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نوبت اول

نوبت اول

شهرداری گلدشت در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1401/373/ ش مورخ 1401/04/26 شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به واگذاری بهره برداری 

از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری گلدشت واقع در بلوار معلم با مســتحدثات، امکانات و تجهیزات فنی موجود، به افراد واجد شرایط و به صورت 
استیجاری برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده اقدام نماید.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: شرکت کنندگان می بایست تا آخر وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 1401/12/23 به امور مالی شهرداری گلدشت مراجعه 
و پس از واریز مبلغ 1/962/000 ریال)یک میلیون و نهصد و شصت و دو هزار ریال( به حســاب درآمد شماره 0105781374007 شهرداری نزد بانک ملی شعبه 
گلدشت، نسبت به اخذ مدارک شرکت در مزایده اقدام نمایند )دریافت اسناد مزایده به صورت حضوری و با ارائه مدارک شناسایی الزم و امضاء مجاز و تعهدآور 

انجام می گیرد(
شــرکت کنندگان باید مبلغ 84/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مزایده را طی فیش واریزی به حساب سپرده شــماره 3100003436004 بنام شهرداری 
گلدشــت نزد بانک ملی و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول،دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 
ترتیب ضبط خواهد شد.  سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری گلدشت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

شهرداری نطنز در نظر دارد اجاره 6 واحد تجاری در راسته بازار را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت سه سال به متقاضیان واگذار نماید.
بهای پایه: واحد تجاری F به مساحت حدودا 43 مترمربع  به مبلغ 7/000/000 ریال ، واحد تجاری E به مساحت حدودا 16.5 مترمربع  به مبلغ 4/500/000 ریال، واحد 
 B به مساحت حدودا 33 مترمربع  به مبلغ 5/600/000 ریال ، واحد تجاری C به مساحت حدودا 20.8 مترمربع  به مبلغ 5/500/000 ریال ، واحد تجاری D تجاری
مساحت حدودا 30 مترمربع  به مبلغ 7/600/000 ریال ، واحد تجاری A به مساحت حدودا 35 مترمربع  به مبلغ 5/800/000 ریال می باشد .تضمین شرکت در مزایده 
معادل 15/000/000 ریال می باشدکه به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.:1-ضمانتنامه معتبربانکی-یا 
فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنزویا مطالبات مورد تائید واحدمالی شهرداری.)به پیشنهاداتی 
که فاقد سپرده،سپرده کمتر،چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده 
است .در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز چهار شنبه 1401/12/24 و درسامانه ستاد می باشد. 
آدرس سامانه ستاد https://setadiran.ir                     تلفن تماس:54222119- 031                                                           

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 - 4 – 347
مزایده بهره برداری موقت از پارکینگ 
چشمه توتی )باران( به صورت اجاره

270.000.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/12/20
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/12/21

W WW.abfaesfahan. irمحل دريافت اسناد: سایت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  )  تلفن : 03135132221  (

نایب رییس شورا در حالی می گوید پلیس راهور باید در مباحث ترافیکی حضور پررنگ تری داشته باشد و مسئول کنترل ترافیک در شهر، پلیس   
راهور است که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی  استان پیش از این گفته بود اخذ تصمیم برای جلوگیری از ترافیک در حوزه کاری پلیس نیست؛

فعال توپ مسئولیت ترافیک، پاسکاری می شود!
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 این چهارباغ من نیست!
 در خیابان چهارباغ اصفهان، تدفین تاریخ رخ داده است 

جایگاه های سوخت 
منطقه اصفهان 

آماده خدمات رسانی 
نوروزی

حل مشکالت استان 
 اصفهان در گرو ارائه 
طرح از سوی شورای 

شهرستان هاست

برنامه شهرداری برای 
حمایت از فعاالن 
 صنعت ساختمان 

در اصفهان
5 33

8

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

مسیر زآینده؛ بزرگ ترین گردهمایی 
شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت 
 فوالد کشور  با حضور معاون رییس جمهور 

 و با حمایت فوالدمبارکه  برگزار شد

رونمایی از استراتژی و 
سیاست های نوآوری 

فوالد مبارکه

شهردار مبارکه گفت: بودجه سال آینده مدیریت شهری بالغ بر 528 میلیارد 
تومان به تصویب شورای اسالمی شهر رسید.محمدمهدی احمدی اظهار کرد: 
پس از بررسی های الزم و با موافقت اعضای شــورای اسالمی شهر، بودجه 
شهرداری، سازمان ها و شــرکت های تابعه برای سال آینده به تصویب رسید 
که نسبت به دو ســال گذشــته بیش از پنج برابر افزایش داشته است.وی 
افزود: با توجه به ضرب آهنگ اجرای پروژه های عمرانی، فرهنگی، خدماتی 
و ورزشــی در محله های مختلف شهر و توسعه زیرســاخت های حمل ونقل 
عمومی، با به ثمر نشستن طرح های عمرانی نیمه تمام در سال آینده، شاهد 
تغییرات جدی در زیرساخت های شــهر مبارکه خواهیم بود.شهردار مبارکه 
خاطرنشــان کرد: مهم ترین محورها و سیاســت های کالن در بودجه ســال 
آینده، اولویت بندی طرح ها و پروژه ها با تاکید بر تکمیل طرح های نیمه تمام، 
افزایش نشــاط، ارتقای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، ارتقای شاخص های 
خدمات شهری، مدیریت پســماند و کاهش آلودگی های زیست محیطی، 
توسعه زیرساخت های حمل ونقل درون شهری و تقویت حمل ونقل عمومی 

است.احمدی تصریح کرد: شهرداری مبارکه مجموعه ای از پروژه های عمرانی، 
خدماتی، توسعه کمی و کیفی حمل ونقل عمومی، حفظ و توسعه فضای سبز، 
زیباسازی محیط شــهری و بازسازی هویت تاریخی، توســعه کمی و کیفی 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را در دستور کار خود قرار داده است؛ 
توجه اصلی در این پروژه ها پاسخ به نیازهای اولویت دار شهروندان و ارتقای 
شرایط و محیط زندگی شهروندان براساس برنامه راهبردی و سند چشم انداز 
15 ساله شهر است.وی اضافه کرد: احداث فاز دوم بلوار شهید حمزه بابایی، 
ادامه خیابان 22 بهمن، تقاطع غیرهمســطح وحدت، احداث ادامه خیابان 
جهاد ســازندگی، عملیات اجرایی مجموعه ارکیده، احداث شهرک مشاغل 
کارگاهی خیام و آغاز احداث عملیات بلوار امام رضا )ع( از مهم ترین پروژه های 
در دست اقدام شهرداری مبارکه است.شهردار مبارکه ادامه داد: بازسازی ارگ 
تاریخی نهچیر، مشارکت در احداث و تکمیل پروژه حسینیه مرکزی مبارکه، 
ادامه آزادسازی مسیر پروژه قطار شهری بهارســتان-مبارکه و بلوار وحدت 
قهنویه از دیگر طرح های مدیریت شهری در این دوره است.احمدی با اشاره 
به جوان سازی ناوگان حمل ونقل درون شهری مبارکه گفت: خرید 15 دستگاه 
اتوبوس، شش دستگاه ون جدید و بازسازی شش دستگاه اتوبوس فرسوده 
با اعتباری بالغ بر 116 میلیارد تومان انجام شده است.وی افزود: بودجه 1402 
شهرداری نســبت به سال قبل افزایش داشته اســت که با مصوب شدن آن 
امیدواریم منشأ خیر و برکت برای شهر و شــهروندان باشد تا بتوانیم توسعه 
همه جانبه را در راستای تحقق شعار و اهداف شورای اسالمی شهر و شهرداری 
رقم بزنیم.شهردار مبارکه با اشاره به نزدیک شــدن به ایام تعطیالت نوروز و 
پیش بینی ورود گردشگران به این شــهر گفت: از همه ارگان ها و همشهریان 
انتظار داریم که شورای اسالمی شهر و شهرداری را در ارائه هرچه بهتر خدمات 

به هم وطنانی که در ایام نوروز به این شهر سفر می کنند، یاری کنند.

شهردار بهارستان گفت: عملیات روکش و لکه گیری آسفالت  معابر و خیابان های 
فاز یک شهر به همت شــهرداری آغاز شده است.محمد شــبانی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: معضل کنونی شــهر بهارستان سرریز جمعیتی استان 
اصفهان و استان های مجاور است که موجب شــده هویت شهری در این شهر 
جدید شکل نگیرد.وی افزود: در شهر بهارستان بیمارستان، آرامستان و اداره ثبت 
احوال وجود ندارد و تولد و مرگ ثبت نمی شود؛ این ضعف به علت نبود اداره ثبت 
احوال است.شهردار بهارستان با تاکید بر اینکه استقرار سیاسی در شهر بهارستان 
یکی از مطالبات بحق شهروندان است، خاطرنشان کرد: استاندار اصفهان پیگیر 
تشکیل بخش یا فرمانداری در بهارستان است تا به دنبال آن ادارات نیز در شهر 
بهارستان استقرار یابد و شهروندان برای انجام کارهای اداری به اصفهان مراجعه 

نکنند.شبانی با بیان اینکه پروژه گذر گردشگری و پارک کوهستان اجرا شده است، 
تصریح کرد: عملیات روکش و لکه گیری آسفالت های معابر و خیابان های فاز 
یک شهر بهارستان به همت شهرداری آغاز شده و بر اساس هماهنگی های صورت 
گرفته، عملیات مشابه به همت شرکت عمران در فازهای دو و سه این شهر نیز به 
زودی آغاز خواهد شد.وی اضافه کرد: عملیات لکه گیری و روکش آسفالت های 
فاز یک شهر بهارستان به همت شهرداری همچنان ادامه دارد.شهردار بهارستان 
گفت: شهروندان جهت پیگیری وضعیت آســفالت فازهای دو و سه به شرکت 
عمران مراجعه کنند و تصاویر خیابان ها، کوچه ها و گذرهای فاز یک که مشکالتی 
از نظر آسفالت دارد را به همراه آدرس دقیق از طریق فضای مجازی ایتا به شماره 

09133757327 ارسال کنند.

شهردار خبر داد:

آغاز عملیات آسفالت معابر فاز یک شهر بهارستان

شهردار مبارکه خبرداد:

تصویب بودجه 528 میلیارد تومانی شهرداری مبارکه

فرماندِه بافکر شــهر من، نابغه نظامی کشــور مــن... نه... اصــال »قهرمان 
دنیای من«. ســال ها می گذرد، حادثه ها می آید؛ اما بــرای من که با قصه 
 دالوری نسِل سربلنِدشما، بزرگ شــدم و بزرگی یاد گرفتم، از پِس تمام این 
حادثه ها و مصیبت ها و کم کاری ها و گرانی ها و غصه ها و قصه ها، یک اسم 
هنوز در آسمان خیال و خاطره های غیرت و غرور سرزمینم، می درخشد و آن 
هم نام شماست. نام شما که نان و نردبان بعضی ها شد اما برای ما »جان« 
شد و صدقه سر رّد قدم های تان که در این شهر و دیار مانده، هنوز سِر پاییم. 

هنوز نفس می کشیم و هنوز بر آن عهد که بستیم، هستیم.
 حرف که مثل همیشــه زیاد اســت؛ امروز که حســرت نبودن تان 36 ساله 
می شود، قِد این چندخط، قلم لیاقت گرفته که از شما بنویسد و یادتان کند و 
بگوییم که  همیشه به یادتان هستیم و جای تان همیشه خالی است فرمانده! 
سردارِ سربلنِد سپاِه حق که کاش بودید.  شنیده ام وقتی می خواستند فرمانده 
انتخاب کنند، از بین بچه ها بعضی ها گفتند، »فروغی« فرمانده شود. بعضی ها 
گفتند، »رضا رضایی« باشــد؛ ولی ]اکثر[ پاســدار ها گفتند؛ آقای »حسین 
خرازی« فرمانده شود که از همه ما بافکرتر است و نبوغ نظامی دارد، هم شجاع 

است و هم مدیریت بلد است. واقعا هم این جور بود.
این روزها و این سال ها، زیاد به بودن تان محتاج شدیم... چرایش را بهتر از 
ما می دانید حتما؛ شما که از آسمان، ناظرید به احوال آفت زده ما زمینی ها. 
آگاهید به روزگارِ کمِی مدیرانی که از جنس شما باشند و هم اخالص داشته 

باشند و هم مدیریت بلد باشند و هم به فکر مردم باشند و هم ... بگذریم. 
این چندخط ادای دینی بود کوچک در ســالروز آســمانی شدن تان به شما 
فرمانده بافکر شهر من، نابغه نظامی کشور من... نه... اصال »قهرمان دنیای 

من.«

 حسرت نبودن تان 
36 ساله شد؛

جای خالی 
»حسین«...

پریا پارسا

رنا
 ای

س:
عک
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گالیه شهروندان گلپایگان از وجود تیرهای برق  مزاحم
شــهروندان گلپایگان نســبت به وجود تیرهای برق مزاحم در کوچه های سطح شهر و مشکالت 
ناشــی از آن  گالیه مند و خواهان رسیدگی مســئوالن هســتند.به گزارش خبرنگار ایمنا، اختالف 

میــان دســتگاه های متولــی باعــث 
تضعیف حقوق شــهروندان می شــود، 
طی سال های اخیر ساختمان هایی در 
سطح شهر گلپایگان در طرح آزادسازی 
و بازگشایی مسیرها عقب نشینی شده، 
اما تیر برق در میانه مســیر جامانده که 
موجب بروز مشکالتی از قبیل تصادفات 
رانندگی، راه بندان و ســد معبر شــده 
است.شــهروندان گلپایگان می گویند 
بی توجهی ســازمان های مســئول به 

برچیدن و جابه جایی تیرهای برق نشــانه بی احترامی به مطالبات آنهاســت.آنها تاکید می کنند 
شــهرداری یا اداره برق در دریافت حقــوق خود از شــهروندان کوچک ترین مماشــات و حتی 
مالحظه ای نمی کننــد، اما در انجام وظیفه قانونــی اولیه خود مبنی بــر جابه جایی تیرهای برق 

سرگردان در میانه، ابتدا و انتهای خیابان ها و کوچه ها کمترین اقدامی نمی کنند.
ساکنان شــهر گلپایگان می گویند: هرگاه برای رفع خطر تیرهای برق مزاحم به شهرداری یا اداره 
برق مراجعه می کنیم، متصدیان از زیر بار مســئولیت شــانه خالی می کنند و مسئله را به گردن 

یکدیگر می اندازند.
براساس گزارش های رسیده به ایمنا، ۱۹ تیر برق در سطح شــهر گلپایگان همین وضعیت را دارد 
و الزم است دســتگاه ها طی تعامل با یکدیگر جهت رفع این مشکل اقدام کنند تا اگر اشکاالت یا 

کمبودهای قانونی وجود دارد، برطرف شود.
عده ای از شهروندان گلپایگان در تماس با خبرگزاری ایمنا نســبت به وجود تیرهای برق مزاحم 
در کوچه ها و مشکالت ناشــی از آن ها انتقاد کرده اند و خواهان رسیدگی فوری مسئوالن مربوطه 
هستند.شــهروندان می توانند مشکالت خود را از طریق تماس با شــماره تلفن ۸_۳۵۵۴۴۱۱۲ 
در اختیار این رسانه قرار دهند؛ دستگاه ها و نهادهای مســئول نیز می توانند برای پاسخ گویی به 

شهروندان از همین طریق اقدام کنند.

جابه جایی تیرهای برق با اداره برق است
پیمان شکرزاده، شهردار گلپایگان در این خصوص به خبرنگار ایمنا گفت: با توجه به قانون درآمد 
پایدار جابه جایی تیرها با اداره برق است و شهرداری نیز هر کجا نیاز باشد همکاری الزم را می کند.

وی افزود: قانون به صراحت بیان می کند اداره برق باید نســبت به جابه جایی تیرهای برق اقدام 
کند، ما نیز هر کجا نیاز به کمک شهرداری باشد ورود پیدا خواهیم کرد.

شهردار گلپایگان خاطرنشان کرد: در گذشــته در قانون جابه جایی ها ابهام وجود داشت، بخشی 
از جابه جایی ها را شــهرداری و بخشــی دیگر را اداره بــرق انجام می داد، اما با توجه به دســتور 
رییس جمهور مبنی بر ابالغ قانون درآمد پایدار در نهم مردادماه سال ۱۴۰۱ این موضوع رفع ابهام و 

معین شد جابه جایی تیرهای برق با اداره برق باشد.
شکرزاده با تاکید بر اینکه هر کجا که نیاز باشد به اداره برق کمک خواهیم کرد، تصریح کرد: فرآیند 
زمانی جابه جایی تیرهای برق در تخصص اداره برق است و از مدت زمان انجام آن اطالع نداریم، در 
گذشته جابه جایی تیرهای برق را اداره برق انجام می داد و هزینه آن را شهرداری متقبل می شد، به 
عنوان نمونه در عملیات آزادسازی مسیر ورودی شهر گلپایگان واقع در خیابان آیت ا... محمودی، 
اداره برق کار جابه جایی تیرهای برق را انجام داد و شهرداری هزینه آن را پرداخت کرد، اما در حال 

حاضر تمام این فرآیند بر عهده اداره برق است.

رییس اداره راهداری تیران و کرون:

پنج زیرگذر در تیران و کرون در دست احداث است

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تیران و کرون گفت: احداث 
پنج زیرگذر این شهرســتان در حال انجام بوده که یــک باب آن آماده 
بهره برداری اســت.بهنام پاکدامن در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: الور، 
کردسفلی، ورپشت، هومان و مسیر تیران به سامان از جمله نقاط پیش 
بینی شده برای احداث زیرگذر تردد خودرو بوده که عملیات اجرایی آن 

در حال انجام است.
وی افزود: احداث زیرگذر روستای ورپشــت طی هشت سال گذشته 
تاکنون در حال انجام اســت که یک زیرگذر برای ناحیه صنعتی و یکی 

برای روستا پیش بینی و در حال اجراست.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تیران و کرون با بیان اینکه 
امسال برای اجرا و  آزادسازی زیرگذر روستای ورپشت ۴۰ میلیارد ریال 
هزینه شده است، خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی آن روبه اتمام بوده 

و به زودی به بهره برداری می رسد.
وی اضافه کرد: پیش بینــی یک زیرگذر برای روســتا و ناحیه صنعتی 
به دلیل حجم تردد کارخانه ها پاســخگو نبود، به همین دلیل دو مسیر 

مجزا احداث شد.
پاکدامن با اشاره به اینکه احداث زیرگذر الور در مرحله آزادسازی و کرد 
سفلی در حال مطالعه و بررسی اســت، تصریح کرد: احداث زیرگذرها 

نیازمند آزادسازی و در برخی از مواقع با پل و مسیر انتقال لوله های آب، 
گاز و تجهیزات زیرساختی روبرو بوده که فرآیند اجرا را سخت می کند.

وی ادامه داد: احداث زیرگذر روســتای هومان یکی دیگر از پروژه های 
راهداری و حمل ونقل است که تاسیسات در مسیر جاده جانمایی شده 
و با آزادسازی توسط دهیاری و ســاخت باکس ها، عملیات تکمیل آن 

اجرایی خواهد شد.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تیــران و کرون به زیرگذر 
مسیر تیران به سامان در محدوده باغات اشاره کرد و گفت: پل احداث 
شده و پس از آزادســازی تعدادی از باغات، مسیر تکمیل و رفت و آمد 

انجام خواهد شد.
پاکدامن به پروژه پل شرقی ورودی شهرستان تیران و کرون اشاره کرد 
و افزود: این پروژه به صورت مشترک بین شهرداری و اداره کل راهداری 
و حمل و نقل در حال اجراســت که شــهرداری در احداث پل اقدامات 
خود را انجام داده و احداث مسیرها هم توسط راهداری و حمل و نقل 

اجرا می شود.
به گفتــه وی، در ایــن مســیر ۱۷ پل و تاسیســات وجود داشــته که 
ایمن ســازی و جابه جایی آن ها انجام شــده تا جاده مسیر کمربندی 

زیرسازی و آماده سازی شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: آمار 
فوتی ها در منطقه کاشان نشان می دهد که بیماری های 
قلبی عروقی اولین علت مرگ در منطقه کاشان بوده و 
۳۰ درصد کل مرگ ها را به خود اختصاص داده است.

عباس آزادی اظهار کرد: ثبت آمار مرگ و میر در منطقه 
کاشان نشان می دهد که سال گذشته تعداد ۹۰۶ مورد 
فوت ناشی از بیماری های قلبی عروقی در کاشان ثبت 
شده اســت.وی افزود: علت اصلی مرگ ها ناشی از 
بیماری کرونر قلب است که به شکل حمله های قلبی 
و ســکته مغزی تظاهر می کنند که عامل خطر اصلی 
بیماری قلبی عروقی و ســکته مغزی شامل مصرف 
دخانیات و الــکل، رژیم غذایی ناســالم و کم تحرکی 

هستند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
گفت: عوامل حمله قلبی به نوبه خود در افراد به شکل 
فشــارخون باال، قندخون بــاال، کلســترول خون باال، 
اضافه وزن و چاقی و خطرات تخریب کننده ســالمت 
قلب بروز می کنند.آزادی افزود: سالمت قلب برای هر 
فرد یک حق اساسی بشری و یکی از ارکان دسترسی 
به عدالت در سالمت جهانی است و بر این اساس روز 
۲۹ سپتامبر میالدی برابر با  هفتم مهر به نام روز جهانی 
قلب نام گذاری شده است تا آگاهی عمومی نسبت به 
بیماری های قلبی و اهمیت شیوه زندگی افزایش یابد.

