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بالتکلیفی ۲۰ ساله راه آهن سریع السیر تهران-اصفهان؛

باالخره بسازیم یا نسازیم؟!
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شهردار اصفهان: اگر قرار است سوخت 
مازوت استفاده شود، چرا فقط در 

اصفهان شاهد آن هستیم؟!

مازوت یا برای همه، 
یا هیچ کس!

 قرار بود این خط آهن فاز یک سریع السیر با سرعت 270 کیومتر باشــد،  البته فاز یک تهران-اصفهان 
بود. با این فرض در فاز 2  قرار بود از قم به اصفهان با طول 240 کیلومتر با ســرعت 270 کیلومتر بر ســاعت 
ساخته شود تا راه آهن سریع السیر تکمیل شــود. فاز دوم پروژه پس از افتتاح فاز اول عمال خیلی طوالنی و 
ســخت شــد که دنبال فاینانس رفتند. یکی از این منابع تامین مالی چین بود که حدود یک میلیارد دالر 
دریافت شد و گزارشــی را به شــورای اقتصاد دادند و این منابع را برای تکمیل پروژه اســتفاده کردند. اما 
متاسفانه با جابه جایی در مجری طرح این کار عقب افتاد و امروز بیش از 20 سال است که پس از افتتاح فاز 
1، فاز 2 را نداریم.  از ســوی دیگر با توجه به این که منابع مالی کافی نبوده،خیلی ها می گویند با این شرایط 

بسازیم یا نسازیم. 

 واکاوی تقابل ذوب آهن 
و صنعت نفت؛
  پراشکال؛ اما
 امیدوارکننده
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غالب شدن سویه های جدید امیکرون 
در اصفهان بین 2 تا 4 هفته آینده

حفظ کارکرد اجتماعی چهارباغ عباسی 
اصفهان ضروری است

 خداحافظی با نوستالژی بدقواره!
   معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار خبرداد: میدل باس، 

جایگزین مینی بوس در اصفهان؛

سهم 85 درصدی اصفهان 
از صادرات 120 میلیون 

دالری طالی ایران

تا آخر سال 
پول برای تبلیغ 

ایران نداریم

افزایش ده درصدی 
صادرات اصفهان به 

خارج از کشور زنگ خطر خروج استارت آپ ها از اصفهان
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نجات 3۶ نفر از شهروندان گرفتار در برف در محور های 
مواصالتی کاشان

رییس اداره راهداری کاشان گفت:بیش از ۹ دســتگاه خودرو و ۳۶ نفر از شهروندان در محور های 
مواصالتی شهرستان کاشان در برف گرفتار شده بودند که راهداران آنان را نجات دادند.

علی اکبر آقایی با اشاره به بازگشایی ۱۴۵ کیلومتر از محور های مواصالتی کاشان  اظهار کرد: در این 
ایام شــاهد بارش برف در محور های برزک به ورکان، آذران به کامو، قزاآن، کامو_قهرود، حسنارود 
به مشهد اردهال و نشلج بودیم.رییس اداره راهداری کاشــان با بیان اینکه با تالش ماموران اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان کاشان ۴۱.۵ تن شــن و نمک در این مدت استفاده و 
جاده ها بازگشایی شده، افزود: ۹ دستگاه ماشین آالت در محور های مواصالتی این شهرستان و ۱۳ 
نفر پرسنل فعال در اجرای عملیات برف روبی در محور های مواصالتی کاشان مشغول به کار هستند.

وی با اشــاره به نجات جان شــهروندان کاشــانی گرفتار در برف و کوالک در محور های مواصالتی 
شهرستان کاشان، گفت: بیش از ۹ دســتگاه خودرو و ۳۶ نفر از شهروندان در محور های مواصالتی 

شهرستان کاشان در برف گرفتار شده بودند که راهداران آنان را نجات دادند.

یک فوتی و 1۶ مجروح در جاده نجف آباد و داران
پر تصادف ترین محور های اســتان اصفهان در جاده نجف آباد و داران بوده است.رییس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: پر تصادف ترین جاده های استان اصفهان در جاده نجف 
آباد و داران گزارش شده که عمده علت تصادفات نیز توجه نکردن به جلو بوده است.سرهنگ اصغر 
زارع با بیان اینکه حــوادث ترافیکی در این دو محور یک فوتی و ۱۶ مجــروح در این مدت بر جای 
گذاشته به رانندگان توصیه کرد که ســرعت مطمئنه، توجه به جلو و فاصله طولی در حین رانندگی را 

رعایت کرده و در صورت کاهش دید در پارکینگ ها توقف کنند.
 

 مسمومیت درپی استفاده از زغال و آتش 
برای گرمایش در  نایین

مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسمومیت ۲ نفر درپی استفاده 
از زغال و آتش برای گرمایش، در استان اصفهان خبر داد.عباس عابدی گفت: ساعت ۶ روز جمعه 
نهم دی ماه حادثه مسمومیت با گاز CO به علت استفاده از آتش برای گرم کردن اتاق باغ، به مرکز 
اورژانس اصفهان گزارش و بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شــد.وی با بیان 
اینکه این حادثه در معاوضیه نایین رخ داده بود، افزود: یک مرد ۵۰ ساله در این حادثه مسموم شد 

و درمان سرپایی دریافت کرد.
 

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

واژگونی پراید در نایین ۶ مصدوم در پی داشت
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۶ نفر بر اثر واژگونی پراید در محور نایین خبر 
داد.عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به حادثه ویژه ترافیکی در اســتان اصفهان 
 اظهار داشــت: این حادثه ســاعت ۸ و ۷ دقیقه صبح به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان
 اصفهان گزارش شــده اســت.وی با بیــان اینکه ایــن حادثــه در ۲۰ کیلومتری نایین از ســمت

 اردستان گزارش شده است، ابراز داشت: در این حادثه ۶ نفر شامل مرد ۳۵ ساله، ۲ خانم ۳۳ و ۶۵ 
ساله و سه دختر بچه یک، ۶ و ۱۱ ســاله مصدوم شدند.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با 
اشاره به اعزام ۳ واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه اضافه کرد: مصدومان به بیمارستان حشمتیه 

نایین منتقل شدند. 

مدیرجهاد کشاورزی اردستان مطرح کرد:

گالیه شهروندان اردستان از کمبود تخم مرغ

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان گفت: عدم اعالم نرخ مصوب 
از طرف وزارت جهاد کشاورزی و افزایش بی رویه قیمت نهاده ها سبب 

شد تولیدکنندگان حاضر به توزیع تخم مرغ در سطح شهر نباشند.
طی چند روز اخیر شاهد کمبود تخم مرغ در واحدهای صنفی شهرستان 
اردستان هســتیم و کاسب های شــهر عرضه نکردن تخم مرغ توسط 

تولیدکنندگان را دلیل کمبود تخم مرغ اعالم می کنند.
یکی از بانوان اردســتانی در حالی که از افزایــش قیمت ها گالیه دارد 
می گوید: برای تهیه تخم مرغ به چند مغازه مراجعه کردم، شهرستان 
اردســتان قطب تولید و پرورش مرغ و تخم مرغ در استان است، ولی 
چرا باید در فصل زمســتان که مصرف تخم مرغ افزایش پیدا می کند، 

فروشنده بگوید تخم مرغ موجود نیست.
یکــی دیگــر از شــهروندان نیز بــا گالیــه از اینکــه وقتــی کاالیی 
تا چنــد روز در بازار کمیاب می شــود بایــد بیم افزایــش قیمت آن 
را بر جان بخریــم، گفت: امــروز من چند ســوپر مارکت اردســتان 
 بــرای تهیه تخم مــرغ مراجعــه کردم، ولــی هیچ کــدام تخم مرغ

 نداشتند.

به سراغ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان رفتیم تا دلیل کمبود 
این ماده غذایی را جویا شویم که وی عدم اعالم نرخ مصوب از طرف 
وزارت جهاد کشــاورزی را یکی از دالیل کمبــود تخم مرغ اعالم کرد و 
گفت: حدود ۲۰ روز است نرخ مصوب و دقیقی برای تخم مرغ به جهاد 

کشاورزی اعالم نشده است.
محمد امینی افزود: همچنین افزایــش بی رویه قیمت نهاده ها باعث 
شده تولیدکننده تمایلی برای تولید و توزیع تخم مرغ داخل شهرستان 
و شــبکه توزیع جهاد کشــاورزی نداشــته باشد و بیشــتر تولیدات 

شهرستان به دیگر شهرها ارسال می شود.
وی تصریح کرد: نیــاز روزانه تخم مرغ شهرســتان در وضعیت عادی 
یک تن اســت در صورتی که حدود ۶ واحد مرغــداری تخم گذار فعال 
شهرستان روزانه حدود ۲۰ تن تخم مرغ تولید می کنند، ولی اقدام به 

توزیع در شهرستان نمی شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان با بیان اینکه هیچ گونه اهرم 
فشاری در اختیار جهاد کشاورزی نیست که بخواهد مرغدار را ملزم به 
توزیع تخم مرغ در سطح شهرســتان کند، گفت: واقعیت این است که 

به دلیل شرایط اقتصادی، مرغداران در وضعیت کنونی با زیان در حال 
فعالیت هستند و نمی توانیم به آنها فشار بیشتر بیاوریم.

هیچ گونه افزایش قیمت نان نداشتیم
امینــی در خصــوص افزایــش قیمــت خودســرانه در نانوایی های 
شهرســتان، گفت: جهاد کشــاورزی اردســتان تاکنون هیــچ گونه 
نرخ نامه جدیدی برای نانوایی ها اعالم نکرده است و هر واحد صنفی 
که خودســرانه اقدام به افزایش قیمت نان کند بــا آن برخورد قانونی 

می شود.
وی، کنجد بهداشــتی و دیگر خدمــات اضافی توســط نانوایی ها را 
تنها دلیل مجــاز افزایش قیمــت نانوایی ها اعالم کــرد و گفت: طبخ 
نان خارج از ضوابط منــدرج در نرخ نامه ابالغــی و عرضه نان ممنوع 
است. نانوایان که چند مورد تخلف انجام داده و اقدام به کم فروشی، 
گران فروشــی و عرضه نان بی کیفیت کنند با ارائه شکایات و پیگیری 
 دستگاه نظارتی با کاهش و قطع سهمیه آرد، جریمه نقدی و یا با پلمب 

مواجه می شوند.

معــاون اداره میراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشگری شهرستان کاشان از اجرای جایزه استاد 
حسن عاطفی در حوزه پژوهش های کاشان شناسی 
و تشــکیل دبیرخانه دائمــی این رویــداد خبر داد.  
عبــاس ترابزاده اظهار کــرد: هدف از برگــزاری این 
جایزه، شناسایی و معرفی منطقه فرهنگی کاشان، 
بررســی نیازهای پژوهشــی در حوزه های مختلف 
کاشــان پژوهی و تشــویق پژوهشــگران است و 
امیدواریم با برگزاری ساالنه این جایزه ، شاهد رشد 
کیفی و کمی پژوهش ها در حوزه کاشان شناســی 
باشیم.وی افزود: در گستره منطقه فرهنگی کاشان 
و تنوع موضوعی حوزه های پژوهشی در این منطقه، 
لزوم برگزاری جایزه کاشان شناسی به صورت ساالنه 

ضروری اســت  و جایزه اســتاد حســن عاطفی با 
موضوع  پژوهش های کاشــان شناســی و تشکیل 
دبیرخانه دائمی این جایزه با موافقت استاد عاطفی و 
خانواده وی اجرا می شود.تربزاده تصریح کرد: کار این 
دبیرخانه بررســی آثار پژوهشی حوزه های مختلف 
کاشان شناســی در طول یک سال، ارزیابی فعالیت 
کاشان پژوهان و تجلیل از مقام علمی پژوهش گران و  
استاد عاطفی در طول هر دوره خواهد بود.دبیر شورای 
سیاست گذاری جایزه استاد حسن عاطفی افزود: 
داوران این جایزه، هر سال، آثاری در حوزه های کتاب، 
مقاله، روایات شفاهی و پژوهش های دانش آموزی 
را بررســی کرده و در خرداد ماه، همزمان با سالروز 
تولد استاد عاطفی در مراسمی، برگزیدگان معرفی 

و تجلیل خواهند شد. ترابزاده گفت: محل دبیرخانه 
این جایــزه در خانه تاریخی آیــت ا... غروی و مرکز 
کتابخانه کاشان شناســی خواهد بود و امیدواریم با 
ثبت این خانه به عنوان محل دیدارهای پژوهشگران 
تاریخ و فرهنگ با استاد عاطفی، در فهرست آثار ملی، 
گام ارزشمندی در حفظ و شناخت منطقه فرهنگی 

کاشان برداریم.

معاون اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان:

جایزه استاد عاطفی در حوزه پژوهش های کاشان شناسی 
برگزار می شود

مدیر کمیته امداد شهرستان دهاقان گفت: طی هشت ماه امسال مردم شهرستان دهاقان ۴۵۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند.عبدالرزاق میرزایی اظهار کرد: 
کمیته امداد  پشتیبان و حامی نیازمندان جامعه است و پرداخت صدقه، توسط هم میهنان با ایمان، همیشه یارو یاور مددجویان کمیته امداد بوده است.وی افزود: 
طی ۸ ماه امسال مردم مومن و خیرخواه شهرســتان دهاقان ۴۵۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند.مدیر کمیته امداد شهرستان دهاقان تصریح کرد: ترویج 
فرهنگ انفاق، احسان، پرداخت صدقه، اکرام و زکات از جمله برنامه های همیشگی کمیته امداد بوده است.وی از دریافت ۵۰۵۰ صندوق خانگی در شهرستان دهاقان 
خبر داد و خاطرنشان کرد: در شهرستان دهاقان ۵۰۵۰ مشترک از کمیته امداد صندوق صدقات خانگی دریافت  کرده اند که پس از دریافت توسط کمیته امداد در بین 
مددجویان توزیع می شود.میرزایی با تاکید بر پرداخت غیرحضوری صدقات گفت: با توجه به نقش پر رنگ فضای مجازی در زندگی روزمره و سهولت در انجام امور؛ 
بر پرداخت غیرحضوری صدقات توسط گوشی تلفن همراه بسیار تاکید می شود.وی با بیان اینکه هزار و ۸۰۰ خانواده در شهرستان دهاقان تحت پوشش و حمایت این 

نهاد هستند، افزود: همه مبالغ دریافتی توسط مردم خیرخواه در بخش های درمانی، تحصیلی، عمرانی، جهیزیه، لوازم ضروری زندگی و سایر امور صرف می شود.

خبر روزکمک 4۵0 میلیون تومانی مردم دهاقان به نیازمندان

عکس خبر

عقد تفاهم نامه 
احداث بزرگ ترین 
مجتمع آموزشی، 

فرهنگی غرب 
اصفهان

تفاهم نامه احداث بزرگ ترین 
مجتمع آموزشــی، فرهنگی و 
ورزشی غرب استان اصفهان 
در شهرســتان تیــران وکرون 
به همت خیران نیک اندیش 

منعقد شد.

 تشییع و خاکسپاری پیکر شهید گمنام در روستای 
نشلج کاشان

اهالی روستای نشلج کاشان با حضور پرشور خود در تشــییع پیکر مطهر شهید گمنام، ارادت خود را 
به ارزش های واالی دین و انقالب اســالمی اثبات کردند.مردم منطقه کاشان یک هفته از الله گمنام 
میزبانی کردند و این شهید گمنام ۲۰ ساله از عملیات کربالی ۵ را در روستای نشلج به آغوش خاک 
سپردند. روستای گردشگری نشلج تا کنون ۲۳ شهید تقدیم انقالب کرده است همچنین سه شهید 
این روستا نیز در رکاب حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر در مشهد اردهال به شهادت رسیده اند.

روستای نشلج بیش از هزار سال سابقه دارد و دارای مراسم معنوی و عزاداری ویژه و سنتی است که 
در شهرستان کاشان زبانزد خاص و عام است، زیرا در زمان شهادت امامزاده حضرت سلطان علی  بن 
امام محمد ۳ تن از اهالی روستای نشلج در رکابش به شهادت رسیدند.مزار مطهر امامزاده باقر )ع(، 
فرزند بال فصل امام محمد باقر )ع( و برادر امام جعفر صادق )ع( در مشهد اردهال کاشان، به عنوان یکی 
از چهار امامزاده الزم التعظیم، هر سال پذیرای میلیون ها زائر از داخل و خارج از کشور  است.پیکر شهید 
گمنام دیگری نیز با استقبال خوب اهالی روستای مار اردستان و همچنین دیگر روستاییان منطقه 

برزاوند تشییع شد. در برخوار  هم اهالی این شهرستان از پیکر چند شهید استقبال کردند.
 

 اجرای طرح »چهارشنبه های امام رضایی« در مدارس
 آران و بیدگل

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: طرح چهارشنبه های امام رضایی با هدف ترویج فرهنگ 
ناب رضوی بین نسل نو در مدارس آران و بیدگل اجرا می شود.رحمت ا... مشرقی  اظهار کرد: طرح 
چهارشنبه های امام رضایی با هدف ترویج فرهنگ ناب رضوی بین نسل نو در مدارس اجرا می شود.

وی به همکاری دوجانبه خادمیاران کانون خدمت رضوی شهرســتان آران و بیدگل با مدارس این 
شهرستان برای تبیین و ترویج سیره رضوی بین دانش آموزان اشاره کرد و افزود: خادمیاران رضوی 
در مناسبت های مذهبی و ملی از جمله چهارشنبه های هر هفته در مدارس حضور می یابند.مسئول 
کانون تعلیم و تربیت خدمت رضوی شهرســتان آران و بیدگل گفت: خادمیاران رضوی با همراهی 
دانش آموزان و کادر آموزشی مدارس و قرائت دســته جمعی صلوات خاصه امام رضا )ع( حال و 
هوای مدرسه را با حال معنوی حریم ملکوتی آستان قدس رضوی پیوند می دهند و دل ها را روانه 
صحن و سرای امام رضا )ع( می کنند.مشرقی افزود: در پایان ویژه برنامه چهارشنبه امام رضایی، 
بسته های فرهنگی متبرک امام رضایی شــامل کارت صلوات خاصه امام رضا )ع( و نبات متبرک 

حرم رضوی بین کادر آموزشی مدارس توزیع می شود.
 

