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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 مدیرکل انتقال خون استان با اعالم اینکه ذخیره خونی در اصفهان
 به کمتر از ۴ روز رسیده، از نیاز فوری به گروه های خونی منفی خبرداد؛

مسیر مستمر مهربانی...

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد:

احتمال افزایش شیوع 
آنفلوآنزا تا دو هفته آینده

برگزاری نخستین 
رویداد »مهر سینمای 

ایران« در اصفهان

هزینه 3 میلیارد 
تومانی بیمه سالمت 
برای درمان ناباروری 

در اصفهان

190 واحد صنعتی راکد 
در اصفهان به چرخه 

تولید بازگشت

پیشکسوت هنر گچ بری 
سنتی مطرح کرد:

انتخاب اشتباِه گچ 
در مرمت دو گنبد 
میدان نقش جهان

تکمیل گردشگری مجازی تخت فوالد 
تا یک ماه آینده

رییس شورای شهر:
به توصیه های رهبری 

درباره آب اصفهان 
عمل نشد
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تولید فوالد زنگ نزن در فوالد مبارکه 
اصفهان

 افزایش سرانه ورزشی دانش آموزان 
در اصفهان

ترک عادت موجب فرج است
  رابطه کامال دوسویه »پایداری تامین آب شرب« و »اصالح الگوی کشت« در اصفهان؛
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 آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان 
با  ارزیابی کیفی )روش فشرده(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان  م الف:1403247

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2001001205000048 (
 شرکت ســهامی آب منطقه ای اصفهان در نظــر پروژه ســاماندهی رودخانه زاینده رود در محدوده روستای بالن و ساحل چپ روســتای اشکهران را از طریق 

مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )روش یکپارچه( و با شرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه 
گرانی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.

68/954/950/201 ریال )شصت و هشت میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار و دویست و یک ریال( و بر مبنای فهرست بهای واحد پایه رشته 
آبیاری و زهکشی سال 1401 است.

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 3/447/747/510 ریال )ســه میلیارد و چهارصد و چهل و هفت میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و ده ریال(  و 
نوع آن از تضمینهای معتبر جدول شــماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شــماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 

 1394/09/22 و نیز تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه ســال 1397 کل کشور موضوع تصویبنامه هیات وزیران به شماره

 12155/ت 55264 هـ مورخ 1397/12/09 باشد. 

اعتبار پروژه: تامین مالی توسط مناقصه گزار ) کارفرما( و نوع اعتبار طرح اعتبارات جاری )هزینه ای( شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان و محل تامین اعتبار از 
منابع داخلی است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه 5 یا باالتر )یک تا چهار( در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و دارای ظرفیت 
آزاد )مبلغ و تعداد کار مجاز( و دارای گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد. سایر شرایط مندرج در اسناد استعالم ارزیابی کیفی 

و مناقصه می باشد.

محل اجرا: واقع در استان اصفهان- شهرستان ورزنه روستاهای بالن و اشکهران می باشد و مدت اجراء 7 ماه شمسی است.
مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه 3 ماه شمسی با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.

 نام و نشانی مجری طرح و دستگاه نظارت: الف( نماینده کارفرما و مجری طرح: معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان به نشانی اصفهان-
 پل خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو – ب( دستگاه نظارت )مشاور( : شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن به نشانی اصفهان- ملک شهر – خیابان 

گلستان نبش صفائیه- مجتمع تجاری اداری گلستان – واحد 13 و 14 

تاریخ مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ:
 کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به نشــانی اینترنتی www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانی قید شده در آن سامانه ) به شماره فراخوان فوق( مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد 

استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. 

 نشــانی مناقصه گزار: اصفهان- پــل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شــرکت ســهامی آب منطقــه ای اصفهان- کدپســتی 8164676473-
 صندوق پستی 391 

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهاننوبت اول

یلنا
س: ا

عک
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گاف جدید رییس جمهور آمریکا؛

»بایدن« چهار ایالت به آمریکا اضافه کرد!
گاف جدید رییس جمهور آمریکا، نگرانی آمریکایی ها درباره سالمت جسمانی و توانایی های ذهنی 
او را افزایش داده اســت.به نقل از دیلی میل، گاف جدید رییس جمهور آمریکا نگرانی آمریکایی ها 
درباره سالمت جسمانی و توانایی های ذهنی او را افزایش داده است. جو بایدن در جدیدترین اشتباه 
فاحش کالمی خود مدعی شده که ایاالت متحده دارای پنجاه و چهار ایالت است.بایدن در سخنرانی 
روز جمعه خود در فیالدلفیا که در یک گردهمایی برای جلب حمایت از »جان فترمن«، نامزد دموکرات 
در انتخابات میان دوره ای کنگره حضور داشــت، تعدادی ایالت های آمریکا را به جای ۵۰ ایالت، ۵۴ 
ایالت عنوان کرد.بایدن، ۷۹ ساله در این گردهمایی با دفاع از عملکرد دولتش درباره اینکه چگونه تیم 
او توانسته مراقبت های عمومی بهداشتی و درمانی را بهبود ببخشد، به اشتباه گفت: »ما به ۵۴ ایالت 
رفتیم تا شــرکت های دارویی را از افزایش قیمت دارو بازداریم.«اضافه کردن چهار ایالت به آمریکا، 
آخرین مورد از یک سلسله گاف های سابقه دار بایدن است که همچنان نگرانی ها را در مورد توانایی های 
ذهنی او به عنوان مسن ترین رییس جمهور در تاریخ ایاالت متحده است، افزایش داده است.با وجود 

این نگرانی ها، بایدن تاکید کرده است که برای دومین بار در سال ۲۰۲۴ نامزد خواهد شد.
 

 ادعای اوکراین درباره کشته شدن ۷0 هزار سرباز
 روس در جنگ

ستاد کل نیرو های مسلح اوکراین، گزارشی ادعایی از تلفات نیرو های روسی از زمان آغاز جنگ در 
این کشور منتشر کرد. اوکراین مدعی شد روسیه بیش از ۷۰ هزار سرباز خود را از دست داده است.

ستاد کل نیرو های مسلح اوکراین در ارزیابی تلفات جنگی روسیه ادعا کرد که از آغاز عملیات نظامی 
مسکو در اوکراین، دست کم ۷۰۲۵۰ نفر از نیرو های این کشور در میدان نبرد کشته شده اند.به گزارش 
تله تریدر، این رقم نسبت به برآورد کی یف در روز شــنبه حدود ۴۰۰ نفر افزایش یافته است.ارتش 
اوکراین ادعا کرد، روســیه همچنین طی دو روز اخیر  حداقل ۱۹ تانک، ۵ پهپاد، ۱۹ کامیون و تانکر 
و ۲۳ خودروی زرهی را از دست داده است.تاکنون روسیه هیچ آمار رسمی از تلفات خود در جنگ 
اوکراین منتشر نکرده است. مسکو ،آمریکا و متحدان غربی اش را به تشدید بحران در اوکراین متهم 
می کند، زیرا بر این باور است تســلیحاتی که غربی ها به این کشور ارسال می کنند به طوالنی شدن 

جنگ منجر شده است.
 

 هک شدن تلفن همراه »لیز تراس« در زمان تصدی
 وزارت خارجه انگلیس

یک روزنامه انگلیسی با ادعای هک شدن تلفن همراه وزیر خارجه سابق این کشور توسط عوامل روس، 
گفت نزدیک به یک سال از پیام های محرمانه به سرقت رفته است.رسانه های انگلیسی بامداد یکشنبه 
از هک شدن تلفن همراه »لیز تراس« نخست وزیر مستعفی انگلیس در زمانی که سمت وزارت خارجه 
این کشور را برعهده داشت، خبر دادند.روزنامه »دیلی میلی« به نقل از منابع بی نام گزارش داد که گوشی 
شخصی تراس در زمان حضورش به عنوان وزیر خارجه انگلیس توسط عوامل روسی هک شده بود 
و آنها به جزییات محرمانه مذاکرات لندن با متحدان بین المللی دست یافته بودند.رخنه کنندگان به 
تلفن همراه تراس، عالوه بر دست یافتن به پیام های خصوصی او به دوست نزدیکش یعنی »کواسی 
کوارتنگ« که بعدا وزیر دارایی انگلیس شد، پیام هایی را به دست آوردند که شامل مباحثات با وزرای 
خارجه کشورهای مختلف درباره جنگ اوکراین، از جمله جزییات محموله های تسلیحات ارسالی به 
کی یف بودند.این منابع توضیح دادند: »نزدیک به یک ســال از پیام های تلفن همراه تراس توسط 
هکرها دانلود شده بود«.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، سخنگوی دولت انگلیس از پاسخ دادن به 

سواالت درباره »تمهیدات امنیتی اشخاص« امتناع کرد.

 سرنوشت برجام در هاله ای از ابهام؛

تنش بیشتر یا مذاکره مجدد؟!

خبر سراسری نوشــت: تحریم های تازه و متقابل ایران و اروپا شرایط 
دیپلماتیک را سخت تر از گذشته کرده اســت و در این بین مشخص 
نیست که آیا به سمت تنش بیشتر با غرب می رویم و اصال در این میان 

بحث احیای برجام جایی دارد یا خیر؟
یکی از تاثیرات مستقیم تحوالت اخیر بر مسائل سیاست خارجی بوده 
اســت به خصوص با اعتراضاتی که در خارج از ایــران صورت گرفت و 
برخی کشور های اروپایی نیز از آن حمایت کردند و مشخصا نیز اعالم 
شــد که نباید منتظر برجام ماند به نظر می رســد دیگر فاتحه برجام 

خوانده است.
کاخ ســفید نیز اعالم کرده اســت که دنبــال احیای برجام نیســت 
و ســفیر آلمان هم در ایــن بین از ســوی باقری کنی احضار شــده 
اســت؛این یعنی تنش در باالترین ســطح چند ماه اخیــر اما ابهام 
وضعیت آینده سیاســت خارجی و تاثیرات شکســت برجام تاکنون 
هنوز هم عیان نیســت و پــس از پایان تحــوالت اخیر و بازگشــت 

آرامش نســبی به جامعه و بازگشــت ســوژه های خبری به ســوی 
 سیاست خارجی و اقتصاد مشــخص خواهد شد که دقیقا چه اتفاقی

 افتاده اســت.زمانی که دولت رییســی به خصوص در حوزه اقتصاد 
متوجه شــود در واقعیت جامعه ایران چه اتفاقی افتاده و چه فرصتی 
از دست رفته است، شاید نگاه ها دوباره به ســوی بازخوانی تاریخی 
برود که در زمان آغــاز کار دولت بایــدن و همزمانی بــا پایان دولت 
روحانی ســنگ اندازی های قابل توجهی برای عدم اجرا مذاکرات و 
طبیعتا به نتیجه رساندن آن توسط روحانی صورت گرفت و پس از آن 
دیگر نشد این وصله ســخت را به هم چسباند که در نهایت با شکست 
برجام رو به رو شــویم. در حالی که اگر دولــت روحانی در پایان دوره 
خود توانسته بود برجام را به حداقل های نسبی خود برساند که امروز 
اتحادیه اروپا و آمریکا شاخ و شانه برای عدم مذاکره نکشند، حداقل 
 می شــد مقداری با بهبود وضعیت داخل از بروز تنش های اجتماعی 

جلوگیری کرد.

هر چند برخی بر این باورند که با وجود شکست برجام و پایان سیاست 
ورزی رســمی در خارج از مرز هــای ایران، هنوز می تــوان امیدهای 
نسبی داشــت، امید هایی از جنس فشــار آمریکا بر ایران در شرایط 
ســخت برای آزادســازی منابع مالی فارغ از چارچوب های برجامی 
که در ماه گذشــته نیز شــاهد یک مورد آن در رابطه با آزادســازی دو 
عضو خانواده نمازی و بازگشــت چند میلیاد دالر ارز مســدود شــده 
ایران در کره جنوبی بودیم؛ اما با این وجود آنچه امروز قابل مشاهده 
است شکســت برجام، فرصت های از دســت رفته سیاست خارجی 
و مواجهه با بحران هایی اســت که دولت رییســی به ســختی با آن 
ها در حال دســت و پنجه نرم کردن اســت و حتی پس از آرام شدن 
فضا نیز در هر صورت نیازمند بازگشــت امتیــازات برجامی برای حل 
بحران های اقتصادی اســت کــه در فضای مه آلود خبــری این روز 
 ها به حاشــیه رفته و دیگر کمتر کســی صدا از معیشت سخت مردم

 بلند می کند.

وزیر امور خارجه انگلیس که به دهلی نو ســفر کرده 
اســت، ضمن تکرار ادعای به کارگیــری پهپادهای 
ایرانی در جنگ اوکراین که بارها از ســوی مقامات 
کشــورمان رد شده اســت در اظهاراتی توهین آمیز 
و خالف اصول دیپلماتیک گفت بایــد از ورود این 
فناوری ها به دســت کســانی که او »تروریست « 
نامید، جلوگیری شود.»جیمز کلورولی« روز شنبه 
با ایراد ســخنانی در جلســه ویژه کمیتــه مقابله با 
تروریسم سازمان ملل در دهلی نو که یک نسخه آن 
در تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، 
ادعا کرد: در حال حاضــر از پهپادها برای هدف قرار 
دادن زیرساخت های مهم ملی و اهداف غیرنظامی 
در تهاجم وحشــیانه روســیه به اوکراین استفاده 
می شود.به همین دلیل اســت که ما سه فرمانده 
نظامی و یک شرکت ایرانی را که در تامین پهپادها 

فعال هســتند، تحریــم کرده ایم.وی بــا بیان این 
اظهارات توهین آمیز که »باید تالش بیشــتری را 
برای جلوگیــری از ورود این فناوری ها به دســت 
تروریســت ها انجام دهیم« افزود: در سال ۲۰۱۹، 
دولت انگلیس اســتراتژی هواپیمــای ضد بدون 
سرنشین را راه اندازی کرد و ما در حال تامین مالی 
فناوری های جدید ضد پهپاد هستیم.  کلورولی ادامه 
داد:  ما از طریق مجمع جهانی مبارزه با تروریســم 
تالش می کنیم تا همه اقدامــات را برای جلوگیری 
از سوء استفاده تروریست ها از هواپیماهای بدون 
سرنشــین انجام می دهیم.این درحالی است که 
اوال انگلیس با گذشت چند روز  از حادثه تروریستی 
حرم شاهچراغ، نســبت به محکومیت این رویداد 
دلخراش بیانیه ای صادر نکرده و رییس دســتگاه 
دیپلماســی این کشور به جای اســتفاده از فرصت 

نشســت دهلی نو برای جبران این تاخیر، به تکرار 
اتهامات بی اســاس و اظهارات توهین آمیز اهتمام 
ورزیده است.در ثانی جمهوری اسالمی ایران بارها 
ادعای مطرح شده درباره ارسال پهپاد به روسیه را 
برای به کارگیری در جنگ اوکراین رد کرده اســت. 
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران با 
بیان اینکه آماده بررســی ادعای فروش پهپاد در 
جلسه مشــترک با اوکراین هستیم، گفته است: ما 
هیچ ســالح و پهپادی برای به کارگیری در جنگ با 

اوکراین به روسیه نداده و نخواهیم داد.

توهین وزیر خارجه انگلیس به بهانه اتهام پهپادی علیه ایران

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی درباره شکایت نیروی انتظامی از چهار نماینده ای که درباره اعتراضات اخیر 
اظهار نظرهایی داشتند، تاکید کرد: باید در این زمینه به قانون اساسی مراجعه شود؛ نمی شود که نماینده ای را از اظهار نظر درباره مسائلی که در کشور و دنیا می گذرد، 
منع کرد چراکه این خالف قانون اساسی است.مصطفی میرسلیم  با اشــاره به اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی درباره اظهار نظر نمایندگان مجلس در مقام ایفای 
وظایف نمایندگی تاکید کرد: نمی شود نماینده ای را به خاطر اظهاراتی که به عنوان نماینده و در جایگاه نمایندگی مطرح کرده است زیر سوال برد و او را احضار کرد یا 
اینکه او را مورد بازدشت قرار داد.وی با بیان اینکه »هر کسی می تواند بگوید که فالن فرد به من ظلم کرده و توهین و افترا زده است و بر همین اساس نیز از او شکایت 
کند«، اظهار کرد: دادگاه پیش از برگزاری جلسه رسیدگی، بررسی می کند که فردی که مورد شکایت قرار گرفته چه کسی است؟ اگر فرد متشاکی نماینده باشد، 
اولین کاری که باید انجام شود، بررسی این است که آیا اظهارات مطرح شده از جایگاه نمایندگی بوده یا اینکه موضوعی شخصی بوده است.این نماینده مجلس 
افزود: در این زمینه مجلس رسیدگی می کند و اگر تشخیص این باشد که اظهارات مطرح شده از جایگاه نمایندگی بوده، در آن صورت دیگر این شکایت نمی تواند 
پیگیری شود؛ اما اگر مجلس تشخیص داد که اظهارات مطرح شده از جایگاه نمایندگی نبوده است، در آن صورت رسیدگی به شکایت به دادگاه سپرده می شود.

سوال روزواکنش »میرسلیم« به شکایت ناجا از چهار نماینده مجلس

وز عکس ر

رییس جمهور کره 
جنوبی در محل 

حادثه مرگبار
رییس جمهور کره جنوبی روز 
گذشته پس از ازدحام مرگبار 
در جریان جشن هالووین در 
سئول که منجر به کشته شدن 
دســت کم ۱۵۰ نفر از جمله ۱۹ 
خارجی شــد، یک دوره عزای 

ملی صادر کرد.

