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رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، اسامی آلوده ترین شهرهای 
کشور در سال 1400 را اعالم کرد؛

اصفهان در لیست

تصویب طرح مجموعه 
شهری شهرک شهید 
 کشوری اصفهان در

شورای عالی شهرسازی

با ایجاد سیستم خنک کننده جدید
 صورت گرفت؛

کاهش ۵0 درصدی 
در مصرف آب نیروگاه 

اصفهان

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان خبرداد:

افزایش ابتال به سرطان 
دهان و دندان

توصیه رییس اتحادیه مشاوران امالک 
اصفهان به اجاره نشین ها:

اجاره خانه را به نیمه دوم 
سال موکول کنید

یمنا
س: ا

عک

مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان ازصف طوالنی 

متقاضیان فرزندخواندگی 
خبرداد؛

نوزادان دختر 
طرفداران 

بیشتری دارند

باور کنیم آب؛ ارث آبا و اجدادی و تمام شدنی نسل ما نیست
پس از خواندن، بفهمان!
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 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 

شماره 1401/621 )نوبت اول(

م الف:1407325

مجتمع طالی موته در نظر دارد »خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مدار تیکنر و 
فیلتر بازیافت آب از باطله صنعتی کارخانه و مدار سرند تر به منظور جداسازی کربن از مواد باطله موجود در سد باطله شماره 

1 و 2 مجتمع طالی موته« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2001001546000002 و 

با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 1/885/000/000 ریال )یک 

میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون( ریال بصورت )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1401/08/17
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز شنبه مورخ 1401/08/28

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/09/12
- تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30  روز یکشنبه مورخ 1401/09/13

عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 

88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 و 1456-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

 افزایش کشت گیاهان دارویی کم آب بر
در اصفهان

رییس شورای شهر سده لنجان:
برنج »لنجان« جایگزین ندارد

 کمی بیش از 4 ماه تا پایان 4 پروژه  

  معاون عمرانی شهردار اصفهان در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه های عمرانی
 شاخص شهر، از بهره برداری چندپروژه بزرگ تا پایان امسال خبرداد؛

 درباره مزرعه 
 حاج حسن جواهری؛

شهرک سینمایی 
اصفهان
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زاینده رود را دنبال کنید
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تکرار ادعای تقلب از سوی »ترامپ« قبل از برگزاری رسمی 
انتخابات

درحالی که انتخابات میان دوره ای در برخی از ایالت های آمریکا به صورت زودهنگام درجریان بوده 
و قرار است به طور رســمی  برگزار شــود، دونالد ترامپ و هواداران جمهوری خواه وی از هم اکنون و 

پیشــاپیش نتایج انتخابات را زیر سوال 
برده و مدعی شــده اند که اگر شکســت 
بخورند، تقلب شده است. دونالد ترامپ 
که بعد از گذشت دو سال همچنان نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را 
به رسمیت نشناخته و در تالش برای تغییر 
نتیجه آراســت حتی هواداران جمهوری 
خواه خود را تحریک کرد تا به ساختمان 
کنگره آمریکا،حمله کنند و به همین خاطر 
باید در دادگاه پاســخگو باشد. ترامپ در 

نظر دارد درصورتی که نتیجه آرا در انتخابات میان دوره ای به دلخواه وی و هم حزبی هایش نباشــد، 
آن را از هم اکنون و پیشاپیش مخدوش جلوه دهد. تارنمای شبکه خبری »سی ان ان« با پرداختن 
به این موضوع در تیتری نوشــت: ترامپ و دیگر جمهوری خواهان از هم اکنون نتایج انتخابات میان 
دوره ای را مورد تردید قرار داده اند. در این گزارش آمده است: ترامپ، رییس جمهوری سابق آمریکا 
از هم اکنون مشروع بودن نتایج انتخابات میان دوره ای بخصوص در ایالت پنسیلوانیا که نتایج آرای 
آن همواره بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه متغیر بوده را مورد تردید قرار داد و در شبکه اجتماعی 
نوشــت: بفرمایید! دوباره، انتخابات تقلبی ! این گزارش می افزاید: »تدکروز« سناتورجمهوری خواه 
ایالت تگزاس و هوادار ترامپ نیز در توئیتی دراین باره نوشت:  چرا فقط شهرهایی که آبی )منحصرا( 
مربوط به دموکرات ها هستند باید نتیجه شمارش آنها روزها طول بکشد؛ اما سایر کشور باید درهمان 
شب انتخابات به انجام برسد. براساس این گزارش، شهر دیترویت واقع در ایالت میشیگان آمریکا، 
مانند سایر شهرهای تحت تسلط دموکرات ها با جمعیت ســیاه پوستان، هدف تئوری توطئه  تقلب 
در انتخابات  ترامپ و دیگران در ســال ۲۰۲۰ بود، حال جمهوریخواهانی که برای فرمانداری و سایر 
کرسی های کنگره در  انتخابات میشیگان شرکت کرده اند، مشروعیت و  اعتبار رای ده ها هزار رای دهنده  

دیترویت در سال ۲۰۲۲ را به چالش می کشند.

کره شمالی:

  با قاطعیت به رزمایش های آمریکا و کره جنوبی 
پاسخ خواهیم داد

کره شمالی ضمن انتقاد از رزمایش های مشترک ایاالت متحده و کره جنوبی هشدار داد که با قاطعیت 
به این رزمایش ها پاســخ خواهد داد. وزارت خارجه کره شــمالی در بیانیه ای خواستار توقف رزمایش 
هوایی مشــترک آمریکا و کره جنوبی شــد و گفت که اگر ایاالت متحده نمی خواهد شــاهد وضعیت 
خطرناکی باشد که به منافع ملی این کشور آسیب می زند، باید این رزمایش ها را متوقف کند. در ادامه 
این بیانیه آمده اســت: آمریکا درخواست کره شــمالی برای انجام مانورهای هوایی مشترک را نادیده 
گرفته است و دوره تمرینات را به دلیل اقدام مشــروع کره شمالی برای دفاع از خود تمدید کرده است و 
خواستار برگزاری نشست شورای امنیت علیه پیونگ یانگ شد. وزارت خارجه کره شمالی این تحرکات 
 آمریکا را »غیرمسئوالنه و گستاخانه« خواند و عملیات هوایی مشترک با کره جنوبی را نقض خطرناک
  حاکمیت پیونگ یانک دانســت. کره شــمالی با بیان  اینکه هیچ تالشی از ســوی نیروهای متخاصم
  برای نقض حاکمیــت و منافع امنیتــی خود را بــر نخواهد تابید، تاکیــد کرد که بــا قوی ترین اقدام

 متقابل پاسخ خواهد داد.

دعوت »نتانیاهو« به کاخ الیزه؛

ایران؛محورمذاکراتپاریسوتلآویو

رییس جمهور فرانسه پیروزی »بنیامین نتانیاهو« در انتخابات کنست را 
تبریک گفت و او را به پاریس دعوت کرد تا در زمینه امور دوجانبه و ایران 
گفت وگو کنند. رییس جمهور فرانسه یکشنبه شب به وقت تهران پیرزوی 
»بنیامین نتانیاهو« در انتخابات کنست  رژیم موقت صصهیونیستی  را 

تبریک گفت و او را به پاریس دعوت کرد.
روزنامه »یدیعوت  آحارانوت« در این باره نوشــت، »امانوئل مکرون« 
رییس جمهور فرانسه پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست را 
تبریک گفت. مکرون در تماســی تلفنی از نتانیاهو دعوت کرد به زودی 
از پاریس دیدن کند. این گزارش حاکیست، نتانیاهو دعوت مکرون را 
پذیرفته و قرار اســت این دو چندی دیگر در کاخ الیزه بر ادامه تحکیم 
روابط دو جانبه و در مورد چالش های منطقه ای به ویژه ایران گفت وگو 
کنند. مکرون در توئیتی نیز نوشت، هر دو می خواهند روابط بین فرانسه 

و )رژیم( اسراییل را تقویت کنند. 
به نوشته وبگاه »تایمز اسراییل«، بنیامین نتانیاهو، رییس حزب لیکود 
نیز گفت که با امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه، تلفنی صحبت کرده 
و مکرون  بازگشت او  به قدرت در انتخابات هفته گذشته را تبریک گفت. 
نتانیاهو گفت: »از مکرون به خاطــر گفت وگوی صمیمانه و دعوت من 
برای سفر به فرانســه، برای تقویت روابط دو جانبه و انجام رایزنی های 

فشرده در مورد چالش های منطقه ای، به ویژه ایران تشکر می کنم.«
ائتالفی بــه رهبــری بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر ســابق رژیم 
صهیونیستی اکثریت کرسی ها را در پارلمان این رژیم که ۱۲۰ کرسی دارد 
از آن خود کرده است. نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی که پنجشنبه  
گذشته اعالم شد نشــان داد نتانیاهو و متحدان راست گرای افراطی او 

۶۴ کرسی را در کنست تصاحب کردند.
 حزب لیکود به ریاست نتانیاهو ۳۲ کرسی به دســت آورد. نتایج این 
انتخابات به معنای آن اســت که نتانیاهو با وجود تحت پیگرد بودن در 
چند پرونده فساد بایستی بنا به درخواست رییس رژیم صهیونیستی 
کابینه تشــکیل دهد. این فرآیند احتماال از هفته آینده آغاز خواهد شد 
و نتانیاهو ۲۸ روز برای تشــکیل کابینه فرصت خواهد داشت. بسیاری 
از تحلیلگران معتقدند کابینه تحت ریاست او راست گراترین کابینه در 

فلسطین اشغالی خواهد بود.
انتخابات در فلسطین اشغالی در ســال های گذشته به امری متداول 
تبدیل شده است؛ اما تمامی این انتخابات  به یک نتیجه یکسان ختم 
شده اند: ناتوانی در تشکیل کابینه های با ثبات و سقوط نهایی آن ها. این 
بی ثباتی ها تا حد زیادی ناشی از عدم حمایت متحدان ذاتی نتانیاهو از 

او پس از تشکیل چند پرونده فساد علیه او بود.

ســخنگوی وزارت امــور خارجه آمریــکا به پرتاب 
موفقیت آمیز ماهواره بر قائم ۱۰۰ واکنش نشان داد و 
مدعی شد این اقدام ایران »بی ثبات کننده« است.

این مقام آمریکایــی همچنین ادعا کرد پرتاب این 
ماهواره بر در تناقــض با قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای 
امنیت ســازمان ملل اســت و واشــنگتن از انواع 
ابزارهای عــدم اشــاعه از جملــه تحریم ها برای 
پیشــرفت هر چه بیشــتر برنامه موشــکی ایران 

استفاده خواهد کرد.
آزمایش پروازی این ماهواره بر با موتور ســوخت 
جامد مرحله اول رافع با موفقیت انجام شده و قائم 
۱۰۰ اولین ماهواره بر ســه مرحله  ای سوخت جامد 

ساخت کشور است که توســط دانشمندان نیروی 
هوافضای سپاه ساخته شده است.

ماهواره بر ســوخت جامــد قائــم ۱۰۰، ماهواره ای 
است که با سه مرحله ســوخت جامد قادر خواهد 
بود ماهواره های بــا وزن ۸۰ کیلوگرم را در مدار 5۰۰ 

کیلومتری از سطح زمین قرار دهد.
گفتنی اســت؛ رســانه های مختلف جهــان خبر 
پرتاب موفقیــت آمیز زیر مداری ماهــواره بر قائم 
۱۰۰ را پوشش دادند و مشخصات آن را ذکر کردند. 
خبرگزاری رویترز با انتشار خبر پرتاب این ماهواره 
بر نوشــت که آمریکا نگران پیشــرفت های ایران 

است.

روزنامه های هاآرتص، معاریــو، یدیعوت احارانوت 
و جروزالم پســت در وبســایت های خــود در این 
رابطه نوشــتند: ایران اولین موشک ماهواره بر سه 
مرحله ای خود را به انجام رســانده و اســناد آن را 
هم منتشــر کرد. نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
این آزمایش موشــکی که اولین نوع از این دست 

محسوب می شود را به انجام رسانده است.

واکنش آمریکا به آزمایش ماهواره بر ایرانی: 

تحریم می کنیم

وزارت امور خارجه، پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر قائم ۱۰۰ را نمایش دیگری از اقتدار ملی و توانمندی جوانان دانشمند ایرانی در فتح قله های علم و فناوری های 
نوین زیر سایه تحریم ها و فشارهای حداکثری خواند.

»ناصر کنعانی« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در توئیتی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر »قائم ۱۰۰« را نمایش دیگری از اقتدار ملی و توانمندی 
جوانان دانشمند ایران زمین در فتح قله های علم و فناوری های نوین، زیر سایه تحریم ها و فشارهای حداکثری خواند.وی گفت: این چیزی است که دشمنان 

شناخته شده ملت ایران را عصبانی و به هذیان گویی وادار می کند.
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی ۱۴ آبان ماه از پرتاب موفقیت آمیز زیرمداری ماهواره بر »قائم ۱۰۰« خبر داد. ماهواره بر سوخت جامد قائم ۱۰۰، 

ماهواره ای است که با سه مرحله سوخت جامد قادر خواهد بود ماهواره های با وزن ۸۰ کیلوگرم را در مدار 5۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دهد.
پرتاب این ماهواره بر، واکنش آمریکا و رژیم صهیونیستی را به همراه داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به پرتاب »قائم ۱۰۰« ضمن طرح ادعاهای 
تکراری گفت: اینگونه اقدامات بی ثبات کننده است.رسانه های رژیم صهیونیستی هم اذعان کردند مســئوالن این رژیم، پرتاب ماهواره بر »قائم ۱۰۰« را نمایش 

قدرت تهران می دانند و به شدت از این مسئله نگران هستند.

واکنش »کنعانی« به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر قائم 100
 اظهارات معاون سیاسی
وزیر کشور درباره جنگ 
دشمن علیه ملت ایران

خبر روز

وز عکس ر

دیدار همسر رییس 
جمهور زیمبابوه با 
»امیرعبداللهیان«

همسر رییس جمهور زیمبابوه 
در حاشیه »نخستین نشست 
هماهنگ کنندگان ملی گروه 
دوســتان دفاع از منشور ملل 
متحد« در تهران، با حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیــر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران 

دیدار و گفت وگو کرد.

مسیح مهاجری:

  با همین دست فرمان که انکار تحویل پهپاد به روسیه را 
پس گرفتید، بقیه واقعیت ها را هم قبول کنید

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسالمی نوشــت: حداقل  کاری که مسئوالن نظام جمهوری 
اسالمی در جنگ اوکراین می توانستند انجام بدهند این بود که اوال با تشکیل یک هیئت میانجی، 
با هر دو طرف جنگ مذاکره کنند و آنها را به آتش بس و پایان دادن به جنگ تشــویق کنند ثانیا به 
طرف شــروع  کننده جنگ که روســیه اســت توصیه کنند مقررات بین المللی را که تجاوز به خاک 
کشــورهای دیگر را ممنوع می داند رعایت کند، ثالثا در همان روزهای آغاز جنگ به روســیه اعالم 
کنند حق ندارد از پهپادهایی که ایران در اختیارش گذاشــته در جنگ اوکراین اســتفاده کند و رابعا 
روابط خود با کشور مورد تجاوز را با استحکام و صمیمیتی بیش از گذشته حفظ کنند تا بتوانند از این 
 استحکام و صمیمیت برای تاثیرگذاری برای پایان دادن به جنگ و برقرار ساختن صلح و آرامش

 استفاده کنند.
 مهاجری ادامه داد: ما براساس تعالیم اســالمی، خود را موظف می دانیم سخن وزیر امور خارجه
  را که گفته است پهپادها را قبل از جنگ اوکراین در اختیار روســیه قرار داده ایم و اگر برای ما ثابت

  شــود روســیه از پهپاد ایرانی در جنگ اســتفاده کرده اســت، بی تفاوت نخواهیم بــود، منطبق 
 با واقع بدانیم مگر آنکه خالف آن ثابت شــود. با پذیرفتن این ســخن، اکنون سوال این است که 
 چرا بعد از آغاز جنگ اوکراین به روســیه اعــالم نکرده اید حق ندارد از پهپادهــای ایرانی در جنگ

 اوکراین استفاده کند؟
عالوه بر این، چرا با صراحت و آشکارا روسیه را به خاطر اینکه آغازگر جنگ است محکوم نکرده اید 
و چرا تالش مضاعف برای میانجی گری میان دو طرف برای پایان دادن به این جنگ شوم به عمل 

نیاورده اید؟هنوز هم برای تغییر سیاست در قبال جنگ اوکراین فرصت دارید.
وی افزود:  اینکه از انکار تحویل دادن پهپاد به روسیه به پذیرفتن اینکه قبل از جنگ اوکراین به روسیه 
پهپاد داده ایم، تغییر موضع داده اید را باید به فال نیک گرفت. با همین فرمان اگر درباره سایر مطالب 
نیز به طرف پذیرش واقعیت ها به پیش بروید، بسیاری از مسائل تغییر می کنند و شما می توانید در 
جایگاه متناسب با شأن نظام جمهوری اسالمی برای میانجی گری در جنگ اوکراین قرار گیرید و در 

پایان دادن به این جنگ نقش  موثری ایفا کنید.

