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  در مجموع ۱۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای گشایش پروژه های منطقه شش شهرداری اصفهان هزینه شده است، این پروژه ها مانند 
تقاطع غیر همسطح شهید کشوری در راستای رفع مشکالت مردم انجام گرفته است

پروژه های منطقه ۶ شهری گشایش یافت
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پتک مازوت سوزی بر پیکر 
بی جان اصفهان

چندین سـال اسـت که مـردم اصفهان 
تنهـا فقط تعداد روزهـای اندکی هوای 
سـالم را تجربـه کرده اند کـه آن هم به 
مـدد بارش های زمسـتانی بوده اسـت؛ 
اظهـار کـرد کـه  بنابرایـن، می تـوان 
امـروزه پدیـده تشـدید یـا جـوالن آالینده هـای جـوی یا 
همـان آلودگی هـوا که اغلب در بیشـتر نواحی جغرافیایی 
شـهر اصفهـان وجـود دارد و هـر روز شـاهد بـروز آن 
هسـتیم، ماحصـل فعالیت بی رویـه و غیراسـتاندارد برخی 
صنایع در نزدیک کالن شـهر و دود ناشـی از وسایل نقلیه 
می تـوان قلمـداد نمـود، طـوری کـه اصفهـان را یکـی از 
آلوده تریـن کالن شـهرهای کشـور معرفی کرده انـد که با 
مدیریـت ناصحیحـی کـه بـر روی این گونه مـوارد وجود 
دارد هـر روز بـر دامنـه رشـد سـریع شـاخص آلودگی هوا 
افزاییـد که این مسـئله نیازمند آن اسـت کـه با تخصص 
جـدی دنبـال شـود و ایـن معضـل را حـل کـرد. بنـا بـر 
اظهـارات و شـواهد عینـی افزایـش غلظـت آالینده های 
جـوی کـه اغلب بـه سـوخت مـازوت در صنایـع نزدیک 
شـهر نسـبت می دهنـد حاکـی از آن اسـت کـه خطـر 
آلودگـی هـوا به وسـیله سـوخت های غیـر اسـتانداری که 
سـالمت و حیـات را بـرای شـرایط یـک زندگـی عـادی 

برهـم می زنـد، نمی تـوان انـکار کرد. 

 تکیه بر توان داخلی و رسیدن به استقالل از اهداف انقالب 
اسالمی بود که با ایجاد و رشد پارک های علم و فناوری در کشور 
تجلی بیشتری یافت و امروزه اصفهان بعنوان استان پیشرو در این 
عرصه دارای ۷۵۰ شرکت دانش بنیان با اشتغال هزاران نفر است.

به گزارش ایرنا، نخستین مرکز رشد واحدهای فناور در ایران 
سال ۱۳۷۹ در اصفهان راه اندازی شد و پس از آن، زمینه ایجاد 
و رشد پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در 
کشور شکل گرفت بطوریکه امروزه با گذشت ۲ دهه، ۲۶۰ مرکز 
رشد فناوری و ۵۱ پارک علم و فناوری در کشور فعالیت می کنند.

شرکت های دانش بنیان نیز که جایگاه اصلی نوآوری و تبدیل 
علم به ثروت هستند در مسیر حرکت کشور به سمت اقتصاد 
غیرنفتی و دانش محور، رشد بسیار چشمگیری یافتند و امروز بیش 
از هشت هزار شرکت دانش بنیان در سراسر ایران فعالیت دارند و 
زمینه اشتغال حدود ۲۷۵ هزار نفر را فراهم کرده اند که بخش قابل 

توجهی از آنها در ُزمره ُنخبگان هستند.
زیست بوم فناوری کشور بویژه از دهه ۹۰ بصورت ُپرشتابی 
در  شده  انجام  حمایت های  و  اقدامات  با  و  شده  داده  توسعه 
سال های گذشته، ُرتبه ایران در شاخص نوآوری به ۵۲ جهان 
رسیده است در حالی که این مقام در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۴۱ 

کشور، یکصد و بیست و پنجم بود.
Á ُرتبه دوم اصفهان در شرکت های دانش بنیان

اصفهان بعنوان استان پیشتاز در عرصه علم و فناوری با سهم 
بیش از ۹ درصدی از کل شرکت های دانش بنیان کشور، ُرتبه دوم 
را از این لحاظ در بین استان ها دارد و سهم اقتصاد دانش بنیان 

در این خطه حدود ۲.۵ درصد و بیشتر از میانگین کشوری است.
همچنین این استان نخستین و تنها شهرک علمی و تحقیقاتی 
کشور را در خود دارد که ایده ایجاد پارک های علم و فناوری از 
آن شکل گرفت و امروزه این شهرک در سایه حمایت دولت و 
تالش فناوران و بخش خصوصی، یکی از بزرگترین مجموعه 
های دانش بنیان ایران بشمار می آید. عالوه بر شهرک علمی و 
تحقیقاتی، این استان از مراکز رشد فناوری، شتابدهنده ها و پارک 
های علم و فناوری دیگری نیز در سطح دانشگاه ها، موسسه های 
تحقیقاتی و شهرستان های مختلف برخوردار است و بر اساس 
آخرین اطالعات و آمار موجود حدود ۷۵۰ شرکت دانش بنیان 
ُمجوزدار در این خطه فعالیت می کند.از بین شرکت های دانش 
بنیان ُمجوزدار در سطح استان ۲۳۶ شرکت در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان مستقر است که سهم بیش از ۱۵ درصدی 
از کل شرکت های دانش بنیان عضو پارک های علم و فناوری 

کشور را دارد.
Á  اصفهان طلیعه دار شرکت های دانش بنیان پس

از انقالب اسالمی
استقرار ۶۴۱ واحد فناور با اشتغال بیش از هشت هزار نفر در 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
بر اساس آخرین آمار موجود، ۶۴۱ واحد فناور در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان فعالیت دارد که شامل ۱۰۸ هسته فناور مستقر 
در مرکز رشد مقدماتی، نوآوری و شتابدهی، ۲۱۴ شرکت مستقر 
در مراکز رشد علم و فناوری و ۳۱۹ شرکت مستقر در پارک های 

علم و فناوری است.

میزان گردش مالی واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان معادل ۱۴ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان، میزان 
فروش محصوالت و خدمات فناورانه آنها پنج هزار و ۵۶۲ میلیارد 
تومان، میزان صادرات محصوالت و خدمات فناورانه آنها بیش از 
۵۴ میلیون دالر در سال گذشته و تعداد اشتغال پایدار ایجاد شده 

توسط این واحدها هشت هزار و ۴۰۵ نفر بوده است.
مرکز  هشت  دارای  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک 
رشد فناوری)مقدماتی، جامع فناوری، دانشگاه صنعتی اصفهان، 
تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات، تخصصی هنر، تخصصی 
کشاورزی و منابع طبیعی، فوالد و مرکز رشد شهرستانی نجف آباد( 
و ۲ پارک علم و فناوری شامل شیخ بهایی و ابوریحان است.
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  در  فعال  تخصصی  بخش های 
اصفهان شامل »نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی«،«فوالد و صنایع 
فلزی«،«فناوری اطالعات و ارتباطات«، »امنیت غذایی، آب و 
محیط زیست« و »فناوری های فرهنگی، نرم و صنایع خالق« 
و تعداد مراکز نوآوری و شکوفایی، پنج مرکز در آران و بیدگل، 

زرین شهر، گلپایگان، دانشگاه پیام نور اصفهان و میمه است.
Á  پارک های علم و فناوری مولود انقالب اسالمی

است
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در گفت و گو با 
ایرنا با اشاره به دستاورد پارک های علم و فناوری و شرکت های 
دانش بنیان در کشور و نقش آنها در توسعه اقتصاد دانش بنیان 
و اشتغال آفرینی تاکید کرد: ایجاد مراکز رشد و پارک های علم 
و فناوری در کشور مولود انقالب اسالمی بوده است بگونه ای 
که در زمان حاضر ۲۶۰ مرکز رشد فناوری و ۵۱ پارک علم و 
فناوری در کشور فعالیت می کند.قاسم ُمصلحی افزود: حمایت از 
شرکت های دانش بنیان افزایش یافته و تعداد آنها در سال حمایت 
از »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« از مرز هشت هزار واحد 
نیز فراتر رفته است.وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسالمی 
اهمیت بسیاری به اقتصاد دانش بنیان و خودکفایی در بخش های 
مختلف داده می شود، تصریح کرد: اثر این راهبردها امروزه در 
افزایش قابل توجه تعداد شرکت های فناور و پارک های علم و 
فناوری در استان ها قابل مشاهده است.ُمصلحی، تصویب قانون 
جهش دانش بنیان در سال جاری را یکی از ُمترقی ترین قوانین 
برای حمایت از توسعه فناوری در کشور دانست و تصریح کرد: 
این قانون ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری شرکت ها و صنایع 
بزرگ در بخش های دانش بنیان فراهم کرده است و همکاری 
دستگاه های ذیربط برای اجرای دقیق این قانون و پایداری آن 
اهمیت بسیاری دارد.وی با بیان اینکه در گذشته به نوآوری بعنوان 
یک فعالیت فانتزی نگریسته می شد، خاطرنشان کرد: امروزه این 
دیدگاه تغییر کرده و حمایت از نوآوری، فناوری و تجاری سازی در 
اولویت قرار گرفته است.وی با اشاره به نقش مجموعه هایی مانند 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک های علم و فناوری 
در اشتغال آفرینی برای ُنخبگان و دانش آموختگان دانشگاهی 
یادآور شد: زیرساخت ها و برنامه های حمایت مادی و معنوی در 
این مجموعه ها برای شکل گیری واحدهای فناور و نوآور و تجاری 
سازی ایده های آنها فراهم شده و الزم است این زیرساخت ها 

بیش از پیش نیز توسعه یابد.

Á  در فناور  شرکت های  مالی  تامین  به  کمک 
اصفهان

مهمترین  از  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  رییس 
برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان و فناور در سال 
جاری را کمک به تامین منابع مالی موردنیاز شرکت های فناور 
توسط شهرک و از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعالم 
کرد و گفت: قراردادی نیز بین شهرک و هفت شتاب دهنده  برای 
توسعه زیست بوم نوآوری و فراهم کردن شرایط به منظور تربیت 
و ورود تیم های ُمستعد و انجام حمایت مالی و معنوی منعقد شده 
است. مصلحی افزود: همچنین قرارداد همکاری سه جانبه ای بین 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، صندوق پژوهش و فناوری 
استان و شرکت پشتیبانی، توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال در جهت کمک به تامین نیازهای مالی 
شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در شهرک و همچنین 
افزایش نقدینگی صندوق پژوهش و فناوری اصفهان منعقد شده 

است.
وی، شروع پذیرش واحدهای خالق و نوآور در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان و انعقاد تفاهمنامه بین شهرک و شرکت گاز 
استان، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و شرکت 
فوالد مبارکه به منظور افزایش تعامالت بین طرفین در راستای 
حمایت از شرکت های فناور مستقر در شهرک را از دیگر اقدامات 

حمایتی امسال برشمرد.
Á  در فناوری  بین المللی  و  ملی  جوایز  کسب 

اصفهان
مهمترین  از  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  رییس 
دستاوردهای این مجموعه در سال جاری را انتخاب این شهرک 
دستیار  اجرای خوب طرح  برای  استانی  پارک  برترین  بعنوان 
فناوری و برترین پارک علم و فناوری کشور در برگزاری تور 
فناوری اعالم و اضافه کرد: یکی از شرکت های فناور مستقر در 
شهرک اصفهان نیز امسال جایزه برترین شرکت  فناوری مستقر در 
پارک های علم و فناوری آسیا)ASPA AwArd ۲۰۲۲( را کسب 
کرد.وی، انتخاب رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی و مدیر 
مراکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
بعنوان افراد تاثیرگذار در توسعه فناوری و نوآوری در پارک ها و 
کسب ُرتبه برتر تولید محتوا در حوزه نانوفناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری توسط یکی از شرکت های مستقر در 

شهرک را از دیگر افتخارات این مجموعه دانست.
ُمصلحی، برگزاری رویداد تانا برای توسعه و ارتقای زیست بوم 
نوآوری استان ها در حوزه تامین امنیت غذایی، آب و محیط زیست 
توسط شهرک، برگزاری تور فناوری برای رییسان پارک های علم 
و فناوری کشور و برگزاری بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار اصفهان را از دیگر اقدامات شهرک 

علمی و تحقیقاتی این خطه در سال جاری عنوان کرد.
سازمان  نخستین  اصفهان،  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک 
موسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور و یکی 
از زیرمجموعه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف 
حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و تولید ثروت از 

علم راه اندازی شده است.

اصفهان  مطبوعاتی  عکاس  جعفری  آریا 
آزاد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از انجمن صنفی 
جعفری  آریا  کشور،  مطبوعاتی  عکاسان 
که از عکاسان مطبوعاتی اصفهان است 
و در جریانات اخیر بازداشت شده بود، به 
قید وثیقه آزاد شد. انجمن صنفی عکاسان 
از  امسال  مهرماه  هفتم  ایران  مطبوعاتی 
بازداشت آریا جعفری از عکاسان باسابقه 
مطبوعاتی و ورزشی و یکی از اعضای این 

انجمن خبر داده بود.
ـ  مهرماه  سوم  ـ  یکشنبه  روز  جعفری 
بازداشت شده بود که حاال خبر آزادی او 
توسط انجمن عکاسان مطبوعاتی کشور 

منتشر شده است.
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 شصت و پنجمین دوره جوایز گرمی برندگان سال ۲۰۲۳ 
خود را برای محصوالت سال میالدی گذشته طی مراسمی که 
معرفی کرد و شروین حاجی پور از ایران به عنوان برنده جایزه 

جدید بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی معرفی شد.
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تعداد طرح های آماده 
بهره برداری در استان 

649
 تعداد اشتغال پایدار

 ایجاد شده

%84
میزان سرمایه گذاری

بخش خصوصی
هزینه صرف شده

برای اجرای طرح ها

سرمایه گذاری بخش 
خصوصی

 از طریق
 تسهیالت بانکی

 از اعتبارات دولتی 
)بالعوض(

بهره برداری از طرح های 
کشاورزی در اصفهان 

بهره برداری از ۱۷۳ طرح کشــاورزی در 
اســتان اصفهان با صرف یک هزار و ۸۱ 
میلیارد تومان به مناسبت دهه مبارک فجر آغاز شد. این طرح ها 
در زمینه تولیدات گیاهی، آب و خاک و فنی مهندسی، دام و طیور 
و آبزیان، منابع طبیعی، تعاون روســتایی، تحقیقات کشاورزی، 

دامپزشکی، صنایع کشاورزی و امور عشایر است.

 

نوبت اول مزایده عمومی یک مرحله ای  
 فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری بهره برداری از چهار واحد اماکن سازمان مدیریت، 

 حمل و نقل، بار و مسافر که شامل )پارکینگ میرداماد واقع در نجف آباد، بلوار میر داماد- فروشگاه واقع در پایانه جنوب- محل ماشین شوئی دستی
)اتوبوس های بین شهری( واقع در پایانه مسافر بری جنوب-  یک باب مغازه ۴۴ متری واقع در بلوار طالقانی(

شهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری بهره برداری از چهار واحد اماکن سازمان مدیریت، حمل و نقل، بار و مسافر که شامل )پارکینگ 
میرداماد واقع در نجف آباد، بلوار میر داماد- فروشگاه واقع در پایانه جنوب- محل ماشین شوئی دستی )اتوبوس های بین شهری( واقع در پایانه مسافر بری جنوب- یک باب مغازه ٤٤ 
متری در بلوار طالقانی( به افراد واجد شرایط و به صورت استیجاری و جداگانه، با اجاره بهای ماهیانه بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری برای یک دوره یکساله و حسب 

مشخصات موجود در مدارک پیوست مزایده به شماره سیستمی 5001090286000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  تا  فراخوان  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  فراخوان  برگزاری  مراحل   کلیه 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( 
برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز یکشنبه مورخ 1٤01/11/09 و نوبت دوم چاپ روز سه شنبه مورخ 1٤01/11/18

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1٤01/11/19
- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1٤01/12/03 

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1٤01/12/06
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را حسب مدارک پیوست، به صورت جداگانه و به صورت وجه نقد به 
حساب سپرده شماره 10/9107٤70/2 یا شماره شبا   IR050700001000229107٤70002 شهرداري نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکي با اعتبار 
حداقل 2 ماهه از زمان آگهی مزایده بعنوان ضمانت شرکت در مزایده تهیه و بارگذاري نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایی پیشنهادات 

به واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند. 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمیني )ره(، شهرداري مرکزي کدپستي 1٤661-851٤6 تلفن٤26٤00٤1-3-031 

مشخصات شهرداری:   شناسه ملی: 1٤000277378    کد اقتصادی: ٤11٤٤3717316     شماره ثبت: 09005٤٤

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد

  نوبت دوم

م الف: 1٤٤7301

نوبت اول آگهی مناقصه )مرحله اول - نوبت اول(                                                  
شهرداری دهاقان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1٤01 اجرای عملیات 
محوطه سازی میدان امام رضا )ع( شهرداری دهاقان را با اعتبار 15/000/000/000 ریال 
از محل اعتبارات عمرانی طبق مفاد شرایط پیمان عمومی طبق نقشه و مشخصات موجود و 
بر اساس فهرست بهاء ابنیه سال 1٤01 زیر نظر شهرداری را از طریق برگزاری مناقصه 
شرکت  جهت  میتوانند  متقاضیان  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  خصوصی  شرکت  به 
مالی  امور  واحد  به  مناقصه  برگ  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مذکور  آگهی  در 
 شهرداری مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را تا روز سه شنبه 
مورخ 1٤01/12/02 به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تلفن های تماس: ٤-031-53338201
م الف: 1٤٤8798نادر بدریان دهاقانی- شهردار دهاقان

چاپ دوم

میلیارد 1081
تومـان

میلیارد 908
میلیارد 74تومـان

میلیارد 99تومـان
تومـان

304
 تعداد تثبیت اشتغال

 ایجاد شده

نفرنفر



  2i n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r

w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

4563 شـــمــاره   | نوزدهم  ســـال   |  1401 بهمن   18 سه شنبه| 
شماره ارسـال پـیامک:30007446   | تلفن ارتـباط خوانندگان : 36293750 رویداد

رئیس اداره آموزش کودکستان و دوره اول ابتدایی اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: فعالیت کودکستان ها و 
مراکز پیش دبستانی در استان اصفهان مشروط به اخذ مجوز از 

آموزش وپرورش می شود.
در  رویه  وحدت  راستای  در  گفت:  مهر  به  پره  عیسی 
کودکستان ها  با  مرتبط  اجرایی  امور  مدیریت  و  ساماندهی 
)مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی، مراکز آموزش، تربیت 
و نگهداری از کودکان بدو تولد تا پایان شش سالگی( و به 
و  تعلیم  ملی  سازمان  اساسنامه  پنج  ماده  دو  تبصره  استناد 
تربیت کودک، تمامی واحدهای تربیتی غیردولتی یا وابسته 
به نهادهای دولتی یا عمومی غیردولتی که به منظور تسهیل 
والدگری، ذیل مجوز سازمان به کودکان بدو تولد تا شش سال 
تمام به عنوان مرکز پیش دبستانی، مهدکودک یا هر عنوان 
دیگری که مسئولیت مراقبت، رشد، پرورش، آموزش و تربیت 

کودکان تا پیش از دبستان را در بخش دولتی و غیردولتی، 
عمومی و خصوصی عهده دار بوده اند، الزم است برای آغاز یا 
ادامه فعالیت خود از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مجوز 
بگیرند و پس از طی فرآیند تعیین شده با عنوان کودکستان 
فعالیت خواهند کرد.او با اشاره به برنامه های حوزه معاونت 
آموزش ابتدایی در رابطه با کودکستان ها گفت: نخستین و 
مهم ترین این برنامه ها، تطبیق مجوزهای مراکز پیش دبستانی 
بارگذاری  از  پس  که  است  بهزیستی  کودک  مهدهای  و 
Smttk.gov. مدارک و مستندات توسط مؤسسان در سامانه
ir انجام می شود. عیسی پره افزود: سپس کارشناسان مربوطه 
بررسی های الزم را انجام می دهند و شورای برنامه ریزی و 
نظارت تعلیم و تربیت کودک استان، صالحیت افراد جهت 
تائید نهایی را تائید کرده و مجوز سازمان ملی تعلیم و تربیت 

کودک صادر می شود.

Á برای ۱۰۵ کودکستان مجوز صادر شد
رئیس اداره آموزش کودکستان و دوره اول ابتدایی اداره 
تاکنون  کرد:  تأکید  اصفهان  استان  آموزش وپرورش  کل 
از ۱۶۳۸ مرکز فعال، ۱۱۵۰ مرکز درخواست تطبیق مجوز 

داشته اند و ۱۰۵ مجوز صادر شده است.
او خاطرنشان کرد: ازآنجایی که تمامی مراکز پیش دبستانی 
ادامه فعالیت  وابسته به نهادهای دولتی و غیردولتی جهت 
خود باید مجوز آموزش وپرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت 
کودک را داشته باشند، باید در سال ۱۴۰۲ نسبت به درخواست 

مجوز در سامانه یاد شده اقدام کنند.
عیسی پره تصریح کرد: تاکنون طرح سنجش سالمت 
و آمادگی تحصیلی نوآموزان به صورت متمرکز در تابستان 
برای نوآموزان بدو ورود به دبستان اجرا می شد که با اجرای 
نوآموزان پیش دبستانی در  طرح تحولی سنجش زودهنگام 

جهت ارائه خدمات مداخله زودهنگام آموزشی در طول سال 
تحصیلی برای نوآموزان چهار تا شش سال با همکاری اداره 
کل استثنایی استان اصفهان، اولیا می توانند با مراجعه به سامانه 
my.medu.ir و با نقش والدین و تکمیل مشخصات فرزند 
خود نسبت به نوبت گیری سنجش در نزدیک ترین پایگاه محل 

سکونت خود اقدام کنند.
ابتدایی  اول  دوره  و  کودکستان  آموزش  اداره  رئیس 
اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
نوآموز  اقدام به ثبت نام  از  نوآموزان می توانند قبل  اولیای 
خود در مراکز، به پورتال آموزش وپرورش اداره کل استان 
مراجعه   www.iSf.medu.gov.ir آدرس  به  اصفهان 
پوشش  تحت  فعال  مرکز  مطالعه مشخصات ۱۶۳۸  با  و 
آموزش وپرورش استان اصفهان نسبت به انتخاب مرکز و 

ثبت نام اقدام کنند. 

با توجه به بارش ها در نظر گرفته شود

شرط مجوز آموزش وپرورش برای فعالیت کودکستان های اصفهان

اصفهان نیازمند ساخت آشیانه بالگرد است
حسن روانشید

گمگشته در غبار                                                                                                                                          
چه   نابخردی ها  اینگونه  پرده  پشت 

از  نمی دهند  اجازه  و  هستند  کسانی 
باقیمانده سرمایه های انسانی کشور که 
این روزها را در میان تهاجم امواج بلند 
اتفاقات و نامالیمات اقتصادی، اجتماعی، 
اکوسیستمی، تورمی و درنهایت بهداشتی و آلودگی هوا 
سپری می کنند تا متولیان دلسوز نیز به  جای توجه بیشتر به 
آن ها سرگرم رسیدگی به معضالت سیاسی باشند، استفاده 
بهینه شود؟! آیا در این میان جایگاه و پایگاه محکمی برای 
اجرای سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش وجود دارد 
 Ngo درحالی که هنوز هم  گروهی انگشت شمار زیر چتر
هایی که قبال به ثبت رسانده اند اما امروز با چراغ خاموش 
درصدد نهادینه کردن سند ۲۰۳۰ باشند که یکی از پاشنه 
آشیل های موجود در بدنه آموزش وپرورش چیزی نیست 
جز عدم توانایی و اقتدار در ضعف حوزه امور تربیتی که 
از کل بودجه نجومی وزارت آموزش وپرورش طی ۱۰ ماه 
اخیر تنها مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به آن تخصیص  یافته و 
به روایت معاون برنامه ریزی و توسعه منابع این نهاد »سهم 
هر دانش آموز از اعتبارات حوزه پرورشی ۴۰ تومان یعنی 
قیمت یک حبه قند است«! وزیر آموزش وپرورش می گوید 
۶۹ هزار مدرسه و به روایتی معاون پرورشی معتقد است ۶۰ 
هزار مدرسه فقط دارای نمازخانه یا مکانی برای برگزاری 
نماز هستند که این یعنی ۵۰ درصد از مدارس کل کشور 
محلی برای انجام فریضه ای واجب و عبادت ندارند و از 
مکان های کم  در  از تحصیل  بازمانده  هزار  سویی ۸۷۴ 
هزار  تنها ۱۵۰  میان  این  از  که  دارند  برخوردار سکونت 
نفرشان توانسته اند به نحوی به تحصیل برگردند. ناصر 
قفلی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور معتقد است 
»در استان های تهران، البرز، اصفهان و شهر مشهد ۵۰ 
درصد از مدارس دو شیفته هستند یا رده های آن ها ۴۰ 
نفر است« که این یعنی سهم هر دانش آموز در فضا برای 
گفت وشنود با معلم تنها یک دقیقه می باشد! آیا در این 
شرایط و پابرجا بودن آن امیدی به تحقق اهداف نظام تعلیم 
و تربیت و سند تحول بنیادین آن وجود خواهد داشت؟ رفع 
چالش های موجود با سخنرانی و تأسف و در بعضی موارد 
اشک تمساح امکان پذیر نیست و تفکرات و اندیشه های 
خردمندانه و درنهایت دلسوزانه را توسط نمایندگان مجلس 
عنایت  رهبری  مکرر  تأکیدات  به  التزام  به  تا  می طلبد 
بیشتری داشته باشند و افزایش اعتبارات موردنیاز برای امور 
پرورشی، فرهنگی و تربیتی را در این برهه از زمان سرلوحه 
کارهای خود قرار دهند و امسال را با دید بهتری به بودجه 
منحصرا  آموزش وپرورش  اعتبارات  تا  بنگرند  آینده  سال 
هزینه ای نبوده و به تبلیغات سازنده و ارتقاء افکار مثبت 
در رفع نگرانی از طریق رسانه ها عنایت بیشتری داشته 
باشد تا به برون رفت از بحران نائل آید زیرا تخصیص رقم 
۶/۲ درصدی از کل اعتبار آموزش وپرورش به امور غیر 
پرسنلی یعنی هیچ! همه ملت یکصدا هستند و معتقدند 
در  باید  پیشرفته  کشورهای  همانند  معلم  قشر  حقوق 
صدر جدول محاسبات باشد تا بدون دغدغه خاطر به امر 
آموزش وپرورش نسل آینده بپردازند که تأمین آن از محل 
امکان پذیر نخواهد بود زیرا  بودجه تخصیصی وزارتخانه 
هر نوع هزینه در آن به نوعی سرمایه گذاری برای آینده 
به حساب می آید که بهتر است جهت تأمین این نیاز کامال 
ضروری سازمان امور اداری و استخدامی نگاهی عمیق و 
اصالحی به تعداد بیش از نیاز کادر اداری این وزارتخانه 
داشته باشد و حداقل درصدی باالی ۵۰ عدد از آن را تعدیل 
نماید زیرا تخصیص اعتبار بیشتر در بودجه این مقطع از 
زمان نوعی خودزنی اقتصادی برای کشور است که بالطبع 
با تورم مواجه خواهد بود. نگاه وسیع تر توسط نمایندگان 
مجلس به این مسئله را می توان به باز کردن گره ای دیگر 
یعنی حضور نسل نوجوان و جوان در اغتشاشات اخیر ربط 
داد که محصول همین آموزشی است که اعتبار تربیت و 
پرورش آن طی این سال ها، ناچیزتر از آنی بوده است که 
باید می بود! بنابراین نیاز است برای پیشگیری از تکرار این 
اتفاقات ناخوشایند و تحقق هرچه سریع تر سند بنیادین و 
جبران ضعف فرهنگی و موفقیت کامل در گام دوم انقالب 
در چهل سال دوم، بودجه سال ۱۴۰۲ را با نگاهی وسیع تر 
به امر تربیت بسته و به دیده سرمایه گذاری نگاه کرد زیرا 
این امر بااهمیت را نمی توان به واسطه بودجه ای معادل یک 
حبه قند برای هر دانش آموز محقق نمود. فلسفه مثبت یک 
نقد سازنده در این است که تالش کند نیمه خالی لیوان 
که  باشد  نداشته  آن  نیمه پر  به  کاری  بالطبع  و  شود  پر 
به نوعی انجام وظیفه است اما کارهای انجام شده در وزارت 
آموزش وپرورش بیشتر جنبه آموزشی داشته تا بخش مهم 
پرورش آن همچنان گمگشته ای در غبار بماند. متأسفانه 
اگرچه بر اساس آمارهای رسمی در دوران کرونا ۲ درصد به 
آسیب های تربیتی دانش آموزان افزود شده اما عدد بودجه 
آسیب های اجتماعی در اعتبارات پیشنهادی سال ۱۴۰۲ را 
می توان هیچ دانست و دراین بین ۳۱ درصد از سهم عمرانی 
آموزش وپرورش هم کاسته شده که این امر باعث می شود 
تا پروژه های مشترک خیر ساز هم مجمل بماند، درحالی که 
هیچوقت توجهی به فربگی بخش اداری و غیر آموزشی 
این وزارتخانه نشده تا حداقل اگر امکان تعدیل ندارد با 
برگزاری دوره کارآموزی به بخش آموزشی منتقل شوند تا 
کمبودهای آن جبران گردد و مدیران این نهاد کاسه گدایی 

بودجه را در دور نگردانند!
ادامه دارد

   بی توجهی تاکی؟! قسمت 23۰3

بنـا بـر گفتـه مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری، 
و جانشـین  اسـتان  معیـن هشـت  عنـوان  بـه  اصفهـان 
مدیریـت بحـران تهـران، نیازمنـد توجـه ویـژه در تأمیـن 

اسـت. امـدادی  ماشـین آالت  
منصـور شیشـه فروش دربـاره آخرین وضعیـت راه های 
همچنـان  گفـت:  ایمنـا  بـه  اصفهـان،  اسـتان  ارتباطـی 
و  فریدون شـهر  دوم  پشـت کوه  بخـش  در  روسـتاهایی 
راه هـای ارتباطـی هشـت روسـتا به دلیـل انباشـت برف و 

کـوالک، مسـدود اسـت.
او بـا اشـاره به اینکـه ارتباطـات تلویزیـون و مخابرات 
روسـتاهای مناطـق پشـت کوه دوم فریدون شـهر همچنان 
ماننـد روزهـای گذشـته در اثر بارش برف و انسـداد مسـیر 
فعالیـت شـبانه روزی  بـا  افـزود:  دسترسـی قطـع اسـت، 
تیم هـای امـدادی بـا بازگشـایی راه هـای ارتباطـی ایـن 
روسـتاها، امیـد اسـت بتـوان مشـکل اتصـاالت رادیویـی، 

تلویزیـون و تلفـن ثابـت نیـز رفع شـود.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان ادامه 
داد: دو دسـتگاه ماشـین آالت لـودر و بلـدوزر کـه از قبـل 
نیـاز بـه تعمیـرات داشـته، بـا فعالیت در بازگشـایی مسـیر 
روسـتاهای پشـت کوه دچار مشـکالت فنی شـده است که 
اداره راه و شهرسـازی اسـتان بـا اعـزام دیگـر بلدوزرها در 
گردنـه اقدامـات الزم را بـرای برقـراری راه هـای ارتباطی 

