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نتانیاهو:

  نباید به اوکراین سالح بدهیم چون سالح ها به دست
 ایران می افتد

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با ارسال سالح به اوکراین مدعی شده که چنانچه 
سالحی ارسال شود آن سالح ها در نهایت به دستان ایران خواهد افتاد.نتانیاهو در مصاحبه ای که روز 
سه شنبه با شبکه خبری »ام اس ان بی سی« انجام داد، مدعی شده بود»در خصوص موضوع ارسال 
سالح همیشه این احتمال وجود داد که سالح هایی که ما به میدان جنگ ارسال می کنیم ممکن است 
در نهایت به دستان ایرانی ها بیفتد و آنها از این سالح ها علیه ما استفاده کنند.«نخست وزیر سابق رژیم 
صهیونیســتی گفت: »در بلندی های جوالن، جایی که ما در تالش هســتیم از شکل گیری یک جبهه 
تروریستی دیگر علیه خودمان جلوگیری کنیم ما با ســالح های ساخت اسراییل مواجه می شویم.« 
همچنین»بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعالم کرد که تل آویو هیچ سالحی به اوکراین نخواهد 
فروخت. او مدعی شد کمک های اســراییل به اوکراین تنها شامل کمک های پزشکی و بشردوستانه 
بوده اســت.»دیمیتری مدودوف«، نخست وزیر سابق و معاون شــورای امنیت ملی روسیه به رژیم 
صهیونیستی درباره حمایت از اوکراین هشدار داده بود. او گفت چنانچه اسراییل بخواهد با ارسال سالح 
به اوکراین از این کشــور حمایت کند این موضوع بر روابط تل آویو با مسکو اثر مخرب خواهد داشت.

اظهارات این مقام روسیه بعد از آن مطرح شد که یکی از مقام های رژیم صهیونیستی گفته بود وقت آن 
است که اسراییل هم همانند اعضای ناتو از اوکراین حمایت تسلیحاتی کند.

 

عربستان سعودی قصد پیوستن به گروه »بریکس« را دارد
»سیریل رامافوسا«، رییس جمهور آفریقای جنوبی پس از سفرش به عربستان سعودی، از نیت ریاض 
جهت پیوســتن به بلوک اقتصادی بریکس خبر داد؛ اقدامی که حاکی از گسترش این بلوک آن هم در 
بحبوحه تنش ها با آمریکا بر سر درگیری روسیه – اوکراین است.به نقل از خبرگزاری تاس، رادیو محلی 
»ای بی سی« روز سه شنبه به نقل از سیریل رامافوسا اعالم کرد: »محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی اشتیاق کشورش را نسبت به عضویت در گروه بریکس ابراز کرد و این تنها کشوری نیست که به 
دنبال عضویت در این بلوک اقتصادی است.«رامافوســا ضمن یادآوری اینکه آفریقای جنوبی ریاست 
»بریکس« را در سال ۲۰۲۳ برعهده خواهد داشــت، خاطرنشان کرد: »ما گفتیم که گروه بریکس سال 
آینده میالدی نشستی را تحت ریاست آفریقای جنوبی خواهد داشت و این موضوع دست بررسی خواهد 
بود. تعدادی از کشورها خواستار عضویت در این گروه هستند و ما جواب مشابهی به آن ها داده ایم. ابتدا با 

شرکای بریکس رایزنی خواهیم کرد و سپس تصمیمی را با هم اتخاذ می کنیم.«.
 

 اعترافات جدید هواداران »ترامپ« در مورد حادثه 
حمله به کنگره

یکی از اعضای حزب راستگرای افراطی»سوگند« در آخرین اعترافات خود گفته که پیش از حادثه 
حمله به کنگره در ســال ۲۰۲۰ اعضای این گروه برای تایید گفته های دونالد ترامپ، رییس جمهور 
پیشین آمریکا در مورد نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری به دنبال ایجاد رعب و وحشت میان 
قانونگذاران کنگره بوده اند.به گزارش خبرگزاری رویترز، جیسون دوالن، یک تفنگدار دریایی سابق ۴۶ 
ساله آمریکا که سال گذشته به حضور  خود در حادثه حمله به ساختمان کنگره در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ اعتراف کرده بود در آخرین جلســه دادگاه خود شهادت داد که به اعمال خشونت و 
توطئه برای فتنه انگیزی اقدام کرده است.او در گفته های خود اعتراف کرده به دلیل ناراحتی شدید 
از شکست ترامپ در انتخابات هر شب از خانه خود با ارســال پیامک و یا پیام هایی در شبکه های 
اجتماعی هواداران رییس جمهور سابق آمریکا را به آغاز جنگ با دولت »غیرقانونی« بایدن دعوت 

می کرده است.

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

نگذارید نخبه از دانشگاه مأیوس شود
جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی صبح دیروز )چهارشنبه(، با 
حضور در حسینیه  امام خمینی)ره( با حضرت آیت ا... خامنه ای دیدار کردند. 
 در ادامه گزیده بیانات رهبر انقالب در این دیدار را به نقل از »ایسنا« می خوانید:
خدای متعال را جدا سپاسگزارم که بعد از سبک شدن این مشکل کرونا بار 
دیگر این جلسه شاداب و زنده و امیدبخش تشکیل شد. حقیقتا حضور شما 
جوان ها به خصوص شما جوانان نخبه، خالق امید است؛ یعنی حضور شما در 
هر جا که باشید امید را به وجود می آورد و  خلق می کند. برای همین هم هست 
که کسانی که با پیشرفت کشور موافق نیستند، با حضور شماها در آن جایی که 

باید حاضر باشید موافق نیستند.
 نخبه یکی از مهم ترین ثروت های انسانی کشور محسوب می شود. منابع 
طبیعی مهم است، جایگاه های جغرافیایی مهم است، شکل اقلیمی مهم است، 
همه  اینها مهم است، اما یکی از مهم ترین ثروت های انسانی کشور وجود نخبه 
است. نخبه را ثروت عظیمی باید دانست. وقتی آن را ثروت عظیمی دانستیم، 

در تولیدش تالش می کنیم.
 یک رکن مهم پیشرفت کشور دانشگاه است و در دانشگاه هم عمدتا نخبگان 
ـ نه فقط حاال دیروز و  علمی هستند. این که شما می بینید در مقاطع مختلفـ 
ـ تالش شده که دانشگاه ها و کالس ها تعطیل بشود، بچه ها سر کالس  پریروزـ 
نروند، استاد نرود و ... این ناشی از این است که دانشگاه نقش اساسی دارد. 
حاال آن کسی که استاد را تلفنی تهدید می کند که اگر بروید چنین و چنان، -او 
حاال خودش معلوم نیست عامل اصلی باشد، عامل پشت صحنه مهم است- 
این به خاطر آن اســت که هر چه دانشــگاه را بتوانند لنگ و تعطیل و خراب و 

ناقص کنند برای دشمنان کشور و برای دشمنان پیشرفت کشور مغتنم است.
 دانشگاه یکی از بزرگ ترین موانع در مقابل سلطه ی استکبار است، ما باید 
این را بدانیم که قدرت های گردن کلفت جهانی هدف شان سلطه است، به چه 
وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم، با علم هم سلطه 
پیدا می کنند. دانشگاه جلوی سلطه را می گیرد یعنی شما اگر چنانچه توانستید 
سطح علم کشور را بیاورید باال در مقابل سلطه  دشمن یک مانعی ایجاد کرده اید.

برای اینکه نخبه بتواند آن استعداد ذاتی را بروز بدهد و فرصت تالش پیدا 
کند، زمینه الزم است؛ گاهی نخبه هست و آمادگی کار هم دارد؛ اما زمینه برایش 
فراهم نمی شود. این زمینه در دوران طاغوت وجود نداشت، اگر هم بود خیلی 
جزو سیاست های رسمی طاغوت نبود، زمینه وجود نداشت. خیلی ها بودند 

دارای استعدادهای خوب، آماده  تالش هم بودند، اما توی سرشان می زدند. 
اوال توسعه ِ دانشگاه ها؛ شما ببینید کجای کشور االن دانشگاه ندارد؟ همه جای 

کشور دانشگاه هست.
 بعد هم دانشگاهیان، گسترش دامنه  دانشگاهی چه دانشجو چه استاد. حدود 
بیست و پنج برابر دانشجویان کشور رشد پیدا کرده اند، بیست و پنج برابر. خیلی 

است. سال های اول انقالب همان سال های حدود ۵۹، ۶۰ آنطور که در ذهنم 
هست حدود ۵۰۰۰ استاد هیئت علمی در کشور بود. االن بیش از ۱۰۰ هزار است.

 این توســعه  علم در کشــور خیلی چیز باارزشی اســت. جزو زمینه های 
نخبه پروری یکی این است. یعنی واقعا باید تشکر کنیم از خود دانشگاهی ها؛ 

آنها ما نگذاشتند که ما محتاج غربی ها بمانیم.
 بدون مبالغه باید بگوییم نخبگان دانشگاهی ما مایه  آبروی ایران شدند. شما 
نسل جوان نخبگان هستید. قبل از شما هم نخبگان زیادی، نسل های قبل از 
شما، در این چهل سال وجود داشتند که آبرو دادند به کشور. در هر مسئله ای 
دانشمندان ما ورود کردند، کاری کردند که در محافل علمی جهان مورد تحسین 
واقع شد. حاال من چند نمونه اش را اینجا بگویم که البته همه  شما هم می دانید:

دستاوردهای پژوهشگاه رویان؛ نه فقط در مسئله  سلول های بنیادی، در   
شبیه سازی حیوان زنده، این در دنیا یک چیز کمیابی بود، این اتفاق افتاد.

  انتقال ماهواره به فضا. این مال چند کشور است. همه  کشورها این را ندارند. 
خیلی ها ماهواره در فضا دارند، ولی مال خودشــان نیست، خودشان پرتاب 
نکردند. آنهایی که خودشان پرتاب می کنند تعداد معدودی کشور هستند. ما 

البته عقبیم، اما پرتاب کردیم، توانستیم، رفتیم. دانشمندان ما متمرکز شدند.
  دستاوردهای بنیادین در صنعت هسته ای؛ ما به مسائل بنیادین در صنعت 
هسته ای دست پیدا کردیم. دنبال ســالح و بمب اینها نمی رویم اما خود این 

صنعت خیلی برکات دارد.
ساخت تجهیزات پیشرفته  موشــکی و پهپادی که چند سال پیش از این   
وقتی که عکس هایش منتشر می شــد، می گفتند این فتوشاپ است. حاال 

می گویند که پهپادهای ایرانی خیلی خطرناک است. 
 از دستگاه ها توقع داریم که از نخبگان حمایت کنند. این حمایت همه اش به 
معنای پول دادن نیســت، گاهی پول دادن مضر است؛ بلکه حمایت عاقالنه، 
خردمندانه و با توجه به جوانب گوناگون باشد. نخبه، حاال چه نخبه ای که در ایران 
درس خوانده چه نخبه ای در خــارج درس خوانده و آمده ایران، دو توقع دارد. 

یکی از موارد حمایت این است که این دو توقع را برآورده کنیم:
 یک توقع آنها اشــتغال مناســب با دانش شان اســت؛ یک توقع هم امکان 
ادامه تحقیقات و ارتباط با مراکز علمی دنیاست. این دو توقع نخبه های ماست.

 بنده اطالع دارم نخبه ای که می خواهد در هیئت علمی دانشگاه وارد بشود، با 
انواع و اقسام ترفندها جلویش را می گیرند. چرا از این نخبه استفاده نمی کنید؟ 
بعضی از نخبه های ما، نخبه های برجسته بیرون درس خواندند، آمدند اینجا به 
امیدی که بتوانند کار کنند، بر اثر همین رفتار برگشتند رفتند. دیدند اینجا نمیشود 
زندگی کرد. خب من چه توقعی بکنم از این جوان؟ باید حمایت کرد. نگذارید 
نخبه از دانشگاه مأیوس بشود، حاال حداقلش این است که بتواند در دانشگاه 

وارد بشود و جایگاهی پیدا کند. 

مســعود فروغی، ســردبیر روزنامــه  فرهیختگان 
 نوشــت: همــه می دانند شــرایط کشــور در یک 
 ماه اخیــر ویژه اســت، مــرگ مهســا امینی در 
فرآینــد گشــت ارشــاد و پاســخ های دیرهنگام 
و مبهــم پلیس و بعــد آن همه داســتان تلخ. در 
شــرایط ویژه رســانه ها جلوتر از کارکــرد ایجابی 
می توانند منبع پمپاژ حال منفی شــوند و به خاطر 
همین تمام صاحبــان تریبون که رســانه دارند یا 
به آن دسترســی دارند باید مراقب باشند.در این 
وانفســای روزگار که زیر بمباران لشــکر رسانه ای 
دشــمن هســتیم، یک نماینده مشــهور مجلس 

در گفت وگو با یک رســانه اظهارات حاشــیه ساز 
جدیدی مطــرح کرده، جنــاب ذوالنــوری گفته: 
»ماده ۶۳۸قانون مجازات اسالمی نیز گفته است 
عــدم رعایت حجاب جرم اســت و جــرم انگاری 
کرده و گفته اســت مجازات خاطیــان ۷۴ضربه 
 شالق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل الحبس

 اســت.«نماینده قــم در مجلس گویــا در دنیای 
دیگری زندگــی می کنــد و متوجه نیســت این 
حرف ها بنزین روی آتش احساسات ملت است. 
مگر رهبر انقالب نگفت موضوع حجاب و بد حجابی 
نیست؟ مگر آقای ذوالنوری کوه شبهات جوانان را 

مشاهده نمی کند؟ مگر نمی بیند اخبار جعلی رسانه 
سعودی درباره مرگ دانش آموز و ... به راحتی در 
جامعه پخش می شــود؟ یعنی نمی داند گفت وگو 
درباره شالق زدن به بدحجاب یعنی تعمیق شکاف 
فعلی؟ دوســت داریم باورمان شــود جواب همه 

این ها را نمی داند.

انتقاد یک سردبیر از نماینده قم: 

کاش »حرف نزدن« بلد بودید

فرمانده یگان های ویژه:

 لباس فرم »یگان زینبی«، بدن نما نیست
فرمانده یگان های ویژه انتظامی کشور در گفت و گو با »فارس« گفت: در ناآرامی های اخیر زنان یگان ویژه ۵ مرحله عملیات انجام دادند آن هم به صورت بسیار 
موفق و آن ضعفی را که ما در فتنه ۹۸ در مقابل زنان آشوبگر داشته و مامور زن نداشــتیم را جبران کردند. سردار کرمی اظهار کرد: این شبهه اندازی کار ضدانقالب 
است، اگر چه با چادر می شود عملیات انجام داد اما با توجه به اینکه ماموران ما در صحنه عملیات برای دستگیری اقدام می کنند با توجه به استنادات شرعی و 
رعایت حدود شرعی این پوشش را برای آنها به کار بردیم. اگرچه اعتقاد داریم حجاب محدودیت نیست و چادر حجاب برتر است؛ اما ماموران ما در عین رعایت 
حجاب و پوشیدن مقنعه و گذاشتن کاله، لباس ضدضربه ای متناسب با ماموریت را به تن دارند. لباس فرمی که کامال پوشیده بوده و بدن نما هم نیست و با توجه 
به ماموریت آنها طراحی شده است؛ همانطور که ورزشکاران ما در صحنه ورزش نیز از لباس های پوشیده اســتفاده می کنند که منافاتی با رعایت حجاب ندارد.

خوشبختانه یگان زنان زینبی در عملیات اخیر بسیار موفق عمل کردند.
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وز عکس ر

در حاشیه 
 تظاهرات 
در فرانسه

فرانســوی ها در پاریــس، 
پایتخــت فرانســه و منطقه 
دونکرک، در اعتــراض به باال 
بــودن هزینه هــای زندگی، 
افزایش تورم و کمبود سوخت 
تظاهــرات کردند و دســت به 

اعتصاب سراسری زدند.  

رابرت مالی:

 احیای برجام، حتی در دستور کار آمریکا هم نیست
نماینده آمریکا در امور ایران گفت: خواهیم دید که دولت آمریکا برای رسیدن به توافق متمایل است، اما در 
برهه کنونی، تمرکز روی چیز های دیگر است، زیرا گفت و گوهای وین متوقف شده اند.»رابرت مالی« اذعان 
کرد که احیای برنامه جامع اقدام مشترک و مذاکرات رفع تحریم های ایران در وین، حتی در دستورکار 
واشنگتن هم نیست. مالی، در مصاحبه با شبکه »سی ان ان« با اذعان به اینکه احیای توافق هسته ای 
ایران نه در دستورکار و نه تحت تمرکز واشنگتن هم نیست، مدعی شد که هیچ تحرکی در زمینه مذاکرات 
وین انجام نمی شود.وی با بیان اینکه دولت آمریکا معتقد است که باید از دستیابی ایران به سالح اتمی 
جلوگیری کرد، گفت: »دیپلماسی، بهترین راه برای انجام این کار است. ما خواهیم دید که دولت آمریکا 
برای رسیدن به توافق متمایل است، اما در برهه کنونی، تمرکز روی چیز های دیگر است، زیرا گفت وگو ها 

متوقف شده اند«.
  