انتقاد ارگان شهرداری تهران به امام جمعه اهل سنت زاهدان
»همشهری« روزنامه ارگان شهرداری تهرانی در گزارشی به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام 

جمعه اهل سنت زاهدان حمله کرد.
در این مطلب آمده است: ناصر رفیعی استاد حوزه علمیه قم گفت: طبق روایت اگر انسان یک کلمه ای 
بگوید که باعث قتل انســان دیگری شود در ریخته شدن خون آن شــخص بی گناه شریک است. 
متاسفانه شاهدیم عده ای در خصوص شهادت طلبه ای در زاهدان و پسر بچه ای که در شاهچراغ به 
شهادت رسید، سکوت کرده اند.رفیعی با اشاره به مواضع مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان 
و تحریک برخی افراد در ایجاد آشوب و ناامنی خاطرنشان کرد: آقای عبدالحمید شما مردم را دعوت 
به رفراندوم می کنید و با تریبونی که به واسطه جمهوری اســالمی کسب کرده اید حرف های نابجا 

می زنید در حالی که می دانید سخنان شما منطبق با واقعیت نیست.
وی یادآور شــد: باید مواظب اختالف افکنی دشمنان باشــیم چرا که افتخار ایران به وحدت اقوام 

مختلف است و اگر اتفاقی برای ایران بیفتد دشمنان به هیچ کس رحم نخواهند کرد.
ابوالقاسم علیزاده نیز در نامه ای سرگشــاده خطاب به مولوی عبدالحمید نوشت: آنگاه که ناله ها 
و نجواهای شــما را، از جایگاه وحدت و تقوا و تواصی به حق و تواصی به صبــر نماز جمعه ناباورانه 
شنیدیم، باید حدس می زدیم که حمایت های رژیم کودک کش سعودی از جریان وابسته به مسجد 

مکی زاهدان، باالخره اثر خود را گذارده است.

گیشه

معــاون سیاســی وزیــر کشــور، موثرترین 
ابــزار اقنــاع افــکار عمومــی را عمل گرایی و 
دوری از تناقض دانســت و گفت: مســئوالن 
بانوان اســتانداری ها نقش مهمــی در تبیین 
و روشــنگری دارند. محمدرضــا غالمرضا در 
نشســت مدیران دفاتر امور بانوان و خانواده 
استانداری های سراسر کشــور، اظهار داشت: 
امروز بیش از هر زمــان دیگری نیازمند توجه 
به محرک هــای اصلی انقالب اســالمی برای 
تداوم مسیر هســتیم. معاون سیاسی وزیر 
کشور با بیان اینکه عمل گرایی و توجه دقیق به 
عناصر سازنده گفتمان انقالب اسالمی ضرورتی 
جدی است، ادامه داد: موثرترین ابزار اقناع و 
همراه سازی آحاد جامعه با آرمان های انقالب 
اسالمی، عمل گرایی و دوری از تناقض است. 
غالمرضا اضافه کرد: بایســتی متوجه اهمیت 
مســئولیت مان در نظام مقــدس جمهوری 
اسالمی باشــیم و برای همین از تمام ظرفیت 
برای تقویت سرمایه اجتماعی و تمشیت امور 
سیاسی کشور بهره گیریم. وی به تجربه موفق 
هشت سال دفاع مقدس اشــاره کرد و یادآور 
شــد: در دوران دفاع مقدس، دشــمن از نظر 
لجستیک و امکانات قوی بود اما عنصر ایمان، 
اراده دینی و انقالبی، باعث پیروزی رزمندگان 
اسالم شد. تالش دولت مردمی و عدالت محور 
برای رسیدگی به مسائل و خواسته های مردم 
از دیگر محورهای مورد اشاره معاون سیاسی 
وزیر کشــور بود: دولت سیزدهم نزدیک ترین 
دولت به آرمان های انقالب اسالمی است و با 
تأسی از اندیشه های رهبر معظم انقالب با تمام 
ظرفیت به دنبال ارتقای سرمایه اجتماعی در 
کشور است. وی با تشریح ابعاد جنگ دشمن 
علیه ملت ایران، تصریح کرد: جنگ امروز کامال 
یک جنگ شناختی است و دشمن با بهره گیری 
از فضای مجازی به دنبال تغییر سبک زندگی و 
الگوهای دینی و اسالمی است. غالمرضا تاکید 
کرد: ابزار مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، عمل 
به فریضه جهاد تبیین اســت که باید توســط 
مدیران کل بانوان اســتانداری ها به ســهم و 

ظرفیت شان عملیاتی شود.

بین الملل

عکس: مشرق نیوز

سفیر پیشین ایران در روسیه:

 به نظر می رسد در ماجرای 
اوکراین، مغلوب عملیات فریب 

مسکو شده باشیم
نعمت ا... ایزدی، ســفیر پیشین کشورمان در روسیه 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاســخ به این سوال 
که ایران در حالــی به طور آگاهانه یــا ناآگاهانه وارد 
بحران اوکراین شــده و تبعاتی را نیز متحمل شــده 
است که معاون نخست وزیر روسیه در رابطه با توسعه 
همکاری هسته ای با ایران ســخن از رعایت قوانین 
بین المللــی می زند، امروز نگاه و رویکرد مســکو به 
تهران چیست، گفت: هر کشــوری اعم از روسیه چه 
در سیاســت داخلی و چه سیاســت خارجی، منافع 
ملی خود را بر هر موضوع دیگری اولویت می دهد، در 
نتیجه اشتباه است که ما فکر کنیم این کشور منافع 

ملی خود را فدای منافع دیگران کند. 
 ســفیر پیشــین کشــورمان در روســیه ادامه داد: 
 در موضــوع حملــه بــه اوکرایــن نیــز بــا وجــود

تعریف جهانــی از نقض قوانین بین المللی روســیه 
براســاس تحلیلی، آن را در جهت تامین منافع خود 

دانسته است.
وی ادامه داد: بایــد دید در موضــوع ورود به جنگ 
اوکراین آیا ما منفعتی را برای خودمان تصور کرده ایم 
و قرار است عایدی برای ما داشــته باشد که بتوانیم 
فروش تسلیحات به روســیه را توجیه کنیم؟ در غیر 
این صورت به نظر می رســد ما مغلوب یک عملیات 
فریب از جانب روسیه شده باشــیم که به نظر من به 
هیچ عنــوان تامین کننده منافع ملی ما نیســت. به 
عالوه اینکه تبعات دیگری غیــر از تبعات جنگ دارد 
که می توان به مواضع طرفین برنامه هسته ای اشاره 
کرد که موضوعی غیر مرتبط با جنــگ را متوجه این 

بحران کرده اند.
وی افزود: جنگ اوکراین ارتباطی با برجام نداشت؛ 
اما وقتی این توافق و مذاکرات مرتبط با آن به موضوع 
فروش پهپادها به روســیه گره می خورد، منافع ملی 
ما را هدف قرار داده که باید در این مسئله از مقامات 
روسیه طلبکار باشیم که ما را در جنگ اوکراین دخیل 

کرده اند.
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باور کنیم آب؛ ارث آبا و اجدادی و تمام شدنی نسل ما نیست

پس از خواندن، بفهمان!

گینِس اسراف اگر وجود خارجی داشت، می توانست  پریا پارسادوست
به نام ایرانی ها ثبت شود. تعارف که نداریم؛ ایرانی ها از 
پرمصرف ترین مردمان دنیا هستند و رکورد مصرف در بسیاری حوزه ها در دست شان 
بوده و یا هست؛  از سفره های رنگارنگی که بعد از پهن شدن، بخش عمده ای از مواد 
غذایی آن راهی سطل های زباله می شود تا آب شرب تصفیه شده ای که از سر سهل 
انگاری و مصرف نادرست به فاضالب تبدیل می شود.  هفت سال پیش خبرگزاری 
»فارس« در گزارشی از آمار اسراف »هولناک« انرژی، آب، مواد خوراکی و کشاورزی 
در ایران نوشت که منجر به پیشــی گرفتن ایران در مصرف آب، برق و گاز از متوسط 
جهانی شده و هدررفت و مصرف غیراصولی را در کارنامه خود ثبت کرده  بود. شیوه های 
نادرست مصرف و تبدیل شــدن آن به فرهنگی غلط در جامعه ایرانی کار را به جایی 
رساند که ایران به شاخصی برای مصرف گرایی و اسراف در بخش های مختلف تبدیل 
شود. همان زمان آخرین آمار ارائه شده از سوی ســازمان جهانی خوار بار )فائو( از 
هدررفت ۳۵میلیون تن مواد غذایی در ایران حکایت داشت؛ میزان غذایی که با آن 
می شد حداقل ۱۵میلیون ایرانی را سیر کرد. همان آمارها نشان می داد که وضعیت 
مصرف آب در کشور هم شرایط خوبی ندارد  و چراغ قرمز مصرف و هشدارها درباره 
مدیریت مصرف آب هم در ایران روشن شــد؛ اما چندان افاقه نکرد که کار به اینجا 
رسیده اســت که کال آب چندانی دیگر پشت ســدها وجود ندارد که بخواهند برای 
مدیریت مصرفش نسخه بپیچند و هشدار بدهند! و جالب اینجاست که تمام این 
هشدارها و توصیه ها و گاهی اولتیماتوم ها در شرایطی صادر شده که وضعیت بارندگی 
در ایران یک سوم بارندگی در جهان است، با این حال مصرف آب در بخش شرب و 

بهداشتی دو برابر اروپاست!  
 ***

سال 98 اعالم شــد که در بخش آب شرب خانگی، ســرانه های مصرف به صورت 
متوسط در کشــور چیزی در حدود ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در روز است و بیشتر از این 
رقم »پرمصرف« محسوب می شود.  اما آمارها نشان می داد و می دهد که این سرانه 
به 2۵۰ هم می رسد. درواقع؛ در حالی که ســرانه مصرف آب در کشورهای توسعه 
یافته ۷۰ لیتر در شبانه روز است، ســرانه مصرف آب در ایران به 2۵۰ لیتر می رسد و 
میزان مصرف در برخی روستاها حتی از مرز ۴۰۰ لیتر هم عبور کرده است. این عدد 
و رقم های وحشتناک را مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز، سال گذشته در یک 
نشســت مطبوعاتی اعالم کرد و گفت که  مردم در کشورهایی که مشکل تامین آب 
ندارند یک سوم سرانه مصرف ما آب مصرف می کنند و این نشان می دهد برنامه ها 
و طرح های اجرا شده جهت فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف آب در آنها جوابگو 

بوده است. 
***

در حالت کلی و بر اساس یک پیش فرض قبلی و فیکس؛ در ایران آمارها در خصوص 

سقف سرانه مصرف آب چندان در عمل رنگ واقعیت به خود نمی گیرد چون به دلیل 
استفاده نادرست از آب آشامیدنی برای شست وشــوی خودرو، استحمام، آبیاری 
باغچه ها، لباس شویی و ظرف شویی حدود ۷۰ تا 8۰ درصد بیشتر از الگوی جهانی آن 
است. حتی گفته می شود ایران از لحاظ مصرف آب در دنیا رتبه اول را دارد که خب البته 
این گزاره هم چندان با واقعیت سازگار نیست چون حداقل در این زمینه بعد از برخی 
کشورهای »خیلی پرمصرف« مثل سوئیس و آمریکا قرار داریم ) که البته این کشورها 
در سال های اخیر برنامه های مدون و خوبی برای مدیریت مصرف آب طرح ریزی و 
اجرایی کرده اند که نتایج خوبی هم داشته( اما سرانه مصرف آب در کشور دانمارک 
)۱۵9 لیتر در روز(، ســوئد ) ۱۶۴(، پرتغال )۱9۴(، اسپانیا )2۰۰(، انگلستان )۱۵۳ 
لیتر در روز(، اتریش )۱۵۳ لیتر در روز(، ایرلند )۱۴2 لیتر در روز(، فرانسه )۱۳9 لیتر 
در روز(، آلمان )۱29 لیتر در روز(، هلند )۱29 لیتر در روز(، بلژیک )۱۱2 لیتر در روز(، 
لهستان )98 لیتر در روز(، فنالند )2۱۳( و ایتالیا )2۱۳( است که همگی نه بحران آبی 
و نه حتی دغدغه آ ن را دارند، هم منابع آبی بیشتر و هم آب و هوای مناسب تری دارند؛  
اما »کم مصرف تر« از ایرانی هستند که رســما دارد به یک »فاجعه آبی« می رسد و 
برخی کارشناسان می گویند اوضاع آن قدر وخیم است که حتی اگر 2۰ سال هم مثل 
سه سال گذشته بارش داشته باشیم باز هم کسری آبخوان ها جبران نمی شود چون 

روز به روز شاهد افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش میزان مصرف آب هستیم.
 ***

اما شاید برای تان جالب باشد که بدانید در حالی که مردم ایران تصور می کنند آب، ارث 
آبا و اجدادی شان است و هیچ وقت هم تمام نمی شود و وقع چندانی به راهکارهای 
مدیریت مصرف آب نمی گذارند، در کشوری مثل بوتسوانا هم برای مدیریت منابع 
آب برنامه ریزی کرده اند. بحران کم آبی در این کشور به اندازه ای بود که مردم برای 
برطرف شدن تشنگی از آب تصفیه نشده اســتفاده می کردند. این موضوع در ادامه 
باعث گسترش بیماری هایی مثل وبا شد و به همین دلیل بخش زیادی از سرمایه 
کشور صرف مقابله با این بیماری شد. در برزیل هم بحران کم آبی باعث شد تا پنج 
میلیون دام در این کشور از بین رفته و به همین دلیل هزینه های اقتصادی بسیاری  
به دنبال داشت. افزایش قیمت آب تصفیه شده، مهم ترین راهکار کشور برزیل برای 
مقابله با بحران آب بود که تاثیرات بســیار مطلوبی را در کاهش مصرف آب به دنبال 
داشت.  مدیریت منابع آب در اســپانیا هم نتایج مثبتی داشت. در این کشور حجم 
آب قابل برداشت به صورت کامال مشخص به صورت ساالنه تعیین شد، در کنار این 
مسئولین اجرایی، طرحی را برای عدم صدور مجوز برای حفر چاه جدید ارائه کردند. 
عالوه بر این در کشور اسپانیا طی سال های زیادی برای افراد پرمصرف جریمه هایی 
در نظر گرفته شد که در صرفه جویی و کاهش مصرف آب تاثیر بسیار مطلوبی داشت. 
یا در آمریکا در سال 2۰۱۳ مسئولین وقت در ایالت کالیفرنیا برنامه جامع و بلندمدتی 
برای مدیریت بحران آب ارائه کردند، به این صورت که در این برنامه شش استراتژی 

و ۳۰ راهکار وجود داشــت. این استراتژی ها شــامل مواردی مثل کاهش تقاضای 
آب، افزایش عرضه آب، بهبود کیفیت آب، بهبود سیالب، نظارت بر منابع آبی و بهبود 
روش های انتقال آب بود. هم چنین در کنار این موارد مهم ترین راهکار در زمینه کاهش 
هدر رفت آب در بخش کشاورزی و در واقع مدیریت منابع آب پنهان است. عالوه بر 
این در ایالت تگزاس هم مهم ترین اســتراتژی در زمینه کاهش تقاضای آب برای 
آبیاری عنوان شد و باز شاید برای تان جالب باشد که بدانید آب مصرفی برای بیش از 
۳۰ میلیون نفر در آمریکا از طریق منابع آب زیر زمینی تامین می شود. به همین دلیل 
در این کشور قوانینی برای برداشــت غیر مجاز آب ها زیر زمینی وجود دارد. استرالیا 
هم در طول سال های 2۰۰۶ و 2۰۰۷ به دلیل عدم صرفه جویی در مصرف آب به صورت 
جدی با بحران کم آبی روبه رو شد و این موضوع به صورت مستقیم تاثیرات بسیار 
بدی را در اقتصاد این کشور برجای گذاشت. به طوری که اقتصاد این کشور به سمت 
وارداتی شــدن محصوالت غذایی پیش رفت، اما نکته مهم این که در ادامه به دلیل 
وضع سیاست های مورد نیاز در زمینه مدیریت منابع آب این بحران برطرف شد. مهم 
ترین اقدام کشور استرالیا برای کنترل مصرف آب وضع قانونی برای کاهش کشت 
محصوالتی مثل برنج است که آب زیادی را مصرف می کنند. از جالب ترین اقدامات 
کشور استرالیا برای مقابله با بحران کم آبی اســتفاده از مخزن برای جمع آوری آب 

باران در مدارس اعالم شد.
 ***

ما انگار عادت کرده ایم ملت نوش دارو بعد از مرگ سهراب باشیم. بدتر آنکه همیشه 
منتظریم بقیه برای مان کاری کنند. اما در زمینه مدیریت مصرف آب؛ تمام ساختارها 
باید برای مدیریت به میدان بیایند. نمی توانیم در شرایطی که مصرف کننده آب حوزه 
صنعت یا کشاورزی است، انتظار داشته باشــیم که وزارت نیرو به تنهایی مصرف را 
مدیریت کند. همه وزارتخانه ها باید برای کاهش مصرف برنامه ریزی داشته باشند. 
مدیریت هزینه بر است. نمی توانیم به کشــاورز بگوییم به ازای تولید یک کیلوگوجه 

فرنگی مصرف آب خود را به یک لیتر کاهش دهد، اما تسهیالت کم بهره گلخانه ای به 
کشاورز ندهیم. نمی توانیم مدام به مردم بگوییم صرفه جویی کنید در حالی که بخش 
صنعت آب را می بلعد. حکایت رییس جمهور سابق است که در سخنرانی خود مدام 
می گفت »باید این کار انجام شود«، »باید آن کار انجام شود« و انگار حواسش نبود که 
مخاطب این بایدها، اول از همه خودش است! این روزها همه از باید و نبایدهای آبی 
حرف می زنند و باز در بر همان پاشنه می چرخد و هیچ کس هم انگار خیلی به خودش 
نمی گیرد!  الغرض! همیشه وقتی بخواهیم از ساده بودن انجام کاری تعریف کنیم، 
می گوییم مثل »آب خوردن« آن را انجام دادیم، اما آب شربی که می خوریم، مثل آب 
خوردن تهیه و تولید نمی شود. هر روز به آسانی چندین بار شیر آب را باز و به هر میزان 
که می خواهیم آب تصفیه شده را مصرف می کنیم بدون آنکه بدانیم این آب سالم و 
تصفیه شده از چه چرخه هایی گذشته و چه فرآیند و مراحلی را طی کرده است، حتی 
به راحتی همان آب خوردن درباره کیفیتش هم نظر می دهیم.  بدتر اینکه در مصرف 
سوخت،انرژی و هدررفت مواد غذایی رکورد هستیم اما در بسیاری موارد مثل مصرف 
شیر، فضای سبز و مطالعه در رتبه ای به مراتب پایین تر از سرانه استانداردهای جهانی  
قرارداریم. گینِس اسراف اگر وجود خارجی داشت، می توانست به نام ایرانی ها ثبت 
شود.  از سفره های رنگارنگی که بعد از پهن شدن، بخش عمده ای از مواد غذایی آن 

راهی سطل های زباله می شود تا آب شرب تصفیه شده ای که هدر می رود...
 ***

در فیلم »صورت زخمی«؛ ال پاچینو دیالوگی دارد که می گوید:» در زندگی حقایقی 
وجود دارد که می شود فهمید اما نمی شود فهماند.« راست می گوید اما موضوع این 
است که بحران بی آبی که بیخ گوش مان کمین کرده و باالی سرمان سایه انداخته؛ 
آن قدر حقیقت روشن و تلخی اســت که هم باید بفهمیم و هم به همه آن هایی که 
هنوز نفهمیده اند با چه بحرانی روبه رو هستیم، بفهمانیم که باید بفهمند قضیه جدی 

است ؛ خیلی جدی. 

