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سرعت کرونا و کندی واکسیناسیون 
 مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان از  واکسینه شدن ۶۱ درصد سالمندان اصفهانی خبرداد؛
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مدیرعامل سازمان همیاری 
شهرداری های استان اصفهان خبر داد:
 بهره برداری از کنارگذر 
 شرق اصفهان در نیمه

 اول سال آینده

اصفهان؛ یک دل نیمه 
 شاد و یک دل غمگین

خروج حیات وحش 
اصفهان از مناطق 

حفاظت شده
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جمع آوری ۴۱۰ متکدی 
و دستفروش در شهر 

اصفهان
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 داوطلبان کنکور 

کارشناسی ارشد در اصفهان
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  توزیع مناسب سود و نوید افق های درخشان
8 برای شرکت پاالیش نفت اصفهان

»نشست هم اندیشی«؛ چیزی شبیه 
همان کارگروه های بررســی و پیگیری 
مشکالت است که سال هاست بعد از هر 
بحران )و نه قبل از آن( تشکیل می شود و هیچ خروجی و نتیجه قابل اعتنایی 
هم ندارد! بیشتر شبیه یک »شور شــیرین« در ابتدای راه است و در ادامه راه 

تبدیل به »روزمرگی« می شود. 
دیروز نوبت منتخبین شورای شهر جدید اصفهان بود که »نشست هم اندیشی« 
با مدیران رســانه ها برگزار کنند. مــکان میزبانی مهمانســرای تقریبا مجلل 

شهرداری بود؛ زیر لوسترهای روشن و  سیستم های سرمایشی پرقدرت! 
ابتدای ورود گفتنــد »لطفا کفش هایتــان را دربیاورید«! چنیــن تجربه ای 
نداشــتیم حتی در جلســات مرتبط با نهادهای نظامی و انتظامی و مذهبی و 
حوزوی! بدون کفش وارد محل برگزاری نشست شدیم. نشستی که قرار بود بنا 
به عنوان آن، بهانه ای برای »هم اندیشی« باشد؛ هم اندیشی هایی که تجربه 

نشان داده غالبا در ادامه راه تبدیل به »تک اندیشی« می شود!
اکثر مدیران رسانه های باسابقه و سرشناس نیامده بودند؛ آنها که آمده بودند 

هم معموال میهمان ثابت تمام اینگونه نشست ها و جلسات هستند؛ بعضی ها 
هم با همان مقدمه و موخره و میانه گویی هــای یکنواخت که در صحبت های 
شــان دارند. )فقط در این میان؛ دیــدن همکارانی که هرچهارســال یک بار، 
رنگ جناح عوض می کنند و متناســب با آن، ســخنرانی ها و پیشــنهادها و 

انتقادات شان هم رنگ و بوی دیگری می گیرد، جالب توجه بود!(
وقتی رسیدیم؛ دومین مسئول رسانه ای مشغول سخنرانی بود. برخی اقدامات 
مدیریت شهری فعلی را »چیپ« خواند و گفت که ســرمایه سوزی کرده اند. 
اعضای جدید شورا را که هنوز کار خود را شروع نکرده اند تا ببینیم چه در چنته 
دارند و قرار است چه تحولی در شهر ایجاد کنند، »السابقون السابقون« خواند 

و آن ها را »اهل عرفان« و »شهر«)!( دانست.
بقیه مدیران رســانه ای هم دقایقی صحبت کردند؛ برخی های شــان تذکر و 
درخواست سخنگوی جلسه را که به سبک مدیریتورهای کالب هاوس از حضار 
می خواســت بیشــتر از 3 دقیقه صحبت نکنند، گوش دادند و برخی دیگر نه،  

چندان مدیریت زمان و زبان را نداشتند.
یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه، اصفهان را فراتر از عناوین و القابی چون شهر 

فرهنگ و شهر دوستدار دوچرخه، یک شهر »نگران« نامید؛ نگران آب، نگران 
اقتصاد و کال نگران. گفت تعامل بین رسانه و شورا و شهردار باید متقابل باشد. 
یکی دو نفر از همکاران هم پای رسانه های شهرداری را پیش کشیدند و گالیه 
کردند که چرا در همه این سال ها، این دو رســانه خاص تبدیل به »سوگلی« 
مدیران شهرداری شده و درواقع حکم »رقیب« را برای سایر رسانه های شهر 
پیدا کرده اند. این گالیه هــا و انتقادها با تاکید بر »عــدم بازخورد« و »بدون 
کارکرد« بودن این روزنامه و خبرگزاری خاص همراه بود. یکی از حاضرین در 
جلســه هم رویکرد روزنامه مدنظر را یا »اصول گرایانه« در زمانی که مدیریت 
شهری به دست اصول گرایان بوده و یا »لیبرال« )به وقت حضور اصالح طلبان 
در رأس قدرت( دانســت و تعریف جدیــدی از مرزبندی سیاســی ارائه داد: 
اصولگرا و لیبرالیســت! با همین نگاه تغییر و تحوالت صورت گرفته در خیابان 
چهارباغ را ایده و طرح و نقشه »عرفان حلقه« دانست و به مدیریت شهری هم 

توصیه کرد حتما از جوانان انقالبی برای پیشبرد امور استفاده کنند.
بیشتر صحبت ها، حول محور لزوم ارتباط مدیران شهرداری و اعضای شورا با 
رسانه ها بود و از کلیدواژه »مردم« هم چندباری در اثنای صحبت ها استفاده 

شد. درنهایت هم نوبت به منتخبین شورا و از جمله »نورصالحی« رسید که در 
رابطه با صحبت های خبرنگاران و مدیران رسانه حاضر در نشست صحبت کنند. 
وعده »تغییر بزرگ« در تعامل با رسانه ها داده شد که البته در دوره های قبلی 
هم داده می شد. از »نگاه ویژه« منتخبین شورای شهر جدید نسبت به رسانه 
ها صحبت شد که منتخبین شورا در دوره های قبل هم درباره آن حرف می زدند 
و در اثنای این وعده و وعیدهای شــیرین یادمان آمد یکــی از همین اعضای 
منتخب شورا که مقابل مان نشسته بود و از لزوم نگاه ویژه به رسانه ها و تعامل 
با آنها حرف می زد، در ایام انتخابــات و تبلیغات، برخی خبرنگاران اصفهانی را 
فالو کرده و پس از پایان انتخابات و راهیابی به شــورا بالفاصله »آنفالو« کرد! 
حاال از کاغذ باطله های کوچک و بزرگ و نامنظمی که به هم منگنه شده بود و 
تاریخ پشت برگه ها نشان می داد یادگار سال 1374 هستند)!( و روی میزها 
بود تا به عنوان دفترچه یادداشت توســط رسانه ای های حاضر استفاده شود، 
حرفی نزنیم بهتر اســت. باالخره این هم البد یک نــوع مقاومت اقتصادی به 
سبک شورای شهر انقالبی است که در روز روشن ســه عدد لوستر پرنور باالی 

سرمان روشن کرده بود! 

به بهانه نشست هم اندیشی منتخبین شورای شهر اصفهان با مدیران رسانه ها؛

شور شیرین!
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چرا »بیمه« اولویت زنان خانه دار نیست؟

»بیمه« پس اندازی ایده آل یا  اقدامی محافظه کارانه؟

از میان تیترها

آیین بازگشایی سالن جدید توزیع مطبوعات

عکس خبر

آیین بازگشایی رسمی سالن جدید توزیع مطبوعات اصفهان صبح روز گذشته در مجتمع مطبوعاتی برگزار شد.

عکس: ایمنا

پریا پارسادوست
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»مقتدی صدر« پشیمان شده است!
در حالی که رهبر جریان صدر عراق اعالم کرده این جریان در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق شــرکت 
نخواهد کرد ،برخی از منابع احتمال می دهند وی از این تصمیم خود بازگردد و در انتخابات شــرکت کند. 
به نقل از العربی الجدید، با گذشت یک هفته از اعالم مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق مبنی بر عدم 
حضور این جریان در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که قرار است دهم اکتبر برگزار شود، منابع سیاسی 
در این کشور گفتند، در محافل داخلی و نیز برخی چهره های خارجی تالش دارند صدر را از این تصمیمش 
منصرف کنند و احتمال دارد جریان صدر با شروطی در این انتخابات شرکت کند. کمیساریای عالی مستقل 
انتخابات عراق هم با اشاره به تصمیم صدر برای عدم مشارکت در انتخابات اعالم کرد، زمان انصراف از حضور 
در انتخابات پایان یافته است.مقتدی صدر،  پنجم ژوئیه در سخنرانی تلویزیونی خود تصمیم مذکورش را 
اعالم کرد و گفت: من فردی نیستم که از مسئولیت شانه خالی کنم؛ اما آنچه در عراق اتفاق می افتد بخشی 

از یک طرح شیطانی بین المللی برای تحقیر و به زانو در آوردن ملت عراق و سوزاندن آنهاست.

نجباء عراق، آمریکا را تهدید به حمله کرد
سخنگوی جنبش نجباء گفت که گروه های مقاومت عراق نظامیان آمریکایی را تحت هر نامی هدف قرار 
خواهند داد. »نصر الشمری«  در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که در خصوص حضور نظامی آمریکا، اسامی 
و مسماها تفاوتی ندارد و آنان همچنان تحت هر عنوان و هر صفتی، اهدافی برای سالح مقاومت هستند.

وی  در گفت وگو با شبکه المیادین دالیل مخالفت گروه های مقاومت با موضع وزیر خارجه عراق درباره 
حضور نظامیان آمریکایی در خاک این کشور را تشریح کرد و گفت: هم نخست وزیر موقت، هم وزیر دفاع 
و هم مشاور امنیت ملی تصریح کرده اند که عراق برای تامین ثبات خود نیازی به نیروهای بیگانه ندارد و از 
امکانات و توان کافی در این زمینه برخوردار است.وی ادعای »فؤاد حسین« وزیر خارجه عراق را متناقض 
با رویکرد مسئوالن امنیتی خواند و افزود: »تعجب آور است که وزیر خارجه به  جای رجوع به متخصصان، 
از نیازمندی عراق به نیروها و مستشاران آمریکایی سخن می گوید! در پرانتز باید تاکید کنیم که این وزیر 
خارجه، پیش از تصدی این پست، به طور علنی اعالم کرده بود که نه به حاکمیت و نه به دولتی تحت عنوان 
عراق اعتقاد ندارد! او آرزو دارد که عراق متزلزل و ناامن باشد تا به اهداف تجزیه طلبانه خود دست پیدا کند.

حریری، میقاتی را نامزد نخست وزیری اعالم کرد
پس از نشست نخست وزیران لبنان، ســعد الحریری »نجیب میقاتی« را به عنوان نامزد تشکیل 
کابینه معرفی کرد. ســعد الحریری، نخست وزیر مکلفی که هفته گذشــته از تشکیل دولت لبنان 
استعفا داد، پس از جلسه دیروز )دوشــنبه( نخست وزیران سابق و اســبق این کشور، اعالم کرد 
»نجیب میقاتی« را برای تشکیل کابینه نامزد کرده است. نجیب میقاتی، نخست وزیر اسبق لبنان 
با میشل عون رییس جمهور این کشور دیدار کرد. بعد از این نشست نخست وزیران، فواد سنیوره، 
نخســت وزیر اســبق لبنان بیانیه ای را خواند و گفت: لبنانی ها در انتظار ابتکار عمل های مثبت در 

راستای ابتکار عمل فرانسه و ابتکار عمل نبیه بری هستند.

واکنش ترکیه به تحوالت تونس
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه تالش های غیرقانونی و فاقد حمایت مردمی در تونس را محکوم 
کرده و اطمینان داد که دموکراسی تونس از این رخداد، قدرتمندتر خارج خواهد شد.ابراهیم کالین، 
در واکنش به اینکه قیس سعید، رییس جمهور تونس اختیارات پارلمان را به حالت تعویق درآورده و 
هشام المشیشی، نخست وزیر این کشور را از مسئولیتش برکنار کرد، در توئیتی تعلیق روند دموکراسی 
در تونس را محکوم کرد.کالین توئیت کرد: ما مخالف تعلیق روند دموکراسی و نادیده گرفتن درخواست 
مردم تونس برای دموکراسی هستیم، ما این تالش های فاقد مشروعیت و حمایت مردمی را محکوم 

کرده و اطمینان می دهیم که دموکراسی تونس از این مسیر قدرتمندتر خارج خواهد شد.

العرب با اشاره به مذاکرات الکاظمی با بایدن در واشنگتن؛

 آیا پرونده ایران هم روی میز است؟
العرب، نزدیک به عربســتان سعودی نوشــت: مذاکره استراتژیک 
عراق و ایاالت متحده اگر در خصوص آینــده حضور نظامی آمریکا در 
عراق باشــد، ضرورتا پرونده هایی با همین موضوع را دربر می گیرد و 
نمی تواند از همکاری نظامی و امنیتی برای مقابله با داعش، نفوذ ایران 
در عراق و تسلط حشد الشعبی بر عراق در زمینه های سیاست، امنیت 
و حتی اقتصاد، به دور باشد. تمام این ها پرونده های حساسی است 

که نخست وزیر عراق در سفر خود به واشنگتن، به آن ها می پردازد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: الکاظمی در 
ســفر خود به آمریکا گفت وگو هایی با مســئوالن عالی رتبه سیاسی، 
نظامی و امنیتی دارد که فراتر از حضــور نظامی آمریکا در خاک عراق 
است. به گفته منابع سیاســی آگاه، در صورتی که بایدن موافقت کند، 
الکاظمی دو پرونده ایران و حشد الشــعبی را نیز روی میز مذاکره با 

ایاالت متحده قرار می دهد.
یک دیپلمات عراقــی که ســابقه فعالیت در ایاالت متحــده را دارد، 
شــرایط حســاس نخســت وزیر عراق و حجــم مشــکالتی که در 
زمینه های اقتصــادی، اجتماعــی و امنیتــی با آن مواجه اســت را 
می داند، همانطور که از فشــار هایی که از ســوی ایران و جبهه وابسته 
به آن متحمل می شــود، آگاه اســت. وی احتمــال می دهد در مورد 
بررســی دو پرونده ایران و حشــد الشــعبی، کمک هایی که ایاالت 
متحــده می تواند بــه دولت عــراق برای تقویــت خــود در برابر این 
فشار ها کند، مطرح شود، پیشــنهادهای آمریکا در این باره می تواند 
مربوط بــه کمک های مالــی برای بهبــود اوضاع خدمــات عمومی 
باشــد که الکاظمی به خاطر آن فشــار های زیادی را از ســوی مردم 
تحمل می کند. ایــاالت متحده می تواند پیشــنهاد ســرمایه گذاری 
 برای آبادی مناطق ویران شــده توســط داعش را به نخســت وزیر

 عراق بدهد.
این در حالی اســت که وزیر خارجه عراق نیز تاکید کرده اســت برای 
مقابله با داعش به کمک ائتالف بین المللی به رهبری ایاالت متحده 
نیاز دارد. چنین درخواســتی می تواند مقدمه ای باشد برای مذاکرات 
راهبردی آمریکا و عراق در مورد اشــکال حفظ حضــور طوالنی مدت 
آمریکا در عراق و نادیده گرفتن درخواســت مربوط بــه پایان حضور 

نظامی آمریکا در این کشور عربی.
ممکن است ایاالت متحده و عراق تا پایان سال جاری عملیات حرکت 
به سمت آموزش نظامی نیرو های عراقی توسط آمریکا را ادامه دهند. 
در حال حاضر، حدود ۲۵۰۰ نظامی آمریکا در عراق حاضرند که تمرکز 
آن هــا روی مبارزه با داعش اســت و همانطور که  گفته شــد، ایاالت 

متحده بر آموزش نیرو های نظامی عراقی متمرکز است.
اما بیانیه احتمالی پس از دیدار بین جــو بایدن و الکاظمی، در زمانی 
که از نظر سیاسی برای عراق بسیار حساس است، صادر می شود، چرا 
که نخست وزیر عراق با فشار شدیدی از ســوی احزاب متحد ایران و 

گروه های پارلمانی مواجه است.
به گفته یک مســئول آمریکایی در وزارت دفاع، »نکته بســیار مهمی 
که خواهیم شنید، آن اســت که دولت بایدن مایل به ماندن در عراق 
است، چرا که دولت عراق خود از ما خواسته در این کشور حضور داشته 
باشــیم، ماموریت ما تغییر نمی کند و ما به دنبال بررســی چگونگی 

حمایت از نیرو های امنیتی در عراق برای شکست داعش هستیم«.
 در ایــن میان، یــک هیئــت عراقــی روز پنجشــنبه در واشــنگتن

 گفت وگو هایی را در مورد حضور نظامــی آمریکا در عراق، کمی قبل از 
نشست بین بایدن و الکاظمی انجام داد.

براســاس گزارش ها، یک مســئول مســائل خارجی در وزارت دفاع 

آمریکا، مارا کارلین نیز از هیئتی به ریاســت مشاور امنیت ملی عراق، 
قاسم االعرجی، استقبال کرده و همکاری نظامی طوالنی مدت میان 
دو کشور را مورد بررسی قرار داده اند. وزیر دفاع آمریکا، لوید اوستن 
نیز به این مذاکرات پیوســت تا بار دیگر بر ادامه پای بندی آمریکا به 

مبارزه با داعش در عراق تاکید کند.
پس از آنکه منافع آمریکا در عراق با حدود ۵۰ حمله موشکی از سوی 
شبه نظامیان شیعه هدف گرفته شــد، اوستن کمک ایاالت متحده و 
ائتالف، به ارتش عراق، برای برقراری امنیت در این کشــور را ضروری 
دانست.در هفته گذشته، الکاظمی در دیدار با یک هیئت آمریکایی به 
ریاست مک گورک در بغداد، موضوع عقب نشینی نیرو های آمریکایی 
از عراق را مورد بررسی قرار داد، اما جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید 
تاکید کرده که دولت عراق مایل اســت ایاالت متحــده و ائتالف، به 
آموزش ارتش این کشور و ارائه کمک های لجستیکی و تبادل اطالعات 

ادامه دهند.

