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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رد پای شهدا در میراث فرهنگی ناملموس کشور؛

»اصفهان« بر بلندای قله میراث ایثار

چالش های سپاهان در دوره 
پسا»محرم«؛

روزهای خاکستری 
طالیی ها

پاسخ معاون شهردار اصفهان 
به حاشیه های اجرای طرح 
جدید جمع آوری پسماند تر

استان اصفهان ظرفیت 
تبدیل به قطب هوش 
مصنوعی کشور را دارد

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

پوشش بیمه ای ۶۷00 
 هنرمند صنایع دستی

 در اصفهان

اجرای طرح 
استانداردسازی 
 34 واحد اقامتی
 و پذیرایی اصفهان

 روستایی خوش آب و هوا در »نطنز« 
که مناسب برای سفر در فصل گرماست؛

طعم خوش زندگی با گشت و گذار در»طامه«

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

رشد قارچ گونه ضایعات فروشی ها در حاشیه شهر
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رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک شهرستان اصفهان:
قانون های دستوری تاثیر گذار نیست

سخنگوی اورژانس استان اصفهان اعالم کرد:
غرق شدن 5 اصفهانی در یک روز

میان بر خطرناک

با گران شدن مصالح ساختمانی برخی از سازندگان برای کاهش قیمت ساخت 
به استفاده از مصالح ساختمانی ارزان قیمت روی آورده اند کاری که ایمنی 

ساخت و ساز  و عمر ساختمان ها در اصفهان را به شدت کاهش می دهد؛
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انتقاد  نهادهای حقوق بشری از سفر »بایدن« به عربستان  
به نقل از وبگاه سعودی لیکس، ۱۳ نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه ای مشترک تاکید کردند 
که سفر بایدن به ریاض و دیدار وی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، می تواند مشوقی تازه برای 
تشدید سیاست سرکوبگرانه آل سعود فراهم کرده و همچنین به رژیم سعودی برای فرار از مجازات 
و بازخواست کمک کند.در این بیانیه آمده است: دولت بایدن باید پیش از این سفر، تعهدات الزم 
حقوق بشری را به صورت واضح و ملموس از مقامات سعودی دریافت کند، چرا که در غیر این صورت 
ریاض به اعمال خشونت بیشــتر علیه مخالفان خود ترغیب می شود.این ۱۳ نهاد حقوق بشری از 
ررییس جمهور آمریکا خواســتند پیش از ســفر به ریاض، با حامیان حقوق بشر عربستانی که در 
خارج از این کشور اقامت دارند، دیدار کرده و از آزادی مخالفان بازداشت شده اطمینان حاصل کند.

در همین رابطه، الما فکیه مدیر بخش خاورمیانه ســازمان دیده بان حقوق بشر، گفت: بایدن باید 
بداند که دیدار وی در کسوت رییس جمهور آمریکا با مقامات خارجی، می تواند خواسته یا ناخواسته 
پوششی مشــروع برای اقدامات آنها فراهم کند.وی افزود: دیدار بایدن با محمد بن سلمان بدون 
تعهدات حقوق بشری، رهبران سعودی را در این اعتقاد راسخ تر می کند که نقض جدی حقوق بشر 

هیچ عواقبی ندارد.

رییس جمهور تایوان:
 تسلیم فشار چین نخواهیم شد

تسای اینگ ون، رییس جمهور تایوان گفت: این جزیره مانند اوکراین، مصمم به دفاع از خود بوده و 
مطمئن است که این عزم متحدان دموکراتیک را پیرامون آرمان ما متحد خواهد کرد.تایوان طی دو 
سال گذشته با فشارهای نظامی و دیپلماتیک فزاینده ای در راستای تسلیم شدن در برابر ادعاهای 
حاکمیتی چین همچنان که همســایه غول پیکر تایوان، این جزیره را جزو سرزمین خود می داند، 
مواجه بوده است.وضعیت اسفناک اوکراین همدردی گسترده ای را در تایوان برانگیخته و بسیاری 
شباهت هایی را بین وضعیت این کشور و تهدیدی که دولت تایپه آن را از ناحیه چین تشخیص داده 
اســت، می بینند. تایوان به تحریم های غرب علیه روسیه پیوسته است.تسای اینگ ون در جریان 
یک سخنرانی از پیش ضبط شده در اجالس دموکراسی کپنهاگ گفت که حمله روسیه به اوکراین 
بار دیگر نشان داد که »این رژیم ها« از پیگیری اهداف توسعه طلبانه خود دست نخواهند کشید.او 
بدون ذکر مستقیم نام چین افزود: همچنان که ما تصاویری از جنایات انجام شده در آن سوی جهان 
علیه یک دموکراسی دیگر واقع در خط مقدم توسعه طلبی اقتدارگرا را تماشا می کنیم، می خواهم 

تاکید کنم که تایوان نیز مانند اوکراین، تسلیم فشار نخواهد شد.

دلجویی 555 میلیون یورویی استرالیا از فرانسه
 دولت جدید اســترالیا بر سر مبلغ غرامت فســخ قراردادی با فرانسه که ســال گذشته به صورت 
یک طرفه از ســوی کانبرا صورت گرفت، به توافق رسید.استرالیا سال گذشته به صورت یک طرفه از 
قرارداد چند میلیارد دالری خرید زیردریایی با شرکت کشتی سازی »گروه دریایی« فرانسه خارج 
شد و قراردادی با آمریکا و انگلیس امضا کرد.این اقدام خشم پاریس را به دنبال داشته و یک بحران 
دیپلماتیک بی سابقه را آغاز کرد. خروج استرالیا همچنین خشم چین را هم برانگیخت، کشوری که 
قدرت برتر در حال رشد در منطقه هند-اقیانوسیه است.آنتونی آلبانیز، نخست وزیر جدید استرالیا 
در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد که کشورش با »گروه دریایی« به توافقی »عادالنه و منصفانه« 
برای پرداخت غرامتی به مبلغ ۵۵۵ میلیون یورو دست یافته است.قرارداد ۴۰ میلیارد دالری برای 
خرید زیردریایی های دیزلی میان استرالیا و فرانسه، پس از آن فسخ شد که دولت وقت استرالیا 
قراردادی سه جانبه با آمریکا و انگلیس امضا کرد تا به زیردریایی های هسته ای مجهز شود.آنتونی 
آلبانیز گفت: با توجه به شدت چالش های منطقه ای و جهانی، ضروری است که استرالیا و فرانسه 

بار دیگر متحد شده و از اصول و منافع مشترک خود حفاظت کنند.

  انتخاب های سخت »بایدن« در برابر تاکتیک های هسته ای ایران همچنان بدون پیشرفت و الینحل باقی مانده است؛

بر سر دوراهی تاریک

بیــش از دو دهه سیاســت  واشــنگتن در قبال ایــران با تمــام فراز و 
فرودهایش به شکست انجامیده و صدور قطعنامه علیه ایران در شورای 
حکام آژانس نیز تداوم همین مسیر اشتباه است. این در حالی است که 
بایدن باید در داخل و در میان هم حزبی ها و البته منتقدانش فکری به 
حال وعده توافق با ایران بکند چرا که تا کنون تقریبا هیچ قدم مثبتی در 
این زمینه بر نداشته و با اتفاق موجود و صدور قطعنامه شرایط  در  حال 
بازگشت به روز اول روی کار آمدن وی است. بسیاری از تحلیلگران بایدن 
و تیم او را متهم به ســهل انگاری و بی عملی در برابر توافق با ایران می 
کنند .بیشتر کارشناسان در این زمینه اتفاق نظر دارند و معتقدند حتی 
در صورتی که ترامپ توافق هسته ای را زیر پا نمی گذاشت و کارزار »فشار 
حداکثری« را بر این تحمیل نمی کرد باز هم روابط این دو کشور همچنان 
تیره می ماند. بیانیه اوباما پس از امضای برجام نیز آشکارا بهبود روابط 
آمریکا با ایران و اینکه تهران بازیگر خوبی است را رد می کرد. علی واعظ 
معاون ســابق »مالی« در گروه بین المللی بحران در این رابطه، گفته: 
مســئله غم انگیز در روند توافق ایران و آمریکا این اســت که دو طرف 
قراردادی را دارند و همه پرانتزهای در متن )که برای موضوعات اضافی 
افزوده شده اند( بسته شده اند. وی افزود که دولت بایدن گفته است از 
یک هزار و ۵۰۰ تحریمی که یا با خروج ترامپ از توافق بازگشته اند و یا به 

تازگی توسط وی اعمال شده اند، یک هزار و ۱۰۰ مورد از آنان را لغو خواهد 
کرد.)البته در عمل این مســئله ادعایی بیش نبوده اســت(. سیاست 
سخت دو طرف اما مانع از احیای توافق شده است به ویژه دولت بایدن 
که تمایلی به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی 
ندارد و متاسفانه رییس جمهور آمریکا در دام ترامپ گرفتار آمده است. 
در همین زمینه اخیرا خبرگزاری فرانسه در مقاله ای مدعی شده است 
تاکتیک های هسته ای ایران موجب شده رییس جمهور آمریکا در برابر 
انتخاب های دشواری قرار بگیرد.تشدید تنش ها بین نهاد ناظر هسته ای 
ســازمان ملل و ایران در هفته جاری موجب شده رییس جمهور آمریکا 
جو بایدن در وضعیت ســختی قرار بگیرد.رییس جمهــور آمریکا دوران 
ریاست جمهوری اش را با وعده برای بازگشــت به توافق هسته ای آغاز 
کرد و مذاکرات برای احیای این توافق از ســه ماه پیش بر سر آخرین 
جزییات دچار وقفه شده است.خبرگزاری فرانسه نوشته است: »بدون 
حصول توافق- و با نزدیک تر شدن ایران به زمان گریز هسته ای- بایدن 
در معرض انتخابی سخت قرار گرفته است. او یا باید امتیازات بیشتری 
به تهران بدهد و توســط رقبای جمهوری خواهش در آستانه انتخابات 
میان دوره ای کنگره به ضعف متهم شود و یا باید مرگ مذاکرات را اعالم 
کند.کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در ماه های گذشته، بعد از وقفه در 

مذاکرات وین، به رویه همیشگی خود در متوسل شدن به عملیات های 
روانی روی آوردند.این کشــورها ابتدا با متصل کردن موضوع مذاکرات 
به جنگ اوکراین ادعا کردند که روســیه مانع از پیشبرد گفت وگوها شده 
است.بعد از آنکه »سرگئی الوروف«، وزیر امور خارجه روسیه در جریان 
سفر »حســین امیرعبداللهیان«، وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که 
موضوع درخواست ضمانت مسکو برای همکاری  با ایران پس از اجرای 
کامل برجام مانعی برای ادامه گفت وگوها نیســت، کشورهای غربی به 
برجسته ســازی یک موضوع ایران پرداخته و مدعی شدند درخواست 
تهران برای حذف نام ســپاه پاســداران انقالب اســالمی از فهرســت 
ســازمان های اصطالحا تروریســتی مذاکرات را به بن بســت کشانده 
است.خبرگزاری فرانســه در تحلیل خود تلویحا تاید کرده که مشکالت 
داخلی دولت بایدن یکی از موانع انجام اقدامات الزم از سوی ایران برای 
بازگشت به برجام بوده است. این رســانه نوشته حتی در میان اعضای 
حزب دموکرات که هم حزبی های بایدن هستند هم بعضی ها صبرشان 
را از دســت داده اند.به عنوان مثال، »باب منندز«، رییس  کمیته روابط 
خارجی مجلس سنای آمریکا گفت: »دولت کی می خواهد اذعان کند که 
پیشروی های هسته ای ایران باعث شده بازگشت به برجام سال ۲۰۱۵ 

در راستای منافع راهبردی ایاالت متحده نباشد؟«

در پی صــدور قطعنامه ضــد ایرانی در شــورای 
حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی، تعدادی 
از نمایندگان به این موضوع واکنش نشان دادند.

حسن شجاعی، رییس کمیســیون اصل نود در 
توئیتر نوشت »غرب گرایان به بهانه مردم، کشور را 
تسلیم غرب کردند که نه زندگی مردم بهبود یافت، 
نه تسلیم انتهایی داشــت. البته در این شرایط با 
احیای برجام موافقم، اما نه به هر قیمتی. احیای 
برجام اگر همــراه حفظ عزت ملی نباشــد حتما 
بی فرجام خواهد بود، آنچنان کــه در دولت غرب 
گرایان بود. دوباره نسخه تسلیم نپیچید.« هادی 
بیگی نژاد، نماینــده مالیر هم گفــت: غربی ها و 
صهیونیســت ها آژانس انرژی اتمی را تشــکیل 
داده اند تا زورگویی شــان را در نظم ناعادالنه ای که 
ایجاد کرده اند، قانونی جلوه دهند! بدبخت آن ملتی 
که در مقابل قلدری این هــا تواضع کند. همچنین 

زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی تاکید کرده »با وجود حسن نیت ، شورای 
حکام قطعنامه علیه ایران صادر کــرد. ایران هم 
بخش عمده دوربین ها را قطع کرد و غنی سازی 
را افزایش داد. این اقدام مقتدرانه ایران هزینه را 
برای اینگونه تصمیمات سیاسی و مغرضانه آژانس 
تحت تاثیر صهیونیسم بین الملل زیاد خواهد کرد. 
کمیسیون امنیت مجلس تجدید نظر در مذاکرات 
هسته ای را ضروری می داند.«سیدناصر موسوی 
الرگانی، نماینده فالورجان نوشت:»اگر چه دولت 
مجوز الزم را برای پاسخ به غرب و   آژانس سیاسی    
اتمی  دارد؛ اما مطمئنــا   مجلس   هم آرام نخواهد 
ماند. سران اروپا با اینکه زیر فشار گرانی نفت، عین 
خر در باتالق  هستند؛ اما نوکری صهیونیست ها را 
بر منافع مردم شان مقدم دانسته و خیال می کنند 
ایران از قمپزهای آنها خم به ابرو می آورد«. جلیل 

رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی گفت:»ایــران   در    مذاکرات   
اخیر   اتمی  همچون همیشــه؛ صادقانه با آژانس  
همکاری کرد و همه مــوارد فنی، امنیتی و نظارتی 
حتــی   فراپادمانــی   را رعایت کرد؛ امــا آمریکا و 
کشــورهای اروپایی و آژانس، به جای تالش در 
انجام تعهدات شــان، با صدور قطعنامه؛ انصاف و 

عدالت را در روابط بین الملل به سخره گرفتند.«            

خبر روزواکنش نمایندگان به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام

وز عکس ر

اعتراض 
مسلمانان هند 

اعتراضات مســلمانان هند 
به اظهــارات توهیــن آمیز 
سخنگوی حزب حاکم هند 

درباره پیامبر اسالم )ص(.

 سند همکاری های جامع راهبردی 20 ساله
 ایران و ونزوئال امضا شد

رییس جمهور  صبح شنبه در محل مجموعه تاریخی– فرهنگی سعدآباد به شکل رسمی از »نیکالس 
مادورو« رییس جمهور ونزوئال استقبال کرد. دو رییس جمهور پس ازدیدار و گفت وگو با یکدیگر  اسناد 
مشترک امضا کردند. در این دیدار اسناد همکاری در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نفتی و 
پتروشیمی، گردشگری و همچنین سند ۲۰ ساله در حضور رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسید. وزرای 
امور خارجه، کشاورزی، ارتباطات، علوم و تکنولوژی، حمل و نقل و گردشگری ونزوئال، مادورو را در سفر 
به کشورمان همراهی می کنند.رییس جمهور ونزوئال جمعه شب در نخستین مصاحبه خود با شبکه 
اسپانیایی زبان ایران )هیسپان تی وی( اعالم کرد که در دیدار با آقای رییسی برنامه ها و راهبردهای 
۲۰ سال آینده در قالب نقشه همکاری دو کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.»جواد اوجی« وزیر 
نفت ۱۳ اردیبهشت ماه امسال برای دیدار با مادورو و گفت وگو درباره توافق نامه های تجاری با طارق 
االیسامی، همتای ونزوئالیی خود، به کاراکاس سفر کرده بود.مادورو همچنین در حساب توئیتری خود 
با اشاره به این مالقات سازنده با وزیر نفت کشورمان گفته بود که راه هایی برای تحکیم روابط برادرانه و 

همکاری در مسائل انرژی به بحث گذاشته شد.

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی: 

مجلس تعلیق عضویت ایران در »ان پی تی« را بررسی کند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به قطعنامه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در مورد برنامه هســته ای ایران، گفت: شخصا پیشــنهادم این است که باید در اولین 
فرصت تعلیق عضویت در ان پی تی را در مجلس بررسی کنیم.محمود عباس زاده مشکینی با بیان 
این مطلب اظهار کرد: با صدور این قطعنامه با اعتبار آژانس بازی کردند. جمهوری اسالمی ایران باید 
برخورد درس آموز و عبرت آموزی به غربی ها بدهد.وی افزود: دولت تصمیماتی گرفته و خوشبختانه 
سازمان انرژی اتمی اقداماتی را شروع کرده است ولی من شخصا اعتقاد دارم که مجلس با توجه 
به در رأس امور بودنش باید واکنش بسیار قاطع از خودش نشان دهد.نماینده مشکین شهر گفت: 
شخصا پیشنهادم این است که باید در اولین فرصت تعلیق عضویت در ان پی تی را در مجلس بررسی 
کنیم و در این زمینه تصمیم گیری کنیم و تا روشن شدن قضیه محدودیت های نیز برای رفت و آمد 
آقای گروســی ایجاد کنیم چون رفت و آمد وی نه تنها خیری برای ما نداشت بلکه نتیجه برعکس 
هم داشت. وی ادامه داد: ملت ما حق دارند به اعتبار آژانس شک کنند باید مشخص شود که این 

قطعنامه ساخته دست شورای حکام و آژانس است یا رژیم صهیونیستی .

 پلیس سوئد مانع از ادامه برگزاری نمایشگاه خانواده
 شهدای ترور شد  

پلیس سوئد در یک کارشکنی آشکار و غیرقانونی مانع از برگزاری نمایشگاه اسناد جنایات منافقین توسط 
بنیاد هابیلیان )خانواده شهدای ترور کشور( در مقابل دادگاه استکهلم شد.این نمایشگاه پس از کسب 
مجوزهای قانونی و الزم از مراجع ذی صالح از جمله پلیس، قرار بود در روزهای ۱9 و ۲۰ خرداد برگزار شود 
اما پس از برگزاری آن در روز نخست، اجازه استمرار آن در روز دوم و پایانی در مقابل دادگاه داده نشد.این 
در حالی است که عناصر گروهک منافقین پس از این اقدام پلیس، بنرها و تصاویر خود را در محلی که قرار 
بود نمایشگاه اسناد جنایت این گروهک باشد، بدون مجوز نصب کردند و نمایشگاه خانواده قربانیان ترور 
در محل دیگری که مناسب فضای نمایشگاهی نبود نصب شد که در آنجا نیز اعضای منافقین با حمله به 
نمایشگاه اقدام به پاره کردن تابلوها و بنرها کردند.در نخستین روز این نمایشگاه نیز به دلیل تعلل و ناتوانی 
نیروهای پلیس مسئول حفظ امنیت، تعدادی از عناصر گروهک تروریستی منافقین با حمله به نمایشگاه، 

منجر به تخریب و پاره  شدن تعدادی از تابلوها شدند.

