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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

چرا طرح های دولتی برای ساماندهی بازار خودرو موفق نیستند؟

راه بی راهه خودروسازی

زاینده رود و فرونشست 
زمین در سفر رییس جمهور 

مطرح می شود

 فرونشست زمین، 
 دلیل ایجاد حفره 

در خیابان میرزاطاهر

 شوالیه آواز 
در اصفهان می خواند

تعهد دستگاه های اجرایی 
 اصفهان برای ایجاد بیش

 از 80 هزار شغل

در آیین تجلیل از هنرمندان 
پیشکسوت اصفهانی مطرح شد:

به گردشگر به عنوان 
یک فرصت و منبع 

درآمد نگاه کنیم

 روستای گردشگری »ُسه«؛ نگینی در دل تاریخ 
و طبیعت اصفهان  

سه قدم تا »ُسه«

شهردار اصفهان:
حسن اخالق 
مهم ترین رکن کار 
در شهرداری است
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کاهش 1۶ درصدی صادرات استان 
اصفهان طی2 ماهه نخست امسال

 نصب گیت و راه بند در 24 ورودی
 بازار بزرگ اصفهان

شمع شدی، پیرشدی، سوختی!
بحران کمبود معلم در استان اصفهان هر روز بیشتر می شود 

و تنها  راهکار ، نگه داشتن نیروهای بازنشسته آموز ش و پرورش است؛

3

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای
شركت توزيع برق 
شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نياز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاري مناقصات 

و آئين نامه معامالت شرکت ، ازطريق برگزاری مناقصه عمومی  یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره مناقصه  
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه 
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد ارزیابی 

کیفی
مبلغ تضمین

401140242001093905000002

اصالح ساختار شبکه فشار 
ضعیف با کابل خودنگهدار 

و انتقال نیرو و برق 
رسانی)رفع حریم و جابجایی 

تاسیسات،روشنایی و...(
در خیابان های سلمان 

فارسی،بزرگمهر،مولوی،جی 
و .... در محدوده امور 
برق منطقه 4 اصفهان

1401/03/251401/03/311401/04/111401/04/121.532.000.000

پيشنهاد دهندگان مي توانند اسناد مناقصه عمومی  یک مرحله ای به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir دریافت و حداکثر  تا پایان 

وقت اداری روز شنبه1401/04/11 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اســناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان 
سروش- حدفاصل خ آل خجند و حکیم شفایی – کوچه شهداد – امور برق منطقه 4- طبقه 2 – دفتر امور تحویل نمایند. به پيشنهادهايي كه بعد از 

مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

         http://tender.tavanir.org.ir             : سايت  اينترنتی معامالت توانير به نشانی
http://iets.mporg.ir           : سايت  اينترنتی پايگاه ملی مناقصات ايران به نشانی
http://eepdc.ir     :سايت  اينترنتی شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 32299313  اداره مالی و اداری امور برق منطقه4 و جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 32299001 اداره مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

 مناقصه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی

 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمايید(
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ، 

ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

 پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

 حضور پيشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشايی پاكات آزاد مي باشد.

 به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

 ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.                                                 

م
سنی

: ت
س

عک

به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه خودروی اصفهان، در این مدت که از طرح مباحثی چون سامانه یکپارچه و واردات خودرو می گذرد قیمت خودرو هم با ریزش 10 تا 15 میلیون تومانی مواجه بوده است. 
ناگفته نماند باوجود کسادی و کاهش خریدوفروش خودرو در بازار هنوز هم عرضه خودرو نسبت به تقاضا کمتر است؛ به طوری که عرضه خودروی صفر در بازار کاهش شدیدی داشته است. 
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»یونیفل« دست به دامن نیروهای مسلح لبنان شد
به نقل از روســیا الیوم، آندریا تیننتی، سخنگوی رســمی »یونیفیل« اعالم کرد: شنبه، گروهی از 
مردان با لباس های غیرنظامی، نیروهای حافظ صلح یونیفل را در حالی که در حال انجام گشــت 
زنی معمولی در مجاورت روستای »عرب اللویزه« در جنوب لبنان بودند، متوقف کرده و صلح بانان را 
تهدید و سعی در خلع سالح آنها داشتند.وی توضیح داد که طبق قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان 
ملل، یونیفیل از آزادی کامل تردد و حق گشت زنی در حوزه عملیاتی خود برخوردار است.سخنگوی 
یونیفل ادامه داد: دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت حوادث اخیر و سلب آزادی تردد را به شدت 
محکوم و خاطرنشان کردند که آزادی کامل تردد یونیفل و امنیت و ایمنی پرسنل آن بخشی جدایی 
ناپذیر از آزادی تردد و اجرای موثر وظایف خود بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ است.وی تاکید کرد: نگرانی 
اصلی ما حفظ ثبات در جنوب لبنان با هماهنگی نیروهای مسلح لبنان و با حمایت ساکنان جنوب 
لبنان است.تیننتی با اشاره به اینکه یونیفل از روابط طوالنی و مثمر ثمر خود با جامعه محلی قدردانی 
می کند، خاطرنشــان کرد: هر روز نیروهای حافظ صلح صدها عملیات گشت زنی را با هدف حفظ 
ثبات در جنوب لبنان و ارائه کمک به جوامع محلــی انجام می دهند.وی افزود: حمالت، تهدیدها و 
اقدامات ارعاب کننده علیه حافظان صلح یونیفل که در خدمت صلح هستند، منبع نگرانی شدید است 
و ما از نیروهای مسلح لبنان می خواهیم تا امنیت و آزادی حرکت نیروهای یونیفل را تضمین کنند.

برگزاری سومین دور مذاکرات درباره قانون اساسی لیبی 
منابع خبری گزارش دادند که دور ســوم نشست ها در جهت تبیین مســیر قانون اساسی لیبی در 
قاهره در بحبوحه نگرانی بین المللــی و منطقه ای از وقوع درگیری های مســلحانه در پایتخت آن 
کشور، آغاز شد.به نقل از القدس العربی، سومین دور از نشست ها جهت تبین مسیر قانون اساسی 
لیبی، یکشنبه در قاهره پایتخت مصر با حضور استفانی ویلیامز، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور 
لیبی برگزار شد.در این نشست همچنین هیئت هایی از شورای عالی حکومتی و پارلمان نمایندگان 
لیبی، برای توافق درباره چهارچوب قانون اساسی الزم جهت برگزاری انتخابات در سریع ترین زمان 
ممکن، حضور داشتند.استفانی ویلیامز در سخنرانی خود در آغاز مذاکرات بر لزوم آخرین دور بودن 
این مذاکرات تاکید و بیان کرد که جایی برای هیچ شکســتی وجود ندارد.وی در سخنرانی خود از 
هیئت های لیبیایی حاضر خواست حداکثر تا دو روز با یک چهارچوب برای تبین مسیر قانون اساسی 
که روند انتخابات را تنظیم می کند، در این مذارکرات حاضر شــوند.ویلیامز پیامی را به مخالفان و 
شبه نظامیان ارسال کرد و گفت: ارعاب و مانع تراشــی بس است و جامعه بین الملل در مقابل این 
اقدامات ساکت نخواهد ماند، چرا که سازمان ملل و جامعه جهانی از حل و فصل سیاسی و انتخابات 

در لیبی، همینطور رایزنی هایی که در اینجا برگزار می شوند، حمایت کامل می کند.

تایوان آماده مذاکره با چین است
به گزارش تارنمای خبری راشــاتودی، سو تسنگ چانگ، نخســت وزیر تایوان، در بحبوحه تنش های 
ژئوپلیتیکی فزاینده کشورش با سرزمین اصلی، خواستار مذاکره با چین شد و گفت که مذاکرات رودررو 
باید بدون پیش شرط صورت گیرد و با دولت های کوچک تر یکسان رفتار شود.سو، به خبرنگاران گفت: 
»تایوان نمی خواهد درهایش را به روی چین ببندد. این چین است که از ابزارهای مختلف برای سرکوب و 
رفتار غیرمنطقی با تایوان استفاده کرده است.«او اظهارات خود را پس از اقدام پکن در توقف واردات ماهی 
هامور از تایوان بیان کرد؛ اقدامی که تایپه ادعا می کند انگیزه سیاسی دارد. وی فنگه، وزیر دفاع چین نیز  
گفت که چین به دنبال اتحاد مجدد مسالمت آمیز با تایوان است اما »گزینه های دیگر« را روی میز نگه 
می دارد.وی فنگه طی سخنانی در مجمع امنیتی شانگری-ال دیالوگ در سنگاپور، هشدارهایش درباره 
دخالت هر کشوری در روابط چین و تایوان را تکرار کرد و  گفت: اگر کسی جرات کند تایوان را از چین جدا 
کند، ما تا نفس آخر مبارزه خواهیم کرد، بدون توجه به هزینه آن. هیچ کس نباید عزم و توانایی نیروهای 

مسلح چین برای حفظ تمامیت ارضی خود را دست کم بگیرد. 

آینده عراق مبهم تر از همیشه؛

»صدر « و مرحله آشوب سازی 

پس از ناکامی مقتدی صدر در تعیین نخست وزیر و رییس جمهور متبوع 
خود و نهایتا تشکل کابینه مدنظرش در کنار حزب دموکرات کردستان عراق 
و السیاده، ذیل ائتالف »نجات میهن«، عمال شاهد مرحله دوم قدرت طلبی 
صدر در سایه مهلت 4۰ روزه به جریان رقیب )چارچوب هماهنگی( برای 
تشکیل دولت بدون حضور صدری ها بودیم. چرا که کماکان فضای دوقطبی 
بین صدری ها و چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگ ترین مانع تشــکل 
دولت و کابینه آتی عراق عمل می کند.اگر چه چارچوب هماهنگی در فرصت 
4۰ روزه خود نتوانست به اجماع الزم برای این منظور )تشکیل دولت( دست 
پیدا کند که از قبل هم قابل پیش بینی بــود، اما بر فرض محال در صورت 
تشکیل چنین کابینه ای بی شک مقتدی صدر از هیچ تالشی برای به بن 
بست رساندن آن فرو گذار نمی کرد. پس از فرجه صدر این گونه استنباط می 
شد که شکست چارچوب هماهنگی فرصت و فضای الزم را به وی )صدر( 
برای قبضه قدرت می دهد، اما ۷۱ کرسی پارلمانی صدر هم به دادش نرسید 
و نهایتا او هم به مانند چارچوب هماهنگی در تشکیل دولت مدنظرش ناکام 
ماند. اکنون با گذشت 246 روز از پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که عنوان 
زودهنگام را یدک می کشــد و عدم تشــکیل دولت در عراق، بازی قدرت 
مقتدی صدر وارد مرحله تازه ای شده اســت. در همین رابطه درخواست 
مقتدی صدر از حسن العذاری، رییس ائتالف جریان صدر در پارلمان عراق 
برای تقدیم استعفاهای اعضای این ائتالف به هیئت رییسه پارلمان این 

کشور نشــان می دهد که مقتدی صدر به فکر زدن زیر میز است.این بدان 
معناست که صدر زین پس، نه به دنبال تشکیل دولت که خواهان برگزاری 
انتخاباتی زودهنگام دیگر خواهد بود. به هر حال نباید از نظر دور داشت که 
ادامه کار مجلس نمایندگان جدید عراق هم با گذشت 8 ماه بدون تشکیل 
دولت بی شک آن را به عنوان بدترین پارلمان در تاریخ عراق نوین پساصدام 
مطرح خواهد کرد.بنابراین مقتدی صدر، هم برای آغاز موج پوپولیستی و 
حتی دماکوژیستی خود و نیز تحریک جامعه عراق نیاز به افتراق سیاسی 
از پالمان عراق دارد که در گام نخست با موافقت محمد الحلبوسی، رییس 
پارلمان عراق برای اســتعفای نمایندگان عضو فراکســیون صدر این گام 
حاصل شد. اگر چه برای رسمت بخشیدن به آن نیاز به رای سایر نمایندگان 
مجلس است، اما تا همین جای کار هم تقدیم استعفای نمایندگان ائتالف 
صدر و پذیرش حلبوســی به عنوان رییس مجلــس توجیهی برای افکار 
عمومی خواهد بود. حال در این شــرایط دو سناریوی محتمل وجود دارد 
یا اســتعفای دومینووار دو هم پیمان دیگر صدری هــا یعنی بارزانی ها و 
ائتالف سنی السیاده با محوریت محمد الحلبوسی و خداحافظی با کرسی 
ریاست پارلمان عراق و نهایتا فروپاشی مجلس فعلی و برگزاری انتخابات 
زودهنگام دیگر و یا پیوستن این دو )بارزانی ها و ائتالف سنی السیاده( به 
جریان چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت؛ البته تماس تلفنی مسعود 
بارزانی به عنوان رهبر حزب دموکرات کردستان عراق با مقتدی صدر پس از 

قبول استعفای نمایندگان ائتالف صدر هم بسیار معنادار خواهد بود. چرا که 
هم می تواند نشان از آمادگی بارزانی ها برای همراهی با صدر تلقی شود یا به 
عکس، حکایت از گسل سیاسی این دو باشد. با وجود اینکه احتمال وقوع 
هر دو سناریو باالست، اما مخرج مشترک شان ورود عراق به مرحله جدید 
آشوب سازی از سوی مقتدی صدر خواهد بود. چه بارزانی ها و السیاده با 
مقتدی صدر همنوا شوند و مجبور به استعفای نمایندگان شان از پارلمان 
عراق  شوند و چه در همزیستی سیاسی با چارچوب هماهنگی به تقسیم 
قدرت قناعت کنند و عمال مقتدی صدر را دور بزنند باید گفت که صدری ها 
خود را برای گذار از پارلمان فعلی عراق آماده کرده اند و در این شرایط به هر 
طریق ممکن عراقی ها را هم مجبور به این پوســت اندازی خواهند کرد.     
پیرو آنچه اشاره شد شاید تقسیم قدرت برای دوری گرفتن عراق از هرج و 
مرج و شکل گیری دور جدید آشوب ها یک سناریوی مطلوب به خصوص 
از منظر چارچوب هماهنگی،  آن هم در شرایط حساس فعلی باشد، ولی 
در تحلیلی عمیق تر آنگونه که پیداســت مقتدی صدر به دلیل شخصیت 
تمامیت خواهش به کمتر از تصاحب کل قدرت و زعامت کامل بر امور عراق 
قناعت نمی کند. از این رو عمال بازیگری و صحنه گردانی مقتدی صدر هر 
گونه تالشی برای ثبات سیاسی در عراق و تشکیل دولت را ناکام می گذارد. 
باید گفت که عراق وارد فضایی می شــود که آینده اش مبهم تر از هر زمان 

دیگری جلوه خواهد کرد.    

ســخنگوی دولت گفت: خط قرمز جمهوری اسالمی، 
امنیت برای شــهروندان خود اســت و در جهت حفظ 
امنیت و صیانت از امنیت عمــوم مردم، هر اقدامی که 
نیاز باشد به عنوان اقدام متقابل نسبت به هرگونه اقدام 
خارجی نســبت به رژیم صهیونیستی را پیش خواهد 
گرفت.علی بهادری جهرمی درباره تحرکات اخیر رژیم 
صهیونیستی و طرح برخی تهدیدات علیه کشورمان، طی 
سخنانی اظهار داشت: ذات رژیم غاصب صهیونیستی 
که روشن بوده و هست و تاسیس نامشروع این رژیم 
مبتنی بر ترور، تروریسم، ظلم و حق کشی شکل گرفته 
و ادامه حیاتش هم مبتنی بر همین ذات تروریستی 
است.وی افزود: بنابراین موضع جمهوری اسالمی ایران 

نسبت به چنین موجود و ماهیتی روشن بوده، هست 
و ثابت خواهــد بود و طبیعتا انتظار مــی رود نهادهای 
بین المللی هم موضع گیری روشــنی نسبت به چنین 
ماهیت های غیرمشــروعی داشته باشــند و عملکرد 
روشــنی نســبت به اقدامات غیرقانونی و تروریستی 
چنین رژیمی به عمل بیاورند تا ســایه آثار و اقدامات 
مخرب این رژیم منحوس را از منطقــه برطرف کنند.

ســخنگوی دولت تصریح کرد: خط قرمــز جمهوری 
اسالمی، امنیت برای شهروندان خود است و در جهت 
حفظ امنیت و صیانت از امنیت عموم مردم، هر اقدامی 
که نیاز باشــد به عنوان اقدام متقابل نسبت به هرگونه 
اقدام خارجی نسبت به این رژیم را پیش خواهد گرفت.

به گزارش تســنیم، رژیم صهیونیستی اخیرا تحرکات 
نظامی جدیدی علیه کشــورمان داشته  و نخست وزیر 
این رژیم هم روزهای گذشته تهدید نظامی را علیه ایران 
مطرح کرده بود. ضمن این که صهیونیســت ها مدت 
زیادی ا ست با حضور در شمال عراق دست به اقدامات 
خرابکارانه، شــرارت و پرورش تیم های تروریستی و 
تروریســت پروری زده اند که مقامات رسمی و نظامی 

کشورمان مکررا هشدار داده اند.

واکنش سخنگوی دولت به تهدیدات صهیونیست ها:

 خط قرمز ایران، امنیت شهروندان است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورای نگهبان بررسی و برای رفع ایرادات به مجلس 
بازگردانده می شود.ادی طحان نظیف اظهار داشت: طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و بر اساس 
بررسی های به عمل آمده، نسبت به برخی از مواد آن ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و این طرح برای رفع این اصالحات، به مجلس بازگردانده می شود.طحان نظیف 
گفت: در ماده یک این طرح که درباره مشموالن شفافیت است، چند اشکال و ابهام وجود داشت. تکرار دستگاه های مشمول که با عناوین مختلف در این طرح ذکر 
شده، مغایر با اصول قانون اساسی است.وی ادامه داد: همچنین عناوین برخی از صندوق ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است. برای مثال ما صندوق عشایری 
نداریم اما در این طرح آمده است.سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه، صورت های مالی و اطالعات مربوط به درآمدها، 
تخصیص بودجه و مواردی از این دست را قانون گذار آورده است که باید شفاف شود. ما ابهاماتی در شورای نگهبان نسبت به این موضوعات داشتیم. الزام دستگاه های 
خصوصی و شرکت های خصوصی به شفافیت این اطالعات مالی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت چرا که ممکن است مردم متضرر شوند.طحان نظیف بیان 
کرد: مراجع غیر قضایی نداریم اما در طرح شفافیت قوای سه گانه آماده است که این مراجع هم باید مسائل خود را شفاف کنند. الزم است عناوین به صورت دقیق در 
قانون گذاری لحاظ شود.سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ابهامات و اشکاالت شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های 

اجرایی و سایر نهادها نیست، بلکه درباره جزییات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است.