چه کسی گفته دولت رییسی به اعتراض مردم توجه نکرد؟
خبرآنالین نوشت: در حالی که انتخابات ۱۴۰۰ پایین ترین میزان شرکت کننده را داشته و آرای رییسی 
نیز از ۳رییس جمهور گذشته کمتر است، روزنامه ایران، دولت قبل را غیر مردمی توصیف کرد.روزنامه 
دولت نوشــت: دولت های یازدهم و دوازدهم به عنوان غیرمردمی ترین دولت  ایران پس از انقالب، 
کمترین ارتباطی با شبکه مسائل و مشکالت مردم نداشتند. رییس دولت وقت حتی روابط محدودی 
با اعضای هیئت دولت داشت و نزدیک ترین ارتباط آن با مردم به نظرسنجی از پشت شیشه های دودی 
خودروی در حال عبور از خط ویژه محدود بود. حاال روزنامه اصالح طلب شرق با وجود گذشت یک سال 
از همان دولت در سرمقاله خود با اشاره به این مسئله که »مردم را نباید انکار کرد«، نوشت: »انکار مردم 
به بازگشت خشونت بار آنان می انجامد. گیرم این مردمی که پا به خیابان گذاشته و اعتراض می کنند، 
همه آن مردمی نباشند که وجود دارند؛ اما مردم  هســتند.« این روزنامه همچنین خطاب به دولت 
نوشت: »رییس دولت می توانســت بعد از روی  کار آمدن خطاب به مردمی سخن بگوید که نامرئی 
هستند، اما وجود دارند. دولت رییسی نه تنها چنین کاری نکرد بلکه فرصت را مغتنم شمرد تا مطالبات 

ایدئولوژیک چهره ها و جریانات سیاسی را محقق سازد که از حامیان دولت بودند.«
 

روزنامه رسالت:

هر وقت صدا وسیما یک رسانه واقعی شود و سرآشپز رستوران 
کارش را درست انجام دهد، ایران قوی می شود

روزنامه رسالت نوشت: این روزها سوالی در ذهن ها مدام تکرار می شود؛ »این اوضاع کی جمع می شود 
و این حوادث و اخبار پی در پی کی تمام می شود؟« هر وقت صداوسیما تبدیل به یک رسانه واقعی شود، 
مردم هوشیارانه از خط قرمز ملت شمول امنیت، پاســبانی کنند، دانشجو در کنار فعالیت علمی، نگذارد 
دانشگاه از ریل علم خارج شــده و به نام فعالیت سیاسی که در ذات آن اســت، تبدیل به یک بازیچه و 
حیاط خلوت برای دشمن شود، دولت در احیای معیشــت بکوشد، دستگاه امنیتی و قضایی هوشیار و 
قاطع باشد، جبهه رسانه ای فعال، با اعتماد به نفس، دقیق، دلسوز و جامع نگر باشد، معلم با زبان مهر و 
منطق با بچه ها سخن بگوید، شهروند با کسی که در مترو کنارش نشسته و تحت تاثیر جنگی ناجوانمردانه 
گذشته های این مرز و بوم را از امروزش بهتر می پندارد، به روشنی حرف بزند، همه و مطلقا همه کارشان 
را خوب انجام بدهند و صرفا متوجه دشمن باشند. حتی سرآشپز یک رستوران، بداند که با بهتر کار کردن، 
ایران را قوی می کند؛ همه و همه بدانند که حتی اگر شده سنگی از جلوی پای عابران بردارند، با دشمن 

جنگیده اند؛ چراکه دشمن نقطه به نقطه این کشور را هدف گرفته است.
 

روزنامه کیهان:

 آشوبگر، داعشی؛ پیوندتان مبارک ! 
کیهان نوشت: تیز کردن قمه اوباش و مســلح کردن تفنگ داعشی ها، کارویژه رسانه های زنجیره ای در 
آشــوب های اخیر بوده اســت. با اینکه همکاری و پادویی برخی عناصر خودفروخته با سرویس های 
اطالعاتی بیگانه در پروژه ایجاد آشوب در ایران، محرز بوده و بیانیه مشترک دو نهاد رسمی در قدوقواره 
وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات سپاه به آن اشاره شــده اما برخی مدعیان اصالحات که خود جزو 
هسته های اصلی ماجرای اغتشاشات اخیر هســتند درصدد توجیه اقدامات پادوهای داخلی غرب و 
اعتبارزدایی از بیانیه مزبور برآمده اند.به عنوان نمونه، عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب که در پرونده 
فروش اطالعات به بیگانگان و جعل نظرسنجی در دهه هشتاد، محکوم شد و در نهایت با عجز و التماس 
مشمول عفو شد با تجاهل درخصوص بازداشت خبرنگاران خودفروخته نوشت: »اینکه فکر کنیم الهه 
محمدی پس از سال ها کار حرفه ای موفق، رفته دوره ببینه که با ارزش خبری آشنا بشود و بعد برود سقز 
گزارش خبری بدهد، مثل این است که دکترای ریاضی را ببریم تا جدول  ضرب یاد بگیره.« مردم بابصیرت 
ایران که دل در گروی رهبر و نظام انقالبی خویش دارند در مراسم راهپیمایی روز جمعه ضمن محکوم کردن 

اقدامات ناجوانمردانه دشمن شعار می دادند؛ »آشوبگر، داعشی پیوندتان مبارک«.

گیشه

فعال سیاسی: 

چرا برخی مسئوالن و افراد 
سن باال، فحاشی می کنند؟ 
به گزارش قرن نو؛ هاشــمی طبا گفت: مشکل 
اصلی این اســت که در کشــور ما محدودیت 
گفتار وجــود دارد و بنابراین، نمــی تواند گفت 
ریشه اصلی اعتراضات چیست اما، ملغمه ای از 
اعتراضات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود 
دارد. همچنین، نمی توان فراموش کرد که گروه 
های برانداز نیز سوءاستفاده می کنند. کمااینکه 
در شبکه های بین المللی خیلی صریح به این 
مسئله واکنش نشان دادند. من موافق نیستم 
که آنان این اعتراضات را برپا کردند، بلکه آنان 
سوار بر موج اعتراضات شــدند و می خواهند 
اظهار وجود کنند.این فعال سیاســی با اشاره 
به تاکید سیاستمداران و فراخوان رییس قوه 
قضاییه برای گفــت وگو کردن گفت: شــرایط 
برای گفت وگو محقق نمی شــود. چندسالی 
می شــود که رهبر انقالب فرمودند کرسی آزاد 
دانشگاه برگزار شود اما  کسی اعتماد نمی کند 
که بیاید و صحبت کند. برای آن که می ترسند 
کمی از حدود خودشان بگذرند و دانشجویان 
ستاره دار یا اخراج شوند.وی ادامه داد: کرسی 
آزاد اندیشــی یعنی این که افراد آزاد باشــند و 
حرف خودشان را بزنند؛ سپس به زندگی عادی 
خودشان بپردازند. اما، به دلیل نبود اعتماد به 
این امر، این کرســی ها تشکیل نشد.هاشمی 
طبا با اشاره به اظهارات تند و توهین آمیز برخی 
از سیاســتمداران گفت: به طور مثال، این بی 
ادبی ها و دشنام ها ریشــه در رفتار مسئولین 
دارد. وقتی مجلس علیه رییس جمهور یا وزیر 
امور خارجه یا سازمان انرژی اتمی فحاشی می 
کند یا برخی روزنامه های وابسته به نظام تهمت 
می زنند و دروغ می گویند؛ آدم ها نیز یاد گرفتند. 
برخی می گویند چرا در دانشــگاه ها فحاشی 
می کنند؛ فحاشی طبیعتا کار بدی است ولی از 
برخی از مسئوالن یاد گرفتند. وی گفت: بی ادبی 
را بخشی از مسئوالن شروع کردند و اولین نفر 
نیز توسط آقای احمدی نژاد بی ادبی ها شروع 
شــد. دیگران نیز دیدند می شوند فحش داد، 
فحش دادند. باید گفت چرا برخی مسئوالن و 

افراد سن باال رفته فحاشی می کنند.

هر چند برخی بر این باورند که با وجود شکست برجام 
و پایان سیاست ورزی رسمی در خارج از مرز های 
ایران، هنوز می توان امیدهای نسبی داشت، امید 
هایی از جنس فشار آمریکا بر ایران در شرایط سخت 
برای آزادسازی منابع مالی فارغ از چارچوب های 

برجامی

بین الملل



دوشنبه 9 آبان 1401 /  5 ربیع الثانی  1444  /  31  اکتبر   2022 / شماره 3660 

      رابطه کامال دوسویه »پایداری تامین آب شرب« و »اصالح الگوی کشت« در اصفهان؛

 ترک عادت موجب فرج است

خبر بد اینکه وضعیت آبی استان اصال خوب نیست  سمیه یوسفیان
و خبر خوب اینکه با صرفه جویی و اصالح الگوی 
کشت و چند کار و اقدام دیگر از سوی مردم و مسئولین، می توان از این بحران 

رد شد یا حداقل اجازه نداد وضعیت »بحرانی تر« از اینی که هست، بشود. 
روز شــنبه، خبرگزاری »ایســنا« از قول ســخنگوی آبفای اصفهان نوشت که 
اصفهان فقط تا دی ماه آب دارد! به نوشته این خبرگزاری؛ آمارها و ذخیره ۱۳۶ 
میلیون مترمکعبی سد زاینده رود حکایت از وضعیت نامطلوب این سد دارد و 
به گفته سخنگوی شرکت آبفای اصفهان، ذخیره فعلی سد قطعا تا ابتدای فصل 

بارش و اوایل دی ماه کفاف آب شرب اصفهان را می دهد.
هرچند یک روز بعد، ایسنا دوباره از قول آقای سخنگو خبرداد که جای نگرانی 
وجود ندارد و تا زمان شــروع بارش ها در دی ماه و افزایش ظرفیت ســد، این 

شرکت به وظیفه خود در خصوص تامین پایدار آب شرب عمل خواهد کرد. 
احتماال خبر اول که بازتاب های زیادی هم داشت، آن قدر »نگران کننده« بود 
که سخنگوی آبفای استان ترجیح داد به مردم و شهروندان این امید را بدهد 
که وضعیت آبی بهتر می شود و اگر بارش ها هم خوب باشد، می توان به بهبود 
ذخیره سد امیدوار بود و در نهایت هم گفت : »تاکید می شود که ذخیره فعلی 
سد زاینده رود قطعا تا ابتدای فصل بارش برای تامین آب شرب کافی است و 
در صورت همراهی همگان و مدیریت مصرف بهینه آب قطعا مشکلی در تامین 

پایدار آب شرب به وجود نخواهد آمد.«
آبفا قول داده به وظیفه خود در تامین پایدار آب شرب مردم عمل کند و اگر این 
قول عملی شــود، مردم هم باید به وظیفه خود عمل کنند. مردم باید همراهی 
کنند و هشدار بی آبی را جدی بگیرند که نوش دارو بعد از مرگ سهراب به کار 

هیچ کس نمی آید. 
یکی از مهم ترین اقدامــات در زمینه مدیریت مصــرف بهینه آب هم »اصالح 
الگوی کشت« در استان اصفهان اســت که چندسالی می شود مسئوالن روی 
آن مانور می دهند و حتی طــرح و ایده هایی هم در رابطه بــا آن مطرح کرده 
اند؛ اما همچنان آن طور که باید و شاید اجرایی نشده و حتی از سوی مردم در 
برخی شهرستان ها و نواحی استان و شهر اصفهان »جدی گرفته نمی شود.« 
کشاورزی که به کشــت محصول آب بر »برنج« عادت کرده، حاال انگار برایش 
ســخت و نامانوس اســت که محصول دیگری را جایگزین و جانشــین این 
محصول و امثال آن کند. اما واقعیت هراندازه هم تلخ باشــد، تاثیری در واقع 
بودن یک گزاره ندارد و آن گزاره این اســت که اصفهان با بحران آب دســت و 
پنجه نرم می کند و باید الگوی کشت خود را اصالح کند. به قول نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی؛ »الگوی کشت از نان شب برای مباحث 

کشــاورزی واجب تر اســت.« حجت االســالم محمد تقی نقد علی می گوید 
کشــاورزان ما موضوع میزان مصرف آب و اصالح الگوی کشــت را درک کرده 
و به صورت خودجوش کیفیت آبیاری را بهبود می بخشــند، کشت کم آب بری 
را اســتفاده می کنند؛ اما این کار »موردی است«. آنچه باید به صورت گسترده 
اتفاق بیفتد، فعال در جهاد کشاورزی فقط شــعار آن داده شده و نقدعلی البته 
این را هم گفته که الگوی کشت ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اصال 
به کار اســتان اصفهان نمی آید. اما چرا نقدعلی می گوید این الگوی ارائه شده 

به درد اصفهان نمی خورد؟
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان در 
این باره توضیحاتی داده است. رســتمی با اشــاره به طرح های کشاورزی و 
اشتغال زایی در اســتان می گوید: »الگوی کشت طراحی شده در استان، همه 
شهرستان ها را شامل می شود. شهرستان هایی که دارای آب وهوای خشک و 
گرم با بارندگی منابع آبی محدود هســتند و گیاهانی که با این منطقه سازگار 
باشند، توصیه می شــود.اگر بتوانیم مباحث الگوی کشــت پیشنهاد شده به 
استان را که مصوب شده است، اجرایی کنیم، خوب است، اما الزامات حقوقی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگ سازی دارد و چنانچه تمامی این موارد که درطرح 
اصالح الگوی کشت استان تدوین شــده، به نتیجه برسد، اجرای طرح کشت 
آســان تر اســت.  به عنوان مثال باید در زمان پاییز گنــدم کاری، یا غله کاری 
متناســب با آنچه الگوی کشــت مطرح کرده، انجام دهیم؛ اما به دلیل کمبود 
بارش ها و منابع آبی در حوزه زاینده رود، چنانچه امکان رهاسازی آب در پاییز 
وجود نداشته باشد، امکان کشت نیست. این نمونه ای از الزامات است. به دلیل 
این کمبود آب، کشــت تاخیری در بهمن ماه صورت می گیرد، اما در زمستان، 
دیگر امکان کشت بســیاری از غالت وجود ندارد و به ناچار یک نوع غله کشت 
می شود. پس در این مثال اجرای کشت با طرح الگوی کشت مطابقتی ندارد.«

الزامــات قانونی و سیاســی هــم وجــود دارد که بایــد هدفمند بــرای آن 
برنامه ریزی شــود. رســتمی مــی گوید :»سیاســت های حمایتــی قانونی 
ماننــد خرید تضمینــی بایــد در اجرای طــرح الگوی کشــت مدنظــر قرار 
گیرد. الزامــات اجرایی در نظر گرفته شــده کــه برای هر دســتگاه وظایفی 
تعیین شــده اســت. الزامــات فنــی و کارشناســی ماننــد تامیــن آب و 
الزامــات فرهنگی بایــد رعایت شــود. همچنین بایــد برای کشــاورزی که 
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 صورت گیرد.«
و در کنار همه اینها؛ همان طور که اشاره شد به نظر می رسد کشاورزان هم تمایل 
چندانی به تغییر الگوی کشــت خود ندارند و این موضوعی اســت که رییس 

کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان 
هم خرداد امسال در گفت و گو با »تســنیم« به آن اشاره کرد و گفت: »کشت 
برنج در طول دو تا سه ماه برداشت می    شود و باتوجه به افزایش قیمت برنج 
کشاورزان تمایلی به تغییر این کشت ندارند. تغییر کشت برنج نیاز به تغییراتی 

در زمین های کشاورزی دارد که هزینه بر است.«
شرایط آبی استان اما به قدری وخیم اســت که به نظر می رسد حتی نیازمند 
یک اولتیماتوم جــدی و تدویــن طرح و اصــالح عملی الگوی کشــت و به 
تبع آن پای کار ایســتادن جهاد کشــاورزی تا انتهاســت. وقت »پیشــنهاد« 
و »لطفا« و »خواهشــا« نیســت. اخیرا ســخنگوی صنعت هــم تاکید کرد 
که تمام کشــور درگیر تنــش آبی اســت و از اســتان های تهــران، اصفهان، 
خراســان رضوی به عنوان اســتان هایی که »باید مدیریت مصرف بیشتری 
 داشــته باشــند«، نام برد و اشــاره کرد کــه بحــران آب در این اســتان ها 

جدی تر است. 
سال گذشــته و در اوج هشــدارهای آبی اصفهان، خبرگزاری »ایلنا« گزارشی 
تصویری از کشت برنج در فالورجان منتشر کرد و نوشت: » با وجود کم آبی و 
هشدار های مکرر مسئوالن در خصوص صرفه جویی در آب و تغییر نوع کشت، 
همچنان شــاهد کشــت برنج در مناطق مختلف اصفهــان از جمله فالورجان 
هستیم. کشاورزان می گویند، به غیر از کشت این محصول کاری بلد نیستند.« 

و خب بیراه هم نمی گویند. برای تغییر کشت از محصوالت آب بر و برنج به دیگر 
محصوالت، باید به کشــاورزان آموزش هایی داده شــود. کشاورزان چندین و 
چند سال به یک کشت می پرداختند. باید برای تغییر کشت دوره های آموزشی 
برای مراحل کاشت، داشت و برداشت و شــرایط مختلف محصول بگذرانند. 
همچنین تجهیزات الزم برای آبیاری برای این تغییر کشــت نیاز دارند و همان 
طور که گفتیم و مسئوالن جهاد کشاورزی و نمایندگان استان هم اشاره کرده اند؛ 

»الزاماتی نیاز هست.« 
اما در نهایت، عادت را باید عوض کرد. کار سختی هم نیست. اما همت و اراده 
جمعی می خواهد . مردم و مسئول هردو باید پای کار باشند تا در شرایطی که 
داد نمایندگان اصفهان در مجلس هم از بی مهری دولت نســبت به وضعیت 
خشکســالی و بی آبی اصفهان درآمــده، حداقل خودمان بــه داد خودمان، 

شهرمان و استان مان برسیم.
بحث آب اصفهان که می شود، عمدتا نگاه ها به سمت کشاورزی می رود؛ اما 
موضوع آب شرب در میان است. حاال دیگر وقت بی توجهی و اسراف و دعوای 

استانی نیست. 
وقتی سخنگوی شرکت آب و فاضالب اســتان می گوید: » در حال حاضر تنها 
منبع تامین آب شرب اصفهان، آب های سطحی است و برای تامین آب، چشم 
امید به بارش های آذر داریم« باید موضوع را جدی گرفت؛ جدی تر از همیشه. 