کافه سیاست

انتقاد مقام پیشین 
وزارت خارجه از  سفر 

»امیرعبداللهیان« به هند
معاون آسیا، اقیانوســیه و مشترک المنافع 
پیشــین وزارت امور خارجه و سفیر پیشین 
در هند گفت: در ارزیابی سفر امیرعبداللهیان 
به هند باید به این نکته توجه داشته باشیم 
که هندی ها در حــال جایگزین کردن نفت 
روسیه با نفت ما هستند.  بخشی از پول های 
ما در این کشور بلوکه است،  دهلی نو روابط 
بســیار نزدیکی را با اســراییل برقرار کرده و 
البته اینکه در مقطع کنونی سفرها در شرایط 
ضعف صورت می گیرد هم برای وجهه کشور 

خوب نیست.
ابراهیم رحیم پور ، در ارزیابی اهداف ســفر 
وزیر امور خارجه به هند در این مقطع زمانی 
و در پاســخ به این ســوال که آیا در شرایط 
تحریم ســطح مناســبات تهران و دهلی نو 
ظرفیتی برای توســعه دارد که مغفول مانده 
باشد و در ســفر اخیر به منصه ظهور برسد، 
گفت: معتقدم که سفرهای اخیر متاسفانه 
ســفرهای خوب و بــا برنامه ای نیســتند. 
همچنیــن این ســفر در مقطعــی صورت 
می گیرد که موضــوع توهین یکی از اعضای 
حزب حاکم هنــد به پیامبر اســالم)ص( 
مطرح شده است.  وی ادامه داد:به عبارت 
دیگر زمان بندی این ســفر چندان مناسب 
نبود؛ باید در ارزیابی این ســفر به این نکته 
نیز توجه داشــته باشــیم کــه هندی ها در 
حــال جایگزین کردن نفت روســیه با نفت 
ما هســتند. بخشــی از پول های ما در این 
کشــور بلوکه اســت،  دهلی نو روابط بسیار 
نزدیکی را با اســراییل برقرار کــرده و البته 
اینکه در مقطع کنونی ســفرها در شــرایط 
 ضعف صورت می گیرد هم برای وجهه کشور 

خوب نیست. 
وی ادامه داد: تنهــا موضوعی که هند عالقه 
مند به همــکاری با ایران اســت مســئله 
طالبانی  است که از زمان روی کار آمدن شان 
دهلی نو در موضع ضعف قرار گرفت و حتما 
می خواهند و عالقه مند هســتند که ایران به 

آن ها کمک کند.

بایدن باید در داخل و در میان هم حزبی ها و البته 
منتقدانش فکری به حال وعده توافق با ایران بکند 
چرا که تا کنون تقریبا هیچ قدم مثبتی در این زمینه بر 
نداشته و با اتفاق موجود و صدور قطعنامه شرایط  در  

حال بازگشت به روز اول روی کار آمدن وی است

بین الملل

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف:1333446

آگهی مناقصه )چاپ اول(
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد: 

۱- مناقصه عملیات زیرســازی و آسفالت معابر ســطح شهر به شــماره ۲۰۰۱۰9۳۲98۰۰۰۰۱۱ را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

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

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 
- مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 
- زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر میدان قدس شهرداری مرکزی 33641415 
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مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

پوشش بیمه ای ۶۷00 هنرمند صنایع دستی در اصفهان
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به برخورداری ۶۷۰۰ نفر 
از هنرمندان صنایع دستی این استان از پوشش بیمه ای، گفت: صنایع دستی می تواند تضمین کننده 
اقتصاد پایدار و ایران آباد باشد. علیرضا  ایزدی اظهار کرد: رهبر معظم انقالب، اصفهان را با برخورداری 
از صنایع دستی نام آور، به نام شهر درخشان معرفی کردند که با همت هنرمندان این عرصه درخشان تر 
از گذشته و با بهره گیری از تربیت اسالمی، مفهوم و رنگ بهتری پیدا کرده است.وی، وظیفه وزارتخانه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری را حمایت از فعاالن این عرصه دانست و افزود: با اینکه 
نزدیک به سه سال سخت بر این هنر صنعت گذشت و فعالیت هنرمندان را دچار اخالل کرد، اما با همه 
این سختی ها دولت بر آن است که با اجرای شعار سال، گام های بلندی برای توسعه پایدار این عرصه 
به ویژه در اصفهان رقم بزند.ایزدی با اشــاره به اینکه توســعه پایدار در حوزه فعالیت میراث فرهنگی 
و گردشــگری اصفهان بدون در نظر گرفتن صنایع دســتی به عنوان حلقه اتصال آنها ممکن نیست، 
خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ با حمایت مسئوالن اداره کل و تالش هنرمندان صنایع دستی، ۴۰ میلیون 
دالر از این محصوالت صادر شد که در طول دو سال گذشته به این رقم نرسیدیم، اما امسال بر آن هستیم 
با همت و تالش همکاران در عرصه تولید و ترویج صنایع دستی، این محصوالت را به عنوان ابزار کاربردی 

وارد خانوارهای ایرانی کنیم.

رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک شهرستان اصفهان:
قانون های دستوری تاثیر گذار نیست

 رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک شهرستان اصفهان اظهار کرد: باوجود به تصویب رسیدن و دستور 
اجرای این قانون هنوز زیر ساخت های اجرای این قانون کامل نیست. مجلس قانون خوبی را وضع کرده 
است و در اصل قانون تردید نیست؛ اما زیرساخت هایی که بتوان توسط آن چنین قانونی را به طور کامل اجرا 
کرد موجود نیست.به گفته وی، مشکالت بازار مسکن با راه حل های دستوری قابل حل نیست بلکه باید 
ریشه مشکالت پیدا شود. آنچه شرایط بازار مسکن را بهبود می بخشد برنامه های حمایتی برای افزایش 
تولید مسکن است. برای این کار باید واحدهایی مسکونی ساخته شود که با ذائقه و شرایط کنونی مردم 
هماهنگ باشد.رسول جهانگیری،خاطرنشان  کرد: زمانی که مسکن به اندازه نیاز و حتی بیشتر از آن ساخته 
شود چه دلیلی برای احتکار و عدم عرضه می ماند؟ زیرا در این شرایط مسکن از کاالی سرمایه ای درآمده 
و نرخ آن کاهشی می شود بنابراین دلیلی برای عدم فروش مسکن توسط مالکان وجود نخواهد داشت.

جهانگیری یادآور  شد: بنابراین اگر این شرایط فراهم شود نیازی به دریافت مالیات از خانه های خالی برای 
بهبود بازار نیست زیرا وقتی عرضه مسکن باال باشد، خود به خود بازار هم سامان می گیرد.

یک کارشناس بازار خودرو:

ارزان شدن خودرو سراب است
 یک کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه ارزان شدن خودرو فقط یک سراب است، گفت: دولت با مطرح 
کردن موضوع واردات از صعود قیمت خودرو جلوگیری کرده است، اما حتی با آزادسازی واردات با توجه 
به شرایط فعلی اقتصاد کشور به طور قطع قیمت خودرو افزایش خواهد یافت.بابک صدرایی درخصوص 
وضعیت فعلی بازار خودرو اظهار کرد: بازار خــودروی ایران از پارامترهای روانی و اقتصادی تاثیر می گیرد 
که در شرایط فعلی نشانی از بهبود در واقعیت های اقتصادی کشور دیده نمی شود، قیمت دالر نیز کاهش 
نیافته است.وی افزود: از طرفی در ماه های اخیر قیمت ها و تورم کشور به شکل فزاینده ای افزایش داشته 
بنابراین ارزان شدن خودرو فقط یک سراب است، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رساندن نرخ ارز واردات به ۲۳ 
هزار تومان، قطعات وارداتی خودرو و تعرفه های گمرکی شامل افزایش قیمت می شود که در قیمت خودرو 
موثر خواهد بود.صدرایی درخصوص تاثیر واردات خودرو بر بازار تصریح کرد: هنوز هیچ راهکار عملی برای 

واردات خودرو تعیین نشده است.

 با گران شدن مصالح ساختمانی برخی از سازندگان برای کاهش قیمت ساخت به استفاده از مصالح ساختمانی ارزان قیمت 
روی آورده اند کاری که ایمنی ساخت و ساز و عمر ساختمان ها در اصفهان را به شدت کاهش می دهد؛

میان بر خطرناک

گرانی مصالح ســاختمانی نه تنها دامن  پریسا سعادت
خریداران و سازندگان را به دلیل افزایش 
قیمت تمام شده گرفته اســت بلکه ایمنی و جان ساکنان خانه ها و 
واحدهای ساخته شده را هم در معرض خطر قرار داده و می تواند عمر 
مفید ساختمان ها را کاهش داده و کیفیت ساخت آنها را پایین آورد. 
بر اساس برآوردهای کارشناسان بخش عمران و شهرسازی، عمر مفید 
بناها در ایران حدود سی سال اســت. این در حالیست که عمر مفید 
سازه ها در بسیاری از کشور های توســعه یافته و یا در حال توسعه به 
صد سال نیز می رسد. یکی از اصلی ترین دالیل این اختالف فاحش 
مربوط به کیفیت نازل مصالح ساختمانی مورد مصرف در کشور است. 
سیمان ، آهک پخته ، آهک هیدراته ، پودر سنگ ، شن و ماسه و ... از 
جمله مواد اصلی تشکیل دهنده مالت ها و شالوده ساختمان سازی 

هستند. 
در این میان آهک و پودر سنگ در کارخانجات تولیدی با کیفیت های 
بســیار متغیر و متنوعی تولید می شود که تاثیر زیادی بر فونداسیون، 
دیوار کشــی ها و حتی نمای ســاختمان دارند در ســایر رسته ها از 

جمله آهن و میلگــرد و تیرچه هم این مدل از تقلــب و کیفیت پایین 
دیده می شــود. افزایش چنــد برابری انواع مصالح ســاختمانی در 
سال های اخیر بالیی است که بخش مســکن را زمینگیر کرده است. 
فعاالن بازار می گویند ریسک ساختمان ســازی با باال رفتن ساعتی 
مصالح ســاختمانی بســیار باالســت. عده ای عطای ایــن کار را به 
لقایش می بخشــند، عده ای دیگر اما راه کم فروشی و ارزان سازی 
را در پیــش می گیرند و از مصالــح کم کیفیت تر اســتفاده می کنند؛ 
کاری که از نظر سازمان استاندارد می تواند سازه را ناامن کند. یکی از 
 بیشترین رسته های تقلب و کم فروشی در مصالح ساختمانی تیرچه 

و بلوک است. 
در همین زمینه مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: بیشترین چالش و 
مشکل مصالح ساختمانی در این استان مربوط به تولید غیر استاندارد 
تیرچه و بلوک اســت و برای مقابله با آن نیازمند هم افزایی بیشــتر 
دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط هستیم.محمود فرمانی افزود: 
بیشترین سختی نظارت بر تولید مصالح ساختمانی استاندارد مربوط 
به تیرچه و بلوک اســت زیرا تولید این دو محصول نیاز به تجهیزات و 

تاسیسات پیچیده ای ندارد، اقالم نمایشگاهی یا فروشگاهی نیستند 
و محل تولید آنها به راحتی می تواند جا به جا شود.وی اظهار داشت: در 
برخی موارد وقتی محل تولید غیر اســتاندارد این مصالح ساختمانی 
شناســایی و به آنجا مراجعه می شود، ممکن اســت دیگر آن کارگاه 
تولیدی در آن مکان نباشد زیرا با ســهولت می توانند به جای دیگری 

منتقل شوند.
فرمانی بــا تاکید بــر اهمیت استانداردســازی تولید انــواع مصالح 
ساختمانی و نقش آن در کیفیت و ایمنی ساختمان، تصریح کرد: یکی 
از مهم ترین راهکارها برای نظارت هرچه بیشــتر بر این محصوالت و 
جلوگیری از به کار بردن محصوالت غیر استاندارد در ساخت و ساز، هم 
افزایی دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط است به عنوان مثال اگر 
مهندسان ناظر پروژه های ســاختمانی با دقت بر این موضوع نظارت 
داشته باشــند و اجازه ندهند که مصالح ســاختمانی غیر استاندارد 
مصرف شــود، تولیدکننده های متخلف هم نمــی توانند محصوالت 
خود را بفروشــند و این موضوع به نظارت هرچه بهتــر بر این بخش 

کمک می کند.
وی با بیان اینکــه وظیفه نظارت بــر کارگاه هــا و واحدهای تولیدی 
مصالح ساختمانی بر عهده اداره کل اســتاندارد است، افزود: در کنار 
این موضوع، نظارت در حوزه مصرف نیز تاثیر بســیاری بر استفاده از 
محصوالت استاندارد در ساخت و ســاز دارد و بر اساس قانون و آیین 
نامه نظارت بر چگونگــی مصرف مصالح ســاختمانی مصوب هیئت 
وزیران سال ۸۴ این تکلیف برای نظام مهندسی ساختمان آورده شده 
که موظف به نظارت در محل مصرف برای اســتفاده از کاال و مصالح 
ساختمانی استاندارد است.فرمانی با تاکید بر اینکه اداره کل استاندارد 
در زمینه ایمنی، بهداشت و ســالمت هیچ اغماضی ندارد، خاطرنشان 
کرد: ما پرونده هایی در کمیته حقوقی اداره کل استاندارد درباره تولید 
مصالح ساختمانی غیر استاندارد داشتیم که برای آنها اخطار، معرفی 

به دادگاه یا پلمب انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه اســتاندارد بودن مصالح ساختمانی به 
طور غیر مستقیم در بحث ایمن بودن ساختمان ها نقش دارد، توضیح 
داد: استفاده از مصالح اســتاندارد لزوما به ایمن سازی و مستحکم 
سازی بنا منجر نمی شود زیرا  هنگام اســتفاده از آنها باید محاسبات 
فنی مربوطه را به طور دقیق انجام داد و اصول کارشناسی را رعایت کرد 
به عنوان مثال اگر بر اساس محاسبات مهندسی قرار باشد پنج میلگرد 
در ساختمان استفاده شــود؛ اما چهار میلگرد ولو اینکه استاندارد هم 

باشد، مصرف شود باز هم ساختمان دچار مشکل خواهد شد.

نشست خبری جشــنواره ملی قالی فاخر با حضور 
رییس مرکز ملی فرش ایران در اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شــد. رییس مرکز ملی فرش ایــران در این 
نشســت ضمن تقدیر از اتاق بازرگانــی اصفهان در 
راستای کمک به اعتال و حفظ جایگاه فرش ایرانی در 
بازار بین المللی گفت: فرش اصفهان، فرشی بی بدیل و 
بی همتا از لحاظ کیفیت و طرح و نقش است.وی ابراز 
امیدواری کردکه برگزاری جشنواره هایی از این قبیل 
که بهانه ای برای تثبیت اکوسیستم فرش دستباف و 
توسعه این هنرصنعت در گوشه گوشه ایران است، اثر 

مثبتی در سفره قالی بافان و تجار این صنعت داشته 
باشد.فرحناز رافع  این جشنواره را زمینه ساز کشف 
استعدادهای قالیبافان برای بروز و ظهور طرح های 
جدید دانست و گفت: الزم اســت با همت اصحاب 
رسانه از طریق اطالع رسانی این جشنواره، مخاطبان 
زیادی برای حضور در این رویداد اعالم آمادگی کنند.
وی، ترویج برندســازی را از دیگر مدل های تعریف 
شده در جشنواره ملی قالی فاخر دانست و گفت: ما به 
دنبال کشف افرادی هستیم که در دانش بنیان کردن 
فرش دســتباف در زنجیره ارزش این هنر صنعت، 
یاری رسان ما باشــند.رییس مرکز ملی فرش ایران 
استفاده از تکنولوژی روز در طرح، نقش و بافت فرش 
را از دیگر موارد مورد توجه ویژه در جشــنواره بیان و 
ابراز امیدواری کرد که جشــنواره ملی قالی فاخر در 

مدل ســازی نوین زنجیره ارزش این صنعت و رفع 
مشــکالت فرش ایرانی موثر واقع شود.وی، تعامل 
بخــش دولتی و خصوصــی و مســئولیت پذیری 
اجتماعی را از اهداف جنبی این جشــنواره بیان کرد 
و از نقش مهم و ویژه اتاق بازرگانی اصفهان در حوزه 
مسئولیت اجتماعی تقدیر کرد.  در ادامه این نشست 
مسعودگلشــیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
با بیان اینکه موضوعات مبتال به فرش دســتباف به 
پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان در دستور کار شورا قرار گرفت، افزود: 
ثبت روزی به عنوان روز ملی فرش درتقویم کشــور 
یکی از پیشــنهاداتی بود که مورد اقبال شورای عالی 
انقالب فرهنگی قرار گرفت و ۲۰ خرداد به عنوان روز 

ملی فرش درنظر گرفته شد.

در نشست خبری جشنواره ملی قالی فاخر عنوان شد:

برندسازی در فرش دستباف، مطالبه فعاالن این هنر صنعت است

چهره روز

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان: 

۷ هزار تن مرغ منجمد در اصفهان ذخیره شد
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: شرکت پشتیبانی امور دام در جهت حمایت از 
تولید و مصرف کننده، مازاد عرضه مرغ را از باراز جمع آوری می کند که در این راستا بیش از ۷ هزار تن 
مرغ منجمد مازاد بر نیاز مصرف استان ذخیره شده است.مهرداد مرادمند اظهار کرد: بر اساس قانون 
از دی ماه سال گذشته مسئولیت تامین اقالم اساسی مصرفی خانوار و مباحث فراوانی وجود آنها و 
تنظیم بازار و همچنین موضوعات مربوط به آرد و نان به وزارت جهادکشاورزی محول شده است.وی با 
اشاره به سیاست های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مردمی سازی یارانه ها در کشور، افزود: با توجه به اینکه 
یکی از وظایف جهادکشاورزی تامین کاالهای اساسی است، قبل از سال جدید هیچ گونه کمبود مواد 
غذایی در سطح استان وجود نداشته است. همچنین با برنامه ریزی های انجام شده شرکت پشتیبانی 
امور دام در جهت حمایت از تولید و مصرف کننده، مازاد عرضه مرغ را از باراز جمع آوری می کند که در 
این راستا بیش از ۷ هزار تن مرغ منجمد مازاد بر نیاز مصرف استان ذخیره شده است.رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه در اصفهان مرغ گرم به میزان قابل توجهی تولید و تخم 
مرغ بیش از یک و نیم برابر نیاز استان تولید می شود، گفت: همچنین این استان رتبه اول تولید شیر 
و محصوالت وابسته به آن مانند شیرخشک را دارد.مرادمند با اشــاره به برنامه های سازمان جهاد 
کشاورزی برای حمایت از تولید کننده گفت: با برنامه ریزی هایی که دولت انجام داد اعالم شد تا ۲۱ 
اردیبهشت که موضوع مردمی سازی یارانه ها اجرا شد هر میزان نهاده ای را که دولت با ارزش ترجیحی 

به تولید کنندگان بدهکار بوده است، تامین و در اختیار آنها قرار دهد.