وی تصریح کرد: کنترل فشار خون، خواب کافی، رژیم 
غذایی سالم، ورزش، کنترل وزن و سبک زندگی سالم 

و بدون استرس می تواند به پیشگیری از بیماری های 
قلبی و عروقی کمک کند.معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان با اشــاره به اهمیت ورزش در زندگی 
سالم، تاکید کرد: فعالیت های فیزیکی هوازی مانند 
پیاده روی، دوچرخه سواری و دویدن اثرات بزرگی روی 
ســالمت قلب دارد. حتی فعالیت های فیزیکی ساده 
مانند استفاده از پله و راه رفتن سریع به مدت ۲۰ دقیقه 

در روز برای بهبود سالمت قلب مفید است.

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرد:

بیماری های قلبی؛ نخستین علت مرگ در کاشان

یک پژوهشگر حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی:

بازار کاشان، نقش بزرگی در ماندگاری نساجی سنتی داشته است
یک پژوهشگر حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی گفت: مجموعه تاریخی بازار کاشان و تیمچه ها و کاروانسراهای آن با قدمت دوره سلجوقی در طول تاریخ محل استقرار 
تجار، مرکز عرضه محصوالت نساجی و فروش مواد اولیه نســاجی بوده و نقش بزرگی در ماندگاری نساجی سنتی در این شهر داشته است.مرتضی احمدی نجات در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وجود فروشگاه های منسوجات، کارگاه های تولید مواد اولیه در بازار کاشان و خرید محصوالت نساجی توسط گردشگران خارجی و داخلی، 
گویای پویایی و احیای نساجی سنتی در کاشان است.وی افزود: وجود کارگاه شعربافی و فروش پارچه آن به طور مستقیم در بازار با استفاده از طراحی و بافت پوشاک از 
منسوجات سنتی مانند مخمل، دارایی، شعربافی با استفاده از طراحی و نقوش معماری ایرانی و تکنیک های دوخت به شیوه گذشتگان، امروزه جزء  شاخص های کاشان 
برای کسب عنوان شهر جهانی نساجی سنتی است.این پژوهشگر حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی، تصریح کرد: کارگاه های نساجی پارک علم و فن آوری کاشان در 
رشته های بافندگی، زری بافی و فرش اسلیمی فرصتی برای توسعه و آموزش این هنرصنعت دیرینه کاشان و ایران است.احمدی نجات گفت: مرکز فناوری بافت پارک 
علم و فناوری کاشان در کارگاه زری بافی، چهار نیرو ثابت و پنج نیروی در حال آموزش پارچه های زری موسوم به دارایی دارد که مراحل چله کشی، طراحی نقشه و بافندگی 
را انجام می دهند و هشت بافنده نیز فرش اسلیمی را تولید می کنند.وی افزود: اشتغال یک هزار هنرمند در ۷۰ رشته  متنوع صنایع دستی در شهرستان کاشان، این منطقه 

را واجد آن می کند که توسط سازمان یونسکو به عنوان شهر جهانی نساجی سنتی  انتخاب شود.

خبر روز

عکس خبر

برف روبی گردنه 
»کلوسه« فریدونشهر

نیروهای راهداری و جهادگران استان 
اصفهان عملیــات برف روبی در گردنه 

کلوسه را همچنان در دستور کار دارند.

پس از سه سال چشم انتظاری عالقه مندان

برگزاری هفدهمین دوره ماراتن ملی مسیه در کویر زواره
هفدهمین ماراتن مسیه پس از سه ســال وقفه در دو بخش رصدی و عکاسی در کویر زواره برگزار 
شده است.مدیر اجرایی این رقابت با بیان اینکه ماراتن مسیه یک رقابت نجومی و عکاسی است، 
گفت: در بخش آموزش رصدی ۱۳۰ شرکت کننده، آموزش عکاسی ۳۰ نفر، رقابت عکاسی ۳۰ نفر 
و رقابت رصدی ۲۵ نفر شــرکت کردند.فرزانه ابطحی با بیان اینکه گردهمایی منجمان آماتور ایران 
و افزایش توان علمی شــرکت کنندگان از اهداف برگزاری این رویداد بود، افزود: در بخش رقابت 
رصدی از غروب تا طلوع آفتاب شرکت کندگان فرصت دارند تا ۱۱۰ جرم آسمانی را رصد و داوران تایید 
کنند.وی به پتانسیل کویر زواره برای تبدیل شدن به پایگاه ملی مسابقات نجوم اشاره کرد و گفت: 
دسترسی آسان و راحت، آســمان تاریک و محیط بکر از ویژگی های کویر زواره است.در پایان این 

ماراتن از نفرات برتر در بخش های مختلف تجلیل شد.
 

 بهره برداری از مرکز درمانی تخصصی خیر ساز مادر 
در شهرستان نایین

مرکز درمانی تخصصی خیر ساز مادر در شهرستان نایین به بهره برداری رسید.رییس شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان نایین گفت: ســاختمان کلینیک تخصصی نایین که بیماران سرپایی ویزیت 
می شدند ساختمانی قدیمی بود که به همت خیر حوزه سالمت حاج مهدی بنویدی و با افتتاح این 
مرکز کلینیک قبل به این ساختمان منتقل می شود.امیرعبدا...قاسمی افزود: این خیر سالمت برای 
ساخت این درمانگاه با زیر بنای ۲۱۰۰متر مربع ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.امیرعبدا...قاسمی 
گفت: این مرکز درمانی تخصصــی در ۳ طبقه و ۶ درمانگاه دارای بخش هــای ارتوپدی، نوار قلب، 
چشم پزشکی، آندوسکوپی و کلونسکوپی، اطفال و نوزادان، گوارش و کبد، داخلی، طب فیزیکی و 

توانبخشی و اعصاب و روان است.
 

دستگیری فرد خسارت زننده به خودرو ها در برخوار
فردی که به خودرو های مردم در برخوار خسارت می زد دســتگیر شد.فرمانده انتظامی شهرستان 
برخوار گفت: در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تخریب الستیک 
تعدادی خودرو در محدوده بخش انتظامی حبیب آباد، ماموران کالنتری حبیب آباد اقدام به بررسی 
موضوع کردند.سرهنگ نعمت خلیلی گفت: ماموران گشت انتظامی حبیب آباد، در این زمینه فردی 
که با چاقو به الستیک ۴۰ خودروی پارک شده در حاشیه خیابان های برخوار آسیب زده بود، دستگیر 
و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی برخوار تحویل شد.وی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات 
و بررسی اولیه، انگیزه اش برای این کار را مشــکل روحی و روانی اعالم کرد، افزود: شهروندانی که 
خودروی شان در محدوده استحفاظی شــهر حبیب آباد دچار چنین خسارتی شده، برای پیگیری 

پرونده به پلیس آگاهی شهرستان برخوار مراجعه کنند.
 

به دام افتادن سارق سیم و کابل برق نطنز
سارق سیم و کابل برق شهرستان نطنز دستگیر شد.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
با اشاره به وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان نطنز گفت: موضوع شناسایی و 
دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
این شهرستان قرار گرفت.سرهنگ حسین ترکیان افزود: با تحقیقات کارآگاهان مشخص شد سارق با 
یک دستگاه خودروی سواری نیمه شب ها اقدام به سرقت سیم و کابل می کند که این سارق شناسایی 
و در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.وی گفت: متهم در تحقیقات صورت گرفته به ۱۱ فقره 

سرقت سیم و کابل برق اقرار کرد که با تکمیل شدن تحقیقات وی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

اخبار

 اتوبوسرانی شاهین شهر
 در مسیر ساماندهی

شاهین شــهر از شــهرهای بــزرگ اطراف 
اصفهان اســت که حجم باالیی از تردد روزانه 
را به کالن شهر اصفهان دارد؛ توسعه سیستم 
حمل ونقل عمومی این شهر به ویژه در بخش 
اتوبوســرانی طی ســال های اخیر ضرورت 
پیدا کرده اســت.با توجه به حجم باالی تردد 
روزانه میان شاهین شــهر، اصفهان و سایر 
شهرهای همجوار، شــهروندان شاهین شهر 
باید برای استفاده از اتوبوس های بین شهری 
به ترمینال حافــظ بیایند. در ایــن روزهای 
سرد زمســتان انتظار برای آمدن اتوبوس در 
ایســتگاه ها دشــوار بوده و الزم است تعداد 
اتوبوس ها افزایش یابد تا مدت زمان انتظار 
مســافران در ایســتگاه ها کاهش پیدا کند؛ 
الزم است رانندگان نیز درهای اتوبوس را باز 
کنند تا مسافران قبل از حرکت از گزند سرما 
در امان باشند.ســعید ابریشمی راد، شهردار 
شاهین شهر در این خصوص گفت: با توجه به 
سرد بودن هوا به خصوص در زمان صبح مقرر 
شد تمام سرویس های ســازمان مدیریت 
حمل ونقل عمومی جهت رفاه حال شهروندان، 
زمان توقف در ترمینال در اتوبوس ها را باز کنند 
تا مسافران از سرما در امان باشند.وی ادامه 
داد: شــهروندان به دالیلی از جمله ایمنی و 
امنیت بیشتر از اتوبوس استفاده می کنند و 
الزم است که خدمات دهی ناوگان حمل ونقل 
عمومی به بهترین شکل ممکن انجام شود.

شهردار شاهین شهر با بیان اینکه دوره ششم 
مدیریت شهری توفیق این را داشت که نسبت 
به نوسازی و بهسازی اتوبوس های فرسوده 
اقدام کند، خاطرنشان می کند: در سال جاری 
۲۲ دســتگاه اتوبوس جدید بــا اعتبار یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خریداری شــده 
که از این تعداد تاکنون ۱۰ دســتگاه تحویل و 
به ناوگان حمل ونقل شــهرداری اضافه شده 
است.ابریشــمی راد تاکید می کند: در حال 
حاضر ۱۸ دســتگاه اتوبوس فعــال در خط 
شاهین شهر به اصفهان شهروندان را جابه جا 
می کننــد و مدت زمــان توقــف در این خط 

حداکثر ۱۰ دقیقه است.

ذره بین

استان

 معاون شهردار کاشان مطرح کرد:

حفاری های غیراستاندارد، چالش 
 مدیریت شهری در بهسازی

 معابر است
معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری کاشان 
گفت: اجرا و حفر غیراستاندارد ترانشه و ترمیم غیراصولی 
آن توســط ادارات خدمت رســان و همچنین مشــکالت 
زیرساختی از جمله چالش های مدیریت شهری در زمینه 

بهسازی معابر محسوب می شود.
محمدرضا قنبری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشــاره به 
معضالت گوناگون در معابر از جمله نشســت و فرورفتگی، 
علت ایجاد آن را باوجود بهســازی مســتمر معابر، برخی 
عملیات ادارات خدمت رسان در کنار بعضی عوامل محیطی 

و زیرساختی دانست.
وی افزود: علت برخی از این نشســت ها حفاری توســط 
ادارات خدمات رسان است که به دلیل عدم اجرای اصولی و 

فنی بعد از اقدامات اجرایی به وجود می آید.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کاشان، 
با یادآوری مــاده ۹ فصل پنجم قانون نحــوه هماهنگی و 
صدور مجوز حفاری در سطح شــهرهای کشور گفت: کلیه 
سازمان های حفاری کننده موظف هستند، پس از اقدامات 
فنی و اجرایی خود در کانال حفاری شــده آن را با رعایت 

جزییات و اصول استاندارد، ترمیم و فشرده سازی کنند.
قنبری، ضمن اشــاره به ضرورت تراکم ۸۵ درصدی زمین 
طبیعی و ۹۰ درصدی الیه های خاکریز افزود: بر اساس این 
ماده قانونی در انجام فرآیند ترمیم، حداقل تراکم آخرین 
الیه خاکریز به ضخامت ۱۵ سانتی متر باید ۹۵ درصد بوده 

و در انتها با آسفالت نرمه روکش شود.
وی با تاکید بر اینکــه رعایت این جزییــات و اصول فنی 
برای کلیه ادارات خدمات رسان الزامی است، تصریح کرد: 
چنانچــه هرگونه قصوری در این زمینه رخ دهد، ســازمان 

حفار باید نسبت به ترمیم مجدد آن اقدام کند.
قنبــری، بــروز حادثــه در تاسیســات مجموعه هــای 
خدمت رســان را مشــکل دیگری در این زمینه دانست و 
افزود: این حوادث که عمدتا ناشی از عمر باالی تاسیسات 
این مجموعه های خدمت رســان اســت، عملیات حفاری 
را برای ادارات ناگزیــر می کند، اما به هر حال مشــکالت 

عدیده ای در زمینه ترمیم و بهسازی معبر ایجاد می شود.
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دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان: ۳۰ سال است که این چانه زنی و دعواها بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران را دیده ام اما»گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه؛ البته، به جایی نرسد فریاد است«

راه حل های کهنه برای مشکالت نو
با وجود اینکه هنوز بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آتی جدال است؛ اما خیلی ها  عارف اصفهانی 
چندان امیدوار نیســتند که زخم کهنه و ناسور حقوق کارگران مرهمی پیدا کند؛ یک 
کارشناس اقتصادی در این ارتباط اعالم کرده که اگر حداقل حقوق کارگران در سال آتی به ۱۰ میلیون نرسد کارگران 
باز هم به زیر خط فقر خواهند رفت.تراژدی که سال هاست اتفاق می افتد اما همچنان این کارگران هستند که در 
هزارتوی افزایش دستمزد گم شده اند و به جایی نرسیده اند.به گزارش خبرنگار خبرگزاری »بازار«؛ حاال به روال 
همیشگی در یک قالب سه جانبه، نمایندگان کارفرمایان، تشکل های کارگری و شورای عالی کار سر یک میز می 
نشینند تا در ماراتن تعیین دستمزد شرکت کنند. دوندگانی که هیچ وقت با رضایت به خط پایان نمی رسند و همیشه 
کارگران ناراضی با کامی تلخ پشت درهای بسته مذاکرات جا می مانند و به گفته کارشناسان تا زمانی که شکاف 
بین دستمزد و تورم، پر نشود، این تلخکامی هم ادامه پیدا می کند.فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان 
اصفهان،  ۳۰ سال است که این چانه زنی و دعواها را دیده و حاال در آســتانه تعیین دستمزد سال آینده با اینکه 
منطقی بودن اعتراضات کارگران را قبول دارد ؛اما آب پاکی را روی دســت مان می ریزد و به شــعری مثال گونه 
مهمان مان می کند که »گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه؛ البته، به جایی نرسد فریاد است«.اصغر برشان، 
می افزاید: متاسفانه اگر شرایط اقتصادی و تحریم همینطور ادامه یابد، وضعیت مزدبگیران از زمان حال هم بدتر 
خواهد شد.وی در پاسخ به سوال بازار مبنی بر اینکه باز هم همانند هر سال با چالش تعیین حداقل دستمزد کارگران 
روبه رو هستیم و آیا می توان امیدوار بود که این مسئله امسال به سرانجام درستی برسد و شاهد افزایش متناسب 
با تورم باشیم، گفت: ما در این زمینه با یک چالش بزرگ روبه رو هستیم به نوعی که سال هاست شورای عالی کار 
نتوانسته این مشکل را بهبود ببخشد.برشان تاکید می کند: شــورای عالی کار با اینکه سهم و حضور پررنگی در 
وضعیت حقوقی کارگران و مزدبگیران دارد؛ اما هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی با اتهام زنی و عمل نکردن 
به وظایفش نقشی منفعل را ایفا می کند. نقشی که باعث می شود کارگران در کفه سبک تری از ترازوی تعیین 

دستمزد قرار بگیرند و حقوق شان آن طور که باید و شاید تعیین نشود.

انتقاد از اجرا نشدن قانون
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان البته وجود این مشکالت را بر دوش اجرایی نشدن قانونی می اندازد که اگر اجرا 
شده بود بسیاری از مسائل حل می شد.وی ادامه داد: به دلیل اینکه از ابتدا، افزایش حقوق کارگران براساس ماده 
۴۱ قانون پیش نرفته است، هر ساله شاهد عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش دستمزدها هستیم، در کنار 
اینها البته نباید تاثیر تحریم ها، عدم توانایی کارفرما و نابرابری عرضه و تقاضا در عرصه کار را نیز نادیده بگیریم؛ البته، 
این موضوع فقط شامل حال کارگران نمی شود و تمام مزد بگیران در این زمینه ناراضی هستند.دبیر اجرایی خانه 
کارگر اصفهان با اشاره به اینکه احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزد حقوق کارگران وجود دارد؛ اما منطقی نیست 
که با شرایط موجود و تورمی که هست حقوق کارگران به این میزان افزایش یابد، تصریح کرد: گمانه زنی ها برای 
تعیین دستمزد کارگران برای سال آتی احتمال افزایش ۲۰ درصدی کف دستمزدها را نشان می دهد؛ دستمزدی 
که سفره های کارگران را کوچک تر می کند.برشان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران 
می تواند در شرایطی که با تورم شدید روبه رو هستیم کفاف مخارج کارگران را بدهد و یا تکرار وضعیت سال های 
گذشته را باید شاهد باشیم، اظهار داشت: اینکه اکنون در رابطه با مزد کارگران صحبت کنیم زود هنگام است؛ اما 
این هم منطقی نیست که با شرایط موجود و تورمی که هست حقوق کارگران به این میزان افزایش یابد.وی افزود: 
سبد معیشت برگرفته از تورم ساالنه است که چشم اندازی برای تصمیم گیری های سال جدید به ما خواهد داد 
اما دلیل چانه زنی های پایان سال نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل مزد کارگران و دلیل 

مقاومت بیش از پیش کارفرمایان در مقابل افزایش مزد کارگران، اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار است.دبیر اجرایی 
خانه کارگر اصفهان تاکید کرد: اگر ماده ۴۱ قانون کار اجرا می شد، امروز شاهد فعالیت سه ضلع مثلث تشکل رسمی 
ذیل قانون کار شامل کانون شورای اسالمی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و انجمن های صنفی بودیم.وی 
اضافه کرد: طبیعی است با وجود چنین تشکل هایی، کارگر هم، عالوه بر برخورداری از امنیت شغلی و قدرت چانه 
زنی با کارفرما، نمایندگان خودش را در این تشکل ها انتخاب می کرد و آن نمایندگان هم، با برخورداری از پشتوانه 
میلیون ها کارگر به عنوان اعضای تشــکل ها، قدرت چانه زنی با کارفرما را داشتند؛ به دلیل اجرا نشدن ماده ۴۱ 
قانون کار، طی سه دهه گذشته، کارگر حتی بابت دوام شغل خودش هم اطمینانی ندارد.برشان تصریح کرد: بر 
اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با دو پارامتر مشخص شود. پارامتر اول نرخ تورم سالیانه است که توسط 
بانک مرکزی اعالم می شود. برای پارامتر دوم هم باید هزینه متوسط خانوارها را در نظر بگیریم. پارامترهای تعیین 
حداقل حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز همین است و به این دلیل که رعایت نمی شود این موضوع 
ضد بهره وری است و حقوق کارگر را پایمال می کند.دبیر اجرایی خانه کارگر در این رابطه با تاکید بر لزوم افزایش 
حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم گفت: درحالی که بسیاری از کارگران و حقوق  بگیرانی که درآمد پایینی 
دارند منتظر کاهش تورم و تعدیل قیمت در برخی بازارها همچون مسکن و ارزاق هستند، آمارها حاکی از افزایش 
قیمت هاست که باز هم نشان دهنده بی برنامگی در مهار تورم است و در ادامه این مسئله می توان گفت این تنها 

حقوق بگیران کم درآمد هستند که بیشترین خسارت را می بینند.

راه حل های کهنه برای مشکالت نو
برشان تنها راه چاره را بازگشت به گذشته می داند؛ راه حل های کهنه ای که حداقل می تواند مرهم کوچکی بر زخم 
معیشتی کارگران باشد.به گفته این فعال کارگری، این بن ها می تواند در قالب کاالهای اساسی مانند برنج و روغن 
و ...باشد و چون ما توان جبران خأل بین هزینه زندگی و حداقل مزد را نداریم و وضعیت اقتصادی هم به شکلی 
نیست که بتوان از طریق دیگری این کمبود را جبران کرد، بنابراین از این مسیر می توانیم به تعادل بخشی بازار 
کمک کنیم؛ راهکاری که به قول دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان می تواند به شکل اتوماتیک فاصله بین فقیر و غنی 

را کمی کاهش دهد، احتکارها کمتر شود و کارگران هم راضی شوند.بن هایی که برشان از آنها صحبت می کند برمی 
گردد به سال های دور از این، زمانی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۵۸ برابر یک هزار و ۷۰۰تومان بود و با بن و 
تسهیالت حمایتی، هم قد هزینه ها می شد. حاال بعد از ۴۱ سال این رقم به سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش 
یافته؛ اما با تورم افسار گسیخته کفاف هزینه ها را نمی دهد.در این ارتباط یک کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو 
با بازار اظهار کرد: نرخ تورم طی سال ها با افت و خیزهای زیادی همراه بوده به طوری که رقم ۴.۱۱ درصدی تورم در 
دی ماه ۵۸ به رقم ۲.۳۲ درصدی در سال ۹۹ رسیده است.صادق میرزایی ادامه داد: رشدی که طی سه سال گذشته 
با وجود کرونا و افزایش ۹۰۰ درصدی بهای مسکن به یک بحران تبدیل شده است و خانواده حقوق بگیر کشور را با 
مشکالت جدی روبه رو کرده است. این تورم درست مانند یک سونامی خانواده ها را دربرگرفته و با اینکه در یک 
اتفاق غیرمنتظره با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و مزایا در سال گذشته روبه رو بودیم؛ اما باز هم حداقل دستمزد 
کارگران به پای تورم نمی رسد و به نسبت گرانی هایی که وجود دارد نتوانسته کفاف زندگی کارگران را بدهد.وی تاکید 
می کند: اگر بخواهیم به شکل واقعی میزان حقوق کارگران را تعیین کنیم حداقل حقوق یک کارگر باید بیش از ۱۰ 
میلیون تومان باشد در حالی که اکنون حداقل حقوق و دستمزد یک سوم این میزان است.این کارشناس اقتصادی 
ادامه می دهد: از سویی باید دقت کنیم که اگر بخواهیم به کارگر دستمزد واقعی بدهیم، دچار فاجعه خواهیم شد 
و این افزایش در میان مدت به بخش تولیدی و واحدهای تولید آسیب می زند و در بلند  مدت نیز به نفع کارگران 
نیست چون با این کار تولیدکنندگانی که امکان جایگزینی نیروی کار با تکنولوژی را دارند به سمت استفاده کمتر از 
نیروی کار می روند و کارگران بیشتری بیکار می شوند.وی اضافه می کند: از سویی بسیاری از صنایع و بنگاه های ما 
توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و بسیاری به دلیل قراردادهای موقت و تعدیل نیرو شغل شان را از دست می 
دهند، در توان کارفرما هم نیست که حقوق کارگر را افزایش دهد. از طرف دیگر به این نتیجه می رسیم که قانونگذار 
با اینکه وظیفه شورای عالی کار را مشخص کرده؛ اما مجمع عالی نمایندگان کارگران، مصلحت اندیشی کرده اند 

که تا چه حد پیش بروند که کشش کارگر و کارفرما و توان دولت در آن نهفته باشد.

