستفاده برخی سودجویان، قیمت محصول تا حدودی گران 
شد اما دوباره در حال برگشت به قبل است و با گرم تر شدن هوا، قیمت آن به ۱۰ هزار تومان می رسد. 
رییس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان تاکید کرد: مردم نگرانی نداشته باشند؛ هیچ کمبودی در عرضه 
این محصول وجود ندارد. فعال با توجه به زمان برداشت سیب زمینی اصفهان که در فصل تابستان است، 

سیب زمینی جیرفت و کرمان در اصفهان عرضه می شود.

افزایش نرخ رهن و اجاره مســکن با وجود  نفیسه زمانی نژاد
تمهیدات دولت در دوران شــیوع کرونا برای 
حمایت از مستأجران از مباحثی است که گویا اصالح شدنی نیست. بررسی 
وضعیت بودجه خانــوار و توزیع درآمد بیــن خانوارها از شــهری گرفته تا 
روستایی، از روند افزایشی نرخ خرید مسکن و به تبع اجاره آن در طول چهار 
سال اخیر حکایت دارد؛ به طوری که حتی این روزهایی که در پیک اجاره قرار 
نگرفته ایم تالطم بازار و گرانی قیمت اجناس به ویژه نرخ مســکن، هزینه 
اجاره ها را هم افزایش داده است. قطعا آنچه وضعیت این بازار را نابسامان تر 
می کند گرانی زمین، مصالح ســاختمانی و دستمزد ساخت است که تاثیر 
قابل تاملی بر نرخ اجاره ها داشته است؛ زیرا این عوامل باعث افزایش نرخ 
ملک اعم از خانه و یا آپارتمان می شود و مالکان هم نیز بر اساس قیمت فعلی 
ملک خود، اقدام به تعیین رهن و اجاره می کنند. آمار رسمی کشور هم نشان 
می دهد، نرخ مســکن و اجــاره در بلندمــدت، همگام با ســطح عمومی 
قیمت های ســایر کاالها و خدمــات حرکت می کند. در ایــن میان قانون 
مشخصی هم برای اعمال رهن و اجاره وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد.

بازار رهن و اجاره همچنان پرتالطم
از اوایل سال ۹۷ بود که به دلیل بازگشــت تحریم ها، نوسانات بازار مسکن 
افزایش یافت. این اتفاق با کاهش درآمد واقعی افراد همزمان شــد و در 
همین شــرایط به دلیل کاهش قدرت خرید مســکن، میزان اجاره نشینی 

افزایش یافت. البته توان پرداخت بهای اجاره هم در میان خانوارها به دلیل 
کاهش درآمد واقعی و تورم در این بخش از بازار ملک، به شــدت کاهش 
یافت و هرچه گذشت شرایط دشوارتر هم شد. اکنون در حالی شاهد تورم 
بی سابقه مسکن و اجاره ها هستیم که با سیاست های دستوری بنا بر توقف 
افزایش قیمت ها بود؛ به طوری که دولت از سال گذشته با ابالغ مصوبه ای در 
مورد بازار اجاره مسکن، سقف مجاز افزایش اجاره ها را تعیین کرد. اقدامی 
که دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای ســاماندهی بازار اجاره و 
حمایت مستاجران در دوره شیوع کرونا، انجام داد. این ستاد در سال گذشته 
به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دلیل شیوع کووید -۱۹ دستورالعملی را 
در فصل جابه جایی ها ابالغ کرد که بر اساس آن، مالکان در صورت درخواست 
مســتاجر، ملزم به تمدید قرارداد اجاره شــدند و برای تمدیــد قرارداد هم 
عددهایی تعیین شد که صاحب خانه ها مجاز بودند اجاره را تا سقف تعیین 
شــده افزایش دهند و در غیر این صورت مستاجران می توانستند از مالک 
شکایت کنند. در این مصوبه، سقف مجاز افزایش اجاره بها برای تهران ۲۵ 
درصد، برای شهرهای بزرگ و مراکز استان ها ۲۰ درصد و برای سایر شهرها 
۱۵ درصد تعیین شده است. حاال با توجه به بررسی های انجام گرفته و آمار 
موجود، مشخص می شود عمال این سقف های مجاز، در کمتر موردی رعایت 
شده است. این سیاست در حالی دو سال پی درپی در بازار اجاره به کار گرفته 
شد که از همان آغاز اجرای آن برخی از کارشناسان و فعاالن بازار مسکن آن 
را ناکارآمد مطــرح می کردند. اقدام دیگری که دولــت در جهت حمایت از 

مستاجران انجام داد، ارائه وام ودیعه مسکن بود که این مورد هم با موانعی 
روبه رو شد؛ به طوری که بسیاری از دریافت آن صرف نظر کردند، ضمن آنکه 
مبلغ در میزانی نبود که پاسخ گوی مبالغ رهن در کالن شهرها باشد. اکنون 
دولت اعالم کرده، بخشــی از واحدهایی را که در قالب قانون جهش تولید 
مسکن ساخته می شود به بازار اجاره اختصاص خواهد داد که هنوز جزییات 
آن اعالم نشده است. اقدامی که به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن هم 
طی چند سال آینده نتیجه خود را نشان دهد. گفتنی است که این سیاست 
با توجه به زمان بر بودن دوره ســاخت، به معنای انتقال زمان حل مشــکل 
مستاجرها به سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ است؛ در صورتی که تعداد فراوانی مسکن 
خالی آماده برای اجاره وجود دارد که مشکل فعلی مستاجران را حل می کند؛ 
اما هنوز قانون محکمی که مالک را مجبور به اجاره ملک خود کند وجود ندارد.

بهبود بازار اجاره مسکن، نیازمند قوانین جدی تری است
کارشناســان و فعاالن بازار مســکن در ارتباط با میزان تاثیر سیاســت های 
اعمال شده دولت برای سامان بخشی بازار رهن و اجاره و راهکارهای موثرتر 
برای بهبود وضعیت این بخش چــه می گویند؟ »احمد توال« کارشــناس 
مســکن اظهار می کند: احتمال می رود با طرحی مبنی بر قرارگیری بخشی 
از مســکن های نهضت ملی برای اجــاره دادن که دولــت آن را مطرح کرده 
است، شرایط این بازار بهتر شــود اما موضوع آن است که هنوز ساخت این 
مسکن ها آغاز نشده است و شــاید در آینده بتوان روی این اقدام مانور داد. 
وی خاطرنشان می کند: دیگر تمهیدات دولت برای بهبود شرایط بازار اجاره به 
نظر نمی رسد که چندان تاثیری گذاشته باشد. هرچند وام ودیعه تا حدودی 
توان مالی مستاجر را افزایش می دهد؛ اما میزان قابل توجهی نیست. معموال 
در چنین شرایطی، سیاست های دســتوری چندان مفید نیست. همچنین 
»جهانگیری« رییس اتاق اصناف اصفهان اظهار می کند: درحال حاضر در فصل 
رهن و اجاره قرار نگرفته ایم و از پیک آن که در آخر بهار تا اواخر تابستان است، 
عبور کرده ایم اما مستاجران در آن زمان در شرایط بسیار دشواری روبه رو بودند. 
وی تصریح می کند: رهن و اجاره در اصفهان به صورت مهارنشدنی افزایش 
پیداکرده اســت و نرخ های عجیبی برای اجاره یک خانه تعیین می شــود؛ 
به طوری که وقتی اجاره ماهانه ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیونی شــنیده می شود، 
تعجب آور نیســت. رییس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به این پرسش که 
اقدامات دولت که در دوران کرونا در راســتای حمایت از مســتاجران انجام 
گرفت تا چه میزان کمک کننده بود، می گوید: مصوبه ستاد کرونا برای تعیین 
درصد افزایش اجاره تا حدودی تاثیرگذار بود؛ اما مشــکالتی مانند درگیری 
بین مالکان و مستاجران را موجب شد. جهانگیری ادامه می دهد: وام ودیعه 
مسکن نیز کمترین تاثیری بر این بازار نداشــت؛ چراکه هیچ موقع چنین 
وام هایی موثر نبوده است. وی اظهار می کند: پیشنهادی که بارها به مسئوالن 
و متولیان امر داده ایم، ایجاد مصوبه و قانونی برای مقابله با روند افزایشــی 
اجاره ها بوده اســت. اینکه بدون هیچ ضابطه ای و بر اساس عرضه و تقاضا 
مالک نرخ اجاره را تعیین می کند، به دلیل فقدان قوانین کارآمد و جدی است 
در حالی که شرایط کافی برای اجرای چنین مصوباتی در اتحادیه امالک وجود 
دارد اما متاسفانه تاکنون از سوی مسئوالن، هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم.

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
گفت: به طورقطع مجوز واردات ســیب زمینی باعث 
کنترل قیمت آن در بازار می شود و اگر مجوز واردات 
این محصول صادر شود و کولبران بتوانند به راحتی 
و بدون ســختگیری ایــن محصول را وارد کشــور 
کنند، حداقل نیاز سیب زمینی جنوب ایران برطرف 
می شــود. محمدصادق ریاحی با اشــاره به دالیل 
افزایش قیمت ســیب زمینی در بازار، اظهار کرد: در 
ماه های مهر و آبان و در زمان برداشت سیب زمینی، 
شــاهد صادرات این محصول به برخی کشورهای 

اطراف همچون عراق، افغانســتان و ... بودیم. وی 
با بیان اینکه کم آبی نیز باعث کم شــدن سطح زیر 
کشت سیب زمینی در کشور شد، افزود: از سوی دیگر 
بخشی از همین میزان سیب زمینی با سلف خری، 
موجب انحصار در بازار شده اند، همچنین تعداد ۳۰ 
نفر کشاورز قهار در کشــور که عالوه برکشت، توان 
انبارداری و ذخیره سازی این محصول را داشتند، بر 
کمبود سیب زمینی در بازار دامن زدند. همین تعداد 
کشــاورز زمانی که متوجه خأل در بازار می شوند، با 
پیش بینی، کنترل بازار را در دست می گیرند. نایب 
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: 
به پیشــنهاد رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
تهران، اگر مجوز واردات ســیب زمینی از پاکستان 
صادر شــود، می توان این محصــول را با قیمت ۸ 

هزار تومــان در بازار عرضه کرد، این درحالی اســت 
که اکنون قیمت ســیب زمینی نو در میدان میوه و 
تره بار اصفهــان بین ۱۱۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان اســت 
که باید درب مغازه ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان عرضه شود. 
ریاحی تاکید کرد: در حال حاضر سیب زمینی نو به 
فراوانی در بازار وجود دارد و افزایش قیمت مربوط 
به این مدل است و سیب زمینی های کهنه حدود ۲ 
هزار تومان در بازار ارزان تر عرضه می شود. وی درباره 
فروش سیب زمینی در سامانه ، اظهار کرد: هنوز این 
موضوع به این اتحادیه ابالغ نشده، اما تجربه نشان 
داده که دولت در هر بازاری دخالت کند، شرایط بدتر 
می شود، در حالی که تنظیم بازار براساس عرضه و 
تقاضا باید انجام شود، مسئوالن باید به دنبال حل 

خأل ها باشند.

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

واردات، بازار سیب زمینی را آرام می کند

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای اسالمی شهر 

اصفهان تاکید کرد:

رفع معضالت زاینده رود در 
سایه تعامل و تفاهم

خبر روز

معاون استاندار اصفهان: 

دهاقان، ظرفیت های خوبی در بخش کشاورزی دارد
معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتانداری اصفهان گفت: شهرســتان دهاقــان ظرفیت ها 
و توانمندی های خوبــی در بخش کشــاورزی و صنایع مرتبط بــا آن و گلخانه هــا دارد. امیررضا 
نقش روز سه شنبه در ســفر به دهاقان 
در جنوب غرب اصفهان، اظهار داشــت: 
احداث شــهرک های گلخانه ای در کنار 
تاسیسات ساخت آنها در این خطه یکی 
از فعالیت های موثر بخش کشــاورزی 
اســت. وی تصریح کرد: چنــد ماه اخیر 
نخستین گلخانه آموزشی کشور با سرمایه 
گذاری پنج میلیــارد ریالــی خیران در 
یکی از هنرســتان های دهاقــان افتتاح 
شــد که نشــان از همین توانمندی ها و 
کارآمدی هاست. معاون استاندار اصفهان با بیان اینکه این منطقه قطب گلخانه های استان اصفهان 
محسوب می شــود، افزود: طبق گزارش ها، ۲۴۷ هکتار گلخانه زیر کشت در  منطقه دهاقان وجود 

دارد. 
نقش با  تاکید بر حل مشکالت تولیدکنندگان و کارآفرینان، خاطر نشــان کرد:  موارد یا مشکالتی 
که عنوان می شــود به ســتاد رفع موانع تولید اعالم شــوند تا برای حل و فصل آنها چاره جویی و 
تصمیم گیری شود. وی تصریح کرد: رضایتمندی خوبی در موضوع رفع موانع بخش تولید و صنعت 
ایجاد شده و مشــکالت یکی پس از دیگری در حال مرتفع شدن است که در این رابطه با همکاری 

بانک ها مصوباتی را به سرانجام رسانده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با یادآوری اینکه رویکرد استان به سمت صنایع 
با فناوری برتر و غیرآالینده اســت، گفت: شهرستان های اســتان نیز هر کدام باتوجه به امکانات، 
ظرفیت ها، نیروی انسانی و ســرمایه گذار و البته هدایت مدیران می توانند در این زمینه تسهیل گر 

باشند.
فرماندار دهاقان نیز اظهار داشت: طرح های زیادی برای افتتاح در شهرستان وجود داشت که به دلیل 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی امکان افتتاح همه آنها نبود.
علی جمشیدیان به نبود شبکه جمع آوری فاضالب در محله مسکن مهر اشاره و ابراز امیدوای کرد با 

همکاری مسئوالن استان مشکل این محله و ساکنان آن حل شود.
وی، عدم وجود کمربندی در دهاقان را مشکل مهم دیگر این خطه برشمرد و اظهار داشت: احداث 

این کمربندی تلفات احتمالی را نیز کاهش خواهد داد.
احداث مسیر کندروی فضای سبز بلوار انقالب، کارگاه بسته بندی سبزیجات، خانه بهداشت روستای 
علی آباد و افتتاح بوستان نماز مسکن مهر از جمله طرح های افتتاح شده در دهاقان با حضور معاون 

استاندار اصفهان بود.