 واکنش حدادعادل به سوژه شدن هلیم خوردنش
 در جلسه رسمی

غالمعلی حدادعادل درباره سوژه شدن هلیم خوردنش در جلسه رسمی نوشت: صرف صبحانه در جلسات 
جدی، امر عادی است. حدادعادل نوشت: هنگام صحبت آقای دکتر عاملی، دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی در جلسه استادان مشغول صرف صبحانه بوده ام. صرف صبحانه نه  تنها در جلسات غیر جدی و 
تفننی )چنانچه آقای عبدی متذکر شده اند( بلکه حتی در جلسات جدی مانند همین جلسه استادان در 
دانشگاه تهران امری عادی است و سوءاستفاده شبکه سعودی ایران اینترنشنال از چنین امری در واقع 

توهین به شعور بینندگان محسوب می شود.
 

مشاور فرمانده کل سپاه:

 آمریکا به دنبال تصرف قلب خاورمیانه یعنی ایران است
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: آمریکا می خواهد قلب خاورمیانه یعنی ایران را 
تصرف کند.حجت االسالم والمسلمین حسین طائب  اظهار کرد: طبق گفته آمریکا، جهان در ربع اول قرن 
۲۱ باید تبدیل به دهکده ارتباطات شود و یک ناظر بیشتر نداشته باشد تا براساس آن راهبرد خود را تبیین 
کند همچنین اگر آمریکا بخواهد که مغز جهان باشد باید قلب جهان را تصرف کند که قلب جهان خاورمیانه 
است و باید تصرف شود و تصرف خاورمیانه بدون تصرف ایران امکان پذیر نیست.وی افزود: هر دولتی 
که در آمریکا روی کار می آید، سند امنیت آن را تغییر می دهد، بایدن در سند خود نوشت، دهه جدید، دهه 

سرنوشت سازی است و مشخص می کند که همگرایی جهانی با آمریکا می ماند یا خیر.
 

شهردار سابق تهران:

  اگر خون از دماغ کسی به عمد و غیرعمد بیاید،
 مسئولیتش با مسئوالن است

شهردار سابق تهران گفت: سیستم یک معذرت خواهی به مردم بدهکار است. اگر خون از دماغ کسی به 
عمد و غیرعمد بیاید مسئولیتش با مسووالن است. این جزو آموزه های دینی ماست.پیروز حناچی، 
استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با روزنامه اعتماد گ بیان کرد: اینکه برخی تصور کنند با قدرت نمایی 
و نادیده گرفتن مشکالت می توانند مسئله را حل کنند، اشتباه است. یک بار اعالم شد، مهسا بیماری 
زمینه ای داشته، بعد گفته شد، قرص بی کیفیت خورده و...این موارد نشان می دهد، تدبیری اتخاذ 
نشده است. وقتی مهسا در چارچوب و ساختمان گشت ارشاد به رحمت خدا رفته مگر می توان نقش 

سیستم را انکار کرد. 

کافه سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: 

اتحاد روسیه و ایران 
تهدیدی بالقوه است

»ودانت پاتل« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا شامگاه سه شــنبه گفت که جهان باید 
به اتحاد روســیه و ایران به عنــوان تهدیدی 
بالقوه نگاه کند.وی در ادامه سخنانش  اظهار 
کرد: »گام هــای قدرتمندی بــرای مقابله با 
تحویل پهپادهای ایران و دیگر تســلیحات به 
روسیه برخواهیم برداشت که از جمله می توانیم 
به اعمال تحریم ها اشــاره کنیم«.سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا اضافــه کرد: »همچنان 
معتقدیم که مسیر دیپلماسی بهترین مسیر 
برای محدود کــردن برنامه هســته ای ایران 
است«.پاتل مدعی شد که کشورهای منطقه 
تعمیق روابط روســیه با ایران را تهدیدی برای 
خود می دانند.همچنین خبرگــزاری رویترز 
که ســابقه ای طوالنــی در خبرســازی های 
ایران هراسانه دارد ادعا کرده بود تهران به مسکو 
وعده ارســال موشــک های زمین به زمین و 
»پهپادهای بیشتر« داده است.رویترز مدعی 
شــده بود توافق در این خصوص روز ۴ اکتبر 
حاصل شده، زمانی که معاون رییس جمهور 
ایران به همراه دو نفر از مقام های ارشد سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به روسیه سفر کرده 
بودند.رویترز به نقل از یــک منبع ایرانی ادعا 
کرده بود روسیه در آن جلسه از ایران درخواست 
کرده بود پهپادهای بیشــتر و موشــک های 
فاتح و ذوالفقار تحویل آن کشــور بدهد. یک 
مقام غربی هم این ادعا را تایید کرد.جمهوری 
اســالمی ایران پیش از این ادعاها ، ارســال 
پهپاد به روســیه را تکذیب کرده است. »ناصر 
کنعانی«، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
اســالمی ایران گفت: »ایران هیچ سالحی را 
برای هیچ کــدام از طرفین جنگ صادر نکرده 
اســت«.وی حدود دو هفته پیش هم درباره 
ادعاهای مقام های اوکراینی مبنی بر استفاده 
ارتش روسیه از پهپادهای ساخت ایران گفت: 
»جمهوری اســالمی ایران اخبار منتشر شده 
در خصوص تحویل پهپاد به روسیه به منظور 
استفاده در جنگ اوکراین را بی اساس دانسته 

و آن را تایید نمی کند.«

بین الملل



مسئول واحد زنبور عسل ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: طرح آمارگیــری کلنی ها و 
سرشماری زنبور عسل در استان پس از دوسال وقفه 
به دلیل کرونا، مهر امســال در مدت دو هفته انجام 
شــد.حامد صدارت اظهار داشــت: طرح آمارگیری 
کلنی ها و سرشماری زنبور عسل در استان اصفهان 
از ۱۶ مهر ماه سال جاری آغاز شده و  پس از دو هفته 
پایان می یابد.وی با بیان اینکه نتایج آمار سرشماری 
امسال از زنبورستان های اســتان ۱۰ آذر ماه تکمیل 

و اعالم می شــود، افزود: طرح آمارگیری کلنی های 
زنبور عسل امسال پس از دو سال در حال اجراست 
زیرا سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل همه گیری کرونا این 
طرح انجام نشد.مسئول واحد زنبور عسل سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
آخرین آمار موجود از کلنی های زنبور عســل استان 
مربوط به سال ۱۳۹۸ است که بر اساس آن پنج هزار 
زنبورســتان و ۹۶۰ هزار کلنی زنبور عســل در استان 
وجود داشت و یک هزار و ۵۳۳ نفر در زنبورستان های 
استان فعالیت می کردند.صدارت ابراز داشت: با انجام 
سرشماری اطالعات صحیحی از تعداد کلنی، تعداد 
مهاجران به شهرستان ها، شمار و نژاد ملکه و میزان 
عسل استحصالی در دوره زمانی به دست می آید که 

در تصمیم گیری صحیــح و اصولی و خدمات دهی 
بسیار حائز اهمیت اســت.وی درباره کیفیت عسل 
تولیدی استان افزود: به علت تنوع گیاهی، پوشش 
گیاهی مطلوب، فعال بودن زنبــورداران و مهاجرت 
به ۱۰ استان کشور، عسل اســتان اصفهان از کیفیت 
خوبی برخوردار است و استان اصفهان با حدود ۷۵۰۰ 
تن تولید عسل رتبه سوم تولید عسل در کشور را دارد.
مسئول واحد زنبور عسل ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان ادامه داد: با توجه به تنوع و پوشش 
گیاهی مطلوب این اســتان، انواع عسل از گیاهان 
شــهدزا مرتعی و مزرعه ای از جمله گون گز، آویشن 
گاوپونه و مزرعه ای گیاهانی همچون یونجه، گیشنیز 

و شوید و… تولید می شود.

پس از ۲ سال کرونایی؛

طرح سرشماری زنبور عسل در اصفهان انجام شد
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مدیر جهاد کشاورزی نایین مطرح کرد:

 خشکی قنوات و نبود سرمایه گذار؛ موانع تحقق
 »گردشگری کشاورزی«

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نایین گفت: خشکی قنوات در اثر خشکسالی، خرده مالک بودن 
زمین ها و نبود سرمایه گذار از مهم ترین موانع تحقق گردشگری کشاورزی در شهرستان نایین است.

حسن رستمی در گفت وگو با ایسنا درباره گردشگری کشاورزی در شهرستان نایین، اظهار کرد: برای 
تحقق گردشگری کشــاورزی در نایین دو مشکل بزرگ وجود دارد. شهرســتان نایین از دو بخش 
مرکزی و انارک تشکیل شده  که قطب کشاورزی در بخش انارک، چوپانان است که ۱۷۰ کیلومتر با 
مرکز شهرستان فاصله دارد. بخش مرکزی نایین شامل آبادی ها و روستاهای کوچک هستند و شهر 
نایین دارای پنج مزرعه و کشت خوان است که چســبیده به شهر نایین بوده و از قدیم در این مزارع 
کشاورزی می شده و صاحب این مزارع خرده مالک هستند و هر کدام ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر زمین دارند.

وی افزود: شهرســتان نایین دارای ۲۰۰ روستاست که کشاورزی این روســتاها وابسته به چشمه 
و قنوات اســت که قنوات با توجه به بارندگی هایی که در این چند ســال نشده است اغلب خشک 
شده اند. تحقق گردشگری کشاورزی مشروط بر این است که مزرعه برای یک یا دو نفر بیشتر نباشد 
تا بتوانند در آن طرح گردشگری را اجرا کنند. با توجه به این مشکل برای تحقق گردشگری کشاورزی 
نتوانستیم در بخش مرکزی اقدام موثری انجام دهیم.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نایین، گفت: 
برای روستاهای اطراف طرح گردشگری کشاورزی داشتیم، اما با توجه به خشکی قنوات نتوانستیم 
کار زیادی انجام دهیم. حتی یک پزشک طرح رایحه درمانی با کاشت گیاهان دارویی در یک روستا 
را ارائه داد که با توجه به خشک شدن قنات ها این طرح ناکام ماند.رستمی تصریح کرد: در چوپانان 
۱۵ مزرعه وجود دارد که حداقل می توان دو مزرعه را در بحث گردشگری کشاورزی فعال کرد که یکی 
از این مزارع خانوادگی است، اما با توجه به نبود سرمایه گذار هنوز این مهم رخ نداده است.وی گفت: 
بنابراین خشکی قنوات در اثر خشکسالی، خرده مالک بودن زمین ها و نبود سرمایه گذار از مهم ترین 

موانع تحقق گردشگری کشاورزی در شهرستان نایین است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نایین، افزود: خشکسالی به دلیل کاهش نزوالت آسمانی مهم ترین 
مشکل بخش کشاورزی نایین است که البته اگر طرح های آبخیزداری در کشور به درستی اجرا شده 
بود اکنون این مشکالت را نداشتیم. طرح های آبخیزداری به هر دلیلی جدی گرفته نشده است که 
با توجه به کویری بودن نایین این مشکل بیشتر نمود پیدا می کند. همچنین کیفیت پایین آب ها در 
اثر خشکسالی از دیگر مشکالت بخش کشاورزی نایین است.رستمی ادامه داد: مردم منطقه نایین 
بیشتر به سمت پسته کاری رفته اند و در بحث الگوی کشت سطح زیر کشت پسته را ۴۰۰ هکتار در 
نظر گرفته بودند در حالی که همان دو سال پیش ۱۵۰۰ هکتار ســطح زیر کشت پسته داشتیم که 
همچنان این سطح زیر کشت در حال افزایش است. کشاورزان بیشتر به دنبال سود پسته هستند 
و می دانند اگر ۱۰ سال برای یک درخت پســته زمان بگذارند برای آنان سوددهی خوبی دارد، اما از 
نظر کارشناسی ریسک این کار باالست چراکه ممکن است سال دهم سرما یا آفت و یا خشکسالی 
تمام این زحمات را از بین ببرد و هزینه هر درخت پسته زیاد است.وی با بیان اینکه کشاورزان منطقه 
کشت محصوالت استراتژیک را تقریبا کنار گذاشته اند، گفت: گندم و جو به دالیل مختلف از جمله 
کیفیت پایین آب کمتر کشت می شود و یونجه را نمی توانیم داخل هر آبی بکاریم و گندم نیز در این 
آب ها دارای کیفیت باالیی نیست. اقبال به سمت این محصوالت کم شده است و با توجه به قیمت 
نهاده و بذر، کشاورزان ناراضی هستند و هنگام فروش گندم، کشاورز نمی تواند با قیمت مناسب آن 
را به فروش برساند.مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان نایین، خاطرنشان کرد: کیفیت پایین آب ها 
باعث شده نتوانیم طرح های زیربنایی مانند لوله کشی و آبیاری تحت فشار و گلخانه ای را اجرا کنیم 
و برای گلخانه نیاز به کیفیت باالی آب داریم. فعال مهم ترین محصول برداشت شده در نایین پسته 
است در حالی که در گذشــته گردو و بادام بود که البته هنوز این دو میوه برداشت می شود.رستمی 
افزود: در بخش زراعت کشت گندم و جو رتبه اول را دارد و روی کاشت زعفران در حال کار هستیم. 

همچنین تنها شهرستانی هستیم که در آن »روناس« کاشت می شود.

معاون امور عمرانی استاندار مطرح کرد:شهرستان ها

تولید هزار مگاوات انرژی پاک در استان اصفهان تا سال ۱۴۰۲
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی تولید هزار مگاوات انرژی خورشیدی از سال گذشته خبرداد و گفت: امید است این میزان 
انرژی تا ابتدای ۱۴۰۲ وارد مدار شود.مهران زینلیان در حاشیه نشســت کارگروه انرژی اظهار داشت: یکی از اهداف این کارگروه تشویق و توصیه به دستگاه های 
اجرایی و خدمات رسان مثل آب، برق، گاز، دستگاه های سازنده مسکن مانند شهرداری و راه و شهرسازی به استفاده از آخرین فناوری های نوین در حوزه انرژی 

است.وی ادامه داد: اگر این مهم اتفاق بیفتد، در صرفه جویی مصرف انرژی و در بهینه مصرف کردن انرژی در استان اصفهان شاهد تحول ویژه ای خواهیم بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان عنوان کرد: بهینه سازی انرژی در دو حوزه مســکونی و بخش صنعت مورد توجه کارگروه قرار دارد. همچنین 
دستگاه های اجرایی نیز در تامین، توزیع و مصرف انرژی بایستی برنامه های خود را ارائه کنند.زینلیان افزود: در سال گذشته عملیات اجرایی تولید یکهزار مگاوات 
انرژی پاک )انرژی خورشیدی( در سطح استان آغاز شده است و امیدواریم تا ابتدای سال ۱۴۰۲ این میزان انرژی به مدار برسد.وی اضافه کرد: همچنین در این 
کمیته مقرر شد هرگونه توسعه خطوط انتقال انرژی مورد مطالعه قرار گیرد؛ به عنوان مثال بررسی شود برای گازرسانی به مناطق صعب العبوری که در حال حاضر 

در شبکه برق وجود دارد چه راهکارهایی را داریم و ممکن است به این جمع بندی برسیم که از شبکه برق نیز استفاده کنیم.

اولین پمپ بنزین ایران در 
آبادان با قدمت یک قرن

در حدود یکصد سال پیش نخستین پمپ بنزین در 
ایران شروع به کار کرد و بنزینی با عنوان پارس عرضه 
می کرد. این پمپ بنزین در شــهر آبادان و در سال 
۱۳۰۶ توسط یک شــرکت انگلیسی بنا شده و ابتدا 
برای توزیع و فروش نفت سفید بوده است. بعد از آن 
و با ورود اتومبیل ها این جایگاه به پمپ بنزین هم 
تبدیل شد. سپس این محل به موزه نفت تبدیل شده  
و در آن نمونه ای از انواع مخازن، نازل ها، تلمبه ها از 
دوران مختلف و تعدادی عکس قدیمی و مستندات 

در معرض نمایش گذاشته شده است.

