
بیســتمین نمایشــگاه صنایع چوب، ماشــین آالت، یراق آالت و مواد اولیه و 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و صنایع کارگاهی در اصفهان گشایش 
یافت.مدیرعامل نمایشگاه بین المللی استان با اشــاره به برگزاری بیستمین 
نمایشگاه صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه گفت: این نمایشگاه 
در سه هزار و ۴۰۰ مترمربع فضای مفید نمایشگاهی برگزار می شود و شرایطی را 
فراهم آورده تا ۵۶ شرکت از استان های اصفهان، تهران، البرز، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، فارس، خراسان رضوی و قم به ارائه دستاورد ها و توانمندی های 
خود بپردازند. احمدرضا طحانیان افزود: شرکت های حاضر در این نمایشگاه، 
 ،MDF ،کاالها، محصوالت و خدمات خود را در زمینه های ماشــین آالت چوب
روکش، نوار لبه PVC، دستگاه های CNC، هایگالس، یراق آالت، ابزار و تیغه های 
برشی، درب، اکسسوری آشپزخانه، چسب و رنگ چوب به نمایش گذاشته اند.

وی با اشاره به برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و صنایع کارگاهی، 
همزمان با نمایشگاه صنعت چوب گفت: این نمایشگاه نیز با حضور ۱۰۰ شرکت 
از اســتان های اصفهان، تهران، همدان، البرز، یزد و قزوین و در ســه هزار و ۵۰۰ 

مترمربع فضای مفید نمایشگاهی برپا شده و فعاالن ابزارآالت صنعتی و کارگاهی، 
ماشین آالت صنعتی، ماشین ابزار، ماشین آالت خمکاری، برشکاری و فرم دهی 
فلزات، لیزر و حکاکی، سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، تجهیزات 
صنعتی، لیفتراک و تجهیزات انباری، سیستم های نظافت، شست وشو و نظافت 
صنعتی، تراشکاری و جوشکاری توانمندی های خود را ارائه کرده اند.طحانیان 
با بیان اینکه در این نمایشگاه نمایندگانی از برند های مطرح بین المللی حضور 
دارند، افزود: همچنین بازرگانان ایرانی در قالب نمایندگی محصوالت و کاال های 
خارجی از کشور های ژاپن، مالزی، چین، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، آلمان، ایتالیا، 
چک، سوئد، انگلستان و اسپانیا به عرضه جدیدترین محصوالت و ماشین آالت 
حوزه صنایع کارگاهی می پردازند.عالقه مندان به بازدید از بیستمین نمایشگاه 
صنایع چوب، ماشــین آالت، یراق آالت و مــواد اولیــه و همچنین هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت و صنایع کارگاهی می توانند از ساعت ۱۱ تا ۲۰ روز های 
هفتم تا دهم تیرماه به نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبه 

روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان با اشاره به روند افزایشی 
دما در استان، گفت: این توده هوای گرم تابستانه و افزایش نسبی دما تا پایان 
هفته در استان مستقر است.محمدرضا رفیعی افزود: دمای کالن شهر اصفهان 
در گرم ترین ساعات شبانه روز به ۴۰ درجه سانتی گراد و در خنک ترین ساعات 
به ۲۵ درجه سانتی گراد رسید.وی ادامه داد: خوروبیابانک با دمای ۴۸ و بویین 
و میاندشت با دمای هشت درجه سانتی گراد باالی صفر گرم ترین و خنک ترین 
نقاط استان بودند.کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اظهار 
داشت: دمای صبح دیروز شهر اصفهان هم ۲۸ درجه سانتی گراد بود که سه درجه 
گرم تر شده است.وی اضافه کرد: جو پایداری تا اواخر هفته بر روی استان استقرار 
خواهد داشت و آسمان صاف تاکمی ابری و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد 

به نسبت شدید برای بیشتر مناطق استان پیش بینی می شود.

رفیعی خاطرنشان کرد: غبار صبحگاهی هم در مناطق مرکزی، صنعتی و کالن شهر 
اصفهان خواهیم داشت.کارشناس هواشناسی اصفهان همچنین از شهروندان 

خواست در این روزهای گرم تابستان در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.
وی، برای کالن شهر اصفهان در روز چهارشنبه )امروز(، هوای صاف تاکمی ابری و 
غبار صبحگاهی گاهی وزش باد به نسبت شدید و برای روز پنجشنبه، هوای صاف 
تاکمی ابری و غبار محلی گاهی وزش باد پیش بینی کرد.همچنین هواشناسی 
اصفهان به کشاورزان توصیه کرد تا نسبت به تنظیم زمان آبیاری مزارع و باغ های 
خود در ســاعات اولیه و خنک روز اقدام کنند. همچنین با توجه به فراهم بودن 
شرایط وقوع حریق به گردشگران، روستاییان و مرتع داران توصیه شد تا از روشن 
کردن آتــش در عرصه منابع طبیعی اســتان جدا خودداری کننــد و در صورت 

مشاهده حریق، مراتب را با تلفن شبانه روزی رایگان ۱۵۰۴ اطالع دهند.

نیرو های سازمان اطالعات سپاه پاسداران و بازرسان جهاد کشاورزی ۵۰هزار 
تن گندم دولتی احتکارشده را در یکی از کارخانه های تولید آرد حومه اصفهان 
کشف و ضبط کردند.ابراهیم عباسی ،بازرس سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان در جمع اصحاب رســانه در این خصوص اظهار داشــت: صاحب این 
کارخانه ســهمیه گندم دولتی را دریافت کرده بود تا به آرد یارانه ای تبدیل و به 
نانوایی ها عرضه کند.وی با بیان اینکه صاحب این کارخانه موجودی گندم دولتی 

دریافت شده را صفر اعالم کرده بود، ادامه داد: وی مدعی شده بود این گندم ها 
را از بازار آزاد تهیه کرده است، اما هیچ سندی مبنی بر خرید از بازار آزاد ارائه نداد. 
بازرس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه گندم های دولتی 
در یک سوله به ارتفاع ۱۵ متر و عرض ۴۵ و طول ۵۰ متر و یک مخزن در عمق 
۱۶متری زمین احتکار شــده بود، گفت: میزان این تخلف ۵۵۵ میلیارد تومان 

اعالم شده است و پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود.

گشایش دو نمایشگاه در اصفهان

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی می گوید توده هوای گرم تا پایان هفته در اصفهان مستقر است؛

هوا بس ناجوانمردانه گرم است!

 شکار بزرگ سازمان اطالعات سپاه در  اصفهان

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به روند افزایشی دما در استان، گفت: این توده هوای گرم تابستانه و افزایش نسبی دما تا پایان هفته در استان مستقر است.
محمدرضا رفیعی افزود: دمای کالن شهر اصفهان در گرم ترین ساعات شبانه روز به ۴۰ درجه سانتی گراد و در خنک ترین ساعات به ۲۵ درجه سانتی گراد رسید.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                  

چهارشنبه 8 تیر  1401  
29 ذی القعده   1443

29 ژوئن 2022
 شماره 3564    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

3

7

 سخنگوی شرکت آبفای اصفهان  خبرداد:

آبرسانی 62 میلیون لیتری در استان

 رهبری شهرهای خالق جهان؛
 افق پیش روی اصفهان 

1

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی می گوید توده هوای گرم تا پایان هفته در اصفهان مستقر است؛

هوا بس ناجوانمردانه گرم است!

 رقابت 8۷ هزار داوطلب اصفهانی
 در کنکور 1401 از امروز؛

آغاز ماراتن نفسگیر

زاینده رود در وضعیت 
 عادی یک میلیارد مکعب

 کسری آب دارد

در جلسه هم اندیشی با سرمایه گذاران 
حوزه مسکن و ساختمان مطرح شد؛

لزوم حمایت از انبوه سازان 
برای توسعه شهر

3

7

3
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معاون استاندار:

مسئله آب حاکمیتی است و 
باید بین مسئوالن حل شود

1

4

گلپایگان ، سرزمین چهار اقلیم 
گل های سرخ

دستوراتی که برای مستأجر خانه نمی شود
  بازاری که روز به روز آشفته تر، بی سامان تر و ناامیدکننده تر می شود؛

 شکار بزرگ سازمان 
اطالعات سپاه در 

 اصفهان

5

رییس اتحادیه صنف مشــاوران امالک اصفهان 
معتقد اســت مشکالت بازار مســکن با راه حل های 
دستوری قابل رفع نیست بلکه باید ریشه مشکالت را 
پیدا و حل کرد.در روزهایی که دولت و مجلس برای 
ســاماندهی بازار مســکن قانون وضــع می کنند 
مســتأجران ناامید از اجرایی شــدن این قوانین در 

جست وجوی خانه جدید هستند.

مسئوالن از افزایش شیوع آسیب ها و مشکالت 
اجتماعی در مناطق حاشیه نشین اصفهان می گویند؛

رخنه درد از حاشیه به متن

3

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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 سفر اشتباه و بیهوده بایدن به کشور های عربی؛ 

احیای برجام هوشمندانه تر از سفر به خلیج فارس است
فرارو:  »اما اشفورد« از اعضای ارشد مرکز استراتژی و امنیت اسکوکرافت 
در اندیشکده »شورای آتالنتیک« است. به گزارش فرارو به نقل از بلومبرگ، 
پس از چندین ماه گمانه زنی، کاخ ســفید تایید کرد که سفر »جو بایدن« 
رییس جمهور آمریکا به خاورمیانه در ماه آینده شامل توقف در عربستان 
سعودی نیز می شود. بایدن در آنجا با »محمد بن سلمان« دیدار خواهد کرد 
و به انزوای دیپلماتیک ولیعهد عربستان سعودی که به دلیل دست داشتن 
در قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار ســعودی ایجاد شده بود پایان 
خواهد داد. این تصمیم ارائه یک چهره حیرت انگیز از ســوی بایدن است 
که در طول کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری خود متعهد شد که عربستان 
سعودی را به یک کشور »یاغی« تبدیل کند.این تنها تغییر آشکار در رویکرد 
دولت بایدن در قبال خلیج فارس نیست. گزارش های گسترده ای حاکی 
از آن است که آمریکا در آستانه امضای یک پیمان امنیتی اساسی جدید 
با امارات متحده عربی اســت. شایعه شده اســت که این قرارداد شامل 
همکاری های اقتصادی و امنیتی منطقه ای و همچنین تضمین ظرفیت 
بالقوه همکاری های امنیتی ملموس آمریکا با ابوظبی می شود. همه این 
موارد با موجی از ستایش در واشنگتن مواجه شده اند. بسیاری از کسانی 
که معموال اســتدالل می کردند که سیاست واقع گرایانه غیراخالقی است 
به طور ناگهانی مزایای رئالیســم )واقع گرایی( را در رابطه با روابط ایاالت 
متحده و عربستان کشف کرده اند! »ریچارد هاس« رییس شورای روابط 
خارجی اشاره کرد که »رویکرد ارزش محور به عربستان سعودی غیرقابل 
دوام اســت«. »اندرو اگزوم« یک مقام دفاعی در دولت »باراک اوباما«، 
رییس جمهور آمریکا را به خاطر »قربانی کردن ارزش های امروزش به نفع 
چیزی که در دو دهه گذشته شاهد آن نبوده ایم مورد تمجید قرارداد: واقع 
گرایی«.با این وجود، با بررسی دقیق تر این تصور که محور پیشنهادی بایدن 
به خلیج فارس یک پیروزی واقع گرایانه است به سرعت از بین می رود.

البته عربستان ســعودی به لطف تولید نفت جایگاه منحصر به فردی در 
اقتصاد جهانی دارد و آمریکا نمی تواند و نباید تمام روابط خود را با ریاض 
قطع کند. تاکنون دولت بایدن با حفظ روابط دیپلماتیک فعال و در عین حال 
انتقاد علنی از »محمد بن سلمان« خط مشی دقیقی را اتخاذ کرده است.

با تغییر اساسی سیاست ها تنها مشکل آن نخواهد بود که دولت بایدن از 
محمد بن سلمان و نقض حقوق بشر توسط او استقبال می کند هرچند این 
نیز خود مقوله ای وحشتناک است. مشکل بزرگ تر آن است که این موضوع 
برای حمایت از منافع ایاالت متحده کمک چندانی نمی کند در حالی که به 
طور بالقوه واشنگتن را به تعهدات جدید در منطقه ملزم می سازد.بارزترین 
مزیت، ظرفیت سعودی ها برای پمپاژ نفت بیشتر به بازار های جهانی است 
که به کاهش بحران اقتصادی و قیمت باالی گاز که پس از حمله روسیه 

به اوکراین رخ داده کمک می کند. دولت هم چنین پیشنهاد کرده که سفر 
بایدن توافق ابراهیم را بیشتر تقویت کند و شاید به عادی سازی روابط بین 
عربستان سعودی و اسراییل منجر شود و تضمین کند که کشور های منطقه 
جبهه موثرتری علیه ایران تشکیل دهند.با این وجود، هر دو تغییر پیش تر 
بدون دخالت ایاالت متحده در حال انجام بودند. جدیدترین افزایش تولید 
که سازمان کشور های صادرکننده نفت در ۲ ژوئن با آن موافقت کرد صرفا 
برنامه های موجود را تسریع بخشید و پیش بینی می شود که تنها حدود ۲۰۰ 
هزار بشکه در روز به بازار اضافه کند )در فوریه سال جاری عربستان به تنهایی 
تقریبا ۱۲ میلیون بشکه در روز نفت عرضه کرده بود(. بسیاری از تحلیلگران 
در مورد امکان افزایش عمده تولید نفت بیشتر تردید دارند. اوپک در حال 
حاضر به اهداف تولید خود در سال ۲۰۲۲ میالدی دست یافته است.در مورد 
همکاری بین اسراییل و کشور های خلیج فارس، این همکاری طی سالیان 
اخیر تا حدی به دلیل عقب نشینی آمریکا از منطقه بهبود یافته است و نه 
بالعکس. با توجه به فروپاشی دولت ائتالفی اسراییل اکنون زمان مناسبی 
برای اتخاذ سیاست بلندمدت با اسراییلی ها نیست. هزینه های بالقوه تغییر 
رویکرد بایدن در منطقه زیاد است.ایاالت متحده تعهدات خود را در قبال 
کشور های خاورمیانه به شکل ملموس تری تمدید خواهد کرد و این موضوع 
خطر درهم تنیدگی و کشیده شدن به یک جنگ منطقه ای آینده را به همراه 
خواهد داشت. در زمانی که آمریکا با افزایش تقاضا برای منابع خود در اروپا 
و آسیا مواجه است تصمیم برای بستن دستان رهبران آینده ایاالت متحده 

به این طریق صراحتا عملی گیج کننده است. این اقدام از نظر سیاسی نیز 
برای بایدن خطرناک خواهد بود. حل بن بست بر سر بازگشت دوباره آمریکا 
به توافق هسته ای ایران که منجر به لغو تحریم ها علیه دولت تهران می شود، 
می تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت را وارد بازار های جهانی کند با این 
چشم انداز  که تولید نفت ایران افزایش می یابد.مانع اصلی احیای توافق 
هسته ای، خودداری بایدن از حذف نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 
فهرست سازمان های تروریستی خارجی وزارت امور خارجه است. انجام 
این کار در کنگره نامطلوب قلمداد خواهد شــد. با این وجود، این کار تاثیر 
عملی اندکی بر فعالیت های سپاه خواهد داشت.احیای توافق هسته ای 
مزایایی را برای سیاست خارجی نیز به همراه خواهد داشت. مهم تر از همه، 
جلوگیری از یک جنگ احتمالی بین ایران و شرکای خاورمیانه ای آمریکا 
و یک مسابقه احتمالی تسلیحات هسته ای منطقه ای را به دنبال خواهد 
داشت. در نهایت، سیاست افزایش حمایت ایاالت متحده از کشور های 
خلیج فارس یک سیاســت واقع گرایانه کمتر زیرکانه و بیشتر یک قمار 
ناامیدانه برای بهبود قیمت نفت اســت.نادیده گرفتن نقض حقوق بشر 
از برخی جهات کمترین مشکل این رویکرد تازه است. این رویکرد از نظر 
سیاســی خطرناک است و خطر کشــاندن ایاالت متحده به جنگ های 
خاورمیانه را در پی دارد. بایدن هنــوز هم می تواند برخی از جایگزین های 
مناســب به منظور کاهش قیمت بنزین را بپذیــرد. در آن صورت مصرف 

کنندگان و رهبران آینده ایاالت متحده از او قدردانی خواهند کرد.

اخبار
چهارشنبه 8 تیر  1401 / 29 ذی القعده 1443 / 9 2 ژوئن 2022 / شماره 3564

تالش دوباره آمریکا برای سلب مسئولیت از خود در مذاکرات 
رفع تحریم

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آســتانه آغاز مذاکرات رفع تحریم ها در قطر بار دیگر تالش کرده 
که مسئولیت را از واشنگتن ســلب کرده و سرنوشــت گفت وگوها را به تصمیم گیری ایران گره بزند.

سخنگوی وزارت خارجه به المانیتور گفت: »این هفته مذاکراتی غیرمستقیم در دوحه برگزار خواهد 
شــد. این را هم می توانیم تایید کنیم که نماینده ویژه آمریکا در امور ایــران با وزیر خارجه قطر دیدار 

خواهد کرد.« 
وی اضافه کرد: »ما آماده ایم به ســرعت توافقی را که در وین برای بازگشت دوجانبه به اجرای کامل 
برجام بر سر آن مذاکره کرده به سرانجام رسانده و اجرا کنیم. اما برای این هدف، الزم است که ایران 

تصمیم بگیرد مطالبات اضافی اش را که فراتر از برجام هستند کنار بگذارد.«
 

دو مقام آمریکایی:

 انتظارات بسیار کمی از مذاکرات دوحه وجود دارد
»رابرت مالی« نماینده آمریکا در امور ایران روز دوشنبه برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام راهی 
دوحه، پایتخت قطر شــد.مقام آمریکایی به پولیتیکو گفت: »انتظارات بسیار کمی« از این مذاکرات 
وجود دارد. دو مقام ارشد آمریکایی نیز گفتند که مذاکرات در قطر احتماال بیش از دو یا سه روز به طول 
نخواهد انجامید.»رابرت مالی« نماینده آمریکا در امور ایران روز دوشنبه برای از سرگیری مذاکرات 
غیرمستقیم رفع تحریم ها علیه ایران راهی دوحه، پایتخت قطر شد. نشریه پولیتیکو نوشت اگر چه 
احتمال دســتیابی به موفقیت کم بوده، اما این اولین مذاکرات طی چند ماه اخیر به شــمار می آید.