داد. انجام 
اینکـه اسـتان اصفهـان در مواقـع بـروز  او بـا بیـان 
حـوادث معیـن هشـت اسـتان هم جـوار و جانشـین تهران 
در مدیریـت بحران اسـت، تأکیـد کرد: در شـرایط بحرانی 
مأموریت هـای محول بـه اصفهان، نیازمنـد تمهیدات الزم 

ست. ا
شیشـه فروش بـا اشـاره بـه اینکـه طـول راه هـای 
اسـتان اصفهـان بـه ۱۱ هـزار و ۵۰۰ کیلومتر می رسـد، 
راه و شهرسـازی، سـازمان  گفـت: الزم اسـت وزارت 
و  کشـوری  اورژانـس  کشـور،  هالل احمـر  راهـداری، 
سـازمان شـهرداری های کشـور بـا توجـه بـه کمبـود 
و  اسـتان  امـدادی  ماشـین آالت  بـودن  فرسـوده  و 
خرابـی و تخریـب آسـفالت و روکـش بیشـتر راه هـا و 
راه سـازی،  برف روبـی،  تجهیـزات  و  ماشـین آالت  نیـز 

آمبوالنـس، خودروهـای نجـات، آتش نشـانی و کمبـود 
نـاوگان  نوسـازی  بـه  نسـبت  عملیاتـی  نیروهـای 
ماشـین آالت امـدادی و پشـتیبانی، تأمیـن اعتبـار برای 
تعمیـر و نگهـداری تجهیزات و ماشـین آالت، بازسـازی 
راه هـا، رفـع نقـاط حادثه خیز، صـدور مجوز بـرای جذب 
امدادرسـانی  بـرای  عملیاتـی  و  تخصصـی  نیروهـای 
مطلـوب و کنتـرل حـوادث بـه دسـتگاه های امـدادی با 
توجـه جـدی به اسـتان اصفهان اقدام و در راسـتای رفع 

مشـکالت، اسـتان را یـاری کننـد.
Á  شناســایی 3۴ نقطه حادثه خیز در استان

اصفهان
حادثه خیـز  نقطـه   ۳۴ از  بیـش  شناسـایی  دربـاره  او 
جـاده ای در اسـتان اصفهـان اظهـار کـرد: رفع خطـر نقاط 
حادثه خیـز در اسـتان نیازمنـد اعتبـارات کافـی اسـت و از 

وزارت راه و راهـداری کشـور درخواسـت داریـم ازآنجاکـه 
و  امدادگـر  اصفهـان  ملـی،  حـوادث  بحـران  وقـوع  در 
کمک رسـان دیگـر اسـتان ها اسـت، نسـبت بـه نوسـازی 
پروژه هـای  از  بسـیاری  تکمیـل  و  ماشـین آالت  نـاوگان 

راهـداری اسـتان اقـدام کنـد.
مدیـرکل مدیریت بحـران اسـتانداری اصفهـان درباره 
از  افـزود:  بالگـرد در نصف جهـان  لـزوم سـاخت آشـیانه 
سـازمان جمعیـت هالل احمر کشـور نیز درخواسـت داریم 
بـا توجـه بـه کمک هـا و امدادرسـانی اصفهـان بـه دیگـر 
اسـتان ها، تقویـت انبارهـا و نـاوگان خودروهـای امـدادی 

هالل احمـر اسـتان را در دسـتور کار قـرار دهـد.
آمبوالنس هـای  از  بسـیاری  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
اورژانـس اصفهـان نیازمند نوسـازی اسـت، تصریـح کرد: 
سـازمان اورژانـس کشـور بایـد متناسـب بـا مأموریت های 

اسـتان، نوسـازی نـاوگان آمبوالنس هـا را مـد نظـر قـرار 
. هد د

تیم هـای  اعـزام  کـرد:  خاطرنشـان  شیشـه فروش 
اسـکان اضطـراری بـه شهرسـتان خـوی بـرای کمـک 
بـه زلزلـه زدگان، اعـزام تیم هـای برف روبـی به شـهرکرد 
مناطـق  واحـد   ۷۰۰ بازسـازی  چهارمحال وبختیـاری،  و 
مسـکونی در سـیل بهمن مـاه سـال قبـل در شـهرهای 
رودان و مینـاب از توابـع هرمـزگان، حضـور گسـترده و 
مؤثـر در زلزلـه سـرپل ذهاب، امدادرسـانی به اسـتان های 
یـزد، چهارمحال وبختیـاری، همـدان و کرمـان در سـیل و 
کم آبـی مرداد امسـال، امـداد و نجات در حادثه سـاختمان 
متروپـل آبـادان و امدادرسـانی بـه زلزلـه بروجـرد و بم از 
جملـه امدادرسـانی های اسـتان اصفهان به سـایر شـهرها 

ست. ا

کالهبرداری از طریق پخش 
تراکت تبلیغاتی

گروه رویداد: رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی 
استان از دستگیری فردی که از طریق پخش تراکت های 
تبلیغاتی از ۳۰ شهروند بیش از ۵ میلیارد ریال کالهبرداری 
کرده و متواری شده بود در عملیات مأموران پلیس اطالعات و 

امنیت عمومی این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ مسعود ُطریفی بیان داشت: در پی وصول پرونده ای 
از مرجع قضائی مبنی بر شناسایی و جلب یک کالهبردار 
متواری، موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

او افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص متهم که دارای 
سوابق متعدد در زمینه جعل و کالهبرداری است با  پخش 
تراکت های تبلیغاتی در خصوص برگزاری تورهای گردشگری، 
سیاحتی و زیارتی، استخدام در مراکز خصوصی و دولتی، 
فروش امتیاز وام قرض الحسنه کم بهره و غیره و با وعده های 
واهی مبالغ هنگفتی را از شهروندان کالهبرداری کرده است.

رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان گفت: مأموران 
در نهایت پس از انجام کارهای اطالعاتی وسیع و یک سری 
مناطق  از  در یکی  را  اقدامات هوشمندانه مخفیگاه متهم 
کالنشهر اصفهان شناسایی و در یک عملیات ضربتی او را 

دستگیر کردند.
سرهنگ ُطریفی با بیان اینکه متهم از ۳۰ نفر بیش از ۵ میلیارد 
ریال کالهبرداری کرده است اضافه کرد: با توجه به اینکه 
پرونده این کالهبرداری برای تحقیقات تخصصی به پلیس 
آگاهی استان اصفهان ارجاع داده شده از سایر شهروندانی 
که به این شیوه از آنان کالهبرداری شده می خواهیم تا برای 
پیگیری پرونده خود به این پلیس واقع در خیابان قائمیه مراجعه 

کنند.
این مقام انتظامی در خاتمه خاطرنشان کرد: به شهروندان 
تورهای  خصوص  در  خدمات  هرگونه  می کنیم  توصیه 
گردشگری را از دفاتر مجاز و معتبر دریافت کنند تا به راحتی 

گرفتار شیادان و کالهبرداران نشوند.

استفاده از حساب بانکی 
دیگران به بهانه سرمایه گذاری 

ارز دیجیتال
و  شناسایی  از  استان  فتا  پلیس  رئیس  رویداد:  گروه 
دستگیری فردی که با جلب اعتماد شهروند جویای کار اقدام به 
سوءاستفاده از حساب او به عنوان حساب واسط کرده بود خبر 
داد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی بیان داشت: در پی اعالم 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر واریز وجوه نقدی توسط 
کارفرمای جعلی به حساب او و سپس خرید ارزهای دیجیتال 
به جبران خسارت  الزام  و  او  که موجب مسدودی حساب 
مالباختگان شده، رسیدگی به موضوع در دستور کارشناسان 

این پلیس قرار گرفت.
او افزود: بنا بر اظهارات شاکی مدتی قبل با هدف استخدام با 
فردی در تلگرام آشنا شده که با جلب اعتماد از او درخواست 
می شود پس از دریافت وجه نقد از طریق حساب بانکی خود 
اقدام به خرید ارز دیجیتال کند و به صورت درصدی پورسانت 
خود را دریافت کند. رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: با توجه 
به اینکه در چنین مواقعی فرد کالهبردار با استفاده از کارت 
و حساب بانکی دیگران در فضای مجازی فعالیت می کند تا 
ردی از خود به جا نگذارد، از حساب شاکی به عنوان مقصد 
برداشت های غیرمجاز استفاده و آنها را به ارز دیجیتال تبدیل 
می کرده است.این مقام انتظامی به شهروندان توصیه 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 فتا است. شهروندان تحت هیچ شرایطی 
نباید اطالعات حساب و کارت بانکی خود را در اختیار دیگران 
قرار دهند و در خریدها 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.

پتک مازوت سوزی بر پیکر 
بی جان اصفهان

ادامه از صفحه یک:   علی رغم ارائه برخی گزارش های 
مبنی بر یک فاجعه زیست محیطی در اصفهان، می توان به 
این مسئله نقد کرد که چرا با وجود هشدارها و پیامدهای 
پی درپی هنوز این مسئله مغفول مانده و بر روند ادامه کار 

تأکید می شود. 
به لحاظ اجتماعی و بهداشتی، آلودگی هوای شهر اصفهان 
به سبب مازوت سوزی بسیاری از شهروندان را به علت 
مشکالت تنفسی روانه بیمارستان ها کرده و خیلی تن ها 
مرده اند و حاال نیز علی رغم همه این مشکالت تا کنون 
اقدام عملیاتی مؤثری که بتواند در راستای کاهش آلودگی 
هوای استان باشد، صورت نگرفته است؛ بنابراین، پیشنهاد 
اصفهان  در  هوا  آلودگی  معضل  نبایستی  که  می گردد 
را که در حال تبدیل شدن به یکی از فاجعه های تاریخی 
زیست محیطی برای ایران در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ است، یک 
مسئله سطحی به شمار آورد. زیرا آلودگی هوای اصفهان 
زمانی  بازه  یک  در  که  حساسی  مسئله  یک  علی رغم 
کوتاه مدت یا بلندمدت رخ می دهد، تا االن پیامدهای منفی 
جبران ناپذیری را بار آورده و به دالیلی دیگر چون فقدان 
طرح جامع و عدم سیاست گذاری کالن برای مقابله با این 
معضل که هرساله دامان حق طبیعی هر شهروند که حیات 
سالم و زندگی است را در این شهر می گیرد، تبعات منفی 
عدیده ای بر رخساره طبیعی این شهر گذاشته و کماکان بر 
معضالت زیست محیطی استان در کنار معضالت دیگری 
انتشار  و  ریزگردها  پدیده  و  آب  تزاید  به  رو  کمبود  چون 
گازهای سمی ناشی از تاالب گاوخونی و پدیده فرونشست 
زمین که بیش از ۸۰۰ هزار خانه را در شهر اصفهان تهدید 

می کند، افزوده است.

  خبر

  سرمقاله

بنا به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
رودخانه  و  گاوخونی  تاالب  احیای  موضوع  اصفهان 
زاینده رود در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب ها، با 
حضور معاون اول رئیس جمهور موردبررسی قرار خواهد 

گرفت.
نخستین جلسه  در  زینلیان  مهران  ایرنا،  گزارش  به 
استانی هماهنگی و مدیریت تاالب های استان اصفهان 
در  گاوخونی  بین المللی  تاالب  و  زاینده رود  محوریت  با 
استانداری افزود: پیرو سفر معاون رئیس جمهور و رئیس 
جاری  سال  دی   ۲۹ در  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
به استان و درخواست استاندار اصفهان به منظور طرح 
موضوع احیای تاالب گاوخونی و رودخانه زاینده رود در 
ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب ها، این موضوع در 

دستور کار ستاد قرار گرفته است.
شد؛  مقرر  نشست  این  جریان  در  داشت:  اظهار  او 
طرح های پیشنهادی که بر کمیت و کیفیت رودخانه و 

توسط  است؛  اثرگذار  زاینده رود  آبریز  حوضه  در  تاالب 
متولیان اصفهان و استان هم جوار تهیه و به دبیرخانه ستاد 

در سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شود.
معاون استاندار اصفهان افزود: بر همین اساس جلسه 
تخصصی و کارشناسی این اقدام در استانداری اصفهان 

برگزار و نقطه  نظرات دستگاه های مربوطه اخذ شد.
شد؛  مقرر  نشست  این  در  کرد:  خاطرنشان  او 
در  زاینده رود  آبریز  حوضه  در  مربوطه  دستگاه های 
سریع ترین زمان پیشنهادهای فنی و مطالعه شده خود را 
ظرف سه روز آینده به دبیرخانه استانی واقع در اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان ارسال کنند.
با  آینده  جلسات  در  اساس  این  بر  افزود:  زینلیان 
برنامه ای منسجم و جامع، طرح احیای زاینده رود و تاالب 
گاوخونی تهیه می شود تا در جلسه ای که در هفته های 
پیش رو با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل خواهد 

شد به تائید و تصویب برسد.

است  ایران  بین المللی  تاالب های  از  یکی  گاوخونی 
که در کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۵ به ثبت رسید. 
این تاالب با وسعتی حدود ۴۷۶ کیلومترمربع در انتهای 

مسیر رودخانه زاینده رود و در فاصله ۱۴۰ کیلومتری جنوب 
شرقی اصفهان قرار دارد و در سال های اخیر به دلیل تأمین 

نشدن حقابه آن با خشک سالی مواجه شده است.

احصای طرح های پیشنهادی احیای زاینده رود در ستاد ملی مدیریت تاالب ها

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اعالم شرایط الزم برای جذب وکال در قانون تسهیل 
گفت: در صورتی که شرط دیگری از جمله صالحیت های 
عمومی، اخذ نمره تراز و یا هرگونه آزمون کتبی و شفاهی 
از نظر مجلس الزم بود، حتما در قانون ذکر می شد بنابراین 

صالحیت سنجی از نظر قانون مردود است.
حجت االسالم محمدتقی نقدعلی در مورد اجرای قانون 
تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت 
اظهار کرد: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار در صورتی که متقاضی بتواند در آزمون وکالت، سردفتری 
و کارشناسی، ۷۰ درصد نمره تراز را به دست آورد به عنوان فرد 
دارای صالحیت حضور در صنف و حرفه وکالت و سردفتری 

تشخیص داده می شود.او با اشاره به برخی مخالفت ها از سوی 
کانون و مرکز وکال برای اجرای این قانون افزود: این مراکز 
ایرادات و ابهاماتی را به قانون وارد کردند به همین دلیل دوباره 
کار به استفساریه کشید و بر اساس آن حجت بر همه تمام شد 
که منظور قانون گذار از تائید صالحیت افراد، احراز نمره تراز 
است.عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: پس از گذشت مدت های طوالنی می بینیم 
که دو مشکل برای اجرای این قانون ایجاد شده که ناشی از 
مخالفت مرکز و کانون وکال برای اجرای مصوبه تسهیل صدور 
مجوزهای کسب وکار است و متقاضیان ورود به این حرفه را 

دچار اضطراب و نگرانی می کند.
از  وکال  مرکز  و  کانون  را خودداری  مسئله  نخستین  او 

برگزاری آزمون در سال ۱۴۰۱ معرفی کرد و گفت: این اقدام 
برخالف قانون است زیرا آنها مکلف هستند هر سال آزمون را 
برگزار کنند درحالی که اکنون با ترفندهای گوناگون از برگزاری 
آزمون طفره می روند.حجت االسالم نقدعلی دومین مشکل را 
مطرح شدن موضوع مصاحبه برای صالحیت سنجی متقاضیان 
دانست و ادامه داد: این اقدام نیز غیرقانونی است به این دلیل که 
جز صالحیت های عمومی از جمله نداشتن سوءسابقه کیفری 
هیچ شرط دیگری را نمی پذیریم و بااینکه مرکز وکال بر طبل 
برگزاری مصاحبه می کوبد، موضوعی به نام مصاحبه، سؤال و 

آزمون جدید در قانون وجود ندارد.
او با اشاره به اعالم همه شرایط الزم برای جذب وکال 
در قانون تسهیل گفت: در صورتی که شرط دیگری از جمله 

صالحیت های عمومی، اخذ نمره تراز و یا هرگونه آزمون کتبی و 
شفاهی از نظر مجلس برای جذب وکال الزم بود، حتما در قانون 
ذکر می شد بنابراین صالحیت سنجی از نظر قانون مردود است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
اضافه شدن هرگونه قید و شرط دیگری به قانون را موجب 
دخالت مجلس برای انجام وظیفه نظارتی خود اعالم کرد و 
یادآور شد: استفساریه مرکز وکال مربوط به آن بود که منظور 
قانون گذار از نمره قبولی متقاضیان، نمره خام است درحالی که با 
برگزاری استفساریه منظور مجلس نمره تراز اعالم شد و ابهام 
نادرستی که به قانون وارد شده بود برطرف شد اما اکنون عالوه 
بر دریافت نمره تراز، مرکز وکال موضوع برگزاری آزمون شفاهی 

را مطرح می کند که بر خالف قانون تسهیل به شمار می آید.

صالحیت سنجی برای جذب وکال از نظر قانون مردود است
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اصفهان

توقیف 3 دستگاه 
موتورسیکلت قاچاق در 

شاهین شهر
گروه اسـتان: فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر 
و میمـه از توقیف سـه دسـتگاه موتورسـیکلت قاچاق به 
ارزش ۱۵ میلیـارد ریـال توسـط مأمـوران انتظامـی ایـن 

فرماندهـی خبر داد.
سـرهنگ بهزاد ثابت راسـخ بیان داشـت: در راستای 
طـرح مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، مأمـوران فرماندهـی 
انتظامی شهرسـتان شاهین شـهر و میمه از نگهداری سه 
دسـتگاه موتورسـیکلت قاچاق توسـط فـردی در یکی از 
محـالت این شهرسـتان مطلع و بررسـی موضـوع را در 

دسـتور کار خود قـرار دادند.
 او افـزود: در ایـن راسـتا مأمـوران ضمـن هماهنگی 
بـا مرجع قضائـی به محل موردنظـر اعزام و در بازرسـی 
انجام شـده از پارکینگ یک باب منزل موفق به کشـف 
سـه دسـتگاه موتورسـیکلت قاچـاق کـه فاقـد هرگونـه 

مـدارک قانونـی و معتبـر گمرکی بود شـدند.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان شاهین شـهر و میمه با 
اشـاره به اینکه ارزش موتورسـیکلت های مکشـوفه برابر 
اعـالم کارشناسـان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال برآورد شـده 
اسـت تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دسـتگیر که 
پـس از تشـکیل پرونـده برای انجـام اقدامـات قانونی به 

مرجـع قضائی تحویل داده شـد.
ایـن مقام انتظامـی در پایان بر مبـارزه قاطع پلیس با 
قاچـاق کاال و ارز و برخـورد با اخاللگران اقتصادی تأکید 
و از شـهروندان خواسـت اخبـار و اطالعـات خـود در این 
زمینـه را از طریـق تمـاس بـا مرکز فوریت هـای ۱۱۰ به 

پلیس اطـالع دهند.

گردشگری صنعت نخست 
گلپایگان است

بـه گفته شـهردار گلپایگان رویکرد اصلی شـهرداری 
در حوزه گردشـگری اسـت و تمام اقداماتـی که در زمینه 
زیباسـازی انجـام می دهیـم بیشـتر بـا نگاه گردشـگری 

است.
بـه گـزارش ایمنا، پیمان شـکرزاده در آیین گشـایش 
پروژه هـای دهـه فجر شهرسـتان گلپایگان اظهـار کرد: 
حـدود ۲۰ پـروژه با اعتبـاری بیـش از ۱۴۰ میلیارد تومان 
آمـاده بهره بـرداری اسـت کـه بخشـی از آن بـه صورت 
نمادیـن گشـایش خواهـد شـد. همچنیـن چنـد پـروژه 
نیـز در حـال اجـرا اسـت و کلنـگ زنی سـاختمان جدید 
شـهرداری را هـم در دسـت اقـدام داریـم. در بازدیدهای 
محلـه ای به همـراه اعضای شـورای شـهر از محله های 
کمتـر برخـوردار عدالت در ارائـه خدمات را سـرلوحه کار 
خـود قـرار دادیم در این راسـتا پارک هایـی در محله های 
مختلـف از جمله پـارک ملت در محله شـهید نوبخت را 

احـداث کردیم.
 او ادامـه داد: کلنـگ سـاخت پارکینـگ طبقاتـی در 
سـال ۹۹ در زمینـی بـه مالکیت شـهرداری به مسـاحت 
هزار و ۷۰۰ مترمربع زده شـد و از طریق مشـارکت مدنی 
بـا زیربنایـی بیـش از ۷ هزار مترمربـع و اعتبـاری حدود 
۶۰ میلیارد تومان توسـط بخش خصوصی سـاخته شـد 
و اکنـون آمـاده بهره بـرداری اسـت. ازآنجایی که سـاخت 
پارکینـگ از نیازهای گلپایگان اسـت امیدواریـم در آینده 
نزدیـک بتوانیـم پـروژه پارکینگ طبقاتی کوچه مسـجد 
حاجـی کـه مسـاحتی بیشـتر از پارکینـگ فعلـی را دارد 
بـا کمـک بخـش خصوصی آغـاز کنیم کـه این پـروژه 

اکنون در کمیسـیون مـاده ۵ مطرح اسـت.
شـهردار گلپایـگان گفـت: در حـوزه سـرمایه گذاری 
مشـکالت زیـادی داریـم و قطعـا همـکاری مسـئوالن 
مربوطـه در اسـتان می توانـد مشـکالت ما را بـه حداقل 
برسـاند. هرچنـد کـه بخشـی از مشـکالت مربـوط بـه 
نواقـص قانون اسـت که دولـت و وزارت کشـور رفع آنها 
را در دسـت اقـدام دارد. بایـد ایـن واقعیـت را بپذیریم که 
شـهرداری ها بـه تنهایی نمی تواننـد پروژه های بـزرگ را 
بـه افتتاح برسـانند، چـرا کـه در هزینه های روزمـره خود 
می ماننـد و اگر بتوانیم از پتانسـیل های بخش خصوصی 
اسـتفاده کنیم سـرعت توسعه شـهر را چند برابر خواهیم 
کـرد. انتظـار مـی رود همـه ارکان نظـام در خصـوص 
سـرمایه گذاری نگاه متفاوتی داشـته باشـند چراکه بدون 
حضـور سـرمایه گذار نمی توانیـم توسـعه پـر شـتابی را 

داشـته باشیم.
شـکرزاده با بیان اینکه مسـئوالن شهرستان هم وغم 
اسـتفاده از پتانسیل بخش خصوصی را دارند، خاطرنشان 
کـرد: دفترچه پتانسـیل های سـرمایه گذاری گلپایگان را 
بـا ۶۰ پـروژه آمـاده کردیم کـه با اجـرای آن هم خدمات 
الزم به مردم ارائه شـود و هم سـرمایه گذاران انتفاع الزم 
را از پروژه هـا به دسـت بیاورنـد. او تصریح کـرد: رویکرد 
اصلـی مـا در حـوزه گردشـگری اسـت و تمـام اقداماتی 
کـه در زمینـه زیباسـازی انجـام می دهیم بیشـتر با نگاه 
گردشـگری اسـت ضمن اینکه سـند باالدسـتی اسـتان 
اصفهان که تنظیم و تدوین شـده اسـت، برای گلپایگان، 
صنعـت اول گردشـگری اسـت و امیدواریم بـا همکاری 
ادارات مختلـف شهرسـتان بتوانیـم حوزه گردشـگری را 
فعال کنیم و انتظارات به حقی که شـهروندان از توسـعه 
شـهر دارند جامه عمل بپوشانیم.شـهردار گلپایگان یادآور 
شـد: اگـر در سـال آینـده موانـع پیـش رو در اسـتان حل 
شـود بیـش از ۳۰۰ میلیارد تومـان پروژه سـرمایه گذاری 
داریـم کـه بخش خصوصـی اعـالم آمادگی کـرده تمام 
آن را اجرا کند. در حال تنظیم بودجه سـال ۱۴۰۲ هستیم 
تـا بتوانیـم بـرای سـال آینـده یـک نـگاه امیـد آفرینانه 
بـرای شـهروندان ایجـاد کنیم. یـک امتیاز بـزرگ ما در 
شهرسـتان رسانه ها هسـتند، نقد می کنند، همراه هستند 
و مـواردی کـه از چشـم مـا مغفـول می مانـد را گوشـزد 

می کننـد و ایـن یک نعمت اسـت.

ثبت ایده های کارکنان 
شهرداری در سامانه نظام 

پیشنهادات
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
در  کارکنان شهرداری  ایده های  اینکه  بیان  با  اصفهان 
سامانه نظام پیشنهادات ثبت می شود، گفت: ایده های خوب 
و خالقانه کارکنان، فرایندها را بهبود می بخشد، هزینه ها را 
به نفع شهر کاهش می دهد و در زمان صرفه جویی می کند.
به گزارش ایمنا، مرتضی نصوحی در نشست هم اندیشی 
و برنامه ریزی دبیران کمیته های نظام پیشنهادات شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه کارکنان سازمان شهرداری می توانند 
ساالنه هفت پیشنهاد و ایده در سامانه نظام پیشنهادات 
kNowledge.iSfAhAN.( شهرداری اصفهان به آدرس
ir( ثبت کنند، اظهار کرد: این ایده ها، فرایندها را بهبود 
می بخشد، هزینه ها را به نفع شهر کاهش می دهد، در 
زمان صرفه جویی می کند، تعلق سازمانی کارکنان را نشان 
به عنوان یک کارمند خالق معرفی  را  آنها  می دهد و 

می کند.
 او با بیان اینکه نظام مدیریت مشارکتی شهرداری را 
نمی توان تنها با پیشنهادات و ایده ها موردسنجش قرار داد، 
ادامه داد: در این راستا دو رویکرد کالن بهبودی با عنوان 
بهبودهای جزئی یا بهبودهای مستمر و بهبود جهشی وجود 
دارد مانند باز مهندسی فرآیندها که روش های خاص خود 
را دارد و به طور مثال با یک فناوری جدید به طور کل 

فرایند مدل های کسب و کار تغییر می کند.
دبیر شورای عالی نظام پیشنهادات شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در حقیقت هدف اصلی در این نظام حذف 
موازی کاری ها، رفت وآمدهای اضافی و تسهیل گردش کار 

به روش های ساده تر است.
نصوحی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در سطح 
شهرداری های کشور همیشه نوآوری هایی را در عملکرد 
خود داشته است، افزود: به طور مثال، ساختار مدیریت 
بهینه سازی و نگهداری و تعمیرات که برای نخستین بار 
و از جنس ایجازی بود که در شهرداری های دیگر وجود 
نداشت پس در این گونه موارد، بهبودها می تواند از جنس 

ایجازی باشد.
 او با تأکید بر اینکه نباید، نظام مدیریت مشارکتی در 
شهرداری اصفهان را به نظام پیشنهادات منتقل کنیم، 
خاطرنشان کرد: نظام پیشنهادات یکی از این ابزارها است 
و یکی از ساختاریافته ترین نظام ها برای یک برنامه ریزی 
در شهرداری اصفهان محسوب می شود که مجموعه های 
مختلفی از کارکنان در آن برای خلق ایده ها و در راستای 

اجرایی شدن آن ها درگیر می شوند.
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان، گفت: شهرداری اصفهان به دنبال دست یابی 
بتواند  که  است  سازمانی  و  داخلی  پیام رسان  یک  به 
دسترسی های ویژه ای را ایجاد کند، البته بعضی سازمان ها 
مجهز به این نوع پیام رسان هستند و مناقصه آن نیز انجام 

شده است، لذا امیدواریم در آینده ای نزدیک تهیه شود.

بهبود زیرساخت های 
الکترونیکی شهر اصفهان برای 

کاهش ترافیک
بنا به گفته نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
بهبود وضعیت زیرساخت های الکترونیکی برای کاهش 
لزوم  است، همچنین  این کالن شهر ضروری  ترافیک 
هماهنگی پلیس راهور و مدیریت استان به ویژه شورای 
ترافیک استان برای هم افزایی دستگاه ها بیش از پیش 

موردتوجه است.
ابوالفضل قربانی با اشاره به برنامه های مدیریت شهری 
ششم برای کنترل ترافیک شهری اصفهان به ایمنا گفت: 
افزایش  کالن شهرها  تمام  در  ترافیک  دالیل  از  یکی 
بی رویه تعداد خودروها است، درحالی که اکنون جمعیت 
سبک،  خودروهای  جمله  از  اصفهان  شهر  خودروهای 
سنگین، دولتی، نیمه دولتی و ناوگان حمل ونقل عمومی با 

جمعیت ساکن در این شهر برابری می کند.
 او افزود: به دلیل اینکه زیرساخت های الزم برای این 
حجم از خودرو مهیا نیست و امکان مهیا شدن نیز وجود 

ندارد، روزانه شاهد افزایش حجم ترافیک شهری هستیم.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
تنها راه کنترل این موضوع مدیریت استفاده از خودرو ابتدا 
توسط شهروندان و سپس توسط دستگاه های ذی ربط 
است و الزم است موردتوجه قرار بگیرد، تصریح کرد: ما 
احتیاج به الگوهای متعادل تری برای جابه جایی در سطح 
شهر داریم که از مسائل مهم در این خصوص کاهش 
ترددهای غیرضروری توسط خودرو شخصی در سطح 
شهر و استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی برای جابه جایی 
شهری  مدیریت  موارد  این  تمام  با  داد:  ادامه  او  است. 
تالش کرده است با برنامه ریزی بهتر و مناسب تر امکان 
تردد آسان در سطح شهر را رقم بزند لذا در حال حاصل 
موضوع توسعه حمل ونقل عمومی بسیار موردتوجه است.

قربانی گفت: در آغاز مدیریت شورای ششم اسالمی تعداد 
ناوگان اتوبوس رانی در اصفهان ۶۰۰ دستگاه با میانگین 
عمر ۹ سال بود و نشان می دهد در دوره قبل نسبت به این 
موضوع بی توجهی بسیاری شده است، اما در دوره مدیریت 
ششم، با پیگیری های انجام شده تعداد زیادی اتوبوس نو 
و اتوبوس کوچک خریداری شد و تعدادی از اتوبوس های 

قدیمی نیز که نیاز به بازسازی داشت، تعمیر شده است.
 او ادامه داد: این رقم در حال حاضر به ۹۰۰ دستگاه 
رسیده است؛ یعنی ناوگان اتوبوسرانی در اصفهان در طول 
دوره مدیریت جدید نسبت به آغاز دوره ۵۰ درصد افزایش 
بهبود وضعیت داشته است، همچنین در دوره مدیریت 
ششم به دنبال افزایش تعداد اتوبوس به عدد ۱۴۰۰ دستگاه 
 Brt تا سال آینده هستیم که در این راستا تعداد دو خط

جدید اضافه شده است.