افزایش بارندگی در تیران و کرون
مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: از ابتدای پاییز امسال تاکنون ۷۰ میلی متر بارندگی در این 
شهرستان به ثبت رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است.مهدی آرپناهی 
در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آغاز سال زراعی جدید از اول پاییز تا پایان تابستان سال بعد، اظهارکرد: 
میزان بارندگی های امســال افزایش یافت.وی با بیان اینکه تاکنون ۷۰ میلــی متر بارندگی در این 
شهرستان به ثبت رسیده، افزود: بیشترین بارش در بخش کرون بوده که در یک هفته گذشته بیشتر 
بارش برف بوده است.مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون ادامه داد: با توجه به خشکسالی های پیاپی 
در گذشته ذخایر زیر زمینی و چاه ها و قنوات با مشکالت کم آبی روبه رو شده بودند که جبران آن ها با 
افزایش میزان بارندگی ها به ویژه برف انجام می شود.وی ادامه داد: با توجه به مشکالت خشکسالی 
کشور، نیازمند تغییر روش های کشاورزی بوده ایم که در تیران و کرون توسعه کشت گلخانه ای و گیاهان 
دارویی در این خصوص صورت گرفته است.آرپناهی خاطرنشــان کرد: افزایش بارندگی ها عالوه بر 
جبران کمبود منابع سفره های زیر زمینی به توسعه کشاورزی و تولیدات این بخش هم کمک می کند.

اخبار

رونمایی از تابلوی 
 زری بافی 4۵ سالم 

در کاشان
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری شهرســتان کاشــان از بافت و 
رونمایی از تابلوی زری بافی شــده ۴۵ سالم 
توسط اســتادان هنرمند مرکز احیای صنایع 
دستی و هنر های سنتی کاشان خبر داد.احمد 
دانایی نیا گفت: پارچه زربفــت در اندازه های 
۶۰ در ۸۰ سانتی متر توســط استاد جمشید 
خداداد نوش آبادی و استاد محمود تمتاجی 
در مدت سه ماه بافته شده است.وی تصریح 
کرد: این اثر نفیس شامل تکرار ۴۵ مرتبه سالم 
زیارت عاشوراســت که همه مراحل ســاخت 
دستگاه، طراحی و بافت آن توسط هنرمندان 
مرکز احیای صنایع ســنتی کاشان اجرا شده 
اســت تا این هنر در حال فراموشی به جامعه 
معرفی شود.دانایی نیا افزود: استاد جمشید 
خداداد نوش آبادی، زیر نظر استاد سید خلیل 
یاا...، به فرا گیری هنر مخمل بافی پرداخته و 
موفق به دریافت نشان درجه ۲ هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و نشــان اصالت 
یونسکو در سال ۱۳۸۹ شده است.وی گفت: 
اســتاد محمود تمتاجی نیز نزد استاد منصور 
متشکر، هنر زری بافی را فراگرفته و به تناسب 
پیشرفت در ارتقای کیفیت بافت، در سال ۱۳۹۱ 
نشان درجه  یک هنری از شــورای ارزشیابی 
هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
در سال ۱۳۸۹ نشان اصالت سازمان فرهنگی 
یونســکو را دریافت کرده اســت.رییس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
کاشان اظهار کرد: زربفت، پارچه کامال ابریشمی 
با نقش های بســیار متنوع و زیباســت که به 
لحاظ وجود نوعی نخ طالیی بــه نام گالبتون 
در سراسر پارچه به آن زربفت اطالق می شود.

وی افزود: زری بافی از دوران قبل از اسالم در 
ایران رواج داشــته، اما در دوره صفویه به اوج 
شکوفایی رســیده است و شــهرهایی، چون 
کاشان، اصفهان، تبریز و یزد زیباترین زربفت ها 
را با نقش هایی از شــکارگاه، صحنه چوگان، 
مینیاتور و گل های اسلیمی و ختایی، گل و مرغ 

و آیات قرآنی تولید کرده اند.

شده  باعث  ده ها  نها قیمت  بی رویه  فزایش  ا  
تولیدکننده تمایلی برای تولید و توزیع تخم مرغ داخل 
شهرستان و شبکه توزیع جهاد کشاورزی نداشته باشد 
و بیشتر تولیدات شهرستان به دیگر شهرها ارسال 

می شود

با مسئولان

استان



یکشنبه 11 دی  1401 /  8  جمادی الثانی  1444  /  1  ژانویه    2023 / شماره 3712 

 80 درصد سموم مورد نیاز در داخل تولید می شود
رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ســموم گفت: هم اکنون انجمن ۸۰ درصد سموم مورد 
نیاز بخش کشــاورزی را تولید و تامین می کند.مســعود گیل آبادی، رییس هیئت مدیره انجمن 
صنایع تولیدکنندگان سموم در نشست خبری اخیر گفت: هم اکنون بین ۸ تا ۹ میلیون تن محصول 
کشاورزی صادر می شود که این امر کمک زیادی به اقتصاد در شرایط تحریم کرده است. اما به طور 
قطع باید در مصرف سموم استفاده بهینه داشــته باشیم.به گفته  وی، مصرف کود و سموم موجب 
حفظ محصوالت کشاورزی شده که براین اساس اوضعیت مناسبی در تولیدات کشاورزی داریم.

گیل آبادی افزود: انجمن با ۵۶ عضو تا ۸۰ درصد ســم مورد نیاز بخش کشــاورزی کشور را تولید و 
تامین می کند. به این ترتیب با کمک تولیدکنندگان این بخش توانسته ایم مشکالت کشاورزان را 
در دوران تحریم حل کنیم. رییس انجمن تولیدکنندگان ســموم گفت: ماندگاری سم برای سموم 
پرخطر تا ۲۱ روز است. انجمن سال هاست به این سمت رفته که سموم از پرخطر به کم خطر حرکت 
کند تا ماندگاری سموم کاهش پیدا کند.به گفته  وی، دوره کارنس سم در برخی سموم کم خطر از 
۳ ساعت تا ۳ روز است که این امر بدان معناست که اثر سم پس از ۳ روز هیچ اثری در محصوالت 

باقی نخواهد بود.
 

خروج همه خودروها از گردونه قرعه کشی تا پایان امسال
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید براینکه وعده حذف قرعه کشی تا پایان سال 
همچنان بر قوت خود باقیست، اعالم کرد که قرعه کشی خودروها تا پایان امسال به صورت کامل، از 
دستور خارج خواهد شد و توصیه کرد باتوجه به اینکه قیمت ها در بازار آزاد واقعی نیست، مردم برای 
خرید خودرو، از بورس کاال اقدام کنند.امید قالیباف با حضور در یک برنامه تلویزیونی صبحگاهی- 
ضمن اشاره به افزایش تولید خودروها طی سال  جاری اظهار کرد: طی ۹ ماهه امسال تولید خودرو 
رشد بسیار خوبی داشته و رکورد تولید سال گذشته شکسته شده است. این نشان می دهد که تولید 
انواع خودروها شامل سواری، تجاری ها، کشنده ها و سنگین های مســافربری و... افزایشی شده 
است.  سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: حددود پنج-شش ماه بازار را در ثبات 
نسبی نگه داشتیم. در حقیقت در تمام تابستان و مهر ماه امســال، قیمت ها در بازار در ثبات نسبی 
خوبی قرار داشت و حتی قیمت ها کاهشی هم شد. بازار در رکود بود.  آبان ماه هم همین روند را ادامه 
می داد اما از زمانی که »لنگر نرخ ارز جابه جا شد« بازار خودرو نیز به تالطم قیمتی افتاد. وی ادامه داد: 
قیمت خودرو، آنچه که در حال حاضر در بازار آزاد اعالم می شــود، نیست. اعتقاد بنده براین است که 
قیمت سازی صورت می گیرد.  به طور مثال ۲۰۰۰ خودرو شاهین در بورس عرضه و قیمت ۳۴۶ میلیون 
تومان برای آن کشف شد و حدود ۱۹ درصد قیمت پایه، رقابت خورد. این در حالی بود که قیمت آن در 
بازار در همان روز، ۵۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود. بنابراین تمام آنچه که می توانست قیمت 
خودرو را نسبت به قیمت کارخانه باالتر ببرد، ۱۹ درصد بود. این میزان برای خودرویی همچون هایما 

بسیار کمتر و حدود ۹ درصد بود.
 

وزارت راه و شهرسازی:

ورود هواپیماهای جدید برای توسعه ناوگان ادامه دارد
وزارت راه و شهرسازی با تایید ورود چهار فروند هواپیمای ایرباس به ایران، از تداوم روند ورود هواپیماها 
به کشور خبر داد.مطابق با برنامه های سازمان هواپیمایی کشــوری و در مسیر توسعه ناوگان هوایی 
کشور، چهار فروند ایرباس به ایران وارد شده است.براساس این گزارش، در مسیر برنامه ها و چشم انداز 
سازمان هواپیمایی کشوری و در راستای توسعه ناوگان هوایی کشور، چهار فروند هواپیمای ایرباس 
به کشور وارد شده است.بر اساس اعالم حسن خوشخو،  معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کشوری، این اتفاق به جهت حمایت و تامین ناوگان هوایی کشور بوده و تداوم آن در دستور 

کار سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد.

بالتکلیفی ۲۰ ساله راه آهن سریع السیر تهران-اصفهان؛

باالخره بسازیم یا نسازیم؟!

در حالی حدود ۲۰ سال از آغاز ســاخت راه آهن سریع السیر تهران-
اصفهان می گذرد که کارشــناس اقتصاد حمل ونقل گفت:  جابه جایی 

مجری طرح عامل تاخیر در ساخت پروژه شد.
عباس قربانعلی بیــک در گفت وگویی، اظهار کــرد: اولین بار پیش از 
انقالب یعنی حدود نیم قرن قبل بود که بحث خط آهن سریع السیر 
در ایران مطرح شد. ســال ۵۴ بود و شروع بحث قطار سریع السیر به 
قبل از این زمان برمی گردد. در آن زمان وزیر وقت راه از ژاپن بازدید و 
در مراسم افتتاحیه یکی از خطوط سریع السیر این کشور شرکت کرد.

وی بیان کرد: اولین خط قطار سریع السیر ژاپنی ها سال ۱۹۶۴ افتتاح 
شد؛  تقریبا حدود ۶۰ سال قبل. شــروع و طرح موضوع برای قبل از 
جنگ جهانی دوم است و تقریبا تا سال ۲۰۰۸ میالدی که چینی ها به 
باشگاه راه آهن های سریع السیر دنیا پیوستند، ژاپن همواره در بحث 

نفر کیلومتر قطارهای سریع السیر از همه دنیا جلوتر بود.
کارشــناس حمل ونقل یادآور شــد: پــس از راه انــدازی اولین خط 
سریع السیر قطار توسط چینی ها، آنها طی مدت کوتاهی گوی سبقت 
را از ژاپــن و کل دنیــا ربودند آن هم با فاصله بســیار زیــاد. بنابراین 
اولین طرح مســئله قطار سریع الســیر در ایران به حدود ۵۰ ســال 
قبل برمی گردد. وزیر وقت راه ایران از ژاپنی ها خواســتند برای قطار 

سریع السیر تهران-مشهد مطالعاتی را انجام دهند.
قربانعلی بیک اضافه کرد: در این راســتا گروهی از شرکت »جارتس« 
ژاپن به ایران آمدند  و کار مطالعاتی را انجام دادند. بر این اساس آنها 
برای راه آهن تهران-مشهد ۳ پیشنهاد را به مسئوالن وقت ارائه کردند، 

پیشنهاداتی که بسیار جالبی بود.
وی توضیح داد: یکی از پیشنهادات این بود که خط آهن موجود تهران-

مشهد آن زمان با ســرعت ۸۰ کیلومتر دوخطه شود، سرعت آن به ۱۶۰ 
کیلومتر افزایش یابد ضمن این که برقی سازی هم می شود.

وی با اشاره به این که هزینه اجرای این پروژه یک میلیارد دالر عنوان 
شد، بیان کرد: پیشــنهاد دوم ژاپنی ها این بود که یک خط آهن جدید 
ساخته می شــود، در واقع یک دوخطه مســتقل از خط آهن موجود 
ساخته شــود. ســرعت این قطار ۲۱۰ کیلومتر  و هزینه مورد نیاز برای 

اجرای این پروژه ۴ میلیارد دالر اعالم شده بود.
وی درباره پیشــنهاد ســوم ژاپنی ها به ایران گفــت: ژاپنی ها در این 
پیشنهاد گفتند که یک راه آهن دوخطه می ســازند؛ اما با سرعت ۲۶۰ 
کیلومتر بر ساعت؛ البته در آن زمان هیچ کشوری سرعت ۲۶۰ کیلومتر 

را نداشت حتی ژاپن.
کارشناس حمل ونقل در پاسخ به این پرسش که در آن زمان فناوری 

سرعت ۲۶۰ کیلومتر را داشــتیم، اظهار کرد: آنها گفتند که چون کار ۱۰ 
سال زمان می برد می توانیم طی این مدت به این فناوری دست یابیم. 
خیلی جالب بوده که ژاپنی ها این فناوری را نداشتند اما می دانستند 

که طی سال های بعدی قطار سریع السیر به این سرعت می رسد.
قربانعلی بیک  افزود: ژاپنی ها گفتند چون پروژه ۱۰ سال زمان می برد 

سرعت قطار را با هزینه 7 میلیارد دالری به اتمام می رسانیم.
وی در ادامه با بیان این که هیچ کدام از این پیشنهادات عملیاتی نشد، 
افزود: تنها اتفاقی که افتاد این بود که ســرعت ۸۰ کیلومتر در خطوط 
ریلی با یک سری اصطالحات طی ۴ ماه به ۱۶۰ کیلومتر برای خطوط 
یک خطه افزایش یافت. فرانسوی ها این کار را انجام دادند تا بتوانند 
توربوترن را در مسیر تهران-مشــهد راه اندازی کنند. بر این اساس ۳ 

توربوترن با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در این مسیر سیر می کرد.
وی گفت: اما به دلیل عالئمی نبودن خط آهن مشهد حادثه ای رخ داد 
و باعث شد قطارهای توربوترن بخوابد، در حالی که سرویس های این 

نوع قطار بسیار خوب بود و همه از آن راضی بودند.
وی بیان کرد : تا این که  اوایل دهه 7۰ بحث قطار سریع السیر تهران-

قم-اصفهان مطرح شد. این پروژه در ۲ فاز تعریف و فاز یک آن  بین 
تهران و قم در سال ۱۳7۸ افتتاح شد.

کارشناس اقتصاد حمل ونقل با اشــاره به این که خط آهن بیش از ۲۰ 
سال است که افتتاح شده در پاسخ به این پرسش که سرعت این قطار 
چند کیلومتر است، تصریح کرد: ســرعت این قطار قابلیت افزایش تا 

۱۶۰ کیلومتر را دارد.
وی در واکنش به این که این قطار دیگر سریع السیر نیست، تاکید کرد:  
قرار بود این خط آهن فاز یک سریع السیر با سرعت ۲7۰ کیومتر باشد،  
البته فاز یک تهران-اصفهان بود. با این فرض در فاز ۲  قرار بود از قم به 
اصفهان با طول ۲۴۰ کیلومتر با سرعت ۲7۰ کیلومتر بر ساعت ساخته 

شود تا راه آهن سریع السیر تکمیل شود.
قربانعلی بیک با یادآوری انجام مطالعاتی در سال ۱۳۸۴ »اس ان سی 
اف آی« )SNCF( به عنوان بخش بین المللی راه آهن فرانسه برای فاز 
یک قطار سریع السیر تهران-اصفهان، اظهار کرد: این یک راه آهن دو 
خطه با قوس های نســبتا باز که می توان همین االن سرعت را ۲۳۰ تا 

۲۵۰ افزایش داد که البته باید آن را برقی کرد.
وی با اشــاره به این که با لکوموتیو دیزلی هم می توان با ســرعت ۲۰۰ 
کیلومتر در این مســیر ریلی تردد کرد، گفت:  فــاز دوم پروژه پس از 
افتتاح فاز اول عمال خیلی طوالنی و ســخت شــد که دنبال فاینانس 
رفتند. یکی از این منابع تامین مالی چین بود که حدود یک میلیارد دالر 
دریافت شد و گزارشی را به شــورای اقتصاد دادند و این منابع را برای 
تکمیل پروژه استفاده کردند. اما متاســفانه با جابه جایی در مجری 
طرح این کار عقب افتاد و امروز بیش از ۲۰ سال است که پس از افتتاح 

فاز ۱، فاز ۲ را نداریم.
وی تاکید کرد:  از ســوی دیگر با توجــه به این که منابــع مالی کافی 

نبوده،خیلی ها می گویند با این شرایط بسازیم یا نسازیم.

طی ۹ ماهه سال جاری یک میلیون و 7۴۹ هزارتن 
کاال از طریق گمرکات اســتان اصفهان به خارج از 

کشور صادر شده است.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان گفت: صادرات 
گمرکات اســتان  طی ۹ ماهه امسال یک میلیون 
و 7۴۹ هزارتــن کاال به ارزش یــک میلیارد و ۱۴۴ 
میلیون و ۹۰۹ هزار دالر بوده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۰ درصد و از نظر ارزش 

۱۶ درصد رشــد داشــته است.رســول کوهستانی 
پزوه با بیان اینکه اقالم صادراتی گمرکات اســتان 
7۵۳ نوع کاال بوده افزود: چدن، آهن و فوالد ۴۶۴ 
میلیون دالر با ۴۱ درصد، محصوالت پتروشــیمی 
۱7۴ میلیون دالر با ۱۵ درصد، محصوالت لبنی ۹۳ 
میلیون دالر با ۸ درصد، فرش ماشینی و دستباف 
۹۱ میلیــون دالر با ۸ درصــدو محصوالتی از آهن و 
چدن ۸۵ میلیون دالر با 7 درصــد در این صادرات 

اختصاص داشته است.
وی به ۸۹ کشور به عنوان کشور های هدف صادرات 
از طریق گمرکات اســتان اشــاره کرد و ادامه داد: 
ارزش صادرات به کشــور های عــراق ۴۶۱ میلیون 

دالر با رشد ۱۲ درصد، پاکســتان ۱۹۱ میلیون دالر با 
رشد ۴7 درصد، ترکیه ۱۲۲ میلیون دالر با رشد ۱۴۸ 
درصد، ارمنستان ۵۵ میلیون دالر با رشد ۹۹ درصد 
و افغانستان 7۵ میلیون دالر با ۳۳ درصد کاهش 
بوده اســت.مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با 
اشاره به ۵ مبادی گمرکی صادراتی استان اصفهان 
گفت: در ۹ ماهه امســال ارزش صــادرات کاال از 
گمرک اصفهان ۶۲۱ میلیون دالر، گمرک کاشــان 
۳۱7 میلیون دالر، گمــرک اختصاصی ذوب آهن 
۱۵۱ میلیون دالر، گمرک اختصاصی مجتمع فوالد 
مبارکه ۴۸ میلیون دالر و گمــرک تجاری فرودگاه 

شهید بهشتی ۸ میلیون دالر بوده است.