ســخنگوی هیئت رییســه مجلس دربــاره طرح 
جنجالی فضای مجازی گفت: از دســتور کار خارج 

نشده اما نوبت به بررسی آن نرسید.
سیدنظام الدین موسوی با بیان اینکه طرح صیانت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس 
خارج نشــده، گفت کــه این طرح در جلســه علنی 

امروز)روز گذشته( مجلس مطرح نشد.
وی اظهار کرد: طــرح صیانت از حقــوق کاربران در 
فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه 
در نوبت دســتور کار قرار دارد، ولی »امروز« نوبت به 

بررسی آن نرسید.
وی افزود: روال مجلس این اســت که تا بخشــی 
از جلســه، دســتور کار مطرح می شــود و بعد وارد 
تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شــد، بنابراین گاهی 
دستورهایی که از قبل اعالم می شود به خاطر طوالنی 
شــدن دســتورهای قبلی در همان روز مطرح نمی 
شوند.موســوی در پایان اضافه کرد که این طرح به 
جلســات آینده مجلس موکول خواهد شــد.طرح 
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در دستور 
کار جلسه علنی صبح دیروز )دوشنبه( مجلس قرار 

داشت و در ساعات ابتدایی جلسه نیز نمایندگان برای 
صحبت به عنوان موافق و مخالف این طرح ثبت نام 
کرده بودند.نمایندگان مجلس از ابتدای جلســه در 
حال بررسی کلیات و جزییات طرح دو فوریتی الزام 
دســتگاه های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات 

کتبی و شفاهی نمایندگان بودند.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس درباره طرح جنجالی فضای مجازی:

 از دستور کار خارج نشده؛ اما نوبت به بررسی آن نرسید

وال استریت ژورنال مدعی شد: 

شرط جدید ایران در مذاکرات
روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« در یادداشتی با عنوان »تازه ترین درخواست هسته ای ایران« مدعی شد که جدیدترین خواسته تهران از آمریکا این است که 
ایاالت متحده با بندی موافقت کند که خروج واشنگتن از توافق را منوط به موافقت سازمان ملل می کند. وال استریت ژورنال نوشته درحالی که ایاالت متحده تاکنون با لغو 
شدیدترین تحریم ها علیه این کشور به منظور احیای برجام، تمایل نشان داده است، اما مذاکره کنندگان ایرانی، همچنان خواستار امتیازات فراتری هستند؛ درخواستی که به 
نوشته وال استریت ژورنال با قانون اساسی ایاالت متحده مغایر است.این روزنامه آمریکایی تصریح کرد که تهران با گنجاندن یک بند، خواستار این شد که خروج احتمالی 
دوباره ایاالت متحده از برجام مشروط به تایید سازمان ملل باشد.به گفته وال استریت ژورنال، جو بایدن رییس جمهوری آمریکا مانند باراک اوباما، رییس جمهوری اسبق، 
این قرارداد را به رای نخواهد گذاشت چراکه تقریبا مطمئن است احتمال رای آوردن آن از سوی اکثریت سنا )دو سوم آرا( غیرممکن است.همچنین به نوشته این روزنامه 
درخواست ایران به معنای اعطای قدرت به سازمان ملل متحد برای سلطه بر سیاست خارجی آمریکاست، مسئله ای که با سوگند ریاست جمهوری ایاالت متحده مغایرت 
دارد. این روزنامه اضافه کرده است با توجه به اینکه پس از وقفه یک ماهه مذاکرات و درحالی که انتظار می رود گفت وگو ها پس از تشکیل دولت ابراهیم رییسی، رییس 
جمهوری جدید ایران دنبال شود، تهران به دنبال دستیابی به امتیاز های بیشتری است.این روزنامه مدعی شده در حالی که دولت بایدن، به ادامه گفت وگو ها با تهران 

اشتیاق دارد، ایران از بازدید بازرسان بین المللی ممانعت کرده، سانتریفیوژ های پیشرفته راه انداری و اورانیوم غنی شده اندوخته می کند.

خبر  روز

وز عکس ر

ناوشکن ایرانی 
»سهند« در رژه دریایی 
سن پترزبورگ روسیه

در رژه بزرگ دریایی نیروی دریایی ارتش 
روسیه و به مناسبت سالروز تشکیل این 
نیرو، نمایندگان برخی کشــورها در این 
مراســم حضور  یافتند. ناوشکن تمام 
ایرانی ســهند نیروی دریایی ارتش به  
عنوان  مهمــان در رژه ســن پترزبورگ 

روسیه شرکت کرده است.

هشدار»غیر معمول«وزرای جنگ و خارجه اسراییل به آمریکا درباره ایران:

ادعای مجدد صهیونیست ها: فعالیت تهران نظامی است!
ایسنا نوشت: رسانه های رژیم صهیونیستی مدعی شــدند که مقامات ارشد این رژیم از جمله وزیر 
خارجه و وزیر جنگ اسراییل، اخیرا درباره برنامه هسته ای ایران با همکاران آمریکایی شان گفت وگو 
کرده و ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران را تکرار و نسبت به آن هشدار داده اند.به نقل 
از روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسراییل، شبکه کان گزارش داده است که مقامات رژیم صهیونیستی در 
روزهای اخیر به مقامات آمریکایی درباره این ادعا که ایران بیش از همیشه به دستیابی به تسلیحات 
هسته ای نزدیک است، هشدار داده اند. طبق گزارشی، یائیر الپید وزیر امور خارجه، بنی گانتس وزیر 
جنگ و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی اخیرا با همکاران آمریکایی شان درباره این موضوع صحبت 

کرده و »هشداری غیر معمول« در این باره داده اند. 

اظهارات جنجالی »ذوالنوری« در خصوص مذاکرات وین
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در نطق میان دستور خود با استناد 
به سخنان روحانی در جلسات هیئت دولت در موضوع سیاست خارجی ایران، دولت را متهم کرد که از 
روزها و ماه های تبلیغات انتخاباتی تا اکنون راهبرد فرافکنی را پیش گرفته و امروز نیز ناکامی های خود 
را گردن قانون اقدام راهبردی مجلس می اندازد. مجتبی ذوالنوری خطاب به رییس جمهور گفت: اعالم 
کردید که دولت یازدهم و دوازدهم وظایف خود در رفع تحریم ها را انجام داده است. اعالم کردید که اگر 
مصوبه مجلس نبود، اسفند ماه تحریم ها برداشته می شد. اعالم کردید که اگر به عراقچی اختیار بدهند، 
فردا نه بلکه همین امروز تحریم ها را برمی دارد. اعالم کردید که آمریکا توبه کرده با چه زبانی بگوید که 
توبه کرده است؟ وی با بیان این که »آمریکا حاضر نیست محتوای برجام ۱۳۹۴ را بپذیرد« مدعی شد: 

آمریکا حاضر نیست تحریم های  تسلیحاتی را براساس قطعنامه ۲۲۳۱ لغو کند. 
 

پیش بینی نماینده سابق مجلس درباره آینده مذاکرات
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم گفت: بعید به نظر می رسد که مذاکرات قطع 
شود؛ آمریکایی ها خود را آماده کرده و بر ایران فشار وارد می کنند، به خصوص فروش نفت ایران به چین 
را به عنوان یک حربه جدید در نظر دارند و به عنوان ابزار فشــار بر تیم مذاکره کننده جدید، به کار خواهند 
برد. »محمدجواد جمالی نوبندگانی« در خصوص برخی اظهارات مبنی بر اعالم جرم علیه دولت و رییس 
جمهور در بحث مذاکرات و برجام گفت: مذاکرات وین دو قسمت داشته است یک قسمت آن در رابطه با 
مذاکراتی بوده که با ۱+۴ بوده و یک قسمت، مذاکرات غیرمستقیمی بوده که با آمریکایی ها وجود داشت. 
مجلس طرحی تصویب کرده که، چه مطالبی و چه خطوطی و چه نقشــه راهی برای این مذکرات باید 
وجود داشته باشد. اصل مذاکره را هم چون مجلس یازدهم تصویب کرده نه خالف بوده و نه جرم است.

فعال سیاسی اصولگرا: 

اگر نیمی از یک کابینه رای کسب نکرد، رییس جمهور  نباید 
ناراحت نشود

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری می گوید در بســیاری کشورها که انتخابات حزبی است، چرا حزب 
حاکم مســتقیما قدرت را به دست می گیرد. پاسخ این اســت که به هر جهت، در پی به حداقل رساندن  
تنش ها هستند . محسن کوهکن، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا  با طرح این سوال که در 
چه صورت قوا می توانند وظایف خود را انجام دهند؟، تصریح کرد: در ابتدا دولت باید اعالم کند که بر مرز 
قانون حرکت می کند. مثال آقای روحانی برای معرفی وزرایش، کاری به کار مجلس نداشت. زیرا به اعتقاد 
او معرفی وزیر حق رییس جمهور است و درست هم است، اما؛ رای دادن یا ندادن نیز حق قانونی مجلس 

است. بنابراین، اگر نیمی از یک کابینه رای نیاورد، نباید رییس جمهور ناراحت شود.

کافه سیاست

»رابرت مالی« درباره برجام:

 این توافق همیشه روی
 میز بوده است!

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ضمن اذعان 
به شکست سیاست فشار حداکثری دولت 
دونالد ترامپ علیه ایــران، گفت که آمریکا از 
ابتدای مذاکرات احیای توافقی هسته ای به 
وضوح گفته اســت اگر ایران به پای بندی به 
تعهداتش بازگردد، آن هم به توافق هسته ای 
باز می گردد و تحریم هــای دوران ترامپ را 

لغو می کند.
به نقل از شبکه ام. اس. ان. بی. سی، رابرت 
مالی نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران در 
گفت وگو با این شبکه در پاسخ به این که آیا 
این آمریکا نیســت که باید اول به پای بندی 
به توافق هسته ای بازگردد چون در ابتدا این 
آمریکا بوده است که از آن خارج شده، گفت: 
ببینید ما در وضعیتی از ســوی دولت قبلی 
قرار گرفتــه بودیم که رییس جمهــور بایدن 
تصمیم گرفت باید به آن پایان دهیم، یعنی 
کارزار فشــار حداکثری ترامپ علیه ایران که 
به طرز بدی شکست خورد و به منافع آمریکا 
هم آسیب زد. ما شاهد سرعت یافتن برنامه 
هسته ای ایران و تشدید فعالیت های ثبات 
زدای منطقه ای آنها بوده ایم که تمام شان بعد 
از کارزار فشار حداکثری ترامپ اتفاق افتادند. 
این دیپلمات آمریکایــی ادامه داد: بنابراین 
رییس جمهور بایدن به ما دســتور داد برویم 
و با آنهــا دیدار کنیم یا طبق آنچه خودشــان 
خواستند غیرمستقیم باشــد. ما به وضوح 
گفتیم که اگر آنهــا آماده عمل بــه تعهدات 
خودشان باشند ما نیز آماده بازگشت به توافق 
هستیم. به بیان دیگر، اگر به تعهدات تحت 
توافق هســته ای بازگردند، تحریم ها را لغو 
کنیم. این توافق همیشه روی میز بوده است. 
توافق نبوده اما ایده هایی بوده اند که آمریکا 

مطرح کرده است. 
وی همچنین مدعی شــد که آمریــکا از ماه 
مارس پیشنهاد لغو تمام تحریم های اعمال 
شــده در دوران ترامپ را که تخطی از توافق 
هسته ای بوده اند، در ازای بازگشت ایران به 

تعهدات هسته ای اش مطرح کرده است.

بین الملل
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سخنگوی صنعت برق استان:

خاموشی های اصفهان مربوط به حوادث است
در حالی که روز شنبه شــهروندان برخی مناطق اصفهان از قطعی برق خارج از آنچه در برنامه زمان 
بندی خاموشی ها گالیه داشتند، اما ســخنگوی صنعت برق استان اعالم کرد که این خاموشی ها 
مربوط به حوادث بوده است.محمدرضا نوحی با تاکید بر اینکه روز شنبه ۲ مرداد ماه قطعی برق ناشی 
از کمبود تولید نداشــتیم، اظهار کرد: طی هفته و روز گذشته خاموشی ناشی از کمبود تولید برق در 
اصفهان نداشته ایم و شاید یکی از دالیل قطعی برق مربوط به حوادث باشد.وی درباره پیش بینی 
توانیر مبنی بر اینکه هفته ســختی به لحاظ برق در پیش داریم، گفت: به دلیل گرمای بیش از حد 
پیش بینی شرایط سختی به لحاظ تامین برق مورد نیاز مشترکین خانگی شده است. سخنگوی 
صنعت برق اســتان اصفهان با بیان اینکه به دلیل افزایش درجه هوا طی هفته جاری، توانیر نگران 
تامین برق مشترکین است، توضیح داد: اگر درجه هوا از ۳۵ به ۳۶ درجه افزایش یابد، به ازای هر 
یک درجه حرارت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق کشور افزایش می یابد؛ اما اگر درجه هوا از ۴۲ به 
۴۳ درجه افزایش یابد در پیک مصرف قرار گرفته ایم و خاموشی ها سراسری خواهد بود.وی افزود: 
در صورتی که مصرف برق بیشتر از تولید باشد، اولویت اجرای طرح مدیریت بار در صنایع است، اما 

در صورتی که برای تامین راهکاری نبود، برق مشترکین خانگی نیز قطع خواهد شد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از کنارگذر شرق اصفهان در نیمه اول سال آینده
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان، پروژه کالن کنار گذر شرقی اصفهان را اتفاق 
بزرگی در توســعه راه های اســتان اعالم کرد و گفت: این پروژه تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته و اگر 

مشکلی در زمینه تامین منابع مالی پیش نیاید در نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.
ناصر نفری، اجرای پروژه کالن کنار گذر شرقی اصفهان را ازجمله اقدامات شاخص برشمرد و گفت: اجرای 
این پروژه اتفاق بزرگی در توسعه راه های اســتان بود که تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته است و اگر 
مشکلی در زمینه منابع مالی پیش نیاید در نیمه اول سال آینده می توان افتتاح کرد. مدیرعامل سازمان 
همیاری شهرداری های استان با اشــاره به کریدور سراسری که از جنوب به شمال کشور می رسد، گفت: 
بخشی از این کریدور از استان اصفهان عبور می کند که اگر تکمیل شود، ۹۰ کیلومتر از طول کریدور کاسته 
و باعث ساعت ها صرفه جویی در وقت و انرژی می شود.وی با یادآوری اینکه از سال ۱۳۹۵، کار اقتصادی 
بزرگ و مهمی انجام دادیم که در سود سازمان تاثیر گذاشت، توضیح داد: تا آن زمان به صورت نقدی کار 
می کردیم، اما از این زمان برای کمک به شهرداری ها و ضعیف نشدن نقدینگی سازمان، از شهرداری ها 
ملک گرفتیم. این کار باعث شد سازمانی که در سال ۱۳۹۲ فقط دو میلیارد و ۳۰۰ سود ساالنه داشت تا 
این لحظه باالی ۶۰ میلیارد سود داشته باشد و به سازمان کمک کرد بتواند کارهای شاخصی انجام دهد.

در مقایسه با بلند مدت؛

ذخیره سدهای استان اصفهان 5۸ درصد کاهش یافت
مدیر بهره برداری و نگهداری سدها و نیروگاه های شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره آب فعلی 
سدهای این استان در مقایسه با متوسط بلند مدت)دوره ۵۲ ساله( ۵۸ درصد کاهش داشته است.

مجتبی موســوی افزود: به دلیل کاهش بارندگی ها در یک سال اخیر، ورودی به سدها کمتر شده و 
اکنون در مجموع حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب در پشت این سدها ذخیره شده است.

وی اضافه کرد: این میزان همچنین در مقایسه با سال قبل ۳۶ درصد کمتر شده است.مدیر بهره برداری 
و نگهداری سدهای شرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: تنها ۲۷ درصد از حجم کلی سدهای زاینده 
رود، گلپایگان، قره آقاچ، حنا، خمیران، باغکل، کمانه و آغچه آب دارد و این نشــانگر این است که در 
وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داریم. موسوی تصریح کرد: در دوره زمانی دراز مدت بیشترین کسری در 

سدهای زاینده رود و گلپایگان است و پس از آنها سد باغکل بیشترین کاهش را دارد.

نماینده سمیرم در مجلس: مشاغل خرد سبب رفع بیکاری و کاهش مهاجرت به شهرها می شود؛

مشاغل خرد، فواید کالن

کارآفرینی، فناوری، پویایی صنعتــی، نوآوری و ایجاد 
فرصت های شغلی و کسب درآمد از مزیت های کسب و 
کارهای خرد و کوچک به شمار می رود و درحال حاضر تولید محوری جای 
خود را به مشتری محوری داده، ساختارهای صنعتی و کسب و کار دچار 
تغییر و تحول شده و ترویج کسب و کارهای کوچک از شاخصه های ساختار 

جدید اقتصادی و کارآفرینی محسوب می شود.
تکیه کسب و کارهای خرد به سرمایه گذاری پایین، نوآوری محصوالت و 
روش های نوین و بهره مندی از جاذبه های منحصر به فرد و فراوان، این نوع 
مشاغل را در کانون توجه قرار داده است و می تواند بستری مناسب برای 
افزایش صادرات و اختراعات و نوآوری باشد و به عنوان الگویی موفق برای 

توانمندسازی اقتصادی هر منطقه قلمداد شود.
نباید سهم مشاغل و کسب و کارهای کوچک را در رشد و توسعه اقتصادی 
استان نادیده گرفت و در برخی مناطق و کشورها برای نیل به این هدف، 
مشوق ها و سیاست گذاری هایی اعمال می شود تا کارآفرینان، ایده های 

خالقانه و اقتصادی را به منصه ظهور رسانند.
سال گذشــته و در جریان ســفر معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور 
به اصفهان، این مقام مســئول اعالم کرد که بیش از ۲ هزار زن در استان 
اصفهان از تسهیالت مشــاغل خرد اســتفاده می کنند. مشاغلی که اگر 

ایجاد  راه اندازی آنها از قید و بند بروکراسی های اداری حذف شود، می 
تواند مزایای زیادی داشته باشد و سبب اشتغال زایی هم بشود البته اگر 

موانع بگذارند!
در همین رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
گفت: تصمیم ســازمان تامین اجتماعی مبنی بر لغــو معافیت بیمه ای 
کارگاه های زیر ۵ نفر ســبب افزایش بیکاری و آســیب به مشاغل خرد 
می شود.اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس درباره تصمیم 
سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لغو معافیت بیمه ای کارگاه های زیر ۵ 
نفر به دلیل بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، اظهار 
کرد: با توجه اینکه شعار امسال پشــتیبانی از تولید و رفع موانع بر سر راه 
آن نام گذاری شده است باید تالش کنیم که اشتغال های خرد را از آسیب 
مصون نگه داریم تا این نوع از اشتغال توسعه پیدا کند چرا که این امر در 

کاهش بیکاری تاثیر مهمی دارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: نوع اشــتغال در بســیاری از کشورهای 
پیشرفته از نوع اشتغال های خانگی و خرد است که سبب پیشرفت صنعتی 
در سطح کالن می شود. این تصمیم سازمان تامین اجتماعی به دلیل کمبود 
منابع سبب خواهد شد که اشتغال های خرد آسیب جدی ببینند، چرا که در 
این صورت کارفرمایان توان رد کردن حق بیمه پرسنل خود را ندارند که در 

