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رئیس گروه حفاظت آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای خبر داد:

دشت های ممنوعه میزبان ۹۸ درصد منابع آبی اصفهان

Top 10 Smallest Countries In The World 2022
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رئیس پلیس راهوراستان اصفهان ازممنوعیت تردد موتورسیکلت در میدان امام )ره( خبر داد:

پلیس راه پاسدار میدان تاریخی شهر

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نجف آباد گفت: 
در آیینی با حضور، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 
نجف آباد شهردار، معاونین و مدیران شهری از خبرنگاران 

فعال در عرصه مدیریت شهری نجف آباد تجلیل شد.
مصطفی حیدری افزود: این جلسه در یک فضای صمیمی 
با حضور اکثریت خبرنگاران و مدیران رسانه های شهرستان 
برگزار شد و خبرنگاران مسائل و موضوعات مرتبط با 
مدیریت شهری را صریح و بدون مالحظه با عبدالرسول 
امامی شهردار، قربانعلی مؤمنی ریاست شورای اسالمی 
شهر و سایر مدیران شهری و اعضای شورای اسالمی شهر 

مطرح کردند و پاسخ های الزم را دریافت کردند.
وی ادامه داد: در این آیین امامی، شهردار نجف آباد با 
گرامیداشت روز خبرنگار، از تالش و همراهی خبرنگاران 
شهرستان نجف آباد در انعکاس اخبار و وقایع مجموعه 
مدیریت شهری نجف آباد تشکر کرد و اظهارداشت: 
شما عزیزان باید زینب گونه به رسالت خود عمل کنید 
و در بیان واقعیت ها و انعکاس اخبار خیر و صالح مردم 
را در نظر بگیرید. وی افزود: شهردار نجف آباد با اشاره 
به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع جهاد 
تبیین گفت بر همگان بویژه خبرنگاران واجب است در این 

راستا قدم برداشته و با الگو گرفتن از نهضت امام حسین 
علیه السالم و زینب کبری سالم اهلل علیها به جامعه امید 
ببخشند. حیدری افزود: شهردار نجف آباد از خبرنگاران 
فعال در حوزه مدیریت شهری خواست ضمن بیان نقادانه 
و راهگشای مسائل، مشکالت و چالش های شهر، بیش 
از پیش در به تصویر کشیدن و معرفی خدمات شهری و 
تالش برای تقویت امید به آینده در آحاد جامعه، پیشگام 
باشند. وی ادامه داد: امامی در بخش دیگری از سخنان 
خود از همراهی و همدلی رئیس و اعضای شورای اسالمی 
شهر نجف آباد قدردانی کرد و گفت: شورای شهر همیشه 
پشتوانه بسیار خوبی برای مجموعه مدیریت شهری بوده 
و باید تالش کنیم تا هنگامی که این ردای خدمت بر دوش 
ماست در خدمت به مردم از آن استفاده بهینه داشته باشیم 
و تا هنگامی که مشارکت اقشار مختلف جامعه باشد نتیجه 
خوبی می گیریم پس فرصت ها را مغتنم بشماریم زیرا این 

فرصت ها کوتاه و گذرا هستند.
حیدری در پایان تصریح کرد: مجموعه شورای اسالمی 
شهر، مدیریت شهری و خبرنگاران به جهت رونمایی از 
تابلوی سه راه خبرنگار به محل مورد نظر رفتند و اقدام به 

رونمایی از تابلوی این سه راه نمودند.

نشست "لهجه اصفهانی" از دیدگاه زبان شناسی 
تاریخی روز دوم شهریورماه از سوی مرکز اصفهان 
شناسی و خانه ملل برگزار می شود. مدیر مرکز 
اصفهان شناسی و خانه ملل در این باره گفت: لهجه ها 
و گویشهای هر منطقه بخشی از تاریخ و فرهنگ آن 
مکان را بیان می کند که با رویکرد علم زبانشناسی و 
بررسی تاریخی از راه ریشه شناسی واژه ها می توان به 

تاریخ استقرار اقوام در آن سرزمین پرداخت.
محمد عیدی افزود: در لهجه اصفهانی که قدمتی قابل 
توجه در ایران دارد، صرف افعال، پیشوندها و پسوندها 
و بررسی نکات دستور زبانی، پیوند این لهجه را به 
زبان و گویش ایرانیان به دوران هخامنشی، اشکانی 

و ساسانی و زبان های پارسی باستان و فارسی 
میانه می رساند.

او خاطرنشان کرد: در نخستین نشست با محوریت 
لهجه ها که در اردیبهشت ماه ازسوی مرکز اصفهان 
شناسی برگزار شد، به تنوع گویش ها و لهجه ها در 
گستره فرهنگی اصفهان پرداختیم و در این نشست، 
استاد منصور قاسمی می کوشد با ریشه یابی واژگان 

پیوندهای تاریخی گویش ها را نشان دهد.
به گفته عیدی، نشست "لهجه اصفهانی" از دیدگاه 
زبان شناسی تاریخی روز دوم شهریورماه ساعت 
۱۸ در موزه عصارخانه شاهی میزبان عالقمندان 

خواهد بود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نجف آباد خبر داد:

تجلیل شهرداری از خبرنگاران حوزه شهری 

۲ شهریورماه در نشستی صورت می گیرد:

بررسی "لهجه اصفهانی" از دیدگاه زبان شناسی تاریخی
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 افزایش جمعیت به همراه نسبت روزافزون  
شهرنشینی پیامدهای ناگواری برای شهرها در پی 
داشته است. در این میان مشکالت دیگری همچون 
انواع آلودگی ها، ترافیک، مسائل و مشکالت روانی 
و غیره کیفیت زندگی و به تبع آن زیست پذیری در 
شهرها را کاهش می دهد. در دهه های اخیر به موازات 
پارادایم های توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری، ایده 
ارتقای کیفیت زندگی که خود موجبات زیست پذیر 
بودن شهرها را موجب می شود، جای خود را درادبیات 
برنامه ریزی شهری بازکرده است. زیست پذیری به 

عنوان یکی از مباحث اساسی در پایداری شهری، به 
سیستم شهری اطالق می شود که درآن به سالمت 
اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و روانی همه 
ساکنانش توجه شده باشد. این کیفیت فضاهای 
شهری مطلوبی را در بر می گیرد که غنای فرهنگی را 
حفظ کرده و آن را بازتاب دهد. برابری، عدالت، امنیت، 
مشارکت، تفرج و قدرت بخشیدن، کلیدی هستند 
که به این مفهوم استحکام می بخشند. درعمل نیز 
عناصر زیست پذیری و پایداری کاماٌل با هم مرتبط 
هستند. هم زیست پذیری وهم پایداری در پی مسائل 

مربوط به عدالت اجتماعی، سالمت انسان وترویج 
دوستی با طبیعت وفعالیت های اقتصادی سالم 
هستند. تفاوت اساسی بین زیست پذیری وپایداری در 
زمان و دامنه آنهاست. پایداری از لحاظ زمانی طوالنی 
مدت است و با تمرکز بر اهداف بزرگ تر محیطی مانند 
کاهش اثرات آب و هوا، افزایش بهره وری انرژی و 

کاهش استفاده از منابع طبیعی همراه است.

متخصصبرنامهریزی
ومحیطزیستشهری 

عماد مطالبی
سرمقالـــه
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شهرنشینی و فرصت های پیش رو
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تالش برای مجوز تخریب بافت کهن خمینی شهر!

 تعرض به تاریخ
با اسم رمز تعریض

معاون سیاست گذاری های اقتصادی وزارت اقتصاد خبر داد:

 کاال برگ
احتماالً از مهرماه

درگفت و گو با نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد:

 اجرای طرح »مدل زیست عفیفانه«
درهفته های آتی
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با حضور محققین و متخصصین سازمان پارکها برگزار شد:

آسیب شناسی خزان تابستانه درختان 
شهر اصفهان

چهره روز

استاندار اصفهان در نشست خبری به مناسبت هفته دولت:

با همدلی و همراهی می توان 
زاینده رود دائمی داشت

2

با تأکید بر اینکه اصفهان چوب برخوردارنمایی خودش را 
می خورد، تأکید کرد: اگر ما نگران وضع اصفهان هستیم باید 

واقعیت های استان را بازتاب بدهیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 آگهى مزایده نوبت اول
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان در نظر دارد یک باب مغازه از 
مستغالت مسجد امام حسین (ع) شهرك قدس واقع در فالورجان، اتوبان 
ذوب آهن، شهرك قدس یزدآباد و یک باب مغازه از مستغالت مسجد امام حسین (ع) 
زازران را براى مدت یک سال شمسى به اجاره واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 1401/6/1 لغایت پایان وقت ادارى 1401/6/17 به صورت 

حضورى به اداره اوقاف مراجعه یا با شماره 37424500 تماس حاصل فرمایند.
شناسه: 1368096 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فالورجان

مستغالت مسجد امام حسین (ع) شهرك قدس واقع در فالورجان، اتوبان 



در شـــهر
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مدیـر سـتاد دیـه اسـتان اصفهـان 
از آزادی 7 هـزار و 45 زندانـی 
جرائـم غیرعمـد بـه همـت خیـران 
نوعدوسـت اصفهانـی در ده سـال 

گذشـته خبـر داد.
اسـداله گرجـی زاده، مدیـر سـتاد دیه 
اسـتان اصفهان با اشـاره بـه آزادی 7 
هـزار و 45 زندانی جرائـم غیرعمد به 
همت خیران نوعدوسـت اصفهانی در 
ده سـال گذشـته اظهـار داشـت: بـه 
غیر از ۳5۰ زندانـی جرائم غیرعمدی 
کـه از ابتـدای سـال جـاری در قالب 
برگـزاری جشـن های گلریـزان مـاه 
رمضان و برپایـی پویش های مردمی 
در مناسـبت های مختلـف ملـی و 
مذهبـی از بنـد رهایـی یافته انـد، از 
فروردیـن سـال ۹۰ تـا آخریـن مـاه 
قـرن پیـش 7 هـزار و 45 محکـوم 
مالـی و بدهـکار دیـات غیرعمـد 
یـا  کارگاهـی  از حـوادث  ناشـی 
سـوانح رانندگی از بند حبـس رهایی 

نـد. فته ا یا
وی افـزود: سـال ۱۳۹۱ بیشـترین 
تعـداد آزادی هـا رقـم خـورده و بـه 
همـت نیکـوکاران نیک اندیش زمینه 
آزادی ۸4۳ مددجـوی واجـد شـرایط 
فراهـم شـده اسـت و در ادامـه ایـن 
فهرسـت سـال های ۱۳۹7 و ۱۳۹5 
قرار دارند که بـه طور مسـتقل در هر 
کـدام از ایـن سـال ها به همت سـبز 
خیـران 75۳ محکـوم غیـر بزهـکار، 
پـس از طـی فرآینـد رسـیدگی و اخذ 
آخرین اسـتعالم های ثبتـی و قضایی 
از بنـد آزاد و بـه آغـوش گـرم جامعه 

ند. بازگشـته ا
•  ۸۸ درصـد زندانیان حمایت 

شـده محکومان مالی
گرجـی زاده بـا اشـاره بـه اینکـه ۸۸ 
درصـد زندانیـان حمایـت شـده را 
محکومـان مالـی شـامل می شـوند، 
بیـان کـرد: در دهـه گذشـته 77۰ 
ننـده بدهـکار دیـه و  زندانـی را
۱۰7 محکـوم بـه پرداخـت دیـات 
کارگاهـی یا شـبه عمد بـه همت این 
نهاد مردمـی از بنـد نجـات یافته اند 
که در مقایسـه با آمـار 4 هـزار و ۶4 
نفـری زندانیان ناشـی از صدور چک 
یـا سـفته و البتـه محکومـان ۲ هزار 
و ۱۰4 نفـره بدهکار تعهـدات مهریه 

یـا نفقـه در اقلیـت هسـتند.
مدیـر نمایندگـی سـتاد دیـه اسـتان 
اقدمـات  از  تقدیـر  بـا  اصفهـان 
حبـس زدای اشـخاص حقیقـی و 
حقوقی در راسـتای کاهـش جمعیت 
کیفـری زندان هـا گفـت: بـا وجـود 
در  گرفتـه  صـورت  تالش هـای 
حـوزه آزادی زندانیـان نیازمنـد امـا 
بـه دلیـل جهـل بـه قانـون و البتـه 
مشـکالت معیشـتی حـادث شـده 
بـر آحـاد جامعـه، هم اکنـون هـزار 
و 77 زندانـی جرائـم غیرعمـد در 
تحمـل  اصفهـان  زندان هـای 
حبـس می کننـد کـه از ایـن تعـداد 
۱۰4 پرونـده در اولویـت رسـیدگی 
قـرار دارنـد و بـا تکمیـل تحقیقـات 
امیـد اسـت بـه برکـت کمک هـای 
مادی و معنـوی نیکوکاران اسـتانی 
و کشـوری ایـن مددجویـان اغلـب 
عائله منـد نیـز از بنـد رهایـی یابنـد.

آزادی 7 هزار زندانی 
غیرعمد در یک دهه 

گذشته

مدیر ستاد دیه استان اصفهان 
خبر داد:

 یلدا توکلـی  بـا حضـور اسـاتید و متخصصین 
دانشـگاه اصفهان، صنعتـی اصفهـان، آزاد، مراکز 
تحققیـات کشـاورزی و متخصصیـن سـازمان 
پارکهـا برگزار شـد. کارگـروه تخصصی »آسـیب 
شناسـی علـل کلـروز و خـزان زودرس درختـان 
ارائـه راهکارهـای مدیریـت آن« بـه منظـور 
بهـره گیـری از دانـش و تجربیـات صاحبنظـران 
تخصص هـای مختلـف علمی، بـا حضـور اعضاء 
هیات علمی دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتی معتبر 
اسـتان، مدیران و کارشناسـان حوزه فضای سـبز 
و خدمـات شـهری شـهرداری اصفهـان برگـزار 
گردیـد. در ایـن نشسـت تخصصـی بـه تفصیـل 
بـه سـوابق اقدامـات سـازمان پارکهـا و فضـای 
سـبز شـهرداری اصفهـان کـه بـر اسـاس نتایـج 
پروژه هـای پژوهشـی پیشـین ایـن سـازمان یـا 

دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی کشـور انجـام 
گرفتـه، پرداختـه شـد کـه فعالیت هـا و اقدامـات 
انجام شـده توسطسـازمان پارک ها و فضای سـبز 
از سـوی متخصصان حاضر در جلسـه تأیید گردید 
و عنـوان شـد و خـزان زودرس حادث شـده برای 
درختـان چنار، یـک معلـول ناشـی از اثـر چندین 
عامـل مختلـف بـوده و فراتـر از مـوارد مدیریتـی 
فضـای سـبز از جمله بسـتر کاشـت، تغذیـه گیاه، 
آبیـاری و غیـره می باشـد و ایـن عارضـه مختص 
شـهر اصفهـان نبـوده و رفـع آن صرفـًا بـا تغییـر 
مؤلفه هـای تحت اختیار سـازمان یاد شـده میسـر 

. شـد نمی با
در این جلسـه گزارش مربوط به تغییر اقلیم شـهر 
اصفهان نیز توسـط جنـاب آقای دکتر مسـعودیان 
عضـو محتـرم هیئـت علمـی دانشـگاه اصفهـان 

ارائـه گردیـد کـه مبیـن افزایـش یـک درجـه ای 
متوسـط دمای حداکثـر در چهل سـال اخیر )بیش 
از دو برابـر الگوی مربـوط به سـرعت تغییرات دما 
در اسـتاندارد جهانی( می باشـد همچنین در همین 
مدت تعداد روزهای دارای دمـای باالی ۳۹ درجه 
سـانتی گـراد افزایـش نیم درصدی داشـته اسـت 
که متعاقبًا موجـب کاهش رطوبت نسـبی گردیده 
اسـت. با توجه بـه ادامه رونـد این تغییـرات، پیش 
بینـی می شـود زوال تدریجـی نـه تنهـا بـرای 
درختـان چنـار بلکـه در مـورد سـایر گونه هـای 

گیاهـی موجـود در فضای سـبز نیـز رخ دهد.
همچنیـن در ایـن کارگـروه افزایـش میـزان 
آلودگی هـای شـهر اصفهان نیـز از جملـه عوامل 
مؤثـر بـر ضعـف و زوال درختـان سـطح شـهر 
بویـژه چنـار برشـمرده شـد و نقـش آلودگی های 

مـدرن نظیـر میـدان مغناطیسـی حاصـل از 
زیرسـاخت های الکترونیکی شـهر بر ایـن عارضه 

غیرقابـل انـکار قلمـداد گردیـد.
کلیـه حاضرین در جلسـه اذعـان داشـتند علیرغم 
اهمیـت درختـان چنـار سـطح شـهر اصفهـان از 
جنبه هـای مختلـف )ماننـد نمـاد میـراث کهـن، 
جنبه هـای زیبایـی شناسـی و ...(، می بایسـت 
سیاسـت گذاری هـای آتـی مدیریـت فضـای 
سـبز شـهری در جهت عـدم کاشـت مجـدد این 
گونه و اسـتفاده از گونه هـای مقاوم و حتی بسـیار 
مقاوم بـه شـرایط اخیـر شـهر اصفهـان بـه ویژه 
فاکتورهـای اقلیمـی بـوده و نگهـداری درختـان 
چنار صرفًا معطـوف به عرصه های دارای شـرایط 
خاص مانند چهاربـاغ و خیابان هـای قدیمی مانند 

عبـاس آبـاد، کمـال اسـماعیل و ... گردد.

با حضور محققین و متخصصین سازمان پارکها برگزار شد:

آسیب شناسی خزان تابستانه درختان شهر اصفهان

روابط عمومی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد اصفهان )خوراسـگان( اعالم 
کرد: دوره توانمندسـازی دانشـجویان فعال فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی 
دانشـجویان سراسـر اسـتان اصفهان موسـوم به حامیم از امـروز به مدت 
۲ هفتـه بـا حضـور دانشـجویان دختر و پسـر و بـه میزبانـی این دانشـگاه 

برگـزار می شـود.
رییـس دفتر نهـاد نمایندگی مقـام معظم رهبری در دانشـگاه های اسـتان 
اصفهـان، روز شـنبه در مراسـم آغـاز بـه کار دوره فرهنگی حامیـم که در 
دانشـگاه آزاد این اسـتان برگزار شـد، گفت: ایـن دوره و دوره های مشـابه، 
فرصتی بـرای جوانان مشـتاق کار تشـکیالتی و رقابت علمـی و فرهنگی 

. ست ا
حجت االسـالم والمسـلمین مرتضـی خوشـنویس زاده اضافه کـرد: رهبر 
معظـم انقالب در دیـدار سـاالنه خود بـا دانشـجویان در بهار سـال ۹۸، به 
بیان چهار نقطـه اصلـی گام دوم انقالب پرداختنـد و با بیـان عناصر اصلی 
و الزامـات اجرایی آن، راهـکار اصلی برون رفت از شـرایط کنونـی را توجه 
و اجرای برنامه هـا و پیوسـت های فرهنگی با محـور قـرار دادن این بیانیه 

خواندند.
وی، شـناخت صحنـه، شـرایط کشـور و سـایر توانمندی ها را از نخسـتین 
شـرایط حضـور خوانـد و اظهـار داشـت: بـر اسـاس بیانـات رهبـر معظم 
انقـالب، حلقه هـای میانی بایـد از خـود ملـت و برای شـناخت مسـائل و 
حل معضالت کشـور در صحنه حضـور یابنـد و در این میان، دانشـجویان 
و نیـروی جـوان دانشـجویی از عظمت قابـل توجهـی برخوردار هسـتند.