استاندار اصفهان خبر داد:

 ارتقای رتبه بودجه استان  از جایگاه بیست و هشتم به دوم
 استاندار اصفهان، در نشست هم اندیشــی با احزاب و فعاالن سیاسی اســتان، ضمن تبیین مجموعه 
اقدامات اتخاذ شده برای استان به خصوص حل مشکل آب و خشکی زاینده رود گفت: از حضور حداکثری 
نخبگان، اساتید و صاحب نظران ذی صالح در قرارگاه آب استان اســتفاده می کنیم و بر همگرایی و هم 
افزایی مدیریت استان در حل مشکل آب استان و احیای مجدد و دائمی زاینده رود تاکید داریم. سیدرضا 
مرتضوی با تبیین دستاوردهای ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید، تصریح کرد: در دولت سیزدهم 
هدف کارگزاران ایجاد زمینه های مناسب و اتخاذ تمهیدات الزم در راستای احیای واحدهای تعطیل و نیمه 
تعطیل، افزایش بهره وری صنایع و گسترش تولید با رویکرد تحقق شعار سال است.مرتضوی گفت: بودجه 
استان در ابتدای دولت سیزدهم با رتبه ۲۸ تحویل گرفته شد و طی این مدت کوتاه به رتبه دوم ارتقا یافته 
است.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در انتخاب و انتصاب مسئوالن استانی، مبنای ما کارآمدی، تعهد و 

جهادی بودن افراد است و مجدانه از نگاه فقط سیاسی در این خصوص ممانعت می کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان : 

هزینه طرح های نیمه تمام، ۷50 میلیارد تومان است
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ارتقای سطح کیفی راه ها و حذف نقاط حادثه خیز در 
استان یکی از اولویت های اساسی محسوب می شود که با تامین اعتبار گره خورده است و بر مبنای 
این محاسبات هزینه تکمیل پروژه هایی که دارای قرارداد هستند بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد 
می شود. علیرضا قاری قرآن افزود: برای توسعه و نوسازی این راه ها نیاز به تامین اعتبارات به موقع 
است؛ اما واکاوی اعداد و ارقامی که در سال های گذشته مصوب شد نشان می دهد که این اعتبارات 
نه تنها کافی نبوده بلکه در تخصیص آن نیز با مشکل مواجه شده اســت. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان اظهار داشت: طرح های کالنی در سال های گذشته در حوزه های مختلف آغازشده اند 
که در این سال ها به دلیل کمبود اعتبارات و مضایق به مرحله تکمیل و بهره برداری نرسیده و نیمه تمام 

باقی مانده اند و این روند در صورت ادامه موجب افزایش چندین برابری هزینه ها خواهد شد. 

اخبار

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: به کشورهای خاورمیانه برای برگزاری نمایشگاه بین المللی توجه ویژه ای داشته ایم و قصد داریم شرکت ها 
را به برگزاری نمایشگاه در کشورهای همسایه که تشنه فعالیت و تجارت  هستند، تشویق کنیم. علیرضا مرتضوی اظهار داشت: برای بهره مندی شهر ، استان و کشور از روابط 
تجاری به دنبال برگزاری نمایشــگاه با کیفیت از نظر ارائه خدمات و محصوالت و بازدیدکنندگان موثر هستیم.مرتضوی بیان کرد: همچنین ممکن است در نمایشگاهی 
بازدیدکننده کمتر باشد، ولی در آن قرارداد هایی منعقد شود که به تولید و صنعت و به خصوص شرکت های دانش بنیان کمک کند و در این صورت چنین نمایشگاه هایی از 
نظر ما با کیفیت است.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در همین راستا افزود: به مجموعه ها و شرکت ها مراجعه و از آن ها درخواست کرده ایم 
که در نمایشگاه حضور پیدا کنند و خدمات و محصوالت شان را به نمایش بگذارند؛ همچنین به خاورمیانه نیز توجه ویژه ای داشته ایم و قصد داریم شرکت ها را به برگزاری 
نمایشگاه در کشورهای همسایه که تشنه فعالیت و تجارت  هستند، تشویق کنیم.وی گفت: تالش های ما بر این اســت که در جاهایی که در حوزه سیاسی و اجتماعی 
هزینه کرده ایم، تسهیل گری انجام دهیم که شرکت ها به خصوص آن هایی که دانش بنیان هستند و اشتغال پایدار ایجاد می کنند، بتوانند در آن مناطق  فعالیت کنند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان:
مصمم هستیم در کشورهای مختلف خاورمیانه نمایشگاه برگزار کنیم

برگزاری نمایشگاه طال، 
فلزات گران بها، گوهر 
سنگ ها در اصفهان

پانزدهمیــن نمایشــگاه طــال و 
فلزات گران بهای اصفهان با حضور 
طراحان، تولیدکنندگان ماشین آالت 
ساخت و پرداخت طال و جواهرات و 
گوهرشناسان با هدف کمک به رونق 
صادرات، معرفی جایگاه اصلی این 
هنر ایرانی در صــادرات غیرنفتی و 
شناسایی ســرمایه گذاران خارجی 

برگزار شده است.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 رؤسای جمهوری قبل 
فقط یک سری وعده دادند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: عمده خشــکی زاینده رود از 
اواسط دهه ۸۰، از سفر های استانی رؤسای 
جمهور قبل تشدید شد.مهدی طغیانی اظهار 
کرد: سفر رییس جمهور از این جهت برای ما 
مهم است که تلخ ترین وقایع پیرامون زاینده 
رود در همین ســفر های اســتانی رؤسای 
جمهور قبل اتفاق افتاده اســت.وی افزود: 
آنجایی که رییس جمهور محترم نهم و دهم 
به اســتان چهارمحال و بختیاری تشــریف 
بــرده و دســتور دادنــد اداره آب منطقه ای 
این استان جدا شــود و گفتند از امروز خود 
من مسئول آب این جا هســتم، نتیجه آن 
برداشــت های عجیب وغریبی بــود که در 
باال دست شروع شــد و همچنان دست به 

گریبان آن ها هستیم.
به گفته نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شــورای اســالمی، گاهی اوقــات در گفت 
وگو ها می شــنوم کــه اســتدالل می کنند 
صنعــت و بارگذاری های اســتان اصفهان 
دلیــل خشکســالی زاینده رود اســت، اما 
جالب اســت بدانیم عمده خشــکی زاینده 
رود از اواسط دهه ۸۰ از ســفر های استانی 
رؤســای جمهور قبل تشدید شــد.طغیانی 
گفت: رؤسای جمهوری که به اصفهان آمدند 
فقط یک ســری وعده دادند که آخرین آن 
سفر رییس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم 
بود  که صرفا وعده داد اکنون نوبت زاینده رود 
است و بعد از هشت سال که ایشان رییس 
جمهور بود نه تنها هیــچ اتفاقی برای زاینده 
رود اتفاق نیفتاد بلکه هیچ وقت نوبت زاینده 

رود هم فرا نرسید.
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روستایی خوش آب و هوا در »نطنز« که مناسب برای سفر در فصل گرماست؛

طعم خوش زندگی با گشت و گذار در»طامه«
در ادامه معرفی نقاط خوش آب و هوای اســتان اصفهان برای گشت و گذار در فصل گرما به روستای 
»طامه« در نطنز می رسیم. اگر قرار باشــد نگین خوش بر و روی حاشیه کویر انتخاب شود تا یکی از 
مناطق نمونه چشم انداز ایران 1404 باشد، نطنز شایسته این انتخاب است چون به قدمت 7000 ساله 
خود می بالد و حمایت همه جانبه بال و پر »کرکس« را دارد که از هر سمتی که نگاه کنی روی آن سایه 
گسترانده است. کوهستان، کوهپایه و کویر همگی یک جا جمع شده اند. کوچه باغ های زیبا، خاک 
طالیی کویر و درختان پر برگ و بارش با همان تحفه شیرین نطنزی حتی اگر ثمره اش به ما که ایرانی 

هستیم هم نرسد و نصیب همسایه های مان شود، باز هم غرورمان را دو چندان می کند.
نطنز روستاهای زیبا و خوش آب و هوای زیادی دارد. در این میان طبیعت پیرامون روستای طامه به 
علت کوهستانی بودن منطقه و وجود چشمه و آبشار در اطراف این روستا، به عنوان ییالق خوش آب 

و هوای نطنز و شهرهای کویری نزدیک به آن مانند بادرود محسوب می شود. 

روستای طامه کجاست؟
روستای طامه واقع در یک دره کوهستانی است که گاه گاهی در پاییز و زمستان مه و ابرها فضای دره را 
می پوشاند و در بهار هم  قسمت هایی از روستا را ابرها پوشانده در حالی كه در خود شهر نطنز هوا آفتابی 
است. به همین منظور آن را طامه نام گذاری کرده اند یعنی)داخل مه(.جمعیت این روستا از اوایل دهه 
1330 حدود 1000 نفر بوده و طبق سرشماری ســال 75 ، باالی 220 خانوار و حدود 1100 نفر بوده است.
روستای طامه از شمال به شهرستان نطنز و روستای اوره، از شمال شرق به روستاهای مرکزی و از شمال 
غرب به دره اوره و از جنوب و جنوب غرق به شــهر طرق و روســتاهای آن منطقه و از غرب به قله اصلی 
رشته کوه کرکس به ارتفاع 3895 متر منتهی می شود.  در ارتفاعات این رشته کوه و یکی از دره های آن 
که روستای طامه قرار دارد، گیاهان دارویی کم نظیر چون کتیرا، آویشن، آزرونه، سبزی های کوهی گزنه، 
اسفند، زیره، خاکشیر وخشخاش کوهی وجود دارد. در باالی قله کرکس زمانی که هوا صاف باشد، قله 

مرتفع دماوند خودنمایی می کند.

دیدنی های روستای طامه
در انتهای روستای طامه، رود کوچکی که سرچشمه آن از دامنه های کرکس است جریان دارد که در 

مسیر خود چندین آبشار زیبا را پدید آورده و دوستداران طبیعت را به خود جذب می کند. 
در قسمت غربی روستای طامه، دو دره زیبا دیده می شود که در انتهای یکی از این دره ها به نام پاپول، 
آبشــار زیبای طامه با ارتفاع تقریبی 23متر وجود دارد که باغ های روستای طامه و باغ های باغشهر 

تاریخی نطنز را سیراب می کند.
به دلیل وجود آب فراوان در منطقه، آبشارهای زیبایی در مسیر قله  کرکس به چشم می خورد که زیبایی 
های این منطقه را دو چندان کرده اســت.دره دیگر نیز که به پاکدار معروف است، به دلیل وجود آب 
فراوان، آبشارهای زیبایی در مسیر قله کرکس به وجود آورده است. در مسیرهای جنوبی قله  کرکس )از 
مبدأ روستای کشه( و همچنین مسیر شمالی )از مبدأ روستای اوره و امامزاده سلطان( نیز آبشارهای 

فصلی بسیار زیبایی به چشم می خورند.
چشمه دالوون، چشمه الگله، چشمه خواجه فاضل، امامزاده سیدفاضل طامه با بقعه  دوره تیموری، 
خانه های سنتی با پوشش چوب و خار و پشــت بام هایی با پوشــش کاه گل، از دیگر دیدنی های 

روستای تاریخی طامه هستند.
روستای طامه در همه فصول سال زیبایی های خاص خود را دارد و در هر فصلی از سال می توانید به 
این روستا سفر کنید. در زمســتان همه جا برف و یخ و حتی نیمی از آبشار هم یخ زده است که بسیار 

زیبا و چشم نواز است.
به هر حال اگر به نطنز سفر کردید در کنار تماشای زیبایی های کویر به بنای ساسانی آتشکده، مسجد 
جمعه، محراب مسجد کوچه میر، گنبد ســید واقف، حصار خشتی، قریه تاج آباد - عباس آباد، گنبد 
میر سید، شربت خانه، سردر خانقاه روستای ابیانه، کاروانسرای نطنز، حمام افروشته، قلعه سنگی، 
محوطه باستانی اریسمان و قلعه تاریخی طرق از بناهای تاریخی فرهنگی این شهرستان نیز سری 

بزنید و البته تماشای روستای »طامه« را هم از دست ندهید. 

  ایران گردی

روستایی رویایی در اصفهان
روستای »کشه« نطنز از معدود روستاهای زیبای استان اصفهان است که شاید تا به امروز نامش را آنچنان نشنیده ایم. روستای کشه 
نطنز در حدود 35 کیلومتری شهرســتان نطنز و در 100 کیلومتری اصفهان قرار گرفته است. این روستا که رشته کوه های بسیار زیادی 
را شامل  می شود، یکی از جذاب ترین چشم انداز های روستایی به شــمار می رود. معروف ترین رشته کوهی را که می توانیم در این 
روستا ببینیم، رشته کوه کرکس است.روستای کشه نطنز عالوه بر چشم انداز بی نظیری که دارد، محصوالت کشاورزی بسیاری را نیز 
کشت می کند. از معروف ترین محصوالت کشاورزی این روستا می توان به گردو، گیالس، زردآلو، آلبالو، انگور، بادام و... اشاره کرد. 
البته محصوالت دیگری مانند گندم، جو، لوبیا، ماش و عدس نیز در روستای کشه نطنز کشت می شود. به شما پیشنهاد می کنیم که 
حتما از این روستای گردشگری در استان اصفهان و شهرستان نطنز دیدن کنید و چند ساعتی را در حال و هوای این روستای خوش 
آب و هوا نفس بکشید.مسجد امام حسن مجتبی)ع(، مسجد ولی عصر ، مسجد حضرت زهرا)س( از اماکن مذهبی این روستا به 
شمار می روند. به ویژه مسجد حضرت زهرا )س(که مسجد زیبا و باصفایی است .رودخانه بزرگی هم که از میان روستا می گذرد باعث 

دو چندان شدن زیبایی این روستا شده است . 

مفاد آراء
3/145 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 298 مورخ 1401/1/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
اسداله عسکريان دستجردی به شناسنامه شــماره 3351 کدملی 1289127476 
صادره اصفهان فرزند خداداد در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه به 
مســاحت 94/31 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 72 فرعی از 4348  اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان بــه موجب بيع نامه 
 عادی و مع الواســطه از طرف آقای ســيف اله وحيدنيا )مالک رسمی( خريداری

 شده است.
- برابر رای شــماره 299 مــورخ 1401/1/29 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت 
آقای غالمحسين کيانی به شناسنامه شــماره 72 کدملی 1111424691 صادره 
فالورجان فرزند باقر در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
94/31 متر مربــع مفروزی از پالک شــماره 72 فرعــی از 4348  اصلی واقع در 
 اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب بيــع نامه عادی و 
 مع الواســطه از طــرف آقای ســيف الــه وحيدنيا )مالــک رســمی( خريداری 

شده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار 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: 1401/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/06

م الف: 1333337  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/146 شماره نامه: 140185602011000534 -1401/03/02 نظر به اينکه اسناد 
مالکيت شش دانگ پالک ثبتی شماره 1813 اصلی واقع در بخش 1 خوانسار ذيل 
ثبت 791 در صفحه 61 دفتر امالک و ثبت 7912 ذيل صفحه 67 و ذيل ثبت 7911 
ذيل صفحه 64  به نام های حسن جوادی نسبت به سه دانگ و عزت جوادی نسبت 
به 1/5 دانگ و فرخ جوادی نسبت به 1/5 دانگ صادر و تسليم گرديده است سپس 
به موجب نقل و انتقاالت متعدد تمامت شش دانگ به محمد سلبی واگذار گرديده 
اســت نامبرده فوت و طبق گواهی حصر وراثت احدی از ورثه به نام فاطمه حبيبی  
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140121702011001436 به انضمام دو 
برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 140102155852000049 

به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت 
جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1332800  حبيب اکبري رئيس ثبت اسناد 

و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

3/147 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمين  پالک ثبتی 1919 فرعی از 
26  اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانسار به نام آقای عبدالحسين سميعيان فرزند 
جواد  در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/04/25 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 

 30 روز پذيرفته خواهد شــد.  تاريخ انتشار: 1401/03/22  م الف: 1332788 
حبيب اکبري رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار

تصمیم عدم افراز
3/148 شــماره نامــه:140185602031000361 - 1401/02/24 خواهان ها: 
آقای ابوالفضل و خانم صديقــه مفيدپور نائينی فرزندان محمد حســين، خوانده: 
وراث مرحومه فاطمه پوســتی نائينی فرزند نصراله ، مجهول المکان، خواســته: 
افراز پالک 2252 اصلی بخش 2 حوزه ثبتی به مســاحت 1998 متر مربع، گردش 
کار: خواهان ها طی درخواســت مورخ 1400/09/18 تقاضای افراز سهم مشاعی 
خود از پالک ثبتی مذکور نموده اند که جريان امر به نماينده و نقشــه بردار ارجاع 
گرديده است و پس از تعيين وقت و انتشــار آگهی دعوت افراز شماره 4256 مورخ 
1400/10/14 منتشــره در روزنامه اصفهان امروز به تاريخ 1400/10/14 نماينده 
و نقشــه بردار در معيت خواهان ها به محل مورد تقاضا عزيمت و پس از بازديد از 
محل و ارائه گزارش و بــا عنايت به عدم موافقت جهاد کشــاورزی نائين به علت 
اينکه مورد درخواســت افراز کمتر از حد نصاب الزم جهت افراز بوده امکان افراز 
ندارد، لذا قرار بر رد درخواســت افراز خواهان ها صادر گرديــده اين رای با اختيار 
حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشــاع و مــاده 5 آيين نامه مذکور 
 صادر گرديده اســت و بر طبق ماده 6 آيين نامه مذکور در يک نوبت به خواندگان 
فوق الذکر که مجهول المکان می باشند ابالغ تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار آگهی اعتراض خود را به دادگستری شهرستان نايين تسليم 
نمايند. م الف: 1333536 اباذر مهيمن مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نايين 
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 آخرین رنگ بندی شهرستان های استان اصفهان

 در مقابله با  کرونا
براساس اطالعات وزارت بهداشت، درحال حاضر اســتان اصفهان )به جز کاشان و آران وبیدگل( دارای 
هشت شهرستان با وضعیت زرد و ۱۴ شهرستان با وضعیت آبی است.براساس اطالعات وزارت بهداشت، 
در استان اصفهان )به جز کاشان و آران وبیدگل( هشت شهرســتان در وضعیت زرد و ۱۴ شهرستان در 
وضعیت آبی به سر می برند.براساس شاخص نمادهای این سامانه، رنگ آبی نشانه کم خطر، رنگ زرد 
خطر متوسط، رنگ نارنجی وضعیت پرخطر و رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلی پرخطر است. بر این اساس 
شهرهای دارای وضعیت زرد اردستان، تیران و کرون، چادگان، خور، دهاقان، سمیرم، فریدون شهر، نایین

و شهرهای دارای وضعیت آبی اصفهان، برخوار، بوئین و میاندشت، خمینی شهر، خوانسار، شاهین شهر، 
شهرضا، فریدن، فالورجان، گلپایگان، لنجان، مبارکه، نجف آباد، نطنز  است.