کارد به استخوان کارگران رسیده
میرزایی گفت: با این حساب در دورانی که تورم هر لحظه باالتر می رود و کارد به استخوان کارگرانی رسیده که دیگر 
نمی توانند زیر باز سنگین هزینه ها قد راست کنند، تنها راهکار این اســت که دولت مداخله کند و از طریق دادن 
تسهیالت و وام های کم بهره به کارفرمایان و تولید کنندگان سنگ بنای حمایت از کارگران را بگذارد تا کارگران از 
گردونه بی نتیجه دســتمزدهای حداقلی بیرون بیایند.وی ادامه داد: حاال با نزدیک شدن به پایان سال باز هم 
تراژدی تلخ تعیین دستمزدها جان گرفته و پیش بینی های تعیین دســتمزد برای سال ۱۴۰۲ هم تلخ و ناامید 
کننده است؛ این پیش گویی ها نشان می دهد که در سال آتی هم وضعیت سفره کارگران به همین منوال خواهد 
بود و دخل ها به خرج ها نمی رسد.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد دستمزد یک کارگر 
صرف هزینه های مسکن می شود و مابقی سهم ناچیزی است که هر روز سفره کارگران را کوچک تر و تهی از مواد 
پروتئینی می کند؛ این در حالی است که در چند دهه گذشته هیچ موقع دستمزد عادالنه ای برای کارگران تعیین 
نشده است و به نسبت دیگر کشورها ایران در جایگاه بسیار پایینی از لحاظ حقوق و دستمزد قرار دارد.وی ادامه 
داد: سال هاست کارگران در پایان سال با یک اتفاق تکراری روبه رو هستند؛ بندهایی که در الیحه بودجه در پایان 
سال به یک میدان مبارزه بین نمایندگان کارگری و دولت تبدیل می شود. تا به حال هر دولتی که آمده بندهایی را 
در لوایح بودجه گنجانده که به اعتقاد نمایندگان کارگران خالف منافع جمعی آنها بوده است. این باعث می شود که 
هر سال کارگران مجبور باشند برای حق و حقوق شان بجنگند و البته هیچ وقت هم در این جدال به پیروزی نرسند.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: اگر 
فعاالن صنعت ساختمان تا قبل از پایان سال برای 
دریافت پروانه ساختمانی مراجعه کنند، شهرداری 
از آن ها برای اینکه به توســعه شهر کمک می کنند، 
پشــتیبانی خواهد کرد، از این رو خدمات با قیمت 
مناســبی به آن ها ارائه می شود.محسن رنجبر در 
هفتادوهشــتمین جلسه علنی شــورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشــاره به طوالنی شدن روند صدور 

پروانه ساختمانی به صورت غیرحضوری اظهار کرد: 
بر اساس تصمیم اخیر، مقرر شــد مدیران مناطق 
پانزده گانه شــهرداری در مدت ۷۲ ســاعت پاسخ 
شهروندان را بر اساس ضوابط و قوانین بدهند.وی 
با بیان اینکه برای حمایت از سرمایه گذاران صنعت 
ساختمان تدابیری اندیشیده شده است، افزود: اگر 
فعاالن صنعت ساختمان تا قبل از پایان سال برای 
دریافت پروانه ساختمانی مراجعه کنند، شهرداری 
از آن ها به جهت اینکه به توسعه شهر کمک می کنند، 
پشتیبانی خواهد کرد، از این رو با قیمت مناسبی به 
آن ها خدمات ارائه می شود.معاون مالی اقتصادی 
شــهردار اصفهان ادامه داد: در این راستا شهرداری 

و حتی سایر دســتگاه های ذی ربط مانند اداره راه و 
شهرسازی و استانداری آماده خدمت رسانی بهتر و 
سریع تر به مردم هستند. امیدواریم با این خدمات، 
کیفیت زندگی مردم را افزایش بدهیم.وی با اشاره 
به پرداخت عیدی و پاداش کارکنان شهرداری گفت: 
سیاست شهرداری اصفهان پرداخت به موقع و بدون 
تاخیر عیدی و پاداش کارکنان و کارگران اســت، در 
این راستا پاداش پایان ســال کارکنان شهرداری تا 
بیستم اســفند پرداخت خواهد شــد؛ البته بعضی 
از ســازمان ها برای پرداخت از نظر نقدینگی دچار 
مشکل هستند، اما مدیریت شهر این موارد را رصد و 

پشتیبانی خواهد کرد.

معاون شهردار مطرح کرد:

برنامه شهرداری برای حمایت از فعاالن صنعت ساختمان در اصفهان

خبر روز

دوره های توانمندسازی مالیاتی اصناف برگزار می شود
رییس اتاق اصناف شهرستان لنجان گفت: دوره های توانمندسازی مالیاتی برای سه گروه هدف اعضای 
صنف  کافی نت ها، اعضای زیرمجموعه اتحادیه های صنفی و دست اندرکاران دادرسی مالیاتی برگزار خواهد 

شد، در پایان نیز به شرکت کننده ها گواهی نامه معتبر اهدا می شود.
عباس کرمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: آنچه موجب شد انقالب اسالمی به پیروزی برسد و طی 
جنگ تحمیلی، در برابر تحریم و فشارهای اقتصادی مقاوم بماند، پیروی از والیت فقیه و پشتوانه مردمی، 
به خصوص بازاری ها بوده است.وی رسیدگی به مشکالت اصناف شهرستان را امری ضروری دانست و 
افزود: در طول سالیان گذشــته، اصناف و بازاری ها با چالش های متعددی ازجمله رکود، تورم و تعطیلی 
بازار به دلیل شیوع کرونا مواجه بوده اند، در چنین شرایط سختی برخی از اصناف با مشکالت فراوان تنها 
توانسته اند چراغ محل کسب خود را روشن نگاه دارند.رییس اتاق اصناف شهرستان لنجان تصریح کرد: 
براساس آمار و گزارش های ارائه شده، برخی از فعاالن بازار حتی به جای درآمدزایی از سرمایه خود هزینه 
کرده اند تا فعالیت آن ها استمرار داشته باشد، در شــرایطی که واحدهای صنفی و تولیدی در رکود به سر 
می برند، پرداخت مالیات نباید به عنوان یک دغدغه دیگر برای این قشر مطرح باشد.کرمی با بیان اینکه 
اصناف به پرداخت مالیات بر درآمد اعتقاد دارند، ادامه داد: امروز به دالیل مختلف شاهد افزایش پرداخت 
مالیات از سوی اصناف هستیم و این مسئله گالیه های آنان را به همراه دارد. در شرایط موجود و رکودی که 
در بازار وجود دارد، امکان پرداخت مالیات در این حد فراهم نیست و این مسئله مشکالتی برای آن ها به 
وجود آورده است.وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع پرداخت مالیات و رعایت عدالت، هیئت رییسه 
اتاق اصناف شهرستان لنجان تصمیم گرفت با استفاده از ظرفیت کارشناسان با برگزاری دوره های آموزشی 
در مسیر افزایش دانش و مهارت های تخصصی اعضای زیرمجموعه اتحادیه های صنفی این شهرستان 

با محوریت مباحث مالیاتی حرکت کند.
 

جایگاه های سوخت منطقه اصفهان آماده خدمات رسانی نوروزی
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: طرح نظارت نوروزی بر جایگاه های عرضه 

سوخت از نیمه دوم اسفند آغاز می شود.
عبدا...گیتی منش، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از بازدید های محسوس و 
نامحسوس مجاری عرضه سوخت در ایام نوروز خبر داد و افزود: به منظور آمادگی کامل جایگاه ها و پایش 
مراکز عرضه سوخت در شهرستان های منطقه اصفهان، کارشناسان و بازرسان طرح نظارت نوروزی از نیمه 
دوم اسفند فعالیت خود را آغاز می کنند.وی افزود: این طرح تا نیمه فروردین برای ارائه خدمات مطلوب 
به مردم در جایگاه های عرضه سوخت منطقه اصفهان ادامه دارد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان گفت: جایگاه هایی که در محور های ورودی و خروجی استان قرار دارند از حساسیت 

باالتری برخوردارند.
به گفته گیتی منش، نظافت سرویس های بهداشــتی و نمازخانه ها، آماده به کار بودن تجهیزات ایمنی، 
اطمینان از سالم بودن تلمبه ها و خرید به موقع فرآورده های نفتی از اولویت های بازدید طرح نظارتی است.

 

افزایش 16 درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با بیان اینکه واحد های بخاری مولد برق نیروگاه اصفهان در 
یازده ماه گذشته بیش از سه میلیارد و ۱۱۹ میلیون ۶۴۱ هزار کیلووات انرژی الکتریکی خالص تولیدی را 
به شبکه سراسری برق کشور تحویل داده، گفت: این مقدار تولید برق در نیروگاه اصفهان بیش از ۱۶ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
حسین امنیه افزود: نیروگاه اصفهان دارای پنج واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان 
اسمی تولید ۸۳۵ مگاوات برق است که در صورت تامین آب و سوخت مورد نیاز، توانایی تولید مقدار معادل 

برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان در بیشترفصول سال و تحویل به شبکه سراسری برق کشور خواهد بود.
نیروگاه اصفهان در جنوب غربی شهر اصفهان و در مجاورت رودخانه زاینده رود واقع شده است.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه قالیشویان تهران با بیان اینکه نرخ خدمات قالیشویی نسبت به سال قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته، گفت که با توجه به افزایش قیمت ها در این 
مدت، این نرخ ها جوابگوی هزینه های این صنف نیست، اما موظف هستیم همین نرخ را رعایت کنیم.حجت محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار شب 
عید قالیشویی ها، اظهار کرد: امسال تعداد مراجعه کنندگان به قالیشویی برای خانه تکانی نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته، اما افراد تعداد فرش کمتری 
برای شست وشو تحویل می دهند. برای مثال اگر سال قبل هر فرد متقاضی شست وشوی چهار فرش بود، امسال فقط یک فرش برای شست وشو می آورد.وی درباره 
نرخ های امسال قالیشویی نیز گفت: اوایل امسال اتحادیه درخواست افزایش قیمت را به سازمان صمت و سازمان حمایت ارائه کرد، اما موافقت با آن حدود هشت ماه 
زمان برد. بنابراین با توجه به افزایش قیمت ها در این مدت این نرخ های که مربوط به ابتدای امسال بود، جوابگوی هزینه های این صنف نیست، اما موظف هستیم 
همین نرخ را رعایت کنیم.محمدی با بیان اینکه نرخ خدمات قالیشویی نسبت به سال قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته، تصریح کرد: این در حالی است که مواد 
اولیه این صنف بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.وی درباره نرخ شست وشوی مبلمان در واحدهای صنفی قالیشویی نیز گفت: قالیشویی ها معموال اگر کسی 
سفارش شست وشوی مبل داشته باشد هم انجام می دهند و در حال حاضر قیمت متوسط آن برای هر دست مبل هفت نفره، حدود ۵۰۰ هزار تومان است. البته ممکن 

است در واحدهای مختلف کمتر یا بیشتر از این رقم باشد. بنابراین این نوع خدمات نرخ مشخصی ندارد، رقابتی و توافقی تعیین می شود.

شستن فرش ها و مبل ها برای خانه تکانی امسال چقدر تمام می شود؟

پرورش ماهی 
قرمز در گیالن

همزمان با نزدیک شدن به 
عید نــوروز، عرضــه و تولید 
ماهــی قرمز در شــهر های 
مختلف آغاز شــده اســت. 
اســتان گیالن پیشــگام در 
تولید و پرورش ماهیان قرمز 

و رتبه نخست کشور را دارد .

عکس خبر

استاندار اصفهان:

اقتصاد گردشگری و دانش 
بنیان، محورهای اساسی 

پیشرفت و توسعه اصفهان است
اســتاندار اصفهان گفت: محورهــای اقتصاد 
گردشــگری و اقتصاد دانش بنیــان به عنوان 
راهبردهای پیشرفت و توسعه این استان در نظر 
گرفته شده است.سید رضا مرتضوی در جلسه 
قرارگاه اقتصاد دانش بنیان بــا حضور معاون 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری، افزود: به دلیل وجود شرایط خاص از 
نظر محدودیت در بعضی منابع استان در زمینه 
مباحث زیســت محیطی، منابع آبی و خاکی و 
محدودیت توسعه صنعت صرفا ۲ محور به عنوان 
محورهای اساسی اســتان اصفهان در اقتصاد 

آینده در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: محور اقتصاد گردشگری با توجه به 
ظرفیت های موجود در اصفهان به عنوان راهبرد 
اساسی این استان است و پیرامون آن در حوزه 
زیرساخت اقدامات خوبی انجام شده و کارگروه 

اقتصاد گردشگری فعال شده است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اقتصاد دانش 
بنیان راهبرد دوم پیشرفت و توسعه این استان 
اســت، افزود: امروز این راهبرد به عنوان یک 
انتخاب نیســت بلکه به عنوان یک اجبار برای 
استان اصفهان اســت و قرارگاه اقتصاد دانش 
بنیان استان با همین نگاه راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت های فوق العاده ای 
در بخش های مختلف مرتبط با اقتصاد دانش 
بنیان و بخــش خصوصی در اســتان اصفهان 
وجود دارد.مرتضوی اضافــه کرد: همانند کاری 
که امروز فوالد مبارکه در حــوزه اقتصاد دانش 
بنیان شروع کرد را در آینده ای نزدیک پاالیشگاه 
و پتروشیمی انجام خواهند داد و مجموعه های 
دانش بنیان در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در 
قالب پشتیبانی از این شرکت ها ساماندهی می 
شوند.این قرارگاه با هم افزایی بین همه مجموعه 
های استان از جمله دانشگاه ها، شرکت علمی 
و تحقیقاتی در کنار بخش خصوصی و با حضور 
بعضی از دســتگاه های حاکمیتی و با هدایت 
مجموعه شــهرک علمی و تحقیقاتــی و بنیاد 

نخبگان به عنوان اتاق فکر فعال شده است.

عکس: تسنیم
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معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی:

زائران پیش از سفر، اقامت و بلیت رفت و برگشت را پیش بینی کنند
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان رضوی گفت: به کسانی که قصد سفر به مشهد را دارند، توصیه می کنم پیش از سفر از طریق 
سامانه های رزرواسیون آنالین محل اقامت خود را رزرو و در خصوص بلیت رفت و برگشت نیز اطمینان حاصل کنند.یوسف بیدخوری در گفت وگو با ایسنا در خصوص خدمات 
کمیته اسکان و رفاه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی اظهار کرد: در ستاد اجرایی خدمات سفر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان، متولی کمیته 
اسکان و رفاه است. یکی از مهم ترین دغدغه های مسافران اسکان و اقامت است که در سنوات گذشته برنامه های بسیاری برای رفع این دغدغه انجام شده است.وی افزود: 
آمادگی در زمینه اقامت زائران در چندین حوزه صورت می گیرد که اولین آن آمادگی واحدهای اقامتی تحت پوشش اداره کل که شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، میهمان پذیرها، 
خانه مسافرها و اقامتگاه های بوم گردی است. همچنین از ظرفیت واحدهای اقامتی دولتی مانند میهمان سراهای دولتی و زائرسراهای ارزان نیز استفاده خواهد شد.مسئول 
کمیته اسکان و رفاه ستاد خدمات سفر در خصوص اسکان های اضطراری بیان کرد: مانند موج های گذشته سفر به استان، در نوروز ۱۴۰۲ نیز مجموعه هایی برای اسکان موقت 
و اضطراری آماده شده اند که شامل حسینیه ها، مدارس، سالن های ورزشی، مکان های اضطراری شهرداری، مساجد، سالن ها و اماکن سپاه پاسداران، ظرفیت های خالی 
ادارات دولتی و حوزه های علمیه است.وی با اشاره به اینکه امسال سه موج حضور زائران در مشهد پیش بینی شده، تصریح کرد: اولین موج در نیمه شعبان و از ۱۵ تا ۱۷ اسفند، 

دومین موج سفر در تاریخ ۲۵ تا ۲۸ اسفند و سومین موج سفرهای نوروزی در تاریخ ۲۸ تا چهار فرودین خواهد بود.بیدخوری در خصوص ظرفیت اقامت در بازه زمانی ۲۹ 
اسفند تا پنج فرودین گفت: این دوره زمانی سومین موج حضور زائران و بیشترین میزان حضور مسافر در مشهد پیش بینی شده است. در این بازه در مشهد مجموع واحدهای 
اقامتی رسمی و دولتی ۲۴۳۰، واحدهای موقت و اضطراری ۱۳۱۲ و در استان تعداد واحدهای اقامتی رسمی و دولتی ۲۷۲۵ و واحدهای موقت و اضطراری ۱۷۴۰ است.وی 
در خصوص بازرسی های صورت گرفته عنوان کرد: از چند ماه گذشته بازرسی ها آغاز شده و در نوروز نیز حداقل یک بار از هر واحد اقامتی بازدید خواهد شد. در این ایام حدود 
۱۶۰ بازرس در مشهد و سایر شهرستان های استان مشغول به کار هستند.معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خراسان رضوی گفت: قرارگاه 
مرکزی خدمات رسانی نوروز از ۲۵ اسفند تا آخرین روز تعطیالت نوروز به صورت شبانه روزی پاسخگوی زائران است. همچنین شماره تلفن ۳۷۰۴۵ برای رساندن شکایات و 
انتقادات زائران به ستاد اجرایی سفر اختصاص یافته است.وی ادامه داد: پس از دریافت هر شکایتی از زائران، بازرسان ستاد به محل می روند و سعی می کنند مشکل را در 
همان محل حل کنند تا مسئله به دستگاه های نظارتی و سیستم اداری کشیده نشود. هر خسارتی که به زائری وارد شده باشد، پرداخت خواهد شد و متخلفان نیز مجازات 
الزم را دریافت می کنند. در صورتی که مشکل در همان محل قابل حل نباشد، به دستگاه های مربوطه ارجاع داده خواهد شد.بیدخوری با اشاره به ازدحام مسافر و برودت هوا 
در ایام نوروز اظهار کرد: با پیش بینی درست پیش از آغاز سفر مسافران و زائران می توانند از ایجاد مشکل در طول سفر پیشگیری کنند.وی در خصوص مجتمع های رفاهی بین 
راهی عنوان کرد: بخش پذیرایی این مجتمع ها از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی دارای مجوز است. در ایام نوروز این مجتمع ها آماده باش خواهند بود و 

بازرسی های تلفیقی از این مجموعه ها به خصوص از نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی نیز صورت خواهد گرفت.

در خیابان چهارباغ اصفهان، تدفین تاریخ رخ داده است

این چهارباغ من نیست!