رییس شورای شهر سده لنجان با بیان اینکه برنج 
لنجان کم آب بر است و کشت جایگزین ندارد، گفت: 
دشت ســده لنجان حالت آبرفتی و جلگه ای دارد 
و زاینــده رود از مرکز آن می گذرد بــه همین دلیل 
زمین های این دشــت به جز برنج، برای کاشــت 

محصوالت دیگر چندان مناسب نیست.
به گزارش خبرآنالیــن از اصفهان، مجتبی ادیبی در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: سده لنجان معروف به 

شهر آب و آیینه، علم و الفت، مهد وزنه برداری ایران 
و برنج است.

وی افزود: شــاید این موفقیت در امور ورزشی در 
کنار اشتغال آنها به ورزش از گذشته های دور ناشی 
از پیشینه سخت کوشی مردم شــهر در کشاورزی 

نیز باشد.
ادیبی با بیان اینکه رسول معتمدی، رشید شریفی، 
ایرج معینی و ... از وزنه برداران مطرح این شــهر 
هســتند، تاکید کرد: بر این اساس با جدیت پیگیر 
هستیم تا پایتخت وزنه برداری را به اسم این شهر 

ثبت کنیم.
رییس شــورای شهر ســده لنجان با تاکید براینکه 

برنامه ها در دوره ششــم شــوراها، بر اساس زمان 
بندی کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت برنامه 
ریزی شده اســت، در ارتباط با کشــاورزی در این 
منطقه تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که دشت 
سده لنجان پست است و حالت آبرفتی و جلگه ای 
دارد و زاینــده رود از مرکــز آن می گــذرد به همین 
دلیل زمین های این دشت به جز برنج برای کاشت 

محصوالت دیگر چندان مناسب نیست.
وی اضافه کرد: مطابق نظر کارشناسان برنج لنجان 
آب چندانی اســتفاده می کند و بررسی دبی آب در 
پایان جلگه نشــان می دهد که جریان آب چندان 

کاهش نیافته است.

رییس شورای شهر سده لنجان:

برنج »لنجان« جایگزین ندارد

خبر روز

پیش بینی برداشت 70 هزار تن سیب زمینی در فریدون شهر
 مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فریدون شهر گفت: امسال 2 هزار و 2۰۰ هکتاراز زمین های 
کشاورزی فریدون شهر به کشت سیب زمینی اختصاص یافته است.  حمیدرضا چیانی با بیان اینکه 
این شهرستان یکی از مناطق عمده کشت سیب زمینی در استان است، گفت: متوسط برداشت سیب 
زمینی در شهرستان فریدون شهر از هر هکتار ۳2 تن است و امسال پیش بینی می شود بیش از ۷۰ هزار 
تن سیب زمینی از زمین های کشاورزی این شهرستان برداشت شود. وی مهم ترین ارقام سیب زمینی 
کشت شده در شهرستان را جلی، پانامرا، اسپریت، آگریا، ساگیتا، سیفرا، کولومبا و سانیتا عنوان کرد 
و گفت: حدود ۴۰ درصد محصول سیب زمینی این شهرستان در موقع برداشت به فروش می رسد و 

مانده در انبار های سنتی یا سردخانه های صنعتی انبار می شود.

افزایش کشت گیاهان دارویی کم آب بر در اصفهان
مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان آران وبیدگل گفت:۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان آران و بیدگل به 
کشت گیاهان دارویی بابونه، ختمی و رازیانه اختصاص یافته است. محلوجی با اشاره به اینکه یکی 
ازسیاست های اصلی این مدیریت، تغییرالگوی کشت ازسمت گیاهان آب بر به سمت گیاهان بسیارکم 
آب بر مانند گیاهان دارویی است، اظهار کرد: این گیاهان در منطقه کویری آران و بیدگل در اواخر پاییز و 
زمستان کشت می شود. وی افزود: بخش قابل توجهی از گیاهان دارویی سازگار با اقلیم گرم و خشک 
منطقه کویری کاشان و آران و بیدگل هستند که می توانند عالوه بر ســازگاری با کم آبی و تنش های 
خشکی و شوری به بهبود معیشت کشاورزان کمک کنند. مدیر جهادکشاورزی شهرستان آران وبیدگل 
ادامه داد: پیش بینی می شودبیش از ۳ تن گیاه دارویی شامل برگ، ریشه وگل ازمزارع زیرکشت این 

محصول درآران و بیدگل برداشت شود.

بهره برداری از محور طرزه پشتکوه فریدون شهر تا پایان سال
معاون فنی راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از آغاز عملیات اصالحی 
محور طرزه خبر داد. سعید خدابخشــی در خصوص بهره برداری از جاده روستای طرزه گفت: محور 
طرزه از توابع پشت کوه فریدون شهر حدود ۴ کیلومتر است. این محور یکی از محور های دور دست و 
صعب العبور جهت تامین مصالح و آسفالت است. وی افزود: در سال های گذشته راه سازی و عمده 
زیرسازی محور صورت گرفت و امسال چندین بار مناقصه ای برای تکمیل زیرسازی و آسفالت برگزار 
شد. خدابخشی ادامه داد: عملیات تکمیلی و اجرایی شــروع و در حال انجام است، ولی با توجه به 

شرایط آب و هوایی وقفه ای در عملیات صورت گرفت که مجددا عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند.
معاون فنی راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان افزود: امیدواریم بتوانیم 

تا پایان امسال این طرح را به پایان برسانیم.

برپایی چهاردهمین جشنواره  دانه های یاقوت
چهاردهمین جشــنواره انار نادری بادرود به منظور معرفی محصول انار و ظرفیت های گردشگری در 
بادرود برپاست. دبیر چهاردهمین جشنواره انار بادرود گفت: در این جشنواره بیش از صد غرفه در قالب 
کارگاه های سنتی تهیه رب انار، سرکه انار و رنگرزی سنتی و نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی از 
شهر های مختلف کشور برپا شده است. محمد رضا حیدری افزود: در این جشنواره همچنین بازی های 
بومی محلی، برپایی ایستگاه نقاشــی انار برای کودکان و نوجوانان، مســابقه رالی کویر و همچنین 
برنامه های فرهنگی اجرا می شود. عضو شورای اسالمی شهر بادرود از برگزاری کارگاه های آموزشی نیز 
خبر داد و گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی نحوه کاشت، داشت و برداشت انار ویژه باغداران برگزار 
می شود.در بادرود ۱۷ رقم انار وجود دارد که نژاد نادری آن در کنار انار ملس ساوه، شیشه گپ فردوس، 

رباب نیریز و شهرضا جزو پنج رقم انار برتر کشور محسوب می شوند.

توصیه رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان به اجاره نشین ها:اخبار

اجاره خانه را به نیمه دوم سال موکول کنید
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با بیان اینکه از پیک رهن و اجاره عبور کرده ایم، گفت: پیک رهن و اجاره ها از اول خردادماه شروع و تا پایان شهریورماه ادامه 
پیدا می کند. توصیه ما هم همیشه آن بوده که متقاضیان در صورت نداشتن معذورات، اجاره خانه را در نیمه دوم سال انجام دهند. رسول جهانگیری در گفت وگو با ایمنا 
اظهار کرد: اکنون در فصلی قرار گرفته ایم که اکثر جابه جایی ها انجام شده و به طورموردی رهن و اجاره منعقد می شود. به گفته وی، به طورمعمول در نیمه دوم سال که 
از مهرماه تا شب عید است، به دلیل متقاضی کمتر، آسان تر و با شرایط بهتری می توان خانه های رهن و اجاره ای پیدا کرد. توصیه ما هم همیشه این بوده که متقاضیان 
در صورت نداشتن معذورات، این اقدام را در نیمه دوم سال انجام دهند. رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان خاطرنشان کرد: در نیمه نخست سال، قیمت رهن و 
اجاره به تبعیت از رشد نرخ مسکن با افزایش زیادی روبه رو بود؛ اما تا پایان سال روند افزایشی نخواهد داشت. جهانگیری یادآور شد: الزم است دولت برای سال آینده 
تصمیم درستی اتخاذ کند، به این صورت که به سمت اجاره داری حرفه ای برود و با حمایت از سرمایه گذاران، آن ها را تشویق به ساخت وسازهایی کند که تنها مخصوص 
اجاره دادن باشد. وی افزود: مورد دیگر آن است که دولت می تواند برای کنترل بازار، عرضه مسکن را بیشتر کند، همچنین با متناسب سازی مسکن با ذائقه و نیاز 
مردم، در راستای صاحب مسکن شدن عده ای بیشتر گام بردارد که در نتیجه، تقاضای کمتری در بازار اجاره ایجاد خواهد شد و موجب سامان بخشی این بازار می شود.

حراج الماس 
5.53 قیراطی به 

رنگ آبی
یک المــاس ۵.۵۳ قیراطی 
آبی رنگی با تراش درخشان در 
خانه حراج ساتبی به نمایش 

گذاشته شد. 

وز عکس ر

 رییس اتاق اصناف اصفهان 
مطرح کرد:

تاثیر تداوم افزایش نرخ ارز 
بر کاالهای اساسی

رییس اتــاق اصنــاف اصفهان گفــت: اگر 
نوسانات و ســیر صعودی نرخ دالر ادامه دار 
و پیوسته باشد، به طورقطع بر تولید کاالهای 
اساســی و مواد اولیه اثرگــذار خواهد بود. 
رسول جهانگیری درباره نوسانات و افزایش 
نرخ ارز و نگرانــی از افزایش قیمت کاال های 
اساسی، اظهار کرد: به طورقطع نرخ کنونی ارز 
بیشتر هیجانی است و متاسفانه ناآرامی های 
اخیر به نوسانات نرخ ارز دامن زد. وی تاکید 
کرد: نبود اطمینان بــه اقتصاد و عدم امنیت 
اقتصادی طی دو ماه اخیر، موجب نوسانات 
شدید نرخ ارز شد و قیمت فعلی دالر بیشتر 
جنبه روانــی دارد و متاســفانه تاثیرگذار از 
مسائل سیاسی و اجتماعی است که امیدوارم 
با ایجاد آرامش، شاهد ثبات نرخ ارز شویم. 
رییس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: اگر 
نوسانات و سیر صعودی نرخ دالر ادامه دار و 
پیوسته باشــد، به طورقطع بر تولید کاال های 
اساســی و مواد اولیه اثرگذار خواهد بود که 
تداوم این شرایط حتما اثرات خود را بر کف 
بازار و نوع خدمات و کاال ها خواهد گذاشت. 
وی گفت: جــو روانی حاکم بر بــازار موجب 
نوسانات چند هزارتومانی نرخ دالر طی چند 
روز گذشته شده است، اما امیدواریم بازار ارز 
و سکه دوباره به آرامش قبلی خود بازگردد، 
اما اگر نوسانات نرخ ارز و دالر ادامه دار باشد، 
به طورقطع اثر خود را در ســطح عرضه نشان 

می دهد. 
جهانگیری با اشاره به شــرایط بازار، توضیح 
داد: زمانی که بازار هیجانی می شــود، به تبع 
موضــوع خریدوفروش و رونق کســب وکار 
تحت تاثیر قرار می گیــرد، بنابراین زمانی که 
تالطم بازار زیاد و خرید ها هیجانی شــود، بر 
رونق بازار و فعالیت کســبه تاثیرگذار است. 
وی نوسانات بازار و کسب کار فعلی را ناشی 
از ناآرامی های اخیر دانســت و گفت: به هم 
ریختگی فضای شــهری و ســطح بازار، به 

کسب وکار های مردم و کسبه لطمه می زند.

عکس: ؟؟؟
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 مزرعه حاج حسن جواهری؛
شهرک سینمایی اصفهان

لوکیشن سریال خانه ای در تاریکی-کاشان

»گاوخونی«؛ روایتی از بهروز افخمیلوکیشن سریال بانوی عمارت-کاشان

خاطرات زاینده رود...

روزی روزگاری- اصفهان

مزرعه حاج حسن جواهری در اصفهان یکی از جاهای دیدنی اطراف اصفهان است. این مکان تاریخی 
با نام های دیگری چون خانه حاج عبدالجــواد، جواهرقلعه، قلعه جواهری و خانه جواهری شــناخته 

می شود. 
مزرعه حاج حسن جواهری در اصفهان در واقع شهرک، قلعه یا روستایی است که در دوران قاجار بنا شده 
است. مردم بومی این مکان را با عنوان یک قلعه معرفی می کنند. اما در واقع پیرامون مجموعه بناهای 

روستایی بنایی شبیه قلعه وجود دارد که احتماال برای محافظت از روستا بنا شده است. 
این قلعه کاهگلی حدود ۲۱۰۰۰ متر مربع وسعت دارد. در این قلعه مجموعه ای از بناهای کاهگلی وجود 
دارد که در حال حاضر طرح کلی آنها باقی مانده است. اما در همین بقایای آسیب دیده روستا نیز معماری 
فاخر و تماشایی بناها نمایان است. میدانگاه، خانه اربابی، شاه نشین، مکتب خانه، آب انبار، حوض خانه، 

قبرستان بخش های مختلف این روستا هستند. 
در یکی از بناهای این مجموعه چندین قبر وجود دارد که به اعضای یک خانواده تعلق دارد. ظاهرا این بنا 
مقبره خانوادگی خاندان ارباب یا موسس این روستا بوده است. چون این روستا دارای قبرستان عمومی 
نیز هست.  گفته می شود قلعه جواهری در اصفهان توسط یکی از افراد شاغل در دربار زندیه احداث شده 

و حاج حسن جواهری ظاهرا منشی دربار کریم خان زند بوده است.
وی در نزدیکی اصفهان، قلعه یا روســتایی بنا کرده که در آن تمام بناها و امکانات الزم برای یک روستا 
وجود دارد. حاج حســن جواهری در ســال های آخر عمر خود این مجموعه را وقــف اوالد ذکور خود و 

حضرت اباعبدا... الحسین)ع( کرده است. 
در این روستا افرادی ساکن بودند؛ اما در سال های بعد به خاطر خشکسالی روستا کامال متروکه شده 
است. مردم روســتاهای اطراف قبال این مکان را با عنوان قلعه جنی معرفی می کردند؛ اما هم اکنون به 

عنوان شهرک سینمایی شناخته می شود.
مزرعه حاج حسن جواهری در اصفهان با عنوان شــهرک سینمایی اصفهان نیز شناخته می شود. اولین 

بار در سال ۱۳۵۶ یک فیلم سینمایی با عنوان »کاروان ها« در این قلعه تاریخی فیلمبرداری می شود.
این فیلم به کارگردانی »مایکل سارازین«

 محصول مشــترک ایران و آمریکا بود. در دهه ۸۰ نیز ســریال صنوبر در این قلعه تاریخی فیلمبرداری 
شده است.

مجموعه تلوزیونی خانه ای در تاریکی در ســال ۱۳۸۲ از قاب 
شبکه سه سیما پخش شد. 

این فیلــم حکایت دختــری بختیاری به نام مــاه تابان را در 
سال های ابتدایی دهه ۳۰ روایت می کند. 

ماه تابان برای پی بردن به راز قتل پدرش راهی تهران می شود 
و این سفر سرآغاز اتفاقات و حوادث تلخ است. 