مسئول هماهنگی ستاد ثبت نام آموزش و پرورش استان اعالم کرد:

 نظارت 500 تیم بر فرآیند ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس استان اصفهان

مسئول هماهنگی ستاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: حدود 7000 مدرسه 
در استان اصفهان امســال میزبان دانش آموزان در اول مهر خواهند بود و تیم های نظارتی اداره کل 
آموزش و پرورش به صورت روزانه در تمام نواحی و مناطق ۴۱ گانه فرآیند نظارت را انجام می دهند و 
از تمامی مدارس در سطح استان در قالب 500 تیم بازدید خواهند کرد.  مصطفی درستکار  در رابطه با 
آخرین وضعیت ثبت نام دانش آموزان در مدارس اظهار داشت: در حال حاضر ثبت نام دانش آموزان 
پایه اول ابتدایی آغاز شده و اولویت ما بر اســاس ثبت نام محدوده است و در وهله بعد در صورت 
وجود ظرفیت خالــی، امکان ثبت نام دانش آمــوزان خارج از محدوده نیز وجــود دارد.وی افزود: 
فرآیند ثبت نام پایه اول ابتدایی از دهم خرداد آغاز شده و تا پایان این ماه نیز ادامه خواهد داشت.

رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شــکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
تصریح کرد: دانش آموزان هنگام ثبت نام هزینه بیمه و کتب درســی را باید متقبل شوند و در رابطه 
با مشارکت های داوطلبانه نیز اولیا می توانند از ابتدای ســال تحصیلی با اعالم برنامه های مدرسه 
توسط مدیر، نسبت به پرداخت وجه داوطلبانه اقدام کنند.وی گفت: ثبت نام دوره اول متوسطه از 
اول تیرماه آغاز خواهد شد و در رابطه با متوسطه دوم نیز باید نمونه برگ هدایت تحصیلی  تحویل 

آنان داده شود که فرآیند ثبت نام آنان نیز از نیمه تیر آغاز خواهد شد.

نماینده مدیران مراکز آموزشی و توانبخشی اتیسم کشور:

ناآشنایی خانواده ها از اتیسم، سبب تشدید بیماری می شود
نماینده مدیران مراکز آموزشی و توانبخشی اتیسم کشــور گفت: اختالل اتیسم نسبت به گذشته 
روند افزایشی داشته و باید هر چه بیشتر تالش کنیم که این اختالل به مردم معرفی شود تا عواقب 
آن کاهش پیدا کند.مریم نجفی افزود: باید کاری کنیم که همه شهروندان در مسیر رشد و پرورش 
بچه های اتیسم احساس وظیفه کنند. برخی خانواده های اتیسم، به علت شرایط خاص فرزندان 
خود بیش از ۱0 سال است که به هیچ مراسمی نرفته اند.وی تاکید کرد: شناسایی زودهنگام اتیسم 
و مداخله در زمان مناسب درمان با استفاده از کارهای توانبخشی و آموزشی می تواند مبتالیان را به 
جامعه برگرداند، اما ناآشنایی خانواده ها با این اختالل، منجر به تشدید بیماری و تحمیل عوارض 
ناشی از آن می شود.وی گفت: مردم هنوز با طیف اختالل اتیسم و مشکالت آنها آشنا نبوده و نمی 
توانند با مبتالیان ارتباط برقرار کنند. بچه های اتیسم، آستانه تحمل کمی دارند و نمی توانند صبر کنند 
بنابراین تحمل نگاه ســنگین مردم در محل تجمع ها را ندارند.نجفی تاکید کرد: بچه های عادی از 
امکانات شهروندی استفاده می کنند ولی کودکان اتیسم و معلول به علت ویژگی های خاص خود 

ممکن است نتوانند از هیچ کدام از این خدمات بهره مند شوند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

رشد قارچ گونه ضایعات فروشی ها در حاشیه شهر

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به رشــد قارچ گونه ضایعاتی 
فروش ها در حواشی شهر، گفت: خرید و فروش ضایعات به عنوان طالی 
کثیف مورد توجه افراد سودجو قرار گرفته که باعث آزار و اذیت شهروندان و 
فرصتی برای خرید و فروش اموال مسروقه و مواد مخدر فراهم می کند.

سردار محمدرضا میرحیدری ، با اشــاره به برنامه های پلیس اصفهان در 
سال جاری، اظهار کرد: در درجه اول ارتقای ســطح امنیت به عنوان یک 
راهبرد تعیین شده اســت، همچنین اصالح و بهبود رفتار پلیس در جهت 
نیل به هدف اصلی یعنی در تراز جمهوری اسالمی و تقویت فعالیت های 
قرارگاه جهادی آموزش و قرارگاه جهادی صیانت، از برنامه های امســال 
پلیس اســت.وی یکی از توفیقات نیروی انتظامی اســتان را پاکسازی 
محیط خدمت از عناصر نامطلوب برشــمرد و گفت: آمــار جرائم کارکنان 
نیروی انتظامی استان طی ۸ ســاله اخیر روند کاهشی داشته و هرسال 
در جهت بهبود این وضعیت قدم برداشته می شود، به طوری که می توانیم 
این ادعا را با قوت مطرح کنیم که یکی از پاک ترین ســازمان ها هستیم.

فرمانده انتظامی اســتان با اعالم اینکه طی ۸0 روز گذشــته تماس های 
مردمی با سامانه ۱۹7 حدود ۱۸ درصد رشد داشته، تصریح کرد: ۱۱ درصد 
از این تماس ها پاسخگویی، راهنمایی و ارشاد مردم بوده است. انتقادات 
نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد و تقدیر از پلیس ۴۲ درصد رشد داشته 
است.وی یکی از مشکالت سامانه ۱۱0 را استفاده از نیروهاق غیرتخصصی 

و کمک گرفتن از سربازان دانست و افزود: خوشبختانه در اصفهان نیروی 
کادر الزم برای مرکز فوریت های پلیس تامین شــد که نویدبخش ارتقای 
کیفیت کار پلیس ۱۱0 در سال جاری است. البته باتوجه به کسری نیروی 
انسانی، نقش سربازان در اجرای ماموریت های پلیس بسیار موثر است.

ســردار میرحیدری با بیان اینکه طی ۸0 روز گذشته مجموعا ۹۲۳ هزار و 
۳۱۸ تماس با ۱۱0 برقرار شده، گفت: میزان تماس ها نسبت به مدت مشابه 
گذشته ۶ درصد رشــد داشــته و از مجموع تماس ها، ۱۹ درصد مشاوره و 
راهنمایی بوده است.وی، میانگین تماس روزانه با ۱۱0 در استان را ۱۲ هزار 
تماس و میانگین تماس در هر ســاعت را  500 تماس اعالم کرد و افزود: 
اشغالی خطوط ۱۱0 از ابتدای امسال حدود ۹7 درصد کاهش پیدا کرده که 
هم به دلیل اســتفاده از نیروهای تخصصی و هم افزایش تعداد خطوط 
است.فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ۱۹ درصد از تماس ها با ۱۱0 مربوط 
به درگیری، ۱۶ درصد تصادفات، ۱۱ درصد ســرقت، ۸ درصد مزاحمت، ۳ 
درصد مواد مخدر، یک  درصد جرائم سایبری، یک درصد جرائم اقتصادی 
و ۴۲ درصد سایر موارد است.به گفته ســردار میرحیدری، طی این مدت 
تجاوز به عنف ۴0 درصد کاهش داشته اســت، جعل ۳۱ درصد کاهش و 
کالهبرداری ۹ درصد کاهش داشته اســت، اما جرائم رایانه ای ۲۳ درصد 
افزایش داشــته اســت.وی از افزایش ۳0 درصدی شناسایی و تشکیل 
پرونده قضایی در حوزه جرائم رایانه ای خبر داد و گفت: طی ۸0 روز گذشته 

۴ طرح عملیاتی اجرا و ۴۶5 ســایت مجرمانه شناسایی و مسدود شده 
است.ســردار میرحیدری در ارتباط با رشــد قارچ گونه ضایعاتی های در 
حواشی شهر، گفت: خرید و فروش ضایعات به عنوان طالی کثیف مورد 
توجه افراد سودجو قرار گرفته که بزرگ ترین خیانت به مردم است و فرصت 
را برای خرید و فروش اموال مسروقه فراهم می کند.وی با اشاره به اینکه 
ضایعات فروشی های مجوزدارها غالبا پاک فعالیت می کنند، گفت: با این 
وجود ضایعات فروشی هایی که به صورت غیرمجاز در حاشیه شهر ایجاد 
شده باعث اذیت و آزار مردم و فرصتی برای سارقان شده است. از مسئوالن 
مربوطه درخواست کمک به شهرداری برای ساماندهی ضایعاتی ها را داریم 
تا فرصت برای افراد مجرم فراهم نشود.رییس پلیس اصفهان با اشاره به 
اینکه ضایعات فروشی شــغل دومی برای فروشندگان مواد مخدر شده، 
تصریح کرد: راحت ترین سرقت، ســرقت از اماکن و خودروها و فروش 
به فروشندگان مواد مخدر است که هم سود زیادی از فروش مواد مخدر 
می برند و هم خرید ضایعات.وی یکی از ماموریت های پلیس را مبارزه با 
مفسدان اقتصادی و قاچاق کاال برشمرد و افزود: تعداد پرونده های تشکیل 
شده ۹70 درصد رشد داشته است. در این راستا ۳7۲ پرونده تشکیل شده 
و ارزش ریالی پرونده ها ۶ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال بوده است. همچنین 
۲0۴ خوردو توقیف و ۳70 نفر دستگیر شده اند. عمده پرونده ها نیز مربوط 
به کاالهای اساسی بوده است.فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه مرکز 
نگهداری معتادان متجاهر هنوز در اصفهان افتتاح نشده، گفت: چندسالی 
است اعالم کرده اند مرکز جدیدی افتتاح می شــود، ولی هنوز این اتفاق 
نیفتاده و متاسفانه عدم فعالیت مراکز ماده ۱۶ در استان مشکل ساز شده و 
تاوان آن را مردم می دهند. در صورت راه اندازی مرکز، پلیس آمادگی دارد 
ظرف ۴۸ ساعت تمام معتادان متجاهر را جمع آوری کند و تحویل دهد.

سردار میرحیدری خاطرنشــان کرد: متوفیان تصادفات درون شهری در 
سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته، اما متوفیان تصادفات برون شهری ۳ 
درصد افزایش داشته است. طی ۸0 روز گذشته، تعداد متوفیان تصادفات 
درون شهری ۳۶ درصد کاهش و تعداد متوفیان تصادفات برون شهری 
۱۶ درصد کاهش است.وی با بیان اینکه جاده های استان وضعیت خوبی 
ندارد، گفت: باید مسئوالن مربوطه اعتبار الزم را برای اصالح و ایمن سازی  
جاده های اســتان اختصاص دهند.رییس پلیس اصفهان از کاهش ۳0 
درصدی نزاع و درگیری فردی در استان خبر داد و گفت: نزاع دسته جمعی 
نیز ۳۲ درصد کاهش داشته است. فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه 
به نظر می رسید روند سرقت ها و جرائم در استان رشد داشته باشد، گفت: 
در استان این اتفاق نیفتاد، البته برخی جرائم تغییراتی پیدا کرد ولی آنطور 
که تصور می کردیم نبود و بیشتر توسط مجرمان غیر اصفهانی بود که توسط 
همکاران دستگیر و مهار شدند.وی با بیان اینکه ما یکسری مصالح ملی و 
یکسری مسائل فردی و گروهی داریم، گفت: باید در درجه اول به مصالح 
جمعی توجه کنیم و اگر دشــمن دنبال ایجاد فاصله و اختالف بین مردم 
است ،کاری نکنیم که به اهدافش نزدیک شود. در حوزه آب همه باید تالش 
کنیم بحران آب در استان حل شود، اما کارهای سلیقه ای و شتاب زده انجام 

ندهیم، بلکه در این حوزه ها حتما مشورت کنیم.

با مسئولان جامعه

رییس بنیــاد نخبــگان اســتان اصفهــان گفت: 
اســتان اصفهان با وجود داشــتن زیرساخت ها و 
دانشــگاه های توانمند، ظرفیت الزم برای تبدیل به 
قطب هوش مصنوعی کشــور را دارد.حسین ربانی 
اظهار کرد: پیشنهاد بنیاد نخبگان استان این است 
که اصفهان به عنوان هــاب قطب هوش مصنوعی 
کشــور مطرح و بر اســاس آن برنامه ریزی شود و 
و ظرفیت های الزم در این زمینــه در اصفهان وجود 
دارد و باید با ســرعت اقدام کنیم.به گفته وی، تا ۱0 
ســال آینده هوش مصنوعی در بیشتر عرصه های 
جهانی متحول می شــود، اما در صورتی که کشور ما 
در این زمینه پیشتازی نداشته باشد از دیگر کشور ها 
عقب می مانیم و باید به صورت منفعالنه عمل کنیم.

ظرفیت های خیلی خوبی از جمله سه دانشگاه خوب 
کشور در اســتان اصفهان وجود دارد که هر کدام از 
آن ها در زمینه هوش مصنوعی دانشــمندان خیلی 
برجسته ای دارند و از زیر ساخت های خیلی خوبی 
در این زمینه برخوردارند.ربانی افزود: می توانیم با 
ارتباط با ایرانیان و اصفهانی های خارج از کشــور از 
ظرفیت آن ها در این زمینه استفاده کنیم.بسیاری 
از زیر ساخت ها در اســتان اصفهان فراهم است و 
از طرف دیگر زیرســاخت چنــدان پیچیده ای هم 
نیاز ندارد و فقط نیازمنــد برنامه ریزی در این زمینه 
هستند.به گفته وی، هوش مصنوعی باید به عنوان 
اولویت در مجموعه قرارگاه علم و فناوری استان در 
نظرگرفته شود و داشــته های این استان در مرحله 
اول  احصا شــده و طرح های آن در مباحث علمی، 

پژوهشــی، فناوری و بازار باید تعریف شود.رییس 
بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: مذاکره هایی با 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری انجام 
شــده و آمادگی بــرای حمایت هــای الزم در این 
 artificial زمینه وجــود دارد.هوش مصنوعی یــا
intelligence شــاخه ای از علوم رایانه اســت که 
هدف اصلی آن تولید ماشــین های هوشــمندی 
است که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش 
انسانی است را داشته باشد.اصفهان به عنوان استان 
پیشــرو در راه اندازی مراکز رشد و پارک های علم و 
فناوری که نخستین زمینه های رسمی شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان را به وجود آورد، حدود ۱0 
درصد از واحد های فناور و دانش بنیان کشــور را در 
خود دارد و دومین استان کشور در این زمینه است.

رییس بنیاد نخبگان اصفهان:

 استان اصفهان ظرفیت تبدیل 
به قطب هوش مصنوعی کشور را دارد

غرق شدن 5 اصفهانی در یک روز
سخنگوی اورژانس اســتان اصفهان از 5 حادثه غرق شــدگی در روز جاری خبر داد و گفت: در این 
حوادث ۳ نفر جان خود را از دست دادند.عباس عابدی با اعالم این خبر، اظهار کرد: ساعت ۱۴ و ۴7 
دقیقه روز جمعه حادثه غرق شدگی در رودخانه زاینده رود در منطقه چم حیدر باغ بهادران به اورژانس 
اصفهان اطالع داده شد و بالفاصله یک واحد امدادی به محل اعزام شد.وی از فوت یک زن ۲۴ ساله 
در این حادثه خبر داد و افزود: ساعت ۱5 و ۳7 دقیقه حادثه دوم غرق شدگی در منطقه آب مرداب 
چرمهین به اورژانس اطالع داده شد که در این حادثه نیز یک مرد ۳0 ساله جان خود را از دست داد.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان گفت: ساعت ۱7 و ۳۴ دقیقه حادثه سوم غرق شدگی در استخر 
کشــاورزی در منطقه صنعتی گرگاب، روبه روی پارک به اورژانس اطالع داده و یک واحد امدادی 

به محل اعزام شد.
وی افزود: متاسفانه در این حادثه یک پسربچه 7 ساله جان خود را از دست داد.عابدی با اشاره به 
وقوع حادثه بعدی  گفت: در این حادثه دو جوان ۱7 ســاله در آب رودخانه زاینده رود در منطقه باغ 
بهادران دچار حادثه غرق شدگی شدند.سخنگوی اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از 
مصدومان به بیمارستان شهدای لنجان اعزام شد و به وضعیت یکی دیگر  از مصدومان به دلیل عدم 

رضایت برای اعزام به بیمارستان، در محل رسیدگی شد.

فروش 20 میلیونی خودروی مزدا 3، دست سارقان را رو کرد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: اعضای باندی که اقدام به سرقت 
خودرو های مزدا ۳ کرده و پس از ســند نمره کــردن، آن ها را به فروش می رســاندند در عملیات 
کارآگاهان این پلیس دستگیر شدند.سرهنگ حسین ترکیان اظهار کرد: در پی شکایت یک شهروند 
اصفهانی مبنی بر سرقت خودروی مزدا ۳، موضوع در دســتور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت 
وسایل نقلیه پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.وی ادامه داد: کارآگاهان بالفاصله وارد عمل 
شده و جست وجوهای هوشمندانه خود برای یافتن سارق یا سارقان آغاز کردند و با ظرافت و دقت 
پیش می بردند که در این رابطه کارآگاهان با آگهی فروش خــودروی مزدا ۳ به قیمت ۲0 میلیون 
تومان برخورد کردند که فروشــنده در اطالعات آگهی فروش، خودرو را فاقــد مدارک و برای اوراق 

کردن ثبت کرده بود.
به گفته رییس پلیس آگاهی استان اصفهان، با توجه به شــک برانگیز بودن این آگهی کارآگاهان 
بالفاصله موضوع را تحت پیگرد خود قرار داده و با شناسایی و دستگیری فرد آگهی دهنده مشخص 
شد وی یکی از افراد سابقه دار در زمینه ســرقت خودرو های مزدا ۳ است.سرهنگ ترکیان افزود: 
متهم در اعترافات خود به سرقت ۳ دســتگاه خودروی مزدا ۳، یک دستگاه خودروی پژوپارس و 
یک دستگاه خودروی پژو ۴05 در تهران و یک دستگاه خودروی مزدا ۳ در اصفهان با همدستی ۲ 
نفر دیگر اقرار کرد. این مقام انتظامی گفت: دو همدست این متهم نیز دستگیر شدند. تمامی مال 
باختگان شناسایی و با تنظیم شکایت از سوی آن ها متهمان به مرجع قضایی تحویل داده شدند، 
اما با این حال اقدامات الزم در راستای کشف ســایر سرقت های ارتکابی توسط متهمان کماکان از 

سوی کارآگاهان ادامه دارد.