تاکنون اغلب مذاکرات میان ایران و غرب در وین، پایتخت اتریش برگزار شده ؛ اما این مذاکرات از 
ماه مارس )اسفند( متوقف شده است. 

 
مشاور کاخ سفید:

  یک توافق روی میز است؛ بستگی به ایران دارد که بخواهد
 آن را بپذیرد یا نه

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: یک توافق بر روی میز، پیش روی ایران است و 
بســتگی به ایران دارد که بخواهد آن را بپذیرد یا نه.مشاور امنیت ملی کاخ سفید که رییس جمهوری 
آمریکا را در سفر به اروپا برای شرکت در نشست ســران گروه هفت و نیز ناتو همراهی می کند درباره 
مذاکرات احیای برجام گفت: فکر می کنیم بازگشت متقابل به برجام، در راستای منافع ایاالت متحده 

و شرکای مان است. 
یک توافق بر روی میز، پیش روی ایران است و بســتگی به ایران دارد که بخواهد آن را بپذیرد یا نه. 
جیک ســالیوان،  گفت: در ارتباط با ایران، مدت زمانی طوالنی است که دیدگاه ایاالت متحده صریح 
بوده و آن این است که از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای اطمینان حاصل شود و فکر می کنیم 
یک توافق دیپلماتیک بهترین راه آن است. فکر می کنیم بازگشت متقابل به برجام، در راستای منافع 

ایاالت متحده و شرکای مان است.
 

موضع چین درباره مذاکرات رفع تحریم ها در قطر
سفیر ایران در پکن گفت: در مذاکراتی که با مقامات  چین داشــتم حضور  ایران  در مذاکرات  دوحه  را 
حاکی از حسن نیت کشورمان برای رسیدن به یک توافق پایدار اعالم و از حق مشروع ایران برای انتفاع 
از امتیازات اقتصادی برجام دفاع کردند.      محمد کشــاورززاده افزود: پس از خروج آمریکا تعدادی از 

شرکت های چینی به دلیل روابط اقتصادی با ایران تحریم شدند.

رای الیوم:

 طرح جدید اسراییل علیه ایران، دچار شکست زودهنگام شد
روزنامه الکترونیکی رای الیوم گزارش داد که طرح جدید صهیونیســت ها برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران به جای گروه های مقاومت، خیلی سریع 
شکست خورده است.نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم موقت صهیونیســتی خرداد ماه گذشته مدعی شــد که این رژیم در حال اجرای دکترین موسوم به »سر 
اختاپوس« علیه جمهوری اسالمی ایران است؛ به این معنی که به ادعای بنت، »ما دیگر با شاخک ها یعنی گروه های نیابتی ایران بازی نمی کنیم. ما با حرکت به 
سمت سر ]اختاپوس[، معادالت جدیدی را رقم زده ایم«.روزنامه الکترونیکی رای الیوم با انتشار یادداشتی به این ادعای صهیونیست ها پرداخت و نوشت، دولت 
صهیونیستی طی روزهای گذشته با طرح اصطالح جدید سر اختاپوس، قصد داشت حمالت خود را بر روی ایران متمرکز کند و از نظر داخلی و خارجی با تهران وارد 
جنگ شود و نه فقط با گروه هایی مانند حزب ا...، حماس، جهاد اسالمی، الحشد الشعبی یا انصارا... .به گزارش این روزنامه، تحوالت نظامی و اطالعاتی اخیر 
نشان داد که استفاده از اصطالحات توسط صهیونیست ها، یک چیز است و آنچه واقعا رخ می دهد، یک چیز دیگر. بنابراین رژیم صهیونیستی تا کنون نه موفق 

شده است که ایران را هدف قرار دهد نه به گروه های مقاومت ضربه ای وارد کند.

وز عکس ر

 امیرعبداللهیان
 با »اردوغان« 

دیدار کرد
حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران در جریــان ســفرش 
بــه ترکیه بــا »رجــب طیب 
اردوغــان« رییس جمهور این 

کشور دیدار و گفت وگو کرد.

کمک های نظامی جدید فرانسه به اوکراین
فرانسه وعده داد برای مقابله با روسیه کمک های نظامی جدید به اوکراین اعزام کند.سباستین لوکورنو، 
وزیر دفاع فرانسه در گفت وگو با لوپاریزین گفت: نیرو های نظامی اوکراین برای حضور در مناطق زیر آتش 
دشمن به خودرو های زرهی نیاز دارند. بنابراین فرانسه تعداد قابل توجهی از این خودرو های زرهی را برای 
نقل و انتقال نظامیان اوکراینی ارسال خواهد کرد.وزیر دفاع فرانسه افزود: پاریس شش سامانه توپخانه ای 
دیگر نیز به اوکراین ارســال می کند.در همین حال، امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه ادامه حمالت 
روسیه به اوکراین را »وحشت مطلق« خواند و از مردم روسیه خواست »حقیقت« پیش روی خود را ببینند.

 

 ادعای آمریکا درباره ترور یکی از سران وابسته به القاعده
 در سوریه

ارتش آمریکا اعالم کرد که حمله ای را در استان ادلب واقع در سوریه انجام داده و در آن یکی از سران ارشد 
یک گروه شبه نظامی وابسته به سازمان تروریستی »القاعده« را هدف قرار داده است.به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، واشنگتن مدعی شد که این حمالت »ابوحمزه الیمنی« یکی از سران گروه تروریستی »حراس 
الدین« را در حالی که به تنهایی با موتورسیکلت در حال حرکت بود، از پای درآورده است.این سازمان افزود 
که بررسی اولیه تلفات غیرنظامیان را نشان نداده است.در بیانیه سازمان تروریستی سنتکام آمده است: 
»ما حمله ای را در ادلب سوریه انجام دادیم که یکی از سران برجسته سازمان حراس الدین را که با القاعده 
بیعت کرده بود، هدف قرار دادیم. ابوحمزه الیمنی تنها با موتور در حال حرکت بود که مورد هدف قرار گرفت. 
کشتن این فرد، توانایی القاعده برای انجام حمالت علیه مردم بی گناه در سراسر جهان را مختل می کند«.

 

 پیشنهاد میانجی گری امارات برای تبادل زندانیان
 روسیه و اوکراین

امارات به روسیه پیشنهاد داده است که برای میانجی گری در تبادل زندانیان با اوکراین آماده است. 
خبرگزاری »ریانووستی« گزارش داد که مقامات بلندپایه امارات به مسکو پیشنهاد داده اند که ابوظبی 
حاضر است در خصوص مسئله تبادل زندانیان با اوکراین وساطت کند. ریانووستی به نقل از منابع 
امنیتی روســیه اعالم کرد که مســئوالن عالی رتبه امارات با در نظر گرفتن وضعیت فعلی اوکراین، 
به طرف روس پیشــنهاد کمک به تبادل زندانیان داده اند.امارات متحده عربی مانند برخی دیگر از 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از آغاز بحران اوکراین نسبت به این پرونده موضع بی طرف 
گرفته و خواستار حل سیاسی این بحران شد، این در حالی است که برخی انتظار داشتند در مناقشه 
اوکراین و روسیه، کشورهای عربی متحد آمریکا در صف این کشور قرار بگیرند.کارشناسان معتقدند 
که مهم ترین علت این موضع گیری بی سابقه اعراب آن است که در سایه رویدادهای اخیر در سطح 
جهانی و منطقه ای، آمریکا با سیاست هایی که در قبال پرونده های مختلف اتخاذ کرده، یک واقعیت 

را به اثبات رسانده و آن این است که »آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست«.
 

معاون شورای امنیت ملی روسیه: 

به اوکراینی های نازی رحم نمی کنیم
معاون شورای امنیت ملی روســیه ضمن محتمل دانســتن وقوع جنگ با ناتو در صورت تجاوز به 
شــبه جزیره کریمه، گفت نیروهای روس در حال مبارزه با نازی های اوکراینی هستند نه مردم این 
کشــور.»دیمیتری مدودف« معاون شــورای امنیت ملی فدراسیون روســیه گفت هر حمله ای به 
شبه جزیره کریمه، اعالن جنگ علیه مسکو است.مدودف در مصاحبه با روزنامه روسی »آرگومنتس اَند 
فکتس« ضمن محتمل دانستن وقوع جنگ تمام عیار بین روسیه و سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

)ناتو(، هرگونه تالش اوکراین برای تجاوز به کریمه را به معنای اعالن جنگ علیه روسیه توصیف کرد.

چهره روز

 »پوتین« با »رییسی«
 دیدار می کند؛

وعده دیدار؛ ترکمنستان
رییس جمهور روســیه قرار است که هفته 
آینده در ترکمنستان با رییس جمهور ایران 

دیدار و گفت وگو کند.
کاخ کرملین روسیه خبر داد که »والدیمیر 
پوتین« رییس جمهور روســیه چهارشنبه 
آینده در جریان نشست سران کشورهای 
حاشــیه دریای خزر با »ابراهیم رییسی« 
رییس جمهــور ایران دیــدار خواهد کرد.

کرملین همچنیــن اعالم کرد کــه در این 
نشست، پوتین با »الهام علی اف« رییس 
جمهور آذربایجــان نیز دیــدار می کند.بر 
اســاس اعالم کاخ کرملین، از پوتین برای 
شــرکت در نشست سران کشــورهای ۲۰ 
که قرار اســت که در اندونزی برگزار شود، 
دعوت شــده و قرار اســت که وی در این 
نشســت حضور پیدا کنــد. کرملین خبر 
داد که پوتین در شــهر بالی اندونزی برای 
شــرکت در نشست سران کشــورهای ۲۰ 
حضور خواهد یافت. آخرین ســفر پوتین 
به خارج از روسیه قبل از حمله به اوکراین، 
بازدید از »پکن« در اوایــل فوریه بود، که 
او و »شــی جین پینــگ« رییس جمهور 
چین ســاعاتی قبل از شــرکت در مراسم 
افتتاحیه بازی های المپیک زمســتانی، 

از یک معاهده دوستی رونمایی کردند.
»دیمیتری پســکوف« ســخنگوی کاخ 
ریاست جمهوری روســیه نیز اخیرا  گفت 
که والدیمیــر پوتین  قطعــا در مقطعی به 
ایران ســفر خواهد کرد، امــا تاریخ دقیق 
این سفر هنوز مشخص نیست.سخنگوی 
کرملین در پاسخ به سوالی درباره احتمال 
ســفر پوتین به ایران و شرکت در نشست 
سران آســتانه گفت: »او قطعا با گذر زمان 
به آنجا خواهد رفت، اما تاریخ دقیق هنوز 
مشخص نشده است.«طبق گزارش رسانه 
روسی، »حســین امیرعبداللهیان« وزیر 
امور خارجه ایــران روز پنجشــنبه )دوم 
تیرماه( ابــراز امیدواری کرد که نشســت 
ایران، روسیه و ترکیه در تهران برگزار شود. 

بین الملل

مناقصه عمومی یک مرحله ای)نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد- شهردار شاهین شهر  م الف: 1343843

فراخوان عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار امام خمینی )ره(
شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار امام خمینی)ره( به شماره ۲۰۰۱۰94734۰۰۰۰۱5 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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 زاینده رود در وضعیت عادی یک میلیارد مکعب
 کسری آب دارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: نامه ای به رییس دستگاه قضایی نوشته  و از آیت ا... اژه ای 
درباره عملکرد دستگاه قضایی برای باالدست زاینده رود استمداد کمک کرده و می خواهیم با تمام 

قوا کمک کنند تا زاینده رود احیا شود.
مهدی طغیانی در نشســتی با موضوع 
ارائه راه حل هایی بــرای جریان دائمی 
زاینــده رود کــه در مجتمــع فرهنگی 
آموزشــی اقتصاد اصفهان برگزار شد، 
با تاکید بر پیچیده تر شــدن مسائل و 
مشــکالت پیرامون زاینــده رود، اظهار 
کرد: طبق تابلوی منابــع و مصارف که 
نشان دهنده منابع تامین آب رودخانه 
و بار مصرفی آن می شــود، زاینده رود 

در وضعیت عادی و بدون خشکسالی یک میلیارد مکعب کســری آب دارد و این یعنی مصارفی 
تعریف شده که منابع آن وجود ندارد و باید مصرف و برداشت آب از منابع زاینده رود برداشته شود.

وی ادامه داد: نامه ای به رییس دستگاه قضایی نوشته ام و از آیت ا... اژه ای درباره عملکرد دستگاه 
قضایی برای باالدست زاینده رود استمداد کمک کرده ام.

محمد درویش، کنشــگر محیط زیســت نیز در این نشســت با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم 
جریانــات ناپایدارکننده در اصفهان گســترش یابد، از مســائلی که موجــب افزایش جریانات 
ناپایدارکننده در حوضه آبی رودخانه می شــود و از عدم تخصیص حقوق زیســت محیطی حریم 
زاینده رود به ویژه تاالب گاوخونی انتقاد کرد. وی افزود: جاری نبودن زاینده رود، روند افت سطح 
آب های زیرزمینی را افزایش داده و باعث گســترده تر شدن فرونشســت ها و مهاجرت از استان 
خواهد شد، بنابراین باید در هر شرایطی حقابه تاالب گاوخونی را در اولویت بعد از شرب قرار دهیم 

و این به معنای تقدم آنها بر حوزه صنعت و کشاورزی است.
مسعود صرامی، کارآفرین و بنیان گذار سیتی سنتر اصفهان با اشاره به اینکه حکومت ها قانون گذار، 
مجری و حافظ آن قوانین هستند، اظهار کرد: کارآفرینان باید برای نیازهای جامعه اندیشیده و با 
کمک و اتحاد همگانی، هر کار غیرممکن را ممکن کنند.وی با اشــاره به دغدغه اش درباره مسئله 
آب و خشــکی زاینده رود از نحوه مواجهه خود با مســئله کمبود آب و تاثیرش بر پروژه های برنا 
باتری، سیتی سنتر، فدک مال و شــهرک ســالمت، برای مصرف کمتر و بهینه آب پیشنهاد داد: 
نخست راه اندازی پروژه تصفیه خانه آب های خاکستری و تبدیل آن به آب سفید و قابل استفاده، 
دوم ایجاد مخازن  جمع آوری آب باران در پروژه های بهره برداری شــده به منظور تامین آب برای 
مصارف شست وشو، آبیاری فضای سبز و انتقال آب به کارخانه برنا باتری برای استفاده در صنایع 
موردنیاز که تاثیر بســزایی در مدیریت بهینه منابع آبی دارد.صرامــی همچنین به تجربیات خود 
در ابرپروژه های انجام شــده یا در حال انجام در اصفهان به عنوان دغدغه ای اجتماعی، اقتصادی 

و محیط زیستی اشاره و ابراز امیدواری کرد تا بتوان این تجربیات را در سطحی کالن اجرا کرد.
آرش رحیمی، مدیــر مجتمع آموزشــی اقتصاد نیز در این نشســت، اظهار کرد: تکرار جلســات 
 تخصصــی بــا حضــور اندیشــمندان و کارآفرینــان و قانون گــذاران بتوانــد گــره ای از وضع

 موجود بکاهد.
وی با تاکید بر اینکه هر راه حــل بلندمدتی نیاز بــه اعتماد عمومی دارد، گفت: زمانی برداشــت 
باالدست و پایین دست زاینده رود به نفع حقابه محیط زیست متوقف می شود که هم دولت بتواند 
راه حل های منطقی و باورپذیر اقتصادی ارائه دهد و هم مردم بتوانند خیر عمومی را بر نفع شخصی 
ترجیح دهند. وی تالش مدرســه اقتصاد برای آموزش تفکر سیســتمی به نوجوانان را راه حلی 

بلندمدت برای موضوعات کالن ملی دانست.

  بازاری که روز به روز آشفته تر، بی سامان تر و ناامیدکننده تر می شود؛

دستوراتیکهبرایمستأجرخانهنمیشود

رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک اصفهان معتقد است مشکالت 
بازار مسکن با راه حل های دستوری قابل رفع نیســت بلکه باید ریشه 
مشــکالت را پیدا و حل کــرد.در روزهایی که دولــت و مجلس برای 
ســاماندهی بازار مســکن قانون وضع می کنند مســتأجران ناامید از 
اجرایی شــدن این قوانین در جســت وجوی خانه جدید هســتند.به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، بر اســاس آمار های رسمی بانک 
مرکزی درباره وضع اجاره بها، میانگین تورم اجاره مســکن در تهران و 
سایر شهر های کشور طی دو سال و دو ماه گذشته )از ابتدای سال ۹۹ 
تا پایان اردیبهشــت ۱۴۰۱( حدود ۴۹ درصد بوده است. گزارش سایت 
دنیای اقتصاد اعالم می کند تورم نقطه ای اجاره مسکن در تهران ۴۶ و 

در کل کشور ۵۱ درصد بوده است.

امسال شدید ترین رکود را در بازار مسکن داشتیم
یک مشاور امالک از حال و هوای این روز های بازار مسکن می گوید و 
معتقد است  بازار مســکن اصال وضع خوبی ندارد و در رکود عجیبی به 
سر می برد.به گفته محمدی، امسال شــدید ترین رکود در بازار مسکن 
را در ۴۰ سال اخیر شــاهد بودیم، تا پولی به سمت بازار مسکن حرکت 
نکند نمی توان گفت وضع بازار بهتر شده است.وی افزود: در بازار فعلی 

مسکن، خریدوفروش چندانی انجام نمی شود و فقط بحث تهاتر بین 
سازندگان و فعاالن این حوزه مطرح اســت، به طورکلی می توان گفت 
شرایط خوبی بر بازار حاکم نیســت و پیش بینی می شود تا پایان سال 

هم وضع به همین منوال ادامه داشته باشد.

مشکالت بازار مسکن با راه حل های دستوری قابل حل نیست
بر اساس گفته های رسول جهانگیری، رییس اتحادیه صنف مشاوران 
امالک اصفهان، با وجود تصویب قانون ســقف افزایش اجاره بها، هنوز 
زیرساخت های اجرای آن کامل نیست.جهانگیری گفت: مجلس قانون 
خوبی وضع کرده و در اصل قانون تردید نیست؛ اما زیرساخت هایی که 
بتوان به کمک آن چنین قانونی را به طور کامل اجرا کرد، موجود نیست.

رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک اصفهان معتقد است مشکالت 
بازار مســکن با راه حل های دستوری قابل رفع نیســت بلکه باید ریشه 
مشکالت را پیدا و حل کرد.جهانگیری افزود: آنچه شرایط بازار مسکن 
را بهبود می بخشــد، برنامه های حمایتی برای افزایش تولید مسکن 
است. برای این کار باید واحد هایی ساخته شــود که با ذائقه و شرایط 
کنونی مردم هماهنگ باشــد.وی ادامه داد: زمانی که مسکن به اندازه 
نیاز و حتی بیشتر از آن ساخته شود چه دلیلی برای احتکار و عدم عرضه 

می ماند؟ در این شرایط مسکن دیگر کاالی سرمایه ای به شمار نمی آید 
و نرخ آن کاهشی می شود؛ بنابراین دلیلی برای نفروختن مسکن باقی 
نمی ماند.به گفته رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک اصفهان، اگر 
شرایط فراهم شــود، نیازی به دریافت مالیات از خانه های خالی برای 
بهبود بازار نیست، زیرا وقتی عرضه مســکن باال باشد خودبه خود بازار 

هم سامان می گیرد.

وام ودیعه مسکن به سود بانک یا مستأجران؟
عبدا... اوتــادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک کشــور 
پیش ازاین گفته بود ایران تنها کشــوری اســت که چنین سود هایی از 
ســوی بانک های آن دریافت می شــود.به گفته وی بر اساس مصوبه 
شورای پول و اعتبار، ســود ۱۰۰ میلیون تومان وام کمک ودیعه مسکن 
که به مســتأجران تهرانی پرداخت می شود، بیش از ۵۲ میلیون تومان 
است که به نظر می رسد بیشتر به سود بانک ها باشد تا اجاره نشین ها. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک کشور گفت: اقساط این وام 
حدود ۲.۵ میلیون تومان است که این مبلغ را باید به هزینه های زندگی 

و اجاره بهایی که مستأجران می پردازند، اضافه کنیم.

یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در دست ساخت
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اواخر خرداد در بیست و پنجمین 
سفر اســتانی هیئت دولت به خبرنگاران اصفهانی گفت: تا ۲۶ خرداد 
امسال، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام 

کردند که از این تعداد یک میلیون متقاضی پاالیش می شوند.
به گفته وی، یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور در دست 
ساخت است و تا شهریور بخشــی از آن تحویل داده می شود، درواقع 
ساخت مسکن سرعت می یابد تا به دو میلیون واحد مسکونی برسد و در 
دو بخش دومیلیون نفری واحد ها افتتاح می شود.وزیر راه و شهرسازی 
اظهار کرد: در نظر داریم زمین چهار میلیون واحد مســکونی به سرعت 
تعیین تکلیف شود؛ در اصفهان نیز حدود ۶۰ درصد زمین های موردنیاز 
برای ساخت مسکن، مشخص شده اســت.از دوازدهم تا بیست ونهم 
خرداد امســال، ۲۴۲ هزار و ۱۹۸ متقاضی تسهیالت ودیعه مسکن، در 
تارنمای وزارت راه و شهرسازی برای تایید شرایط اولیه ثبت نام کرده اند. 
همچنین تا این تاریخ ۱۵۴۱ مســتأجر به عنوان واجد شرایط به بانک 
عامل معرفی شده اند که فقط ۴۶ سرپرســت خانوار مستأجر موفق به 
دریافت این وام شده   اند.بر اساس آمار باال، حتی اگر مراحل دریافت وام 
فقط در چند ساعت امکان پذیر شود، همچنان کمتر کسی زیر بار این وام 
می رود. وام ودیعه مسکن فقط می تواند صورت مسئله را پاک کند و به 
نظر می رسد حتی سود وام ودیعه مسکن که به تازگی از ۱۸ به ۱۳ درصد 

کاهش یافته، دردی از مستأجران دوا نخواهد کرد.
به باور کارشناسان، قانون خوب تعیین سقف اجاره بها اگر زودتر سازوکار 
اجرایی و نظارتی قوی پیدا کند به طوری که هیچ سودجویی نتواند آن را 

دور بزند، شاید ُمسکنی در بازار مسکن باشد.

با مسئولان

چهره روز

ساالنه پنج میلیون ا صله نهال درختان مثمر  در اصفهان 
تولید می شود

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اعالم کرد: ساالنه پنج میلیون اصله نهال استاندارد و 
اصالح شده درختان مثمر در این استان تولید می شود.احمدرضا رییس زاده در گفت وگو با ایرنا افزود: 
این تعداد نهال زیر نظر  موسسه ثبت گواهی بذر و نهال و ســازمان جهاد کشاورزی در نهالستان های 
مجاز اصفهان تولید می شود.وی اضافه کرد: ۲۵ نهالستان درختان مثمر فعال در استان وجود دارد که در 
زمینه تولید انواع نهال، پیوندک موردنیاز از باغ مادری فعالیت می کنند.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان اضافه کرد: انواع آلو، گیالس، زردآلو، هلو و شلیل، ارقام مختلف بادام، گالبی، سیب، 
انار و پسته بیشترین سهم نهال های کشت شده در استان را تشکیل می دهد.رییس زاده خاطرنشان 
کرد: این نهال ها با آب وهوای استان چه در مناطق گرم و چه سردسیر مطابقت دارد و بخش قابل توجهی 
از محصوالت استان را به خود اختصاص داده اســت.وی با اشاره به اینکه هر یک از نهال های تولیدی 
در نهالستان های مجاز استان اصفهان دارای شناسه است، تصریح کرد: این شناسه به نوعی سالمت و 
مناسب بودن نهال موردنظر را نشان می دهد تا خریداران و باغداران با اعتماد بیشتر برای خرید آنها اقدام 
کنند.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان اظهار داشت: این استان رتبه نخست تولید 
نهال در کشور را داراست و بخشی از آنها به کشورهای همسایه و همچنین دیگر استان ها صادر می شود.

 سخنگوی شرکت آبفای اصفهان  خبرداد:

آبرسانی 62 میلیون لیتری در استان
سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان در گفت وگو با ایمنا، ضمن اشاره به جریان طرح فرهنگ سازی و 
آموزش چهره به چهره مصرف بهینه آب در این استان گفت: این اقدام هم زمان با هفته مدیریت مصرف آب 
که از اول تا هفتم تیرماه است، آغاز شد.مهرداد خورسندی تصریح کرد: این طرح تا پایان تابستان ادامه 
خواهد یافت، این گونه که تعدادی از کارکنان شرکت آبفا در ۱۰۰ شهر و ۹۴۸ روستایی که تحت پوشش قرار 
دارند با گشت زنی آموزش هایی را به ساکنان این مناطق در زمینه مصرف بهینه آب و جلوگیری از هدررفت ها 
ارائه می دهند، همچنین به مشترکان پرمصرف هم تذکر داده می شود.سخنگوی شرکت آب و فاضالب 
اصفهان ادامه داد: ۱۹۰ بنر برای ارتقای آگاهی و افزایش سطح دانش عمومی نسبت به محدودیت منابع 
آبی در مناطق پرتردد شهرها و روستاهای تحت پوشش نصب شده و در طول این هفته مدیریت مصرف 
آب نیز اقدام به نصب تعدادی پوستر در اتوبوس های شرکت واحد، ایستگاه های مترو و ورودی ادارات 
کرده است.خورسندی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر شرایط آبی استان اصفهان چگونه است؟ 
توضیح داد: با اقدامات انجام گرفته و اینکه نسبت به سال گذشته با میانگین دمایی کمتر روبه رو بوده ایم 
امسال تاکنون مشکل خاصی در تامین آب نداشــته ایم.وی تصریح کرد: سال گذشته از اوایل خردادماه 
گرما آغاز شد و آبرســانی را از همان زمان هم شــروع کردیم، به طوری که ۶۲ میلیون لیتر آب با ۵۰ هزار و 
۸۰۰ تانکر آب در اصفهان و شهرهای اطراف آن آب رســانی شد.سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان 
ادامه داد: اما امسال آغاز گرما دیرتر بوده اســت و پیش بینی می شود که با مدیریت در مصرف آب و گذر 
از این چند روز گرمای هوا کمبودی در تامین آب نداشته باشیم.خورسندی یادآور شد: البته هنوز به ۳۰۵ 
روستای اصفهان که در فصل گرم به ۳۵۰ مورد می رسد به دلیل خشکی منابع آب در تابستان آب رسانی با 
تانکر انجام می گیرد.وی ادامه داد: بااین حال جیره بندی و قطعی آب به هیچ وجه در برنامه ما نیست، مگر 
آنکه در زمان هایی با کاهش فشار آب در طبقات باالی ساختمان ها مواجه شویم.سخنگوی شرکت آب و 
فاضالب اصفهان دررابطه با همکاری مردم اصفهان دررابطه با مصرف بهینه آب گفت: الگوی مصرف آب برای 
هر خانوار ۱۴ مترمکعب در ماه است که تقریبا ۷۰ درصد از مردم زیرالگوی مصرف قرار دارند و این موضوع 
نشان دهنده مصرف بهینه آب اســت. ۲۷.۵ درصد از مردم دوبرابر الگوی مصرف و ۲.۵ درصد هم بیش 
از دوبرابر، مصرف آب دارند.خورسندی اظهار کرد: به این ترتیب از طریق مروجان مصرف بهینه و سامانه 
پیامکی اخطارهایی به پرمصرفان داده می شــود تا به اصالح الگوی مصرف سوق یابند و اگر با تذکرهای 

چندباره شیوه مصرف آن ها تغییر نکند اقداماتی جدی تر انجام می گیرد که این موارد بسیار اندک است.

هدررفت بسیار زیاد آب آشامیدنی در کاشانکافه اقتصاد
۵۹ درصد ازمردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مصرف آب آشامیدنی صرفه جویی نمی کنند.به گزارش  صدا و سیما،  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب منطقه 
کاشان با اشاره به نام گذاری یکم تا هفتم تیر به عنوان هفته صرفه جویی در آب گفت: متوسط بارندگی در سال جاری ۱۲۰ میلی متر اعالم شده که این کاهش بارندگی 
و گرمای زود رس هوا مدیریت آب را دشوار می کند.محمدرضا اسدی افزود: چنانچه شهروندان مصرف آب آشامیدنی را مدیریت نکنند، کمبود آب قطعی است.وی 
با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب منطقه کاشان عهده دار مدیریت دو شهرستان، ۱۱ شهر و ۶۶ روستاست، گفت: ۱۵۲ حلقه چاه با دبی هزار و ۸۵۰ لیتر بر ثانیه آب 
آشامیدنی شهر ها و ۴۶ حلقه چاه با دبی ۲۶۰ لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی روستا های این دو شهرستان را تامین می کنند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب منطقه کاشان 
نقش زنان در اصالح الگوی مصرف خانواده را بسیار موثر دانست و افزود: به طور مثال اگر مردم روزانه یک دقیقه از استحمام خود کم کنند میلیون ها لیتر آب صرفه 
جویی می شود. مسئول پدافند غیر عامل شرکت آب و فاضالب منطقه کاشان هم گفت: برداشت بی رویه آب از چاه های کشاورزی باعث ایجاد فرونشست های با عمق 
زیاد و به طول چندین کیلومتر شده است.مهدی جعفر زاده با بیان اینکه حد بحرانی ساالنه فرونشست در جهان چهار میلی متر است، افزود: این میزان در ایران ساالنه 

۳۰ میلی متر است و کشاورزی غرقابی در دشت کاشان عالوه بر تهدید سفره های آب زیرزمینی باعث نفوذ آب شور به منابع آب قابل آشامیدن زیر زمینی می شود.

معاون استاندار:

مسئله آب حاکمیتی است و 
باید بین مسئوالن حل شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان گفت: مســئله آب حاکمیتی است و 
باید بین مســئوالن و در یک فضای گفتمانی 
منطقی حل وفصل شود.محمدرضا جانثاری  در 
خصوص رویکرد استان نسبت به اظهارنظرهای 
تفرقه افکن افرادی در فضای مجازی دررابطه با 
مسائل آب اصفهان، اظهار داشــت: ما در بیان 
دیدگاه و نیــز در عملکردمان اعتقــاد داریم که 
بین مردم اســتان اصفهان و مردم استان های 
چهارمحال وبختیــاری، یزد و خوزســتان هیچ 
درگیــری وجود نــدارد.وی خاطرنشــان کرد: 
مسئله آب حاکمیتی است و باید بین مسئوالن 
حل وفصــل شــده و در وزارت نیرو بــرای آن 
تصمیم گیری شود نه در کوچه و بازار و خیابان؛ 
این مردم سالیان سال در کنار هم زندگی کردند 
و این امر ادامه خواهد داشــت ما با مردم هیچ 
استانی مشــکل نداریم اگر مســائلی در حوزه 
آب وجود دارد باید در بین مســئوالن موردبحث 
و بررســی قرار گیرد.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری اصفهان افزود: اگر کسی 
بخواهد خالف این رویــه عمل کند تا آنجایی که 
اظهارنظر باشد، باید گفت که اظهارنظر در جمهوری 
اسالمی آزاد است زیرا ما یک مملکت آزاد داریم 
که همه مردم می تواننــد در آن آزادانه اظهارنظر 
کنند ولی اگــر صحبت هایی شــود که وحدت 
جامعه را بر هم بزند و سبب شــود که درگیری 
و تنش بین جامعــه به وجود آید بــا همه اینها 
باید برخورد شــود.جانثاری ابراز داشت: از همه 
خواهش می کنیم در این فضاها وارد نشــوند و 
اجازه دهند مسائل آب در یک فضای گفتمانی 
منطقی مورد بررسی قرار گیرد با وجود این اگر 
کسی این فضا را خواســت برهم زند متناسب 
با آن باید با او برخــورد کرد.وی همچنین درباره 
صحبت های معاون اجرایی رییس جمهوری در 
جلسه شورای اداری استان اصفهان اظهار داشت: 
در مجموع در آن جلســاتی که با آن وحدت در 
حال برگزاری بود و با انسجام مشکالت استان 
پیگیری می شد و نیز با رویکرد رییس جمهوری 
که با روی گشــاده مســائل اســتان را بررسی 

می کردند، بیان این صحبت ها خوشایند نبود.

شرکت توانیر در اطالعیه ای ضمن درخواست از مردم 
برای رعایت نکات صرفه جویــی، آماده باش کامل و 
خدمت رسانی بی وقفه پرسنل صنعت برق برای تامین 

برق مراکز برگزاری کنکور سراسری را اعالم کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از شــرکت توزیع نیروی برق 
)توانیر(، شــرکت توانیر در اطالعیه ای بــا توجه به 
برگزاری کنکور سراسری ، ضمن درخواست از مردم 
برای رعایت نکات صرفه جویــی، آماده باش کامل و 
خدمت رسانی بی وقفه پرسنل صنعت برق برای تامین 

برق مراکز برگزاری کنکور سراسری و آزمون های پایان 
ترم دانشــگاه ها را اعالم کرد.در اطالعیه توانیر آمده 
اســت: در حال حاضر نیروگاه ها و شبکه های انتقال 
و توزیع برای تامیــن برق پایــدار در تالش بی وقفه 
هستند.عالوه بر این در زمان برگزاری کنکور سراسری 
به دلیل حساســیت موضوع، بیش از ۳ هزار اکیپ 
عملیاتی، امــدادی و برق رســانی در نقاط مختلف 
شهری و روستایی سراسر کشــور مستقر هستند تا 
در صورت بروز حادثه، در کمترین زمان ممکن نسبت 
به رفع نقص شــبکه و پایداری برق مشترکان اقدام 
کنند.همچنین در این خصوص شــرکت های توزیع 
نیروی برق سراسر کشــور آمادگی دارند تا در صورت 

نیاز، هماهنگی بیشــتر را با مراکز برگزاری آزمون به 
انجام رسانند.

همچنین از همه هم وطنان نیز خواهشمندیم با رعایت 
تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۴ درجه، استفاده 
از دور کند کولرهای آبی، اســتفاده نکردن از وســایل 
پرمصرف برقی مانند اتو، بخارشــوی، لباسشــویی، 
ظرف شویی در فاصله ســاعت های ۱۲ تا ۱۸ هر روز 
بهره گیری حداکثری از روشــنایی طبیعــی در روز و 
خاموش کردن المپ های اضافی در شب ضمن تامین 
آرامش فکری آینده سازان کشــور در زمان برگزاری 
آزمون سراسری ورود به دانشگاه، خادمین خود در 

صنعت برق را در پایداری شبکه برق یاری کنند.