در ارزیابی مرکز پژوهشکده غالت کشور صورت گرفت؛

اصفهان؛ پرچم دار تولید نان سالم در کشور
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفت: چند ســالی اســت در ارزیابی های مرکز 

پژوهش های غالت کشور، اصفهان در تولید نان باکیفیت و سالم در کشور پیشتاز است.
محسن ضیایی، نان هایی که در این استان پخت می شود را شامل سنگک، بربری، تافتون و لواش 
یارانه ای ونیمه یارانه ای برشــمرد و افزود: عمده نانوایی های این استان نان تافتون و لواش تولید 
می کنند. محسن ضیایی افزود: حدود چهار هزار و ۸۵۰ واحد نانوایی در استان اصفهان فعال است 

که حدود هزار و ۵۰۰ واحد آن در شهرستان اصفهان واقع شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

یک فعال حوزه مشاغل خانگی گفت: موضوع فروش محصوالت تولیدی مشاغل خانگی بسیار اهمیت دارد و اگر این تولیدات به فروش نرود، افراد انگیزه ای برای ادامه 
کار در این حوزه نخواهند داشت. فاطمه اصالنی با اشاره به مدت کوتاه فعالیت خود در حوزه مشاغل خانگی در رشته خیاطی، اظهار کرد: به عنوان پیشران در شهرستان 
فریدون شهر به حدود هفت نفر در این رشته آموزش می دهم. وی افزود: متاسفانه امروز به منظور فعالیت در حوزه مشاغل خانگی محل مشخصی برای آموزش افراد 
نداریم و در این خصوص، به فرمانداری و دیگر بخش ها مراجعه کرده ایم که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده ایم. این فعال حوزه مشاغل خانگی با اعتقاد بر اینکه برای 
توسعه مشاغل خانگی امروز موضوع فروش و بازاریابی در اولویت است، گفت: تا زمانی که بازار خوبی برای محصوالت تولیدی مشاغل خانگی نباشد، نمی توان به توسعه 
این دسته مشاغل امیدوار بود، به عنوان مثال در منطقه فریدون شهر استقبال چندانی از تولیدات مشاغل خانگی نمی شود. وی افزود: اگرچه آموزش در این حوزه مهم 
است، اما موضوع فروش محصوالت تولیدی بسیار اهمیت دارد و اگر تولیدات مشاغل خانگی به فروش نرود، افراد انگیزه ای برای ادامه کار در این حوزه نخواهند داشت. 
اصالنی ادامه داد: اگر حمایت درستی از فعاالن حوزه مشاغل خانگی توسط مسئوالن نشود، افراد فعال در این دسته از مشاغل دلسرد شده و از کار رها می شوند. وی 
گفت: آموزش های مجازی جهاد دانشگاهی در حوزه مشاغل خانگی مناسب است، اما اگر این آموزش ها حضوری و متمرکز بر حوزه فروش و بازاریابی باشد، بهتر است.

تولیدات مشاغل خانگی فروش نرود، انگیزه ای برای کار نمی ماند

اوضاع نابه سامان در 
گمرک بوشهر  

گمرک بوشــهر یکی از گمرکات 
مهم و حیاتی کشــور اســت که 
نقش مهمی در صادرات و واردات 
کاال دارد. اکنــون در این گمرک 
تعداد زیادی خودروی ســواری 
توقیفی، ماشــین آالت سنگین 
راه سازی، انواع مواد اولیه و گاهی 
تجهیزات خط تولید و حجم قابل 
توجهی کاال در شرایط نامناسب 

نگهداری می شود.

وز عکس ر

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: توجه به 
مدیریت مصــرف و صرفه جویــی و اقدامات 
تعاملی و تفاهمی استانی و منطقه ای، راهکار 
حل مشکل جاری شدن زاینده رود است. مجید 
نادراالصلی با اشاره به عدالت آبی و حوضه آبریز 
زاینده رود، تصریح کرد: حدود دو دهه است که 
مسئله آب و معضالت آن گریبان گیر زاینده رود 
شده است، سراب ما به دالیل مختلفی مانند 
کاهش نزوالت آسمانی، دچار کمبود آب است 
و این معضل ابعاد متفاوتی دارد که باید مورد 
توجه قرار گیــرد. وی افزود: جریــان دائمی 
زاینده رود باید برقرار و زنده باشد، چرا که این 
امر نه تنها برای اصفهان بلکه برای فالت مرکزی 
ایران منفعــت دارد و اثرات وضعــی آن برای 
همگان مشخص است. نادراالصلی با اشاره به 
معضالت خشکی زاینده رود، خاطرنشان کرد: 
یکی از معضالت ناشــی از خشکی زاینده رود 
فرونشست زمین اســت که اگر چاره ای برای 
آن اندیشــیده نشــود تاریخ ملتی را خواهد 
بلعید، در شورای اسالمی شهر نیز در نظر داریم 
مجموعه ای از آنچه باعث بروز چنین پدیده ای 
شده است را جمع آوری و به دنیا عرضه کنیم. 
وی اضافه کرد: وقتی در ســراب آب کم است، 
باید مصرف را مدیریت کرد و این مدیریت باید 

از سراب تا پایاب انجام شود. 
ســراب زاینده رود، کوه های زاگرس و در کنار 
قوم غیور بختیاری اســت و آن ها اذعان دارند 
که اصفهان خاستگاه و جایگاه زندگی بسیاری 
از آنهــا بوده اســت. رییس کمیســیون ویژه 
آب و مناطق کم برخوردار شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان تاکید کرد: منافــع اصفهان و 
چهارمحال وبختیاری به هم گره خورده است، 
بنابرایــن باید امروز داشــته های خود را روی 
هم بریزیم و بر اساس شــرایط آن را تقسیم 
کنیم، البته در مصارف و برداشت ها باید دقت 

بیشتری شود.

عکس: میزان

نرخ رهن و اجاره در اصفهان به صورت مهارنشدنی افزایش پیداکرده است؛

وضعیت بس ناجوانمردانه سخت است!
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رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری:

سینماداری برای بخش خصوصی سودآور نیست

کمبود سالن های سینمایی همواره یکی از مشــکالت فیلم ها در زمان 
اکران عمومی است. پیش از این ساخت ســالن سینما در سالن های 
تجاری با امتیازات و انتظارات زیادی روبه رو بود و بخش خصوصی فکر 
می کرد که سینما سودآور نیست و ضررهای اقتصادی به بار می آورد پس 
باید دولت از این بخش حمایت کند در واقع آن ها منتی بر سر سینمای 
کشور می گذاشتند تا در مجموعه تجاری شان یک یا دوسالن را به سینما 
اختصاص داده و در ازای آن انتظار تخفیفاتی داشتند. این تخفیفات در 
قانون هم لحاظ شده بود. در این خصوص حجت ا...شیروانی با اشاره به 
اقدامات انجام شده در این استان در امر سالن سازی و تجهیز سینماها 
عنوان کرد: سینما بهمن این استان که از جمله سینماهای مصادره ای قبل 
از انقالب بود، در اختیار حوزه هنری اســت و در سال ۸۸ بازسازی شد. 
این سینما در ابتدا تک سالن بود و به همت موسسه بهمن سبز همزمان 
با فراگیری ویروس کرونا و تعطیلی موقت سینماها تجهیز شد و  در حال 
حاضر بعد از دو سال به یک پردیس ســینمایی با چهار سالن مسقف و 
سالن نمایش روباز تبدیل شده است. وی افزود: پیش از این به دلیل تک 
سالن بودن این سینما به لحاظ تنوع نمایش فیلم ها، محدودیت داشتیم؛ 
اما اکنون همزمان ۴ یا ۵ فیلم در سالن های سینما بهمن نمایش داده 
می شود و این احترام به سلیقه متنوع مخاطبان است و آن ها را در انتخاب 
فیلم دلخواه شان محدود نمی کند. هزینه این بازسازی و تجهیز نیز تماما 
توسط حوزه هنری و موسسه بهمن سبز تامین شد و به جز مساعدت های 

قانونی و معنوی سایر دستگاه ها، حمایت های مادی به این منظور صورت 
نگرفت. شیروانی درباره میزان استقبال مخاطبان بعد از تجهیز سالن ها 
عنوان کرد: خوشبختانه مردم نیز از این وضعیت راضی هستند و مراسم 
افتتاحیه نیز با حضور مدیران حوزه هنری و مردم صورت گرفت. البته هنوز 
به دلیل شیوع کرونا شاهد استقبال چندان گسترده نیستیم. ضمن این که 
خود فیلم ها نیز در میزان فروش تاثیر دارند. با این حال در سه شنبه های 
دارای بلیت نیم بها سالن ها پر می شــوند. این در شرایطی است که در 
شهرکرد هوا بسیار سرد است و رفت و آمد دشوار است. شیروانی درباره 
میزان سهم بخش خصوصی در امر سینماداری و توسعه زیرساخت های 
سینمایی بیان کرد: قبال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یکی از 
سالن هایش را به نام سینما غدیر به سالن نمایش فیلم تبدیل کرده بود. 
سینما سیار نیز توسط انجمن سینمای جوانان تاسیس شد و یک سالن 
از آموزش و پرورش نیز در بروجن به نمایش فیلم اختصاص داده شد، اما 
نتوانست موفق شود. به نظرم با کل جمعیت کمتر از یک میلیونی استان 
چهارمحال و بختیاری شاید راه اندازی سالن ها ی کوچک توسط بخش 
خصوصی موفق باشــد، اما هزینه اداره روزمره سینماها و تامین حقوق 
نیروهای انسانی بسیار زیاد است و برای بخش خصوصی سودآور نیست. 
به طور کلی از مسیر فرهنگ نمی توان به طور مطمئن به درآمد رسید مگر 
اینکه الگوی مال ها و مراکز خرید تجاری اتفاق بیفتد. سینمابهمن استان 

در حال حاضر پاسخگوی نیاز مخاطبان سینماست.

نمایش 40 فیلم جشنواره فجر در 
مناطق بدون سینمای بام ایران

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال  و بختیاری گفت: تعدادی از فیلم های چهلمین 
جشنواره فیلم فجر با استفاده از سینماسیار به زودی در 
۴۰ روســتا و منطقه بدون سینمای اســتان به نمایش 

گذاشته می شود.
شــهرام فرجی با بیان اینکه تاکنون چهار فیلم از مجموع 
فیلم های حاضر در چهلمین جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر برای نمایش سیار در مناطق بدون سینما در اختیار 
ایــن اداره کل قرار گرفته اســت، افزود: اگر چــه بنا بود 
نمایش سیار این تعداد فیلم همزمان با برگزاری جشنواره 
در تهران در استان ها نیز اجرایی شود ؛اما به دلیل وضعیت 
اقلیمی و سردی هوا این برنامه در چهارمحال و بختیاری 

با تاخیری ۲ هفته ای برپا خواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هر فیلم مجوز ۱۰ نمایش 
ســیار را دارد، برنامه ریزی برای هدف گذاری ۴۰ روستا و 
منطقه بدون سینمای استان به منظور نمایش این تعداد 

فیلم در حال انجام است.
فرجی احتمال افزایش تعداد فیلم های بخش نمایش 
ســیار جشــنواره بین المللی فیلم فجر و پوشش تعداد 
بیشتری از روستاها و مناطق بدون ســینمای استان را 
در این برنامه یادآور شد و در ادامه در خصوص استقبال 
عمومی از نمایــش همزمــان فیلم های جشــنواره در 
سه سینمای شــهر شــهرکرد گفت: حضور تماشاگران و 
عالقه مندان به فیلم در سالن های نمایش سینمای غدیر 
و پردیس سینمایی بهمن مطلوب است و امید می رود تا 

۲۲ بهمن با روندی صعودی پیش برود.
معاون هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان آمــار تماشــاگران مراجعه کننده به 
سالن سینمای اندیشــه واقع در فرهنگســرا را چندان 
رضایت بخش ندانســت و درباره علل آن نیز افزود: این 
ســالن نمایش به تازگی افتتاح شــده و هنــوز فرصت 
معرفی آن به شــکل مناسب فراهم نشــده است؛ اما با 
توجه به امکانات حاشــیه ای همچون توقفگاه مناسب و 
بهره برداری از کافی شاپ و دیگر بخش های خدماتی در 
آینده جایگاه مناســبی در بخش ظرفیت های سینمایی 

استان خواهد داشت.

معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی 
چهارمحــال و بختیاری گفــت: در ســال ۱۳۹۹_۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ پــروژه و طرح 
تحقیقاتی در این مرکز انجام شد که بیش از ۱۰۰ مقاله از این طرح های تحقیقاتی در 
مجالت علمی و پژوهشی داخل و خارج از ایران نیز به چاپ رسید و براساس این 
طرح های انجام شده سه دستاورد مهم پژوهشی در سال ۱۴۰۰ رونمایی شد. فرود 
صالحی افزود: اولین طرحی که در این مرکز رونمایی شد »تهیه نقشه مخاطرات 
طبیعی استان با استفاده از یادگیری ماشین« بود. وی ادامه داد: در چهارمحال و 
بختیاری مخاطرات طبیعی بسیاری مانند لغزش، سیل، بهمن، فرونشست زمین، 
آتش سوزی و... وجود دارد، بنابراین براساس الگوریتم های نقشه برداری برای این 
مخاطرات طبیعی نقشه هایی تهیه شد که در این نقشه ها میزان ریسک هر یک از 
خطرات طبیعی در هر نقطه از استان قابل مشاهده است و بر این اساس حدود ۱۱ 
درصد از استان در معرض خطر بهمن برفی، ۱۱ درصد مستعد خطر آتش سوزی و 
در ۸/۹ درصد خطر رانش زمین وجود دارد، یعنی تقریبا در ۵/۱۶ درصد از اســتان 
احتمال وقوع خطرات بیان شده وجود ندارد، اما در ۵/۸۳ درصد از استان حداقل 
یک یا چند مورد از این خطرات را خواهند داشــت که تهیه این نقشه می تواند در 
برنامه ریزی جهت جلوگیری و کاهش خطرات ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد. 
صالحی عنوان کرد: پهنه بندی مقدار عناصر در برگ گندم در اراضی دشت شهرکرد 
و پهنه بندی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک دشت شهرکرد دو مورد دیگر 
از طرح هایی اســت که در مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری رونمایی شــد. معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در 
صورتی که از وضعیت عناصر غذایی قابل جذب خاک آگاهی وجود داشته باشد، 
می توان برنامه ریزی صحیحی برای کشت محصوالت کشاورزی انجام داد، بنابراین 

الزم است نقشه های حاصلخیزی هر قســمت از زمین پیش از شروع به کار تهیه 
شود، زیرا در این صورت امکان مدیریت اصولی بر نهاده ها و امکانات قابل انجام 
است. وی تصریح کرد: هدف از پژوهش های انجام شده تعیین خصوصیت های 
فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک دشت شهرکرد، تعیین پراکنش و دامنه 
تغییرات و ویژگی های مزارع گندم دشت شهرکرد، تهیه نقشه های پهنه بندی عناصر 
در برگ گندم همچنین تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک شهرکرد با 
استفاده از تکنیک های GRS و RS اســت. صالحی یادآور شد: این طرح ها در 
سازمان هایی مانند جهادکشاورزی کاربرد دارند، همچنین بهره برداران کشاورزی 
در دشت شهرکرد می توانند از این دو طرح استفاده کنند، زیرا این نقشه ها به صورت 
گرافیکی و کاربردی تهیه شده که روی تلفن همراه هوشمند نیز نیز قابل رویت است. 