با تولید فوالد زنگ نــزن )stainless steel( در 
فوالد مبارکه، ایران به جمع تولیدکنندگان این فوالد 

خاص در جهان پیوست.
مدیرعامــل فــوالد مبارکه گفــت: پــس از تولید 
موفقیت آمیــز فــوالد API مخصــوص تولیــد 

لوله هــای انتقال نفت و ســیاالت در محیط ترش 
و تولید فوالد الکتریکــی موردنیاز تولید موتور های 
الکتریکــی، ژنراتور هــا و ترانســفورماتورها، برای 
نخستین بار در غرب آســیا این نوع فوالد به روش 
ریخته گری مداوم حماســه دیگری اســت که به 
دست پوالدمردان بلند همت ناحیه فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم این شرکت خلق شد.
محمدیاســر طیب نیا با بیان اینکه با کســب این 
موفقیت ایران به جمع معدود تولیدکنندگان فوالد 
زنگ نزن دنیا پیوسته، افزود: هرچه تحریم ها در 
حوزه اقتصاد و صنعت در ســال های اخیر بیشتر 

شــده، جهادگران فوالد مبارکه با عزمی راسخ تر و 
منسجم تر از همیشه تالش کردند با تولید روزافزون 
انواع گرید هــای خــاص و محصــوالت فوالدی 
تحریم هــا را بی اثر کننــد و اجازه ندهنــد صنایع 

پایین دست با مشکل مواجه شوند.
وی تاکید کرد: با توجه به نیاز و کشــش بازار های 
داخلی و جهانــی، در مواقعــی باید تمرکــز را بر 
کمیــت و حجم حداکثــری تولیــد و در مقاطعی 
بر کیفیــت محصوالت و تولیــد فوالد های کیفی و 
خاص گذاشــت تا برای ذی نفعان و اقتصاد کشور 

ارزش افزوده حاصل شود.

ایران در جمع تولیدکنندگان فوالد خاص جهان قرار گرفت؛

تولید فوالد زنگ نزن در فوالد مبارکه اصفهان

اظهار نظر روز

فرماندار فریدن خبر داد:

 موافقت سازمان برنامه و بودجه با قرار دادن فریدن
 در فهرست مناطق کم برخوردار

فرماندار فریدن گفت: ســازمان برنامه و بودجه پذیرفته که فریدن باید جــزو مناطق کم برخوردار 
محسوب شود و این مهم جزو اولین مصوبات مشترک شهرستانی و استانی بود.عزیزا... عباسی 
اظهار کرد: اعتبارات سفر رییس جمهور به استان اصفهان برای شهرستان فریدن هنوز به فرمانداری 
ابالغ نشده که پیگیری های الزم در این باره انجام شده است. کل اعتبارات این سفر برای شهرستان 
فریدن ۳00 میلیارد تومان اســت که این اعتبار برای بخش های مختلف کشاورزی، راه ها، مدارس 

و... بود.
وی با تاکید بر باال رفتن کیفیت جاده های روستایی، افزود: سه محور شامل جاده های بین روستایی 
است که تخصیص اعتبار مناسب برای بازسازی این راه ها ضروری است. جاده های بین روستایی 
قودجانک به چیزان، ننادگان به چغا و دهق به میالگرد با توجه به تردد زیاد نیاز به ترمیم و بازسازی 
دارند. در این مسیرها زمین های کشاورزی زیادی وجود دارد که دارای جاده های ارتباطی مناسبی 

نیستند.
فرماندار فریدن درباره لزوم قرار گرفتن مجدد نام این شهرستان در میان شهرستان های کم برخوردار 
کشور، گفت: این مهم را در سفر اســتاندار اصفهان به فریدن مطرح کردیم که جزو اولین مصوبات 
مشترک شهرستانی و استانی بود که بر این اساس سازمان برنامه و بودجه باید نام فریدن را جزو 
مناطق کم برخوردار قرار دهد. البته از نظر اشتغال جزو مناطق کم برخوردار محسوب می شویم و باید 

در شاخصه های دیگر نیز جزو مناطق کم برخوردار محسوب شویم.
عباسی گفت: سازمان برنامه و بودجه پذیرفته که فریدن باید جزو مناطق کم برخوردار محسوب شود 
و موافق هستند این کار صورت گیرد. اگر مصوبات سفر رییس جمهور و استاندار با اعتبارات آن ابالغ 

شود، بسیاری از مشکالت شهرستان را می توانیم پیگیری و حل کنیم.
 

 ثبت نام بیش از 15 هزار نفر در طرح نهضت ملی
 مسکن شهرضا

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا از پیشرفت فیزیکی 40 درصدی ۳۷۸ واحد از طرح 
نهضت ملی مسکن سروستان شهرضا خبر داد.غالمرضا سبزواری با بیان اینکه در طرح نهضت ملی 
مسکن شهرستان شهرضا بیش از ۱۵ هزار نفر ثبت نام کردند، اظهار کرد: از این تعداد بیش از ۵ هزار 
و ۷00 متقاضی تایید نهایی شدند و افزون بر ۷ هزار نفر به دلیل دارا نبودن شرایط الزم رد درخواست 

و بالغ بر یک هزار نفر نیز انصراف دادند.
وی افزود: برای سرعت بخشــی به اجرای این طرح، پیش بینی الحاق ۳00 هکتار اراضی واقع در 
سروستان برای تامین زمین در شهر شهرضا و ۵0 هکتار در شــهر منظریه صورت گرفته که در حال 

اخذ استعالمات الزم است.
ســبزواری با بیان اینکه ۳۷۸ واحد از طرح نهضت ملی مسکن این شهرســتان به کارگزاری بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در سروستان، دارای پیشرفت فیزیکی 40 درصدی است، گفت: آماده سازی 
فاز ۵ و ۶ سروستان به مساحت ۷۵ هکتار با پیشرفت ۲۵ درصد و اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان 

در حال انجام است.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا در خصوص اقدامات به عمل آمده در نیمه نخست 
امسال  در حوزه امالک و حقوقی بیان کرد: مطابق با سیاست گذاری های معاونت امالک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و تالش های به عمل آمده، ســند تک برگ ۶۳0 هکتار از 
اراضی دولتی این شهرستان به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و 
مسکن اخذ شد.وی خاطرنشان کرد: با اخذ اسناد تک برگی به نام دولت، سودجویی از اراضی ملی 

و سوءاستفاده از اسنادی که ابهام دارند به حداقل ممکن می رسد.

شهرستان ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: حدود ۱۹0 واحد صنعتی راکد و نیمه تمام استان، در سال جاری به چرخه تولید بازگشت.امیررضا نقش 
افزود: هدف گذاری برای فعال کردن 4۸0 واحد صنعتی راکد و نیمه تمام استان به چرخه تولید تا پایان سال، انجام و تا امروز این کار در باره 40 درصد از آنها محقق 
شده است.وی با بیان  پیشتازی اصفهان در نهضت احیای واحدهای صنعتی راکد در کشور افزود: بر اساس آمار سازمان صنایع کوچک، سال گذشته ۲۲0 واحد راکد 
و غیرفعال استان به چرخه تولید بازگشت.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت: برای احیای این واحدها، به طور کامل از ظرفیت های 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان استفاده شده است.نقش  با شاره به وفور طرح های نیمه تمام صنعتی در اصفهان گفت: تنها حدود ۲ هزار طرح صنعتی با 
پیشرفت فیزیکی باالی ۶0 درصد در استان وجود دارد.وی اطمینان داد که در صورت تکمیل طرح های نیمه تمام باالی ۶0 درصد در استان، بیش از ۲ برابر تعهد 
امسال اصفهان، در این خطه اشتغال ایجاد خواهد شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: تعهد اشتغال مجموع دستگاه های 
اجرایی استان در سال جاری ۸0 هزار نفر است که در صورتی که واحدهای صنعتی نیمه تمام نیز وارد چرخه تولید شوند، اشتغالی معادل ۲ برابر  این رقم در استان 
محقق خواهد شد.وی یادآور شد: اصفهان پس از تفکیک البرز از استان تهران، به عنوان صنعتی ترین استان کشور از نظر تعداد واحدهای صنعتی و گردش مالی 
این واحدها محسوب می شود. به گزارش ایرنا، سال گذشته حدود ۹00 واحد راکد در شهرک های صنعتی استان اصفهان شناسایی شد که با اقدامات صورت گرفته 

توسط مدیران واحدهای صنعتی و پیگیری انجام شده در استان، حدود ۲۱۹ واحد به چرخه تولید بازگشت.

190 واحد صنعتی راکد در اصفهان به چرخه تولید بازگشت

جشنواره انگور 
روستای »هزاوه«

جشنواره انگور روستای هزاوه 
اول تــا هفتــم آبان ماه پس 
از دو ســال تعطیلی به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا، در کنار 
بقعه متبرک امامزاده سلطان 
ســید احمد )ع( برگزار شد. 
انواع محصوالت تولید شــده 
از انگور اعم از شــیره، ترخنه، 
ســرکه،فرآورده های انگــور و 

گردو و بادام عرضه شد.

وز عکس ر

امام جمعه اصفهان:

ایجاد بانک های متعدد 
خصوصی در ایران، اشتباه بود

امام جمعه اصفهان گفــت: ایجاد بانک های 
متعدد خصوصی در ایران، کاری اشــتباه بود 
که باعث بروز مشــکالت متعددی در عرصه 
اقتصاد امروز کشور شده است.آیت ا... سید 
یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با وزیر اقتصاد، 
اظهار کرد: امروز در ایران چنانچه تسهیل گری 
صورت گیرد، کار و اشتغال بیش از نیروی کار 
خواهیم داشت، اما متاســفانه بروکراسی و 
قوانین مرتبط با مجوز ها مانع از آن شده است.

وی بیان کرد: یکی از مشــکالتی که همچنان 
در روند مجوزات اشــتغال ها وجود دارد، این 
است که اســتعالم های محیط زیست، آب، 
بــرق و .... برای ایجاد یک اشــتغال، در یک 
ســاختار منظم و متمرکز صورت نمی گیرد.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه متاســفانه 
شاهدیم برخی مجوزات الزم را برای استقرار 
اشتغالی در مکانی از فالن ارگان می گیرند، اما 
مثال آن منطقه مشکل برق و یا آب دارد، گفت: 
بنابراین دولت باید این قبیل مشــکالت را که 
بسیار هم پیچیده است، حل کند.وی افزود: 
معتقدم که منابع طبیعی برای ایجاد اشتغال 
توســط جوانان باید زمین را رایگان دراختیار 
کارآفرین بگــذارد، چرا که ایجاد اشــتغال و 
جذب نیروی کار توسط کارآفرین، باعث حل 
بسیاری از مشکالت دولت می شود.آیت ا...

طباطبایی نژاد با اشاره به کالم امیرالمومنین 
)ع( خطاب به مالک اشتر مبنی براینکه »ای 
مالک، اگر درپی سرمایه و درآمد برای جامعه 
خویش هســتی، کار ایجاد کن« گفت: امروز 
دولت باید تدبیر دوراندیشانه ای داشته باشد 
و برای درآمد بیشــترخود، توسعه اشتغال و 
کارآفرینــی را رویکرد خود قــرار دهد و حتی 
برای تحقق این مهــم، زمین رایگان دراختیار 
تولیدگران و کارآفرینــان قرار دهد.وی  تاکید 
کرد: معتقــدم تولیدکننــدگان، کارآفرینان و 
صنعتگران خدمتگزار جامعه هســتند و باید 
حتی تدبیری برای حمایت از تولید کنندگان 
به جای حمایت از مصرف کنندگان در کشور 

ایجاد شود.

عکس: مهر
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مفاد آراء
8/53 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان با استناد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 
 مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شــماره 140160302018000237 مورخ 1401/04/05 و کالســه پرونده 
1400114402018000050  بنام آقای احمد شفیعی زادگان اصفهان فرزند تقی شماره 
شناسنامه 3071 کدملی 1288279231 نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 
249.70 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت 
آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق سند رسمی ابتیاعی به شماره 89537 مورخ 

1400/03/26 دفترخانه 96 برخوار به نام متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/09

 م الــف: 1391557  محمدرضــا بیکیــان رئیــس اداره ثبــت اســناد 
و امالک برخوار  

مفاد آراء
8/54  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8097 - 1401/07/19 هيات اول خانم فردوس مهر عليان 
کورتانی  به شناسنامه شماره 17 کدملي 1290244812 صادره فرزند مهدی نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 237 متر مربع پالک 
شماره  1298  فرعی  از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواســطه از حاجی رمضان جانثاری الدانی ولــد مرحوم کاظم طبق 

اظهار نامه ثبتی
رديف 2- راي شــماره 8099 - 1401/07/19 هيات اول آقای رجب سعادت نژاد  
به شناسنامه شــماره 1437 کدملي 1283431890 صادره فرزند رضا علی نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 237 متر مربع پالک 
شماره  1298  فرعی  از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواســطه از حاجی رمضان جانثاری الدانی ولــد مرحوم کاظم طبق 

اظهار نامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/24

م الف: 1402628  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/55  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 موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2662 - 1401/03/17 هيات چهارم خانم مکيه شاه سنائی  
به شناســنامه شــماره 23111 کدملي 4722404402 صادره کربال فرزند کريم  
ششدانگ يکباب  ســاختمان  به مســاحت 28/46  متر مربع از پالک شماره  31  
فرعی  از 35  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت مالک رسمی علی نصر اصفهانی مورد ثبت صفحه 283 دفتر 120 امالک 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/24

م الف: 1402723  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/56 شــماره نامه: 140185602024008309 - 1401/07/30  نظر به اينکه 
نيم دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 1767 فرعی از 4858 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان به شــماره صفحه 388 دفتر 1101 امالک به شــماره ثبت 20788 به 
نام خانم فاطمه صدرانی وربادی فرزند محمد يوســف ســابقه ثبت و صدور سند 
مالکيت به شــماره 017396 دارد سپس آقای اســماعيل محمد زمانی از طرف 
نامبرده به موجب وکالت نامــه 6670-1398/07/11 دفترخانه 430 اصفهان با 
ارائه درخواســت 2851 مورخ 1401/7/21 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی 
که امضاء شــهود آن ذيل شــماره يکتا 14010150373000383 رمز تصديق 
443174 مورخ 1401/7/7 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 430 اصفهان رسيده 
است  مدعی است که ســند مالکيت آن به علت نامعلوم مفقود و درخواست صدور 
المثنی سند مالکيت را نموده  لذا  دفترچه سند مالکيت مذکور از درجه اعتبار ساقط 
و مقتضی است چنانچه ســند مالکيت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن 
دفترخانه ارائه گرديــد از انجام معامله خــودداری و آن را جهت اعمال مقررات به 
اين اداره ارســال نمائيد. انجام هر نوع معامله با ســند مالکيت المثنی موکول به 
استعالم از اين اداره می باشــد. لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل 

ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1402106 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/57 شــماره نامه: 140185602210005058- 1401/07/07 ســند مالکيت 
ششدانگ  پالک ثبتی شماره 33090 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان که بموجب سند انتقال شماره 13517- 1401/5/23 تنظيمی دفترخانه  
 382 بهارســتان اصفهان از طرف اکرم عطا آبــادی به مالکيــت رامين قربانی 
شاه نجفی در آمده و ســند بشــماره چاپی 747632 ه 91 )تک برگ( ، مورد ثبت 
صفحه 66 دفتر 435 تحت شماره ثبت 93543 صادر شده است و  سپس  نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شماره  
يکتا 140102150377001410 و رمز تصديق 190354  مورخ 1401/6/2  که 
به گواهی دفترخانه 382 بهارستان رسيده  مدعی است که  سند مالکيت آن بعلت 
نامشخص مفقود گرديده ونامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق 
را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1402080 ناصر صيادی صومعه مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

برج کبوتر
کبوترخانه، برج کبوتر، کبوتر خان یا برج حمام به بنایی گفته می شود که حدود ۴۰۰ سال پیش در مناطق کویری و مرکزی ایران در نزدیکی باغ ها و مزارع ساخته 
می شدند. این بنا ها معموال به شکل استوانه و دارای پنجره های مشبک بودند. اندازه پنجره ها به شکلی بود که فقط کبوتر ها بتوانند از آن وارد شوند و به این ترتیب 
از شر پرندگان شکارچی مانند عقاب و جغد در امان باشند. همچنین در میان این برج یک چاه حفر می شد تا کبوتران به آب دسترسی داشته باشند. مصالح به کار 
رفته در ساخت کبوتر خانه خشت و گل بودند برای همین هوای آن در تابستان خنک و در زمستان گرم بود. از آنجایی که از ساروج به عنوان مالت استفاده می شد، 

برج های کبوتر خانه تا به امروز پا بر جا باقی مانده اند.
صاحبان کبوتر خانه ها از گیاهانی مانند کندر و فلفل برای دور کردن آفاتی مثل ساس و کک استفاده می کردند. همچنین به نظر می رسد که ارتعاشات بال کبوتران 

در برج باعث دور شدن مار و موش از النه آن ها می شده است.
در برخی  از برج ها تا ۲۵ هزار کبوتر زندگی می کردند که باعث می شــد ساالنه ۷۰ هزار کیلوگرم کود کبوتر جمع آوری  شــود. صاحبان برج کبوتر این فضوالت را به 
کشاورزان می فروختند و مبالغ قابل توجهی دریافت می کردند. این کود برای باروری زمین های استان اصفهان بسیار مورد نیاز بود و به همین دلیل تعداد زیادی 

کبوتر خانه در استان اصفهان و برخی شهر های استان یزد ساخته شده است.