حجت االسـالم خوشـنویس زاده اظهار امیـدواری کـرد: این قـدم در آغاز 
محکـم برداشـته و مقدمه ای اسـتوار بـرای اقدامات مشـابه بعدی شـود و 
جوانان و دانشـجویان مشـتاق کار فرهنگی و تشـکیالتی با حضـور خود، 
تغییرات و پیشـرفت های مورد انتظار رهبری از قشر دانشـجو را رقم بزنند.

رییس دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان اصفهـان نیـز در این مراسـم گفت: 
نیروی جـوان و دانشـجو، صاحـب ناب ترین و بهتریـن ایده ها و دانشـگاه، 
بسـتری برای پرورش اسـتعدادها، خالقیـت و روحیه معنـوی، اعتقادی و 

مهارتی آنهاسـت.
پیام نجفـی خطـاب بـه دانشـجویان حاضـر در ایـن طرح افـزود: شـما با 
همفکری و تعامل با دانشـجویان سراسر اسـتان، می توانید بهترین الگوها 
را برای جامعه و بمنظور توسـعه علمی و پژوهشـی کشور اسـتخراج کنید.
به گـزارش ایرنا، طـرح »حامیم« امسـال با هـدف تقویت نقـش محوری 
دفاتر نهـاد معظم رهبـری در راهبری فعالیت هـای فرهنگی در دانشـگاه، 
تقویت بنیـه اعتقادی و فکری دانشـجویان فعـال فرهنگی سیاسـی، امید 
آفرینی و تقویت نشـاط و روحیـه فعالیت های جمعی، تقویـت انگیزه برای 
نقش آفرینـی در سـال تحصیلـی و حضـور میدانـی در دانشـگاه ها برگزار 

می شـود.
اصفهـان بـا حـدود ۲۰۰ هـزار دانشـجو، هفـت هـزار و ۲۰۲ عضـو هیات 
علمی و ۱۸۰ دانشگاه و موسسـه آموزش عالی، دومین اسـتان دانشگاهی 

کشـور است.

اجرای طرح دوره توانمندسـازی دانشجویان فعال 
فرهنگی، سیاسـی، اجتماعـی با عنـوان »حامیم« 
)حلقه هـای میانـی( بـه همـت نهـاد نمایندگـی 
مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه ها و مشـارکت 

دانشـگاه های اسـتان در اصفهـان آغاز شـد.

 اجرای طرح »حامیم«
در اصفهان آغاز شد

با هدف توانمندسازی دانشجویان؛

گزارش

بـا تأکیـد بـر اینکـه اصفهـان چـوب 
برخوردارنمایـی خـودش را می خـورد، 
تأکیـد کـرد: اگـر مـا نگـران وضـع 
اصفهـان هسـتیم بایـد واقعیت هـای 

اسـتان را بازتـاب بدهیـم.
سـیدرضا مرتضـوی در نشسـتی بـا 
خبرنـگاران برگـزار شـد، بـا اشـاره به 
اینکـه رویکرد دولـت سـیزدهم توجه 
به آحـاد مـردم در نقاط مختلف کشـور 
اسـت، اظهـار کـرد: سـعی کرده ایم با 
برنامه ریزی، در سـفرهای شهرستانی 
و بـا اولویـت مناطـق محروم بـه همه 
بخش هـای اسـتان توجـه داشـته 
باشـیم، در این زمینه تاکنون ۱۲ سـفر 
و نزدیـک بـه ۳77 مصوبـه داشـته ایم 
و تـالش کرده ایـم در نقـاط مختلـف 
اسـتان با حضـور دسـتگاه های اداری، 
مسـائل و مشـکالت مناطق بررسی و 

اقدامـات الزم انجام شـود.
وی بـا بیـان اینکـه برخـی مصوبـات 
سـفرهای شهرسـتانی اجـرا شـده و 
برخی درحـال انجام اسـت، گفـت: در 
برخی شهرسـتان ها شـاهد پیشـرفت 
مصوبـات تـا ۶۰ درصـد هسـتیم و در 
ادامـه مسـیر بایـد همـه مصوبـات به 

سـرانجام برسـد.
اسـتاندار اصفهان بـا بیـان اینکه یکی 
دیگـر از حوزه هایـی کـه بـر روی آن 
تمرکز کرده ایم حوزه اقتصادی اسـت، 
تصریـح کـرد: در شـرایطی دولـت را 
تحویـل گرفتیـم کـه وضعیـت ناگوار 
بـود و در اسـتان اصفهـان تعـداد قابل 
توجهی بنـگاه راکد اقتصادی داشـتیم 
کـه برنامه ریـزی منسـجمی بـرای 

بازگردانـدن آن هـا انجـام دادیم.
مرتضوی بـا اعـالم اینکـه ۲۱۹ واحد 
راکـد اقتصـادی را بـه چرخـه تولیـد 
بازگرداندیـم، افـزود: از ۹5۰ واحـد 
تولیـدی و کشـاورزی رفع گرفتـاری و 
برای حـدود ۶ هـزار نفر اشـتغال ایجاد 
شـد. همچنین 7 هـزار میلیـارد تومان 
تسـهیالت بانکـی در قالـب سـرمایه 

ثابـت و تولیـد پرداخـت کرده ایـم.
وی ادامـه داد: نزدیـک بـه یـک هزار 

و 7۳۰ کسـب و کار خـرد و طرح هـای 
خوداشـتغالی مورد حمایت قرار گرفتند 
و نزدیک به هـزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
تسـهیالت بانکـی پرداخـت و حـدود 
۲ هـزار و 7۰۰ اشـتغال در ایـن بخش 
ایجاد شـد. اسـتاندار اصفهان بـا تأکید 
بـر اینکـه از پروژه هـای پیشـران در 
بخـش اقتصـادی غفلـت نکرده ایـم، 
افزود: هر هفته بـا وزرا، معاونان رئیس 
جمهـور و رئیـس جمهـور جلسـات 
متعـددی داشـته ایم. برخـی کارهـای 
ایـن دوره شـاهکار بـود کـه جـای 
قدردانـی از بخش های مختلـف دارد و 
باعث شـد برخـی گره های چنـد دهه 
حل شـود. از جمله الحـاق اراضی علی 
آباد کلنـگان کـه مـدت زیـادی برای 
مردم مشـکالتی به وجـود آورده بود و 
با الحـاق آن بعـد از 47 سـال هـزاران 
خانـواده ایـن منطقـه آرامـش پیـدا 
کردند، همچنین ابـالغ طرح تفصیلی 
شـهر کاشـان بعـد از ۱۰ سـال، ارائـه 
خدمات از سوی شـهرداری در شهرک 
شـهید کشـوری، استانداردسـازی ۲ 
هزار کالس درس و سـاخت و تکمیل 

۱۰۱ طـرح آموزشـی در اسـتان.
وی بـه نهضـت ملی مسـکن اشـاره و 
اظهـار کـرد: سـهم اسـتان ۲۰۳ هزار 
واحد مسـکونی اسـت کـه یعنـی باید 
هر سـال بـرای حـدود 5۰ هـزار واحد 
مسـکونی برنامه ریزی کنیم و در پایان 
ایـن مـدت سـهم اسـتان را بـه نتیجه 
برسـانیم. در ایـن راسـتا بالـغ بـر 4۲۰ 
هزار نفر در اسـتان ثبت نـام کردند و در 
پاالیشـی که انجام شـد، ۱۳۰ تـا ۱4۰ 
هزار نفـر از ثبـت نامی ها فعاًل شـرایط 
اسـتفاده از ایـن طـرح را داشـتند و در 
ادامه بررسـی مجدد انجام خواهد شـد.

مرتضوی ادامـه داد: جلسـات کارگروه 
بازآفرینـی شـهری به صورت مسـتمر 
نـگاه  و تـالش می شـود  برگـزار 
متـوازن داشـته باشـیم، در ایـن زمینه 
مشـوق هایی هـم درنظـر گرفتـه 
می شـود کـه تـالش می کنیـم منجر 

بـه حواشـی بعـدی نشـود.

وی در مـورد مسـئله آب اصفهـان نیز 
گفـت: در پروژه هـای آب رسـانی، 
اقدامـات متعـددی انجـام داده ایـم تـا 
طـرح جامعی کـه رئیـس جمهـور در 
سـفر هیئت دولت دربـاره آن صحبت 
کرد و در جلسـات متعدد تأکید داشـت، 
به سـرعت جلـو بـرود. وزارت نیـرو در 
ایـن زمینـه کمک هایـی کـرد و طرح 
جامـع انتقـال آب مراحل نهایـی خود 
را اخیـراً طـی کـرده و در دسـتور اجـرا 
قـرار گرفتـه اسـت. اسـتاندار اصفهان 
با بیـان اینکـه اگـر بـرای آب رسـانی 
شرب به اسـتان اصفهان اطالع رسانی 
نمی کنیم از سـر غفلت نیسـت، تأکید 
کرد: سیاست ما این اسـت که در حوزه 
آب کمتـر حـرف بزنیم و بیشـتر عمل 
کنیم. سامانه دوم آب رسـانی اصفهان 
از مدت هـا قبـل در جریـان بـود، ولـی 
بـه بهره بـرداری نرسـیده بـود، امـا 
هفتـم خـرداد ۱4۰۱ وارد مـدار شـد و 
بـا ظرفیـت هـزار و ۶۰۰ لیتر بـر ثانیه، 
تزریـق آب شـرب در شـبکه اسـتان را 
شـروع کرد. اگرچه این همـه نقص ها 
را جبـران نمی کنـد و بایـد ظرفیت آن 
افزایش پیـدا کنـد. وی افـزود: اگر بی 

صدا کار می کنیـم برای این اسـت که 
حواشـی بـه وجـود نیایـد، درحالی که 
عدم اطالع رسـانی مـا ایـن ذهنیت را 
بـه وجـود آورده کـه حـواس مدیریت 
اسـتان نیسـت، امـا هسـت و بـه طور 

جـدی پیگیر هسـتیم.
اسـتاندار اصفهـان بـا اشـاره بـه طرح 
جامعی که مـورد تأیید و دسـتور رئیس 
جمهـور اسـت، ادامـه داد: این طـرح با 
چند محور شـروع شـده و به سـرانجام 
می رسـد؛ بخشـی مدیریـت پسـاب 
اسـت که سـعی شـده مدیریـت ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب پسـاب برای تعادل 
بخشـی به حوزه و جایگزینی مصارف 
صنعـت برنامه ریـزی شـود. کاهـش 
مصـرف و تغییر الگوی کشـت از دیگر 
اهـداف ایـن طـرح اسـت کـه بالـغ بر 
صـد میلیـون متـر مکعـب ظرفیـت 
ایجـاد می کنـد. همچنیـن بـا اجـرای 
برخـی طرح هـای متوقف شـده، مثل 
کوهرنـگ ۳ کـه در دسـت اجراسـت، 
تالش شـد با پمپـاژ آب از مسـیر تونل 
در حـوزه ذخیـره سـازی آب در سـد 
کمـک شـود و برنامه ریـزی شـده که 
ایـن آب بـه چرخـه اضافـه شـود. خط 

انتقـال آب از دریـا هـم از سـال ها قبل 
در دسـتور کار بـود، ولـی هیـچ اتفاقی 
نیفتاده بـود، اما با تغییر تیـم، این پروژه 
را فعـال کرده ایـم و پـروژه بـه مرحلـه 
کلنگ زنـی و اجرا رسـیده و در روزهای 

آینـده آغـاز می شـود.
وی ادامـه داد: پـروژه دیگـر انتقـال 
آب از منابـع جنـوب اسـتان اسـت که 
می توانـد کمـک قابـل توجهـی برای 
احیای زاینـده رود باشـد و این موضوع 
در مرحلـه مطالعات مسـیر بـرای اجرا 
اسـت. سـعی می کنیم باتوجه به تأکید 
و تعهد وزارت نیـرو، اجرای ایـن پروژه 

تا چندمـاه آینـده آغاز شـود.
مرتضـوی سـاماندهی زاینـده رود و 
جلوگیـری از برداشـت های غیرمجـاز 
طـرح  پروژه هـای  جـزو  نیـز  را 
جامـع برشـمرد و افـزود: کمیتـه ای 
برنامه ریـزی شـده کـه به صـورت 
مشـترک بـا اسـتان چهارمحـال و 
بختیـاری جلسـه داشـته باشـیم. اگـر 
رسـانه ها در بخش برداشـت غیرمجاز 
از چاه هـا کمـک کنند، بـا اجـرای این 
پروژه هـا، می توانیم جریـان دائمی آب 

را بـه زاینـده رود برگردانیـم.

با همدلی و همراهی می توان زاینده رود دائمی داشت
استاندار اصفهان در نشست خبری به مناسبت هفته دولت:
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پژوهشگر اصفهانی، جایزه جهانی »۳۰ آموزشگر زیر ۳۰ 
سال« در حوزه حفاظت از پرندگان و توسعه و آموزش پرنده 

نگری، را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان ابراهیمی پژوهشگر ۲۸ 
ساله، یکی از برندگان جایزه ۳۰ آموزشگر زیر ۳۰ سال 
در سال ۲۰۲۲، مؤسس انجمن حفاظت پرندگان آوای 
بوم از شهر اصفهان است که بخاطر فعالیت های خود در 
زمینه حفاظت از پرندگان، توسعه و آموزش پرنده نگری 

و آموزش محیط زیست، توانست این جایزه را کسب کند.
آموزش پرنده نگری و حفاظت پرندگان در ۱۱ استان 
کشور، تأسیس انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم، تربیت 
ده ها پرنده نگر حرفه ای و … از جمله فعالیت های این 

پژوهشگر اصفهانی است.
جایزه جهانی »۳۰ آموزشگر زیر ۳۰ سال« این جایزه 
بوسیله انجمن آموزش محیط زیست آمریکا )naaee( با 
 )Forest Service( همراهی سازمان جنگل بانی آمریکا

 )GEEP( و سازمان مشارکت جهانی آموزش محیط زیست
به ۳۰ نفر از افراد زیر ۳۰ سال که بیشترین نقش را در 
آموزش محیط زیست در دنیا داشته اند. این جایزه از سال 

۲۰۱۶ در دنیا اهدای می شود.
نان منتخب در این برنامه به شبکه متخصصین  جوا
NAAEE وارد می شوند و از آن پس با اشتراک گذاری 
تجربیات خود به ارتقا سطح آموزش ها در حوزه محیط 

زیست در سراسر جهان کمک می کنند.

 جایزه جهانی »۳۰ 
آموزشگر زیر ۳۰ سال« 
سهم اصفهان شد

کسب جایزه جهانی آموزش محیط زیست 
توسط پژوهشگر اصفهانی

خبر روز
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 اخبـار اصفهـان  رئیـس پلیـس راهـور 
اسـتان اصفهان بـا اشـاره بـه ممنوعیـت تردد 
موتورسـیکلت ها در پیـاده راه میـدان امـام )ره( 
شـهر اصفهان بر لـزوم همـکاری مسـئوالن، 
شـهروندان و کسـبه در اجرای این طـرح تأکید 

کـرد.

محمدرضـا محمـدی رئیـس پلیـس راهـور 
اسـتان اصفهان بـا بیان اینکـه تبلـور فرهنگ 
اصیـل اصفهـان در میـدان تاریخـی امـام )ره( 
ایـن شـهر نمـودار اسـت، اظهـار داشـت: تردد 
موتورسـیکلت ها در میـدان تاریخـی حضـرت 
امام )ره( کـه محل تـردد گردشـگران داخلی و 

خارجی اسـت به هیچ عنـوان زیبنـده پایتخت 
فرهنـگ و تمـدن ایران اسـالمی نیسـت.

وی از اجـرای طـرح ممنوعیـت ورود و تـردد 
موتورسـیکت در این میدان و برخورد قاطعانه با 
متخلفان خبر داد و افزود: تردد موتورسـیکلت ها 
در ایـن میدان بـه تهدیدی بـرای عابـران پیاده 
تبدیل شـده و گالیه و شـکایت شـهروندان در 

این خصـوص را در پی داشـته اسـت.
محمدی بیـان کـرد: بـا این حـال رسـیدگی و 
سـاماندهی به وضعیـت موجـود نیازمند همت 
جمعی از جانب مسـؤوالن شـهری، شهروندان 
و کسـبه ای کـه در ایـن میـدان فعالیـت دارند، 
اسـت و باید همـه در اجرای این طـرح به پلیس 

کمـک کنند.
رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهان بـر لزوم 
در نظر گرفتـن پارکینگ های اطـراف میدان و 
محدوده بـازار بـرای پارک موتورسـیکلت ها به 
ویژه موتورسـیکلت کسـبه این میدان با شرایط 

ویژه تأکیـد کرد.

وی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود 
عنـوان کـرد: در پـی انتشـار خبـری در فضای 
مجازی مبنـی بر حـذف و کاهش مبالـغ جرائم 
رانندگی در شـورای حـل اختالف به مناسـبت 
هفتـه فراجـا و سـؤاالت متعـدد شـهروندان در 
ایـن خصـوص بـه اطـالع عمـوم می رسـانیم 
که چنین چیـزی صحت نداشـته و ایـن خبر از 

اسـاس کذب اسـت.
محمـدی ادامـه داد: شـهروندانی کـه نسـبت 
بـه تخلفـات رانندگـی خـود اعتراضـی دارنـد، 
می توانند بـه واحدهای رسـیدگی بـه اعتراض 
در پلیـس راهنمایی و رانندگی سراسـر اسـتان 

مراجعـه کننـد.
رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان خاطـر 
نشـان کـرد: بـه شـهروندان توصیـه می کنیم 
اخبـار مربـوط بـه ایـن پلیـس را از سـایت 
خبرگزاری پلیس و رسـانه های معتبـر دریافت 
کرده و به اخبار منتشـر شـده در سایت های غیر 
معتبـر و شـبکه های اجتماعـی اعتمـاد نکنند.

رئیس پلیس راهوراستان اصفهان ازممنوعیت تردد موتورسیکلت در میدان امام )ره( خبر داد:

پلیس راه پاسدار میدان تاریخی شهر
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شهرستان

Isfahan News

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس 
در  خبرنگاران  اینکه  بر  تاکید  با  کاشان 
تنویر افکار عمومی همواره نقش بسزایی 
دارند، گفت: اصحاب رسانه با افکارسنجی 
و تولید محتوا کمک حال تصمیم گیران و 

تصمیم سازان نظام سالمت باشند.
یک  هم اندیشی  آیین  در  نمکی  میثم 
به  مبتال  بیماران  حامی  خیریه  موسسه 
سرطان در کاشان، از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه خواست که با تولید محتوای متنی 
و چند رسانه ای نسبت به جذب هدیه ها و 
نذرهای مردم به خیریه ها به ویژه برای 

کمک به بیماران سرطانی اقدام کنند.
برنامه های  از  بخشی  اختصاص  وی، 
موسسه های  معرفی  به  را  کاشان  رادیو 
خیریه برای ارتقای سالمت و همچنین 
معرفی افراد نیکوکار و خیران سالمت این 

شهرستان خواستار شد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس 
موسسه  کرد:  نشان  خاطر  کاشان 
امدادگران عاشورا با نام رومیکا که برگرفته 
از عبارت »رویش امید کاشان« است، در 
این شهرستان  بیماران سرطانی  کاهش 

تالش مجدانه ای داشته است.
وی اظهار داشت: از خبرنگاران و اصحاب 
تهیه  با  می رود  انتظار  کاشان  رسانه 
گزارش، اخبار و محتوا مرتبط با بیمارهای 
سرطان،  انواع  خصوص  به  مختلف 
آحاد  به  موقع  به  و  درست  اطالع رسانی 

مردم انجام دهند.
نمکی، غربالگری و پیشگیری از بیماری 
در  مهم  مولفه های  جمله  از  را  سرطان 
بیماری  این  جدی  آسیب های  کاهش 
با آگاه سازی  دانست و گفت: خبرنگاران 
علمی  آموزش های  ارائه  و  موقع  به 
و  کارشناسان  نظر  از  بهره گیری  با  البته 
متخصصان این حوزه می توانند در کاهش 

بیماری های سرطان تاثیرگذار باشند.
مدیر عامل موسسه حامی بیماران مبتال به 
سرطان کاشان )امدادگران عاشورا( نیز در 
این نشست گفت: اکنون به طور میانگین 
هر سه روز یک بیمار به جمع مبتالیان 
به سرطان این شهرستان افزوده می شود.