نتیجه بیکاری و احتمال رخ دادن حوادث بیشتر می شود.سلیمی گفت: 
این مشکل را از طریق هیئت رییسه مجلس پیگیری خواهیم کرد تا دولت 
منتخب که از ۱۲ مرداد کار خود را آغاز می کند بتواند برای رفع بدهی دولت 
به ســازمان تامین اجتماعی راهکار عملیاتی ارائه دهد. اگر اشتغال های 
زیر پنج نفر را استثنا قائل شویم و بیمه نکنیم سبب می شود اشتغال های 
خانگی رشد پیدا نکنند. رشــد این نوع از مشاغل و حمایت از کارگاه های 
کوچک سبب می شود که تولیدات خوبی را برای کارخانه ها و صنایع داشته 
باشیم.سلیمی خاطرنشان کرد: تاسیس کارخانه در هر شهر و روستایی 
موثر نیست و همین کارگاه های کوچک و مشاغل خرد عالوه بر اشتغال زایی 
موثر سبب می شوند که تولیدات مشابه این کارخانه ها در سایر شهرها و 
روستاها محقق شــود که در این صورت مهاجرت از روستاها به شهرها و 

حاشیه مناطق صنعتی کاهش چشمگیری خواهد یافت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: درست است که دولت دچار 
کمبود در بخش های مختلف است، اما این کمبودها نباید سبب شود که 
این میزان بدهی به وجود بیاید و به اشتغال ضربه وارد شود. دولت جدید 
برای تامین منابع و توسعه اشتغال های خرد باید برنامه موثر داشته باشد 
که با توجه به شــناختی که از رییس جمهور منتخب داریم این امیدواری 

وجود دارد که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

نماینده فالورجان با تاکید بر اینکه مردم از مجلس 
انقالبی انتظار حل مشکالت اساسی را دارند، گفت 
که اکنون قیمت سیمان ۵ برابر شده است.حجت 
االسالم سید ناصر موسوی الرگانی در جریان بررسی 
طرح الزام دستگاه های اجرایی جهت پاسخگویی به 
تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان در اخطاری گفت: 
کشور با مشکالت جدی روبه رو است، خوزستان یک 

طرف و اصفهان و سیستان و بلوچستان هم طرف 
دیگر و در چنین شرایطی مجلس مشغول بررسی 
این طرح اســت.وی با بیان اینکه موافق این طرح 
اســت، در عین حال گفت: مردم از مجلس انقالبی 
انتظار بررسی و حل مشکالت اساسی را دارند؛ این 
روزها با ۵ برابر شدن قیمت ســیمان مواجهیم که 
دلیل آن را قطعی برق عنوان می کنند، اما تکلیف آن 
بدبختی که مشغول ساخت یک آلونک برای خود 

است، چه می شود؟
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت فوالد 
گفت: از جوانان می خواهیم که خانواده تشــکیل 

دهند، اما فکری برای مســکن آن هــا نمی کنیم، 
دولت تدبیر و امید که خانه ای نساخت حاال هم که 
مردم می خواهند خانه بسازند، با چنین مشکالتی 

مواجه می شوند.
موســوی الرگانی از هیئت رییسه مجلس خواست 
که دستور کارهای مجلس را بر اساس اهمیت آن در 
دستور قرار دهد تا انتظارات مردم از مجلس انقالبی 

برطرف شود.
وی گفت: مجلس باید بازوی توانمند دولت باشــد 
و طرح ها و لوایحی را در دســتور کار قــرار داده تا 

مشکالت مردم برطرف شود.

نماینده مردم فالورجان در مجلس :

قیمت سیمان 5 برابر شده است

خبر  روز

 با توجه اینکه شعار امسال پشتیبانی از تولید و رفع موانع 
بر سر راه آن نام گذاری شده است باید تالش کنیم که 
اشتغال های خرد را از آسیب مصون نگه داریم تا این 
نوع از اشتغال توسعه پیدا کند چرا که این امر در کاهش 

بیکاری تأثیر مهمی دارد

تولید ۹ تن زعفران دراستان اصفهان
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: میزان تولید زعفران در استان اصفهان به 

۹ هزار کیلوگرم در سال گذشته رسید که نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۱۲ درصد افزایش داشته است.
احمدرضا رییس زاده  اظهار کرد: سطح زیر کشت زعفران در استان اصفهان یک هزار و ۶۱۴ هکتار و بیشتر 
در شهرستان های نطنز، تیران، نجف آباد، برخوار و اصفهان است؛ البته در سایر شهرستان ها نیز کم و بیش 
زعفران کشت شده و در حال گسترش است. وی با اشاره به اینکه نیاز آبی زعفران در مناطق خشک حدود 
چهار هزار مترمکعب در هکتار است، افزود: این میزان آب در مناطق غربی استان که بارندگی بیشتری 
دارند تا ســه هزار متر مکعب نیز کاهش می یابد و طی چند سال اخیر کشاورزانی که به ویژه منابع آبی 
محدود دارند از کشت های جایگزین و کم آب بر مانند زعفران، گل محمدی، زرشک و پسته استقبال 
خوبی کرده اند.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه دولت در سال های اخیر 
از توسعه کشت گیاهان دارویی حمایت تسهیالتی کرده است، اضافه کرد: دولت امسال  نیز وام با بهره 
چهار درصد به کشاورزانی که به تولید گیاهان دارویی اقدام کنند، ارائه می کند و البته آموزش و برنامه های 
ترویجی بسیاری در زمینه کشت گیاهان دارویی و محصوالت کم آب بر توسط همکاران ما در سطح استان 
اجرا می شود.رییس زاده درباره میزان صادرات زعفران استان، ابراز داشت: آمار صادرات زعفران استان را 
نداریم، زیرا به طور عمده از طریق سایر استان ها انجام می شود، اما آمار صادرات مجموع گیاهان دارویی 
در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیون دالر بوده که شامل گالب و عرقیات، شیرین بیان، 

باریجه، آنغوزه، زعفران، سیر و موسیر بوده است.

کشف بیش از هزارو 700 ماینر غیرمجاز در اصفهان
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: حدود هزار و ۷۰۰ ماینر از ابتدای سال 
۱۴۰۰ تا کنون در اصفهان کشف و جمع آوری شده است.محمد علی اکبری اظهار کرد: بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران که اعالم شده بود مصرف ادارات نسبت به مدت مشابه باید ۵۰ درصد کاهش یابد، روزانه 
۴۰ اکیپ بازرسی از شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به ادارات دولتی ورود کرده و میزان مصرف 
برق را بررســی می کردند، در صورتی که اداره ای الگوی بهینه مصرف برق را رعایت نمی کرد، ابتدا تذکر 
شفاهی، سپس اخطار کتبی و در مرحله سوم برق آن قطع می شد.وی افزود: در همین راستا در ادارات 
شهر اصفهان بیش از ۱۰ مورد قطعی برق اعمال شد که از بانک ها، دستگاه های خدمت رسان، موسسات 
آموزشی و سایر دستگاه ها بوده که برق آن ها قطع شده و پس از اخذ تعهد مجدد وصل شد.مدیر روابط 
عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: عالوه بر این ساعت کار ادارات در کل کشور از هفت 
تا ۱۳ و ساعت کاری بانک ها از شش و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ اعالم شد تا مصرف برق کاهش یافته و مدیریت 
بار شبکه کمتر با مشکل مواجه شود، رعایت این ساعت اداری نیز پایش می شود البته بررسی دقیق 
کاهش ۵۰ درصدی مصرف مد نظر نبوده و همین که ادارات مصرف بــرق را کاهش داده و مظاهر پر 

مصرفی نداشته باشند، مشمول جریمه نخواهند شد.

قانون پیمان ارزی، سد راه صادرات صنایع دستی اصفهان
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: صادرات صنایع دستی اصفهان به کشور های دیگر صفر است و 
علت آن قانونی به نام پیمان ارزی است.عباس شیردل  اضافه کرد: نبود هیچ گونه حمایت از جانب دولت، 
تولیدکنندگان صنایع دستی را با چالش های بزرگی روبه رو کرده است.وی افزود: قبل از شیوع کرونا، ۷۰ 
درصد از تولید صنایع دستی کشور در استان اصفهان تولید می شــد، اما متاسفانه حمایت نکردن دولت 
دوازدهم و ۳ برابر شدن قیمت مواد اولیه از جمله مس، تولیدکنندگان را در آستانه ورشکستگی قرار داده 
است.رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان در رابطه با تسهیالت اختصاص داده شده به این حوزه گالیه 
داشت و خاطرنشان کرد: برای کمک به صاحبان تولیدی ها وام ۱۲ میلیون تومانی آن هم با درصد سود باال 
در نظر گرفته شده است؛ اما حتی برای پرداخت حقوق کارگران نیز این مقدار کفایت نمی کند، با توجه به این 
موضوع رعایت شرط اخراج نشدن هیچ یک از کارگران برای بهره مندی از این وام، تقریبا امکان پذیر نیست.

کافه اقتصاد

نماینده مردم اصفهان در مجلس:با مسئولان

حکمرانی آب در فالت مرکزی ایران متناسب با اقلیم کشور نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: منابع باید بر اساس مصارفی که تعریف شده تامین شود و زاینده رود رودخانه ای نیست که بتوان حتی برای 
تامین آب شرب روی آن بارگذاری جدیدی انجام داد.مهدی طغیانی اظهار کرد: طبق آخرین تصمیمی که درباره احداث تونل بهشت آباد گرفته شد محیط زیست 
مصوب کرد که عملیات انتقال آب از بهشت آباد از طریق خط لوله باشد و نه از طریق تونل. قطعا با چنین تصمیمی مخالفیم و معتقدیم خط لوله هزینه بر و کامال 
غیراقتصادی است و تجربیات قبلی در کشور و دنیا هم نشــان می دهد چون تونل، آب را به صورت ثقلی انتقال می دهد استفاده از آن منطقی تر است. اخیرا اما 
طرح را چند قسمتی تعریف کرده اند که بخشــی از عملیات انتقال آب از طریق تونل و بخش دیگر آن از طریق خط لوله باشد.وی افزود: اصل مسئله بهشت آباد 
این است که قبل از اینکه این منبع در اختیار زاینده رود قرار گیرد، مصارف آن تخصیص داده شده است، بنابراین بهشت آباد منبع جدیدی برای زاینده رود نیست و 
در حال حاضر فقط مصارفی تعریف شده که منابعش در اختیار قرار نگرفته است.نماینده مردم اصفهان در مجلس، مشکل کنونی کمبود آب را در نتیجه مدیریت 
اشتباه ارزیابی کرد و گفت: حکمرانی آب در فالت مرکزی ایران متناسب با اقلیم کشور نیســت. برای مثال در گذشته با یک قنات چند هزار ساله امکان زندگی 
پایدار وجود داشته اســت، اما امروز با این رودخانه و احداث ســد توان تامین آب برای مصارف مختلف را نداریم که نشان می دهد نحوه حکمرانی آب در فالت 

مرکزی صد درصد اشتباه بوده است.

به وقت صبح بزرگ ترین 
بازار آجری جهان

مجموعه بــازار تبریــز یکــی از بازارهای 
بزرگ تاریخی و زیبای ایران و خاورمیانه 
است که عواملی مانند ســبک معماری 
بازار، آرایش مغازه هــا، کثرت تیمچه ها، 
کاروان سراها، داالن ها، راسته ها همچنین 
انواع مشــاغل و حرفه ها، وجــود تعداد 
بســیاری مدرسه و مســجد که عمدتا از 
سابقه تاریخی برخوردارند، این بازار را به 
نمونه عالی مجهز تجارت ، کسب و زندگی 

اسالمی و شرقی تبدیل کرده است.

وز عکس ر

خشکسالی، کشت گندم در 
اصفهان را نصف کرد

کارشــناس زراعت گندم جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهان گفــت: به دنبال تشــدید 
خشکســالی و اســتمرار کم آبی ۵۰ درصد 
کشت گندم در اصفهان کاهش یافت.مهران 
توکلی اظهار کرد: وســعت زیر کشــت گندم 
استان در شرایط طبیعی ۶۲ هزار هکتار گندم 
آبی و حدود ۲۵ هزار هکتار گندم دیم است.

وی افزود: امسال کشــاورزان حدود ۶ هزار 
هکتار از مزارع گندم خــود را، قبل از آنکه به 
خوشه برسد به دنبال خشکسالی، کم آبی و 

نیاز دام ها به علوفه به چرا اختصاص دادند.
کارشــناس زراعت گندم جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهان بیــان کــرد: بــا توجه به 
خشکســالی حاکم بر اســتان و تداوم این 
وضعیت پیش بینی می شــود که مزارع زیر 
کشت آبی اســتان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افت 
عملکرد تولید داشــته باشــد.توکلی با بیان 
اینکه هزینه های کشت، برداشت و نهاده ها 
در بخش تولیــد گندم نیز افزایش داشــته 
است، افزود: خرید تضمینی، تسهیالت یک 
ســاله با کارمزد ۱۸ درصد، تهیه بذر و توزیع 
یارانه ای آن و کنترل آفت ســن با سم پاشی 
همگانی از اقدامات دولــت برای حمایت از 
گندم کاران بوده است.وی عنوان کرد: قیمت 
خرید تضمینی گندم امسال نسبت به سال 
قبل دو برابر افزایش یافت و به کیلویی ۵ هزار 
تومان رسیده است.کارشناس زراعت گندم 
جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
اکنون حدود ۵۰ مرکز در استان گندم تولیدی 
کشاورزان را خریداری می کند، افزود: استان 
اصفهان مصرف کننــده و وارد کننده گندم از 
استان های دیگر است و همه این محصول 
به مصارف اصلی در کارخانجات آرد می رسد.

توکلی با اشــاره به ۳۲ هزار بهره بردار گندم 
در اســتان و ۲۰ کارخانه آرد فعال در استان 
گفت: کشت و برداشــت گندم در استان به 
صورت مکانیزه اســت و روش های آبیاری 
مزارع بیشــتر به صورت نشــتی و غرقابی و 
تیپ است، اما روش کرت بندی برای گندم 

بهتر است.

عکس: فارس
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آگهی

مفاد آراء
5/41 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- راي شــماره 877- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ســید حبیب اله 
اسماعیلي فرزند صدرا بشماره شناسنامه 3 صادره ازفریدن در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 149.95 مترمربع مجزی شــده از پالك4852 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
2- رای شماره  869- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي عبداللهي 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 10 صادره از گلپایگان در  ششدانگ ساختمان به 
مساحت 160.46 مترمربع مجزی شده از پالك 7 فرعي از 2490 اصلي واقع در بخش1 

محرز گردیده است.
3- رای شماره 867- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نفیسه محسني فرزند 
محمدحسن بشماره شناسنامه 5676 صادره ازتهران در  ششدانگ انباری و زمین به 
مساحت 203.98 مترمربع مجزی شده از پالك 514 اصلي واقع در بخش1 خریداري 

از مالك رسمي آقاي محمود رضا محسنی محرز گردیده است.
4- راي شماره 865- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مهدي بیاتي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 25 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به مساحت 
291.33 مترمربع مجزی شده از  پالك 840 فرعي از 1 اصلي واقع در بخش2 محرز 

گردیده است.
5- راي شماره 871- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  مهدي فتحعلي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 253 صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
91.80 مترمربع مجزی شــده از پالك3فرعي از3981 اصلي  واقع در بخش1محرز 

گردیده است.
6- رای شماره 874- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه افشون فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 16624 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
425.06 مترمربع مجزی شده از  پالك 33 فرعي از 4 اصلي  واقع در بخش2خریداري 

از مالك رسمي آقاي سید حسین مدنی محرز گردیده است.
7- راي شماره 870 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا آقاشاهي فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 50 صادره از گلپایگان در ششــدانگ ساختمان به مساحت 
135.04 مترمربع مجزی شده از   پالك 1581 فرعي از 3  اصلي واقع در بخش2   محرز 

گردیده است.
8- رای شماره 873- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي منتظري 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 5957 صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 386.47 مترمربع مجزی شده از پالك 1585  فرعي از 6  اصلي واقع دربخش 

4   محرز گردیده است.
9- راي شــماره 875 و 876 - تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقای محمود 
جمالي فرزند روح اله بشماره شناسنامه 78 صادره از گلپایگان در چهار  دانگ مشاع و 
خانم فاطمه ناطقي فرزند علي بشماره شناسنامه 1220054208 صادره از گلپایگان 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 272.39 مترمربع مجزی شده از  

پالك318 فرعي از 8 اصلي واقع دربخش2    محرز گردیده است.
10- راي شماره 866 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر رحیمي فرزند 
امان اله بشماره شناسنامه 290 صادره ازگلپایگان  در ششدانگ مغازه به مساحت 11.10 

مترمربع مجزی شده از پالك 822  اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده است.
11- راي شماره872- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه شاهرضائي 
فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 4 صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 172.88 مترمربع  مجزی شده از  پالك 1153  فرعي از 6 اصلي واقع دربخش 

4  محرز گردیده است.
12- رای شماره 868- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا میرزائي 
پور فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 586 صادره از گلپایگان در  ششدانگ ساختمان 
به مساحت 66.62 مترمربع مجزی شده از پالك 1فرعي از66 اصلي  واقع در بخش1 

محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/04/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/05/05

م الف: 1162743 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
مفاد آراء

5/42 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود . در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 24514 مورخ 1399/10/04 هیات چهارم خانم فاطمه نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 40 كدملي 1290197611 صادره اصفهان فرزند فضل 
اله نسبت به 2787/35 سهم مشاع از 7176/47 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 182/45 متر مربع پالك شماره 337 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان طبق دفتر الکترونیکی 139920302025008392

ردیف 2- راي شــماره 24513 مورخ 1399/10/04 هیــات چهارم آقای محمدرضا 
نصر اصفهانی به شناسنامه شــماره 60863 كدملي 1282438212 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به 1097/28 سهم مشــاع از 7176/47 سهم ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 182/45 متر مربع پالك شــماره 337 فرعــی از 5 اصلی 
 واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهــان طبق دفتر الکترونیکی

139920302025006136 
ردیف 3- راي شــماره 24516 مــورخ 1399/10/04 هیات چهارم آقای مســعود 
نصر اصفهانی به شناســنامه شــماره 2067 كدملي 1291951822 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به 2194/56 سهم مشــاع از 7176/47 سهم ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 182/45 متر مربع پالك شــماره 337 فرعــی از 5 اصلی 
 واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهــان طبق دفتر الکترونیکی