برج کبوترخانه مردآویج
برج کبوترخانه مردآویج یکی مشهورترین کبوترخانه های 
اصفهان است. یکی از محله های بزرگ و مشهور اصفهان را 
با نام برج می شناسند که وجه تسمیه آن همین کبوترخانه 
است. کبوترخانه مردآویج شبیه به یک گل طراحی شده که 
هشت دایره دور تا دور آن قرار دارد و در مرکز آن یک دایره 
بزرگ تر دیده می شود. ارتفاع این برج به ۱۸ متر می رسد 

و قطر آن ۱۶ متر است. 
مانند دیگر کبوتر خانه های اصفهان، مصالح به کار رفته در 
کبوترخانه مردآویج نیز از جنس کاهگل، خشت و ساروج 
است. این برج ســه طبقه دارد و ۱۵ هزار النه در آن تعبیه 
شده است. ابعاد پنجره های مشــبک به صورتی است که 
فقط کبوتر ها می توانند از آن عبور کنند. این برج در لیست 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج کبوترخانه ردان
برج کبوترخانه ردان یکــی از معــدود کبوترخانه هایی به 
شمار می رود که در دوران قاجار ســاخته شد. ارتفاع این 
برج ۱۰ متر و قطر استوانه آن ۱۳ متر  است. برج ردان در ۳ 
کیلومتری جنوب شهر اصفهان قرار دارد و دارای دو استوانه 

تو در تو است.

برج کبوترخانه هزار جریب
برج کبوترخانه هزار جریب در محوطه دانشگاه اصفهان قرار 
دارد. این برج در زمان صفویان ســاخته شده است. در آن 
زمان باغ های هزار جریب در این محدوده قرار داشته و از 

کود کبوتری برج برای تقویت درختان استفاده می کردند. 
ارتفاع برج کبوترخانه هزار جریب ۷/۱۶ سانتی متر است که 

طی سالیان مختلف چندین بار مرمت شده است.

برج کبوترخانه گورت
یکی دیگــر از کبوترخانه های اصفهان واقع در روســتای 
گورت از توابع دهستان قهاب است. این دهستان در شرق 
شهرستان اصفهان قرار دارد. برج کبوترخانه گورت به شکل 
اســتوانه اســت و قدمت آن به دوران صفویان می رسد. 
بســیاری بر این باورند که در دوران معاصر هم کبوتران در 
این برج النه داشــته اند. مصالح بــرج کبوترخانه گورت از 
خشــت و کاهگل اســت. در  واقع برج گورت از دو استوانه 

داخلی و خارجی ساخته شده است.

برج کبوترخانه نرگان فالورجان
برج کبوترخانه نرگان تنها برج کبوترخانه سه طبقه در ایران 
است. این برج به تازگی مرمت شــده و آماده پذیرایی از 
گردشگران  است. قدمت برج نرگان به بیش از ۴۰۰ سال 
می رســد. مصالح به کار رفته در این کبوترخانه خشــت و 

کاهگل است.

برج کبوترخانه دستگرد خمینی شهر 
برج کبوترخانه دستگرد به دوران قاجار  تعلق دارد. مصالح 
به کار رفته در این برج خشــت و کاهگل است. این برج در 
انحصار شهرداری اســت و به عنوان یکی از نماد های شهر 
مورد حفاظت قرار گرفته اســت. ارتفاع و قطر برج حدودا 

۵ متر است.

برج مارچین اصفهان
برج مارچین در محله مارچین قرار دارد. قدمت این برج به 
دوران صفویان باز می گردد. ارتفاع آن ۱۶ متر و قطر آن ۱۸ 
متر اســت. برج مارچین به تازگی مورد مرمت و بازسازی 

قرار گرفته است.

برج کبوترخانه آذر بهرام اصفهان
یکی از خاص ترین برج هــای کبوترخانه اصفهان آذر بهرام 

است.
 این برج به تازگــی تبدیل به یک کافه فرهنگی شــده که 
عالوه بر سرو نوشیدنی، فضایی برای مطالعه در آن تعبیه 
شده است. این برج دارای سه طبقه بوده و قدمت آن ۴۰۰ 

سال است.

کبوترخانه های اصفهان ؛ کاربردی و فراموش شده

تاریخچه کبوتر خانه  های اصفهان
تاریخچه کبوترخانه های اصفهان به ۴۰۰ سال پیش یعنی زمان حکومت شاه عباس صفوی باز می گردد. با این حال تحقیقات باستان شناسان نشان می دهد 
که کبوتر خانه هایی با معماری ساده تر در زمان های قدیم تری نیز ساخته شــده اند. در حال حاضر بقایای بنا هایی بر جای مانده که قدمت آن ها به بیش از 

۱۲۰۰ سال پیش باز می گردد و البته معماری آن ها به پیچیدگی و زیبایی کبوترخانه های اصفهان نیست.
بســیاری از جهانگردان ایرانی و خارجی در کتاب های خود نقل کرده اند که در مناطق مرکزی ایران بیش از ۳۰۰۰ کبوترخانه وجود دارد. متاسفانه در دوران 

معاصر تنها ۷۰۰ برج باقی مانده و در حال حاضر در استان اصفهان ۳۰۰ برج قابل شناسایی بوده و تنها ۷۰ کبوترخانه ثبت شده است.
به نظر می رسد در دوران قاجار زمانی که حاکمان قاجار به شکار انواع پرندگان عالقه پیدا کردند، کبوتران نیز از شر آن ها در امان نماندند. پس از آنکه کود های 
شیمیایی به بازار آمدند، دیگر بازار کود های کبوتری و  کود های طبیعی از رونق افتاد. به این ترتیب بود که کبوتر خانه های اصفهان هم متروک شدند و بسیاری 
از آن ها ویران گشتند. خوشبختانه تعداد انگشت شماری از کبوترخانه ها به همت سازمان میراث فرهنگی مرمت شده و با وجود شهرسازی های غیر اصولی 

پا بر جا باقی ماندند.

برج  کبوتر یا کبوترخانه های  اصفهان، بنا هایی بوده که در مناطق مرکزی ایران و به خصوص اصفهان در اطراف مزارع و باغ ها ســاخته می شده است. همچنان بقایای این ساختمان ها در اطراف شهر و اســتان اصفهان وجود دارند. کاربرد کبوترخانه ها به فراموشی سپرده شده اند.عده بسیار 
زیادی به اشتباه تصور می کنند کبوترخانه ها برای کبوتر های نامه رسان ساخته شده اند. واقعیت این است که کبوترخانه های اصفهان برای جمع آوری کود کبوتر ها احداث می شدند و صاحبان این بنا ها از فروش کود کبوتران مبالغ قابل توجهی به دست می آوردند. هم  اکنون استان اصفهان 

بیشترین تعداد برج های کبوتر را در ایران دارد. در ادامه می خواهیم به معرفی برج های کبوتر بپردازیم و معماری آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین تعدادی از کبوتر خانه  ها به عنوان جاهای دیدنی اصفهان را نام ببریم.
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

احتمال افزایش شیوع آنفلوآنزا تا دو هفته آینده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تا دو هفته دیگر شاهد شیوع آنفلوآنزا هستیم و 
سپس با رسیدن به پیک بیماری کاهش شیوع را خواهیم داشت.سید مرتضی حیدری  اظهار کرد: چند 
هفته ای است که شیوع آنفلوآنزا در استان و کشور افزایش پیدا کرده و آمار مراجعان بیماران سرپایی به 
مطب های شخصی و درمانگاه های دولتی و خصوصی افزایش چشمگیری داشته است.وی افزود: 
تا دو هفته دیگر شاهد شیوع این بیماری هستیم و سپس با رسیدن به پیک بیماری کاهش شیوع را 
خواهیم داشت.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: بیشتر بیماران نیازمند مراجعه به 
پزشک را ندارند و با مراقبت های ساده قابل درمان است، اما با این وجود افراد می توانند به مطب های 
شخصی، درمانگاه های خصوصی و دولتی و همینطور کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی مراجعه 
کنند و نیاز به بیمارستان نیست.حیدری معتقد است این بیماری در کودکان به علت مجاری باریک تر 

تنفسی عالئم بیشتری دارد.
 

رییس پلیس فتای استان اصفهان اعالم کرد:

سوءاستفاده از حساب بانکی جواِن سرمایه گذار در ارز دیجیتال
رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی که با جلب اعتماد جوان جویای کار اقدام به 
سوء استفاده از حساب وی به عنوان حساب واسط کرده بود، خبرداد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی 
گفت: در پی اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی بر واریز وجوه نقدی توسط فردی به حساب وی 
و سپس خرید ارز های دیجیتال که موجب مسدودی حساب و الزام به جبران خسارت مالباختگان 
شده، بررسی موضوع در دســتور کار کارشناســان این پلیس قرار گرفت.وی افزود: در بررسی های 
انجام شده، مشخص شد شاکی مدتی قبل با هدف استخدام با فردی در تلگرام آشنا شده که با جلب 
اعتماد از وی درخواست می شود پس از دریافت وجه نقد از طریق حساب بانکی خود اقدام به خرید 
ارز دیجیتال کرده و به صورت درصدی پورسانت خود را دریافت کند.سرهنگ مرتضوی با اشاره به اینکه 
فرد کالهبردار با استفاده از کارت و حساب بانکی دیگران در فضای مجازی فعالیت کرده تا ردی از خود 
به جا نگذارد و از حساب شاکی به عنوان مقصد برداشت های غیرمجاز استفاده و آن ها را به ارز دیجیتال 
تبدیل کرده است، ادامه داد: با انجام اقدامات هوشمندانه ماموران پلیس فتا، یک متهم در این رابطه 
شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.رییس پلیس فتای 
استان اصفهان تصریح کرد: مهم ترین عامل گرفتاری افراد در دام کالهبرداران اینترنتی و سوءاستفاده 
از حساب آنان به عنوان حساب واسط بی توجهی به توصیه های پلیس فتاست، شهروندان تحت هیچ 
شرایطی نباید حساب و کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و در خرید ها و پرداخت های 
اینترنتی خود به اصالت درگاه دقت کنند تا در دام درگاه های جعلی و سوءاستفاده از اطالعات مالی 

آن ها به عنوان حساب واسط گرفتار نشوند.
 

واژگونی پژو 206 در بزرگراه شهید دستجردی
رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان از جان باختن یک نفر و مجروح شدن دو نفر 

درپی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ در بزرگراه شهید دستجردی اصفهان، خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: درپی وقوع یک حادثه رانندگی در بزرگراه 
شهید دستجردی اصفهان ۱۰۰ متر بعد از سیتی سنتر، بالفاصله ماموران پلیس راهور در محل حضور 
یافتند و به بررسی این سانحه پرداختند.وی افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد یک 
دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ حین تردد از مسیر راه خارج و دچار واژگونی می شود و درپی این 
حادثه راننده خودرو در دم جان باخته و دو سرنشین دیگر خودرو مجروح و برای مداوا به بیمارستان 
منتقل شدند.رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: براساس اعالم 

نظر کارشناسان پلیس راهور، علت وقوع این حادثه رانندگی تجاوز از سرعت مقرر بوده است.

مدیرکل انتقال خون استان با اعالم اینکه ذخیره خونی در اصفهان به کمتر از ۴ روز رسیده، از نیاز فوری به گروه های منفی خبرداد؛

مسیر مستمر مهربانی...

طبق آماری که سخنگوی ســازمان انتقال خون ایران از 
وضعیت آماری گروه های خونی ایرانی ها داده، O مثبت 
و A مثبت بیشترین فراوانی را در بین گروه های خونی در ایرانی ها دارند. بر 
اســاس تحقیقات انجام شــده روی اهدا کنندگان خون در ایران به طور 
میانگین ۲7 درصد مردم گروه خونی     A  مثبت و سه درصد،A  منفی دارند. 
۲3 درصد مردم در کشــور دارای گروه خونی B مثبت و ۲ درصد،B منفی 
هستند.هفت درصد مردم گروه خونی AB مثبت و یک درصد هم AB منفی 
دارند و همچنین 34 درصد مردم هم گروه خونی O مثبت و ســه تا چهار 

درصد، O منفی دارند.
بر همین اساس و برپایه بررســی های فراوان گروه های خونی اصلی در 
مناطق مختلف جغرافیایی ایران در بین جمعیت اهداکنندگان خون نشان 
می دهد تقریبا 9۰ درصد مردم کشور ما دارای گروه خونی مثبت و فقط ۱۰ 

درصد مردم دارای گروه خونی منفی هستند.
افرادی که دارای گروه خونی AB مثبت هســتند، گیرندگان همگانی خون 
محسوب می شوند و می توانند از همه گروه های خونی، خون و فرآورده های 
خونی را دریافت کنند. در عین حال افرادی که گروه خونی O منفی دارند، 
می توانند اهداکننده عمومی باشــند و به همه نیازمنــدان به خون در همه 
گروه های خونی، خون اهدا کنند.به طور کلــی پايش گروه های خونی در 
ميان اهدا كنندگان طی ساليان متمادی نشان می دهد كه گروه خونی در 

ميان مردم به خصوص اهدا كنندگان از بيشترين فراوانی برخوردار است و 
معموال بیشترین نیاز استان ها از جمله اصفهان نیز به گروه خونی o منفی 
است. آن طور که مسئوالن انتقال خون استان پیش از این اعالم کرده بودند، 
فراوان ترین گروه خونی استان اصفهان o+ است و بیشترین گروه خونی 
که بیمارستان ها از انتقال خون استان تقاضا دارند، گروه های خونی منفی 
اســت چرا که فراوانی این گروه های خونی در جامعه کمتر است و معموال 
کمترین گروه خونی که به سازمان برای اهدا مراجعه می کنند، گروه خونی 
AB منفی اســت و این شــرایط  همچنان ادامه دارد به صورتی که تیرماه 
امســال، سرپرســت روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان 
از وضعیت قرمز گروه خونــی O- و AB- خبر داد و گفــت: ذخیره خون 
گروه های O- و AB- با میزان ذخیره کمتر از سه روز، در وضعیت قرمز به 
سر می برد و فراخوان های بسیاری درخصوص دعوت برای اهدای خون این 
دو گروه خونی داده شده است.در مهرماه هم مدیرکل انتقال خون استان 
اعالم کرد به همه گروه های خونی نیاز داریم، اگرچه هنوز ذخیره گروه خونی 
O منفی پایین و خوب نشده اســت.حاال در آبان ماه ۱4۰۱؛ شرایط اهدای 
خون در گروه خونی O منفی همچنان مطلوب نیست و مدیرکل انتقال خون 
استان اصفهان گفته که میزان کمبود گروه های خون منفی و به ویژه O منفی 
بیش از دیگر گروه های خونی است  و میزان ذخیره این گروه خونی به ۲ روز 
کاهش یافته است.علی فتوحی همچنین خبر داده که میزان ذخیره خون 

استان اصفهان به چهار روز رسیده که ۶ روز کمتر از میزان استاندارد است.
فتوحی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر ساله با شیوع فصل سرد 
همواره با کمبود گروه های خونی به دلیل کاهــش مراجعه مردم به مراکز 
اهدای خون مواجه می شویم، ابراز داشت: امسال به دلیل قرار گرفتن در 
پیک آنفلوآنزا با شرایط بدتری رو به رو شده ایم.به گفته فتوحی؛ بر اساس 
استانداردهای تعریف شده در شهرستان اصفهان باید روزانه ۵۰۰ نفر برای 
اهدای خون مراجعه کنند، این در حالی است که امروز میزان مراجعات به 
کمتر از 4۰۰ نفر رسیده اســت.البته مدیرکل سازمان انتقال خون استان از 
افزایش 9 درصدی میزان اهدای خون در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته خبرداده اما این را هم گفته که که میزان مصرف هم 
به همین میزان و بیشتر افزایش یافته است.فتوحی در حالی برای چندمین 
 O بار در روزهای اخیر از کاهش ذخیره خونی و نیاز فوری به اهدا خون به ویژه
منفی سخن می گوید که به نظر می رسد اصفهانی ها همانند سایر شهروندان 
در استان های دیگر، مناسبت های خاص و حتی فصل و ماه های خاصی 
از سال را برای اهدای خون مقدم می شمارند و همین امر باعث می شود در 
برخی مقاطع و ماه ها و روزهای سال به ویژه پاییز و زمستان، با کمبود ذخیره 
خونی از گروه های خونی مختلف روبه رو شویم و این در حالی است که به 
قول مدیرکل انتقال خون استان در همه شرایط نیاز به خون و فرآورده های 

خون داریم و بیماران نیازمند چشم انتظار اهداکنندگان خون هستند. 