 آمادگی صنعت برق برای تامین برق مراکز برگزاری
 کنکور سراسری

 بازارامالک 
و اجاره بها

عکس روز

عکس: فارس



گلپایگان ، سرزمین چهار اقلیم گل های سرخ

ایران گردی4چهارشنبه 8 تیر  1401 / 29 ذی القعده 1443 / 9 2 ژوئن 2022 / شماره 3564
چهارشنبه  8   تیر   1401 / 29  ذی القعده 1443 / 29   ژوئن  2022 / شماره 3564

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
4/55 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3617 مورخ 1400/11/14 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، 
خانم مرضيه فيروزه به شناســنامه شــماره 58894 کدملــی 1281685690 
صادره اصفهان فرزند تقی در ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 61/65 متر 
مربع مفــروزی از پالک شــماره 2964 اصلی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی

 گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/08

م الف: 1333939  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/56 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 263 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای 
فرضعلی رئيس پور چهرازی  به شناســنامه شماره 348 کدملی 4689050351 
صادره فرزند شاه محمد در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 140/43 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 105 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مع الواسطه و بموجب بيع نامه عادی از طرف 

ورثه حسين عابديان و نعمت آقا  عابديان )مالکان رسمی( به متقاضی واگذار شده 
است و متقاضی بموجب يک فقره استشــهاديه محلی که به تاييد شهود محلی 

رسيده است اعالم داشته به ورثه ی مالکان رسمی دسترسی ندارد.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/08

م الف: 1333968  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/57 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 تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است 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 باشــند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از 
 اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3653 مورخ 1401/04/05 هيات سوم آقای اصغر عباسی ولدانی به 
شناسنامه شماره 37 کدملي 1290153507 صادره اصفهان فرزند اسماعيل در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 250/21 متر مربع از پالک 188 فرعی از 36  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی اسماعيل عباسی ولدانی 

مورد ثبت صفحه 482 دفتر 195 امالک
رديف 2- راي شماره 2730 مورخ 1401/03/18 هيات سوم آقای مهرداد شيرخانی ولدانی 
به شناسنامه شماره 18 کدملي 1290608237 صادره اصفهان فرزند مرتضی در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 301/83 متر مربع از پالک شماره  160 فرعی از 35  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی طبق سند انتقالی 
13572 مورخ 1393/02/08 دفترخانه 160 اصفهان و مالک رســمی عباس حسين زاده  

جوزدانی طبق سند انتقالی 70713 مورخ 1355/03/29 دفترخانه 3 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/23

م الف: 1342942  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

4/58 شــماره نامه : 140185602024003375-1401/04/01 نظر به اينکه به موجب 
رای شــماره 140060302024003104 مورخ 1400/10/02 هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
194/90 متر مربع تحت شماره فرعی 5029  از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شماره 
151 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای شکراله شريفی 
سده فرزند محمود مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبــق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين 
نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به 
مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 
درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه 
 به اعتراض عمليات ثبتــی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشــار: 1401/04/08 

م الف: 1340693 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تبصره یک ماده 105 

4/59 بدينوسيله به خانم فاطمه بهادرانی باغبادرانی به شناســنامه شماره 231 عيال دائم 
مرحوم فرج اله باغبهادرانی )مالک ثمنيه اعيانی پالک 365 فرعی از 158- اصلی واقع در 
همام لنجان بخش 9 ثبت اصفهان( ابالغ می نمايد که اعيانی پالک فوق توسط کارشناس 
رسمی دادگستری ارزيابی گرديده که بهای استثناء مزبور به مبلغ 44/750/000 ريال ارزيابی 
گرديده که مبلغ فوق الذکر نزد صندوق سپرده اداره کل ثبت  اسناد و امالک استان اصفهان 
توديع گرديده است. لذا مقتضی است جهت اخذ ســپرده مذکور به اداره ثبت اسناد وامالک 

باغبادران مراجعه نماييد و در صورتی که مدعی تضييع حق می باشيد ظرف مدت يک ماه 
ازتاريخ انتشار اين آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اين اداره ارائه 
نماييد. بديهی است در صورتی که ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی ارائه نگردد، اين اداره 
 سند مالکيت پالک فوق را بدون استثناء چيزی از آن صادر خواهد نمود. م الف: 1340690 

حميد سعيدی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک باغبهادران 

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خــودروی ســواری پــژو 206 تیــپ آریان 
 مدل 1387 بــه رنگ ســفید- روغنی  به شــماره پالک
 ایران 44-391  و 48 و شــماره موتور 13587005625 و 
شماره شاسی NAAP51FE49J353348 و شناسه ملی 
خــودرو IRFC871V7D2353348 به نــام خانم نگین 
محبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خــودروی ســواری پــارس خــودرو تیپ 
BRILLIANCE H230-AT مدل1396  به  رنگ سفید- 
 روغنی به شماره پالک ایران 53-629 د 78 و شماره موتور

شاســی  شــماره  و   BM15L*G031498
NAPH230ACH1006212  و شناســه ملــی خــودرو 
IRJC961V3S8006212 بــه نــام آقای مهــدی عاطفی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مسجد جامع گلپایگان
یکی از آثار تاریخی و مذهبی در شهرستان گلپایگان، مسجدی است کهن که پیشینه  آن متعلق به دوره ساسانی است و از آن به عنوان »مسجد جامع گلپایگان« یا »مسجد جامع سلجوقی« یاد 
می شود. »ابوعمر بن محمد القزوینی«، نام معمار سازنده  این مسجد تاریخی است که برفراز محراب و در قسمت پایینی کتیبه  دور گنبد، ثبت شده است.این اثر ملی در اوایل قرن ۶، در سال ۵۰۸ 
هجری قمری، به فرمان »ابونصر ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بابا عبدالملک«، در زمان حکومت »ابوشجاع محمد بن ملکشاه سلجوقی« احداث شده که نام وی در کتیبه  دور گنبد و همچنین در 
اطراف محراب، حک شده است. صحن و شبستان وسیع، گنبد آجری بسیار بزرگ، کتیبه های آجری متعدد و تزیینات بسیاری که بر مسجد انجام شده ، از ویژگی های بارز مسجد جامع است.

    مناره گلپایگان
یکی از بلندترین سازه های تاریخی ایران، با ۱۸ متر ارتفاع، در شهرستان گلپایگان قرار دارد که به »مناره  گلپایگان« یا »میل گلپایگان« نیز شهرت دارد. این اثر تاریخی که متعلق به دوران 
سلجوقیان است، با قدمتی بالغ بر ۹ قرن، شاهد رخدادهای مختلف تاریخی است و به نظر می رسد با روشن کردن چراغ برفراز آن، همچون راهنمایی برای کاروانیان بوده است. میل 
گلپایگان دارای دو در، پلکانی داخل مناره، کتیبه ای به خط کوفی بدون تاریخ، منقوش به آیات قرآن به خط کوفی و نیز دو راه پله با ۶۴ پله است که احتماال دوران ساخت آن، متقارن با 

احداث مسجد جامع و بازار چهارسوق است.

بازار چهارسوق گلپایگان
»بازار سنتی« شهرستان گلپایگان که به »بازار چهارسوق« نیز شناخته می شود، متشکل از بخش هایی همچون بازار مسگرها، بازار اصلی، بازار گیوه دوزان، بازار کوزه گرها، بازار فرش فروشان و 
بازارهای متعدد دیگری به همراه چند پاساژ است. این مجموعه  دارای دهانه ای با وسعت بسیار و طاق بندی و سقف ضربی آجری است که بیانگر معماری ساختمان های دوران سلجوقی است؛ 
اهمیت این بازار نیز با توجه به معماری انجام شده در آن و نیز موقعیت مکانی آن است که همانند پلی موصالتی بین مسجد جامع و مناره  گلپایگان، عمل می کند. سازندگان این اثر ۴۰۰ ساله، آن را 
همانند دیگر بازارهای سنتی کشور، با طاق  آجری، تعبیه  فضاهای جانبی همچون چای خانه و تیمچه، بنا کرده اند که از گذشته تا به امروز، یکی از مراکز اصلی تجاری در گلپایگان محسوب می شود.

دریاچه سد گلپایگان
یکی دیگر از جاهای دیدنی گلپایگان سازه ای است متعلق به اوایل قرن ۱۴ خورشیدی که به »سد گلپایگان« نام گرفته است. فرآیند  ساخت این سد که عنوان نخستین سد مخزنی خاکی 
و نیز اولین سد مدرن ایران را به خود اختصاص داده ، از سال ۱۳۲۳ شمسی شروع و در سال ۱۳۳۶ به اتمام رسید. این سد با استفاده از روش های سنتی احداث شده که امروزه ظرفیت 
مخزن آن با حدود دوبرابر افزایش نسبت به زمان ساخت، بالغ بر ۴۲ میلیون متر مکعب است. این سد زیستگاه آبزیانی همچون سوف، کپور، ماهی سفید رودخانه ای و ماهی قزل آالست 

که نوع سفید و قزل آالی آن بسیار مرغوب است. این اثر ارزشمند با ارتفاعی برابر با ۵۷ متر، در ۲۵ کیلومتری گلپایگان و در نزدیکی روستای »اختوان«، بر رودخانه  »قم رود« قرار دارد.

ارگ تاریخی گوگد
»ارگ تاریخی گوگد«، بنایی است کهن، عظیم و ساخته شده از خشت و گل که دارای قدمتی بالغ بر ۴۰۰ سال است و در پنج کیلومتری مسیر گلپایگان به تهران و درون شهری به همین 
نام واقع شده است. با توجه به اسناد ثبت شده ارگ که دارای پیشینه ای نزدیک به ۱۳۰ سال است، چنین به نظر می رسد که نیمی از ساختمان ارگ، مهریه  همسر »علیخان« است که 

توسط وی، به همسرش واگذار شده ؛ بنابراین از آن زمان این ارگ به »ارگ علیخانی« نیز شهرت یافت.

ارگ گوگد گلپایگان در تابستان کاروان سرا و در زمستان دژی دفاعی بود
جالب است بدانید که کاربری ارگ با توجه به شرایط سیاسی، کامال متفاوت بوده است. به گونه ای که در زمان صلح به عنوان کاروان سرا و در زمان جنگ به عنوان دژی نظامی مورد استفاده 
قرار می گرفت. این اثر ملی دارای در ورودی، حوض آب، شاه نشین، سیستم امنیتی )سوراخ هایی بر دیوارهای بلند وجود دارد که سیستم امنیتی هشدار دهنده بوده است(، چاه، چندین 

بنا در پیرامون فضای داخلی، طبقاتی در باال و پایین ارگ و بخش های دیگری است که امروزه پس از بازسازی به عنوان مهمانسرا، میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.

کبوترخانه گلپایگان
شهر گلپایگان یکی از مناطقی است که می توان در آن بناهای خشتی بزرگ متعددی را یافت که با معماری جالب و منحصربه فرد، توجه هر گردشگری را به خود، جلب می کنند. این بناها 
که به »کبوترخانه« شهرت دارند، از گذشته های دور به همت کشاورزان احداث شده است تا هم پناهگاهی امن برای کبوتران باشد و هم کشاورزان بتوانند عالوه بر رهایی از شر آفت های 
زمین های شان، از فضوالت پرندگان به عنوان کود، استفاده کنند.معماری صورت گرفته در این بناها به گونه ای است که هیچ پرنده  شکاری همچون قوش، جغد و کالغ، به هیچ طریقی 
نمی توانستند به داخل وارد شوند. همچنین، نوع طراحی آن ها به صورتی است که در تابستان بسیار خنک و در زمستان گرم و راحت بوده است. از ویژگی های این سازه ها، یکی بودن قطر 
سوراخ هاست که از تنبوشه یا همان لوله های سفالی بهره برده شده است. نه تنها پرندگان شکاری، بلکه دیگر حیوانات شکاری از جمله روباه، گربه، مار، موش و در برخی موارد حتی انسان 

نیز موفق به ورود نمی شدند. این همه تمهیدات و فنون به کار برده شده در ساخت این عمارات، در نوع خود جالب، حیرت انگیز و قابل تحسین است.

غار قلعه جمال
غار قلعه جمال از جمله غارهای استان اصفهان است که در کوهی به همین نام در پنج کیلومتری جنوب غربی گلپایگان واقع شده است و از دیدنی  های طبیعی و شگفت انگیز این شهر به شمار می آید.

کوه الوند
کوه الوند یکی دیگر از جاذبه های طبیعی و پرابهت گلپایگان است که در شمال غربی آن واقع شده است و از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده می شود. ارتفاع بلندترین نقطه این کوه به ۳۱۱۱ متر 
می رسد و در بین محلی ها به نام »کلنگ سیاه« شناخته می شود. در دامنه های جنوبی این کوه، چشمه ای زیبا و چهارفصل به نام »چشمه خضر« قرار دارد که بازدید از آن خالی از لطف نیست. 

گلپایگان، سرزمین چهار اقلیم ایران زمین، از شهرهای تاریخی و قدیمی کشور است که در استان اصفهان قرار دارد. به نظر می رسد پیشینه  تاریخی این شهر به زمان حکومت سلسله  کیانیان، دوران پارینه سنگی میانه و نوسنگی بازمی گردد که در گذشته به »وردپاتکان« یا »سرزمین گل های سرخ«، شهرت 
داشته است. روایات جالبی در مورد پیشینه  این شهر تاریخی وجود دارد. برخی معتقدند که »همای چهرزاد«، شاه بانوی کیانی )دختر بهمن کیانی(، این شهر را احداث کرده و نام خود، »چهرزادگان« را بر آن نهاده است. گروه دیگری بر این باورند که در اواخر حکومت ساسانیان این شهر به »گردپادگان« به معنای 

»کوهپایه« شهرت داشت. »جربادگان« و »گلپادگان« از دیگر نام های این شهر در ادوار مختلف است. در ادامه با برخی از مکان های دیدنی و تاریخی این شهرزیبا بیشتر آشنا می شویم.



سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد شهید اصفهان به نایین
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برای بررسی مشکالت و خدمت رسانی به خانواده های شهدا و جامعه ایثارگری به شهرستان نایین سفر کرد.

به گزارش صداوسیما،  مسعود احمدی نیا هدف از سفر به این شهرستان را ابتدا نگاه راهبردی و کارشناســی به ساماندهی گلزار مطهر شهدا و تامین و جانمایی 
مسکن ایثارگران عنوان کرد.وی همچنین در جلسه ای با محسن فیروزی، فرماندار شهرستان نایین دیدار و برای بهبود سطح همکاری ها، هماهنگی ها، کمبود ها 
و مشکالت تبادل نظر و گفت وگو کرد.احمدی نیا ســپس همراه با امام جمعه شهرستان با زیارت آســتان مقدس امامزاده سلطان سید علی )ع( نایین و ادای 
احترام به مقام واالی شهدا از روند بهسازی و توسعه گلزار شهدای این شهرستان بازدید کرد.وی با حضور در منزل خانواده معظم شهیدان اشکستانی، با مادر و 

همسر شهید نیز دیدار و گفت وگو کرد.

رعایت توصیه های پلیس، مانع فرصت ارتکاب جرم 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد که با رعایت و به کارگیری 
توصیه های ایمنی پلیس، مانع ایجاد فرصت ارتکاب جرم برای بزهکاران شوند.سرهنگ حسین ترکیان 
گفت: باوجودآنکه گروه های گشت کمین و شکار پلیس آگاهی همواره به منظور برقراری امنیت مردم در 
سطح استان فعال است و از تمام ظرفیت و امکانات برای پیشگیری از وقوع جرائم استفاده می شود، 
ولی بازهم کاهش وقوع انواع جرائم نیازمند هوشــیاری و همکاری شــهروندان است.به طور مستمر 
گزارش های متعددی مبنی بر سرقت منازل، اماکن خصوصی، خودرو و موتورسیکلت، مغازه، سرقت های 
خشن، جیب بری و کیف قاپی به پلیس اعالم می شود و مورد پیگیری قرار می گیرد.وی از دیگر موارد به 
کالهبرداری در فضای حقیقی و مجازی اشاره کرد و گفت: یکی از این موارد کالهبرداری تلفنی است که 
در قالب تماس با افراد و به کارگیری عناوینی همانند برنده شدن در قرعه کشی، مسابقات تلویزیونی و یا 
کمک هزینه سفر افراد را ترغیب به انتقال پول به شیوه کارت به کارت و از دستگاه خودپرداز و اغفال آن ها 
با دریافت اطالعات حساب شان می کنند.ترکیان دراین رابطه به شــهروندان توصیه کرد که به این گونه 
تماس ها اعتماد نکنند و مطمئن باشند شیوه پرداخت جایزه از طرق نهاد ها و ادارات به صورت حضوری 
و نه از طریق دستگاه های عابربانک است.ســرهنگ ترکیان همچنین درباره افزایش کالهبرداری های 
اینترنتی نیز به شهروندان هشدار داد و گفت: بسیاری از مجرمان در فضای مجازی با عنوان فروشنده و یا 
خریدار خود را نشان می دهند و با شیوه های مختلف به ترغیب افراد برای واریز پول در قالب بیعانه با ارائه 
رسید های جعلی می پردازند.وی به جدیت پلیس در شناسایی و برخورد با سارقان در حرکت در استان 
پرداخت و گفت: طی مدت سه ماه اول امسال بالغ بر ۴٨ باند سرقت در استان متالشی شدند که نزدیک 
به ٨٨ درصد آن ها سابقه دار بودند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان در ادامه از شهروندان درخواست 
کرد که ضمن خود مراقبتی و حذف بستر های وقوع جرم، موارد مشکوک را به شماره تلفن ۱۱۰ اطالع دهند.

 
رقابت ۸۷ هزار داوطلب اصفهانی در کنکور ۱۴۰۱ از امروز؛

آغاز ماراتن نفسگیر
۸۷ هزار و ۶۱۱ داوطلب در پنجاه و دومین آزمون سراســری کشــور در اســتان اصفهان با هم به رقابت 
می پردازند.پنجاه و دومین کنکور سراسری کشور در روزهای چهارشنبه تا شنبه )هشتم تا یازدهم تیرماه( 
با حضور یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ داوطلب در گروه های مختلف در سراسر کشور برگزار می شود که 
در مقایسه با سال گذشــته با افزایش ۹.۲ درصدی همراه است. کنکور ۱۴۰۱ در ۴۱۷ شهرستان و بخش 
مختلف کشور برگزار می شود و امسال ۱۷ حوزه آزمونی خارج از کشور در ۱۵ کشور خارجی پذیرای داوطلبان 
خواهد بود.به طور کلی تعداد داوطلبان خانم در کنکور امســال، ۹۱۵ هزار و ۴۱ نفر و تعداد داوطلبان آقا 
۵۷۴ هزار و ۱۷۹ نفر است که بر این اساس ۶۱ درصد کنکوری های امسال را زنان و ۳۹ درصد را نیز آقایان 
تشــکیل می دهند.اصفهان با حدود ۱۷۰ دانشگاه و موسســه آموزش عالی با ۲۰۰ هزار دانشجو و هفت 
هزار عضو هیئت علمی، دومین استان دانشگاهی کشــور است که حدود هفت درصد از کل دانشجویان 
کشور را در خود دارد. در کنکور سراسری امسال، ا۸۷ هزار و۶۱۱ داوطلب در استان اصفهان با هم به رقابت 
می پردازند.رییس ستاد آزمون های استان اصفهان در توضیح جزییات برگزاری کنکور امسال در استان 
اصفهان به ایسنا، گفت: در آزمون سراسری امسال ۸۷ هزار و۶۱۱ داوطلب در ۲۷ شهر استان اصفهان با 
هم به رقابت می پردازند که از این میان، ۵۴ هزار و ۳۲۴ داوطلب زن و ۳۲ هزار و ۲۸۷ نفر مرد هستند.

رضاعلی نوروزی افزود: بیشترین تعداد داوطلب در گروه علوم تجربی ۳۱ هزار و ۸۳۲ نفر است که نزدیک 
به نیمی از داوطلبان را تشکیل می دهد.وی توضیح داد: داوطلبان در ۳۱ حوزه اصلی در استان اصفهان با 
هم به رقابت می پردازند که در شهر اصفهان و در روز چهارشنبه)امروز(، حوزه آموزش و پرورش، دانشگاه 
اصفهان و دانشگاه شهید اشــرفی اصفهان میزبان داوطلبان خواهند بود. در روز پنجشنبه نیز داوطلبان 
در گروه علوم انسانی  در حوزه های آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور اصفهان، شهید اشرفی اصفهانی 
و صنعتی و اصفهان و در گروه ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان و معلولین در دانشگاه اصفهان شرکت 
خواهند کرد. آزمون روز جمعه در حوزه های آموزش و پرورش، دانشگاه اصفهان، صنعتی، شهید اشرفی و 
خوراسگان و آزمون روز شنبه  نیز در دانشگاه اصفهان، آموزش و پرورش و دنشگاه پیام نور برگزار می شود.

تجلیل از فعاالن 
و دست اندرکاران 

نمایشگاه قرآن اصفهان
طی مراسمی از فعاالن و دست اندرکاران 
هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت 

اصفهان تجلیل شد.