 روز گذشـته دهمیـن برنامـه »بـه احترام 
اصفهـان  شـهرداری  اصفهـان«  مـردم 
بـا برگـزاری آییـن گشـایش مجموعـه 
ورزشـی بابـا فـوالد آغـاز شـد و پـس از 
تقاطـع غیـر همسـطح شـهرک شـهید 
کشـوری تا مجموعه سـالن های نمایشی 
جنـوب شـهر ادامـه داشـت؛ کـه بـا در نظـر گرفتـن دیگر 
پروژه هـای ایـن منطقـه از جملـه اصالح هندسـی تقاطع ها 
و روان سـازی عبـور و مـرور، عملیات زیرسـازی و آسـفالت 
معابـر، پروژه هـای مجموعـه تاریخـی، فرهنگـی و مذهبی 
تخت فوالد و گلسـتان شـهدا، پیاده روسازی و مناسب سازی 
پیاده روها، توسـعه و اجرای فضای سـبز، سـاماندهی مسـیر 
اتوبـوس،  ایسـتگاه های  آر تـی تقاطـع فرایبـورگ و  بـی 
ایمن سـازی معابـر، روشـنایی و نورپـردازی و زیباسـازی، 
همچنیـن آمفی تئاتـر پـارک پردیـس هنـر ، مجموعـا بـا 
صـرف اعتبـاری معـادل ۱۶۶ میلیـارد و ۵۲۵ میلیون تومان 

بـه بهره بـرداری رسـیدند.
اما در محل گشـایش تقاطع غیر همسـطح شـهرک شـهید 
کشـوری، تعـدادی از مـردم که خانه های فاز ۷ این شـهرک 
را پیش خریـد کـرده و پس از ۲۵ سـال انتظار هنـوز خانه دار 
نشـده اند، بـا در دسـت داشـتن بنرهایـی، در انتظـار دیـدار 
شـهردار بودنـد. اعتراض مردم به رفع نشـدن مشـکل میان 
شـهرداری و ارتش بود که در این سـال ها مانع از سـاخت و 
تحویل خانه به ایشـان شـده بـود. آن هم درحالی کـه در تمام 
طـول ایـن سـال ها اقسـاط آن را پرداخـت کـرده می کنند. 
مردمـی کـه قـرار بـود بیسـت سـال پیـش بـا ۵۰ میلیـون 
تومـان خانـه دار شـوند و امروز با پول بی ارزش شـده در برابر 
قیمت سرسـام آور زمیـن و ملک، متضرر و خسـران دیده اند.

علـی قاسـم زاده در حاشـیه این مراسـم، در جمع مـردم قرار 
گرفـت و ضمن شـنیدن سـخن و گالیـه آنهـا، توضیحاتی 
در مـورد مشـکالت موجـود در مسـیر صدور پروانه سـاخت 

و پایـان کار ارائه داد.
او بیان داشـت: در مورد معضلی که برای سـاخت مسـکن ها 
بـا بنیـاد تعاون ارتش پس از گذشـت ۲۰ سـال در شـهرک 
شهید کشـوری ایجاد شـده است تاکنون جلسـات متعددی 
بـرای رفع این مشـکل بیـن فرماندهـان ارتش، شـهرداری 
و اسـتانداری اصفهـان برگزار شـده اسـت. طبیعتا پـروژه ای 
کـه شـامل مرور زمـان شـود، ناخـودآگاه چنین مشـکالتی 
پیـدا می کند که پروژه سـاخت مسـکن توسـط بنیـاد تعاون 
ارتش در شـهید کشـوری نیز از آن مسـتثنا نبوده و به علت 
طوالنـی شـدن زمـان و تغییـر مدیریت هـا در شـهرداری و 
ارتـش دچار مشـکالتی عدیده ای شـده اسـت؛ ایـن امر جز 

بـا رایزنـی و هماهنگـی بین دسـتگاهی رفع نخواهد شـد.
اجرای پروژه های شهری متناسب با نیاز مردم

شـهردار اصفهان در مراسـم گشـایش پروژه هـای مجموعه 
فرهنگـی مذهبـی تخـت فـوالد، از پروژه هـای مختلـف 
عمرانـی، فرهنگـی و ورزشـی ایـن منطقه سـخن گفت که 
در ایـام ا... دهـه فجـر بـه بهره بـرداری خواهنـد رسـید و در 
قالب هـای ورزشـی، عمرانـی، فرهنگی و هنری متناسـب با 

نیـاز مـردم در نظـر گرفته شـده اند.
قاسـم زاده بـا بیـان اینکـه در مجمـوع ۱۶۶ میلیـارد و ۵۰۰ 
میلیـون تومـان بـرای گشـایش پروژه هـای منطقـه شـش 
شـهرداری اصفهان هزینه شـده اسـت، گفت: ایـن پروژه ها 
مانند تقاطع غیر همسـطح شـهید کشـوری در راستای رفع 

مشـکالت مردم انجـام گرفته اسـت.
او بـا اشـاره به بهره برداری از مجموعه سـالن های نمایشـی 
پردیـس هنـر بیـان داشـت: ایـن پـروژه نیـاز قدیمـی تئاتر 
شـهر اصفهـان بود کـه می توانـد هدیه ای بسـیار ارزشـمند 

بـرای هنرمندان شـهر و هنرهای نمایشـی باشـد.

Á  احداث ســالن نمایش دو سویه در پردیس
هنر

مدیـر منطقه شـش شـهرداری اصفهـان نیز در این مراسـم 
از اجـرای پروژه هـای محلـه محوری در سـه منطقه محروم 
پینـارت، دنـارت و فیـزادان سـخن گفـت که در سـال آینده 

می شـود. انجام 
حمیدرضـا فرهنـگ افـزود: آزادسـازی محلـه احمدیـه جزو 
پروژه هـای محلـه محـوری بـود کـه بودجـه خوبی بـه آن 
اختصـاص داده و در سـال جـاری اجـرا شـد. ضمـن اینکـه 
بـرای تکمیـل مجموعـه فرهنگـی مذهبـی احمدیـه بـا 
مسـاحت بیش از هشـت هـزار مترمربـع در سـال آینده نیز 

برنامه ریزی هـای الزم صـورت گرفتـه اسـت.
مدیـر منطقه شـش شـهرداری اصفهـان با اشـاره به صرف 
بیـش از ۱۶۶ میلیـارد تومـان بـرای ۱۴۰ پـروژه کوچـک و 
بـزرگ در ایـن منطقـه، گفـت: ورزشـگاه بابـا فـوالد بـه 
شـهید  غیرهمسـطح  تقاطـع  مترمربـع،   ۱۲۰۰ مسـاحت 
کشـوری بـه  طـول ۹۲۰ متـر و مجموعـه پردیـس هنـر 

هسـتند. پروژه هـا  ایـن  شـاخص ترین 
او افـزود: بودجـه منطقه شـش با مبلـغ یک میلیـارد و ۱۷۰ 
میلیـون تومـان باالتریـن عـدد در میـان مناطـق ۱۵ گانـه 
شـهرداری اسـت کـه ۷۳۰ میلیـارد تومـان از آن صـرف 
پروژه هـای عمرانـی شـده اسـت و در سـال آینـده نیـز بـه 
یـک میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون تومـان افزایش خواهـد یافت.

فرهنـگ همچنیـن بیـان داشـت: فـاز نخسـت مجموعـه 
پردیـس هنـر در سـال ۱۳۹۷ شـامل آمفی تئاتـر روبـاز بـا 
ظرفیـت ۳۵۰۰ صندلـی گشـایش شـده بـود و امسـال فـاز 
دوم آن بـا دو سـالن نمایـش بـه ظرفیـت ۱۸۰ نفـر، اتـاق 
تمریـن نمایـش، اتـاق گریـم، همراه بـا یک گالـری هنری 
در مسـاحت ۱۱۰۰ مترمربـع بـا هزینـه ۱۵ میلیـارد تومـان 
قابـل بهره برداری اسـت و بـه دلیل متحرک بـودن صندلی  
سـالن های نمایش امکان دو سـویه شـدن سـالن نیز فراهم 

است.

Á  پالتوهای کوچک خواهان بیشتری در میان
اهالی هنر دارد

همچنیـن در حاشـیه این مراسـم معـاون فرهنگی شـهردار 
اصفهـان به اصفهـان امروز گفـت: در مجموعه پردیس هنر 
دو پالتـوی تخصصـی تئاتـر بـا ظرفیـت کامل بـه ظرفیت 
نمایش شـهر اضافه شـد و در کنار آن یک گالری نیز ایجاد 
شـده اسـت کـه می توانـد در کنـار و هم جـوار بـا مجموعه 
روبـاز ایـن محل، به یک کمپلکس هنـری و فرهنگی قوی 

در شـهر اصفهان تبدیل شـود.
مجتبـی شـاهمرادی بـا بیـان اینکـه امیدواریـم پـس از 
ایـام ا... دهـه فجـر شـاهد برگـزاری نمایش هـای متعـدد و 
گالری هـای مختلـف در ایـن محل باشـیم، گفـت: پردیس 
هنر در سـال ۹۷ سـاخته شـده بود اما تجهیـز و نازک کاری 
آن در یـک سـال گذشـته انجـام شـده اسـت. وسـعت این 
محـل بیـش از ۱۱۰ متـر اسـت و هرکـدام از سـالن ها کـه 
دو سـویه نیـز هسـتند، ۸۰ نفر ظرفیـت دارنـد. ضمن اینکه 
امـکان جابجایی صندلی ها نیـز در این دو پالتـو وجود دارد.

شـاهمرادی اظهـار کـرد: فرمـی کـه سـالن های نمایـش 
امـروزی دارنـد بـا تعـداد بـاال نیسـت و ایـن نمایش هـا 
به صـورت پالتویـی درگیـری بیشـتری بـا مخاطـب پیـدا 
می کنـد و اساسـا پالتوهـای جمع وجـور خواهان بیشـتر در 

میـان اهالـی تئاتـر و نمایـش دارد.
او افـزود: البتـه در مجموعـه شـهرداری تاالر هنـری را داریم 
کـه ظرفیـت باالیـی بـرای اجـرای نمایـش دارد. همچنیـن 
ایـن دو پالتـو و پالتویـی کـه در تـاالر هنـر داریـم مجموعا 
سـه پالتوی شـهرداری اسـت و مجموعه تاالر هنر که دفتر 
تخصصی نمایش ما اسـت به عنـوان جدی ترین مجموعه ای 

اسـت کـه از فعالیت تئاتر سـطح شـهر حمایـت می کند.
معـاون فرهنگـی شـهردار اصفهـان بیـان داشـت: بنـا بـه 
درخواسـت اهالـی هنـر آماده سـازی و تجهیـز ایـن مـکان 
در دسـتور کار مـا قـرار گرفـت و امـروز هـم بـا موفقیت به 
بهره بـرداری رسـید. ایـن پالتوهـا در یـک فضـا و عرصـه 

برگـزاری  محـل  می توانـد  کـه  دارد  قـرار  خـوب  بسـیار 
فعالیت هـای متعـدد هنـری ازجملـه تئاتـر روبـاز باشـد.

شـاهمرادی تصریـح کـرد: تـالش داریم مجموعـه پردیس 
هنـری یـک فضای فرهنگـی هنری شـود و اگـر زاینده رود 
هـم آب پیـدا کند طراوت بیشـتری به ایـن مجموعه خواهد 

داد.
Á  پایان تا  مستندســازی قبور تخته فوالد 

خرداد ۱۴۰2
در ایـن روز مدیـر مجموعـه تاریخـی فرهنگـی و مذهبـی 
تخـت فـوالد شـهرداری اصفهـان نیز سـخن گفـت و بیان 
داشـت: تخـت فـوالد بـا برخـورداری از بقعه ها و بـه لحاظ 
دارا بـودن جاذبه هـای فرهنگی، تاریخی، معمـاری و عناصر 

آرامگاهـی جاذبه گردشـگری قابل توجهـی دارد.
ابراهیـم عمرانـی بیـان داشـت: پـروژه خانه سـازی تخـت 
فـوالد دارای ۱۶ بخـش اسـت و بناسـت اتـاق میزبـان بـا 
رویکـرد راهنمایـی زائـر و گردشـگر در ایـن مجموعه ایجاد 
شـود. همچنین ایجـاد زیرسـاخت های گردشـگری صوتی 
از دیگـر طرح هـای ایـن مجموعـه اسـت کـه به دنبـال آن 
شـش گنجینـه موضـوع محـور، ایجـاد عکاس خانـه، اتـاق 
پیشـخوان و موزه اسـناد نیز در دستور کار سـاخت قرار دارد.

او بـا اشـاره بـه اینکـه فـاز نخسـت طـرح مستندسـازی 
قبـور تخـت فـوالد در حـال انجـام اسـت، گفـت: بـا ایجاد 
زیرسـاخت مجـازی گردشـگری مجموعـه تخت فـوالد تا 
نـوروز ۱۴۰۲، زائـران و گردشـگران بـدون حضـور راهنمـا 
از تخـت فـوالد دیـدن خواهنـد کـرد. ضمن اینکـه تاکنون 
هشـت هـزار سـند از تخـت فـوالد در کتابخانـه دیجیتـال 
بارگـذاری شـده اسـت و مستندسـازی قبور تخت فـوالد از 
جمله مستندسـازی قبور چهار تکیه تا پایان خردادماه سـال 

جـاری تکمیـل خواهد شـد.
عمرانـی همچنیـن بیـان داشـت: نام گـذاری ورزشـگاه بابا 
فـوالد برگرفتـه از عرفـای قـرن ۱۰ اسـت کـه مـزار او در 

تخـت فـوالد قـرار دارد.

  شهر   استان

منا
س: ای

عک

پروژه های منطقه ۶ شهری گشایش یافت

پردیس هنر نیاز قدیمی تئاتر شهر

گروه اصفهـان: بنا به گفته رئیـس اداره امـور بیماری های 
معاونـت درمـان دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان، پنج مرکز 
تشـخیص زودهنگام سـرطان در بیمارسـتان های سیدالشـهدا 
)ع(، الزهـرا )س( و امیـن اصفهان، شـهید منتظـری نجف آباد 

و شـهرضا وجود دارد.
شـهربانو مظاهـری اعـالم کـرد: انجام همـه امـور غربالگری 

مربـوط بـه سـرطان بـر عهده ایـن مراکز اسـت.
او از مجهـز بـودن اصفهـان، خمینی شـهر، نائیـن، بـادرود، 
شـهرضا، نجف آبـاد، لنجـان، مبارکـه، گلپایگان و اردسـتان به 
دسـتگاه های ماموگرافی، اندوسکوپی و کولونوسکوپی خبر داد 
و خاطرنشـان کرد: در بیمارسـتان های شـهید بهشـتی، الزهرا 
)س( و امیـن اصفهان نیز دسـتگاه کولپوسـکوپی وجـود دارد.

مظاهـری به اسـتقرار چهـار دسـتگاه رادیوتراپـی و توموتراپی 
در بیمارسـتان سیدالشـهدا )ع( و ۲ دسـتگاه رادیوتراپـی در 
شـهرک سـالمت، ۲ دسـتگاه در مرکـز هرنـدی و ۲ دسـتگاه 
در بیمارسـتان میـالد اشـاره و اضافـه کـرد: در گذشـته صـف 
انتظـار بیمـاران رادیوتراپـی در اصفهـان بـه ۵۰۰ تـا ۶۰۰ نفر 
می رسـید کـه ناگزیر به سـایر اسـتان ها مراجعـه می کردند اما 
امروز دیگر مشـکلی بـرای انجام رادیوتراپی در اسـتان نداریم.

او بـا بیـان اینکه تا پایان سـال جاری، دسـتگاه پت اسـکن در 
بیمارسـتان فارابـی در شـرق اصفهان نیـز راه اندازی می شـود، 
خاطرنشـان کـرد: پیـش از این بیماران برای انجام پت اسـکن 

بـه خارج از اسـتان مراجعـه می کردند.
مظاهری به تعداد محدود دسـتگاه های پت اسـکن در کشـور 
اشـاره کـرد و گفـت: راه انـدازی یـک مرکـز درمـان سـرطان 
در بیمارسـتان فارابـی در چشـم انداز دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهان اسـت بنابراین اسـتقرار پت اسـکن در این بیمارستان 

جـزو برنامه های دانشـگاه قـرار دارد.
بیمارسـتان  از  سـرطان  درمـان  تمرکزُزدایـی  داد:  ادامـه  او 

سیدالشـهدا )ع( در مرکـز شـهر و کاهش بـار کاری و ترافیک 
آن از اهـداف پیـش روی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 

ست. ا
بیمارسـتان سیدالشـهدا )ع( مرکـز درمانـی جامـع و تخصصی 
بـه  سـال ۱۳۵۰  کـه  اسـت  اصفهـان  اسـتان  در  سـرطان 
و  خطـه  ایـن  از  بسـیاری  بیمـاران  و  رسـید  بهره بـرداری 

می کننـد. مراجعـه  آن  بـه  دیگـر  اسـتان های 
از راه انـدازی فیزیوتراپـی مخصـوص بیمـاران  او همچنیـن 
سـرطانی تـا آخـر سـال خبـر داد و اظهـار داشـت: مرکـز 
بیمارسـتان  در  بنیـادی  سـلول های  اهـدای  پذیره نویسـی 
سیدالشـهدا )ع( راه اندازی شـده اسـت و شـهروندان می توانند 

بـرای اهـدای سـلول های بنیادی بـه این مرکـز مراجعه کنند.
دانشـگاه  درمـان  معاونـت  بیماری هـای  امـور  اداره  رئیـس 
علـوم پزشـکی اصفهـان خاطرنشـان کـرد: اصـالح مراکـز 
شـیمی درمانی در بخـش دولتـی و خصوصـی طبـق آیین نامه 
وزارت بهداشـت و راه اندازی بخش شـیمی درمانی بیمارسـتان 
شـهید منتظـری نجف آبـاد و بخـش پیونـد مغز اسـتخوان در 
بیمارسـتان های سیدالشـهدا )ع( و الزهرا )س( اصفهان از دیگر 

خدمـات ارائه شـده بـه بیماران سـرطانی اسـت.
او اضافه کرد: با نشـان دار شـدن بیماران سـرطانی در صندوق 
بیمـه سـالمت، آنهـا می تواننـد از بیمارسـتان های دولتـی و 
خصوصـی با کمتریـن هزینه، خدمـات درمانـی دریافت کنند.

اصفهـان بـا کمبـود جراح سـرطان مواجـه اسـتمظاهری از 
چالش هـای پیـش رو در زمینـه سـرطان در اسـتان اصفهان 
بـه کمبـود جـراح سـرطان، جـراح سـرطان سـینه و فـوق 
تخصـص گـوارش در بیمارسـتان های دولتـی اشـاره کـرد 
و گفـت: بـا کمبـود نیـروی انسـانی متخصـص در بخـش 
دولتـی بویژه در شهرسـتان ها مواجهیـم همچنین در عرصه 
احسـاس  ایـن کمبودهـا  نیـز  نمونه بـرداری  و  رادیولـوژی 

می شـود.
او بـا بیـان اینکـه تعرفه جراحـی در بخش دولتـی و غیردولتی 
قابل مقایسـه نیسـت، افـزود: بـا اصـالح تعرفه هـا می تـوان از 
تـوان نیـروی متخصـص در بخش هـای دولتـی نیز اسـتفاده 

کرد.
رئیـس اداره امـور بیماری هـای معاونت درمان دانشـگاه علوم 
پزشـکی اصفهان از روند رو به رشـد سـرطان در اصفهان خبر 
داد و گفـت: بـر اسـاس آمـار سـال ۹۶، اصفهـان در سـرطان 
سـینه جایـگاه دوم، سـرطان خـون جایـگاه سـوم و سـرطان 

تیروئیـد در جایـگاه چهارم کشـور قـرار دارد.
مظاهـری تصریـح کرد: آلودگی هوا و صنعتـی بودن، کودهای 
شـیمیایی و افزودنی هـای غیرمجـاز، دخانیات، الـکل و تغذیه 

نامناسـب باعث بروز سـرطان می شـود.
و ۹۶،  سـال های ۹۵  آمـار  اسـاس  بـر  اینکـه  بیـان  بـا  او 
شـهرضا،  در  سـرطان  بـه  مبتـال  جمعیـت  آمـار  باالتریـن 
شاهین شـهر و لنجـان ثبت شـده اسـت، گفت: هزینـه باالی 
دارو و تصویربـرداری مهمتریـن چالـش پیـش روی بیمـاران 
سـرطانی اسـت که بسـته های حمایتی بـرای این بیمـاران در 

بیمارسـتان های دولتـی ابـالغ شـده اسـت.
سـالیانه حـدود ۱۱ هزار بیمار جدید به جمع ُمبتالیان سـرطان 
در اسـتان اضافه می شـود و میانگین سـنی ُمبتالیـان به انواع 

سـرطان در اسـتان اصفهان ۵۹.۵ سال است.

انجام غربالگری سرطان در ۵ بیمارستان استان اصفهان
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عرضه 8۵ درصد از محصوالت 
آرایشی و بهداشتی قاچاق در 

کشور
اموال  بر اعالم مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش  بنا 
تملیکی، حجم بسیاری از کاالهای قاچاق کشف شده مربوط 
به لوازم بهداشتی و آرایشی است که منهدم یا باز صادرات 
می شود. این در حالی است که ۸۵ درصد از این محصوالت 
قاچاق در داخل کشور عرضه می شود که باید با راه اندازی 
سامانه های الکترونیکی جلوی سهم عظیمی از آن ها را بگیریم.
سید عبدالمجید اجتهادی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین 
وضعیت قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق که در اختیار 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد، اظهار 
کرد: بر اساس آخرین آمارهای موجود ساالنه حدود ۱۲.۵ 
میلیارد دالر کاالی قاچاق در کشور کشف می شود اما حجم 
متنابهی به حساب نمی آید، چرا که طبق گزارش مسئوالن 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به طور متوسط ساالنه حدود 
پنج درصد کاالهای قاچاق کشف و ضبط می شود.او افزود: 
حتی اگر تصور کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد لوازم بهداشتی و آرایشی 
وارد شده به کشور که قاچاق هستند، کشف می شود باز هم 
۸۵ درصد از آن ها در داخل کشور عرضه می شوند؛ بنابراین 
باید با راه اندازی سامانه های الکترونیکی جلوی سهم عظیمی 
فروش  و  جمع آوری  سازمان  بگیریم.مدیرعامل  را  آن ها  از 
اموال تملیکی با اشاره به اینکه درصد بسیار زیادی از کاالهای 
قاچاق کشف شده، لوازم بهداشتی و آرایشی است، ادامه داد: 
در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی که به صورت غیرقانونی وارد 
کشور می شود باید گفت که این کاالهای مکشوفه به هیچ وجه 
از طریق مزایده ها در داخل عرضه نمی شود بلکه انهدام یا 
باز صادرات می شوند.اجتهادی اعالم کرد: طبق نظر ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز حدود پنج درصد کاالهای قاچاق 
کشف می شوند که البته خودشان به این مسئله انتقاد دارند؛ 
اما برنامه های جدیدی برای برخورد با کاالی قاچاق در سطح 
عرضه وجود دارد و قرارگاه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه به 
همین دلیل راه اندازی شده است.او افزود: در زمینه مبارزه با 
قاچاق باید محیط عرضه را ناامن کنیم و اگر نمی توان مانند 
موبایل و دیگر لوازم الکترونیکی از ظرفیت های نرم افزاری برای 
جلوگیری از قاچاق آن استفاده کرد. باید برخورد با کاالهای 
قاچاقی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی را در سطح عرضه ادامه 
داد.مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تأکید 
کرد: همانطورکه مقام معظم رهبری در این زمینه تأکیدات 
ویژه ای داشتند که جنس قاچاق را باید تا داخل مغازه ها دنبال 
کرد؛ اگر این اتفاق بیفتد واردکننده ای که کاالی قاچاق به 
کشور می آورد، محیط عرضه برایش ناامن شده و دست از 

این کار می کشد.

ارسال محموله چادرهای اقامتی 
وزارت بهداشت به خوی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از ارسال محموله 
چادرهای اقامتی به مناطق زلزله زده خوی از طرف وزارت 
بهداشت خبر داد.دکتر بهروز رحیمی با بیان اینکه زمین لرزه ای 
به بزرگی ۵/۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر(، 
هشتم بهمن ماه، شهر خوی در شمال آذربایجان غربی را 
لرزاند، گفت: رسیدگی به مصدومان زلزله خوی با دستور وزیر 
بهداشت و بسیج همه امکانات از همان ساعات ابتدایی انجام 
شده است.او با بیان اینکه اقدامات بهداشتی و درمانی الزم برای 
مردم منطقه زلزله زده خوی توسط وزارت بهداشت از ساعات 
اولیه زلزله تاکنون در حال انجام است، افزود: تالش کردیم 
خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و همچنین خدمات درمانی 
مطلوبی را به سرعت به مصدومان زلزله خوی ارائه کنیم.رحیمی 
از ادامه آمادگی مراکز درمانی آذربایجان غربی و شرقی، کادر 
بهداشتی، درمانی و اورژانس برای ارائه خدمت به مردم مناطق 
و مصدومان خبر داد و گفت: بخشی از زیرساخت های بهداشتی 
و درمانی منطقه نیز دچار خساراتی شده اند که میزان آن در 
دست ارزیابی است.بنا بر اعالم وبدا، او گفت: در راستای رفع 
کمبود امکانات اقامتی در منطقه، محموله چادرهای وزارت 

بهداشت وارد شهر خوی شد.

انتشار اسامی روانشناسان 
دارای مجوز در سایت سازمان 

نظام روان شناسی
گروه جامعه: بنا بر اعالم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
برخی از گروه ها بدون کسب مجوز از این سازمان اقدام به 
آگهی جهت سوءاستفاده از موقعیت کرده اند؛ این سازمان نام 
افراد دارای مجوز را در سایت درج می کند و نرخ کارگاه ها نیز 
اطالع رسانی می شود.این سازمان به متقاضیان پروانه تخصصی 
اعالم کرد، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در رابطه 
و ۱۵۰ ساعت  توانمندسازی حرفه ای  دوره  با ۱۵۰ ساعت 
کارورزی که در شروط درگاه ملی مجوزها قید شده است، در 
حال تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه است و طی روزهای 
آتی آن را به اطالع همگان خواهد رساند.عده ای بدون مجوز 
از این سازمان اقدام به آگهی جهت سوءاستفاده از موقعیت 
به وجود آمده کرده اند؛ این سازمان نام افراد دارای مجوز را 
در سایت درج خواهد کرد و نرخ کارگاه ها نیز اطالع رسانی 
می شود.بر این اساس، گواهی هایی موردپذیرش قرار می گیرند 
که از این سازمان مجوز دریافت کرده و آگهی تبلیغاتی خود را 
قبل از اعالم عمومی به تائید برسانند؛ کسانی که بدون مجوز 
اقدام به اعالن عمومی و از نام سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره سوءاستفاده کنند، در اختیار معاونت انتظامی و تخلفات 
سازمان قرار خواهند گرفت و از برگزاری کارگاه و دوره نیز منع 
خواهند شد.پیش از این نیز )نهم بهمن ماه جاری( اعالم کرده 
بود، به استناد تبصره )۳( ماده )۴( قانون تشکیل سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره برای اشتغال در حرفه های روان شناسی 
و مشاوره، دریافت پروانه از این سازمان و نیز عضویت در آن 

الزامی است.

تخصیص ۱3۶۵ میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغال به 

مددجویان کمیته امداد )ره( 
اصفهان

گـروه جامعـه: بـا گذشـت ده مـاه از سـال، بیـش از 
۱۷ هـزار طـرح مددجویـی با نظارت کمیته امداد اسـتان 

اصفهـان از تسـهیالت اشـتغال بهره مند شـدند.
مدیـرکل کمیته امـداد امام خمینی )ره( اسـتان اصفهان، 
اشـتغال زایی  طرح هـای  از  حمایـت  بـه  تأکیـد  بـا 
مددجویـان، اظهار داشـت: از ابتدای سـال جاری تاکنون 
بـرای ایجـاد، راه اندازی و پایداری، ۱۷ هـزار و ۸۶۲ طرح 

مددجویی، تسـهیالت اشـتغال پرداخت شـده اسـت.
کریـم زارع بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن نهـاد عـالوه بـر 
خدمت رسـانی بـه محرومان، نقـش کارآفرینی اجتماعی 
را نیـز بر عهـده دارد، ادامـه داد: افزایش تـوان اقتصادی 
فرهنـگ  ایجـاد  بـا  مسـتعد،  خانواده هـای  و  افـراد 
کارآفرینـی و تـالش در مددجویـان بـرای رسـیدن بـه 
زندگـی بهتـر از برنامه هـای ایـن نهـاد اسـت. او هـدف 
از اجـرای طرح هـای خودکفایـی و اشـتغال زایی کمیتـه 
وابسـتگی  کاهـش  و  مالـی  تـوان  افزایـش  را  امـداد 
مددجویـان بـه دریافـت مسـتمری ایـن نهاد بیـان کرد 
و افـزود: امسـال تاکنـون هـزار و ۳۶۵ میلیـارد تومـان، 
تسـهیالت اشـتغال به بیش از ۱۷ هزار طـرح مددجویی 
اختصـاص یافتـه تـا عـالوه بـر افزایـش درآمـد بیـن 
خانواده هـای تحـت حمایت، بـه افزایـش اعتمادبه نفس 
جامعـه هـدف نیـز کمک شـود. مدیـرکل کمیتـه امداد 
اسـتان اصفهـان، گفـت: کارآفرینی بـا دو عامل فرصت 
و تمایـل بـه کارآفرین شـدن تعیین می شـود کـه بدون 
شـک، تسـهیالت و اعتبارات می تواند نقش مهمی را در 

ایـن زمینـه ایفـا کند.

بهره برداری از ۶8 طرح 
مسکن بهزیستی اصفهان در 

دهه فجر
گـروه جامعـه: معـاون امـور مشـارکت های مردمـی 
بهزیسـتی اسـتان اصفهـان از بهره بـرداری ۶۸ طـرح 
مسـکن و ۳۱۳۹ طـرح اشـتغال در دهـه فجـر خبـر داد.

امیـد رحمانیـان بـا بیـان اینکـه تـا پایـان دهـه فجـر، 
۳۲۰۷ طرح در سـطح بهزیسـتی اسـتان به بهره برداری 
می رسـد، اظهـار کـرد: طرح هـای بهره بـرداری شـده در 
طـول ایـن ایـام، شـامل طرح هـای مسـکن و اشـتغال 
اسـت. مجمـوع طرح هـای در دسـت بهره بـرداری حوزه 
مسـکن برابـر بـا ۶۸ و در حـوزه اشـتغال برابر بـا ۳۱۳۹ 

اسـت. طرح 
حـال  در  مسـکن  طرح هـای  بیشـترین  افـزود:  او 
بهره بـرداری، متعلـق بـه شهرسـتان های فالورجـان بـا 
۱۵ طـرح، نجف آبـاد بـا ۱۱ طـرح، نطنـز بـا ۱۰ طـرح، 
دهاقـان بـا هشـت طـرح، بوئین میاندشـت بـا هفـت 
طـرح، خمینی شـهر بـا چهـار طـرح و شاهین شـهر و 

فریدون شـهر بـا سـه طـرح اسـت.
معـاون امـور مشـارکت های مردمـی بهزیسـتی اسـتان 
اصفهـان خاطرنشـان کرد: بیشـترین طرح های اشـتغال 
در حـال بهره برداری، متعلق به شهرسـتان های اصفهان 
بـا ۱۱۲۰ طـرح، کاشـان بـا ۲۷۵ طـرح، خمینی شـهر با 
۲۲۷ طـرح، نجف آبـاد بـا ۱۶۴ طـرح، اردسـتان بـا ۱۳۵ 

طـرح و شـهرضا بـا ۱۲۸ طرح اسـت.