اظهار نظر روزشورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه ایراد گرفت

پاسخ ایران به قطعنامه سیاسی آژانس قاطع بود
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران، در نشست هفتگی با 
خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاســت خارجی به سواالت خبرنگاران داخلی 
و خارجی پاســخ داد.وی در مورد اینکه تصویب قطعنامه آژانس چه تاثیــری در روند گفت وگوهای 
وین خواهد داشت، گفت: ما با یک کنشگر یاغی و با یک رژیم یاغی در این منطقه رو به رو هستیم که 
بیشترین رفتار های یاغی گرایانه، تروریستی، مداخله جویانه، جنگ طلبانه و قانون گریزی را در نظام 
بین الملل به منصه  ظهور گذاشته است. رژیم جعلی صهیونیستی از هیچ تالشی فروگذار نکرده است 
که ساختارهای حقوق بین الملل را به سخره بگیرد و سازمان های بین المللی را ابزار کند، همه این کارها 
با حمایت ها و چک سفید امضای برخی کشورها انجام شده است.وی در پاسخ به سوال دیگر درمورد 
سفر گروسی به سرزمین های اشغالی اظهار داشت: جای تاسف است که مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به عنوان کارگزار سازمان انرژی اتمی این ساختار را در اختیار چنین رژیم قانون گریزی قرار 
داده و توسط کارگزاران خود این ساختار را به سخره گرفته و به چالش کشیده است.وی قطعنامه آژانس 
را کامال سیاسی و طراحی شده خواند و گفت: این قطعنامه که در مسیری بین ایران و آژانس ایجاد شد، 
خلل ایجاد کرده است.اقدام به تغییر لحن، تغییر گفت وگو، تغییر واژه ها که به ناگاه در بیان مدیرکل به 
پارلمان اروپا رخ داد، نشان می دهد که دستور پذیری از یک مرکز انجام شده است.سخنگوی وزارت 
امور خارجه تصریح کرد: نمی توانستیم اقدام سیاسی و غیرفنی آژانس را بدون پاسخ بگذاریم بنابراین 

اقدامات خود را انجام دادیم .

اقدام مضحک وزارت خارجه آمریکا علیه سپاه 
یک حساب توئیتری وابسته به وزارت خارجه آمریکا در اقدامی از سر عجز و ناتوانی و البته سخیف 
برای کسب اطالعات از سپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران جایزه تعیین کرد.حساب توئیتری 
»برنامه پاداش برای عدالت« وزارت خارجه آمریکا در توئیتی یکشــنبه شب به وقت تهران اعالم 
کرد به افرادی که از شبکه مالی سپاه ایران اطالعاتی داشته باشند، ۱۵ میلیون دالر جایزه پرداخت 
خواهد کرد.در این توئیت آمده است که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران از ابزارهای مختلف مالی 
برای دور زدن تحریم های آمریکا اســتفاده می کند.این اقدام ناشیانه در حالی صورت گرفته است 
که وبگاه  یک  شبکه خبری معتبر آمریکایی با هشدار به »جو بایدن« رییس جمهور ایالت متحده 
نوشت که  گزینه های این کشور در قبال ایران تمام شده است. آنچه که به وضوح  از مجموع اقدامات 
اخیر آمریکا مشخص است دولتمردان این کشور از تحقیر شدن توسط سپاه پاسداران ایران عاصی 
شــده اند. نیروهای ســپاه ایران در عرصه های مختلف بارها آمریکا را تحقیر کرده اند. شکار پهپاد  
پیشرفته »گلوبال هاوک« آمریکا از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران 

بعد از تجاوز به حریم هوایی ایران از جمله ضربات محکم سپاه ایران به آمریکا از آن جمله بود.

معاون پارلمانی رییس جمهور:

قانون حمل سالح در دولت قبل اصالح شد 
معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه الیحه اصالح قانون حمل سالح در دولت قبل تهیه شد، 
گفت: الیحه مذکور ربطی به تجمعات اخیر  ندارد و به صورت عادی در صحن علنی مجلس رسیدگی 
خواهد شد.سیدمحمد حسینی با اشــاره به الیحه اصالح قانون حمل سالح توسط نیروهای مسلح، 
اظهار کرد: درباره مفاد این الیحه بعدا مفصل صحبت خواهم کرد؛ اما این الیحه در دولت قبل تهیه و در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد. الیحه مذکور،  خوب و قابل دفاع است 

و  نکته منفی ندارد که عده ای آن را به برخی تجمعات و اعتراضات  ربط بدهند.
وی افزود: الیحه مذکور در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد و اکنون هم روال عادی بررسی را در مجلس 
شورای اسالمی طی می کند و هیچ ارتباطی به تجمعات ندارد. این الیحه محرمانه نیست و در صحن 

مجلس بررسی خواهد شد.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

مذاکرات به بن بست 
نرسیده است

عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســالمی گفت: 
مذاکرات از دید ما به بن بست نرسیده است 
بلکه امکان ارتباط بین ما و آمریکا به واسطه 
طرف اروپایی وجود دارد، هرچند که سرعت 

الزم در این بین دیده نمی شود.
ابوالفضل عمویی درباره قطعنامه شــورای 
حــکام علیــه جمهــوری اســالمی ایران 
اظهــار کرد: جمهوری اســالمی ایــران تنها 
کشوری است که بیشــترین فرصت را برای 
بازرســی های آژانس بین المللــی انرژی 
اتمی فراهم کرده و بیــش از یک پنجم کل 

بازرس های آژانس از ایران است.
عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلس افــزود: منطــق فرصت 
دادن به آژانس برای بررســی تاسیســات 
هســته ای کشــور به ایــن منظور بــوده که 
ابهامات در ایــن باره را برطــرف کند؛ اما در 
واقع می بینیم که به رغــم همکاری ما ولی 
به دلیل زیــاده خواهی آژانــس، ابهامات 
درباره برنامه هســته ای ایران تکرار شــده 
است.این نماینده مجلس با اشاره به تاثیر 
این قطعنامه بر مذاکرات هســته ای گفت: 
مجلس شورای اسالمی نقشــه راه خود را 
بر اســاس قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها تعییــن کرده اســت و در همین 
چارچــوب دولت کــه مســئول مذاکرات و 
گفت و گو ها بــا آژانس اســت، مذاکرات 
 را بر اســاس چارچوب های تعیین شــده

 دنبال می کند.
عمویــی با اشــاره به جلســه فــوق العاده 
کمیســیون امنیت ملی وسیاست خارجی 
مجلس که هفتــه پیش دربــاره قطعنامه 
شــورای حکام برگزار شــد، گفــت: معاون 
سازمان انرژی اتمی در این نشست حاضر 
شــد و گزارشــی از روند تصویب قطعنامه 
ارائه داد و اقدامات پیــش روی جمهوری 
اسالمی ایران بررسی شد که مجلس از آن 

حمایت کرد.

با گذشت 246 روز از پنجمین دوره انتخابات پارلمانی 
که عنوان زودهنگام را یدک می کشد و عدم تشکیل 
دولت در عراق، بازی قدرت مقتدی صدر وارد مرحله 

تازه ای شده است

بین الملل
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 تعهد دستگاه های اجرایی اصفهان
 برای ایجاد بیش از ۸0 هزار شغل

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: دستگاه های 
اجرایی تا پایان امسال  برای ایجاد بیش از ۸۰ هزار شغل در استان اصفهان متعهد شده اند.حسین 
باقری اظهار کرد: تعهد اشتغال استان اصفهان امسال برای ۱۵ دستگاه اجرایی و ۲۸ شهرستان تعیین 
و بر مبنای این تعهد، ۸۰ درصد اشتغال در بخش خدمات، ۱۳ درصد در بخش صنعت و هفت در بخش 
کشاورزی در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به تعهد اشتغال استان اصفهان در سال گذشته، گفت: 
بر اساس آمار ســامانه رصد اطالعات ۳۶ هزار و ۴۰۵ نفر در این سامانه ثبت شد که بیانگر تحقق ۸۷ 
درصدی تعهد اشتغال استان در سال ۱۴۰۰ است.از ابتدای سال تاکنون اطالعات بیش از هزار و ۷۷۰ 
اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه های اجرایی در سامانه رصد ثبت شده است.به گفته باقری، اطالعات 
ثبت شده در سامانه رصد به سه روش پیامکی، برقراری ارتباط تلفنی و مراجعه حضوری توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بازبینی و راســتی آزمایی قرار می گیرد و الزم است که دستگاه های 
اجرایی دقت الزم را در صحت و ثبت اطالعات داشته باشــند.وی، نبود نیروی انسانی کارآمد و توقع 
باالی افراد را از مهم ترین مشکالت برشمرد وگفت: نیروی موجود بیکار این استان، کیفیت الزم را برای 

جذب در واحد های مختلف ندارند و باید توانمند شوند.

 کاهش 1۶ درصدی صادرات استان اصفهان 
طی2 ماهه نخست امسال

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت:  صادرات استان اصفهان در ۲ ماهه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به دلیل صدور بخشنامه  عوارض محصوالت معدنی ۱۶ درصد کاهش یافت.

رسول کوهستانی پزوه  اظهار کرد: صادرات استان اصفهان در ۲ ماهه نخست امسال ۱۷۹ میلیون و 
۵۰۰ هزار دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش کاهش یافت.وی، کاهش 
صادرات شــرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن را دلیل کاهش صادرات استان دانست و گفت: این 
مشکل به دلیل صدور بخشنامه های عوارض محصوالت معدنی که پس از ۲ ماه نیز حذف شد، رخ داد 
که نتیجه ای هم جز کاهش صادرات استان دربرنداشت.کوهستانی با اشاره به صادرات ۳۳۵ قلم کاال 
از استان به ۶۲ کشور دنیا،گفت: چدن، آهن و فوالد و مصنوعات آن به ارزش ۸۸ میلیون دالر با سهم ۴۹ 
درصد، محصوالت پتروشیمی به ارزش ۳۱ میلیون دالر با سهم ۱۷ درصد و محصوالت لبنی به ارزش ۲۰ 

میلیون دالر با سهم ۱۱ درصد، مهم ترین کاال های صادراتی استان اصفهان هستند.

 قیمت های مصوب در اختیار واحدهای صنفی اغذیه
 و ساندویچ فروشان قرار می گیرد

رییس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشان گفت: در نشستی که با کمیسیون نظارت، تعزیرات، انجمن 
حمایت از مصرف کننده و بازرگانی داشتیم، قیمتی را مصوب کردیم. در این هفته، قیمت ها را چاپ 
کرده و به دست اعضا می رسانیم تا طبق آن قیمت های مصوب، واحدها فروش داشته باشند. مرتضی 
اساسی  توضیح داد: در قیمت گذاری ها، قیمت اصلی مواد اولیه مورد استفاده، روغن، نان و ضایعات 
نان، سس، دستمزد کارگر، هزینه آب و برق و سود سرمایه گذار را آنالیز و با توافق کمیسیون نظارت و 
بازرگانی قیمت ها را هماهنگ کردیم.وی با بیان اینکه روغن و آرد در بازار کم شده است، اشاره کرد: 
ساندویچ فروشان از وضعیت درآمدی راضی نیستند، هزینه ها بسیار باال رفته، کرایه ها افزایش داشته، 
قیمت مواد اولیه مصرفی ساندویچ فروشان به روز است، بنابراین این قیمت های هماهنگ شده بر 
مبنای روز است و ممکن است بعدا افزایش یا کاهش داشته باشد.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 
بسیاری از کسبه این شغل، در شرف تعطیل شدن هســتند، اگر شخصی بخواهد به صورت عاقالنه 

تصمیم به انجام این کار بگیرد، اول باید مدتی را در این صنف به صورت شاگردی بگذراند.

چرا طرح های دولتی برای ساماندهی بازار خودرو موفق نیستند؟

راه بی راهه خودرو سازی

طرح های نوظهور و پی در پی وزارت صمت  پریسا سعادت
برای ســاماندهی به بــازار عرضه خودرو 
یکی پس از دیگری با شکست مواجه می شود و وضعیت این بازار هر 
 روز به همــان نحو درهــم پیچیده و بــدون نظارت باقی مــی ماند. 
 در تازه ترین اقدام این وزارتخانه، ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو

  با عرضــه محصــوالت شــش خودروســاز دولتــی و خصوصی را 
کلید زد.قرعه کشی و حواشی آن تا چند روز ادامه داشت و بسیار ی از 
برندگان اعالم کردند که نمی توانند برای ثبــت نام قطعی پولی واریز 

کنند. 
 وزارت صنعت ســامانه یکپارچه را برای عرضه بــدون تبعیض خودرو

 راه اندازی کرد؛ اما دوباره همان اتفاقات در حال رخ دادن بود. این بار 
اختالالت ایجاد شــده را نه وزارت صمت بر عهده می گیرد و نه خودرو  
سازان. در این میان بازار خودرو هم هر روز شاهد نوسانات قیمت است 
دالیلی که اصلی ترین هدف راه اندازی چنین قرعه کشی هایی هستند 

هم همچنان در این بازار با حاشیه سود باال در جریان است. 
جدای از این مســئله هنوز هم عرضه با تقاضا در بازار برابری نمی کند 
این اختاللی اســت  که تا کنون با وجود  وعده های وزیر صمت هنوز 

هیچ ساماندهی برای آن صورت نگرفته است. در همین زمینه علیرضا 
جلوانی، رییس اتحادیه نمایشگاه خودروی اصفهان با اشاره به تاثیر 
موقت عرضه خودرو از طریق روش هایی مانند سامانه فروش یکپارچه 
گفت: قطعا برنده شدن یک نفر سودآوری خوبی برای وی دارد. عرضه 
خودرو از این طریق باقیمت کارخانه است و چون نسبت به قیمت بازار 
آزاد متفاوت است، مصرف کننده برای قرعه کشی های بعدی و برنده 

شدن صبر می کند.
به گفتــه رییــس اتحادیه نمایشــگاه خــودروی اصفهــان، در این 
مدت که از طــرح مباحثی چون ســامانه یکپارچــه و واردات خودرو 
می گذرد قیمت خودرو هم با ریزش ۱۰ تــا ۱۵ میلیون تومانی مواجه 
بوده اســت. ناگفته نماند باوجود کســادی و کاهش خریدوفروش 
خــودرو در بــازار هنوز هــم عرضه خــودرو نســبت به تقاضــا کمتر 
 اســت؛ به طوری که عرضه خــودروی صفر در بازار کاهش شــدیدی 

داشته است. 
همچنین علیرضا قندی، رییس سابق اتحادیه خودرو و فعال این بازار 
، در رابطه با ابهامات عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه اظهار کرد: 
سازمان صمت عرضه خودرو از طریق قرعه کشی را تحت نظارت خود 

درآورده است تا رانت ها کاهش یابد و در کل ابهامات از بین برود. با این 
اقدام تا حدودی دشوارتر، اما عرضه خودرو از لحاظ تعداد بیشتر شد.

این فعال در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز هم امکان خریدوفروش 
حواله ها وجــود دارد، گفت: این اقدام امکان پذیر نیســت؛ اما به طور 
غیرقانونــی انجام می گیــرد و بازار را نابســامان تر می کنــد اما آنچه 
دراین باره باید مورد توجه قــرار گیرد موضوع تولیــد و عرضه خودرو 
به بــازار و تحویل خــودرو در مهلت ســه ماهه به مشــتری و عمل به 
تعهدات اســت. مهم آن اســت که با توجه به تولیــد و عرضه خودرو 
 به بازار، تا ســه ماه آینــده این میزان خــودرو آماده تحویل اســت 

یا خیر؟
این وضعیت در حالی است که با افزایش قیمت دالر بدون شک هزینه 
های خودرو ســازان هم افزایش خواهد یافت. هر چند در ماه گذشته 
احتمال ورود خودروهای خارجی ترمز افزایش قیمت ها را کشید؛ اما 
باال رفتن دالر بدون شــک قیمت ها در این بازار را باال خواهد کشید در 
این میان هر چقدر هم که خودرو به بازار مصرف تزریق شــود به دلیل 
نوسانات قیمتی نمی توان امید داشــت این بازار آرامش و سکون را 

تجربه کند.

معاون مسکن بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان با بیــان اینکه دو طرح اقــدام و نهضت ملی 
مسکن، تاکنون ۳۳درصد در استان پیشرفت داشته 
است، گفت: در هر مرحله از ثبت نام با توجه به تعداد 
افراد متقاضی امکانات ایجاد می شود و در هر شهری 
که تعداد متقاضیان افزایش یابد، تعداد واحدها نیز 
افزایش می یابد.غالمرضا اســماعیلی اظهار کرد: دو 
طرح اقدام و نهضت ملی مسکن، تاکنون ۳۳ درصد 
در استان اصفهان پیشرفت داشته و در بین شهرهای 
اســتان که این دو طــرح در آن در حال اجراســت، 

شاهین شهر بیشترین درصد پیشرفت را داشته است.
وی افزود: در استان اصفهان، ۶۴۱۸ واحد در قالب این 
طرح ها در دست ساخت است که به ۳ روش ساخته 
می شــود؛ برخی از این واحدها کامال توســط بخش 
دولتی ساخته می شــود، برای ساخت بخشی از این 
واحدها دولت زمین رایگان در اختیار مردم قرار می دهد 
و بخشی از واحدها نیز توسط پیمانکار ساخته می شود.