139920302025006135 
ردیف 4- راي شماره 24517 مورخ 1399/10/04 هیات چهارم خانم پریناز صالحی 
كهریزسنگی به شناسنامه شــماره 11706 كدملي 1292045159 صادره اصفهان 
فرزند مهدی نسبت به 2194/56 سهم مشــاع از 7176/47 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 182/45 متر مربع پالك شــماره 337 فرعی از 5 اصلی واقع 
 در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غــرب اصفهان طبق دفتــر الکترونیکی

139920302025006134 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05

م الــف: 1162618  شــهریاري رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالك غــرب 
ــان  اصفه

مفاد آراء
5/43 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 0980 مورخ 1400/02/02 هیات اول آقای سیف اله عباسی 
به شناسنامه شــماره 745 كدملي 1283504367 صادره اصفهان فرزند نصراله در  
ششدانگ یك باب كارگاه به مساحت 310/20 متر مربع قسمتی از پالك شماره 743 
فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکیت 
حسن و حسین جعفری ولدانی از سند شــماره 58023 مورخ 1338/5/26 دفترخانه 

شماره 7 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05

م الف: 1162402  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/44 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود .  در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 1426 مورخ 1400/02/11 هیات دوم خانم نرگس تیموری 
جروكانی به شناسنامه شماره 15 كدملي 1290300038 صادره اصفهان فرزند حیدر 
در  ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 173/73 متر مربع قسمتی از پالك شماره 
198 فرعی از 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

مورد ثبت صفحه 498 دفتر 400 امالك
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05

م الف: 1162521  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/45 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 8076 مورخ 1399/12/05 هیات چهارم آقای فرهاد شکوهی 
پور به شناسنامه شماره 66557 كدملي 1281765041 صادره اصفهان فرزند عباس در  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 283/74 متر مربع پالك شماره 1050 فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مع الواسطه از 
مالك رسمی حاج  آقا كشاورزی طبق ســند انتقالی 8919 مورخ 1330/09/20 دفتر 

62 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05

م الف: 1162490  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/46 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 413 مورخ 1400/2/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان تصرفــات مالکانه مالمعارض متقاضی، مالکیت آقای محمدرضا ســخنور 
به شناسنامه شــماره 16089 كدملی 1282630172 صادره اصفهان فرزند حسن بر 
ششدانگ یك قطعه باغ به مساحت 903/19 متر مربع مفروزی از پالك شماره 3911 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی 
و مع الواسطه از طرف آقای رجبعلی سخنوری خریداری شده است. لذا به منظور اطالع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در صورتی كه 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05

م الف: 1162392  اعظم قویدل رئیس ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/47 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 1139 14006030200700 مــورخ  29 / 03 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن ملکی فرزند امیرحسین بشماره شناسنامه 228 وكدملی 110762763 صادره از 
فالورجان درسه دانگ مشاع ازششدانگ یك باب خانه ومغازه های متصله مخروبه به 
مساحت 78 / 287 مترمربع پالك 413 اصلی واقع در فالورجان خریداری مع الواسطه 
از مالك رسمی آقای مهرعلی كافی فرزند حاج حیدر  محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  21 / 04 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  05 /  05/ 1400  
م  الف:  1162595  حسین زمانی علویجه  رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان 

مفاد آراء
5/48 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره   1295 14006030200700 
مورخ  06 / 04 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حیدرعلی زمانی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه: 
214 وكدملی : 4650274291 صادره از بروجن دریك ســهم مشــاع ازهفت سهم 
ششدانگ یك درب باغ به مساحت 13600 مترمربع پالك 14 اصلی واقع در موسیان 
خریداری رسمی ازمالك رسمی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 05 / 05 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 /  05/ 1400  
م الف: 1168632  حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان 

مفاد آراء
5/49 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1404 14006030200700 مورخ  15 / 04 / 1400  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای یوســف 
جمالپور فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه : 1870305851 صادره از شوشتردریك باب 
خانه به مســاحت 35 / 186 مترمربع پالك 15 اصلی واقع درفالورجان خریداری مع 
الواسطه ازمالك رسمی آقای دكترمهدی كیانی فرزند عباسعلی  محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 05 / 05 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 /  05/ 1400  
م الف: 1168483 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان 

مفاد آراء
5/50 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره   1296 14006030200700 مــورخ  06 / 04 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم منیژه زمانیان بروجنی فرزند محمدكاظم بشــماره شناسنامه : 8110 وكدملی : 
4650081114 صادره ازبروجن دریك سهم مشاع ازهفت سهم ششدانگ یك درب باغ 
به مساحت 13600 مترمربع پالك 14 اصلی واقع در موسیان خریداری رسمی ازمالك 
رسمی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 05 / 05 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 /  05/ 1400  
م الف: 1168604 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان 

مفاد آراء
5/51 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره   140060302007001393 مــورخ  14 / 04 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
صادق توكلی گارماسه  فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه : 4 وكدملی : 1111475105 
صادره از فالورجان در ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 166/90 مترمربع پالك 
405 اصلی واقع در گارماسه خریداری مع الواسطه ازمالك رسمی آقایان حسن و حسین 
یزدانی گارماسه فرزندان رمضان محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول : 05 / 05 /1400
تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 /  05/ 1400  

م الف: 1168482 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان 
فقدان سند مالکیت

5/52 آقای رجبعلــی كیانی فرزندمحمد به اســتناد 2 برگ استشــهادیه محلی كه 
هویت وامضاء شهود رسماگواهی گردیده مدعی اســت كه سند مالکیت ششدانگ 
یك باب خانه پالك ثبتی 849 فرعی از 648 اصلی واقع درایمانشــهر بخش 9 ثبت 
اصفهان به شــماره ســریال 568196 – 91 / ه مورد ثبت صفحــه 596 دفتر 415 
ذیل ثبت 62464  به نام نامبرده ثبت وســندمالکیت صادر وتســلیم گردیده اســت 
وسپس مفقود شــده اســت . بنابراین چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکیت 
المثنی نمــوده طبق تبصره یك اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب 
آگهی میشــود كه هركس مدعی انجام معامله نســبت به ملك موصوف و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســندمالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد و در صورت  
انقضای مهلت مذكور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتــراض بدون ارائه اصل 
 ســند مالکیت المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد . 
 م الــف: 1168493 حســین زمانــی علویجــه رئیــس اداره ثبت اســناد 

وامالك فالورجان 
مفاد آراء

5/53 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1066 مورخ 1400/4/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای رضا دادائی حسن آبادی 
به شناسنامه شماره 257 كدملی 1288691130 صادره اصفهان فرزند عبدالکریم بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/57 متر مربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعی 
از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است. لذا به 
منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
كه 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

م الف: 1168912  اداره  ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/54 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1067 مورخ 1400/4/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه مالمعارض متقاضی، خانم آمنه ســلطانیان به شناسنامه 
شماره 3297 كدملی 1198701331 صادره شهرضا فرزند باقر بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 100/78 متر مربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف 
آقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده اســت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی كه 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 یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

م الف: 1168874  اداره ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/55 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات/ هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مركزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شماره 140060302023000411 مورخ 1400/04/12 آقای رضا 
غریب به شماره شناسنامه 3326 كدملی 1285937627 صادره از اصفهان فرزند عزت 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 184/74 متر مربع مفروزی از پالك 
شماره 4701- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان كه مع الواسطه از طرف و طی سلسله 
قولنامه ها از طرف خانم ملیحه اشجع به صورت عادی به متقاضی واگذار گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

م الف: 1168995  ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مركزی 
اصفهان   

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
پرونــده:  شــماره   140003902003000126 آگهــی:  شــماره   5 /56
139904002003000352 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9900507 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان یك باب منزل مسکونی پالك ثبتی به 
شماره 10533 فرعی از 2187  اصلی مفروز و مجزا شده از 7176 فرعی از اصلی مذكور 
قطعه واقع در بخش 06 ناحیه 00 حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان استان اصفهان 
به مساحت 189 متر مربع واقع در اصفهان: بهارستان فاز 3 مجتمع مسکونی میالد – 
میالد 2 پالك 324، مالکیت علی نوری دستجردی فرزند حسن شماره شناسنامه 1583 
تاریخ تولد 1365/12/20 صادره از اصفهان دارای شــماره ملی 1293238473 با جز 
سهم 6 از كل سهم 6 بعنوان مالك شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان، موضوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 064822 سری ب سال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیك 139520302024001069 كه در صفحه 377 دفتر امالك جلد 154 ذیل 
شماره 41262 ثبت گردیده است. به حدود: شمااًل : پی است بطول )9/00( نه متر به 
میدان به عرض شانزده متر، شرقاً: پی به پی بطول )21/00( بیست و یك متر به شماره 
ده هزار و پانصد و ســی و دو فرعی، جنوباً: پی است بطول )9/00( نه متر به خیابان به 
عرض دوازده متر، غرباً: پی به پی بطول )21/00( بیست و یك متر به شماره ده هزار و 
پانصد و سی و چهار فرعی، مشخصات ملك طبق نظر كارشناس: ملك مزبور منزل 
ویالیی نوع كاربری مسکونی به مساحت عرصه 189 متر مربع، شمااًل به طول 9 متر 
به میدان به عرض 16 متر غرباً به طول 21 متر به پالك جنوباً به طول 9 متر به خیابان 
به عرض 12 متر و غرباً به طول 21 متر بــه پالك و متراژ اعیانی حدود 113 متر مربع 
عمر و سن ساختمان حدود 20 سال با اسکلت بتنی سقفها تیرچه بلوك در یك طبقه 
ساخته شده درب ورودی فلزی كف سالن با ســرامیك مفروش شده، دیوارها گچی 
شامل دو اتاق خواب دربها چوبی كف اتاقها موزاییك و دیوارها گچی می باشد آشپزخانه 
كف و بدنه كاشی سرامیك، كابینت آشپزخانه اپن پایین و باال فلزی می باشد. دارای 
سرویس بهداشتی حمام و توالت كاشی سرامیك، ملك مذكور دوبر می باشد ورودی 
اصلی از ضلع جنوبی در ضمن ساختمان دارای یك پاركینگ مسقف بوده ورودی آن 
از سمت جنوب بوده و یك درب نفر رو از حیاط به سمت خیابان 12 متری دارا می باشد 
و حیاط آن محوطه سازی شده مفروش از موزاییك، دیوارهای پیرامون آجرنما شده 
است و نمای ساختمان توسط آجر سه سانتی نماكاری شده سیستم سرمایش كولر و 
گرمایش آن بخاری گازی و دارای انشعابات آب، برق و گاز می باشد كه در قبال طلب 
خانم فائزه اصالنی بابت مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 7521، تاریخ سند: 
1396/12/12، دفترخانه صادركننده : دفترخانه ازدواج 1 شهر اصفهان استان اصفهان، 
توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1400/05/23 در شعبه مهریه اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جی خیابان تاالر میدان هفت تیر 
شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
پایه 9/450/000/000 ریال )نهصد و چهل و پنج میلیون تومان( شروع و به هر كس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. این آگهی یك مرتبه در 
سایت سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و روزنامه زاینده رود در تاریخ 1400/05/05 
چاپ و منتشر می گردد و درج در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه كثیر االنتشار 
محلی می باشد و خریداران جهت شــركت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده 
 IR090100004061013207670192 :را طی فیش سپرده به شــماره حســاب
 بنــام تمركز وجوه ســپرده اداره كل ثبت اســناد و امالك كشــور با شناســه واریز

 998108561161070070570000000000   نزد بانك مركزی بابت پرونده كالسه 
فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی كه ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد.  الزم به ذكر است كلیه هزینه های قانونی تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شــد.  م الف:1168985 امیر امیری ننادگانی سرپرست اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان



سه شنبه 05 مرداد 1400 / 16 ذی الحجه 1442 / 27 جوالی 2021 / شماره 3311
مراسم عید سعید غدیر  زیر سایه کرونا

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان گفت: مراسم باشکوه عید غدیر از طریق صداوسیما برگزار 
می شود و تمامی شــهروندان می توانند از این طریق از این جشن باشــکوه بهرمند شوند.حجت 
ا... غالمی افزود: شهروندان متقاضی برای برگزاری مراسم حضوری باید مجوز از دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان را دریافت کنند.سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان بیان کرد: مراسم 
حضوری مانند عید قربان در استان اصفهان با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی صورت می گیرد.وی بیان کرد: اگر در مراسم حضوری رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
صورت نگیرد با مسئول مربوطه برگزاری آن مراسم برخورد خواهد شد.غالمی عنوان کرد: امروز  با 

برگزاری جلسه ستاد مقابله با کرونا استانی محدودیت های عید غدیر اعالم خواهد شد.

فرصتی دوباره برای انتخاب رشته پایه نهم
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اصفهان از فرصتی مجدد برای انتخاب رشته پایه نهم خبر 
داد.محمدرضا ناظم زاده گفت: دانش آموزان پایه نهم همانند سال های گذشته می توانند در شهریور 
ماه برای رشته مورد نظر خود آزمون مجدد بدهند.وی ادامه داد: دانش آموزانی که رشته مورد عالقه 
خود را نتوانستند کسب کنند می توانند در شهریور ماه درس های تخصصی آن رشته را آزمون بدهند 
تا در رشته مورد نظر خود تحصیل کنند.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اصفهان بیان کرد: 
افراد متقاضی برای آزمون مجدد در شهریور ماه به صورت حضوری باید به مدرسه خود اعالم کنند تا 

از آن ها امتحان مجدد گرفته شود.

در مقایسه با سال گذشته اعالم شد؛

 کاهش ۸.۸ درصدی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 
در اصفهان

رییس ســتاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان با اشــاره به برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 
سال ۱۴۰۰ در روزهای چهارشنبه، پنجشــنبه و جمعه )۶ تا ۸ مردادماه( همزمان با سراسر کشور، 
اظهار کرد: کنکور کارشناسی ارشد امسال در ۱۳۱ کدرشته در ۱۰ شهر و ۱۷ حوزه امتحانی در استان 

اصفهان برگزار می شود.
محمدرضا ایروانی افزود: در روز چهارشــنبه- ششــم مردادماه، داوطلبان در ۳۴ کدرشته شناور 
و روزهای پنجشنبه و جمعه نیز داوطلبان رشــته های اصلی با هم به رقابت می پردازند.رییس 
ستاد برگزاری آزمون های دانشــگاه اصفهان در توضیح رشته های شــناور، گفت: منظور از رشته 
های شناور رشته هایی است که داوطلبان عالوه بر رشته اصلی خود مجاز به شرکت در آزمون آن 
رشته هستند.ایروانی، سهم استان اصفهان را ۴۲ هزار و ۵۱۴ داوطلب اعالم کرد و گفت: در استان 
اصفهان ۱۷ حوزه امتحانی در ۱۰ شــهر مجری برگزاری آزمون هســتند که شامل شهرستان های 
اصفهان )پنج حوزه(، خمینی شهر، شاهین شهر، شــهرضا، فالورجان، کاشان، گلپایگان، لنجان، 
مبارکه و نجف آباد است.رییس ســتاد برگزاری آزمون های دانشــگاه اصفهان ادامه داد: از ۴۲ 
هزار و ۵۱۴ نفری که در استان اصفهان داوطلب شرکت در آزمون کارشناسی ارشد هستند، تعداد 
۲۳ هزار و ۹۳۴ داوطلب زن )۵۶.۳ درصد( و ۱۸ هزار ۸۸۰ داوطلب مرد )۴۲.۷ درصد( هستند 
که با کاهش حدود ۴۱۰۰ نفری نســبت به سال گذشــته، تعداد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 
امسال ۸.۸ درصد کاهش داشته است.ایروانی با بیان اینکه شروع فرآیند آزمون، ساعت ۸ صبح 
است، تاکید کرد: به دلیل شرایط ویژه در خصوص شیوع کرونا الزم است که داوطلبان حداقل نیم 
ساعت قبل از شــروع فرآیند آزمون در حوزه امتحانی مربوطه حضور داشته باشند. وی به رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در برگزاری این آزمون تاکید کرد و گفت: به 
منظور پیشگیری از تجمع در مقابل درب های ورودی،  داوطلبان از ساعت ۶:۳۰ الی ۷:۳۰ صبح 

به حوزه های امتحانی مراجعه کنند.

چرا »بیمه« اولویت زنان خانه دار نیست؟

»بیمه«پساندازیایدهآلیااقدامیمحافظهکارانه؟

همه  انســان ها در هرکجای دنیا که زندگی کنند، برنامه ای برای تامین  
زندگی در پیری و میانسالی دارند و از دوران جوانی به فکر این هستند 
که در زمان از کارافتادگی منبع درآمدی داشته باشند و بتوانند در صورت 
بیماری هزینه های درمان خــود را بدون هیچ دغدغــه ای بپردازند.