امدادرسانی به ۱۶ نفر در یک 
روز

اسـتان  نجـات جمعیـت هالل احمـر  و  امـداد  معـاون 
اصفهـان از امدادرسـانی بـه ۱۶ حادثه دیـده هفت حادثه 

طـی دو روز گذشـته خبـر داد.
داریـوش کریمـی بـا اشـاره بـه وضعیـت امدادرسـانی 
جمعیـت هالل احمـر اسـتان اصفهـان در حـوادث روز 
گذشـته بـه ایمنـا گفت: طـی دو روز گذشـته بـه هفت 

حادثـه بـا ۱۶ حادثه دیـده امدادرسـانی شـد.
جمعیـت  پوشـش  تحـت  حـوادث  بـه  اشـاره  بـا  او 
هالل احمـر در روز شـانزدهم بهمن مـاه افـزود: در ایـن 
بـازه زمانـی سـه حادثـه جـاده ای، دو خدمـت حضوری، 
یـک حادثـه صنعتـی و کارگاهـی و یـک حادثـه برف و 
کـوالک توسـط نیروهای امـدادی جمعیـت هالل احمر 

اسـتان اصفهـان پوشـش داده شـد.
اسـتان  نجـات جمعیـت هالل احمـر  و  امـداد  معـاون 
اصفهـان بـا اشـاره بـه تعـداد نجات یافتـگان ایـن مدت 
تصریـح کـرد: در حـوادث رخ داده، شـش نفـر مصـدوم 
شـدند کـه از ایـن تعـداد، چهـار نفر بـه بیمارسـتان ها و 
مراکـز درمانـی منتقل شـدند و یک نفر خدمـات درمانی 

سـرپایی دریافـت کرد.

افزایش 2 برابری مرگ ومیرهای منتسب به آلودگی هوا در اصفهان کوتاه از اصفهان   کوتاه از کشور

چتر آلودگی هوا بر سر مردم گسترده شد

 بنـا بـه گفته معـاون آمـوزش ابتدایـی وزیـر آموزش وپرورش 
تاکنـون بیـش از ۹۰ درصـد دانش آموزان بازمانـده از تحصیل 

در دوره ابتدایی شناسـایی شـده اند.
معصومـه نجفی درباره طرح شناسـایی بازمانـدگان از تحصیل 
بـه ایرنـا گفـت: با توجه بـه طراحی سـامانه ای بـرای کودکان 

بازمانـده از تحصیل، این موضوع شـفاف شـد.
او افـزود: در ابتـدای اجـرای طرح شناسـایی کـودکان بازمانده 
از تحصیـل، فهرسـت متولدیـن ۶ تـا ۱۱ سـال بـا فهرسـت 
ثبت نـام دانش آموزان در سـامانه »سـیدت« )سـامانه یکپارچه 
دانش آمـوزی( مقایسـه شـد. بـر اسـاس مقایسـه ایـن آمـار، 
مشـخص شـد ۱۷۹ هـزار و ۵۵۲ دانش آمـوز دوره ابتدایـی در 

مدرسـه ثبت نـام نکرده انـد.
معـاون وزیـر آموزش وپرورش ادامـه داد: با توجـه به اطالعات 
سـامانه، بـرای همـه دانش آمـوزان شناسـایی شـده در همـه 
اسـتان های کشـور افـراد پیگیری کننده از آموزش وپـرورش در 
نظـر گرفته شـده اسـت و در واقع همه بازمانـدگان از تحصیل 
بـرای دوره ابتدایـی پیگیـر کننـده دارنـد و بـرای بازگشـت به 

چرخـه آمـوزش پیگیری هـای الزم انجام می شـود.
بـا بررسـی پیگیری کننده هـا، متوجه شـدیم که از میـان ۱۷۹ 

هـزار و ۵۵۲ کـودک شناسـایی شـده، برخـی به مـکان دیگر 
مهاجـرت کرده انـد بـه طـور مثال ممکـن اسـت دانش آموزی 

از اسـتان خراسـان بـه کرمـان یـا حتـی بـه خـارج از کشـور 
مهاجـرت کـرده باشـد همچنیـن نـام برخـی دیگـر بـه دلیل 
داشـتن بیمـاری صعب العـالج، قرار گرفتـن در گـروه کودکان 
اسـتثنایی یا حتـی فـوت دانش آمـوز در فهرسـت ثبت نامی ها 

قـرار نگرفته اسـت.
او بـا بیـان اینکـه بـا دقیـق شـدن آمارهـا، مسـئله شـفاف 
می شـود، افـزود: همچنیـن تعـدادی دیگـر از ایـن فرزنـدان 
در مکان هـای دیگـر ماننـد مـدارس مسـجد محـور تحصیل 
می کننـد یـا یـک سـری توسـط خانـواده آمـوزش می بیننـد. 
اکنـون مسـئله شـفاف شـده و این شـفافیت در حـل موضوع 
بـه مـا کمـک بسـیاری کـرده اسـت.معاون آمـوزش ابتدایـی 
وزیـر آموزش وپـرورش بـا تأکیـد بر اینکـه آمـار و موضوعات 
مربـوط بـه طـرح بازماندگـی از تحصیـل در همه اسـتان های 
کشـور شـفاف شـده اسـت، گفت: دانش آموزان قابل برگشـت 
بـه مدرسـه شناسـایی و در همه اسـتان ها مقـدار قابل توجهی 
جـذب هم انجام شـده اسـت کـه در ایـام دهه فجـر آمارها را 

به صـورت دقیـق اعـالم می کنیـم.

۱۷۹ هزار دانش آموز دوره ابتدایی در مدرسه ثبت نام نکرده اند

یک متخصص کنترل آلودگی هوا، تعطیلی را تنها چاره 
در  جوی  آالیندگی های  تشدید  شرایط  در  بحران  مدیریت 
کالن شهرها برشمرد و تأکید کرد که تعطیلی، درمان موضعی 
برای حفاظت از سالمت مردم تنها در همان روز است و در 

کاهش میزان انتشار نقش کمتری دارد.
یعقوب حاجی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه در گفت وگو 
با ایسنا، مشکل امروز آلودگی هوا را ضعف مدیریت و اولویت 
ندادن به این موضوع دانست و اظهار کرد: آلودگی هوا برای 
مدیران یک مسئله مقطعی است که در چند ماه از سال اتفاق 
می افتد و بعد از گذر از این مقطع فراموش می شود، به همین 
دلیل برنامه راهبردی در سطح کالن و همت همگانی برای 

رفع آن وجود ندارد.
او گفت: در روزهای سرد سال مثل ماه های آذر، دی و 
بهمن که هوا ساکن است وارونگی دما اتفاق می افتد، در این 
شرایط آلودگی در همان طبقات پایین جو محبوس مانده و 
پایین  در جو  تولید می شود  بنابراین هرچه  نمی کند،  صعود 
تجمع پیدا می کند و منجر به افزایش غلظت آالینده های هوا 
می شود. در این روزهای سرد، مشکل کمبود گاز هم در کشور 
اتفاق می افتد که باعث استفاده از سوخت های جایگزین ناسالم 
مثل مازوت در برخی صنایع می شود که این امر باعث اضافه 
شدن بیشتر آالینده ها بخصوص گاز دی اکسید گوگرد، ذرات 

ریز دوده  و هیدروکربن های نسوخته به جو می شود.
متخصص کنترل آلودگی هوا با بیان اینکه در شرایط عادی 
نیز آالینده ها به همان اندازه از صنایع، نیروگاه ها و خودروها 
تولید و در هوا منتشر می شود، تصریح کرد: بااین وجود جریان 
هوا و باد مالیم به کمک ما می آید و این آلودگی ها را در 
پراکنده  و  پخش  کرده،  رقیق  نیست  اینورژن  که  روزهایی 

می کند و  به جو  فوقانی صعود می دهد.
Á تبعات مازوت سوزی در روزهای آلوده

گاز  به غیراز  می شود  سوزانده  مازوت  وقتی  افزود:  او 
هیدروکربن های  مثل  دیگر  آالینده های  گوگرد  دی اکسید 
نسوخته، کربن سیاه، اکسیدهای ازت و خیلی از آالینده های 
دیگر نیز تولید می شود. همچنین باعث می شود میزان ذرات 
ریز در جو افزایش یابد که اصطالحا به آن ذرات Pm۵/۲ گفته 
می شود. Pm ۲/۵ خود ذرات بسیار خطرناکی برای سالمت 
هستند که در کنار گاز دی اکسید گوگرد خاصیت آن ها تشدید 
شده و اثراتشان بر سالمت بیشتر می شود. تنفس هوای حاوی 
این آالینده ها باعث مشکالت سالمتی کوتاه مدت و بلندمدت 

در افراد می شود.
حاجی زاده با بیان اینکه این مشکالت در افراد حساس مثل 
کودکان، بزرگ ساالن، افراد دارای بیماری های قلبی-عروقی و 
ریوی حادتر است، تصریح کرد: همین موضوع باعث می شود آمار 
مراجعه به اورژانس و مراکز درمانی در روزهای آلوده بیشتر شود 
و مشکالت قلبی_عروقی، ریوی و تنفسی در کوتاه مدت افزایش 
یابد، در بلندمدت نیز باعث مشکالتی مثل افزایش انواع سرطان ها، 
مرگ ومیرهای منتسب به آلودگی هوا، افزایش سکته های قلبی و 
مغزی و عفونت های ریوی می شود. همچنین منجر به جهش ها و 
تغییرات ژنتیکی می شود که آثار آن در نسل بعدی ظاهر می شود.

Á  افزایش دو برابری مرگ ومیرهای منتسب به
آلودگی هوا

او با اشاره به اینکه در طول یک دهه اخیر آمار بستری ها 
آمار  افزود:  شده،  برابر  دو  اصفهان  بیمارستان های  در 
مرگ ومیرهای منتسب به آلودگی هوا در طول ۴ سال اخیر 
دو برابر شده است. بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم تعداد 
مرگ های منتسب به آلودگی هوا از حدود ۷۵۰ نفر در ۴ سال 
پیش به ۱۵۰۰ نفر رسیده که نشان دهنده تأثیر آلودگی هوا 
بر سالمت انسان ها است. به طورکلی وقتی آلودگی هوا ایجاد 

می شود سالمت همه افراد و طبقه های جامعه متأثر می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه 
کرد: امروزه بیشتر بر تبعات سوخت مازوت در اصفهان متمرکز 
شده ایم، درحالی که آلودگی از صنایع، نیروگاه ها، خودروها و 
منابع دیگر منتشر می شود، درعین حال بخش اعظم آلودگی 
هوا مربوط به خودروها است، یعنی بر اساس مطالعات و بسته 
به نوع آلودگی ۳۰ تا ۴۰ درصد آالینده های  هوا مربوط به 
صنایع و بقیه که سهم بیشتری است مربوط به خودروها است. 
البته در روزهایی که مازوت استفاده می شود به سهم صنعت 
اضافه شده و کل انتشار هم زیاد می شود و مشکالت بیشتری 

برای سالمتی افراد به وجود می آورد.
Á راه چاره چیست؟

او با تأکید بر اینکه امروز مقابله با آلودگی هوا راهکار دارد 

دارد،  آلودگی هوا وجود  برای کنترل  و علم و دانش و فن 
تصریح کرد: همان طور که کشورهای دیگر این کار را کردند 
و موفق شدند ما هم می توانیم آلودگی هوا را کنترل کنیم. 
مردم بخشی از این پازل هستند، اما عمده ترین نقش را صنایع 
دارند.  کشور  در  سوخت  تأمین  مسئوالن  و  خودروسازان  و 
مسئوالن باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند و الزمه آن 
این است که به این موضوع اهمیت بدهند، چراکه آلودگی هوا 

با شعار و تشکیل جلسات کنترل نمی شود.
حاجی زاده ادامه داد: برای کنترل آلودگی هوا باید برنامه 
داشته باشیم، اعتبار تخصیص دهیم، سازمان ها را ملزم کنیم 
پاک که  قانون هوای  اساس  بر  را  و وظایف خود  برنامه ها 
چندین سال است مصوب و ابالغ شده، ارائه کنند. وظایف 
دستگاه ها مشخص است، اما اجرایی نمی شود، چراکه الزامات 
قانونی پشت آن نیست و کسی به آن عمل نمی کند، بنابراین 
چون مواخذه نمی شوند، این رویه ادامه پیدا می کند و باعث به 
وجود آمدن شرایط امروز می شود، درحالی که راهکار مشخص 
است و فقط هزینه و همت می خواهد تا این راهکارها عملی 

شود.
عضو مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه در ادامه به 
مشکالتی که آلودگی هوا ایجاد می کند اشاره و تصریح کرد: 
این مشکالت در بخش های مختلف وجود دارد، اما سالمتی 
مردم در اولویت است و باید در کنار سایر اقدامات، به  سالمت 
ضرر  کنیم  هزینه  اگر  زمینه  این  در  دهیم.  اهمیت  جامعه 
 )gdP( نمی کنیم. چهار درصد از تولید ناخالص داخلی کشور
برای جبران اثرات آلودگی هوا بر سالمت افراد جامعه هزینه 
می شود، درحالی که کل هزینه های سالمت در کشور حدود 
۷-۸ درصد gdP است، از سوی دیگر بر اساس محاسباتی 
ذرات  به  مربوط  بهداشتی  هزینه های  فقط  شده  انجام  که 
Pm۵/۲ در کشور ۱۲ میلیارد دالر  در سال است که با در 
نظر گرفتن آالیندگی های دیگر در کنار آن، این هزینه تا ۳۰ 

میلیارد دالر هم برآورد شده که هزینه هنگفتی است.
Á هزینه ای که از جیبی به جیب دیگر می رود

این  مثل  هوا  آلودگی  کنترل  برای  هزینه  داد:  ادامه  او 
است که پولی را از جیبی به جیب دیگرمان بگذاریم، یعنی 
ضرر نمی کنیم و هزینه برای مقابله با آلودگی هوا، با کاهش 
هزینه های سالمت در کشور جبران می شود، فقط مدیریت و 
برنامه ریزی و اولویت بندی می خواهد تا این اقدامات انجام شود 

و اثرات آن به جامعه برگردد.
تأکید  با  دیگر  بار  هوا  آلودگی  کنترل  متخصص  این 
الزامات  بر اجرای قانون هوای پاک و لزوم در نظر گرفتن 
پاک  هوای  قانون  کرد:  اظهار  آن،  برای  سرسختی  قانونی 
قانون جامع و کاملی است که اگر به موقع و در زمان خودش 
و توسط سازمان ها اجرا می شد امروز این قدر مشکل نداشتیم. 
در جزئیات این قانون اقداماتی مطرح شده که ازجمله نصب 
سیستم های مجهز تصفیه هوا در نیروگاه ها و سایر صنایع 

آالینده است.
و  گازها  ذرات،  تصفیه  سیستم های  اینکه  بیان  با  او 
شود،  نصب  صنایع  خروجی  در  باید  خطرناک  آالینده های 

گفت: متأسفانه ما این سیستم ها را نداریم اما هزینه کردن در 
این زمینه ارزش دارد، همان طور که کشورهای دیگر هزینه 
کرده و از این طریق آالینده ها را کنترل کرده اند. درواقع این 
هزینه با کاهش اثر آلودگی هوا بر سالمت افراد جامعه، به 

جیب دولت برمی گردد.
را کیفیت سوخت و  از مشکالت  حاجی زاده یکی دیگر 
کیفیت موتور خودروها دانست و افزود: باید کیفیت سوخت را 
در حد یورو چهار ارتقا دهیم، در کنار آن  باید کیفیت طراحی 
استاندارد  به  بتواند  تا  داده شود  ارتقا  را هم  موتور خودروها 
جهانی برسد. ارتقا کیفیت موتور خودرو، نصب فیلتر دوده در 
ماشین های گازوئیلی و مبدل های کاتاالیستی در ماشین های 
بنزینی باعث می شود بخش اعظمی از آلودگی های هوا کم 

شود.
Á تمرکز بر صنایع و فراموشی خودروها

او با اشاره به اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از آلودگی ها از 
خودروها منتشر می شود، درحالی که همه ما بر صنایع متمرکز 
بتوانیم  اگر  کرده ایم، گفت:  فراموش  را  و خودروها  شده ایم 
شرکت های خودروساز را ملزم به ارتقا سیستم های طراحی 
و استانداردسازی خودرو کنیم و از آن طرف در تهیه سوخت 
پاالیش بیشتری داشته باشیم و کیفیت سوخت را به یورو ۴ 

و یورو ۵ برسانیم بخش اعظمی از مشکالت را حل می کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین 
ناوگان  نوسازی  تندرو،  اتوبوس های  و  مترو  خطوط  توسعه 
حمل ونقل و ساماندهی ترافیک را از دیگر راهکارهای کنترل 
آلودگی هوا برشمرد و افزود: کارهایی در این زمینه انجام شده 
اما خیلی کند پیش می رود و چندین سال است خطوط مترو 
در حال احداث است، اتوبوس های تندرو و حمل ونقل عمومی 
هم جای توسعه دارد و یا حلقه های ترافیکی الزم در شهر باید 

ایجاد شود و بار ترافیک شهر را کم کند.
او همچنین بر ارتقا دانش زیست محیطی و جلب مشارکت 
همگانی تأکید کرد و گفت:  دانش زیست محیطی در جامعه ما 
پایین است، اما الزم است ارتقا پیدا کند که از طریق مختلف 
می توان این مهم را دنبال کرد. آموزش به مردم برای استفاده 
انرژی،  و  از سوخت، صرفه جویی در مصرف سوخت  بهینه 
مسائل  به  توجه  و  شخصی  خودروهای  از  اصولی  استفاده 

ترافیکی و غیره می تواند به کاهش آالینده ها کمک کند.
حاجی زاده یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای کنترل 
آلودگی هوا را گذر از سوخت های فسیلی و حرکت به سمت 
انرژی های پاک و تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و بادی 
عنوان کرد و افزود: باید از طریق هدف گذاری، برنامه ریزی 
و تعیین درصد پیشرفت و برنامه مشخص در این مسیر گام 
برداریم تا بتوانیم در طول حداقل ۲۰ سال آینده بخش اعظمی 

از انرژی ها را از این طریق تأمین کنیم.
او در بخش دیگری از صحبت هایش به راهکارهای موقت 
برای دور شدن مردم از خطرات آلودگی ها اشاره و تصریح 
تنها  زیاد می شود  هوا  آلودگی  و  وقتی شرایط سخت  کرد: 
کاری که مدیریت بحران می تواند انجام دهد تعطیلی است 
که چاره مقطعی است و برای حفاظت از سالمت مردم در 

همان روز انجام می شود. تعطیلی معموال بخشی از ترددها 
را کم می کند، البته خیلی محسوس نیست و جزئی است، به 
همین دلیل آلودگی هوا را برطرف نمی کند. در کنار تعطیلی، 
محدودیت های ترافیکی مثل اجرای طرح زوج و فرد تردد 

خودروها نیز تا حدودی در همان روز مؤثر است.
Á در خانه ماندن هم راه چاره نیست

این متخصص کنترل آلودگی هوا با بیان اینکه تعطیلی 
بیشتر برای حفاظت از سالمت عموم مردم است تا به مناطق 
آلوده نروند و در خانه بمانند، خاطرنشان کرد: مردم باید در 
روزهای تعطیلی همکاری کنند و در خانه بمانند، نه اینکه 
برای تفریح و پارک بروند. البته هوای منازل متأثر از هوای 
بیرون است، یعنی شاید در ساعات اولیه آلودگی کم باشد اما 
بعد از یکی دو ساعت و تبادل هوا، همان آلودگی در منازل هم 
هست و متعادل می شود، به همین دلیل در خانه ماندن هم راه 
چاره نیست، حتی برعکس در برخی مناطق شرایط بدتر هم 
هست، ضمن اینکه یکسری اقدامات مثل پخت وپز و نظافت 
در منزل هم اضافه می شود و ممکن است آلودگی هوای داخل 
را بیشتر از بیرون کند، بنابراین باید حداقل در این روزها در 
منزل اقداماتی که باعث آلودگی می شود انجام ندهند و تبادل 
هوا را با بستن پنجره ها کند کنند، در تغذیه هم نکاتی که 

متخصصان تغذیه می گویند رعایت کنند.
او با بیان اینکه آلودگی هوا برای بعضی مدیران مسئله 
اولویت داری نیست، توضیح داد: کنترل آلودگی هوا کار یک 
سازمان و صنعت نیست و همت همگانی می خواهد. مشکل 
کیفیت سوخت و ارتقا کیفیت خودروها دست مردم نیست و 
باید قوانین باالدستی در سطح کالن کشور این مشکالت 

را حل کند.
به گفته او، صنعت خودرو باید رقابتی باشد و خودروسازان 
داخلی خود را ملزم به ارتقا کیفیت خودرو  بداند. بخش صنعت 
هم باید برای کنترل آالینده ها هزینه کند و این را بخشی از 
هزینه های جاری خود بداند. این موضوع در کشورهای موفق 
نهادینه شده و یک صنعت مثل نیروگاه پذیرفته که باید ۳۰ 
تا ۴۰ درصد از هزینه های جاری در سال را صرف تصفیه هوا 
کند، اما در کشور ما چون صنعت تاکنون در این خصوص 
کمتر هزینه کرده پذیرش این موضوع برایشان سخت است 
که حتی ۱۰ تا ۲۰ درصد از هزینه های جاری را برای کنترل 

آالینده ها هزینه کنند.
عضو مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با تأکید بر اهمیت اجرای قانون هوای پاک و الزامات 
نصب  به  ملزم  نیروگاه  کرد:  تصریح  آن،  برای  سختگیرانه 
سیستم های تصفیه  هوا بر گازهای خروجی بویلرها هستند 
حتی اگر گاز بسوزانند. در کشورهای پیشرفته نیروگاه هایی 
هوای  اما  می سوزاند  زباله  مازوت،  به جای  که  دارد  وجود 
خروجی را تصفیه می کنند و به حد استاندارد محیط زیست 
می رسانند، چون برایشان ازنظر قانونی الزام شده و باید در 
این خصوص هزینه کنند؛ بنابراین تا زمانی که صنایع مجبور 
به اجرای قانون هوای پاک نباشند نه تنها این مشکل حل 

نمی شود بلکه سال به سال بدتر هم می شود.
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فرهنگ و هنر

نام یک ایرانی در میان برندگان 
جایزه گرمی

 شصت و پنجمین دوره جوایز گرمی برندگان سال ۲۰۲۳ 
خود را برای محصوالت سال میالدی گذشته طی مراسمی 
که معرفی کرد و شروین حاجی پور از ایران به عنوان برنده 
جایزه جدید بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی معرفی شد.
حوزه  در  گرمی ۲۰۲۳  جایزه  برندگان  ایرنا،  گزارش  به 
موسیقی دقیقه هایی پیش در حالی معرفی شدند که نام یک 
ایرانی بار دیگر در میان برگزیدگان جایزه اعالم شد. شصت 
و پنجمین دوره جوایز گرمی دقیقه هایی پیش برندگان سال 
۲۰۲۳ خود را - برای محصوالت سال میالدی گذشته - 
طی مراسمی که در شهر لس آنجلس ایاالت متحده آمریکا 
برگزار شد، معرفی کرد.بر این اساس، هری استایلز برای 
»خانه هری« به عنوان برنده جایزه آلبوم سال در جوایز 
گرمی ۲۰۲۳ اعالم شد. همچنین سامارا جوی برنده گرمی 
برای بهترین هنرمند جدید در مراسم گرمی ۲۰۲۳ شد.در 
ادامه، شروین حاجی پور از ایران با آهنگ »برای« به عنوان 
برنده جایزه جدید بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی معرفی 
شد. این جایزه ای است که ظاهرا اکتبر گذشته به جوایز 
گرمی افزوده شده و در نخستین دوره به یک هنرمند جوان 
ایرانی داده شده است.در سال های گذشته، هنرمندانی چون 
کیهان کلهر و حمید سعیدی به عنوان عضوهای گروه های 
برنده جایزه گرمی، نام »ایران« را در تاریخچه جایزه های 
و حسین  بودند. محمدرضا شجریان  ثبت کرده  گرمی 
علیزاده نیز با آثاری، سابقه نامزدی در جایزه های گرمی را 
داشته اند.در جریان شصت و پنجمین مراسم اهدای جوایز 
گرمی ۲۰۲۳، »بیانسه«  با کسب چهار جایزه گرمی از جمله 
بهترین ترانه r&B رکورد بیشترین دریافت جایزه را در 
تاریخ گرمی شکست. با احتساب جایزه هایی که »بیانسه«  
شب گذشته کسب کرد،  تعداد کلی جایزه های گرمی این 
هنرمند به ۳۲ جایزه رسید.در این مراسم همچنین، »ادل« 
  »eASy oN me « جایزه بهترین اجرای پاپ را برای ترانه
دریافت کرد و تعداد جایزه های گرمی خود را به ۱۶ جایزه 
رساند. »کندریک المار« نیز در سه شاخه بهترین اجرای 
رپ،  بهترین ترانه رپ و بهترین آلبوم رپ به عنوان برنده 
معرفی شد.در مراسم اهدای جوایز گرمی ۲۰۲۳، »لیزو«  
 ABout dAmN« نیز جایزه بهترین رکورد سال را برای
time« به خود اختصاص داد. جایزه بهترین ترانه سال 

نیز به »بانی ریت«  برای »JuSt like thAt« رسید. 
»هری استایلز« با کسب جایزه بهترین آلبوم سال برای 
»خانه هنری«  به جمع برندگان بزرگ شب گذشته پیوست.
مراسم امسال درحالی در لس آنجلس و به مجری گری 
»ترور نوا« برگزار شد که سال گذشته به دلیل افزایش شمار 
مبتالیان ویروس کرونا شهر لس آنجلس در الس وگاس 

برگزار شده بود.

پارسا خائف برای مردم خوی 
می خواند

پارسا خائف، خواننده نوجوان برای همدردی با مردم زلزله زده 
خوی کنسرتی را در تبریز برگزار می کند.

به گزارش ایسنا، خائف یکی از فینالیست های برنامه »عصر 
جدید« است که حاال قصد دارد کنسرتی را با عنوان »همنوا با 

خوی« برای مردم زلزله زده برگزار کند.
این خواننده در بخشی از توضیحاتش درباره برگزاری این 
کنسرت گفته است:»من و گروهم یک ایده به ذهنمان رسید 
که بیاییم تبریز و یک اجرا بگذاریم و تمام درآمدی که از 
بلیت های اجرا به دست خواهد آمد به خوی ببریم و هر نیازی 
که هست و هرچه در حد توان خودمان هم هست تقدیم کنیم 
به آنها تا بتوانیم گوشه ای از دردها و نیازهایشان را کم کنیم. این 
اطمینان را به شما می دهم که من و گروهم از این اجرا هیچ 
نفع مادی و مالی نخواهیم داشت و فقط می خواهم اول خدا 
کمک کند و بعد شما یاری کنید، طبیعتًا موانعی هم وجود دارد 
اما می خواهم که این اتفاق بیفتد تا به نیتی که گروه ما دارند 
دست پیدا کنیم و بتوانیم کمی از دردهای ملت ترک و خوی 
را کم کنیم. به قول معروف می گویند »هر جا باشی میام من، 

تنها باشی صداتم من«.«

شایعه خداحافظی بابک 
جهانبخش از موسیقی تکذیب 

شد
پاپ  موسیقی  خواننده  جهانبخش  بابک  برنامه های  مدیر 
کشورمان اعالم کرد، آنچه از طرف این خواننده در روزهای 
گذشته مبنی بر خداحافظی از عرصه موسیقی منتشر شده 
است، تکذیب می شود. محمد حاتم پور تهیه کننده موسیقی و 
مدیر برنامه های بابک جهانبخش در گفتگو با مهر ضمن رد 
شایعه خداحافظی این خواننده مطرح موسیقی پاپ از عرصه 
انتشار خبر  از  موسیقی توضیح داد: بابک جهانبخش پس 
ممنوع الخروجی خود از کشور با موضع گیری منفی از سوی 
برخی افراد مواجه شد همین موضوع منجر به این شد که با 
انتشار یک استوری خداحافظی خود را از »فضای مجازی« 
اعالم کند. او افزود: این موضع متأسفانه با تحریف برخی از 
رسانه ها در فضای مجازی با اشتباه برداشت به »خداحافظی 
بابک جهانبخش از موسیقی« شد که بنده از همین جا قویًا 
شایعه خداحافظی این خواننده مطرح از موسیقی را تکذیب و 
اعالم می کنم آنچه این روزها مطرح شده تحریفی بوده که 
از متن منتشر شده صورت گرفته و این هنرمند قصدی برای 
کناره گیری از موسیقی ندارد. این تهیه کننده موسیقی در بخش 
پایانی صحبت های خود تصریح کرد: طی ماه های اخیر اخبار و 
شایعات زیادی در صفحات مجازی پیرامون برخی از هنرمندان 
شناخته شده موسیقی منتشر می شود که متأسفانه بسیاری از 
این مطالب یا از روی تحریف و یا از روی سو برداشت های 
دیگر موجب بروز مشکالتی برای این هنرمندان می شود. 
بنابراین از همه طرفداران و عالقه مندان خواهش می کنم 

نسبت به این نکته توجه بیشتری داشته باشند.

برپایی نمایشگاه آثار پوستر 
دوران انقالب در عمارت 

سعدی
ــار« از  ــد موحدیان عط ــتر »محم ــار پوس ــگاه آث نمایش
ــان در  ــر اصفه ــدگار هن ــره مان ــاش و چه ــدان نق هنرمن
ــا خواهــد  ــری اصفهــان برپ عمــارت ســعدی حــوزه هن

شــد.
مجتبــی مجلســی در گفت وگــو بــا ایمنــا، اظهــار کــرد: 
ــد  ــد »محم ــتاد هنرمن ــتر اس ــار پوس ــگاهی از آث نمایش
ــه پیــروزی  ــه ســال های اولی ــوط ب موحدیان عطــار« مرب
ــر  ــه فج ــام اهلل ده ــبت ای ــه مناس ــالب اســالمی و ب انق
انقــالب اســالمی، در عمــارت ســعدی حــوزه هنــری برپا 

خواهــد شــد.
او افــزود: ۲۱۸ اثــر نقاشــی کــه در قالــب پوســتر و اصــل 
ــا  ــال های ۱۳۵۷ ت ــرای س ــک ب ــا ماژی ــی ب ــار نقاش آث
ــرض  ــن نمایشــگاه در مع ــده اند در ای ــی ش ۱۳۶۰ طراح
بازدیــد عمــوم مــردم و عالقه منــدان قــرار خواهــد 

ــت. گرف
ــری اســتان اصفهــان  ــه تجســمی حــوزه هن ــر خان مدی
ــی از اســتادان برجســته و  ــود نجابت ــت: اســتاد محم گف
هنرمنــد نقاشــی و خــط ســخنران این رویــداد اســت. آثار 
پوســتری کــه بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد، مربوط 
ــه شــهر اصفهــان و رویدادهــای انقــالب در آن دوران  ب

مبــارزه و حماســه مردمــی اســت.
ــع  ــار در واق ــان عط ــتاد موحدی ــرد: اس ــان ک او خاطرنش
تاریــخ گرافیــک انقالبــی اصفهــان را بــه تصویر کشــیده 
ــد آن  ــد بتوانن ــل جدی ــز نس ــروز نی ــرای ام ــا ب ــت ت اس

ــه تماشــا بنشــینند. روزهــای پرشــکوه گذشــته را ب
ــنبه  ــار، روز دوش ــد موحدیان عط ــار محم ــگاه آث نمایش
_هفدهــم بهمن مــاه_ از ســاعت ۱۵ تــا ۱۷ در عمــارت 
ســعدی حــوزه هنــری اصفهــان افتتــاح خواهــد شــد و تا 
هفدهم اســفندماه همــه روزه از ســاعت ۱۵ تــا ۱۹ پذیرای 

ــدان اســت. ــدان و هنرمن عالقه من
ــد ســال ۱۳۲۸ هجــری  ــان عطــار، متول محمــد موحدی
ــی  ــته مهندس ــه رش ــان، دانش آموخت ــی در اصفه شمس
مکانیــک دانشــکده علــم و صنعــت ایــران در ســال ۵۲، 
چهــره مانــدگار اســتان اصفهــان در رشــته هنــر در ســال 
۸۸، برگزیــده نخســت مســابقه طراحــی آرم انجمــن آثــار 
و مفاخــر فرهنگــی اســتان اصفهــان در ۱۳۷۳، برگزیــده 
اول مســابقه طراحــی آرم همایــش بین المللــی قرطبــه در 
ســال ۱۳۸۱ و طــراح آرم و نشــان بســیاری از رویدادهــا و 

مجموعه هــای تاریخــی، فرهنگــی و دینــی اســت.