وز عکس ر

چهره روزبا مسئولان

مدیرکل زندان های استان خبرداد:

 نجات ۲۱ نفر به طورقطعی
 از قصاص

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت:  
با تــالش مــددکاران، خیران و مســئوالن 
زندان های استان، در ســال گذشته از میان 
محکومان به قصاص، ۲۱ نفر به طورقطعی از 
قصاص نجات یافتند و حکم ۱۳ زندانی دیگر 
به صورت مشروط با ادامه پیگیری ها به قطعی 
تبدیل خواهد شد، همچنین در دو ماهه اول 
سال جاری پنج نفر دیگر نیز از قصاص نفس 
و دو نفر نیز به طور مشــروط رهایی یافتند.

علیرضا بابایی با اشــاره بــه برنامه های اجرا 
شده برای آزادی زندانیان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
اظهار کرد: در سنت حسنه آزادی زندانیان با 
کمک خیران و نیکوکاران اصفهانی در ســال 
جاری حدود ۴۰ جشــن گل ریزان در استان 
برگزار شد که ماحصل آن آزادی ۳۲۴ زندانی با 
کمک حدود ۶۴ میلیارد تومان بوده است.وی 
افزود: در سال گذشته ۱۲۶ زندانی با مبلغی 
حدود ۲۳ میلیارد تومان و در ســال ۹۳، ۲۸ 
زندانی با مبلغ حدود پنج و نیم میلیارد تومان 
از زندان های استان آزاد که در سال جاری با 
رشد ۱۰ برابری نسبت به سال ۹۳ روبه رو بوده 
است.مدیرکل زندان های استان اصفهان در 
ادامه با اشاره به نقش مهم خیران و مددکاران 
در اخذ رضایت از شکات، تصریح کرد: در سال 
گذشته ۵۲۰ نفر با مبلغی حدود ۱۱ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومــان از زندان ها رهایی یافتند 
و در مدت سه ماهه گذشته نیز ۲۴۰ نفر با ۴۶ 
میلیارد و ۸۳۰ میلیون از بند رهایی و به آغوش 
خانواده بازگشته اند.وی گفت: در جلسه های 
صلح و سازش شورای حل اختالف شعبه ۲۱ 
مستقر در زندان با همکاری موسسه خیریه 
حضرت امام موسی کاظم )ع( در سال قبل 
۵۲۰ نفر و امسال ۶۸ نفر را از زندان های استان 
آزاد و به آغوش خانواده هــا بازگرداند.بابایی 
ادامه داد: شوراهای حل اختالف چهارده گانه 
در زندان های اســتان نیز در ســال گذشته 
یک هزار و ۹۳ نفر و در دوماهه ســال جاری 
تعداد ۳۴۵ نفر را به آغوش خانواده و جامعه 

بازگرداند.

مسئول انتشــارات ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان از رونمایی مجموعه کتاب 
۱۰  جلدی »آقای بهشتی )ره(« هم زمان با سالروز 
شهادت آیت ا... سید محمد بهشتی در هفتم تیرماه 
خبر داد.مظاهر مهرابی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: مجموعه کتاب »آقای بهشتی )ره(« در ۱۰ جلد 
شامل عنوان های ادب آقای بهشــتی، اقتدار آقای 
بهشتی، اندیشه آقای بهشتی، بردباری آقای بهشتی، 
خلوص آقای بهشتی، سادگی آقای بهشتی، معنویت 
آقای بهشتی، عدالت آقای بهشتی، مدیریت آقای 

بهشتی و نظم آقای بهشتی است که در حدود ۴۸۰ 
صفحه از سوی انتشارات سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و شهرداری اصفهان منتشرشده است.وی اضافه کرد: 
حســین حمیدی گردآوری و تحقیق این مجموعه 
کتاب را به عهده داشته اســت که عالوه بر گردآوری 
اطالعات، از عکس های قدیمی بخش های مختلف 
زندگی شهید دکتر بهشتی نیز استفاده کرده است، 
همچنین کتاب ها با بیان خاطراتی از شهید بهشتی 
از زبان برخی اعضای خانواده، نزدیکان و آشــنایان 
همراه است.مسئول انتشارات ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
انتقال آموزه های معرفتی این شهید بزرگوار، آشنایی 
نسل جدید با ویژگی های شــخصیتی و سیره این 
شخصیت تاریخی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
هفتم تیر از اهداف تهیه و تدوین این مجموعه است، 
گفت: در بخشی از مقدمه این مجموعه آمده است 

که این مجموعه شرح حال صفات بارز و ویژگی های 
اخالقی شهیدی از شهدای انقالب اسالمی است که 
سید شهیدان انقالب لقب یافت. بهشتی یک ملت 
بود، جمله معروف امام خمینی )ره( پس از شهادت 
دکتر بهشتی است. به راســتی چگونه می شود یک 
انســان به تنهایی یک ملت باشــد و مجموعه ای از 
ویژگی های انســانی، اخالقی، فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی را دارا شود؟ این مجموعه در کمترین زمان 
ممکن به معرفی آقای بهشــتی می پردازد.مهرابی 
ادامه داد: مجموعه ۱۰  جلدی »آقای بهشتی)ره(« 
هم زمان با هفتم تیرماه، سالروز شــهادت آیت ا... 
سید محمد بهشتی و ۷۲ تن از یاران او، به همت مرکز 
تخصصی انتشارات ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری خانه فرهنگ 
شهید بهشــتی)ره( اصفهان و اداره فرهنگی منطقه 

یک شهرداری اصفهان رونمایی می شود.

رونمایی از مجموعه کتاب آقای بهشتی

چهارشنبه 8 تیر  ۱40۱ / ۲9 ذی القعده ۱443 / 9 ۲ ژوئن ۲0۲۲ / شماره 3564
رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مطرح کرد:

وضعیت بغرنج دفاتر اسناد رسمی 
رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به تصویب تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار در مجلس، گفت: اجرای این قانون و جذب ساالنه سردفتران اسناد رسمی 

باعــث ورشکســتگی و تعدیل نیروی 
دفاتر اسناد رسمی و یا سوق دادن آنها 
به تخلف می شود.ســیامک بهارلویی 
با اشــاره به اینکه دفاتر اســناد رسمی 
وظیفه رســمیت بخشــیدن به اعمال 
حقوقــی مــردم را دارند تــا رفتارهای 
حقوقی مــردم نظم پیدا کننــد، گفت: 
جایگاه دفاتر اسناد رسمی در جامعه ما 
به خوبی شــناخته نشده است. در تمام 
دنیا ســند رســمی جلوی ورود پرونده 

به محکمه را می گیرد و از نظر حقوقی نیز سند رسمی الزم االجراســت، یعنی نیازی نیست مقام 
قضایی دستور اجرا بدهد.رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان افزود: اگر سند 
رسمی جایگاه خودش را در کشور ما پیدا کرده بود، شــاهد چنین آشفتگی در ورودی پرونده ها 
به محاکم قضایی نبودیم.وی با بیان اینکه در کشور ما دفاتر اســناد رسمی در عین کار مهمی که 
بر عهده دارند تعرفه های بســیار پایینی دارند، تصریح کرد: بر اساس قوانین ما که مربوط به یک 
قرن پیش است، تعرفه ها هر چهار سال یک بار بازبینی می شــود، درحالی که تورم در نظر گرفته 
نشده است.بهارلویی همچنین با اشاره به تصویب تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در مجلس، 
گفت: بر اساس این قانون هرسال ســردفتر جذب می شود، درحالی که بعد از اینکه پلیس بدون 
پشتیبانی قانونی، صدور سند خودرو را غیرضروری دانســت درآمد دفاتر اسناد رسمی به شدت 
کاهش یافت و با این وضعیت که بسیاری از سردفتران در آستانه استعفا هستند، در این شرایط 
جذب سردفتران جدید چه معنایی دارد؟وی ادامه داد: مطمئن بودیم شورای نگهبان این قانون را 
تایید نمی کند، ولی تایید شد. اجرای این قانون دو نتیجه دارد؛ یا دفاتر اسناد رسمی ورشکسته و 
مجبور به تعدیل نیروهایشان می شوند و یا بسیاری از افراد را به سمت فساد و جعل و کالهبرداری 
سوق خواهد داد.رییس هیئت مدیره کانون ســردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه در حال 
حاضر دفاتر اســناد رســمی وضعیت بغرنجی دارند، گفت: اجرای این قانون تبعات بسیار بدی 
خواهد داشت، حتی در همین چند ماه اخیر دفاتر اسناد رســمی مجبور به تعدیل  نیروهای شان 
شده اند.وی گفت: هم اکنون ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان و ۲۵۰ دفتر در شهر اصفهان داریم. 
قانون قبل بسیار حکیمانه تدوین شده و پیش بینی شده بود در شهرها به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر 
یک دفترخانه وجود داشته باشد، بنابراین تعداد دفترخانه ها به جمعیت شهر بستگی داشت، اما 
قانون جدید مجلس باعث می شود بدون ظرفیت دفترخانه دایر شود.بهارلویی گفت: قانون ثبت 
یکی از بهترین قوانین ماست، اما بخش هایی از آن نیاز به بازنگری دارد. لوایحی در مجلس برای 
بازنگری قوانین ثبت مطرح اســت، اما همچنان خاک می خورد. بااین وجود اتقان و اســتحکام 
قدرت قانون ثبت باعث شده تا االن کشش داشته باشد.وی با اعتقاد بر اینکه هزینه ای که مردم 
می دهند در برابر نتایج سند رســمی بسیار ناچیز اســت، گفت: مردم با دفاتر اسناد رسمی زاویه 

ندارند، اما ظرفیت ها و استعداد دفاتر اسناد رسمی برای مردم تبیین نشده است.
رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اســتان در مورد اظهارنظر پلیس راجع به عدم 
نیاز ثبت سند رســمی برای مالکیت خودرو، گفت: وظیفه پلیس بر اساس قانون مشخص است 
و اگر قرار بر انتقال مال باشد یک کار پلیسی نیست، بلکه حقوقی است. پلیس صالحیت انتقال 
مالکیت یک مال را ندارد و مدت زیادی نمی گذرد که همه متوجه این موضوع می شوند. قانون هم 

هنوز دفترخانه را برای انتقال سند خودرو رسمیت می شناسد.

مسئوالن از افزایش شیوع آسیب ها و مشکالت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین اصفهان می گویند؛

رخنه درد از حاشیه به متن

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
می گوید حاشیه نشینان دارای مشکالت متعدد فرهنگی 
هستند این در حالی است که تعداد کانون های توزیع و مصرف مواد مخدر 
در مناطق حاشیه نشین بیشتر از نقاط دیگر است. محمدرضا جان نثاری 
با بیان اینکه شیوع آسیب ها و مشکالت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین 
رو به افزایش اســت، عنوان کرد: بــرای رفع معضل اعتیــاد در مناطق 
حاشیه ای برنامه هایی داریم .ســاکنان مناطق حاشیه نشینی گاهی از 
افرادی هستند که به خاطر سخت شدن شــرایط زندگی و نبود شغل در 
روستاهای خود، مجبور به مهاجرت و سکونت در حاشیه شهر شده اند که 
شرایط نامناسب در این مناطق خود دلیل روی آوری آن ها به مواد مخدر 
اســت.وی در ادامه به موضوعی نگران کننده اشــاره کرد و گفت: ســن 
مصرف کنندگان مواد مخدر پایین آمده و شــاید مهم ترین علت اصلی 
روی آوری نوجوانان بــه اعتیاد نبود فضای تعامــل و ضعف گفت وگو با 
یکدیگر باشد.جان نثاری همچنین در خصوص خطر گرایش به مواد مخدر 
در میان نوجوانان، گفت: فضای مجازی فضای ولنگاری است که هیچ حد 
و مرزی ندارد و آسیب های بسیار زیادی در این فضا وجود دارد. قبل از 
کرونا بیشتر خانواده ها سعی می کردند بچه های خود را از این فضا دورنگه 
دارند؛ اما در دوران کرونــا همه وارد فضای مجازی شــدند بدون اینکه 
آموزش و نظارتی صــورت گیرد. ما بیش از دو ســال فرزندان مان را در 

معرض فضایی قرار دادیم که بمباران می شــدند، از آن طرف فضاهای 
معنوی دچار محدودیت هایی شد؛ بنابراین امروز باید در زمینه آموزش و 
فرهنگ سازی نســل آینده بیش ازپیش تالش کنیم.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان افزود: بالغ بر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر از جمعیت استان اصفهان بین ۱۵ تا ۶۵ سال سن دارند که از این تعداد 

به طور تخمینی ۱۲۰ هزار نفر معتاد هستند.
جان نثاری گفت: از کل جمعیت معتاد استان، بالغ بر چهارهزار نفر معتاد 

متجاهرند که سرپناهی ندارند و کارتن خواب هستند.

مخدرهای صنعتی درحال  رشد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با بیان اینکه 
هنوز مواد مخدر سنتی و تریاک بیشترین مصرف مواد است، گفت: آمار 
دقیقی وجود ندارد؛ اما به نظر می رســد ســهم صنعتی ها هر روز بیشتر 

می شود و سن اعتیاد نیز در حال کاهش است.
محسن یار محمدیان عنوان کرد:  بیش از هزار تن مواد مخدر پارسال در 
کشور کشف شد که سهم استان اصفهان در این زمینه بیش از ۵۰ تن بود 

و به طور میانگین معادل پنج درصد کشفیات کشور را شامل می شود.
یار محمدیان با بیــان اینکه تالش کرده ایم زمینه های فســاد را برطرف 
و قیمت ها را متعــادل کنیم، گفت: هزینه نگهــداری در کمپ های ترک 

اعتیاد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود کــه اخیرا به یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان افزایش یافت. بااین وجود پیشنهاد افزایش قیمت داده شده، 
هرچند بناست این مراکز بنا بر مکانیزم هایی درجه بندی شوند، به طوری 
که بهزیستی وضعیت کمپ ها را مشــخص کند و دقیقا مشخص کنیم 
هر کمپی چه خدماتی می دهد و بر اســاس آن درجه بندی و عدد و رقم 
مشخص شود. پس امکان دارد اگر کمپی رتبه باالتری بگیرد بتواند هزینه 

بیشتری دریافت کند.
یارمحمدیان با بیان اینکه هنوز آمار مصرف مواد مخدر ســنتی بیشتر از 
صنعتی و بیشترین مصرف تریاک است، خاطرنشان کرد: بااین وجود 
سرعت مصرف مواد مخدر صنعتی زیاد است و امکان دارد روزی مصرف 
مواد صنعتی بیشتر شــود.یار محمدیان با بیان اینکه حوزه مواد مخدر 
به عنوان یک حوزه فرابخشی است و یک بخش به تنهایی نمی تواند در این 
زمینه کار کند، افزود: ۱۸ دستگاه در این شورا حضور دارند و همه آن ها باید 
به خوبی به وظایف خود عمل کنند و درصورتی که حتی یک دستگاه نسبت 
به وظایف خود کوتاهی کند عملکرد بقیه با مشکل مواجه خواهد شد.وی 
گفت: سازمان های مردم نهاد  هم به عنوان حلقه واسطه بین دولت و مردم 
هستند و کمیته مشــارکت های مردمی و سمن ها به عنوان زیرمجموعه 
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هســتند که این کمیته 
به عنوان مهم ترین کمیته ای که در زمان حاضر فعال است و دعوتی از حدود 
۱۰۰ سمن استان به عمل آمده تا تقسیم کاری در این زمینه با آن ها انجام 
شود.دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار 
داشت: موازی کاری هایی در برخی ســازمان های مردم نهاد  وجود دارد 
که این گونه کارها در مواقعی مشکالتی را به وجود می آورد و به دنبال این 
هستیم که همه را حول یک محور هماهنگ کنیم تا بتوانیم شهر و استان 

را ازنظر آسیب ها و به ویژه آسیب های حوزه مواد مخدر بهبود ببخشیم.
وی ادامه داد: سند اجتماعی شدن حوزه مواد مخدر از چند سال گذشته 
ابالغ شده و باید مردم را در این زمینه مشارکت دهیم و مردم در صحنه وارد 
شوند و شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به طورجدی به این حوزه 

ورود پیدا کرده است.
یار محمدیان با اشاره به چالش های داخلی در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
اضافه کرد: کوتاهی هایی در حوزه پیشگیری به عنوان مهم ترین حوزه در 
این راه انجام شده است البته کارهای بسیاری هم صورت گرفته و نباید 
دســتگاهی را در این زمینه متهم به کوتاهی کنیم؛ اما بهتــر از این ها در 
حوزه خانواده و مخاطب  هستند و  کانون های مختلف جامعه، دانشگاه و 
مدارس باید بهتر از این کار کنند.به گفته وی، مسائل مالی دستگاه ها هم 
مشکلی در این زمینه است و کمبود بودجه و امکانات آن ها را در عمل به 

وظایف شان در زمینه مبارزه با مواد مخدر با مشکل مواجه کرده است.  