مســیر های مختلفی برای تامین آتیه و حفظ کردن ارزش پول وجود 
دارد که بعضی از آن ها کم ریسک هســتند و بعضی هم ریسک باالیی 
دارند مانند خرید طال، زمین، سرمایه گذاری در بورس، نگه داری پول 

در بانک و پرداخت حق بیمه به امید این که روزی بازنشسته شوند.
خانم خانــه دار جوانی که با او صحبت کردم می گوید که دوازده ســال 
است از آغاز زندگی مشترک با همســرش می گذرد و حاال صاحب دو 
فرزند دختر و پسر است. او همیشــه خانه دار بود و هیچ وقت شغلی 
نداشته است از نظر مالی مشکلی ندارد و همسرش به او پولی که نیاز 
دارد را می دهد.خانم جوان که سحر نام دارد درباره نحوه گرفتن پول از 
همسرش می گوید که هر هفته ۵۰۰ هزارتومان از همسرش می گیرد و 
همه  خریدهای مربوط به خورد و خوراک خانه و خانواده به جز مرغ و 

گوشت با خودش است.
او با اشاره به همه  گرانی ها و این که تمامی مخارج خانه بر عهده اوست 
اظهار می کند: توانسته مبلغی پول برای پس انداز کنار بگذارد تا روزی 

که به آن احتیاج داشت، استفاده کند و به اصطالح لنگ نماند.از خانم 
جوان سوال کردم که شرایط پرداخت حق بیمه ماهانه ۲۵۰ هزار تومان 
را دارد تا پس از ۳۰ ســال مانند زنان و مردان شاغل بازنشست شود 
که در پاســخ بیان کرد: با کم  کردن هزینه های شخصی اش به راحتی 
می تواند چنین مبلغی را ماهانه بپردازد؛ اما اعتقاد دارد بیمه فکر خوبی 
برای آینده اش نیست و می گوید که تا ۳۰ ســال دیگر کی مرده است 

و کی زنده؟
خانم جوان افزود: بیمه هیچ وقت در اولویت من نبود و نیست تا زمانی 
که شما این موضوع را مطرح کردید هرگز به این که خود را بیمه کنم فکر 

نکرده بودم و خیلی با بیمه برای خانم ها موافق نیستم.
با همه  این ها باید گفت شــرایط و نظرات مردم بســیار باهم متفاوت 
است، عده ای تمکن مالی باالیی دارند و هیچ نیازی به بیمه یا پس انداز 
خاص دیگری ندارند و پول هایشــان را صرف خریــد ملک می کنند. 
عده ای وضع مالی خوب و یا معمولی دارند؛ اما به بیمه شدن اعتقادی 
ندارند و آن را هدر دادن پول و عمر خود می دانند و پول را به کار می زنند 

یا وارد بازار پر ریسک بورس می شوند.
برخی معتقد هستند که ســرمایه گذاری در خرید ملک، زمین، طال و 
حتی استفاده از پول در کار بسیار سود آورتر از بیمه است و اصال به سراغ 

آن نمی روند؛ اما هستند زنان خانه داری که عالقه دارند خود را بیمه کنند 
تا در روزهای سالمندی ماهانه حقوق دریافت کنند و امورات شان را با 
آن بگذرانند ولی شرایط زندگی شان به گونه ای است که نمی توانند حق 
بیمه ماهانه ۲۵۰ هزارتومانــی را بپردازند.بعضی از خانم های خانه دار 
که تعدادشــان کم هم نیســت ماهانه پولی از همسرشــان دریافت 
نمی کنند در این صورت این که بتوانند خود را بیمــه کنند دور از انتظار 

به نظر می رسد.
یک زن جوان درباره مشــکالت پیش روی زنان در پرداخت حق بیمه 
گفت:یک زن خانه دار چه درآمــدی دارد که از طریق آن حق بیمه را در 
سطح مشــاغل آزاد پرداخت کند پس نیاز است ســهم دولت حداقل 
در این خصوص به صــورت قابل مالحظــه ای افزایش یابــد تا این 

خدمتگزاران عرصه خانه و خانواده در تنگنا قرار نگیرند.

   شرایط بیمه اجتماعی زنان خانه دار چیست؟
معاون توســعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان درباره میزان 
استقبال زنان خانه دار از این بیمه گفت: با توجه به تمهیدات و تسهیالت 
درنظر گرفته شده توســط ســازمان تامین اجتماعی و اطالع رسانی 
گسترده  ای که صورت گرفته، تاکنون بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر نسبت به انعقاد 
قرارداد بیمه زنان خانه دار اقدام کرده اند.معاون توسعه و تعمیم بیمه 
اداره کل امور بیمه شدگان با اشاره به افزایش حق بیمه در سال جدید 
بیان کرد: با توجه به اینکه مبلغ حق  بیمه زنان خانه  دار تابع دســتمزد 
اعالمی توسط شورای عالی کار است،بنابراین هر ساله مبلغ حق بیمه 
مزبور با توجه به نرخ پرداخت حق بیمه انتخابی در زمان انعقاد قرارداد 
دارای افزایش است.مجید حسن زاده افزود: حداقل دستمزد مصوب 
شورای عالی کار در سال ۱۴۰۰ نســبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش 
داشته است. بر این اساس حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه 
مبلغ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال تعیین شــده است.وی ادامه داد: بیمه زنان 
خانه دار بر اســاس ضوابط و مقررات بیمه صاحبان حرف و مشــاغل 
آزاد صورت می گیرد و متقاضیان می توانند بنا بر شــرایط اجتماعی و 
اقتصادی خود نسبت به انتخاب یکی از نرخ های ۱۲، ۱۴ و یا ۱۸ درصد 
با رعایت شــرایط مقرر اقدام کنند.معاون توســعه و تعمیم بیمه اداره 
کل امور بیمه شدگان تصریح کرد: از آنجایی که در این نوع بیمه امکان 
انتخاب نرخ های متفاوت بسته به شرایط و خواست متقاضیان فراهم 
است و از طرفی دولت نیز در تامین حق بیمه به میزان ۲ درصد مشارکت 
دارد می توان گفت مناسب  ترین گزینه و نوع بیمه اجتماعی برای زنان 

خانه دار که فاقد درآمد هستند به شمار می آید.

خبر خوان جامعه

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یکی 
از آثار خشکسالی امسال را خروج حیات وحش از 
مناطق تحت حفاظت اعالم کرد و گفت: بســیاری 
از  فعاالن محیط زیســت و مردم با نگرانی داوطلب 
تامین و اهدای علوفه برای گونه های جانوری بودند، 
اما با توجه به اینکه حیات وحش در این فصل به طور 
غریزی دنبال علوفه تازه اســت از مردم خواستیم 
در حوزه حفاظت به ما کمک کنند.  ایرج حشــمتی 
به تبعات خشکســالی بر حیــات وحش پرداخت 
و اظهــار کرد: با توجــه به داده های هواشناســی و 

پیش بینی خشکسالی کم ســابقه از ابتدای سال، 
برنامه های ضروری در زمینه هــای تعمیر، تجهیز، 
الیروبی چشــمه ها، ساخت آبشــخورها و مخازن 
جدید، آب رسانی سیار و تامین و توزیع علوفه را در 
دستور کار قرار داده ایم و هم زمان با تقویت حفاظت 
عرصه ها و نواحی حســاس، از اوایــل فروردین با 
اولویت اول و بــا توجه به حیاتی بــودن تامین آب 
پایدار، عملیات اجرایی و اقدام در موارد یادشده را 
آغاز کرده ایم. ازنظر اداری نیز به صورت بی وقفه و از 
سطوح مختلف استانی و ملی پیگیر تامین اعتبارات 
بودیم که حمایت های ارزشمندی هم به عمل آمد و 
قطعا موجب گسترش اقدامات فیزیکی و حفاظتی 
در سطح مناطق حفاظت شده و شکارممنوع استان 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه هم زمــان از مردم، 

مزرعه داران، روستاهای پیرامون مناطق، دامداران 
و فعاالن محیط زیست درخواســت کردیم با توجه 
به شرایط ویژه پیش رو در مراقبت از حیات وحش، 
پیشگیری از شکار غیرمجاز و تلفات جاده ای کمک 
کنند، افزود: موضوع تامین و توزیع علوفه را به عنوان 
اقدام بعدی و الزم در چند منطقه بسیار حساس تر و 
آسیب پذیرتر به جد پیگیری کرده و درصدد آمادگی 
برآمدیم، اما اجرای آن را از اوایل تابســتان شروع 
کردیم، چراکه فصل طوالنی خشــک در پیش بوده 
و از طرفی بر اســاس مباحث و توصیه های علمی 
و تجربی نباید بــه مدت طوالنــی حیات وحش را 
علوفه دهی دســتی کــرد و در بهار، ایجــاد امنیت 
برای حفاظت از حیات وحش از علوفه دهی بسیار 

مهم تر است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مطرح کرد:

 خروج حیات وحش اصفهان از مناطق حفاظت شده

تجلیل از 50 زوج 
جوان اصفهانی

بــه منظــور ترویــج فرهنگ 
ازدواج آســان، بــه همــت 
اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان اصفهان و با همکاری 
شــهرداری منطقه ۱۰ اصفهان 
مراسم جشن پیوند آسمانی 
و تجلیــل از ۵۰ زوج جــوان 
محله های جلوان و حصه در 
فرهنگســرای استاد شریعت 

)حصه( برگزار شد.

جاساز حرفه ای 337 کیلو تریاک در وانت مزدا
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشــف ۳۳۷ کیلو تریاک که به طور حرفه ای در کف اتاق بار 
وانت مزدا جاساز شده بود، خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اصفهان با اشراف اطالعاتی باالیی که داشتند، مطلع شدند محموله ای مواد 
مخدر از جنوب کشور به مقصدتهران  بارگیری و در حال عبور از محورهای مواصالتی استان اصفهان 
اســت که بالفاصله وارد عمل شــدند.وی افزود: گروهی از ماموران مجرب به پاسگاه پلیس راه 
»اصفهان-تهران« اعزام و یک وانت مزدا متعلق به قاچاقچی افیونی را شناسایی و متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۳۳۷ کیلو تریاک 
که در کف اتاق بار وانت جاساز شده بود ، کشف شد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در این رابطه یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.ســرهنگ محمدرضا هاشمی فر خاطر 
نشان کرد: ماموران پلیس در اقصی نقاط کشور از دل کویر گرفته تا جاده ها، روستاها و شهرها با 

سوداگران مرگ مقابله می کنند و اجازه جوالن به آنان نخواهند داد.

 تعمير کار مجازی يخچال با 42 فقره سرقت»بورد« 
در اصفهان

فرمانده انتظامي شهرستان خمينی شــهر از دستگيری  یک ســارق که با معرفی خود به عنوان 
تعمیر کاریخچال در ســایت دیوار، مرتکب ۴۲ فقره سرقت »بورد« شــده بود، خبر داد.سرهنگ 
غالمرضا براتی بیان داشت: در پی شکايت يکی از شهروندان مبنی برسرقت بورد يخچال او توسط 
یک تعمیرکار و دریافت ۷ میلیون ریال دستمزد ، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پليس 

آگاهی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد این سارق خود را به عنوان تعمیرکار یخچال 
در سایت دیوار معرفی کرده و پس از مراجعه به منازل مردم برای تعمیر یخچال »بورد« را سرقت و 
مبلغی نیز به عنوان دستمزد دریافت می کند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ادامه داد: 
سرانجام با انجام اقداماتی تخصصی مخفیگاه متهم شناسایی و طی هماهنگی قضایی دستگیر 
شد.این مقام انتظامی بیان داشت: متهم دستگیر شده در بازجویی های تخصصی پلیس به ۴۲ 

فقره سرقت بورد یخچال با این شیوه اعتراف کرد.
سرهنگ براتی با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضایی از شهروندان خواست، برای تعمیر لوازم 
منزل خود به تعمیرگاه های مجــاز و قانونی مراجعه کنند و افراد ناشــناس را که از طریق فضای 
مجازی خود را تعمیرکار معرفی می کنند به منزل خود راه ندهند و اینگونه موارد را از طریق تماس 

با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

 تداوم لغو اجرای طرح زوج و فرد
 در هسته مرکزی کالن شهر اصفهان

رییس پليس راهنمايی و رانندگی اســتان از تداوم لغو اجرای طرح زوج و فرد تا اطالع بعدی در 
هسته مرکزی کالن شهر اصفهان خبر داد. ســرهنگ محمدرضا محمدی بيان داشت: در اجرای 
مصوبات ستاد استانی مقابله با بيماری کرونا و به منظور رفاه حال شهروندان و با توجه به شرايط 
کنونی بيماری کرونا طرح زوج و فرد که پيش تر به مدت ۲ هفته لغو شده بود، تا اطالع ثانوی اجرا 
نمی شود.وی افزود: در صورت فعال سازی مجدد طرح زوج و فرد ، ۴۸ ساعت قبل اطالع رسانی 
الزم انجام خواهد شد.سرهنگ محمدی در پایان با اشاره به سرایت باالی بیماری کرونا بار دیگر 
از شهروندان خواســت، از ترددهای غیرضروری اکیدا خودداری کنند تا ان شاءا...بتوانیم با قطع 

زنجیره  اتصال این بیماری را تا حد زیادی کاهش دهیم.

وز عکس ر

خبر  روزناجا

معاون بهداشت درمان هالل احمر 
اصفهان:

روزانه بین 500 تا 600 نسخه 
تحویل مشتری می شود

معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت 
هالل احمر اصفهــان در خصوص ارائه خدمات 
دارویی داروخانه هالل احمر به بیماران کرونایی، 
اظهار کــرد: خدمات داروخانه هــالل احمر در 
موج های کرونا نیز مانند قبل با جدیت بیشتری 
ارائه شــد و حتی در زمان های تعطیل رسمی 
تحویل دارو به متقاضیان را قطع نکرده است.

امیر جاللیان افــزود: تالش می شــود که در 
داروخانه هالل احمر بتوانیم سبد دارویی کامل 
را برای بیماران نگهداری کــرده و ارائه خدمات 
بهینه را داشته باشیم، برای مشکالت کمبودهای 
دارویی هم باید تمام موارد به سازمان غذا و دارو 
و دانشگاه علوم پزشکی اعالم شود که متولی 
انجام این کار هستند.معاون بهداشت درمان و 
توانبخشی جمعیت هالل احمر اصفهان، تصریح 
کرد: این داروخانه هم مانند سایر داروخانه ها 
مشکالت و کمبودها را به ســازمان غذا و دارو 
و دانشگاه علوم پزشــکی اعالم می کند و طی 
برقراری  ارتباط مناسب با مسئولین سازمان غذا 
و دارو و شرکت های دارویی، سعی شده که سبد 

دارویی بیماران را تکمیل نگه داریم.
جاللیان، تاکید کرد: هر سال نوساناتی در مورد 
ورود دارو وجــود دارد، امــا تالش شــده تا به 
حداقل برسانیم و داروخانه هالل احمر اصفهان 
در طول چهار ماه ابتدایی امســال پاسخگوی 
نیازهــای دارویی بیــش از ۱۵ هــزار نفر بوده 
اســت. این تعداد به غیر از آن افرادی که وارد 
داروخانه می شــوند و به دلیل مخدوش بودن 
و نداشــتن مهر در نســخه دارویی از داروخانه 
خارج می شــوند، به طور متوســط روزانه بین 
۵۰۰ تا ۶۰۰ نسخه تحویل مشتری می شود. وی 
گفت: برای بیماران تک نســخه ای که نیازمند 
داروهای تخصصی هستند، با توجه به جایگاه 
ویــژه داروخانه هــالل احمر اصفهــان در بین 
داروخانه هــای دیگر ارائــه داروهای خاص به 
بیماران  خاص صورت می گیرد و تالش شده در 
بخش های تخصصی ارائه خدمات دارویی به 

بیماران به طور بهینه انجام شود.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان  از  واکسینه شدن ۶۱ درصد سالمندان اصفهانی خبرداد؛

سرعت کرونا و کندی واکسیناسیون
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون در اصفهان، اظهار کرد: تاکنون در مجموع ۴۹۰ هزار نفر در 
استان دوز اول واکسن کرونا و۱۳۴ هزار نفر نیز هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.رضا فدایی با بیان این که در حال حاضر حدود ۵۵ هزار نفر از کادر اداری و 
آموزشی برای واکسیناسیون معرفی شده اند، ادامه داد: احتماال  واکسیناسیون معلمان در مردادماه آغاز خواهد شد و در حال حاضر واکسیناسیون بیماران خاص 
و سالمندان هم در حال انجام است.مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به آمار واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان، خاطرنشان 
کرد: تاکنون ۶۱ درصد از سالمندان استان اصفهان در برابر کرونا واکسینه شده اند و در مجموع ۹.۸ درصد از جمعیت استان اصفهان یک دوز و ۲.۶ درصد نیز دو دز 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند.وی با بیان این که افرادی که گروه سنی آنها اعالم شده می توانند در سامانه salamat.gov.ir درخواست نوبت کرده و با دریافت 

پیامک برای واکسیناسیون اقدام کنند، افزود: به صورت میانگین روزانه ۲۰ هزار نفر در استان اصفهان واکسینه می شوند .



 بعد از یک فصل موفق در رقابت های لیگ برتر و در شرایطی که تیم تازه صعود کرده رفسنجان با پیروزی روزیکشنبه پایان خوشی در رقابت های خانگی لیگ برتر 
داشت، علی علیزاده ضمن رضایت از عملکرد کلی تیم می گوید: محمد ربیعی به طور قطع سرمربی فصل بعد این تیم خواهد بود.علیزاده گفت: با محمد ربیعی 
قراردادمان را دوسال تمدید کردیم و این قرارداد ثبت شده و قانونی است و هیچ دلیلی هم ندارد ایشان را تغییر دهیم. ما از عملکرد اولین فصل او در لیگ راضی 
هستیم و قطعا با ثباتی که در مربیگری خواهیم داشت فصل آینده نتایج بهتری هم خواهیم گرفت چرا که حاال رفسنجان به یک برند قابل احترام در فوتبال ایران 
تبدیل شده و حتما در سال آینده موفق تر از امسال عمل خواهد کرد.وی درباره شرایط زمین چمن مصنوعی تیمش گفت: تالش مان بر این است که زمین را زیر 
کشت ببریم و چمن آن را برای فصل آینده آماده کنیم. البته این مسئله چالش سختی است ولی مقدمات آن در حال انجام است تا ان شاءا... مس رفسنجان 

فصل آینده در زمین چمن طبیعی بازی کند که مطمئنم در این صورت در بازی های خانگی نمایشی بهتر خواهیم داشت.

مدیرورزشیباشگاهمسرفسنجان:ربیعیحتمادررفسنجانمیماند
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جودکارسودانیهمراه»فتحینورین«رارفت
جودکار سودانی در حمایت از مردم فلســطین و به دلیل روبه رو نشدن با نماینده رژیم صهیونیستی از 
مسابقات المپیک کناره گیری کرد.در روز نخست رقابت های المپیک توکیو 2020، مسابقات جودو قرعه 
کشی شد و فتحی نورین، جودوکار الجزایری وزن 73 کیلوگرم با حریفی از رژیم صهیونیستی در یک سید 
قرار گرفت. او در دیدار نخست باید با حریف سودانی روبه رو می شد و در صورت پیروزی در این بازی باید با 
حریفی از رژیم صهیونیستی مصاف می داد و همین امر موجب شد تا از حضور در رقابت ها کناره گیری کند.

نورین در خصوص بیانیه ای در مخالفت با عادی سازی روابط با اسراییل اظهار داشت: امر فلسطین بزرگ 
تر از این مسائل است. حمایت سیاسی از آرمان فلسطین مسابقه با رقیب اسراییلی را غیرممکن کرده 
بود.این تصمیم باعث شد تا نورین و بن خلیفه، جودوکار الجزایری و مربی اش از سوی فدراسیون جهانی 
جودو از هرگونه فعالیت ورزشی تعلیق شوند، چراکه فدراسیون جودو معتقد است این کار در مغایرت با 
سیاست عدم تبعیض بود.روند کناره گیری جودوکار برای عدم رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی در 
این وزن ادامه پیدا کرد و محمد عبدالرسول، جودوکار سودانی هم برای روبه رو نشدن با بوتبول، نماینده 
رژیم صهیونیستی در بازی های المپیک توکیو از حضور در مسابقات وزن 73- کیلوگرم انصراف داد.در 
پایان مسابقات این وزن، نماینده رژیم صهیونیستی عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. به نظر 

می رسد که عبدالرسول هم باید منتظر جریمه و محرومیت فدراسیون جهانی جودو باشد.