خانه عباسی کاشــان محل فیلم برداری این سریال تاریخی 
بوده و عالوه بر این فیلم هایی چون مسافر ری، مالصدرا و جابر 

ابن حیان نیز در این خانه فیلم برداری شده است.

خانه عباســی عمارتی قاجاری است که در سال های ۱۲۴۵ تا 
۱۲۵۰ هجری قمری توســط حاج محمد ابراهیمی از تاجران 

معروف ظروف چینی و بلور ساخته شد. 
این خانه دارای پنج طبقه اســت و زیربنایــی در حدود هفت 

هزار متر مربع دارد. 
گچ بــری، نقاشــی، رســمی بندی، یزدی بنــدی، کاربندی، 
قطاربنــدی، مقرنس و مشــبک از تزیینات معمــاری به کار 
رفته در این خانه به شــمار می رود که زیبایــی آن را دوچندان 

کرده است.

سریال بانوی عمارت عاشقانه ای تاریخی است که در سال های اخیر از قاب 
تلویزیون پخش شــد. این فیلم داســتان دلدادگی فخرالزمان شالچی و 
شاهزاده قاجاری ارسالن میرزا قوانلو قاجار را در عهد ناصری به تصویر کشیده 
است و به مهم ترین حادثه سیاسی آن زمان یعنی ترور ناصرالدین شاه توسط 

میرزا رضای کرمانی نیز می پردازد.  
این سریال در خانه تاریخی طباطبایی کاشان و پس از آن در تهران و قزوین 
ضبط و فیلم برداری شده است. خانه طباطبایی ها در محله سلطان امیر احمد 

کاشان قرار دارد.  
مالک خانه جعفــر طباطبایی نطنزی از تجــار معروف فرش 

آن زمان بود که آن را در ســال ۱۲۵۰ هجری قمری ساخت.  این خانه حدود 
پنج هزار متر مربع وســعت دارد و از ســه بخش اندرونی، بیرونی و بخش 
مخصوص خدمه به همراه ۴۰ اتاق، چهار حیاط، چهار سرداب یا زیرزمین، سه 

بادگیر و دو رشته قنات تشکیل شده است. 
شیوه معماری خانه طباطبایی ها به صورت حجاب دار و گودال باغچه، متقارن 

و درون گراست. به گونه ای که باغچه خانه در گودی قرار دارد. 
این شیوه مزایای زیادی دارد و موجب می شود بنا از استحکام خوبی در برابر 

زلزله برخوردار شده و دارای عایق حرارتی باشــد و نیز آب رسانی به بنا به 
سهولت انجام می شود. 

»گاوخونی« داستان یک مرد جوان ۲۴ ساله اســت که از اصفهان به تهران 
آمده و با دو نفر دیگر یک خانه  مشترک دارد. خواب های او که اغلب مربوط به 
کودکی اش در اصفهان هستند، باعث می شود او شروع به نوشتن پاره هایی 
از خاطراتش کرده و از این طریق، درواقع روایت کردن قصه اش را شروع کند. 
دقیقا به تعداد سال های عمر راوی، داســتان نیز از ۲۴ بخش کوتاه تشکیل 
شده است. وجود راوی اول شخص ثابت در تمام کتاب و شیوه  روایت که به 
نقل خاطره و زندگینامه نویسی شبیه است، خواننده را از همان صفحه  اول به 

کتاب می چسباند. کتاب خوش خوانی که نثر ساده  اش باعث می شود نتوان 
آن را لحظه ای زمین گذاشت . در فضایی که تلفیقی است از حقیقت و رویا و 
کابوس، راوی بریده های گوناگونی از خاطراتش را تعریف می کند که اغلب به 
کودکی اش مربوط می شوند. در اکثر این خاطرات، دو عنصر مشترک حضور 

دارند: پدرِ راوی و زاینده رود .
گاوخونی ِ داستان را »مدرس صادقی« نوشت و قصه آن در سال های دهه  
۶۰ اتفاق می افتد؛ اما بهروز افخمی فیلم آن را ســاخت. گاوخونی افخمی، 
فضای بیست و چندسال بعد از آن را به تصویر می کشد. لوکیشن این فیلم هم 
اصفهان بود. خواب اولیه راوی مربوط به یك گردش شــبانه است در ساحل 
زاینده رود، به همراه پدر، گلچین و چند مرد جوان دیگر. در خانه ای كه راوی 
در آن سكونت دارد، خشایار و حمید هم زندگی می كنند؛ اولی در تالش است 
تا منظومه طوالنی اش را به سرانجام برساند و دومی در تدارك ازدواج است. 
راوی كه قصد دارد كابوس های دائمی اش را یادداشت كند؛ اولین چیزی كه 
به ذهنش می رسد خاطرات مربوط به پدرش است كه هر روز صبح به همراه 
او برای آب  تنی به نقطه ای امن در زاینــده رود می رفتند. مادر به این دلیل با 
آب تنی پدر مخالف بود كه اگر یكی از مشتریان قدیمی او را در آن حال می دید 

آن وقت آبروی خانواده به خطر می افتاد.

سریال پرطرفدار و به یاد ماندنی »روزی روزگاری« به نویسندگی و کارگردانی 
امرا... احمدجو و تهیه کنندگی بهروز خوش رزم نخستین بار در سال ۱۳7۱ از 
شبکه یک سیما روی آنتن رفت. روزی روزگاری در زمان خود از سریال های 

پربیننده و به اصطالح خیابان خلوت کن تلویزیون بود.
اگرچه در سریال اشــارات معینی به تاریخ وقوع داســتان نمی شود، اما از 
شواهد و قرائن پیداســت که ماجرا مربوط به اواخر حکومت قاجار و دوران 
آشفتگی و فقدان قدرت فائقه مرکزی است. از طرف دیگر، جغرافیای داستان 
هم بیشتر یادآور مناطق نیمه بیابانی فالت مرکزی و جنوب غربی ایران )شاید 

بین شیراز و اصفهان( است.
البته محل فیلمبرداری ســریال در اطراف شهرستان میمه اصفهان )زادگاه 
امرا... احمدجو( است؛ اما انگار او به عمد تالش کرده تا اشاره مستقیمی به 
این تاریخ و جغرافیا نشود تا این اثر، آینه تمام قد پیشینه روستایی و ایلیاتی 

بخش عمده ای از ایرانیان باشد.
داســتان ســریال درباره رقابت دو ســرکرده گروه راهزنان به نام های مراد 
بیگ)خسرو شکیبایی( و حســام بیگ )محمود پاک نیت( است که برای 

معین قلمرو راهزنی خود با یکدیگر منازعه و جنگ دارند.
مرادبیگ در یک درگیری به سختی زخمی شده و پیکر زخمی و خون آلود او 
توسط عده ای از روستانشینان حاشیه بیابان پیدا می شود. در بین روستاییان 
زنی مسن و دنیادیده و مقتدر به نام خاله لیال )ژاله علو( از مرادبیگ تا رسیدن 

به بهبودی مراقبت می کند.

مرادبیگ که عمری آواره کوه و بیابان بوده و از طریق راهزنی گذران عمر کرده، 
حاال تحت حمایت خاله لیال و با راهنمایی او به تدریج روحیه خشن و سرکش 
خود را کنار می گذارد و رام و آرام می شود. این در حالی است که حسام بیگ 
در نبود رقیبی مزاحم و سرکش همچون او، با قوت بیشتری به فعالیت های 

خود ادامه می دهد.
 این خالصه داســتان و تــم تکــراری یعنی تحــول روحی فــرد خالفکار 
 و رســتگار شــدن در کنار یک پیر و مرشــد )که برخالف همیشــه نه یک

  مرد درویش مســلک که یک زن مقتدر اســت( موضوعی اســت که هم 
پیش و هم پس از پخش روزی روزگاری بارها دســت مایه ســاخت آثار 
نمایشــی قرار گرفته، اما شــیوه پرداخت احمدجو به آن به گونه ای بود که 

مخاطب از آن دل زده نمی شد. 

قصه های مجید برای بسیاری از نوجوان و حتی بزرگساالن نامی آشنا و خاطره انگیز است. این فیلم 
سیمای کودک و نوجوان شبکه یک که در اوایل دهه 7۰ پخش می شد؛ یکی از ماندگارترین فیلم های 
زمان خود محسوب می شود. این مجموعه بر اساس رمانی به همین نام، نوشته نویسنده معروف، 
هوشــنگ مرادی کرمانی در اصفهان ساخته شده و روایتگر داســتان زندگی مجید و بی بی است. 
قصه های مجید در یکی از خانه های قدیمی و سنتی اصفهان و مدرسه آلیانس این شهر ضبط شد. 

مدرسه شهید حلبیان یکی از لوکیش های قصه های مجید است.
مدرسه آلیانس ایزرائلیت اونیورسال، یکی از مدارس تاریخی اصفهان و یکی از شعبه های مدارس 
اتحادیه جهانی آلیانس به شمار می رود. این مدرسه توسط موسسه خیریه آلیانس فرانسه در دوره 
پهلوی اول ساخته شده و تحت مالکیت انجمن کلیمیان است. مدرسه آلیانس به نام اتحاد و شهید 

وی از دانش آمــوزان همین مدرســه بود که حلبیان نیز شــناخته می شــود. 
شهادت رسید. در زمان جنــگ تحمیلی به 
مدرســه به دلیل عدم رســیدگی، در متاسفانه در حال حاضر این 
و رو به نابودی است.وضعیت مناسبی قرار ندارد 

اصفهان در قاب دوربین فیلمسازان؛

لوکیشن سریال قصه های مجید-اصفهان

مفاد آراء
8/96 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7810 - 1401/07/14 هيات دوم آقای بهرام اخوات به 
شناسنامه شــماره 4670056735 کدملي 4670056735 صادره جونقان  فرزند 
کاوس در ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 80/10 متر مربع پالک  شماره 
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان مع الواسطه از 
هوشنگ خوشنو فرزند قاسم و نسرين جزايری فرزند سيد جمال سند 95519 مورخ 

53/8/18 دفترخانه دو اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/17

م الف: 1398292  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدی 
کویر مقوا اردستان به شناسه ملی 10861076602 

و به شماره ثبت 112 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مورخ 
1401/08/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد موضوع فعالیت شرکت 
به شرح ذیل می باشــد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.

ثبت موضوع فعالیت بشرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد: تولیدی مقوا پشت طوسی و سفید ، واردات ،صادرات،اخذ 
نمایندگی از داخل و خارج کشور،کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی،اخذ 
وام و تســهیالت مالی و اعتباری بانکهای داخلی و خارجی ،انجام 
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی از قبیل تاســیس باشگاه و تشکیل 
تیمهای ورزشی در رشته های مختلف ورزشــی در صورت لزوم 
پس از کســب مجوز های الزم./ اداره کل ثبت اســناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره 

)1406259(
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رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، اسامی آلوده ترین شهرهای 

کشور در سال 1400 را اعالم کرد:

اصفهان در لیست
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، وزن کیفیت اجرای قانون هوای پاک را ضعیف 
یا متوسط خواند؛ چراکه برخی از مواد آن تاکنون اجرایی نشده اند. وی گفت: بر اساس مطالعه وزارت 
بهداشت در ۲۷ شــهر با جمعیت تقریبا ۳۵ میلیون نفر مشخص شد در سال 1400 میزان مرگ های 
منتسب به ذرات معلق در کشــور، ۲0 هزار و ۸00 نفر بوده است که از این میان سهم تهران ۶400 مرگ 
اعالم شد. عباس شاهســونی در گفت و گو با ایسنا در خصوص شــهرهای دارای آلوده ترین هوای 
کشور،   توضیح داد: در سال 1400 شهرهای تهران،   مشــهد، اهواز، اصفهان، کرج کمتر از 10 روز هوای 
خوب داشتند و بیشترین تعداد روزهای هوای خطرناک هم مربوط به شهر زابل بوده که 1۵ روز هوای 

خطرناک داشته است.

رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد:

افزایش ابتال به سرطان دهان و دندان
رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مصرف باالی مواد دخانی و مصرف 
مشروبات الکلی عامل افزایش سرطان دهان و دندان در اصفهان شده است.  سید محمد رضوی اظهار 
کرد: مصرف باالی مواد دخانی و مصرف مشروبات الکلی از  مهم ترین عوامل افزایش ابتال به سرطان 
دهان و دندان در اصفهان است. وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد افراد زخم های ناشی از سرطان 
دهان و دندان را با آفت دهانی اشــتباه گرفته و دیر به پزشک مراجعه می کنند، ادامه داد: بهبود آفت 
دهان به طور معمول بین 10 تا 14 روز طول می کشد و در صورتی که بیش از این مدت شاهد زخم در 
دهان و پالک های سفید در مخاط دهان و نواحی زبان و گونه ها بودید، به پزشک مراجعه کنید. رییس 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه با بیان اینکه تغییرات هورمونی، استرس، کمبود ویتامین از عوامل بروز 
آفت دهانی است، تصریح کرد: بیماری های شدید لثه و التهابات از دیگر بیماری های شایع دهان و 
دندان است. پوسیدگی، ۵0 درصد بیماری های دهان و دندان را شامل می شود که عدم استفاده صحیح 

از مسواک و نخ دندان و دهان شویه ها دلیل افزایش این دست از بیماری ها شده است.

تعلیق ۵٠ تا 6٠ دانشجوی دانشگاه اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان گفت: از ۳1 هزار دانشجوی دانشــگاه اصفهان، نهایت شلوغی ها 4٠٠ تا ۵٠٠ 
نفر یعنی حدود 1.۵ درصد جمعیت بوده است. حسین هرسیج  در جمع خبرنگاران با تاکید بر نقش 
رسانه ها در جامعه امروز اظهار داشت: رسانه ها نقش کلیدی در بیان و تحلیل واقعیات دارند که اگر 
این نقش خود را به خوبی ایفا نکنند، دیگران جای آن هــا را می گیرند. وی با بیان اینکه در جریانات 
اخیر در دانشگاه اصفهان، بیشتر افراد دخیل دانشجویان جدیدالورود بودند، گفت: دانشگاه اصفهان 
و علوم پزشکی با حدود ۳1 هزار دانشجو در مرکز شهر قرار دارد و نیرو های حفاظت فیزیکی محدودی 
داریم. هرسیج با بیان اینکه از ۳1 هزار دانشجو، نهایت شــلوغی ها به 4٠٠ تا ۵٠٠ نفر یعنی حدود 1.۵ 
درصد جمعیت رسیده است، عنوان کرد: در ابتدا جلسات متعددی با دانشجویان معترض، تشکل ها 
و کانون ها برگزار کردیم که تاثیرگذار و نشــان دهنده این بود که با خأل اطالعاتی مواجه بودند. رییس 
دانشگاه اصفهان گفت: طی4٠ روز اخیر تالش کردیم مسائل را دوستانه پیش ببریم و حدود ۹۵ درصد 
کالس ها تشکیل می شد؛ اما شــاهد بودیم برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه در حال ایجاد اختالل در 
فضای دانشگاه هستند و به تهدید اساتید و دانشجویان می پرداختند و برخی از این اتفاقات به برخورد 
فیزیکی و تخریب منجر شد. هرسیج مطرح کرد: از شنبه هفته گذشته شروع به استفاده از ظرفیت ها و 
اختیارات مان بنا بر مصوبات شورای عالی فرهنگی کردیم و با شناسایی افراد و تخلفات شان در کمیته 
انضباطی، پیگیری ها را آغاز کردیم و قرار شد فعالیت افرادی که طبق مستندات منجر به ایجاد اختالل 

و تخریب شدند تا یک ماه متوقف شود.

فرزند خواندگی و ســپس تربیت فرزند، امری بسیار پر اهمیت و 
حساس است و بنابراین زوجین باید شرایط ویژه ای برای آن داشته 
باشــند تا از آســایش کودک اطمینان حاصل شــود. در خصوص روند کلی 
فرزندخواندگی، وضعیت کودکان بدون سرپرســت موثر اســتان اصفهان و 
خانواده های دارای فرزند متقاضی فرزندخواندگی، ایمنا گفت و گویی با ولی ا...
نصراصفهانی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان داشته که در ادامه می خوانید:

چگونه یک کودک برای فرزندخواندگی در نظر گرفته می شود؟
فرزندخواندگی، از طریق مراجع قضایی و انتظامی انجام می گیرد؛ به این 
معنی که نگهداری و حضانت کودکان بدون سرپرســت موثر در دو حوزه 
بی سرپرست و بدسرپرست، توسط مراجع قضایی و انتظامی به سازمان 
بهزیستی واگذار می شــود. حدود ۸0 تا ۸۵ درصد ورودی های سازمان، 
کودکان بدسرپرست هســتند. این کودکان دارای پدر، مادر یا هر دو والد 
هســتند، اما مرجع قضایی تشــخیص می دهد، والدین وی صالحیت 

نگهداری از این کودک را ندارند.

چه مشــکالتی در راســتای فرزندخواندگی کودکان بدسرپرست و 
بی سرپرست وجود دارد؟

برای برخی کودکان مانند کودکان رها شده، سرپرستی مشخص نشده است 
و کودکان بدون سرپرست نامیده می شوند. مشــکالت به فرزندخواندگی 

فرستادن این کودکان به علت تعریف نشدن سرپرســتی برای آنها، بسیار 
راحت اســت و پس از تکمیل پرونــده طی دوره ای پنج یا شــش ماهه در 
ســازمان بهزیســتی، با هماهنگی مرجع قضایی به خانواده های متقاضی 
فرزندخواندگی واگذار می شــوند. مشــکل اصلی روند فرزندخواندگی در 
خصوص کودکان بدسرپرستی است که والدین آنها زندانی یا معتاد باشند 
یا از نظر اخالقی صالحیت نگهداری از کودک را نداشته باشند. این کودکان در 
مراکز بهزیستی نگهداری می شوند و تعداد بسیار کمی از آنها به فرزندخواندگی 
می روند؛ چرا که پس از پشــت سر گذاشتن شــرایط توسط والدین، محرز 
شدن صالحیت وی برای نگهداری از کودک توسط مراجع قضایی یا گزارش 

مددکاری، حضانت فرزند مجدد به خود والدین سپرده می شود.