موسسه  افزود:  تمدنی  سیدمحسن 
امدادگران عاشورا از زمان تأسیس )سال 
را  نفر  و ۵۵۵  تاکنون یک هزار   )۱۳۸۹
قرار  خود  حمایتی  خدمات  پوشش  زیر 

داده است.
 ۱۵ به  نزدیک  وجود  به  اشاره  با  وی 
گفت:  کاشان  در  نادر  و  خاص  بیماری 
موسسه حامی بیماران مبتال به سرطان 

قصد کمک به این بیماران نیز دارد.
 Multiple( اس  ام  بیماران  شمار  وی، 
sclerosis( کاشان را ۵۲۰ نفر اعالم و 
اضافه کرد: دست کم هزینه هر نسخه 
از این بیماران ۱۰ میلیون تومان است و 
تاکنون هیچ سازمان مردم نهاد و یا هیات 
و تشکلی برای این گروه از بیماران اقدامی 

انجام نداده است.
است  ناتوان کننده  بیماری  یک  اس،  ام 
تأثیر قرار داده  که مغز و نخاع را تحت 
و باعث از دست دادن کنترل افراد، دید، 
در  می شود.  )بی حسی(  حواس  و  تعادل 
بیماری ام اس اعصاب مغز و نخاع توسط 
شبکه ایمنی بدن آسیب می بینند، که به 

این اختالل بیماری خودایمنی می گویند.
بیمار  هشت  وجود  از  ادامه  در  تمدنی 
 )Epidermolysis bullosa( پروانه ای 
در کاشان خبر داد و گفت: در یک منطقه 
یک خانواده دارای ۲ بیمار پروانه ای است.

اپیدرمولیز بولوزا )به  یا  بیماری پروانه ای 
 )épidermolyse bulleuse فرانسوی: 
انگلیسی:  )به  بولوسا  اپیدرمولیزیس  یا 
)ای بی:   ))Epidermolysis bullosa
بافت های  در  ارثی  بیماری  یک   )EB
غشای  و  پوست  در  که  است  پوستی 
این  شیوع  می کند،  تاول  ایجاد  مخاطی 

بیماری یک در ۵۰ هزار نفر است.
تغییر  تا کشنده  از مالیم  بیماری  شدت 
می کند، این بیماری از یک جهش ژنتیکی 
در  می شود.  ایجاد  کالژن  یا  کراتین  در 
رخ  نژادی  و  قومی  گروه های  تمامی 
می دهد و به طور مساوی بر مردان و زنان 

اثر می کند.
به  پوست  بیماری  این  نتیجه  در 
کوچکترین  و  می شود  شکننده  شدت 
پوستی  الیه های  آسیب  یا  اصطکاک 
را جدا کرده و ایجاد تاول می کند. افراد 
ریسک  معرض  در  بیماری  این  دچار 

سرطان پوست هستند.

رئیس اداره فرهنگ کاشان خواستار شد:

خبرنگاران کمک حال 
نظام سالمت با تولید 

محتوای مناسب

گفت و گو
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نماینـده مـردم نطنـز در مجلس شـورای اسـالمی گفـت: انتظار ما 
از قـوه قضائیـه این اسـت که گزارش ارائه شـده تحقیـق و تفحص 
فـوالد مبارکـه را بـه طـور دقیـق و مسـتند بررسـی و بـر اسـاس 

قانـون بـا تخلف متناسـب با جـرم برخـورد کند.
• ضـرورت برخـورد قـوه قضائیـه بـا متخلفان فسـاد 

فـوالد مبارکـه متناسـب بـا جرم
 رحمـت اهلل فیروزی پـور، نماینـده مـردم نطنـز در مجلس شـورای 

اسـالمی در گفت وگـو بـا خبرنگار فـارس در اصفهـان در ارتباط با 
انتشـار گـزارش تحقیـق و تفحـص در فـوالد مبارکـه اظهـار کرد: 
این گزارشـی که توسـط مجلس تهیه شـده اسـت باید توسـط قوه 
قضائیـه مـورد بررسـی قرار گیـرد و اگر تخلفی صورت گفته اسـت 

افـراد متخلف را مجـازات کند.
وی تصریـح کـرد: یکـی از آثـار خـوب ایـن گـزارش تحقیـق و 
تفحـص ایـن اسـت کـه مدیـران در هرجایی هسـتند بایـد مراقب 

باشـند کـه در چارچـوب قانـون عمـل کننـد تـا از فسـاد و رانـت 
جلوگیـری شـود.

• انتظـار مـا از قـوه قضائیـه: بررسـی گـزارش ارائـه 
شـده را بـه طـور دقیق و مسـتند

فیروزی پـور خاطرنشـان کـرد: انتظـار ما از قـوه قضائیه این اسـت 
کـه گـزارش ارائه شـده را به طور دقیق و مسـتند بررسـی کند و بر 

اسـاس قانـون با تخلف متناسـب بـا جرمش برخورد شـود.

نماینده مجلس:

قوه قضائیه با متخلفان فساد 
فوالد مبارکه متناسب با جرم 
برخورد کند

درست در همان روزی که توضیحات عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سوی نمایندگاِن امضاکننده 
طرح استیضاِح وی شنیده می شود مجوز تعریض ۲۰ مترِی خیابان 
حقوقی  مجلس،  امور  معاونت  سوی  از  خمینی شهر  در  بخشداری 
بدنه  باالدستی و نظرات  استان ها و برخالف قوانین و مصوبات  و 
کارشناسی به مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان ابالغ می شود! ماجرای تالش ها برای دریافت مجوز 

تخریب بافت تاریخی خمینی شهر از این قرار است که...
خمینی شهر یکی از قدیمی ترین سکونت گاه های مجاور اصفهان واقع 
در منطقه تاریخی ماربین است. سیروس شفقی در کتاب خود به 
از  عده ای  کوچ  مقارن  که  است  معتقد  اصفهان«  »جغرافیای  نام 
میالد  از  قبل  دوم هزاره چهارم،  نیمه  در  اصفهان  منطقه  ساکنان 
مسیح، آبادی های کوچکی در محل فعلی شهر اصفهان و سرتاسر 
زاینده رود وجود داشته که با آمدن عده ای از شمال به فالت مرکزی، 
بر جمعیت آن ها افزوده شد و محل های جدیدی به وجود آمده است؛ 
بر این اساس می توان قدمت اولین کانون های جمعیتی این خطه را 

به دوران قبل از اسالم مربوط دانست.
این شهر را در گذشته به نام سدژ یا سده می شناختند. منطقه ای بسیار 
حاصلخیز، با قنات ها و جوی های قدیمی و پرآب. برخی نویسندگان 
معتقدند که در دوره ساسانیان سه دژ به نام های گاردژ، دیمیردژ و 
کهندژ در این شهر وجود داشته است که به همین دلیل این شهر 
را سده به معنای سه دژ نامیده اند. سده در ابتدا شامل سه بخش به 
نام های فروشان )پریشان یا پروشان یا پرشون(، خوزان )خیزون( و 
ورنوسفادران )بن اسفون( بوده است. هسته های تاریخی این شهر 
»جوی بازارهای« منحصربه فردی داشته که محل دادوستد مایحتاج 
مردم به صورت ثابت و هفتگی بوده و تا امروز نیز این بازارها فعالیت 
خود را ادامه داده اند؛ دوشنبه بازار در فروشان، پنجشنبه بازار در خوزان 

و چهارشنبه بازار در ورنوسفادران از آن جمله اند.
تحوالت  سایر  با  همگام  گذشته  سده های  در  تاریخی  بافت  این 
شهرسازی،  در  مدرنیسم  آغاز  و  مشروطیت  ابتدای  در  شهرسازی 
اول قرار می گیرد و خیابان های  تغییرات دوران پهلوی  دستخوش 
می اندازد،  نقش  شهر  پیکره  بر  رضاشاه  دوران  صلیبی شکل 
خمینی  امام  و  بوعلی  ولیعصر،  نام های  با  امروزه  که  خیابان هایی 
شناخته می شوند. خیابان ولیعصر به موازات محور تاریخی دوشنبه بازار 
و به فاصله ۱۰۰ متر از شمال آن احداث می شود که به مرورزمان ابتدا 
خدمات دولتی و سپس مغازه های جدید بدنه خیابان را فراگرفته و 
بازار جدید سده، در کنار بازار سنتی شهر شکل می گیرد. تحوالت 
شهرسازی در دهه ۵۰ با احداث رینگ ترافیکی جدید، سرعت رشد 
شهری  رینگ  این  می سازد.  دوچندان  را  شهری  ساخت وسازهای 
سه هسته تاریخی شهر را دوباره می شکافد تا عبور اتومبیل را به 
هسته های تاریخی شهر سهل تر کند. این تغییر جدید با تحوالت 
توسعه  موجب  و  و ۶۰ همراه شده  دهه ۵۰  در  نیز  جمعیتی شهر 
افسارگسیخته بافت شهری در پهنه باغات تاریخی مابین هسته های 

سکونتگاهی می شود.
شهرِی  توسعه  الزامات  و  جدید  قوانین  به  توجه  با   ۷۰ دهه  در 
برنامه ریزی شده، طرح جامع خمینی شهر در سال ۱۳۷۶ مصوب شد 
ابالغ می شود.  به شهرداری  در سال ۱۳۸۲  آن  تفصیلی  که طرح 
پیشین  تخریب های  امتداد  در  شهری  طرح های  این  متأسفانه 
قرارگرفته و در فضای فکری دهه ۷۰ بدون در نظر گرفتن هرگونه 
شد.  تصویب  و  تهیه  تاریخی  بافت های  در  شهرسازی  مالحظات 
خیابان هایی همچون مرکزی، خوزان، بخشداری و درب محکمه از 
آن دست محورهایی هستند که به صورت شریانی از مراکز تاریخی 
بازنگری  زمان  در  باید  را  افسوس  این  اوج  می کردند.  عبور  شهر 
طرح جامع در دهه ۹۰ دید. زمانی که علی رغم ابالغ محدوده بافت 
تاریخی، نه تنها این روند متوقف نشد بلکه خیابان های جدید دیگری 
توسط  و در سال ۱۳۹۶  تکه تکه شده، تحمیل  بافت  این  پیکر  بر 
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به شهرداری جهت اجرا ابالغ 
شد. این موضوع که چگونه یک طرح شهری در این سطح و باوجود 
قوانین متعدد و بررسی های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با 
این حجم تخریب در بافت تاریخی مصوب و ابالغ می شود، جای 
میراث  حامی  گروه های  مغایرت ها  همین  اما  دارد؛  فراوان  بحث 
فرهنگی را از سال ۱۳۹۹ واداشت که به مطالبه گری برای جلوگیری 

از تخریب ها بپردازند.
در همین راستا اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
به  نامه خود خطاب  تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در  استان اصفهان در 
شهردار خمینی شهر درخصوص خیابان بخشداری، با اشاره به ابالغ 
تاریخی در سال ۱۳۸۸ و همچنین مصوبه شورای  بافت  محدوده 
عالی شهرسازی و معماری ایران در سال مبنی بر حفظ اصالت و 
یکپارچگی بافت های تاریخی که هرگونه ایجاد معبر شریانی جدید 
و یا تغییرات در نقش و عملکرد و عرض شبکه معابر و بازگشایی 
معبر جدید یا حذف معابر موجود در بافت تاریخی مغایرت اساسی 
است، با هرگونه احداث خیابان در محدوده بافت تاریخی خمینی شهر 

مخالفت کرد.
خوشبختانه این تالش ها به برگزاری جلسات متعدد در کمیته فنی 
شماره ۳ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اواخر سال ۱۴۰۰ 
اجرا و  توقِف  تیرماه ۱۴۰۱  در جلسه مورخ ۲۹  نهایتاً  منجر شد و 
شورایعالی  توسط  تاریخی  بافت  محدوده  در  جامع  طرح  بازنگری 
شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که این مصوبه، ۲۶ مرداد 
درخصوص  که  مصوبه  این  از  بخشی  در  است.  ابالغ شده   ۱۴۰۱
اقدامات اجرایی صورت گرفته در بافت تاریخی خمینی شهر ازسوی 
دبیر  و  معماری  و  شهرسازی  معاون  مالواجرد،  صادق  فرزانه 
مرتضوی،  سیدرضا  به  ایران  معماری  و  شهرسازی  شورای عالی 
استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان ابالغ 
شده، آمده است که »به منظور پیشگیری از ادامه تخریب های ثانویه 
حاصل از احداث خیابان مرکزی و شهدای خوزان و ضرورت بهبود 
وضعیت محیط زندگی ساکنین، الزم است ساماندهی و مرمت بدنه 
معابر و بافت پیرامون آن ها توسط شهرداری و با همکاری اداره کل 
راه و شهرسازی و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و بر مبنای 
قالب طرح  در  احیاء  و  مرمتی  فنی  راهکارهای  و  ضوابط حفاظتی 

موضعی انجام شود.«
همچنین در بخش دیگری از این مصوبه تأکیدشده است: »تا زمان 
تصویب طرح تفصیلی محدوده بافت تاریخی، ضروری است کلیه 
توافق، صدور مجوز و  از هرگونه  نهادهای ذیربط محلی  مراجع و 
ایجاد تعهد، تملک و تخریب و اقدام اجرایی در راستای تعریض و 

بازگشایی معابر در محدوده بافت تاریخی خودداری کنند.«
برگزاری  با  و هم زمان  اواخر سال ۱۴۰۰  از  که  در حالی است  این 
از  برخی  محوریت  به  شورای عالی   ۳ شماره  فنی  کمیته  جلسات 
نماینده مردم  نقدعلی،  اعضای شورای اسالمی شهر و محمدتقی 
خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی، درخواست رفع مشکالت 
عبور و مرور و ترافیک محل و حقوق مکتسبه ایجادشده برای مالکین 
به واسطه طرح های پیشین، مطالبه بازگشایی خیابان »بخشداری« 
در مراجع مختلف مطرح می شود. نکته دیگر این است که خیابان 

بخشداری در طرح تفصیلِی پیشین با عرض ۲۰ متر و بدنه تجاری 
در سال ۱۳۸۲ به شهرداری ابالغ شده است که تا این تاریخ تنها 
حدود ۱۰ پالک از مجموع ۱۱۰ پالک درگیر، بر اساس آن طرح 
عقب نشینی کرده اند. البته شهرداری، مدعِی انجام توافقات بیشتری 

است که ظاهراً هنوز عملیاتی نشده است.
این درخواست ها به دلیل اینکه با مخالفت های مکرر میراث فرهنگی 
استان اصفهان روبرو بود، با پیگیری های نماینده مردم خمینی شهر 
به وزارت میراث فرهنگی کشیده شد  در مجلس شورای اسالمی 
که پس از بازدید سیدهادی احمدی، مدیرکل حفظ و احیای بناها، 
محوطه ها و بافت های تاریخی کشور از بافت تاریخی خمینی شهر، 
جلسه ای با همین مضمون در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در محل 
و  شهر  شورای  نماینده  شهردار،  حضور  با  فرهنگی  میراث  وزارت 
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
برگزار شد. بر اساس صورت جلسه تنظیم شده مقرر شد با محوریت 
اجرای  توقف  ضمن  اصفهان،  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
درخواست های  و  اجراشده  خیابان های  وضعیت  جدید،  خیابان های 
شهرداری به صورت کارشناسی بررسی شده و همچنین تهیه طرح 

ویژه بافت تاریخی از وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.
همچنین در نامه علی دارابی، قائم مقام میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشور به فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و 
معماری و ودبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ ۱۹ 
تاریخی  بافت  از  اردیبهشت ۱۴۰۱ درخصوص طرح ویژه حفاظت 
خمینی شهر نیز با اشاره به قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های 
فرهنگی تاریخی، آمده است که طرح تفصیلی شهر در محدوده بافت 
و  حفاظت  ویژه  به طرح  حفاظتی  رعایت مالحظات  با  را  تاریخی 

احیای بافت تاریخی تغییر یابد.
با توجه به پیگیری های مکرر نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی، علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی 
طی نامه ای ضمن اشاره به کلیه مفاد قانونی، وظایف آن وزارتخانه را 
در خصوص محدوده های مصوب بافت تاریخی برای وی تبیین کرده 

و اقدامات و مکاتبات صورت گرفته را گزارش می دهد.
فرهنگی  میراث  کل  اداره  مذکور،  صورت جلسات  مفاد  اجرای  در 
اولویت  به  توجه  با  اصفهان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
خیابان های  تکلیف  تعیین  برای  شهرداری  جانب  از  اعالم شده 
مرکزی، شهدای خوزان و بخشداری، از محورهای مذکور و بناهای 
واقع در مسیر، بازدید کرده و طی نامه ای نظر کارشناسی خود را به 
شهرداری اعالم می کند. در این نامه ضمن اشاره به پیگیری های 
مکرر نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی جهت 
احداث خیابان بخشداری و علی رغم تعارض با قوانین باالدست و 
به جهت تسهیل  مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، صرفاً 
عبور و مرور ساکنین، پیشنهاد حداکثر عرض ۱۲ متر و بدون امکان 

ساخت تجاری در مجاورت آن به شهرداری اعالم می شود.
پس ازآن در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ شورایعالی شهرسازی و معماری 
ایران در این خصوص تشکیل جلسه داد که به توقف اجرا و بازنگری 
طرح جامع در محدوده بافت تاریخی رأی می دهد. از این تاریخ به بعد 
و با بهره گیری از فاصله زمانی برگزاری جلسه تا ابالغ مصوبه، در روز 
۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ یعنی دو روز پس از برگزاری جلسه، مهران زینلیان، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و سایر اعضای 
مؤثر کمیسیون ماده پنج استان مانند فرمانداری، میراث فرهنگی، 
اداره راه و شهرسازی و شهرداری از سوی نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس شورای اسالمی جهت بازدید دعوت می شوند و درنتیجه، 
طی نامه ای درخواست نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی جهت اجرای خیابان بخشداری با عرض ۲۰ متر مطرح شده 
با  را  نیز موافقت خود  استانداری  امور عمرانی  و معاون هماهنگی 
فرمانداری  به  مردادماه ۱۴۰۱   ۳ مورخ  نامه  طی  متر   ۲۰ تعریض 

اعالم می کند.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  نامه  استناد  به  نیز  شهرداری 
 ۲۰ عرض  با  خیابان  این  بدنه  خط  تصویب  درخواست  استانداری 
متر را به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارائه کرده و جلسه بررسی 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  در  مردادماه ۱۴۰۱   ۲۴ تاریخ  در  طرح 
استان اصفهان تشکیل می شود. کمیته کارشناسی کمیسیون ماده 
پنج استان اصفهان به استناد نامه مخالفت میراث فرهنگی به شماره 
با  شد،  مطرح  قباًل  که   ۱۴۰۱ تیرماه   ۲ مورخ   ۲۸۵۸/۱۲۳/۱۴۰۱
عرض ۲۰ متر مخالفت کرده و تصمیم گیری نهایی را به جلسه اصلی 

کمیسیون ماده پنج موکول کرد.
این در حالی بود که در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱ محمدتقی نقدعلی، 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی در جلسه بررسی 
توضیحات عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی حضورداشته و 
اعتراض وی به وزیر درخصوص مصوبه کمیته کارشناسی منجر به 
صدور نامه ای از جانب جواد اوحدی، معاون امور مجلس، حقوقی و 
استان ها در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ خطاب به علیرضا ایزدی، مدیرکل 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان شد که در 
آن نامه موافقت با احداث خیابان به عرض ۲۰ متر توسط مقام عالی 

وزارت به استان ابالغ می شود.
نامه مذکور برخالف تمام مکاتبات پیشین وزارت میراث فرهنگی و 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، فاقد هرگونه دلیل حقوقی 
و کارشناسی بوده و صرفاً به طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و 
معماری ایران استناد شده است. این در حالی است که وزارت میراث 
بافت های  محدوده  در  کشور  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی 
تاریخِی مصوب در راستای تکالیف قانونی خود، باید به استناد ماده 
سه قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷، 
آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی مصوب ۱۳۸۱ و قانون حمایت 
از مرمت و احیای بافت های فرهنگی-تاریخی مصوب ۱۳۹۸ عمل 
کند. الزم به ذکر است که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز 

به ایرادات طرح جامع واقف شده و در حال اصالح آن است.
حال باید دید که چگونه احداث یک خیابان با عرض ۲۰ متری در 
فاصله ۵۰ متری خیابان موجود )خیابان ولیعصر( که درنتیجه تعریض 
تاریخی تخریب خواهند شد و دو  ارزش  بنای واجد  آن حداقل ۵ 
بنای ثبتی )مسجد و حمام درب سید( در معرض تهدید ساخت وساز 
قرار خواهند گرفت، می تواند مشکالت ترافیکی شهر را حل کند. آیا 
دلیل واقعی احداث خیابان، تسهیل عبور و مرور ساکنین است؟ آیا 
بازگشایی خیابان جدید، سایر بناها و بافت تاریخی ارزشمند سمت 
شمال را به شدت تحت تأثیر نوسازی و تخریب قرار نخواهد داد؟ 
شهرداری چگونه می تواند بدون توافق با پروانه تجاری، این خیابان 
را آزاد کند؟ آیا احداث این خیابان چیزی جز ایجاد یک بازار جدید در 
عمق بافت تاریخی است؟ با تعریض ۲۰ متری خیابان بخشداری، 

چه کسانی منتفع خواهند شد؟
که  روزی  همان  در  حقوقی  و  کارشناسی  دلیِل  چه  به  دید  باید 
توضیحات وزیر از سوی نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح شنیده 
می شود چنین مجوزی از یک معاونت غیر فنی وزارتخانه )معاونت 
مصوبات  و  قوانین  برخالف  و  استان ها(  و  حقوقی  مجلس،  امور 

باالدستی و نظرات بدنه کارشناسی صادر می شود؟!