کشف پودرهای نیروزا در آران وبیدگل
ماموران پليس امنیت عمومی آران و بیدگل یک محموله پودرهای نیروزا، قرص های اشــتهاآور 
و الغری غیر مجاز و قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال را کشــف و ضبــط کردند.فرمانده انتظامی 
شهرســتان آران و بیدگل گفت: در جریان بازرســی از انبار قاچاقچیان ۱۲۸ کیلوگــرم انواع پودر و 
مکمل های انرژی زای خارجی قاچاق و 5 هزار و 7۹0 عدد انواع قرص های اشتها آور و الغری غیر 
مجاز کشف شد.سرهنگ غالمرضا هاشمی زاده اظهار کرد: مالک اصلی اقالم مکشوفه دستگیر و به 

همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

خبر  روزاخبار

معاون اداره آموزش و پرورش:

 بیشترین افت تحصیلی
 در مناطق کمتربرخوردار 

رخ داده است 
معاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش 
و پــرورش گفت: بیشــترین آســیب افت 
تحصیلی ناشی از کرونا در حاشیه شهرها و 
مناطق کمتربرخوردار رخ داده است که باید 
در تابســتان پیش رو اصالح شود. رضوان 
حکیم زاده، معاون آمــوزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش در نشســت با رؤســا و 
معاونین آموزش ابتدایــی نواحی و مناطق 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
اظهــار داشــت: این کــه دانش آمــوزان را 
وارد فرآینــد رقابتی در مــدارس کنیم، کار 
شایســته ای نیســت و با آیات و روایات ما 
در تضاد اســت و قرآن کریــم، توفیق را در 
خــرد جمعی می دانــد و موضــوع اصالت 
بــه تشــویق داده شــده اســت.خداوند 
بیان می کنــد بنده ای کــه کار خیــر انجام 
 می دهد، پــاداش چندین برابر بــه او اعطا 
خواهــد کــرد.وی تصریــح کــرد: برخی 
خانواده ها با مقایســه کردن، دانش آموز را 
وارد فرآینــد غلطی به نــام مریضی مزمن 
تیزهوشی می کنند و اگر مدرسه نیز بخواهد 
آن را تشدید کند، هیچ راه نجاتی برای کودک 
یا نوجوان وجود نخواهد داشت.حکیم زاده 
بیان داشــت: بایــد به تمام ســاحت های 
یادگیری توجه شود و اگر این اتفاق رخ داد، 
یقینا به اســتعدادهای همه دانش آموزان 
توجه ویژه می شــود و این فضای رقابتی از 
بین خواهد رفت.معاون آمــوزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش خاطرنشــان کرد: 
بیشــترین آســیب افت تحصیلی ناشــی 
از کرونا در حاشــیه شــهرها و مناطق کمتر 
برخوردار رخ داده اســت که باید در تابستان 
پیش رو اصالح شود.وی تصریح کرد: باید 
برای رفع مشــکالت آموزشــی و پرورشی 
دانش آموزان مستضعف تالش ویژه کرد چرا 
که در سیره رفتاری و تربیتی ما تالش به این 

قشر همواره مورد تاکید بوده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: چند وقت پیش چند مورد مشکوک به ابتال به آبله میمونی در کشور و حتی اصفهان شناسایی شدند که در روند تشخیص 
بیماری مشخص شد بیماری آنها آبله میمونی نبوده و جواب آزمایش ها منفی شد.پژمان عقدک اظهار کرد: خوشبختانه تا کنون در کشور و همچنین استان اصفهان هیچ 
موردی از ابتال به آبله میمونی گزارش نشده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان کرد: چند وقت پیش چند مورد مشکوک به 
ابتال به آبله میمونی در کشور و حتی اصفهان شناسایی شدند که در روند تشخیص بیماری مشخص شد بیماری آنها آبله میمونی نبوده و جواب آزمایش ها منفی شد.عقدک 
بیان کرد: این افراد عالئم آبله مرغان داشتند که به دلیل ترشحات و ضایعات پوستی که روی بدنشان ایجاد شده بود، پزشک شک کرده و برای اطمینان خاطر و تشخیص 
دقیق تر، برای ما نمونه فرستاده بود.وی خاطرنشان کرد: از جمله عالئم شایع آبله میمونی می توان به تب، بدن درد، سر درد، کمر درد و بثورات پوستی اشاره کرد.پژمان 
عقدک اذعان کرد: تابستان فصل شیوع آبله مرغان بوده و طبیعی است که در کشور و استان این بیماری دیده شود، برای جلوگیری از ابتال به آبله مرغان و آبله میمونی، همان 
دستورالعمل هایی که برای جلوگیری از ابتال به کرونا انجام می شود، موثر است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: همچنین انتقال و انتشار این ویروس از طریق 
ترشحات و تماس پوستی نیز هست، بنابراین با افرادی که عالئم پوستی دارند، تماس پوست به پوست نداشته و همچنین نزدیک یکدیگر نشده تا ترشحات منتقل نشود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:
هیچ گونه بیمار مبتال به آبله میمون در اصفهان شناسایی نشده است

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشــاورزی در نظــر دارد، نسبت به فروش یک قطعه 
از امالک خود شامل شــش دانگ عرصه و اعیان انبار به مســاحت کل ۱۳۴۹۳/۸ متر مربع )۱۸00 متر اعیانی سوله و ۸0 متر 
مربع ساختمان اداری با دیوارکشی و محوطه سازی( واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ، جنب دبیرستان شبانه روزی از 
طریق برگزاری مزایده عمومی یک مر حله ای و در بستر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مزایده از »دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی نرخ های پیشــنهادی« از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت 
 عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مزایده 

محقق سازند.
۱- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه: ۲00۱00۱55۳00000۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۳/۲۲

۲- نام ونشــانی مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتی کشــاورزی استان اصفهان به آدرس: اصفهان شــهرک امیریه روبروی 
خیابان پنجم

۳- هزینه خرید اســناد مزایده: مبلغ 500/000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
انجام می گیرد.

۴- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۳/۲۲ لغایت ساعت ۱۸ روز پنجشنبه مورخ ۱۴0۱/۳/۲۶
5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهاد، بارگذاری در سامانه بصورت pdf : تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۴0۱/۴/5

 الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل ۳0 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
۶- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/۴/۶ ساعت ۹ صبح در سالن جلسات استان می باشد.

7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ 6/895/000/000 ریال می باشد که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش 
واریزی به شماره حساب شــبای IR۲50۱0000۴00۱0۳۹70۴0057۹۱ نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه 

واریز ۳0 کاراکتری ۳0۱0۳۹7۶۱۲۶۳500۶5000000000000۶ قابل ارائه می باشد.
۸ آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در مزایده )الف( عالوه بر بارگزاری در سامانه، 
می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته وممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/۴/5 به حراست / 

دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزار کننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
۹- شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه )قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ ۲۲ دیماه ۱۳77( منع قانونی دارد.

* متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی، از ملک موضوع مزایده از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴ ) در روزهای 
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کارشناس فوتبال ایران با اشاره به وضعیتی که این رشته در عرصه ملی با آن دست به گریبان شده است، گفت: در تیم امید هیچ برنامه و تاکتیک مشخصی ندیدم و تیم 
ملی بزرگساالن هم که تکلیفش مشخص است.حذف تیم فوتبال امید ایران از جام ملت های زیر ۲۳ سال آسیا با کسب دو تساوی و یک شکست در پایان بازی های 
مرحله گروهی بار دیگر انتقادات درباره برنامه ریزی فدراسیون فوتبال در راستای حمایت از این تیم را در بین اهالی فوتبال ایجاد کرد.جالل چراغپور ضمن اشاره به این 
موضوع راجع به برگزاری اردوی تیم ملی بزرگساالن در قطر بدون هیچ بازدهی خاصی نیز اعالم خطر کرد.مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با ناراحتی از ضعف های 
فنی فراوان تیم فوتبال امید ایران گفت: قطعا در سال جام جهانی هیچ چیزی اندازه تیم ملی اهمیت ندارد؛ به خصوص اینکه ما جواز حضور در این بازی ها را کسب کردیم 
اما فکر می کنم اکنون وقت این است که درباره تیم امید صحبت کنیم.چراغپور افزود: می بینیم که دیگر زور فوتبال پایه به ترکمنستان و ازبکستان و تاتارستان نمی رسد! 
واضح است که مشکالت ما کامال ریشه دوانده  و هیچ کس هم فکری به حالش نمی کند. معتقدم امیدها را باید با ظرف بزرگساالن سنجید چون آنها تا یک سال دیگر 
قرار است روی بورس بیایند.چراغپور انتقادات تند و تیز خود علیه کادر فنی را با نداشتن استراتژی مناسب در جام ملت ها آغاز کرد و گفت: بازیکنان ما کامال با علم فوتبال 

غریبه هستند. فقط بازیکنان امید فوتبال کامال آماتور بازی می کردند و دنبال توپ می دویدند.

بحران بزرگ در فوتبال ملی ایران
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دیدار دوستانه یوونتوس با رئال و بارسلونا
یوونتوس فصل خوبی را با ماســیمیلیانو آلگری تجربه نکرد و بدون کسب جام به کار خود پایان 
داد.یووه قصد دارد که اردوی تابستانی خود را در آمریکا برگزار کند. این باشگاه ایتالیایی سه دیدار 
دوستانه در ایاالت متحده برگزار خواهد کرد. شاگردان آلگری ابتدا به مصاف کواداالخارا خواهند 
رفت. بعد از این بازی یووه در ۲۶ جوالی به مصاف بارســلونا و ۴ روز بعد از آن هم به مصاف رئال 
مادرید خواهد رفت.تقابل یوونتوس با کارلو آنچلوتی، سرمربی پیشین این تیم جذاب خواهد بود.

 
امباپه:

 هنوز آماده نیستم
مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه با وجود آن که در دیدار برابر اتریش ناجی تیمش شد؛ اما تاکید کرد 
که هنوز از نظر بدنی در وضعیت خوبی به سر نمی برد.تیم ملی فوتبال فرانسه در دومین بازی خود 
در لیگ ملت های اروپا به مصاف اتریش رفت و با درخشش امباپه از شکست گریخت. امباپه که 
به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت گل تســاوی را در دقیقه ۸۳ به ثمر رساند.او بعد از بازی 
گفت: متاسفانه به آنچه که می خواستیم دســت پیدا نکردیم. ما برای کسب سه امتیاز به میدان 
رفتیم؛ اما در نهایت مســاوی کردیم. با این نتایج باید در بازی حساس برابر کرواسی به پیروزی 
دست پیدا کنیم.مهاجم پاری ســن ژرمن درباره وضعیت بدنی خود گفت: هنوز ۱۰۰ درصد آماده 
بازی نشده ام با این حال اگر سرمربی تیم بخواهد به میدان خواهم رفت. اکنون نهایت تمرکز خود 

را روی بازی  برابر کرواسی گذاشته ایم و باید سه امتیاز را کسب کنیم.
 

»بکام« بهترین هم تیمی دوران فوتبال خود را معرفی کرد
دیوید بکام از هم تیمی ســابق خود در رئال مادرید به عنوان بهترین هم تیمی دوران فوتبال خود 
یاد کرد.دیوید بکام، اســطوره فوتبال انگلیس، پس از اینکه از او پرســیده شد بهترین بازیکنی که 
در کنارش ظاهر شده،چه کسی بوده همه هم تیمی های ســابق خود در منچستریونایتد را نادیده 
گرفت و یک بازیکن دیگر را اعالم کرد. بکام دهه اول دوران فوتبال خود را در شیاطین سرخ گذراند 
و در ادامه حضور در رئال مادرید، آث میالن، لس آنجلس گلکسی و پاری سن ژرمن را تجربه کرد. 
او همچنین ۱۳ سال در تیم ملی انگلیس حضور داشت و ۶ ســال از آن ها کاپیتان سه شیرها بود. 
این بدان معناست  که او در کنار بزرگان زیادی از جمله رایان گیگز، اریک کانتونا، زین الدین زیدان، 
رونالدو، کاکا، رونالدینیو و زالتان ابراهیموویچ بازی کرد. اما زمانی که از بکام پرسیده شد که بهترین 
بازیکن هم تیمی او کیســت، تنها از یکی از آن بزرگان اجازه نام بردن داشت.بکام در پاسخ به این 
سوال، زیدان را به عنوان بهترین بازیکنی که با او بازی کرده معرفی کرد. او گفت: بهترین بازیکنی که 
تا به حال با او بازی کرده ام؟ باید زیدان را حساب نکنم چون این سوال فقط یک پاسخ دارد و وقتی 
زیدان در این فهرست باشــد یعنی فقط او می تواند بهترین هم تیمی باشد. بکام سه سال در رئال 
مادرید در کنار زیدان بازی کرد و با هم قهرمان سوپرکاپ اسپانیا شدند. این تنها افتخار مشترک آنها 

در دوران حضور این دو در برنابئو بود.
 

الموندو مدعی شد:

PSG سفر »زیدان« به قطر برای عقد قرارداد با 
طبق اعالم روزنامه الموندو، زیدان با سران پاری سن ژرمن به توافق نهایی رسیده و برای عقد قرارداد 
با این تیم راهی قطر شده است.به نظر می رسد که زیدان بیش از همیشه به نیمکت پاری سن ژرمن 
نزدیک شده است. سرمربی پیشین رئال مادرید با سران پاری سن ژرمن برای جایگزینی پوچتینو 
به توافق نهایی دست پیدا کرده است. طبق اعالم روزنامه الموندو، قرار است که زیدان راهی قطر شود 

تا قرارداد خود را با سران قطری باشگاه نهایی کند و رسما جایگزین پوچتینو شود.

چالش های سپاهان در دوره پسا»محرم«؛

روزهای خاکستری طالیی ها

سپاهان پس از دو سال حضور محرم نویدکیا صبح چهارشنبه به یکباره با 
استعفای این مربی مواجه شــد و حاال مدیران باشگاه کار بسیار دشواری 

برای مهیا کردن تیمی منسجم برای رقابت با سایر مدعیان در پیش دارند.
اولین سال حضور محرم نویدکیا پس از پشت سر گذاشتن فصل نوزدهم که 
با بحران برای طالیی  پوشان تمام شد بسیار امیدوارکننده بود، آنها شروعی 
پر فراز و نشیب داشــتند ولی از هفته ســیزدهم محرم نویدکیا توانست 
چالش های پیش رویش را به بهترین نحو پشــت ســر بگذارد و تیمش 
با وجود اینکه قهرمان نشد، با کسب ۶5 امتیاز تبدیل شد به بهترین نایب 
قهرمان ادوار بیست و یک گانه لیگ برتر.در سال دوم اما ماجرا برای محرم 
نویدکیا و ســپاهان متفاوت پیش رفت. همه انتظار داشــتند سپاهان که 
توانسته بود عملکرد بسیار خوب و هوشمندانه ای در بازار تابستانی داشته 
باشد، به مقام قهرمانی دست پیدا کند. ســه هفته ابتدایی مسابقات هم 
همین فرضیه را تقویت می کرد تا اینکه اولین باخت در دربی اصفهان از راه 
رسید و تا طالیی پوشان به پایان نیم فصل رسیدند، به شکلی باورنکردنی 
شش شکست را در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی تجربه کردند و در همان 
هفته های ابتدایی نیم فصل دوم بود که مسجل شد طالیی پوشان اصفهانی 
دیگر شانسی برای قهرمانی ندارند؛ موضوعی که به استعفای رسمی نویدکیا 
ختم شد ولی او به خاطر هواداران بازگشت و با دستیارانی متفاوت تیمش 
را مهیای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا کرد، ولی در این جام هم 
اتفاقات لیگ به شکلی تندتر و معنی دارتر تکرار شد.سرانجام آن چیزی که 
دوستداران محرم نویدکیا در اصفهان و عالقه مندان به فوتبال که به خاطر 
رفتار خاصش طی دوسال اخیر شیفته اش شده بودند، از آن می ترسیدند 
رخ داد و صبح روز چهارشنبه استفعای رسمی دوم این چهره که با موافقت 
باشگاه هم روبه رو شد، به اطالع اهالی فوتبال رسید.حاال اما سپاهان مانده و 
محمدرضا ساکت؛ فردی که یکی از چهره های اصلی سپاهان پس از جدایی 
امیرقلعه نویی بوده اســت. او اما حاال چالش بزرگی برای ساختن دوباره 

سپاهان پیش رو دارد.

انتخاب جانشین نویدکیا 
این انتخاب به هیچ وجه ساده نخواهد بود. در بازار داخلی به جز جواد نکونام 
که او هم به استقالل جواب منفی داده به نام دیگری برنمی خوریم که اقبال 
هواداران سپاهان را پشت سر داشته باشد. نکونام یک بار دیگر هم در ابتدای 
لیگ بیستم نامزد هدایت طالیی پوشان اصفهانی شده بود که در آن مقطع 
هم پس از اینکه سعید آذری به عنوان مدیرعامل سپاهان انتخاب نشد، این 
گزینه از فهرست ساکت خط خورد. یحیی گل محمدی گزینه ایرانی دیگری 
بوده که طی یکی دو سال اخیر بارها نامش در کنار سپاهان مطرح شده ولی 
او با پرسپولیس قرارداد دارد و می خواهد انتقام اتفاقات فصل بیست و یکم 

را با قهرمانی در لیگ پیش رو بگیرد.

تمرکز روی انتخاب مربی خارجی 
در حال حاضر باشگاه ســپاهان که از محیط ایزوله ای نیز نسبت به سایر 
باشگاه ها برخوردار اســت و کمتر اخبار درونی از آن به بیرون درز می کند، 

تمرکزش را روی انتخاب مربی خارجی گذشته است. اولویت آنها برای این 
تصمیم انتخاب از میان مربیانی خواهد بود که در ایران فعالیت موفقیت آمیز 
داشته اند. استراماچونی، برانکو و کالدرون مربیانی هستند که نام شان به 
عنوان جانشینان احتمالی نویدکیا مطرح شده است. اما درنهایت باید منتظر 
ماند و دید که محمدرضا ســاکت چه چهره ای را برای حضور روی نیمکت 

سپاهان انتخاب می کند و با او توافق می رسد.