وز عکس ر

دبیر کانون سراسری انبوه سازان:

تعداد مسکن های 
ساخته شده در دولت 

سیزدهم بسیار محدود است
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: تا امروز 
تنها آمارهایی درخصــوص تامین زمین برای 
طرح اقدام ملی مســکن منتشر شده است. 
به نظر می رسد گزارش هایی که برای ساخت 
واحدها منتشر شده، بیشتر شامل واحدهای 
باقی مانده از پروژه مسکن مهر یا واحدهایی 
که در قالب اقدام ملی مسکن در سال ۹۸-۹۷ 
برنامه ریزی شــد، است.فرشــید پورحاجت 
در گفت وگو بــا ایمنا، اظهار کــرد: دولت برای 
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار 
سال برنامه ریزی کرده اســت؛ در این مدل، 
زمین را فراهم کرده و اشــخاصی که سوابقی 
در حوزه ساخت و ساز مسکن دارند به عنوان 
مجری و پیمانــکار در این پروژه هــا با دولت 
همکاری می کنند.وی افزود: برای طرح اقدام 
ملی مسکن، دولت ســیزدهم بنیاد مسکن 
و ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( را به عنوان 
کارگزار در نظر گرفته اســت. به عبارتی وزارت 
راه و شهرســازی به جای اینکه با انبوه سازان 
و بخش خصوصی به تفاهم کلی برســد و در 
این بخش هدایت پروژه ها را برعهده داشــته 
باشــد، آن را به دو ارگان دولتــی محول کرده 
است.دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: 
تا امروز تنها آمارهایی درخصوص تامین زمین 
برای طرح اقدام ملی مســکن منتشــر شده 
است. به نظر می رســد گزارش هایی که برای 
ساخت واحدها منتشر شــده، بیشتر شامل 
واحدهای باقی مانده از پروژه مســکن مهر یا 
واحدهایی که در قالب اقدام ملی مسکن در 
سال ۹۷-۹۸ برنامه ریزی شد، است و پروژه 
جدیدی در دولت سیزدهم به جز چند استان 
و به تعداد محدود پنج تا ۱۰ هزار واحد به مرحله 
اجرا نرسیده است.وی درخصوص راه اندازی 
صندوق امالک و مســتغالت در بورس، اظهار 
کرد: هر ابزار مالی که در بورس تعریف می شود، 
اگر به انحراف نرود تاثیــر مثبتی برای تامین 
نقدینگی در بازار مســکن بــرای پروژه های 

ساخت وساز خواهد داشت.

عکس: فارس

نبضصنایعدستیاصفهان»کند«میزند؛

  مرگ تدریجی یک هنر اصیل
ندا سپاهی صنایع دستی اصفهان از اصیل ترین نمونه های هنری 
در میان تولیدات جهانی هنر و صنایع دستی به شمار 
می رود و تنوع بی نظیر صنایع و هنرهای دستی در ده ها رشته و صدها زیرشاخه، از 
این شهر مجموعه ای بی بدیل و کانونی معتبر برای هنرمندان و هنردوستان پدید 
آورده است. هنر در گوشه و کنار و در هر کوی و برزن این شهر جاری است. هر روز 
مجموعه بزرگی از صنایع دستی اصفهان شامل رشــته های مختلف و متنوع، در 
باالترین حد کیفی به دست هنرمندان این شــهر خلق می شود.یک سوم صنایع 
دســتی جهان در اســتان اصفهان وجود دارد و در خاتم کاری، میناکاری، منبت و 
قلم زنی روی انواع فلز شهرت جهانی دارد.به گزارش خبرگزاری مهر اصفهان؛ یونسکو 
در سال ۲۰۱۵ میالدی - شهریور ۱۳۹۴- شهر اصفهان را به دلیل وجود ابنیه تاریخی، 
گردشگاه های فراوان، مناظر بی نظیر و مجموعه هنرهای صنایع دستی آن، به عنوان 
شــهر خالق صنایع دســتی جهان معرفی کرد و این دیار هنرپرور به دلیل جایگاه 
ارزشمندی که درحوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی داشته و دارد در همان سال از 
سوی شورای جهانی صنایع دستی به عنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی پس 
از جیپور هند شناخته شد.از ۲۹۹ رشته صنایع دستی ایران ۱۹۶ رشته هنر هنرمندان 
اصفهانی است و طبق آخرین آمار بیش از از ۶۸ هزار هنرمند در این خطه در عرصه 
صنایع دســتی فعالیت می کنند که تاکنون حدود ۴۰ هزار نفر از آنها شناسنامه دار 
شدند. صنعتی اصیل و سبز که با ارزش افزوده باال، محیط زیست را آلوده نمی کند.

با این حال، رکود با همه گیری کرونا و تحریم و مشکالت اقتصادی بر صنایع دستی 
اصفهان سایه انداخته و ورود دست سازهای چینی و پاکستانی به بازار کمر صنایع 
دستی اصیل ایرانی را شکســته است.دوازدهم مهرماه ســال جاری و در جریان 
برگزاری دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتلداری در 
اصفهان، علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
خبر از تصویب طرح ایجاد گمرک تخصصی صنایع دستی در اصفهان داد.به گفته 
ایزدی، گمرک تخصصی صنایع دستی با هم اندیشی و برنامه ریزی مشترک بین 
این اداره کل، اتحادیه و فعاالن صنایع دستی و اداره کل گمرک استان ایجاد می شود 
تا قوانین مشخصی برای صادر کنندگان صنایع دستی ارائه و از فعاالن این عرصه 
حمایت کافی شود تا هنرمندان و تولیدکنندگان بهتر بتوانند تولیدات خود را در سطح 
خارج از کشور نیز عرضه کنند و مســائلی مانند تخفیف های مالیاتی، مشوق های 
صادراتی و بازگشــت ارز حاصل از صادرات به عنوان تسهیالت برای صادرکنندگان 

صنایع دستی نیز مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابان گمرک، شناختی از صنایع دستی ندارند
در همین باره مجیدالدین تاج، رییس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی استان 
اصفهان به خبرنگار مهر می گوید: راه اندازی گمرک تخصصی صنایع دستی اخیرا در 
میز صادرات صنایع دستی تصویب شد و با توجه به اینکه ۱۹۶ رشته صنایع دستی و 

دو سوم رشته های هنری کشور متعلق به اصفهان است این استان نسبت به سایر 
شهرستان ها در حوزه صنایع دستی سرآمد است می طلبد که ما در حوزه صادرات 
صنایع دستی نیز اقدامات مهم و تاثیر گذار داشته باشیم.وی با بیان اینکه یکی از 
دغدغه های ما ناآشنایی ارزیاب های گمرک با حوزه صنایع دستی بوده، می افزاید: 
برای مثال به دلیل نبود شــناخت و ناآگاهی ارزیابان گمرک، ورود و خروج برخی 
محصوالت صنایع دستی با مشکل روبه رو  می شود.تاج ادامه می دهد: برای مثال در 
حوزه صادرات فلز نقره، این یک قانون است که برای بیش از سه کیلوگرم نقره مجوز 
صادرات داده نمی شود. در نظر بگیرید اگر فردی بخواهد دو گلدان و یک شکالت 
خوری یا قندان نقره صادر کند وزن همین چهار قلم بیش از سه کیلوگرم می شود و 

این شرایط مشکالتی را برای صادر کنندگان صنایع دستی ایجاد کرده است.

شکوفایی صادرات با گمرک تخصصی؟
رییس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دســتی اصفهان می افزایــد: گمرک و اداره 
استاندارد برای تشخیص عیار نقره مجبور بودند که کاال را تخریب کنند؛ فرض کنید 
که یک گردبند نقره را فردی هدیه خریده و قصد دارد به خارج از کشــور ببرد، این 
گردبند در گمرک باید عیار سنجی و برای عیارگیری باید قیچی شود؛ مسلما وقتی 
تخریب شود برای مصرف کننده دیگر ارزشــی ندارد. یا محصوالت فیروزه کوبی را 
در نظر بگیرید که داخل آن سنگ فیروزه به کار می رود، ارزیابان گمرک باید بدانند 
چقدر ارزش دارد و جزو سنگ های گران قیمت در نظر نگیرند. برای مثال قیمت یک 
شکالت خوری فیروزه ممکن است یک میلیون تومان باشد اما به دلیل ناآشنایی، 
ارزیابان گمرکی آن را سنگ قیمتی محسوب می کنند و ممکن است از خروج کاال 
جلوگیری شود.تاج خاطرنشان می کند: به دلیل وجود این مشکالت بر راه اندازی 
گمرک تخصصی صنایع دستی در اصفهان پای فشاری کردیم تا از این راه قوانین 
گمرکی در حوزه صنایع دستی تسهیل و صادرات آن به صورت هدفمند به کشورهای 
هدف اصفهان انجام شود زیرا به دلیل نبود شناخت و گمرک تخصصی در اصفهان، 
هنرمندان و تولیدکنندگان اصفهانی کاالهای خود را از طریق شهرهای تهران و زنجان 
و دیگر شهرها صادر می کردند که باز هم به دلیل نبود شناخت از حوزه صنایع دستی 
ممکن بود از خروج کاال جلوگیری شود.وی با بیان اینکه مشکالت پستی گمرک از 
دیگر چالش های فعاالن حوزه صنایع دستی است، می افزاید: گمرک ارسال ۱۰ عدد 
محصول یک شکل را تجاری تلقی می کند و همین امر سبب می شود هزینه های 
ارسال کاال بسیار افزایش یابد که همین مسئله متاسفانه از صادرات صنایع دستی 

جلوگیری می کند.

قوانینی که دست و پای صنایع دستی را می بندد
تاج می افزاید: در بسیاری از کشورهای جهان دولت برای صادرات محصوالت کمتر از 
۱۰ عدد از طریق پست سوبسید )یارانه( می دهد و حمایت می کند تا کاال را به راحتی 

صادر کنند؛ اما اگر فعال حوزه صنایع دستی ما امروز ۲ نمونه از یک محصول را ارسال 
کند و روز بعد نیز ۲ کاالی دیگر، گمــرک از او به عنوان فرد تجاری، هزینه گمرکی و 
پستی بسیار باالیی دریافت می کند و در یک مورد، اخیرا یکی از تولیدکنندگان صنایع 
دستی ما برای ارسال کاالیی با ارزش حدود پنج میلیون تومان به کشور رومانی، ۱۳ 
میلیون تومان هزینه پستی پرداخت.رییس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه یکی از دغدغه های ما نبود قوانین مناسب در حوزه 
صنایع دستی است، می گوید: قوانین موجود درخصوص صادرات و واردات صنایع 
دستی باید اصالح و به روز شود، در دنیا با اصالح قوانین به صادرات صنایع دستی 
کمک می کنند در حالی که قوانین قدیمی ما به مانند یک پابند برای تولید کنندگان 
و صادرکنندگان صنایع دستی ایران اســت.وی اضافه می کند: دستکم الزم است 
در گمرک برای کســانی که به صورت خرد در حوزه صادرات صنایع دستی فعالیت 
می کنند یا مسافرانی که محصوالت صنایع دســتی خریداری و ارسال می کنند، 

تمهیداتی در نظر گرفته شود که به راحتی بتوانند محصوالت خود را بفروشند.

کاهش صادرات صنایع دستی اصفهان
رییس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه پیش تر 
کشورهای هدف اصفهان در حوزه صادرات صنایع دستی بیشتر بودند، می افزاید: 
متاســفانه طبق آماری که به تازگی اعالم شــد میزان صادرات استان اصفهان به 
کشورهای هدف متاســفانه کاهش یافته و به حدود سه  چهار کشور رسیده و این 
درحالی است که استان اصفهان تا پنج ســال پیش با بیش از پنجاه کشور مراوده 
تجاری و صادرات داشت.تاج با بیان اینکه بســیاری از محصوالت صنایع دستی 
اصفهان قابلیت صادراتی شدن دارد، خاطرنشــان می کند: در این صنف حوزه ای 
به نام خدمات صنایع دستی داریم و بسیاری از هنرمندان اصفهانی در کشورهای 
حوزه خلیج فارس در زمینه معماری اسالمی و کاشی کاری ها که مورد عالقه برخی 

کشورهای عربی است، فعالیت می کنند.وی به نمونه آینه کاری ها و گچ بری ها در 
هتل عباسی اشــاره می کند و می گوید: این ها مزیت صادراتی است و هنرمندان 
اصفهانی در کشورهای مختلف این هنرها را انجام می دهند یا دو هنرمند منبت کار 
ما اکنون در عمان در کاخ های این کشور کار می کنند و باید توجه داشت که این افراد 
از روی برند شخصی خود فعالیت دارند و هیچ گونه حمایت و تبلیغی از سوی دولت 
برای این هنرمندان انجام نمی شود.رییس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی 
استان اصفهان با بیان اینکه نیاز بازار صنایع دستی به کشورهای هدف بستگی دارد، 
خاطرنشان می کند: شاخص ترین صنایع دستی ما برای بازارهای هدف در حوزه 
ســنگ ها و زیور آالت، خاتم، میناکاری، پارچه قلمکار، فیروزه کوبی و محصوالت 
چوبی است و این ها مزیت صادراتی دارد که اگر تبلیغات مناسب توسط دولت در 
کشورهای مختلف انجام شود و نیاز سنجی در بازار اتفاق بیفتد و این نیاز سنجی 
توسط شرکت های تخصصی صادرات به تولیدکنندگان منتقل شود، شرایط برای 

صادرات صنایع دستی اصفهان به کشورهای هدف بهتر خواهد شد.
در همین پیوند رســول کوهســتانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز به 
خبرنگار مهر می گوید: با راه اندازی گمرک تخصصی صنایع دستی در اصفهان بی 
تردید ارزشیابی و ارزش گذاری صحیح کاالها توسط افراد متخصص و کارشناس 
در این حوزه انجام خواهد شــد و یا برای ارزیابان گمرک باید دوره های آموزشــی 
تخصصی در حوزه صنایع دستی برگزار شــود.وی با بیان اینکه با تخصصی شدن 
گمرک صنایع دســتی از صادرات کاالهــای بی کیفیت نیز جلوگیری می شــود، 
اضافه می کند: سه پیشنهاد در جلسه شــورای گفت وگو با حضور رییس سازمان 
گمرکات کشور مصوب شد که یکی از آنها نیز معرفی گمرک اصفهان به عنوان گمرک 
اختصاصی مجاز به ترخیص پارچه بود که امور اجرایی آن نیز در حال انجام است و 
دیگر مصوبه ایجاد واحد تخصصی گمرک در نمایشگاه بین المللی اصفهان بود که 

نیاز به چارت سازمانی دارد؛ اما در دستور کار است.
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سیوِر سمیرم؛ ناشناخته و زیبا

سمیرم یکی از شهرستان های استان اصفهان به شمار می رود که به خاطر محیط کوهستانی که دارد از 
طبیعتی بی نظیر برخوردار است. این شهرستان از روستاهای بسیاری تشکیل می شود و مناطق طبیعی 
زیادی دارد. ســمیرم یکی از مقاصد اصلی برای گردشگری محسوب می شــود که ساالنه افراد زیادی 
برای گذران اوقات فراغت به آنجا می روند. این شهرســتان را، ســرزمین هزار چشمه می نامند و دلیل 
آن نیز وجود چشمه های رنگارنگ در آن است. در مورد گذشــته این منطقه گفته می شود که از هزاران 
سال پیش محل زندگی افراد زیادی بوده و شهرنشــینی در آن رواج داشت. اوج شکوه و رونق سمیرم 
 در دوران سلجوقیان بود که در این شهر قلعه بزرگی وجود داشــت و وزرای زیادی از سلجوقیان در این

 شهر بودند. 
در دوران صفوی به خاطر نزدیکی آن به پایتخت و وجود آب و هوای مناسب، مورد توجه پادشاهان قرار 
گرفت و برای استراحت به این منطقه می آمدند. روستاهای منطقه نیز از اهمیت باالیی برخوردار بودند 
و اکنون نیز برای تعطیالت آخر هفته تعداد زیادی از مردم استان و کشور به این منطقه می روند. یکی از 

این روستاها، روستای سیور نام دارد.
در۶۰ کیلومتری جنوب شهرســتان سمیرم واقع در استان اصفهان روستای ســیور برافراشته بر حاشیه 
شمالی کوهپایه ای دنا از غرب به منطقه چال خرسی، از جنوب به قله دنا ) حوض دال( و از شرق به دره 
گچ و از شــمال به رودخانه ماربر و کاسه رود مشرف اســت و به دلیل اینکه دارای شرایط خاص زیست 

محیطی است، جزو مناطق حفاظت شده است.
جمعیت ســاکن روســتا حدود ۲۲۰۰ نفر با تعداد ۴۰۰ خانوار است، که بیشــتر مردم به کار کشاورزی و 
دامپروری و زنبور داری مشــغول  هستند که البته تعداد بســیار زیادی از خانواده های ساکن روستا به 
دالیل مختلف از جمله کار، تحصیل به شهرهای کوچک و بزرگ مهاجرت کرده اند ولی با این وجود مهاجر 

دائم نداشته و بیشتر مهاجران در روستا دارای خانه مسکونی و زمین زراعی هستند.