شگفتیجدیددرالمپیک2020توکیو
ورزشکار ۱3 ساله ژاپنی توانست در رشته اسکیت، مدال طالی بازی های المپیک توکیو را به دست 
بیاورد .مومیجی نیشیا از ژاپن در رشته اسکیت خیابانی قهرمان المپیک شد و مدال طال را در این 
دسته از آن خود کرد.نیشــیای ۱3 ساله در پایان مســابقات ۱۵.2۶ امتیاز به دست آورد. نفر دوم، 
ورزشــکار برزیلی بود که با امتیاز )۱۴.۶۴( مدال نقره گرفت و فونا ناکایاما ژاپنی سوم شد.به این 

ترتیب نیشیا تبدیل به جوان ترین مدال آور طالی بازی های المپیک توکیو شد.

رکوردبسکتبالیستاسلوونیاییدرالمپیک
ستاره تیم بســکتبال اســلوونی در دیدار برابر آرژانتین به تنهایی ۴۸ امتیاز به دست آورد.  تیم ملی 
اسلوونی در مسابقات بسکتبال المپیک با پیروزی مطمئن مقابل آرژانتین کار خود را شروع کرد. این 
دیدار با برتری ۱۱۸ بر ۱00 به سود اسلوونی به پایان رسید.قهرمان اصلی مسابقه بازیکن اسلوونیایی، لوکا 
دونچیچ بود که ۴۸ امتیاز کسب کرد که 3۱ امتیاز آن در نیمه اول مسابقه بود که به یک رکورد المپیک 
تبدیل شــد و ۱۱ ریباند نیز انجام داد.برای دونچیچ این اولین بازی او در المپیک بود تا به خوبی نام 

خود را مطرح کند. در بین آرژانتینی ها، لوییس اسکوال با 2۱ امتیاز بیشترین امتیاز را به دست آورد.

ورزشکارزن52سالهدرالمپیکرکوردزد
»نینو سالوکوادزه« از لسلی تامپسون، ویلی )کانادا( و کرستین پالم )سوئد( پیشی گرفت و به عنوان تنها 
زن تاریخ المپیک شناخته شد که در 9 دوره المپیک حضور داشته است. این تیرانداز ۵2 ساله تاکنون 
در المپیک سه مدال کسب کرده است.بازی های المپیک ۱9۸۸، طال - تپانچه بادی ۱0 متر برای اتحاد 
جماهیر شوروی )URS(بازی های المپیک ۱9۸۸، نقره - تپانچه 2۵ متر برای اتحاد جماهیر شوروی 
)URS(بازی های المپیک 200۸، برنز - تپانچه بادی ۱0 متری برای گرجستان )GEO(او از المپیک 
۱9۸۸ تاکنون در این رقابت ها حاضر بوده و ابتدا برای شوروی و اکنون برای گرجستان رقابت می کند.

سالوکوادزه در المپیک ۱992 بارســلونا تحت پرچم کشورهای کشترک المنافع حاضر شد و از المپیک 
۱99۶ آتاالنتا برای گرجستان در المپیک حاضر بوده است.برنز او در المپیک 200۸ در بحبوحه درگیری و 
تنش نظامی بین روسیه و گرجستان بازتاب زیادی داشت:»ما به همه جهان نشان دادیم که ورزش به 

معنای صلح است. بازی های المپیک جنگ ها را متوقف و صلح را تقویت می کند.«

 سرنوشت سپاهان و ذوب آهن به هفته پایانی گره خورد؛

 اصفهان؛ یک دل نیمه شاد و یک دل غمگین
ورزشگاه نقش جهان پس از پایان دربی فوتبال نصف جهان، یک تیم نیمه شاد 

سمیهمصور
داشت و یک تیم غمگین. سپاهان بابت برد در دربی و کشاندن سرنوشت قهرمانی 
به هفته آخر شاد بود، هر چند که باخت پرسپولیس در برابر تراکتورسازی می توانست شادی این تیم را تکمیل 
کند اما تیم ذوب آهن به واسطه باخت در دربی و شرایط خطرناکی که پیدا کرده بود، غمگین بود.شاید اگر پای 
کورس قهرمانی در میان نبود، تساوی در دربی همشهری ها و تقسیم امتیازات بهترین نتیجه برای دو تیم حاضر 
در میدان  می شد ولی شرایط دو تیم سپاهان و ذوب آهن باعث شد  تا تقسیم امتیازات چندان به کار دو تیم 
نیاید، هر چند که برای تیم ذوب آهن به واسطه وضعیت خطرناکی که دارد، یک امتیاز نیز ارزش باالیی داشت.

در نیمه اول مســابقه، ذوبی ها نمایش بهتری به نسبت حریف داشتند اما این ســپاهان بود که روی شوت 
تماشایی امید نورافکن به گل رسید تا شاگردان محرم نویدکیا با انگیزه به رختکن بروند.ذوب آهن که چیزی 
برای از دست دادن نداشــت، در نیمه دوم نیز روندی هجومی را در پیش گرفت که حاصل آن اعالم یک ضربه 

کاپیتان محمدزاده ضربــه محکمش را به تــور دروازه کوبید تا پنالتی به ســود این تیم بود اما 
تساوی کشاندن بازی از بین برود.در نیمه اول بازی خبرهای بهتریــن فرصت بــرای به 
سید و تراکتورســازی بــه گــوش می خوبی از دیدار پرسپولیس  ر
خبر افتــادن ســرخ هــای تهرانی، و تســاوی و بعــد عقــب 

نویدبخشی برای تیم اصفهانی بود؛ اما در پایان شاگردان یحیی گل محمدی یک پیروزی دیگر کسب کردند تا 
سکان قهرمانی را همچنان در اختیار داشته باشند.یاران نویدکیا با اینکه این بازی را با برد پشت سر گذاشتند 
اما با توجه به اختالف سه امتیازی با حریف، تنها در صورت شکست پرگل سرخ ها در بازی با پیکان می توانند 
به قهرمانی چشم داشته باشند، اتفاقی که بعید به نظر می رسد.سپاهان چه قهرمان شود و چه قهرمان نشود، 
عملکردش مورد رضایت هواداران است اما در مورد تیم ذوب آهن تنها بقای این تیم است که می تواند آتش 
سرد هواداران را خاموش کند.ذوب آهن با شرایط بسیار دشواری در قعر جدول رده بندی دست و پنجه نرم می 
کند و اگر بخت و اقبال با این این تیم یار  نباشد، برای اولین بار سقوط از لیگ برتر را تجربه خواهد کرد.اگر ذوب 
آهن در بازی آخر با اختالف یک گل پیروز شود و سایپا 2-0 برنده شود و نتیجه بازی نفت مسجد سلیمان 0-0 
شود، سه تیم با 29 امتیاز و تفاضل گل -9 در انتهای جدول خواهیم داشت. این اتفاق وقتی جذاب تر می شود 
که بدانید ذوب آهن به دلیل گل زده بیشتر در لیگ خواهد ماند اما سایپا و نفت مسجدسلیمان گل زده و خورده 

ســازمان لیگ در این صورت چه خواهد یکسانی خواهند داشت. باید منتظر ماند و دید تصمیم 
مســاوی خواهند بــود و احتماال به بود. اگــر کار به بــازی رو در رو نیز بکشــد باز هم 
هم دو تیم برابرند و باید به ســراغ سراغ شــمارش کارت های قرمز می رسد که باز 
و جذاب که شاید اتفاق افتد.شمارش کارت های  زرد برویم، اتفاقی بسیار نادر 

به دنبال موفقیت تیم ملی در بــازی های منامه و 
صعود به دور نهایی مقدماتی جام جهانی 2022 وزیر 
ورزش و جوانان قول پاداش ۱۵0 میلیون تومانی به 
اعضای تیم ملی را داد که این پاداش با تاخیر تنها 
به حساب بازیکنان و یکی دو عضو کادر فنی از جمله 
کریم باقری و وحید هاشــمیان واریز شد و برخی 
از اعضای تیم از جمله کادر سرپرســتی، پزشکی، 

تدارکات و ... از این پاداش بی نصیب ماندند. 
این موجب ناراحتی بی حد و حصــر نفراتی از تیم 
ملی شــد که پاداش به حســاب آنها واریز نشد و 
گالیه های شــدید خــود را به فدراســیون فوتبال 
انتقال دادند کــه در موفقیت تیم همه نفرات نقش 
دارند و یک تیم موفق تنها بازیکنانی نیستند که در 
زمین به میدان می روند. البتــه بازیکنان هم بعد 
ازاینکه متوجه شــدند پاداش ها به حســاب همه 

واریز نشــده به خصوص اعضای تــدارکات تیم از 
این موضوع ناراحت شدند و حتی چند بازیکن در 
تماس با فدراســیون فوتبال گفتند اگر به حساب 
اعضای تدارکات تیم پاداش ها واریز نشود پاداشی 
که دریافت کرده اند را به وزات ورزش و جوانان باز 

می گردانند. 
بعد از گالیه های مطرح شده از سوی اعضای تیم 
ملی فوتبال ایران و هم چنین انتقال آنها به وزارت 
ورزش و جوانــان، وزیــر ورزش پیش از ســفر به 
توکیو از معاون خود خواســت به دیگر اعضای تیم 
ملی فوتبال ایران هم پاداش بدهد و قرار است در 
روزهای پایانی عمر وزارت ورزش و جوانان این پول 
به حســاب همه اعضای تیم ملی وارد شود. البته 
گفته می شود نفرات پزشــکی و تدارکات و برخی 
از مدیران اجرایی تیم 7۵ میلیــون تومان پاداش 

خواهند گرفت. یعنی نیمی از مبلغی که به حساب 
بازیکنان واریز شده است. 

فدراسیون فوتبال و هم چنین دکتر نوبخت، رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشور بالفاصله بعد از ورود 
تیم ملی به تهران به قول هایی که در زمینه پرداخت 
پاداش به اعضای تیم ملی داده بودند، عمل کردند. 
نکته جالب پرداخت پاداش از ســوی فدراسیون 
فوتبال بــه اعضای تیم ملی بود کــه به همه نفرات 

لحاظ و به طور یکسان پاداش پرداخت شد.

وزیرورزشکوتاهآمد؛بههمهپاداشبدهید

خبر روز

بازیکن گل گهر سیرجان:

گلگهرحتمامیتواندسهمیهبگیرد
بازیکن گل گهر از ســه امتیاز بازی ســخت مســجد سلیمان بســیار خوشحال اســت . گل گهر 
سیرجان موفق به شکســت دو بر یک مقابل نفت مسجدسلیمان شد تا همچنان به کسب سهمیه 
امیدوار باشــد. علی اصغر عاشوری در 
خصوص این دیدار گفت: خدا را شــکر 
توانســتیم به دو گل برسیم، حریف هم 
موقعیت هــای زیادی داشــت و ما هم 
می توانستیم با ســعی و تالش بیشتر 
گل های بیشــتری به ثمر برسانیم ولی 
هرچه که بود بازی به نفع ما تمام شــد. 
با حمایت مدیران و زحمــات کادر فنی 
تیم خیلی خوبی را جمع کرده ایم. بچه 
ها هم واقعا در هوای مسجدســلیمان 
از جان و دل مایه گذاشــتند و هوا خیلی گرم بود و بچه ها همت کردند. بازیکن گل گهر سیرجان در 
مورد قضاوت داور گفــت: فکر می کنم در یک صحنه روی مرتضی تبریــزی خطای پنالتی صورت 
گرفت در مورد آن هم باید کارشناسان نظر بدهند و به غیر از آن صحنه خاصی وجود نداشت.  وی در 
مورد اینکه آیا غیبت چند بازیکن اصلی نفت مسجد ســلیمان به نفع شان شد یا خیر توضیح داد: 
 نمی توانم در مورد تیم حریف صحبت کنم ولی تیم جاندار، جوان و دونده ای بودند و برای پیروزی

 جنگیدند.
عاشوری در مورد اینکه امیدشان به کسب سهمیه آسیایی بیشتر شده، عنوان کرد: سعی می کنیم 
بهترین عملکرد خودمان را داشته باشــیم و در جام حذفی هم شانس داریم و ان شاءا... در پایان 
فصل بتوانیم جایگاه خوبی داشته باشــیم. هافبک آبی پوشان سیرجان در مورد هفته پایانی لیگ 
بیست و دیدار با نســاجی مازندران نظرش را اینگونه بیان کرد: بازی آخر در زمین خودمان است و 
مطمئنا ما برای کسب سه امتیاز می جنگیم و  بازی مقابل تیم سابقم است و انگیزه های زیادی دارم 
و امیدوارم تیمم موفق باشد. درست است که نســاجی را دوست دارم اما به هیچ چیز جز موفقیت 
گل گهر فکر نمی کنم.عاشوری در پایان در مورد اینکه با توجه به اینکه سال دوم حضورشان در لیگ 
است و هم از طریق لیگ و هم حذفی شانس کسب سهمیه دارند و این موضوع توقعات را باال می 
برد یا خیر افزود: ما نمی خواهیم خودمان را در فشار و استرس قرار دهیم. با مجموعه و کادر قرارمان 

این است که بازی به بازی پیش برویم. 

فصلبرایهافبکاستقاللتمامشد
هافبک تیم استقالل با دریافت کارت قرمز، هفته پایانی لیگ برتر را از دست داد تا پرونده او در این 
فصل بسته شود. بابک مرادی، هافبک چپ پا و تکنیکی آبی پوشان که با درخشش خود در دربی 
حذفی تبدیل به یکی از بازیکنان قابل اعتماد فرهاد مجیدی شــد و بیشتر از گذشته مورد استفاده 
قرار گرفت، در هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال در ترکیب ثابت آبی پوشان قرار گرفت 
تا یکی از ۱۱ بازیکنی باشد که مقابل نســاجی قرار می گیرد. مرادی مثل هفته های اخیر حضوری 
موثر در دیدار تیمش داشت و بازی قابل قبولی ارائه داد؛ اما در دقیقه 7۱ بازی کارت زرد دوم را هم 
گرفت تا از زمین بازی اخراج شود.این اولین کارت قرمزی بود که استقاللی ها در این فصل دریافت 
کردند که باعث محرومیت مرادی از هفته پایانی لیگ برتر هم شــد. این اتفاق باعث شد تا پرونده 
بابک مرادی در لیگ بیستم بسته شود.مرادی در این فصل ۱۱ بار برای استقالل به میدان رفت و در 
مجموع نیز ۶2۱ دقیقه در میدان حضور داشت و با توجه به محرومیت او از دیدار پایانی، با ۱۱ بازی و 
۶2۱ دقیقه حضور در میدان، پرونده بازی های او در لیگ بیستم بسته شد. مرادی در این ۶2۱ دقیقه 

2 برای پاس گل داد و موفق به گلزنی نشد.

مستطیل سبز

درخواستازدواج
ملیپوشآلمانیدرالیو
تلویزیونیالمپیک!

روزیکشــنبه برای »مکس کروزه« روزی 
به یادماندنی شــد؛ او نه تنهــا در کنار تیم 
ملی آلمان توانست به پیروزی 3-2 برابر 
عربســتان سعودی دســت پیدا کند، بلکه 
در مصاحبه پس از پایان بــازی نیز در الیو 
تلویزیونی درخواســت ازدواجش را مطرح 

کرد و بالفاصله هم جواب مثبت گرفت.
در این مســابقه آلمان توانست عربستان 
را شکســت دهد تا همچنــان امیدهایش 
را برای ادامه حضور در ایــن تورنمنت زنده 

نگه دارد.
کروزه و یارانش در نخستین بازی خود در 
المپیک ۴-2 برابر برزیل شکســت خورده 
بودنــد. در این بازی برابر عربســتان ندیم 
امیری و  راگنار آخه دو بــار آلمان ها را جلو 
انداختند؛ اما سامی الناجی دو بار کار را به 
تساوی کشاند. پانزده دقیقه مانده به پایان 
بازی، اودوخای روی پاس مکس کروزه با 
ضربه سر توانست دروازه عربستان را برای 
بار ســوم باز کرده و آلمان را بار دیگر پیش 
بیندازد تا در نهایت عربستان از این رقابت ها 
حذف شود و آلمان همچنان امید به صعود 
داشته باشد.در مصاحبه پس از بازی کروزه 
پیراهنش را در آورد تا تی شــرتی که در زیر 
به تن داشت و روی درخواست ازدواجش 
نوشــته شــده بود را جلوی دوربین ها به 
نمایش بگذارد. کروزه سپس زانو زد و روی 
آنتن زنده درخواست ازدواج خود را مطرح 
کرد.کروزه همچنین به شوخی گفت: »من 
در واقع می خواســتم صبر کنم تا گل بزنم 
اما کی مــی داند که آیا مــی توانم گل بزنم 
یا نه!کروزه تقریبــا بالفاصله جواب مثبت 
همسر آینده اش را دریافت کرد.این مهاجم 
33 ساله یکی از سه بازیکن مسنی است 
که در ترکیــب آلمان برای این مســابقات 
حضور دارد. کروزه قبال ۱۴ بار برای تیم ملی 
بزرگســاالن آلمان نیز بازی کرده و در طول 
این ۱۴ بازی او چهار بار توانسته با پیراهن 

تیم ملی آلمان گلزنی کند.