با مسئولان جامعه
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تیکی تاکا تمام شد؛ مسی، ژاوی و اینیستا دیگر نیستند
رونالد کومان، سرمربی سابق بارسلونا، در گفت وگو با یک شــبکه تلویزیونی در اسپانیا انتقادات 
تندی به این باشگاه و مدیریت آن وارد کرد. کومان در این برنامه مدعی شد علت اصلی مشکالت 
امروز بارسا این اســت که بلوگرانا در گذشــته زندگی می کند.کومان در این برنامه گفت: فوتبال 
امروز فیزیکی تر از روزهای اوج تیکی تاکاســت ولی بارســا نمی خواهد این واقعیت را قبول کند. 
کومان انتقاداتی هم به الپورتا ،رییس باشــگاه وارد کرد و گفت اینکه رییس یک باشگاه از مربی 
خود راضی نباشد طبیعی اســت ولی نباید این عدم رضایت رسانه ای شود چرا که بیشترین ضرر 

را تیم متحمل خواهد شد.
 Esport3 رونالد کومان، هشت ماه بعد از کنار گذاشته شدن از سرمربی گری بارسا، در گفت وگو با 
گفت:»یکی از مشکالت بارسا این است که در گذشته، در دوران تیکی تاکا زندگی می کند. فوتبال 

امروز تغییر کرده وفیزیکی تر شده، شما دیگر ژاوی، اینیستا، و مسی را ندارید.«
 

فسخ قرارداد رم با بارسا؛ به خوان گامپر نمی آییم
مدیران باشگاه رم تصمیم گرفتند قرارداد این تیم برای حضور در جام خوان گامپر را لغو کنند.جام 
خوان گامپر قرار بود به رسم هر ســال پیش از آغاز رقابت های اللیگا در نوکمپ برگزار شود.  حاال 
بارسا با انتشار بیانیه ای رسمی تایید کرد که رم در این جام که قرار بود در تاریخ شش آگوست در 
ورزشگاه نوکمپ برگزار شود شرکت کند و تصمیم به فسخ قراردادش با این باشگاه گرفته است. 
در این بیانیه آمده:» باشگاه بارسلونا اعالم می کند که آ.اس رم تصمیم به لغو یک طرفه قراردادی 
که از سوی دو طرف برای برگزاری جام خوان گامبر در تاریخ شش آگوست در نوکمپ امضا شده 
بود، گرفته و دلیلی هم برای این موضوع اعالم نکرده اســت. این باشگاه به دنبال یافتن حریفی 

جدید برای برگزاری این بازی در تابستان امسال است.«
 

مقصد عجیب برای ستاره جنجالی
لوییز سوارز در یک قدمی تیم ریورپالته آرژانتین است.در حالی که فصل پیش رو به جام جهانی 
منتهی می شــود و اکثر بازیکنان برای حضور در این رقابت ها در نظر دارند در تیم های اروپایی به 
فوتبال ادامه دهند، موندو دپورتیوو و برخی دیگر از خبرگزاری های آرژانتین مدعی شده اند لوییز 
سوارز در آستانه پیوستن به ریورپالته آرژانتین است! این در حالی است که فابریتزیو رومانو مدعی 
شده بود او به لس آنجلس اف سی خواهد پیوست ؛اما گفته می شود خبر انتقال سوارز به باشگاه 

آرژانتینی به صورت رسمی منتشر خواهد شد!
 

خیانت دوباره وینگر آبی ها به همسرش
فیل فودن پس از دعوا با همســرش از ساحل اختصاصی اخراج شــد. همسر فیل فودن، وینگر 
منچسترسیتی ، وقتی فودن در حال شنا کردن بوده گوشی همراه او را چک می کند و متوجه پیام 

های عاشقانه ای از فرد دیگری به فیل می شود. 
ربکا که با دیدن این صحنه بســیار عصبانی می شــود در مقابل دید مردم به فیل مشت می زند و 
فودن مجبور می شود که ساحل را ترک کند. فودن، ۲۲ ساله و همسرش، ربکا کوک، ۲۲ ساله، از 
نوجوانی با هم آشنا شدند و دو فرزند دارند.به گفته شــاهدان، ربکا در حالی که گوشی فیل را در 

دست داشت فریاد زد: فکر می کنی من احمق هستم؟
 با این وضعیت به جایی نمی رســیم این اتفاق قبال هم تکرار شــده اســت. این اولین بار نیست 
که چنین اتفاقی رخ می دهد. فیل قبال هم اعتراف کرده بود که چندین بار به همســرش خیانت 

کرده است.
 

چهره روز

 2گزینه استقالل در آستانه توافق با سپاهان
مدیران باشــگاه ســپاهان در حال انجام مذاکرات جدی با مدافع فصل گذشــته این تیم هستند. محمد 
نژادمهدی، بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان در حال حاضر بازیکن آزاد است. این بازیکن هفته گذشته 
با پیشنهاد باشگاه استقالل مواجه شد، ولی هنوز با این باشگاه توافقی نداشته است. این در حالی است که 
باشگاه سپاهان طی چند روز گذشته مذاکراتی جدی و فشرده با نژادمهدی انجام داده و بر همین اساس 
یکی از مسئوالن سپاهان خبر داد که توافقات مثبتی برای ادامه این همکاری شکل گرفته و اگر اتفاق خاصی 
رخ ندهد نژادمهدی به زودی قراردادش را با سپاهان تمدید خواهد کرد. سپاهانی ها برای تقویت خط دفاعی 
این تیم در حال مذاکره با آرمین سهرابیان مدافع فصل گذشته گل گهر نیز هستند. البته طرفین در مورد برخی 
از مفاد قرارداد با یکدیگر اختالف دارند. گفته می شود سهرابیان هم یکی از گزینه های مد نظر استقالل است.

 
مهاجم محبوب هواداران ماندنی شد؛

عاشقانه آرمان - استقالل؛ دو سال دیگر تمدید شد!
مهاجم بلندقامت آبی ها قراردادش را برای دو فصل دیگر با استقالل تمدید کرد. درحالی که رودی ژستد 
به عنوان مهاجم اصلی آبی ها در پایان فصل گذشته از هواداران استقالل خداحافظی کرد و رسما از این تیم 
جدا شد، حاال قرارداد دیگر مهاجم بلندزن قهرمان لیگ تمدید شد.صفحه رسمی باشگاه استقالل با انتشار 
تصویری از توافق آجرلو، مدیرعامل باشگاه و آرمان رمضانی برای تمدید دوساله قرارداد خبر داد تا بازیکن 
محبوب هواداران رسما تا سال ۱۴۰3 در جمع آبی ها ماندنی شود.رمضانی که بعد از پیوستن مستقیمش 
از پرسپولیس به استقالل نزد هواداران آبی  محبوبیت نسبتا خوبی داشت، با به ثمر رساندن گل دقایق 
پایانی این تیم برابر شهرخودرو به محبوبیت بسیار باالیی در بین طرفداران این باشگاه دست پیدا کرد 
و حاال تمدید قرارداد با این بازیکن می تواند اتفاق خوشایندی برای آبی ها باشد تا بعد از تمدید قرارداد 

مهدی پور، حاال منتظر تمدید همکاری با سایر بازیکنانی باشند که قراردادشان به اتمام رسیده است.
 

واکنش جالب »پورعلی گنجی« به سقف قرارداد!
مدافع جدید تیم پرسپولیس با انتشار یک استوری نسبت به مواضع سازمان لیگ در خصوص سقف 
قرارداد واکنش نشان داد. انتشار نامه حیدر بهاروند به عنوان رییس سازمان لیگ خطاب به مدیران 
عامل باشگاه های لیگ برتری مبنی بر تدوین سازوکاری برای کم کردن مبالغ قراردادها و تعیین سقف 
قرارداد در صورت موافقت مدیران، واکنش های متفاوتی از سوی ارکان مختلف فوتبال به دنبال داشت.

یکی از این واکنش ها مربــوط به مرتضی پورعلی گنجــی، مدافع تیم ملی  بود کــه در ابتدای فصل 
نقل و انتقاالت به پرسپولیس پیوست. پورعلی گنجی با نوشتن جمله »ورزشکار جماعت هرچقدر بگیره 
نوش جونش« نسبت به زمزمه هایی مبنی بر تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان لیگ برتری موضع 
گرفت.این واکنش از این جهت جالب تر می شود که پورعلی گنجی هنوز قراردادش را با پرسپولیس 
ثبت نکرده و در صورتی که قوانین جدیدی از سوی سازمان لیگ ابالغ شود، ممکن است قرارداد این 
بازیکن و البته بسیاری دیگر از بازیکنانی که تا این لحظه قراردادهای جدیدی را با باشگاه های مختلف 

بسته اند، دستخوش تغییر شود.
 

حمله »سیاوش« به »مهدی پور« به خاطر »دانشگر«!
مدافع سرباز تیم استقالل با انتشار توئیتی جنجالی به هافبک این تیم کنایه  تندی زد. سیاوش یزدانی 
که بعد از شادی گل محمد دانشگر در بازی با سپاهان به تعریف و تمجید از او پرداخته بود و معتقد بود در 
اوج بی توجهی ارکان باشگاه استقالل، این بازیکن به یاد دو سرباز تیمش) یزدانی و مرادمند( است، حاال 
با انتشار یک توئیت و بازنشر آن در استوری اینستاگرام و در ادامه یک پست سعی در جبران کار دانشگر 
داشت. ماجرا از این قرار است که مهدی مهدی پور بعد از تمدید قرارداد با باشگاه استقالل با انتشار یک 
استوری بحث برانگیز جمالتی را نوشت که به نظر مخاطب آن محمد دانشگر می رسید.مهدی پور با کنار هم 
قرار دادن کلماتی چون خانواده و پول سعی داشت نشان دهد که به خاطر پول استقالل را ترک نمی کند. 

کافه ورزش

دستیار ایرانی »مورایس«، 
کاپیتان سابق سپاهان است!

هادی عقیلی می گوید اگر بــرای مربیگری در 
تیم ســپاهان به همراه محرم نوید کیا ورود می 
کرد، االن او هــم مثل این مربی ســوخت می 
شد.بازیکن اســبق تیم ملی که در برهه کوتاهی 
مربیگری در تیم ملی جوانان را در کنار سیروس 
پورموســوی تجربه کرده در گفت وگو با برنامه 
سالم صبح بخیر در مورد سپاهان و حضور مربیان 
پرتغالی در لیگ برتر ایران گفت: سپاهان همیشه 
در فوتبال ایران برای قهرمانی تالش می کرده و 
می جنگیده و این بار هم هدفش قهرمانی خواهد 
بود. در این فصل می بینیم بیشــتر اخبار نقل و 
انتقالی به حضور مربیان خارجی در فوتبال ایران 
بر می گردد. فوتبال ایران با سبک و سیاق مربیان 
پرتغالی آشناست و امیدوارم این بار هم حضور 
مربیان پرتغالی در فوتبال ایران به سود ما تمام 
شود. این موضوع لیگ را جذاب می کند و رقابت 
بین تیم های باالی جدول ســخت می شــود. 
سبک و سیاق مربیان خارجی البته نه همه، به 
فوتبال کمک می کند.هادی عقیلی در پاسخ به 
این سوال که آیا باشگاه سپاهان با او برای حضور 
در کادر فنی تیم در فصل پیش رو صحبت کرده 
است یا نه؟ گفت: حدود بیست روز پیش و بعد از 
اینکه جدایی محرم نوید کیا از تیم سپاهان قطعی 
شد آقای ساکت در خصوص حضورم در کادر فنی 
تیم سپاهان با من صحبت کرد و من هم گفتم با 
کمال میل در خدمت تیمی که محبوب من است 
و بیشــتر دوران بازیگری را در آن ســپری کرده 
ام، هستم. این اتفاق قبل از این بود که باشگاه، 
مورایس را به عنوان سرمربی جدید تیم انتخاب 
کند و االن هم منتظر خبر جدید از سوی باشگاه 
هستم. اگر تماس بگیرند که همکاری می کنم و 
اگر نه مثل همیشه برای باشگاه آرزوی موفقیت 
دارم.مدافع اسبق تیم ملی پیرامون اینکه چرا در 
سال های گذشته به همراه محرم نوید کیا وارد 
کادر فنی باشگاه سپاهان نشد؟ گفت: من قبال 
هم گفتم ورود من و محرم بــه طور همزمان به 
کادر فنی تیم سپاهان اشتباه بود. هم چنان بر 
این عقیده هســتم. من آن موقع هم می گفتم 
اگر همزمان وارد کادر فنی تیم ســپاهان شویم، 
اگر نتیجه به دســت نیاید همزمان سوخت می 

شویم. 

اخبار جهان

وز عکس ر

بیرانوند به آکادمی 
پرسپولیس رفت 

علیرضا بیرانوند به دعوت محسن 
خلیلــی، مدیــر تیم هــای پایه 
پرســپولیس، در ورزشگاه شهید 
درفشی فر حضور یافت و با اعضای 
آکادمی فوتبال پرسپولیس دیدار 

و گفت وگو کرد.

سعید صادقی با مرسدس بنز آخرین مدل، همراه با بادیگارد و البته در میان 
ازدحام جمعیتی که با وعده اینستاگرامی آرایشگر این بازیکن به کوچه پیروزان 
رسیده بودند، وارد ساختمان باشگاه شــد. ویدئوی این لحظه خیلی زود در 

فضای مجازی وایرال شد و بیشتر از اینکه جذاب باشد مایه تأسف بود.
سعید صادقی فصل خوبی در گل گهر پشــت سر گذاشت و برترین پاسور گل 
لیگ شــد. صادقی، بازیکنی تکنیکی و خالق به حســاب می آید که با وجود 
رسیدن به ۲8 ســالگی تازه همین فصل اخیر بود که توانایی هایش به چشم 
آمد و دیده شد اما واقعا این همه سر و صدا برای جذب چنین بازیکنی عجیب 

و نگران کننده نیست؟
اینکه چطور صادقی با خودروی لوکس و بادیگارد به باشگاه پرسپولیس آمد 
خودش دردناک اســت؛ اما واقعیتی برآمده از اتمســفر ایجاد شده طی سه 
هفته گذشته بود. جوی که باعث شد صادقی را تبدیل به بهترین بازیکن لیگ 
برتر کند و قیمت او را بیهــوده باال ببرد. جوی که از اینســتاگرام و تلویزیون و 
برنامه های فوتبالی اش شروع و به رسانه های نوشتاری و سایت های ورزشی 
کشید. جوی که باعث شد باشگاه های ولخرج و بی حساب و کتاب فوتبال ما 
برای چنین بازیکنی - با در نظر گرفتن تمام توانایی های فنی اش – پیشنهاد 
۲۲ میلیاردی بدهند و دســت آخر یکی از آنها برای اینکه بگوید بازی را برده با 

تمام شرط های عجیب مدیر برنامه او موفقت کند!
بله، این انتقال هر چقدر که بزرگ باشد – که واقعا معلوم نیست باشد – بیشتر 
زاییده یک اتمسفر شلوغ و هیجان زده ناشی از کوتاه نگری ها در فضای مجازی 
بود که به فضای واقعی هم رســوخ کرد و باعث شد تا پرسپولیس حین جنگ 
نقل و انتقاالتی با رقبایش در دام این فضا افتاده و به خواســته های بازیکنی 
که همین االن بهتر آن را در پرســپولیس داریــم، بیفتد.احتماال همه امروز از 
این می گویند که پرسپولیس شاه ماهی نقل و انتقاالت را صید کرد و رودست 
بزرگی به تمام رقبای متمول و پیگیر خود زد. صفحات اینســتاگرامی هم پر 
شده از کری خوانی برای اســتقالل اما این مدل انتقال های هیجانی فارغ از 

اینکه مشخص نیســت در بخش فنی با موفقیت همراه شود، عواقب دیگری 
نیز خواهد داشت.اولین و خطرناک ترین عارضه این مدل انتقال ها همین که 
بازیکنی بدون سابقه ملی و درخشش مســتمر تنها با یک فصل درخشش و 
با اســتناد به یک آمار چنین فضایی برای خود رقم می زند که همه باشگاه ها 
برایش سر و دست بشــکنند و با رقم های نجومی که حتی بهترین بازیکنان 
ایران فصل قبل خوابش را نمی دیدند به او پیشنهاد دهند.عارضه دوم می تواند 

داخلی کند و هیچ بعید در همین بدو امر پرسپولیس را دچار یک تنش 
فنی صادقی و تیم نیست این تنش غیرفنی روی بخش 

پرستاره یحیی هم تاثیر منفی بگذارد.
 بدون شــک اگر جــذب صادقی با 
رقم ۲۲ میلیارد برخی باشگاه های 

دیگر محقق نشــده باشد تنها 
چند میلیارد ناقابل پایین تر 
بــوده و صادقــی لطف 
کرده و ایــن اختالف را 
به بزرگــی و افتخارات 
پرسپولیس بخشیده 
اســت اما جذب این 
بازیکــن بــا چنین 
رقمی قطعا تراز مالی 
پرســپولیس را به 
هم خواهد ریخت 
و ایــن می تواند 
در رختکــن تیم 
مشــکالت بزرگی 

ایجاد کند.

بازیکن 20 میلیاردی چه باالیی سر شما می آورد؟

    بیزنس من های فوتبالی ایران)1(

  پول روی پول!
ایمان گودرزی  از آنجا که فوتبالی ها معموال در سال درآمد خوبی دارند، ترجیح می دهند از سرمایه  
خود استفاده کنند و بیزینسی به راه بیندازند. بعضی از آن ها معموال پول   را در حساب 
نگه نمی دارند و حداقل زمین و ماشین و خانه خرید و فروش می کنند تا سرمایه شان کم نشود. بی شک بیزینس 
من فوتبال ایران علی دایی است. اصال او بود که باعث شد تا فوتبالی ها شانس خود را در شغل های دیگر امتحان 
کنند. علی دایی از همان روزهایی که قرارداد خوب می بســت، پولش را به همراه معروفیتش وارد بازار کار کرد. 
خودش تعریف می کند حتی وقتی در آلمان بازی می کرد پول ها را به ایران می آورد و سرمایه گذاری می کرد.هم 
نسل های او مثل منصوریان، مهدوی کیا، کریمی و... هم کم و بیش بیزینس هایی می کردند. فوتبالیست های 
امروزی، اما به اندازه نسل ۹8 سرشان در بیزینس نیست. اکثر آن ها ترجیح می دهند سرمایه گذاری مطمئن 
کنند و مثال رو به کار تولیدی نیاورند. این مطلب به خوبی نشان می دهد قدیمی  ها به نسبت امروزی ها بیزینس 

من بهتری هستند. در ادامه به چند فوتبالیست برتر ایران در حوزه کسب و کار اشاره ای می کنیم:

 علی دایی، آقای پولدار فوتبال ایران
علی دایی آن روز که از اردبیل راه تهران را برای ادامه تحصیل در پیش گرفت، شاید فکر نمی کرد روزی آنقدر پولدار 
شود که مهم ترین رکن زندگی در دنیای مدرن امروز، برایش در اولویت چندم قرار بگیرد. دایی را باید مرد شماره 
یک اقتصاد فوتبال و حتی ورزش ایران دانســت. او که از کنار فوتبال به همه جا رسید و همه نیازهای مالی خود 
و اطرافیان نزدیکش را مرتفع کرد، این روزها عالوه بر عضویت در اتاق بازرگانــی تهران، به عنوان یک تاجر جوان 
همچنان به دنبال ساخت یک شهرک توریستی در اطراف چالوس است. آقای گل فوتبال سابق جهان عالوه بر 
مالکیت چندین فروشگاه و گالری کفش و لباس در مراکز خرید یوسف آباد، منیریه، میدان محسنی و میالد نور، 
نمایندگی انحصاری محصوالت آدیداس و نایک را هم در ایران دارد و در کنار اینها یک کمپانی تولید البسه ورزشی 
را هم از چند سال پیش با نام و برند خود ایجاد کرده و پوشاک ورزشی بسیاری از باشگاه ها را تولید می کند. او قبال 
نمایندگی های بیشتری داشت، ولی به خاطر تحریم ها اکثر فروشگاه ها را جمع کرده و حاال یکی در منیریه و یکی 
هم در پاساژ آرتمیس پاسداران دارد. دایی شرکت بیمه هم دارد. البته به سمت جواهرات هم کشیده شده، چون 
همسرش جزو جواهر فروش های مطرح تهران است. دایی همچنین یک کافه رستوران در برج روما کامرانیه دارد .