»آواتار 2« جای »تایتانیک« را 
گرفت

ــا  ــرون« ب ــز کام ــاخته »جیم ــار: راه آب« س ــم »آوات فیل
پشــت ســر گذاشــتن »تایتانیــک«، بــه عنــوان ســومین 
ــی  ــه بین الملل ــینما در گیش ــخ س ــروش تاری ــم پرف فیل

شــناخته شــد.
بــه گــزارش ورایتــی، ایــن دنبالــه علمــی تخیلــی اکنــون 
۱.۵۳۸ میلیــون دالر در گیشــه بین المللــی )خــارج از 
ــر  ــت و از نظ ــت آورده اس ــه دس ــمالی( ب ــکای ش آمری
ــم  ــس از فیل ــا پ ــی تنه ــای بین الملل ــروش بلیت ه ف
پرفــروش دیگــر جیمــز کامــرون، »آواتــار« )۲.۱ میلیــارد 
دالر( و »انتقــام جویــان: پایــان بــازی« )۱.۹ میلیــارد دالر( 

ــرار دارد. ق
ــون  ــون ۶۳۶ میلی ــار: راه آب« تاکن ــه »آوات ــم پرهزین فیل
ــش از ۱.۵  ــاب بی ــا احتس ــه و ب ــکا فروخت دالر در آمری
میلیــارد دالری کــه از محــل گیشــه بین الملــل بدســت 
آورده، مجمــوع فــروش جهانــی خــود را بــه ۲.۱۷۴ 
ــس  ــانده اســت و پ ــان رس ــارد دالر در سراســر جه میلی
ــان  ــان: پای ــارد دالر(، »انتقام جوی ــار« )۲.۹۲ میلی از »آوات
بــازی« )۲.۷ میلیــارد دالر( و »تایتانیــک« )۲.۱۹ میلیــارد 
دالر( چهارمیــن فیلــم پرفــروش تاریــخ اســت و احتمــااًل 
در یــک هفتــه آینــده از آمــار جهانــی »تایتانیــک« نیــز 

عبــور خواهــد کــرد.
ــد  ــم جدی ــر فیل ــای برت ــی، بازاره ــه بین الملل در گیش
»آواتــار« عبارتنــد از چیــن بــا ۲۴۰.۶ میلیــون دالر، 
فرانســه بــا ۱۴۱.۵ میلیــون دالر، آلمــان بــا ۱۳۰.۷ میلیون 
ــا ۱۰۵.۵ میلیــون دالر و در داخــل آمریــکا  دالر و کــره ب
نیــز »آواتــار: راه آب« دهمیــن اکــران بــزرگ تمــام اداور 
پــس از »دنیــای ژوراســیکـ )در رتبــه نهم بــا ۶۵۳ میلیون 
دالر(، »تایتانیــک« )در رتبه هشــتم با ۶۵۹ میلیــون دالر( 
و »انتقام جویــان: جنــگ بی نهایــت« )در رتبــه هفتــم بــا 

ــود. ــوب می ش ــون دالر( محس ۶۷۸ میلی
ــم  ــته دو فیل ــال گذش ــی ۲۵ س ــرون« ط ــز کام »جیم
»تایتانیــک« و پــس از آن »آوتــار« را بــه صــدر فهرســت 
پرفروش تریــن فیلم هــای تاریــخ ســینما رســانده اســت. 
»آوتــار: راه آب« یکــی از پرهزینه تریــن فیلم هــای 
ســاخته شــده تمــام ادوار اســت و خــود کامــرون پیــش 
از ایــن عنــوان کــرده بــود بــرای ایــن کــه ایــن فیلــم را 
یــک موفقیــت تجــاری توصیــف کنیــم بایــد حداقــل دو 
میلیــارد دالر در گیشــه بفروشــد و هم اکنــون در فاصلــه 
انــدک تــا رســیدن بــه فــروش دو میلیــارد دالری قــرار 

دارد. 
در »آواتــار: راه آب« بازیگرانــی چــون »ســم ورتینگتون«، 
ــیگورنی  ــلت« و »س ــت وینس ــالدانا«، »کی ــی س »زوی
ــه داســتان بیــش از  ــد و ب ــای نقــش می کنن ــور« ایف وی
یــک دهــه پیــش از قســمت اول ایــن فیلــم می پــردازد.

فیلمبــرداری »آواتــار: راه آب« در ســال ۲۰۱۷ و همزمــان 
ــت  ــرار اس ــه ق ــه ک ــن مجموع ــم از ای ــومین فیل ــا س ب
ــن  ــد. او همچنی ــاز ش ــود، آغ ــران ش ــال ۲۰۲۴ اک در س
ــت  ــم اس ــارم و پنج ــم چه ــر روی فیل ــال کار ب در ح
ــال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸  ــران در س ــرای اک ــب ب ــه ترتی ــه ب ک

ــت. ــده اس ــزی ش برنامه ری

شبکه سه پس از 3 سال به پخش »کتونی زرنگی« رضایت داد  گالری گردی    کوک

سریال های توقیفی در انتظار آنتن تلویزیون

شـازده کوچولـو برگشـته بـود )نامـه ای بـه 
آنتـوان( خوانش دیگـری در نوعـی گزارش 
آنتـوان  پرطرفـدار  بسـیار  کار  از  روایـی 
دوسـنت اگزوپری اسـت. راهی را که شازده 
کوچولـوی اگزوپـری روایت می کنـد، پیروز 
انتخابـی با نـوع دیگری از روایت که در قالب رفتن شـکل گرفته 
اسـت، برگشـتن می نامد، بازگشـت می خواند. کسـی که شـازده 
کوچولـوی اگزوپـری را خوانـده به عنـوان مخاطـب احسـاس 
می کنـد اثـری نـه بـه شـیوه تقلیـد که اساسـًا بـا نـوآوری یک 
نویسـنده که تـازه کار، باهـوش، نوآور و با اسـتعداد اسـت روبه رو 
می شـود. بـرای اثبـات ایـن حقیقـت و یـا نشـان دادن آن الزم 
اسـت بـه خط روایـی ایـن دو اثر توجه کنیم. داسـتان نویسـنده 
اول از زبـان یـک خلبـان روایـت شـده کـه در شـش سـالگی 
عاشـق می شـود، عاشـق نقاشـی، نقاشـی او بـه تصـور خودش 
مـار بوآیـی اسـت که یک فیـل را بلعیـده، ولـی بزرگترهـای او 
بجـز کالهـی از نـوع شـاپو چیـزی نمی بیننـد و او بـا عشـقش 
خداحافظـی می کنـد و همیـن باعـث می شـود کـه راوی خلبان 
شـود و ماجـرا از زبـان یک خلبـان، بازگویی روایی گـردد. قبل از 
تحلیل کار پیروز انتخابی به عنوان اثری که نسـخه مشـابه دارد، 

و نه نسـخه ُمقّلد؛ باید بگویم که امروزه روایت شناسـی تفصیلی 
در حـوزه داستان نویسـی باب بسـیار مهمی اسـت که نویسـنده 
جـوان شـاید از آن اطـالع هـم نداشـته باشـد، ولـی همیشـه 
اسـتعدادهای ذاتـی افـراد کـه از درون بـا کائنـات مرتبط اسـت، 
دایرة المعارفـی در خـود دارد کـه بجـز مقدمـات، نیـاز زیـادی به 
آموزش ندارد و این نویسـنده جوان کار خودش را به شایسـتگی 
انجـام داده اسـت. بـرای تحلیـل شـازده کوچولـو برگشـته بـود 
مـن به بررسـی سـیر روایی داسـتان که عبـارت اسـت از: راوی، 
پیرنـگ )طرح(، تعلیق، قلمرو روایـی، رمزگان هرمنوتیکی یا کد 
روایـی، رمـزگان روایتـی، رمزگان نمادیـن و راوی اول شـخص 
یا سـوم شـخص، اُبـژه، آرکی تایپ هـا و اسـطوره ها، زاویـه دید، 
سـاختار شـخصیت پردازی، موقعیت و یا وضعیت و ده ها تکنیک 
پذیرفتـه شـده دیگر در هنر داستان نویسـی به طـور کلی خواهم 
پرداخـت؛ زیـرا تک تـک فنون یاد شـده بـه شـگفتی در اثر این 
نویسـنده قلم آشـنا مراعـات شـده کـه باعـث حیـرت و تعجب 
نگارنده این سـطور گردید. شـخصیت پردازی بسـیار هوشمندانه 
بدون هیچ الگوبرداری از نسـخه اصلی، مهم تر از تعلیق داسـتان 
کـه به شـکلی مدرن تـر از نگاره های رایج نویسـندگان همعصر، 

مخاطـب را بـه دنبـال خـود می کشـاند، در دو حوزه 

۱ـ اصـل داسـتان ۲ـ تطبیـق روایت شناسـی داسـتان، کـه هـر 
دو موضـوع در یـک اثـر کـه مشـابهت زیادی بـا اصل )شـازده 
کوچولـو، اگزوپـری( دارد، بسـیار مهم اسـت و به ویـژه مخاطب 
کهنـه کار را بیشـتر عالقه منـد می سـازد و ایـن تعلیق بـر محور 
هوش و اسـتعداد نویسـنده اسـتوار شـده تا تجربه و آگاهی های 
حاصل از ُخبره بودن. نویسـنده در حالی کـه دارد مقدمه ای را که 
غالبـًا کتاب هـا بـا آن آغاز می شـود می نویسـد، به ناگهـان وارد 
داسـتان و روایتش می شـود. راوی اول شخص را انتخاب می کند 
و همـواره از متـن روایـت بـه ادامه مقدمـه در رفت و آمد اسـت، 
تـا اینکـه به طور کلی وارد روایت داسـتان می شـود و از نظر فنی 
یـک اثر بی نظیـر، ولی ناشـناخته و گمنام می آفریند. اگر کسـی 
بخواهـد دانه دانـه تکنیک های یاد شـده را با متـن تطبیق دهد و 
در متـن بررسـی و نقد ادبی نمایـد، اثبـات کار در حد یک کتاب 
قطـور خواهد شـد کـه این مقال مجـال آن را نـدارد، ولی همین 
انـدازه کافی اسـت کـه گفته شـود شـخصیت پردازِی فنی متن 
پیـروز انتخابـی درسـت و بجا و بـه دور از هرگونه اغراق اسـت و 
دارای سـاختار فنی و موزون نیز هسـت. داسـتان بر پایه موقعیت 
روایـت می شـود. هرچنـد گاهـی جبـرًا وضعیـت هـم در روایت 
سـرایت کرده اسـت که تسـلط قلم را حکایت می نماید. رمزگان 
نمادین یا اسـطوره عشـق نیز بسـیار کودکانه و مناسـب از زبان 
شـخصیت اصلی داسـتان روایت شـده، ادبیات تطبیقی در دنیای 
نویسـندگی این عصر از اروپا و آمریکای التین و آسـیا باب بسیار 
مهمی اسـت، که ده ها سـال اسـت باز شـده و شـعر و داسـتان و 

انـواع ادبـِی کشـورهای گوناگـون مـورد تطبیق و بررسـی و نقد 
ادبـی قـرار می گیرد؛ ولی ادبیات داسـتانی تطبیقـی علمی کاماًل 
جدیـد و نـوزاده اسـت که بایـد به صراحت بنویسـم کـه در این 
اثر خواسـته یا ناخواسـته باب مهمی را در ادبیات داسـتانی امروز 
باز کرده اسـت. بسـیار امیـدوارم نویسـنده جواِن شـازده کوچولو 
برگشـته بـود بـه این اولیـن تجربه بسـنده نکرده و کار نوشـتن 
را در عرصـه ادبیـات داسـتانی بـا ایـن سـطح عالـی ادامـه دهد 
و در آینـده شـاهد شـگفتی آفرینی های او بـا نوآوری هـای دیگر 
باشـیم. پیـروز در »طـرح نـو در انداختـن«، انصافـًا پیـروز از کار 

درآمده اسـت.

نگاهی به کتاب »شازده کوچولو برگشته بود« نوشته پیروز انتخابی
نقدی بر یک نوآوری

توقیف سریال ها و ممانعت از پخش آنها تنها 
به نمایش خانگی محدود نمی شود صداوسیما 
حتی به سریال هایی که خودش سفارش داده 
و تهیه کرده است نیز رحم نکرده و زحمت 
عوامل سریال را با عدم پخش یا پخش با 
سریال های  می برد.  بین  از  چندساله  تأخیر 
زیادی هستند که برای شبکه های سیما ساخته شده اما صداوسیما 
به جای حمایت از تولیدات خودش، دست به مثله کردن آنها زده 
است. سریال هایی که یا از پخش محروم شده اند و یا پس از 
سالیان سال انتظار، به بدترین شکل ممکن و پر از حذفیات پخش 

شده اند. 
هرچند به نظر می رسد صداوسیما به پخش برخی از سریال هایش 
رضایت داده است.  شبکه سه سیما بعد از گذشت سه سال از زمان 
توقیف سریال »کتونی زرنگی« به پخش این سریال رضایت 
داده  و این سریال به روی آنتن می رود. علی مالقلی پور با یادی 
از دوست سفر کرده خود علی سلیمانی که در سریال »کتونی 
زرنگی« به ایفای نقش پرداخته است، از پخش این سریال در 

شبکه سه سیما پس از سه سال توقیف خبر داده است.
این سریال قرار بود بهمن ماه سال ۹۸ روی آنتن برود اما شبکه 
سه سیما در آن زمان به دلیل آنچه »خطای فاحش کارگردان« 
عنوان کرد، پخش »کتونی زرنگی« را پیش از آغاز متوقف و با 
وجود توضیحات کارگردان و تهیه کننده، به پخش این سریال 

رضایت نداد.
در »کتونی زرنگی« بازیگرانی همچون هدایت هاشمی، افسانه 
چهره آزاد، ملیکا شریفی نیا، علی سلیمانی، جواد پورزند، شاپور 
کلهر، با معرفی زوج علیرضا جعفری و مصطفی ساسانی، محمود 
جعفری و امیرحسین صدیق، برزو ارجمند و سحر ولدبیگی و 
بازیگران خردسال رادمهر رزمجوی و عماد شعبانی به ایفای نقش 

می پردازند. 
در خالصه داستان این کمدی اجتماعی آمده است: »آقام همیشه 
میگه ِزرنگ ته چاهه… ولی نمی دونه اگه من ته چاهم باشم، 

کفتِر چاهی ام، باالخره می پرم!«
در سال های اخیر، تکلیف پخش چند سریال تلویزیونی با وجود 
صرف بودجه هنگفت و به پایان رسیدن مراحل تولید، همچنان 
نامعلوم مانده و پخش برخی از این سریال ها که شاید تاریخ 
مصرفشان گذشته نیز خبرساز شده است. در ادامه به بهانه پخش 
سریال کتونی زرنگی نگاهی می اندازیم به سریال هایی که پخش 
آنها در هاله ای از ابهام است و یا در هنگام پخش به سرنوشت تلخ 

حذف و ازبین رفتن سریال دچار شده اند. 
Á »سرنوشت تلخ »زندگی زیباست

سریال زندگی زیباست با نام قبلی »ع ش ق« آخرین ساخته 

قاسم جعفری برای تلویزیون بود که به سرنوشت تلخ و عجیبی 
دچار شد. »زندگی زیباست« به کارگردانی قاسم جعفری با بازی 
بازیگران جوان در سال ۱۳۹۸ تولید شد و پس از دو سال با 
حذفیات فراوان در تیرماه ۱۴۰۰ روی آنتن رفت. قاسم جعفری که 
روزگاری پرکارترین کارگردان تلویزیون بود پس از وقفه دو ساله در 
پخش سریالش و پخش پر از حذفیات و سانسور این سریال اعالم 
کرد که دیگر برای تلویزیون سریالی نمی سازد. قاسم جعفری 
کارگردان این سریال در ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ در نامه ای خطاب به 
عبدالعلی علی عسگری رئیس وقت سازمان صداوسیما نسبت به 
سانسور بیش از ۶۰۰ دقیقه از سریال و عدم پخش هشت قسمت 
ابتدایی آن انتقادات تندی کرد. زندگی زیباست موضوعی عاشقانه 
و ملودرام داشت و روایتگر رسیدن هفت عاشق و معشوق به 
یکدیگر بود. سریالی که از جمله توقیفی های صداوسیما بود که از 

نظر کارگردانش پخش نشدنش بهتر از پخش شدنش بود. 
Á سرزمین مادری نصف نیمه

»سرزمین مادری« با نام اولیه »سرزمین کهن«، به کارگردانی 
کمال تبریزی از تولیدات پرخرج و پرحاشیه تلویزیون است که 
رنگ آنتن را نصف و نیمه به خود دیده است. این سریال به 
بررسی وقایع سیاسی ایران از سال ۱۳۲۰ خورشیدی تا پیروزی 
انقالب اسالمی در بستر زندگی پسری نوجوان  می پردازد. سریال 
تاریخی سرزمین کهن در سال ۱۳۹۲ به روی آنتن تلویزیون 
رفت اما پس از پخش تنها چهار قسمت به دلیل آنچه توهین 
به ایل بختیاری عنوان شد، متوقف شد و پس از آن هم هرگز 

به آنتن نرسید.
حاشیه های سریال تبریزی در آن زمان آن قدر باال گرفت که سید 
عزت اهلل ضرغامی، رئیس وقت سازمان صداوسیما را به پوشیدن 
لباس قوم بختیاری و سفر به این مناطق وادار کرد. چند مدیر وقت 
در صداوسیما برکنار شدند اما قائله سرزمین کهن ختم به خیر نشد 

و تنها راه حل حذف از آنتن تشخیص داده شد. 
در این سال ها با آمدن هرکدام از رؤسای جدید سازمان صداوسیما، 
تالش هایی مبنی بر پخش سریال صورت گرفت؛ حتی یک 
تلویزیونی  برنامه  با حضور در یک  تاریخ بختیاری  پژوهشگر 
این گونه اظهار کرد که ما بختیاری ها زود قضاوت کردیم و فقط 
چند قسمت از این سریال را دیدیم درحالی که قهرمان داستان 
شخصیتی لر و بختیاری است و گفته اند اواسط داستان از این قوم 
ایرانی خیلی تعریف و تمجید می شود. این پژوهشگر همچنین 
عنوان کرد که قرار است چند تن از بزرگان قوم بختیاری سریال 
با  آنان  با مذاکره  انتها تماشا کنند و  تا  »سرزمین مادری« را 
صداوسیما این سریال به پخش برسد. اما از این اظهارات هم 
حدود سه سال می گذرد و هنوز گره کور سریال کمال تبریزی 
باز نشده است.»سرزمین مادری« از جمله پروژه های پر بازیگر 

شناخته  بازیگران  و  می شود  محسوب  صداوسیما  پرهزینه  و 
محمدرضا  کریمی،  نیکی  حسینی،  شهاب  همچون:  شده ای 
فروتن، محسن تابنده و مرحوم پرویز پورحسینی در آن ایفای 
نقش کرده اند. در دوران مدیریتی جدید صداوسیما نیز تا امروز 
اظهارنظری درباره پخش این سریال پرخرج و الف سیما نشده 
است. سریالی که به نظر می رسد می تواند بخشی از مخاطب 

ازدست رفته صداوسیما را بازگرداند. 
Á  ۷8 متر

سریال ۷۸ متر کیانوش عیاری از جمله مبهم ترین سریال های 
آنتن  اما  رفته  پخش  یک قدمی  تا  بارها  که  است  تلویزیونی 
شبکه های سیما را به خود ندیده است و پس از پنج سال از تولید 
سریال »۸۷ متر« ساخته کیانوش عیاری، این سریال همچنان 

بالتکلیف است.  
مردادماه سال گذشته در صفحه رسمی سریال عنوان شد که 
قرار است »۸۷ متر« به پخش برسد اما در نهایت شبکه یک 
سریال »افرا« ساخته بهرنگ توفیقی را به جای ساخته عیاری 

روانه آنتن کرد.
عیاری سال گذشته در گفت وگو با یک نشریه سینمایی اظهار 
کرده بود که صداوسیما از او خواسته صحنه های مربوط به گربه 
را از سریالش حذف کند. عیاری در بخشی از صحبت هایش 
گفته بود، »من می خواهم پیش آقای جبلی )رئیس صداوسیما( 
بروم و این را بگویم که گربه مثل سگ نیست تا مثاًل بگویید 
از نظر شریعت مشکلی برای تلویزیون ایجاد می کند. همه جای 
ایران پر از گربه است ...«در پی این اظهارات، شبکه یک سیما 
نیز در پاسخی چنین گفته بود: »برخالف ادعای آقای عیاری، 
سابقه پخش سریال های مختلف از تلویزیون حاکی از آن است 
که نشان دادن عادی برخی حیوانات مانند گربه و پرندگان در آثار 
نمایشی محل اشکال و حذف نیست، بلکه نمایش تصاویر مکرر، 
غیرضروری و نابجا در صحنه هایی از سریال برای نشان دادن 
رفت وآمد حیوانات در محیط خانه از سوی بازبین تذکر داده شده 
است و برخی تصاویر مانند غذادادن به گربه در سریال از سوی 
بازبین ایراد گرفته نشده و صرفًا تصاویر مکرر، محل اشکال بوده 
است.«اما در نهایت پس از حاشیه ها و به رغم تغییر معاون و 

مدیران سیما، هنوز خبری از پخش سریال »۸۷ متر« نیست.
سریال »۸۷ متر« به تهیه کنندگی و کارگردانی کیانوش عیاری 
برای پخش از شبکه اول ساخته شده است. علی دهکردی، 
مهران رجبی، شهین تسلیمی، فریده سپاه منصور، محمد بحرانی، 
داریوش کاردان، زنده یاد علی انصاریان، حسین سلیمانی، فریبا 
کامران، دیبا زاهدی، ملیکا نصیری و ... از بازیگران این سریال 
هستند.در خالصه داستان »۸۷ متر« آمده است: علیرضا پوردوانی 
به همراه همسر، دو دختر و پسرش خانه ای را از یک فروشنده 

به نام فرج ناصری خریداری می کنند اما روز اسباب کشی متوجه 
می شوند که خانه به فرد دیگری به نام محسن خلیلی فروخته 
شده است. محسن به همراه پسر، همسر و دو دخترش صبح 
زودتر از پوردوانی ها به خانه رسیده اند و وسایلشان را در خانه 
گذاشته اند اما با رسیدن خانواده پوردوانی ماجرای کاله برداری 

مشخص می شود. 
Á  رعد برق

بهروز افخمی چهره محبوب تلویزیون است، بنابراین مشاهده 
سریالی با نام او در این فهرست شاید عجیب به نظر برسد اما 
سریال های  از  دیگر  یکی  »رعدوبرق«  تلویزیونی  مجموعه 
تلویزیونی است که پس از پخش قسمت اول، از تلویزیون حذف 

شده  و هنوز پخش نشده است.
پخش این سریال که قرار بود سال قبل انجام شود، چند بار 
توسط تلویزیون به تعویق افتاد و در نهایت هم به کلی از کنداکتور 
تلویزیون محو شد. این مجموعه قرار بود ماه رمضان سال قبل، 
از شبکه پنج سیما پخش شود اما پس از پخش یک قسمت، با 
بدقولی های مکرر از آنتن حذف شد و سریالی خارجی را جایگزین 

آن کردند.
سازندگان و مسئوالن شبکه پنج هرکدام اظهارات متفاوتی درباره 

دالیل این تأخیر داشته و تقصیر را از جانب خود نمی دانستند.
بهروز افخمی با انداختن توپ به زمین صداوسیما درباره سریال 
»رعدوبرق« گفته بود: »بی توجهی مدیریت شبکه ۵ سیما به 
انتظارات مردم و حرف های من، باعث دلسردی شد و تصمیم 
گرفتم کیفیت کارم را فدای مدیریت شبکه ۵ سیما نکنم. ابتدا 
سعی کردیم سریال را بعد از پخش یک قسمت به موقع آماده 
کنیم به همین دلیل از مدیریت شبکه ۵ درخواست کردم یک روز 
دوباره قسمت اول را پخش کند تا قسمت دوم آماده شود اما بدون 

توجه به حرف های ما سریال دیگری جایگزین شد.«
شبکه پنج نیز در پاسخ به اظهارات افخمی عنوان کرد که قرار 
بوده سازندگان، سریال »رعدوبرق« را برای ماه رمضان سال 
۱۳۹۹ تحویل شبکه دهند اما در نهایت اعالم کرده اند که در 
ماه رمضان ۱۴۰۰ آماده پخش می شود. اما پس از پخش قسمت 
اول بهروز افخمی نسبت به تحویل بقیه قسمت ها ابراز بی میلی 
کرده و شبکه پنج ناچار شده سریال تکراری »شکرانه« و سریال 

چینی »با هم« را در ماه رمضان سال گذشته به روی آنتن ببرد.
سریال »رعد و برق« روایتی از مناطقی است که نوروز سال ۹۸ 
درگیر سیل شدند.شهرام قائدی، محمد فیلی، مهران رجبی، مختار 
سائقی شهین تسلیمی، سام کبودوند، تورج فرامرزیان، مهدی 
عبادی،  مریم  رستمی،  مزدک  امیرخانی،  ابراهیم  پرداز،  زمین 
غالمعلی رضایی، مجید درستی، ابراهیم یوسفی، ویدا موسوی، 
سپیده موسوی و ... از جمله بازیگرانی هستند که در این سریال 

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان از افتتاح دو پالتوی نمایش و یک گالری در 

پردیس هنر اصفهان خبر داد.
سیدمحمد سجادزاده در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: هم زمان با 
فرارسیدن دهه مبارک فجر امروز _دوشنبه هفدهم بهمن ماه_ در 
قالب افتتاحیه های دهه فجر مدیریت شهری اصفهان، مجموعه 

بخش نمایشی پردیس هنر در منطقه ۶ افتتاح شد.
 افزود: مجموعه فرهنگی تبلیغی پردیس هنر پیش تر افتتاح شده 
بود، اما بخش های نمایشی آن نیاز به آماده سازی داشت که به 
همت شهرداری منطقه ۶، اداره هنری و معاونت فرهنگی هنری 
امروز _دوشنبه هفدهم  اصفهان  فرهنگی شهرداری  سازمان 
بهمن ماه_ دو پالتو به فضاهای نمایشی و یک گالری هم به 

فضای آثار تجسمی شهر اصفهان اضافه می شود.معاون فرهنگی 
و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
ظرفیت  افزایش  موجب  گالری  و  پالتو  دو  این  افتتاح  گفت: 
زیرساختی فرهنگی و هنری شهر و ایجاد مکانی برای رویدادهای 

فرهنگی و هنری شهر می شود.
او  اضافه کرد: با توجه به اینکه زیرساخت پالتوهای موجود و 
فضاهای نمایشی زیرساخت های محدودی است، تالش مدیریت 
شهری در راستای ارتقای زیرساخت ها و افزودن ظرفیت های 

جدید به فضاهای هنری و نمایشی است.
سجادزاده خاطرنشان کرد: اضافه شدن یک گالری بسیار وسیع 
و خوب، به افزایش سرانه فضاهای گالری در شهر برای ارائه 
آثار هنرهای تجسمی نیز کمک می کند تا اصفهان یک قدم به 

فضای ملی و هنری شهر نزدیک تر شود. او در خصوص ظرفیت 
پالتوهای که قرار است به بهره برداری برسد، تصریح کرد: دو 
پالتویی که امروز افتتاح می شوند یکی با ظرفیت ۸۰ نفر و دیگری 
با ظرفیت ۹۰ نفر به فضای زیرساخت های نمایشی شهر اضافه 
می شوند که ظرفیت تمرین و اجرای نمایش را برای هنرمندان 

فراهم می کند.
معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان بابیان اینکه فضای گالری پردیس هنر فضای 
خوبی برای ارائه آثار تجسمی است، اضافه کرد: مدیریت پردیس 
هنر با معاونت فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان خواهد بود و به زودی در این مکان 

جشنواره ملی خندستان برگزار خواهد شد.

او گفت: طراحی هنری پالتوها، گالری آثار تجسمی و ظرفیتی که 
خود پردیس هنر در طبقه فوقانی دارد، به طور حتم یک فضای 
مدیریت عمومی در حوزه اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی خواهد داشت؛ اما شوراهای تخصصی تاالر هنر و دفتر 
تخصصی هنرهای تجسمی شهرداری اصفهان بر نحوه فعالیت ها 

پالتوها و گالری نظارت خواهند داشت.
سجادزاده اظهار کرد: مرکزیت دفتر تخصصی هنرهای نمایشی 
شهرداری اصفهان همچنان در تاالر هنر است اما بخشی از فرایند 
تمرین ها و نمایش های کوچک در فضای پالتوها اجرا خواهد شد 
و بخشی از آن نیز در فضای پردیس هنر اجرا می شود، همچنین 
امیدواریم به زودی بتوانیم گالری کتابخانه مرکزی را نیز به فضای 

عمومی گالری های شهر اصفهان برگردانیم.