شرایط اهدای خون در گروه خونی O منفی همچنان 
مطلوب نیست و مدیرکل انتقال خون استان اصفهان 
گفته که میزان کمبود گروه های خون منفی و به ویژه 
O منفی بیش از دیگر گروه های خونی است  و میزان 

ذخیره این گروه خونی به ۲ روز کاهش یافته است

با مسئولان جامعه

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
حدود 7۰ درصد از بیمــاران دارای عالئم آنفلوآنزا در 
استان کمتر از ۱۸ سال سن دارند زیرا احتمال سرایت 
بیماری در این گروه سنی بیشتر است.پژمان عقدک 
در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود: افــراد کمتر از 
۱۸ سال رفت و آمد بیشــتری دارند و میزان رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی در بین آنها کمتر است 
بنابراین احتمال ابتال به بیماری آنفلوآنزا در بین آنها 
باالتر می رود.وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش 

ابتال به آنفلوآنزا در گروه ســنی کودکان و نوجوانان، 
استفاده از ماسک در مدارس استان اصفهان به مدت 
۲ هفته اجباری شده و الزم است که مدیران مدارس 
نسبت به گندزدایی فضاهای آموزشی اقدام کنند.وی 
اظهار داشت: بر اساس آمار کشوری و همینطور استان 
اصفهان در زمان حاضر از هر دو نفر مراجعه کننده با 
عالئم بیماری های تنفسی و سرماخوردگی، یکی از 
آنها به آنفلوآنزا مبتالست.عقدک با بیان اینکه بین ۱۰ 
تا ۱۵ درصد این بیماران به کرونا مبتال هستند، اضافه 
کرد:  آنفلوآنزا در زمان حاضر ۲ تا ســه برابر کرونا در 
جامعه شیوع پیدا کرده و بهترین راه برای پیشگیری 
از ابتال به آن، استفاده از ماســک، رعایت شیوه نامه 
های بهداشــتی، تهویه هوا در مکان های تجمعی و 

سرپوشیده و شست و شوی مداوم دست هاست.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان 
کرد: میزان شیوع آنفلوآنزا هنوز آنقدر در جامعه زیاد 
نشــده که از میزان تحمل نظام سالمت بیشتر باشد 
و مشــکل خاصی در این زمینه نداریم.وی با اشاره 
به اینکه تا کنون گزارشــی درباره مرگ و میر ناشی از 
آنفلوآنزا در اصفهان نداشتیم، گفت: واکسن آنفلوآنزا 
در داروخانه ها موجود اســت و به بیماران زمینه ای 
توصیه می شود که این واکســن را تزریق کنند.وی 
با اشــاره به آخرین وضعیت همه گیری کووید-۱9 
تصریح کرد: در هفته گذشته آمار کرونا به طور تقریبی 
ثابت بود درحالی که حدود ســه هفته گذشــته آمار 

بستری حدود یک و نیم برابر شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

 70درصد بیماران با عالئم آنفلوآنزا در اصفهان زیر 1۸ سال هستند

واکسیناسیون دام های 
عشایر خراسان شمالی

واکسیناسیون رایگان دام های عشایر 
علیــه بیماری هــای آبله بــزی، آبله 
گوسفندی، شاربن، تب برفکی، طاعون 
نشــخوارکنندگان کوچک، بروســلوز و 
هاری در خراسان شــمالی انجام شد. 
واکسیناسیون منجر به افزایش سطح 
ایمنی دام هــا در منطقــه و جلوگیری 
از بروز و شــیوع بیماری های دامی در 

جمعیت دامی می شود.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان اعالم کرد:

هزینه 3 میلیارد تومانی بیمه سالمت برای درمان ناباروری 
در اصفهان

مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان از هزینه 3 میلیارد تومانی بیمه سالمت استان برای درمان 
ناباروری در شش ماه نخست امســال خبر داد و گفت: حدود 9۰ درصد از هزینه های درمانی و 7۰ 
درصد از هزینه های داروهای ناباروری از سوی بیمه سالمت استان پرداخت می شود.محمدحسین 
صفاری در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
خدمــات بیمه ســالمت اســتان برای 
درمان نابــاروری، اظهار کرد: در شــش 
ماه نخست سال و تا پایان شهریورماه، 
بیمه ســالمت در اســتان برای درمان 
ناباوری بیش از 3 میلیارد تومان هزینه 
کرده اســت. در سطح اســتان اصفهان 
ســه مرکز درمان ناباروری و بیمارستان 
شهید بهشــتی کاشــان تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار گرفته اند و هزینه های 
درمان ناباروری در این چهار مرکز پرداخت می شود.وی با بیان اینکه حدود 9۰ درصد از هزینه هایی که 
در بخش دولتی بیمارستان شهید بهشتی کاشان و بیمارستان زنان و زایمان شهید بهشتی اصفهان 
انجام می شود با تعرفه دولتی پرداخت خواهد شد و ۱۰ درصد مابقی بر عهده بیماران است، افزود: 
البته هم زمان با مراجعه  بیماران تحت پوشش بیمه سالمت به این مراکز، 9۰ درصد از صورت حساب 
آن ها کسر خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری آن ها در مراکز بیمه سالمت نیست.مدیرکل بیمه 
سالمت استان اصفهان در خصوص هزینه های درمان ناباروری در سایر مراکز غیردولتی، توضیح داد: 
در بخش های خصوصی، عمومی غیردولتی و یا مراکز خیریه ای 9۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی 
تحت پوشش اســت، یعنی 9۰ درصد از هزینه ها معادل تعرفه عمومی غیردولتی با بیمه سالمت 
حساب می شود. بنابراین در مراکز دولتی 9۰ درصد تعرفه دولتی پرداخت می شود و در سایر مراکز 9۰ 
درصد هزینه ها معادل تعرفه عمومی غیردولتی را بیمه سالمت پرداخت خواهد کرد.وی با اشاره به 
اینکه 7۰ درصد از داروهای ناباوری تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند، گفت: برای پرداخت این 
هزینه ها افراد باید تحت پوشش بیمه سالمت باشند و بیمه شده های تامین اجتماعی یا نیروهای 
مسلح باید به همان مراکز بیمه ها مراجعه کنند. بیمه سالمت با تمامی مراکز ناباوری استان قرارداد 
دارد و نیاز به مراجعه حضوری افراد برای پرداخت صورت حســاب ها نیســت، زیرا در همان مراکز 

درمانی صورت حساب شان کسر می شود.

افزایش سرانه ورزشی دانش آموزان در استان اصفهان
با اجرای طرح سردار سلیمانی، بیش از 9۰ مجموعه ورزشی شــامل زمین چمن، زمین ساحلی و 
سالن های چندمنظوره در مدارس اســتان اصفهان به بهره برداری می رسد.معاون تربیت بدنی و 
سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، هدف از اجرای طرح سردار سلیمانی را توسعه 
زیرساخت های ورزشی مدارس کشور دانســت و گفت: برای این طرح امسال ۶ هزار میلیارد ریال 
اختصاص یافته و بیش از هزار و ۱۰۰ طرح ورزشی در مدارس کشور ساخته و به بهره برداری می رسد.

آذرکیوان امیرپور افزود: در هفته تربیت بدنی بیش از ۲۰ طرح در مدارس اســتان اصفهان به بهره 
برداری رسید و تا پایان سال نیز مجموعه های باقی مانده افتتاح خواهند شد.وی با بیان اینکه این 
طرح بزرگ کمک زیادی به توسعه ورزش در مدارس می کند، گفت: هم اکنون سرانه ورزشی برای 
هر دانش آموز در کشور کمتر از 4۰ سانتی مترمربع اســت که با طرح سردار سلیمانی این سرانه به 

بیش از 4۰ سانتی مترمربع افزایش می یابد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

 احتمال تعطیلی مدارس
  به دلیل شیوع آنفلوآنزا 

به صورت محدود
وزیر آمــوزش و پــرورش گفت: بــه دلیل 
آنفلوآنــزا ممکن اســت تعطیلی هایی را به 
صورت محدود داشته باشیم.یوسف نوری 
اظهار کرد: بعضی از استان ها به دلیل شیوع 
ویروس آنفلوآنزا، مدارس را در  شــهر های 
خود تعطیــل کــرده بودند. عنــوان کردیم 
مســئولین آن اســتان ها بررســی میدانی 
انجام دهند که آیــا واقعا احتمــال ابتال به 
آنفلوآنزا زیاد است که دانش آموزان آسیب 
و لطمه ببینند.وی ادامه داد: مدیران استان 
ها باید بررســی کنند و اگر گــزارش وزارت 
بهداشــت نیز مبنــی بر احتمال آســیب به 
دانش آموزان باشد، شرایط آموزش تغییر 
خواهد کرد. البته تا به امروز هیچ گاه تجربه 
تعطیلی به دلیل شــیوع آنفلوآنزا را نداشته 
ایم.نوری گفــت: اگر هم تمــام این موارد 
وجود داشته باشــند، تعطیلی وجود ندارد 
و از شــبکه شــاد برای برگــزاری کالس ها 
استفاده خواهد شد.وزیر آموزش و پرورش 
ادامه داد: هر تصمیمی باید دلیلی داشــته 
باشد. دلیل در ارتباط با آنفلوآنزا را پزشکان 
و وزارت بهداشــت تشــخیص می دهند و 
بررســی می کنند.اگر واقعــا دانش آموزان 
لطمه ببینند، ما راضی نخواهیم بود. بنابراین 
ممکن اســت که تعطیلی هایــی به صورت 
محدود داشته باشــیم. البته این به معنی 
تعطیــل شــدن درس و آموزش نیســت و 
دانش آموزان با اســتفاده از شــبکه شاد و 
آموزش مجازی تحصیل خود را بدون وقفه 

ادامه خواهند داد.

هواشناسی استان اصفهان در پی تغییرات و ناپایداری های جوی در روزهای اخیر ؛ آسیب دیدگی بخش کشاورزی و سازه های موقت، خسارت به زیر ساخت های 
شهری و روستایی و احتمال اختالل در مسیرهای مواصالتی را در نیمه شمال و شــرق استان برای روز سه شنبه آتی محتمل دانست.به گزارش ایرنا ،  هواشناسی 
استان اصفهان در باره وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال وقوع تند باد لحظه ای، خیزش گرد و خاک موقتی با کاهش دید از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه هفته 
جاری در استان »هشدار زرد« صادر کرد.هواشناسی اصفهان با صدور اطالعیه ای از  افزایش گرادیان فشاری و وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال وقوع تند 
باد لحظه ای، خیزش گرد و خاک موقتی با کاهش دید از روز  دوشنبه تا روز پنجشنبه هفته جاری در بیشتر مناطق استان خبر داد.این وضعیت برای روز دوشنبه در 
مناطق غربی استان، روز سه شنبه در بیشتر مناطق استان و با شدت بیشتر در نیمه شمالی استان، برای روز چهارشنبه در غرب و جنوب استان و روز پنجشنبه در جنوب 
استان فعال خواهد بود.همچنین به شهروندان توصیه شده است از تردد، پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی خودداری کنند و احتیاط الزم 
را هنگام عبور از کنار ساختمان های نیمه کاره داشته باشند و نسبت به توقف فعالیت ها در فضای باز، مدیریت تردد در جاده ها اقدام کنند.این اداره کل همچنین در 
اطالعیه دیگری از فعالیت سامانه بارشی و رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ، در ارتفاعات احتمال بارش برف ، کاهش دما،  وزش باد شدید موقتی از روز سه شنبه 

تا روز پنجشنبه در  بیشتر مناطق استان خبر داد.این سامانه بارشی برای روز سه شنبه در مناطق غرب و شمال استان فعال خواهد بود.

هشدار هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال خسارت به بخش کشاوزری و زیرساخت های شهری 

عکس: میزان



فرهاد مجیدی و شاگردانش بزرگ ترین ریمونتادای ادنوک لیگ را رقم زده اند، بازگشتی دیوانه وار و هیجان انگیز.گلی که سلطان الزعابی در دقیقه دوم وارد دروازه النصر 
کرد، نوید یک بازی دیدنی را در استادیوم کلبا می داد. با توجه به جایگاه النصر و ناکامی این تیم در کسب پیروزی طی پنج دیدار گذشته، اینگونه برداشت می شد که اتحاد 
کلبا بازی راحتی را در پیش داشته باشد؛ اما ظرف تنها 2 دقیقه، ورق برگشت.ببرها که بازی را فوق العاده آغاز کرده بودند، نیمه اول را با شکست سه بر یک به رختکن رفتند و 
خوش بین ترین هوادار میزبان هم تصور نمی کرد که آنها بتوانند در نیمه دوم، بازگشت باورنکردنی به بازی داشته باشند. اما استارت یک شب هیجان انگیز، از دقیقه 71 زده 
شد.دنیل بسا خرید تابستانی فرهاد مجیدی، با یک ضربه بغل پای دیدنی، اختالف را کاهش داد و این بار نوبت تیم مجیدی بود که ظرف 2 دقیقه، تمام تماشاگران حاضر 
در استادیوم را انگشت به دهان کند. احمد عامر و فیلیپ کیس در دقایق 78 و 80 کلبا را پیش انداختند و احمد عامر ستاره 24 ساله مجیدی در این فصل، در دقیقه 95 با 
ضربه ای چیپ، تیر خالص را بر پیکر النصر وارد کرد تا کلبا بازی را پنج بر سه برنده شود.زمانی که ضربه سر ایگور روسی، دیگر خرید این فصل فرهاد از پشت محوطه جریمه 
نواخته شد، یک کام بک باورنکردنی در راه بود. پاس مدافع برزیلی به فیلیپ کیس رسید و او تور دروازه را به لرزه درآورد تا گزارشگر شبکه دبی الریاضیه، فریاد ریمونتادا را بر 
زبان بیاورد.»ریمونتادا« یک اصطالح ورزشی است که در فوتبال استفاده می شود و به معنای بازگشت به بازی است. این اصطالح که از دهه 1950 به طور گسترده در اسپانیا 

استفاده می شود، در فوتبال به یک برد غیر منتظره، یک نتیجه به خصوص و غیرمنتظره یا بازگشت به یک مسابقه در مدت زمانی باورنکردنی اشاره دارد.

بزرگ ترین ریمونتادای فصل به نام »فرهاد مجیدی«!
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تیم ملی ایتالیا در آستانه بازگشت به جام جهانی قطر!
تیم ملی ایتالیا در آستانه بازگشت به جام جهانی 2022 قرار دارد. فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( 
به صورت رسمی با ارسال نامه ای به فدراسیون تونس این کشور را تهدید کرد که از مسابقات جام 
جهانی 2022 قطر کنار گذاشته خواهد شد.این نامه تهدیدآمیز فیفا برای تونس، رقیب تدارکاتی 
تیم ملی کشورمان به دلیل دخالت های دولت در فوتبال ارسال شده است.با رسانه ای شدن تهدید 
فیفا نشریه »لو پاریزین« فرانسه خبر داد فیفا در صورت کنار زدن تونس از حضور در مسابقات جام 
جهانی تیمی را انتخاب می کند که در رنکینگ فیفا در باالترین مرتبه قرار دارد ولی از صعود به جام 
جهانی بازمانده است.طبق اعالم نشریه فرانسوی تیم ملی ایتالیا بزرگ ترین و بهترین ناکام در 
رده بندی فیفاست که در جام جهانی حضور ندارد و فیفا در صورت حذف تونس ایتالیا را جایگزین 
رقیب ایران می کند.شاگردان کارلوس کی روش قبل از جام جهانی 2022 دو بازی دوستانه انجام 

می دهند. اولین بازی یوزها مقابل نیکاراگوئه و دومین بازی شان مقابل تونس است.
 

جانشین کاپیتان بارسلونا مشخص شد
باشگاه بارسلونا تصمیم دارد ستاره بزرگ فرانسوی چلسی را در تابستان به خدمت گیرد.سرخیو 
بوسکتس تا تابستان ســال آینده با باشگاه بارســلونا قرارداد دارد و طبق شواهد به نظر می رسد 
راهی آمریکا خواهد شد.ستاره بارسلونا که در سال های گذشته مهره بزرگ آبی اناری ها بود، در این 
فصل در برخی بازی ها پاشنه آشیل تیم ژاوی نام گرفت و به همین دلیل در بازی اخیر بارسلونا در 
لیگ قهرمانان اروپا توسط هواداران »هو« شد.رسانه های اسپانیایی مدعی شدند که برای فصل 
آینده جایی برای بوسکتس و پیکه در بارسلونا نخواهد بود و این دو ستاره بزرگ آبی اناری ها تیم 

را ترک خواهند کرد.
نشریه رلوو اسپانیا با استناد به این خبر مدعی شد که بارســلونا جانشین بوسکتس را پیدا کرده 
و قرار اســت قهرمان جهان را به نیوکمپ آورد.انگولو کانته که مهره اصلی قهرمانی های تیم هایی 
چون لسترسیتی، چلسی و تیم ملی فرانسه بود، تا تابستان آینده با آبی های لندن قرارداد دارد و 
تصمیم گرفته تا از این تیم جدا شود. بارسلونا می خواهد در تابستان آینده، انگولو کانته را جانشین 
بوسکتس کند تا از قدرت فرماندهی این بازیکن در خط میانی بهره ببرد.البته روبن نوس، بازیکن 
پرتغالی ولورهمپتون نیز جزو گزینه های اصلی ژاوی برای خط میانی اســت و به گفته اســپورت 

کاتالونیا این بازیکن هم در تابستان راهی نیوکمپ خواهد شد.
 

سرمربی والنسیا:

 با »ژاوی« مخالفم!
سرمربی والنسیا برخالف نظر ژاوی بارسلونا را شایســته پیروزی در دیدار برابر تیمش ندانست. 
به نقل از مارکا، والنسیا شکست تلخی را در دیدار برابر بارسلونا تجربه کرد. این بازی که در مستایا 
برگزار شد تا آخرین لحظات بدون گل دنبال می شد؛ اما لواندوفسکی موفق شد که گل پیروزی و 
سه امتیازی را برای آبی اناری ها به ثمر رساند.گتوزو، سرمربی والنسیا تیمش را مستحق شکست 
برابر بارســلونا نمی داند.او در نشســت خبری بعد از بازی گفت: من برای نظر ژاوی احترام قائل 

هستم؛ اما نظر او را تایید نمی کنم. به نظرم بارسلونا شایسته پیروزی در این بازی نبود. 

بحران لیورپول، رکورد فن دایک را هم خراب کرد!
مدافع تیم فوتبال لیورپول بعد از انجام 70 بازی خانگی سرانجام طعم شکست را در آنفیلد چشید. 
فان دایک، در این دیدار برای اولین بار با پیراهن لیورپول در رقابت های لیگ جزیره در ورزشگاه 
خانگی این تیم یعنی آنفیلد شکست خورد. فان دایک که از سال 2018 به لیورپول پیوسته تاکنون 

70 بازی در ورزشگاه خانگی این تیم انجام داده بود.