بافت ساخت و ساز بیشتر منازل تا چند سال پیش به صورت سنتی و خشت و گل بوده که به دلیل منطقه 
زلزله خیز بافت آن تغییر اساسی کرده و به صورت اســتانداردهای روز درآمده ولی مرکز روستا توانسته 
بافت قدیمی خود را تا حد زیادی حفظ کند. روستای ســیور دارای گونه های زیاد درختان میوه، غالت، 
حبوبات، تره بار، صیفی جات است ولی عمده درآمد مردم، باغات سیب آن که از نظر کیفیت جزو بهترین 
ها بوده و بیشتر محصوالت سیب آن صادر می شود  ولی متاسفانه به دلیل نبود سردخانه و صنایع بسته 
بندی سود حاصل از این باغات سیب بیشــتر نصیب دالل ها شده است. از جمله درختان میوه می توان 
سیب ) قرمز ، گالب، طالیی و..( گردو، بادام، گالبی، انگور، هلو، توت قرمز، آلوزرد، زرد آلو، گیالس، آلبالو، 

سیب دره ای) ترش و شیرین( و انواع درختان میوه بومی روستا را نام برد.
خاک روستای سیور به دلیل مرغوب بودن، مناسب کشت تمام محصوالت سرد سیری و نیز شالیزارهای 
برنج اســت. زنبور داری یکی از راه های کسب درآمد روستاییان اســت. مراتع گل و گیاه سیور که عمده 
آن پوشیده از انواع گونه های گون و آویشن اســت، بهترین محل برای پرورش زنبور عسل بوده که البته 
بیشتر محل های نگهداری و پرورش کندوها دامنه شمالی قلل در نزدیکی حوض دال است. دامپروری 
در مقیاس کم در روســتا وجود دارد که عمده درآمد آنها از فروش دام های خود در فصول بهار و تابستان 

است، البته گوشت خانواده ها از خود روستا تامین می شود.
پیشینه تاریخی:متاسفانه تاریخ دقیقی راجع به پیدایش روستا وجود ندارد ولی از داستان هایی که سینه 
به سینه منتقل شده، مشخص شده که این روستا چندین بار در مکان های دیگر نزدیک به مکان فعلی 
بنا گشته که بر اثر ســیل و زلزله به کلی از بین رفته و فقط آثار این بناها در مزارع و باغات به وفور به چشم 
می خورد ولی ازروی سنگ نوشته های قبرستان های آن می توان حدس زد که قدمت آن بیش از ۱۵۰۰ 
سال است .روستای سیور دارای آثار تاریخی قدیمی است ولی متاسفانه به دلیل وجود مزارع و باغات 
درمحل های باستانی این آثار به کلی از بین رفته ولی تا حدودی می توان دیواره قلعه های ساخته شده 

برای جلوگیری از هجوم اقوام بیگانه را در بعضی نقاط حس کرد. 
گونه های گیاهی و جانوری دنا: از میان گونه های گیاهی دنا ۱۸۶ گونه دارای کاربرد درمانی و طب، ۱۱۱ گونه 
خوراکی، ۷۸ گونه در رنگ ســازی، ۳۲۲ گونه زینتی، ۴۰ گونه صمغ دار، ۲۵ گونه ادویه، ۵۰ گونه درخت و 
درختچه میوه وحشی، ۱۲ گونه روغنی، ۸۲ گونه اسانس و معطر، ۷۴ گونه بهداشتی و شوینده، ۴۳ گونه 
دارای کاربرد در صنایع دستی، ۴۹ گونه کاربرد در صنایع مختلف، ۸۰۰ گونه مرتعی و ۱۰۰ گونه تقویت کننده 

خاک و ۳۲۹ گونه جلوگیری کننده از فرسایش خاک  است.
گونه های جانوری منطقه دنا خاص آب و هوا و مراتع این بهشــت گمشده است که بعضی از این گونه ها 
بر اثر شکار بی رویه به کلی نابود شده و فقط می توان آنها را در عکس های بی جان مشاهده کرد از جمله 
گونه پســتانداران آن می توان بزو کل، میش و قوچ ) نســل آن به کلی از بین رفته(، پلنگ و یوزپلنگ، 
خرس سیاه- قهوای وســفید، گرگ ، شــغال، کفتار، گراز، روباه، گورکن، ســمور، جوجه تیغی و… نام 
برد و از گونه پرندگان کبــک و کبک دری، کبوتر، قرقی و عقاب، پرنده زنبورخوار، ســار، کالغ نوک قرمز، 
دال))کرکس( نسل آن به کلی از بین رفته(، و صدها گونه بومی دیگر که در این بهشت گمشده وجود دارند 
 ولی متاسفانه هنوز پژوهش و تحقیقات کاملی در این مورد و زیســتگاه های حیات وحش آن صورت 

نگرفته است.
الزم به توضیح است که در ۵ کیلومتری شمال روســتا ۲ رودخانه ماربر و کاسه رود قرار دارد که از منابع 

تامین ماهی مورد نیاز و آب کشاورزی اهالی روستاست.  
مکان های تفریحی: روستای سیور دارای پتانسیل بسیار باالی گردشگری و توریستی است که از جمله 
مکان های دیدنی و گردشــگری آن می توان به تنگ باال، حوض دل، تنگ رزک، مور، خا راشتر، اتابکی، 
نعنا دون، باال زیری ،سهران رو، خرسان بزرگ و کوچک ، آب اسپید، قالت بزی، ده باال و آبشار فصلی گود 

نسه، چشمه کهریز دره باغ وحاشیه رودخانه زیبای ماربر و … اشاره کرد.

 روستای چغیورت اصفهان؛  گشتی حوالی آبشار پونه  زار 
و پیست اسکی فریدون شهر

از زیبایی روســتای چغیورت هرچه بگوییم، باز هم کم است. روســتای چغیورت، در فاصله ۱۳ کیلومتری از مرکز شهرســتان فریدون شهر قرار دارد. 
گرجی های دوران صفوی، بنیان گذار این روســتا هســتند ولی اقوام ترک، لر و بختیاری نیز در روستای چغیورت ســکونت دارند. وجود دشت های 

سرسبز به ویژه در فصل بهار و تابستان، چشمه های 
جوشــان، کوه های برفــی، انواع گیاهــان دارویی، 
گردشــگران زیادی را به این روســتا می کشاند.از 
روستای چغیورت تا آبشار پونه زار، راه زیادی نیست. 
ارتفاع این آبشار ۷۵ متر بوده و دیواره های پر از خزه، 
زیبایی متفاوت و دیدنی به آن بخشیده است. آبشار 
پونه زار، در تمام فصول سال به غیر از زمستان پر از 
آب است. اسکان چند ساعته با خانواده در کنار این 
آبشــار و تماشــای آب هایی که از ارتفاعات بلند آن 
به سمت زمین سرازیر می شــوند، برای تان جذاب 
خواهــد بود. از بیــن زیباترین روســتاهای اطراف 
اصفهان، عالقه مندان به ورزش اسکی هم می توانند 
سری به پیســت اسکی فریدون شــهر در ارتفاعات 
گردنه روستای چغیورت بزنند. غار پیرهشتاد و غار 
داالن داغی، از جاذبه های دیگر این عضو از زیباترین 

روستاهای اطراف اصفهان هستند.

 روستای خمیران اصفهان؛ تجربه ای هیجان انگیز
 از تفریحات آبی

روســتای خمیران یکی دیگر از زیباترین روســتاهای اطراف اصفهان اســت که امکانات تفریحی متنوعی برای تان تدارک می بیند. این روســتا در 
فاصله ۶۰ کیلومتری از مرکز استان اصفهان قرار گرفته است. روســتای خمیران، اقلیم آب وهوایی گرم و خشــک و نیمه بیابانی دارد. شغل و پیشه 
مردم خمیران در گذشته ســفالگری بوده اســت و از آنجایی که به ســفالگران، خمیر نیز می گفتند، این روســتا را خمیران نام نهاده اند. در اطراف 

روستای خمیران، دریاچه سد خمیران وجود دارد 
که گردشگران می توانند با صرف هزینه کمتر نسبت 
به ســواحل شــمالی و جنوبــی، از تفریحات آبی 
بهره مند شوند.بهترین زمان سفر به خمیران، فصل 
 بهار اســت زیرا آب دریاچه به بیشــترین حد خود 
 می رســد. بــا شاتل ســواری و بنانــا بــر روی

 آب، غلــت زدن داخــل واتربــال، جت اســکی، 
 قایق ســواری، دراگــون بت، غواصــی، چهارچرخ
  و والیبال ســاحلی، یــک هیجان دســته جمعی

  را تجربــه خواهیــد کــرد. همگی ایــن امکانات 
ند تــا روســتای خمیــران در  باعــث شــده ا

 میــان زیباتریــن روســتاهای اطــراف اصفهان 
طرفداران زیادی داشته باشد.

مسجد و حمام خانعلی سمیرم
از جاذبه های توریستی تاریخی محبوب شهرستان سمیرم استان اصفهان می 
توان به مسجد و حمام خانعلی اشاره کرد که یکی از آثار به جا مانده از کمال الملک 
علی سمیرمی در مرکز شهر است. امروزه حمام خانعلی به موزه تاریخ و فرهنگ 
شهرستان سمیرم تبدیل شده است. مسجد خانعلی یادگار دوران سالجقه است 
اما سبک معماری آن طی سالیان طوالنی تغییر یافته و از شکل اصلی خود دور 
شده است.در داخل این مسجد، چشمه ای زالل می جوشد. همچنین ظاهر 
آسیاب های قدیمی نیز اکنون بســیار تغییر یافته و عوض شده اند. امروزه به 
دلیل همین تغییرات عمیق در ابنیه تاریخی شهرستان سمیرم، این شهرستان 
فاقد آثار تاریخی ناب شده و از بسیاری جهات آثار تاریخی تغییر یافته اند. حمام 
خانعلی سمیرم ۹۲۵ سال پیش به دستور کمال الدین علی سمیرمی بنا شده 
است.حمام تاریخی خانعلی که به نام کمال الملک )وزیر سمیرمی( نیز مشهور 

است، در سال ۱۳۸۲ با شماره ۱۲۶۴۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این حمام ۶ حجره و ۲ حوض دارد و در کنار آسیاب و مسجد که مربوط 
به قرن ۶ هجری هستند، قرار گرفته است.علی بن احمد سمیرمی )معروف به کمال الملک سمیرمی( از بزرگان سمیرم اصفهان بوده که پدرش شغل زراعت 

داشت. پدر کمال الملک با توجه به شغل خود، کار زراعت در امالک گهرخاتون )همسر سلطان محمد بن ملکشاه( را انجام می داد. 

پیشنهاد ویژه در دل تاریخ

آگهی مزایده نوبت دوم   

دهیاری روستای باقرآباد 

با توجه به مصوبه شماره ۱۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ شورای اسالمی بخش مرکزی و مجوز شماره ۹۴۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ کمیته تطبیق، دهیاری باقرآباد در نظر دارد 
نسبت به فروش مصالح و مشتقات معدنی واقع در محدوده روستای باقرآباد را با شرایط ذیل از طریق مزایده واگذار نماید:

قیمت کارشناسی مقدار به تننوع مصالحردیف
هر تن )ریال(

قیمت کل 
کارشناسی )ریال(

مبلغ سپرده 
آدرس محل )ریال(

روستای باقرآباد۴/۳۰۶۱۲۰/۰۰۰۵۱۶/۷۲۰/۰۰۰۲۵/۸۳۶/۰۰۰مخلوط خاک معدنی۱

روستای باقرآباد۴/۹۰۶۱۲۰/۰۰۰۵۸۸/۷۲۰/۰۰۰۲۹/۴۳۶/۰۰۰اورسایز۲

روستای باقرآباد۳۱/۷۱۲۲۵۰/۰۰۰۷/۹۲۸/۰۰۰/۰۰۰۳۹۶/۴۰۰/۰۰۰نخودی۳

۲- متقاضیان جهت شرکت در مزایده از روز  شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰  لغایت شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ با مراجعه به دهیاری روستای باقرآباد به آدرس اردستان روستای 
باقرآباد به آقای مجید شفیعی به شماره تماس ۰۹۱۳۲۶۱۶۸۸۹ مراجعه و نسبت به اخذ فرم اعالم قیمت پیشنهادی اقدام و پس از تکمیل به همراه فیش واریزی 

سپرده شرکت در مزایده در پاکت بسته قرار داده و در موعد مقرر تحویل نمایند. )به درخواست هایی که مخدوش و ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( 
۳- متقاضیان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ نسبت به تحویل مدارک مزایده طبق بند ۲ بصورت کامل اقدام و به دبیرخانه محرمانه 

فرمانداری اردستان تحویل نمایند. )به درخواست هایی که بعد از تاریخ مقرر ارسال می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد( 
۴- متقاضیان بایستی جهت شرکت در مزایده نسبت به واریز وجه سپرده طبق جدول باال به حساب جاری شماره 3875142445619619 به نام دهیاری باقرآباد 

نزد پست بانک واریز و فیش واریزی مربوطه را همراه مدارک طبق بند دو به دهیاری ارسال نمایند.
۵- برندگان مزایده در صورت انصراف از شرکت در مزایده سپرده واریزی آنها به نفع دهیاری ضبط و وصول خواهد شد.

۶- درخواست های متقاضیان در کمیسیون معامالت بررسی می گردد و دهیاری باقرآباد در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
۷- تاریخ بازگشایی پاکت ها و اعالم اسامی برندگان روز  یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ می باشد.

۸- متقاضیان شرکت در مزایده بایستی پس از تکمیل فرم شماره ۲ )اعالم قیمت پیشــنهادی( ذیل فرم مربوطه نسبت به امضاء قبول شرایط شرکت در مزایده 
اقدام نمایند.

۱- مشخصات مزایده:
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رییس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

 لزوم نصب حفاظ ایمنی روی کامیون ها و کامیونت ها 
از اول دی ماه

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: برابر مصوبات کمیسیون ایمنی راه های 
کشور، از اول دی ماه همه رانندگان کامیون ها و کامیونت ها ملزم به نصب حفاظ ایمنی روی وسیله نقلیه 
خود خواهند بود.سرهنگ اصغر زارع اظهار کرد: با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جان باختگان و 
مجروحان سوانح ترافیکی ناشی از برخورد سواری ها و قرار گرفتن آن ها زیر کامیون و کامیونت هاست، 
نصب حفاظ جلو، عقب و جانبی نقش موثری در بازدارندگی و کاهش جان باختگان و مجروحان خواهد 
داشت.وی افزود: برابر مصوبات کمیسیون ایمنی راه های کشور، الزامات نصب حفاظ ایمنی روی کامیون 
و کامیونت ها از اول دی ماه اجرایی خواهد شــد و پس از این تاریخ درصورتی که کامیون یا کامیونتی 
فاقد این حفاظ ها باشد، ضمن اعمال قانون از ادامه حرکت آن ها جلوگیری می شود.رییس پلیس راه 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: انتظار می رود رانندگان کامیون ها و کامیونت ها که در طرح نمایان سازی 
وسایل نقلیه با این پلیس همکاری الزم را انجام دادند، نسبت به نصب این حفاظ ها اقدام کنند تا شاهد 
کاهش جان باختگان و مجروحان تصادف خودروهای سواری با این خودروها در راه های کشور باشیم.

 
در دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه شد؛

برگزاری نشست »آلودگی هوا، منابع و عوامل، چالش ها و 
راهکارها«

پنجمین سخنرانی از سلسله ســخنرانی های بین رشته ای دانشــگاه صنعتی اصفهان با موضوع بررسی 
»آلودگی هوا، منابع و عوامل، چالش ها و راهکارها« در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.در این نشست 
محسن سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به معرفی منابع و عوامل ایجاد کننده آلودگی 
هوا با تکیه بر نتایج مطالعات موردی در کشور و دنیا، پرداخت.معاون پ ژوهشی دانشکده مهندسی منابع 
طبیعی در این نشست علمی به نقش علوم مختلف در کمک به شناخت کامل تر و دقیق تر موضوع پرداخته و 
راهکارهای کنترل کاهش آلودگی را ارائه کرد.آلودگی هوا یکی از معضالت مهم محیط زیستی کالن شهرهای 
دنیاست که اثرات منفی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد. توسعه ناپایدار به ویژه در کشورهای 
در حال توسعه و عدم توجه به ظرفیت برد محیط زیستی، فعالیت های مختلف صنعتی، حمل و نقل، مصرف 
سوخت های فسیلی، بیابان زایی و پدیده گرد و غبار )ریزگردها( در کنار شرایط اقلیمی و توپوگرافی در مناطق 
مختلف از جمله کالن شهرهای کشور مانند اصفهان منجر به تشدید آلودگی هوا شده است.به گزارش ایسنا، 

این سمینار علمی روز  گذشته ساعت ۱۳.۳۰ در تاالر ۸ دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار  شد. 
 