افتتاح 2 پالتوی نمایش و یک گالری در »پردیس هنر اصفهان«
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از  اصفهان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس  اقتصاد:  گروه 
آغاز بهره برداری از ۱۷۳ طرح کشاورزی در این استان با صرف 
یک هزار و ۸۱ میلیارد تومان به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد.
مهرداد مرادمند در نشست خبری به مناسبت دهه فجر افزود: این 
طرح ها در زمینه تولیدات گیاهی، آب و خاک و فنی مهندسی، 
دام و طیور و آبزیان، منابع طبیعی، تعاون روستایی، تحقیقات 

کشاورزی، دامپزشکی، صنایع کشاورزی و امور عشایر است.
وی اضافه کرد: ۸۴ درصد از جمع سرمایه گذاری این طرح ها 
معادل ۹۰۸ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی، ۷۳.۷ میلیارد 
تومان از طریق تسهیالت بانکی و ۹۸.۹ میلیارد تومان از اعتبارات 
دولتی )بالعوض( تامین می شود که بیشتر در زیرساخت های 
بخش کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار و مرمت و بازسازی 

قنوات هزینه خواهد شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: شهرستان تیران 
و کرون با ۶۲ طرح دارای بیشترین تعداد و گلپایگان با ۲۷۵ میلیارد 
تومان واجد بیشترین حجم سرمایه گذاری در این طرح ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: تولیدات گیاهی با ۸۸ طرح، آب و خاک و 
امور فنی مهندسی با ۳۵ طرح، امور عشایر با ۲۰ طرح و تولیدات 
دام، طیور و آبزیان با ۱۴ طرح، بیشترین آمار طرح ها را به خود 

اختصاص می دهند.
مرادمند بیان کرد: چهار هزار و ۱۶۱ خانوار در ُزمره بهره برداران 
این طرح ها هستند که با افتتاح آنها برای ۶۴۹ نفر اشتغال پایدار و 

برای ۳۰۴ نفر نیز تثبیت اشتغال ایجاد شد.
تعداد  بیشترین  طرح   ۸۸ با  گیاهی  تولیدات  وی،  گفته  به 
طرح های جهاد کشاورزی استان را به خود اختصاص داده که 
بیشتر آنها در زمینه تغییر الگوی کشت و بهره برداری بهینه از 
آب و شامل احداث گلخانه هاست. مرادمند افزود: بارش های 
برای  زراعی خوب  نوید دهنده سال  امسال  زمستان  و  پاییز 
کشاورزی استان اصفهان است.رییس سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان خاطرنشان کرد: در گذشته قوانین زیادی در باره زمین 
و اختالف های بسیاری بین مردم و دولت در این باره وجود 
داشت که همین امر مسائلی را در زمینه تداخل اراضی ملی و 

شخصی ایجاد کرده بود.
مرادمند تصریح کرد: قانون رفع موانع تولید و رفع تداخالت قوانین 
موازی در بخش زمین های کشاورزی استان بخوبی در حال انجام 
است. وی ادامه داد: ۴۳۰ هزار هکتار از اراضی استان مشمول 
قانون رفع تداخالت است که بیشتر از ۱۱۲ هزار هکتار از آنها 

تاکنون رفع تداخل و به وضعیت آنها رسیدگی شده است.
اراضی  سنددار شدن  برای  خوبی  اقدامات  کرد:  بیان  مرادمند 
کشاورزی استان انجام شده است و جلسه رفع تداخالت هر هفته 

برگزار و به وضعیت آنها رسیدگی می شود.
وی با اشاره به اینکه پس از رفع تداخل، کاداستر اراضی و در 
نهایت صدور اسناد کشاورزی انجام خواهد شد، اظهار داشت: 
تداخل اراضی و مشکالتی که در این زمینه بین مردم و دولت 
وجود دارد تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع خواهد شد و از سال گذشته 
تاکنون مشکل نزدیک به ۲۵ درصد از اراضی مشمول این قانون 

برطرف شده است.

Á  2 هزار شــکایت از تغییــر کاربری اراضی
کشاورزی شرق اصفهان

مرادمند در خصوص تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: متأسفانه 
تغییر کاربری اراضی و ایجاد ارزش افزوده کاذب مسئله و چالش 
سازمان جهاد کشاورزی نیز است که در اصفهان بویژه در شرق 
استان قیمت های زمین کشاورزی با تغییر کاربری و دیوار کشی 
چندین میلیارد تومان خرید و فروش می شود و این تغییر کاربری 

در حوزه تولید نیست.
وی اضافه کرد: بیش از ۲ هزار مورد شکایت در سال جاری در 

شرق اصفهان به دلیل تغییر کاربری اراضی داشتیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص برنامه 
رهاسازی آب برای کشاورزان اصفهان نیز گفت: این موضوع در 
وزارت نیرو در حال بررسی و رایزنی است و طی ۲ روز آینده 
مشخص خواهد شد که برای کشت پاییزه دوم یا کشت بهاره چه 
زمانی آب رهاسازی شود و باید توجه داشت که برغم بارش های 

خوبی که امسال شده هنوز ذخیره سد وضعیت مناسبی ندارد.
Á بهره وری آب در اصفهان افزایش پیدا کرد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی نیز گفت: با 
استفاده از ارقام زودرس محصوالت کشاورزی و با نیاز آبی کمتر 
نیز تولید خوبی داشته ایم و به همین علت بهره وری آب افزایش 
پیدا کرده است. انتقال کشت از فضای باز به فضای بسته )توسعه 
کشت گلخانه ای( یکی از راهکارهای بسیار خوبی است که در 
استان مورد استقبال قرار گرفته است.اصغر رستمی اظهار کرد: 
اراضی دارای قابلیت کشاورزی در استان حدود ۵۷۰ هزار هکتار 
است که سالیانه حدود ۳۶۰ هزار هکتار آن به کشت محصوالت 

زراعی و باغی اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: بالغ بر ۸۲ هزار هکتار به باغات اختصاص دارد و 
مابقی آن با توجه به منابع آبی در اختیار، قابل تغییر است. منابع 
آبی استان شامل رودخانه، قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق 

و چشمه های مناطق مختلف است. معاون بهبود تولیدات گیاهی 
سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: کشت پاییزه و بهاره شامل 
دو قسمت عمده از محصوالت استان است. در محصوالت پاییزه 
بیشترین کشت محصوالت پاییزه شامل غالت یعنی گندم و جو 
است. بیشترین کشت محصوالت بهاره نیز اغلب شامل سیب 
زمینی، ذرت علوفه و سایر محصوالت مانند یونجه خواهد بود.
رستمی خاطرنشان کرد: در راستای کشت و زرع محصوالت 
کشاورزی، با توجه به محدودیت های آبی، در بخش تولیدات 
گیاهی سعی شده تا بهره وری بیشتری از آب صورت گیرد. از 
اراضی کشاورزی استان حدود ۶۰ هزار هکتار مربوط به کشت 
دیم است که هرسال نزدیک به ۵۰ درصد به کشت محصوالت 

زراعی اختصاص پیدا می کند.
محصوالت  زودرس  و  مناسب  ارقام  از  استفاده  با  افزود:  وی 
کشاورزی و با نیاز آبی کمتر نیز تولید خوبی داشته ایم و به همین 
علت بهره وری آب افزایش پیدا کرده است. انتقال کشت از فضای 
باز به فضای بسته )توسعه کشت گلخانه ای( یکی از راهکارهای 

بسیار خوبی است که در استان مورد استقبال قرار گرفته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه 
داد: در سال زراعی فعلی علی رغم اینکه تسهیالت پرداختی برای 
توسعه کشت های گلخانه را از سوی بانک نداشتیم، از سهمیه 
حدود ۱۵۰ هکتار که برای استان در نظر گرفته شده بوده، ۱۱۰ 
هکتار آن با هزینه های بهره برداران اجرایی شده که این نشان 
دهنده آن است که بهره برداران از انواع جدید کشت و بهره وری 

آب مطلع هستند و از این منابع استفاده بهینه کردند.
رستمی تصریح کرد: در راستان توسعه باغات برنامه سعی شد تا 
باغات درجه یک استان حفظ شود، همچنین باغات درجه دو نیز 
اصالح شد که نتایج بسیار خوبی در پی داشت اما باغات درجه 
سه که صرفه اقتصادی نداشتند، حذف و تبدیل به زراعت های کم 
آب بر شد. توجه به ابالغ الگوی کشت، از هشت سال گذشته به 

عنوان استان پیشرو اجرایی شده که تمام این فعالیت ها مبنی بر 
راهکارهای الگوی کشت بوده است.

Á اصفهان صادرکننده شیر به خارج از کشور
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان هم 
گفت: با اجرای مردمی سازی یارانه ها، در تولید شیر مشکلی به 
وجود نیامد و اکنون بالغ بر ۵,۲۰۰ تن در روز شیر تولید می شود که 
سه برابر نیاز استان است و در این زمینه صادر کننده شیر خشک 

و خام به خارج از کشور هستیم.
تولید ۲.۲  با  اظهار کرد: بخش دام و طیور  ایراندوست  حسین 
میلیون تن در سال رتبه اول تولید کشوری را به خود اختصاص 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی  بهبود  داده است.معاون 
استان خاطرنشان کرد: این ادعا وجود دارد که استان اصفهان به 
اندازه ۱۳ استان تولید دارد و به همین مقدار نیز باید از تولید خود 
مراقبت کند، زیرا اگر به این قسمت آسیب وارد شود، بخش زیادی 
را درگیر خواهد کرد.ایراندوست گفت: بیشترین دغدغه ما در استان 
در خصوص مسائل بهداشتی در دام و طیور است که با مراقبت های 

مناسب دامپزشکی و امور دام اکنون شرایط مطلوب است.
وی افزود: در خصوص نهاده ها هرگونه اختاللی در تخصیص ارز 
و ارسال بار به وجود بیاید، بیشترین آسیب را استان اصفهان از 
این منظور می بیند. برای حفظ شرایط تعادلی در این بخش، باید 
هماهنگی خوبی بین حوزه های حاکمیتی، تشکل و دامدار وجود 
داشته باشد که در چند سال گذشته به دلیل وجود این هماهنگی 

تمامی مشکالت در این زمینه ها پشت سر گذاشته شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه 
کرد: تعداد پروژه های مربوط به تولیدات دام و طیور، ۱۴ پروژه 
از ۱۷۳ پروژه استان است اما ۲۵ درصد از اعتبارات را به خود 
اختصاص داده است. ۹۸ درصد از این اعتبار از طریق سرمایه 
گذاران بخش خصوصی تأمین شده است.ایراندوست تصریح کرد: 
محدودیت های آبی در چند سال اخیر کشاورزان را وادار به سرمایه 
گذاری در بخش دامی کرده است و به همین دلیل امنیت مناسبی 
در این زمینه وجود دارد.وی افزود: قبل از اجرای طرح مردمی 
سازی یارانه ها نگرانی های زیادی وجود داشت که با هماهنگی 
بین مجموعه های دولتی، تشکلی و تولیدی این نگرانی ها رفع شد. 
پس از اجرای این طرح، با اقدامات انجام شده، در تولید گوشت 
مرغ با مازاد تولید مواجه هستیم و با وجود اینکه قیمت مصوب ۶۳ 
تومان است، تا قیمت تا ۴۷ هزار تومان قیمت کاهش پیدا کرده 
است.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
ادامه داد: در تولید تخم مرغ هیچ آسیبی وارد نشد، اکنون تولید این 
محصول ۴۱۰ تن در روز است که این مقدار بیش از دو برابر نیاز 
استان است. در تولید شیر هم مشکلی پیش نیامد و اکنون بالغ بر 
۵,۲۰۰ تن در روز شیر تولید می شود که سه برابر نیاز استان است 
و در این زمینه صادر کننده شیر خشک و خام به خارج از کشور 
هستیم.ایراندوست اظهار کرد: تنها نگرانی که از ابتدا وجود داشت، 
حوزه گوشت قرمز به خصوص دام سبک بود. استان اصفهان 
صادرکننده گوشت قرمز دام سنگین و وارد کننده گوشت قرمز دام 
سبک است. تغییرات قیمتی که در در بازار گوشت قرمز اتفاق افتاد، 

به دلیل افزایش قیمت تمام شده این محصول بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: تکمیل 
زنجیره ارزش در صنایع استان از اولویت های ماست چون هنوز در 

صنایع به نوعی خام فروشی می کنیم.
به گزارش ایرنا، امیر رضا نقش در آیین کلنگ زنی طرح نورد سرد 
شرکت زرین فجر گالوانیزه کاشان افزود: زنجیره ارزش در مجتمع 
فوالد مبارکه اصفهان داریم اما هنوز زنجیره ارزش را تکمیل 
نکرده ایم اجرای طرح هایی مانند طرح نورد زرین فجر گالوانیزه 
کاشان می تواند در تکمیل زنجیره ارزش موثر باشد و در حال 
حاضر توسعه این زنجیره ها در استان را در اولویت سرمایه گذاری 

قرار داده ایم.وی اظهار کرد: در حوزه نساجی و پوشاک هم هنوز 
تکمیل زنجیره ارزش ایجاد نشده و این موضوع هم از اولویت های 

سرمایه گذاری در استان اصفهان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: 
باید به سمت تولید محصول با ارزش افزوده باالتر حرکت کنیم، 
چند روز قبل با حضور وزیر صمت در مجتمع فوالد مبارکه تاکید 
شد که این مجتمع هم باید به سمت تولید محصول با ارزش 
افزوده باالتر برود و این اقدام برای کشور ارزآوری دارد چون این 

محصوالت صادرات محور هستند.

نقش گفت: امیدواریم به زودی شاهد تاثیر بیشتر صنعت در رشد 
اقتصادی استان اصفهان باشیم هرچند باید از سرمایه گذاران 
دعوت شود در بخش خدمات به ویژه گردشگری هم ورود کنند.

وی اظهار کرد: هدف ما رفع و پیگری مشکل سرمایه گذاران و 
تولیدکنندگان است تا بتوانیم در شرایط سخت کنونی که کشور 
با آن مواجه است بیشتر مشکالت حوزه سرمایه گذاری و تولید 

رفع شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: مقام 
معظم رهبری فرمودند سرمایه گذاران و تولیدکنندگان اقتصادی 

افسران جنگ اقتصادی بوده، ما در شرایطی هستیم که در نبرد 
اقتصادی قرار داریم، همه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در حال 
جهاد هستند و هر قدمی برای توسعه سرمایه گذاری در کشور 

انجام می شود نوعی جهاد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در 
بحث اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی نرخ بیکاری در استان 
کمتر از ۲۷ درصد است و در این حوزه باید با توسعه صنایع به ویژه 
صنایع دانش بنیان مشکل اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 

رفع شود.

افزایش ۱8 درصدی عرضه 
محصوالت فوالد مبارکه به 

بازار داخل 
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه از افزایش 
بازار  به  مبارکه  ۱۸ درصدی عرضه محصوالت فوالد 
این شرکت طی  درآمد  افزایش ۱۵ درصدی  و  داخلی 
ده ماهه سال ۱۴۰۱ خبر داد. طهمورث جوانبخت افزود: 
علی رغم کاهش و نوسانات شدید قیمت ها که از پایان 
سال گذشته تا آذرماه سال جاری در بازارهای جهانی 
و داخلی شاهد آن بودیم، فوالد مبارکه توانسته تمامی 
محقق  تناژ  جنبه  از  را  فروش  زمینه  در  خود  اهداف 
سازد و تمامی محصوالت تولیدی مورد سفارش و نیاز 
مشتریان را به بازار عرضه کند. وی با تأکید بر اینکه 
ازنظر درآمدی نیز فوالد مبارکه درمجموع در سال جاری 
بیش از ۱۵ درصد نسبت به درآمد ده ماهه سال گذشته 
رشد کرده است، تصریح کرد: در زمینه تناژی، با توجه 
به اینکه رویکرد شرکت فوالد مبارکه تأمین حداکثری 
نیاز مشتریان داخلی است، توانسته ایم نیاز بازار داخلی را 
در سال »تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« تأمین کنیم 
و به رشد ۱۸ درصدی در عرضه محصوالت از اسلب 
تا انواع محصوالت سرد پوشش دار به بازارهای داخلی 

دست یابیم.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در پاسخ به این 
سؤال که بیشترین تقاضا در بازار داخل مربوط به کدام یک 
از ورق های فوالد مبارکه بوده است، پاسخ داد: بیشترین 
رشد ازنظر تناژ مربوط به محصوالت کالف گرم بوده 
که طی ده ماهه سال جاری ۱۰ درصد رشد داشته و این 
رشد عرضه منجر به افزایش درآمد شرکت شده است. 
وی با بیان این که در ده ماهه گذشته حدود ۶ میلیون تن 
محصول فوالد مبارکه در بازار داخلی، عرضه شده است، 
ادامه داد: این میزان در سال گذشته ۵ میلیون و ۵۴ هزار 
تن بوده است که با توجه به سفارش های ثبت شده، قطعًا 
در پایان سال جاری شاهد ادامه روند روبه رشد عرضه 
محصول خواهیم بود. جوانبخت با تأکید بر اینکه در سال 
جاری علی رغم رکود بازار و محدودیت های برق و آب 
در تابستان و گاز در زمستان، خوشبختانه در زمینه تولید 
کاهش  هیچ  داخلی  بازار  موردنیاز  اساسی  محصوالت 
توانستیم  زمانی  بازه  این  در  نداشته ایم، گفت:  تولیدی 
تمامی محصوالت گرم، سرد و پوشش دار موردنیاز بازار 
را تولید و عرضه کنیم و فقط حدود کمتر از ۴ درصد از 
برنامه عقب هستیم. خوشبختانه این ۴ درصد نیز مربوط 
به تولید اسلب بوده است که با توجه به مازاد بودن بر نیاز 
مصرف کنندگان و بازار داخل، آسیبی از این حیث به بازار 
وارد نشده است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط 
قیمت ها در بازار و پیش بینی های پیش رو، قطعًا در دو 
ماه پایانی سال جاری و ماه های ابتدایی سال آینده تمامی 
همکاران  همت  به  شرکت  پیش بینی شده  برنامه های 

محقق خواهد شد.
به گفته معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه، 
ازنظر تناژ، بیشترین عرضه محصول فوالد مبارکه مربوط 
به صنف تولیدکنندگان لوله و پروفیل بوده است. این در 
حالی است که در حال حاضر کشور با تقاضای زیادی 
زمینه صنایع  این  در  است.  مواجه  ورق  انواع  همه  در 
حمل ونقل، خودروسازی و لوازم خانگی اصنافی هستند 
که نیاز خود را از فوالد مبارکه تأمین کرده اند. وی در 
بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تقاضای ورق 
در صنعت لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ و افزایش ۲هزار 
صنعت  این  به  مبارکه  فوالد  محصوالت  عرضه  تنی 
خبر داد و اظهار داشت: جای خرسندی است که فوالد 
مبارکه در ده ماهه سال ۱۴۰۱ توانسته ۲ هزار تن بیش از 
مدت مشابه سال قبل، محصول به صنف تولیدکنندگان 
در  رشد  نشان دهنده  امر  این  کند.  عرضه  لوازم خانگی 
سال،  پایان  تا  می شود  پیش بینی  و  است  این صنعت 
بیشترین میزان عرضه طی سال های گذشته را در حوزه 
محصوالت  عرضه  باشیم.  داشته  لوازم خانگی  صنعت 
فوالد مبارکه در صنعت لوازم خانگی از ۱۳۵ هزار تن در 
سال ۹۷ به ۲۲۰ هزار تن در سال جاری رسیده است. 
جوانبخت خاطرنشان کرد: رشد مصرف ورق های فوالد 
نظر  از  می دهد  نشان  پایین دستی  صنایع  در  مبارکه 
شرکت  محصوالت  حداکثری  عرضه  نیز  اشتغال زایی 
است.  بوده  مؤثر  ایجاد فرصت های شغلی جدید  برای 
او در ادامه سخنان خود بر اهتمام مستمر فوالد مبارکه 
در تولید محصوالت کیفی و رضایت مندی هرچه بیشتر 
مشتریان تأکید و تصریح کرد: فوالد مبارکه در زمینه 
کیفیت با خودروسازان و فعاالن حوزه های حمل ونقل و 
لوازم خانگی ارتباط مستمر و گسترده ای داشته و دارد و 
افزایش کیفیت محصول خود را همواره مدنظر قرار داده 
است؛ تا جایی که خوشبختانه طی چند سال اخیر، در 
بسیاری از ِگریدهایی که به صنعت لوازم خانگی تحویل 
 شده است، شاهد بهبود کیفی محصول بوده ایم و طی 
دو ماه اخیر نیز توانسته ایم ورق رنگی موردنیاز صنعت 
لوازم خانگی را با بهترین کیفیت و حجم موردنیاز تولید و 
به بازار عرضه کنیم. عالوه بر این امیدواریم با اقدامات 
توسعه ای خوبی که در بخش های مختلف فوالد مبارکه 
طی  است،  شده  انجام   محصوالت  سبد  توسعه  برای 
سال های آینده شاهد قطع وابستگی کامل ورق موردنیاز 
صنایع لوازم خانگی و سایر بخش ها ازجمله خودروسازی 
باشیم و از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم. جوانبخت 
در خاتمه سخنان خود به موفقیت های اخیر فوالد مبارکه 
در همایش رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر کشور اشاره و 
خاطرنشان کرد: در همایش رتبه بندی )imi۱۰۰( فوالد 
مبارکه در بخش فروش بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور 
موفق به کسب رتبه چهارم و در بخش سودآوری نیز به 
کسب رتبه اول دست  یافته و ان شاءاهلل پیش بینی می شود 
با همت و تالش همکاران و با توجه به روند روبه رشد 
تقاضا در بازارهای جهانی و بهبود قیمت ها در سال آینده 

نیز بتوانیم این موفقیت ها را تکرار کنیم.

   خبر

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان از اتصال 
بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ واحد مستقر در شهرک های صنعتی این 

استان به شبکه فاضالب خبر داد.
رسول سواری در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در زمان 
حاضر ۱۵ شهرک صنعتی استان اصفهان به تصفیه خانه و 
شبکه فاضالب مجهز است و در سال جاری هم احداث ۱۵ 
شبکه فاضالب در دستور کار قرار داده شده که اجرای این طرح 

ها با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
وی ادامه داد: طراحی و اجرای ۱۰ تصفیه خانه فاضالب 
جدید نیز در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی استان 

اصفهان قرار دارد.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 

در شهرک های صنعتی،  آب  محدودیت  به  توجه  با  افزود: 
استحصال پساب تصفیه خانه های فاضالب در دستور کار این 
شرکت قرار گرفته و در استان اصفهان بطور اختصاصی ۶۶ لیتر 
از پساب تصفیه خانه شهرضا در راستای حفظ محیط زیست 

خریداری شده است.
وی اضافـه کـرد: پسـابی کـه بـه نوعی عارضه زیسـت 
محیطـی بـود خریداری شـده و امـروز مورد اسـتحصال قرار 
گرفتـه و در حد آب صنعتی به واحدهای صنعتی در شـهرک 
رنگسـازان تخصیـص داده شـده و مورد بهـره بـرداری قرار 

می گیرد.
سواری گفت: این مطالعات در چهار تصفیه خانه شهرک 
های صنعتی استان در حال انجام است و در آینده نزدیک 

از کلیه تصفیه خانه های شهرک های  استحصال پساب 
در حوزه  داد:  ادامه  انجام خواهد شد.وی  اصفهان  صنعتی 
واحدهای  در  و  نفر  یک  برای  آب  لیتر  یک  با  کشاورزی 

صنعتی برای افزون بر ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان با اشاره به 
زیرساخت های ایجاد شده در این شهرک ها اظهار داشت: ۷۹۸ 
لیتر بر ثانیه آب برای ایجاد و استقرار واحدهای صنعتی استان 

اصفهان اختصاص داده شده است.
وی اضافه کرد: ۹۷۴ مگاوات برق و ۸۰۰ هزار مترمکعب 
در ساعت، گاز برای شهرک های صنعتی استان تامین شده 
است.سواری خاطرنشان کرد: در زمان حاضر از مجموع ۸۰ 
شهرک و ناحیه صنعتی ُمصوب، ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی 

به بهره برداری رسیده و زمین به آنها واگذار شده است و ۶۲ 
شهرک از گاز برخوردار هستند.

وی گفت: مساحت کل شهرک های صنعتی استان افزون 
بر ۱۲ هزار هکتار است که در ۶ هزار و ۳۹۲ هکتار در قالب 
۱۱ هزار و ۹۹۵ قرارداد به متقاضیان سرمایه گذاری واگذار شده 
است.سواری بیان کرد: هفت هزار و ۷۵ واحد در شهرک های 
صنعتی استان به بهره برداری رسیده و روند تولید و اشتغال در 
آنها محقق شده است.وی با اشاره به اولویت واگذاری زمین در 
شهرک های صنعتی خاطرنشان کرد: امروز اولویت شرکت 
شهرک های صنعتی استان با استقرار واحدهای صنعتی دانش 
بنیان و توسعه واحدهای صادرات محور، واحدهای کم آب َبر 

و غیرآالینده است.

گروه سرمایه گذاری توکافوالد برای نخستین بار در اصفهان 
با آخرین متدهای آموزشی شرکت های بزرگ و  و همگام 
با  را  مدیریتی«  آموزشی »بازی های  دوره ی  سرآمد جهان، 

هدف آموزش تخصصی مدیران راه انداری کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری توکافوالد، 
با افتتاح و راه اندازی مرکز آموزش های تخصصی و مدیریتی 
گروه توکافوالد که چندی پیش صورت گرفت، این مرکز در 
نخستین گام از فعالیت های خود و در اقدامی نوآورانه، دوره ی 
آموزشی »بازی های مدیریتی« را برای جمعی از مدیران گروه 

سرمایه گذاری توکافوالد برگزار کرد.
بنا بر این گزارش، این دوره  با عنوان »بازی جدی کوک ساز 
تغییر« با هدف چابک سازی سازمانی و با اجرای ۱۰بازی جدی 

مدیریتی در زمینه های ارتباطات، رهبری، مسئولیت پذیری، 
کار تیمی، حل مسئله، مدیریت پارادوکس، خالقیت، تفویض 
اختیار، استعدادشناسی و ارزش های سازمانی توسط تسهیلگر 
بین المللی- دکتر سعید خاکره آل محمد، دارنده ی دکتری 
مدیریت از دانشگاه تاکاچیهو ژاپن در مجموعه ی تفریحی 
باغ فردوس اصفهان برگزار شد.آموزش مدیران و سرمایه های 
انسانی با روش »بازی های مدیریتی« یکی از آخرین متدهای 
بین المللی در شرکت های بزرگ و سرآمد جهان است که 
گروه سرمایه گذاری توکافوالد با هدف به روزرسانی ابزارها و 
روش های آموزش سرمایه های انسانی خود و همگام با آخرین 

تحوالت جهانی در این زمینه، جمعی از مدیران هلدینگ، 
مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه و مدیران بخش های 
مختلف آن ها را از طریق این دوره، با مهارت های تخصصی 
مدیریت آشنا ساخت.گفتنی است، »شرکت توکانیرو سپاهان« 
که  توکافوالد  سرمایه گذاری  گروه  تابعه ی  شرکت های  از 
مرکز  مدیریت  و  انسانی  نیروی  آموزش  اساسی  مسئولیت 
آموزش های تخصصی و مدیریتی گروه توکافوالد را بر عهده 
دارد مجری و برگزارکننده ی دوره »بازی های مدیریتی« بوده و 
دیگر برنامه های آموزشی نوآورانه با هدف ارتقاء دانش و مهارت 

سرمایه های انسانی نیزدر دستور کار این شرکت قرار دارد.

22۰۰ واحد در شهرک  های صنعتی اصفهان به شبکه فاضالب متصل هستند

در راستای آموزش تخصصی مدیران راه اندازی شد
دوره  »بازی های مدیریتی« گام نوآورانه دیگری از توکافوالد 

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد

بهره برداری از ۱۷۳ طرح کشاورزی در اصفهان 

معاون استاندار اصفهان عنوان کرد
تکمیل زنجیره ارزش در صنایع استان در اولویت 

23 طرح ارتباطی در اصفهان 
به بهره برداری رسید

۲۳ طرح ارتباطی و مخابراتی با  ۸۳۰ میلیارد ریال هزینه، 
روز دوشنبه و همزمان با دهه فجر، در استان اصفهان به 

بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان اصفهان، به نقل از مدیرکل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان اصفهان افزود: برای بهره برداری 
از این طرح ها شامل احداث ۱۲ سایت جدید و ارتقا ۲۱ 
سایت تلفن همراه ۸۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات انجام شده است.
جعفر ُمطلب زاده با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
بهبود پوشش ارتباطی روستائیان استان ادامه داد: از ابتدای 
و  اول  همراه  اپراتورهای  توسط  روستا  تاکنون ۴۳  سال 
ایرانسل از محل بودجه خدمات عمومی اجباری روستایی)یو. 

اس. او( آماده بهره برداری شده است.
اصفهان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
محل  از  استان  روستاهای  اتصال  روند  افزود: 
بودجه«uSo«)توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی( 
ادامه دارد و با برنامه ریزی الزم برای تحقق این امر در 

استان در حال تالش هستیم.
وی با بیان ایکه با احداث و ارتقاء این سایت ها، اکنون 
از ۹۲ درصد  بیش  به  استان  روستایی  ارتباطات  پوشش 
رسیده است، خاطرنشان کرد: تعداد مشترکان همراه اول در 
استان پنج میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۹۲ خط و تعداد مشترکان 
ایرانسل ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۹۷ خط است و اینک تمام 
شهرهای اصفهان از پوشش نسل های سوم و چهارم تلفن 

همراه برخوردارند.
استان افزون  بر پنج میلیون نفری اصفهان دارای یکهزار 
و ۹۳۴ روستا با جمعیت نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر است. 
نزدیک به ۹۰۰ روستای استان اصفهان بیش از ۲۰ خانوار 

سکنه دارند.

قیمت خودرو واقعی می شود 
سامانه  فعالیت  ادامه  از  رقابت  شورای  رییس  نایب 
یکپارچه فروش خودرو خبر داد و گفت: در دوران گذار از 
وضعیت فعلی نیاز است سامانه ای برای عرضه محصوالت 
در  سامانه  این  باشد.  داشته  وجود  خودروسازان  تولیدی 
چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه 
خودرو پیش بینی شده است اما به معنای تایید قرعه کشی 
نیست؛ این سامانه صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی 
به مصرف کننده واقعی عرضه شود. محمود دودانگه در 
گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بازار خودرو قرار است 
در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود، اظهار کرد: 
را  خودرو  بازار  رقابت  شورای  شده  انجام  بررسی های  با 
انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ 
قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل 
تنظیم بازار خودرو دراین مورد تدوین و اجرایی شود. این 
دستورالعمل چند محور دارد، یکی از این محورها واقعی شدن 
قیمت خودروها است. درواقع قیمت بسیاری از خودروهای 
از  پایین تر  و  نیست  واقعی  بنگاه های خودروساز  تولیدی 
قیمت تمام شده است، بنابراین قرار است قیمت خودروها 
واقعی شود که این مهم می تواند به خودروسازان کمک 
کند و زیان آنها را پوشش دهد. وی افزود: یعنی شورای 
رقابت نه تنها معتقد است خودروسازها نباید زیان کنند بلکه 
بر این باور است که این شرکت ها حتما باید سودده باشند. 
این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعالم شده است 
و این شورا نمی خواهد قیمت گذاری دستوری که به زیان 
خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می تواند 
به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش 
دهند، سرمایه گذاری جدید داشته باشند و محصوالت جدید 
بورس  در  خودرو  عرضه  به  اشاره  با  دودانگه  کنند.  ارائه 
کاال و معامله خودرو با قیمت پایین تر از بازار عنوان کرد: 
بازار خودرو دو طرف دارد. یک طرف عرضه یک طرف 
تقاضا؛ فروش خودرو در بورس کاال منافع طرف عرضه را 
بیشینه می کند، ولی آیا منافع مصرف کنندگان مورد توجه 
قرار می گیرد؟ فرض کنید قیمت تمام شده به اضافه سود 
برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد 
در فرایندی حراج گونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه 
کند، منافع مصرف کننده چگونه تامین می شود؟ این عضو 
شورای رقابت با تاکید بر اینکه قیمت خودرو در بازار واقعی 
نیست، اظهار کرد:  قیمت هایی که در بازار است به دلیل 
تقاضاهای سفته گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضای 
واقعی باشد و عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با 
قیمت تمام شده ۱۰۰ واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف 
کننده برسد. موضوع مهم برای شورای رقابت این است 
که یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم منافع 
تولید کننده حفظ شود و هم منافع مصرف کننده. دودانگه 
در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه وزارت صمت از حذف 
سامانه یکپارچه خبر داده بود چرا در دستورالمعل شورا باز 
هم به تداوم این سامانه اشاره شده است؟ گفت: پیش بینی 
شورا این است که با تداوم تولید و عرضه خودروسازان و 
همچنین انجام واردات و اعمال ضوابطی برای طرف تقاضا، 
میزان تقاضاها واقعی می شود و نیازی به قرعه کشی نخواهد 
بود اما در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه ای 
برای عرضه محصوالت تولیدی خودروسازان وجود داشته 
باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه 
فروش یکپارچه خودرو پیش بینی شده است اما به معنای 
تایید قرعه کشی نیست؛ صرفا ابزاری است که خودروهای 
تولیدی به مصرف کننده واقعی عرضه شود. بر اساس این 
گزاش، شورای رقابت روز گذشته دستورالعمل تنظیم بازار 
خودروها را منتشر کرد که بر اساس آن عرضه کنندگان 
خودرو را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده است؛ 
نکته قابل توجه این است که شورای رقابت در بندهای ۴ و 
۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه 

اشاره کرده است. 