»چهارباغ باید یــک پیاده راه فرهنگــی و تاریخی بزرگ 
باشد به وسعت چهارباغ. نبودن وسیله نقلیه به نفع فضای 
تاریخی است، به نفع محیط زیست و هوای پاک آن منطقه است و می تواند 
آن منطقه را به یک فضای خــاص جغرافیایی تبدیــل کند.اما در خیابان 
چهارباغ، تدفین تاریخ رخ داده اســت، اکثر عناصر نوستالژیک چهارباغ را 
معدوم کرده اند، مفهوم »قدمت تاریخی«، »زندگی« و »خاطره شهری« را در 
آن از بین برده اند و سنگفرش آن نیز شایسته فضای تاریخی چهارباغ نیست. 
به نظر می رسد که سنگفرش چهارباغ برخالف چیزی که ما فکر می کنیم با 
حساب وکتاب زیادی گذاشته شده و متاسفانه زمان اجرای این سنگفرش، 
چه در خیابان ســپه، چه در میدان نقش جهان و چه در چهارباغ، این نیت 
وجود داشته که دوباره سواره راه شود!واژه »خاطره شهری« موضوعی است 
که همه متخصصان در همه شهرهای تاریخی دنیا حتی در یک پوسته نما 
موظف به حفظ آن هستند؛ اما آیا ما پوسته قدیمی چهارباغ را نگه داشته ایم 
یا آنجا یک اتفاق ناهمخوان در حال وقوع است؟! به نظر می رسد ما در یک 
دوره نه چندان طوالنی به سمت انهدام کامل چهارباغ حرکت می کنیم، هرچند 
که من فکر می کنم وقتی ما قدمت چیــزی را از آن بگیریم مرگ آن اتفاق 
افتاده اســت چون در قلب و ذهن افراد می میرد. در این موضوع »رضایت 
خاطر مردم« بسیار مهم است و مردم از چهارباغ راضی نیستند همان طورکه 
از میدان کهنه راضی نیستند«.این بخشــی از گفته های بهنام پدرام، عضو 
هیئت علمی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان است که معتقد 
است: چرا ذهن و نگاه مسئوالن ما نسبت به خیابان های شهرهای مختلف 
تاریخی در دنیا فقط به عملکرد اقتصادی آن ها معطوف است؟! یعنی فقط به 
این موضوع توجه می کنند که در این فضاها چه تعداد اغذیه فروشی و میز و 
صندلی وجود دارد؟! چرا به نحوه نماسازی های آن ها نگاه نمی کنند؟! چرا به 
نحوه سنگفرش های آن ها نگاه نمی کنند؟! چرا به حفظ »قدمت تاریخی«، 
»زندگی« و »خاطره شهری« در این پیاده راه ها توجهی ندارند؟! چرا به لزوم 
کاربری های فرهنگی در این خیابان ها دقتی ندارند؟! چرا به رعایت »حریم 
منظری« در این پیاده راه ها نگاه نمی کنند؟! چرا به این توجه نمی کنند که 
دو واژه »توسعه« و »حفاظت« باید به دنبال یکدیگر بکار گرفته شود؟! چرا 
به این موضوع توجهی ندارند که وقتــی »خاطره« را از بین می برند، وقتی 
تاریخ منطقه یا مکانی را مخدوش می کنند یعنی آن ملت را از بین می برند؟!

وی می گویدکه متاسفانه برخی از ما دشمن تاریخ خودمان شده ایم! کسی 
از بیرون تاریخ ما و چهارباغ ما را از بین نمی برد، بلکه تحصیل کرده خودمان 
میدان کهنه را از بین می برد! چهارباغ را از بیــن می برد! و تحمل انتقاد هم 
ندارند!پدرام در پاسخ به اینکه چرا خیابان چهارباغ عباسی در سال های اخیر 
دچار چنین تغییر و تحوالتی شده است؟ می گوید: ما معموال باید هر بحثی 
را با نگاه فلسفی به آن شروع کنیم که همان چرایی موضوع است و وقتی 
جواب چرایی داده شد آن وقت به بحث چگونگی قضیه می رسیم؛ این در 
حالی است که متاسفانه همیشه قبل از اینکه بخواهیم درباره چراها صحبت 
کنیم به سراغ چگونگی ها رفته ایم و همین مسئله نیز آغازی بود برای ایجاد 
اشکال و ایراد در چهارباغ... اما چرا چهارباغ باید دچار چنین تحولی شود؟ 

چرا میدان کهنه باید دچار چنین تحولی شود؟
پدرام ادامه می دهد: ضرورت هایی در دوره هــای تاریخی ایجاب می کند 

که تحوالتی صورت بگیرد، اما این ضرورت ها چه چیزهایی هستند؟ مثال 
می زنم؛ یک زمان می گوییم که ما نســبت به شــهرمان به عنوان یک شهر 
تاریخی، نگاه گردشــگری داریم و متخصصان، این ضرورت را احساس 
می کنند که بخشی از بافت تاریخی شــهر به عنوان یک مکان گردشگری 
آماده شــود و پذیرش گردشگر بیشتری داشته باشــد؛ در این صورت چه 
باید بکنیم؟ کالبد میدان کهنه را تغییر می دهیم و ســاختن میدانی به نام 
سلجوقی را شروع می کنیم و به این ترتیب مفهوم »قدمت« و »زندگی« و 
»خاطره« را در آن از بین می بریم! با این نگاه، به نظر من گردشگری بدترین 
نوع ضرورتی است که باعث برخی تغییرات در کالبدهای تاریخی می شود، 
چراکه وقتی به دنبال جذب گردشگر بیشتر هستیم سایر موارد را فراموش 
می کنیم و این یک آســیب بزرگ اســت.عضو هیئت علمی دانشگاه هنر 
اصفهان با بیان اینکه آنچه در میدان کهنه رخ داد در چهارباغ نیز در حال تداوم 
است، توضیح می دهد: این تغییرات در محور تاریخی فرهنگی شهر اصفهان 
به دنبال هم اتفاق افتاده اســت؛ بنابراین یک مورد نگرش ها در خصوص 
ایجاد تحول در فضای فرهنگی تاریخی به دلیل جذب گردشــگر و درآمد 
بیشتر و تحول اقتصادی در شهر از طریق گردشگری است که همان طور که 
گفتم مطلوب ترین دیدگاه نیست. البته گردشگری می تواند چنین کاری را 
انجام دهد، اما مسئله  اینجاست که وقتی یک مسئول می خواهد تغییری 
در شهر ایجاد کند باید چند شهر با شرایط شهرهای پیشرو در زمینه استفاده 
از فضاهای فرهنگی تاریخی مانند پاریس، مسکو، لندن، سن پترزبورگ، 
بوکانان، موستار و یا سایر شهرهای مشــابه را ببیند و متوجه شود که آن ها 

در این موارد چه کاری انجام داده اند و بعد از تجربه آن ها را استفاده کند.
پدرام ســپس این موضوع را بیان می کند: باید پرسیده شود آیا من )مثال 

مسئول( که تخصص الزم را دارم و به این شهرها می روم و از شرایط فضاهای 
تاریخی آن ها بازدید می کنم تجربه الزم فرهنگی و دید تاریخی نسبت به 
تفاوت فرهنگ ها را دارم یا خیر؟!وی اضافه می کند: درهرحال من )مثال 
مسئول( از این شهرها بازدید می کنم و به اصفهان برمی گردم و بر چهارباغ 
متمرکزشــده و فکر می کنم که می توانم چهاربــاغ را رو موفتارد پاریس یا 
استروگت کپنهاک کنم! اما به این مســئله توجه نمی کنم که این شهرها 
دنیاهای متفاوتی دارند! بنابراین می خواهم گردشگر را به چهارباغ بیاورم، 
ولی نمی توانم به همان شــیوه ای به موضوع نگاه کنم و دقیقا همان کاری 
را انجام دهم که در یک منطقه خاص در غرب یا شــرق بــه آن نگاه کرده  و 
انجام داده اند! این کار در چهارباغ باید متناسب با وضعیت خودش صورت 
بگیرد. چهارباغی که حداقل دارای الیه های تاریخی خاصی است با بعضی 
از پیاده راه ها در کشورهای جهان قابل مقایسه نیســت که ما آن ها را باهم 
قیاس کنیم!وی تاکید می کند: پس »چرایی«، هم توسعه، هم حفاظت 
و هم گردشــگری را دربرمی گیرد، اما مشــکل در چگونگی انجام کار پس 
از اتمام رویکرد چرایی است.دانشیار دانشگاه هنر اصفهان سپس اضافه 
می کند: به این مسئله می رسیم که ضرورت ها ایجاب می کنند که من مثال 
به عنوان مسئول فضای شهری، خود را معاصرسازی و به روزرسانی کنم؛ اما 
یادم باشد که باید تاریخ را هم حفاظت کنم، یادم باشد که دو واژه »توسعه« 
و »حفاظت« باید به دنبال یکدیگر به کار گرفته شود. اگر فقط »توسعه« را 
به تنهایی به کار بگیرم یعنی من »تاریــخ« را از بین برده ام، یعنی »خاطره 
شــهری« را از بین برده ام.پدرام می گوید: درحال حاضر من به عنوان یک 
شهروند وقتی به چهارباغ می روم به پسرم می گویم »چهارباغ من کو؟ این 

چهارباغ من نیست!« 

معاون اداره میراث فرهنگی کاشان:

تاریخ نساجی کاشان به دوران  پیش از میالد می رسد 
معاون اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی کاشــان گفت: تاریخ نساجی و بافت 
منســوجات در این شهرســتان به دوران پیش از میالد بر می گردد و این پیشینه غنی باعث شده 
امروزه در هر شاخه ای در کاشان نساجی ســنتی داشته باشــیم. عباس تراب زاده در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: وجود بافته های متنوع نساجی در کاشان باعث شد که این شهر به عنوان  شهر ملی 
نساجی معرفی شود و با توجه به ظرفیت های این شهرستان و غنای تاریخ و تمدن منطقه کاشان، 
فرصتی است تا نامزد شهر جهانی نساجی سنتی در یونســکو شود.وی افزود: مهارت بافت فرش 
کاشان در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت جهانی رسیده اســت و هنر صنعت مخملبافی، 
شعربافی، مهارت بافت فرش، قالی بافی، زیلوبافی، گیوه بافی، رنگرزی سنتی، مهارت بافت فرش 
جوشقان از  دیگر آثار ثبت شده در فهرست میراث ناملموس کشور مرتبط با نساجی سنتی هستند.

معاون اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان، تصریح کرد: رنگرزی سنتی، یکی 
از قدیمی ترین مشاغل ایران است که قدمت آن به دوران قبل از اسالم نیز می رسد که در کارگاه های 
رنگرزی سنتی عموما از پاتیل های بزرگ برای رنگ کردن کاالی نساجی با استفاده از مواد رنگزای 
گیاهی و طبیعی استفاده می شود.وی با اشاره به دیدار ارزیاب های جهانی صنایع دستی یونسکو از 
کارگاه رنگرزی سنتی گلکار، گفت: چند نسل از خانواده گلکار در شغل رنگرزی سنتی فعال بوده اند 
و مراحل دسته بندی و شست وشو رنگ ها، رنگ کردن با محلول طبیعی و خشک کردن را با مهارت 
خاصی انجام می دهند.تراب زاده افزود: زیلوبافی یکی از هنرهای قدیم کاشان است و نقشه های 
زیلوی کاشان  مانند نقشه های فرش نسبت به دیگر شــهرها متفاوت است که در کارگاه زیلوبافی 
فدوی برای احیا و بافت مجدد این  نقشه ها تالش می شود.معاون اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی کاشان اظهار کرد: ارزیاب های جهانی صنایع دستی یونسکو از کارگاه سنتی رنگرزی 
گلکار و کارگاه زیلوبافی فدوی، دیدن کرده و نحوه فعالیت آنها، تعداد افراد مشغول به کار، جایگاه 
و اهمیت این مهارت ها در نساجی سنتی تحقیق می کنند.گروه ارزیاب های جهانی صنایع دستی 
یونسکو در راستای بررسی شاخص های صنعت نساجی کاشان برای معرفی و انتخاب شهر جهانی 
نساجی سنتی به مدت دو روز از مجموعه ها و کارگاه های سنتی این شهر بازدید می کنند که دیدار از 
مرکز هنرهای سنتی و صنایع دستی کاشان،کارگاه رنگرزی سنتی، کارگاه های زیلوبافی و زری بافی، 
پارک علم و فن آوری، بازار و کاروانسرای امین الدوله، فروشگاه های صنایع دستی، کارگاه شعربافی 
و خانه نساجی و افتتاح دبیرخانه شهر ملی در موزه تخصصی نساجی سنتی کاشان از برنامه های 

سفر دو روزه ارزیاب های جهانی صنایع دستی یونسکو خواهد بود.
 

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی:

بازارچه صنایع دستی در ورودی شهرها ایجاد می شود
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گفت: ایجاد بازارچه صنایع دستی در 

محل ورودی شهرها، از جمله سیاست های جدید وزارتخانه در زمینه تقویت صنایع دستی است.
مریم جاللی دهکردی، در حاشیه گشایش دبیرخانه شهر ملی نساجی در کاشان در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: امیدواریم نوروز ۱۴۰۲ شاهد رونق بازارهای صنایع دستی در ورودی شهرها بوده و تشویق 
تقاضا و تولید را با هم داشته باشــیم.وی در مورد اهمیت جهانی شدن شهرها در حوزه های صنایع 
دستی، گفت: این موضوع نگاه سیاســت گذاران، برنامه ریزان، تنظیم گران و تصدی گران توسعه و 
پیشرفت را نسبت به آن چیزی که ثبت جهانی شده را جلب می کند.معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی وزارت میراث فرهنگی، افزود: ارزیاب های صنایع دستی شورای عالی یونسکو، پرونده های 
صنایع دستی رشت، عبابافی بوشهر، کپوی دزفول و نساجی ســنتی کاشان را بررسی می کنند که 
امیدواریم حاصل این گزارش ها، انتخاب آنها به عنوان شهرهای جهانی شود.وی تصریح کرد: تمام 
این  شهرها باید نشان توسعه بگیرند و درباره آنها نگاهی توسعه محور داشته باشیم و صنایع دستی 

را به معیشت مردم متصل کرده و انعکاس پیشرفت و چشم انداز اقتصادی کنیم.

اخبار

مفاد آراء
12/58 آگهي ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3709 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مجيد ربيعی 
به شناســنامه شــماره 872 کدملی 1289041199 صادره اصفهان فرزند اسماعيل در 
ششدانگ يکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت254/50 مترمربع پالک شماره 2 
فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 
مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/08

م الف: 1453316  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/59 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 13831 مورخ 1401/11/18 هيات دوم خانم فرشــته بهرامی 
مطلق  به شناسنامه شماره 1616 کدملي 1285620161 صادره اصفهان فرزند مهدی 
در ششــدانگ يکباب خانه قديمی مخروبه به مساحت 308/19  متر مربع پالک شماره 
2/171 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از ملک حسينی کوهانستانی تقسيم نامه 67723 مورخ 64/1/31 دفترخانه 

5 اصفهان 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/08

م الف: 1453859  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/60 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 13344 مــورخ 1401/11/05 هيــات دوم آقــای محمود 
سبقت الهی  به شناسنامه شــماره 164 کدملي 1285437896 صادره فرزند مهدی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 439/56  متر مربع پالک شماره 1059  فرعی از 
36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سند 70543 مورخ 

68/2/20 دفترخانه 36 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/08

م الف: 1453941  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/61 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 برابــر آراء صــادره هيئــت موضــوع قانون تعييــن تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي
 و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا 
به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين 
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد و امالک محل تسليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

1- راي شــماره 140160302015000655 مــورخ 1401/10/04 شــرکت تعاونی 
کشــاورزی گوســفنداران رســالت لنجان عليا به شــماره ثبت 166 و شناســه ملی 
10260020772   نسبت به شش دانگ يکباب مغازه  به مساحت 30/29 متر مربع مفروز 
از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري 

شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/08

م الف: 1452374 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

12/62 آگهي مفادآراصادره از هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نايين

دراجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی وبر حســب ماده 3قانون مذکور  آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی 
برتاييد انتقال عادی وياسهم مفروزی متقاضی صادر گرديده دردونوبت به فاصله 
15روزآگهی  می شودتاشخص يااشخاصی که به آرا مذکوراعتراض دارندازتاريخ 
اولين انتشــارآگهی ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تســليم نموده 
ودرمهلت يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض فرصت دارندنسبت به تقديم دادخواست 
به دادگاه صالحه وارايه گواهی مبنی برطرح دعوی اقــدام نمايند دراين صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ودرصورت انقضامهلت 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد شد وصدورسند 

مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140160302031000544-1401/6/3 آقای حسن بنويدی 
فرزند عباس ششدانگ يک باب خانه پالک ثبتی 14018  اصلی واقع در روستای 
 بنويد عليا بخش 2 ثبت نايين به مســاحت 212/73 متر مربع خريداری عادی و 

مع الواسطه از مريم بنويدی مالک رسمی
2- رای شــماره 140160302031001137-1401/11/28 آقــای عبــاس 
اسماعيلی فرزند رضا ششدانگ مفروزی يک باب خانه احداثی در پالک قسمتی از 
188  اصلی واقع در روستای جزن آباد بخش 17 ثبت نايين به مساحت  152 متر 

مربع خريداری عادی و مع الواسطه از گوهر اسماعيلی مالک رسمی
3- رای شــماره 140160302031001138-1401/11/28 آقای جليل توکلی 
محمدی فرزند محمد علی ششــدانگ قطعه زميــن مزروعی پالک ثبتی 4172  
اصلی واقع در کشتزارحنفش بخش 2 ثبت نايين به مساحت 1457/50 متر مربع 

خريداری عادی و مع الواسطه از عبدالجواد توکلی نايينی مالک رسمی
4- رای شــماره 140160302031001171-1401/12/2 خانم ســارا توسلی 
کجانی فرزند غالمرضا ششــدانگ مفروزی يک باب خانــه مخروبه احداثی در 

پالک ثبتی قســمتی از يک فرعی از 52 اصلی واقع در مزرعه شــاهکوه بخش 
17 ثبت نايين به مساحت 161/50 متر مربع نسبت به قسمتی از مالکيت رسمی 

مشاعی متقاضی
5- رای شــماره 140160302031001172-1401/12/2 خانم ســارا توسلی 
کجانی فرزند غالمرضا ششــدانگ مفروزی يک درب باغ احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از يک فرعی از 52 اصلی واقع در مزرعه شــاهکوه بخش 17 ثبت نايين 

به مساحت 692 متر مربع نسبت به قسمتی از مالکيت رسمی مشاعی متقاضی
6- رای شــماره 140160302031001173-1401/12/2 خانم ســارا توسلی 
کجانی فرزند غالمرضا ششــدانگ مفروزی يک درب باغ احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از يک فرعی از 52 اصلی واقع در مزرعه شــاهکوه بخش 17 ثبت نايين 

به مساحت 335 متر مربع نسبت به قسمتی از مالکيت رسمی مشاعی متقاضی
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/12/08
تاريخ انتشارنوبت دوم : 1401/12/23

م الف: 1461644   عليرضا راحتی سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان نائين

فقدان سند مالکیت
12/63 شماره نامه: 140185602210009193- 1401/11/26 سند مالکیت ششدانگ  
پالک ثبتی شماره 103 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان  که بموجب 
سند انتقال شــماره 106647- 1389/2/15 تنظیمی دفترخانه 21 اصفهان به مالکیت 
رمضان عبدالهی در آمده و سند بشماره چاپی 285090 )دفترچه ای( مورد ثبت صفحه 
71 دفتر امالک جلد 29 تحت شماره ثبت 6401 تسلیم ایشان شده است و سپس بموجب 
سند رهنی شماره 106649- 1389/2/15 دفترخانه 21 اصفهان در رهن بانک مسکن 
قرار گرفته ســپس  نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که 
امضاء شهود آن ذیل شــماره یکتا 140102150177005855 و رمز تصدیق 950855  
مورخ 1401/10/26  که به گواهی دفترخانه 21 اصفهان رســیده  مدعی است که  سند 
مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و نامبردگان درخواســت صدور سند مالکیت 
 المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یــک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1462589 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
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سه سالگی کرونا در اصفهان با ۱۹ هزار قربانی؛

کابوس یک ویروس 
سه سال از شروع همه گیری بیماری کووید-۱۹ در اصفهان می گذرد، بیش از ۱۹ هزار نفر از بیماران قطعی و مشکوک 
کرونا در این دوران در استان جان خود را از دست دادند و بسیاری از افراد تحت تاثیر این دوران قرار گرفتند که آثار 
و پیامدهای آن همچنان بر زندگی آنها سایه افکنده است.سال ۱۳۹۸ بود که بحران همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
کشورهای مختلف دنیا را درگیر کرد، هنوز بسیاری از جوامع با این بیماری و سویه های جدید ویروس کرونا دست 
به گریبان هســتند و تبعات مختلف این بحران در بخش های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، سالمت و حتی 
سیاسی و امنیتی به اشکال گوناگون خود را نشان داده است.اواخر بهمن سال ۱۳۹۸ بود که نخستین موارد ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ در ایران گزارش شد، تاکنون کشورمان هشت موج کرونا را پشت سر گذاشته است، بیش از 
هفت میلیون و ۵۶۵ هزار نفر به طور قطعی به آن مبتال شدند و حدود ۱۴۵ هزار نفر از هموطنان جان خود را بر اثر این 
بیماری از دست دادند.کووید-۱۹ در ابتدا یک بیماری ناشناخته و نوپدید برای کشورهای مختلف از جمله ایران بود 
و به مرور زمان و با افزایش آگاهی نسبت به آن، روش های درمانی جدیدی در پیش گرفته شد و با ساخت واکسن 
کرونا بود که این بیماری به تدریج تحت کنترل قرار گرفت و امروزه به کمترین حد طی سه سال اخیر رسیده است 
هرچند هنوز موارد ابتال به آن گزارش می شود و حتی مرگ و میرهای ناشی از آن اتفاق می افتد.با ورود این بیماری 
به کشور، مجموعه اقدامات حمایتی دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادها برای مقابله با 
بحران جدید آغاز شد و هنوز هم برخی از آنها ادامه دارد، بسیاری از کسب و کارها و فرآیندها مانند آموزش مدارس و 
دانشگاه ها تحت تاثیر آن قرار گرفت، شیوه نامه ها و محدودیت هایی برای مقابله با این بیماری تدوین و در مراحل 
مختلف اجرا شد، مردم به استفاده از اقالم محافظتی مانند ماسک و مواد ضد عفونی کننده روی آوردند، واکسن 
کرونا به اکثریت جامعه تزریق شد و هریک از بخش ها و اقشار جامعه به نوعی تحت تاثیر همه گیری کووید-۱۹ 
و تبعات آن قرار گرفتند.پنجم اسفند سال ۱۳۹۸ بود که اولین مبتالیان به کرونا در استان اصفهان شناسایی شدند 
و درباره آن اطالع رسانی صورت گرفت، در روزهای پس از آن آمار مبتالیان به کووید-۱۹ با شتاب زیادی افزایش 
یافت و به مرور بر آمار ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا افزوده شد به طوری که در سه سال گذشته حدود ۵۱۸ هزار 
نفر در استان اصفهان به طور قطعی مثبت به این بیماری مبتال شدند و حدود ۱۹ هزار بیمار قطعی و مشکوک جان 
باختند که از بین آنها ۱۲ هزار نفر به طور قطعی مبتال به کرونا بودند.از ابتدای همه گیری بیماری کووید-۱۹ در استان 
اصفهان تاکنون یک میلیون و ۵۷۵ هزار نمونه آزمایش کرونا از افراد محتمل به ابتال گرفته شده است که حدود ۵۱۸ 
هزار نفر موارد مثبت مبتالی قطعی و نمونه های مثبت بودند و تاکنون حدود ۲۲۱ هزار نفر دارای عالئم این بیماری 
در بیمارستان های استان بستری شدند.به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیشترین آمار بستری 
و مرگ و میر ناشی از کرونا در این استان در موج پنجم و در تابستان سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد به طوری که باالترین 
میزان بستری به سه هزار و ۶۰۰ نفر در روز رسید؛ اما این آمار در پیک ششم به یکهزار و ۸۵۰ نفر و در پیک هفتم به 
۶۵۰ نفر کاهش یافت، موج پنجم کرونا با شیوع سویه دلتا آغاز شد و نسبت به سایر موج های دیگر وخیم تر بود.

واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در اصفهان نیز همزمان با سایر استان ها از بهمن سال ۱۳۹۹ آغاز و در مراحل اولیه 
به کادر درمان و بهداشت، افراد آسیب پذیر، سالمندان، زنان باردار و بیماران خاص و سپس به گروه های شغلی در 
معرض خطر تزریق شد تا اینکه سرانجام به گروه های سنی مختلف و تا نوجوانان و کودکان نیز رسید، بر اساس 
آخرین آمار تا کنون حدود ۸۶ درصد جمعیت استان اصفهان دوز نخست، ۷۷ درصد دوز دوم، ۴۱ درصد دوز سوم 
و ۴ درصد دوز چهارم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم که کشور با موج پنجم 
کرونا مواجه بود، پوشش واکسیناسیون در استان اصفهان حدود ۲۳ درصد بود؛ اما طی یک سال اخیر حدود ۹ 
میلیون دوز واکسن کرونا در این استان تزریق شده و پوشش دوز نخست به ۸۶ درصد رسیده است.نگاهی به سه 
سال گذشته در استان اصفهان نشان می دهد که دوران همه گیری کووید-۱۹ با خاطرات، تجربه ها و اتفاق های 
بسیاری همراه بود که پیامدهای آن برای برخی از بخش ها همچنان پابرجا بوده و حتی ممکن است تا سال های 
آینده نیز ادامه داشته باشد، کارشناســان اعتقاد و تاکید دارند که الزم است آسیب شناسی مناسب و جامعی از 
این دوران صورت بگیرد تا در موارد مشابه دیگر که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد بتوان از نتایج آن بهره گرفت.

سخنگوی سابق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که از ابتدای همه گیری بیماری کووید-۱۹ وظیفه اطالع رسانی 
درباره آن را به عهده داشت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به برخی از این اتفاق ها و تجربه ها اشاره کرد و گفت: در 
ابتدای فراگیری این بیماری در چین، اطالعات بســیار کمی در اختیارمان بود و ابعاد بیماری چندان مشخص 
نبود، عده ای آن را برابر با آنفلوآنزا می دانستند که در ماه های آبان و آذر همان سال با موج این بیماری در اصفهان 
مواجه بودیم، عده ای درباره آن بسیار وحشت داشتند و برخی نیز می خواستند که در این زمینه عادی سازی شود.

باور نداشتیم که با بحران کرونا مواجه می شویم
آرش نجیمی تاکید کرد: پس از اینکه نخستین موارد ابتال به کرونا در اوایل اسفند سال ۱۳۹۸ شناسایی شد شاید 
خود ما نیز باور نداشتیم که تا پایان اسفند همان سال به آن وضع برســیم و با بحران کرونا مواجه شویم، تعداد 
بیماران بسیار زیاد شد و تست های مثبت کرونا افزایش یافت.وی با بیان اینکه هرچه جلوتر می رفتیم اطالعات ما 
از این بیماری بیشتر می شد و تغییر می کرد، افزود: همین موضوع باعث بی اعتمادی می شد زیرا یک روز اعالم 

می شد در جاهای شلوغ ماسک بزنید، یک روز می گفتیم ماسک نیست و یک روز هم می گفتیم همه جا ماسک 
بزنید، هرچند این موضوع امری طبیعی بود زیرا کووید-۱۹ بیماری ناشناخته ای بود که هرچه پیش می رفتیم 

اطالعات متفاوتی درباره آن داده می شد.

بیشترین فشار را در اسفند ۹8 داشتیم
سخنگوی سابق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه بیشترین فشاری که از طرف مردم، خبرنگاران و 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر ما وارد می شد در اسفند سال ۹۸ بود زیرا هنوز ساختارها مشخص نبود، گفت: 
در کل کشور و در بخش های مختلف حتی رسانه، دانشگاه ها و آموزش و پرورش آمادگی مواجهه با چنین بحرانی 
را نداشتیم.وی با بیان اینکه در ابتدای شیوع ویروس کرونا، مرگ و میر باال بود، توضیح داد: زیرا هر ویروسی که 
شیوع پیدا می کند در ابتدا بسیار قوی تر و شدیدتر است اما پس از گردش در جامعه از شدت و قدرت آن کاسته 
می شود، از طرفی کووید-۱۹ بیماری بود که مردم هیچ گونه مواجهه ای از قبل آن با آن نداشتند بنابراین واکنش 
سیستم های ایمنی بدن نسبت به آن شدید بود و به همین دلیل عالوه بر تعداد ابتالی باال، مرگ و میر زیاد هم در 
ابتدای همه گیری داشتیم.عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: 
البته قبل از شیوع کرونا در کشور هم اشتباهاتی صورت گرفته بود به عنوان مثال برای اینکه مردم دچار ترس نشوند، 
عادی سازی شده بود درحالی که در بحران ها، باید خود را برای بدترین سناریوها آماده کنیم؛ اما آن موقع تصور بر 
این بود که خیلی اتفاق بدی نمی افتد.نجیمی ادامه داد: حتی در ابتدای اسفند که ویروس کرونا شیوع یافت برخی 
از استادان دانشگاه می گفتند االن کالس ها را تعطیل کنیم و جبرانی آنها را در تابستان سال بعد برگزار می کنیم زیرا 
هوا گرم و بیماری کم می شود، این تفکر در آن زمان وجود داشت و کمتر فردی تصور می کرد که این همه گیری سه 
سال با چند موج بزرگ طول بکشد، همچنین در ابتدای کار ایجاد ساختار اولیه برای مقابله با کرونا، انرژی زیادی 

از ما گرفت و شاید بتوان گفت که برنامه ریزی برای مدیریت بحران با آن وسعت را نداشتیم.
نجیمی همچنین با تاکید بر اینکه یکی از بیشترین آســیب ها و ضربه هایی که در دوران کرونا خوردیم مربوط 
به ســرمایه اجتماعی بود، گفت: در آن دوران برای اطالع رســانی درباره آمار کرونا با مسئله ای به نام » سرمایه 
اجتماعی« مواجه بودیم زیرا در برخی موارد خبرنگاران و حتی دوستان و اطرافیان به ما می گفتند که آمار کرونا 
را کمتر از آنچه که هســت اعالم می کنید، از طرفی در موج پنجم کرونا و با شیوع سویه دلتا که آمار مرگ و میر به 
چند صد نفر در روز در کشور رسید، همان خبرنگاران و دوستان می گفتند که شما آمار را بیش از حد اعالم می کنید 
تا مردم بترسند و در خانه بمانند.وی با اشاره به اینکه ما با این تناقض در دوران کرونا مواجه بودیم، تاکید کرد: با 
این حال به جرات می گویم که هرگاه بیماری را شناسایی کرده بودیم و نتیجه ابتال، مثبت قطعی بود آن را اعالم 

می کردیم.

شاهد افراط هایی در اجرای پروتکل های بهداشتی بودیم
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین گفت: در ابتدای همه گیری کووید-۱۹ در کشور برخی از اقدامات 
عجیب و غریب بود، بعضی مواقع گروه هایی به صورت داوطلبانه برای ضد عفونی کردن اقدام می کردند؛ اما مسئله 
این بود که ما هنوز شیوه نامه های مشخصی برای ضد عفونی کردن اماکن و وسایل مختلف مانند گوشی تلفن 
همراه یا کف خیابان و پیاده رو نداشتیم، حتی عده ای سوار موتورسیکلت می شدند و با دستگاه هایی که شبیه 

سمپاش بود هر جا که می رسیدند را ضد عفونی می کردند.
نجیمی به خاطره ای در این باره اشاره و اضافه کرد: روزی پس از جلسه کمیته اطالع رسانی کرونا استان، در حیاط 
اداره ای که بودیم ماشین بسیار بزرگ آبپاش حاوی ماده ضدعفونی در حال ضدعفونی کردن محیط بود و نکته 
جالب توجه این بود که حتی درختان کاج و نوک آنها که چند متر با زمین فاصله داشت را ضدعفونی می کرد، ولی 
آیا ویروس کرونا در نوک درخت چند متری هم تجمع داشت یا اینکه افرادی آن باال می رفتند که این چنین آنها را 
ضدعفونی می کردند.این استاد دانشگاه با بیان اینکه شیوه نامه های بهداشتی درباره کرونا بطور دائم تغییر می کرد، 
ادامه داد: در هر صورت همیشه افراط هایی در برخی کارها وجود دارد؛ اما توصیه هایی هم وجود داشت که برخی 

آن را به افراط تفسیر کردند و متاسفانه این موضوع تا االن هم در زمینه هایی ماندگار شده است.
وی درباره کمبود اقالم محافظتی مانند ماسک به ویژه در ابتدای همه گیری کرونا توضیح داد: بدون شک هیچ انبار 
و کارخانه ای آماده پاسخگویی به چنین تقاضایی در آن بحران نبود و حتی در بیمارستان ها هم به مشکل برخورد 
کردیم، این موضوع در همه کشورها در ابتدای بحران کرونا اتفاق افتاد زیرا ناگهان توصیه استفاده از ماسک برای 
همه مردم صورت گرفت، تولید ماسک های پارچه ای در آن زمان کار خالقانه ای بود که به کار گرفته شد تا اینکه به 

مرور زمان مشکل ماسک حل شد.

موج پنجم، کشنده ترین موج کرونا در اصفهان
سخنگوی سابق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بدترین موج کرونا در اصفهان را موج پنجم دانست که سویه دلتا 

در آن شیوع یافت و گفت: قبل از آن تعداد بیماران بستری در روز در استان به حدود ۲ هزار نفر رسیده بود ؛اما وقتی 
سویه دلتا وارد کشور شد، ابتدا تصور بر این بود که موج ناشی از آن از موج چهارم بزرگ تر نخواهد بود ولی متاسفانه 
وقتی این موج آمد تعداد بیماران بستری در روز به نزدیک چهار نفر رسید، مجبور شدیم تخت اضافه کنیم، حتی 
در راهروهای برخی از بیمارستان ها تخت گذاشتیم، تعداد تلفات به باالترین حد رسید به طوری که به گفته یکی 
از مدیران ما یک اتوبوس انسان هر روز از دست می دادیم، وضعیت بسیار بدی بود و مجبور شدیم به سمت آماده 
کردن بیمارستان های صحرایی برویم.وی افزود: موج پنجم یا همان دلتا، شیب بسیار تندی داشت و تعداد مرگ 
و میر روزانه آن در اصفهان به باالی ۵۰ نفر هم رسید؛ اما موج بعدی آن که با شیوع سویه امیکرون همراه بود زمان 
طوالنی تری با موارد مرگ و میر کمتر داشت.نجیمی درباره واکسیناسیون کرونا نیز خاطرنشان کرد: در این زمینه 
مباحثی در کشــور پیش آمد از جمله اینکه کرونا را با واکسن تولید داخل کنترل کنیم و مسائلی مانند شایعات 
مختلف درباره واکسن های خارجی نیز مطرح می شد، از طرفی وعده هایی درباره تولید واکسن داخل با اعالم 
زمان بندی تحویل آن داده شد اما وقتی جلوتر رفتیم میزان تولید و تحویل واکسن های داخلی کمتر از رقم های 
اعالم شده بود و اینگونه شد که واردات واکسن در دستور کار قرار گرفت که کاری زمان بر و با محدودیت هایی همراه 

بود و نتایج آن را از تیر سال ۱۴۰۰ دیدیم.
وی درباره عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور در دوران کرونا تصریح کرد: در بحرانی با این وسعت اگر بگوییم 
که نظام درمان و بهداشت ما به طور ۱۰۰ درصد کارآمد بوده، به طور قطع واقع گرایانه نیست زیرا کمبودهایی وجود 
داشــت، برخی از درمان ها ناموثر بود و چند بار شــیوه نامه های درمانی تغییر کرد، هرچند این امری طبیعی 
است زیرا بیماری نوپدید بود، با وجودی که از قبل از شــیوع کرونا بیمارستان ها تجهیز شده بود؛ اما با این حال 
با محدودیت هایی مانند تخت مراقبت ویژه و کپسول اکسیژن مواجه شــدیم.وی ادامه داد: از طرفی یکی از 
کشورهایی بودیم که بیشترین تعداد آزمایش های تشــخیصی کرونا را انجام دادیم، پزشکان و کادر بهداشت 
و درمان واقعا در صحنه بودند، خودمان پروتکل نویسی کردیم، تعدادی پرستار داوطلب به کار گرفتیم، بیماری 
مدیریت شد و همه اینها کارهایی ارزشمند و برای نظام بهداشت و درمان ایران باعث افتخار است. نظام بهداشت 
و درمان ما در ارائه خدمت، بحث نیروی انسانی و فعالیت های معمول نمره قبولی گرفت؛ اما در زمینه تجهیزات 

با کمبودهایی مواجه شد.

برای بعد از کرونا چه کار کرده ایم؟
سخنگوی سابق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره آثار دوران کرونا بر جامعه به خبرنگار ایرنا گفت: این آثار 
در جنبه های مختلف است، در بحث آموزش با وجودی که تالش کردیم که آموزش ها تعطیل نشود؛ اما فرآیند 
آموزش با کمبودهایی همراه بود که امروزه اثرهای آن را روی دانشــجویان و دانش آموزان و دانش آموختگان 
مدارس و دانشگاه ها می بینیم.وی تصریح کرد: در مسائل اجتماعی نیز با تشدید حساسیت ها و وسواس های 
بهداشتی و نظافت مواجه شدیم که در برخی از افراد به ساده ترین رفتارها تبدیل شده است، برخی از خانواده ها در 
این دوران مجبور شدند که عزیزان از دست رفته خود را بدون برگزاری مراسم ترحیم و با آهک به خاک بسپارند که 
بدون شک این خاطرات طی یک یا ۲ سال از ذهن ها پاک نمی شود، از طرفی در شهری مانند اصفهان با مسائلی 
مانند آلودگی هوا، کمبود منابع آب و خشکی زاینده رود هم مواجه بودیم، با وجودی که هنوز تفکیک نشده که سهم 
کووید-۱۹ در اضطراب و افسردگی جامعه چقدر بوده است اما این موارد اثر تجمعی روی هم دارد و شاید مقداری 

از خشونت ها و ناراحتی هایی که در جامعه می بینیم نتیجه اثر تجمعی این موارد روی مردم باشد.
وی با بیان اینکه آثار دوران کرونا بر بخش های دیگر مانند اقتصاد هم وجود دارد، اضافه کرد: ۲ پرسش در این 
زمینه مطرح می شود، اینکه برای این بحران ها چه کردیم و برای بحران های آینده چه فکری می کنیم، به نظر من 
جواب هر ۲ پرسش یکی است، نه برای آن بحران ها کاری شده است به عنوان مثال کاری برای رفع کمبودهای 
دانشی و مهارتی دانشجویان در دوران کووید-۱۹ نشده ، از طرفی در جامعه نیز مداخالت اثربخشی برای بهبود 
سالمت روان جامعه نداشته ایم.نجیمی ادامه داد: برای بحران های احتمالی بعد از دوران کرونا چه کار کرده ایم؟ 
آیا برنامه ریزی کرده ایم؟ به عنوان مثال آیا نظام آموزشی را طوری تغییر داده ایم که اگر بحران مشابهی پیش 
آمد آنقدر انعطاف داشته باشیم که این مشکالت پیش نیاید، آیا تجربه های دوران کرونا را به کار گرفته ایم و برای 
جبران آن در آینده برنامه ریزی کرده ایم، متاسفانه در بخش آموزش به ویژه در دانشگاه ها نه تنها تجربه ها را به 

کار نگرفتیم حتی آموزش ها به همان روال قبل بازگشت.

جامعه

رییس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش اســتان 
اصفهــان از توزیع بیش از یکهزار بســته ورزشــی 
بین دانــش آموزان مــدارس روســتایی و مناطق 
کمتر برخوردار اســتان خبــر داد.فرهــاد رضایی با 
بیان اینکه ورزش در شــادابی دانــش آموزان و باال 
رفتن میزان یادگیری آنها بســیار موثر است، افزود: 
به دنبال تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش مقرر شد تا وسایل موردنیاز ورزشی مناطق 

روستایی و مناطق کمتر برخوردار استان تهیه و بین 
دانش آموزانی که در حوزه ورزش فعالیت می کنند، 
توزیع شــود.وی اظهارداشــت: این بسته ها شامل 
نردبان چابکــی، مانع مخروطی، طناب ورزشــی، 
توپ های والیبال و فوتســال ویژه دبستان و حلقه 
حالحب اســت کــه در قالب یک بســته کامل بین 
مدارس مربوطه توزیع شــده اســت.رییس اداره 
تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: 
توزیع این بسته ها براساس نیازسنجی مدارس یاد 
شــده صورت گرفته و برای دوره های متوسطه اول 
و دوم نیــز بیش از ۳۰۰ توپ ورزشــی در نظر گرفته 
شده است که میان مدارس مناطق و نواحی ۴۱ گانه 
استان توزیع خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: برای 
تهیه لباس ورزشی معلمان تربیت بدنی و همچنین 

تهیه کوله پشتی برای آنها نیز اعتباری از سوی وزارت 
آموزش و پرورش تامین شــد و استان اصفهان هم 
اعتبار مازاد بر این میزان برای این موضوع تخصیص 
داده اســت.رضایی افزود: در ســال جاری با تاکید 
برتجهیز مدارس بــه لوازم ورزشــی، در مرحله اول 
میزهای فوتبال دستی، تاتامی و میز تنیس روی میز 
به تعدادی از مدارس اســتان اصفهان تحویل داده 
شد.وی تصریح کرد: پرداختن به موضوع ورزش و 
تامین نیازهای ورزشی دانش آموزان عالوه بر اینکه 
زمینه نشاط و شاداب ســازی آنها را فراهم می کند، 
موجب پیشگیری از گرفتاری آنها در دام آسیب های 
اجتماعی نیز می شود.حدود یک میلیون دانش آموز 
در بیش از ۶ هزار واحد آموزشــی در استان اصفهان 

مشغول به تحصیل هستند.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان گفت: حل 
مشکالت این دیار نیازمند ارائه طرح های گوناگون 
از سوی شوراهای شهرستان ها به این نهاد است و 
این مسئله باید بیش از گذشته جدی گرفته شود.

محمدجواد توحیدی راد، در جلسه شورای اسالمی 
استان در اســتانداری افزود: شوراهای شهرستان 
باید ارسال طرح به شــورا را در دستور کار خود قرار 
دهند زیرا این نهاد بدون تغذیه فکری و آگاهی از 

مشکالت شهرستان ها نمی تواند مسائل موجود را 
در سطح استانی و ملی پیگیری کند.

وی ادامه داد: از ســوی دیگر شورایعالی استان ها 
نیز با توجه بــه اینکه می تواند به طور مســتقیم یا 
از طریق دولــت به مجلس طرح ارائــه کند، بدون 
دریافت پیشــنهادهای شــورای اســتان در حوزه 

اصالح قوانین، کاری از پیش نخواهد برد.
رییس شــورای اسالمی اســتان اصفهان تصریح 
کرد: بســیاری از موارد اختالفی در شوراها به ویژه 
مصوباتــی که مورد اعتــراض کمیتــه تطبیق قرار 
می گیرد مربوط به ایرادات حقوقی و قانونی است 
بنابراین شــوراها باید در مباحث قانونی نیز دقت 

نظر داشته باشند.
توحیدی راد اضافه کرد: زبان مشــترک در روش و 

منش شوراها، جزو قانون نیســت، زیرا این زبان 
به راحتی و بــا همکاری همه می توانــد در جامعه 

حاکم شود.
وی خاطرنشــان کرد: قانون را باید زبان مشترک 
خود بدانیم و قانون پذیری به جای قانون ستیزی 
و قانون دوستی به جای قانون گریزی باید در همه 

کارها و اقدامات به چشم آید.
رییس شورای اسالمی استان اصفهان با تاکید بر 
دوری از مسائل سیاسی و حاشیه ای خاطرنشان 
کرد: باید از اختالف های جزئی یا جبهه گیری های 
جناحی و بگومگوهای سیاســی اجتناب شود زیرا 
این مسائل، شورا را از وظایف اصلی  خود که گفت و 
گوهای سازنده و ارائه راهکارهای عملی برای حل 

مسائل مبتالبه شهر و روستاست، بازمی دارد.