در اســتان اصفهان بــه ازای یک کــودک، چند خانــواده متقاضی 
فرزندخواندگی وجود دارد؟

در حــال حاضر در اســتان اصفهــان به ازای یــک فرزنــد، 10 متقاضی 
فرزندخواندگی وجود دارد و در واقع 10 خانواده متقاضی یک کودک واجد 
شرایط فرزندخواندگی هستند. بیشــتر خانواده ها، متقاضی نوزاد دختر 
هستند که این موضوع منجر به ایجاد مشکل و زمان بر شدن روند واگذاری 
فرزند می شود. گاهی خانواده ها احســاس می کنند که فرزندانی پشت 
نوبت فرزندخواندگی قرار دارند، اما به علت سخت گیری های بی مورد به 
خانواده ها واگذار نمی شــوند؛ در صورتی که بیشتر کودکان قابل واگذاری 

نیستند و کودکانی توسط سازمان به فرزندخواندگی فرستاده می شوند که 
دارای شرایط فرزندخواندگی باشند.

استان اصفهان دارای چه تعداد کودک بدون سرپرست موثر است و چه 
تعداد فرزند، پشت نوبت فرزندخواندگی قرار دارند؟

در حال حاضر اســتان اصفهان دارای 1۲00 کودک بدون سرپرســت موثر 
است که حدود نیمی از آنها در خانواده های خود سامان دهی شده اند؛ چرا 
که ترجیح بر این اســت که کودک در خانواده خود مانند عمه، خاله، دایی 
یا پدربزرگ سامان دهی شود و به منظور سامان دهی کودکان در خانواده، 
هزینه ای برابر با یک میلیون و ۷00 تومان به خانواده ها به منظور نگهداری 
از فرزند پرداخت می شــود. نیمی دیگر از کودکان بدون سرپرست موثر 
استان نیز در حدود 40 خانه کودک و نوجوان تحت نظر موسسات خیریه، 
نگهداری می شوند. هر دو هفته یک بار، کمیته فرزندخواندگی در سازمان 
بهزیستی استان اصفهان برگزار و آمار فرزندان پشت نوبت فرزندخواندگی 
صفر می شــود؛ در واقع اکنون هیچ فرزندی پشت نوبت فرزندخواندگی 
قرار ندارد. متقاضی فرزندخواندگی همچنان وجود دارد، اما کودکی برای 

واگذاری نداریم.

آیا خانواده های دارای فرزند نیز می توانند متقاضی باشند؟
بر اساس قانون تصویب شده طی چند ســال اخیر برای فرزندخواندگی، 
این اجازه به خانواده های دارای فرزند داده می شــود که تحت شرایطی 
فرزند به آنها واگذار شــود؛ حتی به بانوان مجرد نیز تحت شرایط خاصی، 
فرزند دختر واگذار می شــود، اما با توجه به تعداد کودکان و کم بودن آنها 
نسبت به متقاضیان، ترجیح بر این است که بهترین خانواده و در درجه اول 
خانواده بدون فرزند، انتخاب شود؛ البته واگذاری برخی فرزندان بزرگ تر 
و به خصوص فرزندان دارای معلولیت به خانواده های متقاضی، خارج از 

نوبت انجام می شود.

افراد متقاضی فرزندخواندگی چگونه باید درخواست خود را ثبت کنند 
و روند فرزندخواندگی چطور طی می شود؟

سامانه فرزندخواندگی در سایت ســازمان بهزیستی کشور تعریف شده 
اســت و متقاضیان می توانند به این پنجره مراجعه و مدارک درخواستی 
خود را بارگذاری کنند. پــس از بارگذاری مدارک، توســط همکاران برای 
حضور به آنها اطالع داده می شود و پس از قطعی شدن وضعیت آنها، افراد 
متقاضی در نوبت قرار می گیرند و با توجه به تعداد فرزندان قابل واگذاری، 
به کمیته های فرزندخواندگی دعوت می شوند. در کمیته فرزندخواندگی، 
مصاحبه ای تخصصی با خانواده انجام می شود و در صورت دارا بودن شرایط 
تعریف شده توسط سازمان بهزیســتی برای فرزندخواندگی، کودک طی 
دوره ای شش ماهه به فرزندخواندگی می رود و در این دوره مددکار موظف 
است، گزارشات مددکاری را تهیه و از سالمت همه جانبه خانواده و کودک 
اطمینان حاصل کند. پس از طی شدن این روند، واجد شرایط بودن کودک 
برای واگذاری قطعی به مرجع قضایی اعالم و پس از تایید مرجع قضایی، 

خانواده برای صدور شناسنامه به اداره ثبت احوال معرفی می شود.

با مسئولان جامعه

معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه 
اصفهان گفت: میزان اشــتغال دانش آموختگان 
مقطع دکترای دانشــگاه اصفهان حدود ۷0 درصد 
و مقطع کارشناسی ارشــد حدود ۵0 درصد است. 
حجت ا... سعیدی اظهار کرد: از سه سال گذشته با 
اجرای طرح رصد اشــتغال، میزان اشتغال پذیری 
دانش آموختگان مقاطع مختلف  دانشگاه اصفهان 
مورد بررسی قرار گرفته اســت.وی افزود: میزان 
اشــتغال پذیری در رشــته ها و مقاطــع مختلف 

تحصیلــی، متفــاوت و بــرای دانش آموختگان 
مقطع کارشناســی نســبت به کارشناسی ارشد و 
دکترا، بســیار پایین تر است. ســعیدی ادامه داد: 
بر اســاس نتایج این طرح، میزان اشتغال پذیری 
دانش آموختــگان در ســال های ۹۳ و ۹۲ ایــن 
دانشــگاه پس از پنج ســال، ۵۳ درصد بود که در 
ســال های ۹4 و ۹۵ به حدود 40 درصد رسید. وی 
تاکید کرد: میزان اشتغال پذیری دانش آموختگان، 
به طور میانگین آمار چندان خوبی نیست. معاون 
آموزشی دانشــگاه اصفهان اضافه کرد: به همین 
دلیل در توسعه رشته های تحصیلی این دانشگاه 

میزان اشتغال پذیری دانش آموختگان و استقبال 
دانشــجویان از آن ها را در نظر می گیریم و احتمال 
دارد پذیرش دانشجو در برخی رشته ها، متوقف یا 
کمتر شــود. وی ادامه داد: سیاست ما راه اندازی 
رشته های جدید نیست مگر رشته هایی که دارای 
سه شرط » بین رشته ای«، » علوم آینده« و »تقاضا 
محور در ســطح جامعه، نهاد ها و صنایع« باشــد. 
سعیدی به اخذ مجوز برای 1۵ رشته گرایش جدید 
در دانشگاه اصفهان طی یک سال اخیر اشاره کرد 
و گفت: عمــده این رشــته ها در مقطع تحصیالت 

تکمیلی است.

معاون آموزشی دانشگاه اصفهان:

 به دنبال مهارت افزایی دانشجویان مقطع کارشناسی 
دانشگاه اصفهان هستیم

گرفتن تست کووید 
در خیابان های 

چین
اعمــال  و  تســت کوویــد 
سیاست های سختگیرانه در 

مقابله با کرونا

 اعتبار 700 میلیارد تومانی برای اجرای طرح های پیشگیری
 از سیل در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ضرورت دارد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه 
اعتبارات ویژه ای به استان اصفهان برای اجرای طرح های پیشــگیری از بالی طبیعی اختصاص 
دهند. منصور شیشه فروش با اشاره به جاری شدن سیل در سال ۹۸ در مناطق مختلف کشور و مرداد 
امسال اظهار کرد: سابقه وقوع سیل در کشور و استان اصفهان وجود دارد و هرساله خسارت هایی را 

به بخش های مختلف وارد می کند. 
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: ســیل و خشکسالی ۲ روی یک سکه 
هستند و باید بتوانیم با اجرای طرح های پیشگیری از ســیل، روان آب ها را جمع آوری کرده تا به 
تقویت سفره های آب زیرزمینی کمک کنیم و از ایجاد سیالب و وقوع خسارت ها جلوگیری به عمل 
آوریم.وی  تاکید کرد:وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه باید هر چه سریع تر اعتبارات پیشگیرانه 

را در بخش سیل به استان ها اختصاص دهند. 
شیشه فروش خاطرنشان کرد: 100 درصد مساحت استان اصفهان با کم آبی و خشکسالی مواجه 
اســت و ۹۹ درصد تاالب بین المللی گاوخونی هم خشک شــده و به کانون گرد و غبار تبدیل شده 
است. وی تصریح کرد: تقویت سفره های آب زیرزمینی و تامین آب برای استان حیاتی است و باید 
رودخانه زاینده رود احیا شود چرا که اثرات فرونشست و افزایش کانون های گرد و غبار در اصفهان 
افزایش پیدا کرده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: وزارت نیرو باید اجرای 
طرح های تامین آب استان را سرعت ببخشد تا بتوانیم این اهداف را دنبال کنیم. جاری شدن سیل 

مرداد امسال بالغ بر ٩٠٠ میلیارد تومان در نقاط مختلف استان اصفهان خسارت وارد کرد.

اصفهان جزو شش استان پیر کشور محسوب می شود؛

خوانسار و اردستان؛ پیرترین شهرستان های استان 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ رییس گروه سالمت میانساالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: ۲0 درصد جمعیت شهرستان های خوانسار، اردستان و بویین میاندشت را افراد باالی ۶0 سال 
تشکیل می دهند. ناهید مرادی اظهار کرد: طبق تعاریف جهانی، اگر درصد افراد سالمند جامعه ای 
کمتر از ۷ درصد باشد، آن جامعه جوان، اگر این درصد بین ۷ تا 14 باشد رو به سالمندی و اگر بیش 
از 14 باشند، آن جامعه، سالمند محسوب می شود. بر اســاس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران 
در سال ۹۵، اســتان اصفهان جزو شش استان پیر کشور اســت. وی افزود: خوانسار، اردستان و 
بویین میاندشت سه شهرستان با درصد باالی ســالمندی هستند که حدود ۲0 درصد جمعیت این 

شهرستان ها را افراد باالی ۶0 سال تشکیل می دهند. 
رییس گروه سالمت میانساالن و سالمندان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه تعادل 
گروه های جمعیتی به دلیل کاهش نرخ باروری از یک سو و بهبود شرایط بهداشت و درمان و افزایش 
امید به زندگی از سوی دیگر، به هم خورده است و جامعه به سمت سالمندی پیش رفته، گفت: در 
حال حاضر درصد سالمندان در برخی شهرستان ها مانند اردستان با 1۹ ٪، گلپایگان 1۶.۹ ٪، نایین 
1۶.۶ ٪، خور 1۶.1 ٪، نطنز 1۵.1 ٪، دهاقان 1۵ ٪ و فریدن به 14.۳ ٪ از میانگین کشــور و استان باالتر 
است. مرادی ادامه داد: در حال حاضر بررسی کامل وضعیت فیزیولوژی و روانشناختی سالمندان بر 
اساس ارزیابی جامع سالمندی انجام نشده است که بر اساس آن می توان گفت که فرد دچار پیری 
زودرس یا دیررس شده است، اکنون ۵0 درصد جمعیت سالمندان در رنج سنی ۶0 تا ۷0 قرار دارند 
که اگر روند زاد و ولد با همین روند ادامه یابد با افزایش با شیب تند درصد سالمندی مواجه خواهیم 
شد به طوری که طبق پیش بینی ها تا ۳0 ســال آینده نرخ سالمندی کشور حدود ۳0 درصد خواهد 
بود؛ یعنی از هر ۳ نفر ایرانی، یک نفر در رده ســنی باالی ۶0 سال قرار خواهد داشت.وی  همچنین 
تاکید کرد: کشور در حالی به سمت سالمندی پیش می رود که زیر ساخت های سالمت، اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی جامعه، برای مواجهه با این جمعیت نیاز به توسعه جدی و فوری دارد.

وز عکس ر

اخبار

پرداخت بیش از 71 میلیارد 
 تومان زکات توسط
نیکوکاران اصفهانی

خبر روز

دبیر شورای زکات استان اصفهان از پرداخت 
بیش از ۷1 میلیارد تومــان زکات در ۶ ماهه 
امسال توسط مردم نیکوکار استان اصفهان 
خبر داد. کریم زارع، در جلسه شورای زکات 
اســتان اصفهان در اســتانداری گفت: مبلغ 
بیش از ۷1 میلیارد تومــان زکات برای تهیه 
۲۸۷ جهیزیــه، تهیه داروی یــک هزار و ۷۹ 
بیمار، ۷۹1 هزینه تحصیلی، یک مورد آزادی 
زندانی، ۲4 پروژه عمرانی، احداث 1۲۹ واحد 
مســکونی، بازســازی 1۹1 واحد مسکونی و 
رسیدگی به معیشت ۸۵ هزار و ۸۳۶ نیازمند 

استان هزینه شد. 
وی با تاکید به لــزوم اختصاص برنامه های 
مستمر در صدا و ســیما برای ترویج مؤدیان 
زکات اظهار کرد: ارتباط مستقیم با مخاطبان 
خاص در دستگاه های مختلف و شناسایی و 
دریافت مجوز و فهرست افراد واجب الزکات و 
مراجعه به آن ها از مواردی است که باید مورد 

عنایت ویژه قرار گیرد. 
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان همچنین 
بر ضرورت آموزش اصناف، تخصیص بخشی 
از فضای آموزشی ادارات به موضوع زکات و 
اهمیت پرداخت این حکم الهی، استفاده از 
فضای جلسات و همایش های دستگاه ها و 
ادارات برای پیگیری موضوع زکات و ارتباط 
با خیریه ها به منظــور ترویج و نهادینه کردن 

فرهنگ زکات تاکید کرد. 
 رییس شــورای زکات اســتان  اصفهان نیز 
 در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اهمیــت

 تبیین فرهنگ زکات گفت: ارائه راهکار های 
 عملی برای ترویج و توســعه فرهنگ زکات
  از اهمیــت واالیــی برخــوردار اســت و در

 این مســیر باید گام های موثرتری برداریم. 
 آیت ا...سیدیوســف طباطبایی نژاد با تاکید

 بر ضرورت اطالع رســانی در بــاره اقدامات 
 انجــام شــده در زمینــه پرداخــت زکات

  افــزود: باید بــا تبلیغــات موثــر، اهمیت 
پرداخت زکات، آثار و بــرکات آن و اقدامات 
 صورت گرفتــه در ایــن حوزه، بــرای مردم 

روایت شود.

1۶ دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، موفق شدند در بیست و هفتمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور در سال 1401 رتبه های درخشانی به دست آورند. بنابراعالم 
پایگاه خبری دانشگاه صنعتی اصفهان، 1۶ دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، موفق شدند در بیست و هفتمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور در سال 1401 
رتبه های درخشانی به دست آورند. دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان همراه با کنکور سراسری کارشناسی ارشد در المپیاد علمی شرکت 
کردند. در نتیجه این رقابت علمی سطح باالی کشور در مرحله نهایی، 1۶ دانشجو و دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان در زیرگروه های فنی و مهندسی موفق به 
کسب رتبه های درخشان 1 تا 1۳ شدند. همچنین 1۶ دانشجوی دیگر دانشگاه صنعتی اصفهان در این آزمون علمی، موفق به کسب رتبه های برتر تا ۲۶ در زیرگروه های 
آموزشی خود شدند. بر اساس این نتایج، آرمین محمودی دانشجوی رشته شیمی موفق به کسب رتبه اول در این رقابت علمی شد. ۳ دانشجوی رشته مهندسی 
کامپیوتر، دانیال مهرآیین، مجید فرهادی و محمدجالل نعمت بخش، رتبه های ۷ تا ۹ را کسب کردند. همچنین در رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصالح 

نباتات،  هانیه بیگدلی رتبه اول و حسین محمدی رتبه ۹ را به دست آوردند. در گروه مهندسی مواد و متالورژی نیز محمدرضا صادقی نژادپاریزی رتبه ۲ را کسب کرد.

درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در المپیاد دانشجویی ایران

سنا
 ای

س:
عک

عکس: جماران

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ازصف طوالنی متقاضیان فرزندخواندگی خبرداد:

نوزادان دختر، طرفداران بیشتری دارند



تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از کســب عنوان قهرمانی در جام جهانی آذربایجان، جایزه میلیاردی این رقابت ها را از اتحادیه جهانی کشتی دریافت خواهد 
کرد.تیم ملی کشتی فرنگی ایران با هدایت حسن رنگرز پس از شکســت ترکیه به عنوان قهرمان رقابت های جهانی ۲۰۲۲ و قرقیزستان، به فینال جام جهانی 
آذربایجان رسید و در دیدار نهایی نیز در دیداری سخت و حساس مقابل تیم جمهوری آذربایجان با عنوان داران جهان و المپیک، به میدان رفت و با شکست این 
تیم بر سکوی نخست جام جهانی ایستاد.اتحادیه جهانی کشتی مبلغ ۷۰ هزار فرانک سوییس که تقریبا معادل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است را به عنوان 
جایزه تیم نخست به ایران اهدا خواهد کرد.علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی نیز اعالم کرد: تمامی این مبلغ بین اعضای تیم ملی کشتی فرنگی و کادر فنی 

ایران تقسیم خواهد شد.