رییس هیئت مدیره شرکت شــهرک های کشاورزی وزارت جهادکشاورزی با 
اشاره به خشکسالی و ضرورت توسعه گلخانه ها گفت: هم اکنون ۴۸ هزار هکتار 

فضا برای شهرک های کشاورزی کشور مطالعه شده است.
فرزاد زلقی تاکید کرد: هم اینک ۳۰۱ شــهرک کشاورزی با کاربری گلخانه ای، 

دامپروری و شیالت در سطح کشور فعالیت دارد.
وی با اشــاره به مطالعه ۴۸ هــزار هکتار زمین برای راه اندازی شــهرک های 
کشاورزی در کشور افزود: از این سطح یک هزار و ۲۰۰ هکتار بهره برداری و بقیه 

مطالعات انجام شده است.
زلقی تصریح کرد: زیرساخت های این سطح فضای شهرک کشاورزی به علت 
کمبود منابع مالی تامین نشــده و نیازمند حضور سرمایه گذاران برای توسعه 

سرمایه گذاری است.
وی یادآور شد: شرکت شهرک های کشاورزی برای کاهش هزینه های تولید، 
رعایت الگوی کشت، تولید محصوالت صادرات محور، صرفه جویی در انرژی و 
آب، حفاظت آب و خاک، بهبود تولید، اشتغال پایدار به ویژه در حوزه روستاها 
و افزایش بازدهی تولید تشکیل شده و امید است دولت سیزدهم برنامه های 

اساسی توسعه شهرک های گلخانه ای را در دستور کار قرار دهد.
رییس هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی کشور اظهار داشت: با توجه 
به مشکالت و کمبودهای مرتبط با منابع آب باید به سمت و سوی کشت های 
متراکم، کنترل شــده و با مدیریت اقتصادی برویــم و  امیدواریم در دولت 
سیزدهم حداقل ۵۰ درصد زیرساخت ها و ســرمایه گذاری های شهرک های 

کشاورزی در کشور محقق شود.
زلقی تاکید کرد: راه اندازی هر هکتار گلخانه در شــهرک های کشــاورزی ۱۰۰ 
میلیارد ریال سرمایه گذاری نیاز دارد و باعث ۳۵۰ تن تولید و ۱۲ اشتغال زایی 

می شود.
وی افزود: البته احداث هر هکتار گلخانه شیشه ای در شهرک های کشاورزی 
۲۵۰ میلیارد ریال نیاز دارد که این نوع گلخانه هم اکنون در خرم آباد، جلفا و تهران 

با سرمایه گذاری باال و فناوری پیشرفته فعال شده است.
رییس هیئت مدیره شرکت شــهرک های کشاورزی کشــور تصریح کرد: در 
چهارمحال و بختیاری ۲۴۰ هکتار شهرک کشاورزی راه اندازی شده و مطالعه 
۷۰۰ هکتار فضای جدید با هدف افق توسعه اســتان در دستور کار قرار گرفته 

است.
زلقی یادآور شد: برای مطالعه این سطح شــهرک کشاورزی در چهارمحال و 

بختیاری ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار ملی اختصاص می یابد.

مطالعه 48 هزار هکتار فضا برای شهرک های کشاورزی کشوررونمایی از سه طرح تحقیقاتی در چهارمحال و بختیاری

دعوت از مناطق آزاد تجاری برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه 
اقتصادی شهرکرد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری از شــورای عالی مناطق آزاد تجاری و سایر ســرمایه گذاران برای 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی اســتان دعوت کرد و گفت: واحدهایی نظیر صنایع غذایی، 
سلولزی، دارویی، کشاورزی و خدماتی قابلیت استقرار در این منطقه را دارند. غالمعلی حیدری در دیدار 
با سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری با اشاره به اینکه توسعه استان های محروم نیازمند 
سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی، نهادها و شرکت های خصوصی و نیمه دولتی است، اظهار کرد: 
پروژه های نیمه تمام متعددی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که سرمایه گذران می توانند برای 
تکمیل آن ها ورود پیدا کنند. استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی 
چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: این پروژه از سالیان قبل در استان آغاز شده ، اما باتوجه به هزینه بر 
بودن ایجاد زیرســاخت ها، شرایط برای اســتقرار واحدهای صنعتی پیش بینی شده در این منطقه 
فراهم نشده است. وی افزود: در منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری قابلیت های خوبی در 
زمینه سرمایه گذاری برای واحدهای تولیدی از جمله تولید مکمل بر پایه شیرخشک، پایانه صادرات و 
سورتینگ بسته بندی میوه و سبزیجات، فرآوری و بسته بندی سیب زمینی، تولید پوره انواع میوه و .... 
وجود دارد. وی تاکید کرد: مناطق آزاد تجاری می تواند برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی 
چهارمحال و بختیاری ورود کند، مساحت این منطقه ویژه ۳۹۱ هکتار است که ۲۱۵ پالک در این منطقه 
پیش بینی شده است، همچنین تاکنون ۳۹ پالک به متقاضیان واگذار شده است، واحدهایی نظیر 
صنایع غذایی، سلولزی، دارویی، کشاورزی و خدماتی قابلیت استقرار در این منطقه را دارند. حیدری 
در پایان یادآور شد: مناطق ویژه اقتصادی دارای قابلیت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری هستند، 
بنابراین از سرمایه گذاران دعوت می شود طرح های توجیهی خود را برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه 

اقتصادی چهارمحال و بختیاری ارائه دهند.

 کلیات طرح منطقه نمونه گردشگری شیدا در 
چهارمحال و بختیاری مصوب شد

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: کلیات 
طرح منطقه نمونه گردشگری شیدا )پاک بوم( در شورای  عالی معماری و شهرسازی کشور به تصویب 
رسید. علیرضا جیالن در نشست شورای  عالی معماری و شهرسازی که با حضور وزیر راه و شهرسازی 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزارش شد، اظهار کرد: کلیات منطقه نمونه گردشگری شیدا بعد از حدود ۱۴ 
سال مصوب شد. سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به انجام اصالحات جزئی در روند اجرای طرح منطقه نمونه گردشگری شیدا )پاک بوم(، 
افزود: مجری و سرمایه گذار این طرح باید سریع تر وارد عمل شوند. وی خاطرنشان کرد: منطقه نمونه 
گردشگری شیدا در ۹۹ هکتار از زمین های ملی پالک یان چشمه در شهرستان بن طراحی شده است.

آخر هفته پر بارش در انتظار چهارمحال و بختیاری
معاون توسعه، پیش بینی و مخاطرات جوی هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص آخرین 
وضعیت جوی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: براساس الگوهای هواشناسی، پیش بینی می شود 
امشب یک سامانه بارشی به تدریج وارد استان شود که تا ساعات اولیه روز یکشنبه به فعالیت خود 
ادامه می دهد و در این مدت به تناوب موجب بارش برف و باران و گاهی وزش باد نسبتا شدید موقتی 
خواهد شد. معصومه نوروزی ، افزود: پیش بینی می شود در اثر فعالیت این سامانه بارشی در مناطق 
غربی اســتان مانند کوهرنگ، اردل و لردگان بارش  ها از شدت بیشتری برخودار باشند، همچنین با 
توجه به بارش برف و وزش باد انتظار وقوع کوالک در گردنه های استان و لغزندگی سطح جاده ها در 

این مدت وجود دارد.
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مفاد آراء
11/68 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060302031000909-1400/10/26 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر پوربافرانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 4 صادره از نایین در دو دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی 
یک باب خانه به مساحت ششدانگ 333 متر مربع پالک قسمتی از 6129  اصلی واقع 
در  بافران بخش 2 ثبت نایین خریداری عادی و مع الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر 
عرب بافرانی مالک رسمی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/21
م الف: 1263592 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین

مفاد آراء
11/69 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060302031000910-1400/10/26 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مســیب 
پوربافرانی فرزند حسین بشماره شناســنامه 20 صادره از نایین در چهار دانگ مشاع 
از ششــدانگ مفروزی یک باب خانه به مساحت ششــدانگ 333 متر مربع پالک 
 قســمتی از 6129  اصلی واقع در  بافــران بخش 2 ثبت نایین خریــداری عادی و 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر عرب بافرانی مالک رسمی  محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/21
م الف: 1263539 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین

تحديد حدود اختصاصي
 1400 /11 /17 11 شــماره نامــه : 140085602025014382- /70 
چون تحدید حــدود ششــدانگ یکباب مغازه پــالک شــماره 1931 فرعی از 
17/995  واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتي به نام  محمد 
 امین عســگری رنانی فرزند محمد تقی در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیراز ماده 15 قانون 
 ثبت و بر طبــق تقاضاي نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم در روز یک شــنبه 
مورخ 1400/12/15 ساعت 9  در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد  و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست 
 به مراجــع ذیصالح قضایــي گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و بــه این اداره 

تسلیم نماید.   
تاریخ انتشار: 1400/11/21 

م الف: 1273749
 ابوالفضــل شــهریاری نائینــی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 

غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت موضوع تبصره 3 ماده 120
 11/71 شــماره نامــه: 140085602015003980-1400/11/16 خانــم 
 سمیه عابدی فرزند حســن با ارائه گواهی حصر وراثت مرحومه پروانه طاهر زاده
 مدعی گردیده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 
509 فرعــی از 658- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهــان که در صفحه 301 
 دفتر 1- امالک بــه نام خانم پروانه طاهر زاده ثبت و ســند مالکیت به شــماره

  ســریال 778833 صــادر و تســلیم گردیــده اســت و در حال حاضر ســند 
 مالکیت پالک فوق الذکر نزد احدی از وراث به نام عباس عابدی ریزی می باشد
  کــه طــی اخطاریــه شــماره 11362 مــورخ 1400/11/04 بــه نامبــرده
  اخطار گردید که ظرف مدت 10 روز نسبت به تحویل سند مالکیت مزبور به این
 اداره اقدام نمایند.  لیکن طبــق گواهی دبیرخانه، تاکنون ســند مالکیت مزبور 
 تحویل ایــن اداره نگردیده لذا بــا توجه به مراتــب فوق و در اجــرای تبصره 
3 ماده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شــود و چنانچه 
دارنده ســند مالکیت بدون مجوز قانونی  ظرف مهلت 10 روز از تاریخ انتشار این 
آگهی ســند مالکیت پالک فوق را تسلیم این اداره ننماید، ســند مالکیت وراث 
متوفی با رعایت کلیه مقررات قانونی و وفق تبصره 3 ماده 120 آیین نامه قانون 

ثبت صادر و تسلیم خواهد شد.  
م الف: 1274062 مصطفی شمســی رئیس اداره ثبت و اســناد و امالک 

شهرستان لنجان
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راهپیمایی 22 بهمن اصفهان به صورت خودرویی و موتوری 
خواهد بود

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان از برگزاری خودرویی و موتوری راهپیمایی ۲۲ 
بهمن خبر داد و گفت: روحیه انقالبی بین دستگاه ها در اجرای برنامه های دهه فجر حاکم است.

محمــد علــی احمــدی، در نشســت 
برنامه ریزی برنامه هــای مربوط به روز 
۲۲ بهمن بــا مســؤوالن مربوطه گفت: 
برنامه های دهــه فجر به دلیــل کرونا 
تعطیل نمی شود و سیاست دولت هم بر 
تعطیل کردن به دلیل کرونا نیست بلکه 
برای هر فعالیتی شیوه نامه ای اجرایی 
منحصر بفرد بر اســاس دســتورالعمل 
های بهداشتی تعیین خواهد شد.  وی 
ادامه داد: طبق گزارشات دریافت شده 

در خصوص فعالیت های نهادهای مختلف از جمله بســیج، صدا و ســیما، شهرداری، ستاد نماز 
جمعه، جبهه فرهنگی، گروه های مردمی و ... با توجه به روحیه همکاری و خیرخواهی نسبت به 
یکدیگر و با توجه به کمبودهایی که در حوزه های مختلف وجود داشت، برادرانه بتوانیم یکدیگر را 
نقد کنیم.  رییس شورای هماهنگی تبلیغات استان اصفهان خاطر نشان کرد: امروزه شاهد هستیم 
که دســت همکاری به  یکدیگر داده ایم و روحیه انقالبی حاکم شده اســت و از این روحیه باید 
قدردانی کرد. وی با بیان اینکه همچنان کم و کاستی ها وجود دارد، گفت: الزم است اطالع رسانی 

فعالیت های نهادهای مختلف در خصوص دهه فجر بیشتر انجام شود.  
برخی از نهادها از فرصت خدمت رسانی ویژه به مردم  در این ایام و فراهم بودن بستر مناسب جهت 
مالقات های مردمی اســتفاده نکردند و برخی دیگر   از نهادها  این اقدام را در جای جای  استان 
رواج دادند و این مسئله با روحیه انقالبی قابل حل اســت ،ولی برخی از مدیران ادارات حتی به 

آذین بندی در  ایام دهه فجر همت نکردند.

جذب ۷00 نفر در آزمون استخدامی قوه قضاییه در اصفهان
آزمون اســتخدامی قوه قضاییه برای جذب ۹۶۰۰ نفر در دستگاه قضایی، توسط معاونت آموزش 
جهاددانشگاهی، همزمان با سراسر کشــور در اصفهان برگزار می شــود و قرار است بیش از ۷۰۰ 
اصفهانی در این آزمون پذیرش شوند. رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با بیان اینکه ثبت نام 
برای شرکت در این آزمون از ۱۹ بهمن ماه آغاز شــده و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد، گفت: عالقه مندان 

واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
مهدی ژیانپور، افزود: اســتخدام در این آزمون عمدتا از میان رشــته های علوم انسانی است که 
شرایط سنی داوطلبان برای دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر 

۳۵ سال و برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و دکتری ۳۸ سال است.
وی از جذب بیش از ۷۰۰ نیرو در اســتان اصفهان در این آزمون خبر داد و گفت: ۵۶۱ نفر به عنوان 
متصدی امور دفتری، ۱۰۵ نفر مســئول ابالغ و اجرا، ۷۷ نفر ماشــین نویس، ۳۴ نفر برای عنوان 
شــغلی کاردان اقدامات تامینی و تربیتی و یک نفر مســئول خدمات مالی در اصفهان پذیرش 
خواهند شد. رییس جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان خبر داد: آزمون استخدامی قوه قضاییه در 
۳۱ استان کشور به صورت همزمان در نیمه دوم اسفندماه برگزار می شود.وی تأکید کرد: داوطلبان 
متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون اســتخدام کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰، باید در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شــرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم 

کردن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، نسبت به ثبت نام اینترنتی در آزمون اقدام کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

کسری ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان  در  حدیث زاهدی
جمع خبرنگاران با بیان اینکه نزدیک به سه 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت استان اصفهان این بیمه هستند ، اظهار کرد 
: این افراد در قالب بیمه ، مستمری بگیر یا کارفرما با خانواده هایشان، زیر 
پوشش تامین اجتماعی هستند که ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند 
و این نسبت در کشور به ۵۰ درصد می رسد. محســن ریاضی  با اشاره به 
انجام حدود هشت تا ۱۰ درصد فعالیت های سازمان تامین اجتماعی در 
استان اصفهان، افزود: این فعالیت ها شامل جذب منابع، وصول حق بیمه 

و مصارف آن همچون پرداخت مستمری و هزینه درمان می شود.