     خداداد عزیزی، پرحاشیه اما موفق
چهره پر دردسر، جنجالی، پرحاشیه اما با نمک دهه ۷۰ و 8۰ فوتبال ایران را هم باید یکی از مردان موفق در 
حوزه کسب و کار و فعالیت های اقتصادی دانست. او که به لطف درخشش در مسابقات مقدماتی جام جهانی 
۹8 و ثبت حماسه ملبورن به اسطوره فراموش نشدنی ما ایرانی ها بدل شد و بالفاصله راه فوتبال اروپا و کشور 
آلمان را در پیش گرفت، پس از پایان دوران حرفه ای فوتبال، اگرچه یکی از مربیان خاص و پرحاشیه اما کم 
اثر فوتبال کشور هم به شمار می رود، در طول همه این سال ها نشان داده است که شم اقتصادی خوبی دارد 
و بســیار با مهارت فکرش را در این مسیر به کار گرفته اســت. او ابتدای فعالیت اقتصادی خود را با سرمایه 
گذاری در حوزه پوشاک ورزشی آغاز کرد و همراه با مجید ســاعدی فر کمپانی تولید پوشاک »مجید« را که 

معروف ترین برند داخلی است، راه اندازی کرد.
 خداداد اما خیلی زود به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری در حوزه پوشاک وقت تلف کردن است و سرمایه 
اش را در بخش های دیگری به کار گرفت. از معامالت امالک تا ســاختمان سازی و این اواخر هم واردات 

قطعات خودروهای خارجی. 
او البته بخشی از سرمایه خود را به دبی برده و یک شرکت تولید قطعات یدکی خودرو هم در کشور سنگاپور 
احداث کرده است. این شرکت به نظر می رسد درآمد بسیاری برای حماسه ساز ملبورن دارد و او را راضی نگه 

داشته ، خداداد مدتی زیادی است که فعالیت خاصی در حوزه فوتبال ندارد.

    علی کریمی، شماره 8 پولدار
شماره هشت تاریخی فوتبال ایران، سال ها قبل پیش از آنکه ردای جادوگری بر تن کند، در کرج مسافرکشی 
می کرد. او یک پیکان گوجه ای داشت. دورانی که به عنوان یک پدیده در فتح تهران بازی می کرد. وقتی که به 
پرسپولیس هم پیوست، قبل و بعد از تمرین با ماشین خود کار می کرد تا خرج خود را دربیاورد. از آن روز که 
فوتبال و زندگی روی خوشش را به علی کریمی نشان داد، توانست به اندوخته های مالی بسیار دست یابد. 
حضور چند ساله در سطح اول فوتبال دنیا و مهم تر از آن، عقد قراردادهای میلیاردی با تیم های عربی حوزه 

خلیج فارس، رفته رفته از علی کریمی مردی پولدار و اقتصادی ساخت.
 او جدا از تمام موفقیت های ریز و درشتش در فوتبال و البته منهای تمام محبوبیتی که در این حوزه برای خود 
به دست آورد، در حوزه کسب و کار هم مردی اســت که توانایی زیادی دارد.کریمی فعالیت خود را در فضای 
اقتصادی و کسب و کار از شراکت با حامد کاویانپور در بحث ساخت و ساز آغاز کرد ولی در ادامه به تیم دو نفره 
خداد و مجید ساعدی فر در شرکت پوشاک »مجید« پیوست و سرمایه گذاری در این حوزه را آغاز کرد و امروز 

هم به تنهایی ساخت و ساز ساختمان را در دستور کار دارد.
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عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

مزیت های سرای 10 برای شهروندان 
رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به صدور 
الکترونیکی پروانه ساختمانی گفت: سیستم سرای ۱۰ در راستای بهبود و تسهیل در فرآیند صدور 

پروانه های ســاختمانی و ارتقای سطح 
کیفی خدمات الکترونیکی ارائه شــده 
به شــهروندان اصفهان راه اندازی شده 
اســت.محمدرضا فــالح در گفت وگو با 
ایمنا، با اشاره به هوشمندسازی خدمات 
در کالن شهر اصفهان، اظهار کرد: طی دو 
ســالی که دنیا از جمله ایران و اصفهان 
درگیر عوارض سنگین ویروس کرونا بود، 
ضرورت استفاده از خدمات الکترونیکی 
و حرکت به سمت شــهر هوشمند برای 

همه مسئوالن و مردم مسجل شــد.وی با بیان اینکه به همین دلیل مدیریت شهری اصفهان هم 
در صدد است که تمام خدمات شهرداری را هوشمند کند، ادامه داد: در این راستا تالش می شود تا 
حرکت از حالت سنتی به صورت هوشمند و به ساده ترین شکل ممکن در اختیار شهروندان به عنوان 
ذی نفع و بهره برداران نهایی و بدون واسطه قرار گیرد.رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: در این حالت شهروندان بدون محدودیت زمانی و مکانی 
و از طریق رایانه های شخصی و گوشی های همراه خود می توانند به آسانی از تمام خدمات شهرداری 
استفاده کنند.وی با تاکید بر اینکه موضوع یکپارچه سازی سیستم شهرسازی در دوره چهارم شورای 
اسالمی شهر اتفاق افتاد، گفت: این یکپارچه سازی سیستم شهرسازی تحت عنوان سرای هشت 
جهت سهولت فرآیند دریافت پروانه ساختمانی و هوشمندسازی کمیسیون های ماده ۱۰۰ محقق 
شد.فالح خاطرنشان کرد: این حرکت مقدمه ای برای استفاده از خدمات الکترونیکی شهروندان و 
جلوگیری از رفت وآمدهای بیهوده به شهرداری بود که این برنامه مهم تا حدودی محقق شد.وی در 
خصوص قابلیت های سرای هشت، اظهار کرد: این سیستم معایبی داشت که شهروندان و کارمندان 
را دچار مشکل می کرد، برای مثال سرای هشت وابسته به نرم افزار کمکی بود و تحت اندروید نبود، 
همچنین این سیستم از لحاظ ســرعت و امنیت کند و پایین بود و در بعضی از فرآیندها متکی به 

همدیگر بود که مسیر حرکت پرونده را در حوزه ها دچار مشکل می کرد.
رییس کمیســیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در این راستا 
شهرداری با عزم جدی شــورای اسالمی شهر بر آن شــد که سامانه هوشــمند یکپارچه سیستم 
شهرسازی و درآمد سرای ۱۰ را در مناطق شهرداری اصفهان برای سهولت کار شهروندان محقق کند.

وی خاطرنشــان کرد: سیستم سرای ۱۰ در راســتای بهبود و تســهیل در فرآیند صدور پروانه های 
ساختمانی و ارتقای ســطح کیفی خدمات الکترونیکی ارائه شده به شهروندان اصفهان راه اندازی 
شده اســت.فالح با تاکید بر پایلوت بودن بعضی از مناطق برای اجرای این طرح، گفت: این طرح 
به صورت آزمایشی در یکی از مناطق شش یا هفت به صورت پایلوت اجرایی و پس از کنترل فرآیندها 

به مناطق دیگر شهر تسری داده شد.
وی با اشاره به مزیت های سیستم سرای ۱۰ برای شهروندان، اظهار کرد: این سیستم گامی بلند در 
راستای تسریع و افزایش کیفیت در ارائه خدمات به شهروندان است، با اجرای سیستم سرای ۱۰ 

عالوه بر رفع نواقص سرای هشت، ارائه خدمات بهینه به شهروندان عملی می شود.
رییس کمیســیون حمل ونقل و هوشمندســازی شــورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
یکپارچه ســازی بانک اطالعات امالک شــهرداری، چابک سازی سیستم شهرســازی، درآمد و 
محاسبات، بهبود در زمان پاسخگویی به شهروندان، نگاه ویژه به شهروندان و نقش آفرینی آنها در 

خدمات گرفتن به عنوان بهره برداران اصلی و نهایی محقق خواهد شد.

در جلسه هم اندیشی با سرمایه گذاران حوزه مسکن و ساختمان مطرح شد؛

لزوم حمایت از انبوه سازان برای توسعه شهر

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان گفت:   اشــتغال حاصل از مسکن 
و ایجاد شــغل هایی به طور مستقیم و غیرمســتقیم با مسکن سازی 
و ساخت وســاز موجب شده اســت که انبوه ســازان به عنوان شرکای 
شهرداری در توسعه شهر محسوب شــوند، بنابراین باید مورد حمایت 
قرار گیرند.به گزارش ایمنا، محمد صیفی نژاد در جلســه هم اندیشی با 
سرمایه گذاران حوزه مسکن و ساختمان، اظهار کرد: منطقه دو یکی از 
قدیمی ترین مناطق شهری اصفهان است که بافت سنتی و قدیمی آن از 
دیرباز تا به امروز حفظ شده و با مساحتی معادل ۲۱۴۵ هکتار، از شمال 
به خیابان امام خمینی )ره(، از شرق به خیابان خرم، از غرب به دانشگاه 
صنعتی و از جنوب به خیابان اشــرفی اصفهانی محدود می شود. وی 
ادامه داد: منطقه دو در تقسیمات شهری، محالت قدیمی و روستاهای 
مختلفی از جمله برزان، آفاران، ولدان، جاوان، سودان، فردوان، بابوکان 

و دهنو را در خود جای داده است.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: منطقه دو از نظر 
داشتن باغات و زمین های کشــاورزی و عرصه های وسیع از یک سو و 
دارابودن ۱۰۴ هکتار بافت فرسوده از سوی دیگر فرصت مغتنمی را برای 
سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، تولید محصوالت باغی، صنعت 
و ساختمان فراهم آورده است.وی تصریح کرد: در یک حرکت انقالبی 

باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت و ارزش افزوده ای که ساخت وساز 
به همراه دارد، نشســتی برگزار کردیم تا چشم انداز جدیدی در راه رونق 
منطقه دو برای آینده ترســیم کنیم.صیرفی نژاد اضافه کرد: اشــتغال 
حاصل از مسکن و ایجاد شــغل هایی به طور مستقیم و غیرمستقیم با 
مسکن سازی و ساخت وساز موجب شده است که انبوه سازان به عنوان 
شرکای شهرداری در توسعه شهر محسوب شــوند، بنابراین باید مورد 

حمایت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: شــهرداری منطقه دو اصفهان به منظــور هم افزایی، 
همفکری، همکاری متقابل و زمینه ســازی برای ســاختن آبادتر این 
منطقه برای برگزاری جلسه هم اندیشی با سرمایه گذاران حوزه مسکن 

و ساختمان اقدام کرد.
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان ضمن تشــکر از فعاالن اقتصادی، 
تولیدکنندگان مسکن و کارآفرینان، اظهار کرد: در شهرداری باید فرصتی 
فراهم کنیم که سرمایه گذاری در بخش مســکن سریع تر و با سهولت 
انجام شود در این راستا نشســتی با افرادی که سابقه طوالنی در تولید 

مسکن دارند، برگزار شد.
وی افزود: انتظار داریم فعــاالن اقتصادی، تولیدکنندگان مســکن و 
کارآفرینان، در مشکالت و نارسایی ارائه خدمات از جمله خدمات پایان 

ساخت، تفکیک و تغییر کاربری همفکری داشته باشند تا فرآیندهای 
کوتاه تر و اثربخش تری را تعریف کنیم که موجــب خدمات باکیفیت 
و آســان تر باشــد.صیفی نژاد تصریح کرد: منطقه دو جزو مناطق کمتر 
برخورداری اســت که باتوجه به وضعیت قرارگرفتن در حاشــیه شهر و 
وجود باغــات، هوای مطلــوب و زمین های عریض و قیمت مناســب 
پتانسیل خوبی را برای انبوه سازی فراهم آورده است.وی با بیان اینکه 
شهرداری منطقه دو عالوه بر شنیدن مسائل و مشکالت، آماده مشارکت 
با سرمایه گذاران است و از آنها اســتقبال می کند، ادامه داد: امیدواریم 

بتوانیم این گونه جلسات را استمرار ببخشیم.
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان مســکن و کارآفرینان معتقد بودند، 
مشاوران امالک می توانند موجب رونق زمین های ساختمانی شوند و 
تاثیر زیادی در آبادی منطقه دارند، شهرداری باید تعامل ویژه ای با آنها 
داشته باشد و زمینه ارائه تسهیالت بانکی در رونق سرمایه گذاری و آبادی 
منطقه را فراهم کند، اما مشــکل تفکیک مالکیت های زمین های این 
منطقه، هزینه بر بودن تفکیک امالک و رغبت نداشتن شهروندان برای 
پرداخت هزینه های زیاد این بخش، گرفتن امتیاز از شهرداری و تخفیف 
موانع از جمله مطالباتــی بود که فعاالن اقتصادی از زبان شــهروندان 

منطقه دو مطرح و خواستار رفع آن شدند.

سرپرست ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
اصفهان گفت: کانون های مساجد بر بستر شبکه فهما 
در توسعه فرهنگی و هنری هم افزا شده اند که در این 
استان نیز نمود پیدا کرده است.به گزارش ایرنا، جالل 
ریزانه افزود: رویداد فهما تنها یــک اتفاق فرهنگی و 
هنری نیست بلکه شبکه فرهنگی در سطح کشور ایجاد 
کرده و بالغ بر ۲۶ هزار مسجد و کانون فرهنگی و هنری 

در این محیط با همدیگر تعامل و همکاری دارند.
وی بیان کرد: افزایش تعامــالت بین مراکز فرهنگی 
و اجتماعی کشــور یک نیاز و ضرورت به شمار می رود 

که کمتر این موضوع دیده شــده و در بین کانون های 
فرهنگی و هنــری این جریان شــکل گرفته، اما باید 

تقویت شود.
سرپرست ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
اصفهان ادامه داد: هر کانون فرهنگی و هنری به عنوان 
یکی از ســلول های شبکه ملی فهما ســهم خود را در 
توسعه فرهنگی و هنری و احیای کارکردهای مساجد 
مشخص و گاهی از این مراکز نقش همکار و تسهیل گر 

را در بین دیگر مراکز دارند.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان این شبکه با نزدیک 
به دو هزار باب کانون فرهنگی و هنری فعال اســت، 
تصریح کرد: در شــرایط نابســامان فرهنگی و تالش 
دشمن در ایجاد ناامیدی در جامعه ،حرکت بچه های 
مســجد قادر به امید آفرینی و گذر شــرایط ســخت 

خواهد بود.
ریزانه، کمبود اعتبارات را چالشــی پیش روی حرکت 
فرهنگی مســاجد بیان کرد و اظهارداشت: مسئوالن 
دولتی و خیرین در حمایت از فعالیت های بچه های 

مسجد و نبرد فرهنگی سهم خود را  تقویت کنند.
وی از مدیران مسئول کانون های مساجد نیز خواست 
تا در خصوص ایجاد درآمد پایدار و پیوست اقتصادی 
برای مراکــز خود در راســتای کاهش وابســتگی به 
دولت همت گمارده و برنامه هــای نوآورانه ارائه دهند. 
سرپرســت ســتاد فهما اصفهان، انگیزه غیر معنوی 
برای فعالیت در کانون های مساجد را چالش و مایه 
خسران این حرکت بیان کرد و افزود: همه فعالیت های 
بچه های مسجد بر بستر دلسوزی و مجاهدت فرهنگی 

در جنگ نرم مثل دوران دفاع مقدس است.

کانون های مساجد در شبکه فهما برای توسعه فرهنگی 
هم افزایی می کنند

منطقه دو جزو مناطق کمتر برخورداری است که باتوجه به 
وضعیت قرارگرفتن در حاشیه شهر و وجود باغات، هوای 
مطلوب و زمین های عریض و قیمت مناسب پتانسیل 

خوبی را برای انبوه سازی فراهم آورده است

نمايش بيش از پنج هزار جلد کتاب در نمايشگاه »رويش«
رییس اداره امــور کتابخانه هــا و ســالن های مطالعه شــهرداری اصفهان از برپایی نمایشــگاه 
»رويش« با ارائه بیش از ۵ هزار جلد کتاب خریداری شده از سی و سومين نمایشگاه بین المللی 
تهران خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات 
رســانه ای شــهرداری اصفهان، مرضیه 
اربابان با اعالم این خبر گفت: نمایشگاه 
کتب خریداری شــده از سی و سومین 
نمایشــگاه بین المللی کتــاب تهران با 
عنوان رویش، از ۵ تیرمــاه در کتابخانه 
مرکزی برپا شــده و تــا ۱۰ تيرماه ادامه 
دارد.وی افــزود: ۵ هــزار و ۸۵ جلــد 
کتاب در یک هــزار و ۹۷۶ عنوان تهیه و 
خریداری شده که باهدف استفاده عموم 
و قرارگرفتن در کتابخانه های شــهر در عناوین متنوع و موردنیاز مخاطبان مختلف در نمایشــگاه 
رویش مورد بازديد عالقه مندان قرار مي گيرد.اربابان با بیان اینکه کتب خریداری شده، جدیدترین 
کتاب های منتشر شده در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هستند، گفت: این کتاب ها در زمینه های مختلف 
از جمله کودک و نوجوان، ادبیات، حقوق، علوم محض و کاربردی، داستان، تاریخ، جغرافیا و ورزش 
هستند كه بر اســاس نظرســنجی های صورت گرفته از کتابخانه ها و مخاطبان انتخاب و مطابق با 
ذائقه و نیاز شهروندان تهيه شده اند.وی خاطرنشان كرد: این نمایشگاه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر 
برپاست و متخصصان، دانشجویان و عموم مردم می توانند این کتاب ها را از نزدیک مشاهده کرده و 

با پایان نمایشگاه ، کتاب های موردنظر خود را از کتابخانه های شهر به امانت بگیرند.
 

رهبری شهرهای خالق جهان؛ افق پیش روی اصفهان 
رییس اداره خالقیت و نوآوری های شــهرداری اصفهان، دســتاوردهای رویدادهای هفته جهانی 
صنایع دســتی را که از ۲۰ تا ۲۷ خردادماه از ســوی این نهاد برگزار شــد، تشــریح کرد و گفت: افق 
اصفهان، اخــذ جایگاه رهبری شــهرهای خالق جهان اســت.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شهرداری اصفهان، محســن معصومی در این باره گفت: باتوجه به اینکه شهر اصفهان به عنوان شهر 
خالق صنایع دستی در میان 3۰۰ شهر خالق جهان شــناخته می شود و با نگاه به ظرفیت و پتانسیل 
باالی این شهر برای تحقق ماموریت اداره خالقیت و نوآوری  شهرداری اصفهان در راستای صیانت و 
ترویج صنایع دستی، برنامه ها و رویدادهای مختلفی را در هفته جهانی صنایع دستی برگزار کردیم.