پاداش میلیاردی جام جهانی به کشتی گیران ایرانی رسید
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 افسوس »مخیتاریان« و » اینزاگی« از باخت اینتر 
در داربی ایتالیا

در جریان هفته سیزدهم لیگ فوتبال ایتالیا مرســوم به سری آ، دو تیم یوونتوس و اینتر به مصاف هم 
رفتند که در آخر یوونتوس توانست با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسد. رابیو در دقیقه ۵۲ و فاجیولی در 
دقیقه ۸۴ برای یوونتوس گلزنی کردند.هنریک مخیتاریان بعــد از این دیدار گفت:  پس از نیمه اول که 
ضعیف ظاهر شدیم، شایسته برتری بودیم اما پس از گلی که دریافت کردیم تمرکز خود را از دست دادیم.

ســیمونه اینزاگی نیز بعد از پایان این دیدار گفت: نیمه اول خیلی خوبی داشتیم. نیمه دوم را هم خوب 
شروع کردیم ولی  کمی تمرکزمان را از دست دادیم. موقعیت هایی داشتیم که نتیجه را به تساوی بکشیم 

اما باز هم گل خوردیم. این یک شکست دردناک در یک مسابقه بزرگ بود.

خشم »کونته« از هواداران تاتنهام: چرا هو می کنید؟
تاتنهام در چارچوب رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس به مصاف لیورپول رفت و با نتیجه ۲-1 
برابر این تیم شکست خورد. آنها ابتدا با دو گل از شاگردان یورگن کلوپ که این روزها شرایط چندان 
خوبی ندارند، عقب افتادند و تک گل هری کین نیز نتوانست این تیم را از شکستد نجات دهد. عملکرد 
تاتنهام در نیمه اول باعث شد که هواداران این تیم چندان از آنها راضی نباشند و این نارضایتی را بین 
دو نیمه با هو کردن بازیکنان نشان دهند و این اتفاق عصبانیت کونته را به همراه داشت. کونته پس از 
پایان این بازی در گفت وگو با خبرنگاران در این باره اظهار داشت:»ما باید در تمامی لحظات احترام 
بسیار زیادی را که برای هواداران قائل هستیم نشان دهیم. آنها هواداران ما هستند. در عین حال، اگر 
از من بپرسید که آیا از رفتار آنها ناراحت هســتم باید بگویم بله،چون مهم است که در تمامی لحظات 

صادق هم باشیم.« 

»سیمئونه« دست روی مشکل اتلتیکو گذاشت
سرمربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید بعد از تساوی ناامید کننده در هفته سیزدهم رقابت های اللیگا به مشکل 
اصلی تیمش در فصل جاری اشاره کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، اتلتیکو مادرید در فصل جاری 
اللیگا عملکرد ناامید کننده ای داشته است.اتلتیکو مادرید در هفته سیزدهم اللیگا از اسپانیول پذیرایی 
کرد و با تساوی یک بر یک متوقف شد تا دو امتیاز ارزشــمند دیگر را از دست دهد و وضعیت برای این 
تیم در جدول رده بندی سخت شود.دیگو سیمئونه بعد از تساوی در این بازی گفت: اصلی ترین دلیلی که 
باعث شده است تا ما نتوانیم در فصل جاری عملکرد خوبی داشته باشیم این است که ضربات آخر را خوب 
نمی زنیم و جلوی دروازه حریف فعالیت الزم را نداریم. در خط حمله قوی نیستیم و این باعث می شود تا 
نتوانیم از فرصت های به دست آمده استفاده کنیم.او ادامه داد: در کارهای ترکیبی خوب هستیم و خود را 

به دروازه حریف می رسانیم؛ اما در زدن ضربات آخر خوب نیستیم.

ژابی آلونسو: لورکوزن پس از جام جهانی تیم بهتری است
بایرلورکوزن در چارچوب رقابت های هفته سیزدهم بوندسلیگا به مصاف یونیون برلین رفت و با نتیجه 
۰-۵ برابر این تیم به پیروزی رســید.این پیروزی پر گل اهمیت زیادی برای این تیم داشت که در چند 
هفته ابتدایی بوندسلیگا نتوانست نتایج خوبی به دست آورد و حاال امیدوار است که تحت هدایت مربی 
جدید و جوانش بتواند شرایط را تغییر دهد.آلونسو پس از پایان این بازی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
داشت:» ما از نتیجه و عملکرد بازیکنان راضی هستیم. آنها توانستند پس از نمایشی نه چندان قوی در 
نیمه اول همچنان متمرکز بمانند. در نیمه اول شاید به اندازه کافی هجومی ظاهر نشدیم. ما می خواهیم 
در بازی ها بیشتر فعال باشیم و دوندگی بیشتری را به ثبت برسانیم. این موضوع برای ما اهمیت زیادی 
دارد.« لورکوزن همچنان باید دو بازی دیگر پیش از جام جهانی انجام دهد. آنها روز چهارشنبه به مصاف 

کلن خواهند رفت و سپس روز شنبه با اشتوتگارت دیدار خواهند کرد.

ایرانی ها در ساحل گل کاشتند؛

تاج گذاری روی ماسه های سفید
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست  نرگس نصیری
برزیل در فینال ۲۰۲۲ برای چهارمین بار 
به عنوان قهرمانی در رقابت های جام بین قاره ای دســت یافت. این 
پوکر قهرمانی ایران با عملکرد  شاهکار ساحلی بازان کشورمان شکل 
گرفت . جام بین قاره ای فوتبال ســاحلی ۲۰۲1 یکی از جذاب ترین 
ادوار این جام بود؛ در این دوره، سه تیم ایران، برزیل و روسیه، با سه 
قهرمانی بــه دنبال این بودند کــه عنوان پرافتخارتریــن تیم جام را 
صاحب شوند. برنده این مثلث قهرمانی، روســیه بود که امسال در 
مسابقات حضور نداشت. در غیاب این تیم، ایران و برزیل به جایگاه 
اول چشم دوخته بودند و مطابق پیش بینی در فینال به هم رسیدند. 
ایران برنده فینال این دوره بــود تا تعداد قهرمانی هــای خود را به 

روسیه رسانده و دوباره پرافتخارترین تیم جام شود.
ملی پوشان فوتبال ساحلی در دوره قبلی تا فینال پیش رفتند؛ اما در 
این مرحله به روسیه باختند. آنها برای جبران سال قبل، در این دوره 
)۲۰۲۲( مصمم تا فینال پیش رفتند و در این مرحله هم برخالف دوره 

قبلی توانستند پیروزی و قهرمانی را مال خود کنند.
 ***

اما پس از قهرمانی ســاحلی بازان کشــورمان، بســیاری از نگاه ها 
معطوف به این تیم شد. این قهرمانی در شــبکه های اجتماعی نیز 
بازتاب زیادی داشت و برخی ها که شــاید پیش از این کمتر درباره 
فوتبال ساحلی شــنیده یا آن را دیده بودند، دوست داشتند بیشتر 

درباره این رشته ورزشی بدانند. 
فوتبال ســاحلی یکی از انواع ورزش فوتبال است که در ساحل یا بر 
زمینی پوشیده از ماسه برگزار می شــود. البته انجام بازی فوتبال در 
ساحل سابقه طوالنی دارد؛ اما برگزاری مســابقات رسمی و تدوین 
قوانینی برای این رشته ورزشی به سال 1۹۹۲ و بنیان گذاری نهادی 

به نام فوتبال ساحلی جهانی در این سال بازمی گردد. 
منشأ فوتبال ســاحلی به ســواحل شــهر ریودوژانیرو کشور برزیل 
برمی گردد بــه جایی که مردم دســت به ابداع بازی هــای ابتکاری 
می زنند. در واقع خیلی ها معتقدند که فوتبالیست های بزرگ برزیل 
مانند روماریو و رونالدینهو مهارت خود را مدیون سواحل ریودوژانیرو 
می دانند.نخستین بار درسال 1۹۹۲ قوانین بازی تدوین با رقابت های 

آزمایشی در سواحل ریودوژانیرو برگزار شد. 
یک ســال بعد از آن اولین رقابت های حرفه ای فوتبال ســاحلی در 
کشور برزیل و میامی آمریکا برگزار شــد.در این رقابت ها کشورهای 
آمریکا برزیل، آرژانتین و ایتالیا شــرکت داشــتند. درســال 1۹۹۳ 

قوانین فوتبال ســاحلی تهیه و تدوین شــد که در آوریل 1۹۹۴ برای 
اولین بار مسابقات توسط شبکه های تلوزیونی پوشش داده شد.این 

بازی ها در سواحل کوپاکابانا شهر ریودوژانیرو در برزیل برگزار شد. 
دراین مسابقات کشور میزبان به طور رسمی اولین قهرمان مسابقات 
فوتبال ساحلی لقب گرفت. مســابقات فوتبال ساحلی با ۵ بازیکن 
)یک دروازه بان( و تــوپ فوتبــال در ۳ وقت 1۲ دقیقــه ای برگزار 
می شــود. تعداد تعویض ها نامحدود است و مســاوی وجود ندارد.

به این ترتیب در صورت مســاوی در پایان مسابقه، ۳ وقت اضافه ۳ 
دقیقه ای برگزار می شــود و پس از آن ضربات پنالتی تکلیف برنده 
را مشــخص خواهد کرد.برخالف فوتبال که برنده در پایان ۵ پنالتی 
مشخص می شود، در فوتبال ساحلی هر تیمی که در پایان یک ضربه 

از حریف جلو بیفتد، برنده است.
***

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران اولین بار در ســال ۲۰۰۶ با مربیگری 
فرشــاد فالحت زاده و برخی دیگر از بازیکنان قدیمــی فوتبال ایران 
از جملــه بهــزاد داداش زاده و رضا حســن زاده شــکل گرفت. این 
تیم در اولین حضور برون مــرزی در ماه مــی ۲۰۰۶ در کاپ فوتبال 
ساحلی آســیا به مقام سوم رسید و به یکی از ســه سهمیه تیم های 

 آســیایی برای حضور در دومین دوره جام جهانی فوتبال ســاحلی
 نائل آمد. 

امســال رقابت های جام بین قــاره ای فوتبال ســاحلی ۲۰۲۲ از روز 
سه شــنبه دهم آبان ماه  در دبی امارات آغاز شــد  و ایران ، همانطور 
که اشاره شد در غیاب روسیه توانست به فینال برسد.ایران و برزیل 
در حالی به فینال این بازی ها صعود کردند که در دیدارها قبلی خود 

مقابل حریفان شان در این رقابت ها شکستی نداشتند.
برنده این نبرد حســاس میان ایــران و برزیل می توانســت تعداد 
قهرمانی های خود در جام بین قاره ای را به عدد ۴ برساند و همراه با 
روسیه تبدیل به پرافتخارترین تیم این رقابت ها شود.ایران و برزیل 
در ادوار مختلف جام بین قاره ای و جام جهانی ۵ بار با همدیگر دیدار 
کرده  بودند.  تیم ملی ایران بــا ۳ عنوان قهرمانــی، در کنار برزیل و 
پایین تر از روسیه )۴ قهرمانی( دومین تیم پرافتخار جام بین قاره ای 

محسوب می  شد.
انگیزه هر دو تیم در این مسابقه ، کسب عنوان قهرمانی و تاریخ سازی 
بود که ایران توانست در نهایت با یک تیر، دو نشان بزند؛ هم شکست 
دوره قبل در فینال مقابل روســیه را جبران کند و هــم به چهارمین 

قهرمانی خود در این رقابت ها دست یابد. 

نقل قول روز

امید ابراهیمی:

 فوتبال ایران را به شکل مناسبی به جهان نشان خواهیم داد
امید ابراهیمی عنوان کرد او و هم تیمی هایش امیدوارند در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر عملکرد خوبی 
داشته باشند و به نتایج مورد نظر هواداران ایرانی دست پیدا کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از فیفا، 
تیم ملی فوتبال ایران اردوی آمادگی خود را برای حضور در جام جهانی شروع کرده و اکنون منتظر 

حضور بازیکنان لژیونر است تا با نفرات کامل عازم قطر شود.
امید ابراهیمی، بازیکن ۳۵ ســاله تیم ملی فوتبال ایران گفت: در اردوی فعلی برای جام جهانی 
۲۰۲۲، بازیکنان به خوبی آماده می شوند و شرایط خوبی حکم فرماست.بازیکنان تمام تالش خود 
را می کنند تا فوتبال ایران را به شکل مناسبی به جهانیان نشان دهند. وی با اشاره به حضور بازیکنان 
ایرانی باشگاه های خارجی اظهار کرد: این تیم منتظر است تا در روزهای آینده و قبل از سفر به دوحه 

بقیه بازیکنان را داشته باشد و بتوانیم کامل شویم و به قطر سفر کنیم.

سردار ایرانی آماده نبرد با انگلیس و آمریکا
سردار آزمون، بازیکن تیم ملی ایران و باشگاه لورکوزن آلمان که دچار مصدومیت شده بود، پس 
از گذراندن دوران نقاهتش به تمرینات این تیم برگشته و به نظر می رسد مشکل چندانی نداشته 
باشد.آزمون یکی از ستاره های ایران است و خبر رها شدنش از بند مصدومیت می تواند خبر خوبی 
برای کی روش و مربیان تیم ملی باشــد.تیم ملی ایران در جام جهانی باید به مصاف انگلیس، 

آمریکا و ولز برود.

 یک ایرانی در بین خطرناک ترین مهاجم های جام جهانی
AFC از دید

تیم ملی فوتبال کشورمان کمتر از دو هفته دیگر باید در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در گروه 
دوم با تیم های ملی آمریکا، انگلیس و ولز رقابت کند.اولین بازی شاگردان کارلوس کی روش در 
این مسابقات مقابل انگلیس در تاریخ ۳۰ آبان در ورزشگاه بین المللی خلیفه برگزار می شود.در 
همین رابطه کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار پوستری از ۶ مهاجم خطرناک ۶ تیم حاضر در جام 

جهانی از کاربرانش سوال کرد کدام یک از این مهاجمان به مراحل باالتر می روند.
AFC مهدی طارمی، ستاره سابق پرسپولیس را به عنوان مهاجم خطرناک ایران در این رقابت ها 
انتخاب کرد و ســتاره پورتو را ســوژه تمجید خود قرار داد.طارمی این روزها در آماده ترین حالت 
ممکن قرار دارد و به همراه پورتو درخشش بی نظیری داشته است. ستاره ایرانی در لیگ قهرمانان 

اروپا با زدن ۵ گل باالتر از مسی در رده سوم بهترین گلزنان اروپا قرار دارد.

سپاهان دست روی ستاره پرسپولیس گذاشت
اخبار رسیده از پرســپولیس از این حکایت دارد که مهدی عبدی، مهاجم نیمکت نشین سرخ ها 
از سوی یکی دو تیم سرشــناس لیگ برتری با پیشنهاداتی روبه رو شــده است.هرچند برخی 
از نزدیکان عبدی فعــال خبر جدایی او را تکذیب می کنند ؛اما شــنیده ها از ایــن حکایت دارد که 
درخواست هایی در این زمینه به باشگاه پرسپولیس رسیده که یکی از این درخواست ها از سوی 

سپاهانی ها بوده است.
این که پرســپولیس به راحتی با رقیب خود در زمینه حضور یک سرخ پوش در اصفهان موافقت 
کند، خیلی دور از ذهن به نظر می رســد، موضوعی که عکس آن در فصل نقل و انتقاالت رخ داد و 

سپاهانی ها با جدایی امید نورافکن و حضورش در پرسپولیس مخالفت کردند.
در چنین شرایطی دور از ذهن است که پرسپولیسی ها با حضور مهاجم خود در سپاهان موافقت 

کنند مگر در وضعیتی کامال خاص که فعال نمی توان در مورد آن پیش بینی درستی داشت.

مستطیل سبز

پیشکسوت فوتبال: 

صعود تیم ملی از گروهش 
غیرممکن نیست

مجید جاللی، سرمربی اسبق پاس، فوالد و ... 
که اکنون مدتی است دور از فوتبال و نیمکت 
مربیگری اســت، در خصــوص نمایش دو 
تیم استقالل و نساجی و قهرمانی شاگردان 
ساپینتو در ســوپرکاپ گفت: دو تیم در این 
بازی محتاطانــه عمل کردنــد و در خیلی از 
دقایق بیشتر حواس شــان به این بود که گل 
نخورند. طبیعت بازی های این چنینی همین 
اســت چراکه ممکن است شــما اشتباهی 
مرتکب شــوید و دیگر فرصتی برای جبران 
نداشــته باشــید. همانطور هم که گفته شد 
تجربه باالی بازیکنان اســتقالل منجر به گل 
شد و در نهایت، آن ها برنده بازی بودند.وی در 
مورد صحبتش در خصوص بی کیفیت بودن 
مسابقات لیگ هم اینطور توضیح داد: برای 
این حرفم دلیل داشتم و اگر شما پارامترهای 
یک لیگ باکیفیــت را در نظــر بگیرید اکثر 
آنها در فوتبال ما وجــود ندارد. این امر دالیل 
زیادی دارد، یکی از آنها نبود تماشــاگر است 
که می تواند شور و شــوق در بازی ایجاد کند.