تالشبرایمجوزتخریببافتکهنخمینیشهر!

تعرض به تاریخ با اسم رمز تعریض

گزارش تصویری

جانمایی بناهای واجد 
ارزش و ثبتِی در معرض 
خطر با تعریض ۲۰ متری 

خیابان بخشداری
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An Iranian lawmaker has 
praised the Raisi administra-
tion’s policy toward the nuclear 
talks with the West, saying that 
the administration succeeded 
in containing the West’s exces-
sive demands. 
Qudratullah Hamzeh Shalamzari 
said, “The 13th government 
had favorable and acceptable 
activities in the field of foreign 
policy to remove the sanctions 
and seriously defended the 
rights of the people.”
He added, “In the previous 
government, European and 
American countries usually put 
forward proposals in the field of 
nuclear negotiations, and Iran’s 
negotiating team responded to 
them by examining them. But 
with the formation of the 13th 
government, this procedure 
changed, and Iran presents its 
proposals and plans, and the 
Western side must respond.”
The lawmaker made the re-
marks in an interview with 
Iran’s state news agency IRNA. 
Stating that the Raisi govern-
ment defended the interests 
of the Iranian nation with in-
telligence and authority at the 
negotiation table to lift the 

sanctions, Hamzeh Shalamzari 
said, “From the beginning, the 
priority of the government has 
been to preserve the dignity 
and authority of the country, 
and with seriousness in eco-
nomic diplomacy and relations 
with the world and the region, it 
has brought changes in favor of 
Iran at the regional and global 
level.”
He continued, “The 13th gov-
ernment modified the conven-
tional procedures of the previ-
ous government based on the 
bitter experience of the JCPOA, 
did not tie the economy and 
livelihood of the people to the 
JCPOA, and curbed the exces-
sive demands of the West by 
drawing up a policy of complete 
removal of sanctions.”
He noted, “Respecting the red 
lines, protecting the interests of 
the people and protecting the 
absolute rights of the people 
brought honor and authority to 
Islamic Iran.”
The lawmaker continued, “The 
Islamic Republic has never left 
the negotiation table, it was the 
Westerners who created a cri-
sis in the negotiations by issu-
ing a resolution in the Board of 

Governors of the International 
Atomic Energy Agency. Now it 
seems that we are close to an 
agreement.”
He added, “The negotiating 
team moved within the frame-
work of the general policies 
of the establishment, and the 
important recommendations 
of the Leader of the Revolution 
were also considered by them, 
and they left an acceptable 
track record.”
Referring to the parliamentary 
strategic ratification to annul 
sanctions, he said, “Passing 
this law facilitated the work of 
the negotiators and provided 
good support to the negotiating 
team. This law armed the nego-
tiation team against the enemy. 
The actions and coordination of 
the government and the Majlis 
(Parliament) made the negoti-
ating team come to the negoti-
ating table with more strength 
in this round of talks.”
After intensive meetings and 
consultations, Iran finally sub-
mitted its response to the text 
the European Union submitted 
to Iran and called it a “final” 
draft.
The Iranian answer to the EU 

draft came amid Iranian calls 
for the U.S. to show flexibility. 
The Iranian foreign minister 
has said that Iran showed much 
flexibility and America knows 
that full well. “America knows 
very well how much flexibility 
we have shown, now it is the 
turn of the American side to be 
flexible. In the recent Vienna 
negotiations, the American side 
expressed its verbal flexibility 
on two issues. This should be 
in writing. In the third issue 
and guarantees, we must have 
America’s flexibility. If America 
shows flexibility, we will reach a 
point of agreement in the com-
ing days,” he stated.
After submitting the response, 
Iran continued its internal con-
sultations. The Supreme Na-
tional Security Council hosted 
a meeting of the members of 
Parliament’s National Security 
and Foreign Policy Commit-
tee on Tuesday. Ali Sham-
khani, Amir Abdollahian, and 
Ali Bagheri Kani attended the 
meeting. And on Wednesday, 
a closed session of Parliament 
was held with the same officials 
to discuss the situation around 
the talks in Vienna over reviving 

the 2015 nuclear deal, officially 
known as the Joint Comprehen-
sive Plan of Action (JCPOA).
Abbas Moqtadaei, who is a 
member of Parliament’s Na-
tional Security and Foreign Pol-
icy Committee, has provided 
some details about the Iranian 
response to the text submitted 
by the European Union on re-
viving the 2015 nuclear deal. 
Moqtadaei confirmed this point 
after MPs sitting on the Par-
liament National Security and 
Foreign Policy Committee held 
a three-hour meeting on Tues-
day with SNSC Secretary Ali 
Shamkhani, Amir Abdollahian, 
Bagheri Kani and chief of the 
Atomic Energy Organization of 
Iran (AEOI).
“The meeting was attended by 
the secretary of the (Supreme) 
National Security Council, and 
it was of great importance, 
because in the meeting held 
today (Tuesday), we studied 
Iranian views and visions, and 
a view was formed in order for 
the Council to be informed of 
the latest developments in this 
matter,” the lawmaker said in 
an interview with Al Alam. 
Moqtadaei stressed that the 
Parliament approved the strate-
gic law on the rights of the Ira-
nian people, and as it is known, 
it was America that withdrew 
from the nuclear agreement.
He noted that Iran had present-
ed its response to the other side 
and stressed that its rights and 
guarantees should be taken into 
account.
Moqtadaei noted that it was 
premature to talk about the 
details of the Iranian response 
that was submitted to the Euro-
pean Union. 
“In our response, we empha-
sized that the opposing party 
must meet Iran’s demands and 
the rights of the Iranian peo-
ple,” he said.

Raisi administration reined in Western excessive demands: MP

21 Iranian companies 
to showcase products 
at Russian auto exhibit
Representatives of 21 Iranian com-
panies are going to showcase over 
99 automobile parts and equipment 
at MIMS Automobility Moscow 2022 
which is due to be held during Au-
gust 22-25, an official with the state-
run Iran Khodro Company (IKCO) 
announced.
According to Amir-Abbas Farnoudi, 
since the Russian auto industry has 
been sanctioned by the west, this 
exhibition is a great opportunity for 
Iranian auto parts manufacturers to 
introduce their capacities and capa-
bilities to the Russian market, IRIB 
reported.
He noted that the main goal of at-
tending the mentioned exhibition is 
to form long-term cooperation with 
Russian car and auto parts manu-
facturers and added: “companies 
were selected to participate in this 
exhibition that have the necessary 
technology for producing auto parts 
or to offer up-to-date technical engi-
neering services so that they can op-
erate directly in the Russian market.”
According to Farnoudi, IKCO has 
also showcased one of the latest au-
tomobiles manufactured by the com-
pany called Tara in this exhibition in 
order to test the taste of Russian 
consumers.
“Iran Khodro’s goal to re-enter the 
Russian market is completely strate-
gic and planned,” he said.
“Russia is the fifth largest car con-
sumption market in the world and 
is one of the most attractive mar-
kets, with complexity and intense 
competition in the region, for this 
reason, for the last two years, stud-
ies, planning, and negotiations have 
been carried out for Iran Khodro to 
re-enter this market. And we are in 
the process of reaching good agree-
ments, which will be announced as 
soon as the results are obtained,” the 
official added.

---------------------------------------------------

Export from Khuzestan 
rises 24% in 4 months 
on year
The value of non-oil export from 
Khuzestan province, in the south-
west of Iran, rose 24 percent in the 
first four months of the current Irani-
an calendar year (March 21-July 22), 
as compared to the same period of 
time in the previous year, an official 
with the province’s customs depart-
ment announced.
Behrooz Qarehbeygi said that 5.5 
million tons of commodities worth 
$2.695 billion were exported from 
the province in the said four-month.
He named polyethylene, urea fertiliz-
er, paraxylin, steel ingot, ammonia, 
methanol, vegetables and agricul-
tural products as the main exported 
items and China, United Arab Emir-
ates (UAE), Turkey and India as the 
main exported destinations.
As previously announced by another 
official with the customs department 
of the province, the value of non-oil 
export from Khuzestan rose 75 per-
cent in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), from its 
preceding year. Gholamreza Balou-
ti-Mirza said that 17 million tons of 
commodities worth $677 million 
were exported from the province 
in the past year, indicating also 12 
percent growth in terms of weight 
year on year. He named clinker, pet-
rochemicals, service goods for fac-
tories, and vegetables as the main 
exported items and the United Araba 
Emirates, China, Brazil and European 
countries as the major export destina-
tions. The official further announced 
that 20.56 million tons of commodi-
ties worth $10.197 billion have been 
imported to the country through 
Khuzestan province in the past year, 
indicating 51 percent rise in value 
and 18 percent growth in weight year 
on year. He said that 99 percent of 
the province’s imported goods were 
basic goods, which include corn, oil, 
rice, wheat and factory raw materials, 
imported from Russia, Ukraine, Brazil 
and other countries.

‘Iran can use In-
donesia as a hub 
for marketing its 
products in ASEAN 
countries’
Indonesian Ambassador 
to Tehran Ronny Prasetyo 
Yuliantoro says Iran can use 
Indonesia as a hub for mar-
keting its products in the ASE-
AN countries.
The envoy made the remarks 
in an interview conducted 
by the Tehran Times on the 
sidelines of a ceremony to 
celebrate ASEAN Day 2022 in 
Tehran on Tuesday.
“I think we [ASEAN member 
states and Iran] have some 
great potential that can be 
developed, for instant now 
with regard to the health field 
we can have some kind of 
cooperation, you know this 
is a time that we can increase 
cooperation in health sector”, 
he stated.
“So, this is a good time and 
then I believe that here is 
some potential that can be 
still developed between ASEA 
countries and Iran”, the am-
bassador reiterated.
Speaking about trade and 
economic ties between his 
country and Iran, the official 
said, “Of course there is a lot 
of potential between Indone-
sia and Iran especially in the 
economic relation now we 
increase our cooperation in 
health sector.”
And asked about the prob-
lems in the way of bilateral 
trade, he replied, “Of course 
the challenge is how to deal 
with the payment system be-
tween the two countries; we 
have to look for the way that 
can solve the problem of pay-
ment in the future.”
ASEAN Day 2022 was cele-
brated at the place of Royal 
Thai Embassy in Tehran on 
Tuesday, attended by am-
bassadors of some of the 
member countries in Iran as 
well as some Iranian officials, 
and also officials from other 
countries, including Russian 
and Indian ambassadors in 
Tehran.
Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) is a 
political and economic union 
of 10 member states in South-
east Asia, which promotes 
intergovernmental coopera-
tion and facilitates economic, 
political, security, military, 
educational, and sociocul-
tural integration between its 
members and countries in the 
Asia-Pacific.
The association was estab-
lished on August 8, 1967 in 
Bangkok, Thailand, with the 
signing of the ASEAN Declara-
tion (Bangkok Declaration) by 
the Founding Fathers of ASE-
AN, namely Indonesia, Malay-
sia, Philippines, and Thailand.
As set out in the Declaration, 
the aims and purposes of ASE-
AN are to accelerate economic 
growth, social progress, and 
cultural development in the 
region, to promote regional 
peace, collaboration and mu-
tual assistance on matters of 
common interest, to provide 
assistance to each other in the 
form of training and research 
facilities, to collaborate for 
better utilization of agricul-
ture and industry to raise the 
living standards of the people, 
to promote Southeast Asian 
studies and to maintain close, 
beneficial cooperation with 
existing international organi-
zations with similar aims and 
purposes.

 As Ankara and Tel Aviv moved on to 
normalize ties, pundits have looked 
at Turkey as a country that is trying 
to have its cake and eat it too.
The Israeli regime and Turkey de-
clared full normalization of relations 
and the return of their ambassadors 
to Ankara and Tel Aviv on Wednes-
day.
The announcement brings a four-
year diplomatic crisis between Tur-
key and the regime to an end.
According to the Israeli prime min-
ister’s office, the agreement was 
struck on Tuesday during a phone 
discussion between the directors 
general of the Israeli and Turkish 
foreign ministries.
The decision to restore full dip-
lomatic representation was made 
mutually, with the Israeli regime’s 
ambassador and consul general re-
turning to Ankara and Istanbul and 
the Turkish envoy and consul gen-
eral returning to Tel Aviv and Jeru-
salem.
Turkish Foreign Minister Mevlut Ca-
vusoglu told a press conference in 
Ankara that Turkey will soon nomi-
nate an ambassador to Tel Aviv and 
that a joint economic summit will be 
hosted by Ankara and Tel Aviv in the 
coming weeks. 
However, in an odd turn of events, 
he went on to say that Ankara will 
continue to back the Palestinians.
Cavusoglu said the decision will al-
low mostly Muslim, but prominently 
secular Turkey, to lobby for Palestin-
ian interests in Gaza, and the West 
Bank including Jerusalem.
The return of ambassadors “is im-
portant to improving bilateral ties,” 
Cavusoglu said, adding, “As we have 
always said, we will continue to de-

fend the rights of Palestinians.”
This claim is in line with the claim 
of the Arab normalizers who said 
that after the normalization agree-
ments, establishing relations with 
Tel Aviv would help the Palestinian 
cause and speed up the process of 
the two-state solution. Now, after 
two years, they were not even will-
ing to celebrate the anniversary of 
the signing of the Abraham Accords 
with Tel Aviv.
Yair Lapid, the Israeli regime’s pre-
mier, spoke with Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan hours after 
the news broke out. 
Erdogan, according to the Turkish 
presidency, favors the growth of co-
operation and discussion between 
Turkey and Israel “on a sustainable 
basis and on the basis of mutual 
sensitivities.”
Over the last decade, Israeli-Turkish 
relations have been strained, most 

recently in 2018 when the U.S. relo-
cated its embassy to Jerusalem and 
Turkey removed the Israeli ambas-
sador from Ankara.
Erdogan began direct interaction 
with the regime with a congratula-
tory phone call after the regime’s 
President Isaac Herzog was inaugu-
rated in July 2021. They’ve spoken 
on the phone multiple times, and 
Herzog recently met Erdogan in An-
kara. Cavusoglu paid his first visit to 
Tel Aviv as Turkish foreign minister 
in 15 years in May.
Relations between Turkey and the 
Zionist regime have been fraught 
since the Mavi Marmara ship trag-
edy 12 years ago when Tel Aviv as-
saulted the naval fleet transporting 
humanitarian aid for Gazans under 
the name of the Freedom Fleet and 
killed ten crew members.
Erdogan’s policy of running with the 
hare and hunting with the hounds 

has long been criticized by political 
pundits. A case in point is his sep-
arate meetings with Russian Presi-
dent Vladimir Putin and Ukrainian 
President Volodymyr Zelensky.
Erdogan saw the Ukraine crisis as 
an opportunity to act on a global 
scale and bring himself closer to the 
West. As a result, efforts to promote 
talks between Moscow and Kyiv, the 
transfer of grain ships from Ukrain-
ian ports, the dispatch of drones to 
Kyiv, and the criticism of Russia’s 
actions and stances have been put 
on his agenda for months. Ankara’s 
move to normalize relations with Tel 
Aviv came as a surprise to several 
analysts.
While discussing the ongoing battle 
with Russia with Zelensky and UN 
Secretary General Antonio Guterres, 
Erdogan settled this matter with the 
Israeli regime. Some observers be-
lieve that this situation was staged 
and that Erdogan was attempting to 
demonstrate his capacity to manage 
multiple major events at the same 
time in a short period of time. This 
was not management in the dimen-
sions of expertise. Rather, it was 
deemed unacceptable to close an 
important case at an inconvenient 
moment.
Given that Turkey never truly sev-
ered links with the Israeli regime, 
either on security or economic 
level, Ankara’s choice to normalize 
relations with the regime can be 
interpreted as implying that Tur-
key never had deep-seated issues 
with the Israeli regime. Erdogan’s 
demonstration of support for Pal-
estine and Palestinians is mainly a 
media ruse to present himself as a 
good guy.

Ankara؛ A Palestine sympathizer, Israeli companion!
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Iran defeated Thailand 3-1 (24-26, 
25-13, 25-19, 25-15) in the prelim-
inary round of the 14th Asian Men’s 
U18 Volleyball Championship at the 
Iran’s Volleyball Federation Hall on 
Saturday. Iran’s Mohammadreza 
Alejalil topscored the match with 24 
points and Samphan Leklai earned 
11 points for Thailand.

Iran secured their place in the next 
year’s FIVB Volleyball Boys’ U19 
World Championship.
Earlier in the day, Japan, South Korea 
and India had booked their place in 
the semifinals.
Iran are scheduled to meet India on 
Sunday, while Japan play South Ko-
rea.

Iran into Asian 
U18 Volleyball 
Championship 
semis

TEDPIX drops 
12,500 points on 
S a t u r d a y
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), fell 
12,592 points to 1.438 million 
on Saturday.
Over 6.251 billion securities 
worth 32.429 trillion rials (about 
$115.817 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 
10,406 points, and the second 
market’s index dropped 21,805 
points.
TEDPIX rose 20,931 points (0.2 
percent) in the past Iranian cal-
endar week (ended on Friday).
As reported, 40.58 billion secu-
rities worth 228.555 trillion rials 
(about $816.267 million) were 
traded through 1.874 deals at 
the TSE in the past week.
The number and value of traded 
securities rose 30 percent and 
34 percent, respectively, while 
the number of deals increased 
114 percent in the past week 
from the preceding week.
TSE is one of the four Irani-
an stock exchanges, the other 
three ones are Iran Mercantile 
Exchange (IME), Iran Energy 
Exchange (IRENEX), and Iran’s 
over-the-counter (OTC) mar-
ket, known as Iran Fara Bourse 
(IFB).