رییس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان:

بیش از یکهزار بسته ورزشی در مدارس مناطق کمتر 
برخوردار اصفهان توزیع شد

رییس شورای اسالمی استان:

 حل مشکالت استان اصفهان در گرو ارائه طرح
 از سوی شورای شهرستان هاست

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش رگباری و افزایش دما احتمال سقوط بهمن و جاری شدن سیالب را افزایش می دهد.
لیال امینی، سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار 

جوی نسبتا پایدار بر روی استان است اظهار کرد: در کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی غبار محلی ایجاد و دید کم می شود.
وی افزود: از روز دوشنبه با ورود موجی ناپایدار از سمت جنوب و جنوب شرق انتظار ناپایداری به صورت بارش رگبار پراکنده، رعد و برق و احتمال تگرگ در مناطق 

مستعد وجود دارد؛ به تدریج این موج مناطق شمال شرق جنوب غرب و مرکز را فرا می گیرد و از اواخر روز سه شنبه از استان خارج می شود.
سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: با توجه به نوع بارش رگباری و روند افزایشی دما احتمال سقوط بامگ، 

جاری شدن سیالب به واسطه آب شدن برف و کوالک در ارتفاعات برف گیر وجود دارد.

رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان از بازداشت دستفروشی خبر داد که ۱۰ میلیارد ریال از حساب ۴۴ نفر برداشت کرده بود.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: در پی مراجعه ۴۴ نفر از شهروندان 

به پلیس فتای استان و شکایت درمورد برداشت غیرمجاز از حساب آنها، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی ها، مشخص شد که همه مال باختگان در بازه زمانی مهر تا آذر از یک دستفروش دوره گرد خشکبار خریداری کرده بودند و این دست فروش 

با استفاده از دستگاه اسکیمر کارت بانکی آنها را کپی کرده و با رمزی که مشتریان در اختیارش قرار داده بودند، حساب شان را خالی کرده است.
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان مبلغ برداشتی از حســاب مال باختگان را ۱۰ میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: متهم پس از دستگیری در 

مواجهه با مدارک و مستندات پلیس اعتراف و به کپی کردن کارت بانکی شاکیان و برداشت از حساب آنها اقرارکرد.

احتمال سقوط بهمن و جاری شدن سیالب در اصفهان بازداشت دستفروش کالهبردار در اصفهان
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رییس فدراسیون فوتبال فرانسه استعفا می دهد
رییس ۸۱ ساله فدراسیون فوتبال فرانسه تصمیم به کناره گیری از سمت خود در این فدراسیون گرفته 
است.نوئل لوگرائه، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه که اخیرا به دلیل اتهام آزار جنسی چند کارمند 
زن سابق و فعلی این فدراسیون، نحوه تمدید قرارداد دیدیه دشان و البته اظهارنظر جنجالی اش در 
خصوص زین الدین زیدان تحت فشار قرار گرفت و در نهایت فعالیت هایش در این فدراسیون به حالت 
تعلیق درآمد، تصمیم به کناره گیری از سمت خود در این فدراسیون گرفته است.روزنامه فرانسوی 
»اکیپ« گزارش داد؛ لوگرائه قصد دارد در جلسه هیئت مدیره فدراسیون فوتبال فرانسه که قرار است 
روز سه شنبه در مقر این فدراسیون در شــهر پاریس برگزار شود، از سمت خود استعفا کند. طبق این 
گزارش؛ لوگرائه که از سال 20۱۱ ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه را برعهده دارد، به مقامات عالی این 
فدراسیون و نزدیکانش اعالم کرده که از سمت خود در این فدراسیون استعفا خواهد داد. نزدیکان او، 

به ویژه دخترانش برای استعفای او اصرار داشته اند.
 

بمب »مسی« قبل از ال کالسیکوی فرانسه!
ابرستاره آرژانتینی پاریسن ژرمن قبل از بازی حساس با مارسی جنجال آفرین شد.نشریه »اکیپ« 
فرانســه خبر داد لیونل مسی، ابرستاره آرژانتینی پاریســن ژرمن قبل از دیدار مقابل مارسی با یک 
بازیکن خودی درگیر شد.بمب کوچک در پاریســن ژرمن با دعوای مسی ترکید. مسی در تمرینات 
با ویتینیا هافبک تیم ملی پرتغال برخورد داشت.تکل بازیکن پرتغالی روی پای مسی باعث شد تا 
اعجوبه آرژانتینی عصبانی و با همبازی خود درگیری لفظی پیدا کند که با میانجیگری بازیکنان این 
درگیری ختم به خیر شد.پاریسن ژرمن در ماه گذشــته تالش زیادی کرد تا قرارداد لیونل مسی را 
تمدید کند ولی ابرستاره آرژانتینی قبول نکرد. احتماال مسی از پاریس در پایان فصل جدا می شود. 

الهالل عربستان، اینتر میامی آمریکا و بارسلونا از مشتریان مسی به شمار می آیند.
 

کریس رونالدو: شب خاصی بود!
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از هت تریک با پیراهن 
النصر ابراز خوشــحالی کرد.النصر در چارچوب رقابت  های هفته هجدهم لیگ عربستان به مصاف 
ضمک رفت و با نتیجه 0-3 برابر این تیم به پیروزی رســید. رونالدو در دقیقه ۱۸ موفق شد گل اول 
تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر برســاند. او پنج دقیقه بعد بار دیگر دروازه حریف را باز کرد و در 
حالی که یک دقیقه به پایان نیمه اول باقی مانده بود هم گل ســوم را زد تا هت تریکش با پیراهن 
النصر را تکمیل کرده باشد. این دومین هت تریک این ستاره پرتغالی در ترکیب این تیم بود. اولین 
هت تریک این بازیکن برابر الوحده بود و او حاال تعداد گل های زده خودش را به هشــت گل در پنج 
بازی رساند. این ستاره سابق منچستریونایتد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از خوشحالی 
معروفی پس از گلش نسبت به هت تریک و این پیروزی واکنش نشان داد. او در اینستاگرامش 

نوشت:» شب خاصی بود! آفرین به ما بچه ها!«
 

»مسی« بهترین فوتبالیست تمام دوران است
انسو فرناندس با»گاردین« صحبت کرد و از لیونل مسی به عنوان بهترین فوتبالیست تمام دوران یاد 
کرد.به نقل از گاردین، انسو فرناندس بازیکن فعلی چلسی در مورد رابطه خود با لئو مسی به صحبت 
پرداخت و از او به عنوان بهترین بازیکن تمام ادوار یاد کرد.انسو فرناندس گفت: هیچ بحثی نیست که 
مسی بهترین فوتبالیست تمام دوران است. افتخار بود که با او در تیم ملی آرژانتین هم بازی باشم و 
توانستم در کنار او بدرخشم و عنوان قهرمانی را به دست بیاورم. او یکی از آن رهبرانی است که در تمام 
مدت تیم را به خوبی هدایت می کند. مسی بسیار مهربان است و با همه رابطه خوبی دارد. او به همه 

کمک می کند، از بزرگ ترین ستاره ها گرفته تا جوان ها. او به من کمک های زیادی کرد. 

مربی ایرانی برای تیم ملی فوتبال؛ گزینه مطلوب یا نیمکت پر کن؟

دالیلی که قانع کننده نیست!

با اینکه فدراســیون فوتبال و مهدی تاج گفته اند انتخاب 
ســرمربی ایرانی برای تیم ملی بهتر است؛ اما هنوز دالیل 
فدراســیون برای کنار گذاشــتن گزینه های خارجی قانع کننده نیســت.

اظهارنظر مهدی تاج درباره انتخاب ســرمربی ایرانی، تبدیل به بحثی گرم 
در فوتبال ایران شده است. جمع بندی فدراســیون فوتبال برای انتخاب 
سرمربی از میان گزینه های داخلی در شرایطی است که مهدی تاج همیشه 
تمایل بسیاری به انتخاب سرمربی خارجی داشته است.در طول روزهای 
گذشته مربیان خارجی و ایرانی شاغل در لیگ برتر نظرات متفاوتی درباره 
این مسئاله داشته اند. یکی از نظرات جالب توجه مربوط به پاکو خمز است 
که می گوید »ملیت در انتخاب مربی مهم نیست، بلکه کارایی مهم است.« 
پاکو به درستی به این موضوع اشــاره می کند که نباید در انتخاب سرمربی 
تیم ملی ایران صرفا نگاه ناسیونالیستی داشت و باید کیفیت را در نظر گرفت 
چرا که تیم ملی برآیند کار تمام لیگ های پایه و حرفه ای فوتبال ایران است 
که برای به دست آوردن عناوین بزرگ در رقابت های ملی به میدان می رود.

مطمئنا مربیان ایرانی موفق و باکارنامه ای در داخل و خارج از کشور وجود 
دارند که حائز شرایط ســرمربی گری در تیم ملی هستند و اگر شرایط فنی 
و ویژگی های این مربیان - در قیاس با سایر گزینه ها در داخل و خارج از 
کشور - حکم به حضورشان بر روی نیمکت تیم ملی بدهد، مطمئنا می توان 
از این گزینه دفاع کرد.با این حال نکته عجیب در اظهارات تاج این است که او 
دلیل انتخاب مربیان ایرانی را»ناتوانی در پرداخت دستمزد مربیان خارجی« 
عنوان می کند؛ یعنی از دیدگاه او هم انتخاب مربی ایرانی در اولویت نیست 
بلکه قرار است از مربی ایرانی صرفا برای پر کردن صندلی خالی سرمربی 
خارجی تیم ملی استفاده شود!با این رویکرد، اگر سرمربی ایرانی، در کوتاه 
مدت با مشکالتی در کسب نتیجه مواجه شود و به دنبال آن با هجمه افکار 
عمومی روبه رو شود، ممکن است خیلی سریع برکنار شود پس صرفا یک 
گزینه گذرا برای پر کردن سرمربی خارجی بوده و پر واضح است که در پس 

چنین شرایطی، باز هم امکان بازگشت به گزینه های خارجی وجود دارد.

تمایل همیشگی تاج به مربی خارجی
در طول ۱2 سال گذشته و از زمان جدایی افشین قطبی از تیم ملی ایران )و 
قبل تر از آن امیر قلعه نویی و علی دایی که بعد از برانکو ســرمربی تیم ملی 

شده بودند( فدراسیون فوتبال به سمت همکاری با مربیان خارجی رفت.
ابتدا کارلوس کی روش به مدت حدود هشت ســال و بعد از او ویلموتس 
به مدت ۶ ماه و سپس دراگان اسکوچیچ به مدت دو سال و نیم سرمربی 
تیم ملی ایران بودند و هیچ گاه تیم ملی و مدیران فدراسیون فوتبال - که 
مهدی تاج همواره به عنوان رییس یا اعضای هیئت رییسه نقش مستقیمی 
در تصمیمات این فدراسیون داشت - به ســمت انتخاب سرمربی ایرانی 
تمایل پیدا نکردند.حتی بعد از اتمام جام جهانی 2022 قطر، با اینکه افکار 
عمومی خواهان ادامه همکاری با کی روش نبودند و نظرسنجی ها حاکی از 
عالقه مندی به تغییر و انتخاب یک سرمربی جدید بود، فدراسیون در انتظار 
تصمیم نهایی کی روش بود.این مسئله را می توان در نحوه جدایی کارلوس 
کی روش و تیم ملی ایران پیدا کرد؛ بــا اینکه قرارداد میان تیم ملی ایران و 

کی روش به پایان رسیده بود، فدراسیون فوتبال هیچ اظهارنظر رسمی درباره 
ســرمربی آینده تیم ملی نداشــت و تاج همچنان از نتایج کی روش دفاع 
می کرد و حتی دستیارهای کی روش از مذاکره با فدراسیون فوتبال از اوایل 
سال نو میالدی سخن می گفتند.وقتی پای قطر به ماجرا باز شد و آن ها به 
سراغ کی روش رفتند و در نهایت طرفین به توافق دست یافتند، کی روش 
پیام خداحافظی از تیم ملی ایران را منتشر کرد؛ در حالی که این ایران بود که 
باید درباره ادامه همکاری با کی روش تصمیم می گرفت و حداقل در دنیای 
فوتبال، عرف است که بعد از اتمام یک قرارداد همکاری، باشگاه یا تیم پیام 
تشکر و خداحافظی را منتشر می کنند؛ اما کی روش با ایران خداحافظی کرد.

تازه بعد از پیام خداحافظی کی روش، فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد 
و تاج در یک مصاحبه تلویزیونــی از این گفت که »از جمیع جهات انتخاب 

سرمربی ایرانی بهتر است.«

آیا پرداخت دستمزد مربیان خارجی غیرممکن است؟
مهدی تاج در طول مصاحبه تلویزیونی خود به برتری فنی مربیان خارجی 
اذعان کرد؛ اما از این گفت که انتقال دستمزد مربیان خارجی از یک بانک 
ایرانی به حســاب های خارج از کشــور کار غیر ممکنی است و برای تایید 
صحبت های خود، به ماجرای ویلموتس، اســتراماچونی و کالدرون اشاره 
کرد که تیم های ایرانی همواره برای پرداخت دستمزد این مربیان مشکل 

داشت.با این تفاصیل، همچنان مربیان خارجی در ایران کار می کنند. پاکو 
خمز، ژوزه مورایس، ریکاردو ساپینتو و تاوارس )سرمربی صنعت نفت( از 
مربیان خارجی فعال در ایران هستند که بدون مشکل خاصی با باشگاه های 
خود کار می کنند و دستمزد خود را هم می گیرند.کارلوس کی روش و برانکو 
ایوانکوویچ از مصادیق بارزی هستند که حقوق خود را حتی در دوران تحریم 
دریافت کردند و قبل تر هم مربیان خارجی زیادی به ایران آمدند و توانستند 
دیر یا زود حقوق خود را دریافت کنند و مشکلی هم با شرایط ایران نداشتند.

اگر چه نمی توان مشکالت مربوط به پرداخت دستمزد مربیان خارجی را 
زیر سوال برد چراکه پرداخت دستمزد یک مربی ایرانی راحت تر از پرداخت 
دستمزد مربیان خارجی است؛ اما همیشه در ایران راه مناسب برای این کار 
پیدا شده است.در واقع در شرایط فعلی این انتقاد به مهدی تاج وارد است 
که چرا صرفا به بحث انتقال پول به حساب مربیان خارجی اشاره کرده چرا 
که خودش بهتر از هر کسی می داند اگر با مربیان، قبل از همکاری با یک تیم 
ایرانی صحبت شود، آن ها با شــرایط ایران کنار می آیند. این اتفاق بارها در 

سال های گذشته و حتی در دوره حاضر رخ داده است.
در شرایط فعلی تمایل مردم ایران و فوتبال دوستان به انتخاب مربی داخلی 
بیشتر از گذشته شده اما همچنان تمایل نسبی هواداران به مربی خارجی 
است. نظرات فنی هم موید این مسئله است اما تاج، دیدگاه خاص خود را 

برای انتخاب مربی ایرانی دارد.

خبر روز

طارمی - تاتنهام جدی شد؟
رسانه انگلیسی از نزدیک شــدن ســتاره ایرانی پورتو به تاتنهام خبر داد.اخبار زیادی در یک هفته 
گذشته درباره آینده مهدی طارمی، ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه پورتو و احتمال انتقالش 
به باشگاه تاتنهام انگلیس مطرح شــد.در همین زمینه رادیو »LastWordOnSpurs« انگلیس 
در خبری از احتمال انتقال ستاره ایرانی خبر داد و نوشت: جم نجفی، میلیادر ایرانی در حال آماده 
سازی پیشنهادی 3.75 میلیارد یورویی برای خرید باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپر است.اگر نجفی 
موفق به خرید این باشگاه انگلیسی شود، مهدی طارمی مهاجم ایرانی باشگاه پورتو در اولویت خرید 

تاتنهام قرار خواهد گرفت.
 

ناپولِی فوتبال ایران!
نماینده قزوین در دسته یک بدون توقف به سمت لیگ برتر حرکت می کند.تیم فوتبال شمس آذر 
قزوین، صدرنشین لیگ آزادگان، در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ آزادگان برابر فجر سپاسی رده 
پنجمی به برتری پرگل رسید تا بار دیگر قدرت خود را به رخ سایر تیم های دسته یک بکشد.شاگردان 
سعید دقیقی که تا پیش از این مسابقه سیزده برد به دست آورده بودند، در نبردی انتقامی به مصاف 
فجر رفتند و با این پیروزی، اختالف یازده امتیازی خود با تیم دو جدول را حفظ کردند تا در  فاصله ده 
هفته تا پایان مســابقات، تا حدود زیادی کار خود را برای صعود به لیگ برتر و البته قهرمانی در لیگ 
آزادگان مسجل بدانند.فاصله زیاد شمس آذر با تیم رده دوم یادآور اختالف امتیاز فوق العاده ناپولی 
در سری آ با اینتر  است که تا پیش از برگزاری دیدارهای اخیر ۱5 امتیاز با جدی ترین رقیب خود فاصله 

ایجاد کرده بود.
 

غیبت احتمالی یک عضو در نشست هیئت رییسه
به احتمال قوی در نشست این هفته هیئت رییسه که قرار است، سه شنبه در تهران برگزار شود یک 
عضو تاثیر گذار غیبت خواهند داشت.میرشاد ماجدی یکی از اعضای هیئت رییسه و رییس کمیته 
جوانان برای حمایت از تیم ملی جوانان در مسابقات جام ملت های آسیا و انتخابی جام جهانی به 
شهر فرغانه ازبکستان سفر کرده است تا در بازی های مهم در کنار صمد مرفاوی و شاگردانش باشد. 
مهدی تاج هم قرار است، راهی پاریس شود تا در مراسم بهترین های فوتبال جهان که از سوی فیفا 
برگزیده می شوند، شرکت کند اما به موقع به تهران بر می گردد و در این نشست حاضر خواهد شد.

در این صورت نشست این هفته هیئت رییســه که اختصاص به انتخاب سرمربی تیم ملی دارد، با 
حضور ۱0 عضو برگزار می شود. مهم ترین اتفاق حضور نایب رییس سوم و مسئول فوتبال بانوان در 
این نشست است. مریم منظمی که به این سمت برگزیده شده، این هفته برای اولین بار در نشست 
اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال شرکت خواهد کرد.با حضور ۱0عضو از ۱۱ عضو هیئت رییسه 
جلسه رسمیت پیدا می کند و در صورت اتخاذ هر تصمیمی عضو غایب هم در جریان گذاشته خواهند 

شد و نظر وی برای امضای مصوبه نهایی پرسیده می شود. 
 

بیرانوند: یکی از آرزوهایم قهرمانی آسیاست
دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس می گوید برای حضور در اردوی تیم ملی لحظه شماری می کند.

ســایت فدراســیون فوتبال برای مصاحبه این بار به ســراغ علیرضا بیرانوند رفته است.سنگربان 
پرسپولیس ابتدا درباره شرایط خودش صحبت کرده و با اشاره به کیفیت لیگ برتر در فصل جاری 
گفته است: خوشبختانه شرایط خیلی خوبی دارم. امســال و تا این لحظه لیگ خیلی جذاب بوده 
اســت و از این بابت خوشــحالم. بازیکنان و کادرفنی خارجی خوبی وارد لیگ ایران شده و قطعا 
زمینه سازی خوبی برای حضور بازیکنان و مربیان خارجی در سال آینده می شود و سطح کیفی لیگ 

بهتر هم خواهد شد. خودم از این اتفاق بسیار خوشحال هستم.

مستطیل سبز

واکنش فدراسیون کوه نوردی به صادر 
نشدن ویزای ملی پوش سنگ نوردی:

ربطی به فدراسیون 
کوه نوردی ندارد

رییس فدراســیون کوه نوردی می گوید صادر 
نشدن ویزای انگلستان برای الناز رکابی ربطی 
به فدراسیون کوه نوردی ندارد.به گزارش ایسنا، 
الناز رکابی ورزشــکار رشته سنگ نوردی ایران 
قصد سفر به انگلیس برای شــرکت در دوره 
آموزشــی مربیان کمیته بین المللی المپیک 
را داشت که ویزای کشــور انگلستان برای این 
ورزشکار صادر نشد.زارعی، رییس فدراسیون 
کوه نوردی در گفت وگو با ایســنا در این زمینه 
بیان کرد: ثبت نامی که برای سفر به انگلستان 
انجام شده بود ارتباطی با فدراسیون نداشت. 
دعوتنامه را به صورت شخصی فرستاده بودند 
و کل همکاری شــان به صورت مســتقیم با 
فدراسیون جهانی و IOC بود. هیچ شناختی 
نســبت به فعالیتی که می خواســتند انجام 
بدهند نداشــتیم. خانــم رکابی هــم تمایل 
نداشتند فدراسیون کوه نوردی در جریان باشد.

وی در ادامه افزود: با توجه به حاشــیه هایی 
که خانم رکابی در مسابقات کره جنوبی ایجاد 
کرده بود، به او گفتم باید حتما مجوز شــورای 
برون مرزی را دریافت کنی چون ممکن است 
در ســفر مشــکالتی به وجود بیاید که وزارت 
ورزش در جریان نباشد. به این ترتیب دعوتنامه 
را برای فدراســیون ارســال کرد.زارعی با بیان 
اینکه مجوز شــورای برون مرزی را گرفتیم تا 
نامه نگاری های الزم را انجام بدهیم، ادامه داد: 
وقتی از شــورا مجوز می گیریم وزارت ورزش 
نامه می دهد و یک نامه پشتیبانی به سفارت 
ارسال می شود. سفارت هم با این برداشت که 
وزارت ورزش پشــتیبان این ورزشکار است، 
اقدامات بعدی را انجــام می دهد.وی افزود: 
وقتــی خانم رکابی بــه فدراســیون مراجعه 
می کند دو اتفاق برایش می افتد. یکی اینکه 
نام برادرش را هم به عنــوان همراه ذکر کردند 
که ســفارت در این زمینه حساسیت داشت. 
مورد دوم هم این اســت که حدود 3000 یورو 
در حساب داشته که ســفارت به این هم ایراد 

گرفته است چون عددی نیست. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

علی دایی در  
پاریس

سفر علی دایی به پاریس برای 
شــرکت در مراســم دبست در 
شرایطی است که عکس جالبی 
از دوره جوانی او در سفر به این 
شهر منتشر شده است.  دایی در 
این تصویر زیر برج ایفل با علی 
لطیفی همشهری اش تصویری 

به یادگار انداخته است.