متخصص مغز و اعصاب و فلوشیب صرع تاکید کرد:

تشخیص به موقع صرع برای پیشگیری از درمان های اشتباه
متخصص مغز و اعصاب و فلوشیب صرع با اشاره به ابتالی یک درصد جامعه به بیماری صرع، گفت: اگر 
بیماری صرع به درستی تشخیص داده نشود، بیمار در آینده دچار مشکل خواهد شد و درمان های اشتباه 
سال ها گریبان گیر بیمار می شود.جعفر مهوری حبیب آبادی در گفت وگو با ایسنا به مناسبت روز جهانی 
حمایت از بیماران صرع، با اشاره به اینکه صرع یک بیماری است که ممکن است از نوزادی تا سالمندی 
همه افراد را درگیر کند، اظهار کرد: در حال حاضر یک درصد جامعه به بیماری صرع مبتال هستند. صرع ها 
چند نمونه دارند که شایع ترین آن ها فوکال یا کانونی است.وی با بیان اینکه باید توجه کنیم که صرع های 
کانونی می توانند تحت عمل جراحی قرار گیرند، گفت: اولین نکته بسیار مهمی که بیماران مبتال به صرع 
و خانواده های آن ها باید بدانند این است که این بیماری باید درست تشخیص داده شود، به علت اینکه 
اگر تشخیص درستی داده نشود، به طورقطع بیمار در آینده دچار مشکل خواهد شد و درمان های اشتباه 

سال ها گریبان گیر بیمار می شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در حالی می گوید معضل ترافیک اصفهان به دست پلیس حل نمی شود و توصیه او به خانواده ها استفاده 
از سرویس مدارس برای فرزندان شان است که والدین اصفهانی از کمبود سرویس مدرسه و باالرفتن هزینه های آن گالیه دارند؛

گره کور ترافیک شهر

ترافیک به معضلی جــدی برای اصفهان  زینب ذاکر
تبدیل شده است. این روزها شلوغی بیش 
از حد صبحگاهی و ظهرگاهی اتوبان ها و خیابان های اصفهان بیش از 
همه ما را به یاد پایتخت و ماجراهای ترافیکش می اندازد و به یادمان 
می آورد تا همین چندسال پیش چقدر به اصفهان مان می بالیدیم که نه 
هوای آلوده تهران را دارد و نه ترافیک دیوانه کننده و اعصاب خردکن این 
شهر شلوغ را . اصفهان پاکیزه بود، زاینده روِد جاری داشت، اینقدر هم 
شلوغ نبود اما حاال هرساعت از شبانه روز که راهی خیابان و اتوبان شوی، 
می بینی که ازدحام ماشین ها نفس شــهر را بند آورده اند. با بازشدن 
مدارس، ترافیک اوج گرفت اما شلوغی شهر در همه ساعات به چشم 
می خورد و ماشین های تک سرنشینی که گویا تنها برای گشت و گذار 

به خیابان آمدها اند، بیشتر خلقت را تنگ می کند. 
گفته می شود کمبود سرویس مدارس یکی از دالیل اصلی حال و روز 
خیابان های شهر است. از آن ســو رییس پلیس می گوید تردد حجم 
انبوهی از سرویس مدارس، عامل ترافیک های سطح شهر در یک ماه 

اخیر است. 
و درنهایت مردم مانده اند که گره ترافیک را باالخره چه کسی و چه ارگانی 
قرار اســت باز کند؟ قرار بود مهرماه امسال شــاهد مدیریت ترافیک و 

روان تر شدن آن باشیم؛ اما مهر آمد و به روزهای آخر خود هم رسید و 
وضعیت حتی از روزهای ابتدایی سال و بازشدن مدارس پس از دوسال 

وقفه کرونایی هم بدتر است. 

اما چه کسی مسئول حل این مشکل است؟
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان می گوید: معضل 

ترافیک اصفهان به دست پلیس حل نمی شود.
ســرهنگ  محمدرضا محمدی در گفت وگو با ایســنا، با اعــالم اینکه 
ترافیک های سطح شهر در این یک ماه اخیر به علت تردد حجم انبوهی 
از سرویس مدارس است، گفت: اخذ تصمیم برای جلوگیری از ترافیک 
در حوزه کاری پلیس نیست، پلیس تنها می تواند در مناطق پرترافیک 

حضور داشته باشد تا از مشکالت احتمالی جلوگیری کند.
سرهنگ محمدی ادامه داد: اخذ تصمیم برای جلوگیری از ترافیک در 
حوزه کاری پلیس نیست و اصلی ترین تمهیدات آنها، حضور همکاران 
پلیس در مناطق حساس و مکان هایی اســت که به پلیس نیاز دارند 
و تســهیل در ترافیک ســطح شــهر همراه با تصمیماتی اســت که در 
شورای ترافیک استان اخذ می شود. شناور کردن ساعات کار ادارات و 
ساماندهی سرویس ها از جمله تصمیمات اخذ شده در شورای ترافیک 

استان اســت.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان در 
خصوص جابه جایی دانش آموزان توسط خانواده هایشان هم می گوید 
که بهتر اســت همه دانش آموزان با سرویس مدرسه رفت و آمد کنند و 
شرایط به گونه ای نباشد که هر خانواده برای رفت و آمد فرزند دانش آموز 
خود یک خودرو استفاده کند، اما متاسفانه در حال حاضر ۴۰ درصد از 
ترددها به علت کمبود سرویس مدرسه یا دالیل دیگر توسط خانواده ها 
انجام می شود.درحالی که سرهنگ محمدی از خانواده ها می خواهد 
فرزندان خود را با ســرویس به مدرسه بفرســتند، والدین اصفهانی با 
گذشــت حدود یک ماه از آغاز ســال تحصیلی همچنان با مشــکالت 
سرویس مدارس مواجه هستند. هنوز خبری از ایاب وذهاب سرویس 
برای حدود پنج تا هفت هزار دانش آموزان نیست و ماجرای سرویس 
مدارس به کالفی سردرگم و یکی از چالش های اصلی والدین و مدیران 
مدارس تبدیل شــده اســت.در همین باره خبرگزاری »ایمنا« نوشت: 
امسال پس از گذشت حدود دو ســال از تعطیلی اجباری آموزش ها و 
رفتن دانش آموزان به سمت آموزش مجازی، بار دیگر مدارس در تمام 
پایه های تحصیلی به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز کرده اند. در 
این میان افزایش هزینه ها و نبود ســرویس مدرســه به اندازه کافی، 
گاهی با تغییر شــغل رانندگان در ایام شــیوع کروناویروس و گرایش 
آنان به تاکسی های اینترنتی سبب شده که گره کور سرویس مدارس، 
هنوز دغدغه اصلی بسیاری از خانواده ها باشــد. تا پیش از همه گیری 
بیماری کرونا، دست کم حدود هشت هزار خودرو مسئولیت سرویس 
حمل ونقل دانش آموزان را در شهر اصفهان برعهده داشتند؛ اما با شیوع 
این ویروس، آمار ســرویس مدارس به ۱۶۰۰ خــودرو کاهش یافت و 
در فروردین و اردیبهشــت ماه امسال، با بازگشــایی موقتی مدارس با 
همین تعداد، ســاماندهی دانش آموزان اجرایی شد ولی اکنون به رغم 
جذب پنج هزار راننده برای ساماندهی و سرویس دهی حدود ۴۵ هزار 
دانش آموز اصفهانی، هنوز داستان کالف ســردرگم سرویس مدارس 
پایان نیافته و ناوگان حمل ونقل شهری نیازمند یک هزار راننده باتجربه 

است.
هر ساله با هماهنگی کارگروه آموزش وپرورش و اعالم آمادگی سازمان 
تاکســیرانی، مدارس اقدام به درخواســت ســرویس دانش آموزان 
می کنند و تاکســی هایی برای این منظور در نظر گرفته می شــود، اما 
ساماندهی سرویس مدارس قبل از بازگشــایی سال تحصیلی امری 
ضروری اســت؛ چراکه این موضوع طی ســالیان گذشــته همواره با 

انتقادات والدین همراه بوده است.

با مسئولان جامعه

ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان  گفت: 
در ۲ هفته اخیر آمار بســتری بیمــاران دارای عالئم 
کرونا و همچنین بیماران کرونایی بدحال در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارســتان ها حــدود یک و نیم 
برابر شده است و از طرفی شواهد کلینیکی حاکی از 
افزایش ابتال به آنفلوآنزاست. پژمان عقدک با تاکید بر 
اینکه این موضوع در فصل پاییز، عجیب نیست و طبق 
انتظار پیش رفته است، اظهار داشت: هنوز جمع آوری 
اطالعات و آمار به طور دقیق برای آنفلوآنزا در اصفهان 

انجام نشده، اما میزان مراجعه مردم و شلوغ شدن 
درمانگاه ها و مطب های پزشــکان گویای باال رفتن 
میزان ابتال به آن است.عقدک خاطرنشان کرد: از ۲ 
روز قبل مرکز بهداشت استان اقداماتی را برای نمونه 
گیری از آنفلوآنزا آغاز کرد تا بتوانیــم آمار دقیقی از 
وضعیت این بیماری تا حداقل یک هفته آینده داشته 
باشیم.سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: ابتال به بیماری های تنفســی در پاییز طبیعی 
بوده و از طرفی این فصل مصادف بــا آغاز فعالیت 
نظام آموزشی و تراکم جمعیتی است.وی با اشاره به 
اینکه استفاده از ماسک نیز در سطح جامعه نسبت 
به ۲ سال گذشته کاهش بسیاری یافته و به ۱۹ درصد 
رسیده است، افزود: ماسک، یکی از ابزار های موفق 

در پیشگیری از ابتال به بیماری های تنفسی از جمله 
سرماخوردگی، کووید-۱۹ و آنفلوآنزاست.

عقدک همچنین با بیان اینکه به طــور معمول ابتال 
به آنفلوآنزا هر چهار یا پنج سال اوج می گیرد، اظهار 
داشت: امسال ممکن است این اتفاق بیفتد، اما هنوز 
گزارشی مبنی بر اینکه تعداد مبتالیان آن نسبت به 
سال گذشته بیشتر شده باشد، نداشتیم.وی  درباره 
وجه تمایز بین عالئم اولیه ابتال بــه آنفلوآنزا و کرونا 
توضیح داد: چند ویژگی بــرای این بیماری ها وجود 
دارد هرچند نمی توان گفت که قطعی هستند از جمله 
اینکه در آنفلوآنزا، فرد بیمار به طور ناگهانی دچار عالئم 
این بیماری مانند تب شدید یا بدن درد می شود، اما 

در کرونا این موضوع به مرور زمان اتفاق می افتد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی خبرداد:

افزایش ابتال به بیماری های تنفسی فصلی در اصفهان

جشنواره وحدت 
اقوام ایرانی

جشنواره وحدت اقوام ایرانی 
با همــت ســازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهــران با 
هدف معرفی فرهنگ، تمدن 
و آداب و رســوم اقوام اصیل 
ایرانی، از ۲۰ تــا ۲۹ مهر ۱۴۰۱ 
هر روز از ســاعت ۱۶ تا ۲۲ در 
دریاچه شهدای خلیج فارس 
)چیتگر( میزبان شهروندان 

است.

قرار گرفتن نخبه آران و بیدگلی در فهرست 2 درصد 
دانشمندان برتر جهان

برای دومین سال پیاپی، نخبه آران و بیدگلی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.پایگاه 
استنادی اسکوپوس و موسسه الزویر بر اساس داده های تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد منتشر کرده، 
۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمام رشته ها و همچنین دانشمندان برتر حوزه های علمی جهان را شناسایی 
و معرفی کرد.در این گزارش که در مجله PLOS به چاپ رسیده، مصطفی قبائی آرانی، نخبه علمی آران 
و بیدگلی و عضو هیئت علمی و مدیرگروه کامپیوتر دانشــگاه آزاد اسالمی قم در فهرست دو درصد برتر 
دانشمندان دنیا قرار گرفت.این فهرست براساس شاخص های متعددی از جمله تعداد مقاالت تالیفی، 
ارجاعات، استناد ها و سایر شاخص های علمی منتشر می شــود.مصطفی قبائی آرانی در سال ۱۴۰۰ به 
عنوان سرآمد علمی دانشگاه آزاد اسالمی و در سال ۱۳۹۹ به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی 

استان قم برگزیده شد .
 

دستگیری باند سارقان مسلح در تیران
فرمانده انتظامی تیران و کرون از دستگیری باند سارقان مسلح در این شهرستان خبر داد.سرهنگ یوسف 
بهرام پور اظهار کرد: ماموران حین گشت زنی با خودروی سارقان مسلح روبه رو شدند که پس از تعقیب 
و گریز و تیراندازی، این سارقان دستگیر شدند.وی افزود: پس از دستگیری متهمان، اسلحه نظامی و 
ادوات سرقت جمع آوری شد.فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون، ادامه داد: سارقان به اقدامات 

مجرمانه خود اعتراف کردند و پرونده برای بررسی و صدور کیفرخواست به دستگاه قضایی ارسال شد.
 

فرمانده انتظامی نطنز  اعالم کرد:

دستگیری سارقان محصول باغ ها در نطنز 
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: با تالش ماموران انتظامی ۳ سارق محصول باغ های نطنز دستگیر 
شدند.مهدی کریمی اظهار کرد: دستگیری سارقان توسط پاســگاه برزرود و با انجام عملیات تحقیق و 
شناسایی و سپس عملیات دستگیری انجام شد.فرمانده انتظامی شهرستان نطنز، گفت: سارقان به ۹ 
فقره سرقت میوه باغات منطقه برزرود و ابیانه نطنز اعتراف کرده اند و پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع 
قضایی داده خواهند شد. سارقان با سرقت محصوالت باغ کشاورزان ضرر و زیان فراوانی به مالک باغ 
وارد می کنند.کریمی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تکرار این سرقت ها شهروندان هر مورد مشکوکی 

را به پلیس اطالع دهند.
 

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان:

 محموله 64 هزار لیتری سوخت قاچاق به خارج از کشور 
ناکام ماند

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از کشف ۶۴ هزار لیتر سوخت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال 
که قاچاقچیان قصد قاچاق آن را به خارج از کشور داشتند، خبر داد.سرهنگ صادق کاظمزاد گفت: ماموران 
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان در پی اطالعات واصله از پلیس امنیت 
اقتصادی استان سیســتان و بلوچســتان با هدایت عملیاتی ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان 
اصفهان ۲ دســتگاه تریلر کشــنده تانکردار را حین عبور از محور مواصالتی شهرستان لنجان شناسایی 
و متوقف کردند.وی افزود: ماموران پس از متوقف شــدن خودرو های مذکــور طی هماهنگی با مرجع 
قضایی از آن ها بازرسی کردند که در نهایت ۶۴ هزار لیتر سوخت گازوییل کشف شد. کاظمزاد  بیان کرد: در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد رانندگان خودرو ها با ارائه مدارک جعلی حمل روغن پایه قصد 

داشتند این محموله سوخت را از مرز استان سیستان و بلوچستان به خارج از کشور قاچاق کنند .

وز عکس ر

شهرستان ها

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعالم کرد:

شیوع 15 تا 25 درصدی 
افسردگی در سالمندان

خبر روز

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان شیوع افسردگی در سالمندان را حدود 
۱۵ تا ۲۵ درصد اعالم کرد و گفت: افســردگی 
یک بیماری جدی و تهدید کننده اســت که در 
سالمندان عالئم متفاوتی نســبت به جوانان 
و بزرگســاالن دارد.ویکتوریــا عمرانی فرد، در 
نشســتی با خبرنگاران با موضوع سالمندی و 
چگونگی رفتار با سالمندان، اظهار کرد: تغییرات 
بیولوژیک و سایکولوژیک مربوط به سن معموال 
به تدریج در طول سال ها رخ می دهد و نمی توان 
گفت همه افراد در یک سن مشخص به پیری 
می رســند، اگرچه بیشــتر مطالعات ۶۵ سال 
به باال را شروع ســالمندی می دانند.وی گفت: 
سالمندی به صورت یک پروسه تعریف می شود 
که از سالیان طوالنی شروع شده و آثار آن از یک 
مقطع سنی ظاهر خواهد شــد. در این پروسه 
فاکتورهای مختلفی مانند ژنتیک، بیماری های 
جسمی، سبک زندگی و عادات، شرایط طبی 
و شــرایط روانی دخالــت دارند.عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان 
اینکه سالمندی افراد با یکدیگر متفاوت بوده 
و ممکن است در سنین مختلفی شروع شود، 
گفت: در این راستا تعاریف سنی قراردادی بوده 
و تفاوت های فیزیولوژیــک متفاوتی ازجمله 
سالمت جسمانی، وضعیت های مزمن از قبیل 
ابتال به فشارخون و یا آرتروز، بیماری های قلب 
و عروق، اختالالت حرکتی، اختالط نورولوژیک 
یا وضعیت های حاد مانند آنفلوانزا، نارســایی 
تنفسی و جراحی را شامل می شوند.وی با تاکید 
بر اینکه برخی طبقه بندی ها جمعیت سالمند را 
نیز به گروه های مختلف سالمند، سالخورده و 
کهن سال تقسیم می کنند، ادامه داد: همچنین 
مصرف نیکوتین  و ســایر مــواد الکلی هم در 
ســالمتی ســالمندان تفاوت ایجــاد می کند 
که زمینه ســاز بیماری های مزمن می شــود.

عمرانی فرد افزود: توانایی حفظ خطر پایین 
ابتال به بیماری یا ناتوانی، حفظ عملکرد باالی 
ذهنی و جسمی و داشــتن زندگی فعال از 

نشانه های سالمندی موفق است.

 مدیر دانشگاه فرهنگیان استان می گوید دستگاه های اجرایی دستور استاندار مبنی بر واگذاری زمین های مازاد خود
 به آموزش و پرورش را اجرا نکردند؛

دستوراِت روی زمین مانده!
مدیر دانشگاه فرهنگیان استان گفت کمبود فضای آموزشی را آموزش و پرورش جبران و سایر دستگاه ها به دستور استاندار توجهی نکردند. به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، مرکز اصفهان؛  چندی قبل استاندار در نشست با مدیران استان تاکید کرده بود که دستگاه های اجرایی زمین های مازاد خود را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند 
تا کمبود فضای آموزشی برای دانشگاه فرهنگیان حل شود.بنابر اعالم روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان هنوز هیچ دستگاه دولتی ساختمان های مازاد خود 
را در اختیار آموزش و پرورش قرار نداده است.مدیر دانشگاه فرهنگیان استان گفت: کمبود فضای آموزشی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان را اداره کل آموزش و پرورش 
برطرف کرد و دیگر دستگاه های اداری با این دانشگاه همکاری نکردند.علی اکبر کجباف افزود: اداره کل آموزش و پرورش استان دو کانون فرهنگی و یک هنرستان و دو 
دبیرستان در اختیار این دانشگاه قرار داده است.وی با اشاره به حضور بیش از ۶ هزار دانشجوی معلم در استان اصفهان گفت: امسال این دانشگاه دو هزار و ۲۰۰ دانشجو 
پذیرش کرده است.مدیر دانشگاه فرهنگیان استان افزود: تعداد دانشجویان پیوسته دیپلم به کارشناسی در استان اصفهان ۶ هزار نفر است که ۶۰ درصد دختران و ۴۰ درصد 

پسران را شامل می شود و دو هزار دانشجوی مهارتی هم در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که در دو پردیس و سه مرکز در استان اصفهان حضور دارند.