معاون مسکن بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان گفت: در اخذ پروانه پروژه ها، استان اصفهان 
در بین استان های کشــور رتبه اول را دارد، پس از آن 
استان های هرمزگان و خوزستان به ترتیب در رتبه های 
دوم و سوم قرار دارند. در اخذ تسهیالت، استان اصفهان 
پس از فارس در رتبه دوم و هرمزگان در رتبه سوم قرار 
دارد؛ همچنین در بخش اجرای فونداسیون اصفهان 

پس از قم و هرمزگان در رتبه سوم قرار دارد.اسماعیلی 
اضافه کرد: تعداد ثبت نامی های نهضت ملی در استان 
اصفهــان چندین برابر تعداد واحدهاســت. پاالیش 
ثبت نامی های نهضت ملی در استان اصفهان در حال 
انجام است؛ بنابراین تعداد متقاضی واحدها متغیر 
اســت. برخی افراد نیــز به دلیل مســائلی همچون 
تشابه اسمی واجد شــرایط ثبت نام نیستند که پس 
از اعتراض، سامانه شــرایط آن ها را تایید می کند و به 
مجموع متقاضیان افزوده می شــوند. وی ادامه داد: 
به همین دلیل، در هر مرحله پس از نهایی شدن تعداد 
متقاضیان، زیرساخت های الزم برای ساخت واحدها 
تامین می شود. اکنون امکانات موجود کمتر از تعداد 
متقاضیان است؛ اما در حال برنامه ریزی برای توسعه 

امکانات هستیم.

معاون مسکن بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:

 پیشرفت 33 درصدی نهضت ملی در اصفهان

چهره روز

 ناگفته نماند باوجود کسادی و کاهش خریدوفروش خودرو 
در بازار هنوز هم عرضه خودرو نسبت به تقاضا کمتر است؛ 
 به طوری که عرضه خودروی صفر در بازار کاهش شدیدی 

داشته است

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران:

برخی اقدام به فروش سکه نمی کنند
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: در بازار سکه، معامله گران با احتیاط عمل می کنند و نبود 
تعادل عرضه و تقاضا منجربه افزایش حباب سکه شده؛ به نحوی که حباب سکه به بیشترین میزان 
خود رسیده است.محمد کشتی آرای ، درخصوص آخرین وضعیت معامالت در بازار طال و سکه، اظهار 
کرد: قیمت ها درحال نوسان افزایشی است. معامالت در بازار انجام می شود اما معامله گران برای انجام 
آن با احتیاط عمل می کنند.وی افزود: برخی از معامله گران که تصور می کنند قیمت بیشتر شده و سکه 
گران تر نیز می شود اقدام به فروش نمی کنند. در مقابل خریداران نیز خواهان خرید طال و سکه هستند 
و نمی توانند خرید کنند.نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: نبود تعادل عرضه و تقاضا در بازار 
منجربه ایجاد حباب شده است. حباب سکه به باالترین رقم خود و محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان رسیده که ناشی از افزایش تقاضا و کاهش عرضه سکه است، اما طال خرید و فروش می شود و 
قیمت آن هم پای قیمت انس جهانی و نرخ ارز در حال نوسان است.کشتی آرای اضافه کرد: با وجود 
آنکه هر گرم طال ۱۸ عیار یک میلیون و ۵۰۸ هزارتومان است، طال خرید و فروش شده و معامالت در 
حال انجام است. بنابراین با توجه به هیجاناتی که اخیرا در بازار ایجاد شده معامالت با احتیاط انجام 
می شود.وی تصریح کرد: اینکه گفته می شود طال در بازار خرید فروش نمی شود، صحیح نیست و داد 
و ستدها در بازار در حال انجام است؛ اما با توجه به نوسانات قیمتی معامالت با قیمت لحظه ای طال 
انجام می شود. نوسانات جزئی از بازار است و طی ۴۰ سال اخیر همواره شاهد نوسانات بازار بوده ایم.

 معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

افزایش قیمت بنزین صحت ندارد
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر مطلوب بودن ذخیره سازی های 
سوخت کشور گفت: هیچ بحثی درباره افزایش قیمت بنزین مطرح نیست و آنچه در فضای رسانه ای 
درباره قیمت بنزین و جمع آوری کارت ســوخت آزاد به صورت غیرواقعی مطرح می شــود، صحت 
ندارد.»جلیل ساالری« در آیین رونمایی از اجرای آزمایشگاهی طرح به هنگام سازی فروش )بهنوش( 
در هوشمندسازی عرضه »سی ان جی« که در مرکز آموزش اندیشه شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی برگزار شد، اظهار کرد: جمع آوری کارت های سوخت آزاد جایگاه های عرضه صحت ندارد و دولت 
نیز هیچ برنامه ای مبنی بر افزایش قیمت سوخت ندارد.وی با اشاره به اهمیت ورود دانش بنیان ها در 
پروژه های صنعت پاالیش، تاکید کرد: ضروری است ظرفیت های بخش سرمایه گذاری با شرکت های 
دانش بنیان با یکدیگر تجمیع شــده و به اجرای کار و پروژه مبادرت کنند.معاون وزیر نفت گفت: در 
این باره به شــرکت های زیرمجموعه تکلیف کرده ایم در زمینه همکاری با شــرکت های دانش بنیان 
برنامه ریزی کنند و مقرر شده است همه ساله دست کم پنج قرارداد در این زمینه منعقد شود.ساالری 
با بیان اینکه ذخیره سازی سوخت در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت: چالش و مشکلی در زمینه تامین 
سوخت در کشور وجود ندارد و با توجه به ذخیره سازی مطلوب انجام شده در شرایط فعلی، سوخت 

مایع مورد نیاز حوزه نیروگاهی تامین می شود.

از سوی سازمان راهداری انجام شد؛

فراخوان رانندگان و مالکان وانت بار برای دریافت کارت هوشمند
در راستای طرح »ساماندهی ناوگان و رانندگان وانت بار فعال در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای« و 
تخصیص سوخت براساس پیمایش، رانندگان و مالکان وانت بار برای دریافت کارت هوشمند به اداره های 
کل راهداری استان ها فراخوانده شدند. متقاضیان با در دست داشــتن مدارک مورد نیاز به اداره های 
کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یا مراکز مجاز ثبت نام و صدور کارت هوشمند در استان محل 
ســکونت خود مراجعه کنند.همچنین در این اطالعیه آمده است که مراجعه مستقیم به سامانه مجوز 
کسب و کار به آدرس تارنمای www.mojavez.ir برای ثبت نام و اخذ مجوز فعالیت نیز ممکن است.                                  

اخبار

رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان:کافه اقتصاد

بیشترین حجم صادرات ایران، خام فروشی است
رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان گفت: متاسفانه مدل صادرات ایران بیشتر به صورت خام فروشی است و بیشترین مواد صادراتی به چین نیز به صورت 
خام است.مسعود جمالی با بیان اینکه بیشتر انرژی ما در تشکل ها و انجمن ها صرف چانه زنی با دولت می شود، اظهار کرد: از سوی دیگر برخی مشکالت ناشی از 
فشار تحریم ها، ناکارآمدی دولت ها و … است، اما با تمام وجود در حال حرکت هستیم.دبیر کل همایش ملی صنایع پیشرو با اشاره به پیش بینی بانک جهانی در 
سال ۲۰۲۲ که کشورهای هند و برزیل جی دی پی مثبتی دارند، اطهار کرد: روسیه و اوکراین بازندگان اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۲ هستند، اما مطابق پیش بینی آی 
اف ام، رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی مثبت است. وی همچنین افزود: بر این اساس کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور همچون 
هند و برزیل رشد)GDP()تولید ناخالص داخلی( ۲۰ تا ۳۰ درصدی خواهند داشت.وی با تاکید بر اینکه دنیا منتظر ما نخواهد ماند، تصریح کرد: صنعت  کشور ما 
باید رقابت پذیر باشد و برای نقش آفرینی در رشد)GDP( جهانی باید نسبت صادرات مواد خام کاهش یابد.جمالی درباره صادرات ایران به دیگر کشورها، افزود: 

متاسفانه مدل صادرات ایران بیشتر به صورت خام فروشی است و بیشترین مواد صادراتی به چین نیز به صورت خام است.

استقبال روس ها از 
مک دونالد روسی

روســیه ۸۰۰ شــعبه جدیــد 
مک دونالد را با نام تجاری جدید، 
»خوشمزه اس-همین و بس«، 
افتتاح کرد که با استقبال کم نظیر 

مردم این کشور روبه رو شد.

وز عکس ر

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

زاینده رود و فرونشست 
زمین در سفر رییس جمهور 

مطرح می شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با بیان اینکه ۳۰ درصد مطالعات فرونشست 
در شهر اصفهان پیشرفت داشته است، گفت: 
قطعا موضوع زاینده رود و فرونشست زمین 
در ســفر رییس جمهــور به اصفهــان مطرح 
خواهد شــد.منصور شیشــه فروش درباره 
ریزش اخیر خیابــان میرزاطاهــر اصفهان، 
اظهار کرد: حفره ای به عمق ۳۰ ســانتی متر 
در خیابان میرزاطاهر اصفهان ایجاد شــد که 
با پیگیری های الزم مشــخص شــد مربوط 
به خط لوله فضای سبز و آب شرب نبود.وی 
افزود: به همین منظور تیم های آتش نشانی 
و شهرداری به محل اعزام و بررسی های الزم 
را انجام دادند که مشــخص شــد مربوط به 
فرونشست زمین اســت.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان با بیــان اینکه با 
نصب تعدادی دستگاه GPS نرخ فرونشست 
در دشت اصفهان تعیین شــده است، گفت: 
در بخش هایــی از اصفهــان همچون مناطق 
شــمال گزارش هایی از فرونشست زمین را 
داشــتیم و قرار شــد تیم مطالعاتی تاثیرات 
فرونشست زمین در ایجاد این حفره را بررسی 
کند و بایــد دید چه اقدامات پیشــگیرانه ای 
را می تــوان در این مناطق انجــام داد.وی با 
اشــاره به اینکه طرح مطالعاتی خطرپذیری 
فرونشســت زمیــن در کالن شــهر اصفهان 
توسط شهرداری از سوی یک تیم مطالعاتی 
در حال انجام اســت، گفت: به همین منظور 
پایش هــای عملیاتــی در دشــت اصفهان 
 برخــوار توســط ســازمان زمین شناســی

 و نقشه برداری در حال انجام است و مشخص 
شــد وضعیت فرونشســت زمین در مناطق 
مختلف چگونه است.شیشــه فروش ادامه 
داد: گام بعدی انجام مطالعــات پهنه بندی 
فرونشست زمین در شــهر اصفهان است که 
شهرداری اصفهان به عنوان کارفرما و مجری 
طرح قرار است به همراه مراکز علمی این کار 

را انجام دهد.
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روستای گردشگری »ُسه«؛ نگینی در دل تاریخ و طبیعت 

سه قدم تا »ُسه«

  ایران گردی

مفاد آراء
3/158 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2051 - 1401/03/04 هيات دوم آقای عبدا... شريفی 
نجف آبادی به شناسنامه شــماره 849 کدملي 1090866569 صادره نجف آباد 
فرزند محمود در ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مساحت 2960/18 متر 
مربع قسمتی از پالک شــماره  28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس محمدی کوجانی از ســند شماره 36386 
مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 

271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24

م الف: 1325560  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
3/159 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2020 - 1401/03/03 هيات سوم آقای حجت تقی يار به 
شناسنامه شماره 1270425269 کدملي 1270425269 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 152/93 متر مربع از پالک 
شماره  1229 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت متقاضی طبق ســند شــماره 103565 مورخ 1399/04/30 

دفترخانه 7 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24

م الف: 1325677  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
3/160 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 

و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1687 - 1401/02/25 هيــات دوم خانم بتول تيموری 
جروکانی  به شناسنامه شــماره 58966 کدملي 1281014338 صادره اصفهان 
فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 118/81 
متر مربع قسمتی  از پالک شــماره  44   ا صلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت کرمعلی تيموری جروکانی از ســند شــماره 
47102 مورخ 1349/1/16 دفترخانه شــماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 

243 الی 264 دفتر 238 امالک 
رديف 2- راي شــماره 1688 - 1401/02/25 هيات دوم آقای محسن تيموری 
جروکانی  به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290250707 صادره اصفهان فرزند 
تقی در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 118/81 متر 
مربع قسمتی  از پالک شــماره  44  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت کرمعلی تيموری جروکانی از سند شماره 47102 مورخ 
1349/1/16 دفترخانه شــماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحات 243 الی 264 

دفتر 238 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24

م الف: 1325710  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
3/161 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  0628 14016030200700 مــورخ 19 / 02 / 1401  هيات 
اول موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محمدزمانی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 135 
 وکدملی 1199713058 صادره از شهرضا درششدانگ يک باب خانه به مساحت

 81 / 285 مترمربع پالک 17 فرعی از 667 اصلی واقع در خيابان نيروگاه اصفهان 
خريداری بدون واسطه ازمالک رسمی آقای فضل اله هدايت محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهــی به مدت دوماه اعتــراض خود رابه اين 
اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند . بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24

م الف: 1325211 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
3/162 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  0605 14016030200700 مورخ 19 / 02 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عبداله هيبتيان قلعه ســليمی فرزند حياتقلی بشــماره شناسنامه 
8 وکدملی 6339804039 صادره از کيار درششــدانگ يک قطعه زمين با بنای 
احداثی به مســاحت 25 / 452 مترمربع پالک 138 فرعــی از 53 اصلی واقع در 
شهرک قدس خريداری رسمی ازمالک رســمی محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24

م الف: 1325250 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
3/163 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3617 مورخ 1400/11/14 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، 
خانم مرضيه فيروزه به شناسنامه شماره 58894 کدملی 1281685690 صادره 
اصفهان فرزند تقی در ششــدانگ يکبــاب مغازه به مســاحت 61/65 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 2964 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/08

م الف: 1333933  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/164 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 263 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای 
فرضعلی رئيس پور چهرازی  به شناســنامه شماره 348 کدملی 4689050351 
صادره فرزند شاه محمد در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 140/43 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 105 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مع الواسطه و بموجب بيع نامه عادی از طرف 
ورثه حسين عابديان و نعمت آقا  عابديان )مالکان رسمی( به متقاضی واگذار شده 

است و متقاضی بموجب يک فقره استشــهاديه محلی که به تاييد شهود محلی 
رسيده است اعالم داشته به ورثه ی مالکان رسمی دسترسی ندارد.

 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند 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: 1401/03/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/08

م الف: 1333964  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/165 شماره نامه: 140185602024002386-  1401/03/09 نظر به اينکه 
ســند مالکيت دفترچه ای چهل و پنج حبه و بيســت و هفت شصت و پنجم حبه 
مشــاع از هفتاد و دو حبه  ششــدانگ پالک ثبتی 2064/93  واقع در بخش پنج 
ثبت اصفهان طبق صورت مجلس افرازی شــماره 2/901 مورخ 1378/01/21 
ثبت منطقه جنوب اصفهان ذيل صفحه 280 دفتر امالک جلد 517 و شماره ثبت 
91257 و شــماره چاپی 694829  بنام خانم پروين دهقان سابقه ثبت و صدور 
دارد  سپس مالک با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 1401/003547 مورخ 
1401/02/08 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل 
شناسه يکتا به شماره 140002155876000071 و رمز تصديق 697876  مورخ 
1401/02/07 به گواهی دفترخانه 5 اصفهان رســيده است مدعی است که سند 
مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آئين 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 
انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1333982 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/166 خانم فاطمه رهنما فالورجانی فرزند علی به اســتناد 2 برگ استشهاديه 
محلی که هويت وامضاء شــهود رســماگواهی گرديده مدعی اســت که ســند 
مالکيت ششــدانگ پالک ثبتی 1428 / 15 واقع در فالورجــان بخش 9 ثبت 
اصفهان به شــماره ســريال 667957 د 91 که در صفحــه 565 دفتر امالک 
جلد 208 ذيــل ثبت شــماره 20592 بنام نامبــرده ثبت وســند مالکيت صادر 
وتسليم وســپس مفقود گرديده اســت بنابراين چون نامبرده درخواست صدور 
ســند مالکيت المثنی نموده طبق تبصــره يک اصالحی مــاده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتــب آگهی می گردد تــا هرکس مدعی انجام معامله نســبت به 
ملک موصوف ويا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد ازتاريخ انتشار آگهی 
ظرف مــدت 10 روز به ايــن اداره مراجعه واعتــراض خود را کتبــا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت وســندمعامله تســليم تا مراتب صورت جلســه واصل سند 
مالکيت به ارائه دهنده مســترد گرددبديهی اســت در صــورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصــول اعتراض ويــا وصول اعتــراض بدون ارائه اصل ســند 
 مالکيت المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تســليم خواهد شــد. 

م الف: 1333435 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان 

اماکن تاریخی و دیدنی 
امامزاده یوســف بن علی النقی، امامزاده جلیل القدر، کاروانسرای 
قاجاری، حمام قدیمی ) حمام قلعه پایین(، حمام قدیمی ) حمام 
قلعه باال(، خانه قدیمی معروف به تلگرافخانه انگلیســی ها، عمارت 
فرنگی، قلعه پایین، قلعه باال، برج کبوتر و کنده باغستان، منزل کدخدا، 
منزل میرزا جعفر، آسیاب امامزاده، آسیاب میرزا ابوالحسن،آسیاب 
میرزا محمد، ساباط در گذر قدیمی محله قلعه باال و کوره آجرپزی آثار 

و ابنیه تاریخی روستا را تشکیل می دهند.

میراث ماندگار نیاکان
صنایع دســتی بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نمایشگر ذوق و 
هنر مردم هر کشور است، در روزگاران گذشته، صنایع دستی 
به عنوان پدیده ای تمام عیار در هر عهد حضور فعال داشته و 
در ایامی که ماشــین به وجود نیامده بود و حتی در دورانی که 
حضور آن به گســتردگی امروز نبود این صنعت بود که حامی 
تمامی اســتعدادها و آفرینش های سازندگی بشر محسوب 
می شد، به همین دلیل است که امروز با نگاه به صنایع دستی 
هر قوم و قبیله ای می توان دریافت آن قوم در چه مرحله ای از 

صنعتگری قرار می گرفت.
از جمله صنایع دستی روستای سه که در زمان قدیم مرسوم 
بوده می توان فرش بافی، گیوه بافی، اسپندبافی، چادرشب 
بافی، گلدوزی، سبدبافی)تفت بافی با شاخه بید(، غره بافی 
)برای تهبه ظرف گندم جو گردو و ... با موی بز تهیه می شد(، 
تاچه بافی) ظرف برای نگهداری آرد با نخ پنبه تهیه می شد(، 
تهیه روانداز های چهل تکه، بافت کاله عرقچین با نخ پنبه، نخ 
ریسی با دوک ) از پنبه، پشم، موی بز برای تهیه گیوه شال گردن 
جوراب عرقچین و ...(، تهیه ظروف ادویه جات با کدو حلوایی، 
تهیه سرمه دان با پوســت ران خروس بومی، تهیه مشک با 
پوست گوسفند، تهیه تلم )مشک بزرگ ( با پوست گاو، پاالن 

دوزی و خورجین بافی را نام برد.