استان اصفهان در جایگاه نخست تعداد شعب تامین اجتماعی
مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان، بیشترین شعب این سازمان 
در کشور را مربوط به اصفهان دانست و ادامه داد: ۴۴ شعبه و ۱۶ کارگزاری 
تامین اجتماعی در استان وجود دارد که از این نظر در جایگاه نخست کشور 
قرار داریم و اســتان های تهران و خوزستان با ۳۷ شــعبه در جایگاه های 
بعدی قرار می گیرند.وی، ضریب پشــتیبانی یعنی نسبت بیمه شدگان 
به مستمری بگیران در اســتان را ۳.۷ درصد برشــمرد و گفت: در ادبیات 
صندوق های بازنشستگی، اگر این عدد به زیر پنج برسد به این معناست 

که به نسبت سر به ســری منابع و مصارف رســیده اند، البته در کشور ۲۰ 
صندوق بازنشستگی وجود دارد که تامین اجتماعی به عنوان یکی از این 
صندوق ها دچار این مشکل است.ریاضی، همخوانی نداشتن دخل و خرج 
صندوق های بازنشستگی مانند تامین اجتماعی را به معنای ورشکستگی 
آن ها دانست و افزود: نسبت منابع و مصارف در اکثر صندوق ها یک تا زیر دو 
است؛ به همین دلیل در برنامه ششم توسعه در کنار محیط زیست، مسئله 
صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از چالش های اساسی کشور در 
نظر گرفته شده و مثل هدفمندی یارانه ها دیر یا زود نیازمند اصالح هستند.

18 هزار و 400 نفر مستمری بگیر بیمه بیکاری در استان
وی، تعداد مستمری بگیران بیمه بیکاری در اســتان را تا آبان ماه امسال 
۱۸ هزار و ۴۰۰ نفر برشــمرد و اظهار کرد: ۳۸۹ هزار نفر مستمری بگیر و ۱۰۱ 
میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شــده در استان داریم که مجموع این ها ۷۰ درصد 
جمعیت استان را تشکیل می دهد؛ همچنین ۱۱۰ هزار کارگاه تحت پوشش 
تامین اجتماعی اســت و با حدود هزار و ۱۲۴ نفر در استان این خدمات را 
به جمعیت تحت پوشش ارائه می دهیم.مدیرکل تامین اجتماعی استان 
اصفهان، یکی از چالش های اساسی سازمان در استان را کسری نیروی 
انسانی دانست و افزود: امیدواریم با برنامه ریزی های آینده آن را جبران 

کنیم، طی دو سه ســاله اخیر ۳۰۰ نفر از کارکنان اداره کل تامین اجتماعی 
بازنشسته شدند که امسال در ازای آن ها ۱۰۰ نفر استخدام شدند.

تامین اجتماعی، سازمان ثروتمندی نیست
وی ادامه داد: افراد، تامین اجتماعی را یک ســازمان ثروتمند می دانند. 
آمارها نشان می دهد شاید تا یک دهه قبل، تامین اجتماعی یک سازمان 
ثروتمند بود؛ اما در شرایط کنونی این موضوع صحت ندارد و بین ۶۰ تا ۷۰ 
درصد مصارف صندوق های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی مربوط 
به هزینه های مستمری می شود.وی با اشــاره به رشد روزافزون مخارج 
تامین اجتماعی، ادامه داد: در دهه چهارم یا پنجم فعالیت این صندوق ها 
به نقطه سر به ســر رســید و بعد از آن جریان برعکس شد یعنی مصارف 
پرداخت مستمری از منابع پیشی گرفت؛ بنابراین امروز صندوق ها نیازمند 
تزریق منابع مالی از سوی دولت هستند. وی درباره وضعیت مالی صندوق 
در اســتان اصفهان، افزود: وضعیت منابع و مصارف تامین اجتماعی در 
استان اصفهان طی هشت ماهه اول سال نشان می دهد ۱۰۳ هزار میلیارد 
ریال حق بیمه از سوی بیمه گذاران جذب کردیم و حدود ۱۲۲ هزار میلیارد 
ریال مصارف مستمری پرداخت کرده ایم که شامل هزینه بازنشستگی، از 

کارافتادگی و بازماندگان می شود.
ریاضی، هزینه پرداخت بیمه بیکاری را ســه هزار میلیارد ریال برشمرد و 
افزود: هزینه های درمان در این ســه ماهه حدود ۱۱ هــزار میلیارد ریال و 
هزینه اداری صندوق نیز حدود دو هزار میلیارد ریال بوده اســت؛ بنابراین 
جمع مصارف بیمه درمان بیمه بیماری و پرسنل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان 
در برابر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده اســت.به گفته وی، طی هشت ماهه 
نخست سال، تامین اجتماعی در سطح استان سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
کسری داشته است و پیش بینی می شود تا پایان سال این کسری به پنج 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برسد. مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، 
کسری ماهیانه تامین اجتماعی کشور را شش تا هشت هزار میلیارد تومان 
دانست و گفت: این کسری در سال آینده یازده هزار میلیارد تومان ماهیانه 
پیش بینی می شود؛ بنابراین کسری با شیب تصاعدی رو به افزایش است 
و با این روند ممکن است در سال های آینده با مشکل اساسی برای ایفای 
تعهدات روبه رو شویم.وی درباره راهکارهای جبران این کسری ها گفت: در 
همه کشورها، صندوق های بازنشستگی یکی از بنگاه های بزرگ اقتصادی 
هستند که باید در زمان مازاد درآمد، ســرمایه گذاری و دهه های بعد از آن 
اســتفاده کنند به همین دلیل شستا ایجاد شد که بخشــی از کسری ما 
از فروش دارایی ها و وام های ۲۰ تا ۳۰ درصدی کــه از بانک رفاه دریافت 

می کنیم، جبران می شود.

خبرخوان جامعه

  بهزیســتی اســتان اصفهان و خانه کاریکاتور حوزه 
هنری، مســابقه فصلی کاریکاتور با عنوان »با عمل، 
امید بسازیم« را با هدف پیشگیری از خودکشی برگزار 
می کند.کارشناس مسئول پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی بهزیستی اســتان اصفهان گفت: از سال 
۲۰۰۳ انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی دهم 
سپتامبر هرســال را به عنوان روز جهانی پیشگیری 
از خودکشی قرار می دهد و هرســاله کشورها، برای 
افزایش آگاهی عمومی مردم نســبت به خودکشی 
و پیشــگیری از آن اقداماتــی را انجــام می دهند.

محمدعلی ســلطان الکتابی با بیان  این که این روز 

توسط سازمان جهانی بهداشت و فدراسیون جهانی 
ســالمت روان نیز مورد حمایت قرار گرفته اســت، 
افزود: در ســال جاری نیز همانند سال های گذشته 
برای این روز شــعاری تحت عنوان »از طریق عمل، 
امید بسازیم« انتخاب شــد که هدف از انتخاب این 
شعار،  تقویت اعتماد به نفس در افراد است.وی ادامه 
داد: انتخاب شعار »با عمل، امید بسازیم «یادآور این 
نکته است که جایگزینی به غیر از خودکشی وجود دارد 
و هدف آن ایجاد اعتماد و روشنایی در همه ماست. 
این شعار یادآور این نکته مهم است که همه اقدامات 
ما چه کوچک وچه بزرگ ممکن اســت امید بخش 
کسانی باشد که شرایط رنج آوری را  تجربه می کنند.

سلطان الکتابی یادآور شد: الزم نیست به افراد در حال 
تجربه رنج، راهکار بدهیم یا به آنها توصیه خاصی کنیم  
بلکه می توان زمان و فضایی را به آنها اختصاص داد  که 

بهتر بتوانند درباره تجربه ها و احساسات خود صحبت 
کنند، در واقع اختصاص زمان به آنها کمک بســیار 
مهمی به شمار می رود. اگر فضای امن برای گفت وگو 
ایجاد شود، قدم مهمی برای پیشگیری از خودکشی 
برداشته شده است.کارشناس مسئول پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی بهزیستی استان اصفهان اظهار 
کرد: ترس از برچسب خوردن مهم ترین مانع دریافت 
کمک اســت تغییــر روایت های نادرســت در مورد 
خودکشــی از طریق ترویج امید می تواند جامعه ای 
مراقب  و حامی تر ایجاد کند کــه در آن افراد نیازمند 
احساس آرامش بیشــتری می کنند.پیام پورفالح 
در خصوص مقرارت این فراخوان ادامه داد: شرکت 
برای کلیه هنرمندان و عالقه مندان در این فراخوان 
آزاد است و در این مسابقه تکنیک آزاد و تعداد اثر نیز 

محدودیتی ندارد.

بهزیستی استان اصفهان و خانه کاریکاتور برگزار می کند:

مسابقه فصلی کاریکاتور با عنوان »با عمل، امید بسازیم«

پارک مصنوعی فوالدشهر 
در یک روز زمستانی

تصویــری از طبیعت پــارک مصنوعی 
فوالدشهر اصفهان در یک روز زمستانی 
.فوالدشهر شــهری جدید در شهرستان 
لنجان استان اصفهان است و ششمین 
شهر پرجمعیت این اســتان محسوب 
می شــود. از نظر جغرافیایی در جنوب 
غرب استان اصفهان قرار دارد و به علت 
نزدیک بودن به شــهرکرد از آب و هوای 

خوب و طبیعت زیبایی برخوردار است.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کاهش 42 درصدی جرائم خشن در اصفهان
زاینده رود:  فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: امروز دستگاه های امنیتی در استان با یکدلی 
و هم افزایی به دنبال ارتقای سطح امنیت استان هستند و با وجود مشکالت بیرونی، با انسجام میان 
دستگاه های امنیتی، شــرایط مطلوبی 
در استان حاکم است. سردار محمدرضا 
میرحیدری گفــت: از ابتــدای فروردین 
امســال تا ۳۰ دی ماه، میزان تماس ها با 
۱۱۰، ۳ میلیون و ۵۶۹ هــزار و ۱۷۵ مورد 
و به طور میانگین ۴ هــزار و ۴۴۱ تماس 
در روز بــود. از مجموع تماس هــا با ۱۱۰، 
۱۶ درصد مرتبط بــا ترافیک و تصادفات، 
یک درصد اقتصادی، یک درصد در حوزه 
سایبری، ۳ درصد در ارتباط با مواد مخدر، 
۹ درصد مزاحمت، ۱۱ درصد سرقت، ۲۰ درصد درگیری و نزاع و ۳۸ درصد سایر موارد بوده است.سردار 
میرحیدری با اشاره به عدم آشنایی مردم با ماموریت های ۱۱۰، افزود: غالبا برای موارد غیر فوریتی با ۱۱۰ 
تماس گرفته می شود که باعث افزایش تماس ها و تاخیر در پاسخگویی است، درحالی که باید فقط 
اخبار فوری را به اطالع برسانند. حدود ۲۱ درصد از تماس ها با این سامانه غیرفوریتی بوده، درحالی 
که اگر مردم با موارد فوری آشنا شوند به بهبود پاسخگویی و سرعت عمل پلیس کمک می کند. وی با 
اعالم اینکه طی ۱۰ ماهه امسال جرائم خشن ۴۲ درصد کاهش داشته است، گفت: ۸۶ درصد از جرائم 
خشن کشف شده که ۸ درصد نسبت به مدت مشابه ســال قبل رشد داشته است.فرمانده انتظامی 
استان با اشاره به کاهش ۷ درصدی و کشف ۹۸ درصدی قتل ها در استان طی ۱۰ ماهه امسال، تصریح 
کرد: سرقت به عنف ۴۸ درصد کاهش داشته و سرقت های تحت پوشش ماموران ۵۶ درصد در استان 
کاهش داشته است. وی با بیان اینکه طی مدت یاد شده ســرقت در سطح استان ۵ درصد کاهش 
داشته و کشف به وقوع سرقت ها ۵۶ درصد بوده است، افزود: طی ۱۰ ماهه امسال سرقت مغازه ۳۱ 
درصد کاهش، سرقت منزل ۲۸ درصد، اتومبیل ۱۷، موتورسیکلت ۱۶، کیف قاپی ۱۶، احشام ۲۰، داخل 
خودرو ۱۹ درصد و قطعات خودرو ۲۵ درصد کاهش داشته است. سردار میرحیدری خاطرنشان کرد: 
در ۱۰ ماهه امسال سرقت اماکن ۴ درصد رشد داشته است. در این حوزه دو کار باید انجام شود؛ یکی 
ساماندهی ضایعاتی ها و دیگری همراهی شهرداری در ارتباط با شرایط و ضوابط ساختمان های درحال 
احداث. وی از افزایــش ۲۹ درصدی جیب بری و کیف زنی خبر داد و افزود: ســرقت پالک ۴ درصد 
افزایش داشته و میزان کشفیات به وقوع ۲۱ درصد بوده است. به مردم توصیه می کنم وسایل نقلیه 
خود را هرجایی رها نکنند، چون با همین پالک های سرقتی جرائم سنگینی انجام می شود.فرمانده 
انتظامی استان با اعالم اینکه جرائم اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال ۱۵ درصد کاهش داشته است، تصریح 
کرد: در این مدت جعل ۱۲ درصد و کالهبرداری ۱۰ درصد کاهش داشته است.وی ادامه داد: با تغییرات 
در کشور همسایه، قاچاق مواد مخدر تحت شعاع قرار گرفته و ورود مواد مخدر کاهشی بوده، به طوری 
که طی ۱۰ ماهه امسال ۱۲ درصد کاهش کشفیات مواد مخدر داشته ایم و دستگیری قاچاقچیان مواد 
مخدر ۵ درصد افزایش داشته است.سردار میرحیدری از کشف ۴۰ تن و ۷۶۱ کیلوگرم مواد مخدر خبر 
داد و توضیح داد: کشفیات مواد مخدر استان شــامل ۳۲ تن تریاک، حدود یک تن مورفین، ۲۴۳ 
کیلوگرم هروئین، ۵ تن حشیش و مابقی ســایر مواد مخدر بوده است.وی با بیان اینکه دستگیری 
معتادان ۴۶ درصد افزایش داشته، افزود: برخورد با خرده فروشان ۱۱ درصد و انهدام باند مواد مخدر 
۲۲ درصد افزایش داشته اســت. برخورد قاطع با خرده فروشان در صدر برنامه های ماست و نسبت 
به دستگیری خرده فروشان طرح فراگیری اجرا خواهد شد.این مقام انتظامی اضافه کرد: ۱۰ درصد 
کشفیات سالح های جنگی و زیر یک درصد سالح های شکاری در استان افزایش داشته و در حوزه 

قاچاق کاال نیز کشفیات سوخت ۱۳۶ درصد افزایش داشته است.