تمدید با بازیکنانی که قراردادشان تمام شده
پیش از اینکه لیگ به پایان برسد، مشخص بود که قرارداد 9 بازیکن سپاهان 
تمام شده است. سروش رفیعی، سجاد شهباززاده، دانیال اسماعیلی فر، 
یاسین سلمانی، محمد نژادمهدی، گئورگی گولسیانی، رضا میرزایی، جالل 
علی محمدی و کریستوفر کنت این 9 بازیکن هستند. از این جمع جدایی 
دانیال اســماعیلی فر قطعی  شده اســت. همچنین صحبت هایی درباره 
پیوستن سروش رفیعی، گئورگی گولسیانی به پرســپولیس وجود دارد. 
مدیر برنامه های شــهباززاده هم در حال مذاکره با هر دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس است و باید دید با کدام شــان به توافق دست خواهد یافت. 
یاسین ســلمانی، دیگر بازیکنی به شــمار می رود که توجهات را به سمت 
خود جلب می کند؛ با این حال شنیده می شود او با مسئوالن باشگاه برای 

یک سال دیگر به  توافق رسیده و در لیگ بیست و دوم هم در سپاهان خواهد 
ماند. این ها بازیکنانی هستند که تمدید قرارداد با آنها برای مدیران باشگاه 
بسیار سخت خواهد بود. به ویژه اینکه هنوز سرمربی تیم انتخاب نشده و 
تکلیف بازیکنانی نظیر سروش رفیعی و سجاد شهباززاده اصال مشخص 
نیست. هر چند که شاید برخی از بازیکنان مطرح شده نیز اولویت آنها تمدید 
با سپاهان باشد ولی تمدید با نفراتی که مورد توجه تیم های دیگر قرار دارند، 

ماموریتی دشوار و چالشی سخت محسوب می شود.

بستن تیمی منسجم برای قهرمانی 
یکی از چالش های محرم نویدکیا در فصلی که با ناکامی برای طالیی پوشان 
اصفهانی تمام شد این بود که او هرگز نتوانست ترکیب اصلی تیمش را پیدا 
کند. سپاهان در نیم فصل اول از عملکرد کریستوفر کنت در خط دروازه بسیار 
ضربه خورد. زوج قلب دفاعی در سراسر فصل مدام در حال تغییر بود! حضور 
در بازی های پی در پی و همینطور اردوهای ملی دانیال اسماعیلی فر و امید 
نورافکن را از نفس انداخته بود. فرشاد احمدزاده در طول فصل در حال رفتن 
از پستی به پست دیگر بود و درنهایت ابهام اصلی پیدا کردن جای مناسب 
برای بروز توانایی های شهباززاده و مغانلو بود که درنهایت فرمول مناسبی 

برای آن پیدا نشد.

خبر روز

»کنعانی زادگان« در االهلی ماندنی شد
پیش بینی می شد که با پیوستن شــجاع خلیل زاده به االهلی شاهد جدایی کنعانی زادگان از این تیم 
باشــیم؛ اما این بازیکن فصل بعد هم در االهلی توپ خواهد زد.محمد حسین کنعانی زادگان بعد از 
جدایی از پرسپولیس راهی لیگ ستارگان قطر شد تا پیراهن االهلی را بر تن کند.پیش بینی می شد که 
کنعانی زادگان بعد از یک فصل از االهلی جدا شود. هم چنین خبرهایی درباره بازگشت او به پرسپولیس 
به گوش می رسد که  یک تیم اماراتی او را می خواست.پیوستن شجاع خلیل زاده به االهلی باعث شد 
تا خبر جدایی کنعانی زادگان قوت گیرد؛ اما به نظر می رسد که سران این باشگاه قطری به مدافع ایرانی 
خود اطمینان دارند.روزنامه الرای نوشت که کنعانی زاد گان در تابستان االهلی را ترک نخواهد کرد و او 
زوج شجاع خلیل زاده در این تیم قطری خواهد بود.به این ترتیب این مدافع باتجربه در االهلی ماندنی 

شد و تیم قطری در فصل جدید از دو مدافع پیشین پرسپولیس در خط دفاعی استفاده خواهد کرد.
 

برای حضور در پلی آف لیگ قهرمانان اروپا؛

هافبک سپاهان، یک ماهه لژیونر شد
میالد جهانی با موافقت باشگاه سپاهان و به صورت قرضی براساس پیمان خواهرخواندگی امضا شده 
راهی پیونیک ارمنستان شد.این انتقال براساس پیمان خواهرخواندگی دو باشگاه سپاهان و پونیک 
سرگرفته است و براساس آن قرار شــده تا میالد جهانی به مدت یک ماه و برای حضور در مسابقات 
پلی آف لیگ قهرمانان اروپا برای نماینده ارمنستان به میدان برود.پیونیک ارمنستان فصل گذشته با 
کسب 75 امتیاز توانست به عنوان قهرمان لیگ ارمنستان جواز حضور در مرحله پلی آف رقابت های 
لیگ قهرمانان اروپا را بگیرد و حاال با جذب میالد جهانی و همینطور احمد الجبوری تالش دارد که بتواند 
به  مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپای فصل آینده برسد. براین اساس در صورتی که پیونیک بتواند 
جواز حضور در مرحله گروهی را بگیرد، شاید حضور جهانی و احمد الجبوری از سه مسابقه مرحله پلی 

آف که طی یک ماه برگزار خواهد شد، تجاوز کند و آنها حتی فصل آینده را در ارمنستان بمانند.
 

جدایی »قائدی« از شباب االهلی تکذیب شد
برخالف اخبار منتشــره از امارات، مهدی قائدی و شــباب االهلی قصدی برای پایان همکاری با هم 
ندارند.از چند هفته قبل اخباری درخصوص احتمال جدایی مهدی قائدی از شباب االهلی به گوش می 
رسید. وینگر جوان توسط مهدی علی چندان به کار گرفته نمی شد و همین مسئله سبب  شد تا رسانه 
ها مدعی شوند که این بازیکن در آستانه جدایی از تیم اماراتی قرار دارد.تغییر سرمربی شباب االهلی 
و حضور لئوناردو ژاردیم به جای مهدی علی باعث شد تا چند رسانه اماراتی و صفحات توئیتری مدعی 
شوند که بازیکن بوشهری در برنامه های فصل بعد شوالیه های سرخ جایی ندارد و ممکن است که او 
راهی اتحاد کلباء و یا الغرافه شود.با این حال ورزش سه نوشت که اخبار ذکر شده صحت ندارد و مهدی 
قائدی از شباب االهلی جدا نخواهد شد. مدیربرنامه های این بازیکن در گفت وگویی کوتاه مدعی شد 

که اخبار منتشره درخصوص این بازیکن ایرانی کذب و غیرواقعی است.

هوادار،  فعال منتظر »رضا عنایتی« می ماند
مدیران باشگاه هوادار منتظر تصمیم رضا عنایتی برای همکاری در فصل آینده هستند.رضا عنایتی که 
با تیم هوادار به لیگ برتر صعود کرد، در اولین فصل حضور در این رقابت ها نیز نتایج خوبی با این تیم به 
دست آورد و بقای خود را جشن گرفت. قرارداد عنایتی با هوادار به اتمام رسیده و حاال تکلیف نیمکت 
تیم تهرانی لیگ برتر مشخص نیست.عنایتی بعد از پایان لیگ جلسه ای را با مسئوالن باشگاه هوادار 
داشت و قرار شد در جلسه بعدی  برنامه هایش را برای فصل آینده اعالم کند؛ اما هنوز چنین جلسه ای 
برگزار نشده است.طی چند روز گذشته بحث حضور عنایتی روی نیمکت استقالل نیز وجود داشته و به 

همین خاطر این مربی هنوز پاسخ نهایی را به مدیران باشگاه هوادار اعالم نکرده است. 

مستطیل سبز

اقدام وزارت ورزش 
خسارت خواهد داشت

 مســئول انجمن موی تای گفت: وزیر ورزش 
فقط مقابل دوربین ها ما را به جلســه دعوت 
کرد، ولی همان روز اقدامــی انجام دادند که 

می تواند برای ورزش ایران خسارت بار باشد.
جــواد نصیــری، تنهــا نماینده فدراســیون 
بین المللی موی تای در ایــران با بیان مطلب 
فوق اظهار داشت: در جریان مسابقات قهرمان 
جهــان در جلســات مختلفی با مســئوالن 
فدراســیون جهانی شرکت داشــتم و در بین 
مسائل مختلف، یکی از مهم ترین موضوعات 
مطرح شده، حمایت از کشورهای عضو بود. بر 
همین اساس اعالم شد که IFMA تنها موی 
تای مورد پذیرش کمیته بین المللی المپیک، 
شورای المپیک آسیا و دیگر نهادهای معتبر 
بین المللی بوده و باید مستقل به فعالیت های 
خود ادامه دهد و نمی تواند زیر نظر فدراسیون 
دیگری باشــد.وی افزود: بر همین اســاس 
اســت که معتقدم آقایــان در وزارت ورزش 
تصمیم عجوالنه ای گرفتند و بر خالف قوانین 
داخلی و بین المللی اقدام کردند. آقای وزیر در 
برابر دوربین های سیما ما را به حضور در جلسه 
و مذاکره دعوت می کند، ولی عمال هیچ اتفاقی 
که نمی افتد هیچ، همــان روز  نامه ای به یک 
فدراسیون ورزشی ارسال و می گویند موی تای 
زیر نظر شما!نصیری به مســابقات قهرمانی 
جهان هم اشاره کرد و گفت: به جرأت می توان 
گفت که تیم ما بهترین نتیجه را کســب کرد. 
تیمی ۳5 نفره بــدون حمایت بخش دولتی 
و وزارت ورزش که متولی ورزش کشور است، 
با هزینه شخصی و جذب حامی مالی توسط 
ورزشــکاران، بدون اردو و تمریــن راهی این 
رقابت ها شد و ۱۸ مدال کسب کرد. یعنی هر 
دو نفر یک مدال، این خیلی خوشــایند است 
که ورزشکاران مظلوم موی تای چنین نتیجه 
شایسته ای کسب می کنند.رییس موی تای 
ایران ادامه داد: مسابقات قهرمانی جهان در 
سطح فنی بسیار باالیی برگزار شد. دیگر هیچ 
تیمی را نمی توان دســت کم گرفــت. برنامه 
توسعه ای فدراسیون جهانی به خوبی جواب 
داده و شاهد رشد و شکوفایی این رشته جذاب 

در سراسر دنیا هستیم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

کشتی جام جهان 
پهلوان تختی

چهل ودومین دوره مســابقات 
لمللــی کشــتی آزاد جام  بین ا
جهان پهلوان تختی عصر جمعه 
)۲۰ خــرداد ۱۴۰۱( بــا برتری و 
قهرمانی کشتی گیران ایرانی در 
خانه کشتی شــهدای ورزشکار 
شهرستان تنکابن به پایان رسید.

میــزان نوشــت: فوتبــال ایــران همــواره عجایب و 
کاستی های زیادی را به خود دیده و فصل نقل وانتقاالت 
ناموزون تابستانی لیگ برتر هم یکی از این موارد است. 
بازاری که در آن به یک بــاره بازیکن کلیدی یک تیم به 
صورت رایگان و مستقیم به ترکیب تیم حریف اضافه 
می شود، یک ســرمربی که از ناکامی های او می توان 
یک سریال ۲۰ قسمتی ساخت، باز هم تیم می گیرد، 
یک تیم ترکیب کهکشــانی می ســازد و تیم دیگر در 
تقالی حفظ چند بازیکن جــوان و ارزان خود برای بقا 
در لیگ اســت.یکی از اصلی تریــن آفت های فوتبال 
ایران پرسه زدن دالالن و بدتر از آن همسو شدن برخی 
مدیران و مربیان لیگ برتری در راســتای کار آنهاست 
که این وضعیت بحرانی را پدیدار کرده است. متاسفانه 
برخی رسانه ها و بخشی از هواداران هم از سر هیجان 
یا ناآگاهی هم جهت با اهداف این قشر حرکت کرده و 

آن ها را به مراد خود می رسانند.در بحث نقل وانتقاالت 
باشگاه استقالل، این روزها ده ها خبر منتشر و خیلی 
زود تکذیب و بی اعتبار می شــوند. در روزهای ابتدایی 
جدایــی فرهاد مجیــدی از این تیــم، صحبت جدی 
از مذاکــره با آندره آ اســتراماچونی بود کــه با تکذیب 
مستقیم این سرمربی همراه شد.گزینه دیگر نام برده 
شده رازوان لوچسکو رومانیایی بود که سابقه هدایت 
تیم ملی رومانی، پائوک یونان و الهالل عربســتان را 
در کارنامه داشــت، اما تحت قرارداد با باشگاه پائوک 
یونان بود و نام او هم خیلی زود محو شد. حتی برخی 
سعی داشتند از لئوناردو ژاردیم و زوران مامیچ به عنوان 
گزینه های استقالل نام ببرند که جذب آن ها هم خیالی 
خام برای هر باشگاه ایرانی است.در این بین و در حالی 
که هنوز سرمربی جدید معرفی نشده، در بین گروهی 
از رسانه ها بر سر این دعوا داشتند که جواد نکونام رسما 

هدایت اســتقالل را پذیرفته و برخی به دنبال تکذیب 
این خبر بودند که در نهایت او پیشــنهاد استقالل را رد 
کرد. در همین اوضاع، نام ده ها بازیکن و مربی پیرامون 
استقالل می چرخد و دالالن برای باال بردن قیمت ها سر 
و دست می شکنند.هر روز اسامی زیادی تحت عنوان 
»لیست مد نظر استقالل«، »خروجی های استقالل« 
و… در رســانه ها و فضای مجازی پخش می شود که 
شاید ۲۰ درصد از آنها هم درست نباشد و همین اخبار 
باعث عقب افتادن تیم ها در پروسه نقل و انتقاالت و باال 

رفتن سرسام آور قیمت بازیکنان می شود.

نقل وانتقاالت غیرقابل پیش بینی ایران

عکس: ایرنا
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 ایجاد نشاط اجتماعی، رویکرد شاخص فرهنگی

 منطقه 2 شهرداری اصفهان
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان گفت: ایجاد نشاط اجتماعی رویکرد شــاخص فرهنگی منطقه دو 
شهرداری اصفهان است.محمد صیرفی نژاد افزود: یکی از مسائل مهم مورد توجه مدیریت شهری منطقه 
دو با توجه به شعار »اصفهان من، شهر زندگی« ایجاد نشــاط اجتماعی در بین خانواده هاست که جزو 
رویکردهای شاخص فرهنگی این منطقه است.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان، وجود پارک قلمستان 
و نیز ورزشگاه ملت را یک پتانســیل برای برگزاری برنامه های مناسبتی منطقه دو عنوان کرد و گفت: با 
توجه به درخواست و نیاز شهروندان به برنامه های شاد و متنوع از این پس توسط امور فرهنگی شهرداری 
برنامه های شاد با محتوای آموزشی و فرهنگی اجتماعی برگزار می کند.وی با اشاره به برنامه های دهه 
کرامت در منطقه دو شهرداری، ادامه داد: این دهه فرصت بسیار مغتنمی بود که به بهانه های مناسبت های 
شادی آور، برنامه هایی از جمله جنگ شادی و مسابقات، مسابقات کتاب خوانی و  سرودخوانی برگزار 
و ایجاد روحیه نشاط در مردم ایجاد کند.صیرفی نژاد، برنامه ریزی اوقات فراغت نسل نوجوان و جوان با 
فرا رسیدن ایام تابستان را از دیگر برنامه های مهم شهرداری منطقه دو برای شهروندان محلی عنوان کرد.

 
عضو شورای شهر:

تابلوهای VMS شهری، هنوز بالتکلیف است
رییس کمیسیون حمل ونقل وهوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: آبان ماه سال گذشته 
تابلوهای VMS شهری هک شد و هنوز راه اندازی نشده است، پیگیری هایی در این راستا انجام شد، 
اما از سوی مراجع باالدستی اجازه راه اندازی این تابلوها را به شهرداری نداده اند.محمدرضا فالح با اشاره 
به اینکه اگر سامانه جامعی بین تمام ادارات در استان و شهرستان ها فعال نشود، کارها ناقص می ماند، 
الزم است فرمانداری کمیته ویژه ای تشکیل دهد تا هوشمندسازی به صورت جامع اجرا شود.وی با بیان 
اینکه کنترل و نظارت بر قیمت ها برای رفاه حال شهروندان الزم است، ادامه داد: افزایش بدون ضابطه 
قیمت ها سبب ایجاد مشکل برای شهروندان شده است که باید فکری به حال آن شود.رییس کمیسیون 
هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه ها، 
تصریح کرد: گاهی در استخدام کارکنان، نوع دریافتی و مزایای آنها تبعیض وجود دارد که در این زمینه 
مسئوالن باید چاره ای بیندیشند.وی با تاکید بر ساخت وساز بی رویه در محدوده کوی »راه حق« و »مرغ« 
و ایجاد مشکالت شهری، گفت: اگر این محدوده از اصفهان تعیین تکلیف نشود در آینده معضالت بزرگی 
برای شهر ایجاد خواهد کرد.فالح با اشاره به بالتکلیف بودن فعالیت تابلوهای VMS شهری، اظهار کرد: 
آبان ماه سال گذشته تابلوهای VMS شهری هک شد و هنوز راه اندازی نشده است، پیگیری هایی در 

این راستا انجام شد، اما از سوی مراجع باالدستی اجازه راه اندازی این تابلوها را به شهرداری نداده اند.
 

پاسخ معاون شهردار اصفهان به حاشیه های اجرای طرح 
جدید جمع آوری پسماند تر

معاون محیط زیســت و خدمات شــهری شــهردار اصفهان گفت: اجرای طرح زوج و فــرد جمع آوری 
پسماندهای تر در این کالن شهر به هیچ عنوان منجر به تعدیل نیرو یا کاهش حقوق کارگران خدمات شهری 
نخواهد شد.مهدی بقایی با اشــاره به اجرای طرح زوج و فرد جمع آوری پسماندهای تر از چهارم تیرماه 
سال جاری، اظهار کرد: قبال جمع آوری پسماندهای تر بر اساس روزهای زوج و فرد تقویم انجام می شد، اما 
از چهارم تیرماه این اقدام طبق روزهای زوج و فرد هفته )روزهای زوج شامل: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و 
روزهای فرد شامل: یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه( انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه از روز چهارم تیرماه 
»روز جمعه« از برنامه جمع آوری پسماندهای تر حذف خواهد شد، تاکید کرد: به رغم اینکه در بعضی گروه ها 
و شبکه های اجتماعی اعالم شده که اجرای طرح جمع آوری پسماندهای تر طبق روزهای زوج و فرد هفته 
با هدف کاهش هزینه و تعدیل نیرو انجام می شود، اجرای این طرح به هیچ عنوان منجر به تعدیل نیرو یا 

کاهش حقوق کارگران خدمات شهری نخواهد شد.