ملی پوشان گمنام در کنار ستاره های ۲۰۲۲؛

دعوت شده های ناشناخته »کی روش« را بشناسید

 دور جدید اردوی تیم ملی فوتبال ایران قبل از جام جهانی 
2022 در حالی آغاز شده که در کنار ملی پوشان داخلی و 
لژیونرهای قطری، 11 بازیکن جدید و جوان هم به محل اردو اضافه می شوند 
و در کنار دیگر ستاره ها به تمرین می پردازند.امیرعلی صادقی)استقالل(، 
محمدمهدی احمدی)پرسپولیس(، محمدحسین اسالمی)ذوب آهن(، 
محمــد قربانی)ســپاهان(، محمدامیــن حزباوی)فــوالد(، علیرضــا 
باویه)فوالد(، مهدی هاشم نژاد)تراکتور(، احمد شریعت زاده)صنعت نفت(، 
سینا عبداللهی)نفت مسجدسلیمان(، آریا برزگر)نفت مسجدسلیمان( و 
امیرسامان تورانیان)مس کرمان( 11 بازیکنی هستند که با اتفاق بزرگی در 
سن جوانی مواجه شده اند و به یکباره با تصمیم کی روش باید در اردوی تیم 
ملی بزرگساالن، آن هم در آستانه جام جهانی شرکت کنند.اما این 11 بازیکن 
لیگ برتری که برخی از آنها فرصت کمی برای بازی در فصل جاری لیگ برتر 
داشته اند، برای بسیاری از دنبال کنندگان فوتبال شناخته شده نیستند که 

در زیر به آخرین وضعیت چندتن از این بازیکنان می پردازیم:

امیرعلی صادقی)استقالل(
صادقی بعد از رفتن امیرحســین حســین زاده از اســتقالل، طوری در 
دیدارهای تدارکاتی پیش فصل درخشــان ظاهر شــد و مــدام گلزنی 
می کرد که گفته می شد ریکاردو ســاپینتو یکی از مهره های اصلی خود 
و جانشین ستاره جدا شــده اش را پیدا کرده ولی چنین اتفاقی نیفتاد. 
وی در دیدارهای تدارکاتی پیش فصل برای تیم امید ایران و اســتقالل 
مقابل تیم هایی مثل فاتــح کاراگومروک ترکیه، پرســپولیس، گل گهر 
سیرجان و داماش تهران گل های زیبایی به ثمر رساند. فصل قبل 9 بار 
برای آبی پوشان به میدان رفت و امسال هم دو بار به عنوان یار جانشین 
به میدان رفته، اما نمایش فنی این ستاره 21 ساله که محصول آکادمی 

سایپاست، کاری کرده تا کی روش بخواهد او را زیر نظر قرار بدهد.

محمدمهدی احمدی)پرسپولیس(
احمدی پس از دو فصل حضور پرشــمار به عنــوان مدافع چپ یا گاهی 
وینگر در بازی های نفت مسجدســلیمان، نمایش خوبی در ترکیب این 
تیم داشت و با انجام 1۶ بازی در ترکیب و 9 حضور تعویضی در مسابقات 
لیگ 21 مورد توجه یحیی گل محمدی قرار گرفت و راهی پرســپولیس 
 MIS شــد. محمدمهدی احمدی که فصل قبل یک پــاس گل در نفت

داده بود، امید زیادی داشت تا با توجه به عدم جذب مدافع چپ جدید 
در پرسپولیس و مصدومیت وحید امیری در ابتدای فصل فرصت بازی 
به دست بیاورد، اما این اتفاق برای او نیفتاد و تاکنون فقط یک بار برای 
سرخ پوشان به میدان رفته ولی عملکردش در تیم های پایه فوتبال ایران 

موجب شده حاال به اردوی بزرگساالن دعوت شود.

محمدحسین اسالمی)ذوب آهن(
اسالمی بدون تردید یکی از شاخص ترین و با کیفیت ترین بازیکنان جوان 
حال حاضر لیگ برتر به شــمار می رود که در هفته یازدهم لیگ برتر هم 
فوق العاده ظاهر شد و یک گل مقابل نفت مسجدسلیمان به ثمر رساند. 
محمدحسین اســالمی که از رده های پایه ذوب آهن به تیم بزرگساالن 
رسیده، سال گذشته 15 بار در پست های هافبک هجومی و مهاجم برای 
این تیم به میدان رفت و یک گل به ثمر رســاند، ســه پاس گل داد و دو 
پنالتی گرفت و در لیگ 22 نیز در 10 مسابقه تیمش حضور داشته است. 
اسالمی که نخستین بار با تصمیم مهدی مهدوی کیا دعوت به تیم امید 
را تجربه کرده بود، حاال باید همراه ملی پوشان بزرگسال هم تمرین کند و 

جزو منتخبان جوان کی روش باشد.

محمد قربانی)سپاهان(
قربانی پس از دو فصل حضور در نساجی مازندران و عملکرد قابل توجهی 
که در حضور کوتاه مدت خود در 12 بازی برای این تیم و به ویژه دیدارهای 
تیم امید ایران داشت، قبل از شروع این فصل به سپاهان پیوست و شاگرد 
ژوزه مورایس شد و حتی به ترکیب طالیی پوشان هم رسید و درخشید. 
این نمایش از ملی پوش امید سپاهان که توانایی بازی در پست های دفاع 
میانی، دفاع کناری و هافبک دفاعی و میانی را دارد، او را در جمع 11 بازیکن 
منتخب کی روش قرار داده و این بازیکن حاال باید در کنار ملی پوشــان 

بزرگسال در دو مرحله به تمرین بپردازد.

محمدامین حزباوی)فوالد خوزستان(
حزباوی محصول آکادمی فوالد خوزســتان است که فصل قبل سه بار و 
امسال هم یک بازی به عنوان یار تعویضی برای این تیم انجام داده است. 
این مدافع جوان که تجربه کاپیتانی تیم های ملی جوانان و امید را دارد 

و یکی از بازیکنان ثابت تیم زیر 2۳ ساله ایران در رقابت های کافا بود.

علیرضا باویه)فوالد خوزستان(
باویه با وجود اینکه امسال هنوز فرصتی برای خودنمایی به عنوان بازیکن 
ثابت یا تعویضی برای فوالد خوزستان به دست نیاورده، اما فصل قبل در 
دیدار برابر نفت مسجدسلیمان برای لحظاتی استفاده شد و عالوه بر آن 
در رده های پایه تیم ملی نیز به میدان رفته است. علیرضا باویه 20 ساله که 
مثل حزباوی از آکادمی باشگاه فوالد باال آمده و در پست هافبک بازی 

می کند، در جمع دعوت شده های کی روش دیده می شود.

مهدی هاشم نژاد)تراکتور(
هاشم نژاد قبل از شــروع لیگ بیســت و دوم، یکی از پرمشتری ترین 
بازیکنان جوان فوتبال ایران بود که حتی بحث حضورش در پرسپولیس 
وجود داشت، اما در نهایت راهی تراکتور شد و تاکنون در 10 مسابقه به عنوان 
یار ثابت یا تعویضی به میدان رفته و البته هنوز نتوانســته آنطور که باید 
بدرخشد. مهدی هاشم نژاد که در لیگ یک چهار فصل برای ملوان انزلی 
بازی کرده و اصالتا گیالنی است، در فصل گذشته طی 11 مسابقه عملکردی 
داشت که خواهان زیادی پیدا کرد و سه گل در این مدت کوتاه زد تا در کنار 
بازی هایش برای تیم امید، در عرصه باشگاهی نیز مورد توجه قرار بگیرد و 

اکنون هم شرایط دعوت به تیم ملی بزرگساالن را داشته باشد.

احمد شریعت زاده)صنعت نفت(
شریعت زاده در کنار اینکه تجربه بازی برای تیم های جوانان و امید ایران را 
دارد، چهارمین فصل حضورش در لیگ برتر را تجربه می کند که برای یک 
بازیکن 20 ساله قابل توجه است. احمد شریعت زاده که طی دو فصل اخیر 
بیش از 70 درصد بازی ها را به عنــوان بازیکن ثابت یا تعویضی به میدان 
رفت، تاکنون هم هشــت بار در لیگ 22 بازی کرده و با شرایط خوبی به 

اردوی تیم ملی بزرگساالن می رود.

سینا عبداللهی)نفت مسجدسلیمان(
عبداللهی، مدافع 20 ساله و تبریزی که در فصل سقوط ماشین سازی تجربه 
بازی در سطح اول فوتبال ایران را به دست آورد، در تابستان امسال به نفت 
مسجدسلیمان پیوست و در چهار مسابقه این فصل هم بازی کرده است. 
سینا عبداللهی طی چهار سال اخیر به تیم های جوانان و امید ایران دعوت 

شده بود که اکنون لباس تمرینی تیم بزرگساالن را هم بر تن خواهد کرد.

خبر روز

حمله تند کاپیتان سابق نفت به »فیروز کریمی«!
کاپیتان سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: نفت بعد از رضا پرکاس دست به انتخاب مربی زد 
که کارنامه آن مشخص است، مربیانی که خیلی شیک جابه جا می شوند و من احساس می کنم فیروز 
کریمی فقط می خواست روی نیمکت یک تیم لیگ برتری بنشیند و اینکه در آینده قرار است چه اتفاقی 
برایش بیفتد، مهم نبود.علی بختیاری زاده در خصوص وضعیت صنعت نفت آبادان، اظهار کرد: متاسفانه 
نفت آبادان لیگ بیست ودوم را هم مثل هر سال با بالتکلیفی شروع کرد. با مدیرانی که هیچ سابقه و 
تجربه ای در فوتبال نداشتند، در حالی که تیمی را اداره می کردند که بسیار پرطرفدار  است و به نظر من 
مهم ترین عامل عدم موفقیت نفت همین افراد هستند.این مربی فوتبال بیان کرد: با تمام احترامی که 
برای آقای پارو قائلم ولی معتقدم هیچ تجربه ای در مدیریت فوتبال آن هم در یک باشگاه و تیم مردمی 
و بزرگ که در بحران قرار داشت، ندارد اما حداقل وقتی مدیرعامل شد باید از افراد باتجربه در کنار خود 
استفاده می کرد تا انتخاب بهتری از فیروز کریمی داشته باشد. البته پیش از این انتخاب می گفتند با 
چند سرمربی از جمله شفر صحبت کرده اند که من کمی امیدوار شدم؛ اما در نهایت دست به انتخاب مربی 
زدند که کارنامه آن مشخص است. مربیانی که خیلی شیک جابه جا می شوند و تیم هایی را به دست 
می گیرند که در بحران هستند تا اگر این تیم ها در لیگ ماندند یک کارنامه برای خود رقم زده باشند و 
اگر هم سقوط کردند خیلی برای شان مهم نیست و اهمیت کار این است که هر ساله صاحب تیم شوند.

واکنش پرسپولیس به پیشنهاد عمان
باشگاه پرسپولیس تمایلی برای حضور در یک تورنمنت چهارجانبه خارجی ندارد.یحیی گل محمدی، 
سرمربی تیم پرسپولیس برای آماده سازی هر چه بیشتر این تیم جهت حضور در مسابقات لیگ 
برتر بعد از جام جهانی 2022 خواهان یک اردوی آماد ه ســازی برای این تیم شده است و در همین 
راستا کشورهای عمان، امارات و کویت گزینه های مدنظر این باشگاه برای برپایی این اردو هستند.

در همین راستا از سوی کشور عمان به پرسپولیسی ها پیشنهاد شده تا در یک تورنمنت چهارجانبه 
با حضور پلیس عمان، الســیب و یکی دیگر از تیم های عمانی و ... حضور پیدا کنند که البته به نظر 
می رسد این پیشنهاد با استقبال کادر فنی روبه رو نشده اســت.در شرایط فعلی به نظر می رسد که 
برگزاری اردوی پرسپولیس در کشــور امارات محتمل تر از سایر گزینه هاست و اقداماتی در همین 
رابطه در حال انجام است تا هماهنگی های الزم صورت بگیرد. تمرینات پرسپولیس بعد از بازی با 

مس کرمان تعطیل شده تا سرخ پوشان خستگی بازی ها را از تن خارج کنند.
 

محبوبیت ستاره ایرانی در امارات
مصدومیت هافبک ملی پوش کشــورمان و عضو باشــگاه شباب االهلی باعث 
نگرانی هواداران اماراتی شد. در چارچوب هفته هشــتم لیگ امارات، شباب 
االهلی به مصاف العین رفت و به برتری 2 بر یک رسید. نوراللهی، هافبک ملی 
پوش کشورمان در ترکیب ثابت شباب االهلی حضور داشت ولی در دقیقه 79 
مصدوم شد و بیرون رفت.مصدومیت ستاره ایرانی هواداران شباب االهلی 
را ناراحت کرد. یکی از هواداران دو آتشه تیم شهر دبی در پیامی 
به زبان عربی و فارســی برای این بازیکن تیم شان آرزوی 
سالمتی کرد. این هوادار شباب االهلی در صفحه توئیترش 
نوشت: با وجود پیروزی و بازگشت تیم به مسیر برد؛ اما 
ما از مصدومیت نوراللهی غصه خوردیم. برادر احمد تو 
به سطح همیشگی ات برگشتی و مصدومیت مانع از 
ادامه پیدا کردن این بازی خوب تو شد، قوی تر برگردد. 
این کاربر ادامه پیام خود را به زبان فارســی این طور 

نوشت: قوی تر برمی گردی، من به تو اعتماد دارم. 

مستطیل سبز

11 گل 7 و پاس گل؛

آرسنال اگر »طارمی« را 
نخرد، پشیمان می شود

مهاجــم ایرانی تیــم پورتو همچنــان در حال 
درخشــش اســت تا شــایعات درباره انتقال 

احتمالی اش در پنجره زمستانی افزایش یابد.
 HITC دنی اوون در گزارشــی که برای سایت
انگلیس نوشــته با تیتری برگرفته از آمار این 
فصل مهدی طارمی در رقابت هایی که به میدان 
رفته، مدعی شده که سرمربی اسپانیایی آرسنال 
از عدم جــذب مهاجم ایرانی پورتو پشــیمان 
خواهد شد.این خبرنگار در مقاله گزارشی خود 
برای این سایت با اشــاره به عملکرد مهاجمان 
این فصل آرســنال مدعی شــده که طارمی با 
توجه به عطش سیری ناپذیر خود در خط حمله، 
می تواند پازل خط هجومی توپچی ها را تکمیل 
کند.این خبرنگار در ادامه گزارش خود با اشاره 
به پیشنهادی که پیش از این برای جذب مهدی 
طارمی در پنجره تابســتانی شــکل گرفته بود 
پرداخته و با تیتر »فرصت از دست رفته« به آن 
اشاره کرده است.دنی اوون با اشاره به گزارشی 
که پیش از این در CBS Sports منتشر شده، 
اینطور نوشته است: در ژانویه به آرسنال پیشنهاد 
شد تا مهدی طارمی از پورتو را به خدمت بگیرد. 
عملکرد فوق العاده مهاجم ایرانی ممکن است 
این ســوال را ایجاد کند که چرا آن ها )آرسنال( 
چنین فرصتی را به طور کامــل دنبال نکردند. 
تنها چهار بازیکن در این فصل در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان بیشــتر از طارمــی گل زده اند: 
کیلیان امباپه، ارلینــگ هالند، محمد صالح و 
رابرت لواندوفسکی!مهاجم 187 سانتی متری 
که سال گذشــته به خاطر ضربه آکروباتیک به 
چلسی در لیگ قهرمانان نامزد جایزه پوشکاش 
شــد در این فصل 11 گل و 7 پــاس گل به نام 
خود ثبت کرده اســت.در بخش دیگری از این 
گزارش، به اظهارات دومینگوس پاسینســیا 
بازیکن اســبق تیم ملی پرتغال و پورتو اشاره 
شده که تمجید جالبی از مهدی طارمی داشته 
اســت:»او بازیکنی اســت که به هیچ دفاعی 
مجال استراحت نمی دهد و تکاپوی او در زمین 
جالب توجه است. تا جایی که با این تالش هرگز 

برای دستیابی به موقعیت تسلیم نمی شود.«

فوتبال جهان

وز عکس ر

 خوش آمد گویی 
به سبک 

»کی روش«
در حالی تمرینات تیم ملی از 
عصر شنبه آغاز شد که بازیکنان 
بــا اســتقبال گــرم کارلوس 

کی روش مواجه شدند.

حاشیه های ورزشگاه وطنی قائمشهر حتی به رییس 
جمهور نیز رسید که او در سفر اســتانی به مازندران، 
مهلت چهارماهه ای برای بهره بــرداری از این پروژه 
تعیین کرد.  پس از دســتور رییس جمهور سرانجام 
بخش زیادی از پروژه تکمیل شد و با حضور معاون 
اول رییســی در هفته دولت، با وجود کاســتی های 
موجود، به افتتاح رسید.با این حال کمبودهای وطنی 
و عدم رفع معایب این ورزشــگاه، باشگاه نساجی 
مازنــدران را در امر در اختیار گرفتــن این مجموعه، 
بالتکلیف گذاشــته و با فرا رسیدن سرما و عدم تهیه 
بخش مهمی از زیرساخت ها، چمن رفته رفته در حال 
نابودی است.بعد از اتمام ناقص کار دو پیمانکار چمن 

ورزشگاه و همچنین چمن خزانه، در حالی که باشگاه 
نساجی به طور رسمی اختیاری در این زمینه ندارد، اما 
از »ناصر نگهدار« یکی از کارشناســان کشاورزی که 
در امر چمن نیز تخصص دارد، خواســته تا بر شرایط 
چمن نظارت ویژه داشته باشــد.ناصر نگهدار درباره 
شرایط فعلی چمن ورزشگاه می گوید:»چمن های 
کاشته شده در ورزشگاه به طور ترکیبی از چمن های 
گرمسیری و سردسیری است و با توجه به فرا رسیدن 
فصل سرما، به مرور زمان چمن های گرمسیری دچار 
آسیب و تا مرز نابودی پیش می روند.«وی با اشاره 
به اینکه هم اکنون چمن ورزشــگاه شهید وطنی در 
حال طی کردن همین فرآیند و رو به زرد شدن است، 

افزود: » تاسیســات کف، به منظور گرم نگه داشتن 
خاک، کارگذاری شده اما بویلر یا همان دستگاه مادر 
برای ایجاد دمای مدنظر، تهیه نشــده است. بدون 
شک اگر دمای خاک از 15 درجه کمتر شود، نیمی از 
چمن ورزشگاه یا همان چمن های گرمسیری از بین 
خواهد رفت.«این کارشناس گفت: » اگر مشکالت و 
کاستی های ورزشگاه وطنی مرتفع نشود، نهایتا تا یک 

ماه و نیم دیگر چمن آن نابود خواهد شد.«

 شمارش معکوس برای مرگ چمن یک ورزشگاه معروف
 در ایران!
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مدیر منطقه ۹ شهرداری:

مادی های سطح منطقه 9 ساماندهی می شود
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان، پاکیزگی 
و نظافت سطح این منطقه، عملیات الیروبی و رسوب زدایی انهار با هدف روان سازی دفع پساب ها 
و جلوگیری از بروز آب گرفتگی معابر، افزایش بهداشت عمومی و پیشگیری از شیوع آلودگی های 
محیطی در حال انجام است.سیدسلمان قاضی عسگر در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: طرح پاکسازی 
و الیروبی انهار روباز و بسته به منظور روان سازی، دفع پساب ها و جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع، 
کاهش مخازن نصب شــده روی شبکه انهار و ســاماندهی و رفع نواقص شــبکه های زباله گیر و 
رسوب گیر، توسط عوامل خدمات شهری منطقه ۹ در حال اجراست.وی با تاکید بر لزوم مدیریت 
آب های ســطحی، افزود: پیش از آغاز فصل بارندگی، با تمهیــدات و برنامه ریزی های الزم برای 
پیشگیری از بروز آب گرفتگی در سطح منطقه ۹، عملیات الیروبی انهار با اعتباری بالغ بر دو میلیارد 
ریال در دست اقدام است.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ 
متر مکعب الی، رسوب و ضایعات از کف انهار این منطقه شامل بخش هایی از مادی های قمیش، 
فدن، رهنان و نهر فرشادی خارج شده اســت تا هنگام بارش نزوالت آسمانی مشکل آب گرفتگی 

در سطح معابر ایجاد نشود.
وی اضافه کرد: یکی از دالیل آب گرفتگی انهار و معابر سطح شهر، رعایت نکردن نظافت توسط برخی 
از شهروندان است و گاهی مشاهده می شود که پسماند توســط عده ای از آن ها در معابر و انهار رها 
شده که این امر باعث آب گرفتگی کانال ها در زمان بارندگی و ایجاد محیطی نامناسب برای تکثیر 
انواع حشرات و حیوانات موذی و انتشــار عوامل بیماری زا می شود.قاضی عسگر تاکید کرد: احیا و 
باززنده سازی مناظر طبیعی و نهرها در شهر از اهمیت بسزایی برخوردار است که اهمیت این موضوع 
در خصوص نهرها و مادی های شهر به دلیل نقش و کارکردهای ویژه آن دوچندان است.وی تصریح 
کرد: در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان، پاکیزگی و نظافت سطح منطقه ۹، عملیات 
الیروبی و رسوب زدایی انهار با هدف روان سازی دفع پساب ها و جلوگیری از بروز آب گرفتگی معابر، 

افزایش بهداشت عمومی و پیشگیری از شیوع آلودگی های محیطی در حال انجام است.
 