عکس: فارس



با نگاهی به جدول گلزنان و پاسورهای لیگ درمی یابیم محمد عباس زاده و ریکاردو آلوز هر یک به تنهایی روی بیش از پنجاه درصد گل های تیم شان در این فصل 
تاثیرگذاری مستقیم داشته اند.ریکاردو آلوز با شش پاس گل در 9 مسابقه آمار فوق العاده هر 133 دقیقه یک پاس را از خودش بر جا گذاشته و محمد عباس زاده 
هم با شش گل، هر 134 دقیقه یک گل برای تیم بردیف به ثمر رســانده تا تراکتوری ها در جایگاه پنجم جدول جا خوش کنند.مهارت فوق العاده آلوز در ارسال و 
قدرت سرزنی باالی عباس زاده هماهنگی این زوج هجومی تراکتور را به باالترین میزان ممکن رسانده و همین موضوع دغدغه اصلی کادرفنی سپاهان برای بازی 
است. جایی که آنها در ورزشــگاه نقش جهان میزبان قرمزهای تبریز خواهند بود و برای مهار قدرت هجومی تراکتور باید پیش از هرچیز به فکر قطع ارتباط بین 
برترین گلزن و گلساز لیگ بیست و دوم باشند.نکته ویژه در خصوص ریکاردو آلوز، قدرت بازیسازی باالی این بازیکن است به نوعی که توانایی های او تنها محدود 
به ارسال پاس آخر نیست و مهارت زیادی در ارسال پری اسیست )پاس ماقبل آخر( دارد کمااینکه در بازی برابر نفت مسجدسلیمان هم به خوبی با ارسال یک 
پاس پشت مدافعین برای مدافع راست تراکتور، زمینه ساز ثبت گل برتری تیمش شــد.محمد عباس زاده هم بعد از هت تریک در هفته گذشته، در بهترین فرم 
ممکن به اصفهان می آید تا شانس خود را برای رقم زدن یک هفته رویایی دیگر این بار برابر سپاهان قدرتمند محک بزند. موضوعی که کار محمد کریمی، مسعود 

ریگی و محمد قربانی را برای مهار آلوز و دانشگر و داسیلویرا را برای مهار عباس زاده حسابی سخت خواهد کرد.

خطرناک ترین زوج لیگ، کابوس سپاهان و »مورایس«!
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ادامه دعوا در بایرن بر سر» لوا«: 

او شخصیت ندارد!
بحث و جدال بر سر جدایی روبرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی، از بایرن مونیخ و نحوه انجام این کار 
از سوی او همچنان ادامه دارد.لواندوفسکی در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی تصمیم گرفت پس از 
سال ها حضور درخشان در بایرن مونیخ و کسب جام های مختلف و ثبت رکوردهای متعدد  از این باشگاه 
جدا شود. او در حالی این تصمیم را گرفت که مدیران بایرن هیچ عالقه ای به صدور اجازه انتقال او به 
بارسا نداشتند و بارها این موضوع را به صراحت اعالم کرده بودند؛ اما این بازیکن تصمیم نهایی اش را 
برای ترک بایرن گرفته بود و در نهایت نیز به خواسته اش رسید.از آن زمان تا به حال صحبت های زیادی 
درباره این موضوع مطرح شده بود  ولی در رویارویی بارسا و بایرن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان و 
بازگشت او به آلیانز آرنا برخورد نسبتا خوبی با این بازیکن انجام شد. با این حال به نظر می رسد که دیتر 
مارکس، نماینده هواداران حاضر در مجمع ســاالنه بایرن، همچنان به شدت از لوا و نحوه جدایی اش 
 از این باشگاه دلخور و ناراحت است. او در نشست ســاالنه این مجمع که این هفته برگزار شد، گفت:
» لواندوفسکی مردی است که شخصیت ندارد. شما نباید باشگاهی را به این شکل ترک کنید. نباید هیچ 
دیدار خداحافظی ای در پایان دوران فوتبال این بازیکن برای او برگزار شود. او حتی نباید نامش را در تاالر 
افتخارات این باشگاه ببیند.«این صحبت ها چندان به مذاق سایر حاضران در این مجمع خوش نیامد 

و همین باعث شد که آنها پس از مطرح شدن این مسائل، مارکس را هو کنند.
 

سرمربی تاتنهام:

»هری کین« نگران از دست دادن جام جهانی نیست
آنتونیو کونته، سرمربی تاتنهام، تاکید کرد که هری کین هراسی از مصدومیت پیش از شروع جام جهانی 
2022 قطر ندارد.حدودا یک ماه تا آغاز جام جهانی 2022 قطر فرصت باقی است و تیم ملی انگلیس 
آماده است تا در اولین روز شروع این رقابت ها به میدان برود. اولین بازی این تیم در جام جهانی برابر 
تیم ملی ایران خواهد بود و آنها ســپس باید به مصاف آمریکا و ولز بروند و امیدوار هستند که بتوانند 
شرایط را به شکلی پیش ببرند که به مرحله یک هشتم صعود کنند. هری کین به عنوان کاپیتان، مهاجم 
و ستاره این تیم نقش بسیار مهمی را برای تیم گرت ساوت گیت ایفا خواهد کرد و همین موضوع باعث 
ایجاد نگرانی هایی پیرامون این بازیکن شده است. مصدومیت متعدد بازیکنان در چند هفته اخیر و 
خط خوردن آنها از فهرست نهایی حضور در جام جهانی 2022 باعث شده است که بسیاری از این بترسند 
که اوضاع برای کین نیز به همین ترتیب پیش برود و حتی این ادعا مطرح شــود که خود این بازیکن 
نیز نگران چنین شرایطی است که شاید در جریان رقابت های لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا 
برای او پیش بیاید. اما کونته تمامی این ادعاها را رد کرد و در آستانه بازی برابر منچستریونایتد اظهار 
داشت:» من می توانم به شما بگویم که هری می خواهد هر بازی در زمین حضور داشته باشد. بازیکنی 
که می خواهد هر بازی در زمین باشد، از مصدومیت یا از دست دادن جام جهانی هراسی ندارد. او مانند 

هر بازیکن دیگری، تمام تمرکزش روی تاتنهام است.«
 

دفاع »تن هاخ« از بازیکنانش: 

داور سخت گرفت
منچستریونایتد یکشنبه این هفته در چارچوب رقابت های لیگ برتر انگلیس به مصاف نیوکسل رفت و به 
تساوی برابر این تیم در ورزشگاه اولدترافورد رضایت داد. گلی که کریستیانو رونالدو در اوایل نیمه اول در این 
بازی به ثمر رساند و از سوی داور مردود شد باعث شد که بازیکنان این تیم دور او جمع شوند و به شدت به 
تصمیمی که گرفته، اعتراض کنند. داور این بازی که چندان از اتفاقی که در زمین و پس از مردود کردن گل 
رونالدو رخ داده راضی نبود، تصمیم گرفت که گزارش این اتفاق را درج کند و اتحادیه فوتبال انگلیس نیز با 
استناد به همین گزارش تصمیم به جریمه باشگاه یونایتد گرفت. اما تن هاخ هم معتقد است که گل رونالدو 

کامال درست بود و نباید مردود می شد و در عین حال از اعتراض بازیکنانش به داور بازی نیز انتقاد کرد. 

قطروجامجهانی؛نارضایتیمستاجرانازجهشاجارهخانه

مصائب فوتبال
عصر ایران خبرگزاری فرانســه به جهش اجاره خانه ها در قطر 
همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری مسابقات 
جام جهانی فوتبال در این کشــور پرداخته است. اینکه خیلی از مالکان، 
مســتاجران قدیمی را کنار می گذارند تا واحدهای خود را در زمان جام 

جهانی، با رقم های هنگفت، اجاره بدهند.
در ادامه گزارش خبرگزاری فرانسه می خوانیم: »ریم« قصد دارد آپارتمان 
را تخلیه و به هتل برود. حال و روز ریم، مثل مســتاجران زیادی در قطر 
است که خود را قربانی رقابت مالکان خانه ها برای کسب سود بیشتر می 
دانند.این خانم 30 ساله از 4 سال قبل مقیم دوحه پایتخت قطر است. 
شرکت مالک خانه به او و ده ها نفر از همکارانش اطالع داده مالکان برج 
محل ســکونت آنها تمایل به تمدید قرارداد اجاره ندارد و یک هفته وقت 
دارند تخلیه کنند چرا که آپارتمان برای دوره جام جهانی به صورت روزانه، 

رزرو شده است.
 ریم که ترجیح داد در این گزارش اســم مستعار استفاده کند، ادامه داد: 
احساس ذلت کردم. وضعیت شبیه فاجعه است زیرا از خانه های خود به 
اتاق های کوچک در هتل منتقل می شویم. همه وسایل ما در کیف و جعبه 
های زیادی است. در سایت اینترنتی »بوکینگ« که در زمینه اجاره و رزرو 
خانه و هتل فعالیت می کند آپارتمان ها در برجی که محل اقامت »ریم« 
است با قیمت 1700 دالر برای یک شب ارائه می شود. به شرط اینکه رزرو 
حداقل برای 14 روز باشد. اجاره این آپارتمان برای ریم 2500 دالر در ماه 
بود.مالکان، تمدید قراردادهایی که در ماه های اخیر به پایان می رسند را 
رد می کنند. مستاجران قدیمی خود را در برابر دو گزینه می بینند: تمدید 
قرداد با اجاره باالتر و برای مدت زمانی طوالنی تر که به دو سال هم ممکن 

است برسد یا اینکه منزل خود را تخلیه کنند.
 پیش بینی می شود  پایتخت قطر یعنی شهر دوحه شاهد ورود بیش از 
یک میلیون مسافر برای بازی های جام جهانی باشد. این شهر هم اکنون 
با درخواست رو به افزایش برای اجاره روزانه آپارتمان و تامین محل اقامت 
برای مسافران روبه رو است.یکی از مسئوالن شرکت تهیه امالک در قطر 
که خواست نامش در این گزارش اعالم نشــود هم گفت:»اکثر مالکان 
قطری می خواهند از دوره جام جهانی، استفاده کنند. به همین دلیل، به 
مستاجران قدیمی رحم نمی کنند. هم اکنون قاعده این است: حمله به 

سوی پول«.
  او تاکید می کند دوحه شــاهد افزایــش قیمت اجــاره آپارتمان ها و 
ویالهاست که از 10 درصد شــروع می شــود. 10 درصد میزانی است که 
قانون تعیین کــرده و مجوز دارد. بــا این حال خیلــی از مالکان قیمت 
ها را به شــکل دیوانه وار افزایش دادند.  رییس بخــش تحقیقات در 

گروه مشــاوره بین المللــی والوســترات )Valustrat(  مســتقر در 
قطــر )انوم حســن(، پیــش بینی کــرد اجاره هــا در برخــی مناطق 
به صــورت میانگیــن، در یک ســال اخیــر 40 درصد افزایــش یافته 
 اســت. یک دیپلمات غربی مقیم دوحــه هم گفت کارکنان ســفارت 
خواستار افزایش حقوق شــده اند تا بتوانند از پس افزایش هزینه های 

اجاره خانه خود بر بیایند.
  خبرنگار خبرگزاری فرانسه با تعدادی از مستاجران در دوحه قطر صحبت 
کرد و آنها گفتند هیچ چاره ای ندارند جز اینکه با افزایش اجاره ها موافقت 
کنند. بسیاری هم از پاسخ دادن خودداری کردند.»نبیل غره« 59 ساله 
شهروند لبنانی - آمریکایی ساکن جزیره لوءلوء دوحه هم گفت: در ماه 
اخیر اجاره ها افزایش یافتند. برای مدت زمان معینی اجاره ها باال خواهد 
بود. احســاس می کنم برخی از این وضعیت، سوءاســتفاده می کنند؛ 
اما وقتی حادثه ای با این حجم برگزار می شــود این اتفاق در همه جای 
جهان روی می دهد. معتقدم ما هزینه را می پردازیم. برای اقامت انبوه 
تماشاگران و مسافران جام جهانی در قطر، هتل و آپارتمان و خیمه هایی 
در صحرا یا اتاق کشتی های توریستی با قیمت های متفاوت و معقول 
در نظر گرفته شده؛ اما برخی افراد ترجیح می دهند در خانه های لوکس 
یا آپارتمان های نزدیک به ورزشگاه های محل مسابقات ساکن شوند. 

قیمت اجاره آنها خیلی باالست.
  خبرگزاری فرانسه در بررسی متوجه شد میانگین اجاره آپارتمان برای دو 
نفر در سایت »ایر بی ان بی« )سایت اجاره خانه( در دوحه در دوره جام 
جهانی به 2500 دالر برای یک شب و 77 هزار دالر برای یک ماه می رسد. 
حداقل قیمت اجاره آپارتمان یا ویال برای یک ماه در زمان جام جهانی 13 
هزار دالر است.یکی از شرکت های امالک هم گفت که یک مالک قطری 
ساکن در برج، تصمیم گرفت در زمان جام جهانی، آپارتمان خود را خالی 
کند و به قیمت 11 هزار دالر برای یک شب اجاره دهد. او تصمیم گرفت در 
مدت جام جهانی به اروپا سفر کند تا آپارتمانش برای اجاره، خالی بماند.  
  همچنین مستاجران نمی توانند خانه خود را برای اجاره واگذار کنند چون 
نیازمند موافقت مالک هســتند. خبرگزاری فرانسه اضافه کرد: در هفته 
های باقی مانده به جام جهانی، فیفا )فدراســیون جهانی فوتبال( رزرو 
هزاران اتاق در هتل های دوحه را برای اختصاص به بازیکنان و مسئوالن، 
لغو کرد و همین عامل باعث کاهش قیمت ها شد؛ اما مشکل »ریم« و 
همکارانش تمام نشــد. آنها باید در 15 نوامبر هتل را هم ترک کنند. وی 
گفت: 5 روز قبل از شروع جام جهانی، دوباره ذلیل خواهیم شد و وسایل 
خود را به محل نامشخص منتقل خواهیم کرد زیرا هتل برای جام جهانی 

هم رزرو شده است.

خبر روز

اعالم رای دیدار گل گهر و استقالل
کمیته انضباطی رای خود را در خصوص مسابقه تیم های گل گهر سیرجان و استقالل تهران  اعالم  کرد.

مسابقه دو تیم گل گهر سیرجان و استقالل تهران در هفته هفتم برگزار و از سوی امیرقلعه نوعی سرمربی و 
سعید الهویی، مربی تیم گل گهر تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری مقابل داور مسابقه و رفتار غیرورزشی رخ داد.

کمیته انضباطی اعالم کرد: در خصوص تخلف انتسابی گل گهر سیرجان مبنی داشتن 7 بازیکن اخطاری 
و تخلف امیر قلعه نویی و سعید الهوایی به ترتیب مبنی بر بدرفتاری و رفتار غیر ورزشی، با توجه به مجموع 
اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش ناظر و داور مسابقه، تخلفات انتسابی به افراد فوق محرز و مسلم 
تشخیص داده شد و استناد به مواد 55 و 5۸ و ۶4 مقررات انضباطی با لحاظ ماده 94 این مقررات، باشگاه 
گل گهر ســیرجان به پرداخت مبلغ2۶0 میلیون ریال جریمه نقدی و امیر قلعه نویی به مدت یک جلسه 
محرومیت از همراهی تیم که به مدت یک سال تعلیق می شود، محکوم شد. وی باید مبلغ 500 میلیون ریال 
جریمه نقدی پرداخت کند.سعید الهویی نیز به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
شد.رای صادره قابل اجرا بوده و در خصوص جریمه تعیینی امیرقلعه نویی، ظرف مدت هفت روز از تاریخ 

ابالغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف بوده و نسبت به سایر موارد قطعی است.
 