وز عکس ر

ناجا

سند راهبری معاونت 
دانشجویی دانشگاه اصفهان 

نهایی می شود

خبر روز

 معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان با اشاره به 
اینکه طی دو ماه گذشته از زمان فعالیتم در این 
معاونت، سعی بر این داشتم به دور از روزمرگی و 
آیین نامه ها به دنبال حل مشکالت دانشجویان 
باشم، اظهار کرد:ســعی دارم از مدیریت پشت 
میزنشــینی در حل امور دانشــجویان به شیوه 
مدیریت میدانی عمل کنم.رضــا علی نوروزی 
با بیان اینکــه در زمان شــروع فعالیتم در این 
معاونت از دو دانشــجوی دکتری درخواســت 
تدویــن برنامــه ای بــا توجــه بــه کمبودها و 
داشته های دانشــگاه تا ۱۵ بهمن ماه را داده ام، 
گفت: افق دید ما این اســت که دانشــجویان 
سال آینده از دانشــگاه اصفهان ناراضی نباشند 
و تا پنج سال آینده این دانشــگاه در این حوزه 
در کشــور حرفی برای گفتن داشــته باشــد.

معاون دانشجویی دانشــگاه اصفهان با اشاره 
به برنامه هــای راهبردی ایــن معاونت، گفت: 
برنامه محوری به جای انجام امور روزمره، ارتقای 
سطح فعالیت ها و بازســازی امور، تالش برای 
بازسازی فرآیندها و دستیابی به منابع مالی، گذر 
از مدیریت اداری به مدیریت میدانی، حمایت از 
نگاه کارآفرینانه در دانشگاه، آمادگی همه جانبه 
برای حضــوری شــدن دانشــگاه ها از جمله 
سرفصل های این برنامه است.وی پیش بینی 
کرد: تا اردیبهشت و نهایت خرداد سال ۱۴۰۱، سند 
راهبری معاونت دانشجویی دانشگاه اصفهان 
برای دوره یک ساله، پنج ساله و ده ساله تدوین 
و نهایی خواهد شد.معاون دانشجویی دانشگاه 
اصفهان با بیــان اینکه امــروز در این معاونت 
ماشینی داریم که به جای حرکت با سرعت ۲۰۰، 
با سرعت ۱۰ حرکت می کند و به نوعی با امکانات 
موجود، توان حرکت با سرعت باال نیست، افزود: 
با این وجود طی دو ماه گذشته، نسبت به سال 
قبل برخی وام های دانشجویی بین ۴۰ و برخی 
دیگر تا ۵۱ درصد افزایش داشته است.به گفته 
نــوروزی، وام هــای دانشــجویی در قالب وام 
شهریه، تحصیلی، ودیعه مسکن و ... به صورت 
قرض الحسنه بین ۷۰۰ هزار تا ۲۶ میلیون تومان 
است، البته شــرایط پرداخت وام ها براساس 

تعیین صندوق رفاه وزارت علوم است.

 استاندار اصفهان گفت: این استان نمونه موفقی از زندگی مسالمت آمیز و برابر پیروان ادیان الهی در کنار یکدیگر است به گونه ای که هموطنان زرتشتی، کلیمی، 
ارامنه و مسلمان در اصفهان زندگی همراه با برادری و برابری دارند.سید رضا مرتضوی در دیدار با شماری از پیشوایان ادیان توحیدی در محل تاالر اشرف اصفهان 
افزود:  این زندگی خوب نشانگر یک حرکت موفق جمعی به شمار می رود که در زیر چتر جمهوری اســالمی و انقالب محقق شده است.استاندار اصفهان ادامه 
داد: انقالب اســالمی برگرفته از معارف الهی بود و پیروان ادیان مختلف را به یکدیگر نزدیک کرد.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اصفهان نیز در این نشست 
اظهارداشت: هماهنگی و همکاری مطلوبی بین مردم و پیروان ادیان توحیدی در این استان برقرار است و فعالیت های شایسته ای انجام می گیرد.حجت االسالم 
و المسلمین رمضانعلی معتمدی با تاکید بر برابری و برادری افزود: پیروان ادیان در کشور و استان اقلیت نیستند بلکه هموطنان ما محسوب می شوند.وی ادامه 
داد: کشورمان پس از انقالب اسالمی به دستاوردهای متعددی دست یافت که بسیاری از آنها در جهان نمونه بود و تحت زعامت رهبری امت به دست آمد.در این 

نشست پیشوایان ادیان توحیدی زرتشتی، کلیمی و ارامنه به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

اصفهان نمونه موفق زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان الهی است



فدراسیون جهانی شطرنج خبر داد که مسن ترین استاد بزرگ شطرنج در قید حیات، ۱۰۰ ساله شده است. فدراسیون جهانی در باره وی نوشت: یوری آورباخ در 
گذشته یک شخصیت افسانه ای بود و حاال باید بگوییم که مسن ترین استاد بزرگ شطرنج ۱۰۰ سالگی خود را جشن می گیرد. او سال گذشته کرونا را شکست داد 
و ۱۰۰ سالگی خود را جشن گرفت. وضعیت او در سال گذشته به دلیل ابتال به کرونا باعث شد که پای این شطرنج باز به بیمارستان باز شود؛ اما توانست سالمتی 
خود را به دست آورد. آورباخ از دوران جوانی استعداد زیادی داشت و قوای جسمانی  خود را به اندازه ذهنش پرورش می داد.والیبال، اولین فعالیت ورزشی بود 
که او با استفاده از قد خود به طور جدی به آن پرداخت. وی همچنین عاشق هاکی و اسکی بود.این شطرنج باز روس درباره نحوه زندگی خود گفت: یک زندگی 
سالم با تمرینات بدنی فراوان بسیار مهم است.فدراسیون جهانی اعالم کرده به احتمال بسیار زیاد فعال بودن ذهن او نقش مهمی در سالمتی او ایفا کرده است. 

او از آن دسته افرادی است که اساسا هرگز بازنشسته نشد و تا جایی که سالمتی اش اجازه می داد به کار ادامه داد. 

مسن ترین استاد بزرگ شطرنج ۱۰۰ ساله شد
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واکنش »فلیک« به انتقال مدافع بایرن به دورتموند
هانسی فلیک، سرمربی تیم ملی آلمان انتقال نیکالس زوله به دورتموند را اتفاق خوبی برای فوتبال 
این کشور می داند.از چندی پیش مشخص شــده بود که باشگاه بایرن مونیخ قصد ندارد دستمزد 
درخواســتی نیکالس زوله را پرداخت کند و به همین خاطر مذاکرات تمدید قــرارداد باواریایی ها 
با این بازیکن به بن بســت خورد. به تازگی به شــایعات درباره این مدافع آلمانی پایان داده شد و 
باشگاه دورتموند به شکل رســمی اعالم کرد که زوله در پایان فصل به شکل آزاد به این تیم ملحق 
خواهد شد.هانسی فلیک، سرمربی تیم ملی آلمان، که پیش از این با نیکالس زوله در بایرن مونیخ 
همکاری کرده بود نسبت به این انتقال بسیار خوش بین است. او گفت: »من برای بوندس لیگا و البته 
به خصوص برای نیکالس بسیار خوشحالم. کیفیتی که او دارد برای لیگ بسیار خوب است.«فلیک 
هم چنین معتقد است که این انتقال به افزایش جذابیت رقابت های بوندس لیگا کمک خواهد کرد. 
سرمربی تیم ملی آلمان در این باره گفت: »این انتقال هم چنین نشانه خوبی برای تیم ملی با توجه 
به جام جهانی پیش رو در قطر است، زیرا نیکالس در آلمان می ماند و می تواند در این جا کالس خود 
را به نمایش بگذارد. بروسیا دورتموند تالش زیادی برای او کرد.  انتقال او برای بوندس لیگا هم خوب 

خواهد بود، زیرا او دوباره به رقابت در لیگ دامن می زند.«
 

»پوگبا« جایگزین »دی ماریا« می شود
 یکی از بازیکنانی که جدایی او در تابســتان از پاری ســن ژرمن بســیار محتمل  اســت آنخل دی 
ماریاست.دی ماریا ۳۴ سال سن دارد. باوجود آنکه او دوست دارد که یک سال دیگر هم قراردادش را 
تمدید کند؛ اما باشگاه پاری سن ژرمن به دنبال انتخاب جایگزینی شایسته برای اوست.دی ماریا از 
بازیکنانی است که زیاد مصدوم می شود و این نگرانی های را درباره او به وجود آورده است.طبق اعالم 
روزنامه اکیپ، پل پوگبا گزینه اصلی پاری سن ژرمن برای جایگزینی دی ماریاست و این احتمال زیاد 
است که او در تابستان راهی تیم پاریسی شود.پوگبا در بازگشت به منچستر یونایتد عملکرد خوبی از 
خود نشان نداده است. از یک طرف آسیب دیدگی های زیاد این بازیکن و از طرف دیگر دستمزد باال 

و البته حاشیه سازی های او باعث شده تا احتمال جدایی او از شیاطین سرخ زیاد باشد.
 

خداحافظی »زیاش« از تیم ملی بعد از اختالف با سرمربی
هافبک تیم چلسی بعد از اختالف با سرمربی تیم ملی کشورش از تیم ملی خداحافظی کرد.وحید 

هلیل هودزیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال مراکش بعد از اختالف نظر با حکیم زیاش 
ستاره تیم ملی مراکش و عضو باشگاه چلسی، این بازیکن را برای جام ملت های 

آفریقا دعوت نکرد تا او غایب بزرگ این رقابت ها لقب گیرد.وینگر تیم چلسی در 
بازی های مقدماتی جام جهانی از ترکیب تیم ملی کشورش کنار گذاشته شد و از 

آن زمان تاکنون برای مراکش بازی نکرده است.در نهایت حکیم زیاش نیز 
تصمیم به خداحافظی از تیم ملی مراکش گرفت و عنوان کرد دیگر 

برای تیم ملی کشورش بازی نمی کند.زیاش درباره تصمیم خود 
گفت: به تیم ملی برنمی گردم این تصمیم نهایی من اســت. 
من ۱۰۰ درصد مطمئن هســتم. اکنون روی باشگاهم تمرکز 
کرده ام. نظر هواداران را درک می کنم.جنگ بین وحید هلیل 
هوزیچ، ســرمربی مراکش و زیچ مدت هاست که ادامه دارد.  
سرمربی تیم ملی مراکش درباره زیاش گفته بود: برای اولین 
بار در دوران مربیگری خود، یک بازیکــن تیم ملی را دیدم که 
نمی خواهد تمرین کند و می گوید با وجود تست های پزشکی 
مصدوم اســت.  تا زمانی که من مربی هســتم، این رفتار را 

تحمل نمی کنم.

میزبانی گیتی پسند از مس سونگون؛

تقابل حساس با چاشنی انتقام

 سمیه مصور هفته نهم دور برگشــت رقابت های لیگ 
برتر فوتسال مردان باشگاه های کشور با 
دیدار تیم های گیتی پسند - مس سونگون و سپاهان با فردوس قم 
همراه است. هفته بیست و یکم فصل جاری لیگ برتر فوتسال کشور 
با انجام هفت دیدار در شهرهای اصفهان، البرز، کرج، زرند،ری و مشهد 

پیگیری خواهد شد.
تیم فوتســال ســپاهان در این هفته  روز جمعه در یک دیدار خانگی 
و از ســاعت ۱6 مقابل تیم فردوس قم قرار می گیرد. شاگردان احمد 
باغبانباشی در شرایطی مهیای برگزاری این دیدار می شوند که هفته 
گذشته در یک دیدار خارج از خانه موفق به کســب سه امتیاز شدند. 
طالیی پوشان که در هفته هشتم دور برگشــت رقابت های لیگ برتر 
فوتسال مردان باشگاه های کشور به مصاف تیم چیپس کامل مشهد 
رفته بودند، با نتیجه پنج بر دو بر پیروزی رســیدند تا با کسب 8 برد و 
دو تساوی و 26 امتیاز به رده هفتم جدول رده بندی صعود کنند. در آن 
سوی میدان، تیم فردوس قم هفته گذشته در یک دیدار خانگی مقابل 

تیم راگا با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.
 این تیم هم اکنون با کســب 2۱ امتیاز در رده دهــم جدول رده بندی 

ایستاده است.
تیم ســپاهان که بعد از دو شکســت متوالی در هفته گذشته موفق به 
برتری شده بود با روحیه بهتری مقابل تیم فردوس قم قرار می گیرد. 
شاگردان باغبانباشــی که جایگاه بهتری نسبت به تیم قمی در جدول 
رده بندی دارنــد، به دنبال کســب تمام امتیازات ایــن دیدار خانگی 

هستند تا جایگاه شان در جدول را حفظ کنند.
فرزین صالح، مصطفی کرد، بهنام نبی پور و محمد علی آقایی قضاوت 
بازی دو تیم سپاهان و فردوس قم را بر عهده خواهند داشت و علیرضا 

رجبی نیز ناظر داوری این بازی است.
دیگر نماینده اصفهان در ایــن رقابت ها این هفتــه مقابل تیم  مس 
سونگون قرار می گیرد. شاگردان محمد کشــاورز در شرایطی مهیای 
برگزاری این دیدار می شوند که هفته گذشته مقابل تیم  حفاری اهواز 
با نتیجه پر گل شش بر صفر به پیروزی دست پیدا کردند. سرخ پوشان 
با این پیروزی تعداد بردهایشــان در این فصل را به عدد ۱7 رساندند 
تا در مجموع با ۱7 بردو یک تســاوی و ۳ باخت و کسب 52 امتیاز  در 
صدر جدول رده بندی باقی بمانند. در آن سو تیم مس سونگون هفته 
گذشــته در یک بازی پرگل با نتیجه  چهار بر دو  مقابل تیم کراپ الوند 

به پیروزی دســت یافت. این تیم هم اکنون با ۱5 برد،۳  تســاوی و 
۳ باخت و کســب ۴8 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی جای گرفته 
است. دیدار تیم های گیتی پسند و مس سونگون همواره از حساسیت 