کو�تاه از المپیک 2020

وز عکس ر

خواستگاریجالبدر
حاشیهالمپیکتوکیو

»بلن پرس مائوریسه« دقایقی پس 
از شکست در دور نخست رقابت های 
شمشــیربازی ســابر المپیک توکیو 
2020  توسط مربی اش سوپرایز شد. 
شمشــیرباز آرژانتینی که از این حذف 
زودهنــگام ناراحــت بــود، ناگهان با 
پیشنهاد ازدواج مربی اش روبه رو شد.  
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 برای تامین آب فضای سبز آرامستان باغ رضوان
 با چالش مواجه هستیم

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اظهار کرد: در واپسین ماه های سال ۹۸ در شهر 
اصفهان با بحران شــیوع کرونا مواجه بودیم، اما اولین متوفیانی که بر اثر ویروس کرونا فوت کردند 
از اسفند ماه ۹۸ به سازمان آرامستان منتقل شــدند؛ از همان زمان سعی شد با هماهنگی و ارتباط با 
دانشگاه علوم پزشکی شرایط را به گونه ای مدیریت کنیم که عالوه بر حفظ کرامت خانواده متوفیان، 

سطح ارائه خدمات را نیز ارتقا دهیم.
احمدرضا مرادی ادامه داد: به همین منظور در همان روزهای نخست با دانشگاه علوم پزشکی و مرکز 
بهداشت دانشگاه مکاتبه ای شد و پیرو آن کارشناســان بهداشت آموزش پرسنل در بحث تغسیل و 
تکفین متوفیان را انجام داده و دستورالعمل های ویژه ای ابالغ کردند تا بر اساس آن برای دفن متوفیان 

کرونایی اقدامات الزم انجام شود.
مدیر عامل ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان تاکید کرد: همه اقداماتی که در سازمان 
آرامستان های شهرداری انجام می شــود، در جهت ارائه خدماتی مطلوب و بهینه به مراجعان است 
که بتوانند خدمات را به راحتی دریافت کنند.وی تصریح کرد: در ســازمان آرامستان های شهرداری 
فضای سبزی به وسعت ۱۸۵ هکتار وجود دارد که درختان آن کاربرد دوگانه شامل تلطیف فضا و زیبایی 
محیط و پیشگیری از ورود آالینده ها از سمت شرق اصفهان را دارد.مدیر عامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان گفت: متاسفانه با وضعیت خشکسالی، خشک بودن رودخانه زاینده رود و چاه هایی 
که در محل سازمان خشک شده، برای تامین آب با مشکل مواجه هســتیم به طوری که به صورت 
تانکری آب تامین شده و از چاه های همجوار سازمان نیز آب خریداری و پمپاژ می شود.وی اظهار کرد: 
با توجه به خشکسالی ها و تامین دشوار آب انتظار می رود که مراجعان در مصرف آب در سطح قطعات 

صرفه جویی کنند، زیرا واحد فضای سبز سازمان به صورت دوره ای درختان را آبیاری می کند.

 اصالح فرآیندهای سرمایه گذاری و مشارکت
 در کالن شهر اصفهان

 مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: سازمان 
سرمایه گذاری در این دوره مدیریت شهری در قالب یک تیم فعال اقدامات زیادی را انجام داد و برخی 
اصول را ترسیم کرد بر این اساس برنامه مدون، مستند و مکتوب آماده و ضمن شناسایی چالش های 
ناظر بر سرمایه گذاری، بر اساس آمارها و داده های بانک اطالعاتی که نیمه دوم سال ۹۶ آماده شد، 
نقشه راهی را ترسیم کردیم.شهرام رییسی با بیان اینکه بخش عمده ای از دستورالعمل های مسیر راه 
محقق شده است، افزود: یکی از مهم ترین اتفاقات در این دوره مدیریت شهری اصالح فرآیندهای 
سرمایه گذاری و مشارکت در کالن شــهر اصفهان بود، در این راستا تالش کردیم فرآیندها را یکسان، 
شفاف و رقابتی کنیم که خوشبختانه در این راستا موفق عمل کردیم. مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه برای تمام پروژه ها به دفعات مختلف 
فراخوان اعالم شد و سازمان حوزه نفوذ خود را در بین جامعه افزایش داد، گفت: ترکیب سرمایه گذاران 
را بر اساس فراخوان ها به سمت شرکت ها و سرمایه گذارانی بردیم که دارای اهلیت، توانایی مالی و 
مدیریتی و سوابق کاری بودند.رییسی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این سازمان این است که منابع 
شهر را به عنوان امین و وکیل مردم در اختیار افرادی قرار دهیم که بتوانند محصول منابع را در موعد مقرر 

تحویل شهرداری دهند و پروژه های مشارکتی را به نتیجه برسانند.
وی اظهار کرد: نتیجه مسیر در پیش گرفته شده این بود که قراردادها بر اساس ساختار قانونی و شفاف 
منتج به نتیجه شود و سرمایه گذاران نیز بتوانند توانایی الزم را برای اداره پروژه داشته باشند.مدیرعامل 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در خصوص زاینده رود نیز گفت: 
اصفهان به زاینده رود زنده است، از این رو در حوزه گردشگری و مدیریت شهری به جاری بودن دائمی 

زاینده رود به عنوان فرصت همیشگی گردشگری نگاه می کنیم.

افتتاح اتاق گفت و گو و رونمایی از اپ جهان نما؛ 

دو خدمت شهری در حوزه تعامالت شهروندی و ارتباطات

شهردار اصفهان با تقدیر از شهروندان مشارکت جوی شهر اصفهان گفت: در 
این دوره مدیریت شهری، صدای منتقدان را با برگزاری بیش از ۶0 جلسه 
نشست هم اندیشی »اصفهان فردا« با نخبگان شهر شنیدیم.  قدرت ا... 
نوروزی در مراسم رونمایی از اپلیکیشن جهان نما، اپ شهروندی شهرداری 
اصفهان، آیین تجلیل از شــهروندان مشــارکت جو و افتتاح رسمی اتاق 
گفتگوی شــهرداری با شهروندان که با حضور شــهروندان مشارکت جو 
برگزار شــد، اظهار کرد: یکی از محورهای برنامه ما در این دوره مدیریت 
شهری، شهر هوشمند بود که نیاز به مشارکت مردم در بخش بهره برداری از 
خدمات داشت. خوشبختانه بهره برداری اپلیکیشن جهان نما با پیگیری 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و سازمان فاوا محقق 
شد.شهردار اصفهان تصریح کرد: هم اکنون زمینه مساعد شده تا مردمی 
که شهرشان را دوست دارند و می خواهند دیگران در آسایش بهتری قرار 
گیرند، با ابزار ایجاد شده به مســئوالن شهری دسترسی بهتر و بیشتری 
داشته باشــند و از طریق این اپ، موارد را اطالع رسانی کنند. وی با اشاره 
به اینکه مشارکت یک عمل دو طرفه است و دستگاهی که زیرساخت را 
فراهم می کند در یک سو و مردم مشارکت جو در سوی دیگر قرار دارند، 
خطاب به شــهروندان مشــارکت جو اظهار کرد: حضور ما در همه صحنه 
ها و نقش نظارتی شما گام بزرگی در راستای تحقق دموکراسی، نظارت 

همگانی و ارزیابی رفتار حاکمان توسط مردم اســت.نوروزی بیان کرد: 
ارزش این کار برای من از ســاخت بزرگ ترین پل ها کمتر نیست و می 
تواند به همه ابعاد جامعه و اجزای حکومت تســری پیدا کند. وی افزود: 
مردم در انحراف مدیران و برنامه ها می توانند نقش بازدارنده ایفا کنند. با 
اقدامات و مشارکت شما جلوی برخی انحرافات گرفته می شود که این 

موضوع قابل تقدیر است. 

شهروندان مشارکت جو، سرمایه اجتماعی شهرها 
شهردار اصفهان با بیان اینکه مشارکت اجتماعی و همگانی یک نوع نظارت 
است، گفت: اگر نظارت همگانی در هر کشوری شکل گیرد اقدامات انجام 
شده می تواند دارای تضمین های اساسی باشد. وی با بیان اینکه وقتی 
اجازه راهپیمایی به احزاب داده می شود در راستای نظارت است، اظهار 
کرد: کمک شــهروندان مشــارکت جو برای اداره بهتر شهر هم شبیه کار 
احزاب است اما در بعد انفرادی؛ و بخشی از پیشرفت شهر مدیون این افراد 
است. نوروزی با اشاره به اینکه تاثیرگذاری عمل منتقدان با کار شهروندان 
مشارکت جو یکسان است، گفت: برای شنیدن صدای منتقدان در این 
دوره مدیریت شهری بیش از ۶0 جلسه اصفهان فردا با حضور نخبگان و 
منتقدان برگزار شد.وی افزود: هر حرکت عمرانی در شهر به خاطر حضور 

شهروندان مشارکت جو است و این گروه، یک سرمایه اجتماعی به شمار 
می رود که باید با تمام توان از آنها پاسداری کنیم.

لزوم ارائه آموزش هدفمند نسبت به شهر به شهروندان 
در ادامه مراســم، علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه از جمعیت بیش از 
دو میلیون نفری شهر اصفهان برخی نسبت به شهر بی تفاوت اما برخی 
شــهروندان به دنبال پیگیری حل موضوعات هستند، گفت: شهروندان 
مشارکت جو از دسته دوم هستند که در شــهر قدم می زنند و نسبت به 
شهرشان و امور جاری حساس بوده و ترجمان »شهر ما خانه ما« هستند. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید بعد از طرح مسائل، انگیزه از سوی دستگاه 
مربوطه ایجاد و مسائل پیگیری و حل شود تا شهروندان همچنان نسبت 
به آینده و سرنوشت شهر خود حســاس باشند. رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان افزود: فرستنده و گیرنده در این فرآیند باید سالم باشند تا 
این ارتباط در عمل و میدان رخ دهد. وی بیان کرد: ما باید شرایطی فراهم 
کنیم که مدیریت جدید شــهرداری، کارهای بزرگی که از سوی اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و سازمان فاوا انجام شده را استمرار 
دهند.نصراصفهانی ادامه داد: رصد همه امور شهر توسط مدیران به گونه ای 
که مسئله ای از قلم نیفتد، ادعای بیجایی است پس باید به شهروندان 
نزدیک شویم و آموزش هدفمندی نسبت به مسائل شهر داشته باشیم.  

اپلیکیشن جهان نما، ابزار تعاملی جدید در شبکه ارتباطی شهرداری  
همچنین ایمان حجتــی، مدیرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه شهروندانی که در اداره شهر با ما مشارکت داشتند جزو 
سرمایه های اجتماعی و از عوامل پایداری شــهرها به شمار می روند، اظهار 
کرد: شهرداری توانست طی 4 سال گذشته سرمایه اجتماعی را توسعه داده و 
حفاظت کند. وی ادامه داد: توسعه مشارکت مردم از حل مشکالت اجتماعی 
شروع می شود که در سازمان فرهنگی – اجتماعی شهرداری این کار با همکاری 
سمن ها انجام شد و در عالی ترین سطوح هم شورای اسالمی شهر اصفهان، 
اقدام به استفاده از نظرات مردم برای تدوین برنامه جامع شهر کرد. مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان افزود: اداره ۱37 شــهرداری 
اصفهان ارتباط خوبی با شــهروندان دارد و متعهد بودیم مشکالت را از طریق 
۱37 پیگیری کنیم. در سال های اخیر این اداره در راستای تقویت و بهبود قدم 
های زیادی برداشته است.  وی تصریح کرد: در طراحی 4 سال گذشته به این 
نتیجه رسیدیم که راه های ارتباط با ۱37 را توسعه دهیم و با فناوری های جدید 
این جرقه شکل گرفت و اکنون »اپلیکیشن شهروندی اصفهان« با نام »جهان 

نما« با همکاری سازمان فاوا رونمایی و بهره برداری شد. 

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان  ضمن ارائه گزارشــی از عملکــرد اداره کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در چهار 
ماه نخســت ســال جاری، اظهار کرد: در این مدت 
برای رفع و پیشــگیری از تخلف سد معبر ۱0 هزار و 
۵3 تذکر و سه هزار و 70 اخطاریه صادر شده و رفع 
تخلف هشــت هزار و ۸۲3 متصــدی صنف انجام 
شده است.حســن محمدحســینی ادامه داد: در 
بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد 
دو هزار و ۶3 اخطاریه صادر و ۹۸۱ مورد نصب تابلوی 
غیرمجاز رفع تخلف شده است.مدیر کل پیشگیری 

و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان با بیان 
این که در راســتای جمع آوری خودروهای فرسوده 
رها شده در معابر شــهر در چهار ماه نخست امسال 
۲۶۶ اخطاریه صادر شده و ۱3۶ خودروی فرسوده 
رها شده جمع آوری شده است، گفت: در این مدت 
307 نفر دست فروش و ۱03 نفر متکدی جمع آوری 
شده اند.وی افزود: در چهار ماه نخست سال ۱400 
در بخش کنترل ســاختمان در راستای جلوگیری 
از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های ســاختمانی 
متخلف یا بــدون مجوز و پروانه، از مــواردی مانند 
افزایش طبقات 437 ساختمان، تعمیرات داخلی 
غیرمجــاز یــک هــزار و 4۵3 ســاختمان، تبدیل 
وضعیت 4۶۸ ساختمان و فعالیت پنج هزار و ۸3۱ 
کارگاه ســاختمانی متخلف جلوگیری شده است.

محمدحســینی با اشــاره به اقدامات این حوزه در 

بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی سطح شهر 
)پیشــگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر کننده 
با مصالح و نخالــه( اظهار کرد: در این راســتا پنج 
هزار و ۸3۱ مورد اخطاریه صادر شده و ۶۹3 کارگاه 
ساختمانی متخلف تعطیل شــده است.وی ادامه 
داد: در این مدت در راســتای اجرای بند ۲0 قانون 
شــهرداری ها مبنی بــر رفع مزاحمــت کارگاه های 
صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، 
۱۵۸ رای اجرا شد و ۲۵3 رای نیز بر اساس بند ۱4 
قانون شهرداری ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه 
آفرین، چاله ها و اشیای مشــرف بر معابر عمومی 
اجرا شد.مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: در چهار ماه نخست 
ســال جاری در راســتای اجرای مــاده ۱۱0 قانون 

شهرداری ها ۶7۱ رای اجرا شده است.

طی 4 ماه نخست سال جاری انجام شد؛

جمع آوری 410 متکدی و دستفروش در شهر اصفهان

یک کارشناس ارشد طراحی شهری تشریح کرد:

چالش های پیش روی دفاتر توسعه محالت شهری
یک کارشــناس ارشــد طراحی شــهری اظهار کرد: دفاتر تســهیلگری به عنــوان تجربه جدید 
در ســطح شــهرداری های کشــور فعال شــده و تاکنون دســتاوردهای خوبی داشــته است.

ســیدمحمدعلی زبرجدیان افزود: هرچنــد این دفاتر هنوز در ابتدای مســیر خود قــرار دارند و 
قطعا در آینده مســائل و مشــکالت کنونی خود را اصالح خواهند کرد، اما به نظر می رسد بررسی 
 و بازخوانی تجربه اجرایی دفاتر می تواند به روشــن شــدن مســیر و رفع چالش های پیش رو 

کمک کند.
این کارشناس ارشد طراحی شهری با بیان این که دفاتر توســعه محله بر اساس شرح خدمات 
ابالغی موظف به تهیه و تدوین ســند توســعه محله و اجرای آن در برنامه زمانی مشخص شده 
هستند، تصریح کرد: از آنجایی که در نظام کالن مدیریتی کشور شاهد نگرشی کل نگر و تمرکز گرا 
هستیم، مفاهیم و اقداماتی که مرتبط با مشــارکت مدنی و اجتماعی است با چالش های جدی 
روبه رو می شود و بدون شــک با نگاهی جامع و متمرکز در یک سیستم کالن مدیریتی نمی توان 

توقع مشارکت در سطحی خرد را داشت.
وی ادامه داد: دفاتر تســهیلگری که با هدف عملی کردن مفهوم بازآفرینی در محالت هدف آغاز 
به کار کرده اند، نیازمند نگرشی جز به کل اســت در حالی که چنین نگرشی به مفهوم بازآفرینی و 
در قالب دفاتر تسهیلگری یکی از بنیادی ترین چالش های پیش روی دفاتر توسعه محله است.

زبرجدیان اظهار کرد: اگر تالش برای هم افزایــی این اقدامات با نگاهی جز به کل همراه باشــد 
می توان امیدوار بود گام های اولیه در حوزه بازآفرینی به درستی برداشته شود.

وی با بیان این که در بیشتر مواقع مفهوم تســهیلگری و متعاقبا بازآفرینی بیش از آن که جمعی 
و مشارکتی باشد امری دســتوری اســت، گفت: به بیان دیگر نهاد مدیریت شهری در چارچوب 
وظایف تعریف شده تالش می کند تا به کمک ابزار دفاتر تسهیلگری در جهت نیل به اهداف تعیین 

شده اقدام کند.
این کارشناس ارشد طراحی شهری افزود: تعریف نقش و جایگاه دفاتر تسهیلگری و توسعه محله 
ضمن آن که می تواند به درستی فرآیند بازآفرینی را برای مدیران و متولیان امر بازآفرینی کند در 

تقویت قدرت عملیاتی و اجرای دفاتر تاثیر بسزایی دارد.
وی تاکید کرد: اگر نقش دفاتر تسهیلگری را به عنوان یک عنصر تسهیل گر در نظام و ساختار بین 
بخشــی و نهادهای دخیل در امر بازآفرینی بپذیریم می توان امیدوار بــود که تا حد زیادی بتوان 

اقدامات موثرتری را انجام داد.
زبرجدیان با بیان این که مدیریت منابع و اعتبارات از طریق هــم افزایی نهادهای دخیل یکی از 
اقدامات موثر است، اظهار کرد: هرچند که بخشی از ناشــناخته بودن ماهیت دفاتر توسعه محله 
متأثر از نو بودن سازمان بازآفرینی فضاهای شهری در شهرداری ها است، اما آنچه که ضروری به 
نظر می رسد اهمیت آموزش و آگاهی بخشی از طریق ماهیت و حدود فعالیت دفاتر تسهیل گری 

در سطوح مختلف است.
وی ادامه داد: توجه به الزامات بستر فعالیت این دفاتر بسیار حائز اهمیت است، زیرا بی توجهی 
به ویژگی های فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی منحصر به فرد هر کــدام از محالت یکی دیگر از 
مهمترین موضوعاتی است که در عمل دفاتر توسعه محله را با چالش های جدی روبه رو می کند.

این کارشناس ارشد طراحی شــهری با بیان این که بدون آگاهی از ریشه مشکالت و مسائل در 
محالت هدف نمی توان اقدامات اساســی انجام داد به عنوان مثال توجه به الگوهای سکونت و 
متناســب با بافت فرهنگی و اجتماعی و یا وسایل تشویقی و تســهیالت متناسب با ویژگی های 
اقتصادی و معیشتی ســاکنان بافت ها بسیار ضروری اســت، گفت: نبود چنین نگاهی نقش و 
اهمیت حضور دفاتر تسهیل گری را در کنار تصمیم سازان پررنگ تر می کند بنابراین باید متناسب 
با ویژگی های بســتر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محالت به ارائه دســتورالعمل ها، ضوابط و 

تسهیالت مختلف اقدام کرد.

با مسئولان

دیدگاه

داوری »جشنواره بین المللی 
صنایع دستی« آغاز شد

خبر  روز

با پایان زمان ارسال آثار به جشنواره بین المللی 
صنایع دســتی، داوری آثار از روز یکشنبه آغاز 
شده و داوران پس از برگزاری نشست توجیهی 
با دبیر جشنواره و پس از تقسیم بندی گروه ها 
بر اساس رشته ها به هم اندیشی و امتیازدهی 
آثار پرداختند.۲0 آیتم بــرای امتیازدهی آثار 
معین شده و امتیازها از صفر تا ۱0 خواهد بود.