نظر غیرمنتظره »برانکو« در مورد تیم »کی روش«
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پیشــین تیم ملی و پرســپولیس نظر جالبی در خصوص حضور تیم 
ملی ایران در جام جهانی دارد.شبکه ورزش دوشنبه شب اولین قسمت از ویژه برنامه جام جهانی 
خود را پخش کرد. این برنامه که از همان سر و شکل استودیو مشخص بود می خواهد متفاوت تر از 
همیشه به جام جهانی فوتبال بپردازد، در برنامه اولش اعالم کرد یکی از کارشناسان ثابتش برانکو 
ایوانکوویچ است؛ سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی 200۶ که قطعا نظراتش در مورد تیم ملی در 
جام جهانی پیش رو می تواند جالب باشد. او در این برنامه اعالم کرد که ایران و دانمارک می توانند 
پدیده های جام جهانی باشــند. برانکو گفت: من فکر می کنم ایران یک شانس کامال برابر با سایر 
هم گروهی هایش برای صعود دارد. ایران تیم بسیار بزرگی است و هواداران بسیار خونگرمی پشت 
ســر خودش دارد. اگرچه ایران با تیم های انگلیس ، آمریکا و ولز همگروه شده و آنها هم تیم های 
خوبی هستند ولی ایران هم بازیکنان بزرگی دارد. آنها در همه زمینه ها موفق به درخشش شده اند.

 

جالب هوادار اماراتی به زبان فارسی به »مجیدی«توصیه 
هوادار اماراتی عرب زبان، توصیه جالبی را به زبان فارسی به سرمربی سابق 
استقالل کرد.فرهاد مجیدی، سرمربی سابق استقالل در این فصل روی 
نیمکت اتحاد کلبا در لیگ امارات نتایج رضایت بخشی را کسب کرده است.

مجیدی با گذشت ۶ هفته از لیگ امارات با کســب 10 امتیاز در رده هفتم 
جدول قــرار دارد. اتحاد کلبا در هفتمین هفته از لیگ یکشــنبه آینده 
باید به مصاف الوصل صدرنشین لیگ برود.یکی از هواداران اتحاد 
کلبا)فهد البیرق( که عرب زبان اســت تالش کرد تا فارسی یاد 
بگیرد و به زبان فارسی به فرهاد مجیدی، مربی ایرانی شان 
توصیه جالبی کرد و در صفحه توئیترش نوشــت: کاپیتان 
فرهاد مجیدی، ما از تعداد امتیازات تیم راضی هســتیم و 
مطمئن هستم که هواداران کلبا از شما حمایت خواهند کرد و 
مطمئن هستیم که به شرط انجام بازی فوق العاده ای مقابل الوصل 
خواهیم داشت. طرح 4-3-3 را اجرا کن، وحشیگری ببرها 
را با چشمان خودت خواهی دید.این هوادار به زبان فارسی 
سعی کرده به مجیدی بگویید در بازی پیش رو مقابل الوصل 

با قدرت با سیستم هجومی بازی کند تا بتواند بهترین  نتیجه  را از تیم بگیرد.

مستطیل سبز

امیِد فراموش شده!
به گزارش »ورزش ســه«، از آنجایی که بازی 
های مقدماتی المپیک پاریــس 11 ماه دیگر 
برگزار می شــود، شــاید زمان بــرای انتخاب 
ســرمربی جدید تیم ملی امید به اندازه کافی 
وجود داشــته باشــد، اما نباید فراموش کنیم 
که باشــگاه ها به تیــم ملی امید غیــر از زمان 
فیفادی بازیکن نمی دهند و بر این اساس در 
فرصت های باقی مانده تا شروع مسابقات، تیم 
ملی امید نباید این فرصت را از دست بدهد.یکی 
از زمان های خوب برای معرفی سرمربی تیم 
امید بعد از پایان بازی های هفته یازدهم لیگ 
برتر است. زمانی که سرمربی تیم ملی امید می 
تواند با تعطیلی بازی های لیگ برتر بازیکنان مد 
نظر خود را به اردو فرابخواند، آنها را ارزیابی کند و 
از همه مهم تر یکی دو بازی دوستانه خوب با تیم 
پشت سر بگذارد، اما به نظر می رسد که تیم ملی 
امید فیفادی پیش رو را از دســت خواهد داد.

نمی توان به باشگاه ها بابت عدم همکاری با تیم 
ملی امید در روزهای غیر از فیفا خرده گرفت، به 
این خاطر که این قانون فدراسیون جهانی است. 
شروع فرآیند آمادگی تیم ملی امید در فاصله 
4 یا 5 ماه مانده به شــروع مسابقات، اشتباه 
بزرگ فدراســیون فوتبال اســت که متاسفانه 
همیشــه تکرار می شود و شــاید یکی از دالیل 
عدم صعود تیم ملی المپیک در دهه های اخیر 
همین موضوع باشد. اگر سرمربی تیم ملی امید 
به زودی مشخص شود، می تواند برنامه ریزی 
مناسبی برای فیفادی داشــته باشد و همین 
فرصت برای تدارک یک تیم خوب کافی است. 
از همه مهم تر تیم ملی امید هم می تواند مانند 
تیم ملی در روزهای بعد ازمسابقات تمرینات 
ریکاوری را برگزار کنــد و بازیکنانش را زیر نظر 
داشته باشد. انتخاب دیر هنگام سرمربی تیم 
ملی امید، موجب می شود تا سرمربی در کوران 
بازی های لیگ برتر برای آماده ســازی تیم و 
القای تفکرات خویش به بازیکنان اردو بگذارد. 
از طرف دیگر، این اردوها همیشــه نیمه تمام 
برگزار می شوند چراکه باشگاه ها حاضر نیستند 
به خاطر تیم ملی امید از منافــع خود در بازی 
های لیگ برتر بگذرند.آیا اگر مهدی مهدوی کیا 
اردوی تیم امید را ترک نمی کرد اکنون برای آبان 

ماه برنامه نمی داد؟ 

فوتبال جهان

وز عکس ر

جنجال زیر باران های 
نقره ای شمال

دو تیم چوکای تالش و فجر سپاسی در ورزشگاه 
پوریای ولی شهر تالش به مصاف یکدیگر رفتند. 
در حالی که بازی با نتیجه 2-1 به سود شاگردان 
مهدی رجب زاده در جریان  بــود، دقایق پایانی 
جنجال فراوانی را به خود دید. با اعالم مسئوالن 
ســازمان لیگ تمامی دیدارهــای این هفته از 
مســابقات لیگ یک بدون حضور تماشاگران 
برگزار می شد. با این حال حدود 200 تا 300 نفر از 
هواداران چوکا با حضور در اطراف ورزشگاه و  زیر 

باران نظاره گر مسابقه تیم محبوب خود بودند. 

از ساعت 15 امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، 
تیم های فوتبال سپاهان و تراکتور در چارچوب هفته 
دهم لیگ برتر به مصاف یکدیگــر می روند. رقابت 
حساســی که نتایج هفته های اخیــر دو تیم نوید 
جذاب شدن آن را می دهد. سپاهان در سه مسابقه 
خود بعــد از اردوی تیم ملی، دو پیــروزی خارج از 
خانه و یک تســاوی مقابل پرســپولیس به دست 
آورده و در سمت دیگر هم تراکتور، با ارائه یک بازی 
بسیار خوب مقابل پرسپولیس، این تیم را در تهران 
شکســت داد و در ادامه هم با وجود باخت نزدیک 
به مس رفســنجان، در هفته بعدی با یک بازگشت 
فوق العاده، نفت مسجد سلیمان را در تبریز شکست 
داد تا با باالترین ســطح از انگیــزه راهی اصفهان 
شود.اما نکته ویژه این مسابقه، تقابل دو سرمربی 

خارجی و مشهور لیگ ایران در مسابقه است. قربان 
بردیف، سرمربی کهنه کار روس با کوله باری از تجربه 
و افتخار با تی تی های تبریز به اصفهان سفر می کند 
تا به مصاف تیم روی دور افتاده ژوزه مورایس برود. 
ســرمربی پرتغالی که هرچه از حضورش در فوتبال 
ایران می گــذرد، هواداران بیشــتری پیــدا کرده و 
طرفداران تیمش را هم به موفقیت با طالیی پوشان 
امیدوارتر می کند.پیرمرد خوش پوش تراکتوری ها 
بعــد از حرص وجوش های زیــاد در لب خط بازی 
مقابل نفت، در نهایت، تیمش را پیروز از زمین خارج 
کرد. اما او در دیدار مقابــل همتای پرتغالی اش کار 
ساده ای نخواهد داشــت.قربان بردیف که در چهار 
بازی ابتدایــی لیگ آمار ناامیدکننده دو شکســت 
و دو تساوی را به جا گذاشــت، در پنج بازی بعد با 

چهار پیروزی، به یک باره جهشــی ویــژه در بازی و 
 رتبه تراکتور در جدول ایجاد کــرد و تبریزی ها را به

 رتبه پنجم جدول رساند. در آن سو هم مورایس که 
لیگ را عالی شــروع کرده بود، سکته میانه فصل و 
چهار ناکامی متوالی در کســب پیروزی را با برتری 
مقابل هــوادار رد کرد تا اکنون تیمــش با دو امتیاز 
اختالف از صدر جدول، با شانزده امتیاز در رده سوم 

قرار بگیرد.

مورایس - بردیف؛ این دوئل دیدن دارد!
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رسیدنTBM خط 2 متروی اصفهان به ایستگاه شاهد
مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: طبق برنامه ریزی TBM تونل شرقی جبهه شمالی خط 
 TBM دو متروی اصفهان به ایستگاه شاهد رسید.سیدمحسن واعظی فر اظهار کرد: طبق برنامه ریزی
)دستگاه حفار مکانیزه( تونل شرقی جبهه شمالی خط دو متروی اصفهان به ایستگاه شاهد رسید و 
تا دو ماه آینده TMB تونل غربی آن نیز به این ایستگاه خواهد رسید.مدیر عامل سازمان قطار شهری 
اصفهان افزود: خط دو متروی اصفهان به طول ۲۴.۷ کیلومتر از شهرک امام حسین )ع( و محله دارک 
در شمال خیابان زینبیه آغاز می شود و به میدان شهدای خمینی شهر ختم می شود.وی گفت: در طول 
مسیر خط دو متروی اصفهان ۲۳ ایســتگاه وجود دارد که در حال حاضر اولویت نخست اجرای آن 
۱۴.۷ کیلومتر با ۱۶ ایستگاه است که از ایستگاه دارک آغاز می شود و در ایستگاه شهید حجازی ابتدای 
خیابان کهندژ به پایان می رسد.مدیر عامل سازمان قطار شــهری اصفهان افزود: از جبهه غربی یک 
دستگاه تی بی ام با قطر ۹.۵ متر حفاری را از ایستگاه شهید حجازی آغاز کرده و پس از عبور از بزرگراه 
شهید خرازی به ایستگاه شهید خرازی و سپس به ایستگاه کاشانی رسید و در حال حاضر حفاری به 
سمت ایستگاه خلجا در حال اجراست.واعظی فر گفت: برای احداث ۱۶ ایستگاه اولویت نخست خط 
دو متروی اصفهان، برنامه ریزی شده تا هر ایستگاه به نوعی احداث شود که در زمان رسیدن تی بی ام، 

نیاز به سگمنت گذاری نباشد؛ این برنامه تاکنون در ایستگاه های این خط محقق شده است.
 

ساعت فعالیت دوشنبه بازار بعثت اصفهان تغییر کرد
مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان گفت: ساعت فعالیت دوشنبه بازار میوه و صیفی جات بعثت 
که تا پیش از این ۱۵ تا ۲۰ بود، به دلیل تغییر ساعت در نیمه دوم سال و زودتر تاریک شدن هوا، به ۹ تا 
۱۸ تغییر یافت.مجید صادقی اظهار کرد: دوشنبه بازار میوه و صیفی جات اصفهان در زمینی به وسعت 
دو هکتار در خیابان بعثت، بعد از سه راه گلستان واقع شــده که برای دو فاز آن برنامه ریزی و یک فاز 
پارکینگ روباز برای بهره برداران و غرفه داران در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه فاز نخست این 
بازار شامل پوشاک، خواروبار، غرفه های پالسکو و لوازم خانگی و فاز دوم غرفه های میوه و ابزارآالت 
است، افزود: در دوشنبه بازار میوه و صیفی جات اصفهان حدود ۱۳۰۰ غرفه جانمایی شده است که با 
توجه به استقبال گسترده شهروندان به دلیل قیمت مناسب و عرضه مستقیم کاال و محصوالت، در صدد 
تخصصی کردن این بازار هستیم.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در دوشــنبه بازار میوه و صیفی جات اصفهان حدود ۷۰ تا ۱۰۰ غرفه دار 
حضور می یابند، گفت: ساعت فعالیت این بازار که تا پیش از این ۱۵ تا ۲۰ بود، به دلیل تغییر ساعت در 
نیمه دوم سال و زودتر تاریک شدن هوا، به ۹ تا ۱۸ تغییر یافت.وی تاکید کرد: در صدد هوشمندسازی 
جمعه بازارهای اصفهان هستیم تا شهروندان بتوانند خدمات مطلوب تری را از این بازارها دریافت کنند.

 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

140 مدرسه اصفهان سبز می شود
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: طی تفاهم نامه  امضا شده با خیران 
مدرسه ساز، قرار است در ۱۴۰ مدرسه شهر اصفهان فضای سبز احداث شود.مجید عرفان منش در گفت وگو 
با ایمنا، اظهار کرد: با توجه به نبود فضای سبز در مدارس شهر اصفهان، در جلسه ای با خیران مدرسه ساز 
مقرر شد ایجاد عرصه های فضای سبز در کنار ساخت مدرسه در نظر گرفته شود.وی با بیان اینکه کاشت 
گل و گیاه در تعدادی از مدارس در گذشته انجام شده است، ادامه داد: بر اساس اولویت بندی انجام شده 
در ابتدا کاشت گل و گیاه در ۱۴۰ مدرسه شهر اصفهان با هزینه سازمان پارک ها انجام خواهد شد.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: این سازمان به منظور توسعه عرصه های 
فضای ســبز با ادارات مختلف همچون دانشگاه علمی و کاربردی شــهرداری اصفهان، مرکز تحقیقات 
کشاورزی و مرکز تحقیقات گل و گیاه ایران تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است و خدمات متقابل نیز 

ارائه می کند.

مدیر گالری اکنون:

 در اصفهان  برای هنر، دست به جیب نمی شوند

مدیر گالری اکنون گفت: اصفهان در موضوع هنرهای  ایمنا
سنتی و صنایع دستی غنی است؛ اما در هنر مدرن و 
معاصر این بستر فراهم نشده است و در واقع فرهنگ سازی برای استقبال 
از این دست هنرها شکل نگرفته است.الناز رجبیان در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: حمایت از هنرمندان و گالری ها در پایتخت بیشتر است، 
زیرا وقتی نمایشگاهی در یک گالری برگزار می شود همه افرادی که متوجه 
می شوند نمایشگاهی برپا شــده از طریق دوستان، هنرمندان و فضای 
مجازی اطالع پیدا می کنند، همچنین به دیگران هم اطالع می دهند که 
بیایند و دیدن کنند.وی افزود: در اصفهان اما این گونه نیست و حتی گاهی 
دانشجویی که در رشته های هنری تحصیل می کند، حاضر نیست وقت 
بگذارد و از گالری ها و نمایشگاه های هنری بازدید کند.مدیر گالری اکنون 
با بیان اینکه بازاریابی و فروش آثار هنری در تهران رونق بیشتری دارد، 
ادامه داد: در اصفهان به دلیل زیرساخت هایی که وجود ندارد زیاد فردی 
به دنبال خرید آثار هنری نیست هر چند استان، یک استان فرهنگی است 

و باید وضعیت بهتر از این باشد.
وی خاطرنشــان کرد: در اصفهان نمی توان به هنرمنــدی که در گالری 
نمایشگاه می زند و خواستار فروش آثارش می شود، قول قطعی داد اما 
در تهران این فرهنگ جا افتاده است که اگر مناسبت خاصی مانند جشن 

تولد یا سالگرد ازدواج دارند، به جای تهیه لوازم خانگی، کادویی یا کارت 
هدیه، آثار هنرمندان هنرهای تجسمی را خریداری می کنند و در آن جشن 
هدیه می دهند.رجبیان افزود: فرهنگ سازی برای استقبال و خرید آثار 
هنری در اصفهان شکل نگرفته و همین باعث زدگی و ناامیدی هنرمندان 
این خطه شده است؛ ضمن اینکه چرخش اقتصادی در گالری های تهران 
بیشتر و راحت تر از اصفهان اتفاق می افتد.وی درباره چرایی این مشکل 
در اصفهان و استقبال نکردن از آثار هنری نوین، خاطرنشان کرد: موضوع 
خرید آثار هنری در تهران به این شکل نهادینه شده است که زمانی که شما 
برای خرید یک اثر هنری اقدام می کنید در واقع به هنر و دست ساخته 
هنرمند احترام می گذارید و هنر او را ارزش می گذارید.مدیر گالری اکنون 
گفت: اما در اصفهان وقتی از فــردی می خواهید اثری هنری خریداری 
کند، این موضوع در ذهن او جا نیفتاده که چرا من باید پول پرداخت کنم 
و یک اثر هنری را بخرم؟ بنابراین حاضر است با همان مبلغی که با یک 
اثر هنری برابری می کند، یک عنصر معمولی و بازاری بخرد، اما برای هنر 
دست به جیب نشود.وی با اشــاره به اینکه مردم اصفهان با هنر معاصر 
ارتباط نگرفته اند، اظهار کرد: اصفهان در موضوع هنرهای سنتی و صنایع 
دستی غنی است؛ اما در هنر مدرن و معاصر این بستر فراهم نشده و در 
واقع فرهنگ سازی استقبال از این دســت هنرها شکل نگرفته است.