کارشناس فوتبال ایران در خصوص وضعیت 
آماده ســازی تیم ملی در جام جهانی گفت: 
ما از تمرینات و شرایط آماده سازی و اردوی 
تیم اطالعی نداریم و نمی شود از بیرون نظر 
داد. فقط تیم ملی را در دو بازی دوســتانه با 
اروگوئه و ســنگال دیدیم. دو بازی دوستانه 
پیــش روی تیم ملــی خیلی مهم اســت و 
برآیند بهتری از وضعیت تیم در آستانه شروع 
جام جهانی خواهد بود. پس از این دو بازی 
می توان بیشتر به وضعیت تیم ملی پی برد. 
جاللی در رابطه با شانس صعود تیم ملی از 
گروهش توضیح داد: از لحاظ منطق فوتبال 
بخواهیم نگاه کنیم ما شرایط حضور در بین 
1۶ تیم برتر جام جهانی را نداریم ولی جذابیت 
فوتبال به این اســت که منطق نمی شناسد 
و خیلی وقت هــا اتفاقاتی در آن رخ می دهد 
که انتظارش را نداریم. در این گروه شرایطی 
داریم که شانس ما را برای صعود باال می برد. 
حضور کی روش روی نیمکــت تیم ملی نیز  

یکی از این موارد است. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

هنرنمایی عجیب 
رونالدو: در نقش 

حسن یزدانی!

سرپرســت ســابق تیم ملی والیبال ایــران که بعد 
از قطع همکاری با تیم ملی ســکوت کــرده بود، به 
این ماجــرا واکنش نشــان داد.به گزارش ایســنا،   
امیر خوش خبر سرپرست با سابقه تیم ملی بعد از 
لیگ ملت ها از ســمت خود کنار رفت. بهروز عطایی،   
ســرمربی تیم ملی دلیل این اتفاق را ســبک های 
مختلف مدیریتی عنوان کرد، اما خوش خبر در این 
مدت واکنشی نشــان نداد. به تازگی صحبت های 
محمدرضا داورزنی، رییس فدراســیون والیبال در 
مورد کناره گیری خوش خبر از سرپرســتی تیم ملی 
حواشــی زیادی را به وجود آورد.خوش خبر در مورد 
کناره گیری از سرپرســتی تیم ملی به ایسنا، گفت: 
روزی آمده و روزی رفته ام. این رفت و آمدها در چنین 
کارهایی طبیعی اســت. صحبت خاصی ندارم اگر 
داشتم صحبت می کردم. قرار نیست تا ابد بمانم.وی 

در پاسخ به اینکه با توجه به نزدیکی لیگ ملت ها به 
قهرمانی جهان انتظار چنین تغییری نمی رفت، بیان 
کرد: این طبیعی است. سلیقه من با سلیقه سرمربی 
تیم ملی جور درنیامد و روش کارمان هماهنگ نبود. 
بنابراین تصمیم بر این شد که نباشم.خوش خبر در 
واکنش به اینکه بین بازیکنان تبعیض قائل شده و 
همین موضوع دلیل قطع همکاری با تیم ملی است،   
گفت: چنین چیزی وجود ندارد احتماال شــیطنت 
برخی افراد بوده که می خواســتند اوضــاع را به هم 
بریزند. اگر درســت بود نمی توانســتم 1۶، 1۷ سال 
سرپرست تیم ملی بمانم، تیم ملی را به بهترین نحو 
اداره کنم و به این نتایج درخشان برسانم. نه تنها من 
بلکه مربیان، بازیکنان و فدراســیون همه دست به 
دست هم داده ایم.وی افزود: اگر قرار بود اشتباهی در 
این سطح انجام بدهم طبیعتا نمی توانستم 1۷ سال 

سرپرست تیم ملی بمانم. این  نتایج درخشان هم به 
دســت نمی آمد و یک تیم تکه پاره و از هم گسیخته 

به وجود می آمد. 
خوش خبر در پاسخ به این موضوع که سکوت شما 
بعد از قطع همکاری با تیم ملی بحث ناراحتی شما را 
مطرح کرد، گفت: طبیعی است؛ کاری بود که برایش 
خیلی زحمت کشــیده و خیلی تالش کــرده بودم. 
طبیعتا هر موقع از این تیم جدا می شدم ناراحت کننده 
بود؛ اما برایم بخش تیم ملی بزرگساالن تمام شده 
است و ســعی می کنم در بخش دیگری از والیبال 

انجام وظیفه بکنم.

سکوت »خوش خبر« شکست؛ 

اگر اشتباه می کردم 17 سال سرپرست تیم ملی نمی ماندم
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معاون عمرانی شهردار اصفهان در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه های عمرانی شاخص شهر، از بهره برداری چند پروژه بزرگ تا پایان امسال خبرداد؛

کمی بیش از 4 ماه تا پایان 4 پروژه  
جمعی از خبرنگاران اصفهانی روز  آزاده فرهنگمند
یکشنبه 15 آبان طی بازدیدی در 
جریان روند اجرای پروژه های عمرانی  شــاخص شهرداری 
اصفهان در مناطق مختلف شــهر قرار گرفتند. در این بازدید، 
اصغر کشاورز راد معاون عمران شهرداری اصفهان و امیرعباس 
رحمتی، مدیر عامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان 
نیز اصحاب رســانه را همراهــی کردند . کشــاورز راد در جمع 
خبرنگاران از بهره برداری 4 پــروژه عمرانی بزرگ تا ایام دهه 
فجر یا پایان سال خبر داد. این چهار پروژه بزرگ عمرانی شامل 
پارکینگ زیر ســطحی توحیــد، زیر گــذر اندیشــه، تقاطع 
غیرهمسطح شهدای ورزشــکار و نیز ســاختمان مرکز ترک 

اعتیاد و توانمندسازی معتادان متجاهر می شوند. 
***

در جریان این بازدید، معاون عمران شهرداری گفت: پروژه های 
شهر اکثرا توسط سازمان عمران شــهرداری انجام می شود. 
بودجه امسال شهرداری اصفهان حدود 1۲ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شــده که هشــت هزار میلیارد تومان آن به بودجه 
ناخالص عمرانی اختصاص داده شده است و از این مقدار نیز 
ســه هزار میلیارد تومان بودجه خالص عمرانی است . از این 
مبلغ، 3 هزار میلیارد تومان حدود 30-35 درصد آن توســط 
ســازمان عمران شــهرداری صورت می گیرد و مابقی توسط 
پیمانکاران بخش خصوصی انجام می شــود. 8 هزار میلیارد 
تومان آن نیــز در بخش تملک و ســرمایه گــذاری و اجرای 

پروژه های عمرانی هزینه می شود.
کشاورز راد توضیح داد: یکی از پروژه هایی که عملیات اجرایی 
آن توسط سازمان عمران شهرداری انجام می شود، پروژه زیر 
سطحی خیابان توحید است؛ طول این پروژه 540 متر است 
که از بلوار ملت آغاز و تا چهارراه توحید ادامه دارد، عرض پروژه 
حدود ۲۲ متر  اســت که در دو تونل شــرقی و غربی در حال 
احداث بوده و دارای 4 عدد رمپ برای دسترسی وسایل نقلیه 
داخل پروژه اســت، 6 عدد دســتگاه پله در کل پروژه موجود 
است که از این تعداد 4 عدد دســتگاه پله مجهز به آسانسور 
برای تردد ســالمندان ومعلولین احداث شده است. اعتباری 
که برای این پروژه تخصیص داده شده در دو فاز تعریف شده؛ 
فاز اول که بحث اجرای اسکلت پروژه است حدود 75 میلیارد 

تومان بوده  که به طور کامل انجام شــده و فــاز دوم که بحث 
نازک کاری و اجرای تاسیسات بوده مبلغی در حدود 40 میلیارد 
تومان اســت  که عملیات اجرایی آن تازه شروع شده و قصد 
آن را داریم که تا پایان بهمن ماه عملیات اجرایی آن را به اتمام 

رسانده و به مردم عزیز شهرمان تحویل دهیم. 
کشاورز افزود: تهویه تونل ها توســط کانال کشی انجام شده 
است. به گفته وی؛ ظرفیت این پارکینگ حدود 370 دستگاه 
خودرو است. کشاورز در ادامه توضیح داد که قرارداد این پروژه 
در اسفند ماه 1399 منعقد شد ولی عملیات اجرایی آن به دلیل 

نزدیک بودن به سال نو در فروردین ماه 1400  صورت گرفت. 
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با تاکید بر حفظ درختان 
و فضای سبز خیابان توحید در حین اجرای پروژه اظهار کرد: 
قرار بود این پروژه تا پایان سال 1400 تکمیل شود، اما به دالیل 
مختلفی از جمله تاکید پلیس راهور برای در اختیار گذاشتن 
یک باند از خیابــان توحید برای تردد خودروهای ســواری و 
کاهش حجم ترافیــک و همچنیــن محدودیت های خاص 

کرونایی، اجرای پروژه از برنامه زمان بندی عقب افتاد.
اما زیرگــذر اندیشــه کــه در محــدوده دســتگرد و نزدیکی 
زنــدان اصفهــان )منطقــه 13 شــهرداری( قــرار دارد؛ یکی 
دیگر از پروژه هایــی بود کــه خبرنــگاران از آن بازدید کردند. 

کشــاورز راد درباره این پروژه گفت: با توجه به بروز تصادفات 
شدید در محور پل زندان و نارضایتی شــهروندان این منطقه، 
اجرای زیرگذر اندیشه در این محور به منظور جداسازی دو مسیر 

کندرو و تندرو در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه 40 میلیارد تومــان برای اجرای پروژه زیرگذر 
اندیشــه پیش بینی شــده اســت، افزود: در این پروژه که به 
طول 400 متر و عرض حداکثر 1۲ متر طراحی شــده، ۲5 هزار 
مترمکعب خاکبرداری و 600 مترمکعب حفاری انجام شده و تا 
پایان پروژه نیز 6 هزار متر مکعب روسازی و 1۲00 تن آسفالت 

پخش خواهد شد.
به گفته کشــاورز راد، این پروژه تاکنون 53 درصد پیشــرفت 
داشته اســت و اگر طبق برنامه پیش برود، در ایام دهه فجر 

تکمیل خواهدشد. 
پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کشوری، مورد دیگری بود که 
معاون عمران شــهردار درباره آن توضیحاتی داد. این پروژه به 
دلیل تکمیل نشدن آزادســازی ها متوقف شده بود که به گفته 
کشــاورز راد؛ با توجه به همت شــهرداری منطقه شش برای 
آزادســازی ها، عملیات اجرایی پروژه به طور مجدد آغاز شد. 
برای اجرای این پروژه 40 میلیارد تومان پیش بینی شده و به 
طول 900 متر به منظور تردد آســان شهروندان به تازگی به بهره 

برداری رسیده است.
کشــاورزراد همچنین با اشــاره به پروژه رینــگ چهارم حلقه 
حفاظتی، تصریح کرد: این پروژه از تقاطع غیر همسطح شهید 
سلیمانی آغاز می شــود که از کیلومتر صفر تا کیلومتر 400 این 
پروژه سال های گذشــته انجام گرفته و فاز دوم آن از کیلومتر 
400 تا 4000 تعریف شده است. عملیات اجرایی کیلومتر 400 تا 
1150 پروژه رینگ چهارم ترافیکی در ورودی محله خاتون آباد 
به تازگی آغاز شــده، البته عملیات آزادسازی آن نیز به صورت 

همزمان انجام می شود.
وی با اشاره به پیشرفت 50 درصدی عملیات اجرایی کیلومتر 
۲500 تــا 4000 پروژه رینــگ چهــارم ترافیکی گفــت: طبق 
برنامه ریزی انجام شده کیلومتر 400 تا 4000 متر بهمن ماه سال 

140۲ به بهره برداری می رسد.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه برای تکمیل 
رینگ چهارم ترافیکی هشــت تا 10 هزار میلیارد تومان اعتبار 
برآورد شده اســت، افزود: در حال حاضر بزرگ ترین مشکل 
در مسیر این پروژه آزادسازی هاســت که روند اجرای پروژه را 

کند کرده است.
وی با بیان اینکه احداث پل ورودی روســتای بهــاران نیز در 
محدوده کیلومتر 1400 تــا ۲400 پروژه در حال انجام اســت، 

تصریح کرد: حجم زیــاد جابه جایی تاسیســات زیربنایی و 
آزادسازی ها به صورت همزمان در این محدوده انجام می شود.

کشــاورز راد از احداث تقاطع غیرهمســطح آیــت ا... غفاری 
تا اردیبهشــت 140۲ خبــر داد.  بــرای اجرای پــروژه تقاطع 
غیرهمسطح آیت ا... غفاری که از سمت شرق و غرب به خیابان 
آســمان و خیابان تابان و از سمت شــمال و جنوب به خیابان 
زینبیه و شهر حبیب آباد منتهی می شود، 110 میلیارد تومان اعتبار 

پیش بینی شده است.
عملیات اجرایی این پروژه که از سه ماه گذشته آغاز شد، تاکنون 
38 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اســت. اجرای این پروژه 
می تواند به روان سازی ترافیک خودروهای سنگین که از شمال 

شهر اصفهان به منطقه 14 وارد می شود، کمک شایانی کند.
اما از تقاطع غیر همسطح شهدای ورزشکار هم بگوییم که قول 
افتتاح آن تا پایان سال داده شد. کشاورزراد با اشاره به احداث 
تقاطع غیر همسطح شهدای ورزشکار به طول 800 متر، تصریح 
کرد: این پروژه که از سمت جنوب به محدوده شهرداری منطقه 
هفت محدود می شود با 65 درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل 
حجم باالی جا به جایی تاسیسات زیربنایی همچون لوله های 
آب و فاضالب و دکل های فشار قوی به مدت یک سال متوقف 
شده بود. وی با بیان اینکه جابه جایی تاسیسات زیربنایی باید 
همزمان با اجرای پروژه ها انجام شود و این باعث کندی انجام 
پروژه ها می شود، خاطرنشان کرد: این پروژه اکنون 75 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه اعتبار اولیه 
پیش بینی شــده برای اجرای پروژه 40 میلیارد بوده است که 
عالوه بر آن 40 میلیارد تومان نیز توسط شهرداری اصفهان برای 
جابه جایی تاسیسات هزینه شد، اظهار کرد: برآورد می شود این 
پروژه تا پایان سال جاری با هزینه ای بالغ بر 1۲0 میلیارد تومان 

به بهره برداری برسد.
احداث ساختمان توانمندسازی ویژه معتادین متجاهر آقا هم 
در دست اجراست که به گفته معاون عمران شهرداری اصفهان، 
پیشرفت 98 درصدی داشــته و برای احداث آن در چهار طبقه 
40 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شــده و البته به گفته آقای 
معاون؛ بر اساس مســئولیت اجتماعی شــهرداری اصفهان 

احداث شده است.

شهردار کاشــان آموزش شــهروندی را زیر ساخت 
تحقق شهروند دیپلمات و دیپلماسی شهری برای 
تبدیل کاشــان به شــهری در تراز ملی و بین المللی 
دانست.حســن بخشــنده امنیه، در آیین معارفه 
محمدعلی فرجی سرپرســت ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری کاشــان، شهروند 
دیپلمات را طرحی برای جلب مشارکت شهروندان، 
فرهیختگان، اصحاب رســانه و فعــاالن حوزه های 

اقتصادی، هنری، ورزشی و گردشگری خواند و بهره 
گیری از ظرفیت های دانشگاهی، پژوهشی، فرهنگی 
و مذهبی کاشــان را برای تحقق این هدف ضروری 
دانســت.اجرای برنامه های اثرگذار و زیرســاختی 
فرهنگی، پرهیــز از برنامه های بدون چشــم انداز، 
توجه ویــژه به ســالمت بانــوان و ورزش محالت، 
تالش برای ایجاد نشــاط اجتماعی با نگاه ویژه به 
جوانان و نوجوانــان، ارتقای فرهنگ شــهروندی، 
فضاسازی معنوی، دینی و انقالبی شهر دیگر اهدافی 
بود که شهردار کاشان از سرپرست سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری خواســت در دوره 
مســئولیت خود برای تحقق آن هــا گام های جدی 
بردارد.فرجی نیز از تقویت گفتمان انقالب اسالمی با 

رویکرد تخصصی شدن فرهنگسرا ها به عنوان یکی 
از اولویت های کاری خود نام بــرد و بر بهره گیری از 
نظرات نخبگان فرهنگی و هنری شــهر و هم افزایی 
با مجموعه های علمی و فرهنگی تاکید کرد.محمد 
علی فرجــی، دانش آموخته دکتری رشــته حقوق 
عمومی و مدرس دانشگاه اســت و معاونت مالی 
اداری شــهرداری منطقه دو، مدیریــت حقوقی و 
قرارداد های سازمان سیما، منظر و فضای سبز، دبیر 
و عضو کمیسیون نام گذاری معابر شهری شهرداری 
کاشــان را در کارنامه دارد.پیش تر محمد حســین 
واحدیان، رییس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کاشــان بود که به عنوان شهردار 

شهرکرد انتخاب شد.