های زیادی برخوردار است. 
سرخ پوشان اصفهانی که در چند فصل گذشته رقابت های لیگ برتر 
با شکســت مقابل این تیم از کســب عنوان قهرمانی بازمانده اند به 
دنبال برتری در این دیدار خانگی هســتند تا بتوانند انتقام شکســت 
های قبلی را بگیرند. دیدار رفت دو تیم در تبریز با نتیجه تســاوی سه 
بر سه به پایان رســید. جدال تیم های گیتی پســند و مس سونگون 
 حســاس ترین دیدار هفته بیســت و دوم رقابت های لیــگ برتر به

 شمار می رود.
قضاوت دیدار تیم های  گیتی پسند و  مس سونگون را مهدی طاهری، 
محمدتیمــوری، محمدعلی آقایــــی و بهنام نبی پور بــر عهده دارند 
و عبدالکریم سیستانی نیز ناظر این دیدار است. این دیدار قرار بود روز 
پنجشنبه برگزار شود که به دلیل ابتالی چند بازیکن تیم مس سونگون 
به کرونا این بازی لغو شد و بر اساس اعالم برنامه صورت گرفته دو تیم 

روز یکشنبه مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

خبر روز

بازیکن جدید سپاهان: 

به خاطر خانواده ام سپاهان را انتخاب کردم 
خرید جدید سپاهان پس از پیوستن به این تیم توضیحات کوتاهی درباره دلیل انتخاب خود مطرح 
کرد. میالد جهانی که پس از رشید مظاهری به عنوان دومین خرید طالیی پوشان اصفهانی معرفی 
شد، در گفت وگویی با روابط عمومی باشگاه سپاهان عنوان کرد: پیش از این با دریافت رضایت نامه 
از باشــگاه ذوب آهن مذاکراتی را به عنوان بازیکن آزاد با چند باشگاه لیگ برتری آغاز کردم که در 
ادامه این مذاکرات با توجه به شرایط خاص خانوادگی ام که وابستگی خاصی به زندگی در شهر زیبای 
اصفهان پیدا کرده اند، تصمیم گرفتم فوتبال حرفه ای خود را در این شهر و با باشگاه حرفه ای و پیشتاز 
سپاهان ادامه دهم.این بازیکن ضمن اعالم رضایت از پیوستن به سپاهان ادامه داد: امیدوارم بتوانم 
در ادامه فصل با جدیت به پیاده سازی افکار کادر فنی به ویژه آقای محرم نویدکیا در زمین مسابقه 
کمک کرده و در پایان فصل نتایج درخشانی را همراه با هواداران پرشور سپاهان جشن بگیرم.وی 
در پایان گفت: جا دارد از حمایت های صمیمانه مسئولین باشگاه ذوب آهن و هواداران خوب این 

باشگاه بابت مدتی که در خدمت شان بوده ام، قدردانی کنم.
 

»گل محمدی« ۹ میلیارد برای پرسپولیس آب می خورد!
باشــگاه پرســپولیس برای جذب گل محمدی باید ۹ میلیارد به پدیده بدهد!مصطفی لشــکری، 
مدیرروابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره شکایت بیرانوند و پرداخت طلب او گفت: با بیرانوند 
برای پرداخت طلبش در ۳ قسط به توافق رسیدیم و به زودی پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس باز 
می شود.وی همچنین در خصوص احتمال حضور رامین رضاییان در این تیم گفت: رامین رضاییان 
مدنظر گل محمدی است و اگر رضایت نامه خود را از الدحیل بگیرد پرسپولیسی می شود.لشکری 
در پایانی درباره مشکالتی که پرسپولیس با پدیده بر سرپرداخت فسخ قرارداد گل محمدی پیش 
آمده گفت: طی توافق بین درویش و حمیداوی بخشــی از طلب پدیده تا پایان هفته پرداخت می 
شود.مبلغ رضایت نامه گل محمدی از شــهر خودرو با جرائم ۱6 میلیارد است که با حمیداوی روی 

مبلغ ۹ میلیارد تومان توافق کردیم.
 

سه کاپیتان برای استقالل در یک بازی! 
عدم صدور کارت بازی برای صالح حردانی باعث شد تا خرید جدید آبی ها جایی در ترکیب این تیم 
برای مصاف با پیکان نداشته باشــد و فرهاد مجیدی تصمیم گرفت تا به زوج وریا غفوری و کوین 
یامگا به مانند اکثریت بازی های این فصل استقالل اعتماد کند و کانال راست آبی ها با حضور این دو 
بازیکن، قدرتمند و سرعتی باشد.اما فشار شدید پیکان فرهاد مجیدی را وادار به تغییر سیستم کرد 
و او برای انجام تغییرات خود مجبور شد تا کاپیتان تیمش را از زمین مسابقه بیرون بکشد و از دقیقه 

7۳، وریا غفوری جای خود را به ارسالن مطهری داد تا استقالل با دو مهاجم کار خود را دنبال کند.
خروج وریا غفوری باعث شــد تا بازوبند کاپیتانی این تیم هم از بازوی او خارج شــود و با توجه به 
نیمکت نشینی حسین حســینی به عنوان کاپیتان دوم و روزبه چشــمی به عنوان کاپیتان سوم، 
مسئولیت رهبری تیم استقالل درون زمین به محمد دانشــگر، مدافع جنوبی آبی ها رسید و او از 
دقیقه 7۳ کاپیتان شد.اما عمر کاپیتانی دانشگر تا پایان مسابقه نبود، چرا که فرهاد مجیدی برای 
حراست از تنها گل به ثمر رسیده برای استقالل به ســراغ یک تعویض دفاعی رفت و در دقیقه ۱۰2، 
امیرحسین حسین زاده جای خود را به روزبه چشمی داد تا با ورود چشمی، او در نقش رهبر درون 
زمین آبی ها بازوبند کاپیتانی را از دانشگر گرفته و خود به بازو ببندد.چشمی تا پایان مسابقه در زمین 
بود و کاپیتانی استقالل را برعهده داشت تا در اتفاقی جالب توجه، 7۳ دقیقه مسئولیت رهبری درون 
زمین آبی ها وریا غفوری باشد و سپس 2۹ دقیقه، محمد دانشگر این وظیفه را برعهده گرفت و در ۱8 

دقیقه پایانی و حساس دیدار با پیکان هم روزبه چشمی کاپیتان تیمش شد.

مستطیل سبز

سهمیه جهانی، هدف 
 دختران هندبالیست
 در مسابقات آسیایی

نایب رییس زنــان فدراســیون هندبال در 
خصوص اردوهای تیم ملی هندبال دختران 
جوان و نوجوان اظهار کرد: از ۱۹ بهمن اردوی 
تیم های ملی جوانان و نوجوانان همزمان آغاز 
شد که تا 25 اســفند ادامه دارد. در این اردو 
از مجموع جوانان و نوجــوان ۳۰ ملی پوش 
دعوت شده اند. این دوازدهمین اردوی تیم 
ملی نوجوانان و پنجمیــن دوره اردوی تیم 
ملی جوانــان خواهد بود. افســانه دهقانی 
افزود: مســابقات جوانان و نوجوانان آسیا 
با یک تعویق مواجه شــد و حال قرار اســت 
مسابقات جوانان از ۱6 تا 22 اسفند در آلماتی 
قزاقستان و پشــت ســر آن هم مسابقات 
قهرمانی نوجوانان آســیا از 27 اســفند تا 7 
فروردین باز هم در آلماتی قزاقستان انجام 
شــود.وی در خصوص تعداد ســهمیه های 
جهانی که در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا 
دختران جــوان و نوجوان توزیع می شــود، 
گفت: حریفان تیم های ملی ایران در آســیا 
مشخص شده اند. در بخش جوانان تیم های 
قزاقستان، کره جنوبی، ازبکستان، هندوستان 
و تایلند و در رده نوجوانان چین تایپه، کویت 
و قزاقســتان همگروه های تیــم  ملی ایران 
خواهند بود. در مســابقات قهرمانی آســیا 
جوانان سه سهمیه و در نوجوانان چهار سهمیه 
جهانی توزیع خواهد شد. دهقانی در خصوص 
احتمال کسب ســهمیه جهانی در رده سنی 
جوانان و نوجوانان گفت: بهترین مربی دنیا 
هم که باشــید پیش بینی کردن کار سختی 
اســت. از اکنون نمی توان پیش بینی کرد که 
تیم های ما در کدام رده قــرار خواهند گرفت 
چون همه تیم ها با آمادگی کامل در مسابقات 
حاضر می شوند. نایب رییس زنان فدراسیون 
هندبال در خصوص کســب سهمیه و کسب 
مدال آســیا توســط تیم های ملی جوانان و 
نوجوانان گفت: اخذ سهمیه در برنامه ریزی 
ماســت و تالش می کنیم همانطــور که در 
بزرگساالن سهمیه جهانی گرفتیم در جوانان 

و نوجوانان نیز سهمیه بگیریم. 

دیدار رفت دو تیم در تبریز با نتیجه تساوی سه بر سه 
به پایان رسید. جدال تیم های گیتی پسند و مس 
سونگون حساس ترین دیدار هفته بیست و دوم 

رقابت های لیگ برتر به شمار می رود

فوتبال جهان

وز عکس ر

هلی کوپتر فوتبال، 
مهمان ویژه 
جشنواره فجر

فیلــم ســینمایی 2888 روز 
چهارشنبه در جشنواره فیلم فجر 
به نمایش در می آید. کیوان علی 
محمــدی و علی اکبــر حیدری 
کارگردانی این فیلــم را برعهده 
دارند.وحید هاشمیان، دستیار 
دراگان اسکوچیچ نیز در فتوکال 

این فیلم حاضر شد.

بانوی مدال آور طالیی بازی های پارالمپیک توکیو 
در رشته پرتاب نیزه زمانی که از سختی  های زندگی 
خود در دوران کودکی تا قرار گرفتن بر روی سکوی 
قهرمانی پارالمپیک توکیــو تعریف می کند، هرچند 
بسیار متاثر می شــود، اما شــکر خدا را به جا می 
آورد که شرمنده خانواده اش نشده است.هاشمیه 
متقیان، پیرامون سرگذشــت خود می گوید: یک 
سال بعد از تولدم تب شدید داشــتم مادرم مرا به 
مرکز بهداشت برد به خاطر اینکه به من واکسن فلج 
اطفال زدند دو پایم معلول شــد. از سال های اول 
ابتدایی فهمیدم که دو پایم معلول اســت. سخت 
بود ولی خانواده ام نگذاشتند در خانه منزوی شوم. 
 در روستایی بزرگ شــدم که بعد از هر بار بارندگی 
تا ۱5 روز همــه جا گل بود و رفت و آمد به ســختی 
انجام می شــد، به طوری که پدرم و برادرانم من را 

بغل می کردنــد و با فرغون به مدرســه می بردند و 
نمی توانستند به خاطر شرایط مالی برای من ویلچر 
بخرند. چون در خانواده پر جمعیتی زندگی می کردم 
و پدرم کارگر ساده بود. همه خانواده در موفقیت من 
تاثیر گذار بودند به خصــوص برادرانم و پدر و مادرم 
مرا همیشــه به ادامه تحصیل و ورزش تشویق می 
کردند و می گفتند سعی کن متکی به خودت باشی.

از دوره اول راهنمایی پذیرفتم که معلول جســمی 
حرکتی هستم و باید به خودم متکی باشم و کارهایم 
را خودم انجام دهم. از آن به بعد با دو عصای آهنی 
که پدرم برایم درســت کرده بود به مدرسه می رفتم 
که البته شرایط بسیار سختی داشتم. اما هیچ وقت 
ناامید نشــدم و با انگیزه و پرنشــاط دنبال مسیر 

زندگی خود بودم. 
همیشه دوست داشتم در رشته والیبال فعالیت کنم، 

بنابراین یک روز که سوار اتوبوس بودم با دو ورزشکار 
اهوازی آشنا شدم که آنها من را با ورزش جانبازان 
و معلوالن آشــنا کردند، از همان زمان دنبال رشته 
والیبال نشسته رفتم که البته موفقیت زیادی در این 
رشته نداشتم و فعالیتم را در رشته دوومیدانی آغاز 
کردم. 8 سال در پرتاب دیسک و سپس در نیزه کار را 
ادامه دادم و با تمرکز بیشتر روی این ماده توانستم 
به موفقیت های زیادی از جمله کسب مدال طال برای 

نخستین بار در پارالمپیک توکیو دست پیدا کنم.

ماجرای عجیب زندگی یک زن قهرمان ایرانی!
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با اجرای برنامه  های مختلف همزمان با سالگرد ایام ا...دهه فجر؛

 نصف جهان رنگ و بوی بهار انقالب گرفت
همزمان با فرارســیدن ایام ســالروز پیروزی انقالب 
اسالمی و دهه فجر، شــهرداری اصفهان تالش کرد تا با 
اجرای برنامه های متنوع شــهری خاطرات شیرین بهار 
انقالب در ســال 57 را زنده کنــد، چنانچه در این ایــام برنامه های 

متنوعی درسراسر شهر اصفهان برگزار شده یا در حال برگزاری است.

به قامت پرچم««
رویداد »به قامت پرچم« به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی از یازدهم بهمن 

به مدت 10 شب در 10 نقطه پر تردد و پر مخاطب شهر اصفهان برگزار می شود.
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان درباره برگزاری  این رویداد ترکیبی اظهار کرد: این رویداد 
به مناســبت دهه مبارک فجر با همکاری اداره رویدادهای اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، تاالر هنر، هنرسرای خورشید 

و اداره های فرهنگی اجتماعی مناطق 15 گانه برگزار می شود.
ســعید امامی با بیان اینکه این برنامه یک ساعته شــامل اجرای قطعاتی از 
آهنگ های انقالبی است، افزود: هنرمندان در این رویداد ترکیبی با استفاده از 

سازهای بادی، 1۲ قطعه انقالبی را به صورت زنده می نوازند.
وی ادامه داد: یک یا دو نمایش خیابانی نیز قبل و بعد از اجرای موسیقی انجام 
می شود که در واقع رپرتوار تئاتر خیابانی است که به دنبال انتشار فراخوانی در 
تاالر هنر، از گروه های تئاتر برای اجرای نمایش های مرتبط با دهه فجر دعوت 
شده است. به گفته معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بازبینی نمایش های این گروه های تئاتر، 
انجام شــده که از بین آن ها تعدادی انتخاب و در هر نقطــه دو گروه به اجرای 

نمایش می پردازند.

 برگزاری مانور بزرگ ناوگان تاکسی رانی اصفهان
برگزاری مانور بزرگ ناوگان تاکسی رانی اصفهان از خیابان فرایبورگ به سمت 
گلستان شهدا از دیگر برنامه هایی است که  شهرداری اصفهان برای بزرگداشت 
ایام ا... دهه فجر ترتیب داد و بر اســاس برنامه ریزی های انجام گرفته شده 
این مانور روز دوازدهم بهمن ماه همزمان با سالروز ورود امام خمینی)ره( به 

ایران برگزار شد.