از پیشینه سهی ها بیشتر بدانیم
آثار باقی مانــده قلعه های گبری در اطراف روســتا به وفور یافت 
می شــده که لهجه آن ها از زبان زرتشــتی بوده و اکنــون نیز بر 
لهجه اهالی این روستا تاثیرگذاشته اســت. بزرگ ترین قوم در 
این روستا مربوط به صفوی سهی اســت. از مشاهیر این روستا 
می توان به سید فرهاد ســهی از مبارزان دوره پهلوی و سید علی 
صفوی ســهی متولد ۱۳۱۹ که در آغاز جنــگ تحمیلی، فرمانده 
گردان ۲۹۳ تانک بوده و در عملیات ثامن االئمه، طریق القدس، 
فتح المبین، بیت المقدس، رمضان و آزادسازی ارتفاعات ا... اکبر 
حضورداشته است.وی  دارای مدرک لیســانس علوم نظامی از 
دانشکده افسری در سال ۱۳۴۵ اســت. همچنین پل محدوده 
منطقه ۲۲ شهرداری تهران حد فاصل تقاطع آزادراه تهرانـ  کرج 
و بزرگراه آزادگان به نام سرلشکر شــهید سید علی صفوی سهی 

نام گذاری شده است.

روســتای تاریخی »ُســه« اصفهان، با وجود جاذبه های منحصر بفــرد تاریخی، طبیعی و 
گردشگری اما ناشناخته مانده که باید با برنامه ریزی اصولی از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی 

و اشتغال زایی روستا بهره برد.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که یک هزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن 
به نام های میدان نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام های 
»وزوان« ،»مزدآباد« و »مون« به ثبت جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است. 
در کنار آثار و مناطق با شهرت جهانی، شهرها و روستاهای متعددی در این خطه وجود دارد که بی شک 
با جاذبه های فراوان می تواند مذاق هر گردشگری را شیرین و ماندگاری او در این استان زیبا را بیشتر 
کند، یکی از روستای تاریخی در این استان روستای سه در شمال شرقی استان اصفهان است، این 
روستا یکی از روستاهای شهرستان شاهین شهر و میمه محسوب می شود  که بر اساس تقسیمات 

سیاسی کشوری در بخش مرکزی و در دهستان مورچه خورت واقع شده است.
 روستای یاد شده در فاصله ۶۵ کیلومتری مرکز شهرستان شاهین شهر و در سمت شمال شرقی آن 

قرار دارد.
»سه« از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول ۵۱ درجه و ۲۷ دقیقه و عرض ۳۳ درجه و ۲۶ دقیقه واقع 
شده است و از جهت شمال به روستای ابیانه، از سمت جنوب به روستای بیدشک، از شرق به روستای 
کلهرود و از سمت غرب به شهر میمه و روستای رباط محدود می شود. نام روستا از کلمه ُسهی یا َسهی 
گرفته شده که  به معنای بلندی و مکان مرتفع است و به نظر می رسد که به دلیل موقعیت کوهستانی 
روستا این نام را بر آن نهادند.وجود کاروانسرای عباسی ) کاروانسرای آقا کمال پایین( در جاده اصلی 
منتهی به روستا و کاروانسرای قاجاری در داخل روستا نشــان می دهد که این روستا بر سر راه های 
مهم و اصلی منطقه قرار داشته، احاطه شدن روستا توســط کوه های مرتفع و وجود رودخانه فصلی 
در قســمت غربی باعث به وجود آمدن محالتی با خصوصیاتی متفاوت با بافتی کامال خودجوش و 
فاقد ساختار منظم هندسی در روستا شده  که این بافت در اغلب نقاط  به صورت فشرده و متراکم  و 
درحاشــیه رودخانه دارای کوچه باغ ها و خانه باغ های متعددی است، هسته اولیه روستا در جنوب 
غربی شکل گرفته که بافت قدیمی محله، وجود بقایای قلعه و حمام موجود حاکی از قدمت آن است.

 در این روســتا می توان به وجود جاذبه های طبیعی نظیر کوهســتان ها، چشــمه سارها، قنات ها، 
باغ ها و مزارع  و دشت های سرسبز اشاره کرد.
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مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد:

بیمه یک میلیون و 300 هزار نفر به صورت رایگان
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: از جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت استان اصفهان 
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به صورت رایگان بیمه شــدند و خدمــات درمانی خود را از طریق 
نظام ارجاع پی می گیرند. برآورد می شــود کمتر از ۱۰۰ هزار نفر فاقد پوشش بیمه درمانی باشند که 
جزو دهک های پایین جامعه محسوب نمی شوند.محمدحســین صفاری اظهار کرد: پیش بینی 
می شــود جمعیت اســتان اصفهان درحال حاضر حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر باشد که از این 
تعداد یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشــش بیمه سالمت اســتان اصفهان هستند و طبق نظر 
صندوق بیمه ســالمت همگانی طی سال های ۹۱ و ۹۳، برآورد می شــود درحال حاضر کمتر از ۱۰۰ 
هزار نفر فاقد پوشش بیمه درمانی باشــند که جزو دهک های پایین جامعه محسوب نمی شوند.

وی افزود: اطالعات و داده های اقشــار پایین جامعه توسط وزارت رفاه در اختیار بیمه سالمت قرار 
گرفت و برهمین اساس با اجرایی شدن طرح پوشــش همگانی بیمه سالمت برای اقشار ضعیف 
جامعه طی هفته های اخیر، ۱۷۰ هزار نفر در استان اصفهان که فاقد پوشش بیمه درمانی بودند به 
صورت رایگان تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند.مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با بیان اینکه 
قبل از اجرایی شدن طرح پوشش همگانی بیمه سالمت برای اقشار ضعیف جامعه حدود ۶۰۶ هزار 
نفر تحت پوشش صندوق بیمه همگانی بیمه سالمت بودند، اظهار کرد: با اضافه شدن ۱۷۰ هزار نفر، 
درحال حاضر حدود ۷۷۶ هزار نفر عضو صندوق بیمه سالمت همگانی هستند.صفاری ادامه داد: در 
سیستم نظام ارجاع افراد دارای پزشک خانواده هستند و در بخش سرپایی به پزشک خانواده خود 
مراجعه می کنند. در صورتی که مشکل فرد توسط پزشک خانواده حل نشود، بنابر تشخیص پزشک 

بیمار به سطوح باالتر ارجاع داده و توسط متخصص ویزیت می شود.
وی با بیان اینکه بیمار در موارد اورژانسی نیازی نیســت که حتما به پزشک خانواده مراجعه کند و 
می تواند خود به بیمارستان های دولتی برود، تصریح کرد: بیمه سالمت ۹۰ درصد از تعرفه پرداختی 
بیمه شدگان در بخش بســتری را تقبل می کند و ۱۰ درصد پرداختی از جیب بیمار صورت می گیرد؛ 
البته این موضوع که ۹۹ درصد هزینه های بستری افراد تحت پوشــش کمیته امداد، توسط بیمه 
پرداخت شود هم در دست بررسی است.مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با بیان اینکه ۷۰ درصد 
هزینه های پرداختی با تعرفه دولتی در بخش سرپایی برعهده بیمه سالمت است، اضافه کرد: افراد 
بیمه شده رایگان باید از سیستم ارجاع اقدام کنند؛ اما بیمه شدگانی که حق بیمه پرداخت می کنند، 

می توانند در بخش سرپایی به هر پزشکی که تمایل دارند، مراجعه کنند.

شیوع »سالک« در نواحی شمال شرق و شرق اصفهان
متخصص اطفال و دکترای حرفه ای پزشکی از شیوع بیماری»ســالک« در نواحی شمال شرق و 
شرق اصفهان خبر داد.مسعود جوانبخت اظهار داشت: بیماری»سالک« همه ساله از اواخر تابستان 
و اوایل پاییز بروز و ظهور می کند و با ابتال و درگیر کردن بخشــی از جامعه روستایی و شهری نیمی 
از ســال تقریبا با درمان این بیماران مواجهیم. وی با بیان اینکه بیماری سالک دو نوع روستایی و 
شهری دارد، گفت: تنها راه کنترل بیماری سالک، پیشــگیری از ابتال به آن و دوری از پشه خاکی و 
موش است.این  متخصص اطفال و دکترای حرفه ای پزشــکی ادامه داد: مبتالیان پس از پدیدار 
شدن گزش و زخم سالک قبل از گسترش آن باید به پزشک مراجعه کنند.به گزارش ایرنا، اصفهان 
یکی از استان های سالک خیز کشور به ویژه از نوع روستایی است که مناطقی مانند اردستان، نطنز، 
برخوار، شاهین شهر و میمه، اصفهان )مناطق جنوب و جنوب شرق(، نایین، کاشان و آران و بیدگل 
با جمعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر با این پدیده مواجه هســتند.زمان اوج ابتال به این بیماری از اواخر 
شهریور تا آبان است و دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان از ســال ۸۷ تاکنون چندین برنامه را برای 
کنترل سالک اجرا کرده است.پزشکان و کارشناسان معتقدند که ســالک حاصل در کنار هم قرار 
گرفتن عوامل مختلف مانند موش ناقل، پشــه، انگل و انسان است و برای کاهش آن باید زنجیره 

بین این عوامل، گسسته شود.

بحران کمبود معلم در استان اصفهان هر روز بیشتر می شود و تنها  راهکار نگه داشتن نیروهای بازنشسته آموز ش و پرورش است؛

شمع شدی، پیرشدی، سوختی!

ثبت نام مدارس دولتی در حالی از هفته  مهسا نعمتی
آینده آغاز می شــود که کمبــود معلم در 
سیستم آموزش دولتی کشور می رود تا به یک بحران تبدیل شود. رقم 
عجیب کمبود ۱۶ هزار معلم در استان اصفهان در حالی از سوی معاون 
تربیت و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان رسانه ای 
شد که پیش از این مسئوالن آموزش و پرورش استان هشدار رسیدن 
این عدد به بیســت هزار کمبود معلم را داده بودند. رقمی که تا ســال 
گذشــته دوازده هزار نفر بود؛ اما ظاهرا نه تنها فکری به حال آن نشده 
است بلکه با موج بازنشســتگی نیروهای رسمی آموزش و پرورش و 
عدم جایگزینی مناســب برای آنها حاال هر ســال باید شاهد چالش 

بیشتری در این بخش باشیم. 
این مشکل البته تنها مختص به اصفهان نیست. آمار نشان می دهد 
سه اســتان اصفهان، خراسان رضوی و شهرســتان هایی از تهران در 
هسته اصلی کمبودها قرار دارند. آموزش و پرورش در برخی از مقاطع 
ناچار  است از معلم های ۸۳ ساله برای تدریس استفاده کند آن هم 
در شرایطی که دانش آموزان برای رســیدن به سطح سواد قابل قبول 
باید اطالعات و فناوری های به روز را استفاده و آموزش ببینند در این 
سیستم اما همچنان معلمان ســالخورده و فرسوده با دانش آموزان 

سر و کله می زنند.
 معــاون تربیــت و ســالمت اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان

  اصفهان گفت : آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان ۱۶هــزار معلم 
کمبود دارد و این وضعیت بحرانی اســت.آذرکیوان امیری پور  اظهار 
 کرد: کمبــود ۱۶ هــزار معلم در مقاطــع مختلف آمــوزش و پرورش 
 اســتان اصفهــان بــه ویــژه دوره ابتدایی بــه یک چالــش جدی 

تبدیل شده است.
وی  کمبود معلم را در سطح استان اصفهان در وضعیت بحرانی دانست 
و گفت: همه باید برای رفع مشکالت آموزش و پرورش استان اصفهان 
تالش کنند تا از این وضعیت خارج شود و وضعیت رو به بهبودی باشد.

طبق توافقات انجام شده با دانشــگاه فرهنگیان، به زودی حدود یک 
هزار دانشــجومعلم به کمک آموزش و پرورش می آیند و با حضور در 
کنار معلمان مدارس به کار مشغول می شــوند در حالی که این تعداد 

افراد، جوابگوی کمبود ۱۶ هزار معلم نخواهد بود.
این وضعیت در حالی اســت که پیش بینی می شود امسال به دلیل 
گرانی شــهریه مدارس غیر دولتــی تقاضا برای مــدارس دولتی به 
خصوص در مقاطع ابتدایی بیشــتر هم باشــد؛ اما بر اساس مصوبه 
وازرت آموزش و پــرورش در مقاطع ابتدایی نباید کالس ها بیشــتر 

از ۳4 نفر باشــد پس تعداد کالس ها باید افزوده و بــرای آنها معلم 
استخدام شود. آموزش و پرورش همچنان به دلیل عدم تامین منابع 
و نبود مجوز برای استخدام نمی تواند نیروهای تازه نفس به کار بگیرد 
و برای جبران این مسئله راهکارهای عجیب و غریبی از سوی وزارتخانه 

تعیین شده است. 
اولین راهکار به کار گیری دانشــجو معلمان است، طبق دستورالعمل 
توسعه سنواتی وزارت آموزش و پرورش، دانشجو معلمان سال سوم 
و چهارم در صورت تمایل می توانند از مهر ماه امســال تدریس داشته 
باشند. همچنین بر اساس این بخشــنامه به تالش برای نگهداشت 
نیرو های واجد شرایط بازنشستگی به صورت اختیاری در مواقعی که 
منطقه با کمبود قابل مالحظه نیروی انسانی مواجه است، تاکید شده 
اســت که در واقع اصفهان حتما جزو این مناطق خواهد بود. استفاده 
حداکثری از ظرفیت و توانمنــدی بازنشســتگان در تامین نیاز های 
آموزش و پرورش در چارچوب قانون، ممانعت از ماموریت با دریافت 
حقوق از مبدأ به طور خاص و محدودیت در اعطای ماموریت به سایر 
دســتگاه ها یا تغییر وضعیــت و انتصاب معلمان در مشــاغل دیگر، 
مدیریت تعداد کالس های دایر در بخش دولتی در مناطق شــهری و 
روستایی برپایه سیاســت های راهبردی، توجه ویژه به مناطق کمتر 
توســعه یافته، ســاماندهی وضعیت کالس های کم جمعیت، ادغام 
کالس های کم جمعیت هم پایــه در یک مدرســه همچنین تجمیع 
کالس های تک پایه کم جمعیت و تشــکیل کالس های چند پایه؛ از 

جمله نکات مورد تاکید دیگر در این بخشنامه است.
 نکته قابل تامــل دیگر برنامه ریزی برای تدریــس کادر فنی مدارس 
در کالس هاســت، در این بخشنامه آمده اســت که با توجه به کمبود 
نیروی انسانی و وظایف و مسئولیت های مدیر مدرسه ضروری است 
به گونه ای برنامه ریزی شود که تمام معاونین آموزشی، پرورشی، فنی 
و مهارتی و هوشمندســازی، عمومی و اجرایی به جز دفترداران سابق 
که به معاون اجرایی تغییر سمت یافته اند به میزان ۶ ساعت در هفته 

به تدریس موظف در مدارس بپردازند.
 توجــه به برنامــه های آمــوز ش و پــرورش بــرای جبــران کمبود 
 معلم نشــان می دهد آموز ش و پــرورش در حال تبدیل شــدن به

 یــک ســرای ســالمندان واقعــی اســت؛ نهــادی کــه بایــد بــا 
خالقیــت و پویایــی نســل آینــده را تربیــت کنــد تنها بــه فکر بر 
طــرف کــردن مشــکالت از میان برهــای راحــت امــا به شــدت 
 آســیب زاســت؛ اتفاقــی کــه اگــر فکــری بــه حــال آن نشــود
 نمی توان امیدی به تربیت درست آینده سازان این مملکت داشت.

با مسئولان جامعه

مدیرگــروه مبارزه بــا بیماری هــای عفونی مرکز 
بهداشت استان اصفهان بیشتر موارد دارای عالئم 
بیماری های گوارشــی و اســهال را مبتال به کرونا 
دانست و گفت: توجه به بهداشت فردی، ضدعفونی 
مــواد غذایــی، ســبزیجات و میوه ها و شســتن 
دست ها، برای پیشــگیری از ابتال به بیماری های 

گوارشی در فصل گرما باید مورد توجه قرار گیرد.
رضا فدایی ، اظهار کرد: آماری در زمینه میزان شیوع 
بیماری های گوارشــی در اصفهان وجود ندارد اما 

بررسی ها نشان می دهد تعداد بیماران در حد عرف 
فصل گرماست همچنین بیشتر مواردی که با عالئم 
بیماری های گوارشــی و اســهال به مراکز درمانی 

مراجعه می کنند، مبتال به کرونا هستند.
وی، دلیل شیوع اختالالت گوارشی مانند اسهال در 
تابستان را تماس و مصرف آب آلوده، سبزیجات و 
میوه های آلوده دانست و افزود: توجه به بهداشت 
فردی، ضدعفونی کردن مواد غذایی، سبزیجات و 
میوه ها و شستن مستمر دست ها، نکاتی است که 
برای پیشگیری از ابتال به بیماری های گوارشی باید 

مدنظر قرار داد.
مدیرگــروه مبارزه بــا بیماری هــای عفونی مرکز 
بهداشت اســتان اصفهان گفت: بیماری کرونا که 
تاکنون عالئم تنفسی از خود نشان می داد از زمان 
شروع فصل گرما با عالئم گوارشی گزارش می شود 

بنابراین بــا توجه به اینکه در فصل گرما و شــرایط 
کم آبی قرار داریم به افراد توصیه می کنیم بهداشت 
آب و مــواد غذایــی را رعایت کنند، ســبزیجات را 
شســته و ضدعفونی کننــد و از آب نامطمئن برای 
شــرب اســتفاده نکنند تا در فصل گرمــا کمتر با 

بیماری های اسهالی روبه رو شویم.
وی با اشــاره بــه اینکــه اکثــر قریب بــه اتفاق 
بیماری های گوارشــی به شکل ســرپایی درمان 
می شــوند، خاطرنشــان کرد: بــا توجه بــه اینکه 
بیماری هــای گوارشــی معمــوال حاد نیســتند، 
مــوارد ابتــال بــه آن نیــز ثبــت نمی شــود، این 
وضعیــت اکنون در بیشــتر نقــاط ایــران وجود 
دارد زیــرا در اواخــر اپیدمــی کرونــا هســتیم و 
 بیماری خــود را به شــکل مشــکالت گوارشــی 

نشان می دهد.