»گل ها« مشکالت ترافیکی »روشن دشت« را کاهش می دهد
سرپرست منطقه چهار شهرداری اصفهان با اشــاره به احداث بلوار گل ها، حدفاصل انتهای خیابان 
ولی عصر)عج( در شهرک روشن دشــت تا بلوار رضوان، گفت: اجرای این پروژه ۲۱ میلیارد تومان 
هزینه دارد و آزادسازی آن انجام شده است.محسن زمانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خیابان 
گل ها، اظهار کرد: احداث بلوار گل ها واقع در شهرک روشن دشت در دستور کار منطقه چهار قرار گرفته 
و پس از اجرای فاز طراحی، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.وی با بیان اینکه احداث بلوار گل ها 
دسترسی آسان و سهولت در تردد ساکنان روشن دشت و خیابان ارغوانیه را به همراه دارد، ادامه داد: 
این پروژه نوروز ســال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.سرپرست منطقه چهار شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه خیابان گل ها دسترسی شهرک روشن دشت از خیایان ولی عصر )عج( و خیابان 
روشن دشت به بلوار رضوان و دسترسی های محلی را برقرار می کند، خاطرنشان کرد: این پروژه در دو 
باند رفت و برگشت به عرض ۸.۵ متر و همراه با مسیرهای دوچرخه ایمن در دو طرف و فضای سبز با 
عرض سه متر در اطراف احداث خواهد شد.وی تاکید کرد: پیاده روسازی و نورپردازی خیابان گل ها 
نیز در دستور کار قرار گرفته است که همزمان با افتتاح پروژه از نورپردازی آن نیز بهره برداری می شود.

زمانی با بیان اینکه اجرای پروژه احداث خیابان گل ها ۲۱ میلیارد تومان هزینه دارد و آزادسازی آن 
انجام شده است، تصریح کرد: طول این خیابان ۹۷۰ متر است و حدفاصل انتهای خیابان ولی عصر 
)عج( تا بلوار رضوان را در بر می گیرد.وی ادامه داد: بازار روز کوثر ۱۵ و شــهرک کارگاهی شــرکت 
نیک اندیش در محدوده خیابان گل ها قرار دارد که با توجه به ترافیک زیاد این محدوده، احداث این 

خیابان مورد مطالبه شهروندان بوده است.

رییس شورای شهر در شصت ویکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

به توصیه های رهبری درباره آب اصفهان عمل نشد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به سفر رهبر معظم انقالب 
اسالمی)مدظله العالی( به اصفهان در سال ۱۳۸۰، گفت: امیدواریم مسئوالن 
امروز توصیه هایی را که آن روز مقام معظم رهبری در حوزه آب داشــتند، 
بشــنوند.به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد نورصالحی روز گذشــته در نطق 
پیش از دستور شصت ویکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با گرامیداشت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی، اظهار کرد: امام خمینی 
)ره( درباره شهید فهمیده فرمود؛ »رهبر ما آن نوجوان ۱۳ ساله است که خود 
را فدای پیروزی لشــکر حق می کند.«وی با تسلیت به مناسبت شهادت 
جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی شیراز و دیگر رخدادهایی که سبب 
شهادت نیروهای بســیجی و نیروی انتظامی شــد، افزود: اوج شقاوت 
دشمن در ۴۰ روز گذشته، حادثه شــیراز بود.رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به سالروز ســفر رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله( در 
سال ۱۳۸۰ به اصفهان، تصریح کرد: ایشان فرمودند: »نام اصفهان در شمار 
برجسته ترین مناطق کشور از لحاظ جهاد شجاعانه ثبت شده است«، امروز 
ما بابت بی توجهی به این شهر و استان متاسف هستیم.وی ادامه داد: ۲۱ 
سال پیش رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله( توصیه هایی در خصوص 
این شهر داشتند و نگرانی ها و دغدغه های خود را به ویژه در حوزه آب مطرح 
کردند، اما هیچ کس به فکــر نبود و خالف جهت نیز کار شــد.نورصالحی 
خاطرنشــان کرد: امیدواریم توصیه هایی را که آن روز رهبر معظم انقالب 

اسالمی )مدظله( در حوزه آب داشتند، مسئوالن امروز بشنوند.

بافت فرسوده شهر بازآفرینی می شود
در ادامه جلسه رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان  اظهار کرد: به فصل سرد سال نزدیک می شویم و باید 
نسبت به مشــکالت عدیده کارگران فصلی اقدام شود. در این زمینه الزم 
است به سمتی برویم که الیحه ای برای ارتقای مهارت و حفظ کرامت این 
افراد و بیمه آنها آماده شود.حجت االسالم منوچهر مهروی پور  با اشاره به 
مشکالت منطقه هشت شهرداری اصفهان، گفت: مردم محله بهرام آباد در 
این منطقه دچار مشکل هستند. از جمله خیابان شهید چمران که خیابان 
بنفشه را به منطقه هشت وصل می کند. از سال ها قبل قول آزادسازی این 
خیابان داده شده است.وی با بیان اینکه حدود ۴۲۰۰ هکتار بافت فرسوده 
داریم که دو درصد آن در منطقه شش و بیشتر آن در منطقه همت آباد  قرار 
دارد، افزود: کلنگ نوسازی این محله را در قالب طرح ملی به زمین زدیم. 
اتفاقات خوبی نیز رقم خورد، اما باید تســریع یابد، چرا که مردم نیازمند 
نــوآوری و بازآفرینی در ایــن بافت هستند.حجت االســالم مهروی پور 
خاطرنشان کرد: ایجاد فضای سبز در دل بافت همت آباد مهم بوده و برای 
تملک و احداث آن در بودجه امسال نگاه ویژه ای شده است.وی با اشاره به 
وضعیت سازمان درآمد شهرداری، گفت: دروازه ورود درآمد به شهرداری، 
این سازمان است و به صورت ویژه در جلسات تلفیق باید به آن بپردازیم. 
نظام منضبط مالی در این سازمان باید مستقر شود و حقوق مردم نادیده 
گرفته نشود. نیازمند دقت در محاسبات هســتیم، زیرا باعث شفافیت 

در تامین منابع مالی می شود. اداره درآمد نیازمند جهاد خالصانه و مدیر 

جهادی است.رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به انتصابات در شهرداری، اظهار کرد: افرادی 
منصوب شوند که از دید خاص ما باالتر باشند؛ به جوانان اطمینان شود تا 

اتفاقات خوبی در انتصابات رقم بخورد.

ضرورت راهنمایی نوجوانان و جوانان و هدایت آنها در مسیر درست

همچنین فرزانه کالهدوزان، دیگر عضو شــورای شــهر  با تسلیت شهادت 
جمعی از زائران حرم حضرت احمد بن موســی )ع(، اظهار کرد: دشمنان 
ایران وقتی با سوءاســتفاده از هیجانات عده ای نتوانستند به تمام اهداف 
از پیش طراحی شده خود برســند، انتقام به سنگ خوردن تیرهایشان در 
ایجاد انشقاق را در حرم حضرت شاهچراغ گرفتند.عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه نوجوانان دارای ارزش و اهمیت هستند و برای رشد، 
شکوفایی و رسیدن به قله های افتخار قابلیت های فراوانی دارند، اظهار کرد: 
نوجوان باید با درک جایگاه خویش، هدفمند کردن زندگی، برنامه ریزی و 
کوشش خستگی ناپذیر خود را برای دستیابی به اهداف بزرگ آماده کند.وی 
ادامه داد: نوجوانان و جوانان باید مطمئن باشند که اگر بخواهند می توانند بر 
شرایط چیره شوند و موقعیت دلخواهی را برای رشد و پیشرفت خود پدید 
آورند.کالهدوزان تصریح کرد: مقام معظم رهبری )مدظله العالی( درباره 
اثرگذاری جوانان و نوجوانان در محیط اطراف خود به خصوص مدرسه و خانه 
نکات سزاوار تاملی فرموده اند که نسل چهارم انقالب با استفاده از این کالم 
و توصیه ها می تواند به عنوان یک فرد موثر، اثرگذاری بیشتری بر اطرافیان 
خود داشته باشند. ایشان می فرمایند :»در محیط مدرسه و در خانه به عنوان 
یک نوجوان شاداب، فعال، کاری و مثبت، حضور خودتان را موثر قرار بدهید. 
سعی کنید در اطرافیان خودتان اثر بگذارید، هم در مدرسه هم در محیط خانه، 
هم در محیط بازی روی همساالن و دیگران سعی کنید اثر بگذارید. می توانید 
اثر بگذارید. من چهره جوان شما را شاداب و پرنشاط دوست دارم و بر چهره 
شــما عزیزان لبخند را ترجیح می دهم. جمهوری اسالمی می خواهد این 
جوان تبدیل بشود به یک عنصر فعال و اثرگذار. انسان خودش را مسئول 
بداند که کار را درست، کامل، قوی و بهتر انجام دهد. هر کس کاری را قبول کرد 
و تعهد داد آن را به بهترین وجه انجام دهد.«وی تاکید کرد: به نظر می رسد در 
بررسی مسئله نشاط و نقش آن در زندگی نوجوان، عواملی همچون تقویت 
مظاهر درونی ایمان به خدا، شناخت خود و جهان راه گشاست. برای تبلور 
این سه عامل درون نوجوان باید دست شان را گرفت و راه را به آن ها نشان 
داد.عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شهر اصفهان گفت: جامعه امروز 
باید برای تجلی نقش نوجوان آماده شود که بستر آن نشاط و شادابی است، 
چراکه این مهم درون نوجوان به صورت ذاتی وجود دارد و شکوفایی آن در 
مسیر صحیح می تواند جامعه ای فعال و کوشا ایجاد کند، اما وظیفه مسئوالن 
شهری چیست؟، ایجاد شهری زیست پذیر با توجه به نیازهای قشر نوجوان، 
به گونه ای که سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و ورزش شهر بر پایه نگاه 
به قشری تقویت شود که قرار است تا چند سال دیگر سکان مدیریت شهر 

را به عهده گیرد.

مدیر مجموعــه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی تخت 
فوالد شــهرداری اصفهان گفت: تا حــدود یک ماه 
دیگر موضوع گردشگری مجازی تخت فوالد تکمیل 
و به بهره بــرداری خواهد رســید. همچنین برخی از 
زیرساخت ها که در این آرامستان آماده نشده بود با 
کمک مدیریت شــهری دنبال شده است و مشکل 
آن حل خواهد شــد.ابراهیم عمرانی در گفت وگو با 
ایمنا، اظهار کرد: با وجود ظرفیت های خوب معنوی 
و فرهنگی مجموعه بزرگ تخت فوالد تالش کرده ایم 
این مکان را به محلی برای گردشگری مذهبی زائران، 
شــهروندان و گردشــگران تبدیل کنیم.وی افزود: 

رویکرد مدیریت تخت فوالد از ابتدای سال جاری بر 
این بوده است که همه فعالیت ها بر محور گردشگری 
معنوی متمرکز شود. ایجاد و توسعه زیرساخت هایی 
که به این موضوع کمک می کند در دستور کار مدیریت 
تخت فوالد قرار دارد.مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی 
و مذهبی تخت فوالد اصفهان با اشاره به فعالیت های 
صورت گرفته در حوزه مرمت و بازسازی، تصریح کرد: 
برای این منظور پیوست فرهنگی و گردشگری مکان 
یا بقعه مورد نظر را آماده کرده ایم و بر اساس آن اقدام 
به مرمت می کنیم.وی تاکید کرد: تمام مرمت های 
این مجموعه با طراحی و توجه به پیوست فرهنگی 
اتفاق افتاده اســت. این موضوع کمک می کند نگاه 
در موضوع مرمت، فقط سخت افزاری نباشد و بدانیم 
که قرار اســت چه نوع کاربری یا چه نوع استفاده ای 
را دنبــال کنیم.عمرانی افزود: یکــی از کمبودهایی 

کــه در مجموعه بــزرگ تخت فوالد ملمــوس بود، 
زیرساخت های مجازی این آرامستان بود که در زمان 
شــیوع ویروس کرونا به وضوح دیده می شد.وی با 
اشاره به ضرورت تقویت زیرســاخت های مجازی 
مجموعه تخت فــوالد تصریح کرد: بخشــی از این 
زیرساخت فراهم شده اســت تا یک زائر یا گردشگر 
بتواند در این فضا حضور یابد و به بهترین شــکل از 
ظرفیت های آن بهره ببرد.مدیــر مجموعه تاریخی 
فرهنگی و مذهبی تخت فوالد شــهرداری اصفهان 
گفت: تا حــدود یک ماه دیگر موضوع گردشــگری 
مجــازی تخت فــوالد تکمیل و محقق می شــود و 
به بهره برداری خواهد رســید. همچنیــن برخی از 
زیرساخت ها که در این آرامســتان آماده نشده بود 
با کمک مدیریت شــهری دنبال شــده است و حل 

خواهد شد.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اعالم کرد:

تکمیل گردشگری مجازی تخت فوالد تا  یک ماه آینده

پیشکسوت هنر گچ بری سنتی مطرح کرد:

انتخاب اشتباِه گچ در مرمت دو گنبد میدان نقش جهان
پیشکسوت هنر گچ بری سنتی و نویسنده کتاب »تکنولوژی گچکاری و گچ بری« گفت: علت اصلی ایجاد 
اشکال در مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...،آگاهی نداشتن نسبت به گچ و انتخاب اشتباه در نوع گچ 
بوده که در مورد مرمت گنبد مسجد جامع عباسی نیز یکی از ایرادها همین موضوع است.مرتضی مطیفی 
فرد ضمن انتقاد از مرمت دو گنبد مسجد شیخ لطف ا... و مسجد جامعه عباسی، به ایسنا می گوید: بحث 
گچ بسیار مهم است، در حالی که در مرمت این دو گنبد اصال به این موضوع توجهی نشده است! ما ۲۴ 
نوع گچ داریم؛ هر گچی یک حکمی دارد، هر گچی یک ماندگاری دارد. یک نوع گچ سولفات مس دارد 
و ماندگاری آن سال به سال بیشتر می شود، نوع دیگر آهک دارد و ۲۰ سال بیشتر دوام ندارد و ریزش 
می کند و وقتی لباس شما به این گچ می خورد سفید می شود، یک نوع گچ کلر روی دارد، نوع دیگر هم 
سیلیس دارد و هرکدام از این ٢۴ نوع گچ، مواد و ویژگی های متفاوتی دارند؛ اما کسانی که در مرمت 
پروژه های مختلف از جمله دو گنبد مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف ا... دخالت دارند، اصال 
نمی دانند گچ چیست که بخواهند بفهمند این گچ چه موادی و چه قابلیت هایی دارد؟! وی افزود: باور 
کنید که حتی اساتید، چه سفیدکار و گچ کار در سطح کل دنیا اصال نمی دانند گچی که کار می کنند چه نوع 

گچی است؟! همین طور کار می کنند و می روند. 
 