---------------------------------------------------

21 Iranian compa-
nies to showcase 
products at Rus-
sian auto exhibit
Representatives of 21 Iranian 
companies are going to show-
case over 99 automobile parts 
and equipment at MIMS Auto-
mobility Moscow 2022 which 
is due to be held during Au-
gust 22-25, an official with the 
state-run Iran Khodro Company 
(IKCO) announced.
According to Amir-Abbas Far-
noudi, since the Russian auto 
industry has been sanctioned 
by the west, this exhibition is 
a great opportunity for Iranian 
auto parts manufacturers to in-
troduce their capacities and ca-
pabilities to the Russian market, 
IRIB reported.
He noted that the main goal of 
attending the mentioned ex-
hibition is to form long-term 
cooperation with Russian car 
and auto parts manufacturers 
and added: “companies were 
selected to participate in this 
exhibition that have the neces-
sary technology for producing 
auto parts or to offer up-to-date 
technical engineering services 
so that they can operate directly 
in the Russian market.”
According to Farnoudi, IKCO 
has also showcased one of the 
latest automobiles manufac-
tured by the company called 
Tara in this exhibition in order 
to test the taste of Russian con-
sumers.
“Iran Khodro’s goal to re-enter 
the Russian market is complete-
ly strategic and planned,” he 
said.
“Russia is the fifth largest car 
consumption market in the 
world and is one of the most 
attractive markets, with com-
plexity and intense competition 
in the region, for this reason, 
for the last two years, studies, 
planning, and negotiations have 
been carried out for Iran Khodro 
to re-enter this market. And we 
are in the process of reaching 
good agreements, which will be 
announced as soon as the re-
sults are obtained,” the official 
added.
MIMS Automobility Moscow 
2022 is an international trade 
fair for automotive production, 
aftermarket, and service Indus-
try.

Top 10 Smallest Countries In The World 2022
By: PARISA JAMADISource: https://infos10.com/smallest-countries-in-the-world/

If you are asked which are the largest countries 
of the world, then your answer will be Russia or 
China. But very few people know about the small-
est countries of the world. Do you know which is 
the smallest country in the world? Vatican City is 
recognized as the smallest country in the world, its 
area is less than one square kilometer and the pop-
ulation is also less than 1000. Here is the list of top 
10 Smallest Countries in the World in 2022 by Area.
10. Malta – 316 km2 (122 sq mi)
Malta is a small southern European island country 
made up of an archipelago in the Mediterranean 
Sea. It is located 80 km south of Italy, 284 km east 
of Tunisia and 333 km north of Libya. With a pop-
ulation of about 443,300 over an area of 316 km 
(122 sq mi), Malta is the tenth smallest country in 
the world by area and the fourth most densely pop-
ulated sovereign country.
09. Maldives – 300 km2 (120 sq mi)
Maldives is a small archipelago country in the In-
dian subcontinent of Asia, located in the Indian 
Ocean. It is located in the south-west of Sri Lanka 
and India, about 750 km from the mainland of the 
Asian continent. 
Additionally, Maldives is one of the top 10 small-
est countries in the world in 2022 by area, which is 
also the smallest Asian country. Also, as one of the 
smallest Muslim countries by land area and with 
approximately 557,751 inhabitants, it is the second 
least populous country in Asia. 
08. Saint Kitts and Nevis – 261 km2 (101 sq mi)
Saint Kitts and Nevis is a country located in the 
eastern Caribbean Sea, consisting of two islands, 
St. Kitts and Nevis. It is eight smallest country 
in the world by 2022 with an area of 261 square 
kilometres. Thus, tourism is a major driver of the 

country’s economy. It is the only sovereign union 
in the Caribbean.
Additionally, the population of Saint Kitts and Nevis 
is approximately 53,199 (estimated July 2021) and 
has remained relatively stable for many years. 
07. Marshall Islands – 181 km2 (70 sq mi)
The 7th smallest country in the world is the island 
nation of the Marshall Islands, located in the Mi-
cronesia region of the Pacific Ocean. The country’s 
population of 59,190 people is spread over five 

islands and 29 coral atolls, which include 1,156 
isolated islands and islets. The capital and largest 
city is Majuro.
06. Liechtenstein – 160 km2 (62 sq mi)
Liechtenstein is a small German-speaking country 
located in the Alps between Austria and Switzer-
land. It is a constitutional monarchy headed by the 
Prince of Liechtenstein. 38,128 people live in the 
country. Liechtenstein has a total land area of about 
62 square miles (160 sq km). It ranks 6th among 

the top 10 smallest countries in the world by area.
05. San Marino – 61 km2 (24 sq mi)
San Marino is the fifth smallest country in the world 
in 2022, with an area 61 square kilometres (24 sq 
mi). It is a small country (and a European micro-
state) in southern Europe surrounded by Italy. 
Located in the northeastern side of the Apennine 
Mountains, San Marino covers a land area of over 
61 square kilometers. It has the fifth lowest popula-
tion of 33,931 people.
04. Tuvalu – 26 km2 (10 sq mi)
The fourth smallest country in the world is a re-
mote island nation in the South Pacific known as 
Tuvalu. Its islands are located between Hawaii and 
Australia. Tuvalu is made up of three reef islands 
and six atolls. 
03. Nauru – 21 km2 (8.1 sq mi)
Nauru is a small island country and microstate in 
Oceania in the central Pacific. It ranks third among 
the top 10 smallest countries in the world. 
02. Monaco – 2.02 km2 (0.78 sq mi)
It is bordered by France to the north, east and west. 
Monaco has an area of just 2.02 square kilometers 
(0.78 sq mi) which makes it the second smallest 
country in the world.
Additionally, Monaco is widely recognized for being 
one of the most expensive and wealthiest places in 
the world. Its official language is French. 
01. Vatican City (Holy See) – 0.49 km2 (0.19 sq 
mi)
The Holy See (Vatican City), the headquarters of the 
Roman Catholic Church, is the smallest country in 
the world in 2022. Its total area is 0.49 square kilo-
meters (0.19 sq mi). Also, it is the least populated 
country in the world with a population of just 801 
people. Most of whom are priests and nuns from 
different parts of the world.

Former Head of Iran’s Water and Pow-
er Resources Development Company 
Mohammadreza Rezazadeh has said 
the country is currently over 95 percent 
self-sufficient in dam construction.
“We are now more than 95 percent 
self-sufficient in the design and con-
struction of dams in Iran, and we only 
import some parts and equipment for 
hydropower plants,” Rezazadeh told 
IRIB on Saturday. According to the 
official, dam construction is as impor-
tant as other strategic knowledges like 
nuclear energy, nano, stem cells and 
military equipment. Mentioning the 
country’s current water shortage prob-
lems, Rezazadeh said: “In the country’s 
water sector, it is necessary to move 
towards the use of a diverse resources 
basket, such as the use of sewage, de-
salination of seawater, use of deep wa-
ter, etc.” “For example, the Persian Gulf 
coastal countries currently desalinize 
and use about 27 million cubic meters 
of seawater on a daily basis and have 
a plan to increase the figure up to 32 
million cubic meters, but our country, 
having vast beaches in the Persian Gulf 
and the Sea of Oman, only desalinizes 
about 600,000 cubic meters of water,” 
he said. Regarding the reason for the 

ending of dam construction in ad-
vanced countries and its continuation 
in Iran, he said: “They started building 
dams 70-80 years earlier than us and 
built dams in all suitable geographical 
positions, but despite the great num-
ber of dams in our country, we still 
need to build dams in some regions.” 
“From 1900 to 1909, 545 dams were 
inaugurated in the world, and the 
figure reached 7,511 in the 70s,” he 
added.
About 32 percent of the world’s dams 
are located in North America, 30 per-
cent in Asia, 19 percent in Europe, 
five percent in Africa, three percent 
in South America, and two percent 
in Australia, according to the official. 
Iran’s total dam reservoirs currently 
stand at 50.5 billion cubic meters, ac-
cording to the Energy Ministry data. 
Out of a total of 183 currently opera-
tional dams across Iran, 52 are related 
to the Caspian Sea catchment area, 12 
are based in the Urmia basin, 68 dams 
are located in the Persian Gulf and the 
Gulf of Oman watersheds, 34 dams are 
in the Central Plateau, 11 dams are in 
Sarakhs catchment basin, and another 
six dams are located across the east-
ern boundary basin (Hamoun).

Iran 95% self-sufficient 
in dam construction: expert

Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture (ICCI-
MA) has said supporting the agricultural 
sector would lead to the preservation of 
the country’s water and soil resources, 
the ICCIMA portal reported on Saturday.
Referring to the numerous challenges 
that the country is facing regarding wa-
ter and soil resources, Gholam-Hossein 
Shafeie said: “Providing bank facilities 
to support the agricultural sector will 
be effective in controlling such crises; 
so, the share of this sector from the 
country’s banking facilities should be 
improved.”
“The agricultural sector needs support 
more than ever. The food security of the 
society is dependent on this sector, and 
more attention should be paid in this 
regard,” he added.

The official noted that currently, the 
Central Bank of Iran (CBI) Money and 
Credit Council has proposed to allocate 
15 percent of the country’s banking fa-
cilities to the agricultural sector, which 
is not enough and the proposal should 
be amended considering the needs of 
this area.
Expressing regret over the allocated 
share for the agriculture sector, Shafeie 
stated: “There is no bigger and more 
complex issue than water for the future 
of the country, and determining a 15 
percent share of bank facilities for the 
agricultural sector is disastrous.”
“The capacities of this sector should 
be developed enough to minimize the 
wastage of water resources in the ag-
ricultural sector and move this sector 
towards efficiency and optimization,” 

he added.
Over the past few years, Iranian Agricul-
ture Ministry has been allocating a sep-
arate credit line for the mechanization of 
the agriculture sector every year.
Back in April, the head of Iran’s Agri-
cultural Mechanization Development 
Center said some 50 trillion rials (over 
$178.1 million) is going to be allocat-
ed for the mechanization of the coun-
try’s agricultural sectors in the current 
Iranian calendar year 1401 (started on 
March 21).
According to Kambiz Abbasi, if the 
mentioned funding is provided the Ag-
ricultural Mechanization Development 
Center will be able to increase the total 
amount of facilities provided to farmers 
for the purchase of agricultural machin-
ery by 25 percent.

 Head of Iran’s Importers Group and 
Representatives of Foreign Companies 
(Import Association) Alireza Managhe-
bi said on Saturday that stable regu-
lations and infrastructure should be 
prepared to be able to successfully use 
cryptocurrencies for imports, Tasnim 
news agency reported. Stating that the 

use of cryptocurrencies for imports 
can be useful if the right structure is 
created and used, Managhebi said: 
“Our concern is that this new trend 
could lead to the creation of rent for a 
certain group.” “The question is, has 
the government developed consistent 
regulations for the cryptocurrency 

uses so that they will not change within 
two months and the businessmen ac-
tive in this field will not be harmed?” 
he said.
Mentioning the beginning of the official 
use of cryptocurrencies for imports as 
of late September, the official said the 
claim that this measure would imme-

diately end the dollar dominance in the 
Iranian market is not very accurate be-
cause the dollar has its own place and 
cryptocurrencies also have their own 
place in the market. “It is necessary to 
train people for using this new technol-
ogy in the country and have stable laws 
in this regard,” the official added.

‘Stable regulations must be prepared to use cryptocurrencies for imports’

Supporting agri-
cultural sector 

to help water, soil 
preservation: IC-

CIMA head
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رئیس گـروه حفاظـت آب زیرزمینی 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان 
گفـت: تنهـا ۲ درصـد از منابـع آبـی 
اسـتان در ۸ دشـت آزاد قـرار دارد و 
۹۸ درصـد از منابـع آبـی اصفهان در 

دشـت های ممنوعـه اسـت.
مینـا بگی رئیـس گـروه حفاظت آب 
زیرزمینـی شـرکت آب منطقـه ای 
اصفهان اظهار داشـت: از مجموع ۲۱ 
هـزار و ۷۸۱ حلقه چـاه آب غیرمجاز 
در اسـتان اصفهان، ۱۰ هـزار و ۲۴۷ 
حلقه چـاه غیرفعـال و متروکه اسـت 
و ۱۱ هـزار و ۵۵۲ حلقه چـاه کمتر از 

یک لیتر بـر ثانیـه آبدهـی دارند.
وی بـا بیـان اینکـه ۷۵ درصـد از 
چاه هـای غیرمجـاز اسـتان کمتـر از 
۲۰ متر عمـق دارند، افزود: برداشـت 
سـالیانه از چاه های غیرمجاز اسـتان 
بـه طـور متوسـط نزدیـک بـه ۴۳۰ 
میلیـون مترمکعـب بـوده امـا بـا 
توجـه بـه شـرایط خشکسـالی ایـن 
برداشـت ها بـه مراتـب کمتـر شـده 
زیـرا در واقـع آبـی در آبخـوان برای 
بهـره بـرداری باقـی نمانـده اسـت.

بگـی با اشـاره بـه وجـود ۴۱ هـزار و 
۲۶۷ حلقه چـاه مجاز در این اسـتان، 
گفـت: مجـوز تخلیـه سـاالنه ایـن 
تعـداد چـاه ۳ هـزار و ۲۰۰ میلیـون 
مترمکعـب اسـت امـا بـا توجـه بـه 
شرایط خشکسـالی هم اکنون ۱۸۰۰ 
میلیـون مترمکعب در سـال توسـط 
ایـن چاه هـا در اسـتان برداشـت 

. د می شـو
• چاه هـای حریمـی حوضـه 
زاینـده رود آبدهـی الزم را 

ندارنـد
رئیس گـروه حفاظـت آب زیرزمینی 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان بـا 
بیان اینکـه از این تعـداد چـاه مجاز، 
۴ هـزار و ۴۵۲ حلقـه چـاه حریمـی 
در حوضـه زاینـده رود اسـت، بیـان 
کرد: مجـوز برداشـت این تعـداد چاه 
حریمـی ۱۶۰ میلیـون مترمکعـب 

در سـال صـادر شـده امـا این هـا 
نصف ایـن میـزان یعنـی حـدود ۸۰ 
میلیون مترمکعب در سـال برداشـت 
می کننـد، زیـرا در ایـن سـال ها 
رودخانه جـاری نبـوده کـه چاه های 

حریمـی آبدهـی داشـته باشـند.
وی بـا اشـاره بـه وجـود ۴ هـزار و 
۳۵۹ حلقـه چـاه حریمـی غیرمجـاز 
در حوضـه زاینـده رود بیـان کـرد: از 
ایـن تعـداد چـاه غیرمجـاز در حریم 
رودخانـه ۱۴۰۰ حلقـه غیرفعـال و 

متروکـه اسـت.
بگـی بـا بیـان اینکـه چاه هـای 
حریمـی بـه شـدت بـه جریـان 
رودخانـه وابسـته اند، گفـت: ایـن 
چاه ها اگر عمق کمی داشـته باشـند 
صددرصـد بـه رودخانـه وابسـتگی 
دارنـد و وقتـی جریـان آب رودخانـه 
برقـرار اسـت، تغذیـه می شـوند امـا 
در سـال های اخیـر کـه رودخانه ای 
وجود نداشـته و جریـان دائمی نبوده 
اسـت عمـق بسـیاری از چاه هـای 
اسـت  یافتـه  افزایـش  حریمـی 
و از منابـع آب زیرزمینـی اسـتفاده 

. می کننـد
رئیس گـروه حفاظـت آب زیرزمینی 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان 
ادامـه داد: سـفره های آب زیرزمینی 
در سـال های متمـادی بـه واسـطه 
جریـان رودخانـه تغذیه می شـده اما 
در سـال های اخیـر بـه دلیـل نبـود 
جریـان زاینـده رود بهـره بـرداری از 
منابـع آب زیرزمینی با حفـر چاه های 
مجـاز و غیرمجـاز افزایـش یافتـه و 

آبخـوان خالی شـده اسـت.
سـانتی متر   ۳۹ اُفـت   •
آب هـای زیرزمینـی در سـال 

اصفهـان در 
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه اصفهـان 
هم اکنـون اُفـت شـدید منابـع آب 
زیرزمینـی را دارد و کسـری مخـزن 
منابـع آب زیرزمینـی در این اسـتان 
حـدود ۱۳ میلیـارد مترمکعب اسـت، 

گفـت: افـت سـطح آب زیرزمینی در 
متوسـط دراز مدت ۳۹ سـانتی متر در 

سـال بوده اسـت.
بگـی بـا بیـان اینکـه در این اسـتان 
۳۵ محـدوده مطالعاتی دشـت وجود 
دارد، افـزود: از ایـن تعـداد، ۸ دشـت 
آزاد اسـت و ۲۷ دشـت بـه دلیـل 
برداشـت های بـی رویـه از منابـع 
آب زیرزمینـی ممنوعـه و ممنوعـه 

بحرانـی اسـت.
رئیس گـروه حفاظـت آب زیرزمینی 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان 
خاطرنشـان کـرد: نکتـه مهـم ایـن 
اسـت که تنهـا ۲ درصـد از منابع آبی 
اسـتان در ۸ دشـت آزاد قـرار دارد و 
۹۸ درصـد از منابـع آبـی اصفهـان 
در دشـت های ممنوعـه و ممنوعـه 

بحرانـی اسـت.
وی بـا اشـاره به اجـرای طـرح احیا و 
تعـادل بخشـی منابـع آب زیرزمینی 
به منظور جلوگیری از برداشـت های 
بی رویـه، اضافه کرد: از سـال ۱۳۸۴ 
با اجـرای این طـرح تا پایـان ۱۴۰۰، 
۷ هزار و ۹۹۰ حلقه چـاه غیرمجاز در 
اسـتان اصفهان پر و مسلوب المنفعه 
شـده که به صرفه جویی در برداشـت 

۲۲۵ میلیـون مترمکعـب آب از منابع 
زیرزمینـی کمک کرده اسـت.