مدیرگروه بیماری های عفونی مرکز بهداشت اصفهان:

کرونا با عالئم گوارشی و اسهال خود را نشان می دهد

 رنج پنهان
 کودکان کار

در کل جهان کودکانی هستند 
که به دلیل فقر و تنگدســتی 
مشــغول به کار هســتند و در 
خیابان ها دســت فروشــی 
می کنند و یا در مــکان هایی 
که مناســب کودکان نیست و 
حتی برای آن هــا خطرناک 
است مشغول کارهای سخت 
هستند تا برای خرج خانواده 

به پدر و مادر خود کمک کنند.

کشف 41 خودروی صفر کیلومتر احتکار شده در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف 4۱ دســتگاه خودروی صفر کیلومتر داخلی در یک 
پارکینگ طبقاتی خبر داد.ســردار محمدرضا هاشــمی فر اظهار کرد: ماموران پلیــس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در پی اخبار واصله مبنی بر احتکار خودروهای صفر کیلومتر در یک 
پارکینگ طبقاتی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات الزم 
طی هماهنگی با مرجع قضایی از این پارکینگ بازدید کردند که در نهایت 4۱ دستگاه انواع خودروهای صفر 
کیلومتر تولید داخل که از مدت ها قبل در این مکان نگهداری شــده بودند، کشف شد.جانشین فرمانده 
انتظامی استان اصفهان ارزش خودروهای احتکار شده را بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: با انجام 
اقدامات الزم در این خصوص، با هماهنگی معاون دادستان کلیه خودروها به جرم احتکار توقیف شدند.

هاشمی فر با بیان اینکه تمام مالکان خودروها شناسایی و به پلیس امنیت اقتصادی احضار شدند، از ارسال 
پرونده احتکار مذکور به اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد .

رییس پلیس فتای اصفهان:

شهروندان مراقب کالهبرداری در حراج های آخر فصل باشند
رییس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص ارسال لینک های جعلی در شبکه های اجتماعی تحت 
عنوان حراج آخر فصل به شهروندان هشدار داد.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی گفت: مجرمان سایبری 
با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، با ارائه فروش کاال های ارزان قیمت و طرح های وسوسه انگیز و 
تخفیف های چشمگیر پوشاک، کیف و کفش در شبکه های اجتماعی قصد تطمیع شهروندان را داشته 
و از این طریق کالهبرداری می کنند.مجرمان سایبری با مهندسی اجتماعی و چرب زبانی اعتماد خریدار 
را جلب کرده و از وی می خواهند نیمی از پول کاالی سفارشــی خود را واریز کرده و پس از دریافت کاال 
مابقی وجوه را واریز کنند.وی درباره نبود دریافت کاال از سوی شهروندان در این روش کالهبرداری، گفت: 
متاسفانه شهروندان پس از واریز وجوه به حساب کالهبردار هیچ گونه کاالیی دریافت نکرده، شخصی 
پاســخگو نبوده و یا کاالی تحویلی به آن ها تقلبی و متفاوت با کاالی انتخابی اســت.درپی تبلیغات 
حراج های آخر فصل شاهد ارسال درگاه های جعلی و فیشینگ در شبکه های اجتماعی هستیم که با 
سرقت اطالعات بانکی شهروندان حساب آن ها را خالی می کنند. شهروندان فریب برخی از پیام ها و 
آگهی های منتشر شده در فضای مجازی را نخورند و اگر قصد خرید آنالین را دارند باید از فروشگاه های 

اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید کنند.

اعتراف به 30 فقره سرقت در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری فردی که اقدام به سرقت توپی برنجی قفل منازل 
می کرد، خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان گفت: کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی استان اصفهان 
درپی وقوع چندین فقره سرقت توپی برنجی قفل های درب منازل مردم ساکن در منطقه غرب شهر 
اصفهان که نارضایتی آنان را به دنبال داشت، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.کارآگاهان پس از 
بررسی علمی و تخصصی محل های وقوع سرقت و جمع آوری آثار و مستندات الزم دریافتند که این 
سرقت ها توسط یک نفر صورت گرفته که در ساعات پایانی شــب و در زمان های خلوت و بدون تردد 
به وسیله دوچرخه و موتورسیکلت فاقد پالک به درب منازل مراجعه و پس از سرقت توپی برنجی قفل 
درب منازل به سرعت از محل متواری می شد.به گفته وی، تحقیقات در زمینه شناسایی و دستگیری 
متهم ادامه داشت تا اینکه ماموران واحد گشت کالنتری ۲۰ فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان 
حین گشت زنی به فردی که در مقابل درب منازل مردم پرسه می زد، مشکوک و بالفاصله نسبت به 
دســتگیری وی اقدام و کارآگاهان را در جریان دســتگیری این فرد قرار دادند.کارآگاهان بالفاصله 
در کالنتری مذکور حضور یافته که درنهایت مشخص شــد فرد مذکور همان سارق توپی برنجی قفل 
در هاست، اما متهم همچنان منکر انجام هرگونه جرمی از ســوی خود بود تا اینکه پس از مواجهه با 

مستندات و مدارک ارائه شده توسط کارآگاهان لب به اعتراف بازکرده و به ۳۰ فقره سرقت اقرار کرد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

لزوم نگاه ویژه 
 رییس جمهور به 
محیط های علمی

رییــس دانشــگاه علمی کاربردی اســتان 
اصفهــان گفــت: یکــی از انتظــارات و 
درخواست های جامعه دانشــگاهی، توجه 
به محیط های علمی و متخصصان اســت. 
متاسفانه در ایران بســیاری از فعالیت ها با 
نگاه تخصصــی انجام نمی شــود که همین 
مسئله باعث ایجاد مشــکالتی شده است.

بهزاد رضایی  با بیان اینکــه یکی از انتظارات 
جامعه دانشگاهی استفاده از افراد متخصص 
در مسائل کشور است، اظهار کرد: درصورتی که 
مدیران کالن کشــور با نگاهــی تخصصی به 
مسائل می پرداختند و در حوزه های مختلف 
از افراد متخصص نظر می خواستند، بسیاری 
از مشکالت کنونی مرتفع می شد.وی افزود: 
امروزه در اصفهان با مشکالت زیست محیطی 
ازجمله فرونشست، خشکســالی و کم آبی 
مواجه شــدیم که بســیاری از آن ها سال ها 
پیش توســط متخصصــان هشــدار داده 
شــده بود. اصفهان در حوزه آبریــز نیازمند 
برنامه ریزی و مدیریت تقســیم آب است.

رییــس دانشــگاه علمی کاربردی اســتان 
اصفهــان ادامــه داد: یکــی از انتظــارات و 
درخواســت های جامعــه دانشــگاهی از 
ریاســت جمهور، توجه به محیط های علمی 
و متخصصــان اســت. متاســفانه در ایران 
بســیاری از فعالیت هــا با نــگاه تخصصی 
بررسی نمی شود و همین مسئله باعث ایجاد 
مشکالتی شده است.وی اشاره کرد: امروزه 
در سطح کشور مشــاهده می کنیم بسیاری 
از دانشــجویان، توانســته اند با نگاه ویژه به 
فناوری های نوین بســیاری از صنایع کشور 
را توســعه دهند؛ بنابراین ما نیز باید در کنار 
توجه به حوزه های بین المللی و گسترش علم 
دانش های روز دنیا را در کشور توسعه دهیم.

رضایی افزود: متاسفانه صنعت خودروسازی 
ایران به دلیل نبود نگاه علمی عملکرد موفقی 
نداشته است؛ بنابراین با توجه به این مسئله 
در حوزه های مختلف باید به سمت استفاده 

از تکنولوژی های روز حرکت کنیم.
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آگهی مزایده
احترامًا شهرداری تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره ۱4۰۱/۱۰۰/4۶ مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲4 شورای اسالمی محترم شهر تیران، حمام عمومی شهرداری به انضمام یک باب واحد تجاری واقع در ساختمان 

مذکور را از طریق برگزاری مزایده عمومی و با برآورد قیمت پایه ۷/5۰۰/۰۰۰ ریال اجاره ماهانه جهت حمام عمومی و مبلغ ۳/5۰۰/۰۰۰ ریال جهت اجاره واحد تجاری برابر نظریه کارشناسی به واجدین شرایط 

واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و جهت شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به امور مالی شهرداری تیران مراجعه نمایند.

تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: از زمان چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۱4۰۱/۰۳/۱۹
                              محل دریافت اسناد: اصفهان- تیران- پارک اداری- شهرداری تیران                           آدرس سایت: http://www.tiran-sh.ir                        تلفن: ۰۳۱-4۲۲۲۲۰54    
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بازیکنان و مربیان تیم ملی به شدت از شرایط آماده سازی این تیم انتقاد کردند و صحبت های خود را به گوش مردم رساندند.پیش از دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال 
ایران مقابل الجزایر، مصاحبه های کوتاهی از بازیکنان و مربیان تیم ملی ایران در ارتباط با شــرایط آماده سازی این تیم از شبکه سوم سیما منتشر شد که حاکی از 
نارضایتی گسترده ملی پوشان بود.در حالی که در پنجره بازی های ملی اکثر تیم های سه یا چهار بازی دوستانه و رسمی را برگزار کردند، بازی های تدارکاتی تیم ملی 
یک به یک لغو شد و ایران در نهایت، راهی قطر شد که این روزها آب و هوای گرم این کشور مانع از برگزاری اردوی سایر کشورهای مطرح در قطر شده است اما تیم ملی 
حدود دو هفته بدون برگزاری بازی  )تا قبل از دیدار با قطر( در این کشور به تمرین پرداخت که با انتقادات زیادی همراه بود.احسان حاج صفی، کاپیتان تیم ملی فوتبال 
ایران در ارتباط با شرایط کنونی این تیم گفت: تیم ملی تنها بود؛ االن تنهاتر شده است.نیش انتقادات سردار آزمون از وضعیت این تیم تیزتر بود، او اظهار کرد:»بدترین 
برنامه ریزی سال است. دم فدراسیون گرم. برنامه ریزی توپ است! فردا که نتیجه نگیریم، چه کسی را مقصر می دانند؟«مهدی طارمی که تمایل زیادی به گفت وگو 
نداشت، خطاب به تصویربردار تلویزیونی گفت که »از این زمین افتضاح هم فیلم بگیر و نشان بده«!دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی ایران هم در وصف شرایط 
کنونی تیمش گفت:»نمی توانم بگویم شرایط خوب است«.امیرحسین حسین زاده، مهاجم جوان استقالل در این گفت و گو کوتاه گفت که این شرایط نرمال نیست.

صبر بازیکنان و مربیان تیم ملی لبریز شد!
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توافق »آرتورو ویدال« با النصر عربستان
هافبک شیلیایی اینتر با النصر عربستان به توافق رسید و در آستانه پیوستن به این تیم است.آرتورو ویدال، 
فصل خوبی را با اینتر تجربه نکرد و کمتر فرصت بازی به او رســید. جدایی این هافبک شیلیایی از اینتر 
قطعی شده و این بازیکن در آستانه پیوستن به النصر عربستان است.ویدال با النصر به توافق دست پیدا 
کرده و به احتمال خیلی زیاد او فصل بعد را در لیگ عربستان توپ خواهد زد البته از باشگاه های قطری و 
اماراتی هم پیشنهاد دارد.ویدال یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال شیلی است. او سابقه بازی کردن با 

پیراهن تیم های بزرگی مثل بایرن مونیخ، یوونتوس و بارسلونا را هم در کارنامه دارد.
 

سانتوس:

 این شکست ما را قوی خواهد کرد
سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال تیمش را مستحق شکست برابر سوئیس نمی داند.تیم ملی فوتبال 
پرتغال در دیدار برابر سوئیس در لیگ ملت های اروپا با یک گل شکست خورد. سانتوس در نشست 
خبری بعد از بازی گفت: ما همواره به خود اعتماد و ایمان داریم. باید با دید مثبت به این بازی نگاه کرد 

و از این شکست درس گرفت.، این شکست ما را قوی تر خواهد کرد.
 

»پیرلو« سرمربی فاتح کاراگومروک ترکیه شد
آندره آ پیرلو فصل آینده به عنوان سرمربی در تیم فاتح کاراگومروک کار خواهد کرد.پیرلو حدود یک سال 
پس از جدایی از یوونتوس تورین حاال باشــگاه جدیدی دارد. قهرمان ســال ۲۰۰۶ فوتبال جهان هدایت 
باشگاه دسته اولی فاتح کاراگومروک ترکیه را بر عهده خواهد داشت. پیرلو با عقد قراردادی یک ساله تا 
تابستان ۲۰۲۳ هدایت این تیم را بر عهده گرفت.او اولین بار مربیگری خود را در یوونتوس تورین در سال 
۲۰۲۰ انجام داد. با این حال، پس از از دســت دادن قهرمانی در لیگ، باشگاه ایتالیایی او را از سمت خود 
برکنار کرد.فاتح کاراگومروک در فصل ۲۲-۲۰۲۱ سوپرلیگ ترکیه، در رده هشتم جدول رده بندی قرار گرفت.

 

موافقت بایرن با درخواست لیورپول درباره »مانه«
باشگاه بایرن مونیخ برای جذب ســادیو مانه با رقم ۴۰ میلیون پوند موافق است.سادیو مانه یکی از 
بازیکنان کلیدی و تاثیر گذار لیورپول است که سهم بسزایی در موفقیت های اخیر این باشگاه داشته 
است.مانه از سال ۲۰۱۶ در لیورپول بازی می کند و به نظر می رسد که در تابستان سال جاری از این تیم 
جدا خواهد شد.روزنامه دیلی استار اعالم کرد که باشگاه بایرن مونیخ و لیورپول بر سر انتقال مانه به 
توافق دست پیدا کرده اند. لیورپول برای فروش مانه ۴۰ میلیون پوند می خواهد و ظاهرا بایرن مونیخ 

با پرداخت این مبلغ موافقت کرده است.
 

»اریکسن« یک سال بعد از حادثه:

 نگاهم به زندگی عوض شده است
در جریان بازی دانمارک مقابل فنالند در جام ملت های اروپا ۲۰۲۰، کریستین اریکسن، فوتبالیست تیم 
ملی دانمارک، بر روی زمین افتاد. این اتفاق بدون هیچ گونه برخوردی رخ داد. این بازیکن بیهوش شد 
و با ماساژ قلبی و دفیبریالتور به زندگی بازگشت. باشــگاه اینتر به خاطر مشکالت قلبی که این بازیکن 
داشت قرارداد او را با رضایت دو طرفه فسخ کرد و این باعث شد تا او مدتی دور از میادین باشد و در نهایت 
بعد از پشت سرگذاشتن تست های پزشکی مجوز حضور دوباره در مستطیل سبز را دریافت کرد تا این بار 
با پیراهن برنتفورد به میدان برود. اریکسن یک سال بعد از این حادثه گفت: من آرام تر هستم. احساس 
بهتری دارم و نگاهم به زندگی عوض شده است. خوشحالم که آن اتفاق را پشت سر گذاشتم و االن فقط 

نگاه من به آینده است و دوست دارم در جام جهانی برای تیم ملی کشورم به میدان بروم.

در فاصله یک ماه مانده تا شروع لیگ فوتسال، هیچ چیزی جای خودش نیست

لیگبرتربینوایان!

در فاصله یک ماه مانده تا شــروع لیگ فوتســال، هیچ چیزی جای 
خودش نیســت و نه هنوز تعــداد تیم های حاضر در این مســابقات 
مشخص اســت و نه تکلیف ســهمیه های تیم های انصرافی روشن 

شده است.
قرعه کشــی لیگ برتر فوتسال در حالی از ســاعت ۱۲ روز یکشنبه به 
میزبانی فوالد زرند و در شهر کرمان برگزار شد که هنوز تکلیف نیمی از 
تیم های لیگ مشخص نیســت و تنها یک ماه بیشتر به برگزاری این 

مسابقات نیز باقی نمانده است.

لیگ برتر نصفه و نیمه
آمار انصرافی هــای لیگ برتر روز به روز بیشــتر و از تعــداد تیم های 
شرکت کننده آن کاسته می شود. دیدار افتتاحیه در حالی قرار است به 
میزبانی گیتی پسند برگزار شود که حریف آن یعنی سپاهان از مدت ها 
قبل انصرافش از این لیگ را اعالم کــرده؛ اما هنوز امتیازش را واگذار 
نکرده است. اتفاقی که طبق صحبت های آرش جابری، رییس سازمان 
لیگ فوتســال، باید در خود اســتان رخ دهد و اجازه انتقال امتیاز به 
خارج از استان اصفهان وجود ندارد. موضوعی که مدیران فوتسال نیز 
پیگیر آن نشده اند و معلوم نیست که اگر ســپاهان تنها انصراف دهد 

و امتیازش را انتقال ندهد، چه بالیی بر ســر افتتاحیه لیگ فوتســال 
خواهد آمد.

فردوس قم دیگر تیمی است که شنبه شب اعالم کرد که حاضر نیست 
در فصل جدید لیگ برتر فوتســال حاضر شــود و حاضر است امتیاز 
تیمش را به فروش برساند. البته ظاهرا این باشگاه نیز باید امتیازش 
را به فوتسال دوســتان قمی واگذار کند و اجازه فــروش آن به غیر از 
اســتان قم را ندارد. پیش از این دو تیم نیز، راگای شهرری امتیازش 
را به قند کاترین واگذار کرده بود.  فرش آرا هــم  به دنبال منابع مالی 
برای بقا در فوتسال می گردد و هنوز اخبار مثبتی از سوی این باشگاه 

مخابره نشده است.