   خبر

اقتصاد
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امیرحسین احتشامی

صنعتی ها امروز در اهواز به مصاف هم می روند

 جدال سپاهان با فوالد؛ 
نبردی داغ و نفس گیر

سپاهان در اهواز به دنبال حفظ صدر جدول

انتخاب تاریخ سوم اسفندماه برای برگزاری مهم ترین دیدار مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی حاشیه ساز شده است. چند روز پیش 
بود که سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه مرحله یک هشتم جام 
از  دور  این  دیدار  اساس هفت  این  بر  و  کرد  اعالم  را  حذفی 
مسابقات طی روزهای یکم تا سوم اسفندماه برگزار خواهد شد 
و مصاف گل گهر هم به دلیل حضور این تیم در آسیا به تعویق 
افتاد. بااین حال انتخاب تاریخ سوم اسفندماه برای برگزاری دیدار 
سپاهان و پرسپولیس که به میزبانی اصفهانی ها برگزار خواهد 
این  برگزاری  زمان  به  پرسپولیسی ها  و  شده  حاشیه ساز  شد، 
مسابقه معترض اند. سپاهان روز ٢٨ بهمن ماه و پس از برگزاری 
هفته بیستم رقابت های لیگ برتر که در اصفهان به میزبانی 
مسابقه ای  در  شد،  خواهد  برگزار  ذوب آهن  مقابل  زرد پوشان 
دوستانه به مصاف زنیت سن پترزبورگ خواهد رفت و درواقع 
پرسپولیسی ها معتقدند به همین دلیل است که زمان مصاف این 
تیم در جام حذفی به آخرین روز یعنی چهارشنبه سوم اسفندماه 

اعتراض  بازی دوستانه سپاهان و  موکول شده است. حواشی 
پرسپولیسی ها به این موضوع سبب شده تا مدیر روابط عمومی 
باشگاه سپاهان نیز با انتشار پستی به آن بپردازد و از برگزاری 
حتمی این مسابقه بگوید. این البته ادعایی است که سپاهانی ها 
اعتقادی به آن ندارند و معتقدند سازمان لیگ طبق برنامه اقدام به 
انتخاب تاریخ دیدار این تیم برابر پرسپولیس کرده است. گفتنی 
است پرسپولیس در شرایطی باید به مصاف سپاهان برود که 
روز ٢۴ بهمن و یک روز زودتر از سپاهانی ها در چارچوب هفته 
بیستم مقابل هوادار به میدان خواهند رفت و طبیعتا شاگردان 
مورایس به دلیل برگزاری بازی دوستانه مقابل زنیت در تاریخ ٢٨ 
بهمن ماه فشار زیادی را پس از انجام دربی تجربه خواهند کرد. 
هر چه هست انتخاب تاریخ یکی از مهم ترین دیدارهای دوستانه 
تیم های ایرانی در سطح بین المللی در حال حاضر حاشیه ساز شده 
و احتماال باید در انتظار واکنش های بیشتری از سوی مسئوالن 

دو تیم به این موضوع باشیم.

تیمی که روزگاری تا فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید و در 
لیگ برتر هم معمواًل جز باالنشینان بود. آن ها به معنای واقعی 
۲ تیم کامل در زمین و روی نیمکت داشتند که متشکل از 
جوانان جویای نام و بااستعداد و بازیکنان سطح باالبود؛ اما این 
روزها اصال شباهتی به گذشته ندارند. ۱۸ بازی، ۳ برد، ۱۰ 
تساوی و پنج باخت حاصل کار ذوب آهن تحت هدایت تارتار 
در فصل بیست و دوم لیگ برتر بوده است. گاندوها با ۱۹ امتیاز 
در رده سیزدهم جدول حضور دارند، با این اوصاف اگر نتایج 
برای آن ها خوب پیش نرود، شاید با سقوط این تیم ریشه دار 
لیگ برتر روبرو باشیم. در همین رابطه محمود یزدخواستی، 
سرپرست سابق تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: مدیریت 
باشگاه حرفه ای با آماتور بسیار متفاوت است، مدیر باشگاه 
حرفه ای عالوه بر دانش و تخصص، نیاز به تجربه کافی دارد 
و اگر این چنین نباشد، باید از افراد ماهر و باتجربه استفاده 
کند و متاسفانه در باشگاه ذوب آهن این چنین نیست و من 

پیشنهاد می کنم مدیران باشگاه این مورد را در اولویت خود 
قرار دهند.  وی با بررسی عملکرد مهدی تارتار گفت: مهدی 
تارتار مطالعات روانشناسی فوتبال خود را ارتقا دهد زیرا ایجاد 
دلگرمی در مواقعی که تیم نتایج نامطلوبی کسب کرده است 
اهمیت فراوانی دارد. یزدخواستی با اشاره به مدیریت بودجه 
باشگاه ذوب آهن می گوید: این تیم بودجه کمی ندارد شاید 
باال نباشد اما پایین هم نیست. نکته حائز اهمیت این است 
که همین مقدار باید مدیریت شود درواقع وظیفه هزینه کردن 
نباید به یک نفر محول شود و یک کارگروه نظارتی برای آن 
در نظر بگیرند که خروجی مناسبی داشته باشد. در سال های 
گذشته هم بودجه ذوب آهن زیاد نبوده اما در تمام رشته های 
خود موفق عمل کرده است. وی درباره بودجه این باشگاه و 
خریدهای این تیم می افزاید: واقعیت این است که این باشگاه 
در جذب بازیکن مبالغ پرتی دارد و اگر روی این هزینه ها 

نظارت باشد، چنین اتفاقاتی برای یک تیم نمی افتد.

  زنیت سوژه جدید 
دعوای سپاهان و پرسپولیس

بودجه باشگاه ذوب آهن کم نیست

   منهای فوتبال   خبر کوتاه

خبر بازگشت رضائیان به 
پرسپولیس صحت ندارد

انتشار اخباری مبنی بر جدایی رامین رضائیان در برخی 
رسانه ها واکنش باشگاه سپاهان را در پی داشته است. 
این روزها رامین رضائیان یکی از درخشان ترین فصول 
دوران حرفه ای خود را در ۳۲ سالگی تجربه می کند؛ 
قرمزپوشان  اردوی  به  بازگشت  از  پس  که  بازیکنی 
پایتخت بیشتر از نیم فصل در این تیم پذیرفته نشد تا 
تصمیم به جدایی بگیرد و سپاهان را برای ادامه مسیر 
حرفه ای برگزیند. این بازیکن پیش از جام جهانی یکی 
از نفرات کلیدی سپاهان بود و پس از گلزنی مقابل ولز، 
به نمایش های خوب خود در لیگ برتر خیره کننده تر از 
گذشته ادامه داد و در حال حاضر با به ثمر رساندن پنج 
گل و ارسال ۴ پاس گل، در رتبه دوم برترین گلزنان 
دوم  و  بیست  لیگ  پاسورهای  برترین  همین طور  و 
قرارگرفته است. دراین بین اخباری پس از دیدار سپاهان 
برابر گل گهر که با درخشش رامین رضائیان همراه شد 
مبنی بر جدایی این بازیکن و بازگشت او به پرسپولیس 
منتشر که به واکنش سپاهانی ها منجر شد. در همین 
زمینه صادق میرصالحیان مدیر روابط عمومی باشگاه 
سپاهان با انتشار توئیتی تاکید کرد مدافع راست این 
روزهای سپاهان با این تیم قرارداد دوساله دارد و قصدی 

برای جدایی ندارد.

کی روش استنلی مرد اول 
نقش جهان

کی روش استنلی با گلزنی مقابل سپاهان ۲ رکورد 
ویژه به نام خود کرد. گل گهر در بازی سپاهان متحمل 
شکست سنگینی شد و ۴ گل دریافت کرد. گل دقایق 
پایانی کی روش استنلی تنها از سنگینی باخت کم کرد 
محسوب  ویژه ای  گل  برزیلی  مهاجم  این  برای  ولی 
می شود. کی روش که در این بازی دومین گل فصلش 
و  نقش جهان  اول  مرد  به  توانست  رساند  ثمر  به  را 
شود.  تبدیل  قلعه نویی  شاگردان  برتر  گلزن  سومین 
کی روش استنلی که سال ها در تیم های اصفهانی بازی 
کرد، رکورد بیشترین گل زده در ورزشگاه نقش جهان را 
در لیگ برتر دارد. این ورزشگاه در مدت برگزاری لیگ 
برتر مدت ها غیرقابل استفاده بود. تا پیش ازاین سجاد 
شهباززاده و ادموند بزیک با ۱۷ گل در کنار کی روش 
قرار داشتند. کی روش ۱۵ گل در سپاهان و ۲ گل در 
ذوب آهن در ورزشگاه نقش جهان به ثمر رساند تا اینکه 
با پیراهن گل گهر توانست رکورد گلزنی در این ورزشگاه 
را بشکند. کی روش استنلی ازجمله بازیکنان موردعالقه 
امیر قلعه نویی است. این بازیکن با توجه به فیزیک بدنی 
خاص خود، جایگاه ویژه ای در تفکرات قلعه نویی دارد 
و در ذوب آهن، سپاهان و گل گهر برای این سرمربی، 
۹۹ بار بازی کرده است و در لیگ هجدهم در سپاهان، 
آقای گل شد. کی روش در دیدار با سپاهان برای سی 
بار موفق به گلزنی برای تیم های تحت  و هشتمین 
هدایت قلعه نویی شد و با عبور از آرش برهانی در جمع 
۳ گلزن برتر دوران پرافتخار مربیگری امیر قلعه نویی 
شد. بهترین گلزن بین شاگردان قلعه نویی، رضا عنایتی 
است که ۵۹ گل برای این سرمربی زده است. پس از 
آقای گل تاریخ لیگ برتر، سیاوش اکبرپور قرار دارد 
که ۴۰ گل زده است که کی روش فاصله کمی برای 

رسیدن به مقام دوم دارد.

جوانان سپاهان در 
یک قدمی قهرمانی

تاکستان  غفاری  برابر  پیروزی  با  سپاهان  جوانان 
برتر  لیگ  قهرمانی  تکرار  برای  تا  شدند  صدرنشین 
کشور در سال ۱۴۰۱ تنها یک قدم فاصله داشته باشد. 
تیم فوتبال جوانان سپاهان با توجه به شرایط فوق العاده 
حساس جدول در روزهای پایانی لیگ در چارچوب هفته 
چهاردهم علی رغم نبود ملی پوشان، ۱۰ نفره شدن تیم 
در اواسط نیمه دوم و عدم حضور ۳ بازیکن تاثیرگذارخود 
به دلیل حضور در تیم بزرگساالن، توانستن با سه گل 
میثم صفایی فر، حامد دانشخواه و رضا بختیاری زاده برابر 
نماینده تاکستان به پیروزی رسید. تیم جوانان سپاهان 
به عنوان قهرمان سال گذشته، این بار نیز یک قدم تا تکرار 
قهرمانی در سال ۱۴۰۱ فاصله دارد و دیدار هفته آینده 
تعیین کننده قهرمان لیگ برتر کشور خواهد بود. سپاهان 
با ۲۷ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر باشگاه های کشور 
و باالتر از فوالد خوزستان ۲۶ امتیازی و ایمان سبز ۲۵ 

امتیازی قرارگرفته است تا شانس اول قهرمانی باشد.

پاتوسی برای همیشه از 
ایران رفت

درحالی که تیم کایزر چیف به عنوان یک مشتری 
بالقوه از استخدام آیاندا پاتوسی کنار کشیده، او ممکن 
در  بازی  سابقه  که  پاتوسی  برود.  کیپ تاون  به  است 
تیم های فوالد و استقالل را در لیگ برتر ایران دارد، با 
بیرون ماندن از فهرست تیم های ایرانی به زادگاه خود 
یعنی آفریقای جنوبی بازگشت. او پس از بازگشت به 
کشورش گفت: چند پیشنهاد را در ایران رد کردم زیرا 
احساس می کردم زمان آن رسیده که کشور را تغییر 
دهم. پیش ازاین گفته می شد پاتوسی تمایل داشت در 
نیم فصل به استقالل برود اما با پاسخ منفی این تیم 
آفریقایی  بازیکن  این  است.  شده  مواجه  خود  سابق 
همچنین به تیم مس کرمان نزدیک بود اما درنهایت 
تصمیم گرفت ایران را ترک کند. البته او با تیم گل گهر 
هم مذاکراتی جدی داشت که وضعیت سالمت پای او 

باعث عدم انعقاد قرارداد شد.

حضور پررنگ اصفهانی ها در 
جام حذفی تنیس

دهه  گرامیداشت  بانوان  تنیس  حذفی  جام   رقابت های 
مبارک فجر با حضور ۵۳ تیم در زمین های مجموعه المپیک 
کیش آغاز شد. در مرحله گروهی این رقابت ها ۲۸ تیم حضور 
داشتند که در پایان ۱۴ تیم جواز حضور در مرحله دوم را کسب 
کردند. در این مرحله تیم های صعود کرده به همراه ۲۵ تیمی 
که جواز حضور در این مرحله را کسب کرده بودند به مصاف 
هم خواهند رفت تا در پایان چهره تیم های برتر مشخص شود. 
با انجام ۱۴ دیدار در سومین روز جدول مقدماتی، تیم های 
پارک آبی هلیا تبریز، تنیس گستر زیراکس تهران، آکادمی 
قهرمانان اصفهان، رکورد فوالدشهر اصفهان، راکت کالب 
مازندران، تنیس سدید منطقه آزاد انزلی، هیئت تنیس الرستان، 
عطا آذربایجان شرقی، هیئت تنیس سمنان، سورن یزد، ملوان 
نیرو دریایی ۲ تهران، ناکو ۲ بوشهر، آکادمی ناطق )الف( و 
ساحل مازندران به مرحله بعدی صعود کردند. در این دوره 
از رقابت ها ۵۳ تیم از استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، 
سمنان،  خوزستان،  رضوی،  خراسان  تهران،  بوشهر،  البرز، 
فارس، کرمان، کرمانشاه، مازندران، منطقه آزاد انزلی، همدان 
و یزد حضور دارند. این مسابقات با سر داوری مسیح صالح، 
داور نشان سفید کشورمان از ۱۴ تا ۲۳ بهمن ماه در زمین های 

تنیس المپیک کیش آغاز و در حال برگزاری است.

بانوان ذوب آهن در پلی آف 
حریف گرگان شدند

تیم بسکتبال بانوان ذوب آهن در نخستین دیدار پلی آف 
به مصاف شهرداری گرگان خواهد رفت. تیم بسکتبال بانوان 
ذوب آهن پس از شکست برابر نیکان تهران در رتبه پنجم 
جدول رده بندی ماندگار شد و در لیست ۸ تیم راه یافته به 
پلی آف قرار گرفت. شاگردان فرحناز شمس با ۲۹ امتیاز در 
گرگان چهارم  به مصاف همسایه خود، شهرداری  پلی آف 
جدولی خواهند رفت. این دو تیم نخستین دیدار خود را جمعه 
)۲۱ بهمن( و دومین بازی را نیز سه شنبه )۲۵ بهمن( برگزار 
خواهند کرد. همچنین در صورت نیاز به بازی سوم، جمعه )۲۸ 
بهمن( انجام خواهد شد تا تکلیف تیم صعودکننده به جمع 
چهار تیم مشخص شود. گروه بهمن، تیروژ حیات کردستان، 
پاالیش نفت آبادان، شهرداری گرگان، ذوب آهن اصفهان، 
نیکان تهران، پاز آشا آروین تهران و گاز تهران هشت تیم 

راه یافته به پلی آف هستند.

گیتی پسند همچنان امیدوار به 
حضور در پلی آف

تیم والیبال گیتی پسند اصفهان در هفته بیست و چهارم 
لیگ برتر مقابل سایپا به پیروزی رسید. دو تیم گیتی پسند 
اصفهان و سایپا تهران در چارچوب هفته بیست و چهارم 
لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند و شاگردان سعید عقیلی 
در تیم اصفهان سه بر صفر حریف خود را شکست دادند 
تا به یازدهمین برد خود در این رقابت ها دست یابند. تیم 
گیتی پسند که رقابت  نزدیکی با ایفاسرام اردکان برای کسب 
هشتمین سهمیه مرحله پلی آف لیگ برتر مردان دارد، در سه 
ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰ 
به پیروزی رسید و ۳۲ امتیازی شد و در رده نهم جدول باقی 
ماند. تیم سایپا نیز با پذیرش این شکست، بیستمین ناکامی 
تیم  این  جدول  قعرنشینی  و  کردند  تجربه  را  خود  فصل 
قطعی شد تا در دو هفته باقی مانده امیدی برای تغییر جایگاه 
خود نداشته باشد. یونس حسن زاده، بهروز جعفری، محمد 
عشق دوست و علی اکبر پاک دالن به ترتیب به عنوان ناظر 
فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت 
این مسابقه را برعهده داشتند که به مدت ۸۰ دقیقه طول 
کشید. امیرحسین صداقت بازیکن شماره هفت سایپا در ست 
سوم این مسابقه از ناحیه مچ پا مصدوم و از زمین مسابقه 
خارج شد. شاگردان علیرضا طلوع کیان در تیم ایفاسرام نیز 
با نتیجه ۳ بر صفر مقابل فوالد سیرجان به پیروزی رسیدند؛ 
به این ترتیب ایفاسرام با ۱۱ برد اما به دلیل امتیاز بیشتر از 

گیتی پسند در رده هشتم جدول قرار گرفت.

استعفای سرمربی تیم ملی 
وزنه برداری پذیرفته شد

در غیاب سعید علی حسینی، کمیته فنی استعفای او را 
از سرمربیگری تیم ملی وزنه برداری پذیرفت. کمیته فنی 
فدراسیون وزنه برداری در جلسه ای به اتفاق آرا و با توجه به 
عدم حضور سعید علی حسینی جهت دفاع از عملکرد خود، 
استعفای وی را پذیرفتند. اعضای این کمیته همچنین اعالم 
کردند انتخاب سرمربی جدید تیم ملی بزرگساالن به بعد 
از برگزاری مجمع انتخاباتی در تاریخ ۱۵ اسفندماه، موکول 
درباره  فدراسیون،  دبیری  سرپرست  مقامی،  حسین  شود. 
فنی  کمیته  داد:  توضیح  فنی  کمیته  جلسه  تصمیم های 
نمی خواهد اشتباهی که درگذشته و در روزهای آخر ریاست 
علی مرادی صورت گرفته یک بار دیگر توسط فدراسیون 
تکرار شود. هرکسی که به ریاست فدراسیون انتخاب شود، 
باید دستش باز باشد که سرمربی تیم ملی را با نظر خود 
انتخاب کند. وی ادامه داد: کمیته فنی فدراسیون در حالی 
در  ملی  تیم  تشکیل شد که سعید علی حسینی سرمربی 
کلمبیا، پیش ازاین استعفای خود را اعالم کرده و برای دفاع 
از عملکرد این تیم در مسابقات جهانی، در جلسه حضور 
نیافت. اعضای کمیته فنی در جلسه بعد از مسابقات قهرمانی 
آسیا در بحرین نیز نظر مساعدی نسبت به عملکرد و نتایج 
این  از  زرد  کارت  علی حسینی یک  و  نداشتند  کسب شده 
بابت گرفته بود، اما فرصت دیگری به وی داده شد تا در 
مسابقات قهرمانی جهان هدایت تیم را برعهده داشته باشد؛ 
اما این حضور با توجه به نتایج کسب شده، هزینه اردوها و 
جایگاه وزنه برداری ایران در دنیا، نتوانست نظر کمیته فنی 

را تامین کند.

نبـرد امـروز فـوالد بـا سـپاهان را بایـد 
جذاب تریـن بـازی هفته نوزدهم به شـمار 
آورد. دو تیـم صنعتـی فوتبـال ایـران  کـه 
کلمـه باشـگاه های بـه معنـی واقـع یدک 
می کشـند و امکانـات آن ها هـم به بزرگی 
نامشـان اسـت. ازجمله داشـتن اسـتادیوم 
اختصاصـی و کمـپ مخصـوص تمرینات و البتـه تیم های 
پایـه. بـر ایـن اسـاس همـواره جدال هـای دو تیـم در لیگ 
برتـر هم ویژگی های خـاص خودش را داشـته و دارد. بازی 
امـروز دو تیـم هـم جـدا از سـابقه رویارویی هـای فـوالد و 
سـپاهان از یک زاویه بسـیار پراهمیت اسـت. صدرنشـینی 
سـپاهان غالب تریـن موضـوع موردتوجه بـازی دو تیم بوده 
کـه حساسـیت بـازی را دوچنـدان افزایـش می دهـد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه فوالدی هـا درسـت در میانـه جـدول 
رده بنـدی جای گرفتـه و در میان مدعیان قـرار ندارند. البته 
آن ها هم در صورت شکسـت سـپاهان و رقم خوردن سـایر 
نتایـج آن گونـه کـه فوالدی هـا می خواهنـد دو پلـه صعـود 
را می تواننـد تجربـه کننـد و به رتبه ششـم جدول برسـند. 

بـر ایـن اسـاس بـازی امـروز هرانـدازه از آن که بـرای تیم 
اهوازی مهم باشـد چنـدان برابر برای سـپاهانی ها بااهمیت 
خواهـد بـود چراکه حفظ صـدر جدول تنها هدف شـاگردان 
ژوزه مورایـس اسـت. زردپوشـان اصفهانی که بـا چهار برد 
متوالـی موفـق شـدند اختالف پنـج امتیازی با پرسـپولیس 
را جبـران کـرده و بـا تفاضـل گل بهتـر جـای ایـن تیـم را 
در صـدر جـدول اشـغال کنند بدون شـک به دنبال کسـب 
سـه امتیـاز بـازی بـا فـوالد خواهند بـود تا فرصت سـوزی 
نکـرده باشـند. البتـه انجـام ایـن ماموریـت نه تنهـا بـرای 
سـپاهانی ها آسـان نیسـت بلکه بسـیار هـم دشـوار به نظر 
می رسـد چراکـه آن ها امروز چهار سـتاره کلیدی خودشـان 
را در اختیـار ندارنـد. محمـد دانشـگر، رامین رضاییـان، امید 
نورافکن و سـیدمحمد کریمی چهار غایب بزرگ زردپوشان 
اصفهانـی مقابـل فـوالد بـه شـمار می رونـد. موضوعی که 
کار سـپاهان برای جبران شکسـت در دور رفت را بی نهایت 
دشـوار خواهد کرد امـا آمادگی فوق العاده شـهریار مغانلو در 
کنـار شـکل گیری قالـب اصلـی بـازی این تیـم، هـواداران 
طالیی پوشـان را بـرای ایـن مهم ناامید نگذاشـته اسـت. از 

سـوی دیگـر بـازی امـروز بـرای شـاگردان مورایـس جنبه 
انتقامـی هـم دارد و آن هـا می خواهنـد بعـد از شکسـت در 
دور رفـت، حریـف سـخت کوش خـود را در خانه شکسـت 
دهنـد. اتفاقـی کـه البتـه کار آسـانی نخواهد بـود و باوجود 
شکسـت فـوالد در تبریـز، تیـم نکونـام روی دورافتـاده و 
بـه ثبـات کیفی رسـیده اسـت. نکتـه جالب بازی سـپاهان 
برابـر فـوالد، تاثیرگـذاری این مسـابقه در مسـیر قهرمانی 
ایـن تیـم خواهد بـود. فـوالد با نکونـام تا این جـای فصل 
برابـر دو مدعـی دیگـر قهرمانـی تـن به شکسـت نـداده و 
اسـتقالل و پرسـپولیس را درمجموع از کسـب هفت امتیاز 
محـروم کـرده و خـود سـپاهان را هم بـا گل سـه امتیازی 
پاتوسـی، مغلوب سـاخته اسـت. بـه نظر می رسـید طالیی 
پوشـان اصفهانی هم از این قاعده مسـتثنی نخواهند بود و 
فوالدی هـا بـرای به زیر کشـیدن سـپاهان تـدارک خاصی 
دیـده باشـند. ازجملـه اسـتفاده از امتیـاز میزبانی کـه آن ها 
تاکنـون از ایـن مورد بسـیار بهـره برده اند و در بـازی امروز 
هـم بـه دنبـال اسـتفاده حداکثـری از این موضـوع خواهند 
بـود؛ امـا آنچـه در بـازی فـوالد و سـپاهان تعیین کننـده 

بـه نظر می رسـد شـکل بـازی جانشـین های چهار سـتاره 
محـروم سـپاهان اسـت. این کـه آیـا جایگزین هـای آن هـا 
می تواننـد بـاز سـنگینی را کـه قرار اسـت بر دوش بکشـند 
به سـالمت بـه سـرمنزل مقصود برسـانند و اصـال مورایس 
چـه بازیکنانـی را می خواهـد به جـای چهـار سـتاره غایـب 
خـود به میـدان بفرسـتد. در خط دفاعـی محرومیت محمد 
دانشـگر چاره جز اسـتفاده از سـیاوش یزدانی باقی نگذاشته 
اسـت تا خیلـی زود معارفه رسـمی مدافع تازه وارد سـپاهان 
انجام شـود. از سـوی دیگر جانشـین مناسـبی برای رامین 
رضائیـان در فهرسـت سـپاهان بـه چشـم نمی خـورد و به 
نظـر می رسـد کـه ژوزه مورایـس راهـی جـز تغییر پسـت 
بازیکنـان تیمش نداشـته باشـد. فرشـاد احمـدزاده آلترناتیو 
احتمالی رامین در ترکیب سـپاهان اسـت و احتماال با توجه 
بـه فقـدان دفـاع راسـت تخصصـی در فهرسـت سـپاهان، 
مورایـس از احمـدزاده در نقـش دفـاع راسـت در دیـدار بـا 
فـوالد خوزسـتان اسـتفاده خواهد کـرد. امیـد نورافکن هم 
کـه در هفته هـای اخیـر در پسـت هافبـک چـپ بـرای 
سـپاهان بـه میـدان رفـت، در شـرایطی از سـفر بـه اهـواز 
بازمانـده کـه حاال مورایـس برای پر کردن جـای خالی او ۲ 
گزینه در دسـترس خـود می بیند. الویس کامسـوبا و محمد 
علی نـژاد بازیکنانی هسـتند کـه مورایس می توانـد از آن ها 
در نقش جانشـین امید نورافکن در ترکیب تیمش اسـتفاده 
کنـد و بـه نظـر می رسـد علی نـژاد شـانس بیشـتری برای 
حضـور در ترکیـب سـپاهان برابـر فوالد خوزسـتان داشـته 
باشـد. آخریـن غایـب سـپاهانی هـم محمد کریمی اسـت 
کـه دشـواری های چینش نفـرات را برای سـرمربی پرتغالی 
سـپاهان دوچندان کرده اسـت تا جایی که شـاید او مجبور 
شـود سیسـتم بازی تیمـش را تغییـر داده و مانوئـل فرناندز 
را از ابتـدا بـه میـان بفرسـتد. بـه هر دوئـل امروز فـوالد با 
سـپاهان نبردی سـنگین خواهـد بود که لحظه هـا می تواند 
در رقـم خوردن نتیجـه پایانی تاثیر گذار باشـد. لحظه هایی 
کـه هر تیمـی بتوانـد از آن ها بیشـترین بهـره را از آن ببرد 
پیـروزی را در آغـوش خواهـد گرفت و تیم مقابل را تسـلیم 
خواهد کرد. مشـابه همـان اتفاقی که در بـازی رفت افتاد و 
فوالدی هـا از فرصت طلبـی آیانـدا پاتوسـی در دقیقه ۹۲ به 

سـه امتیاز بازی رسـیدند.