روایت »یادها و خاطره های انقالب« در بوستان هنر 
نمایشگاه عکس شهری»یادها و خاطره ها« به مناسبت ایام دهه فجر انقالب 
اسالمی در بوستان هنر اصفهان در حال برگزاری است.به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، در این نمایشــگاه، تصاویری ماندگار از روزهای 
پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ســال 1۳57 در قالب بنر به نمایش درآمده 
اســت؛ تصاویری از روزهای به یادماندنی تظاهرات مردم این شهر علیه رژیم 
پهلوی، جشن و شادی مردم در روز بازگشــت امام راحل به میهن و پیروزی 
انقالب اسالمی که برای بسیاری از اصفهانی ها یادآور خاطراتی دلنشین است.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: هدف از 
برپایی این نمایشگاه یادآوری صحنه هایی است که پدران و مادران ما در خلق 
آنها حضور داشتند و در ذهن شــان به یادگار مانده است.مجتبی شاه مرادی 
افزود: این عکس ها ورای ارزش رویدادی، یادآور پیروزی انقالب اسالمی است 
و از ارزش تاریخی باالیی نیز برخوردار هستند.وی با بیان اینکه تالش می کنیم 
در ایام دهه مبارک فجر خاطرات تصویری آن روزها برای مردم یادآوری شود، 
تصریح کرد: نوجوانان و جوانانی که در آن ســال ها نبودنــد نیازمند محتوایی 
مرتبط با اثرگذارترین برهه تاریخی کشور هستند و این نمایشگاه می تواند نسل 
جدید را با گوشه ای از تاریخ انقالب آشنا کند. نمایشگاه عکس شهری »یادها و 
خاطره ها« به همت مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل تا ۲1 بهمن ماه در خیابان 

استانداری، نبش بوستان هنر برپاست.

اجرای موسیقی های ماندگار انقالب در میادین و نقاط پرتردد شهر 
رييس هماهنگي امور مناطق سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان از برگزاری رویداد ترکیبی و نمایشــی »آوای ایران« به مناسبت دهه 
مبارک فجر خبر داد و گفــت: این رویداد در میادین و نقاط پرتردد شــهر اجرا 
می شود.حامد نظری درباره این ویژه برنامه اظهار داشت: موسیقی های ماندگار 
انقالب به همراه اجرای فرم نمایشی و ترکیبی در قالب رویدادی با عنوان »آوای 

ایران« در حال اجراست.
وی افزود: این برنامه به مناســبت چهل و سومین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی در طول دهه مبارک فجر در مناطق پانزده گانه شــهر اصفهان برگزار 
می شود. به گفته شاه مرادی ، موسیقی های ماندگار و آهنگ های خاطره انگیز 
انقالبی به صورت ترکیبی همراه با گروه نمایــش و حرکات فرمی در میادین، 
بوستان ها، اماکن و نقاط پرتردد شهری در قالب برنامه »آوای ایران« به اجرا 
در می آید.رييس هماهنگی امور مناطق سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: این رویداد از ســوی ادارات فرهنگی و اجتماعی مناطق 

پانزده گانه شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده که هر سانس حدود ۳0 دقیقه 
به طول می انجامد.نظری خاطرنشان کرد: این برنامه ترکیبی شامل گروهی 
7 نفره همراه با خواننده است که با بهره گیری از عناصر نور، صوت و نمایش به 

اجرای برنامه می پردازند.

  برگزاری چهار نشست تخصصی با عنوان »این بود انقالب« 
 مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان از برگزاری چهار نشست تخصصی با نام 
»این بود انقالب« ویژه ایام دهه فجر انقالب اســالمی، در قالب سلسله گفت 

وگوهای دانشجویی خبر داد.
میثم بکتاشیان در تشريح اين برنامه گفت: این نشست ها كه با اكران مستند 
همراه است به بررسی چالش ها و ســواالت مطرح درباره انقالب اسالمي در 

قالب پرسش و پاسخ و گفت و گو بین نخبگان می پردازد.
وی افزود: این ویژه برنامه با همكاریی كانون نخبگان و با مشارکت تشکل های 
مردمی و حمایــت اداره فرهنگی اجتماعی منطقه یک برگزار می شــود.مدیر 
منطقه یک شــهرداری اصفهان تصریح کرد: ضرورت دارد در برنامه ریزی های 
فرهنگی ویژه ایام ا... دهه فجر، به ذائقه مردم و همچنین دغدغه نخبگان به 
صورت توأمان توجه شود. در واقع نباید فقط به برگزاری جشن ها و برنامه های 
سطحی بســنده کرد تا بتوانیم مبانی و زوایای مختلف انقالب اسالمی ایران 
را برای همگان، به ویژه نســل جوان بازگو کنیم.وی بــا تاکید بر اهمیت جلب 
مشــارکت تشــکل های مردمی در اجرای برنامه ها گفت: شــهرداری باید در 
مناسبت های ملی و مذهبی تصدی گری خود را کاهش دهد و کار را به دست 
مردم بسپارد. چنان که این یکی از رویکردهای مهم و مورد توجه در شهرداری 
منطقه یک اســت كه در اين ویژه برنامه نيز شــاهد آن هستيم.بکتاشیان به 
اسامی کارشناسان ویژه برنامه »این بود انقالب« اشــاره کرد و ادامه داد: دو 
نشست اول با حضور حسین مطیع، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
و محسن نصری، کارشناس امور سیاسی در سالن فرهنگسرای پرسش و مرکز 
شــهید مدرس)ره( برگزار شده است و نشســت بعدی به صورت مناظره بین 
فعاالن اجتماعی و سیاسی برپا خواهد شــد.به گفته وی، جلسه پایانی نیز با 
حضور امیرحسین بانکی، نماینده مردم اصفهان در مجلس در بنیاد امیر قلی 

امینی برگزار می شود.

تاریخ انقالب را در خانه انقالب و والیت اصفهان مرور کنید 
رییس خانه انقالب اسالمی و والیت اصفهان از برگزاری رویدادهای ویژه ایام 
ا... دهه فجر از جمله رویداد »عصر ستاره ها« در این مجموعه فرهنگی خبر داد.

محمد هادی عسگری اظهار کرد: رویداد »مثبت ۴۴« از مهم ترین برنامه هایی 
اســت که در این ایام برگزار می شــود.وی افزود: این رویداد ترکیبی در قالب 
صوت، نور، تصویر، افکت های تصویری، نمایش و نمایش ســایه است که به 
سیر تاریخی انقالب اسالمی، از شــروع نهضت تا رویدادهای مهم سال های 

اخیر می پردازد. 
رییس خانه انقالب اســالمی و والیــت اصفهان هدف از اجــرای این رویداد 
را بر اســاس تاکید رهبر معظم انقالب »جهاد تبیین« دانســت و اضافه کرد: 
بزنگاه های تاریخی انقالب اســالمی در این رویداد با ابزارهای هنر به نمایش 
گذاشته می شود تا فرصتی برای تبیین مهم ترین اتفاقات تاریخ انقالب اسالمی 
در اختیار نوجوانان به عنوان نسل جدید قرار گیرد. وی توضیح داد: این رویداد 
ترکیبی از نمایش اتفاقات دوران طاغوت شــروع و پس از گذر از رویدادهای 
دوره پیروزی انقالب، ترورها، جنگ تحمیلی، رشادت مدافعان حرم و مدافعان 

ســالمت به آخرین آیتم که ظهور امام زمان )عج( است، می رسد. عسگری با 
بیان اینکه مخاطبان این برنامه نوجوانان 1۲ تا 1۸ ســال هستند، افزود: این 
رویداد روزانه در ۶ سانس یک ساعته و در مجموع در ۴۲ سانس اجرا می شود. 
به گفته وی، خانه انقالب در برگزاری این رویداد با همکاری بسیج دانش آموزی 
صبح ها میزبان مدارس و عصرها میزبان شرکت کنندگانی از پایگاه های بسیج، 

مساجد و مجموعه های فرهنگی است.
رییس خانه انقالب اســالمی و والیت اصفهان همچنیــن از برگزاری رویداد 
»عصر ستاره ها« با همکاری مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد و 
فرهنگسرای پایداری نیز خبر داد و گفت: این رویداد با عنوان کامل »عصرانه ای 

از جشن انقالب در میان ستاره ها« از ساعت 15 تا 1۸ برگزار می شود.
وی افزود: در این رویداد، مزار شــهدای انقالب اسالمی و چهره های شاخص 
انقالب در گلستان شهدا گل آرایی می شــود و در جوار هر یک از این شهدا یک 
برنامه هنری، مذهبــی و آیینی برگزار خواهد شــد که شــامل خاطره گویی 

پیشگامان انقالب، طراحی چهره، خوشنویســی، نقاشی، اجرای سرود، شعر 
خوانی، نمایش و نقالی است. 

عســگری با بیان اینکه در این ایام همچنین تاریخ شــفاهی انقالب اسالمی 
منتشر می شود، خاطرنشــان کرد: در همکاری با روزنامه اصفهان زیبا، از 1۲ 
بهمن، هر روز یک مصاحبه از پیشــگامان انقالب اسالمی که پیش از این تهیه 

شده است، در این روزنامه منتشر می شود.

 آذین بندی ميادين و معابر منطقه يك در دهه مبارک فجر 
مدير منطقه يك شــهرداری اصفهان با اشــاره به ایام ا... دهه فجر و توجه به 
فضاسازی محیطی و آذين بندي در این منطقه گفت: امسال به مناسبت چهل 
و سومين سالگرد پيروزی شكوهمند انقالب اسالمی، ميادين و معابر منطقه 
یک شهر اصفهان توسط اداره خدمات شهری آذين بندی شده است.به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، میثم بکتاشیان افزود: عالوه بر 15 
هزار متر ريسه پرچم ايران و ريسه های الوان به رنگ پرچم مقدس جمهوری 
اســالمی ايران، 1500 عدد پرچم آويزی،  ۴00 متر كتيبه پرچم، ۸0 عدد پرچم 
در سايزهای مختلف و 700 متر ريسه المپ در سطح منطقه نصب شده است.

مدير منطقه يك شهرداری با اشــاره به ضرورت توجه به فضاسازی شهری در 
مناســب های ملی و مذهبی تاكيد كرد: مردم نسبت به مناسبت های ملی و 
مذهبی حساس هستند و از شــهرداری توقع دارند كه فضای شهر را متناسب 
با ايام مناسبتی آذین بندی كند.وی، ايام ا... دهه فجر را مناسبتی 
ملی و مذهبی دانســت که نقطه تاريخي سرنوشت سازی برای 
مردم ايران محســوب می شــود و خاطرنشــان کرد: شهرداری 
اصفهان امسال به صورت ويژه فضای شهر را آذین بندی کرده كه 
همزمان با جاری شدن آب در بستر زاينده رود، زيبايی اصفهان در ايام دهه فجر 

را دوچندان کرده است.

میدان شورا به نماد »سرو انقالب« مزین شد
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان از نصب نماد »سرو انقالب« در میدان 
شورا )ابتدای چهارباغ باال ( خبر داد و گفت: این نماد با صرف اعتباری معادل 

۲00 میلیون تومان ساخته شده است. احمد رضایی با 
اعالم این خبر افزود: نماد ســرو انقالب به ارتفاع 10 متر 

و قطر ســه و نیم  متر با هزینه۲00 میلیون تومان ساخته و 
در میدان شورا نصب شده اســت.وی با بیان اینکه درخت سرو نماد 

آزادگی، پایداری و زندگی توصیف می شــود، افزود: این نماد به نوعی 
دوران متفاوت انقالب اسالمی و ایستادگی این ملت را در مقابل جریانات 

مختلف نشان می دهد.

سردیس اولین شهید انقالب در محله حسین آباد نصب شد
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه یاد شهدا را باید با 
فضا آرایی های مناسب برای جوانان و آیندگان ماندگار کنیم، اظهار 
کرد: به مناسبت دهه فجر ســردیس »شهید محمد علی ذاکر« 
اولین شهید انقالب با هزینه 700 میلیون ریال ساخته و در محله 
حسین آباد )محل تولد، زندگی و شــهادت این شهید واالمقام( 

نصب شد.

اجرای بیش از 23 عنوان برنامه در منطقه ۷
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان از برگزاری بیش از ۲۳ عنوان برنامه 
در این منطقه به مناســبت دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد و گفت: در این 
ایام، ۹ برنامه فرهنگی بــه همت اداره فرهنگی و اجتماعــی منطقه به منظور 
افزایش نشاط اجتماعی شهروندان برگزار می شود.علی اصغر شاطوری ضمن 
تبریک ایام ا... دهه فجر و تاکید بر ضرورت گرامیداشــت این ایام، اظهار کرد: 
باید از فرصت جشــن های دهه فجر برای تبیین مبانی انقالب اسالمی برای 
مردم اســتفاده کرد.وی با اشــاره به بهره برداری از 10 پروژه عمرانی در منطقه 
هفت به مناسب دهه فجر انقالب، افزود: در این ایام ۹ برنامه فرهنگی به همت 
اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه با هدف افزایش نشاط اجتماعی شهروندان 
برگزار می شود.مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به 
شیوع ســویه جدید کرونا با نام »امیکرون«، برنامه های فرهنگی این منطقه 
در فضای باز و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشــتی برگزار می شود.وی با 
اشاره به اجرای برنامه های مشارکتی در شــهر همگرا، تصریح کرد: در رویکرد 
جدید شــهرداری، برنامه های فرهنگی تبلیغی با مشارکت نهادهای مردمی، 
کانون های فرهنگی، پایگاه های مقاومت بسیج برگزار می شود و در این راستا 
منطقه هفت شهرداری اصفهان از 1۴ عنوان برنامه با بیش از 100 اجرا در سطح 

منطقه حمایت می کند.