یک ماه عجیب در انتظار لیگ یکی ها
افتتاحیه فصل جدید لیگ برتر فوتسال قرار اســت ۲۳ تیرماه باشد 
و ســایر بازی ها روز بیســت و چهارم برگزار شــود. در این بین هنوز 
بازی های مرحله نهایی لیگ یک فوتســال ایران به اتمام نرســیده و 
۳ هفته باقی مانده اســت که در بهترین حالت این ۳ هفته در ۱۰ روز 

برگزار شود.
 با این حســاب دو تیم صعود کرده به لیگ برتر که احتماال گهر زمین 

سیرجان و صنایع پشــتیبان هرمزگان باشــند، تنها ۱۰ تا ۱۵ روز برای 
حضور در لیگ برتر فرصت خواهند داشــت و بدون استراحت و حتی 
برگزار نکردن جلسات ریکاوری و بدنســازی باید وارد این مسابقات 

شوند. 
در جدول مرحله نهایی لیگ یک و پس از ۷ بازی، گهر زمین سیرجان 
با ۱۸ امتیاز صدرنشــین اســت و صنایع پشــتیبان هرمزگان با ۱۴ و 

شهرداری ساوه با ۱۰ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.
این در حالی اســت که هنوز تعدادی از تیم های لیگ برتری کار خود 
را برای آماده سازی برای حضور در این مسابقات آغاز نکرده اند و تنها 
۴ تیم گیتی پســند، قند کاترین، مس سونگون و کراپ الوند تمرینات 

خود را آغاز کرده اند.
اتفاقات در لیگ برتر فوتسال به گونه ای پیش می رود که انگار نه انگار 
این لیگ تا یک ماه دیگر آغاز می شــود و جابری و ســایر مسئوالن 
فوتسالی نیز به تماشا نشسته اند تا ببینند تا بیست و سوم و بیست و 

چهارم تیر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. 
بی خیالی و درماندگی در فوتســال ایران دو چندان شده و از اصولی، 
رییس کمیته فوتســال گرفته تا دیگر مسئولین فوتسالی، کاری برای 

بهبود اوضاع انجام نمی دهند.

چهره  روز

پاتوسی:

 از چند تیم ایرانی پیشنهاد دارم
آیاندا پاتوسی بدون اشــاره به تیم های خواهان خود، عنوان کرد که از چند تیم ایرانی برای فصل بعد 
پیشنهاد بازی دارد.قرارداد پاتوسی با فوالد در پایان ژوئن )۱۰ تیر( به پایان می رسد و  آیاندا در آن زمان 
بازیکن آزاد خواهد بود، هنوز مسئوالن فوالد برای تمدید قرارداد با او به توافق نرسیده اند.پاتوسی درباره 
آینده خود گفت: من واقعا نمی دانم چه اتفاقی قرار است بیفتد و تصمیمم را نگرفته ام. از باشگاه های 
دیگر هم پیشنهاد دارم و باید در تصمیم گیری محتاط و مطمئن باشم. از چند تیم خارج از ایران هم 
پیشنهاد دارم؛ اما نمی خواهم به باشگاه یا کشور اشــاره کنم. درباره بازگشت به آفریقای جنوبی باید 
بگویم که امکان رخ دادن هر چیزی وجــود دارد و نمی توانم چیزی را رد کنم. من نمی توانم بگویم که 
قطعا فصل آینده به آفریقای جنوبی باز نمی گردم. مدیران و سایر باشگاه ها به من عالقه مند هستند، 

اما من با کسی در مورد پیوستن به هیچ یک از باشگاه ها صحبت نکرده ام.
 

اقدام جالب بازیکن استقالل پس از مذاکره با پرسپولیس
بازیکن استقالل پس از خروج از باشگاه پرسپولیس واکنش جالبی در فضای مجازی انجام داد.عرفان 
باقری، بازیکن آکادمی استقالل که چهره ای شبیه به مهدی قائدی دارد برای مذاکره با قرمزها وارد 
باشگاه پرسپولیس شد. این بازیکن جوان پیش از این به دلیل برخی مشکالت به همراه چند بازیکن 
آکادمی استقالل در فضای مجازی از آبی ها خداحافظی کردند.عرفان باقری ۱۷ ساله است چندین 
سال پیراهن تیم استقالل را در رده پایه پوشیده و گفته می شود که بازیکن مستعدی است. باید منتظر 
ماند و دید این بازیکن پس از مذاکره با مدیران پرسپولیس قراردادش را با قرمزها نهایی خواهد کرد یا 
نه.عرفان باقری پس از خروج از باشگاه پرسپولیس پروفایل اینستاگرام خود را تغییر داد و به احتمال 

زیاد بعد از استعالم صحت فسخ قراردادش، قرارداد او با سرخ ها نهایی خواهد شد.
 

سرمربی سابق آث میالن گزینه جدید استقالل
کریستین بروکی به عنوان جدیدترین گزینه سرمربیگری استقالل مطرح شده است.در روزهای 
گذشته گزینه های زیادی به استقالل برای سرمربیگری این تیم لینک شده اند؛ اما مدیریت باشگاه 
استقالل هیچ کدام از این گزینه ها را تایید یا تکذیب نکرد و تنها در این بین چند گزینه داخلی مثل 
رضا عنایتی به باشگاه برنامه دادند و هواداران استقالل هم به شــدت از مدیریت باشگاه به دلیل 
مذاکره با گزینه های داخلی انتقاد کردند. در همین راســتا مدیریت باشگاه که از ابتدا از طریق یک 
ایجنت بین المللی که با یکی از نزدیکان مدیرعامل باشگاه استقالل ارتباط دارد دنبال ژوزه مورایس 
بود، دنبال گزینه های خارجی دیگری رفت و نام هایی مثل الکس نوری، شنل گونش و ... به عنوان 
گزینه نشستن روی نیمکت استقالل مطرح شــدند.در این بین خبر می رسد حاال نام کریستین 
بروکی ایتالیایی به عنوان جدیدترین گزینه مدیران استقالل روی میز مذاکره است. این سرمربی 
ایتالیایی کار خود را در تیم های پایه میالن آغاز کرده است و حتی در مقطعی سرمربی میالن بوده و 

به مدت ۲۴ بازی هم به عنوان دستیار فابیو کاپلو در سونینگ چین فعالیت داشته است. 
 

فرصت طلبی استقاللی ها
حضور نامطمئن امیر عابدزاده درون دروازه تیم ملی فوتبال کشورمان انتقاد طرفداران تیم استقالل را به 
همراه داشت.خروج های نامطمئن و واکنش های متزلزل امیر عابدزاده درون چارچوب دروازه تیم ملی 
فوتبال کشورمان موجی از انتقادات را از سوی طرفداران تیم استقالل به همراه آورد.هواداران استقالل با 
اشاره به نتایج استقالل با حسین حسینی و کلین شیت های دروازه بان تیم آبی پوشان در لیگ برتر بیست 
و یکم این سوال مهم را از کادر فنی تیم ملی مطرح کرده اند که چرا با وجود سیدحسین حسینی، با آمار و 
ارقام خوبی که در لیگ برتر از خود بر جای گذاشته باید در دیدار با الجزایر درون دروازه تیم ملی نایستد؟

مستطیل سبز

 پسر »فردین«
 پدیده کشتی ایران

پدیده ۱۷ ساله ســنگین وزن کشتی ایران 
با کســب عنوان قهرمانی جام تختی در رده 
بزرگساالن، نشان داد می تواند رقیبی جدی 
و سرســخت برای امیرحســین زارع در راه 
رســیدن به مســابقات جهانی صربســتان 
باشد.رقابت های کشــتی آزاد جام تختی به 
عنوان یکی از آخرین مراحــل انتخابی تیم 
ملی کشــتی آزاد برای حضور در مســابقات 
قهرمانی جهان ۲۰۲۲، با ظهــور پدیده ای به 
نام امیررضا معصومی در سنگین وزن همراه 
بود که توانســت با شکســت قاطع تمامی 
مدعیان، در ۱۷ سالگی به عنوان قهرمانی رده 
بزرگســاالن جام تختی برسد.فرزند فردین 
معصومی، ســنگین وزن سابق کشتی ایران 
و دارنده مدال های نقره و برنز جهان، تمامی 
فاکتورهــای الزم برای رســیدن به قله های 
افتخار در باالترین ســطح کشــتی جهان را 
داراســت؛ اندام ورزیده، قامت بلند و قدرت 
و جســارت مثال زدنی در برابــر حریفان با 
وجود سن کم، نشان می دهد این کشتی گیر 
می تواند برای امیرحسین زارع دارنده مدال 
برنز المپیک و طالی جهــان، بر خالف دیگر 
رقبا، حریفی سرسخت و قابل احترام باشد.

امیررضا معصومی سال گذشته و در جریان 
رقابت های قهرمانــی نوجوانــان جهان در 
بوداپست مجارســتان، با نمایشی مقتدرانه 
که تحسین بسیاری از کارشناسان را به دنبال 
داشت، بر سکوی نخســت جهان ایستاد. او 
در این رقابت ها ابتدا کامینســکی از لهستان 
را ۱۰ بر صفر برد، سپس بازاربائف ازبک را ۱۰ 
بر صفر از پیش رو برداشــت، در نیمه نهایی 
ژیبالوف روس را ۵ بر یک برد و در فینال نیز 
با شکست ۱۰ بر صفر جیمز مولن آمریکایی 
به مدال طالی جهان رسید.معصومی، ۱۱ ماه 
پس از کســب مدال طالی نوجوانان جهان 
و در حالی که به تازگی بــه رده جوانان آمده، 
در مســابقات جام تختی در رده بزرگساالن 
به میدان رفــت و بار دیگر بــا نمایش خوب 
خود بر سکوی نخســت ایستاد، تا خود را در 
قد و قامت مدعی جدی دوبنده تیم ملی در 

سنگین وزن نشان دهد.

افتتاحیه فصل جدید لیگ برتر فوتسال قرار است ۲۳ 
تیرماه باشد و سایر بازی ها روز بیست و چهارم برگزار 
شود. در این بین هنوز بازی های مرحله نهایی لیگ 
یک فوتسال ایران به اتمام نرسیده و ۳ هفته باقی 
مانده است که در بهترین حالت این ۳ هفته در ۱۰ روز 

برگزار شود

فوتبال جهان

وز عکس ر

اقامه نماز دو 
بازیکن تیم ملی 

پیش از شروع بازی
تصویری از اقامه نماز علی علیپور 
و سیدحسین حسینی پیش از 

شروع بازی مقابل الجزایر

اردوی پر انتقاد در دوحه و شکست برابر الجزایر و 
البته پالس های منفی افکار عمومی و انتقادهای 
درون تیمــی احتمــال دارد منجر بــه تصمیماتی 

باالدستی درباره تیم ملی فوتبال شود!
دراگان اســکوچیچ بیش از هر زمان دیگری پس 
از بازی با الجزایر به جدایــی از کادر فنی تیم ملی 
ایران نزدیک شد. او که با قراردادی ۱۴۰ هزار دالری 
و به شــکلی معجزه آســا تیمش با اقتدار به جام 
جهانی رسید انگار شرایط دشواری دارد برای ماندن 
روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی. اســکوچیچ 

که پس از صعود دستمزدش تقریبا سه برابر شده 
و حاال چیزی حدود ده میلیــارد در صورت جدایی 
برای ایران هزینه خواهد داشــت ، پس از صحبت 
های خصوصی اعضای تیم ملــی با وزیر ورزش و 
جمع بندی هــای انجام گرفته باال دســتی و البته 
نمایش ناامید کننده تیم ملی پس از لغو چند بازی 
دوستانه و فرصت ســوزی کادرفنی و بی مباالتی 
تشــکیالت اداره کننده فوتبال، بــه نزدیک ترین 
فاصله برای جدایــی از نیمکت تیــم ملی فوتبال 
رسیده است.جام جهانی فرصتی نیست که دولت 

به سادگی از کنارش بگذرد و البته از یاد نبریم تیم 
ملی دو همگــروه خاص دارد.بازی بــا انگلیس و 
آمریکا مســابقاتی عادی در دیپلماســی عمومی 
کشور نیســتند که اینچنین ساده از کنارشان بشود 

عبور کرد.

10 میلیارد به »اسکوچیچ« می دهند و می گویند به سالمت؟!
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در آیین تجلیل از هنرمندان پیشکسوت اصفهانی مطرح شد:

به گردشگر به عنوان یک فرصت و منبع درآمد نگاه کنیم
در آیین تجلیل از هنرمندان پیشکسوت به مناسبت روز  فرزانه افسرطه 
جهانی صنایع دستی که با حضور مدیران ملی و استانی 
و برخی از هنرمندان شاخص اصفهان در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، در خواست 
هنرمندان از مسئوالن در رعایت حقوق و امنیت گردشگران و گسترش فرهنگ توریست 

در نگاه مردم به عنوان یک فرصت برای رشد اشتغال و درآمدزایی مطرح شد.

کارگاه های  آموزش صنایع دستی در سطح شهر
مرتضی نصوحی، مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با 
اشاره به 20 خرداد، روزجهانی صنایع دستی، حضور هنرمندان را غنیمت برشمرد و گفت: 
با توجه به جایگاه اصفهان به عنوان شهر جهانی و خالق در صنایع دستی،  با مشارکت 
ســازمان های میراث، اتاق بازرگانی و دیگر تشــکل ها برنامه ریزی برای برگزاری 
رویدادهای نمایشگاهی ازجمله نمایشگاه صنایع دستی اصفهان و هرمزگان)به عنوان 

شهر خالق(، سنندج، کرمان و دیگر استان ها صورت گرفت. 
وی افزود: تجلیل از پیشکســوتان و برگــزاری کارگاه های آموزشــی در باغ غدیر، 
گذرفرهنگی چهارباغ، ارگ جهان نما و میدان جلفا، برگزاری مسابقات ساخت صنایع 
دستی کوچک مقیاس به نام »زیوری برای اصفهان«، ساخت »المان های شهری 
با کمک صناع دســتی« و برگزاری رویدادهای ملی و فراملی به لحاظ تاثیر جهانی و 
جذب گردشگران و انتشار مجله فیروزه به دوزبان فارسی و انگلیسی با هدف معرفی 

شهرهای خالق در دستور کار قرار گرفت. 

فراموشی هنرها به دلیل سیاست های غلط
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
و مشاور وزیر، از اصفهان به عنوان بهشــت ایران، زادگاه تمدن بشریت با مردمانی که 
عشق را با هنر خود در تمامی اعصارسروده اند، نام برد و در مقایسه جایگاه هنر در ایران 
و اصفهان با کشورهای هند و چین، گفت: هنوز ایران برای سرودن هنر خویش ارجح 
است. وی، فراموشی هنرهایی از جمله فرش را به دلیل ندانم کاری مدیران و سیاست 
های غلط و نه به خاطر کم کاری هنرمندان عنوان کرد و افزود: اگر در علم و تجربه، عمل 
نباشد، معنا و مفهومی وجود ندارد. ایزدی در اشاره به تمدن 3هزاروصد ساله ایران، 
ســابقه نیک پنداری و اخالص در مردم ایران و همینطور در هنر ایرانی را مطرح کرد و 
گفت: رمز ماندگاری هنر اصیل اصفهان و هنرمندان، اخالص نهفته در آثار هنرمندان 

سوزن دوزی، خاتم، قلمزنی و... است. 

ارتباط صنایع دستی با مباحث دانش بنیان موجب هم افزایی است
مجید نادراالصلی، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اهمیت برگزاری این 
جشن ها و تجلیل از هنرمندان، گفت: ما وظیفه خود می دانیم که از اساتید و هنرمندانی 
که در این عرصه سختی های فراوانی را تحمل می کنند تا آثار ماندگار و ارزشمندی خلق 

کنند که مایه مباهات و افتخار کشور است، قدردانی کنیم. وی به ابعاد اشتغال زایی و 

حفظ  صنایع دستی و هنرهای درحال انقراض با استفاده از تقسیم وظایف، زمان بندی 
مناسب و همکاری سازمان های ذی ربط اشــاره کرد و گفت: ارتباط صنایع دستی با 
مباحث دانش بنیان موجب هم افزایی و توسعه  صنایع دســتی از جنبه موزه ای و 
ویترینی به زندگی مردم می شــود  همچنین به رشــد صادرات کمک می کند.عضو 
شورای شهر اصفهان، لزوم تدوین تفاهم نامه ای به منظور رشد و توسعه صنایع دستی 

و حمایت از هنرمندان بین شهرداری ها و شوراهای شهرهای خالق را مطرح کرد. 

صنایع دستی، میراثی که باید حفظ و حراست شود
در ادامه، غالمرضا فیض الهی از هنرمندان پیشکسوت اصفهان در این مراسم با استناد 
به سخنان رهبر معظم انقالب که لزوم برنامه ریزی مســئوالن برای رشد و صادرات 
آثاری که نشانه فرهنگ نیاکان ماست را تاکید کردند، گفت: هنر صنایع دستی، میراثی 
است که باید حفظ و حراست شود و برنامه ریزی با هدف تداوم ذوق و هنر هنرمندان 
صورت گیرد.وی گفت: ما در دوره های مختلف تاریخی حتی زمان اشــغال توســط 
مغول ها، در اوج هنر قرار داشــتیم، بنابراین باید این میراث را حفظ و مراقبت کنیم و 
نگذاریم هنری که نیاکان ما با چنگ و دندان حفظ کردند، از بین رود. زیرا، هنری که 
از بین برود به این راحتی دوباره زنده نمی شــود، چون اغلب هنرها سینه به سینه به 
دست ما رسیده است.فیض الهی در ادامه به بیان نقطه نظرات و مجموعه پیشنهادات 
هنرمندان برای ارتقای جایگاه هنر و صنایع دســتی پرداخت و گفت: رعایت حقوق و 
تامین امنیت جانی و مالی گردشگران، توسعه و گسترش فرهنگ گردشگر در کشور 
برای ارتقای جایگاه این هنر مفید است و باید باور مردم را به اینکه گردشگر فرصتی 
برای ماست، تقویت کنیم.وی، تبلیغات کارآمد، منظم و هماهنگ در رسانه ها، سینما 
و فیلم ها، نمایشگاه هایی خارج از کشور توســط وزارت خارجه، ارائه خدمات بانکی 
پیشرفته و امکان استفاده از کارت های بانکی بین المللی، تسریع در صدور ویزا، فراهم 
کردن بســتر حضور بخش خصوصی در عرصه صنایع دستی، امکان صادرات صنایع 
دستی و کاهش عوارض و مالیات، امکان حضور هنرمندان در شهرهای خواهرخوانده، 
ارتباط بیشتر با دانشگاه ها ازجمله دانشگاه هنر که موجب ارتقای جایگاه صنایع دستی 
می شود، تحقیقات و مطالعات درباره بازار و ســالیق جامعه هدف، استانداردسازی 
صنایع دستی، ممانعت از خروج محصوالت صنایع دستی بی کیفیت و تقلبی به خارج 
از کشور، استفاده از شبکه های برون مرزی برای شناساندن فرهنگ و هنر ایران زمین، 
بهسازی و بازسازی خانه های تاریخی به همت سازمان میراث و شهرداری و بخش 
خصوصی و در اختیار هنرمندان قرار دادن، توسعه سایت های باستان شناسی، رفع 
مشکل چندین ساله بیمه هنرمندان صنایع دستی را برشــمرد و افزود: اختصاص 
مکان هایی چون مغازه های چهارباغ برای مدت معین به هنرمندان، برپایی غرفه ها و 
نمایشگاه ها، تشکیل نهاد پژوهشی برای راهنمایی هنرمندان در خصوص بازار هدف، 
استفاده از هنر کاشی کاری در ساختمان های شهری و معماری شهرسازی، شناخت 
و معرفی هنرمندان شاخص در کتاب های درســی، تقدیر از هنرمندان جوان در کنار 

پیشکسوتان، برگزاری نشست های شهردار با هنرمندان و تعیین تکلیف موزه اصفهان 
از جمله پیشنهادات است.