بگی بـا بیـان اینکه سـال گذشـته با 
سـرعت گرفتن اجرای ایـن طرح در 
زمینـه بسـتن چاه هـای غیرمجـاز، 
۸۰۳ حلقـه چـاه پر شـد، بیـان کرد: 
تمرکز ما تنهـا بر چاه هـای غیرمجاز 
نیسـت زیـرا در سـال های گذشـته 
بـر اثـر خشکسـالی حجـم آبـی که 
از این هـا برداشـت شـده بـه شـدت 
کاهـش یافته اسـت، از ایـن رو ملزم 
بـه کنتـرل برداشـت ها از چاه هـای 

مجاز هسـتیم.
• دشـت مهیار جنوبی پایلوت 
پـروژه  اجـرای  کشـوری 

تشـکل های آبـران
رئیس گـروه حفاظـت آب زیرزمینی 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه از سـال ۱۳۹۶ تـا 
پایـان سـال ۱۴۰۰، ۳ هـزار و ۴۵۹ 
کنتـور حجمـی هوشـمند الکتـرو 
مغناطیس بـر چاه های مجاز اسـتان 
نصب شده اسـت، خاطرنشـان کرد: 
با وجـود ایـن عزمـی بـرای افزایش 
نصـب کنتورهـای هوشـمند الزم 
اسـت تـا بتوانیـم برداشـت چاه های 

مجـاز را کنتـرل کنیـم.
وی، تشـکل آب بـران را یکـی دیگر 
از پروژه هـای طـرح احیـا و تعـادل 
بخشـی منابـع آب زیرزمینـی عنوان 
کـرد و گفـت: بـرای حفـظ منابـع 
آب چـاره ای جـز سـهیم کـردن و 
مشـارکت ذی نفعـان در بخشـی از 
مدیریـت منابـع آب نیسـت؛ از ایـن 
رو دشـت مهیـار جنوبـی پایلـوت 
کشـوری اجرای پروژه تشـکل های 

آبـران شـده اسـت.
بگـی عنـوان کـرد: پایلـوت پـروژه 
مطالعاتـی بـازار آب در دشـت های 
اصفهان و کاشـان نیز انجام شـده اما 
اکنـون اوضـاع منابـع آب زیرزمینی 
بحرانی تـر از ایـن اسـت کـه تنهـا 
مطالعه کنیـم و باید اقدامـات عملی 

و اجرایـی شـود.
رئیس گـروه حفاظـت آب زیرزمینی 
شـرکت آب منطقه ای اصفهان بیان 
کرد: هـم اکنون بـرای جلوگیـری از 
تخلفات برداشـت آب حدود ۴۴ گروه 
گشـت و بازرسـی در سـطح اسـتان 
فعـال اسـت و بـرای عملکـرد بهتـر 
نیازمنـد افزایـش گروه هـای گشـت 

و بازرسـی آب هستیم.
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ــعه  ــی توس ــات اجرای ــهر از عملی ــی ش ــای خمین ــر آبف مدی
و اصــاح شــبکه های آب و فاضــاب خیابــان شــهدای 
ــاه  ــار م ــر در چه ــول ۳۴۸۰ مت ــه ط ــهر ب ــن ش ــوزان ای خ

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــدای س ابت
ــاح  ــات اص ــه عملی ــه این ک ــاره ب ــا اش ــری ب ــی قیص عل
ــا  ــر ب ــول ۱۴۸۰ مت ــه ط ــان ب ــن خیاب ــاب ای ــبکه فاض ش
ــه فرســودگی یکــی از خطــوط اصلــی جمــع آوری  توجــه ب
فاضــاب در خمینــی شــهر انجــام شــده، اظهــار داشــت: در 
ــای ۴۰۰ و ۳۰۰  ــی در قطره ــا لوله های ــه ب ــات ک ــن عملی ای
میلــی متــر و بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۲۰ میلیــارد ریــال انجام 
ــوده  ــی و اتصــات فرس ــی و فرع ــه خطــوط اصل ــد، کلی ش

ــد. ــاح ش اص
ــوع و  ــت موض ــه فوری ــه ب ــا توج ــن ب ــزود: همچنی وی اف
تقویــت فشــار در محله هــای اطــراف ایــن خیابــان، در حدود 
۲۰۰۰ متــر لولــه گــذاری در قطرهــای ۱۱۰ و ۱۶۰ میلی متر 
نیــز در ایــن خیابــان اجــرا و نزدیــک بــه ۵۰ فقــره انشــعاب 

ــز اصــاح شــد. آب نی
ــع آب  ــبکه توزی ــعه ش ــاح و توس ــه اص ــن ب وی همچنی
منطقــه خمینــی شــهر در چهــار ماهــه نخســت ســال جاری 
اشــاره و تصریــح کــرد: در ایــن مــدت ۴۶۵۰ متــر از شــبکه 
آب شــهرهای خمینــی شــهر، درچــه و کوشــک در قطرهای 
ــت. ــر اصــاح و توســعه یاف ــی مت ۴۰۰، ۲۰۰، ۱۱۰ و ۹۰ میل

مدیــر آبفــای خمینــی شــهر دربــاره اصاح و توســعه شــبکه 
ــر  ــرد: ۱۰۴۶ مت ــان ک ــز بی ــه نی ــن منطق ــاب در ای فاض
اصــاح و ۱۲۸۳ متــر توســعه شــبکه فاضــاب در قطرهای 
۵۰۰، ۳۰۰، ۲۵۰ و ۲۰۰ میلــی متــر در چهــار ماهــه نخســت 
ــه انجــام  ــی شــهر و درچ ــاری در شــهرهای خمین ســال ج

ــده اســت. ش
قیصــری بــا اشــاره بــه ایــن کــه شهرســتان خمینــی شــهر 
ــدود  ــزود: در ح ــتا اســت، اف ــک روس ــار شــهر و ی دارای چه
ــر در  ــه ۳۵۰۰ نف ــک ب ــهرها و نزدی ــر در ش ــزار نف ۳۵۰ ه
روســتای این شهرســتان از خدمــات شــرکت آب و فاضاب 

ــد هســتند. بهــره من

مدیر آبفای خمینی شهر خبر داد؛

 توسعه و اصالح شبکه های آب و فاضالب
خیابان شهدای خوزان خمینی شهر به طول ۳۴۸۰ متر

رئیس گروه حفاظت آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای خبر داد:

دشت های ممنوعه میزبان ۹۸ درصد منابع آبی اصفهان

این یـادواره بـا حضور سـید محمدرضا هاشـمی اسـتاندار سـمنان، علی اصغر 
خانی نماینده مردم شـاهرود و میامـی، امام جمعه شـاهرود و دیگر مسـئولین 
این شهرسـتان و همچنین مسـئولین ذوب آهن اصفهان، شرکت زغال سنگ 
البرز شرقی. کارگران این شـرکت و خانواده معزز شهدای شـاهرود برگزار شد.
 در ایـن یـادواره سـید رضا فاطمـی امیـن وزیر صنعـت، معـدن و تجـارت در 
ارتباطـی زنـده و تصویری، شـهدا را کـه واالترین هـدف و مسـیر را برگزیدند 
بهترین الگو برای مردم، مسـئولین نظام و تاشـگران ایران اسـامی در جهاد 

اقتصادی دانسـت.
وی با اشـاره به اینکـه عضـوی از خانواده شـهدای معـادن زغال سـنگ البرز 
شـرقی اسـت، حمایت از توسـعه این معادن را ضروری برشـمرد و گفت: یکی 
از معضات حوزه معدن عدم فعالیت مناسـب جهت اکتشـاف اسـت که برای 
رفع این مشـکل از سال گذشـته اقدامات گسـترده ای آغاز شـده و نتایج بسیار 

خوبی حاصل شـده اسـت.
وزیر صمت، سـرمایه گذاری در جهت سـاخت نیروگاه را از دیگر اقدامات مهم 
دولت طی یک سـال گذشـته ذکر کرد و گفت: با این اقدامات بـه زودی قطعی 
بـرق در بخش خانگـی و صنعـت که موجـب توقف تولیـد می شـود نخواهیم 

داشـت و امسـال هم قطعی برق بسـیار کمتر از گذشته بود.
 فاطمـی امین بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه در حوزه های خـودرو و 
تجارت خارجـی گفت: نتایـج این اقدامـات بـه زودی در بهبود معیشـت مردم 

نیز ملمـوس خواهـد بود.
بابک براتی مدیر عامل شـرکت معادن زغالسـنگ البرز شـرقی در این یادواره 
گفت: این شـرکت بیش از نیم قـرن تجربـه و سـابقه فعالیـت دارد و در دوران 
دفاع مقـدس خدمات شـایانی ارائه داده اسـت که ۹۵ شـهید گرانقـدر از جمله 

آن اسـت.
وی افزود: طی شـش ماه گذشـته طرح های توسـعه خوبی آغاز شـده است که 

بیش از بیسـت سـال به عمر این معدن می افزاید.
مدیر عامل شرکت معادن زغال سـنگ البرز شـرقی اظهار داشت: این شرکت 
هم اکنون سـومین تولید کننده زغال سـنگ کشـور است که تا سـال آینده به 

جایگاه دوم ارتقـاء می یابد.
 سید محمدرضا هاشمی اسـتاندار سـمنان نیز گفت: کشـور ما با وجود آنکه در 
منطقه ای ناامن واقع شـده امـا از امنیتی مثـال زدنی برخوردار اسـت کـه آن را 

مرهون خون شـهدا هستیم  
وی افـزود: پیشـرفت کشـور در علم و فنـاوری حاصـل روحیه جهـادی و ایثار 
اسـت و با همین روحیه که برگرفته از حماسـه سـازی شهداسـت می تـوان در 

جنگ اقتصـادی پیروز شـد.
علی اصغر خانـی نماینده مردم شـاهرود و میامـی نیز گفت: کارکنان شـرکت 
معـادن زغالسـنگ البرزشـرقی در دوران دفـاع مقـدس مردانـه پـا بـه میدان 

گذاشـتند و پنج هـزار نفـر از این شـرکت به جبهـه اعزام شـدند.
وی با اشـاره به ۹۵ شـهید و ۴۰۰ جانباز این شـرکت گفت: شـهدا به بنیانگذار 
انقـاب اسـامی، حضـرت امـام خمینـی لبیـک گفتنـد و تـا آخریـن نفس 
ایسـتادگی کردند تا امـروز بدانیـم که چگونـه باید مقاومـت کنیم تـا پیروزی 

حاصل شـود.
این نماینده مجلـس همت و تـاش کارکنان معادن البرز شـرقی را سـتودنی 
دانسـت و گفت: مهندس براتـی مدیرعامل این شـرکت از آغـاز فعالیت خود، 
اقدامـات موثری در حوزه پرسـنلی و همچنیـن افزایش تولید انجام داده اسـت 

که شایسـته تقدیر می باشـد.

بیست وهشتمین یادواره ۹۵ شهید واال مقام و سومین 
یادبود جان باختگان جبهه کار و تولید شرکت معادن 
زغال سنگ البرز شرقی ذوب آهن اصفهان در محل 

معادن زغال سنگ البرز شرقی برگزار شد.

یادواره شهدای شرکت معادن زغال 
سنگ البرزشرقی ذوب آهن اصفهان

گزارش
اسـتان  اجتماعـی  تأمیـن  مدیـرکل 
اصفهـان گفـت: کاهـش پرونده هـای 
مطروحـه در دیـوان عدالـت اداری در 
دسـتور کار تأمیـن اجتماعـی اصفهـان 

سـت. ا
مرتضـی حاجـی کاظمـی در نشسـت بـا 
معـاون دیـوان عدالـت اداری در امـور 
کار و تأمیـن اجتماعـی بـا بیـان اینکه به 
حداقـل رسـاندن پرونده هـای موجود در 
دیـوان عدالـت اداری از سیاسـت های 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی اسـت، اظهار 
داشـت: تحقق این امر نیازمنـد همراهی 
و تعامل سـازنده بـرای رفع مشـکات و 

احقـاق حقـوق مردم اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه همـه اقشـار، جامعه 
هـدف تأمیـن اجتماعی هسـتند، تصریح 
کرد: از ایـن رو خدمات به همـه این افراد 
امکان مطالبـات و طرح دعـاوی حقوقی 

را افزایـش می دهـد.
اسـتان  اجتماعـی  تأمیـن  مدیـرکل 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکه حساسـیت 
اجـرای رأی قطعـی دیـوان در سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی نهادینـه شـده اسـت، 
ابـراز داشـت: ضـرورت اجـرای رأی در 
کوتاه تریـن زمـان در دسـتور کار همـه 

همـکاران قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه طبـق سیاسـت های 
اباغـی رهبـر معظـم انقـاب تأمیـن 
را  عدالـت  تحقـق  بایـد  اجتماعـی 
تضمیـن کنـد، ادامـه داد: بـا تـاش 
تأمین اجتماعـی،  سـازمان  مجموعـه 
تعـداد پرونده هـای مطـرح مرتبـط بـا 
تأمین اجتماعـی در دیـوان عدالـت رونـد 
کاهشـی دارد و بـا اقدامـات مختلـف 
به ویـژه دربـاره موضوعـات پرتکـرار، 
سـعی مـا ایـن اسـت کـه مطالبـات 
مـردم در واحدهـای اجرایـی به درسـتی 
رسـیدگی شـود و پاسـخ گویی و اقنـاع 
مـردم را بـا جدیـت پیگیـری می کنیـم.

حاجی کاظمـی در خصـوص چالش های 
موجـود در زمینه محاسـبات سـابقه بیمه 
افراد ابراز داشـت: بیشـترین پرونده های 
مربـوط بـه سـازمان تأمین اجتماعـی در 
دیوان عدالـت اداری دربـاره موضوعاتی 
از قبیـل مشـاغل سـخت و زیـان آور، 
ادعـای سـابقه اشـتغال و اعتـراض بـه 
آرای مراجـع تشـخیص مطالبات اسـت.

• 10 درصـد دادخواسـت های 
وزارت کار متعلـق بـه اصفهـان 

ست ا
همچنیـن مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی اسـتان اصفهان در این جلسـه 
با ارائـه گزارشـی از عملکـرد ۱۴۰۰ اداره 
تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی گفت: حجم 
زیـادی از دادخواسـت ها در اسـتان 
اصفهـان در حـال بررسـی اسـت کـه 
در کل کشـور ۳۲۹ هـزار دادخواسـت 
کارگری و کارفرمایی اسـت و در اسـتان 
اصفهـان حـدود ۱۰ درصد کل کشـور را 
شـامل می شـود کـه رقـم قابـل توجهی 

اسـت
میثم مداحی افزود: ۵۱ شـعبه تشـخیص 
در اسـتان به صورت فعـال داریـم که در 
حال بررسـی اختافات کارگـر و کارفرما 
اسـت. بـا حجـم زیـاد پرونده هـای 
موجـود نیاز اسـت کـه هـم افزایـی بین 
دسـتگاهی در جهـت رفـع مشـکات و 

عملکـرد خـوب صـورت گیرد.

 10 درصد دادخواست های 
 وزارت کار متعلق به

اصفهان است

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

 مدیـرکل مدیریت بحـران اسـتانداری اصفهـان از اعزام 
دهمین اکیپ فنی و مهندسـی از اسـتان به چهارمحال و 
بختیاری بـرای کمک به تعمیرات شـبکه های آبرسـانی 

د. خبردا
منصـور شیشـه فـروش در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهر با 
اعام ایـن خبر، اظهـار داشـت: از زمـان گل آلود شـدن 
چشـمه کوهرنـگ تاکنـون ۱۴ تانکـر آبرسـانی سـیار از 
اسـتان اصفهان به اسـتان چهارمحـال و بختیـاری اعزام 

شـده است.
وی ادامـه داد: همچنیـن پنـج هـزار بطـری آب معدنـی 
یـک ونیـم لیتـری، ۱۲ هـزار عـدد آب بسـته بنـدی ۲ و 
سـه لیتری، ۲ هـزار و ۲۰۰ لیتر کلـر و ۶ هزار متـر لوله به 
همراه هشـت اکیـپ فنی و حـوادث بـا تجهیـزات کامل 

تاکنـون از اصفهـان به شـهرکرد اعزام شـده اسـت.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان در 
خصـوص نشـت خـط لولـه ۱۲ اینـچ انتقـال نفـت کوره 

)مـازوت( پاالیشـگاه بـه ایسـتگاه ریلـی راه آهـن آبنیل 
در جـاده اصفهـان سـه راهـی درچـه، گفـت: عملیـات 
بازسـازی خط لوله توسـط شـرکت خطوط لولـه نفت در 

حـال اجـرا اسـت.
شیشـه فروش افزود: در ایـن محور محدودیـت ترافیکی 
اعمـال شـده و خاک هـای آلـوده بـرای دفـن بهداشـتی 
در محـل تعیین شـده بـا نظـارت محیـط زیسـت منتقل 

می شـود.

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان:

دهمین اکیپ فنی 
آبفای اصفهان به 
شهرکرد اعزام 
شد

مدیر عامل شـرکت پاالیش نفـت اصفهان 
در جریـان بازدیـد گروهـی از صنعتگـران 
کشـور چیـن از ایـن مجموعـه گفـت: ایـن 
طرح می تواند یک زیرسـاخت اساسی برای 
شـهرک انـرژی اصفهان محسـوب شـود.

محسـن قدیـری ادامـه داد: بـا اجـرای 
۸۰ کیلومتـر خـط ریلـی تمامـی صنایـع و 
کارخانه هـای مسـتقر در محـدوده شـاهین 
شـهر همچون پاالیشـگاه اصفهان تا سـال 
۱۴۰۵ بـه راه آهن سراسـری متصل خواهند 

شـد و این شـرکت می توانـد ۱۵ میلیون تن 
انواع فرآورده هـای نفتـی را از طریق خطوط 

ریلی بـه سراسـر کشـور حمـل کند.
وی دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی پایـدار را 
نیازمنـد تغییـرات در جهـت تکنولـوژی و 
توسعه کسـب وکار و زنجیره ارزش دانست و 
تاکید کرد: این شـرکت با حرکت در راستای 
توسـعه پایـدار، توانایی تولیـد بیـش از ۴۰۰ 

فـرآورده نفتـی را در آینـده دارد.
مدیرعامـل شـرکت پاالیش نفـت اصفهان 
افـزود: بـر اسـاس برنامـه ۱۴۰۵ تولید نفت 
سـفید، نفـت کـوره و گازوئیـل معمولـی 
پاالیشـگاه اصفهان صفر خواهد شد و تولید 
گاز مایـع آن نیز بـه حداقل ممکن می رسـد 
و تمـام محصـوالت این شـرکت به غیـر از 
گازوئیل و بنزین صادرات محور خواهد شـد.

مراسـم بزرگداشـت بازگشـت آزادگان غیور 
و جـان برکف به میهن اسـامی در شـرکت 

پاالیـش نفت اصفهـان برگزار شـد.
در ایـن مراسـم پیـام مدیرعامل شـرکت به 
مناسـبت بزرگداشـت آزادگان دالور قرائـت 
شـد. در بخشـی از ایـن پیـام آمـده اسـت: 
»تقـارن ماه محـرم را با سـال روز بازگشـت 
آزادگان سرفراز کشورمان را تبریک و تعزیت 
می گویـم. در مراسـم مناسـبتی ایـن روزها 
بایـد آگاه سـازی و روشـنگری قیـام کربـا 

همـراه بـا درس آزادگـی و معرفـت باشـد. 
بهترین سـرباز سـرور وسـاالر شـهیدان حّر 
پسـر ریاح؛ هنـگام فرورفتگی تیرها، بسـیار 
شـکیبا بـود. آزاده ای واقعی بـود. دوران دفاع 
مقدس نیـز نشـان داد کـه ایـران عزیزمان 
آزادگانـی واقعـی را در خـود پـرورش داده 
و چـه زیبـا کـه همچـون حـّر یـا حسـین 
گویان جانشـان را بر کـف نهـاده و به جنگ 

پلیدی هـا رفتنـد.«.
در این روز ۱۰ نفر از آزادگان سـرافراز شرکت 
آقایـان کریـم امینـی، رضـا باقـری، بهروز 
باقـری، عبداالمیر سـلطانی، صفر شـانکی، 
نوروز علی کریمـی، قربانعلی علـی رضایی، 
صفرعلـی منصـوری، محمدرضـا مولوی و 
محمـد منتظـری تقدیـر و تجلیل بـه عمل 

آورده شـد.