رد پای شهدا در میراث فرهنگی ناملموس کشور؛

»اصفهان« بر بلندای قله میراث ایثار

حفظ میراث و ارزش های جنگ و یادآوری ایثار و فداکاری رزمندگان در 
دوران پس از جنگ امری ضروری و رایج در جهان بوده است و ساخت 
فضاهای یادمانی در ارتباط با جنگ ها در کشورهای مختلف سابقه ای 
طوالنی مدت دارد.نهم خردادماه سال جاری، قائم مقام وزیر و معاون 
میراث فرهنگی کشــور در نامه ای مراتب ثبت ملی میــراث فرهنگی 
ناملموس شــهید گمنام را به استانداران کشــور ابالغ کرد. در نامه علی 
دارابی به ۳۱ استاندار کشور آمده است: »در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون 
الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی 
ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شــورای اسالمی و مواد ۲ و ۳ 
آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷ هیئت وزیران و همچنین 
آیین نامه مشارکت در پاســداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها 
و روســتاها مصوب ۱۴۰۰ هیئت وزیران، مراتــب ثبت میراث فرهنگی 
ناملموس شــهید گمنام، تفحص، تشییع، یادمان سازی، پاسداشت و 
زیارت )ملی( به شماره ۲۶۷۹ در تاریخ ۰۳/ ۰۳/ ۱۴۰۱  در فهرست ملی 
میراث فرهنگی ناملموس ایران اعالم می شود. هرگونه اقدام که موجب 

حراست و پاسداری این میراث می شود، مورد تاکید است.«
از اواخر دهه ۷۰، ساخت فضاهای یادمانی جنگ به خارج از گلزارهای 
شهدا و به ســمت ایجاد مزار و یادبودی برای شهدای گمنام سوق پیدا 

کرد. این اقدام با تالش پرسنل کمیته جست وجوی مفقودین و دیگر 
نهادهای انقالبی صورت گرفت و مناطق مختلفی در کشور چون ارتفاعات 
کلک چال تهران، عظیمیه کرج، گاوازنگ زنجان، عون به علی تبریز، تپه 
شهدای ایذه، مسجد بالل صدا و سیما، مسجد قدس شهرک غرب این 
شرافت را پیدا کردند که تعدادی از بهترین فرزندان این امت را در آغوش 
بگیرند.هم اکنون در سطح کشــور ۲۳۰۶ یادمان شهدای گمنام وجود 
دارد که این یادمان ها میزبان ۱۰ هزار و ۴۲۲ شهید گمنام هستند. استان 
اصفهان با ۱۶۵ یادمان شهدای گمنام در رتبه دوم تعداد این یادمان ها 

در کشور قرار گرفته است.

یادمان های شهدای گمنام، جنبه هویتی برای نسل جوان جامعه دارد
محمد بلندیان، مســئول امور شــهدای گمنام بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفــاع مقدس اســتان اصفهان بــا بیان اینکه ســاخت 
یادمان های شهدای گمنام در اصفهان به سال ۱۳۸۰ برمی گردد، گفت: 
گلزارها و یادمان های شــهدا، ظرفیتی بزرگ در جهت زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره شــهدا و ترویج فرهنگ دفاع مقدس هستند و می توانند 
به عنوان زیارتگاه اهل یقین و قرارگاه های فرهنگی در اقصی نقاط کشور 

به حساب بیایند.

وی اظهار کرد: شهدا، هم به عنوان سرمایه های معنوی انقالب اسالمی 
و هم به عنوان سرمایه های معنوی ملی، برای آحاد جامعه مورد احترام 

هستند.
بلندیان با بیان اینکه اقدامی که اخیرا از ســوی وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در ثبت ملی شهدای گمنام به عنوان میراث 
فرهنگی ناملموس صورت گرفته، اقدام شایسته و قابل تقدیری است 
که باید زودتر اتفاق می افتاد، ادامه داد: شــهدای گمنام و یادمان های 
مربوط به این شهدا، مهم ترین بخش میراث فرهنگی ناملموس هستند 
که جنبه هویتی برای ما دارند و موضوعی اســت کــه می تواند هویت 
نسل جوان ما را بیمه کند.مسئول امور شــهدای گمنام بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان افزود: انتخاب مکان 
یادمان های شــهدا با یک کار کارشناســی و در نظر گرفتن پارامترهای 
مختلف صورت گرفته اســت تا این یادمان ها در کنار اینکه قرارگاه های 
فرهنگی در شهرهای مختلف هســتند به عنوان مکان های گردشگری 

نیز شناخته شوند.
وی با بیان اینکه قرار اســت مکان یادمان های شهدای گمنام در نقشه 
جامع شهرها مشخص شود تا امکان بازدید و زیارت گردشگران فراهم 
شود، گفت: با تحقیقات صورت گرفته در اغلب کشورها چه از نوع غربی 
و چه شرقی مشخص شــده که قبور قهرمانان ملی همواره مورد توجه 
مردم بوده است، در چین، کره، ژاپن، کشورهای تجزیه شده از شوروی 
سابق، تمام کشورهای اروپایی، مرقد سربازان گمنام به عنوان یک بنای 
نمادین )سمبولیک( و در بخش مرکزی شــهر قرار دارد و محل زیارت 

عموم است.

   میراث دفاع مقدس در دو بخش میــراث ملموس و ناملموس
 ثبت ملی می شود

علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اصفهان با بیان اینکه دفاع مقدس، بخش مهمی از میراث فرهنگی کشور 
است که هویت دینی و ملی ما را مشخص می کند،گفت: وظیفه حفاظت 
و صیانت از میراث دفاع مقدس بر عهده سازمان میراث فرهنگی است 
و به همین منظور میراث دفــاع مقدس در دو بخش میراث ملموس و 

ناملموس ثبت ملی شده و می شود.
وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی وظیفه خود می داند تا در امر مرمت، 
مستندســازی، ثبت ملی یادمان ها و تهیه تاریخ شفاهی در کنار بنیاد 
حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس باشــد،افزود: ثبت ملی انگشــتر 
شهید حاج قاسم سلیمانی، ثبت محل شهادت شهید مصطفی چمران 
و مزار شهدای گمنام به عنوان آثار ناملموس از جمله اقداماتی بوده که 
تاکنون انجام شده است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اصفهان تصریح کرد: در کاخ چهل ستون اصفهان جنگ چالدران 
را می بینید که در طول تاریخ ثبت شده اســت و امروز برای مردم بازگو 
می شود؛ ما هم باید مخاطبان و نسل جدید را با استفاده از شیوه های 

نوین با پیام های دفاع مقدس و ایستادگی شهدا آشنا کنیم.

رییس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: حدود ۱۹۶ رشته 
مربوط به صنایع دســتی در اصفهان وجود دارد، اگر 
دستگاه های ذی ربط در کنار هم قرار گیرند، می توانند 
حوزه صنایع دســتی را بــه خوبی تقویــت و به افراد 
شاغل در این صنعت پاک کمک کنند.حجت االسالم 
منوچهر مهروی پور با اشــاره بــه مزیت های صنایع 
دستی برای اقتصاد کشور، اظهار کرد: صنایع دستی 
تلفیقی از هنر و صنعت و البته یکی از بخش های مهم 

و تاثیرگذار برای اقتصاد کشور محسوب می شود که 
برآمده از ذوق، اندیشــه و فکر هنرمندان است.وی با 
بیان اینکه صنایع دستی از صنایع پیشران به حساب 
می آید و ظرفیت های بســیار زیادی دارد، ادامه داد: 
صنایع دســتی یک صنعت پاک محسوب می شود 
که به محیط زیست ضربه نمی زند یا آسیب های آن 
بسیار کمتر از دیگر صنایع اســت.رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کــرد: صنایع دســتی از مزیت های 
بسیاری برخوردار است، برای مثال سهولت در ایجاد، 
توســعه و جابه جایی یکی از مزایای آن اســت، این 
صنعت بستر مناسبی برای مقابله با برخی از مشکالت 
اجتماعی از جمله اشتغال اســت و می تواند معرف 

فرهنگ و تمدن ایران اسالمی نیز باشد. وی با تاکید 
بر اینکه شهر اصفهان دارای شاخص های مختلفی در 
موضوع صنایع دستی اســت، گفت: اصفهان دومین 
شــهر صنایع دستی در دنیاست، شــاهد حضور چند 
هزار کارگاه گروهی و تک نفره در ســطح شهر هستیم 
که این اتفاق نشــان دهنده وجود هنرمندان فراوان و 
استادکاران ماهر در نصف جهان است و همین موضوع 
موجب سرآمد شدن اصفهان در بخش صنایع دستی 
می شود.حجت االسالم مهروی پور در خصوص رویکرد 
مدیریت شهری نسبت به توسعه حوزه صنایع دستی 
در اصفهان، اظهــار کرد: در حال حاضــر حوزه صنایع 
دستی نیازمند حمایت است و در این راستا شوراها و 

شهرداری ها نیز باید حامی این صنعت باشند.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

خرید آثار هنری توسط مدیریت شهری برای حمایت از صنایع دستی

شهردار کاشان مطرح کرد:

شفاف سازی عملکرد شهرداری با سامانه »چشم شهروند«
شهردار کاشان از فعالیت سامانه چشم شهروند با هدف نظارت شهروندان بر عملکرد شهرداری خبر 
داد.حسن بخشنده امنیه از فعال سازی سامانه »چشم شهروند« با هدف نظارت بر عملکرد شهرداری 
خبر داد و اظهار کرد: رویکرد جدید مدیریت شــهری ارتقای ســطح کارآمدی شــهرداری، افزایش 
ارائه خدمات به شهروندان، توســعه عدالت اجتماعی، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و استفاده از 
ظرفیت های مردمی برای نظارت بهتر بر عملکرد شهرداری است.وی از به روزرسانی سیستم بازرسی 
و نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری با استفاده از تجربیات دیگر شــهرداران خبر داد و افزود: تهیه 
اپلیکیشن چشم شهروند و بارگذاری در بازار می تواند به مردم کمک کند تا مستقیما از عملکردهای 
مدیریت شهری مطلع شوند.شهردار کاشان خاطرنشان کرد: سامانه »چشم شهروند« موجب راحتی 
شهروندان است و از ایجاد تعداد زیادی سامانه که موجب سردرگمی مراجعان می شود، جلوگیری 
می کند. سامانه چشم شهروند با سامانه ۱۳۷ ادغام شده و با به روزرسانی، سامانه نظارتی نیز اضافه 
شده است.بخشــنده امنیه با بیان اینکه در سامانه تلفنی ۱۳۷، گزینه بازرســی اضافه و کارشناس 
مخصوص تعیین شده است، تصریح کرد: شــهروندان در تماس با سامانه ۱۳۷ می توانند همزمان 
با دیگر فعالیت ها، شکایت خود را نیز ثبت و پیگیری کنند. سامانه جدید این امکان را به شهروندان 
می دهد تا گزارش های تخلف یا شکایت از معاونت های مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری 
را ثبت کنند.وی گفت: سامانه پیامکی بازرســی و ارزیابی عملکرد با سرشــماره ۳۰۰۰۸۳۱۳۷ نیز 
جهت دریافت گزارش های مردمی راه اندازی شده است.شهردار کاشان با اشاره به عملکرد سامانه 
»چشم شهروند«، افزود: سامانه »فاش« یا همان »سوت زنی« در قوه قضاییه برای مبارزه با فساد 
فعال شده که از نظر کاربردی شبیه به ســامانه راه اندازی شده در شهرداری کاشان یا همان »چشم 

شهروند« است.
 

بودجه کوشک، به ساخت یک فرهنگسرا هم نمی رسد
برای اداره کردن شهر کوشک در سال جاری ۱۸۰ میلیارد ریال بودجه تعیین شده ولی کفاف ساخت 
فرهنگسرا را نمی دهد.شهردار کوشک در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: اتمام طرح الغدیر 
و میدان ورودی شهر، تکمیل زورخانه و ساخت فرهنگسرا از برنامه های آینده این شهرداری است.

حسین حفیظی با بیان اینکه طرح تکمیل بلوار الغدیر تا شــهریور امسال به پایان می رسد، افزود: 
ســاخت باند کناری، اصالح رفوژ میانی و تقاطع عملیاتی از جمله عملیات های عمرانی است که در 
این بلوار با یک و نیم کیلومتر اجرا می شود.وی در خصوص تاسیس یک فرهنگسرا در این شهر هم 
گفت: طرح مطالعاتی فرهنگسرا به پایان رســیده و در دست بررسی و اصالح است و برای ساخت 

آن، نیازمند  ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار  هستیم.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان خبر داد:

ثبت ورزنه به عنوان شهر تاالبی جهان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شهر ورزنه به عنوان شهر تاالبی جهان ثبت شد 
که سایت کنوانسیون رامســر، از میان دو کاندیدای ورزنه و بندر خمیر، ورزنه را به عنوان شهر تاالبی 

جهان انتخاب کرد که این امر گواه اهمیت احیای تاالب گاوخونی است.
ایرج حشمتی در همایش تجلیل از محیط بانان استان اصفهان به مناسبت والدت امام رضا )ع( و 
»روز ملی محیط بان« اظهار کرد: روز محیط بان به دلیل نگاه ویژه و ضمانت امام رضا )ع( برای یک 
آهو نام گذاری شده است. خبر خوشــی که در این روز منتشر شد، ثبت شهر »ورزنه« به عنوان شهر 
تاالبی جهان است که سایت کنوانسیون رامسر، از میان دو کاندیدای ورزنه و بندر خمیر، ورزنه را به 
عنوان شهر تاالبی جهان انتخاب کرد؛ این امر گواه اهمیت احیای تاالب گاوخونی برای حفظ عنوان 

شهر تاالبی جهان است.

با مسئولان

خبر روزشهرستان ها

در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
مطرح شد:

 هشدار شهردار 
به مالکان سازه های ناایمن

شــهردار اصفهان گفــت: اگر اختــالف نظر 
مالکان و مستاجران ساختمان های ناایمن 
در اصفهان به نتیجه نرســد، این احتمال به 
شکل قوی وجود دارد که دســتگاه قضایی 
ورود و آنها را پلمب خواهــد کرد، زیرا امنیت 

جانی مردم اهمیت زیادی دارد.
علی قاســم زاده در برنامه رادیویی »ســالم 
اصفهان« بــا بیان اینکــه در هفته جاری دو 
رویداد مهــم در اصفهان برگزار می شــود که 
نخســتین مورد برگزاری اجالس سازندگان 
و طراحان اصفهان روزهای بیست وچهارم و 
بیست وپنجم خردادماه است، اظهار کرد: در 
این اجالس تمام افرادی که به نوعی در خلق 
اصفهان به ویژه در دو دهه گذشته تاثیرگذار 
بوده اند، گردهم می آیند و معاونان در سطح 
وزارت کشور، وزارت مسکن و راه و شهرسازی 
نیز در آن حضور خواهند داشت تا هم اندیشی 
درباره مســائل معماری شهر اصفهان انجام 
شود.وی با اشاره به شناسایی ساختمان های 
ناایمن در شــهر اصفهان، گفــت: در ارتباط با 
ســاختمان های ناایمن در این کالن شــهر، 
کارگروهی متشکل از شهرداری، اداره کل راه و 
شهرسازی، ستاد بحران استانداری و سازمان 
نظام مهندســی هر ساله ســاختمان های 
ناایمن را شناسایی می کنند.شهردار اصفهان 
ادامه داد: طبق آخرین فهرســت اعالم شده 
۳۲۸ ســاختمان ناایمن در شــهر اصفهان 
شناسایی شده اســت که این ناایمنی فقط 
در بخش سازه و اســتحکامات نیست، بلکه 
بخش عمده ناایمنی ســاختمان ها به دلیل 
تجهیــزات ایمنی در مواقع آتش ســوزی یا 
تاسیسات برق ســاختمان است.وی تاکید 
کــرد: به مالــکان ۳۲۸ ســاختمان ناایمن 
برای ایمن سازی هشدارهای الزم داده شده 
اســت،بنابراین اگر مالکان این مجتمع ها و 
مجموعه ها بــرای ایمنی اقــدام کنند، قطعا 
تمام دســتگاه ها کنار آنها هســتند و کمک 

می کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از اجرای طرح استانداردسازی ۳۴ واحد اقامتی و پذیرایی در سطح استان اصفهان خبر داد.
علیرضا ایزدی گفت: طبق مصوبات ابالغ شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تمام تاسیسات گردشگری باید دارای گواهی درجه بندی 
و استانداردسازی باشند.اولین شهرستان در سطح استان اصفهان، شهرستان خوروبیابانک بود که ۳۴ واحد اقامتی و پذیرایی این شهرستان توسط کارشناسان 
مربوط مورد بازرسی و بررسی کامل قرار گرفت و گواهی درجه بندی و استانداردسازی دریافت کردند.به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان ،با توجه به حجم باالی تعداد تاسیسات گردشگری در سطح اســتان، یکی از مهم ترین سیاست های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان، استانداردسازی و ارتقای سطح کیفی و کمی تاسیسات گردشگری این استان به منظور رفاه هر چه بیشتر گردشگران در پهنه استان 
است،بنابراین اجرای استاندارد های ابالغ شده می تواند گام بسیار موثری در زمینه ارتقای سطح خدمات به گردشگران و همچنین ایجاد فضای مناسب رقابتی 
در میان مدیران تاسیسات و فعاالن گردشگری استان ایجاد کند. کارشناس واحد های اقامتی، پذیرایی و عضو کمیسیون درجه بندی تاسیسات گردشگری 
استان اصفهان نیز در همین زمینه گفت: »یکی از اصلی ترین اهداف این طرح، شفاف سازی خدمات و حفظ حقوق گردشگران و مسافران است که در نهایت 

منجر به تطابق هر چه بیشتر خدمات با انتظارات و نیاز های گردشگران است.«

اجرای طرح استانداردسازی 34 واحد اقامتی و پذیرایی اصفهان

سفر مدیریت 
شهری اراک به 

اصفهان
جلســه هم اندیشی شــهردار 
و اعضای شورای شــهر اراک و 
معاونت شهرســازی شهرداری 
اصفهان پیرامون شهر دوستدار 
کودک بــه میزبانــی معاونت 
شهرســازی و معماری برگزار و 
بازدیدی از برخی مراکز تخصصی 

مربوط به کودکان انجام شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

با حضــور اعضای کمیته راهبری شــرکت گاز اســتان اصفهان، در راســتای 
تحقق شعار سال،» تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین« پیگیری و اجرای 
 پروژه های بزرگ گازرسانی در سطح استان طی ســال جاری در دستور کار 

قرار گرفت.
ابوالقاسم عسکری، سرپرست این شرکت، با اشــاره به اینکه صنعت گاز به 
طور مستقیم با موضوع تولید و اشــتغال رابطه دارد، افزود: گاز ،محورتوسعه 
و اصلی ترین زیرســاخت چرخه تولید و اقتصاد کشــور اســت و در استان 
اصفهان که بــه عنوان قطب صنعتی کشــور محســوب می شــود، موضوع 
 گازرسانی ایمن و مســتمر به صنایع، بسیار اســتراتژیک و از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
وی، احداث ایســتگاه 200هزار متر مکعبی و20کیلومتر خط تغذیه 24 اینچ 
شیدان، احداث ایســتگاه 50هزارمتر مکعبی و 30 هزار متر مکعبی روستای 

تیران و کرون، انجام طرح هــای معارض اصفهان، اجــرای خطوط پراکنده 
گاز در سطح شهرستان های استان، گازرسانی به 500 واحد صنعتی تولیدی 
مطابق با بند ق، اصالح ایستگاه هایCPS ، احداث CGS بهارستان، تعویض 
پوشــش خط 18 اینچ صنایع، اجرای خطوط و ایســتگاه هــای باقی مانده 
 طرح جامع اصفهان را از مهم ترین پروژه های در دســت اقدام ســال جاری

عنوان کرد.
 سرپرســت شــرکت گاز اســتان اصفهان، اهداف و برنامه های سال 1401 
را تامین گاز ایمن و مســتمر114 شــهر و بیش از 1060روســتا، 17هزار واحد 
 تولیدی صنعتی برای بیش از5 میلیون نفر جمعیت استان اصفهان دانست و

 افــزود: اجرای کامــل پروژه هــای فــوق در راســتای تولید و اشــتغال و 
 خدمت به مردم، در واقع تحقق شــعار ســال و منویات مقام معظم رهبری

)مد ظله العالی(است.