اصفهان، پیش قراول تحول در 3 حوزه صنایع دستی 
معاون صنایع دستی وسنتی سازمان میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه ریشه هنرهای 
سنتی و صنایع دستی در اصفهان است و اصفهان می تواند پیش قراول ایجاد تحول در 
سه حوزه صنایع دستی ازجمله محتوا، رویکرد و سازوکار آن باشد، گفت: این سه تحول 
با رویکرد دانش بنیانی آغاز خواهد شــد.وی خالقیت را خداگونه و برخاسته از روح 
انسان عنوان کرد و افزود: برای انتقال فرهنگ باید آن را به صنایع دستی که سفیران 
فرهنگی هستند، تبدیل کنیم. صنایع دستی در واقع صنایع زیستی ما بوده، زیرا فرش، 
گلیم، دار قالی و زیلو همه برخواسته از روح مادرانه هستند. جاللی دهکردی، تولید را 
کلید واژه اصلی نامید و گفت: هرگاه مولد هستیم، خوشحال و جاودانه ایم و هر زمان 

از تولید فاصله گرفتیم، همچون مرداب در خود فرو رفتیم. صنایع دستی، صنایع مولد 
است که اقتصاد هویت بنیان را پایه ریزی می کند و امروز نقش زنان در این کار مولد، 
پررنگ شده است. بنابراین، مزیت رقابتی ســبک زندگی اصفهان، خانواده است و 
هر زمان به خانواده اهمیــت دادیم، موفق بودیم.وی با بیان اینکه درصدد هســتیم 
احیا و رونق صنایع دستی را با محوریت یک خانواده بزرگ محقق سازیم، اظهار کرد: 
خانه های ما باید کارگاهی باشد که صنایع دستی را به عرصه ظهور و متن زندگی ببرد، 
باید صنایع دستی را کاربردی کنیم و به مطالعات بازار دقت داشته باشیم.در این مراسم 
از 20 هنرمند پیشکسوت در رسته های مختلف هنری، فعال در حوزه آموزش صنایع 
دستی، کارآفرینان و هنرمندان خالق و شرکت های فعال در حوزه های مختلف مرتبط 
با صنایع دستی تقدیر شد. همچنین از دو اثر هنری نخستین تابلوی نگارگری با نام 
»پیوند« اثر هنرمند برجسته سیدجعفر ســیدفتاحی و اثر دوم به نام  »اشک زاینده 

رود« اثر مسعود فروتن نژاد در حوزه زیورآالت رونمایی شد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان 
اینکه بازار بزرگ این کالن شــهر دارای 2۴ ورودی 
اســت،  گفت: با توجه به اینکه بارانداز اکثر کســبه 
بازار از دو محــور اصلی »هندوهــا« و »قلندرها« 
اســت، این دو محور با به کارگیــری نیرو و مابقی 
محورها با نصب گیت و راه بند جهت ایمنی ســازی 

بازار کنترل می شود.
حسین حق شناس اظهار کرد: به منظور دست یابی 

ســریع به حوادث و رفع آن توسط عوامل امدادی، 
محــدوده ای در اطراف بــازار در نظر گرفته شــده 
اســت که در محور شــمالی به خیابان عبدالرزاق، 
محور جنوبی به میدان امــام )ره(، خیابان حافظ 
و ســپه، در محور غرب به خیابان حکیم و در شرق 
به خیابان هاتف منتهی می شود.وی با بیان اینکه 
بررسی های اولیه برای اطفای حریق و دسترسی 
نیروهــا و تجهیزات امــدادی بــه مغازه ها تعیین 
شده اســت، ادامه داد: مســیر برای ورود آسان 
تجهیزات آتش نشانی، نیروی انتظامی و راهنمایی 
و رانندگی از 2۴ ورودی باز شده است و همچنین 
پارکینگ های محله هــا در زمان وقــوع حادثه به 
صورت رایگان در اختیار عوامل فوق قرار می گیرد.

معــاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار اصفهان 
افزود: بــازار بزرگ اصفهــان از محــدوده میدان 
امام علی )ع( تا میدان امام )ره( به طول هشــت 
کیلومتر است که به طور میانگین ۱0 هزار مغازه در 
آن قرار دارد.حق شــناس تصریح کرد: دسترسی 
برای اطفای حریق مغازه ها در بازار دشوار است و با 
مشکالت زیادی در حوزه سد معبر مغازه ها و پارک 
موتورهای امدادی آتش  نشانی در این محور مواجه 
هستیم.وی ادامه داد: با توجه به اینکه بارانداز اکثر 
کسبه بازار از دو محور اصلی»هندوها« و »قلندرها« 
اســت، این دو محور با به کارگیــری نیرو و مابقی 
محورها با نصب گیت و راه بند جهت ایمنی ســازی 

بازار کنترل می شود.

نصب گیت و راه بند در 24 ورودی بازار بزرگ اصفهان

شوالیه آواز، در اصفهان می خواند
کنسرت موسیقی استاد شهرام ناظری با همراهی گروه موســیقی مولوی در سالن سیتی سنتر 
اصفهان برگزار می شــود.رضا فروزنده، تهیه کننده این کنسرت  گفت: بر اســاس برنامه ابتدایی 
قرار بود کنسرت اســتاد شهرام ناظری 
در روزهــای 2۴، 2۵ و 2۶ خردادماه در 
سالن سیتی سنتر اصفهان برگزار  شود، 
اما با توجه به اســتقبال صورت گرفته، 
عالوه بر سه روز یادشده، یک روز دیگر 
یعنی روز بیســت و نهــم خردادماه نیز 
به اجرا اضافه شده اســت و چهار شب 
در خدمت اســتاد ناظری خواهیم بود.

وی افزود: به این ترتیب کنسرت استاد 
ناظری در چهــار روز یعنی روزهای 2۴، 
2۵، 2۶ و 2۹ خردادماه هر شب ساعت 20:30 در یک سانس در سالن سیتی سنتر اصفهان برگزار 
خواهد شد.فروزنده اضافه کرد: شــرکت برگزارکننده این کنسرت شرکت هنر برتر پارتاک است و 
بلیت فروشی برنامه نیز بر روی ایران کنسرت در حال انجام است.فروزنده یادآور شد که در شب 
آخر کنسرت نیز مراسم نکوداشت استاد ناظری برگزار خواهد شد.همچنین کامران کریمی، مدیر 
اجرایی این برنامه به ایسنا گفت: استاد ناظری در کنســرت خود در سالن سیتی سنتر اصفهان، 
آهنگ »پیدا شدم« با شعری از موالنا و تنظیم حافظ ناظری را اجرا خواهند کرد که آهنگ سازی 
این قطعه توسط استاد شهرام ناظری انجام شده است، همچنین آهنگ »زمستان« سروده مهدی 
اخوان ثالث و آهنگ سازی اســتاد شــهرام ناظری با تنظیمی از گروه مولوی، دیگر اثر مورد نظر 
برای اجرا خواهد بود؛ ضمن اینکه »مثنوی معنوی« با شعر و تنظیم و آهنگ سازی استاد شهرام 
ناظری نیز از قطعات شاخص دیگر اســت. قطعه های »آتش در نیستان«، »اندک اندک« و چند 
قطعه نوستالژیک دیگر همراه با اجرای یکی از آثار کردی استاد از اجراهای استاد شهرام ناظری 

در اصفهان و سالن سیتی سنتر خواهد بود.
وی بابیان اینکه گروه موسیقی مولوی، استاد شهرام ناظری را در این کنسرت همراهی خواهد کرد، 
ادامه داد: در چهار شب این کنسرت، صابر نظرگاهی نوازنده تار و سه تار، سینا جهان آبادی نوازنده 
کمانچه و ویوال، فرهاد صفری نوازنده تنبک، شهریار نظری نوازنده دف، میثاق مهرپور نوازنده عود 

و ذبیح ا...وحید نوازنده کمانچه، استاد ناظری را روی صحنه همراهی خواهند کرد.

فرونشست زمین، دلیل ایجاد حفره در خیابان میرزاطاهر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شناسایی نقاط پرخطر شهر از نظر فرونشست 
توسط تیم متخصص پژوهشــی در حال شناسایی است.بعدازظهر  یکشــنبه ایجاد حفره ای در 
خیابان میرزاطاهر گزارش شد که در ادامه عوامل شهرداری، آتش نشانی و شرکت آب و فاضالب 
برای بررسی موضوع و ایمن سازی محور خیابان به محل اعزام و اقدامات ایمنی اولیه انجام شد.

منصور شیشــه فــروش اظهــار کــرد: در بررســی های اولیه مشــخص شــد که دلیــل ایجاد 
 حفــره در خیابان میــرزا طاهر، شکســتگی لوله نبــوده و این حادثــه به دلیل نشســت زمین

 رخ داده است.
به گفته وی، تیم پژوهشی متشــکل از متخصصان حوزه فرونشست تشــکیل شده و شناسایی 
خطرپذیری نقاط شهری در دســتور کار این تیم قرار گرفته و بررســی های تکمیلی درباره ایجاد 
فرونشست خیابان میرزاطاهر نیز ادامه دارد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود:  
شناسایی و پایش های دشت برخوار اصفهان از نظر فرونشست توسط تیم تحقیقاتی ادامه دارد و 
اطالعات کاملی را در اختیار این تیم قرار داده ایم و هم اکنون کار تکمیل شناسایی خطر فرونشست 

و نقاط پرخطر شهر ف 30 درصد پیشرفت داشته است.

چهره روزاخبار

شهردار اصفهان:

حسن اخالق، مهم ترین 
رکن کار در شهرداری است

شهردار اصفهان حســن اخالق را مهم ترین 
رکن کار در شهرداری دانســت و گفت: قصه 
آفرینش بر این اساس اســت که کارگردان 
هســتی، بازیگری و نقش تک تــک افراد را 
می بیند و در جشنواره هستی، بهترین اعمال 
و رفتارها را انتخــاب می کند،بنابراین  اعمال 
هر روز ما می تواند نســبت به دیروز احسن 
باشد.علی قاسم زاده در آیین تکریم و معارفه 
معاون عمران شهری شهردار اصفهان، اظهار 
کرد: در ادبیات دینی از انسان، انتظار اعمال 

احسن دارند.
وی با بیان اینکه قصه آفرینش بر این اساس 
است که کارگردان هستی، بازیگری و نقش 
تک تک افراد را می بیند و در جشنواره هستی، 
بهترین اعمال و رفتارهــا را انتخاب می کند، 
افــزود: اعمال هــر روز ما می تواند نســبت 
به دیروز احســن باشد.شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه »ایــرج مظفر«، معاون اســبق 
عمران شهری شــهرداری اصفهان بی شک 
از بهترین هــا در زمینه عمرانی بوده اســت، 
تصریح کرد: در این وادی قطعــا کار معاون 
جدید عمران، ســخت تر می شود، زیرا از وی 
انتظار داریــم وضعیت فعلی ایــن معاونت 
را به احســن تبدیل کنــد. وی تاکید کرد: در 
طول 20 سال آشــنایی با ایرج مظفر، بر دارا 
بودن خصایصی همچون صداقت، سالمت، 
تواضع، تعهد، دانــش فنی الزم و اخالص در 
او صحه می گذارم و بر این اســاس با توجه 
به ســاختار اداری، در یک وادی باالتر که به 
نوعی قائم مقامی شهردار محسوب می شود، 
با تعبیر مشاور و دســتیار ویژه از تجربیات و 

دانش وی استفاده خواهیم کرد. 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: فاکتورهای تکمیل کمربند سبز شهر اصفهان تامین زمین، نهاده ها و آب های غیرمتعارف است که باید آن ها را در کنار 
هم قرار دهیم تا شاهد تکمیل کمربند سبز شهر باشیم.سیدامیر سامع با اشاره به وجود بعضی ترددهای بی جا و ناایمن در شهر اصفهان، اظهار کرد: گاهی شاهد 
برخی ترددهای بی جا و ناایمن در شهر هستیم، بنابراین مسئوالن حوزه حمل ونقل و راهور و پلیس راه باید همکاری الزم را داشته باشند تا ایمنی الزم در شهر 
ایجاد و مشکالت موجود رفع شود.وی با تاکید بر اینکه جلوگیری از ترددهای ناایمن خودروها مهم اســت، ادامه داد: در کالن شهر اصفهان باید از ترددهای 
ناایمن و غیرضروری خودروهای سنگین و باری که بومی نیستند، جلوگیری شود.عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص آلودگی هوای 
این کالن شهر، تصریح کرد: ظرفیت های مختلف شهر در راســتای جلوگیری از ترددهای ناایمن و غیرضروری خودروهای سنگین و باری که بومی نیستند، 
باید کنار هم قرار گیرند تا مشکل آالیندگی شــهر اصفهان نیز رفع شود.وی با بیان اینکه شهر اصفهان دارای مشــکالت مختلف زیست محیطی است، گفت: 
اصفهان امروز نیازمند کمربند سبز است و در حلقه حفاظتی شهر باید موضوع آلودگی هوا مد نظر قرار گیرد.سامع در خصوص فاکتورهای تکمیل کمربند سبز 
شهر اصفهان، اظهار کرد: فاکتورهای تکمیل کمربند سبز شهر اصفهان تامین زمین، نهاده ها و آب های غیرمتعارف است که باید آن ها را در کنار هم قرار دهیم 

تا شاهد تکمیل کمربند سبز شهر باشیم.

فاکتورهای تکمیل کمربند سبز شهر اصفهان چیست؟

 اصفهان شهر خالق 
صنایع دستی؛ قلمکاری

قلمکاری )یا چیت سازی(هنر چاپ یا نقش زدن 
روی پارچه است.قلمکاری )چیت سازی( سابقه 
روشنی ندارد . این هنر در دوره صفویه به علت عالقه 
درباریان و توجه خاصی که به این صنعت داشتند، 
به کمال رسید. در این دوره انواع مختلف قلمکاری 
تهیه می شــد که از معروف ترین آن ها می توان به 
قلمکاری زر یا اکلیل اشاره کرد. در این دوره بیشتر 
لباس های مردانه و زنانه از پارچه های قلمکاری تهیه 
می شد. در حال حاضر بیشتر محصوالت قلمکاری 
اصفهان در کارگاه های شهر خورزوق تولید می شود. 

وز عکس ر

عکس:  ایمنا
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در نشست خبری نخســتین جشنواره قالی فاخر  فرزانه افسرطه 
ایران به میزبانی اتاق بازرگانــی اصفهان به عنوان 
دبیرخانه این جشــنواره که با حضور رییس مرکز ملی فرش ایران برگزار شــد، 
اهمیت برگزاری این جشنواره به عنوان یک رویداد ملی در اصفهان و تاثیر اتحاد 
و همدلی بین فعاالن این عرصه و خانواده بزرگ فرش دستباف دررشد و توسعه 

اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، اشتغال زایی و صادرات مطرح شد.

ضرورت کشف عرصه های دانش بنیان در زنجیره تولید فرش
فرحناز رافع، رییــس مرکز ملی فرش ایران با اشــاره به ثبــت روزملی فرش 
)20خرداد( در تقویم کشور توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، آن را رویدادی 
مهم برای خانواده بزرگ فرش دســتباف نامید و گفــت: صنعت فرش، زمانی 
بخش عظیمی از رشــد ناخالص ملی کشــور را به خود اختصاص داده بود اما 
اکنون باید ببینیم، چه اتفاقی در تاریخ فرش ایران رخ داده است که متاسفانه 
شاهد کاهش بافنده ها هستیم. رافع در اشاره به شهرت فرش دستباف ایران 
در جهان و به عنوان ســفیر فرهنگ و هنر کشــور، از فرش بی بدیل و با کیفیت 
اصفهان که جایگاهی ویــژه در بین فرش های ایران دارد، نــام برد و افزود: به 
منظور تثبیت اکوسیســتم فرش دستباف و توســعه این هنرصنعت در کشور، 
امکان رقابت در داخل و خــارج و در عرصه بین المللی باید واردعمل شــویم. 
چنانچه، امسال میزبان برخی سفرای خارجی درجشــنواره هستیم و درسال 

آینده، جشنواره در سطح بین المللی برگزار خواهد شد.
 وی گفت: مدلی که در جشــنواره قالی فاخر طراحی کرده ایم، با همت بخش 
خصوصی، کشــف اســتعدادهای قالی بافان در نقاط مختلف کشــور و جذب 
جوانان و مخاطبان بیشــتر در این عرصه اســت. همچنین، کشف عرصه های 
دانش بنیان در تولید فرش دســتباف و زنجیره تولید فرش که از پرورش دام، 
چینش، شست وشوی فرش، تولید ابریشــم، مواد اولیه، رنگ، طرح و نقشه 
و... را شامل می شود. ضمن آنکه، جشنواره قالی فاخر به عنوان فرصتی برای 
برگزاری رویدادهای مختلف، درکنارهم قرارگرفتن بخش خصوصی و دولتی، 

مسئولیت پذیری اتاق ها و دیگر نهادهای مرتبط  نیز مهم است.
فرحناز رافع، طرح، نقش و بافت فرش ایران را درجهان، بالمنازع و منحصربفرد 
نامید و افزود: جشنواره می تواند برای به روزشدن در زنجیره تامین و تولید مواد 
اولیه فرش، تجاری ســازی و رقابت پذیری جایگاهی کــه تاحدودی تضعیف 
شده است، موثر واقع شود. وی یادآورشد: فرش هایی که از استاندارد جشنواره 
برخوردار باشند، شناسنامه دار می شوند و رمزارز به آنها داده می شود تا در عرصه 
جهانی، فرش های هندی و چینی به جای فرش ایرانی غالب نشــوند.وی در 
ادامه گفت: در زمینه بســته بندی، نگهداری و موارد دیگر مشــکالتی داریم که 
دراین جشــنواره برای مدل ســازی و حفظ زنجیره فرش دستباف باید شاهد 

رویدادهای جانبی باشیم. 