با انصراف چهار گزینه از هدایت تیم ملی ایران، حاال ســه گزینه دیگر پیش روی 
فدراسیون فوتبال است: جواد نکونام، فرهاد مجیدی و حسین فرکی.

صبح روز جمعه خبری در خصوص آینده تیــم ملی، فضای فوتبال ایران را تحت 
تاثیر خود قرار داد: درخواست فدراسیون برای ارائه برنامه از سوی 7 گزینه داخلی. 
این خبری است که شایعه آن از چند روز پیش در بین خبرنگاران وجود داشت و 
سرانجام در حالی مشروح این خبر به بیرون درز پیدا کرد که خیلی زود واکنش 

اغلب منفی هواداران فوتبال را نسبت به خود برانگیخت.
امیر قلعه نویی، مهدی تارتار، جواد نکونام، فرهاد مجیدی و حسین فرکی نفراتی 
بودند که در ابتدا نام شان مطرح شد و سپس ساکت الهامی و حمید مطهری نیز 
به این لیســت اضافه شــدند تا کارزار رقابتی برای تصدی بر صندلی هدایت تیم 
ملی شکل بگیرد؛ اما در پس ظواهر این رقابت، جوش و خروش دیگری در کار 
بود که تنها 24 ساعت بعد خود را نشان داد.ساکت الهامی با مصاحبه ساعت ۱0 
صبح انصراف خود از تیم ملی را اعالم کرد و ایــن در حالی بود که زمزمه انصراف 
سایرین هم به گوش می رسید و سرانجام دقایقی بعد علنی شد. امیر قلعه نویی 
در یک استوری اینستاگرامی اعالم کرد که باوجود داشتن برنامه، تصمیم ندارد 
در موقعیت فعلی سرمربی تیم ملی شود و مهدی تارتار نیز با تعجب درباره غیبت 
یحیی گل محمدی و علی دایی در این فهرســت، اعالم کرد که بــه دلیل تعهد به 

باشگاه ذوب آهن، قصد ندارد به فدراسیون برنامه بدهد.
شنبه فوتبال ایران با یک انصراف دیگر همراه بود: حمید مطهری. سرمربی تیم 
نســاجی با اعالم انصراف، همچون مهدی تارتار، از امیر قلعه نویی خواست تا از 

تصمیم خود منصرف شود و او را گزینه شایسته تیم ملی دانست.
صحنه جدید فوتبال ایران در حالی به سرعت شکل گرفت که حسین فرکی اعالم 
کرد قصد دارد برنامه خود را به فدراسیون ارائه کند. به عبارتی او تنها کسی بود که 

موافقت خود با این موضوع را اعالم کرد.
اما در این بین نکته جالب مربوط به جواد نکونام و فرهاد مجیدی است که تاکنون 
هیچ واکنشی نشان نداده و سکوتی مرموز در این باره داشته اند. جواد نکونام کسی 

است که نامش به صورت رسمی، به عنوان جانشین کارلوس کی روش مطرح بود 
اما در ادامه تحوالت به سمتی پیش رفت که این اتفاق رخ نداد. فرهاد مجیدی نیز 
از امتیاز لژیونری برخوردار است و کمی دورتر از ایران کار مربیگری را انجام می دهد 

ولی به هر حال سکوت او نیز در نوع خود جالب توجه است.
حاال به عبارتی فضا به این شکل است که از بین 7 گزینه، چهار نفر انصراف داده اند، 
دو نفر سکوت کرده اند و یک نفر برای ارائه برنامه اعالم آمادگی کرده است. از بین 
گروه انصرافی، دو نفر )تارتار و مطهری( از ســرمربیگری امیر قلعه نویی حمایت 

کرده اند.

سکوت مرموز »مجیدی« و »نکونام« در مورد تیم ملی
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 نایب رییس شورا در حالی می گوید پلیس راهور باید در مباحث ترافیکی حضور پررنگ تری داشته باشد و مسئول کنترل ترافیک در شهر، پلیس راهور است که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
 استان پیش از این گفته بود اخذ تصمیم برای جلوگیری از ترافیک در حوزه کاری پلیس نیست؛

فعال توپ مسئولیت ترافیک، پاسکاری می شود
هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، روز گذشته در حالی برگزار شد که 
معضل »ترافیک« شهر، یکی از مهم ترین موضوعات نطق میان دستور اعضای این شورا بود. در 
حالی که مهرماه امسال که به واسطه بازشدن مدارس، ترافیک به ویژه در ساعات ابتدایی صبح بسیار زیاد شده 
و صدای شــهروندان را درآورده بود، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: »اخذ تصمیم برای 
جلوگیری از ترافیک در حوزه کاری پلیس نیست و پلیس تنها می تواند در مناطق پرترافیک حضور داشته باشد تا 
از مشکالت احتمالی جلوگیری کند« اما دیروز نایب رییس این شورا گفت که پلیس راهور باید در مباحث ترافیکی 
حضور پررنگ تری داشته باشد و مسئول کنترل ترافیک در شهر، پلیس راهور است. به نظر می رسد در حال حاضر 
گره ترافیک شهر کور شده و مســئوالن هم مدام از یکدیگر انتظار دارند و توپ مسئولیت را به زمین یکدیگر پاس 
می دهند و ترافیک اصفهان هرروز بیشتر از دیروز می شود!در ادامه صحبت های اعضای شورا را به نقل از »ایمنا« 

می خوانید:

تکلیف مردم برای پرداخت هزینه پروانه ساختمانی طی 3 روز مشخص شود
رییس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شــورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر لزوم حمایت از 
شهروندانی که پیگیر دریافت پروانه ساختمانی هستند، گفت: شهرداری آماده خدمت رسانی در این زمینه است 
اما تکلیف مردم برای پرداخت هزینه پروانه باید طی سه روز مشخص شود.عباس حاج رسولی ها با تقدیر از حضور 
باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: پاسخ این حضور خدمت رسانی بی منت به مردم و با سرعت است.

وی افزود: با همت رییس سازمان انرژی اتمی قرار شد بخشی از دارخوین که لشکر رزمندگان اصفهانی در دوران 
دفاع مقدس آنجا حضور داشتند آماده سازی شود تا عالقه مندان، ایثارگری های رزمندگان و شهدای اصفهانی را 
در سفر راهیان نور از نزدیک مشاهده کنند.رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسالمی شهر 
اصفهان با انتقاد از اینکه سرعت بازآفرینی شهر اصفهان پایین است، تصریح کرد: اصفهان بیش از دو هزار بافت 
فرسوده دارد و شورای اسالمی شهر ۷۰ درصد تخفیف برای پروانه ها صادر کرده است.وی با بیان اینکه مدیریت 
استان باید در این زمینه تالش کند زیرا این وضعیت در شأن شهری که شــهید خرازی ها زمانی در آن مدیریت 
می کردند، نیســت، گفت: اصفهان می تواند الگوهای خوبی برای بازآفرینی ارائه دهد اما اقدامات انجام شده، 
مناسب نیست.حاج رسولی ها با اشاره به وضعیت متالطم اقتصاد تصریح کرد: پول سرگردان در دست مردم است، 
بخشی از آن به سوی دالر و ارز و بخشی به سمت طال می رود، اگر این پول به سمت مسکن بیاید، اشتغال صورت 

می گیرد، درآمد شهر افزایش می یابد و پروژه های زیادی انجام می شود.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از شهروندانی که پیگیر دریافت پروانه ساختمانی هستند، اظهار کرد: شهرداری آماده 

خدمت رسانی در این زمینه است؛ اما تکلیف مردم برای پرداخت هزینه پروانه باید طی سه روز مشخص شود.

انجام اقدامات فرهنگی درباره عفاف و حجاب ضروری است
مجید نادراالصلی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان در تذکری با اشاره به سفر کاروان منتظران ظهور به 
جمکران اظهار کرد: این کاروان با ۴۰۰ دستگاه اتوبوس از اصفهان و شهرستان ها، ۱۶ هزار نفر را روز پنجشنبه هفته 
جاری  به جمکران اعزام می کند؛ این حرکت فرهنگی اقدامی موثر و ارزشمند است؛ اما چهار هزار نفر ثبت نام شده 

بدون امکانات در این اردو وجود دارند که الزم است مدیریت شهری با آن همکاری کند.
وی با بیان اینکه در فضای شهر نمادی در خصوص عفاف و حجاب نمی بینیم، افزود: توقع داریم اتفاق خوبی در 

این راستا رخ دهد و معاونت فرهنگی شهرداری، اداره ارتباطات و سازمان زیباسازی اقدامی در این زمینه انجام 
دهند.رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان شهر 
شهیدان است و باید در حوزه های مختلف شهرداری، در موضوعات فرهنگی مرتبط با عفاف و حجاب حرکت خوبی 
صورت گیرد.وی با اشاره به مشکالت اقتصادی مردم گفت: تاکید کردیم اگر شرایط فراهم شود، نمایشگاه های 
بهاره و مشاغل خانگی برپا شود تا مجموعه ای برای خدمت رسانی به مردم ایجاد کنیم و کمی از آالم مردم به لحاظ 
افزایش بی رویه قیمت ها کاسته شود.نادراالصلی گفت: از مدیریت شهری درخواست می کنیم که در این زمینه 

پیشگام باشد و سازمان ها و دستگاه های اقتصادی و صنعتی نیز در این راستا کمک کنند.

مشکالت موزاییک سازان و سنگ تراش ها رفع شود
احمد شریعتی با بیان اینکه عبور و مرور در شهر با مشکل مواجه شده است، اظهار کرد: در بعضی مناطق به دلیل 
انجام پروژه های عمرانی، ترافیک سنگین تر اســت که این موضوع باید پیگیری شود تا در آستانه نوروز طرح ها 
انجام و مسیر برای عبور و مرور باز شــود.وی با اشاره به ساماندهی مشاغل شــهری افزود: موزاییک سازان و 
سنگ تراش ها در غرب اصفهان حضور داشتند که کارگاه های آن ها آزادسازی شد و از منطقه بیرون رفتند اما در 
محدوده بختیار دشت اجازه فعالیت ندارند که الزم است وضعیت آن ها ساماندهی و مشکالتشان رفع شود.عضو 
کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اســالمی شهر اصفهان گفت: در شرق اصفهان کوره های 
آجرپزی وجود داشت اما در خصوص این منطقه هنوز با مردم توافق نکرده ایم و حق و حقوق آن ها پرداخت نشده 
است که این وضعیت باید سامان یابد.وی با اشاره به فعالیت دست فروشان در ملک شهر گفت: ترافیک زیادی 
در این نقطه از شهر ایجاد شده که باید ساماندهی شود تا عبور و مرور مردم انجام و فرصتی برای ارائه خدمات به 

این افراد در مکانی ویژه فراهم آید.

مشارکت 3 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در پروژه های سال آینده
ابوالفضل قربانی در نطق میان دستور هفتادوهشتمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر اصفهان، با تبریک 

اعیاد شعبانیه اظهار کرد: طبق روال هر ماه، جمعه هفته قبل جلسه ای با نمایندگان اصفهان در مجلس، فرماندار و 
شهردار داشتیم که موضوع جلسه این ماه، مربوط به اقتصاد شهری و افزایش موثر مشارکت بخش خصوصی در 
موضوعات اداره شهر بود.وی افزود: بررسی چنین موضوعی، حاکی از این است که مدیریت شهری در آینده باید 
برای مشارکت بخش خصوصی در امور اهتمام جدی تر به خرج دهد و از سرمایه آن برای انجام پروژه ها استفاده 
کند، البته در این مسیر سختی ها و موانع وجود دارد که باید برطرف شود.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ رقم مربوط به عوارض و تراکم ساختمانی به ۲۵ درصد کل بودجه تقلیل یافته، در حالی 
که این رقم زمانی ۸۰ درصد بوده است.وی تصریح کرد: عدد سه هزار میلیارد تومان مشارکت بخش خصوصی 
در پروژه های سال آینده خوب است، اما نباید خود را به این عدد محدود کنیم تا هر مقدار که می شود، استفاده 
از این ظرفیت صورت گیرد.قربانی با تاکید بر استفاده از بخش خصوصی در پروژه های بزرگ شهر همچون قطار 
شهری خاطرنشان کرد: در مدیریت شهری همه مصمم هستند که دهه فجر ۱۴۰۳ خط دوم قطار شهری افتتاح 
شود و بی شک با همتی که وجود دارد این اتفاق خواهد افتاد؛ البته متولیان امر باید نسبت به این موضوع اهتمام 
داشته باشند و ما نیز در شورای اسالمی شهر هرچه در توان داشته باشیم برای تحقق این موضوع به کار خواهیم 
گرفت، همان طور که بودجه قطار شهری را در سال ۱۴۰۲ برای همین منظور افزایش دادیم.وی با بیان اینکه چالش 
بزرگ مدیریت شهری در روزها و سال آینده ترافیک است، گفت: زیرساخت های موجود شهر اصفهان پاسخگوی 
حجم زیاد خودروها نیست؛ اما نمی توان جلوی خودروساز را گرفت و مقابل مردم برای خرید خودرو نیز سد ایجاد 
کرد، بنابراین شیوه های مدیریت ترافیک را باید تغییر داد، در این راستا نیازمند جدیت، نظم و دانش هستیم و 
بی توجهی به این مسائل وضعیت را بدتر کند.قربانی خاطرنشان کرد: انتظار می رود که پلیس راهور در مباحث 
ترافیکی حضور پررنگ تری داشته باشد و از نیروی انسانی آموزش دیده استفاده کند، در بعضی ساعات روز که 
پرترافیک است پلیس راهور شاید در تغییر شیفت باشد و مشکالتی در همان ساعت ایجاد شود.وی تاکید کرد: 
مسئول کنترل ترافیک در شهر، پلیس راهور است و تهیه زیرساخت ها و مقدمات کار برای بهبود وضعیت ترافیک 
بر عهده شهرداری است،بنابرابن امیدواریم یکی از موضوعات اصلی ستاد نوروزی مربوط به ترافیک شهر باشد و 

نتایج خوبی را شاهد باشیم.

مسئوالن برای رفع مشکالت مردم تالش کنند
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مردم از انقالب راضی هستند؛ اما مسئوالن باید برای رفع مشکالت آن ها 
تالش کنند.محمدرضا فالح اظهار امیدواری کرد: ســال آینده همه مدیران استانی و شهری به محرومان توجه 
بیشتری داشته باشند، به ویژه آن ها که به واسطه خشکسالی مشکالت عدیده ای دارند و بیشترین تخفیف ها 
در شــهرداری باید برای مردم فراهم شود.عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: ادعاهایی وجود دارد که 
برخی افراد در شهرداری و ســازمان های مرتبط تحت عناوین مختلف مانند انعقاد قراردادهای کذایی و بی اثر از 
بیت المال سوءاستفاده می کنند که اگر این موارد ثابت شود، با این افراد برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد 
گرفت.وی با انتقاد از بعضی اقدامات شهری خاطرنشان کرد: مردم بسیار با فرهنگ هستند و می دانند استفاده 
از حمل ونقل عمومی هم به نفع مردم و شهر است و برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا موثر است؛ اما باید بستر 
استفاده از حمل ونقل عمومی برای همه فراهم شود تا همه اقشار از آن استفاده کنند.فالح افزود: شهرداری باید 
 حفاری ها را در روزهای پایانی سال تعطیل کند و ترمیم ترانشه ها را انجام دهد تا مشکالتی برای مردم و گردشگران

 ایجاد نشود.

مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان گفــت: به منظور 
استانداردسازی و ایمن سازی معابر اصلی و فرعی 
سطح ناژوان، عملیات خط کشی معابر، نصب عالئم 
و تابلوهای ترافیکی در ســطح ایــن منطقه انجام 
می شود.به گزارش ایمنا، مهدی قائلی با بیان اینکه 
خط کشــی طولی یا محوری معابــر منطقه ناژوان 
با هدف ایمن ســازی معابر، روان سازی ترافیک، 
تفکیک خطوط عبوری و کاهش تصادفات رانندگی 
انجام خواهد شد، اظهار کرد: جانمایی و نصب تابلوها 

و چراغ های راهنمایی نیز در دستور کار اداره ترافیک 
مدیریت ناژوان قرار دارد.

وی با اشــاره به تشــکیل اداره ترافیک در مدیریت 
ناژوان افــزود: افزایش ضریب ایمنی، تســریع و 
تسهیل در تردد خودروها و ســاماندهی ترافیک از 
مهم ترین اهداف اجرای ایــن طرح ها تا قبل از ایام 
نوروز ۱۴۰۲ اســت.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان 
افزود: اجرای این طرح بنا به درخواست شهروندان 
و معتمدان محلی همزمان با فرارسیدن ایام نوروز 
و افزایش اســتقبال شــهروندان و گردشــگران از 
مراکز تفریحی و گردشگری و پارک جنگلی ناژوان 
بوده است.وی با اشــاره به هزینه ۹ میلیارد ریالی 
اجرای این پروژه ادامــه داد: در این طرح، عالئم و 

تابلوهایی که نیاز به استانداردسازی یا تعویض دارد، 
شناســایی و فعالیت های الزم برای مناسب سازی 
آنها انجام می شــود.قائلی گفت: در این طرح که با 
همکاری شرکت فنی مهندســی نیک اندیش اجرا 
می شود، تابلوهای اخطاری، تابلوهای اسامی معابر، 
تابلوهای هدایت مسیر، نرده های ایمنی، چراغ های 
راهنمایــی و رانندگی و مینی نیوجرســی ها مرمت 
و بهسازی می شود.وی خاطرنشــان کرد: عالوه بر 
رسیدگی و ســاماندهی عالئم و تابلوهای ترافیکی، 
اقداماتی از قبیل رنگ آمیزی سرعت گیرها، خطوط 
عابر پیاده، اصالح تابلوهای هدایت مسیر و جانمایی 
ســرعت گیرها به صورت مســتمر رصد و عملیاتی 

خواهد شد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

ایمن سازی معابر ناژوان تا نوروز 1402

نوروز و رمضان، با شبکه اصفهان
صداوسیمای مرکز اصفهان برنامه های متنوعی را برای پخش در نوروز سال ۱۴۰۲و ماه مبارک رمضان 
تدارک دیده اســت.بنابر اعالم روابط عمومی صداوســیمای مرکز اصفهان، در آستانه سال تحویل 
برنامه »زنده رود« به صورت زنده به مدت ۳۰۰ دقیقه به تهیه کنندگی محمدعلی طالقانی میهمان هم 
استانی های اصفهانی خواهد بود.ویژه برنامه زنده »بهار در بهار« با حضور میهمان کارشناس و پخش 
وله به تهیه کنندگی رضا قاضی به مدت کل ۱۱۷۰ دقیقه از شبکه اصفهان و شبکه شما پخش می شود.

همچنین ویژه برنامه »اصفهان امروز« به مدت ۲۱۰ دقیقه و ویژه برنامه »ســفرنامه« با ســاختار 
مســتند به مدت ۲۴۰ دقیقه با موضوع ســفر به شهرستان های اســتان نوروز روی آنتن می رود.

اصفهانی ها می توانند بیننده مجموعه طنز ۲۶ قســمتی »طعم طمع« هم باشــند که به سفارش 
معاونت سیمای مراکز استان ها در اصفهان برای پخش از شبکه های سراسری تولید شده است.

همانند سال های گذشته به مناســبت ماه مبارک رمضان ویژه برنامه »یک شهر ضیافت« در زمان 
افطار به صورت زنده به تعداد ۳۰ برنامه و هر برنامه ۹۰ دقیقه به تهیه کنندگی حسین حقیقت برای 
کمک به آزادی محکومان مالی روی آنتن می رود.ویژه برنامه »بهشت اجابت« ویژه سحر نیز در ۳۰ 
برنامه و هر برنامه به مدت ۹۰ دقیقه به تهیه کنندگی رسول زارعی و »جزء خوانی قرآن« از آستان 
امامزاده نرمی دولت آباد و حرم امامزاده هالل بن علی )ع( آران و بیدگل هر روز صبح و عصر به مدت 

۶۰ دقیقه، به طور زنده پخش می شود.
معاونت صدای مرکز اصفهان برنامه ویژه تحویل سال به مدت ۱۲۰ دقیقه، »نوروز در جبهه«، »لبخند 
ایرانی«، »مسابقه نصف جهان«، »رندانه«، »ســفره خانه«، »مسیر سالمت«، »پیام اصفهان« و 
پخش نمایش های رادیویی را با حال و هوای نــوروز و »دعوتنامه« ویژه افطار، »دربارگاه ملکوت« 
ویژه سحر، »جزء خوانی قرآن« هر روز صبح و عصر، »یک آیه دانایی«، »نکته های ناب«، »روایت 
هجران«، نمایش و دعای افتتاح و مناجات امیرالمومنین را به مناسبت ماه مبارک رمضان تدارک 
دیده است.راه اندازی صفحه نوروز ۱۴۰۲در وب ســایت با قابلیت تور گردشگری مجازی، برگزاری 
پویش »نوروز و کرونا«، معرفی اماکن گردشگری و دیدنی شهرستان های استان اصفهان، معرفی 
برنامه های نوروزی رادیو و تلویزیون اصفهان، معرفی اماکن تاریخی و دیدنی کمتر دیده شده شهر 
اصفهان، معرفی برخی از آداب و رســوم مردم اصفهان در ایام نوروز از برنامه های معاونت فضای 
مجازی است.تهیه و پخش خبر و گزارش های ویژه از برنامه های خیریه های استان، اهدای خون 
و ... با هدف ایجاد نشاط معنوی در بخش های مختلف خبری رادیویی و تلویزیونی از برنامه های 

معاونت خبر مرکز اصفهان است.