طی  ۹ ماهه سال جاری صورت  گرفت؛

افزایش ده درصدی صادرات اصفهان به خارج از کشور

خبر روز

زنگ خطر خروج استارت آپ ها از اصفهان
وضعیت بحرانی اکوسیستم استارت آپی نمایان گر زنگ خطری بزرگ برای این نوع از کسب وکارها است. 
به گونه ای که بسیاری از این کارآفرینان باوجود موانع و چالش های همیشگی و اکنون هم با توجه افزایش 
محدودیت های اینترنتی، مصمم به مهاجرت می شــوند که این اتفاق در میان استارت آپ های اصفهان، 
فراوان مشاهده می شود.به گزارش خبرنگار ایمنا، نتایج آخرین پیمایش های رصدخانه مهاجرت ایران، 
میل به مهاجرت در میان فعاالن استارت آپی کشور را نزدیک به ۶۳ درصد اعالم کرده است؛ خروجی که گویا 
بیشتر از سوی استارت آپ های کوچک تر انجام می گیرد، زیرا آن ها به دلیل عدم تکامل و استقرار کامل به 
خطر نزدیک تر و انعطاف پذیرتر نسبت به مهاجرت هستند، به نحوی که در سال های اخیر شاهد مهاجرت 
کسب وکارهای نوپا به پایتخت یا خارج از کشور بوده ایم.بااین حال به نظر می رسد اخیرا اقداماتی در راستای 
بهبود شرایط استارت آپ های اصفهان به انجام رسیده به طوری که مسئوالن و فعاالن اظهاراتی امیدوارکننده 
را مطرح می کنند، این چنین که گام های موثر برای استارت آپ های اصفهان در حال برداشتن است.دراین باره 
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با اشاره به تسهیل مسیر راه اندازی 
کارخانه نوآوری می گوید: با حل شدن مشکالت، این کارخانه افتتاح و بهره برداری آن در اواخر سال ۱۴۰۲ 
خواهد بود. امری که می تواند به فضای زیست بوم فناوری استان و حمایت از طرح های فناورانه کمک کند. 

فضای دشوار برای فعاالن استارت آپی
اما فعاالن استارت آپی اصفهان در ارتباط با شرایط خود چه می گویند؟ به طورمعمول، چالش هایی مانند 
دشواری فعالیت در اصفهان و فضای کار گروهی کمتر، ایده های شکست خورده و موانع و محدودیت های 
اداری از سوی این کارآفرینان مطرح می شود. دردسرهایی که همگی در کنار یکدیگر فضای فعالیت را برای 
این فعاالن تنگ و دشوار کرده و به دلسردی ادامه کار در اصفهان انجامیده است.به ویژه در چند ماه گذشته 
که با محدودیت های اینترنتی این فضا سخت تر هم شده و بسیاری از فعاالن را راغب به مهاجرت کرده است. 
به عبارتی اگر تا چند ماه قبل، استارت آپی های اصفهان متمایل مهاجرت به پایتخت بودند اکنون حرف از 
آن سوی مرزهاست. آن هم در استانی که بیشترین مراکز علمی و دانشگاه های معتبر را داراست اما شرایط 

به گونه ای رقم خورده است که بسیاری از کارآفرینان انگیزه ای برای ماندگاری ندارند.

مهاجرت تیم های استارت آپی
به گفته فعاالن این حوزه، استارت آپ ها در اصفهان با چالش نیروی انسانی مواجه هستند و برای موفقیت 
آن ها باید همه اعضای این اکوسیستم به صورت هماهنگ با هم رشد کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. در 
سال های گذشته بیشتر نیروی انسانی به تهران و سایر نقاط بودیم اما اخیرا این استارت آپ ها هستند که 
به دالیل مختلف تصمیم به مهاجرت از استان می گیرند.به گفته فعاالن حوزه استارت آپ، در بین شهرهای 
ایران، اصفهان یکی از بهترین شهرها برای فعالیت در این حوزه است؛ اما به دالیل مختلفی مانند توان مالی 
سرمایه گذاران و نبود عالقه به کار تیمی، مهاجرت به سایر نقاط کشور به خصوص تهران افزایش چشمگیری 

پیدا کرده است.

حمایت های اندک و موانع بی شمار
بهمن احمدی، یکی از فعاالن کارآفرین در اصفهان نیز دراین باره به خبرنگار ایمنا می گوید: کسب وکار نو یا 
استارت آپی در اصفهان هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. اصفهان شهری سنتی است که هنوز هم کسب 
و کارهای سنتی در آن پیشتاز هستند و باوجودآنکه شرایط و قابلیت های زیادی در این استان وجود دارد و 
همچنین کارآفرینان برتر با ایده های نابی در همین استان هستند؛ اما به دلیل حمایت های اندک و موانع 
بی شمار این فعاالن ترجیح به فعالیت در شهری دیگر به ویژه تهران می دهند چون به نظر می رسد حمایت 
از این کسب وکارها در پایتخت، بسیار بیشتر و درآمدزایی هم باالتر است.وی تصریح می کند: البته بخشی 
از آن ها هم به خارج از کشور مهاجرت می کنند که هرچه می گذرد بر تعداد مهاجران خارجی بیشتر افزوده 
می شود. مورد دیگری که در ارتباط با موانع فعالیت استارت آپ ها در اصفهان وجود دارد بی عالقگی به کار 
گروهی است، فعاالن در اصفهان اغلب عالقه به کارهای انفرادی دارند که با تعریف اکوسیستم استارت آپ 

متناقض است.

کافه اقتصاد

استاندار اصفهان:گزارش

اصفهان، بهار آینده میزبان تجار و بازرگانان مسکو و سن پترزبورگ خواهد بود
استاندار اصفهان گفت: بهار سال آینده میزبان تجار و بازرگانان مسکو و سن پترزبورگ خواهیم بود تا ارتباط میان اصفهان و روسیه قوام یابد و به نتایج قابل توجهی 
دست پیدا کنیم.سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: فرصت فوق العاده پیش روی بازار 
صادراتی ایران به سوی روسیه باز شده؛ اما بستگی به همت ما دارد که چگونه از امکانات و بضاعت های کشور جهت این رسیدن به این راهبرد اساسی استفاده 
کنیم.وی ادامه داد: بایستی بتوانیم سهم قابل توجهی از درخواست و نیاز کشور روسیه را پاسخ دهیم و توسعه صادرات به عنوان یک الگوی جدی دنبال شود.

استاندار اصفهان اظهار کرد: مدت ها قبل با سفر هیئت روسیه به اصفهان مذاکرات ما آغاز و گام بعدی در سفر هیئت تجاری_سیاسی اصفهان به دو استان مسکو 
و سن پترزبورگ برداشته شد تا شاهد توسعه مبادالت و تجارت از اصفهان به کشور روسیه باشیم.مرتضوی عنوان کرد: طبق برنامه بهار سال آینده میزبان تجار و 
بازرگانان مسکو و سن پترزبورگ خواهیم بود تا ارتباط میان اصفهان و روسیه قوام یابد و به نتایج قابل توجهی دست پیدا کنیم.وی افزود: هفته گذشته جلسه 
ای با مدیران و مسئوالن سازمان توسعه تجارت در حوزه توسعه بازار در روسیه داشتیم که در آن نشست مقرر شد تعدادی از محصوالت کلیدی مورد نیاز روسیه را 

معرفی کنند تا برای تامین و صادرات آنها میز تخصصی در اصفهان تشکیل دهیم.

پرورش گل 
آلسترومریا در 

اصفهان
گل آلسترومریا شباهت فراوانی 
بــه لیلیــوم مینیاتوری داشــته 
و بــه سوســن پروئــی معروف 
شده اســت. این گل از آن دسته 
گل هاســت که به دلیل ماندگاری 
باال و به نوبت باز شــدن غنچه ها 

بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

وز عکس ر

سخنگوی وزارت صمت:
واردات تجاری آیفون 14 

منتفی است
ســخنگوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
گفت که واردات رسمی و تجاری آیفون انجام 
نخواهد شــد و درباره رجیســتری آیفون ۱۴ 
وارد شــده از طریق رویه مســافری نیز هنوز 
تصمیم گرفته نشده است.باالخره بعد از سه 
ماه، بخشــی از ابهــام واردات آیفون ۱۴ حل 
شد و امید قالیباف در یک برنامه تلویزیونی، 
گفت که واردات رسمی و تجاری آیفون انجام 
نخواهد شــد. اما ممکن اســت آیفون ۱۴ از 
رویه مسافری وارد شود. هنوز تصمیمی برای 
رجیستر کردن آیفون ۱۴ وارد شده از طریق رویه 
مسافری گرفته نشده است، بنابراین اطالعی 

نداریم که چه اتفاقی قرار است بیفتد.
به گفته وی، بخشــی از این تصمیم گیری به 
عهده وزارت صمت است، اما ارگان های دیگر 
هم دخیل هستند که در مجموع باید بررسی 
شــود و تصمیم نهایی گرفته شود.قالیباف از 
زمان تصمیم نهایی ابراز بی اطالعی کرد.آیفون 
۱۴ در حال حاضر فقط از رویه مســافری یا با 
سوء استفاده از این رویه به صورت قاچاق به 
کشور وارد شده و تاکنون درباره واردات تجاری 
آن اظهار نظر قطعی نشــده بود؛ امــا واردات 
مسافری هم تاکنون رجیســتر نشده است.

هرکاالیی که از طریق رویه مسافری وارد شود، 
اگر در گمرکات اظهار شــده باشــد، می تواند 
رجیستر شــود، اما اگر اظهار نشده باشد، غیر 
قانونی است و رجیســتر هم نمی شود؛ اما در 
حال حاضر مسئله این است که اصال رجیستر 
شدن یا نشدن آیفون ۱۴، تعیین تکلیف نشده 
اســت. البته اگر کاالیی به صــورت قانونی از 
رویه مسافری وارد شده باشد، اجازه استفاده 
تجاری ندارد و نباید خرید و فروش شود. اما 
در این زمینه خأل قانونی وجود دارد و این کاالها 
در بازار فروخته می شوند.پیش تر سخنگوی 
انجمن واردکننــدگان موبایل، تبلــت و لوازم 
جانبی هشدار داده بود که فروشندگان و مردم 
از خرید و فروش کاالیی که از رجیســتر شدن 
آن اطمینــان ندارند و کد رجیســتری ندارد، 

اجتناب کنند.

yjc :عکس



مفاد آراء
10/45 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف  وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي  و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان  تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات  متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس  از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1 -به موجب راي شماره 11334 مورخ 1401/09/13 هيات سوم آقای  ايرج صدری 
کرمی به شناسنامه شماره 564 کدملي 1283368145 صادره  اصفهان فرزند ابوالقاسم در 
ششــدانگ يکباب گلخانه به مساحت 596/41 متر مربع پالک شــماره 447 فرعی از 24 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رســمی 

حســين ابراهيمی  طبق اظهار نامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/11

م الف: 1426363 شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب  اصفهان
مفاد آراء

10/46 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف  وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي  و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان  تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات  متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو  نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس  از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1 -به موجب راي شماره 11700 مورخ 1401/09/21 هيات سوم آقای عمادالدين 

معين درباری به شناسنامه شماره 1547 کدملي 1141285916 صادره خمينی شهر فرزند 
علی رضا نســــبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  يکباب ســاختمان در حال ساخت به 
مساحت 309/32 متر مربع پالک شماره  62 فرعی از 6 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان طبق ســند انتقالی شــماره 97724 مورخ 1398/01/31 

دفترخانه  شماره 25 اصفهان
 رديــف 2 -به موجــب راي شــماره 11698 مــورخ 1401/09/21 هيات ســوم آقای  
 حســام الدين معين درباری به شناسنامه شــماره 6252 کدملي 1142290557 صادره 
خمينی شهر فرزند عليرضا نســبت به يک دانگ مشاع از ششدانگ  يکباب ساختمان در 
حال ساخت به مساحت 309/32 متر مربع پالک شماره  62 فرعی از 6 اصلي واقــــع در 
اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان طبق ســند انتقالی شــماره 97724 

مورخ 1398/01/31 دفترخانه  شماره 25 اصفهان
رديف 3 -به موجب راي شــــماره 11699 مــورخ 1401/09/21 هيات ســوم  خانم 
بدرالســادات مير عنايت فروشــانی به شناسنامه شــماره 13 کدملي  1142193292 
صادره خمينی شهر فرزند ســــيد حسين نسبت به سه دانگ  مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان در حال ساخت به مساحت 309/32 متر  مربع پالک شماره 62 فرعی از 6 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت  ملک غرب اصفهان طبق ســــند انتقالی شماره 

97724 مورخ 1398/01/31 دفترخانه شماره 25 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/11

م الف: 1426140 شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب  اصفهان
مفاد آراء

10/47 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3054 مورخ 1401/09/09 هيــات اول موضوع قانون  تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســــاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم طلعت مختاری 
بنی به شناســنامه شــماره 1976 کدملــی 1289421293 صادره فرزند حســينعلی 
در پنج دانگ مشــــاع از  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 89/51 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره  131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان بــه موجب بيــع نامه عادی و مــع الواســطه از طرف آقای حســين رمضانی

 )مالک رسمی( خريداری گرديده است.

 لذا به منظور اطالع عمومی مراتــــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی  می شود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســــند مالکيت متقاضی  اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تســليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه  از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند.  بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق  مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/11

م الف: 1426829 مهدي شــبان رئيس ثبت اســناد و امالک جنوب  اصفهان
مفاد آراء

10/48 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف  وضعيت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

- برابر رای شماره 140160302026003889 مورخ 1401/03/12 موضوع  قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی  مســتقر در واحد ثبتی اداره 
ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان تصرفات  مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای 
عباســقلی شــيخ قهدريجانی به  شناســنامه شــماره 5248 کدملی 1110222076 
صادره فالورجان فرزند  حسينعلی در ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 29/65 متر 
مربع پالک  شماره 111 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواســطه به موجب قولنامه  عادی و 
وکالتنامه 20437 مورخ 78/5/11 دفترخانه 104 شــاهين شهر به متقاضی واگذار شده و 

تعدادی از شهود آن را تاييد نموده اند. 
- برابر رای شماره 140160302026012159 مورخ 1401/08/04 موضوع  قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی  مســتقر در واحد ثبتی اداره 
ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان تصرفات  مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای 
عباســقلی شــيخ قهدريجانی به  شناســنامه شــماره 5248 کدملی 1110222076 
صادره فالورجان فرزند  حسينعلی نســــبت به ششــدانگ يکباب کارگاه به مســاحت 
237/60 متر  مربع پالک شــــماره 111 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 اداره 
 ثبت شــــمال اصفهان مبايعه نامه عادی مع الواســطه از مالکيت رســمی  قدرت اله و

 نعمت اله کيساری موضوع ســند انتقال 6627 -1348/11/29 دفتر 98 اصفهان
لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی  می شود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی  اعتراضی داشته باشــند 

می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تســليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه  از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند.  بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق  مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/11

م الف: 1427007 موســوی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک شمال  اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/49 شماره نامه: 140185602031000524-1401/03/07 نظر به اينکه آقای داود 
زندوانی به وکالت از طــرف خانم فاطمه  مومنيان نايينی فرزند حســن با ارائه يک برگ 
استشهاد محلی که هويت و  امضاء شهود رســما گواهی شده مدعی فقدان سند مالکيت 
شــش دانگ يکباب مغازه به پالک ثبتی 186 فرعی از 1601 اصلی واقع در نايين بخش 
يک  حوزه ثبت نايين-  که بنام خانم فاطمه مومنيان نايينی فرزند حسن سابقه ثبت دارد 
و تاکنون نســبت به آن معامله انجام نشده- می باشد و درخواســت صدور سند مالکيت 
 المثنی نموده لذا طبق ماده 120 اصالحی آئين نامــه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی

 می شود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا با مدارک  مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی 
و يا وصول واخواهی  بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله در صدور المثنی سند مالکيت 
طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1434001 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک زرين شهر

 آگهی تغییرات شــرکت با مسئولیت محدود هوشــمند پرتو توان 
به شناسه ملی 14007080994 و به شماره ثبت 59195 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/09/13 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد اصالح سال مالی بدين شــرح تصويب گرديد: سال مالی شرکت از 
ابتدای دی ماه هر سال شروع و در پايان آذر ماه هر سال خاتمه می يابد به استثنای 
سال اول که ابتدای آن از تاريخ تأسيس شرکت است. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری اصفهان )1432342(

وزیر میراث فرهنگی:

هشت هزار میلیارد تومان برای تملک بافت های تاریخی کشور احصا شده است
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: هشت هزار میلیارد تومان برای تملک بافت های تاریخی کشور در بودجه سال آینده احصا شده که این مقدار با توجه 
به منابع درآمدی دولت هزینه باالیی است.سید عزت ا... ضرغامی در سفر یک روزه به استان لرستان و شهرستان بروجرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در صنعت ورشو 
سازی با توجه به اینکه بروجرد به عنوان شهر ملی ورشو سازی است، تصمیمات خوبی گرفته شده تا زمینه فروش این هنر صنعت در سطح ملی و جهانی فراهم شود.

وی افزود: ورشو سازی بر خالف سایر صنایع دستی که بیشــتر جنبه ویترینی و تزیینی دارند، جنبه کاربردی و مصرفی در زندگی دارد.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی تاکید کرد: مواد اولیه و بازار عرضه این هنر صنعت مهم اســت در جاهای دیگر هم این صنعت وجود دارد؛ اما جایگاه بروجرد از نظر تعداد استادکاران و 
هنرمندان این عرصه باالتر است.ضرغامی اضافه کرد: برای تثبیت و پایداری این هنر صنعت و بازار فروش تصمیماتی گرفته شده است. با توجه به مصوبه ای که در دولت 
داشتیم تسهیالتی برای صادر کنندگان صنایع دستی در نظر گرفته شده است.وی خاطرنشان کرد: کسانی که صاحب علم و دانش و قدرت روایت گری هستند و از جمله 
دستگاه های فرهنگی و رسانه ها در انتقال این میراث فرهنگی ارزشمند به نسل های آینده باید تالش بیشتری کنند.وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ادامه 
داد: بروجرد از باغات خوبی برخوردار است که بعد از بازدید از آنها و تطبیق ویژگی های آنها با استانداردهای الزم برای ثبت ملی آنها اقدام خواهد شد و در مجموعه باغ های 
ملی کشور در مرحله بعدی ثبت جهانی آنها دنبال می شود.ضرغامی با تاکید بر اینکه بافت تاریخی باید حفظ شود، افزود: بروجرد از ظرفیت های خوبی در حوزه میراث 
فرهنگی به خصوص صنایع دستی و گردشگری برخوردار است که باید تالش شود جایگاه این شهرستان از نظر تاریخ و تمدن و هویت تاریخی معرفی شود.وی با بیان 
اینکه با منابع درآمدی دولت تملک بافت های تاریخی ممکن نیست؛ اما با همکاری مجلس برنامه ریزی هایی شده است، گفت: حدود هزار میلیارد برای تملک جاهای 

خیلی ضروری در سال آینده در نظر گرفته شده است.