 نهادسازی های جدید درکنار اتحادیه های صنفی فرش
مسعود گلشــیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان و رییس دبیرخانه جشنواره 
ملی قالی فاخر ایران با بیان اهمیت ثبت روز ملی فرش در تقویم کشور، به نقش 
فرهنگی فرش در کنار عوامل اقتصادی پرداخت و گفت: اثر اشتغال آفرینی این 

صنعت حاکی از جایگاه فرش است و دولت با اقداماتی مبتنی بر علم روز باید 
به ارتقای این هنرصنعت کمک کند.

گلشیرازی به آمار تکان دهنده تولید ناخالص داخلی در اصفهان در سال 1400 
که بالغ بر 370هزارمیلیارد تومان گزارش شــده، اشــاره  و بیــان کرد: فرصت 
ازدست رفته در اقتصاد ایران، 6برابر این رقم است. بنابراین، استفاده از ظرفیت 
ها، بهره گیری از نخبگان اقتصادی، تبدیل بالقوه هــای اقتصادی به بالفعل و 
جایگزینی اندیشــه و اقدامات نوین ضروری است. وی در صحبت از مقدمات 
جشنواره قالی فاخر، لزوم نهادســازی های جدید درکنار اتحادیه های صنفی 
فرش برای تقویت و توسعه جایگاه فرش ایران را مطرح کرد و افزود: نیاز امروز 
فرش ایران، ایفای نقش اتاق های بازرگانی در کنارانجمن های تخصصی فرش 
است و اتاق ایران نیز باید در حوزه برند ملی فرش ایران جهت حضور در بازارهای 

بین المللی تالش کند.
 گلشیرازی، برگزاری جشنواره قالی فاخر ایران را در راستای برندسازی عنوان 
کرد و گفت: بررسی های کمی و کیفی در تولید فرش برای تحقق رقابت پذیری 
فرش ایران  در بازار جهانی ضروری اســت و ما در اصفهان نیز باید شرایطی را 
فراهم آوریم تا با ایجاد انگیزه در بین نخبگان اقتصادی و صاحبان مسند، برای 
نجات ســرمایه های اقتصادی ازدســت رفته قدمی برداریم و الزم است همه 
ارکان جامعه برای تحقق این پتانســیل حرکت کنند. همچنین، دستگاه های 
اجرایی همراه با رسانه ها به فراهم کردن بســترهای بهبود فضای کسب و کار و 
کارآفرینی، برای بازگرداندن 6 برابر ظرفیت ازدست رفته به چرخه اقتصاد کمک 
کنند. دبیر جشنواره ملی قالی فاخر، احداث موزه فرش اصفهان را یک مطالبه 
بحق عنوان کرد که نه تنها برای فرش بلکه به لحاظ گردشگری حائز اهمیت است 

و جزو المان های توسعه گردشگری در اصفهان محسوب می شود.

انتخاب و معرفی آثار فاخر توسط افراد متخصص
علی میرجمالی، مجری برگزاری نخستین جشــنواره قالی فاخر ایران در بیان 
ارکان برگزاری این جشنواره توضیح داد: هدف شورای سیاست گذاری، انتخاب 
و معرفی آثار فاخر کشور است که ستاد اجرایی طبق فرآیندها و تعامل سازمان 
های صمت استان اصفهان، شهرداری، استانداری، اتاق های بازرگانی اصفهان 
و کاشان و دیگر تشــکل های صنفی در ارتباط با فرش دستباف، اتحادیه ها و 
انجمن های تولیدکنندگان و صادر کنندگان و مرکز ملی فرش دســتباف ایران 
وارد عمل می شــود. دیگر ارکان نیز در حوزه تشــکیل کمیتــه داوری و تعیین 

استانداردها در انتخاب آثار فاخر طی چند مرحله داوری توسط افراد متخصص 

انجام می گیرد.
میرجمالی درباره فرآیندهای اجرایی برگزاری نخســتین جشنواره ملی قالی 
فاخر ایران گفت: با همکاری دستگاه های اجرایی و مرکز ملی فرش ایران، اتاق 
فکر با تخصص های مختلف و ارسال فراخوان، این جشنواره از 20خردادماه آغاز 
به کار کرد.  تولیدکنندگان نیز از طریق خوداظهاری در سایت جشنواره، اطالعات 
الزم را بارگذاری می کنند و پس از داوری مراحل اول و دوم، فرش های دستباف 
مورد پذیرش کمیته داوری به صورت فیزیکی به فضای اختصاص یافته به این 
امر، منتقل می شود. در این مرحله، متخصصان به صورت حضوری، فرش ها را 
بررسی و اعالم نظر می کنند و  فرش ها پس از مراحل داوری، وارد نمایشگاه می 
شوند تا امکان رای و ارائه نظر برای اساتید حوزه فرش فراهم شود. ضمن آنکه 

در طول مراحل داوری، نامی از تولید کننده منعکس نمی شود. 
وی افزود: این نمایشــگاه از 29 تیرماه آغاز به کار خواهد کرد. مجری برگزاری 
نخستین جشنواره قالی فاخر ایران اظهار کرد: هفت رسته فرش شامل فرش 
های عشایری کالسیک و گبه، فرش روســتایی، فرش های کالسیک شهری 

باف با رج شــمار کمتر از 35، فرش های کالسیک شهری باف با رج شمار بین 
35 تا 50، فرش های کالسیک شهری باف با رج شمار بیشتر از 50، فرش های 
تمام ابریشــم، و ســایر فرش ها)مدرن، زربافت، تصویری و..( با تشخیص 
هیئت داوران و رای مردم درنظر گرفته شده است. وی درباره پوستر جشنواره، 
از طراحی گل شاه عباسی به عنوان نمادی در تاریخ فرش ایران به ویژه در دوران 
صفویه نام برد و گفت: تندیس نهایی جشنواره نیز براساس همین قالب است. 
میرجمالی با اذعان به اینکه این جشــنواره یک رویداد ملی و موثر در تصمیم 
گیری برای آینده فــرش ایران در جایــگاه بین المللی اســت، تحقق اتحاد و 

همدلی بین فعاالن عرصه فرش دستباف کشور را حائز اهمیت خواند.

 شاخص های کسب و کار، نشان دهنده رشد و توسعه اقتصادی 
احسان شــهیر، مدیرکل دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در 
نشست نخستین جشنواره ملی قالی فاخر ایران، شــاخص های کسب و کار 
را بهترین ابزار شناسایی رشد و توســعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: تحول در 
فضای کسب و کار مســتلزم هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی 
و تشکل های بخش خصوصی اســت. در این جشنواره نیز نقش اتاق به عنوان 
دبیرخانه و دیگر نهادهای مرتبط، همکاری اســتانداری، شهرداری و صاحبان 
فرهنگ و رســانه در معرفی فرش ایران به عنوان سفیر و هویت کشور در جهان 

حائز اهمیت است. 

 10درصد از جمعیت کشور، دست اندرکار تولید فرش
 احمد کریمی اصفهانی، رییس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان فرش 
دستباف ایران با اشــاره به اینکه 10درصد از جمعیت کشور، دست اندرکار تولید 
فرش هســتند، ضرورت توجه و حمایت از بافندگان را یادآورشــد و گفت: برند 
فرش در جهان با نام ایران ثبت شــده و امیدواریم به اثر اشتغال زایی، درآمد 
صادراتی و حفظ برند جهانی این هنر برای کشور توجه شود. زیرا، هر لطمه ای 
به جایگاه فرش و بافنده، قابل جبران نیست و مسئوالن باید زمینه های تقویت 

این بخش را فراهم آورند. 

فرش، اقتصادی ترین صنایع و هنرها
ســعید ابراهیمی، معاون برنامه ریزی شــهرداری اصفهان از فرش به عنوان 
اقتصادی ترین صنایع و هنرها نام برد و گفت: استفاده از همه عوامل این زیست 
بوم به رشــد پایدار و توانمندســازی اقتصادی کمک می کند. وی از مشارکت 
شهرداری اصفهان در تمام مراحل جشــنواره و کمک به برگزاری باشکوه تر این 

رویداد خبر داد. 
در این جلسه، رؤسای اتحادیه ها و انجمن های تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش دستباف از دیگر استان ها پیام های خود را در زمینه مشکالت تولید و بازار 
فرش، تحریم و خودتحریمی، غفلت از تامین تقاضای فرش، ضرورت حمایت 
از بافندگان، موانع جدی صادرات، کم کاری هــای فرهنگی و تبلیغاتی در زمینه 
فرش، ضرورت آمــوزش مدرن و به روز بافنده هــا، مظلومیت فرش در آمارها 
و لزوم اصالح قوانین مطرح کردند. در پایان این جلســه، از پوســتر نخستین 

جشنواره ملی قالی فاخر ایران رونمایی شد.

در اولین روز همایش ملی مسیر صنایع پیشرو که به میزبانی 
انجمن مدیران صنایع در اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مدیران 
صنایع و اساتید دانشــگاه برگزار شــد، عوامل تاثیرگذار و فرصت های ارتقای 
صنعت پیشرو، اســتحکام، تاب آوری و پادشکنندگی ســازمانی، امور مالی و 
قراردادهای هوشــمند، بالکچین و آینده تجارت و دیگر مــوارد پویایی صنایع 
براساس الگوهای جهانی همگام با بسترهای فرهنگی اقتصادی جامعه ایران  

تشریح  شد.

جهان  به سمت حرکت های جدید اقتصادی
دکتر مســعود جمالی، مجری برگزاری این همایــش در معرفی مختصری از 
انجمن مدیران صنایع ایران توضیح داد: این انجمن در ســال 1352 با هدف 
کمک به پیشرفت صنعت و تالش به منظور پویایی و ارتقای ظرفیت ها، نوآوری 
و تشــویق واحدها برای راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه، شــناخت نیازها و 
اولویت های صنعت کشــور و ایجاد صنایع نو تاسیس شــد.وی گفت: اکنون، 

صنایع گردشگری، آی تی و دیگر صنایع عضو انجمن هستند. 
همچنین، در ســال 1368، انجمن اصفهان با هدف اعتــالی صنعت، تقویت 
مدیریت علمی و تشویق به سرمایه گذاری در صنعت،  کارآفرینی و دیگر موارد 
الزم در رشد و توسعه و پایداری صنایع توســط کمیسیون های مختلف شکل 

گرفت.
جمالی در اشاره به فشارهای ناشی از تحریم ها و ناکارآمدی دولت ها در همه 
ادوار گذشته که نتوانســته اند زیربنای اقتصادی کشــور را به درستی بنا کنند، 
گفت: طبق پیش بینی ها در 2022، کشــورهای هند، برزیل و برخی کشورهای 
نوظهور رویکرد اقتصادی مناسب تر و GDP بیشتری دارند. روسیه و اوکراین 
نیز از بازندگان 2022 هستند. وی افزود: این روند رشد GDP و اقتصاد پایدار 

در 2023 در کشورهایی مثل هند و برزیل ادامه دارد. 
دبیر همایش ملی مسیر صنایع پیشرو با اذعان به اینکه جهان به سمت حرکت 
های جدید اقتصادی پیش می رود، ضرورت رقابت پذیری صنعت کشــور را 
مطرح کرد و گفت: صنایع ما نه تنها رقابت پذیر نیستند بلکه بیشتر به کشورهایی 
مانند چین، خام فروشــی می کنیم. در مورد عراق نیز که از شرکای صادراتی 
ما بوده، خطر رشــد اقتصادی و تاثیر عوامل سیاســی می تواند تهدیدی برای 
صادرات ما باشــد. زیرا جایگاه محکمی در تولیدات مطلوب و صادرات منطبق 
با استانداردهای عرضه نداریم. وی از کشــورهای هند، پاکستان، افغانستان 

و ترکمنستان  و برخی کشــورهای منطقه به عنوان مقاصد صادراتی نام برد که 
معموال مواد خــام و اولیه را به آنها صادر می کنیم یــا اینکه صادرات ما چندان 

محکم و پایدار نیست. 
جمالی از صادرات پتروشیمی و میعانات گازی )52%(، معدن و صنایع معدنی 
)27%(، کشاورزی و صنایع غذایی)11%(، فرش و صنایع دستی)5%( و دیگر 
صنایع تولیدی)9/5%( به عنوان پنج محصول صادراتی کشور نام برد و گفت: با 
توجه به مشکل آب و وابستگی به واردات مواد غذایی، برای تاب آوری در دنیای 

کنونی، باید برای مزیت رقابتی صنایع برنامه ریزی کنیم. 
وی در نموداری به مقایسه صادرات کاال به 17کشور در سال های 1399 و 1400، 

پرداخت و گفت: رشد صادرات مربوط به مواد خام و کاهش کرونا بوده است.

نیروی انسانی متخصص، عامل یا مانع صنعت پیشرو؟
در این همایش، دکترتقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران به 

نقش نیروی انسانی متخصص، عامل یا مانع صنعت پیشرو پرداخت و گفت: 
ظاهرا، پاســخ به این پرسش که آیا نیروی انســانی متخصص، عامل یا مانع 
توسعه است، ساده به نظر آید ولی طبق مستندات تاریخی در کشور ما، پاسخ 
به آن، جانکاه است. زیرا ما ندانسته و صرفا براساس مفروضاتی ساده حرکت 
کرده ایم و به هالکت رســیده ایم. هزینه فراوانی بــه دریافت اطالعات علمی 
اختصاص داده ایم و همچنان در توسعه مشکل داریم. شاید، مشکل از جایی 
است که خود را به عنوان ملتی عقب مانده و درحال توسعه باور کردیم. در حالی 

که نه عقب مانده ایم و نه مسئله توسعه داریم.
 وی افزود: این نگرش متاثــر از القای فکری غربیان و مســتنداتی مغرضانه 
همچون نامه های ایرانی توســط منتسکیو است که ســعی می کنند به ایرانی 
ها برچســب عقب ماندگی بزنند که جامعه و زندگی ایرانی را نیز تحت شعاع  
قرار می دهد. ارمکی در اشاره به تفکرات روشنفکران دوره های پایانی قاجار، 
مشروطه، پهلوی اول و دوم و جمهوری اسالمی، از ماندن در یک اشتباه تاریخی 

نام برد و گفت: برترین افراد به جای اینکه خواهان ورود ایده از خارج باشــند، 
ورود تکنولوژی، آموزش و ساخت مدرسه و دانشــگاه های متعدد را درپیش 
گرفتند ولی از راه اصلی که تربیت، اخالق و آداب است، غافل مانده اند. چنانچه، 
مشــکل ما، فقدان آموزش به مفهوم واقعی و اخالق و تربیت اســت و اشتباه 
تاریخی ما ناتوانی در فهم پدیده های اجتماعی اســت که موجب بیرون راندن 
اندیشه و علم شده، مشــکالت ما در ابعاد مختلف زندگی، ترافیک، ریزگردها، 
آالیندگی روزبه روز تشدید می شوند. پاسخ های نادرست و پروژه های اشتباه، 
ساخت سازمان های متعدد و ناکارآمد موجب شــد که تاریخ، اهمیت خود را 

ازدست بدهد و فقط، توسعه یافتگی غرب را اصل قرار داده ایم. 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، لزوم شناخت سرمایه ای که به ماندگاری 
ما کمک می کند را مطرح کرد و افزود: جامعه ای که تاریخ دارد، به زیســت و 

زندگی مردم اهمیت می دهد. 
وی، جامعه ایران را جامعه ای کامال طبیعی با نیازهای متفاوت نامید و با انتقاد 
از نقش نادرســت دولت در توسعه، اظهارکرد: توســعه متعلق به کارآفرینان و 
صنعتگران است و قدرت مداخله گری و دخالت دولت موجب برهم زدن امور 

شده است. 
زیرا از یک سو، سرمایه فراوانی به تربیت نیروی متخصص اختصاص داده ایم 
که محصول آن یک نظام اشــتغال ناهمگون غیرتوســعه ای با بخش عظیم 
خدمات اداری، بخش الغر کشــاورزی که به دلیل موضوع آب به زودی نابود 
می شــود، در صنعت نیز مشــکالت فراوانی داریم. تولید، توزیع و کارآفرینی 
اتفاق نمی افتد وهمه چیز وابسته به اراده دولت است که با این روند، آمادگی 

فروریختن و انهدام محسوس است. 
آزاد ارمکی با اشــاره به صحبت مهاجرت نخبه ها از کشور، گفت: اساس تضاد 
منافع، رقابت بین نخبه و شــبه نخبه، کارشــناس و شبه کارشــناس منجربه 
معضالتی در ابعاد مختلف کشور شده است. همچنین، ظهور نگرش فردگرایانه 
و خودخواهی و اینکه هرنهاد و سازمانی براســاس منافع خود عمل می کند، 

موجب تداخل و تشدید بحران ها شده است. 
وی در بیان راهکارهای چگونگی عبــور از بحران های اجتماعی، عالقه مندی و 
اعتماد مردم به دولت و رهایی از مشــکالت، توجه به مفاهیم اخالق و تربیت، 
نغمه های فرهنگی از مادران این ســرزمین، موسیقی، شــعر و ادبیات، هنر و 
ریشه های تاریخی و برای حل مسئله و ایجاد همگرایی، ورود کنشگران نخبه ای 

که ترک وطن کرده اند را توصیه کرد.  

به میزبانی اصفهان برگزار  شد؛

 نخستین جشنواره ملی قالی فاخر ایران با هدف برندسازی جهانی

در همایش ملی صنایع پیشرو به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

ضعف در رقابت پذیری، متکی به خام فروشی و غفلت از ارزش های فرهنگی و اخالقی
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