وی افزود: در این رویدادها با همکاری و مشارکت ۲۱ متولی حوزه صنایع دستی به فهم و گفتمانی 
مشترک در شناسایی و تشکیل کارگروه اکوسیستم صنایع دســتی رسیدیم.رییس اداره خالقیت 
و نوآوری  شــهرداری اصفهان با اعالم اینکه در رویدادهای هفته جهانی صنایع دستی 3۵۰ هنرمند، 
حضور فعال داشــتند و به نقش آفرینی پرداختند، تصریح کرد: مانایی و پویایی رویدادها با پررنگ 
کردن نقش جبهه مردمی که همان هنرمندان هستند، از مهم ترین دستاوردهای این رویدادها بود.

آن طور که معصومی خبر داده اســت، در رویدادهای هفته جهانی صنایع دســتی برای نخستین بار 
ظرفیت حلقه های میانی این حوزه مانند انجمن ها و اتحادیه صنایع دستی شناسایی و از پتانسیل 
آنها استفاده شد.معصومی، به حداقل رساندن هزینه های مالی و سخت افزاری با مشارکت هم افزاها 
را از دیگر دستاوردهای این برنامه ها برشمرد و گفت: مشارکت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی 
در این رویداد قابل توجه بود.وی با بیان اینکه افق اصفهان، اخذ جایگاه رهبری شهرهای خالق جهان 
است، اظهار کرد: در این راستا اقدام به ایجاد دغدغه و حساس ســازی نهادهای متولی، مسئوالن 
استانی و فعاالن حوزه صنایع دســتی کردیم و در این راه رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز با تولید 

محتوای رسانه ای موثر به کمک ما آمدند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

روایت متفاوت سخنگوی 
شورای شهر اصفهان از یک 

اتفاق فرهنگی
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان پس 
از حضور در مراسم رونمایی کتاب های »پناهم 
باش« و »فکرشــم نکــن« از تولیدات خانه 
داستان نویسان انقالب اسالمی، روش مقابله 
با جنگ فرهنگی دشمن را به گونه ای متفاوت 
روایت کرد.علی صالحــی در صفحه خود در 

اینستاگرام نوشت:
پناهم باش و فکرشــم نکن، یک اتفاق تازه 
و یــک راه خالقانه برای عبور از کلیشــه های 
دوقطبی ساز در طرح مســائل حیاتی کشور 
اســت.معموال برای موضوعات مهم انگشت 
در چشــم مخاطب می کنیم و ایــن کار جز 
ایجاد زخمی که مگس ها بر آن بنشــینند و با 
بازنمایی واقعیــت و تحریف، تولید عصبیت 
کنند خروجی نداشته است. باید تالش کنیم 
از زاویه اولویت هــای مخاطب هم به موضوع 
نگاه کنیم تا همه اقشــار جامعه در تولید یک 
حرکت البته با احترام به نگاه خودشان همراه 
شــوند و یک هارمونی همگانی ایجاد شود. 
اصرار بــرای القای فهم و برداشــت خودمان 
درباره یک موضوع به مخاطب جز واپس زدگی 
و قطبیت ســازی نتیجه ای نخواهد داشت و 
این دو کتاب با عنایت به این نگاه، در مسئله 
جمعیت راه جدیدتر را انتخاب کرده اند، البته با 
چاشنی جذابیت ناداستان و روایتگری.تجربه 
زیسته با نگاه واقعیت گرا و استفاده از ظرفیت 
احساسات و هنر و البته صحبت از قهرمان های 
معمولی که بین مردم عادی هستند راه خوب 
این دو کتاب برای انتقال پیام و ماندگاری آن 
در ذهن مخاطب است. سعی می کنم بیشتر 
از این توضیح ندهم تا خودتان کتاب را بخوانید 
و درباره اش صحبت کنید…! باید یاد بگیریم 
در سده جدید شمسی هستیم و متناسب با 
به روز شدن مخاطب و ابزار تبلیغاتی دشمن، 
ما هم الزم است مهمات و توپخانه مان را به روز 
کنیم. آخر هفته خوب یعنی صبح با ادبا و شعرا 
و عصر در جمع نویسندگان دغدغه مند حمایت 
از گروه هایی که باعث نزدیک شدن دل ها در 

جامعه می شوند را وظیفه مهم خود می دانم.

صاحب باغ وحش غیرمجاز خمینی شهر بازداشت شد
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شــهر از بازداشــت صاحب باغ وحش غیرمجاز خمینی شهر خبر داد. ســرهنگ غالمرضا براتی گفت: با اطالع از 
نگهداری حیوانات نادر و کمیاب در یک باغ شخصی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر 
قرار گرفت.براتی اظهار کرد: پلیس پس از انجام اقدامات هوشــمندانه با هماهنگی مرجع قضایی و همراهی نماینده اداره محیط زیســت شهرستان 
در محل حضور پیدا کرد و در بازرسی انجام شده از باغ، موفق به کشف یک قالده شیر ماده آفریقایی و ۶۴ پرنده کمیاب شدند. به گفته وی، حیوانات 
کشف شده به صورت قاچاق تهیه شده بودند که صاحب باغ پیش از رسیدن ماموران متواری شده بود که با تالش ماموران انتظامی دستگیر و به مرجع 

قضایی تحویل داده شد.

یادگار وندالیسم 
 بر تن گیاهان

 باغ گل ها

وز عکس ر

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

استفاده بهینه از انرژی برق امری حیاتی محسوب می شود. امروزه همه ما از معضالت زیست محیطی مثل آلودگی هوا، گرم شدن زمین و ... رنج می بریم. اما در 
این میان، انرژی برق یکی از پاک ترین انرژی ها به حساب می آید و می تواند بسیاری از این مخاطرات را، که در اثر استفاده بی رویه از انرژی های دیگر ایجاد شده 
اند کاهش دهد. به همین علت صرفه جویی در انرژی برق بیشتر از سایر انرژی ها اهمیت دارد.با بیان واژه »صرفه جویی«، ذهن همه به شرایط سختی معطوف می 
شودکه در آن محدودیت های شدیدی در استفاده از انرژی را اعمال می کنند. در حالی که صرفه جویی به معنای مصرف نکردن نیست بلکه صرفه جویی به راهکارهایی 
اشاره می کند که ضمن اینکه نیاز ما را برطرف می کند، انرژی کمتری نیز مصرف می شود.با توجه به گستردگی زمینه های استفاده از انرژی برق، ما می توانیم با ارائه 

راهکارهای عملی کمک بسیاری در صرفه جویی انرژی داشته باشیم.در ادامه می خواهیم چند راهکار عملی در صرفه جویی برق ادارات را مطرح کنیم. 

 روشنایی 
با توجه به باال بودن تعداد اتاق ها در ادارات و سازمان ها و نیاز به روشنایی این اماکن، تقریبا 30 درصد از کل انرژی برق مصرف شده در ادارات به روشنایی اختصاص داده می شود.

راه حل صرفه جویی:
استفاده از المپ و چراغ روشنایی LED، که آخرین نسل تکنولوژی ها جهت ساخت المپ و چراغ های روشنایی تا کنون هستند.المپ ال ای دی در مقایسه با المپ 
رشته ای، 85 درصد کمتر انرژی برق مصرف می کنند. به عنوان مثال اگر یک اتاق 12 متری که با 200 وات المپ رشته ای روشن می شود را بخواهیم با المپ LED به 

همان میزان روشن کنیم به المپ 30 وات ال ای دی نیاز داریم و این به معنی کم شدن 85 درصدی مصرف انرژی و هزینه برق است.

  المپ اضافی خاموش 
از گذشته تا به حال بارها این عبارت را شنیده اید؛ اما شــاید خیلی کم به آن توجه کرده اید. دلیل این بی توجهی، کم اهمیت دانستن المپ های روشن اضافی بوده 
است. اما حتی یک المپ اضافی می تواند تاثیر بسیاری در مصرف انرژی برق داشــته باشد. حتی اگر از المپ ال ای دی هم استفاده می کنید، باز هم نباید المپی را 
بی دلیل روشن نگه دارید.جالب است بدانید اگر روزانه 2 ساعت از یک المپ 200 وات کمتر استفاده کنید، در هر سال 30 هزار تومان در هزینه های غیرضروری صرفه 
جویی کرده اید. شاید 30 هزار تومان رقم باالیی نباشد ولی وقتی در مقیاس یک اداره یا سازمان بزرگ در نظر گرفته شود، رقم قابل توجهی خواهد بود، در صورتی که 

تغییری در عملکرد پرسنل رخ نداده است.

 بهترین روشنایی، روشنایی طبیعی
بهترین روشنایی، روشنایی طبیعی است. پس تا حد ممکن آن را از دست ندهید و در صورت امکان در محل کار از روشنایی طبیعی استفاده کنید. روشنایی طبیعی 

عالوه بر صرفه جویی انرژی، به سالمت روحی و روانی افراد می افزاید.

 استفاده از کامپیوتر های کم مصرف
مانیتورها بیشترین میزان انرژی برق را در سیســتم های کامپیوتری مصرف می کنند. در صورت امکان در ادارات از لپ تاپ اســتفاده کنید. اما در صورتی که امکان 

استفاده از لپ تاپ وجود ندارد، شما می توانید با استفاده از مانیتورهای LED، برق مصرفی را به شدت کاهش دهید.

ذخیره حالت انرژی در سیستم 
 حالت ذخیره انرژی را در سیستم کامپیوتری خود فعال کنید. این گزینه به تنهایی انرژی مصرفی شما را به نصف کاهش می دهد.

 وسایل برقی را بعد از استفاده در برق رها نکنید
بعد از استفاده از وسایل برقی، می بایست آن ها را از برق بکشید. این عمل به ظاهر کوچک هم مصرف برق را کم می کند و هم طول عمر دستگاه را افزایش می دهد. 

در ادارات دستگاه های مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال: سیستم های کامپیوتری، مانیتورها، فکس، دستگاه های کپی و... .

  تاسیسات مناسب برای ساختمان در نظر بگیرید
در برخی از ادارات مشاهده می شود که یک کلید برای روشن کردن چندین المپ استفاده می شود. که این کار کامال اشتباه است و برای سهولت در امر صرفه جویی در 

مصرف برق می بایست هر المپ، کلید مخصوص به خود را داشته باشد.

   المپ های غیر ضروری خاموش
گاهی ممکن است از این مورد نیز ساده بگذریم؛ اما دقت داشته باشید همیشه بعد از اتمام ساعت کاری و ترک اتاق کار خود، المپ اتاق خاموش باشد.

چند راهکار برای صرفه جویی برق در ادارات؛

ارزش روشنایی

موج: روز دوشنبه حمله سایبری به چند شرکت فوالدی از جمله فوالد مبارکه 
صورت گرفت و این شــرکت در اطالعیه ای اعالم کرد که این حمله تاثیری در 
تولید شرکت نداشته و این موضوع نشان می دهد شرکت در سال های اخیر 
به سطح باالیی از فناوری رسیده است و با تکیه بر همین قابلیت ها در مسیر 
خودکفایی انرژی گام برداشته است. میزان برداشت آب از رودخانه زاینده رود 
نصف شده است و هم اکنون میزان مصرف آب خام فوالد مبارکه به ازای هر 
تن تولید به 2.1 متر مکعب رسیده که با 3 برابر شــدن تولید در شرکت فوالد 
مبارکه از زمان راه اندازی  کاهش برداشت داشته و با تداوم پروژه های کاهش 

مصرف آب در سال آینده این عدد به کمتر از یک درصد خواهد رسید.

   فوالد مبارکه با هزینه های سنگین مصرف آب را کاهش داد
با اجرای طرح های توســعه ای برای بهینه ســازی مصرف آب در فوالد مبارکه 
برداشــت آب فوالد مبارکه از رودخانه زاینده رود در سال گذشته به میزان 428 
لیتر بر ثانیه رسید که این عدد معادل 1.5 درصد از حوضه آبریز زاینده رود است و 
نشان می دهد که در مقایسه با سال 99 گذشته، 36 درصد از میزان برداشت فوالد 
مبارکه از آب رودخانه کاهش یافته است. پساب برخی از این تصفیه خانه ها در 
پروژه ای که اخیرا اجرا شده به بخش های دیگر فوالد مبارکه منتقل شده تا پس 
از تصفیه شدن، 70 درصد پساب به آب کیفی مناسب برای فرآیند تولید تبدیل 
 شود و قرار است به 90 درصد افزایش یابد که 10 درصد از این پساب نیز به عنوان 
آب غیر قابل استفاده برای خنک کاری ســرباره ها یا ضایعات استفاده خواهد 

شد و به معنای این است که هیچ آبی هدر نرفته و تمام آب استفاده می شود.

  بهینه سازی مصرف در فوالد مبارکه
هدف اصلی فوالد مبارکــه از راه اندازی پروژه های متعــدد در زمینه بازچرخانی 
آب و بهینه ســازی مصرف از زمان راه اندازی تاکنون، کاهش وابســتگی به آب 
رودخانه زاینده رود بوده اســت. فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی در کنار هریک 
از بخش های تصفیه خانه های محلی احداث شــده تا آب مورد نیاز برای فرآیند 
هر کدام از آن بخش ها در همان تصفیه خانه بازچرخانی و پساب هرکدام از آن ها 
به تصفیه خانه مرکزی منتقل شــود. از این رو پروژه جمع آوری پساب و ایجاد 
تصفیه خانه های شهرهای اطراف فوالد مبارکه را توسعه داد که تاکنون  این پروژه ها 
اثرات زیست محیطی خوبی برای منطقه داشته و از تخلیه پساب تصفیه خانه های 
موجود در محیط زیست جلوگیری کرده و ســطح کیفی بهداشت منطقه را ارتقا 
بخشیده و با تکمیل تصفیه خانه هایی مستقر در شهرهای اطراف فوالد مبارکه بهره 
برداری از آب با استفاده از تصفیه تا پایان سال 1404 به 13.5 میلیون متر مکعب 

آب خواهد رسید. در حال حاضر با جمع میزان پساب شهری و پساب صنعتی 50 
درصد از آب مورد نیاز در فرآیند تولید فوالد مبارکه از طریق تصفیه پساب صنعتی 
و شهری تامین می شود.همچنین وزارت صنعت در تفاهم نامه 10 هزار مگاواتی 
نیروگاه خبر داده که پیش بینی می شود پروژه بعدی برای افتتاح، نیروگاه شرکت 

فوالد مبارکه است که وارد مدار تولید برق خواهد شد. در حال حاضر برق مصرفی 
فوالد مبارکه حدود 1200 مگاوات است که از دو منبع شبکه برق سراسری کشور 
و همچنین نیروگاه های داخلی فوالد مبارکه تامین می شود که 200 مگاوات آن 
توسط نیروگاه داخلی و 1000 مگاوات از شبکه سراسری فراهم خواهد شد. با توجه 

به کمبودهای موجود در زمینه تولید شبکه برق کشور که در مقاطع مختلف باعث 
کاهش تولید فوالد شده، این بستر به وجود می آید تا مدیران تصمیم بگیرند این 
شرکت نیروگاه های سیکل ترکیبی راه اندازی کند تا به منظور تامین پایدار انرژی 
برق فوالد مبارکه و کاهش وابستگی به شبکه، اقدام شود از این رو قراردادی به 
مبلغ 415 میلیون یورو با شرکت مپنا به عنوان پیمانکار پروژه منعقد شده است تا 
نیروگاهی در دو بخش واحد گازی به ظرفیت اسمی هریک 307 مگاوات و یک 
واحد بخار به ظرفیت اسمی 300 مگاوات ساخته شود که جمعا ظرفیت اسمی 
914 مگاوات دارند و از آنجایی که راندمان باالی دارند ضمن اینکه واحد بخار بدون 
مصرف سوخت قادر به تولید برق است گرمای حاصل از دود خروجی توربین گازی 
در بویلرهای بازیافتی، بخار سوپرهیت تولید می کند و بخار تولیدی توربو ژنراتور 
بخار را به حرکت درمی آورد و آب کمتری نسبت به نیروگاه قبلی مصرف می کند، 
به طوری  که مصرف ویژه آب این نیروگاه با استفاده از برج های خنک کننده هوایی 
حدود یک دهم مصرف ویژه نیروگاه موجود است که دارای برج خنک کننده آبی 
است. پیش بینی شده است اولین واحد گازی در بهار سال 1402 بتواند راه اندازی 
شود و حدود 230 مگاوات به تولید برق کشور اضافه شود و زمان پیش بینی شده 
برای تکمیل کل پروژه و راه اندازی هر 3 واحد نیروگاه 3 سال  در نظر گرفته شده 
که می تواند عالوه بر خودکفایی باعث شود فوالد برق تولیدی مازاد را به شبکه و یا 

حتی سایر شرکت های صنعتی بفروشد.

   پروژه های گسترده در بخش محیط زیست
طی چند وقت اخیر فــوالد مبارکه پروژه های گســترده ای در بخش محیط 
زیســت اجرا کرده و بیش از 1000 میلیارد تومان ســرمایه گذاری کرده که بر 
مبنای آن ســاخت 2 مخزن بزرگ ذخیره آهک ریزدانه باهدف جلوگیری از 
انتشار غبار آهک در هوا و ایجاد آلودگی انجام و تجهیز نوارهای انتقال مواد به 
سیستم های پاشش آب مکانیزه هم از دیگر اقدامات شرکت فوالد مبارکه در 
راستای کاهش آلودگی هوا بوده است. همچنین بهینه سازی فرآیند احتراق 
از اقدامات مهم فوالد مبارکه در کاهش آلودگی هوا اجرا شده که میزان کاهش 
مقدار مونوکســید کربن خروجی به کمتر از حد مجاز اســتاندارد رسیده و با 
ساخت و راه اندازی غبارگیری های ناحیه فوالدسازی، کاهش مصرف گاز در 
کوره های پیشــگرم نورد گرم با افزایش بهره وری کوره، اجرای فاز دوم پایش 
آنالین دودکش ها، ســاخت  غبارگیر در ناحیه فوالدسازی و آهن سازی فوالد 
مبارکه  انجام شده است. همچنین در این بخش با پایش آنالین دودکش های 
نواحی تولیــدی در فوالد مبارکــه در زمینه جمع آوری و کاهش انتشــار غبار 

به منظور جلوگیری از انتشار غبار به هوا اقدام شده است.

تاثیر رشد فناوری در فوالد مبارکه 

موج
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