معاون میراث  فرهنگی استان آذربایجان غربی تشریح کرد:

اوضاع کلیساها در شمال غرب ایران
معاون میراث  فرهنگی استان آذربایجان غربی با بیان که از میان ٩٠ کلیسای موجود در این استان، ۸۰ کلیسا فعال و ۱۰ کلیسا متروک است و ۴٨ کلیسا نیز ثبت ملی شده اند، 
وضعیت مرمت و حفاظِت دو کلیسای جهانی در آذربایجان غربی را تشریح کرد.داود فرازی درباره وضعیت کلیساهای این استان به ایسنا  گفت: در استان آذربایجان غربی 
حدود ٩٠ کلیسا وجود دارد که از میان آن ها ۴٨ کلیسا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند و حدود ١٠ کلیسا هم متروکه هستند. دوره تاریخی این کلیساها از قرن اول 
میالدی تا دوران پهلوی است و به جز کلیساهای متروکه تقریبا ٨٠ کلیسا درحال حاضر فعال هستند که برای اجرای مراسم های مذهبی، دست کم دو بار در سال فعالیت 
می کنند. همچنین کلیساهای »مارسرگیز« در کوه سیر، کلیسای »آده« کردآباد و »قره کلیسا« در چالدران عالوه بر آن که همچنان محلی برای عبادت مسیحیان هستند، 
امکان بازدید گردشگران را نیز فراهم کرده اند.  به گفته معاون میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی، در این استان یک کنیسه وجود دارد که درحال حاضر غیرفعال است.

وی سپس درباره کلیساهای فعال این استان گفت: برخی از کلیساهای استان کامال فعال هستند و مراسم مذهبی هر هفته در آن ها برگزار می شود؛ کلیسای شرق آشور، 
کلیسای انجیلی آشوری )پروتستان(، کلیسای کاتولیک، کلیسای آشوری، کلیسای کلدانی )کلیسای حضرت مریم(، کلیسای ارامنه گیریگوری و کلیسای جماعت ربانی، 
از جمله این کلیساها هستند.  معاون میراث فرهنگی آذربایجان غربی، علت غیرفعال ماندن برخی از این کلیساها را چنین بیان کرد: مسیحیان از روستاها مهاجرت کردند 
و همین موجب شده که برخی از کلیساها غیرفعال شوند.وی درباره اجرای مراسم غسل تعمید در کلیساهای این استان اظهار کرد: در تمامی کلیساهای فعال استان، این 
مراسم پس از چهل روزگی نوزاد برگزار می شود و ممکن است بعضی خانواده ها نذر کنند که فرزندشان بعد از چند سال در یک کلیسای خاص، مانند کلیسای مارسرگیز و 
یا قره کلیسا غسل تعمید شود.  فرازی همچنین درباره آخرین وضعیت حفاظت، نگهداری و حریم دو کلیسای »قره  کلیسا« و »زور زور)مریم(« گفت: از محل اعتبارات 

سفر ریاست جمهوری مبلغ ۵٠ میلیارد ریال برای تامین زیرساخت های مجموعه جهانی »قره کلیسا« مصوب و پیش بینی شده است.
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معاون گردشگری کشور: 

تا آخر سال پول برای تبلیغ ایران نداریم

معاون گردشگری کشــور در عین حال که از پیشــنهاد اعتباری برای 
مقابله با ایران هراســی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ خبر داد، گفت:  تاکنون 
هیچ مجوزی داده نشده که تا آخر ســال پول و یا اعتبار اضافی برای 

تبلیغ ایران اختصاص داده شود.
به دنبال هشدار منع سفر به ایران از ســوی برخی کشورها و لغو سفر 
گردشــگران خارجی در ماه های اخیر و همچنین کاهش ســفرهای 
داخلی بنا بر اظهارات فعاالن گردشگری و در ادامه آن، بحران معیشت 
و اشــتغال در صنعت گردشگری کشور، علی اصغر شــالبافیان درباره 
اســتراتژی و دســتور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی برای خروج از این وضعیت، به ایسنا گفت:  بســته مقابله و 
نحوه مواجه با حوادث، تدوین شــده که به دولت نیز ارائه شده است، 
برخی از مفاد این بسته تصویب شــده، از جمله معافیت مالیاتی دو 
 ساله و برخی از مفاد نیز در حال اجرا اســت، مثل برخی بخشنامه ها

 و جلساتی که با ســازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی برگزار شده 
است.

وی افزود:  برای مقابله با ایران هراسی نیز پیشنهاداتی در قالب بودجه 
۱۴۰۲ ارائه شــده که منتظر نهایی شــدن الیحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه 

هفتم توسعه هستیم.

معاون گردشــگری با توجه به بحرانی که اشــتغال و معیشت فعاالن 
گردشگری را نشــانه گرفته، درباره تدابیر و اقدام احتمالی که تا پایان 
سال از سوی این معاونت پیش بینی شده اســت،  اظهار کرد:  تا آخر 
ســال تنها از محل بودجه محدودی کــه در اختیــار وزارتخانه میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و همچنین از محل بودجه 
مســئولیت های اجتماعی، موضوع را پیگیری می کنیــم؛ اما این که 
در ســال ۱۴۰۱ پول جداگانه ای بگیریم، هنوز چنین مجوزی دریافت 

نکرده ایم.
شــالبافیان همچنین درباره این کــه با توجه به تاثیر شــدید صنعت 
گردشــگری ایران از رخدادهــای سیاســی و به انزوا کشــیدن آن، 
آیا در چنین شــرایطی مطالعه شــده اســت که چگونــه و چه اقدام 
موثری باید انجام شــود، اظهار کرد: وظیفــه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی این اســت که رویدادهای گردشگری را 
برگزار کند که نشان دهنده زندگی عادی مردم باشد و نشاط اجتماعی 
را نشــان می دهد، ما به هیچ وجه ایــن جریان را تعطیــل نکردیم و 
در این مدت رویدادهــای زیادی برگــزار کردیم که نشــان می دهد 
 حوزه گردشــگری پویایی دارد و این ظرفیت را دارد کــه پویایی را به

 جامعه برگرداند.

کدام کشور بیشترین سهم را در فهرست بهترین روستاهای 
گردشگری دارد؟

سه جایگاه در فهرست »بهترین روستاهای گردشگری« به اسپانیا تعلق گرفت و این کشور بیشترین 
سهم را در بین سایر کشورها به خود اختصاص داد.به نقل از گاردین، سازمان جهانی گردشگری فهرست 
ساالنه بهترین روستاهای گردشگری جهان را منتشر کرد و اسپانیا با کسب سه جایگاه در این فهرست 
درخشید.۳۲ روستایی که به این فهرست راه یافته اند در کشورهایی، از جمله اتریش، ویتنام، چین، 
سرزمین فلسطین اشغالی، ایتالیا، شیلی، کلمبیا، اکوادور، اتیوپی، اردن، مکزیک، گرجستان، مراکش، 
پرتغال، رومانی، اسپانیا، سوئیس، پرو، کره جنوبی، اسلوونی، عربستان سعودی و ترکیه واقع شده اند.

 )Alquézar( »دهکده »الکیوزار ،)Rupit( »اسپانیا با دهکده کاتالونیایی و قرون وسطایی »روپیت
و دهکده »گوادلوپ« )Guadeloupe( بیشترین سهم را در این فهرست داشت.این فهرست مقاصد 
روستایی را در بر می گیرد که از حوزه گردشگری به عنوان راهی برای پیشرفت و ایجاد فرصت های جدید 
شغلی و درآمد کمک می گیرند و در عین حال ارزش های منطقه را حفظ می کند و آن را ترویج می دهد.

۳۲ دهکده منتخب در ۱۸ مقصد واقع در آمریکای جنوبی، آسیا، آفریقا و اروپا قرار دارند. این دهکده ها 
توسط یک هیئت مستقل و با در نظر گرفتن معیارهایی همچون فرهنگ و منابع طبیعی مورد ارزیابی 
قرار گرفته اند.برای فهرست برگزیده امسال در مجموع ۱۳۶ دهکده توسط ۵۷ عضو سازمان جهانی 
گردشگری مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس مقررات، هر یک از اعضا حداکثر سه گزینه را می توانند 

پیشنهاد کنند.مراسم اهدای جوایز در ماه فوریه در عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
 

یک دوستدار میراث فرهنگی:

اعتبار اختصاص یافته برای مرمت بناهای تاریخی کافی نیست
یک دوستدار میراث فرهنگی معتقد است  خانه های تاریخی باید به یکباره مرمت اصولی و کلی شوند و 
روش رایج مرمت این خانه  که در چندین فصل و جزبه جز صورت می گیرد الزم است  تغییر کند.کبری 
ابوعلی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه ۱۰ خانه ارزشمند تاریخی در بهبهان وجود دارد، پیشنهاد کرد: 
اگر هر ساله یک بنای تاریخی در نظر گرفته شود و صفر تا صد مسائل و مشکالت مربوط به مرمت آن 
کارشناسی، بررسی و اعتبار الزم برای اجرای کار مرمت آن تامین شود هم بناهای تاریخی سرپا می مانند 
و هم می توانیم بهتر آن ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.وی خاطرنشان کرد: تملک، مرمت و صیانت 
از خانه های تاریخی به عنوان نماد هویت و تاریخ شهروندان اهمیت بسیاری دارد و این موضوع به طور 
قطع در نتیجه  مرمت بسیار تاثیرگذار خواهد.وی با اشاره به بناهای تاریخی بهبهان که طبق برنامه ریزی ها 
در چندین فاز پی درپی مرمت می شوند، تصریح کرد: اعتباری که برای مرمت بناهای تاریخی اختصاص 
داده می شود در حدی نیست که بتوان همه بناهای تاریخی را مرمت کامل کرد و از این  رو اولویت بندی 

صورت می گیرد و در این انتخاب ها اغلب به بناهای مهم اهمیت بیشتری داده می شود.
 

آیین بزرگداشت صدوهفتادویکمین سالگرد شهادت امیرکبیر 
در اراک برگزار می شود

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان اراک، از برگزاری مراســم 
صدوهفتادمین ســالروز شــهادت امیرکبیر خبر داد.محمدعلی آقازیارتی اظهار کــرد: ویژه برنامه 
صدوهفتادو یکمین سالگرد شهادت امیرکبیر به اهتمام هیئت امنای خانه امیرکبیر، شورای روستای 
هزاوه و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی، دهیاری روستای هزاوه، 
فرمانداری و بخشــدار بخش مرکزی اراک برگزار خواهد شد.وی با اشــاره به اینکه نخستین آیین 
بزرگداشت شهادت امیرکبیر، ۲۰ دی ۱۳۹۷ در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد و از آن زمان همه ساله این 
آیین در اراک برگزار می شود، افزود:  امسال هم این آیین روز سه شنبه ۲۰ دی ماه از ساعت ۱۴:۳۰ تا 

۱۷ در فرهنگسرای شهر واقع در شهر صنعتی اراک برگزار خواهد شد.

میراثمستطیل سبز

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
تهران هشدار داد:

کالهبرداری برخی اتباع خارجی از 
ایرانی های دارای تمکن مالی

 مدیــرکل میــراث فرهنگی و گردشــگری اســتان تهران
 در بخشنامه ای نسبت به سوءاســتفاده ها و کالهبرداری 
اتبــاع برخی کشــورها از ایرانی هــای دارای تمکن مالی، 

هشدار داد.
در بخشنامه ای که براساس نامه مدیرکل نظارت و ارزیابی 
خدمات گردشــگری و همچنین نامه معاونت پیشگیری 
از وقوع جرم و حقــوق عامه دادســرای عمومی و انقالب 
و با امضای  پرهام جانفشــان، مدیرکل میراث فرهنگی،   
گردشــگری و صنایع دســتی   به اطالع تمام تشکل های 
گردشگری رســیده، به افزایش گزارش ها و پرونده های 
قضایی درباره این شــیوه کالهبرداری اشاره شده و آمده 
است: »برخی اتباع کشورهای خارجی به ویژه از کشورهای 
آفریقایی با شناســایی افراد ایرانــی دارای تمکن مالی و 
اعالم این که قصد ســرمایه گذاری در کشور ایران را دارند، 
نسبت به دریافت ریال از این افراد اقدام کرده و به ازای آن 

ارزهای جعلی ارائه می کنند.«
در ادامه از تشکل های گردشــگری، به ویژه دفاتر خدمات 
مسافرتی که مسئولیت اجرای سفرهای خارجی را دارند، 
درخواست شده برای جلوگیری از  وقوع احتمالی این نوع 
کالهبرداری و صیانت از حقوق شهروندان  ایرانی، موضوع 
به اطالع تمام واحدهای تحت پوشش رسانده بشود تا در 
صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع در اسرع وقت به 

مراجع انتظامی و قضایی گزارش شود.
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متخصص رادیولوژی:

 افزایش غیرضروری پرتوهای رادیولوژی عامل ایجاد
 انواع سرطان است

یک متخصص رادیولوژی گفت: استفاده افراطی از روش های تصویربرداری باعث شده که مقدار مجاز 
تشعشــعات موجود در بدن به طور روزافزون افزایش یابد؛ تجمع این تشعشعات در بدن هر فرد در 
درازمدت می تواند پیش آهنگ ابتال به سرطان باشد.مریم گل شاهی در یک گفت وگوی رادیویی درباره 
آثار پرتوهای رادیولوژی بر سالمت انسان، اظهار کرد: افراد به طور روزانه از محیط اطراف و تابش های 
کیهانی در حال دریافت مقداری اشعه یونیزان هستند؛ در بدن یک فرد ساالنه حدود سه میلی سیورت 
)میلی سیورت واحد اندازه گیری تشعشعات یونیزان در بدن هر فرد است( اشعه دریافتی وجود دارد، 
استفاده افراطی از روش های تصویربرداری باعث شــده که این مقدار به صورت روزافزون افزایش 
یابد و تجمع این تشعشعات در بدن هر فرد در درازمدت می تواند پیش آهنگ ابتال  به سرطان باشد.

وی با اشاره به مزیت روش های تصویربرداری در درمان و تشــخیص بیماری ها افزود: استفاده از 
روش های تصویربرداری کمک بسیاری در تشخیص به هنگام و شروع درمان بسیاری از بیماری ها 
می کند، به عنوان مثال ماموگرافی ســاالنه در زنان بیش از ۴۰ سال برای تشخیص سرطان پستان، 
سی تی اسکن بیماران سرطانی برای تشخیص به موقع کانون سرطان، پیگیری روند درمان و میزان 
موثر بودن درمان هایی مانند پرتو درمانی و شیمی درمانی، سیتی آنژیوگرافی بیماران قلبی برای کمک 
به تشخیص به موقع و محل دقیق تنگی های عروق قلب که منجر به تعبیه گذاری به موقع استنت، بالون 
و جراحی های باز قلب می شود.این متخصص رادیولوژی خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد از پرتوگیری های 
بدن از طریق مصنوعی و به صورت فرآیندهای پزشکی انجام می شود، درحال حاضر بسیاری از بیماران 
یا پزشکان به طور افراطی از روش های تشخیصی رادیولوژی استفاده می کنند که باعث افزایش و تجمع 
تشعشعات یونیزان در بدن افراد می شود.وی با بیان اینکه این تشعشعات در درازمدت می تواند باعث 
آسیب به DNA سلول های هر فرد شود، گفت: درصد قابل توجهی از آسیب های سلولی در بدن افراد 
ترمیم خواهد شد، اما درصد کمی از آن ها ترمیم نمی شود و منجربه جهش در DNA سلول ها می شود؛ 

این جهش ها در درازمدت زمینه ساز ابتال  به سرطان خواهد شد.

یک جامعه شناس:

 حفظ کارکرد اجتماعی چهارباغ عباسی اصفهان ضروری است
یک جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی گفت: ماندگاری اصالت چهارباغ عباسی اصفهان، نیازمند 
حفظ و تقویت کارکرد اجتماعی آن است.حسن ثقفیان، در گفت و گو با ایرنا افزود: برخی تغییرات و 
اقدامات انجام شده در این پیاده راه به فراخور اقتضائات روز اجتناب ناپذیر بوده؛ اما مسئله مهم این 
است که در این فرآیندها کمترین آسیب به پیشینه خاطره انگیز آن وارد شود.وی اظهار داشت: برخی 
تصمیم ها و ساخت و سازها در دوره های مختلف مدیریتی موجب شده است کارکردهای اجتماعی 
پیاده راه چهارباغ عباسی اصفهان کمرنگ شود.ثقفیان با بیان اینکه بعد مذهبی پیاده راه چهارباغ بر 
اساس مناسبت های مختلف به خوبی پوشش داده می شود، گفت: گسترش فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی خالقانه و ارائه مشاوره از سوی کارشناســان در رابطه با چگونگی ساخت و ساز و فعالیت 
واحدهای تجاری و خدماتی چهارباغ عباسی نیز ضروری است.این جامعه شناس ادامه داد: الزم است 
با کمک گروه های علمی و فرهنگی و با اقداماتی مانند نمایش فیلم، تئاتر خیابانی، کتابخوانی و برنامه 
ها و تبلیغات فرهنگی، فضای این گذر تاریخی- اجتماعی را غنی تر کرد.وی، ایجاد پارک پسماند برای 
کودکان، جانمایی فضاهای مناسب سالمندان، ایجاد نمایشگاه های مینیاتوری از سازه های تاریخی 
اصفهان در مقیاس کوچک، استفاده از تلفیق نور، رنگ و آینه در طراحی های بصری و برپایی بازارهای 
شبانه و نمایشگاه های فصلی را از راهکارهای تقویت کارکردهای اجتماعی چهارباغ برای همه اقشار 
جامعه برشمرد.این جامعه شناس ادامه داد: فضای شهری مفهومی اجتماعی است که امکان حضور 

برای تمام اقشار جامعه به طوریکسان در آن وجود دارد و این مسئله باید در چهارباغ تقویت شود.

بیشترین کودکان کار در اصفهان، کودکانی هستندکه برای کسب درآمد برای خانواده، مشغول کار می شوند؛

کودکان کار، طعمه اقتصاد سیاه

اینجا خبری از شیطنت های کودکی نیست و هر چه هست 
دستان کوچک زمختی است که در جدال با روزگار،غبار از 
رخسار می زدایند، شاید آنها نمی دانند بی آنکه بخواهند طعمه اقتصاد سیاه 
شده اند.نگاه شان معصوم اما خسته است، ایستادن بر سر هر چهارراه پشت 
چراغ قرمز زندگی تکلیف هر روزشان است. یکی گل می فروشد ودیگری 
فال و در این میان رهگذرانی که تنها با اندکی ترحم از کنارشان عبور می کنند.