این جشنواره بین المللی، شامل بخش های 
مسابقه بین المللی نشان دست خالق، نشان 
همای زرین، مســابقه ملی فرش، مسابقه 
ملی طراحی فرش دستباف، مسابقه طراحی 
خالقانه صنایع دستی، مسابقه ملی طراحی 
پوشاک با صنایع دستی، مسابقه  بسته بندی 
صنایع دستی و مســابقه ملی استارتاپ های 
صنایع دستی است و کارگاه ها و نشست های 
علمی و تخصصی و اجالس شهرهای جهانی 
و ملی صنایع دستی به همراه نمایشگاهی از 
آثار هنرمندان، در حاشیه آن برگزار می شود.

در این جشنواره باالترین نشان صنایع دستی 
دنیا در جمهوری اســالمی ایران؛ یعنی نشان 
»دســت خالق« به برگزیــدگان اهدا خواهد 
شد.نشان »دســت خالق«، برای پاسداری 
و نکوداشت مقام شــامخ و ارزنده هنرمندان 
حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی، به عنوان 
عالی ترین نشــان این حــوزه در عرصه های 
بین المللی در نظر گرفته شــده و برای اولین 
سال برگزاری به شش هنرمند )سه هنرمند 
داخلی و سه هنرمند خارجی( اهدا می شود 
و نام دارندگان این نشان نیز به عنوان میراث 
زنده بشــری در حافظه تاریخی هنری دنیا 
ثبت و ضبط خواهد شد. دومین بخش مهم 
این جشــنواره، اهدای نشان »همای زرین« 
است که در ۲0 رشته صنایع دستی و هنرهای 
ســنتی  به واجدین شــرایط و رتبه های برتر 
مشــارکت کننده در بخش هــای متعدد این 
مســابقه تعلق می گیرد.هم زمان با برگزاری 
این جشــنواره، به مدت ۲0 شب در قسمتی 
از خیابــان تاریخــی چهاربــاغ، هنرمندان 
چیره دست صنایع دستی در قالب چند کارگاه، 
هنر بی نظیر خود را بــه عالقه مندان آموزش 

می دهند.

معاون شهردار اصفهان:

25 دستگاه اتوبوس جدید به خط دارک تا شیخ صدوق اضافه می شود
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: ۲۵ دستگاه اتوبوس ایران خودرو دیزل به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان مربوط به اوراق مشارکت ۱30 میلیارد تومانی 
است که شهرداری اخذ کرده و در مسیر دارک تا میدان امام علی )ع( و پس از آن شیخ صدوق ارائه خدمت می کند.مسعود بنده خدا کرد: شرکت عقاب اسکانیا برای 
تحویل ۲0 دستگاه اتوبوس به شهرداری اصفهان پیش تر متعهد شده بود که در نهایت با پیگیری هایی که شد قرار است تا چند روز آینده این تعداد اتوبوس را تحویل 
بگیریم.وی با بیان این که این اتوبوس ها دارای استاندارد یورو پنج است و بدین سبب آالیندگی کمتر نسبت به اتوبوس های یورو چهار دارد، افزود: قیمت هرکدام 
از این اتوبوس ها زیر دو میلیارد تومان تمام شده که اگر قرار بود اکنون خریداری شود، با قیمت های فعلی اصال قابل مقایسه نیست.معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهردار اصفهان با بیان این که این تعداد اتوبوس تا پایان هفته تحویل شهرداری اصفهان می شود، تصریح کرد: به عالوه این تعداد اتوبوس اسکانیا، ۲۵ دستگاه 

اتوبوس ۱۲ متری آتروس نیز از ایران خودرو دیزل با استاندارد یورو چهار تحویل خواهیم گرفت که مبلغی حدود ۱00 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

محله جوباره 
اصفهان

محله جوباره یــا )گوش باره( 
بر اســاس برخی مستندات 
و منابــع، قدیمی ترین محله 
اصفهــان اســت که هســته 
مرکــزی آن توســط یهودیان 

گذاشته شد.

وز عکس ر
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مجمع عمومی عادی سالیانه شــرکت پاالیش نفت اصفهان با حضور 62.63 درصد سهامداران به دلیل 
شرایط کرونایی و رعایت دستورالعمل های بهداشــتی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد و عالوه بر 
تصویب صورت مالی سال 1399، تقسیم سود خالص 1200  ریالی این شرکت به ازای هر سهم به تصویب 
رسید. در این مجمع همچنین موافقت شد این شرکت ســال جاری  500 میلیارد ریال اعتبار به کارگروه 
مقابله با خشکسالی اســتان برای اجرای طرح های آبرســانی و همچنین 300 میلیارد ریال در راستای 

مسئولیت های اجتماعی خود تخصیص دهد.
 مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در این مجمــع با بیان این که بنزیــن، گازوییل و نفت کوره 3 
فرآورده مهم نفتی این شــرکت اســت، گفت: شــرکت پاالیش نفت اصفهان برای افزایش کیفیت این 
فرآورده ها طرح های بهبود فرآیند تولید را اجرایی کرده به طوری كه  از سال 1395  با راه اندازی واحد بنزین 
ســازی، تمامی 12 میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه این شرکت مطابق با اســتاندارد یورو 4 و 5 صورت 

گرفته و در حال حاضر تمام بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان یورو 5 است.
وی با بیان این که این شرکت روزانه حدود 21 میلیون لیتر گازوییل تولید می کند، گفت: حدود 4 میلیون 
لیتر آن مطابق با استاندارد یورو 4 بوده که تحویل شرکت های اتوبوسرانی اصفهان می شود و بقیه گازوییل 

معمولی بوده که میزان گوگرد آن بین 0/7 تا 0/8  درصد است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این که پروژه تصفیه گازوییل با ظرفیت 100 هزار بشکه 
در روز  در حال  اجراست، پیشرفت كنونی  این طرح را 92/51 درصد اعالم كرد و افزود: با اتمام اين طرح  كه 
اوایل سال آینده ميسر خواهد شد، میزان گوگرد گازوییل پاالیشگاه اصفهان به کمتر از PPM 50 می رسد.

ابراهیمی ادامه داد: این شــرکت برای کاهش ترکیبــات گوگردی محصوالت ســنگین نیز طرح گوگرد 

زدایی از ته مانــده برج های تقطیر موســوم به »RHU« را اجرایــی کرده که با راه اندازی آن تا 5 ســال 
 آینده، کیفیــت تمامی فرآورده هــای نفتی پاالیشــگاه اصفهان بــه اســتاندارد یــورو 4 و 5 ارتقا پیدا 

خواهد کرد.
وی با بیان این که ســاخت واحد گوگردزدایی ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان در سال 1386 
در قالب طرح جامع به یک شرکت کره ای واگذار شده بود، گفت: طرح مزبور از سال 1388 به علت عدم 
تامین منابع مالی از سوی آن شرکت متوقف شد، ولی به دلیل ضرورت و الزامات زیست محیطی دوباره 
به صورت یک بسته جداگانه فعال شد و یک شــرکت داخلی به عنوان یک شرکت توانمند جایگزین آن 

شرکت کره ای شده است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این که بر اســاس الزامات قانونی و زیست محیطی 
کشور، وزارت نفت مکلف شده طرح های بهینه سازی در پاالیشگاه های کشور و از جمله پاالیشگاه اصفهان 
را برای ارتقای کمی و کیفی فرآورده های نفتی اجرا کند، افزود: طرح »RHU« بر اســاس مصوبه هیئت 
وزیران در سال 1388 جزو طرح های اولویت دار  کشور قرار گرفته و به دلیل اهمیت آن توقف و یا منتفی 

شدن اجرای طرح منوط به تایید ریاست جمهوری است.
ابراهیمی با بیان این که بر اســاس مصوبه ســال 1392 هیئت دولت، وزارتخانه های نفت و نیرو از سال 
1394 مکلف به تامین سوخت گاز نیروگاه های کشور به جای نفت کوره با اولویت نیروگاه ها شدند، گفت: 
با اجرایی شدن کامل مصوبه مزبور، بازار داخلی مصرف ته مانده برج های تقطیر حذف می شود و با توجه 
به این که نمی توان ته مانده برج های تقطیر را نیز صادر کرد این شــرکت با مازاد تولید و انبارش ته مانده 
برج های تقطیر به میزان حداقل 12 میلیون لیتر در روز روبه رو می شــود که مشکالت عدیده ای به دنبال 

خواهد داشت؛ بنابراین کاهش تولید ته مانده برج های تقطیر ضروری است. 
وی در ادامه با اشاره به این که پاالیشــگاه اصفهان برای کاهش مصرف آب خام و جایگزین کردن پساب 
تصفیه شــده در واحدهای عملیاتی خود  اقدام به ســاخت و بهره برداری تصفیه خانه پساب شهری با 
ظرفیت 700 متر مکعب در ساعت کرده است، افزود: این شرکت تاکنون طرح های مختلفی برای مصرف 
بهینه آب اجرا کرده و به همین دلیل به رغم راه اندازی واحدهایی همچون بنزین سازی و تقطیر و...   میزان 

مصرف آب آن از سال 96 تغییری نکرده است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان همچنین گفت: این شرکت  سال گذشته از لحاظ دریافت نفت 
خام و میعانات گازی در بین شرکت های پاالیشی کشور در جایگاه دوم و از منظر تولید نفت گاز، گاز مایع 

بنزین و نفت سفید به ترتیب در مقام اول تا چهارم قرار داشته است. 
همچنیــن معــاون اقتصــادی و بازرگانــی و عضــو هیئــت  مدیــره شــرکت پاالیش نفــت اصفهان 
بــا تاکیــد بــر اینکــه حیــات پاالیشــگاه وابســته بــه آب اســت، گفــت: ايــن شــرکت تاکنــون 
بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز خــود طرح هــای مختلفــی اجــرا کــرده و البتــه  در اجــرای طرح 
 انتقــال آب از خلیج فارس مشــارکت جدی خواهد داشــت تــا در آینده بــرای تامین آب با مشــکل

 روبه رو نشود.
مهدی صرامی فروشــانی  با اشــاره به این که در حال حاضر بیش از 42 درصد سهام شرکت پتروشیمی 
اصفهان به شــرکت پاالیش نفت اصفهان تعلق دارد، افزود: پتروشــیمی ظرفیت بسیار باالیی دارد که با 
هم افزایی بین دو شــرکت می توان آن را همچون قبل به اوج رساند و مثل گذشته بهترین شرکت بورسی 

کشور  باشد.

 توزیع مناسب سود و نوید افق های درخشان برای شرکت پاالیش نفت اصفهان

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

 زبان بدن، شــیوه ای قدرتمند و تاثیرگذار برای انتقال پیام 
به صورت ظریف و نه چندان گل درشــت است. در حقیقت 
زبان بدن به اندازه  واژه ها قدرتمند است و در ترکیب درست 
با کلمات، قدرت آن بیشتر هم می شــود؛ مثال وقت هایی 
که می خواهیم مصمم و با اعتماد به نفس به نظر برســیم. 
با اســتفاده از طریقه  ایســتادن، ژســت ها و حرکات مان 
می توانیــم دیگران را متقاعــد کنیم که مصمم هســتیم، 
حتی اگــر در واقعیت کمی مضطرب و خســته باشــیم.

فرقی نمی کند قصدمان گذاشــتن تاثیر مثبــت در اولین 
قرار مالقات عاشقانه مان باشد و یا مصاحبه  شغلی. در هر 
صورت توجه به زبان بدن می تواند به هر دوی این ها کمک 
کند.در ادامه  می خواهیم به شــما اصول  استفاده ارتباط 

غیرکالمی را آموزش دهیم.
 تا جایی که می شــود ارتباط چشمی داشته باشید: به گفته  
مایکل الزبرگ، متخصص ارتباط هــای غیر کالمی و زبان 
بدن، هنگام تعامل رو در رو با اشــخاص، ارتباط چشــمی 
یکی از مهم ترین و قدرتمندترین ابزاری است که در اختیار 
دارید. ارتباط چشمی درست برقرار کردن، نشانگر صداقت، 
اخالص، دقت و تمایل به گوش دادن است. فقط باید کمی 
حواس تان باشد که زیادی کنجکاو به نظر نرسید و زیادی 

خیره به طرف تان نــگاه نکنید.به همین ترتیب کســی که 
هنگام مکالمه، با طرف مقابل ارتباط چشمی برقرار می کند، 
به طرفش حس امنیت منتقل می کند و در آن واحد از خود 
اعتماد به نفس بروز می دهد. از طرف دیگر، برعکس این 
کار، یعنی نگاه کردن به پایین، نشــانه ای از تزلزل و عدم 

اعتماد به نفس معنا می شود.
 کمی به جلو خم شــوید: هنــگام مکالمه بــا دیگران باید 
حواس تان به حالت بدن تان باشد. این قضیه به ویژه وقتی 
نشسته اید اهمیت پیدا می کند. خم شدن به جلو به طرف 
مقابل می فهماند که شما به حرف هایش دقت می کنید و 
عالقه مندید. همچنین، این حالت بدن، از طریق کاهش و 
یا از میان برداشتن موانع پیش رو، پیامی حاکی از اعتماد 
به نفس را به هم صحبت تان مخابــره می کند. از آن طرف، 
خم شدن به عقب، فاصله  شما را با فرد مقابل بیشتر کرده، 

نشانگر عدم عالقه یا توجه خواهد بود.
 ســرتان را راســت نگه دارید: معموال افرادی کــه هنگام 
راه رفتــن و یا صحبت با دیگران سرشــان پایین اســت، 
شــخصیتی درون گرا دارند. این حالت هــای بدن اغلب 
حمل بــر نبود عزت نفس یــا اعتماد به نفس می شــوند. 
در طرف مقابــل، اگر فردی هنگام قــدم زدن یا صحبت با 

دیگران ســرش را باال بگیرد، این باعث می شود که فردی 
قرص و محکم، با اعتماد به نفس و مغرور به نظر برســد.

نهایت امــر این که باال گرفتن ســر به معنای روراســتی و 
صداقت اســت چرا که کســی که ســرش را باال می گیرد، 
دارد می گویــد که چیزی بــرای پنهان کردن نداشــته و از 
 اینکه بقیه ســعی کنند افــکارش را از چهــره اش بخوانند

 واهمه ای ندارد.
قوز نکنید و صاف بایســتید: توجه به حالــت بدن به ویژه 
در شــرایط مهمی مثل قرار مالقات یا مصاحبه  شــغلی از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. اگر می خواهید اعتماد به 
نفس خود را به دیگران برسانید، حالت بدن تان باید صاف 
باشد و نیز باید آرام و آسوده خاطر به نظر برسید. می توانید 
شانه هایتان را عقب بدهید و ســرتان را باال بگیرید. با این 
کار آرام و متیــن و در عین حال با اعتمــاد به نفس به نظر 
خواهید رســید. حالت بدن قوز و منقبض و شانه های رو 
به جلو و سری که پایین افتاده، نقطه  مقابل را القا خواهد 
کرد: تزلزل، عــدم اعتماد به نفــس، کم رویی، اضطراب و 
دستپاچگی.در عین حال وقتی صحبت از حالت بدن »باز« 
به میان می آید، منظورمان این است که پاها را کمی از هم 

فاصله بدهیم. 

آشپزی

کیک پودینگ لیمویی
کیک پودینگ لیمویی، یکی از انواع دسرهای خوشمزه و پرطرفدار 

بوده که می توانید به راحتی و خیلی سریع در منزل طبخ و آماده کنید. 
مواد اصلی این کیک شامل آرد، آب لیمو تازه، تخم مرغ، شیر و شکر  است  

که می توانید باب طبع خود برخی از مقدار مواد آن را کم و زیاد کنید. از دیگر انواع 
کیک های خوشمزه و پرطرفدار می توان به کیک پودینگ موکا، کیک زعفرانی، کیک 

بستنی شکالتی، کیک شکالت و پرتقال، کیک میوه ای، کیک هلو و… اشاره کرد.
 مواد الزم: آرد 50 گرم، شیر  یک  پیمانه، تخم مرغ3 عدد،شکر نصف پیمانه،کره 60 گرم،وانیل 

یک قاشق غذاخوری،آب لیموترش یک چهارم پیمانه،نمک نصف قاشق چای خوری
طرز تهیه: ابتدا سفیده و زرده تخم مرغ ها را در دو ظرف جداگانه جدا کنید.زرده تخم مرغ را هم 

زده و خوب مخلوط کنید.سپس شیر، کره، شکر و آب لیمو تازه را به زرده تخم مرغ اضافه و 
مخلوط کنید.آرد الک شده و نمک را نیز به مخلوط زرده تخم مرغ اضافه و هم بزنید.سفیده 

تخم مرغ را با همزن برقی هم زده تا کف کند.سپس سفیده تخم مرغ را به مخلوط زرده 
اضافه و ترکیب کنید.فر را در دمای 170 درجه سانتی گراد تنظیم کرده تا گرم شود.

کاسه های کوچک مخصوص فر را با کمی کره و یا روغن چرب کنید.سپس 
نصف کاسه های فر را از مایه کیک پودینگ پر کنید و کاسه ها 

را به مدت 45 دقیقه در فر بگذارید تا آماده شود.

چطور زبان بدن افراد با اعتماد به نفس را داشته باشیم؟

 ادامه تصویر برداری سریال
 »جشن سربرون«

 فیلم کوتاه »گله« از جشنواره انگلیسی
 دو  جایزه کسب کرد

 ادامه تصویربرداری سریال تاریخی »جشن سربرون« به کارگردانی 
مجتبی راعی و نقش آفرینی بازیگرانی چون حسین محجوب، 
محمود پاک نیت، الله اسکندری و ...، به زودی آغاز خواهد شد.  
تصویربرداری »جشن سربرون« که پس از مصدومیت حسین 
 محجوب، بازیگر این سریال متوقف شده بود، در چند روز آینده
 از سر گرفته خواهد شد.

فیلم کوتاه »گله« به کارگردانی رحیم طوفان توانست برنده جایزه بهترین 
کارگردانی از فستیوال فیلم کوتاه »فالکن« لندن شود. فیلم »گله« در 
جشنواره فیلم کوتاه لندن برنده جایزه »اجتماعی« جشنواره نیز شد. این 
فیلم اوایل ماه جاری میالدی در جشنواره »ازمیر« ترکیه نیز در دو بخش 
نامزد جایزه شد .در خالصه فیلم کوتاه »گله« آمده است: دو جوان عاشق به 
نام سمیه و ذبیح تبعه افغانستان، مقیم ایران تصمیم به ازدواج گرفته اند.
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