 کاشان در راه تحقق شهروند دیپلمات

پوشش گسترده تقاضاهای سرویس  دانش آموزی 
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: بیش از 90 درصد تقاضا های 
سرویس دانش آموزی در اصفهان پوشش داده شد.محمد پرورشی اظهار کرد: با توجه به فراگیری کرونا 
و تعطیلی مدارس، سال های گذشته تعداد زیادی از رانندگان فعال در زمینه حمل ونقل دانش آموزی از 
این حوزه خارج شدند؛ اما با بازگشایی مدارس از فروردین و اردیبهشت امسال، حدود 1400 خودرو برای 
تردد دانش آموزان مهیا شد.وی افزود: اکنون نیز حدود 5 هزار و 800 خودرو در قالب سرویس مدارس 
جذب و تامین شده که این به معنای افزایش چندین برابری نسبت به اردیبهشت امسال است. مدیر 
عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان عنوان کرد: در این خصوص توانستیم به 
58 هزار دانش آموز خدمات دهی کنیم و الزم است از صبر و شکیبایی والدین دانش آموزان قدردانی کنم.

زیرسازی و آسفالت 2۵00 متر از معابر منطقه ۹
مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان گفت: پروژه زیرسازی و آسفالت ۲500 متر از معابر فرعی این منطقه با 
اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال به منظور بهسازی، زیرسازی اصولی و ارتقای کیفیت آسفالت در حال 
اتمام است.سیدسلمان قاضی عســگر اظهار کرد: در راستای بهبود ســیما و منظر شهری، تامین رفاه و 
آسایش شهروندان، بهبود در عبور و مرور و تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه، عملیات زیرسازی و آسفالت 
۲500 متر از معابر فرعی در محله های سطح منطقه 9 در دست اقدام است.وی افزود: این پروژه با اعتباری 
بالغ بر چهار میلیارد ریال به منظور بهسازی، زیرسازی اصولی و ارتقای کیفیت آسفالت از شهریورماه سال 
جاری آغاز شده است و تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: از عواملی که باعث افزایش عمر آسفالت می شود، نحوه زیرسازی و جنس آن است که با 
تالش اداره عمران این منطقه، اقدامات الزم بر اساس استانداردها الزم انجام شده است تا بتوانیم شاهد 

افزایش عمر آسفالت باشیم.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری:
مرمت مناره تاریخی باقوشخانه آغاز می شود

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان از آغاز مرمت و نورپردازی مناره تاریخی باقوشخانه با اعتبار 10 
میلیارد ریال خبر داد.داوود بحیرایی اظهار کرد: منار باقوشــخانه یکــی از زیباترین و  ظریف ترین 
مناره های اواخر عهد ایلخانی سده هشتم هجری اســت که در منطقه 10 شهرداری اصفهان و کنار 
باغ باقوشــخانه قرار دارد.وی افزود: این منــاره با ارتفاع 38 متر، یکی از دو مناره اطراف مســجد 
صاحب الزمان )عج( است که مناره دوم آن از بین رفته است.مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان ادامه 
داد: یکی از تاکیدات مدیریت شــهری در اجرای پروژه های محله محور، توجه به میراث فرهنگی و 
تاریخی محالت است و بر این اساس مرمت و نورپردازی این مناره تاریخی که ثبت ملی نیز شده، 

در ردیف پروژه های محله محور منطقه قرار گرفت.

مدیر منطقه ۳ شهرداری:
ظرفیت پارکینگ مجتمع عباسی ۵0 درصد افزایش می یابد

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: پارکینگ مجتمع عباسی واقع در خیابان آمادگاه با ظرفیت 140 
دستگاه خودرو تا پایان آذرماه امسال در اختیار شهروندان قرار می گیرد.، محمدباقر کالهدوزان با اشاره 
به قدمت 50 ساله پارکینگ مجتمع عباسی، اظهار کرد: با توجه به نظر کارشناسان مشاور، این پارکینگ 
ایمنی کافی را ندارد و بخش های مختلف آن نیاز به مقاوم ســازی و بهسازی داشت، به همین منظور با 
طی مراحل قانونی پارکینگ به صورت موقت تعطیل شد.وی با بیان اینکه عملیات عمرانی این پارکینگ 
رو به پایان است، افزود: استحکام بخشی و ایمن سازی، اصالح رمپ ها، نوسازی شبکه فاضالب، تهیه 

و نصب سیستم اعالم حریق و سیستم روشنایی از جمله اقدامات انجام شده در این پارکینگ است.

اخبار

تصویب طرح مجموعه شهری 
شهرک شهید کشوری اصفهان 

درشورای عالی شهرسازی

خبر روز

فرماندار اصفهان گفت: طرح مجموعه شــهری 
شهرک شهید کشــوری اصفهان که به تصویب 
شــورای عالی شهرسازی رســیده است باعث 
رفع مسائل و مشکالت این مجموعه می شود.

محمدعلی احمدی در بازدید از مجموعه شهید 
کشــوری، با بیان اینکه از آغاز دولت سیزدهم 
اقدامــات مثبتی در راســتای رفع مشــکالت 
زیرساختی مجموعه شهید کشوری انجام شده 
اســت، اظهار کرد: اصلی ترین عاملی که باعث 
رفع مسائل و مشکالت این مجموعه می شود، 
»طرح مجموعه شهری شهرک شهید کشوری 
اصفهان« اســت که به تصویب شــورای عالی 
شهرسازی رسیده است.وی با اشاره به فرآیند 
تصویب طرح مجموعه شــهری شهرک شهید 
کشــوری اصفهان، افزود: تمامــی اقدامات و 
ساخت و ساز هایی که در شهرک شهید کشوری 
انجام شــده و یا نیاز به انجام اســت در قالب 
یک طرح جامــع از طریــق فرآیند های فنی و 
رسیدگی های کارشناســان در کمیسیون های 
متعددی در شهرستان و اســتان به خصوص 
شورای توســعه و برنامه ریزی استان بررسی و 
سپس در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی 
و در نهایت در جلسه شــورای عالی شهرسازی 
تصویب شد که در آینده نزدیک ابالغ می شود.

احمدی تصریــح کــرد: این مصوبــه تکلیف 
دســتگاه های مختلف را در ارتباط با مســائل 
شهری شهرک شهید کشــوری روشن خواهد 
کرد.فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: تاکنون 
اقدامات خوبی در مجموعه شهید کشوری انجام 
شده و بخشی از مسائل و مشکالت این مجموعه 
حل شده و بخش دیگری از آن ها در دست انجام 
اســت.وی اضافه کرد: مرکز جامع سالمت به 
صورت موقت در ســاختمانی راه اندازی شده و 
آغاز عملیات آماده ســازی زمین و ساخت این 
مرکز نیز در دست انجام است.احمدی با اشاره 
به آغاز عملیات ساخت ۲ باب مدرسه در زمینی 
به مســاحت 7 هزار متر مربع در شهرک شهید 
کشوری افزود: عملیات آماده سازی زمین این 

دو مدرسه در حال انجام است .

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان گفت: یک مرکز معاینه فنی خودرو در خیابان زینبیه به مجموعه شهرداری اضافه خواهد شد و تا 
اواخر آبان ماه امسال به مرحله بهره برداری و افتتاح می رسد، همچنین برای نخستین بار در این کالن شهر، مرکز معاینه فنی موتورسیکلت نیز در حال راه اندازی 
است.ســیدعلی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرد سال و لزوم مراجعه شهروندان به مراکز معاینه فنی 
خودرو، شهرداری اصفهان نسبت به راه اندازی مراکز معاینه فنی اقدام کرده است، در این راستا یک مرکز معاینه فنی خودرو در خیابان زینبیه تا اواخر آبان ماه 
به مرحله بهره برداری و افتتاح می رسد.وی افزود: برای اولین بار در کالن شهر اصفهان، مرکز معاینه فنی موتورسیکلت نیز در حال راه اندازی است، زیرا بعضی از 
موتورسیکلت هایی که در سطح شهر تردد می کنند، بیشتر از یک خودرو زمینه ساز ایجاد آالیندگی است،بنابراین از راکبان موتورسیکلت نیز تقاضا داریم جهت 

دریافت برگه معاینه فنی وسیله نقلیه خود به این مراکز مراجعه و نسبت به تست های مربوط به آالیندگی موتورسیکلت خود اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان اضافه کرد: مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین شهرداری در بلوار فرزانگان مقابل باغ فدک نیز 

آماده خدمت رسانی است که شهروندان می توانند با مراجعه به این مکان جهت معاینه فنی خودروهای باری و سنگین اقدام کنند.

افتتاح 2 مرکز معاینه فنی در اصفهان تا اواخر آبان ماه

تجلیل از کارکنان 
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در فرآیند صدور 
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برای نخستین بار در کشور ورق کورتن استیل که پیش از این از محل واردات تامین 
می شد، با اتکا به تخصص و تجربه کارکنان فوالد مبارکه طراحی و تولید شد.

 متخصصــان شــرکت فــوالد مبارکه بــرای نخســتین بــار ورق کورتن اســتیل 
)CORTEN A( که مورد نیاز صنایع نیروگاهی است و قبل از این از طریق واردات 

تامین می شد را طراحی و تولید کردند.
بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد گفت: با تالش کارکنان، کارشناسان و مدیریت 
ناحیه، خوشــبختانه دانش فنی تولید گرید CORTEN A در خطوط تاندم میل و 
آنیل ناحیه نورد سرد به دست آمد و اکنون در کشــورمان قادر به تامین نیاز صنایع 

نیروگاهی هستیم.
مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه هم تحریم های ظالمانه و وارد نشدن ورق های 
خاص به کشور را از چالش های زنجیره پایین دستی از جمله صنایع نیروگاهی دانست 
و گفت: این امر مشکالت فراوانی همچون کاهش تولید و افزایش هزینه را به این 

صنایع تحمیل کرد.
محســن اســتکی گفت: فوالد هایی با گرید CORTEN A جزو مصارف عمده و 
استراتژیک این صنعت است و از ویژگی های گرید مذکور، مقاومت در برابر خوردگی 

و استحکام باالی آن است.
وی ادامه داد: تولید این محصول در خط تاندم با چند چالش در ماشین جوش لیزری 
و فرآیند نورد مواجه بود، استحکام نامناسب نقطه جوش در برابر کشش و نیرویی 
که حین فرآیند نورد به آن وارد می شود و همچنین افزایش جریان موتور قفسه ها 

در محدوده ای که به تجهیز آسیب می زد و به تبع آن باعث کاهش سرعت خط و افت 
بهره وری تولید خط می شد.

مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه عالوه بر رسیدن به دانش فنی 
تولید گرید CORTEN A به توانایی تولید اقتصادی و تجاری این محصول رسیده و 
با تولید این محصول ساالنه از خروج مقادیر زیادی ارز جلوگیری و امکان صادرات و 

ارزآوری برای کشور فراهم می شود.

شرکت پاالیش نفت )پاالیشــگاه( اصفهان اعالم کرد: 2 طرح محیط زیستی 
برای بهره برداری موثر از دی اکســید کربن و گوگرد در دســتور کار پاالیشگاه 
اصفهان قرار گرفــت که در یکی از آنهــا گوگرد به ماده اولیه تولید شــوینده ها 

تبدیل می شود.
روابط عمومی و بین الملل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان اعالم کرد: 2 طرح 
بزرگ تبدیل گاز دی اکسید کربن تولیدی در پاالیشگاه به مواد پلیمری بسیار 
با ارزش و تبدیل گوگرد به مواد اولیه برای تولید شــوینده ها در دستور کار این 
شرکت قرار گرفته است که اجرای آن ها می تواند به کاهش آالینده های زیست 

محیطی کمک کند. 
رییس اداره بازرســی فنــی و حفاظــت از خوردگی فلزات شــرکت پاالیش 
نفت اصفهــان گفت: در فرآیند تولیــد گاز هیدروژن در پاالیشــگاه ها، گاز دی 
اکســیدکربن به عنوان محصول جانبی تولید می شــود، از زمان شروع به کار 
پاالیشــگاه اصفهان تا کنون روزانه 400 تن گاز دی اکسید کربن به اتمسفر رها 
می شود و در زمان مدیریت های گذشته به هیچ وجه با طرح های پیشنهادی 

جهت حذف گاز های مذکور موافقت نشد.
رحیم زمانی افزود: همچنین درحال حاضر در پاالیشــگاه اصفهان روزانه 300 
تن گوگرد تولید می شود، در افق ســال 1405 این عدد به حدود روزانه 700 تن 

می رسد بنابراین بهینه سازی مصرف این محصول، ضروری است.
وی خاطرنشــان کرد: طرحی برای تبدیل گوگــرد به مواد اولیه بــرای تولید 
شوینده ها ارائه شد که مورد تایید مدیریت این شرکت قرار گرفت و این طرح 

در نوع خود کم نظیر است. 
کارشــناس ارشــد مهندســی شــیمی پاالیشــگاه اصفهان نیز با بیان اینکه 
محصوالت پایه برای تولید مواد شــوینده یکی از بهترین راهکار ها برای بهینه 
ســازی مصرف گوگرد تولید شــده در پاالیشگاه اســت، گفت: با این روند ما 
می توانیم قطب تولید اسید سولفونیک در کشور شویم و این محصول را عالوه 
بر تامین نیاز داخلی به کشور های عراق، افغانســتان، پاکستان، گرجستان و 
تاجیکستان صادر کنیم. محسن رشــیدی، افزود: عملیات اجرایی این طرح 
به زودی در فضای موجود در پاالیشگاه آغاز می شود که با این اقدام نخستین 
پاالیشگاه نفت خواهیم بود که پارک هوای پاک گوگردی را راه اندازی می کند.

رشیدی ادامه داد: اجرایی شدن این طرح طی 2 سال آینده برنامه ریزی شده 
است و امیدواریم در این بازه بهره برداری شود.

طرح تولید پلیمر از دی اکسید کربن در پاالیشگاه اصفهان
همچنین عضو کارگروه طرح استفاده از گاز دی اکسید کربن برای تولید پلیمر 
در پاالیشگاه اصفهان  اظهار داشت: این طرح در جنبه های مختلف علمی، فنی 

و تخصصی در دست ارزیابی است تا بتوانیم این فناوری را بومی سازی کرده 
و به تولید برسیم.

مهدی علی بیگی با بیان اینکه دی اکســید کربن، گاز گلخانه ای اســت که به 
افزایش گرمای زمین منجر می شــود، ادامه داد: اجرای طرح استفاده از دی 
اکسیدکربن برای تولید پلیمر به کاهش انتشــار این گاز در هوا کمک می کند 
و می تواند برای ماندگاری بیشتر ســوخت های فسیلی برای آیندگان مناسب 

باشد.
بیگی با بیان اینکه تولید پلیمر با اســتفاده از دی اکســیدکربن تا 40 درصد از 
نظر اقتصادی بسیار مفید اســت، افزود: ما در ابتدا قصد داریم یک قسمتی 
از زنجیره از این تولید به نام»پلی اتر پلی ال« را در پاالیشــگاه اصفهان تولید 
کنیم، از این رو طرح ما وارد کردن 40 درصد دی اکســید کربن به پلیمر است 
و از ســویی باید توجه داشــت که قیمت این محصول نیز برای مصرف کننده 

کاهش خواهد داشت.
وی زمان بهره برداری از طرح تولید پلیمر از دی اکسیدکربن را پنج سال اعالم 
کرد و گفت: توانمندی های زیادی در فضا های دانشگاهی کشور وجود دارد که 

باید از آن برای بهبود تولید استفاده کرد.
شــرکت پاالیش نفت اصفهان )پاالیشــگاه اصفهان( در حــال حاضر وظیفه 
تامین حدود 25 درصد از سوخت کشــور را به عهده دارد و بنزین و گازوییل از 
محصوالت اصلی این شرکت به شمار می آید به طوری که سوخت 16 استان از 

جمله اصفهان را تامین می کند.
روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5 و حدود 20 میلیون لیتر گازوییل یورو5 در 

این واحد صنعتی تولید می شود.

مدیرعامل شرکت تولید برق منطقه ای استان اظهار کرد: نیروگاه اصفهان با ایجاد 
سیستم خنک کننده جدید دانش بنیان تا50 درصد در مصرف آب شهری صرفه 

جویی کرده است. 
محسنی با اشاره به اینکه نیروگاه اصفهان برای خنک کننده برج های تولید برق به 
530 لیتر آب در ثانیه نیاز دارد، گفت: به دلیل محدودیت های منابع آبی این میزان 

کاهش یافته و تولید برق نیزکم شده بود.
وی افزود: با احداث تصفیه خانه پساب نیروگاه اصفهان حدود130 لیتر بر ثانیه از 

پساب فاضالب شهر های اطراف تامین شد که صرفه جویی 5 میلیون متر مکعبی 
در سال را به همراه داشته است.

وی افزود: با راه اندازی تصفیه خانه پساب فاضالب نیروگاه اصفهان، 150 لیتر در 
ثانیه در مصرف آب صرفه جویی شد.

محسنی گفت: بیش از 11 درصد برق مصرفی استان اصفهان در این نیروگاه تولید 
می شود که با ایجاد سیستم خنک کننده جدید دانش بنیان تا 50 درصد در مصرف 

آب شهری جلوگیری می شود.

برای نخستین بار در کشور انجام شد؛
طراحی و تولید ورق کورتن استیل در فوالد مبارکه

اجرای طرح تبدیل گوگرد به مواد اولیه تولید شوینده ها در پاالیشگاه اصفهان

با ایجاد سیستم خنک کننده جدید صورت گرفت؛

کاهش ۵۰ درصدی در مصرف آب نیروگاه اصفهان

منبع: خبرگزاری شبستان 
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