این قاب پرتکرار، همان »کودکان خیابانی«  یا »کودکان کار«است، پدیده 
ای که در سال های اخیر نه تنها کمرنگ نشده بلکه فزونی نیز یافته و نیازمند 
ریشه یابی و حل مسئله است.این موضوع بهانه ای شد تا در گفت و گو با 
»امان ا... باطنی« جامعه شناس و پژوهشگر فرهنگی در اصفهان، سایه 

روشن این آسیب اجتماعی را به گفت و گو بنشینیم.

آیا هر کودک با این تعریف را می توان جزو کودکان خیابانی محسوب 
کرد؟

اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم این کودکان به ســه گروه تقسیم می شوند. 
نخست شامل کودکانی است که درخیابان زندگی می کنند و بدون حمایت 
خانواده یا بستگان خود؛ سعی دارند از خودشان مراقبت کنند.این کودکان 
حدود پنج درصد کودکان خیابانی را تشــکیل می دهند.گروه دوم شامل 
کودکان شاغل در خیابان هســتند که جهت کســب درآمد برای خانواده 
در خیابان کار می کنند و کودکان گروه ســوم که گروه کوچک تر از کودکان 
خیابانی را تشکیل می دهند، اما مشــکالت پیچیده تری دارند. برای این 

کودکان خیابان به منزله خانه اســت وآن ها در خیابان بدون سرپناه و غذا 
هستند و دیگر افراد خیابانی برای آنان حکم خانواده را دارند. این کودکان یا 
سرپرستی ندارند و یا در صورت داشتن خانواده ، به دلیل مسائل مختلف، 

زندگی در خیابان برای شان امن تر از زندگی در خانه است.

آمارها در این رابطه چه می گویند؟
بنا براعالم یونیسف در سال ۲۰۲۲، به طور تقریبی ۱۶۰ میلیون نفردر جهان، 
کودک کار بودند؛ یعنی از هر ۱۰ نفر یک نفر کودک کار بود. آنطور که یونیسف 
گزارش داده نیمی از این کودکان وارد کارهای خطرناکی شده اند که به طور 
مستقیم سالمت و رشد اخالقی آنها را به خطر می اندازد. بر اساس آخرین 
گزارش مرکز آمار که با عنوان» بررسی وضعیت کودکان« در سال ۹۹ منتشر 
شده است، ۱۱۴ کشور مورد مطالعه یونیسف قرار گرفته اند که طبق آن، ایران 
با نرخ ۷.۸۵ درصد، در رتبه ۴۴ قرار دارد.نکته مهم اینکه بخش قابل توجه 
یعنی در حدود ۸۵ درصــد از این کودکان در ایــران، از اتباع خارجی، بدون 
هویت و فاقد شناسنامه هستند، از طرفی به دلیل نبودنظام رصد و پایش 
اجتماعی متمرکز، آمار کودکان کار در ایــران از ۱۴ هزار تا هفت میلیون نفر 

در نوسان است.

وضعیت این آمارها در استان اصفهان چگونه است؟
در اصفهان با آنکه به گفته مسئوالن، ۸۰۰ کودک کار شناسایی شده است اما 
به نظر می رسد تعداد آنها به مراتب بیش از این باشد.طبیعی است با آمار 

بیش از ۵۰۰ هزار حاشیه نشین در اصفهان و البته بعد خانوار باال در خانواده 
های حاشیه نشین آمار کودکان کار بیش از این رقم خواهد بود.

کودکان کار در اصفهان در کدام یک ازگروه هایی که به آن اشاره کردید 
قرار می گیرند؟

به نظر می رسد بیشترین کودکان کار در اصفهان از گروه دوم باشند، یعنی 
کودکانی که برای کسب درآمد برای خانواده، شاغل در خیابان هستند. باید 
گفت با تحلیل وضعیت سبد هزینه خانوار و نیز افزایش شاخص فقرنسبی 
، فقر خشــن و فقر مطلق، فزونی این گروه از کودکان کار در استان طبیعی 

است.

آیا می توان گفت بعد اقتصادی بیشــترین تاثیــر را بر افزایش آمار 
کودکان کار داشته است؟

درحقیقت ما با یک نهاد شغلی به نام »کار کودک «و شاغالن زیرزمینی به 
نام »کودکان کار« مواجه ایم، یک نهاد شغلی سرشار از سود که طرفداران 
زیادی هم دارد.چند روز پیش بود که مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران اذعان داشت کودکانی که به  عنوان 
کودکان کار و خیابانی از سوی سرشــبکه ها و باندها و برخی از خانواده ها 
استثمار می شوند، ماهانه درآمد ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی دارند. وقتی 
که کار کودک تبدیل به یک نهاد شغلی شد و پیرامون آن اقتصاد سیاه شکل 
گرفت، کودکان بسیاری را وارد چرخه خود می کند که آسیب نیز خواهند دید.

این آسیب را بیشتر توضیح می دهید؟
واضح است که هرچه کارکودک اقتصادی تر شود و درآمد بیشتری داشته 
باشــد احتمال اینکه کودکان بیشــتری به این ورطه کشیده شوند و بافت 

اجتماعی کودکان کار تغییر کند، بیشتر است.

ابعاد مختلف چرایی پدیده کودکان کار را چگونه ریشه یابی می کنید؟
این پدیــده به دنبال عوامل مختلفــی نمود می یابد.عوامــل اجتماعی- 
اقتصادی شامل توزیع ناعادالنه منابع، ثروت وفرصت ها در جامعه، تورم و 
گرانی، افزایش جمعیت، سیاست گذاری های نامناسب ، نظام آموزشی 
سختگیر، جنگ های داخلی، بی توجهی افراد به کودکان خیابان ، فقدان 
برنامه های مناسب و کارآمد رفاهی و بیکاری است. از طرفی این مسئله 
برخی دالیل خانوادگی مانند خالص شدن از کشمکش وتعارضات، جمعیت 
زیاد، اعتیاد والدین، کم سوادی یا بی سوادی و نداشتن مهارت های مورد نیاز 
در والدین، فوت یا عدم مسئولیت پذیری پدر یا مادریا هر دو، طالق والدین 
و ازدواج مجدد آنان، اجبار کودک به کسب درآمد ، بیماری و از کارافتادگی 
والدین، زندانی بودن والدین ،طالق عاطفی ،کــودک آزاری و غفلت و بی 
توجهی به کودک را در بر می گیرد. همچنین برخی مشکالت فردی کودکان 
کار مانندهویت یابی، بی تجربگی و شــخصیت ناپخته ) شــخصیت ضد 
اجتماعی(، معلولیت، اختالالت خلقی، استرس و فشارهای روانی موجب 
فرار کودک از خانه و خیابانی شدن او می شود. فقر و بازماندن از تحصیل، 
برچسب خوردن و خشونت محیطی از مشکالت اجتماعی کودکان کار است.

دریچه جامعه

معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابع انســانی 
سازمان منابع طبیعی کشور گفت: براساس آزمون 
استخدامی ۸۶۰ نفر طی ماه های آینده وارد بدنه این 
سازمان خواهند شــد.مصطفی جلیلی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشــت: براساس 
آزمون استخدامی کشوری ۸۶۰ نفر نیروی جدید در 

تمام استان ها تا پایان اسفند ماه یا از ابتدای سال 
آینده وارد ادارات کل منابع طبیعی می شوند.وی با 
بیان اینکه اکنون ســه برابر ظرفیت پذیرش داریم، 
افزود: ۲ هزار و ۴۰۰ نفر مصاحبه می شــوند و در هر 
رشــته ای ســه نفر ورودی خواهیم داشت که ۸۶۰ 
نفری که طی ماه های پیش رو جذب خواهند شد در 
حوزه های جنگل و مرتع و قرقبانی فعالیت می کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان 
منابع طبیعی کشــور معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابع انسانی ســازمان منابع طبیعی کشور با بیان 
اینکه در برنامه هفتم توسعه موضوعات اقتصادی 
مورد توجه اســت، خاطرنشــان کرد: در راســتای 

ابالغیــه سیاســت های رهبر معظم انقــالب برای 
دستگاه های مختلف پیشــران هایی در نظر گرفته 
شده و هر سازمانی در دستگاه خود باید چند کالن 
پروژه را در قالب برنامه هفتم توســعه معرفی کند.

جلیلی ادامه داد: یکی از کالن پروژه هایی که سازمان 
منابع طبیعی کشور در نظر دارد و مقدمات آن را نیز 
شــروع کرده تولید یک میلیارد اصله نهال در سطح 
کشــور اســت.وی با بیان اینکه رییس جمهوری و 
وزیر جهاد کشــاورزی بر موضوع تولید یک میلیارد 
اصله نهال تاکید دارند، افزود: برای تامین اعتبار آن 
نیز اقداماتی شده و در الیحه بودجه ۱۴۰۲ به عنوان 

پیشنهاد لحاظ شده است.

معاون سازمان منابع طبیعی کشور:

8۶0 نفر در منابع طبیعی کشور استخدام می شوند

پایان ساختمان 
متروپل

مرحلــه آواربــرداری ســاختمان 
فروریخته متروپــل آبادان با پایان 
مرحله تخریب بقایای ســاختمان 
آغاز شده است. عملیات آوار برداری 
ســاختمان متروپل آبادان تا یک 
ماه دیگر طول می کشــد و در این 
مدت تمهیداتی در نظر گرفته شده 
تا کســبه اطراف متروپــل هرچه 

سریع تر تعیین تکلیف شوند.

کشف یک تن چوب بلوط قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف یک تن چوب بلوط قاچاق به ارزش ۸۵۰ میلیون ریال 
در بازرسی از یک دامداری در اصفهان خبر داد.سرهنگ حسین بساطی با اشاره به کشف محموله 
چوب بلوط قاچاق بیان داشت: در این هفته طرح برخورد با قاچاق کاال با هدف پیشگیری از قاچاق 
منابع طبیعی و ملی در دســتور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار گرفت.وی 
ادامه داد: در این راستا ماموران کالنتری ۲۹ اصفهان از فعالیت مجرمانه فردی که اقدام به قاچاق و 
نگهداری چوب بلوط در یک دامداری می کرد مطلع شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی به 
محل نگهداری چوب های قاچاق اعزام و در عملیاتی ضربتی یک متهم را در این خصوص دستگیر 
کردند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه در بازرسی از این محل مقداریک تن و ۱۱۰ 
کیلو چوب بلوط و۱۰۰ کیلو ذغال بلوط قاچاق کشــف شد، تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش 
ریالی چوب های قاچاق مکشوفه را ۸۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.این مقام انتظامی در پایان با 
اشاره به این که متهم دستگیر شده پس از تشــکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع 
قضایی تحویل داده شد، برســهم مشــارکتی مردم در حفظ منابع طبیعی تاکید و از شهروندان 
خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشــکوک در این رابطه موضوع را به مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

حریق در مغازه فرش فروشی در اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق یک باب فروشگاه و انبار 
فرش در خانه اصفهان خبرداد.سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران، با اشاره به وقوع حریق در یک باب 
فروشگاه و انبار فرش، گفت: یک باب مغازه همراه با انبار همجوار در محدوده خانه اصفهان طعمه 
حریق شد.وی با بیان اینکه فرش های موجود در این مغازه سریع االشتعال بود، ادامه داد: حریق از 
انبار این فروشگاه آغاز و به داخل سرایت کرده بود، از این رو بالفاصله آتش نشانان در موقعیت منطقه 
حریق حاضر شدند و آتش را قبل از سرایت به کل فروشگاه و منازل و مغازه های مجاور مهار کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: از شش ایستگاه، 
آتش نشانان همراه با تجهیزات سبک و سنگین و خودروی مخصوص تهویه دود و خودروی حامل 
دستگاه های تنفسی به محل حادثه اعزام شــدند، همچنین یک نفر از شهروندان دچار سوختگی 
خفیف بود که تحویل ماموران اورژانس ۱۱۵  شــد.وی با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دست 
بررسی است، افزود: در این عملیات آتش نشانان از ایستگاه های دو، شش، ۱۰، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ همراه 
با مدیر منطقه یک عملیات در محل حریق حضور داشــتند.کاوه آهنگران خاطرنشان کرد: از مردم 
درخواست می کنیم، موقع بروز حوادث مســیر را برای خودرو های امدادی باز کنند و در موقع بروز 

حریق بالفاصله به آتش نشانی اطالع دهند و سپس اقدام به اطفای حریق کنند.

100 کیلوگرم مواد مخدر در شرق اصفهان کشف شد
مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان از کشــف محموله ۱۰۰ کیلوگرمی تریاک در مناطق 
کویری شرق استان خبر داد.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت:  محموله ۱۰۰ 
کیلو گرمی ماده مخدر تریاک در عملیات ماموران این پلیس در منطقه کویری شرق اصفهان کشف 
شد.ســرهنگ احمد نیکبخت افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به همراه ماموران 
یگان تکاوری حین کنترل و رصد در منطقه کویری شرق اصفهان به ۲ دستگاه موتورسیکلت که در 
این مسیر در حال تردد بودند، مشکوک و قصد متوقف کردن آنها را داشتند که راکبان موتورسیکلت 
اقدام به فرار کردند.وی اظهار داشت: با فرار راکبان، ماموران به تعقیب آنها پرداخته و در یک عملیات 
ضربتی نسبت به متوقف کردن موتورسیکلت ها اقدام و هر دو راکب را دستگیر کردند.رییس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اصفهان افزود: در بازرسی از موتورسیکلت ها ۱۰۰ کیلوگرم تریاک کشف شد که 

در این زمینه پرونده تشکیل و متهمان برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

غالب شدن سویه های 
جدید امیکرون در اصفهان 

بین 2 تا 4 هفته آینده
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیــان اینکــه تاکنــون مــوردی از ابتال به 
زیرســویه های جدید امیکرون در اســتان 
نداشــته ایم، گفت: بیــن ۲ تــا ۴هفته آتی 
ســویه های جدید کرونــا در اصفهان غالب 
خواهد شــد.پژمان عقدک درخصوص بروز 
زیرسویه های جدید امیکرون، اظهار داشت: 
این شرایط قابل پیش بینی بود، زیرا کرونا در 
آمریکا و اروپا وارد پیک شده و شیوع یافته و 
در جنوب شرق آسیا و مشخصا در کشور چین 
نیز بســیار افزایش یافته بود، از سوی دیگر 
اکنون زمان مســافرت های شب سال نوی 
میالدی و ســفر های چینی ها به کشور های 
مختلف اســت و این قابل پیش بینی بود که 
آمار ابتال ها به کرونــا افزایش پیدا می کند و 
احتمال دارد که سویه های جدید وارد کشور 
شود.وی با اشــاره به اینکه تاکنون سه مورد 
ابتال به دو زیر سویه جدید موسوم به XBB و 
BQ۱ در کشور شناسایی شده، افزود: تاکنون 
موارد ابتــال به این دو زیر ســویه در اصفهان 
شناسایی نشده است، اما قاعدتا طبق روال 
قبلی که اتفــاق می افتاد این دو زیرســویه 
جدید نیز بیــن ۲ تا ۴ هفته آینــده به پیک 
می رسد و در استان اصفهان و سراسر کشور 
احتماال ســویه غالب خواهد شد.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان 
کرد: زیرسویه های جدید امیکرون از اواسط 
این ماه )دی( تا ابتــدای بهمن، قابل پیش 
بینی اســت که تبدیل به ســویه غالب شود 
و شروع پیک هشتم در کشــور اتفاق افتد.

عقدک درخصــوص اقدامات پیشــگیرانه 
در برابر زیر ســویه های جدید گفت: دستور 
العمل هایی که از ابتدای شــیوع کرونا وجود 
داشــت همچنان باید رعایت شــود از جمله 
اقدام جهت انجام واکسیناســیون و به طور 
ویژه افرادی که آســیب پذیر هستند و دوم 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی که از همه 
مهم تر اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله 

اجتماعی است.

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در عرصه فیزیک هسته ای دانشجویان و پژوهشگران ما گمنام هستند، اما در این زمینه نیز کار های بسیار خوبی انجام شده 
است.سید علی محمد میر محمدی میبدی، در نشستی که با عنوان »توسعه فناوری هســته ای، مبنای اقتدار ملی« و با هدف شکل گیری و راه اندازی زیست بوم 
فناوری و نوآوری در حوزه هسته ای استان در دانشگاه اصفهان برگزار شد، با بیان خالصه ای درباره دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار کرد: این دانشگاه به عنوان یکی 
از قطب های مهم فناوری و صنعت کشور است و امروز در بحث های گوناگون از جمله در بحث زیر دریا و پهپاد به خوبی می درخشد.وی  افزود: در دانشگاه صنعتی 
اصفهان، در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری گرایش های مختلفی در زمینه فیزیک وجود دارد که یکی از این گرایش ها، فیزیک هسته ای است. در 
زمینه پزشکی هسته ای نیز دانشجویان ما کار های ارزشمندی را انجام می دهند، در زمینه شتاب دهنده ها و حفاظت از پرتو نیز کار های بسیار خوبی انجام شده است 
و همچنین در زمینه گداخت هسته ای و هوافضا حرف هایی برای گفتن داریم. رییس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: همکاری های بین المللی نیز می تواند بخشی از 
فعالیت اساتید ما را تشکیل دهد. ما در مرکز پژوهش های ایتالیا، ژاپن و کشور های اروپایی مبادالت علمی فراوانی را داریم.وی افزود: امیدواریم از ظرفیت و استعداد 
اساتید جوان و همچنین اساتید پیشکسوت در حوزه های مختلف کشور بهره ببرند و قدرشناس دانشمندان در حوزه های مختلف علمی به ویژه در دانشگاه ها باشیم.

دانشگاه صنعتی اصفهان از قطب های مهم فناوری و صنعت کشور

عکس: ایسنا



کاپیتان سابق لیورپول مقایسه جالبی از وضعیت رونالدو و مسی داشت.»کریستیانو رونالدو« پس از مصاحبه جنجالی با »پیرس مورگان« مجری مشهور 
انگلیسی که در آن علیه باشگاه منچستریونایتد، بازیکنان و سرمربی این تیم مواضع تندی گرفت، از اولدترافورد اخراج و با قرارداد سنگین ۲۰۰ میلیون یورویی 
راهی النصر عربستان شد.»جیمی کرگر« کاپیتان پیشین لیورپول که به عنوان کارشناس شبکه »اسکای اسپورت« فعالیت می کند، درباره وضعیت رونالدو 
و »لیونل مسی« فوق ســتاره آرژانتینی که تیمش را پس از ۳۶ سال قهرمان جهان کرد، مقایســه ای جالب صورت داد.کرگر گفت: کریستیانو رونالدو دوران 

حرفه ای خود را پس از مصاحبه با پیرس مورگان به پایان برد و مسی هم قهرمان جام جهانی شد.