بورس تهران که در آخرین روز معامالتی هفته گذشته با کاهش ناچیز به کار خود 
پایان داد، از ابهام در متغیرهای بســیاری رنج می برد که فعالیت معامله گران 
را با چالش مواجه می کند. در این میان قطعی برق صنایع به ویژه شرکت های 
فوالدی، ریســک ریزش در بازار بورس را افزایش خواهد داد.تغییر متغیرهای 
تاثیرگذار بر بازار سهام نظیر تغییرات نرخ ارز  یا نزدیکی به زمان برگزاری مجامع 
عادی سالیانه شرکت ها برای تقسیم ســود در کنار عوامل تاثیرگذار مهم قبلی 
نظیر روند مذاکرات احیای برجام، پیش بینی روند بازار در هفته های پیش رو را 

با چالش مواجه کرده است.

ناکارآمدی »شاخص کل« در نمایش روند واقعی بازار سهام
ســلمان نصیرزاده، کارشناس و تحلیلگر بازار ســرمایه؛ درباره تحلیل وضعیت 
بازار ســرمایه اظهار کرد: پس از پایان روند صعودی 10 هفته ای بازار سرمایه از 
28 اردیبهشت ماه و آغاز فاز اصالحی، شاخص کل بورس حدود 5 درصد اصالح 

داشته است.
 این در حالی اســت که بســیاری از ســهام های بازار، در اندازه های مختلف و 
رســته های متفاوت، به راحتی اصالحی تا حوالی 20 درصد را هم تجربه کردند. 
این مسئله بار دیگر ناکارآمدی شــاخص کل بورس در نمایش روند کل بازار را 
نشــان داد.وی افزود: با وجود  روند اصالحی کوتاه مدت، بازار در چند روز اخیر 
روند نسبتا متعادلی داشته اســت. با توجه به افتی که در این مدت در بسیاری 
از سهم ها تجربه شد، انتظار می رود بازار طی یکی دو هفته آتی به تعادل نسبی 

برسد و نوسانات کوتاه مدتی را در آن ها شاهد باشیم.

نقش کیفیت جریان پولی در روند بورس
این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: همیشه در روندهای برگشتی 
نوسانی، کیفیت جریان پولی بسیار مهم است و حجم و ارزش معامالت به عنوان 
یک مولفه اساسی نقش کلیدی ایفا می کند. از نیمه دوم اسفندماه سال گذشته 
تا اردیبهشــت ماه ســال جاری، خالص معامالت خرد روند صعودی داشت و 
تقریبا از محدوده حدود 4 هزار میلیارد تومــان به بیش از 6 هزار میلیارد تومان 
رسید و حتی در نقطه بیشینه رشد بازار در اردیبهشت ماه شاهد خالص معامالت 
خرد 8 هزار میلیارد تومانی بودیم.نصیرزاده افــزود: از هفته اول خردادماه که 
روند اصالحی در بازار شکل گرفت، خالص معامالت خرد نیز کاهش یافت و به 

کانال 4 هزار میلیارد تومان بازگشت. این یعنی خالص معامالت خرد نسبت به 
میانگین دوره رشد 10 هفته ای اخیر خود، تقریبا 50 درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشــان کرد: خالص خرید در این دوره اصالحی مجدد ضعیف شد و 
تمایل برای شناسایی ســود در کوتاه مدت و خرید اوراق درآمد ثابت افزایش 
یافت.این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشــان کرد: با ورود به روند 
اصالحی الگوهای رفتاری معامله گران نیز تغییر پیدا کرده است.نصیرزاده اظهار 
کرد: مولفه های فعلی از برگشت بازار به روند صعودی در کوتاه مدت پیشتیبانی 
نمی کند؛ اما انتظار داریم نوســانات مثبتی را در برخی گروه ها شــاهد باشیم. 
این گروه ها می تواند در حوزه یوتیلیتی و نیروگاه ها باشند یا در گروه هایی مثل 

سیمان، خودرو، واسطه گری و غذایی.

کاهش تولید و کیفیت صنایع فوالد با قطعی برق
وی گفت: در گروه فلزات اساســی شــاهد قطعی برق و کاهش قیمت جهانی 
در زنجیره فوالد هســتیم که باعث می شود نوســانات این گروه طی روزهای 
آینده محدود باشــد. از آنجایی حجم پول در بازار محدود است،  پول به سمت 
سهم های بزرگ حرکت نمی کند و یا در غیر این صورت نوسانات در این بخش 

عمیق نخواهد بود. 
قطعی برق صنایع فعال در گروه فلزات اساسی، بر تیراژ تولید و کیفیت سودآوری 
این صنایع اثرگذار خواهد بود.این کارشــناس و تحلیلگر بازار سرمایه در بخش 
دیگری از گفت وگوی خود با اشاره به انتشار گزارش های 12 ماهه شرکت های 
فوالدی و بانکی اظهار کرد: این مســئله احتماال نوسانات مثبتی را در بازار پدید 
می آورد؛ اما کیفیت این نوســات به حجم پول موجود بستگی خواهد داشت. 
اگر روند حجم پول و معامالت همانند 10 روز اخیر باشد، نوسانات در سهام های 
بزرگ مقطعی خواهد بود و بنابراین رشد باالیی را حداقل در کوتاه مدت در این 

سهام  انتظار نخواهیم داشت.

افزایش احتمالی نرخ بهره در بازار پولی
این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نکته ای که در اینجا ممکن 
است دست و پاگیر باشد، افزایش احتمالی نرخ بهره است. در اواسط اسفندماه 
روند کاهشی نرخ فری ریسک )Free Risk( را در بازار شاهد بودیم که از حدود 
26 درصد به محدوده 20 تا 21 درصد رسید و شاخص کل هم به موازات این تغییر 

از 1.2 میلیون واحد به 1.6 میلیون واحد افزایش پیدا کرد. در این شرایط احتمال 
دارد با توجه به فضای تورمی موجود نرخ بهره اوراق قرضه دولتی افزایش یابد که 
می تواند در کوتاه مدت سرعت گیر رشد بازار شود.نصیرزاده اظهار کرد: مولفه مهم 
دیگری از بعد کالن هم وجود دارد می تواند از اصالح عمیق در بازار جلوگیری کند؛ 
انتظارات تورمی. افزایش دوباره انتظارت تورمی باعث می شود اصالح عمیقی 
مثل سنوات گذشــته در بازار سهام شاهد نباشــیم. اصالحات بیشتر نوسانات 

کوتاه مدت،میزان  و اصالحات زمانی خواهد بود تا آنچه در سال 1400 رخ داد.

ابهام در مذاکرات برجام!
وی افزود: در شرایط فعلی روند پیشرفت مذاکرات احیای برجام مبهم است و 
صادرات نفتی هم با توجه به جنگ قیمتی روسیه و تصاحب بخشی از بازار ایران، 
نسبت به گذشته کاهش یافته که این خود موید کاهش ورود ارز به کشور است. 
اصالح قیمت ها و حذف ارز ترجیحی نیز فشــار هزینه ای تورمی را ایجاد کرده 
است. از این جنبه می توان گفت شاید اصالحاتی که در بازار سرمایه رخ می دهد 

در واقع آماده سازی بازار برای حرکت های بعدی خود است.

زیان ۶۰ هزار میلیارد تومانی صنایع از قطعی برق
این کارشــناس و تحلیلگر بازار ســرمایه تصریح کرد: البته چالش هایی مثل 
قطعی برق صنایع در تابستان به ویژه شرکت های فوالدی را هم پیش رو داریم. 
بر اســاس گزارش های موجود این قطعی برق به راحتی بالغ بر60 هزار میلیارد 
تومان در درآمد این شرکت ها تاثیر منفی دارد و بین 20 تا 30 درصد از تولید آن ها 
را کاهش می دهد. صنعت سیمان هم با معضل مشابهی روبه رو است.نصیرزاده 
گفت: بنابراین برای جمع بندی موضوع، بازار در کوتاه مدت با توجه به رشد اخیر 
خود، نوسانی و اصالحی است اما رشــد انتظارات تورمی زمان این اصالحات را 
کوتاه می کند؛ بازار می تواند در نیمه دوم سال خود را با فضای تورمی تنظیم کند 

و در نهایت شاهد رشد قیمتی در بازار سهام باشیم.

تاثیر منفی قطعی برق صنایع بر بورس
نقش برق به عنوان یکی از نهاده های تولید در درآمدزایی شرکت ها انکارناپذیر 
است بنابراین قطعی برق صنایع قطعا زیان همه شرکت ها، نه فقط یک شرکت 
یا صنعت خاص، را به دنبال خواهد داشت اما سهم صنایع مختلف از این زیان 

متفاوت اســت. مهم ترین صنعتی که با قطع برق دچار آسیب مالی می شود، 
صنعت فوالد اســت که بخش مهمی از ارزش بازار ســهام را در اختیار دارد هر 
نوع نوسان سهام این گروه تاثیر جدی بر بازار ســرمایه خواهد داشت.با اینکه 
پیش بینی این تاثیر منفی بر بازار بورس بســیار دشوار اســت، اما قطعا زیان 
مالی این صنعت طی یک دوره 3 یا 4 ماهه قابل توجه است. این مهم می تواند 
یکی از تاثیرگذارترین مولفه ها در کاهش ارزش سهام این شرکت ها در بورس 

محسوب شود.
بر اساس اطالعات موجود، سال گذشته بسیاری از واحدهای فوالدی تحت تاثیر 
این قطعی برق فعالیت خود را به طور کامل متوقف کردند. فعالیت واحدهای 
احیای مســتقیم، ذوب، ریخته گری، نورد، ذوب القایی، قــوس الکتریکی و 
کنسانتره ســازی نیاز بســیاری به برق دارند و بدون این انرژی فعالیت شان 
عمال ممکن نیســت. همه اینها در حالی اســت که نگهداری آهن اســفنجی 
به دلیل اکسیداسیون برای فوالدسازان دشوار است.سیدرضا شهرستانی، عضو 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران پیش تر گفته بود: قطع برق به طور 
حتم به کاهش سود تولیدکننده های فوالد منجر شده و بخش خصوصی در این 
مدت وارد زیان می شود. مسلما این شرایط و موقعیت فعلی معضل و عواقب 

بسیار بدی را در کشور با خود به همراه خواهد داشت.

زیان مالی بخش قابل توجه مردم از قطعی برق صنایع
بر اساس موارد فوق، قطعی برق صنایع نه تنها در زیان مالی همه شرکت ها به 
ویژه صنایع بورســی تاثیر قابل توجهی دارد بلکه با تاثیر منفی بر بازار سرمایه، 
زیان قابل توجهی بر آحاد مردم وارد می کند. باید توجه داشت عالوه بر افرادی 
که به طور مستقیم و غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری کرده اند، بخش قابل 
توجهی از مردم نیز از طریق سهام عدالت از فعالیت بازار سرمایه سود می برند.از 
آنجا که شرکت های فوالدی به ویژه فوالد مبارکه یکی از شرکت های مهم در سبد 
سهام عدالت و سرمایه گذاری مردم، زیان این بخش منجر به زیان بخش قابل 

توجهی از مردم خواهد شد.
به عالوه باید توجه داشت که شرکت سرمایه گذاری شستا که متعلق به سازمان 
تامین اجتماعی بوده و منابع این سازمان که عمدتا متعلق به کارگران است را در 
بخش های مختلفی از جمله بورس سرمایه گذاری می کند، این زیان به منافع 

کارگران نیز زیان وارد خواهد کرد.

در کمیته راهبری شرکت گاز استان اصفهان مطرح شد:

 انجام17 عنوان پروژه بزرگ گازرسانی در سطح استان

 در دستور کار قرار گرفت

بازار سرمایه به کدام سو می رود؟

بورس در ِمه!

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

سرپرست آبفای استان اصفهان بر لزوم تدوین سناریوی تامین آب شرب 
پایدار برای گذر بدون دغدغه از تابستان سال جاری تاکیدکرد.   

ناصر اکبری که در نخستین نشست شــورای مدیران شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در سال 1401 ســخن می گفت، افزود: همه مدیران شرکت 
با برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح منابع، باید راهبرد تامین آب شرب 
پایدار در 100 شهر و 948 روستای تحت پوشش را در فصل تابستان تدوین 
کنند.وی، عدالت در توزیع آب را سرلوحه کار آبفای استان اصفهان عنوان کرد 
و گفت: تمام تاسیسات ذخیره، انتقال و توزیع آب به ویژه در شهر های باقی 
مانده و سپس در روستاها باید به سامانه تله متری مجهز شوند تا موضوع 

تامین و توزیع آب با دقت بیشتری مدیریت شود.
سرپرست آبفای استان اصفهان بر تجهیز تاسیســات آبی به دیزل ژنراتور 
تاکید کرد و افزود: با توجه به احتمال قطع برق در فصل تابســتان، مدیران 
آبفای مناطق خودگردان باید در اســرع وقت نســبت به تجهیز و راه اندازی 
دیزل ژنراتورهای مورد نیاز اقدام کرده تــا وقفه ای در فرآیند تامین و توزیع 

آب مشترکین در روزهای گرم سال به وجود نیاید.
وی در پایان از مدیران آبفای مناطق خودگردان خواســت نسبت به تجهیز و 
تامین لوازم مورد نیاز گروه های رســیدگی به حوادث آب و فاضالب اقدام 
 کــرده و در خصوص برگــزاری مانور شــیرآالت و کاهش زمــان تعمیرات

 برنامه ریزی الزم را به عمل آورند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه بازدیدهای مستمر خود از بخش های 
مختلف شــرکت، از کارگاه تولیدات نســوز این مجتمع عظیم صنعتی بازدید 

نمود.
رخصتی با اشاره به اینکه این کارگاه پیش از این در اجاره شرکت نسوزآذر بود، 
گفت: کارگاه تولیدات نسوز ذوب آهن اصفهان با مدیریت جدید و با جدیت در 
حال بازسازی اســت و به عنوان تنها تولیدکننده دولومیت زینتر عمل می کند 
که با توجه به نیازهای ذوب آهن اصفهان و ســایر صنایع، نویدبخش آینده ای 

روشن در صنعت نسوز کشور است.
وی افزود : ذوب آهن اصفهان در نیم قرن حیات خود تجربه های بســیاری 
در صنعت نســوز دارد، بنابراین تحول و بازســازی این کارگاه که با استفاده از 
دانش متخصصین داخلی شــرکت انجام می شــود به طور حتم نتایج بسیار 
درخشانی را به دنبال خواهد داشت و می تواند چشم انداز روشنی پیش روی 
این مجتمع عظیم صنعتی قرار دهد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: 
این شرکت با استفاده از تمام زیرساخت ها در حال بهره گیری از ظرفیت های 
خود است و در این راستا با قدرت و نگرش مدیریتی جدید، در حال احیای این 
کارگاه هاســت تا دوباره بتوانند در مدار تولید قرار بگیرند، بدین ترتیب یکایک 
کارگاه هایی کــه تعطیل بوده یا بهره وری کمی داشــته اند با روحیه ای جهادی 

فعال خواهند شد.

دانش بنیــان ها با اجــرای طرح »بــای پاس مخلــوط کن  هــا« در بخش 
آگلومراســیون کارخانه ذوب آهن اصفهان از توقف در تولید آگلومره جلوگیری 
کردند.مهندس ارشد مکانیک مدیریت آگلومراسیون کارخانه ذوب آهن اصفهان 
گفت: در کارگاه آماده سازی مواد دو دســتگاه مخلوط کن قرار دارد که وظیفه 
همگن ســازی وافزودن رطوبت اولیه به شیخت و سپس ارسال آن ها به چهار 
آگلوماشیون را برعهده دارد به طوری که اگر یکی از مخلوط کن ها متوقف شود 
حداقل یکی از آگلوماشــین ها بالفاصله متوقف شــده و تولید آگلومره مختل 

می شود.
حسین کبیری افزود: با بررســی های صورت گرفته ازمرحله طراحی تا اجرای 
موثر با نگرشــی دانش بنیان، این طرح عملیاتی شــد به طوری که در صورت 
توقف هرکدام از مخلوط کن ها، مواد ارسالی به آگلوماشین ها بالفاصله از طریق 
مسیربای پاس منتقل می شــود.طراحی و تهیه نقشه از طریق دفتر طراحی و 
استفاده از تمام تجهیزات این طرح از جمله گیربکس، نوار نقاله و شاسی های 
بال استفاده موجود در انبار راکد کارخانه و همچنین تخصص و تبحر نیرو های فنی 
شاغل در این بخش ودیگر قســمت های کارخانه از جمله ویژگی های برجسته 
و افتخار آفرین اجرای این طرح دانش بنیان اســت.مهندس ارشــد مکانیک 
مدیریت آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان گفت: در این طرح صنعتی کارکنان 
آگلومراسیون و مدیریت ها و کارشناسان مهندســی نت مکانیک وامور فنی و 

برنامه ریزی تولید و بسیجیان مشارکت داشتند.

ذوب آهن اصفهان نخستین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی 
و ریل در ایران و بزرگ ترین تولید کننده محصوالت طویل در خاورمیانه اســت 
که با ظرفیت 3 میلیون و 600 هزارتن فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و 
صنعتی را تولید می کند.این کارخانه نقش مهمی در شــکل گیری دیگر صنایع 

فوالدی ایران ایفا کرد و به همین دلیل، لقب مادر صنعت فوالد کشور را دارد.
سرپرست آبفای استان اصفهان تاکید کرد:

لزوم تدوین سناریوی تامین آب شرب پایدار برای گذر بدون دغدغه از تابستان
احیای کارگاه تولیدات نسوز ذوب آهن اصفهان، نتیجه خودباوری

اجرای طرحی دانش بنیان در مادر صنعت فوالد ایران
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