 برگزاری شب آرزوها  در گذر فرهنگی چهارباغ 
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهار کرد: به مناسب شب آرزوها، جشن 
میالد امام محمد باقر )ع(، همچنین دهه مبارک فجر، ویژه برنامه ای با عنوان 
»شب آرزوها« به صورت مشترک با حوزه مقاومت بسیج ناحیه پنج امام محمد 
باقر )ع( و اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی منطقه سه شهرداری در بدنه شرقی 

گذر فرهنگی چهارباغ برگزار شد.
حسین کارگر با بیان اینکه اجرای استنداپ  کمدی، مولودی  خوانی و مسابقه 
از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای ویژه برنامه شب آرزوها بود، افزود: 
این برنامه ها در فضای باز و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی 1۴ بهمن ماه 
از ساعت 1۹ تا ۲1 برگزار شد.مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: با توجه به جاری شدن آب در بستر رودخانه زاینده رود، برنامه دیگری نیز 
با عنوان »قامت پرچم« در مجاورت پل خواجو برگزار شد که در این برنامه نیز 

تئاتر، موسیقی و نورافشانی وجود داشت.
وی تصریح کرد: صبــح روز جمعه مصادف با پانزدهمیــن روز از بهمن ماه نیز 
همایش پیاده روی، »همگام با پویش 50 میلیون قدم برای صرع« به مناسبت 
روز جهانی صرع و همزمان با دهه فجر، از ســاعت 10 صبــح در گذر فرهنگی 
چهارباغ )حدفاصل میدان انقالب تا میدان امام حسین )ع(( برگزارشد .کارگر 
اضافه کرد: همایش پیاده روی »همگام با پویش 50 میلیون قدم برای صرع« با 
مشارکت اداره فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه سه، اداره فرهنگی اجتماعی 
شهرداری منطقه یک، معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری، هیئت ورزش های همگانی اســتان اصفهان و انجمن خیریه صرع 
استان اصفهان برگزار شد.وی خاطرنشــان کرد: این اقدام مشترک به منظور 
آگاهی بیشــتر مردم نسبت به بیماری صرع انجام شــد و در پایان برنامه نیز 
یک استنداپ کمدی اجرا شد.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: هدف 
از برگزاری این برنامه ها، با توجه به شیوع کرونا طی دو سال گذشته، افزایش 
نشاط اجتماعی بود؛ با این حال با توجه به شرایط اضطرار، تمامی پروتکل های 

بهداشتی در زمان اجرای برنامه ها رعایت شد.
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دختر ها و پسر های زیادی به جلسه خواستگاری به عنوان 
موقعیتی برای آشنایی بیشتر نگاه می کنند و در جست و جو 
برای نحوه رســیدن به شــناخت دقیق تر، توجــه افراد به 
سوال هایی که باید مطرح شــود، جلب شده است. روز به 
روز افراد دم بخت بیشــتری به دنبال سوال های مناسب 
و ســوال هایی که حداکثر شــناخت را برای فرد به دنبال 
داشته باشــد، می گردند. اما نکته ای که این جا وجود دارد 
این اســت که نه تنها فرد پرسشگر با ســواالتش به دنبال 
کسب اطالعات است بلکه فردی که مورد پرسش هم قرار 
می گیرد، می تواند با توجه به نوع پرسش های طرف مقابل 
به شناخت از او دســت پیدا کند. در ادامه نکاتی در همین 

باره مطرح خواهد شد.
 چند مثال کاربردی برای شــناخت خواســتگار براساس 

سوال هایش
به طور مثال، زمانی که خانواده طرف مقابل با منزل شــما 
تماس می گیرد و قبل از هر چیزی شــروع به پرســیدن 
مشخصات ظاهری از قبیل قد، وزن و رنگ پوست می کند و 
مدام بر مشخصات ظاهری مد نظرش تاکید می کند، شما 
می توانید به راحتی به این درک برســید کــه با خانواده ای 
طرف هستید که ظاهر برای شــان مهم است و در صورت 

وصلت بایــد تالش زیادی برای آراســتگی ظاهری صرف 
کنید. یا اگر طــرف مقابل در جلســه خواســتگاری ادعا 
داشــت که تحصیالت شما برایش مهم اســت، اما وقتی 
شــما از دســتاورد های تحصیلی تــان صحبــت می کنید 
تمایل به شــنیدن نداشــت یا حاضر نبود بــرای تحصیل 
شــما محدودیت های موقتی را پذیرا باشــد، احتماال این 
فرد در بیان مالک های ازدواجش صادق نیســت.بدیهی 
است که کند و کاو در بعضی مســائل مانند جزییات شغل 
)ســاعات کاری، مرخصی ها و نه فقط درآمد( یا مســائل 
اعتقادی نه تنها نادرســت نیســت بلکه دانستن جزییات 
به شــناخت بیشــتر و ایجاد تصویر روشــن تری از آینده 
 مشترک که منجر به تصمیم گیری بهتر می شود، پسندیده 

هم هست.
واکاوی مطرح کردن سواالت جنجالی در خواستگاری

تا به این جا دربــاره موضوعات عادی که بــه طور معمول 
در جلســه خواســتگاری مطرح می شــود، بحث شد، اما 
همیشــه موضوعاتی وجــود دارد که پرســیدن و صحبت 
از آن ها موجب تعجــب و بروز حس ســردرگمی در افراد 
می شــود.برای مثال موضوعاتی مانند چند همســری یا 
بچه دار شدن یا نشدن یا فرزند خواندگی و ... برای بررسی 

این موضوعات مهم اســت که در ابتدا بدانیم نیت و هدف 
فرد مقابل از مطرح کردن این ســواالت چیست؟ آیا فقط 
تالش می کند با پرســیدن موضوعات جنجالی سر حرف 
را باز کند که اگر چنین باشــد ایرادی نــدارد و هر دو طرف 
با گفتن نظر خــود می توانند بــه بنیان و ســاختار فکری 
هم پی ببرند، ولی اگر فرد هدف خاصی از پرســیدن این 
موضوعات دارد، واکنش مناســب این است که مستقیم 
ســوال کنید که آیا شــما قصد و برنامه ای برای انجام این 
موضوع دارید؟ آیا این موضوع را بــه طور کلی قبول دارید 
و با آن موافق هســتید؟ آیا چنان چه اکنــون قصد انجام 
آن را ندارید، ممکن اســت در آینده به انجــام آن متمایل 
شوید؟ در صورتی که نظرات شما در این موارد خاص با هم 
همخوانی ندارد بهتر اســت که آن را در همین ابتدا بدانید 
و بر اســاس آن تصمیم گیری بهتری داشته باشید. درباره 
موضوعاتی مانند خیانت و پرســیدن واکنش طرف مقابل 
در برابر آن، خوب اســت که این واژه را برای هم تعریف و 
خط قرمز های خود را روشــن کنید تا در آینده به مشــکل 
نخورید. مثال در روابط کاری یــا فامیلی یا فضای مجازی 
 چه خــط قرمز هایی دارید و آیا خط قرمز های شــما با هم

 منطبق است؟

آشپزی

 سیب زمینی تنوری با
 سس قارچ و مارچوبه

مواد الزم : سیب زمینی بزرگ 2 عدد، نمک به میزان الزم، ریحان تازه خرد شده 
یک مشت، نمک یک دوم قاشق چای خوری، روغن زیتون یک قاشق غذاخوری

مواد الزم برای سس قارچ:  قارچ ورقه ورقه شده 200 گرم، روغن زیتون یک 
قاشق غذاخوری، مارچوبه 6عدد، عصاره سبزیجات100 میلی لیتر، نمک و فلفل به 

میزان الزم، شیر سویا 4 قاشق غذاخوری، رزماری تازه یک قاشق چای خوری
طرز تهیه: سیب زمینی ها را بشویید ولی پوست آن را نکنید و وقتی هنوز خیس است کمی نمک بر 

روی آن بپاشید. به مدت یک ساعت در فر گذاشته تا ترد و پخته شوند. برای درست کردن سس قارچ، 
مارچوبه ها را خرد کرده، با یک قاشق روغن زیتون و قارچ و کمی نمک در ماهیتابه ریخته و به مدت 

5-6 دقیقه بپزید تا قارچ و مارچوبه نرم شده و آب آن خشک شود. عصاره سبزیجات را اضافه 
کرده و به پختن ادامه دهید ، سپس شیر سویا و رزماری را اضافه کنید. وقتی سیب زمینی 
ها آماده شدند آن ها را با دقت نصف کرده و بیشتر سیب زمینی پخته درون آن را بیرون 

آورید. اما مراقب باشید که پوست سیب زمینی تنوری تان نشکند. سیب زمینی 
پخته را به همراه نمک و ریحان در ظرفی ریخته و له کنید. این مواد را در 

پوست سیب زمینی ها که مانند کاسه است بریزید، کمی روغن 
زیتون روی آن بپاشید و به مدت 5 دقیقه در فر 

بگذارید تا طالیی شود. 

چگونه خواستگار را بر اساس سواالتش بشناسیم؟

وقتی ترسیم »قهرمان ملی« پدیده 
»جشنواره چهلم« می شود

 طلوع عشق در شهرک
 روبات ها !

در مجموع می توان فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« را پدیده 
»جشنواره چهلم« قلمداد کرد. اثری در »ژانردفاع مقدس« به دور 
از فضای تلخ و سیاه فیلم هایی با موضوع اجتماعی به روایت زندگی 
یکی از »قهرمانان ملی« نشسته است.فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« 
با پرداختن به موضوع زندگی نظامی شهید »مهدی باکری« خالصه ای از 
یک مینی سریال شش قسمتی به کارگردانی »هادی حجازی فر« است.

شهرام خرازی ها، منتقد سینما و تلویزیون در یادداشتی به نقد فیلم 
»شهرک« پرداخت. در این یادادشت آمده است:»شهرک« اثری 
است چند الیه که به تفاسیر مختلف راه می دهد.»شهرک«ظاهرا درباره 
سینماست اما داستان، لوکیشن و کاراکترهایش به گونه ای به تصویر کشیده 
شده اند که می توان آن را یک فیلم مستقل سیاسی درباره فرآیند جذب و 
آماده سازی نیروی انسانی توسط سازمان ها و گروه های مبارز دانست. 

با اصــالح 1000 متر از خــط انتقال فاضــالب بلوار میرزا کوچــک خان، این 
عملیات به مراحل نهایی خود نزدیک می شــود.مدیر آبفای منطقه 2 شهر 
اصفهان گفت: عملیــات اصالح خط انتقــال فاضالب بلــوار میرزا کوچک 
خان به طول 1150 متــر و قطر 600 میلیمتــر از مهر ماه ســال جاری از حد 
فاصل ســه راه نظر تا کنارگذر پارک ناژوان آغاز شــده کــه تاکنون در حدود 
 90 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و انتظار می رود تا پایان بهمن ماه به 

پایان برسد.  
امیر حسین رحیمی با اشاره به فرســودگی خط انتقال فاضالب بلوار میرزا 
کوچک خان که منجر به پس زدگی فاضالب در فضای سبز انتهای خیابان باغ 
فردوس و مناطقی از خیابان  قائمیه می شد، افزود: پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مسئوالن شهری و پلیس راهور، عملیات اصالح و بازسازی از زیرپل 
وحید به ســمت کنارگذر پارک ناژوان آغاز و با صرف هزینــه ای بالغ بر 60 

میلیارد ریال در مدت پنج ماه به انجام رسید.
وی، به برخی از مشــکالت در اجرای  این عملیات اشاره کرد و اظهار داشت: 
ریزشــی بودن شــدید بافت زمین در محل کنار گذر پارک ناژوان، عبور خط 

انتقال فاضالب از زیر پل وحید، وجود کابل های فشار قوی برق و بار ترافیکی 
شدید از عمده مشکالت اجرای این طرح است.

در سومین نشست شــورای راهبری و توسعه مدیریت اســتان اصفهان، 
دستاوردهای شرکت آب و فاضالب در افزایش بهره وری و خدمت رسانی 

پایدار به مردم تشریح شد. 
در این جلسه که با حضور استاندار و رییس ســازمان ملی بهره وری کشور 
برگزار شد، معاون منابع انســانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان این که از سال 1389 کمیته بهره وری در این شرکت تشکیل 
شد، افزود: با اســتقرار چرخه مدیریت بهره وری، تجزیه وتحلیل وضعیت 
موجود، تدوین برنامه های عملیاتی در زمینه رشد، ارتقا و اقدامات اصالحی 

در تمام بخش های آبفای اصفهان اجرایی شد.
مجتبی قبادیان به بهبود کارایی فرآیندها در بخش آب اشــاره کرد و اظهار 
داشت: افزایش سرانه آب تولیدی، کاهش هدر رفت آب با هدف دسترسی 
پایدار مردم به آب شرب ســالم و بهداشتی، مدیریت فشــار و زون بندی 
شــبکه آب، تله متری تاسیســات آب، هوشمندســازی خطوط انتقال و 
شــبکه توزیع آب از جمله اقداماتی بــود که آبفای اســتان اصفهان برای 
 آبرسانی عادالنه و پایدار و همچنین غلبه بر تبعات ناشی از بحران کم آبی به

 اجرا در آورد.
وی افرود: در بخــش فاضالب نیز بهبود کارایی فرآیندها شــامل افزایش 

ظرفیت تاسیسات فاضالب، توسعه طول شــبکه و خطوط انتقال، اصالح 
و بازسازی شبکه و خطوط فرسوده فاضالب نیز در دســتور کار قرار گرفت 
و عالوه بر توانمند سازی نیروی انسانی، میزان بهره وری از تاسیسات نیز 

افزایش یافت.

مدیر آبفای منطقه 2 شهر اصفهان:
 عملیات اصالح و بازسازی خط انتقال فاضالب بلوار میرزا کوچک خان

 در مرحله پایانی است

 تشریح دستاوردهای آبفای استان اصفهان در سومین نشست شورای
 راهبری و توسعه مدیریت استان

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

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 

    شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر

م الف:1276041 

در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور تولید و عرضه مسکن، شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ فراخوان زیر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای 
صالحیت از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 1400/11/21 می باشد. 

نوبت اول

گواهینامه صالحیتموضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردیف

1

فراخوان شماره 
1400/13582/ص مورخ 

1400/11/20 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2000001335000061

برگزاری فراخوان عمومی برای انتخاب انبوه سازان 
یا پیمانکاران ذیصالح برای طرح نهضت ملی 

مسکن به منظور تولید و عرضه مسکن به تعداد 
5000 واحد مسکونی واقع در شهر جدید فوالدشهر

پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت از سوی 
سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه چهار 

در رشته ساختمان و ابنیه و انبوه سازان دارای 
پروانه از وزارت راه و شهرسازی با حداقل رتبه 2 

• داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه https://sajar.mporg.ir برای پیمانکاران متقاضی الزامی است.
نام و نشانی دستگاه : شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، كد پستی 8491751740، صندوق پستی 

167-84915 تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181
برنامه زمانی و مکانی دریافت، تحویل اسناد ارزیابی کیفی : 

- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی : از روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 تا روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 .
- مهلت زمانی ارسال پاسخ اسناد ارزیابی : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/12/14 .

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید تجهیزات و نصب سامانه حذف بو جهت 2 / 259 – 4 - 400
ایستگاه پمپاژ فاضالب زیبا شهر مبارکه 

308.000.000جاری اعتبارات فوالد 

خرید و اجرای مخازن زمینی  پیش ساخته جهت ذخیره آب آشامیدنی 289 – 4 - 400
به ظرفیت  500 مترمکعب  روستای چاهملک )منطقه خور و بیابانک(

430.000.000جاری اعتبارات فوالد 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/12/7
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/12/8

WWW.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (
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