برگزاری ویژه برنامه »مثبت ۹« در فرهنگسرای کوثر اصفهان
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از آغاز سلسله نشست هایی دورهمی تحت عنوان »برنامه مثبت 
۹« ویژه دختران ۹ تا ۱۳ سال با موضوع مسائل اعتقادی و تربیتی خبر داد.به گزارش ایمنا، هوشنگ 
نظری پور اظهار کرد: ساکنان شهرها، امروزه نه به دلیل تناسبات فرهنگی و اجتماعی، بلکه با هدف 
استفاده از تسهیالت و خدمات شهری دور یکدیگر جمع و بر این اهداف متمرکز شده اند.وی افزود: 
بر این اساس، علت قرارگیری گروه های مختلف فرهنگی و اجتماعی در کنار همدیگر، بیشتر به دلیل 
برخورداری از خدمات و فارغ از تناسب های فرهنگی بوده که این موضوع به نوعی فرهنگ شهروندان 

را تحت الشعاع قرار داده است.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان افزود: به منظور توقف این روند، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی 
شهری و فرهنگی، تمرکز بر ارتقای فرهنگی شهرها و دستیابی به پایداری فرهنگی، تنوع فرهنگی، 
هویت و شــخصیت فرهنگی اســت.وی ادامه داد: در این راســتا منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان 
ویژه برنامه ای دورهمی را برای دختران ۹ تا ۱۳ با عنوان »مثبت ۹« در فرهنگسرای کوثر این منطقه 
به صورت منظم برگزار کرده است.نظری پور خاطرنشــان کرد: این برنامه فرهنگی از  هفتم اسفند 
با حضور حجت االسالم و المسلمین علی خوش قامت در فرهنگســرای کوثر منطقه ۱۵ شهرداری 

اصفهان آغاز و به صورت متناوب هر ماه، دو جلسه برگزار خواهد شد.

اخبار

ظرفیت پارکینگ های مرکزی 
 شهر در نوروز 1402 

افزایش می یابد

خبر روز

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از افزایش 
ظرفیت پارکینگ خودروها در هسته مرکزی 
شــهر در ایام نوروز ۱۴۰۲ خبر داد.به گزارش 
ایمنا، محمد باقر کالهدوزان بــا بیان اینکه 
بیشترین اماکن گردشگری و توریستی شهر 
اصفهان در هســته مرکزی شــهر واقع شده 
است، اظهار کرد: با توجه به حجم سفرهای 
نوروزی هر ســاله در مرکز شــهر و محدوده 
میدان امام )ره( با مشــکل کمبود پارکینگ 
مواجه هســتیم.وی افزود: با توجه به وجود 
ادارات، مراکز خرید و آثار تاریخی جاذب سفر 
که باعث تراکم ترافیکی باال در معابر به ویژه 
ایام پایانی ســال می شــود، افزایش تعداد 
و ظرفیــت پارکینگ ها می توانــد به کاهش 

مشکالت ترافیکی کمک کند.
مدیــر منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان 
تصریــح کــرد: ظرفیــت پارکینگ هــای 
عمومــی ســطح منطقــه ســه در حــال 
حاضــر حــدود ۶۵۰۰ دســتگاه اســت 
 که بــا توجه بــه ایــام پایانی ســال جهت

 رفاه حال شــهروندان و مســافران نوروزی 
۱۴۰۰ دستگاه به ظرفیت پارکینگ های منطقه 
اضافه می شــود؛ البته ظرفیت پارک بیش 
از ۳۵۰ دســتگاه خودرو به صورت دائمی و 
۱۰۵۰ دستگاه به صورت موقت در نظر گرفته 
شده است.وی ادامه داد: پارکینگ عمومی 
سنبلســتان واقع در خیابــان عبدالرزاق به 
صــورت طبقاتی و با ظرفیت ۳۵۰ دســتگاه 
خــودرو در حــال افتتــاح برای رفــاه حال 

مسافران نوروزی در ایام عید است.
کالهدوزان با بیان اینکه خیابان استانداری 
نیز یکی دیگر از نقاطی اســت که همیشه با 
مشکل کمبود پارکینگ و ترافیک مواجه بوده 
اســت، گفت: ظرفیت پارک ۲۵۰ خودرو در 
پارکینگ خصوصی به صورت زمین مسطح 
واقــع در خیابــان اســتانداری در مجاورت 
بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( به منظور 
توسعه ظرفیت ها پارکینگ محدوده مرکزی 

شهر برای ایام نوروز فراهم شده است.

دومین نمایشگاه گروه هنری پیکره با محوریت ساخت سردیس شخصیت های اسطوره ای شاهنامه، تا هشتم اسفندماه در گالری »اکنون« اصفهان برپاست.
احسان ضیاء، کیوریتور نمایشگاه گروه هنری پیکره در گفت وگو با ایسنا و با اشاره به اینکه ۱۲ ماکت در این نمایشگاه ارائه شده اند، اظهار کرد: هر هنرمند برای 
ارائه اثر خود در این نمایشگاه، ابتدا یکی از شخصیت های شاهنامه فردوســی بزرگ را انتخاب کرده و بر اساس اشعار و متون موجود و همچنین با توجه به 
خالقیت خود، کاراکتری را خلق کرده و در حین نمایشگاه نسبت به ساختن ســردیس آن شخصیت اقدام می کند که مخاطبان نیز مراحل ساخته شدن این 
کاراکترها را تماشا می کنند.وی ادامه داد: این سردیس ها در یک و نیم برابر مقیاس انسانی و در اندازه شهری ساخته می شوند و با توجه به کیفیت آثار، برای 
نصب آن ها در مکان های مختلف شهر در پی رایزنی با شهرداری یا اسپانسر نیز خصوصی هستیم. سرپرست گروه هنری پیکره گفت: اولین ورک شاپ)کارگاه 
آموزشی( گروه هنری پیکره، ارائه اثر از روی مدل زنده بود و استودیو ویزیت دومین نمایشگاه این گروه هنری است که هنرمندان نقاش، طراح و گرافیست 
در آن حضور دارند و همگی نیز در زمینه مجسمه سازی دارای سابقه هستند. عالقه مندان برای تماشای این آثار می توانند تا ۸ اسفندماه)امروز( از ساعت ۱۰ 

تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ به گالری اکنون، واقع در اصفهان، پل مارنان، پالک ۱۵۳ مراجعه کنند.

نمایش سردیس اسطوره های شاهنامه در گالری اکنون

نقش بر بلور  از 
مشاغل شهر اصفهان

نقاشی روی بلور و شیشه، حرفه ای 
اســت که در آن بلور خام با افزودن 
طرح هــا و نقش هــای رنگــی، 
زیبایی دوچنــدان پیدا می کند. در 
این حرفه، نقش مورد نظر توســط 
اســتادکاران روی بلور خام ایجاد 
می شــود و پس از خشک شــدن 
رنگ در کوره هــای مخصوص قرار 

می گیرد تا رنگ آن تثبیت شود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مسیر زآینده؛ بزرگ ترین گردهمایی شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت فوالد کشور با حضور معاون رییس جمهور و با حمایت فوالدمبارکه برگزار شد

رونمایی از استراتژی و سیاست های نوآوری فوالد مبارکه

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نیز در جشــنواره و 
نمایشگاه ملی »مسیر زآینده« اظهار کرد: باید نگاه ما در کشور نگاهی متفاوت 
شود و در همه عرصه ها نظیر تولید، خرید، فروش و حتی مدیریت و حکمرانی 
سازمانی، نوآوری را جاری کنیم. همچنین مدیران صنعتی باید به دنبال نوآوران 
و شرکت های دانش بنیان بروند. عالوه براین صنایع باید به سمت شرکت هایی 
بروند که نیروهای دانشــی و دانش، ارزش اصلی آن ها هستند. نکته دیگر 
این اســت که باید نگاه از بنچ مارک ها و گام نهادن در مســیر آن ها به سمت 
تولید با محوریت نوآوری باشد.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
جشنواره و نمایشگاه ملی »مسیر زآینده« به منظور تولید با محوریت نوآوری 
برگزار می شود تا با افزایش همکاری ها و کمک شرکت های دانش بنیان، این 
اتفاقات مهم در فوالد مبارکه، اســتان اصفهان و کشور رقم بخورد تا بتوانیم به 
قطب نوآوری در منطقه تبدیل شویم.طیب نیا گفت: بشر از گذشته آرزوی های 
زیادی داشته و با تالش مداوم، بسیاری از آن ها را محقق کرده ولی یکی از این 
آرزوها دسترسی به علم کیمیا بود که هنوز کسی به آن دست پیدا نکرده است. 
دانشــمندان بزرگی مثل جابربن حیان، ابوریحان بیرونی که از دانشمندان 
بزرگ به شمار می آیند از جمله افرادی بودند که به این مهم دست پیدا نکردند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: ادعای ما این است که آرزوی علم کیمیا 
در فوالد مبارکه محقق شد چرا که امروز تبدیل سنگ آهن به محصوالت ویژه 
ازجمله ورق زنگ نزن و محصوالت ظریف پزشکی ازجمله پیچ های ایمپلنت 
با ارزش افزوده ای بالغ بر 34 هزار برابری به عنوان یکی از آرزوهای بزرگ بشر 
در فوالد مبارکه محقق شده و این چیزی نیست جز کیمیاگری و اکسیری به 

نام نوآوری که ارزش آفرینی می کند.
طیب نیا اظهار کرد: فوالد مبارکه امروز به خودکفایی باالی ۹0 درصد در تامین 
داخلی تجهیزات رســیده  و درصدد توســعه نوآوری اســت؛ تداوم این روند 
تضمین کننده رشد و پیشرفت این شرکت خواهد بود؛ صنعت فوالد کشور در 
سال های آینده از بسیاری از مزایای کنونی برای تولید فوالد بهره مند نخواهد 
بود، بنابراین فــوالد مبارکه در گام دوم خود برای تغییــر نگاه و تغییر رویکرد 
برنامه دارد.وی در ادامه گفــت: در فوالد مبارکه به دنبــال تحول در نگاه ها و 
رویکردها هستیم که در حوزه توسعه کمی، فوالد مبارکه سال ها تالش کرد تا 
به ظرفیت نامی خود برسد تا به امروز که این شرکت به بیش از 10میلیون تن 
تولید فوالد در کشور رسیده است. فوالد مبارکه به دستاوردهای خوبی رسیده 
ولی سوال این است که آیا با توجه به رقابت های موجود فوالد مبارکه با ادامه 
این روند می تواند همواره پیشتاز بماند.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: در کشور ما بیش از 100میلیون تن مجوز ایجاد کارخانه وجود دارد که البته 
تا 13 یا 14 سال آینده چالش هایی نظیر مواد اولیه گریبان گیر صنعت فوالد 
می شــود همچنین محدودیت های دیگر نظیر انرژی از جمله گاز و افزایش 

قیمت آن ها نیز مزید بر علت می شود. عالوه بر این موضوع حمل ونقل نیز به 
عنوان پاشنه آشیل صنعت فوالد موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه 
قرار گیرد.طیب نیا خاطرنشان کرد: انقالب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال، 
الزامات محیط زیستی، نیروی انسانی و... از جمله مسائل دیگری است که 

به عنوان چالش های صنعت فوالد کشور شناخته می شود.
وی ادامــه داد: هدف گذاری فــوالد مبارکه از تولید 25 میلیــون تن فوالد به 
درآمدزایــی 15 میلیارد دالر در چشــم انداز آینده تغییر پیدا کرده که شــامل 
سرمایه گذاری در کسب وکارهای جدید است. امروزه تجهیزات یک صنعت 
شاخصی نیســت که آن صنعت را با دیگر صنایع متمایز کند بلکه تخصص و 
دانش نیروی انســانی، آن صنعت را متمایز می کند، بنابراین باید به سمت 

نوآوری باز و سرمایه گذاری در شرکت های دانشی برویم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: اگر می خواهیم موتور محرکه صنعت 
بمانیم باید در حوزه های مختلف دانش بنیان نیز پیشــرو و پیشــران باشیم 
و به همین خاطر فوالد مبارکه باید به شــرکتی دانشــی تبدیل شــود. تولید 
فوالد زنگ نزن نزدیک شــدن به یک شــرکت دانشی اســت که با توجه به 

محدودیت های شدید و با استفاده از ظرفیت های موجود محقق شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: خصوصی سازی مسئله ای مورد 
توجه در کشور است که رهبر انقالب در مورد درک نشدن صحیح آن در دیدار 

اخیر با صنعتگران انتقاداتی را بیان کردند.

روح ا...دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رییس جمهور در جشــنواره و نمایشــگاه ملی 
»مسیر زآینده« اظهارکرد: فوالد مبارکه با یک نگاه واقع نگرانه 
وارد عرصه نوآوری شده که در این زمینه همکاری های خوبی 

با دانشگاه ها در حال پیگیری است.
معاون علمی، فناوری و اقتصــاد دانش بنیان رییس جمهور 
گفت: امــروز در صنعت فــوالد یک مــاده خــام تبدیل به 
محصوالتی با ارزش باال می شــود که در این راســتا اقتصاد 

دانش بنیان با فکر و ایده نتایج خوبی را به ارمغان می آورد.
دهقانی فیروزآبادی خاطرنشــان کرد: در بسیاری از معادن، 
گاهی نیروی انسانی غیر متخصص به کار گرفته می شود که 
به عبارتی ســود آن منفی اســت چرا که ثروت کشور در حال 
فروش است. اما برعکس در شــرکت هایی که محصوالتی 
پر ارزش از نظر اقتصــادی نظیر محصوالت پزشــکی تولید 
می شــود، نقطه ارزش تبدیل علــم به نوآوری اســت که با 

تجهیزات روز این کار انجام می شود.
وی تصریح کرد: شرکت های بزرگ و موفق نظیر فوالد مبارکه 
برای پیشــتازی در بازار رقابت به ســرمایه گذاری خطرپذیر 
می پردازند که در این زمینه فعالیت های توســعه ای خوبی 
را انجام داده است تا در نهایت ثمرات خوبی را برای کشور به 

ارمغان آورد.
دهقانــی فیروزآبادی ادامــه داد: معاونت علمــی، فناوری 
و اقتصــاد دانش بنیان ریاســت جمهوری متعهد اســت که 
با بیش از 100 ابزار ارزشــمند خود از زنجیــره ارزش حمایت 
کند. بــه همین خاطر از فــوالد مبارکه درخواســت داریم که 
ســرمایه گذاری های خود را در این زمینه افزایش دهد؛ چرا 
که این سرمایه گذاری ها باعث افزایش امیدواری در جامعه 

می شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصــاد دانش بنیان رییس جمهور 
اظهار کرد: ســرمایه گذاری خطرپذیر باید در دانش بنیان ها 
به معنای واقعی خطرپذیر باشد و از سوی دیگر شرکت های 
دانش بنیــان نیز باید تالش کننــد تا با عرضه فنــاوری که با 
استفاده از مغز مولد نیروی دانشی انجام می شود به صنایع 

کمک کنند.
وی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان به خاطر ارزش آفرینی 
با سرمایه گذاری داخلی توســعه های مورد نیاز خود را انجام 
می دهند بــه همین خاطــر ســرمایه گذاری خطرپذیر برای 
شرکت های ضعیف تر و همکاری های با شرکت های قوی تر 
برای بالندگی بیشتر ایران در دســتور کار زیست بوم فناوری 

قرار بگیرد.

نمایشــگاه ملی »مســیر زآینده« با حضور معاون رییس جمهور، اســتاندار اصفهان، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و جمعی از مدیران و مســئوالن کشوری و استانی روز 

شنبه، 6 اسفندماه 1401 در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان افتتاح شد.

این جشنواره بزرگ ترین فرصت برای تعامل شرکت های دانش بنیان و فعالین زیست بوم نوآوری با فوالد 
مبارکه است. در بخشی از برنامه ها، بستری برای برقراری ارتباط و آشنایی این شرکت ها با یکدیگر و فعاالن صنعت 

فوالد مهیا شد تا به نحوی شبکه سازی فعاالن دانش بنیان  نیز در این رویداد انجام شود.

نوآوری؛ اکسیر و کیمیایی است که در فوالد مبارکه ارزش آفرینی می کندفوالد مبارکه با یک نگاه واقع نگرانه وارد عرصه نوآوری شده است

حمایت تام و تمام فوالدمبارکه از شرکت های 
دانش بنیان

در حاشیه جشنواره و نمایشگاه ملی »مسیر زآینده«          آزاده فرهنگمند
خبرنگار »زاینده رود« با »عباس اکبری محمدی« 
معاون سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه اصفهان هم گفت و گویی داشت که در 

ادامه آن را می خوانید:
* هدف شرکت فوالد مبارکه از برگزاری این نمایشگاه و جشنواره و سرمایه گذاری 

در آن چه بوده است؟
شــرکت فوالد مبارکه با توجه به رویکرد جدیدی که در زمینه توسعه نوآوری باز در 
گروه فوالد داشته است، اقدام به تاسیس یک شــرکت جدید برای پشتیبانی از 
فناوری های نوین در صنعت فوالد و در کنار آن کســب و کارهای جدید دیگر کرده 
است.این شرکت که به طور مختصر »ام اس تید« نامیده می شود وظیفه هماهنگی 
و عملیاتی کردن این استراتژی های جدید فوالد مبارکه را دارد. برنامه گروه ما این  
اســت که تا ســال آینده حدود 800 میلیارد تومان در جنبه های مختلف مرتبط با 
نوآوری در زمینه های مختلف سرمایه    گذاری کنیم که در نهایت این سرمایه  گذاری 
منجر به توسعه نوآوری های شرکتی و توسعه نوآوری های مرتبط با زنجیره فوالد و 
نوآوری های مرتبط با محصوالت می شود. الزم به ذکر است که شرکت پشتیبانی و 
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه به عنوان راهبر زیست بوم نوآوری فوالد مبارکه، 
گسترش هر چه بیشتر این زیســت بوم را در جهت رشد و شکوفایی صنعت فوالد 
کشور و تالش برای کسب دانش فنی فناوری های مربوط به این صنعت سرلوحه 

کار خود قرار داده است.
*برآورد شما از این سرمایه گذاری چیست؟

در واقع این زمینه ای که گروه ما وارد آن شده، در نهایت باعث رشد و توسعه هر چه 
بیشتر فوالد مبارکه در فرآیند اســتراتژی و سیاست های نوآوری فوالد مبارکه می  
شود و گامی برای ورود به افق های کسب و کار جدید را فراهم می کند تا بتوانیم با 
شناســایی این افق های جدید، زمینه برای توسعه گروه فوالد مبارکه را هم فراهم 
کنیم که  زمینه های این فعالیت عبارتند از:توسعه زیست بوم نوآوری که متشکل 
از شتاب دهنده ها، صندوق های سرمایه گذاری، مرکز نوآوری دانشگاهی، نوآوری 
شهری و مراکز نوآوری صنعتی اســت  و به عنوان بستر اصلی نوآوری باز و توسعه 

یافته به کار گرفته خواهد شد.
سرمایه گذاری خطر پذیر که شرکت »ام اس تید« برای رشد فناوری های مرتبط 
با صنعت فوالد اقدام به سرمایه گذاری بر روی شــرکت های فناور، دانش  بنیان 
و هســته های تحقیقاتی می  کند.فناوری و نوآوری؛ گروه فوالد به طور پیوســته 

فناوری ها و نوآوری های جهانی مرتبط با صنعت فوالد را رصد می کند.
کســب و کارهای نوین؛ گروه ما در تالش اســت با حفظ محوریت صنعت فوالد، 

فرصت کسب و کارهای نوین را بر پایه روند روز دنیا شناسایی کند.
*در حوزه اشتغال زایی چه بازخوردی را پیش بینی می کنید؟

یکی از محورهای این ســرمایه گذاری که در حال حاضر در دست اقدام است، به 
کارگیری تیم های دانش بنیان و تیم های عالقه منــد به زمینه های دانش محور 
مرتبط با زنجیره فوالد و حتی زنجیره های نزدیک به صنعت فوالد است و درتالشیم 
که این گروه ها و تیم ها را جذب و مورد استفاده و حمایت قرار بدهیم. برنامه ما این 
است که تا ســال آینده نزدیک به دو هزار اشتغال دانش بنیان در این اکوسیستم 

ایجاد کنیم.
*سهم فوالد مبارکه در اجرای این نمایشگاه چقدر بوده است؟

کل این نمایشگاه و رویداد که شاهدش هستیم برای یکپارچه کردن اکوسیستم 
نوآوری فوالد مبارکه اســت که توسط شرکت پشــتیبانی و فناوری فوالد مبارکه 
برنامه ریزی و مدیریت شده ؛ در واقع صد در صد این برنامه با مدیریت گروه فوالد 
مبارکه انجام می شود. البته الزم به ذکر است که با مشارکت و همکاری سازمان هایی 
از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی، معاونت علمی ریاست 
محترم جمهوری که همانند اضالع مختلف در کنار یکدیگر مشغول به کار هستند و در 

این رویداد بزرگ ما را همراهی و همکاری می کنند، انجام شده است. 
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