با هدف تسهیل و توسعه صادرات فرآورده های نفتی آغاز می شود:

عملیات احداث خط ریلی راه آهن 
به پاالیشگاه اصفهان

به میزبانی شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد:

 مراسم بزرگداشت به مناسبت
سالگرد بازگشت آزادگان غیور



جهـــــــان

Isfahan News

یـک روانشـناس ریشـه بسـیاری از مشـکالت زندگـی 
فردی و اجتماعـی را گفت وگو نکردن با یکدیگر دانسـت 
و گفـت: اگـر یـاد نگیریـم بـا یکدیگـر گفت وگـو کنیم 
سـاده ترین مسـائل بـه فاجعه تریـن بحران هـا تبدیـل 

می شـوند.
سـوده امیرخانی در جلسـه »چـرا نمی توانیم بـا یکدیگر 
صحبت کنیـم؟« که بـه همـت معاونت فرهنگـی جهاد 
دانشـگاهی اصفهان برگزار شـد، اظهـار کرد: بر اسـاس 
اعالم مرکز رسـمی ثبت آمـار کشـور در دو سـال اخیر از 
هر سـه ازدواج ثبت شـده یکـی به صورت رسـمی منجر 

به طالق شـده اسـت.
وی افـزود: اگر ایـن آمـار را به همـراه کلمه رسـمی بیان 
می کنیـم بـه علـت ایـن اسـت کـه می دانیـم خیلـی از 
روابط در آسـتانه طالق قـرار دارند و هنوز به آمار رسـمی 
اضافه نشـده اند، همچنین خیلـی از زوجیـن دچار طالق 

عاطفـی شـده اند.
روانشـناس و مـدرس دانشـگاه تصریـح کـرد: چیـزی 
که نگرانی مـا را بیشـتر می کنـد تبصره بعـد از ایـن آمار 
منتشـر شـده اسـت؛ به طوری که این آمـار در پنج سـال 
اول زندگی مشـترک حداکثر درصد و تعـداد را به خودش 

اختصـاص داده اسـت.
وی با بیان اینکـه اگر خیلی از افراد به خاطـر از بین نرفتن 
زندگی شـان، حرف از تغییر می زنند قابل پذیرش نیست، 
توضیـح داد: زیـرا تغییر بـه هر شـکلی به زمـان طوالنی 
نیازمند اسـت و بـه فرض که اشـخاص بپذیرنـد به تغییر 
نیاز دارند، باید دو تا سـه سـال بگذرد تا متوجـه ثبات این 

تغییرات بشویم.
ایـن روان درمانگر ریشـه بسـیاری از مشـکالت زندگی 
فردی و اجتماعـی را گفت وگو نکردن دانسـت و تصریح 
کرد: در بسـیاری از موارد مـا آدم ها بلد نیسـتیم گفت وگو 
کنیـم، حـرف می زنیـم امـا گفت وگـو نـه، بنابرایـن 
سـاده ترین مسـائل بـه فاجعه تریـن بحران هـا تبدیـل 
می شـوند و در آن زمـان چـاره ای جـز فـرار کـردن باقی 

نمی مانـد.
وی خاطرنشـان کـرد: علت درصـد باالیـی از طالق ها و 

بحران هایـی کـه در زندگی ها به وجـود آمـده نتیجه این 
اسـت که ما بلد نیسـتیم گفت وگو کنیم. مارشال رزنبرگ 
در نظریـه ارتبـاط بـدون خشـونت می گویـد گفت وگـو 
آداب دارد. اگـر مـا بـاور می کردیـم زندگـی مشـترک و 
فرزندپـروری بـه مهارت نیـاز دارد، مشـکالت زیـادی را 

حـل می کردیـم.
امیرخانـی بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر تاکنـون بلـد نبودید 
گفت وگـو کنیـد، حـق داریـد چـون مـا گفت وگـو را یاد 
نگرفته ایـم، توضیـح داد: گفت وگـوی مؤثـر یعنی گفتن 
صادقانه و شـنیدن همدالنه، درحالی که حـدود ۸۵ درصد 
از گفت وگوهـا به علـت عـدم رعایـت آداب گفت وگو در 

قـدم اول شکسـت می خورنـد.
وی توصیـف را جایگزیـن قضاوت دانسـت و بیـان کرد: 
توصیـف یعنـی هـر آن چیزی کـه اتفـاق افتـاده و مـا را 
اذیت کـرده گـزارش کنیم و قضـاوت یعنی یک نسـبت 
کلـی پایـداری را از روی اخالق بـه فردی نسـبت دهیم.

امیرخانـی هشـدار داد: قیدهایـی همچـون همیشـه، 
هیچ وقت، هر وقت، یک بار هم نشـده و... قیدهای سمی 
نامیده می شـوند. گاهی قضاوت در قالب یک کلمه روان 
طرف را تحـت تأثیر قـرار می دهد، امـا توصیفی صحبت 
کـردن ممکن اسـت حتـی عصبانیـت را فروکـش کند. 
توصیف درسـت اسـت کـه گاهی طوالنـی اسـت، اما در 
ذهن طـرف مقابل یـک ویرگـول ایجـاد می کنـد و فرد 

مقابـل را آمـاده شـنیدن ادامـه صحبت هـا می کند.
وی دربـاره اینکـه در بیشـتر زمان هـا بـه علـت اینکـه 
نمی توانیم گفت وگو کنیـم فاصله ایجاد می شـود، گفت: 
قضاوتی حـرف زدن موسـیقی خـاص همچـون صدای 
مسلسـل دارد، اما توصیف مسلسـل طرف مقابل را از کار 
می انـدازد و حتی اگـر طوالنی تر شـود هم برای رسـیدن 

به خواسـته ها، بـا ارزش اسـت.
مـدرس دانشـگاه بـا تشـبیه روابـط افـراد به یـک نهال 
درخـت، تصریـح کـرد: رابطـه مانند یـک نهـال درخت 
اسـت، گاهی حتی بـا وزش باد کوچکـی از بین مـی رود، 
اما وقتـی نهال توانمند شـود بـاد و طوفان هـم نمی تواند 
تکانش دهد. بیشـتر دعواهای زوجین به علت این اسـت 

که برای برخـی از مسـائل نظـر یکدیگر را نمی پرسـند.
وی اضافـه کرد: هـر آن چیزی که شـما حـس می کنید، 
احسـاس تلقی می شـود، اما برخـی از افراد به احساسـات 
خود دسترسـی ضعیفی دارند و بایـد روان درمانگر مراجعه 
کنند. ایـن افـراد اغلب منطقی فکـر و عمـل می کردند و 
اکنون نمی توانند بفهمند چه حس و حالـی دارند. معمواًل 
احساسـات در جایگاه نیم کره راسـت مغز قـرار دارد و باید 

نیم کره راسـت را تقویـت کرد.
امیرخانی تأکیـد کرد: هـر احساسـی عالئم بدنـی تولید 
می کند، اگر بتوانیم در لحظه ای که احساسـاتی هسـتیم 
عالئم بدنی را کنترل کنیـم و حسـمان را به طرف مقابل 
بگویم، این کار باعث بیدار شـدن سیسـتم همدلی در فرد 

مقابل خواهد شـد.
وی بـا تأکید بـر اینکه بایـد راجع بـه احسـاس خودتان با 
دیگران صحبت کنیـد و مسـئولیت آن را بپذیرید، گفت: 
معمـواًل زمانـی که فـردی عصبانی می شـود چنـد مدل 
واکنش می تواند نشـان دهـد. هر فـردی نیازهای خاص 
خودش را دارد و زمانی که به آن نیازها پاسـخ داده نشـود، 

احسـاس بدی پیـدا می کند.
این روانشـناس توضیح داد: قبل از اینکـه برای گفت وگو 
با یکدیگر اقـدام کنید، بـه خودتـان زمان کافـی دهید تا 
احسـاس و نیازتان را در مـورد اتفاقات آزاردهنده کشـف 
کنید. اگـر هم اکنـون این مسـیر را آغـاز کنید بـا تمرین 

و تکـرار اتفاقات خوبـی را رقـم خواهید زد.
وی دربـاره اینکـه درخواسـت های مـا همیشـه تائیـد 
نمی شـود، تصریـح کـرد: گاهـی درخواسـت صحیحی 
نداریـم و صرفاً بایـد آن ها را مطـرح کنیم. درخواسـت ها 
همیشگی نیستند، اغلب مواقع درخواسـتی نداریم و فقط 
نیازمنـد به بیـان احساسـات هسـتیم. درخواسـت ها باید 
دقیق، شـفاف و صریح باشـد، تالش کنیـد از کلی گویی 
پرهیـز کنیـد، فـرد مقابـل بایـد متوجه شـود نیاز اسـت 
که بـرای شـما چـه کاری را باید انجـام دهد. درخواسـت 
می توانـد قبـول یـا رد شـود، مهـم آن اسـت کـه بـدون 
خشـونت توانسـته ایم صحبت کنیـم. گفت وگـوی مؤثر 
زیـر ۲ دقیقه اسـت و کسـی می تواند به درسـتی صحبت 

کند که خودش متوجه مشـکلش شده باشـد. هنر توافق 
کـردن نیـز بسـیار قابل توجه اسـت.

امیرخانی اظهار کرد: همیشـه اشـخاص به سرعت چشم 
نمی گوینـد، امـا هرکسـی کـه در اختالفـات زناشـویی 
همیشـه برنده اسـت دیـر یـا زود کل زندگی مشـترک را 
خواهـد باخـت. بنابرایـن زندگـی مشـترک هنـر توافق 
کـردن و توافق سـالم، توافق بـرد و برد اسـت، گاهی باید 

به نفـع روابطمـان از مسـائل چشم پوشـی کرد.
وی بـا بیـان اینکه گفت وگـو نیازمنـد دعوت نامه اسـت، 
افزود: هر زمـان و هرکجـا نمی تـوان گفت وگو کـرد، اما 
همچنین گفت وگـو در هیجان بـاال ممنوع اسـت و بهتر 
اسـت از یکدیگـر بـرای گفت وگفـت دعـوت کنیـد. برای 
شـنیدن همدالنه از دریچه چشـم فـرد مقابل بـا همدلی 
نـگاه کنیـد، همدلـی درک متقابـل را افزایـش می دهد، 
همدلـی ترشـح اکسـی توسـین )هورمـون عشـق( را 

افزایش می دهـد و در چنین فضایی تمایل افـراد به طرح 
مسـائل و حل آن ها بیشـتر می شـود.

ایـن روان درمانگر بـا توصیـه به تمریـن شـنونده بودن، 
گفـت: بیـن درون خودتـان و رفتـاری کـه قصـد انجـام 
داریـد گـودال بکنیـد، صبـر و مشـاهده کنیـد سـپس 
تصمیم بگیرید. مواردی همچون شـروع به راه کار دادن، 
اظهارنظر کردن، سـرزنش و شـوخی بی جا، قاتل همدلی 
در گفت وگـو خواهند شـد. تکنیـک شبیه سـازی که این 
افـکار لحظه ما شـبیه چـه موقعیتـی بـوده، بـرای اینکه 
همدلـی را افزایـش دهیـم، بایـد به ایـن باور برسـیم که 
اغلب مواقع فـرد مقابل فقط به شـنیده شـدن نیـاز دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: زمانی که زنان حالشـان بد اسـت، 
مـردان اضطـراب می گیرنـد و شـروع می کنند بـه دادن 
راهکار، اما مـردان در آن لحظه فقط به شـنیدن همدالنه 
نیـاز دارنـد. در ایـن راسـتا کتـاب »بـه بچه هـا گفتـن از 

بچه هـا شـنیدن« جلـد ۱ و ۲ بـرای مطالعـه پیشـنهاد 
می شـود، زیـرا مـا هرکـدام یـک بچـه درون داریم.

امیرخانی ادامه داد: اشـخاصی کـه نمی توانند از گفت وگو 
مؤثر اسـتفاده کنند، معمواًل بایـد از طریق درمـان روانی، 
درمان شـوند. فکـر نکنید ایـن افـراد باید حالـت خاصی 
داشـته باشـند، زیـرا حـدود ۹۵ درصـد مـا آدم هـا بـه 

روان درمانگـر نیازمند هسـتیم.
وی در خاتمـه خطاب بـه حاضـران، گفت: تقریباً کسـی 
نیسـت که نیاز به روان درمـان، روانکاوی و خودشناسـی 
نداشـته باشـد. همچنیـن برخـی از افـراد بـه علـت 
عزت نفـس پاییـن نیازمنـد درمان هسـتند. ما انسـان ها 
گاهـی تمایل گـرا هسـتیم و احسـاس گنـاه زیـاد داریم، 
در چنیـن مواقـع دشـواری ذهنی به وجـود می آیـد و این 
شـاخصه هایی اسـت که نشـان می دهد باید بـه خودتان 

رسـیدگی کنید.
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ضربه سـنگین آمریکا بـه ترکیـه اقتصاد این کشـور را متالشـی می کند، 
و باعـث می شـود تـا رجـب طیـب اردوغـان وارد داالن تاریک شـود. به 
گـزارش تحریریه، ضربـه سـنگین آمریکا بـه ترکیـه اقتصاد این کشـور 
را متالشـی می کنـد، زیرا رژیـم وام گیـری را مختـل کـرده و بنگاههای 
تـرک را ورشکسـته می کنـد، و باالتـر از آن می تـوان گفـت کـه رجـب 
طیـب اردوغـان وارد داالن تاریک شـد.وزارت دفـاع آمریکا بـه صراحت 
اعمال جنایـات جنگی ترکیه در سـوریه را تأییـد کرد؛ و طبق مـاده پنجم 
قوانین ناتـو: هر کشـوری مرتکـب جنایت جنگی شـود امـکان عضویت 

در ناتـو ندارد و عمـاًل ترکیـه نمی تواند عضو ناتو شـود. ترکیـه هم اکنون 
حـدود 460 میلیـارد دالر بدهـی دارد کـه بایـد آنها را بـا وام هـای جدید 
جایگزیـن کند و بخشـی را نیـز بازپرداخت نماید تـا در بـازار جهانی باقی 
بماند. قرار گرفته این کشـور در فهرسـت کشـورهایی کـه جنایت جنگی 
مرتکـب شـده اند باعـث می شـود تـا رتبـه اعتبـاری این کشـور سـقوط 
کـرده و وام گیری را سـخت کنـد و بنگاههـای ترکیـه ای مجبور شـوند 
وام بـا بهره هـای باالتـر دریافت کـرده و یا بـه بـازار گـران اوراق قرضه 
مراجعـه کنند کـه در هـر دو صـورت باعـث می شـود اقتصاد این کشـور 

بیـش از گذشـته تحت فشـار قـرار گیرد.
موسسـه بین المللی اعتبار سـنجی موودیـز )MOODY'S( رتبه اعتباری 
ترکیـه را از B۲ بـه B۳ بـا چشـم انداز منفـی کاهـش داد که باعث خشـم 
مقام های دولـت اردوغان شـد، اما فایـده ای نداشـت و نخواهد داشـت.

ماه گذشـته نیز موسسـه اعتبارسـنجی آمریکایی- انگلیسـی "فیچ" رتبه 
اعتبـاری ترکیـه را از B+بـه B بـا چشـم انداز منفـی کاهـش داده بـود. و 
ظاهراً ایـن روند همچنـان ادامه دارد و سـرمایه گذاران خارجی سـیگنال 

خـروج و عدم ورود بـه اقتصـاد ترکیـه را دریافـت کرده اند.

ضربه سنگین 
آمریکا به ترکیه، 
اردوغان وارد 
داالن تاریک شد

گفت وگو نکردن ساده ترین مسائل را بحران می کند
یک روانشناس در جلسه »چرا نمی توانیم با یکدیگر صحبت کنیم؟«

آگهى مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته آقاى علیرضا ادیب در نظر دارد ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع 
در اصفهان، خیابان توحید، ساختمان الهیه، طبقه 4 غربى از طریق مزایده با شرایط ذیل بفروش برساند: مشخصات:  واحد به شماره پالك ثبتى 
189/287 بخش ثبتى 5 اصفهان مفروز و مجزى شده از 47 فرعى از اصلى مذکور قطعه 287 تفکیکى واقع در طبقه 4 سمت غربى به مساحت 
249/57 مترمربع مى باشد. واحد داراى گرمایش موتورخانه مرکزى و سرمایش چیلر و فن کوئل مى باشد. واحد داراى پارکینگ مى باشد. مجتمع 
الهیه در زمینى به مساحت حدود 788/9 مترمربع احداث در 8 سقف اســکلت بتنى و دو طبقه پارکینگ یک طبقه البى بزرگ با سرایدارى و 
سه واحد تجارى منفک شده مجاور خیابان توحید و شش طبقه دیگر مشتمل بر 12 واحد مسکونى مى باشد. مجتمع داراى استخر و دو دستگاه 

آسانسور مى باشد.
 قیمت پایه مزایده: ارزش آپارتمان به مبلغ 170/000/000/000 ریال مى باشد. زمان و مکان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1401/6/30 ساعت 11 

صبح در محل اداره تصفیه به آدرس اصفهان، خیابان نیکبخت اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان برگزار مى شود. 
شرایط مزایده:

1- فروش نقدى و اقساطى است که مبلغ 5 درصد نقد در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد. 
(حداکثر مهلت سه ماه مى باشد.)

2- کلیه شــرکت کنندگان در مزایــده مى بایســت 5 درصد از مبلغ مزایده را به حســاب ســپرده دادگســترى اصفهان به شــماره 
IR110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شــرکت در مزایده تاقبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه 

ارایه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان 

جلسه مزایده حضورى به عمل خواهد آمد و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتیکه برنده مزایده در انقضا مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید مسوول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید 
مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.

6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند.

بختیار - مستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهانتلفن: 031-36611086

   021 - 88016649     -  88356308
031 - 32274793   -   32274792        

تلفن سفارش آگهى

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك 
شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟



 حسـین محزونیـه  امـا و اگرهـا پیرامـون حـذف 
یارانه هـا در حالی جـدی می شـود که طبـق مصوبه ها 
و وعده هـا بایـد اول ارائـه کاال بـرگ یا کوپـن طراحی 
و توزیـع بشـود. ایـن خبـر در نشسـت خبـری معـاون 
سیاسـت گذاری های اقتصـادی وزارت اقتصـاد مطرح 

شـد.
معـاون اقتصـادی وزارت اقتصاد با بیـان اینکـه روزانه 
۶ هـزار تـن آرد توزیـع می شـود کـه بـه دسـت مـردم 
نمی رسـد از احتمـال اجرای آزمایشـی طـرح کاالبرگ 

الکترونیکـی در مهـر ماه خبـر داد.
سـید هادی سـبحانیان معاون سیاسـت گذاری های 
اقتصـادی وزارت اقتصـاد بـا بیـان اینکـه براسـاس 
آمارهـای موجود طـی دهه گذشـته رشـد اقتصادی 
بسـیار پایینـی را تجربه کردیـم، گفت: بین سـالهای 
۹۱ تـا ۱۴۰۰ رشـد اقتصـادی ما حـدود یـک درصد 
بـوده اسـت. در بحـث درآمـد سـرانه کشـور نیز طی 
دهه گذشـته بـا کاهـش ۳۲ درصـدی مواجـه بودیم 
که نشـان دهنده افزایـش فشـار اقتصادی بـر مردم 

اسـت.
وی افـزود: در حوزه تشـکیل سـرمایه نیز شـاهد سـیر 
نزولـی بودیـم. این موضوع خود سـبب شـد تـا نتوانیم 
رشـد اقتصـادی مطلوبی داشـته باشـیم. ما نـه تنها در 
حـوزه تشـکیل سـرمایه نتوانسـتیم بـه درسـتی عمل 
کنیـم بلکـه در برخـی سـال ها ماننـد سـه سـال اخیر 
میـزان اسـتهالک بیشـتر سـرمایه گذاری بوده اسـت.