پایان متفاوت »کریس رونالدو« و »لئو مسی«
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ادامه مذاکرات روسیه با یوفا: حضور در آسیا منتفی شد
فدراسیون فوتبال روسیه فعال تصمیمی برای پیوســتن به کنفدراسیون فوتبال آسیا ندارد.کمیته 
اجرایی فدراســیون فوتبال روســیه روز جمعه کارگروهی تشــکیل داد تا برای بازگشت فوتبال 

باشــگاهی و حضــور در تورنمنت های 
رســمی با یوفا و سایر ســازمان ها وارد 
مذاکره شود. در روزهای اخیر شایعات 
بسیاری درباره احتمال حضور این کشور 
در کنفدراســیون فوتبال آسیا به گوش 
رســیده بود ؛اما حاال گفته می شود که 
این ایده حداقل بــرای مدتی کامال کنار 
گذاشته شده اســت. یوفا و فیفا در ۲8 
فوریه سال جاری میالدی اعالم کردند 
که باشــگاه ها و تیم های ملی روســیه 
حق شــرکت در رقابت های بین المللی 

به دلیل حمله نظامی به اوکراین را دارند و به همین دلیل تیم ملی روســیه نتوانست در پلی آف 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شــرکت کند و در مســابقات انتخابی جام ملت های اروپای ۲۰۲4 آلمان 
هم حضور نخواهد داشت. در فاصله یک ماه پس از اعالم این رای بود که ماکسیم میتروفانوف، 
جانشین وقت مدیر کل فدراسیون فوتبال روسیه، اعالم کرد که تالش ها برای بازگشت به شرایط 

عادی ادامه دارد و درباره احتمال انتقال به AFC صحبت کرد و آن را ساخته ذهن بقیه خواند. 
اما در اواخر نوامبر شرایط تغییر کرد و الکساندر دیوکوف، رییس فدراسیون فوتبال، اعالم کرد که 
احتمال حضور در کنفدراسیون فوتبال آســیا باید در جلسات این سازمان مورد بررسی قرار بگیرد 

اما کمیته اجرایی نتوانست در این باره تصمیمی بگیرد و کار به جلسه ۳۰ دسامبر موکول شد. 
حاال کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال روسیه اعالم کرده است که بر اساس بحث های انجام شده 
تصمیم بر این اســت که آنها در ابتدای مذاکراتی را برای بازگشت به بازی در یوفا انجام دهند و به 
همین دلیل کارگروهی تشــکیل داده اند تا بتوانند مذاکرات کاملی با این سازمان داشته باشند. 
وظیفه این کارگروه تحلیل و ارائه درخواســت و پیدا کردن راه حل برای خروج از این بحران است 

تا تیم های روس بتوانند به دیدارهای بین المللی برگردند. 
رییس فدراســیون فوتبال روســیه پیش از این مدعی شــده بود که این کشــورها تفاوت های 
ایدئولوژیکی بســیاری با اروپا دارند؛ اما حاال تاکید دارد که منظورش در زمینه سیاســت بوده و 

درباره یوفا صحبت نکرده است. 
او در این باره اظهار داشت:» یوفا خواهان دیدار با ماست و اگر اینطور است نباید اصال با ما همکاری 
نمی کردند. الکساندر چفرین، رییس یوفا، به دنبال یافتن راه حل است. پل ها خراب نشده اند. ما 
می توانیم فرصتی برای ایجاد ارتباط دوباره داشته باشیم. ایده من این است که شرایط در ارتباط 

ما خیلی هم بد نیست.«
دیوکوف همچنین تاکید کرد که هیچ یک از اعضای کمیته اجرایی در جریان جلســه روز جمعه با 
ایده پیوستن به کنفدراسیون فوتبال آسیا موافق نبوده اند. ویاچسالو کولوسکوف، رییس افتخاری 
فدراسیون فوتبال روسیه، هم اضافه کرد که این تصمیمی نیست که بتوان در عرض دو هفته گرفت. 
او اضافه کرد:» این تصمیم برای من احســاس رضایت بسیاری دارد چون در حال حاضر تنها راه 
حقیقی است؛ اما این موضوع بسیار جدی و ریشه ای اســت. نه فقط درباره فوتبال، بلکه درباره 
کل جامعه روسیه و غیرممکن اســت که بتوان در عرض تنها دو هفته تصمیم نهایی در این باره را 
اتخاذ کرد. ما نیاز به بررســی عمیق تر تمامی جوانب داریم. باید در ذهن داشته باشیم که در حال 
انجام چه ریسکی هستیم.« او مدعی شد که هدف روسیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ است:» ما 
نمی خواهیم مدتی طوالنی صبر کنیم. برای ما مهم اســت که در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشته 

باشیم. این وظیفه ماست.«

واکاوی تقابل ذوب آهن و صنعت نفت؛

 پراشکال؛ اما امیدوارکننده

نمایش ذوب آهن مقابل صنعت نفت اگرچه با اشکاالت زیادی مواجه بود 
اما امیدواری های زیادی را هم برای دوستدارانش به وجود آورد. تیم تارتار 
نشان داد که راه نتیجه گیری در هر شــرایطی را فرا گرفته و ادامه این روند 
می تواند ذوب آهن را به جایگاه مطلوبی برساند.هفته چهاردهم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال،  با برگزاری 4 دیدار آغاز شــد که در یکی از این رقابت ها، 
ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر مقابل تیم صنعت نفت آبادان با 
تساوی ۲_۲ متوقف شد.ذوب آهن در یک هفته مانده به پایان نیم فصل 
نخســت رقابت های لیگ برتر، مقابل صنعت نفت آبادان تن به تســاوی 
داد تا عالوه بر از دســت دادن ۲ امتیاز با ارزش، بهترین فرصت برای بهبود 
جایگاهش را از دســت بدهد.این دیدار در شــرایطی برگزار شد که فاصله 
تیم  هــای رده پنجم تا دهم جــدول تنها ۲ امتیاز اســت و همین نزدیکی 
امتیازات فرصت خوبی در اختیار ذوبی ها قرار داده بود که بتوانند با پیروزی 
مقابل صنعت نفت جایگاه شان را در جدول بهبود دهند، اتفاقی که در عمل 
رخ نداد و سبزپوشان اصفهانی یک پله سقوط را تجربه کردند. ذوب آهن با 
این تساوی 18 امتیازی شده و با توجه به سایر نتایج رقم خورده در لیگ به 
رده هشتم جدول سقوط کرد.در آن سو صنعت نفتی ها درحالی به مصاف 
ذوب آهن آمده بودند که برای فرار از منطقه خطر به ۳ امتیاز این دیدار نیاز 
مبرمی داشتند. شاگردان تاوارس که به همراه نفت مسجدسلیمان در قعر 
جدول رده بندی جای دارند و با توجه به تقابل تیم های مس کرمان_ملوان، 
شانس این را داشتند که با پیروزی مقابل ذوب آهن جایگاه شان را در جدول 
بهبود ببخشند، اتفاقی که در عمل رخ نداد و شاگردان تاوارس بازی برده را با 
تساوی عوض کردند.صنعت نفت با این تساوی 1۰ امتیازی شده و به دلیل 
تفاضل گل کمتر نسبت تیم کرمان در رده پانزدهم جدول باقی ماند.ذوب آهن 
باز هم از شکست گریخت؛ سبزپوشان اصفهانی که در هفته های اخیر روند 
خوبی را در پیش گرفته بودند و امیدواری زیادی داشتند تا با پیروزی مقابل 
طالیی پوشــان آبادان، خود را به جمع ۶ تیم برتر جدول برسانند، برخالف 
پیش بینی ها، بازی ضعیف و دور از ذهنی به نمایش گذاشتند که اصلی ترین 
دلیل آن را باید در انتخاب تاکتیک اشتباه و آنالیز دقیق شاگردان تاوارس 
از ســبک بازی ذوب آهن جســت وجو کرد.تارتار در این دیدار، تیمش را با 
آرایش محتاطانه تری به بازی فرستاده و با توجه به زهر خط میانی صنعت 
نفت، سعی داشت تا در گام نخست گلی را دریافت نکند. شاگردان تارتار به 
دنبال آن بودند که با دوندگی باال و پرسینگ حریف در زمین خودی، مانع 
شکل گیری بازی سازی حریف شــده و با توجه به ضعف صنعت نفت در 
دفاع های کناری به گل برسند. اتفاقی که تا اواخر نیمه نخست عملی شده و 
بازی تخریبی و پرس سنگین بازیکنان ذوب آهن باعث شد که بازی در نیمه 
نخست جذابیت چندانی نداشته باشد و موقعیت چندانی مخصوصا توسط 
ذوبی ها خلق نشــود.در واقع می توان گفت که ذوب آهن در نیمه نخست 
مطابق میل صنعت نفتی ها بازی کرد و به طالیی پوشــان آبادان اجازه داد 
تا با در دست گرفتن مالکیت توپ و کنترل فضاهای بازی فشار  زیادی به 
خط دفاعی ذوب آهن وارد کند. شاگردان تاوارس در نیمه نخست از حربه 
ذوبی ها استفاده کرده و با قطع توپ های مداوم مانع شکل  گیری فرم بازی 
ذوب آهن شدند و در نهایت فشار باالی حمالت صنعت نفت باعث افزایش 

ضریب اشتباهات فردی مدافعان ذوب آهن شده و سبزپوشان اصفهانی 
۲ گل یک شکل را پذیرفتند.ذوب آهن دقیقا از جایی ضربه خورد که نقطه 
قوت اصلی این تیم به شــمار می آمد؛ ذوب آهن تارتار در فصل جاری، تیم 
جنگنده و با ثباتی است و تاکتیک اصلی ذوبی ها با تکیه بر ثبات و انسجام 
دفاعی بسته شده و در بازی های قبلی نشان داده است که از نظم دفاعی 
باالیی بهره می گیرد. با این حال خط دفاعی ذوب آهن در بازی کامال آشفته 
نشان داد و انسجام همیشگی را نداشت.مدافعان ذوب آهن در بازی  اخیر 
تمرکز الزم را نداشتند و در روند بازی اشــتباهات مرگبار زیادی را مرتکب 
شدند، خألهای موجود در خط دفاعی ذوب آهن و ضعف این تیم در عمق 
دفاع در کنار جای گیری های اشتباه مدافعان دردسرهای زیادی را برای تارتار 
و تیمش به وجود آورد و هر دو گل صنعت نفت روی اشتباهات مسلم اکوان 
و نورمحمدی به ثمر رسید، با این وجود ذوبی ها توانستند با اتکا به دوندگی 
باال، میل به برتریی جویی و حفظ تمرکز روانی بازیکنان در کنار تعویض های 
درست تارتار، از شکســت فرار کنند.نکته اساسی این بازی، تعویض های 
تارتار بود که باعث شد شرایط ذوب آهن در فاز هجومی بهبود چشم گیری 
پیدا کند و زهر حمالت تیم باال برود. ورود پورعلی،صدقی و طاهرپور در نیمه 
دوم روند حرکتی ذوب آهن را بهبود بخشید و سبزپوشان اصفهانی توانستند 
به فرم بازی خود باز گردند.شاگردان تارتار از اواسط نیمه دوم بازی خوبی 

را به نمایش گذاشتند و توانســتند که موقعیت های خطرناکی را به وجود 
آوردند. آنها تالش می کردند تا با استفاده از پاس های عمقی، شوت از راه 
دور و ضربات ایستگاهی دســت به خلق موقعیت بزنند و در نهایت نیز هر 
دو گل ذوبی ها با همین شیوه به دســت آمد.یکی از عوامل موثر موفقیت 
ذوب آهن در این بازی، جنگندگی  و دوندگی بی امان بازیکنان خط میانی 
این تیم بود. هافبک های ذوب آهن در اواخر نیمه دوم این دیدار با استفاده 
از پرسینگ شدید و دوندگی بسیار، موفق شــدند که فشار زیادی به خط 
دفاعی صنعت نفت وارد و فرصت های گلزنی مناســبی خلق کنند و نقش 
موثری در به تساوی کشاندن بازی داشتند.شــاگردان تارتار در بازی روز 
جمعه روح جنگندگی و میل به برتری جویی باالیی داشتند و نشان دادند 
که در صورت اضافه شدن چند مهره موثر در نیم فصل، می توانند حرف های 
زیادی برای گفتن داشته باشند.یکی دیگر از نقاط قوت بازیکنان ذوب آهن 
مقابل صنعت نفت، حفظ تمرکز بازیکنان در رونــد بازی بود؛ ذوب آهن ۲ 
گل مشابه را بر اثر اشتباهات فردی پذیرفت و این اتفاق می توانست باعث 
شــود که بازیکنان این تیم از نظر ذهنی دچار فروپاشی شده و رو به بازی 
احساسی آورند؛ اما شــاگردان تارتار موفق شدند با حفظ تمرکز و دوندگی 
باال، برنامه های تاکتیکی شــان را پیاده کرده و جهت بازی را تغییر دهند، 
اتفاق خوشایندی که نشان دهنده آمادگی روحی باالی ذوب آهنی ها دارد.

سوال روز

عصبانیت بی سابقه قایدی از انتشار شایعه خانوادگی؛

دیگر نباید مصاحبه کنم
مهدی قائدی، ستاره بوشــهری استقالل در پایان بازی با عصبانیت نســبت به شایعات منتشره 
پیرامون زندگی شخصی اش واکنش نشان داد.قائدی که بازی خوبی را مقابل حریف رفسنجانی 
از خود به نمایش گذاشته و بعد از خروج مدافعان حریف نفس راحتی کشیدند، در حالی در محل 
مصاحبه حاضر شد که از آن صورت همیشــه خندان و مثبتش خبری نبود.قائدی که ظاهرا بابت 
انتشار اخباری پیرامون زندگی شخصی اش بسیار عصبانی و ناراحت بود و همچنان این عصبانیت 
را با خود حمل می کرد رو بــه خبرنگاران گفت: مصاحبه هم می کنم؛ امــا بعدش می روند درباره 
خانواده ام حرف می زنند.واکنش قائدی به انتشار خبری درباره مسائل شخصی اوست که البته با 
وجود بازتاب وسیع، عاری از حقیقت بوده و این موضوع برای وی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 

ادعای عجیب تارتار: پیشنهاد 40 میلیاردی!
مهدی تارتار می گوید یکی از تیم های لیگ برتری 4۰ میلیارد به بازیکن  اش پیشــنهاد داده و 7 
میلیارد هم جداگانه برای مدیربرنامه او در نظر گرفته است.ساعاتی پس از بازگشت فوق العاده 
مقابل صنعت نفت در 1۰ دقیقه، مهدی تارتار روی خط برنامه شب های فوتبالی رفت و در مصاحبه 
جنجالی، اظهارات تندی را در خصوص وضعیت نقل و انتقاالت ایران مطرح کرد و مدعی شد یکی 
از بازیکنانش با پیشــنهاد 4۰ میلیاردی مواجه شــده که تمرکزش را برای بازی بر هم زده است.

وی در توضیح این پیشــنهاد گفت که یکی از تیم ها 4۰ میلیارد به بازیکن پیشــنهاد داده و اعالم 
کرده که 7 میلیارد تومان نیز به مدیربرنامه او می دهد تا »روی مــخ بازیکن برود« و او را راضی 
کند. تارتار همچنین از تفــاوت بودجه تیم های صنعتی نظیر ذوب آهــن، پیکان و مس کرمان با 

سایرین انتقاد کرد.
 

بمب اللیگایی نقل و انتقاالت ایران: ایز لودینگ!
روبرتو تورس، ستاره اســپانیایی در آســتانه انتقال به لیگ برتر ایران قرار گرفته است.به گزارش 
»ورزش ســه«، روبرتو تورس بعد از یک مدت زمان طوالنی حضور در پامپلونا، رسما از اوساسونا 
خداحافظی کرد. او در حالی با این تیم وداع کرد که طعم بهترین و بدترین روزهای فوتبال خود را 
در اوساسونا چشید.با این حال، زندگی برای این مهاجم با استعداد که در ۳۳ سالگی به ورزش 
مورد عالقه خود ادامه خواهد داد، پایان نیافته و به نظر می رســد که او پس از به اتمام رســاندن 
قراردادش با اوساســونا، مقصد جدید خود را انتخاب کرده است. در حقیقت گزارش ها حاکی از 
آن است که تورس در ادامه فصل در ایران به کار خود در فوتبال ادامه خواهد داد.البته الزم به ذکر 
است که روبرتو تورس هنوز تا پایان فصل با اوساسونا قرارداد داشته ؛اما زودتر از موعد با این تیم 
خداحافظی کرد و حاال بر اساس ادعای خبرنگار معروف حوزه نقل و انتقاالتی یعنی متئو مورتو، 
او به تیمی خواهد پیوست که هدایت آن بر عهده جواد نکونام است؛ کسی که پیش از این سابقه 

چند سال بازی برای اوساسونا را در کارنامه داشته است.
 

مورد عجیب استقالل!
تیم فوتبال استقالل  طی چهارده هفته ابتدایی لیگ برتر در ورزشگاه آزادی آمار عجیبی را به ثبت 
رسانده است.استقالل در نیم فصل اول بیست و دومین دوره لیگ برتر اکثر بردهایش را در خانه 
حریفان به دست آورده و در ورزشگاه آزادی یا مساوی کرده یا باخته است. آبی پوشان فقط دو برد 
خانگی در این فصل به دست آوردند و فقط مس کرمان و نساجی مازندران را در ورزشگاه آزادی 
شکست دادند.5 تســاوی و یک باخت حاصل 8 بازی دیگر اســتقالل در ورزشگاه آزادی است. 

استقالل در شروع لیگ مقابل سپاهان در ورزشگاه آزادی ۲ بر صفر شکست خوردند. 

مستطیل سبز

بحران تیم »نکونام« تمام 
می شود؟!