رقابت های هفته نوزدهم لیگ برتر از امروز آغازشده و سپاهان 
دریکی از مهم ترین بازی های هفته باید آماده مصاف با فوالد 
خوزستان شود؛ دیداری سخت و جذاب که کسب ۳ امتیاز 
آن برای هر ۲ تیم از اهمیت باالیی برخوردار بوده و می تواند 
تبدیل به یکی از جذاب ترین دیدارهای هفته شود. نزدیکی 
امتیازهای مدعیان قهرمانی در کنار کورس شرایط ۲ تیم در 
جدول باعث شده که نتیجه بازی فوالد و سپاهان، عالوه 
بر ۲ تیم برگزارکننده برای تیم های پرسپولیس، استقالل، 
مس رفسنجان و آلومینیوم اراک نیز حائز اهمیت باشد. تقابل 
سپاهان و فوالد خوزستان همواره از حساس ترین بازی های 
لیگ بوده و شرایط ۲ تیم در هفته های اخیر، این حساسیت 
را دوچندان کرده است. سپاهانی ها در شرایطی به مصاف 
فوالد می روند که هفته گذشته گل گهر سیرجان را با نتیجه 
۴ بر یک  درهم کوبیدند تا عالوه بر کسب ۳ امتیاز حساس 
به صدر جدول برسند. سپاهانی ها که با پرسپولیس هم امتیاز 
بوده و تنها با اتکا به تفاضل گل بهتر صدرنشین هستند، 
تثبیت  و  برای حفظ جایگاهشان در جدول  می دانند که 
صدرنشینی باید از سد فوالد بگذرند. سپاهان در ۱۸ بازی 
گذشته ۱۰ برد، ۶ تساوی و ۲ شکست به دست آورده و با 

اندوختن ۳۶ امتیاز صدرنشین لیگ به شمار می آید. در آن سو 
فوالد خوزستان هفته گذشته مقابل تراکتور به میدان رفت 
و بازی را با نتیجه یک بر صفر واگذار کرد تا بهترین فرصت 
ممکن برای بهبود جایگاهش را از دست بدهد. شاگردان 
نکونام با تیم های آلومینیوم اراک و مس رفسنجان تنها 
یک امتیاز فاصله دارند و از طرف دیگر سایه هوادار را پشت 
سرخود احساس می کنند و می دانند برای رسیدن به جمع 

تیم های باالی جدول باید از سد سپاهان بگذرند. فوالد در 
۱۸ هفته گذشته پنج برد، ۹ تساوی و ۴ شکست به دست 
آورده و با اندوختن ۲۲ امتیاز در رده هشتم جدول ایستاده 
ست. سپاهان باکیفیت ترین تیم  حال حاضر لیگ است؛ تیم 
موریس فوتبال هجومی و روانی را به نمایش می گذارد و 
در زمان حمله خوب موقعیت می سازد و خوب گل می زند. 
سپاهان محکوم به شکست فوالد است؛ زردپوشان اصفهانی 

رقیب قدرتمندی به نام پرسپولیس دارند و می دانند با هر 
نتیجه ای جز پیروزی مقابل فوالد، ممکن است صدر را 
به رقیب دیرینه واگذار کنند. از طرف دیگر فاصله نزدیک 
امتیازی تیم های رده نخست تا سوم جدول موجب می شود 
زردپوشان اصفهانی برای حفظ جایگاهشان، چاره ای جز 
کسب هر ۳ امتیاز بازی نداشته باشند. بااین حال سپاهان در 
این دیدار کار سختی در پیش داشته و باید مقابل تیمی به 
میدان برود که در ورزشگاه خانگی به سختی امتیاز از دست 
می دهد. فوالد خوزستان تیم قدرتمندی است که بازیکنان 
باکیفیت زیادی در اختیار داشته و در ارائه بازی تخریبی و 
بسته تبحر باالیی دارد. شاگردان نکونام اگرچه خط میانی و 
حمله خود بازیکنان باکیفیت زیادی ازجمله ساسان انصاری، 
اشکان دژاگه، احسان پهلوان، سینا مریدی، نوکیا سوگیتا، 
روبرتو تورس و سعید را در اختیاردارند اما تا بدین جای فصل 
در فاز هجومی چندان خوب ظاهرنشده اند و در ۱۸ هفته 
گذشته تنها ۱۶ گل را به ثمر رسانده اند که آمار ضعیفی به 
شمار می آید. فوالدی ها در فاز دفاعی اما شرایط خوبی داشته 
و ثبات خط دفاعی این تیم، می تواند گلزنی را برای رقبا 

سخت کند.
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تا حاال او را در نقش مادر صبوری که وقتی 
با فرزندش حرف می زند لبخند به لب دارد و 
خوب به حرف هایش گوش می دهد، ندیده 
بودم. تصویر او در ذهنم مادری بی حوصله و 
عصبی بود که می خواهد سر بچه را هر جور 
شده گرم کند تا ساعتی که من آنجا هستم 
با هم گپ بزنیم. این بار فرق می کرد؛ تغییر خوشایندی کرده 
بود و انگار خودش هم این نقش را بیشتر می پسندید. کودکش 
هم آرام تر و دوست داشتنی تر شده بود. می پرسم ماجرای این 
تغییر چشمگیر چیست؟ می گوید: این عصبی و بی حوصله بودن 
خسته ام کرده بود، بدتر از همه اینکه به این طفل معصوم هم 
آسیب می رساند، زندگی خانوادگی ام هم پرتنش شده بود. با 
خودم صادقانه خلوت کردم. برای آرام تر شدن با یکی از دوستان 
روانشناس مشورت کردم و او کمک زیادی به من کرد. به چند 
جلسه روان درمانی و مشاوره رفتم و کتاب های خوبی را که به 
من معرفی شده بود خواندم. یکی از این کتاب ها که کمک 
زیادی به من کرد تا ارتباط سالمی با فرزندم برقرار کنم کتاب 

»بچه هایمان به ما چه می آموزند؟« بود.
»بچه هایمان  می کند.  معرفی  و  می آورد  را  کتاب  هیجان  با 
به ما چه می آموزند؟ درس هایی درباره لذت زندگی، عشق و 
هشیاری« نوشته پیرو فروچی، ترجمه مهسا ملک مرزبان، نشر 

نی.
جالب ترین نکته این کتاب برایش این است که نویسنده برخالف 
معادالت  پی  در  بچه ها  درباره  روانشناسی  کتاب های  دیگر 
معمول روابط بچه ها و پدر و مادرها نیست و نمی خواهد به ما 
یادآوری کند چه نکاتی را باید به بچه هایمان بیاموزیم؛ بلکه به 
آینه ای که بچه ها جلوی روی بزرگ ترها می گیرند نگاه می کند 
و می کوشد به خودانگیختگی و آگاهی اخالقی دست یابد و 
در نهایت به اصالح خود و رفتارهای نادرست ناخودآگاهش 

می رسد. فروچی، روانشناس حوزه کودک و نوجوان از تجربیات 
پدرانه خود با دو فرزندش در نوشتن این کتاب بهره زیادی برده 
است. او رفتار والدین و کودکان را تحلیل و بررسی می کند و 
با زبانی طناز و گیرا مخاطب را به دنیای پر از عشق، صداقت، 
انرژی و معصومیت کودکان می برد. برخالف دیگر کتاب های 
روانشناسی در این کتاب برای هر واکنش کودکان یک راهکار 
کتاب  این  نگارش  با  فروچی  نمی شود.  ارائه  دستورالعمل  و 
قصد داشته پدر مادر بودن را به والدین یادآوری کند و این به 
معنای آموزش دائمی و اصالح کودکان نیست. بلکه به معنای 
لذت بردن از تربیت و رشد کودک به همراه یادگیری از آ نهاست. 
بچه داری یک راه باارزش برای تغییر و لمس خوشبختی است. 
کتاب مملو از شوخی و مثال های ملموس دررابطه با واکنش 

کودکان در برابر حرف های پدر و مادرشان است.کتاب را ورق 
می زند و نام چهارده فصل آن را می خواند: توجه، فضا، گذشته، 
بازی،  هوش،  صبر،  قدردانی،  زوج،  واقعیت  اینی،  تو  هویت، 

معصومیت، اراده، عشق و تشکر و سپاس.
روی  را  دوست داشتنی اش  دختربچه  درحالی که  لبخند  با 
پاهایش نشانده بخشی از کتاب را با صدای آرام و دلنشینش 
می خواند: در ساحل دریا هستیم. دختربچه سه ساله ای قصد 
دارد با امیلیو دوست شود. امیلیو کمی خجالت می کشد؛ ولی 
بدش هم نمی آید. درحالی که نمی داند چه باید بکند. تاالپی 
بالفاصله  و  می زند  لبخندی  دخترک  می نشیند.  زمین  روی 
عکس العمل مشابهی به امیلیو نشان می دهد. امیلیو که انگار 
حاال راحت تر شده است از جا بلند می شود و دوباره خودش را 
روی زمین می کوبد. دخترک هم دوباره این کار را تکرار می کند. 
انگار می خواهد بگوید من عین تو هستم. ما می توانیم باهم 
دوست باشیم. بازهم امیلیو لبخند می زند و به بازی شان ادامه 
می دهند: یک بار امیلیو خودش را می اندازد و یک بار دخترک. با 
هم هماهنگ اند. اما درست وسط بازی شان مادر دخترک سر 
می رسد و با دیدن صحنه می گوید: »پاشو، باید بریم.« دخترک 

نگاه غم انگیزی به امیلیو می اندازد و با مادرش می رود.
زیبای دوستی  مراسم  آن زن  باعث می شود که  چه چیزی 
بچه ها را خراب کند؟ یک ساعت بعد او و دخترش را می بینم 
نمی خواست  اصاًل هم  و  می زنند  پرسه  در ساحل  هنوز  که 
جایی برود. شاید دلش نمی خواست دخترش آن طوری با کسی 
دوست شود. شاید برای اینکه دخترهای خوب نباید با غریبه ها 
حرف بزنند. شاید از لخت بودن امیلیو خوشش نیامد. چون دختر 
خودش مایوی دخترانه خوشگل توری پوشیده بود. هر دلیلی 
که داشت در آن لحظه حالت رسمی و خشک خودش را به 
دخترش منتقل کرد که او هم احتمااًل در آینده همان رفتار را 

خواهد کرد. چه حیف!

در شورای تخصصی معماری موزه گرمابه علی قلی آقا درباره 
پنجره معماری و کودک و نحوه اجرای آن در سال ۱۴۰۲ 

بحث و تبادل  نظر شد.
گرمابه  موزه  معماری  تخصصی  شورای  ایمنا،  گزارش  به 
فعالیت های  و  برنامه ها  بررسی  کار  دستور  با  آقا  علی قلی 
در  اقدام  این  اجرای  نحوه  کودک«  و  معماری  »پنجره 
سال ۱۴۰۲ برگزار شد. فرشیده کاوه پیشه، معمار و عضو 
گرمابه  موزه  معماری  شورای  معماری  و  کودک  کارگروه 
علی قلی آقا اظهار کرد: موضوع معماری و کودک از محورها 
و سیاست های آموزشی بسیاری از کشورهای توسعه برای 
کودکان و نوجوانان است و این کار بدین جهت مهم است 
که کودک و نوجوان توقع و نیازهای صحیح خود را از محیط 
بشناسد و بداند اگر در فضایی نیازهایش از لحاظ کاربری فضا 
برطرف نمی شود، مشکل از کجا است. او ادامه داد: امروزه 
کشورهای جهان عالوه بر مدارس و مراکز آموزشی حتی 
مراکز پژوهشی، فرهنگی و هنری هم به حوزه معماری و 
کودک توجه ویژه کرده اند و هرساله این سیاست و راهبرد 
را تقویت می کنند، به عنوان نمونه مرکز معماری شیکاگو با 
عنوان اختصار CAC برنامه ها و محورهای متعددی را در 
حوزه معماری و کودک برگزار کرده است و می کند و توانسته 
نوجوان  و  به ویژه کودکان  از شهروندان  زیادی  است جمع 
را همراه برنامه خود کنند. عضو کارگروه کودک و معماری 
شورای معماری موزه گرمابه علی قلی آقا ادامه داد: برگزاری 
برنامه و اقدامات در حوزه معماری و کودک می تواند نقش 
بسزایی در افزایش حس تعلق شهروندان به شهر داشته باشد. 
توجه  شهروندان  تعلق  افزایش حس  مصداق های  از  یکی 
به فضا و معماری های ارزشمند شهر خود است. به طورقطع 
این افزایش حس تعلق زمانی اتفاق می افتاد که سیاست ها و 

اقدامات در حوزه کودکان و نوجوانان صورت گیرد.
Á  تخریب بناهای تاریخی ارزشــمند شــهر؛

ماحصل غفلت به موضوع معماری کودک
فهیمه عقیلی، مدیر مؤسسه فرهنگی »دیگر« اظهار کرد: در 
کشور ما نسبت به موضوع معماری و کودک غفلت شده است 
و به همین خاطر اکنون بیش از هر دوره دیگر شاهد فجایع و 
تخریب بافت ها و بناهای معماری ارزشمند هستیم. او افزود: 
شناخته  دوستدار کودک  به عنوان شهر  اصفهان  که  زمانی 
شد، پروژه ای جهت آشنایی کودکان با فضاها و محیط های 
شهری اجرا شد که کارکردی نزدیک به پنجره معماری و 
کودک داشت. در این پروژه کودکان باید مشاهدات خود را 
از فضا و ساختمان های شهری در قالب یک کنفرانس برای 
سایر کودکان و نوجوانان شرکت در این طرح ارائه می کردند، 
برخالف تصور عده ای که به این اقدام نقد جدی داشتند؛ اما 
این پروژه از اثرگذاری الزم برخوردار بود و در این کارگاه ها 
کودکان تجربیات ارزشمندی را از فضا و محیط شهری با 
فرهنگی  مؤسسه  مدیر  می گذاشتند.  اشتراک  به  یکدیگر 
»دیگر« ادامه داد: اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه 
طرح  این  در  که  کودکانی  هستیم  شاهد  فعالیت  این  از 

شرکت کردند، معمارانی برجسته و بنام در ایران و کشورهای 
و  حفظ  حوزه  در  حرفه ای  در  هرکدام  یا  شده اند  مختلف 
نگهداری بناهای تاریخی ارزشمند فعالیت دارند که این امر 
کودک  و  معماری  پنجره  مشابه  پروژه های  می دهد  نشان 
شهروند  تربیت  برای  مؤثر  و  ارزشمند  سرمایه گذاری  یک 
مسئول در حوزه معماری و شهرسازی است. او تصریح کرد: 
کشورهای  به ویژه  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  امروزه 
توسعه یافته تربیت شهروند مطالبه گر به عنوان کلید توسعه 
آن شهر و کشور مطرح است که یکی از اقدامات مؤثری 
برای تربیت شهروند مطالبه گر در شهر اصفهان، تحقق پروژه 
پنجره معماری و کودک است. عقیلی تأکید کرد: آنچه در 
آموزش های کودکان و نوجوانان باید در نظر گرفت این است 
که آن فعالیت و اقدام فقط برای قشر و از طبقه خاص که از 
رفاه خوبی برخوردار هستند، نباشد؛ بلکه برنامه ها و آموزش ها 
دربرگیرنده تمام کودکان و نوجوانان از هر طبقه فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی باشد.
کودکان از درک و فهم الزم در حوزه معماری برخوردار هستند

زهرا کاظمی ثانی، مدیر خانه کودک شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: برخالف تصور عموم که فکر می کنند کودکان درک و 
فهم کامل از مفهوم معماری و بناها ندارند، باید گفت این 
گروه سنی به خوبی مباحث معماری و بناها را درک می کنند. 
او ادامه داد: در دوره های قبل وقتی خانه کودک شهرداری 
اصفهان مسابقه ای کشوری با موضوع شهر اصفهان برگزار 
می کرد، به خوبی در تمام آثار نقاشی کودکان پل ها، ساختمان 
و بناهای سنتی و تاریخی اصفهان مشخص بود که آن ها 
به چه میزان معماری و فضای محیطی برایشان قابل فهم 
و تصور است و این مفاهیم را در نقاشی های خود می آورند. 
مدیر خانه کودک شهرداری اصفهان تصریح کرد: مؤسسات 
خصوصی در حوزه گردشگری و کودک فعالیت دارند که در 
برخی از فعالیت هایشان به موضوع معماری می پردازند؛ اما 
مؤسسه یا نهادی در اصفهان وجود ندارد که به طور تخصصی 
به موضوع معماری ویژه کودکان و نوجوانان بپردازد و این 
یک خأل در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان شهر است. او 

تأکید کرد: باتوجه به اینکه برخی والدین روی ذهنیت کودک و 
فرزند خود تأثیر می گذارند، نیاز است حین انجام پروژه پنجره 
معماری و کودک والدین هم درگیر مباحث آموزشی این پروژه 

شوند تا این اقدام از اثربخشی الزم برخوردار باشد.
Á دلیل ورود به حوزه معماری و کودک

علی عطریان، رئیس شورای معماری موزه گرمابه علی قلی 
آقا اظهار کرد: به دلیل خأل در حوزه معماری و کودکان این 
شورا به این مبحث وارد شد و قصد دارد در پروژه معماری و 
کودک به مباحث آموزشی موردنیاز کودکان و نوجوانان در 
حوزه معماری بپردازد. او ادامه داد: در این اقدام قصد نداریم که 
معمار تربیت کنیم و کودکان را به تحصیل در حوزه معماری 
عالقه مند کنیم؛ بلکه هدفمان تربیت شهروند مطالبه گر در 
حوزه معماری و شهرسازی است، زیرا معتقد هستیم اگر قرار 
مؤثری صورت  اقدام  و شهرسازی  معماری  در حوزه  است 
گیرد سرمایه گذاری در حوزه کودکان و نوجوانان برای تربیت 
شهروند مطالبه گر است. رئیس اداره هنری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در پنجره 
از  بیش  نوجوانان  و  کودکان  است  قرار  کودک  و  معماری 
گذشته به فضای و محیط پیرامون خود در حوزه معماری آشنا 
شوند و اهمیت بناهای ارزشمند معماری نه فقط تاریخی حتی 
در دوران معاصر را به درستی درک کنند. او اضافه کرد: در این 
پروژه قرار است کودکان و نوجوان در قالب مدرسه تابستانه 
معماری به صورت تئوری، کارگاهی و تور بازدید نسبت به 
بناهای ارزشمند شهر خود از لحاظ معماری آشنا شوند و به 
اهمیت فضا و محیط پیرامون خود پی ببرند. عطریان افزود: 
در وهله اول این طرح در چند منطقه به صورت پایلوت اجرا 
می شود و پس از آسیب شناسی و دریافت بازخوردها این طرح 
آموزشی برای کودکان و نوجوانان هر منطقه از شهر اصفهان 
متناسب با کارکرد اجتماعی و فرهنگی آن منطقه این دوره 
فصل  ویژه  فقط  طرح  این  کرد:  اظهار  او  می شود.  برگزار 
تابستان نخواهد بود و در تمام فصول سال ادامه خواهد داشت؛ 
زیرا معتقد هستیم سیاست گذاری و اقدام فرهنگی مؤثر است 

که تداوم داشته باشد.

معاونت  حمایت  با  ایرانی  دانش بنیان  شرکت های  پاویون 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ۷ تا ۹ 

فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در کشور هندوستان برپا می شود.
در  ایرانی  دانش بنیان  شرکت های  پاویون  مهر،  گزارش  به 
هندوستان با حمایت مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و 
صندوق نوآوری و شکوفایی در نمایشگاه شهر هوشمند کشور 

هندوستان برپا می شود و شرکت های دانش بنیان می توانند برای 
توسعه بازار محصوالت خود از این فرصت مناسب بهره بگیرند. 
فناوری های  فناوری در شهرها،  ارتباطات،  بر  نمایشگاه،  این 
نوین ارتباطی در راستای برنامه های هند برای توسعه شهرهای 
هوشمند این کشور متمرکز است. نمایشگاه شهرهای هوشمند 
هند، فناوری های تحول آفرین را با ستون های کلیدی توسعه 
شهری ترکیب می کند. فناوری اطالعات و ارتباطات هوشمند، 

و  هوشمند  محیط  هوشمند،  انرژی  هوشمند،  ساختمان های 
تحرک شهری همگی از ارکان اصلی توسعه شهری هستند. 
نمایشگاه شهرهای هوشمند هند از سال ۲۰۱۵ کار خود را آغاز 
کرد و امروز به عنوان بزرگ ترین نمایشگاه و کنفرانس آسیا در 
این زمینه شناخته می شود. این رویداد بستری برای ارتباطات 
عمیق تر و راه حل های عملی برای مشکالت شهری فراهم 

می کند.

صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
اسـتان اصفهان در یادداشتی به تشـریح آخرین اقدامات برای 

مرمـت گنبد مسـجد امـام )ره( پرداخت.
متـن یادداشـت علیرضـا ایـزدی بـه ایـن شـرح اسـت: 
بی تردیـد بـا نگاهـی گـذرا بـه پیشـینه تاریخ معاصـر مرمت 
آثـار تاریخی اصفهـان درمی یابیم که آخریـن عملیات مرمت 
گنبـد عظیـم و تاریخـی مسـجد امـام )ره( )جامـع عباسـی( 
اصفهـان کـه در نـوع خـود در جهان بی نظیر اسـت از سـال 
۱۳۸۹ و پـس از درج گزارش هـای متعـددی مبنـی بـر وجود 
اعوجـاج در ترک هـای )بخش هـای( یـک تـا سـه در ضلـع 
جنـوب غـرب ایـن گنبد آغـاز شـد، لـذا از آن تاریـخ تاکنون 
عملیـات مرمت ایـن گنبد تاریخـی، فرازوفرودهای بسـیاری 
را از سـر گذرانیده، به گونه ای که در تابسـتان امسـال، انتشـار 
تصاویـری در فضـای مجـازی و سـپس رسـانه ها مبنـی بـر 
شـانزدهم  تـرک  فوقانـی  بخش هـای  در  اعوجـاج  وجـود 
گنبـد باعـث شـد تـا باتدبیـر وزیـر محتـرم میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی و همچنیـن پیگیری هـای مؤکد 
قائم مقـام وزیـر و معـاون میراث فرهنگـی کشـور، شـورای 
چهارنفـره بـا حضـور پیشکسـوتان حـوزه مرمـت کالبـد و 
تزئینـات بناهـای تاریخـی ایـران تشـکیل و بنا شـد تـا این 
شـورا ضمـن بررسـی آنچـه در طـی ۱۱ سـال گذشـته در 
خصـوص مرمت ایـن گنبد تاریخی بـروز کـرده، راهکارهای 
مناسـب را برای رفع معضالت این مجموعه تاریخی توسـط 

اعضـای ایـن شـورا ارائـه کند.
بدیهـی اسـت اعضای شـورا که شـامل مهـرداد حجازی، 
دکتـر اسـکندر مختاری، مهندس سـید مرتضی فرشـته نژاد و 
این جانـب اسـت در طـی سـه نوبـت بـا حضـور در مجموعه 
برگـزاری  )نقش جهـان( ضمـن  )ره(  امـام  میـدان  جهانـی 
جلسـات متعدد از مجموعـه گنبد به ویژه کالبـد فضای داخلی 
)دو پـوش( ایـن گنبد عظیـم بازدیـد و مسـتندنگاری اولیه از 
تمامـی بخش هـای گنبـد و حتـی سـازه اصلـی گنبدخانـه و 

سـایر بخش هـای مسـجد در ایـن مرحلـه بـه عمـل آمد.
در ایـن بازدیدهـا، اعضـای شـورا به ویژه مشـاوران بخش 
سـازه گنبـد بـا دعـوت از برخـی اسـاتید پیشکسـوت مرمت، 
مرمتگـران  نظـرات  از  بهره گیـری  بـا  تـا  کردنـد  تـالش 
حوزه هـای  در  روز  علـم  از  مناسـب  تلفیقـی  پیشکسـوت، 
معمـاری، مرمت و حوزه مرمت سـنتی پدیدآورنـد، زیرا هدف 
اصلـی اعضـای ایـن شـورا بـرای جلوگیـری از بـروز هرگونه 
اشـتباه در تصمیم گیری هـای نهایـی و در تـالش بـرای رفع 
معضـالت گنبـد که بر اسـاس مرمت هـای ۵۰ سـال اخیر بر 
روی آن ایجادشـده، ایجـاد اجماع میان اسـاتید و متخصصان 
دانشـگاهی و اسـاتید مرمتگـر سـنتی در حوزه هـای مرمـت 
سـازه و کالبد بنا و همچنین تزئینات کاشـی کاری در راسـتای 
بهره گیـری از تمامـی تجـارب موجود در حـوزه مرمت در طی 

دهه هـای اخیـر بوده اسـت.
باتوجه بـه جمع آوری نظرات اسـاتید دانشـگاهی و اسـاتید 

مرمتگـر سـنتی و در راسـتای دسـتیابی به نتیجـه ای منطقی 
از وضعیـت گنبد مسـجد امـام، اعضـای شـورا بازدیدهایی را 
نیـز از سـایر گنبدهـای بناهـای تاریخـی اصفهـان همچون 
بـرای  امـام جعفـر صـادق )ع( )چهاربـاغ(  مدرسـه علمیـه 
بررسـی تشـابه یا تفاوت سـازه ای فضـای دو پـوش این بناها 
کـه همگـی متعلـق بـه دوران صفـوی اسـت و در قالب هنر 
معمـاری مکتـب اصفهـان در سـده یازدهـم هجـری قمری 
بنـا شـده اند انجـام و فراینـد ایـن مطالعـات تطبیقـی در طی 
دو مـاه گـردآوری و در محـل پایـگاه جهانی میدان امـام )ره( 

)نقش جهـان( ضبـط و ثبـت شـد.
همچنیـن اعضای شـورا با توجـه به احتمال بـروز هرگونه 
خطـر در سـازه بنا، پـس از بررسـی های کامل بـه این نتیجه 
دسـت یافتنـد کـه در کوتاه ترین زمان ممکن عملیات اسـکن 
لیـزر و فتوگرامتـری از سـازه اصلـی گنبد انجام شـود تا بتوان 
آسـیب های احتمالـی وارده بـه سـازه گنبـد را تحلیـل و برای 

آن چاره اندیشـی کرد.
باتوجه بـه ارائـه گـزارش بازدیدهـا و نشسـت های اولیـه 
کـه تـا پایـان تابسـتان سـال ۱۴۰۱ انجام شـد و عمدتـًا این 
نشسـت ها بـر مبنـای بررسـی آسـیب های احتمالی به سـازه 
گنبـد بـوده اعضـا شـورای عالی بـه نتایجـی بـه شـرح زیـر 
رسـیدند: در برخـی بخش هـای فضـای داخلی دو پـوش و بر 
دیواره هـای گنبـد اصلـی ترک هایـی وجـود دارد کـه به نظر 

می رسـد به مرورزمـان بـروز کـرده اسـت.
بررسـی تصاویـر موجود حداقل از ابتـدای دهه ۹۰ تاکنون 
نشـان می دهـد کـه ترک هایی که بـر بدنه سـازه گنبد اصلی 
بـروز کـرده تغییـرات محسوسـی نداشـته اسـت، ایـن حـال 
همـان گونـه کـه در قبل اشـاره شـد اجـرای عملیات اسـکن 

لیـزر از سـازه اصلـی گنبد گریزناپذیر اسـت.
همچنیـن اعضای شـورا چنین نتیجه گیـری کردند که در 
رأس بخـش شـانزدهم گنبد کـه تزئینات کاشـی کاری دارای 
اعوجـاج شـده، دیواره داخلی دارای ترک اسـت کـه این ترک 

نیازمند بررسـی های کارشناسـی بیشتر است.
چنیـن  خـود  بازدیدهـای  در  شـورا  اعضـای  همچنیـن 
نتیجه گیـری کردنـد کـه عناصر چوبـی داخل دو پـوش گنبد 
دارای نواقص فراوانی هسـتند که باید هرچه سـریع تر نسـبت 
بـه تعییـن تکلیف ایـن عناصـر چوبی در مقایسـه بـا عناصر 
چوبـی دو پوش سـایر گنبدهـای بناهای تاریخـی اصفهان در 
عصـر صفـوی همچون گنبد مدرسـه چهاربـاغ تصمیم گیری 

کرد.
بااین وصـف آنچه گذشـت، گـذری کوتاه بـر فعالیت های 
اعضـای شـورای عالی نظارت بر مرمت گنبد مسـجد تاریخی 
امـام )ره( )جامـع عباسـی( بـود کـه در تابسـتان امسـال بـه 
سـرانجام رسـید، بااین وصف اعضـای شـورای عالی نظارت بر 
مرمـت گنبـد، نشسـت ها و همچنیـن نظارت های خـود را در 
پائیـز امسـال نیـز ادامـه داده انـد کـه نتایـج این نشسـت ها و 

بازدیدهـا در یادداشـت های جداگانـه ارائه می شـود.

آن  بالون های  دارد  بالون سازی که عقیده  یک شرکت 
می توانند با ماهواره ها و پلتفرم های هوایی در ارائه تصاویر 
واضح رقابت کنند، بر بازار دورسنجی به جای گردشگری 

فضایی تأکید دارد.
شرکت  نیوز،  اسپیس  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
گذشته  ماه  که  ویو  ورلد  استراتوسفری  بالون سازی 
عمومی  به صورت  را  خود  سهام  دارد  قصد  کرد  اعالم 
عرضه کند، بر سنجش از راه دور، به عنوان بازار اصلی 
خود برای چندین سال آینده تأکید دارد. این شرکت که 
در ۱۳ ژانویه اعالم کرد از طریق ادغام با یک شرکت 
به نام »leo holdiNgS CorP. ii« سهام خود را 
فوریه  سوم  در  کرد،  خواهد  عرضه  عمومی  به صورت 
یک بیانیه سرمایه گذاری را به کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار ارائه داد که اطالعات جدیدی در مورد امور مالی 
و طرح های تجاری در برداشت. ورلد ویو در این بیانیه 
گفت بر این باور است که پلتفرم بالون آن موسوم به نام 
استراتولیت می تواند با ماهواره ها و پلتفرم های هوایی در 
ارائه تصاویری با وضوح باال طی دوره های طوالنی رقابت 
کند. این قابلیت که در بیانیه توضیح داده شد، یک شکاف 
کلیدی را در بازار مربوطه پر می کند. در این بیانیه آمده 
است: ورلد ویو، تصویربرداری مداوم ۴۵ روزه از مناطق 
موردنظر را با پنج تا هفت سانتی متر فاصله نمونه برداری 
زمینی در مقابل ۳۰ سانتی متر ارائه شده توسط ماهواره ها 
نشان داده است. این شرکت می گوید که تصویربرداری 
مادون قرمز را نیز ارائه می دهد و در حال کارکردن روی 
یک محموله رادار است. در طول ارائه، ورلد ویو بر فرصت 
بالقوه ای تأکید کرد که در بازار سنجش از راه دور می بیند 
و یک بازار جهانی را تا سال ۲۰۲۷ به ارزش ۲۳ میلیارد 
دالر در بخش های گوناگون، از انرژی گرفته تا امنیت 
ملی برآورد کرد. این شرکت قصد دارد پروازهای بالون 
بخش  برای  هم  و  مشتریان  برای  هم  را  اختصاصی 
اشتراک ها ارائه کند که در آن، بالون ها را مدیریت می کند 
و داده ها را به مشتریان متعدد می فروشد. عنوان یکی 
از اسالیدها در بیانیه، با اشاره به یک فرصت بزرگ و 
روبه رشد بازار سنجش ازدور این بود: ورلد ویو یک شرکت 
برتر سنجش ازدور است. این فرصت تا حدود زیادی یک 
فرصت بالقوه برای ورلد ویو به شمار می رود. این شرکت، 
جزئیات مالی خود را در اطالعیه ماه گذشته فاش نکرد؛ 
اما در بیانیه سرمایه گذاری اعالم کرد که در سال ۲۰۲۲، 
تنها چهار پرواز بالون را انجام داده که مجموع درآمد آن 
سه میلیون دالر بوده است. ورلد ویو انتظار دارد که تعداد 
قابل توجهی  رشد  آینده،  سال  چند  در  درآمد  و  پروازها 
داشته باشد و به ۸۹ میلیون دالر درآمد از ۶۵ پرواز در 
که  می دهد  نشان  درآمدها  بررسی  برسد.  سال ۲۰۲۵ 
مالیات و استهالک در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. 
این شرکت که ۱۷ میلیون دالر درآمد و ۱۱/۶ میلیون 
دالر ضرر را برای سال ۲۰۲۳ پیش بینی می کند، اعالم 
میلیون دالری   ۷/۶ فروش  عقب ماندگی  یک  که  کرد 
برای سال ۲۰۲۳ دارد. ورلد ویو در مورد این عقب ماندگی 
توضیحی نداد؛ اما به مشارکت راهبردی با شرکت سیرا 
نوادا اشاره کرد که طی آن، سیرا نوادا حداقل تعداد پرواز 
هزینه  کرد.  خواهد  خریداری  سال  پنج  را طی  ساالنه 
حداقل تعداد پرواز ساالنه در سال ۲۰۲۳، پنج میلیون 
دالر تعیین شده است. ورلد ویو که یک دهه پیش برای 
ارائه پروازهای بالون استراتوسفری به گردشگران و تنها 
بدون سرنشین  استراتولیت های  به سوی  برای چرخش 
تأسیس شد، در اکتبر ۲۰۲۱ اعالم کرد توسعه کپسول 
فضایی کاوشگر را که می تواند ۱۰ نفر را برای پروازهای 
تا ۱۲ ساعت حمل کند، از سر خواهد گرفت. هنگامی که 
این موضوع اعالم شد، ورلد ویو گفت که بیش از ۱۲۰۰ 
مشتری سپرده گذاری کرده اند. با وجود این، اگرچه ورلد 
ویو در مورد آغاز پروازها در سال ۲۰۲۴ صحبت کرده؛ 
اما در این بیانیه، اشاره چندانی به برنامه های گردشگری 

فضایی آن نشده است. 

تأکید یک شرکت 
بالون سازی بر دورسنجی 
به جای گردشگری فضایی

وقتی از کودکان می آموزیم

طرح:هانیه سادات اخوت  اصفهان امروزدومینوی تخریب طبیعت

جعبه سیاه

 

لیال شهبازیان

توجه به آموزش کودکان در حوزه معماری 

قطعیت وجود ترک در سازه گنبد 
مسجد امام )ره( اصفهان

هندوستان میزبان فعاالن زیست بوم هوشمندسازی 
شهرها می شود