معاونـت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسـیر و شـیب 
تورم نشـان می دهد که اگـر تغییر ریل صـورت نگیرد، 
تورم های باالتری را شـاهد خواهیم بود. در سال ۱۳۹۹ 
علی رغـم اینکـه تـورم نزدیـک ۵۰ درصدی داشـتیم 
رشـد اقتصادی نزدیک بـه ۴ درصد بوده اسـت. یکی از 
ریشـه های اصلی وضع موجود کسـری تـراز عملیاتی 
دولـت اسـت. در دهه نود ایـن عـدد از ۳۳ هـزار میلیارد 

تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سـال ۹۹ رسیدیم. 
به ایـن معنا کـه درآمدهـای دولـت کفـاف هزینه ها را 
نمی دهـد کـه ایـن مسـئله در نهایت بـه افزایـش پایه 

پولـی منجر می شـود.
یکـی از چالش های اصلـی اقتصـاد کشـور پیش بینی 
ناپذیـری شـرایط موجـود بـود. بخشـی از ایـن مـوارد 
مربوط بـه داخل کشـور بـوده اسـت. بخـش داخلی به 
بحث تـورم مربوط بـود اسـت. با انظبـاط مالی بیشـتر 
دولت و مقابله بـا بی انضباطی بانک ها، دولت توانسـت 
در حوزه رشـد پایـه پولی اقدامـات قابل توجهـی انجام 
شـود. اگر این اتفـاق رخ نمـی داد ممکن بـود تورم های 

باالتری نسـبت به وضـع موجـود داشـته باشـیم. باید 
توجـه داشـت که بـا اتفاقـات پیش بینـی نشـده ای که 
در هزینه تأمین کاالهـای اساسـی رخ داد که در نتیجه 
شـاهد افزایـش قیمت هـا بودیـم، با ایـن وجـود دولت 
توانسـت پایـه پولـی را مدیریت کنـد. اجرای سیاسـت 
عادالنه سـازی یارانه هـا در مقطعی افزایـش قیمت ها 
را رقـم زد امـا بـر خـالف ریشـه اصلـی تـورم، اصالح 

سیاسـت یارانـه ای یـک افزایـش دفعی بوده اسـت.
وی با بیـان اینکـه آمارها نشـان داد که در تیر مـاه تورم 
کاهش قابل توجهی نسـبت به ماه قبل داشـت، گفت: 
بـا سیاسـت عادالنـه سـازی یارانه هـا دولـت یکـی از 

عوامل تـورم کـه ارز ۴۲۰۰ تومانـی بود را کنتـرل کرد. 
امیدوار هسـتیم بـا تأمیـن ارزی بانک مرکـزی بتوانیم 
تـورم را بـه صـورت مـداوم کنتـرل کنیـم. بایـد توجه 
داشـت که در حوزه نـان این تصور وجود دارد که کسـی 
که بیشـتر از نان اسـتفاده می کنم تمکن مالی کمتری 
دارد. در ایـن بین هر کیسـه آرد حـدود ۳۵ هـزار تومان 
بود در حالی کـه در بـازار آزاد تا ۷۰۰ هـزار تومان قیمت 
داشـت. برای آنکه جلـوی بسـتر خطـا را بگیریم، یک 
بسـتری ایجاد شـد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگاه دارد 
و در عیـن حال از رسـیدن نان به دسـت مـردم مطمئن 
شـویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بـر داده در حوزه 

نـان به طـور کامل وجـود دارد.
معاون وزیـر اقتصاد گفـت: با اسـتقرار این زیر سـاخت 
می تـوان خـروج آرد از شـبکه را کنتـرل کـرد، ضمـن 
اینکه جلـوی افزایش قیمت نـان گرفته می شـود. طی 
سـه ماه گذشـته بیـش از ۹۵ درصد مصـارف خرید نان 
را گسـترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایـی بیش از ۷۲ 
هـزار نانوایی به دسـتگاه های هوشـمند مجهز شـدند. 
میـزان آرد مورد نیاز ما بـرای پخت حـدود ۱۰۰ میلیون 
قـرص نـان در روز حـدود ۱۶ تا ۱۷ هـزار تن اسـت. در 
حالـی کـه حـدود ۲۴ هـزار تـن در روز آرد در روز توزیع 
می شـود. به ایـن معنا کـه روزانه ۶ هـزار تـن آرد توزیع 
می شود که به دسـت مردم نمی رسـد. در ماه حدود ۲.۵ 
هزار میلیارد تومـان دولـت یارانه نـان پرداخت می کند 

که به دسـت کـردم نمی رسـد.
•احتمال اجـرای آزمایشـی طـرح کاالبرگ 

الکترونیکـی در مهـر ماه
معـاون وزارت اقتصـاد در پاسـخ بـه سـؤال تسـنیم در 
مـورد طـرح مسـئولیت های بانـک مرکـزی و زمـان 
اجرای طـرح کاالبرگ الکترونیکی گفـت: در خصوص 
بانکداری دولـت نظر خـود را اعالم خواهد کـرد. دولت 
نقدهایی به این طرح داشـت و در جلسـاتی کـه برگزار 
شـد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شـد. باید دید 
که ایـن مـوارد تا چـه حد توسـط مجلـس مـورد توجه 
قـرار می گیـرد. رویکـرد فعلـی مثبـت اسـت و تالش 
می شـود گام موثـری بـرای سـاماندهی شـبکه بانکی 

انجام شـود.
در حـوزه کاالبـرگ نیز بـا توجه بـه اینکه ایـن موضوع 
قانون اسـت و دولـت می خواهد زیرسـاخت ها را فراهم 
کند. این موضوع با مسـئولیت مسـتقیم وزارت رفاه این 
موضـوع دنبال می شـود. زیـر سـاخت های فنـی آمده 
شـده و امکان اجرای آزمایشـی آن برای بخری اقشـار 

آمده شـده اسـت.
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با اضافه شدن ۳ نفر سهمیه جوانان به جمع بازیکنان تیم والیبال گیتی پسند، 
نماینده اصفهان بارش را برای حضور در لیگ برتر پس از ۱۰ سال به طور 

اصولی بست.
تیم والیبال گیتی پسند که پیش از این با هدایت سعید عقیلی با قهرمانی لیگ 

دسته اول به لیگ برتر والیبال رسیده بود، پس از تمدید با سرمربی و چند بازیکن 
قبلی، بازیکنان جدیدی چون ادریس دانش فر را جذب کرد و از یک ماه گذشته 

تمریناتش را آغاز کرده است.
حال با جذب ۳ بازیکن دیگر، گیتی ها تیمشان را تا شروع لیگ تکمیل کردند و 

در صورت نیاز در نیم فصل سراغ یارگیری جدید خواهند رفت.
مهدی سیم بان، شایان اژدر و علی باقری به عنوان ۳ سهمیه جوانان و یار جدید 

نماینده اصفهان در لیگ برتر والیبال خواهند بود.
به این ترتیب تیم والیبال گیتی پسند که در سال ۱۳۹۲ با بازیکنانی چون سید 
محمد موسوی، فرهاد ظریف، امیر حسینی و... به در بسته خورده بود، حال با 
کادر و بازیکنان نسبتاً بومی در کنار استفاده از مهدی خباز، بدنساز پیشین تیم 
ملی، خود را برای حضور در لیگ برتر ۱۴۰۱ با برنامه ریزی ۳ ساله آماده می کند.

گاِم محکم گیتی پسند برای حضور قدرتمند در لیگ برتر والیبال

 حسین محزونیه  اسـفناج برای 
سـالمت چشـم، کاهـش اسـترس 
اکسـیداتیو، کمـک به پیشـگیری از 
سرطان و کاهش سـطح فشار خون 

یـک گزینه عالی سـت.
اسـفناج را می توانیـد بـه طـرق 
مختلفـی مصـرف کنیـد. می توانید 
اسـفناج را به صورت کنسـرو یـا تازه 
خریداری کرده و به صـورت پخته یا 
خام مصـرف کنید. می توان اسـفناج 
را بـه تنهایی و بـا در ترکیـب با دیگر 

مـواد غذایـی مصـرف کرد.
در ایـن مقالـه قصـد داریـم بـه 
فوایـد و مزایـای اسـفناج بپردازیـم.
اکثـر کربوهیدرات هـای موجـود در 
اسـفناج شـامل فیبر اسـت کـه این 
مـاده غذایـی را به یـک ماده بسـیار 
سـالم تبدیل می کند.بعالوه اسفناج 
قند بسـیار کمـی دارد که بیشـتر به 
شـکل گلوکـز و فروکتـوز اسـت.
اسـفناج حـاوی مقـدار زیـادی فیبر 
نامحلول اسـت کـه برای سـالمت 
بـدن بسـیار مفیـد می باشـد. فیبـر 
موجود در اسـفناج می تواند به درمان 
یبوسـت کمـک کند.اسـفناج یـک 
مـاده غذایی سـالم اسـت کـه فواید 
زیـادی بـرای سـالمتی بـدن دارد. 
طبق تحقیقـات انجام شـده مصرف 
اسـفناج می توانـد بـه از بیـن بـردن 
اسـترس اکسیداتیو، سـالمت چشم 

و بهبـود فشـار خـون کمـک کند.
می توانـد  اکسـیداتیو  اسـترس 
و  پیـری  رونـد  تسـریع  باعـث 
افزایـش خطـر ابتال بـه سـرطان و 
دیابت شود.اسـفناج سرشـار از آنتی 
اکسـیدان هایی اسـت که بـه مبارزه 
با اسـترس اکسـیداتیو کمـک کرده 
و باعث کاهش آسـیب ناشـی از آن 
می شود.اسفناج سرشار از زآگزانتین 
و لوتئیـن )کاروتنوئیدهایـی کـه 
مسـئول رنگ در برخی سـبزیجات 
انسـان  است.چشـم  هسـتند( 
نیـز دارای مقادیـر زیـادی از ایـن 
رنگدانه هاسـت کـه از چشـم در 
مقابـل آسـیب های نـور خورشـید 
محافظت می کند.اسـفناج حاوی دو 
جـزء MGDG و SQDG اسـت که 
باعث کاهش سـرعت رشد سرطان 
می شـود.طی چندین تحقیق انجام 
شده، مصرف اسـفناج باعث کاهش 
خطـر ابتال بـه سـرطان پروسـتات 
می شـود.مصرف ایـن مـاده غذایی 
برای جلوگیری از سـرطان سینه نیز 
مفید است.نیترات موجود در اسفناج 
به تنظیم فشـار خون و کاهش خطر 
بیماری قلبی کمک می کند.بااینکه 
اسـفناج برای سالمتی بسـیار مفید 
اسـت، امـا ممکـن اسـت در برخی 
افراد اثرات نامطلوبی داشـته باشـد.
سـنگ کلیـه ناشـی از تجمع اسـید 
و نمـک معدنـی اسـت. شـایع ترین 
نـوع سـنگ کلیـه، سـنگ های 
کلسـیمی اسـت کـه متشـکل از 
اگـزاالت می باشد.اسـفناج حـاوی 
مقادیـر زیـادی کلسـیم و اگـزاالت 
می باشـد، بـه همیـن دلیل افـرادی 
کـه در معـرض خطـر سـنگ کلیه 
قـرار دارنـد باید مصـرف ایـن ماده 
غذایـی را محـدود کننـد. اسـفناج 
 K1 حـاوی مقادیـر زیـادی ویتامین
اسـت کـه وظایـف مختلفـی را در 
بدن بـه عهـده دارد، امـا اصلی ترین 
وظیفه آن لخته شـدن خون اسـت.
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جسم و روح

 فواید اسفناج از تقویت چشم
تا سالمت روان؛

معاون سیاست گذاری های اقتصادی وزارت اقتصاد خبر داد:

کاال برگ احتمااًل از مهرماه

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان گفـت: 
رونـد واکسیناسـیون کرونـا بـرای نوبت هـای سـوم و 
چهارم در اسـتان پیشـرفت خوبی ندارد در حالـی که با 
توجه بـه وقوع مـوج هفتم کوویـد-۱۹ از مـردم انتظار 
داریم کـه بمنظـور تکمیل واکسـن خـود اقـدام کنند.

پژمان عقـدک افـزود: میـزان پوشـش واکسـن کرونا 
در نوبـت سـوم در اسـتان اصفهـان حـدود ۳۹ درصـد 
و نوبـت چهـارم حـدود ۳.۸ درصـد اسـت در حالی که 
انتظـار می رفـت در یـک مـاه اخیـر بـا افزایـش رونـد 
شـیوع بیماری کوویـد-۱۹ و مـوج هفتم کرونـا، افراد 
بیشـتری بـرای دریافـت و تکمیـل واکسـن خـود بـه 

مراکـز بهداشـتی مراجعـه کننـد.
وی اظهـار داشـت: زمانـی کـه مجـوز تزریـق نوبـت 
یـادآور و ُدز چهـارم واکسـن کرونـا صـادر شـد در 
ابتـدا مـردم اصفهـان اسـتقبال خوبـی از آن کردنـد 
اما پـس از مدتـی، ایـن رونـد کاهـش یافـت و اکنون 

نیسـت. رضایت بخـش 
مجوز تزریـق ُدز یادآور و چهـارم واکسـن کرونا در ۱۳ 
تیر امسال از سـوی معاونت بهداشـتی وزارت بهداشت 

صادر شـد.
پوشـش  میـزان  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  عقـدک 
واکسیناسـیون نوبـت اول و دوم در یـک مـاه اخیـر در 

اسـتان تغییـر محسوسـی نکـرده و بـه ترتیـب ۸۶ و 
۷۷ درصد اسـت، اضافـه کـرد: تکمیل واکسیناسـیون 
کرونـا و رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی در کنـار 
یکدیگـر، احتمـال ابتـال بـه بیمـاری کوویـد-۱۹ را 

می دهـد. کاهـش 
وی در بـاره آخریـن رنگ بنـدی همه گیـری بیمـاری 
کوویـد-۱۹ در اسـتان نیـز توضیـح داد: هفته گذشـته 
تعـداد شهرسـتان های قرمـز )بسـیار ُپرخطـر( کاهش 
یافـت و بـه چهـار شهرسـتان رسـید امـا ایـن هفتـه 
بطـور مجـدد افزایـش یافـت و طبـق آخریـن نقشـه 
رنگ بندی، ۱۱ شهرسـتان اسـتان از امروز در وضعیت 

قرمـز قـرار گرفت.
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان بـا بیان 
اینکـه رنگ بندی کرونا بر اسـاس شـاخص هایی مانند 
روند بسـتری بیماران و مـرگ و میر صـورت می گیرد، 
افـزود: هفته گذشـته با یک وضعیـت اسـتثنایی بدلیل 
کاهـش چشـمگیر شـهرهای قرمـز مواجه شـدیم که 
دالیـل آن نیـاز بـه بررسـی جامـع دارد امـا ایـن هفته 
وضعیـت رنگ بنـدی ماننـد ۲ هفتـه گذشـته شـد و 

شـرایط خوبی نـدارد.
وی ادامـه داد: برخـی از عواملـی کـه ممکن اسـت در 
رنگ بنـدی هفتـه آینـده تأثیـر داشـته باشـد، میـزان 

رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی در سـطح جامعـه، 
تکمیـل واکسیناسـیون ُدز سـوم و چهـارم و چگونگی 
رعایت موازین بهداشـتی در برگشـت زائـران از عتبات 

اسـت.
عقـدک بـا بیان اینکـه هنـوز پوشـش باالیـی در 
نوبت هـای سـوم و چهـارم واکسـن کرونـا نداریـم، 
تصریـح کـرد: مـردم بایـد از حضـور در اماکـن شـلوغ 
پرهیـز و از ماسـک بدرسـتی اسـتفاده کننـد و افـراد 
عالمـت دار نیـز در اماکـن عمومی حضـور نیابنـد و در 

منـزل قرنطینـه بماننـد.
وی با بیـان اینکه میزان مـرگ و میر ناشـی از کرونا در 
اصفهـان هنـوز قابل توجه اسـت و امـروز چهـار فوتی 
داشـتیم، افزود: میزان بسـتری بیماران بدحال و تحت 
مراقبـت در بخـش "آی سـی یـو" بیمارسـتان ها هنوز 
باالی ۸۰ نفر اسـت کـه در بین آنهـا از رده های سـنی 
مختلـف و افراد ُمبتال بـه بیماری های خاص، سـرطان 

و دیابـت نیـز دیده می شـوند.
وی با اشـاره به اینکه میزان بسـتری بیمـاران کرونایی 
در اسـتان تقریبًا ثابت اسـت، خاطرنشـان کرد: نسـبت 
جـواب مثبـت آزمایش هـای کرونـا بـه کل نمونه های 
گرفته شـده در اسـتان همچنـان روند کاهشـی دارد و 

بـه ۳۰ تا ۴۰ درصد رسـیده اسـت.

به گـزارش ایرنـا، بر اسـاس آخریـن گزارش دانشـگاه 
علـوم پزشـکی اصفهـان، در زمـان حاضـر ۴۶۶ بیمار 
دارای عالئـم کرونـا در بیمارسـتان های اسـتان 
بسـتری هسـتند و ۸۹ بیمـار بدحـال کرونـا در بخـش 

مراقبت هـای ویـژه تحـت درمـان قـرار دارنـد.
از ۲۸۸ نمونـه آزمایـش کرونـای گرفتـه شـده در ۲۴ 
سـاعت گذشـته ۱۰۲ مورد مثبت بوده اسـت که شامل 

۳۵ درصـد مـوارد می شـود.

 دریـا وفایـی  غالمرضـا منتظـری نائـب رئیـس کمیسـیون فرهنگی 
مجلـس شـورای اسـالمی در گفتگو بـا مـا از اجـرای طرح »مدل زیسـت 
عفیفانـه« در هفته های آتی خبـر داد و گفـت: درشـورای فرهنگ عمومی 
طرحی تحت عنـوان »مدل زیسـت عفیفانه« جزء دسـتور کار جـدی قرار 
گرفته کـه به محـض جمع بنـدی نهایی، اجـرای آن نیـز ابـالغ می گردد. 
درخصـوص ایـن طـرح حتمـاً از نظـر کارشناسـان نیز اسـتفاده می شـود. 
نماینده مـردم گـرگان و آق قال در مجلس شـورای اسـالمی اضافـه کرد: 
همچنیـن کمیسـیون فرهنگـی مجلـس در خصـوص عفـاف و حجـاب 
جلسـاتی را با دسـتگاههای مختلف و وزارت کشـور شـروع کرده اسـت تا 
به یـک مدل مناسـب پوشـش چه بـرای زنـان و چـه مـردان، برسـیم. به 
محض اینکـه از این نشسـت ها خروجـی الزم به دسـت آمد حتمـًا نتیجه 
را رسـانه ای می کنیـم. وی همچنین ضمـن انتقـاد از برخوردهـای اخیر با 
موضوع حجـاب و عفاف از سـوی برخـی ارگان ها، گفت: حجاب سیاسـی 
نیسـت، شـخصاً موافق نیسـتم که برخوردهای سیاسـی با مسـاله حجاب 

بشـود. قانون اساسـی اختیاراتی داده اسـت وباید درچارچوب آن کار شـود. 
اگر خالء قانونـی در این زمینه وجـود دارد بگویند تا مجلـس ورود پیدا کند. 
نماینده مـردم گرگان و آق قـال ادامه داد: یـک موقع قانونی وجـود دارد که 
ناکارآمد اسـت خب اشـکال نـدارد مطـرح شـود تـا در قانون تجدیـد نظر 
شـود. اگر به جهت قانون تزاحمی هسـت بگویند تا برطـرف کنیم. وظیفه 
مجلس قانونگـذاری و نظارت براجـرای آن اسـت. منتظری بیان داشـت: 
من بـا افـراد کار نـدارم، اصل حجـاب و فرهنگ لباس و پوشـش مناسـب 
یک اصل دینی ماسـت و درآن تردیدی نیسـت. حجاب و پوشـش مناسب 
از اصول فرهنگ ایران اسـالمی ماسـت. حاال اگر من دارم بـا این موضوع 
برخورد سیاسـی می کنم به حسـاب دین نگذاریم. اگـر روش و برخورد من 
با اصـول دینی متفـاوت اسـت حسـابش را از دیـن جداکنیم. نائـب رئیس 
کمیسـیون فرهنگـی مجلـس یازدهم تاکیـد کـرد: بایـد از روش هایی که 
دافعـه ایجـاد می کند به شـدت پرهیـز کنیـم و درکنـارش به اقناع سـازی 

جامعـه کمـک کنیم.
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