تیم فوالد در آخرین بــازی خانگی دور رفت 
در برابر تیم هوادار به نتیجه مســاوی بدون 
گل دست یافت تا هشــتمین تساوی را در 

چهاردهمین بازی تجربه کند.
این حجم از تساوی ها بدون شک برای جواد 
نکونام راضی کننده نیست. چرا که دستاورد 
این تساوی ها سقوط به رده نهم جدول بوده، 
آن هم برای فوالدی که در ســال های اخیر 
همیشه پا به پای مدعیان حرکت کرده است 
و اکنون تنها تیم ایرانی باقی مانده در جدول 
لیگ قهرمانان آسیاســت و می تواند به رویا 

پردازی خود در این مسابقات ادامه دهد.
جواد نکونام در جریان بازی بــا هوادار بارها 
و بارها در کنار خط شاگردانش را به بازی رو 
به جلو ترغیب کرد. هر چند فوالد در دو ســه 
موقعیت می توانست به گل برسد و نمایش 
خوب دروازه بان جــوان تیم هوادار و رهبری 
خوب خط دفاعی این تیم بــا هدایت عزت 
پورقاز مانع از باز شدن دروازه تیم تهرانی شد؛ 
اما از تیم فوالد انتظاری بیش از این می رود 
که بهتر فوتبال کند و  بیشتر موقعیت خلق کند 
تا به سه امتیاز بازی دست یابد.بحران نتیجه 
گیری گاهی در همه تیم ها به وجود می آید. 
حتی در تیم های مدعی قهرمانی و فوالد هم 
از این قاعده مستثی نیست. پذیرش واقعیت 
ها و تالش برای برطرف کــردن نقط ضعف 
تیمی موجب می شــود جواد نکونام و فوالد 
از این بحران خارج شــوند. به واقع استمرار 
و تالش برای بهتر شــدن موجب می شــود 
فوالد به زودی از این وضعیت خارج و دوباره 
به همان تیمی تبدیل شود که جواد نکونام و 
طرفداران تیم فوالد انتظار دارند. فوالد با مهره 
هایی کمتر از مهره های ایــن فصل ارائه گر 
بازی های خوب در لیــگ برتر بود و به نتایج 
خوب دست پیدا کرد. بنابراین این توانمندی 
را دارد که در امتیاز گیری به تیم بهتری تبدیل 
شــود. تنها کمی فرصت الزم اســت؛ اینکه 
ضعف ها را قبول کند و در ادامه این مســیر 
را طی کند؛ تالش برای بهتر شدن بدون زوم 

روی امتیازات از دست رفته.

فوتبال جهان

وز عکس ر

صحنه ای خاص 
در بازی فوتبال 

ذوب آهن و صنعت 
نفت آبادان

در چارچــوب هفتــه چهاردهــم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال، دو تیم 
ذوب آهن  و صنعــت نفت آبادان، 
جمعــه ۹ دی 14۰1 در ورزشــگاه 
فوالدشــهر  به مصاف هم رفتند که 
این بازی در پایان با نتیجه مساوی 

دو بر دو به پایان رسید.

کریستیانو رونالدو رسما با پیراهن شماره 7 النصر 
و با یک ژست خاص معارفه شــد. در واقع ستاره 
سابق منچستریونایتد نتوانســت مقابل پیشنهاد 
دیوانه وار عربستانی ها مقاومت کند. با یک سری 
محاسبه مشخص می شود که فوق ستاره پرتغالی 
۲۰۰ میلیون یورو در سال از النصر دریافتی خواهد 
داشــت: رقمی گزاف که البته پرداخــت آن برای 

عربستانی ها چیز عجیب و غریبی نیست.
النصر یک باشــگاه ۶7 ساله اســت که متعلق به 
شاهزاده میلیونر سعودی، فیصل بن ترکی است. 
اســتادیوم آن ها مرســول پارک )قبال استادیوم 
دانشگاه ملک سعود بود( است که در ابتدا توسط 
باشــگاه الهالل استفاده می شــد؛ اما در سپتامبر 
۲۰۲۰ به خانه باشــگاهی تبدیل شد که کریستیانو 
رونالدو قرار اســت در آن توپ بزند.شــایان ذکر 

اســت که این تیم از اواســط ســال ۲۰۲۲ توسط 
رودی گارسیا فرانسوی، ســرمربی سابق تیم های 
لیون، مارســی، رم و لیل، هدایت می شــود و در 
بین بازیکنان آن چندین ســتاره نام آشنا نیز دیده 

شده است.
 یکی از آنهــا گونزالو مارتینز اســت کــه از ابتدای 
ســپتامبر ۲۰۲۰ از آتالنتای یونایتد وارد عربستان 
سعودی شد و با النصر قهرمان سوپرجام این  کشور 
شد.چهره های دیگری نظیر داوید اوسپینا، دروازه 
بان کلمبیایی و لوئیز گوستاوو هافبک برزیلی نیز 

به هافبک آرژانتینی اضافه شده اند. 
با این حال، النصر نیز یکی از تیم هایی بود که چند 
بازیکنش در جام جهانی قطر در تیم ملی عربستان 

حضور داشتند. 
مدافعان االمــری، الغنام، عبــدا... مادو، هافبک 

سامی الناجی و مهاجم البریکان که در بازی بزرگ 
مقابل آرژانتین در ترکیب تیم  ملی عربستان حضور 
داشتند.در ســطح داخلی النصر ۹ عنوان قهرمانی 
لیگ برتر، ۶ عنــوان قهرمانی جام پادشــاهی، ۳ 
عنوان قهرمانی جام ولیعهد، ســه عنوان قهرمانی 
فــدرال کاپ و دو عنوان قهرمانی ســوپرجام را به 
دست آورده  و در سطح بین المللی آن ها دو عنوان 
لیگ خلیج فارس و یــک قهرمانی لیگ قهرمانان 

آسیا را در کارنامه دارند.

ماجراجویی در یکی از مهم ترین تیم های آسیا؛

تیم جدید»رونالدو« را بهتر بشناسید

عکس: ایسنا
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مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه ۹ اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از احداث نیروگاه خورشیدی در این منطقه خبر داد و گفت: این نیروگاه با 
اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال با هدف تامین ۲۰ درصد انرژی های ساختمان از انرژی های 

پاک در حال نصب است.به گزارش ایمنا، 
سیدسلمان قاضی عســگر اظهار کرد: به 
منظــور اســتفاده بهینــه از انرژی هــای 
تجدیدپذیــر، کاهــش آالینده هــای 
زیست محیطی و در راستای تحقق پدافند 
غیرعامل نیروگاه ۱۵ کیلوواتی در ساختمان 
منطقه ۹ شهرداری اصفهان در حال احداث 
است.وی تصریح کرد: طبق مصوبه هیئت 
وزیران تمام دســتگاه های اجرایی ملزم 
به تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی خود از 
انرژی های تجدیدپذیر هستند تا بتوانند در 

رعایت مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا گام موثری بردارند.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
با اشاره به عزم جدی مدیریت شهری برای افزایش ســهم مصرف انرژی های تجدیدپذیر، گفت: این 
نیروگاه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال با هدف تامین ۲۰ درصد از انرژی های ساختمان 
از انرژی های پاک در حال نصب اســت.وی خاطرنشان کرد: در راستای اســتفاده بهینه از انرژی های 
تجدیدپذیر و پاک، انرژی تولیدی این نیروگاه به منظور استفاده برق بخشی از نیازهای این ساختمان و 
تامین برق اضطراری آن در مواقع بحرانی استفاده می شود.قاضی عسگر تصریح کرد: انرژی خورشیدی 
یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است و باعث کاهش و 

صرفه جویی چشمگیری در مصرف انرژی می شود.

مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اعالم کرد:
بررسی چالش ها و راه های برون رفت از مشکالت 

سازمان های شهرداری اصفهان
مدیر هماهنگی امور مناطق و ســازمان های شــهرداری اصفهان گفت: جلسات شــورای سازمان های 
وابســته به شــهرداری، مطابق با اساســنامه، هر ســاله در دو نوبت تیرماه و دی ماه برگزار می شــود.

 به گزارش ایمنــا، ســیداحمد مرتضوی اظهــار کرد: شــهرداری اصفهــان به منظور خدمت رســانی 
 به شــهروندان و در راســتای اهداف و وظایف خود، عالوه بر تقســیم بندی محدوده های جغرافیایی

 شــهر به مناطق مختلف، از ظرفیت خدمات ســازمان های پانزده گانه وابســته با توجه به حوزه های 
 تخصصی برای انجــام وظایف بهــره می گیــرد.وی ادامــه داد: باالترین رکــن ســازمان ها با توجه
  به اساســنامه های مصوب آنها، شــورای ســازمان اســت که بــه منزلــه مجمع عمومی ســازمان
  تلقی می شــود و تصمیمات، سیاســت گذاری، برنامه های کالن و تصویب بودجه ســالیانه توســط

 این شورا انجام می شــود.مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان های شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
جلسات شورای سازمان های وابسته شهرداری، مطابق با اساسنامه آنها، هر ساله در دو نوبت تیر و دی ماه 
برگزار می شود که در سال جاری جلسات از ابتدای دی ماه آغاز شده و در حال برگزاری است.وی افزود: در 
این جلسات عالوه بر اعضای شورای سازمان که متشکل از افراد متخصص و مدیران مرتبط است، اعضای 
ناظر شورای اسالمی شهر اصفهان نیز حضور دارند و سازمان از نظرات آنها در مورد موضوعات کالن و مسائل 
مالی و بودجه ای بهره الزم را خواهند برد.مرتضوی خاطرنشــان کرد: مهم ترین موضوعات مورد بررسی 
سیاست های اجرایی و راهبردی سازمان ها، بودجه، برنامه های سال آینده، گزارش عملکرد سازمان در 

سال ۱۴۰۱ و بررسی چالش ها و راه های برون رفت از مشکالت سازمان هاست.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار خبرداد: میدل باس، جایگزین مینی بوس در اصفهان؛

خداحافظی با نوستالژی بدقواره!

معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفــت: میدل باس را 
انتخاب کردیم که معایب مینی بوس در آن رفع شــده و بر این اساس 

۱۰۰ دستگاه میدل باس در برنامه خرید قرار گرفت.
حسین حق شــناس اظهار کرد: میدل باس ها )اتوبوس های کوچک( 
از نظر ظاهری شبیه اتوبوس است، اما ابعاد کوچک تری دارد و کنترل 

آن نیز آسان تر است.
وی ادامــه داد: میدل باس هــا از نظــر طراحــی منحصر بــه فرد و 
جذاب اســت و همین باعث می شود مسافران احســاس راحتی و 
آرامش بیشــتری در آن داشــته باشــند؛ همچنین عالوه بر ظاهری 
مدرن با طراحی مناســب بــه دلیل ظرفیــت کمتر و خلــوت بودن 
 آن نســبت بــه اتوبوس هــای معمولــی، موجــب آرامش بیشــتر 

مسافران می شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد: خرید 
۵۳ دستگاه میدل باس با هدف بهبود کیفیت حمل ونقل عمومی این 
کالن شهر،  امســال کلید خورد تا در مســیر های کم تقاضا و خلوت تر 

جایگزین اتوبوس های خطی شود.

وی با اشــاره به مشــخصات میدل باس های خریداری شده، گفت: 
این خودرو های عمومی از ســوخت گازوییل استفاده می کند و موتور 
)انجین( چهار ســیلندر خطی با اســتاندارد آالیندگی یورو پنج دارد؛ 
سیســتم کنترل هوشــمند دمای موتور، رمپ ویژه معلوالن، سامانه 
تهویه مطبوع و خنک کنندگی مناســب، دسترســی به تمام محالت 
به دلیل ابعــاد کوچک تر، مانیتــور رنگی با قابلیت پنــج ورودی و دو 
 دوربین بــرای نظارت راننــده، از دیگر ویژگی های این وســیله نقلیه 

عمومی است.
حق شــناس تصریح کرد: قیمت هر دســتگاه میدل باس حدود ۲.۷ 
میلیارد تومان اســت و خرید این تعداد، به منظور کاهش سرفاصله 
در مســیر های مختلف مناطــق پانزده گانه، امکان تامین ســریع تر 
و قابلیت اســتفاده در مســیر های کــم تقاضــای دانش آموزی در 
 حوزه حمل ونقل عمومــی، در برنامــه عملیاتی شــهرداری اصفهان

 قرار گرفت.
وی تاکید کرد: خریــد »میدل باس« به عنوان مــد جدید حمل ونقل 
در اصفهان مورد توجه قرار گرفته اســت، مــردم نصف جهان پیش از 

این اســتفاده از مینی بوس را تجربه کرده بودند که به دالیلی همچون 
فرسوده شدن، تغییر فرهنگ مردم در استفاده از سیستم حمل ونقل 
همگانی خارج شد، اما همچنان نیاز به وســایل کوچک تر از اتوبوس 

وجود دارد.
معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان گفــت: طــرح 
اســتفاده از مینی بــوس نیز برای شــهر اصفهــان مطرح شــد، اما 
دالیل متعــددی همچــون نپذیرفتن فرهنگ توســط شــهروندان، 
 داشــتن یــک در و ســقف کوتــاه موجــب شــد تــا ایــن مــدل

 انتخاب نشود.
وی تصریح کــرد: در نهایت بــا تحقیقات انجام شــده میدل باس را 
انتخــاب کردیم که معایب مینی بوس در آن رفع شــده بــود و بر این 
اساس ۱۰۰ دســتگاه میدل باس در برنامه خرید قرار گرفت تا بعضی 
خطوط که مسافر کمی دارد از این نوع سیســتم حمل ونقلی بهره مند 
شود و بخشــی از آن نیز برای سیســتم های تقاضامبنا مورد استفاده 
قرار گیرد بدین معنا که بر اســاس تقاضای مســافر مســیر حرکت 

میدل باس های دیگر مشخص می شود.

شهردار اصفهان گفت: تمام خودروهای تردد کننده در 
سطح شهر ســهم پنج درصدی در آالیندگی هوا دارند 
و مبدأ بیشتر آالینده ها کارخانجات اطراف شهر است، 
با این وجود این روزها نیروگاه اصفهان سوخت خود را 
تغییر داده و از مازوت استفاده می کند.به گزارش ایمنا 
علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« با 
اشاره به وضعیت آب وهوای اصفهان اظهار کرد: بهبود 
وضعیت آب وهوا یکی از دغدغه هــای مهم مدیریت 
شهری، شهروندان و عالقه مندان به اصفهان است.وی 

با بیان اینکه دستگاه هایی که می توانند در بهبود شرایط 
نقش داشته باشند، باید کمک کنند تا از این وضعیت 
خارج شویم، ادامه داد: بخشی از وضعیت آالیندگی به 
حمل ونقل عمومی و شهرداری بازمی گردد که در این 
راستا توانســتیم این مهم را کنترل و مدیریت کنیم.

شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه تمام دستگاه های 
شهرداری موظف شده اند سیســتم های خود را ارتقا 
دهند، افزود: در این راستا شــرکت واحد اتوبوسرانی 
شرایط قابل دفاعی دارد، زیرا ابتدا سوخت ناوگان ارتقا 
یافت سپس فیلتر روی اتوبوس ها نصب شد تا از بروز 
آلودگی جلوگیری کند، بنابراین مردم در ســطح شهر 
کمتر اتوبوس دودزا می بینند، اما اگر شــهروندان در 
سطح شهر اتوبوس دودزا مشاهده کردند، آن را انعکاس 

دهند تا رسیدگی شود.وی با بیان اینکه خودروهایی 
که در سطح شــهر ترددمی کنند سهم پنج درصدی در 
آالیندگی هوا دارند و مبدأ بیشتر آالینده ها کارخانجات 
اطراف شهر اســت، تاکید کرد: با این وجود این روزها 
نیروگاه اصفهان سوخت خود را تغییر داده و از مازوت 
استفاده می کند.قاسم زاده تصریح کرد: تمام مسئوالن 
و مردم به این وضعیت اعتراض دارنــد که چرا با این 
حجم ســنگین آالیندگی در اصفهان، مازوت سوزی 
انجام می شــود.وی گفت: امیدوارم کسانی که در این 
زمینه تصمیم گیرنده هســتند، بدانند شرایط خوبی 
نیست و تنفس در این شهر سخت شده است، چراکه 
میزان ابتال به بیماری هایی که از مواد معلق در هوا ناشی 

می شود، نیز در شهر زیاد شده است.

شهردار اصفهان: اگر قرار است سوخت مازوت استفاده شود، چرا فقط در اصفهان شاهد آن هستیم؟!

مازوت یا برای همه، یا هیچ کس!

 طرح استفاده از مینی بوس نیز برای شهر اصفهان 
نپذیرفتن  اما دالیل متعددی همچون  مطرح شد، 
فرهنگ توسط شهروندان، داشتن یک در و سقف 
کوتاه موجب شد تا این مدل انتخاب نشود در نهایت با 
تحقیقات انجام شده میدل باس را انتخاب کردیم که 
معایب مینی بوس در آن رفع شده بود و بر این اساس ۱۰۰ 

دستگاه میدل باس در برنامه خرید قرار گرفت

فرمانده سپاه استان اصفهان:

 دشمن امروز به دنبال کمرنگ کردن عناصر ماندگاری 
انقالب است

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت:امروز دشمن با ایجاد فتنه و اغتشاش 
می خواهد که مردم را نسبت به انقالب و دفاع از اقتدار نظامی ایران قوی مأیوس کند.سردار مجتبی فدا 
در مراسم ۹ دی شهر بادرود با گرامیداشت دهه بصیرت و مقاومت  اظهار کرد: دنیا در زمان قبل از انقالب 
بر اساس تدبیر و اراده ابرقدرت شرق و غرب اداره می شــد و در شرایطی انقالب ما به پیروزی رسید 
که سرویس های اطالعاتی شرق و غرب پیش بینی کرده بودند تا ۱۰ سال دیگر در ایران هیچ اتفاقی 
نمی افتد و آن ها در شرایط آرامش مشغول چپاول ثروت های ایران بودند.وی با اشاره به شکل گیری 
انقالب اسالمی ایران گفت: هنر امام خمینی )ره( این بودکه با محوریت مردم رژیم ستم شاهی را ساقط 
کردند و پس از جابه جایی فلسفه قدرت، حفظ نظام و انقالب اسالمی را به مردم سپردند و آن ها را در 
اداره کشور مشارکت دادند.سردار فدا با اشاره به نقش آفرینی مردم در برقراری امنیت در انقالب تصریح 
کرد: از ابتدای روز های اول انقالب دشمن حمله و تهاجم را از طریق گروهک های تجزیه طلب شروع کرد 
و تا امروز صحنه اغتشاشات و تعزیه گردان و خشونت و به شهادت رساندن مردم در کشور ما ادامه دارد، 
یک روز با تحریک صدام و با خیانت های بنی صدر به کشور حمله کرد و بعد فتنه های مختلف را راه اندازی 
کرد، یک روز ما را دچار انزوای سیاسی و محاصره اقتصادی کرد و دشمن فتنه های مختلف را در کشور 
باهدف براندازی طراحی کرد، اما همه آن ها به شکست انجامید.فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان با اشاره به فتنه سال ۸۸ گفت: در سال ۸۸ وقتی انتخابات در مسیر قانونی خود 
پیش می رفت قبل از شمارش آرا یکی از نامزد هایی که در فضای قانونی وارد صحنه انتخابات شده بود 
خودش را برنده انتخابات اعالم کرد و با تحریک رسانه ها با اسم رمز تقلب آتش فتنه را روشن کرد.وی  
ادامه داد: در روز های اول صحنه نامشخص و غبارآلود بود، اما بعد از روشنگری مقام معظم رهبری 
اعالم شد که جمهوری اسالمی ایران در حق رای مردم خیانت نکرده است، ولی فتنه گران به تحریک 
دشمنان، حمایت های بی بی ســی و ضدانقالب گوش دادند و هیچ گاه از کار خودشان اعالم برائت و 
انزجار نکردند.سردار فدا بیان کرد: کشور ۸ ماه در آتش فتنه بود و مردم هشت ماه خیانت ها، جنایت ها، 
آسیب ها و فتنه فتنه گران را تحمل کردند، اما سرانجام در روز عاشــورا وقتی عوامل فتنه بی شرمانه 
خیمه های اباعبدا...)ع( را آتش زدند، مردم در یوم ا... ۹ دی به صحنه آمدند و چشم فتنه را کور کردند.