درخشش نوجوان خوانساری در مسابقه بین المللی نقاشی 
نوازاگورای بلغارستان

نوجوان ۱۵ ساله خوانساری موفق به کسب دیپلم افتخار از بیست وچهارمین مسابقه بین المللی نقاشی 
»نوازاگورا« در کشور بلغارستان شد.براساسا اعالم روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان اصفهان، بیست وچهارمین مسابقه بین المللی نقاشی نوازاگورای کشور بلغارستان در 
سال ۲۰۲۲ با موضوع آزاد برگزار شد و از بین ۳۲۱۷ اثر از ۳۲ کشور، هفت نفر از اعضای مراکز فرهنگی و 
هنری کانون پرورش فکری موفق به کسب دیپلم افتخار از این دوره از مسابقات شدند.اسامی برگزیدگان 
این مسابقه عبارت اند از: پرنیا محمدی هشت ساله از مرکز جوپار کانون استان کرمان، نازنین زهرا خاطری 
هفت ساله از مرکز شماره یک کانون مهاباد استان آذربایجان غربی، النا امید ۱۴ ساله از مرکز شماره یک 
کانون اردبیل، فاطیما سلگی ۹ ساله از مرکز کانون نهاوند استان همدان، فاطمه مسعودی ۱۸ ساله از 
مرکز شماره دو کانون صفاشهر استان فارس، زهرا عسگری ۱۲ ساله از مرکز شماره یک کانون مشکین شهر 

استان اردبیل و پانیذ نیکبخت ۱۵ ساله از مرکز شماره یک کانون خوانسار استان اصفهان.
 

برگزاری نخستین رویداد »مهر سینمای ایران« در اصفهان
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان از برگزاری نخستین رویداد »مهر 
سینمای ایران« در اصفهان خبر داد.رضا دهقان  اظهار کرد: رویداد »مهر سینما« امسال برای نخستین 
بار قرار است در استان های مختلف با رویکرد تقدیر از فعاالن سینمایی و بر اساس معیارهای ارزیابی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شــود.وی افزود: بیشتر آثار رویداد مهر سینما تولید شده در 
موسسات تولید فیلم یا آموزشگاه های سینمایی است، برخی از آثار نیز توسط هنرمندان فعال این 
عرصه تهیه شده است.معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: شورای ارزیابی رویداد مهر سینمای ایران در این اداره کل مستقر است و فعالیت های مرتبط با 
این رویداد هنری را دنبال می کند.وی با اشاره به اینکه این شورا از همه انجمن ها و تشکل های صنفی 
همچون سینمای جوان، خانه مستند، خانه سینماگران و دیگر تشکل های مرتبط برای مشارکت در 
این رویداد دعوت کرده است، افزود: هر کدام از این مجموعه های سینمایی، در حوزه های خودشان 
سهمیه ای دارند و می توانند تولیدات شــان را معرفی کنند.دهقان تصریح کرد: همه فعالیت ها برای 
برپایی این رویداد به شکل مشورتی با مشارکت انجمن  ها و تشــکل های مرتبط هنری و سینمایی 

پیش می رود.

با مسئولان

دیدگاهاخبار

عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد:

گفت وگو و آزاداندیشی 
واجب؛ اغتشاش ممنوع

یک عضــو جامعــه روحانیت مبــارز گفت: 
گفت وگــوی آرام و منطقی نه تنهــا ممنوع 
نیست، بلکه الزم و واجب است، اما اغتشاش 
در این کشــور جایگاهی ندارد. در دانشــگاه 
و حوزه بایــد حرف جوانان را شــنید و اگر با 
منطق، مدارا و اســتدالل با آنها حرف بزنیم، 

صحبت ما را می پذیرند.
 حجت االسالم محمدتقی رهبر، در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کــرد: ما طی این ۴۰ ســال 
 همواره با توطئه های خارجی مواجه بوده ایم،

 کشــور ما از این دســت وقایع بسیار تجربه 
 کرده و هیچــگاه از توطئه خارجــی در امان 
نبوده اســت.وی افزود:  تربیــت منافقان 
و انجام هزاران ترور، به شــهادت رســاندن 
 بزرگان کشــور همچون رجایی، بهشــتی و

 ۷۲ تــن و جنــگ تحمیلی از این دســت 
توطئه ها بوده است، دشــمنان از هر فرصتی 
برای ضربه زدن به کشور ما استفاده کرده اند 
که البتــه راه به جایــی نبرده اند.رهبر با بیان 
اینکه کشور ما امروز از جهت اقتدار در باالترین 
سطح است، تاکید کرد: اقتدار نظامی و علمی 
کشــور ما امروز در باالترین حد قــرار دارد و 
کشور چون قطاری  با سرعت در حال حرکت 
است، اقتدار ایران امروز به جایی رسیده که به 
پایگاه های آمریکا در عراق موشک می زند و 
آمریکا نمی تواند واکنش نشان دهد. دشمن 
از ایران ضربه خورده و از اقتدار بیشــتر ایران 
در هراس اســت، موقعیت جهانی کشور ما 
نیز در حال حاضر خوب اســت؛ کشورهایی 
مثل آمریکا، اسراییل و ســعودی در مقابل 
کشــورهای بزرگی که ما با آنها ارتباط داریم، 

عددی نیستند.
عضو جامعه روحانیت مبــارز با محکومیت 
حادثه تروریستی حرم شاهچراغ)ع(، گفت: 
دشمن  امروز  به هر قیمت به دنبال کاهش 
قدرت ایران و ایجاد آشــوب و جنگ داخلی 
در کشور اســت و این هدف را حتی با کشتن 
بی گناهان و به خاک و خون کشیدن مردم، 

دنبال می کند.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری مطرح کرد:

اجرای پروژه های محله محور در قائمیه
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با تاکید بر ارتقای سطح کیفی محله های کم برخوردار منطقه، گفت: پروژه های متعددی در راستای ارتقای کیفیت زندگی در محله قائمیه 
تعریف شده است.جواد کشانی  اظهار کرد: با توجه به سیاست مدیریت شهری جهت ارتقای کیفیت زندگی در محالت به خصوص محله های کم برخوردار، پروژه های 
عمرانی متعددی در منطقه ۱۳ تعریف شده است.وی ادامه داد: در این راستا پروژه های متعددی برای محله قائمیه به عنوان یکی از محله های کمتر برخوردار این منطقه 
در نظر گرفته شده است.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با بیان اینکه اصالح کوچه شهید صالحیان، محور اتصال دو محله دستگرد و قائمیه با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد 
ریال انجام شد، خاطرنشان کرد: این پروژه شامل آسفالت برداری، کانیوگذاری )آبراه(، پیاده روسازی، زیرسازی و روکش آسفالت مجدد به طول ۱۵۰۰ متر و عرض هشت 
تا ۱۲ متر است.وی افزود: پیاده روسازی ضلع شرقی خیابان قائمیه به منظور مناسب سازی و تسهیل در عبور و مرور شهروندان، ویژه افراد دارای معلولیت، با اعتباری بالغ 
بر ۳۰ میلیارد ریال انجام شده که شامل تخریب پیاده روی موجود، جدول گذاری، بتن ریزی و اجرای موزائیک و نصب موانع ترافیکی به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع است.

 ردپای بانو در
 هنر معاصر

سومین نمایشــگاه انفرادی 
هنرهــای تجســمی هاربر با 
آثــاری از فاطمــه قصری فرد 
دربــاره موضــوع زن و با نام 
»ردپای بانــو در هنر معاصر« 
در نگارخانه صفوی برپاشــده 
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به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان، مراسم 
پایانی تجلیل از برترین های جشــنواره تولید محتوای الکترونیکی با حضور آرش 
اخوان طبســی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان، عباس مهدیان معاون 
آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل، مســئولین ادارات ستادی و واحدهای 
اداره کل، مسئولین مراکز جوار و شهرستان های اصفهان، شرکت کنندگان در مسابقه 
تولید محتوای الکترونیکی،  داوران و جمعی از مربیان، اسماعیل شصتی مدیر عامل 
همایش ها و نمایشگاه های موسسه چهره نگاران ماندگار  شرقی، پنجم آبان 1401 
در محل سالن اجتماعات شهید بهشتی اصفهان برگزار  شد.اخوان طبسی با اشاره 
به حامی جشنواره تولید محتوای الکترونیکی افزود: موسسه چهره نگاران  ماندگار 
شــرقی همکاری ویژه ای در خصوص اهدای جوایز به منتخبین جشــنواره تولید 
محتوای الکترونیکی داشتند.وی اظهار داشت: جشــنواره تولید محتوای مهارتی 
ویژه مربیان مراکز و آموزشــگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان اصفهان در 4 حوزه 
صنایع دستی و هنر، خدمات، کشاورزی و صنعت  ارائه شد که پس از دریافت 54 
اثر به صورت الکترونیکی توسط داوران مورد ارزیابی قرار گرفت، از این تعداد 16  اثر 
در گروه صنایع دســتی و هنر و 11 اثر در گروه صنعت قرار داشتند.مدیرکل آموزش 
فنی وحرفه ای استان اصفهان با بیان اینکه بهترین موضوعی که توان تغییر وضعیت 
یک جامعه را دارد، آموزش های مهارتی است، گفت: شبیه سازها با توجه به منابعی 
که بابت تامین مواد مصرفی کارگاه ها به ویژه در رشته های هزینه بر مصرف می شود، 
می توانند مکمل بســیار خوبی برای کمبود امکانات مواد مصرفی باشــند.اخوان  
طبسی در مراســم اختتامیه جشــنواره تولید محتوای مهارتی، اظهار کرد: اصفهان 
یکی از استان های پیشگام و پیش رو در حوزه آموزش های مجازی بوده و به جرأت 
می توان گفت حداقل از 20 سال پیش، دستی بر آتش در حوزه آموزش مجازی داشته 
است. اصفهان و خراسان بزرگ، دو اســتانی بودند که تبادل اطالعاتی درخصوص 
آموزش های مجازی داشتند.وی با بیان اینکه واژه آموزش های مجازی و تولید محتوا 
برای آموزش های مهارتی در اســتان اصفهان جدید نیست، افزود: ایام همه گیری 
بیماری کرونا با وجود همه بدی ها، فرصتی برای حوزه آموزش های مجازی فراهم 
کرد تا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان 
نگاهی ویژه به حوزه آموزش مهارتی داشته باشد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اصفهان ادامه داد: مربیان بخش دولتی و آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای 
با حداقل امکانات حداکثر تالش خود را به کار بردند تا در حوزه آموزش های مجازی 
پاسخگوی نیاز افراد جامعه باشند و در ایام کرونا مراکز به تعطیلی رسمی نرود. طبق 
دستورالعمل های ارسالی از سازمان فنی و حرفه ای کشور همراه با حمایت شرکت 

چهره نگاران ماندگار شرقی و استقبال همکاران، این جشنواره برگزار و آثار بسیاری در 
خوشه های مختلف به دبیرخانه ارسال شد.

انتقال 30 درصدی آموزش های تئوری به حوزه مجازی
وی با اشاره به تعداد آثار دریافتی این جشنواره، تصریح کرد: تعداد آثار دریافتی در 
این جشنواره 54 اثر بوده است که از این تعداد 25 اثر در گروه خدمات، 16 اثر در گروه 
صنایع دستی و هنر  و 11 اثر در گروه کشــاورزی، قرار دارد و 36 اثر از مربیان مراکز 
دولتی و 18 اثر از مربیان دانشگاه های آزاد ارسال شده است.اخوان طبسی اضافه کرد: 
هدف اصلی از برگزاری این جشنواره، فرهنگ سازی و ورود سازمان به صورت جدی تر 
و همراه با تکنولوژی روز، به مقوله آموزش های مهارتی است. نمی توان ادعا کرد که 
می توان حوزه آموزش مهارتی را به صورت صددرصد با شیوه الکترونیکی جایگزین 
کرد و این امر، نشدنی محسوب می شود؛ چراکه با مهارت سروکار داریم.وی با بیان 
اینکه فرد فعال در حوزه های مهارتی حتما باید ابزار به دست گیرد و بدون انجام کار 
نمی توان وی را دارای مهارت نامید، گفت: اکنــون آموزش ها 30 درصد تئوری و 70 
درصد عملی برگزار می شود که 30 درصد تئوری را می توان به حوزه مجازی منتقل کرد، 
اما 70 درصد عملی آن برعهده همکاران و مربیان است. در بخش 70 درصدی عملی 
آموزش ها، نحوه طرح درس، آموزش، پروژه انتخابی برای کارآموز و نحوه اجرای آن 

و بهره مندی از شبیه سازها حائز اهمیت بسیاری است.

اهمیت آموزش های مهارتی
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان خاطرنشــان کــرد: روی مقوله 
شبیه سازها باید کار شود؛ چراکه هرچه شبیه سازها قوی تر پیاده سازی شود  نتیجه 
آن بهتر خواهد بود. با استفاده از برخی شبیه سازها افراد می توانند از راه دور در قالب 
سیستم واقعیت مجازی فعالیت کنند و برخی شبیه سازهای دیگر، نیازمند تجهیزات 
خاصی هستند، اما در هر دو حالت شبیه سازها با توجه به منابعی که بابت تامین مواد 
مصرفی کارگاه ها به ویژه در رشــته های هزینه بر مصرف می شود، می توانند مکمل 

بسیار خوبی برای کمبود امکانات مواد مصرفی باشند.
وی تاکید کرد: این جشنواره مقدمه ای برای یک جهش عالی در حوزه آموزش های 
مهارتی، تولید محتوا و شبیه سازهای مهارتی خواهد بود. مطمئن باشید در شرایط 
امروز دنیا، بهترین موضوعی که توان تغییر وضعیت یک جامعه را دارد، آموزش های 
مهارتی است. ما به افراد مهارت می آموزیم تا خود فعالیت داشته باشند و به رونق 

اقتصادی کشور، صنعت و معیشت مردم کمک شود.

نشست هم اندیشی مصرف بهینه گاز طبیعی در فصل سرد سال، پیش بینی تامین 
سوخت مایع برای شرق استان، صنایع و نیروگاه ها با حضور دستگاه های مرتبط و 
مدیریت بحران استان به میزبانی شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با ارائه گزارشی از روند مصرف 
گاز در سال های اخیر، با اشاره به وجود بیش از 40 هزار کیلومتر شبکه و انشعاب 
در سطح استان بیان داشــت: درحال حاضر بیش از ۹۹.5 درصد جمعیت استان 
اصفهان از نعمت گاز بهره مند هستند. گازرسانی به 114 شهر، 1065روستا و بیش 
از17هزار و500 واحد صنعتی و کشاورزی توســط این شرکت اجرایی شده است.
عسکری افزود: ساالنه حدود 22 میلیارد متر مکعب گاز در سطح استان توزیع می 
شود که بیشترین میزان آن معادل 70 درصد در بخش صنعت و نیروگاه های استان 

توزیع شده است.
وی افزود: بیش از 27هزار کیلومتر شبکه گذاری، یک میلیون و 100هزار انشعاب، 
بیش از 3هزار ایستگاه گازرسانی فعال، 156جایگاه سی.ان.جی، یک میلیون و ۹70 
هزار مورد اشتراک پذیری و بیش از دو میلیون  و چهارصد هزار واحد مصرف کننده گاز 
طبیعی در استان اصفهان وجود دارد.وی با تاکید بر تعامالت سازنده با دستگاه های 
اجرایی، ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی استان بر رعایت نکات ایمنی و مصرف 
بهینه گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: ادارات، سازمان ها و دستگاه های اجرایی باید 
در رعایت مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی، الگوی سایر بخش ها و مردم باشند.وی 
اقدامات موثر شرکت گاز استان اصفهان در راستای مدیریت مصرف انرژی را، احداث 

نیروگاه ها و آبگرمکن های خورشیدی، نشت یابی مستمر از شبکه های گاز، اجرای 
طرح های پایلوت کشوری نظیر نصب کنتور های جرمی-حرارتی، بهینه سازی بیش 
از 5700 واحد موتورخانه، انعقاد تفاهم نامه مصرف بهینه گاز با دانشگاه های اصفهان، 
علوم پزشکی، صنعتی اصفهان، پیام نور، دانشگاه های آزاد، کمیته امام خمینی )ره( 
و ... عنوان کرد و افزود: این شرکت با  اجرای طرح های مذکور در حوزه مسئولیت 
های اجتماعی پیشتاز بوده و صاحب رتبه برتر کشوری است.در ادامه منصورشیشه 
فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن تشریح برخی از مسائل و 
مشکالت در حوزه تامین انرژی استان طی فصول سرد سال به ویژه در منطقه شرق 
استان، خواستار هم افزایی وهمکاری دستگاه های خدماتی و اجرایی استان برای 

پیشگیری و رفع مشکالت احتمالی در حوزه تامین انرژی استان شد.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از تامین پایدار آب شرب اصفهان در 
نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: جای نگرانی نیست. خبرگزاری ایسنا در گزارشی 
با عنوان »ذخیره  سد زاینده رود تا دی ماه کفاف می دهد« به وضعیت ذخیره  سد 
زاینده رود و آب شــرب اصفهان پرداخت. در همین رابطــه مدیر روابط عمومی و 
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: جای نگرانی وجود ندارد 
و تا زمان شروع بارش ها در دی ماه و افزایش ظرفیت سد، این شرکت به وظیفه 
خود در خصوص تامین پایدار آب شرب عمل خواهد کرد.تاکید می شود که ذخیره 
فعلی سد زاینده رود قطعا تا ابتدای فصل بارش برای تامین آب شرب کافی است 

و در صورت همراهی همگان و مدیریت مصرف بهینه آب قطعا مشکلی در تامین 
پایدار آب شرب به وجود نخواهد آمد.در ضمن به منظور رصد وضعیت منابع آب 
شرب جلسات منظم و هفتگی مسئولین آبفای استان با شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور برگزار می شود و این شرکت با برنامه ریزی منسجم و استفاده از 
سیستم های کنترل هوشمند، تمام تالش خود را  در تامین پایدار آب شرب به کار 
خواهد بست.همچنین کیفیت آب شرب خط قرمز شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان بوده و آبی که به دست مردم می رسد، چه از لحاظ پارامترهای شیمیایی و 

چه از لحاظ پارامترهای میکروبی، به طور پیوسته کنترل می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:
 مراسم تجلیل از برترین های جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

 با همکاری موسسه چهره نگاران ماندگار شرقی برگزارشد

 برگزاری نشست هم اندیشی مصرف بهینه گاز طبیعی در فصل سرد سال  

به میزبانی شرکت گاز استان اصفهان

سخنگوی شرکت آبفای استان تاکید کرد:

تامین پایدار آب شرب اصفهان در نیمه دوم سال جاری

منبع: بازار 
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