 
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی کشور:

دشمن از شروع انقالب اسالمی وارد میدان مبارزه شده است
مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی کشور گفت: اکنون عمر قدرت آمریکا در دنیا رو به افول است 
و حتی آمریکایی ها نیز بر این مطلب اذعان دارند.سید علیرضا آل داوود در مراسم وداع با شهدای گمنام 
در اردستان  اظهار کرد: این شهدای گمنام، در زمان جنگ ترکیبی که صد روز است، دشمنان و منافقان بر 

کشور ما تحمیل کرده اند، آمده اند تا یک پیام روشن و دقیق برای ما داشته باشند.
وی افزود: انقالب اســالمی همانند یک کشتی اســت که ناخدای آن رهبر انقالب اســالمی بوده اند؛ 
خوشبختانه تاکنون در همه فتنه های داخلی و خارجی از انقالب محافظت شده و اکنون هم دشمنان با 
جنگ ترکیبی وارد میدان شده اند تا انقالب را از بین ببرند و در این میان رهنمود های مقام معظم رهبری 
برای شکست نقشه های دشمنان راهگشا بوده است.مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی کشور با 
اشاره به حضور دانش آموزان در فضای مجازی در دوران کرونا، خاطرنشان کرد: بیش از دو سال بود که 
دانش آموزان ما را به بهانه کرونا به فضای مجازی برده و از تحصیل دور کردند؛ دشمنان هنگامی که شهید 
ســلیمانی را ترور کردند در فضای مجازی نیز به خیال خام خود هزاران بار وی ترور کرده و نام و عکس 
ایشان را از اینستاگرام حذف می کردند.تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه دشمن از شروع انقالب 
اسالمی وارد میدان مبارزه شده است، بیان کرد: دشــمنان با وجود اینکه مجهز بوده و از تمام امکانات 

برخوردار بوده اند باز هم در هر فتنه ای که ایجاد کردند، شکست خورده و راه به جایی نبردند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

فعاالن عرصه تئاتر در 
اصفهان »صنف « ندارند

ایرنا : در حالی که فعاالن تئاتر اصفهان از نداشتن 
حمایت کافی برای تولید آثار می گویند و از نبود 
امنیت شغلی و نداشتن سالن های نمایشی 
برای اجرا و تمرین در شــهری که پیشینه تئاتر 
قابل قبولی دارد، در تنگنا هستند، به گفته آنها 
نبود صنف که حقوق شان را فریاد کند، یکی از 
دالیل مشکالت اهالی این حوزه است.به گفته 
برخی هنرمندان تئاتر اصفهــان، به دلیل آنچه 
عدم »امنیت شــغلی و عدم امنیت تولید اثر« 
می خوانند، اجراهای تئاتر در این منطقه کاهش 
یافته و عالوه بر این، افزایش هزینه ها برای اجرا 
در شرایط اقتصادی سال های اخیر و از سویی 
قیمت تمام شــده اجرا به دلیــل نبود حامی 
مالی دولتی که در برخی موارد موجب شــده 
این کاالی هنری در ســبد فرهنگی مخاطبان 
قرار نگیرد، موجب شده است هنرمندان انگیزه 
ای برای اجرای اثر نمایشی نداشته باشند.آن 
طور که هنرمندان تئاتر اصفهان گفته اند، در کنار 
مشــکالتی مثل مهاجرت هنرمندان صاحب 
سبک اصفهان به تهران یا پیوستن به سینما و 
تلویزیون که چراغ تئاتر را کم فروغ تر کرده است، 
کمبود ســالن برای اجرا در شهری که پیشینه 
تئاتر قوی داشته و هزینه هایی که هنرمندان باید 
برای اجرا در سالن های مثل سالن فرشچیان 
پرداخت کنند و خود بــه تنهایی موجب عقب 
نشینی آنها از تولید اثر شده، در تمام سال های 
گذشــته نبود صنف یا اتحادیــه ای که پیگیر 
مسائل حقوقی آنها باشد، یکی از دالیلی بوده 
است که مشــکالت آنها حل نشده باقی بماند.

در حالی که هنرمندان تئاتر اصفهان از مشکالت 
عدیده شــان می گویند، نبود صنفی که صدای 
آنها بــرای پیگیری مســائل حقوقی و صنفی 
باشد، بیشتر ازهرچیز از نگاه جواد ایزد دوست، 
کارگردان تئاتر احساس می شــود.وی دراین 
زمینه گفت  دلیل عمده ای که برخی مشکالت 
تئاتراصفهان حل نشده باقی مانده این است که 
تئاتر این شهر صنف ندارد. این در حالی است 
که تمام مشاغلی که در سطح جامعه فعالیت 
می کنند، اتحادیه و صنف یا تشکل برای احقاق 
حق افرادی که در آن حیطه کار می کنند دارد، اما 
متاسفانه ما در حوزه تئاتر اصفهان آن را نداریم.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر:

70 درصد مصوبات شورای فرهنگ عمومی رها شده یا به تشکیل کارگروه ختم شده است
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه ادبیات رصدخانه فرهنگی باید فراگیر شود، گفت: ۷۰ درصد مصوبات شورای فرهنگ 
عمومی سال ها رها شده یا به تشکیل کارگروه ختم شده است.مصطفی نباتی نژاد در نشســت تخصصی بررسی تجربه رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان 
اصفهان اظهار کرد: هر فردی در هر نقش و مسئولیتی باید نسخه اعتماد ساز مسئولیت خود را پیدا کند.وی با تاکید بر اینکه اگر ادبیات رصدخانه فراگیر و داده ها 
تجمیع شود، تصمیم گیری ها دیگر شهودی نیست که بابت آن هزینه بدهیم، گفت: این تجمیع داده ها می تواند برای جامعه فرصت کسب و کار ایجاد کند و 
پژوهشگران و استارت اپ ها از آن بهره مند شوند.نباتی نژاد پیشنهاد داد: معاونان برنامه ریزی و فرهنگی شهرداری ها با هم به اجالس و شورای رصد فرهنگی 
کشور دعوت شوند.وی ادامه داد: در شورای فرهنگ عمومی استان ها نیز اولویت بندی در دستور جلسه ها لحاظ و به گزارش های رصدخانه در این شورا توجه 
شود.وی با اشاره به طرح مطالعاتی انجام شده بر مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان در ۲۴ سال گذشته تصریح کرد: ۷۰ درصد مصوبات سال ها رها شده 

است یا موضوعات به صورت چرخشی هر چند سال یک بار در شورا مطرح می شده که خروجی آن فقط تشکیل کارگروه بوده است.

اشتغال 80 
زندانی زن 

اصفهانی در یک 
مجتمع فرآوری و 
بسته بندی طیور

مجتمع زنجیره ای طیور حالل 
اسپادانا در اصفهان از مشارکت 
زنان زندانــی به عنوان نیروی 
کار بــا هــدف درآمدزایــی تا 
سقف گنجایش روزانه ۸۰نفر 

استفاده می کند.
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نشســت خبری رییس انجمــن تولیدکنندگان و  پریا پارسادوست 
صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان روز گذشته با 
حضور اصحاب رســانه اصفهان برگزار شد. »محســن طالیی مینایی« در این 
نشست از کمبودها، مشکالت، موانع و آرزوهای طالیی برای طال و جواهر استان 
و ایران سخن گفت. یکی از مهم ترین این مشکالت هم موضوع دریافت ارزش 

افزوده از اصل طال و شمش معوض بوده و هست. 
در حالی که در اکثر کشورهای دنیا قوانین را برای پیشرفت صنعت طال و جواهر 
تســهیل می کنند، اینجا با قوانینی که »مخل« هســتند، راه را بر پیشرفت می 
بندند! انتقاد و اعتراض »طالیی مینایی« هم بیشــتر ناظر بر همین »مقررات 
مخل« بود که نقش سنگ جلوی پای صنعت طال و صادرات آن را ایفا می کند. 
اوایل ســال جاری بود که هند برای حمایت از ارزش روپیــه، عوارض گمرکی 
واردات طال را افزایش داد و تصمیم گرفت مالیات واردات طال را کاهش دهد. 
هند پــس از چین دومین مصرف کننــده بزرگ طال در جهان اســت که عمده 
واردات آن توسط صنعت جواهر انجام می شــود، اما پس از مدتی از اخذ این 
تصمیم،کارشناسان گفتند که افزایش مالیات بر واردات، صنعت داخلی طالی 
هند را با چالش مواجه می کند، در حالی که حجم کاال هایی که به طور غیررسمی 
وارد این کشور می شــوند را افزایش می دهد و خالصه قرارشد بازنگری کنند. 
اینجا اما یک قانون مصوب، هرچند »مخل« شــناخته شــده و حتی وزیر هم 
برای بازنگری در آن، امضا پای نامه زده؛ اما همچنان آب از آب تکان نمی خورد! 
یکی از موانع جدی برای صادرکنندگان پرداخــت 4% عوارض ورودی گمرکی 
است. »طالیی مینایی« می گوید که قبل از سال 86 رویه به این صورت بود که 
صادرکنندگان طالی ساخته شده را صادر می کردند  و پس از آن معادل وزنی 
آن شمش طال را با عنوان »شمش معوض« بدون پرداخت عوارض گمرکی و 
سود گمرکی به کشور وارد می کردند. ســال 86 صادرات طال به اوج خود رسید 
و شکوفایی این صنعت را در حوزه صادرات شاهد بودیم که طبیعتا رونق تولید 
و اشــتغال زایی را هم به دنبال داشت تا اینکه ســازمان توسعه تجارت دولت 
وقت)احمدی نژاد( بخشــنامه ای صادر کرد و شــمش معوض را مشــمول 
پرداخت 4% عوارض ورودی گمرکی دانســت و باعث شد که به سرعت و ظرف 
مدت کمتر از یک ســال صادرات از حدود 700 میلیون دالر به نزدیک »صفر« 
برســد و برای اجرای این قانون هم مالیات های گزاف برای صادرکنندگان در 
نظر گرفته شد و حتی حساب های بســیاری از آن ها هم مسدود شد که این 
مسدودی حساب همچنان ادامه دارد و هنوز رفع نشده است! یکی از اقداماتی 
که انجمن در این زمینه انجام داد، پیگیری هایی بود که منجر به این شــد که 

درنهایت بعد از 14 سال این موضوع در  شورای هیئت مقررات زدایی به عنوان 
»مقررات مخل« شناســایی و دستور ابطال آن داده شــود که البته هنوز ابالغ 

اجرایی آن صادر نشده است. 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و  جواهــر اصفهان البته اقدامات و 
دستاوردهای دیگری نیز داشته از جمله تشــکیل کمیته طراحان در انجمن و 
برگزاری موفق پانزدهمین نمایشگاه تخصصی طال، فلزات گرانبها، گوهر سنگ 

ها، ماشین آالت و صنایع وابسته. 
این انجمن درعین حال برنامه ها و اهداف ویژه ای را هم درسر دارد و به دنبال 

محقق کردن آنهاست:
 - اصالح قانون 29 ماده ای مبارزه با قاچاق کاال و ارز

- تاسیس بانک طال
- احداث اولین شهرک طالی کشور در استان اصفهان

- تالش برای پیگیری عدم ابطال کدهای استاندارد صادرکنندگان توسط اداره 
کل استاندارد استان. 

»طالیی مینایی« با مثال آوردن از شهرک طالی استانبول که از آن بازدید داشته، 
تاکید کرد می توان شهرکی مشابه شــهرک ترک ها و حتی بهتر از آن ساخت 
البته اگر اراده و همت جدی برای ســاخت این شــهرک وجود داشته باشد؛ 
شــهرکی که البته فعال در گیر و دار  تعیین مقدار مساحت آن مانده اند. طالیی 
مینایی می گوید تنها 30 هکتار برای این شهرک درنظر گرفته اند درحالی که 30 
هکتار برای شهرک طال، واقعا کم است و مثال شهرک طالی ترکیه در زمینی بالغ 

بر 100 هکتار ساخته شده است. 
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طــال و جواهر اصفهان همچنین 
تاکید می کند شهرک طال یک طرح ملی است و می تواند از نظر ارزش افزوده، 
اشتغال زایی و ارزآوری بسیار مفید باشد و رونق تولید در شهر را به دنبال داشته 
باشــد. به هرحال به گفته »طالیی مینایی«؛ با وجود آنکه ساخت این شهرک 
طال در سال ۹1 مصوب شد، همچنان این شهرک تاسیس نشده و اکنون زمینی 
به مساحت 30 هکتار در نزدیکی فرودگاه اصفهان برای این شهرک تعیین شده 

که همان طور که اشاره شد، بسیار کم است.
اما در ادامه صحبت هــای طالیی مینایی را در این نشســت خبری به صورت 

مشروح می خوانید: 
 استان اصفهان سهم 85 درصدی در صادرات طال و جواهر کشور دارد؛ اما با 
اجرای قوانینی همچــون مالیات بر اصل طال و عوارض گمرکی شــمش طال، 
صادرات به صفر رسید. از این رو جای خالی یک تشکل برای رفع و پیگیری این 

معضالت را بیش ازپیش به نمایش گذاشت. در آن زمان اتحادیه صادرکنندگان 
و تولیدکنندگان طال و جواهر ایران تشکیل شد. در ادامه انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان طالی اصفهان نیز با هــدف رفع معضالت این صنف، افزایش 
تولید و صادرات در ســال ۹6 تشــکیل و ثبت ملی شــد. ایــن انجمن برای 
نخستین بار توانســت کمیته طراحی را با حضور جوانان تحصیل کرده و اساتید 
دانشــگاه تشــکیل دهد که اکنون 180 عضو فعال دارد. در انجمن کمیته های 
سنگ های قیمتی، ماشین سازی، صادرات، تولید، طراحی، قوانین مالیاتی، 

آموزش R&D نیز فعالیت می کنند.
 قانون اخذ ارزش افزوده از اصل طال یک اقدام غیرقانونی بود که صادرات 
طال را از 670 میلیون دالر به 20 میلیون دالر رساند و در نهایت با پیگیری انجمن، 
این قانون لغو شــد؛ همچنین به همت این انجمن، نمایشــگاه طال و جواهر 

اصفهان در سطحی برابر با نمایشگاه های بین المللی برگزار شد.
 1800 کارگاه کددار رسمی طال و جواهر در استان اصفهان فعالیت می کنند. 
البته توقف صادرات تعداد این کارگاه ها را به 800 رساند. اصفهان پس از ایتالیا 
و ترکیه جایگاه ســوم در تولید النگوی جهان را داشــت که آن را از دست داده 
است. با وجود صادرات طال به ترکیه و کشــورهای اروپایی در سال های اواخر 
دهه 80، امروز این کشورها در این صنعت بسیار پیشرفت کرده و کاالهای آنان 

به صورت قاچاق به ایران وارد می شود.
 تغییر ســبک زندگی بانوان و کاهش عالقه آنان به خرید مصنوعات طال و 
جواهر یکی از دالیلی است که منجر به کاهش مشتری های این صنعت شده 

است.
 در سال ۹6، میز طالی کشــور به رغم مخالفت ها به اصفهان منتقل شد که 
توانستیم بسیاری از مســائل را از طریق آن رفع کنیم. به دنبال پیگیری های 

انجام شــده، نهایتا در ســال 1400، اخذ مالیات از اصل طال لغو شد و مالیات 
اکنون به اجرت آن تعلق می گیرد.

اگر قانون 2۹ ماده ای مبارزه با قاچاق کاال و ارز اجرا شــود منجر به نابودی 
صنعت طال می شود. با وجود آنکه در میز طالی کشوری تصویب شد اجرای این 
قانون برای صنعت طال یک ســال به تعویق بیفتد؛ اما شــاهد اجرای آن از ماه 

گذشته هستیم.
 همه کشــورهای تولید کننــدگان طال از ایــن بانک بهره بــرده و ریال را در 
معامالت طالی خــود حذف کرده اند. تاســیس این بانــک می تواند تولید و 

ارزآوری این صنعت را تا حد زیادی افزایش دهد.
 حدود 60 تا 70 درصد ماشین آالت طال و جواهر کشــور در استان اصفهان 
تولید می شود. این تولیدکنندگان تاکنون ماشــین آالت خود را در بسیاری از 
نمایشــگاه های خارجی عرضه کرده اند. این ماشــین آالت به جز افغانستان، 

عراق و ترکیه، حتی به ایتالیا نیز صادر می شود.
 صادرات ســنگ های قیمتی قانــون مدونی ندارد، در این راســتا به دنبال 
تاسیس کمیته ای برای ارزش یابی سنگ های قیمتی هستیم. اصفهان پس از 
تهران و خراسان جایگاه سوم در تولید سنگ های قیمتی را دارد. به دلیل نبود 
قانون صادرات، تولید این سنگ ها با استقبال مواجه نبوده و شاهد قاچاق این 

سنگ ها به صورت خام هستیم.
 هیچ یــک از کارگاه های تولید طــالی اصفهان آالینده نیســت و حتی آب 
خروجی از این کارگاه ها در حدی که قابل خوردن باشد، تصفیه می شود. طرح 
تحقیقاتی با اداره کل استاندارد استان در حال انجام است که میزان آالیندگی 

واحدها و جانمایی آن کامال در آن تعیین خواهد شد.
 الزم است نگاه هیئت دولت به صنعت طال یک صنعت اشتغال آفرین باشد 
تا شاهد رشد این صنعت باشــیم. متاســفانه اکنون دیدگاه مسئوالن به این 
صنعت فقط در حد یک کاال زینتی اســت که منجر به افت این صنعت شده به 
نحوی که شاهد واردات گسترده طالی ترکی به صورت قاچاق به کشور هستیم.

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

سهم 85 درصدی اصفهان از صادرات 120 میلیون دالری طالی ایران
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