رجبیان ادامه داد: وزارت فرهنگ یا دیگر نهادهای مرتبط فرهنگی می تواند 
با تبلیغات شهری و محیطی موضوع توجه به هنرمندان به ویژه هنر مدرن 
و معاصر را در اذهان عمومی نهادینه کنند. وقتی فردی در خیابان یا مترو 
یک اثر هنری جدید را تماشا می کند، به مرور با این نوع از هنر روز نیز آشنا 
می شود.وی با یادآوری این موضوع که در این شرایط برخی شبکه های 
اجتماعی و مجازی مسدود اســت، اظهار کرد: اگر سازمان های مرتبط 
دولتی و فرهنگی امکان استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی و محیطی را برای 
ما فراهم کنند، به طور حتم در آشنایی مردم با هنرهای جدید و حتی خرید 
آنها موثر خواهد بود.مدیر گالری اکنون اصفهان، اضافه کرد: شب عید هر 
سال به برخی شرکت ها پیشنهاد می دهیم آثار هنری را خریداری کنند. 
اما در همین حین شاهدیم، افرادی حاضر هستند یک بشقاب میناکاری 
هدیه بدهند اما اثر هنری مدرن خریداری نکنند، چرا که مطلع نیستند آن 
اثر هنری به آن ها روح، انرژی و نشاط هدیه می کند؛ در حالی که بشقاب 
مینا تکراری شده است و همه جا به چشم می خورد.وی در رابطه با اهمیت 
گالری و نمایشگاه های هنری در حوزه فرهنگ و هنر، تصریح کرد: وقتی 
نگارخانه صفوی را راه اندازی کردیم یک راهرو را به دیوار نمایش اثر هنری 
تبدیل کردیم و در فاصله کوتاهی، تغییر را متوجه شدیم. یک زن خانه دار 
که وارد نگارخانه می شود و از این محل عبور می کند، ناخودآگاه چشم و 
ذهن او با آثار هنری آشنا می شود، حتی نزد من می آید و نظر می دهد که 

این نمایشگاه خوب بود یا خیر.
رجبیان ادامه داد: در واقع این ذهن و چشــم آدم هاســت که نسبت به 
اثر هنری که می بیند، ساخته می شــود؛ مخاطب عام وقتی از راهروی 
نگارخانه صفوی گذر می کند می گوید چقدر نمایشگاه خوبی است و انگار 
که به خوبی متوجه تفاوت قلم ها و تکنیک ها می شود.وی تصریح کرد: 
مخاطب در این مسیر هنری رشد می کند و از ما نمایشگاه باکیفیت تر و 
بهتری طلب می کند. وظیفه من نوعی به عنوان گالری دار این اســت که 
آثار هنری را به نمایش بگذارم تــا ذهن مخاطب عام به این مفاهیم گره 
بخورد، چند ثانیه صبر کند و با خواندن بیانیه یا شرح هنر متوجه ارزش اثر 
هنری شود.مدیر گالری اکنون با اشاره به تعطیلی شماری از گالری ها و 
گالری دارها در اصفهان، اظهار کرد: اگر گالری من نوعی هم تعطیل شود، 
جاری بودن فکر، ایده و تبادل نظر هم تعطیل می شود چرا که این مکان 
محفلی برای هنرمندان و اهل هنر است.وی با بیان اینکه همواره شاهد 
حضور هنرمندان و مخاطبانی هســتیم که در گالری حضور می یابند و با 
یکدیگر بحث و تبادل نظر می کنند، گفت: همین عوامل در کنار ارزشمندی 
هنر است که باعث شده است به این نتیجه برسیم که نباید تعطیل باشیم 

و باید راه مان را ادامه دهیم.

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و کاالی 
درون شــهری شــهرداری اصفهان گفت: دو مرکز 
معاینه فنی خودروی شــفق و ارغوانیه به دستگاه 
»اصفهــان کارت« مجهز شــده است.ســیدعلی 
عبداللهی  اظهار کرد: در راستای دست یابی به هوای 
پاک و تحقق چشم انداز »اصفهان من، شهر زندگی« 
و رفاه حال کارکنان شهرداری، دو مرکز معاینه فنی 
خودروی شفق و ارغوانیه به دستگاه اصفهان کارت 

مجهز شده است،بنابراین  این افراد می توانند جهت 
دریافت معاینــه فنی خودرو و پرداخــت هزینه از 
حساب عمومی اصفهان کارت به این مراکز مراجعه 
کنند.وی بــا بیان اینکــه مرکز معاینه فنی شــفق 
ابتدای اتوبان ذوب آهن )بلوار شفق( و مرکز معاینه 
فنــی ارغوانیه در خیابان مشــتاق ســوم )خیابان 
ارغوانیه( واقع شــده اســت، افزود: هزینه معاینه 
فنی خودرو های سبک بنزین سوز و دوگانه سوز ۴۷ 
هزار تومان اســت و جریمه خودرو هایی که معاینه 
فنی ندارند، روزانه ۵۰ هزار تومان است.مدیرعامل 
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و کاالی درون شهری 

شهرداری اصفهان تصریح کرد: دوره معافیت انجام 
معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه شخصی 
و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک 
سال تعیین شده اســت.وی با بیان اینکه سامانه 
نوبت دهی آنالیــن مراکز معاینه فنــی اصفهان به 
نشــانی Fani.hamlebar.com فعــال اســت، 
افزود: سه مرکز »شفق«، »ارغوانیه« و »جی« تحت 
پوشش این سامانه فعالیت می کنند که از مزایای 
این ســامانه می توان به جلوگیری از اتالف وقت و 
مدیریت زمان از سوی شــهروندان هنگام دریافت 

خدمات معاینه فنی خودرو اشاره کرد.

مدیر عامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و کاالی درون شهری شهرداری خبر داد:

تجهیز 2 مرکز معاینه فنی خودروی اصفهان به دستگاه 
»اصفهان کارت«

نمایش دائمی کتیبه ها و سنگ های تاریخی در چهل ستون
مدیر کاخ موزه چهل ستون اصفهان گفت: نمایشگاه کتیبه ها و سنگ های تاریخی چهل ستون دارای 
دو ویژگی است؛ این آثار از سال ها قبل در نقاط مختلف چهل ستون به صورت پراکنده قرار داشتند و 
اکنون در قالب نمایشگاه دائمی ارائه شده اند، دوم اینکه تاالر ضلع غربی چهل ستون یکی از فضاهای 
بسته و بدون استفاده در این عمارت بود که برای این نمایشگاه ساماندهی شده است.عاصفه بدر در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از شاخص های مهم در شورای بین المللی موزه ها 
)ایکوم(، توسعه فضای فیزیکی نمایش است و از سوی دیگر با توجه به اینکه تاالر ضلع غربی عمارت 
چهل ستون تا کنون بالاستفاده بود، ازاین رو این بخش از کاخ موزه چهل ستون برای نمایشگاه کتیبه ها 
و سنگ های تاریخی چهل ستون ساماندهی شده و به صورت دائمی در معرض بازدید عالقه مندان 
قرارگرفته است. مدیر کاخ موزه چهل ستون اصفهان افزود: سنگ ها و کتیبه های نمایش داده شده 
در این بخش از عمارت چهل ســتون شامل سنگ قبر، محراب، شیر ســنگی و کتیبه های موقوفی 
است که دارای انواع خطوط اسالمی هستند و از حدود ۱۰۰ ســال قبل از مساجد تاریخی، خانه ها، 
کاخ ها و دیگر بناهای تاریخی اســتان اصفهان که به دالیلی ویران شده بودند به چهل ستون منتقل 
شده بودند ولی تا پیش ازاین ساماندهی نشده و به صورت پراکنده در نقاط مختلف چهلستون قرار 
داشتند. بدر تصریح کرد: با همکاری امین اموال، موزه دار و سایر همکاران در پایگاه جهانی کاخ موزه 
چهل ستون اصفهان تصمیم گرفته شد تا تاالر ضلع غربی این عمارت  که تا کنون فضایی بالاستفاده 
بود به نمایشگاه دائمی سنگ ها و کتیبه های تاریخی تبدیل شود که به این منظور یک اقدام پژوهشی 
روی همه ســنگ ها و کتیبه های موجود در چهل ســتون صورت گرفت، تاریخ کتیبه ها مشخص و 
 کلیه خطوط خوانش شــد و درنهایت برای نمایش دائمی در این بخش از کاخ موزه چهل ســتون 

ساماندهی شدند.
وی تاکید کرد: نمایشگاه کتیبه ها و سنگ های تاریخی چهل ستون دارای دو ویژگی بسیار مهم است؛ 
مورد اول این است که یکی از فضاهای بسته و بدون استفاده چهل ستون یعنی تاالر ضلع غربی به 
نمایشگاه دائمی تبدیل شده است و دوم اینکه سنگ ها و کتیبه هایی که از سال ها قبل تاکنون در نقاط 
مختلف کاخ موزه چهل ستون به صورت پراکنده قرار داشــتند در قالب نمایشگاه دائمی به مخاطب 
ارائه شده اند و هم اکنون طیف گســترده عالقه مندان به خوانش کتیبه های تاریخی می توانند همه 

روزه از ساعت ۹ تا ۱۶ از آن بازدید کرده و استفاده کنند.
 

فراخوان اجرای نمایش های بیرونی به مناسبت 25 آبان
رییس دفتر تخصصی هنرهای نمایشــی شــهرداری اصفهان از برگزاری نمایش های بیرونی به 
مناســبت روز حماســه و ایثار مردم اصفهان خبر داد.علی دادفر دراین باره به ایسنا گفت: ۲۵ آبان 
یادآور تشییع ۳۷۰ شهید گلگون کفن عملیات محرم در سال ۱۳۶۱ توسط مردم اصفهان است که این 
روز مهم در تقویم رسمی کشور نیز به عنوان روز حماسه و ایثار اصفهان به ثبت رسیده است؛ به همین 
مناسبت از سوی دفتر تخصصی هنرهای نمایشی شهرداری اصفهان از همه گروه ها که نمایش های 
بیرونی آماده و مرتبط با این روز دارند دعوت شده تا آثار خود را برای داوری به منظور اجرا در فضاهای 
مختلف سطح شهر اصفهان به دفتر تخصصی هنرهای نمایشــی تاالر هنر ارائه کنند.مدیر تاالر هنر 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه تشییع پیکر مطهر شهدای آبان ۱۳۶۱، روز حماسه و ایثار و شهادت 
اصفهان را رقم زد که همیشه در یادها و ذهن ها باقی است، افزود: همه گروه های نمایشی از سراسر 
استان اصفهان در صورت داشتن آثاری مرتبط با ســالروز تشییع شهدای دفاع مقدس در اصفهان 
می توانند تا روز ۳۰ مهرماه با مراجعه حضوری به روابط عمومی تاالر هنر اصفهان عالقه مندی خود را 

برای شرکت در این فراخوان، داوری و درنهایت اجرا اعالم کنند.
وی با بیان اینکه آثار ارائه شده توسط شورای نمایش های بیرونی تاالر هنر مورد ارزیابی قرار خواهد 
گرفت، اضافه کرد: اجرای این نمایش ها فقط ویژه ایام ســالروز تشییع شهدای دفاع مقدس در 
اصفهان است که با توجه به ویژه برنامه هایی که در چندروز برای این مناسبت تعیین شده، در فضاهای 

مختلف سطح شهر اجرا خواهند شد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

در جلسه میز هوشمندسازی 
شهرداری اصفهان مطرح شد؛

بروکراسی های اداری باید 
به حداقل برسد

مدیر پروژه شهرســازی الکترونیک معاونت 
شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان با 
اشاره به برگزاری ســی وهفتمین جلسه میز 
هوشمندسازی، گفت: در این جلسه موضوعاتی 
همچون بررســی وضعیــت ســامانه جدید 
شهرسازی شــامل اضافه کردن قابلیت های 
تکمیلی همچون پرداخت الکترونیکی و اعالم 
مهلت زمانی پاسخ هر قسمت مطرح شد.امید 
علی اصغــری در گفت وگو با ایمنــا اظهار کرد: 
رویکرد ایــن دوره مدیریت شــهری، کاهش 
مراجعه حضوری شــهروندان به شــهرداری 
است که شــیوع ویروس کرونا عزم مدیریت 
شــهری بر تحقق این مهم را مضاعف کرد زیرا 
دغدغه ســالمت آنها را داریم و از سوی دیگر، 
بروکراسی های اداری نیز باید به حداقل برسد.

وی اضافه کرد: در دوره ششم مدیریت شهری، 
میز هوشمندســازی با تاکید شهردار اصفهان 
جهت پیشــرفت ســریع تر و اثربخش تر این 
حرکت با هماهنگــی و یکپارچگی امور مرتبط 
با این موضــوع ایجاد شــد که در این راســتا 
فعالیت ها و پروژه های مهم توســعه فناوری 
اطالعــات و هوشمندســازی به صــورت ویژه 
رصد، پیگیری و حمایت می شــود.مدیر پروژه 
شهرســازی الکترونیک معاونت شهرسازی و 
معماری شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
سی وهفتمین جلسه میز هوشمندسازی که با 
حضور شهردار، مشاور و دستیار شهردار اصفهان 
در امور هوشمندســازی، معاونان شهرسازی 
و معماری، مالی و اقتصــادی، برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی، حمل ونقل و ترافیک، 
مدیران کل ارتباطات، نوســازی و تحول اداری 
و مدیران عامل سازمان های فاوا و زیباسازی 
برگزار شد، موضوعاتی همچون بررسی وضعیت 
سامانه جدید شهرســازی شامل اضافه کردن 
قابلیت هــای تکمیلــی همچــون پرداخــت 
الکترونیکی، اعــالم مهلت زمانی پاســخ هر 
قســمت، ارائه زمان بندی کامــل راه اندازی 

سامانه »اصفهان من« مطرح شد.

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای کالن شهر اصفهان برای پنجمین روز پیاپی در وضعیت 
ناسالم برای گروه های حساس است.جمشید لقایی گفت: میانگین شاخص آلودگی هوای کالن شهر اصفهان براساس داده های دریافتی هشت ایستگاه 
شهرداری برای پنجمین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شد.وی ادامه داد: شــاخص کیفی هوا ایستگاه پایش میدان انقالب با 
میانگین ۱۴۳، ولدان )ورزشگاه میثاق( با ۱۳۷، کاوه با ۱۲۹، رهنان با ۱۲۷، کردآباد با ۱۲۶ و باهنر و میرزا طاهر با AQI ۱۰۵ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای 
گروه های حساس است.لقایی با اشاره به قطعی ایستگاه پایش هوای خیابان فرشادی، افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه میدان فیض نیز با میانگین ۹۹ 
در مرز ناسالم است.مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اکنون هشت ایستگاه سنجش کیفیت هوای 
شهرداری اصفهان در مدار است و اطالعات آن به سرور های مرکز پایش و نیز آزمایشگاه هوا اداره کل محیط  زیست ارسال می شود.لقایی اضافه کرد: باید توجه 
داشت که شاخص کیفی هوای شهر اصفهان برای پنجمین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته و بر اساس این میانگین احتمال 
رسیدن شرایط به حالت هشدار وجود دارد.وی توصیه کرد: افراد بسیار حساس و گروه های آسیب پذیر مانند افراد مبتال به بیماری های قلبی و ریوی، کودکان 

و سالمندان و زنان باردار در صورت امکان از تردد غیر ضرور در سطح شهر و فعالیت های طوالنی و سنگین در فضای باز بپرهیزند.

استمرار آلودگی هوای اصفهان برای پنجمین روز متوالی

قلم زنی نقش 
برجسته، از مشاغل 

شهر اصفهان
قلم زنــی برجســته از انواع 
قلم زنی سبک اصفهان است 
کــه دارای برجســتگی های 
عمیق تری است و حالتی سه 

بعدی را ایجاد می  کند .

وز  عکس ر

عکس: ایمنا



   

معاون استاندار اصفهان گفت: با بهره برداری از کمربند غربی اصفهان در سال 
۱۴۰۲۱، درصدد حذف ترافیک ســنگین در محور اتوبان صفه هستیم.مهران 
زینلیان در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه یکی از مشکالت جامعه 
شهری معضل ترافیک است، اظهار داشت: برای رفع این معضل به خصوص 
در کالن شهر اصفهان سعی شده رینگ های ترافیکی احداث و تکمیل شود.

وی با بیان اینکه یکی از این جاده های گره گشــای ترافیکی جاده کمربندی 
غرب اصفهان است، ابراز داشت: بهره برداری از کمربند غربی اصفهان باعث 
حذف ترافیک سنگین در محور اتوبان صفه می شود.معاون استاندار اصفهان 
با بیان اینکه این موضوع باعث می شود تا حمل و نقل سنگین در محور اتوبان 
صفه حذف شود، تصریح کرد: در نتیجه انجام  این مهم بار ترافیکی به مسیر 

بعد از سپاهان شهر منتقل می شود.
وی با بیان اینکه این کمربند جنوب غرب اصفهان نیز به عنوان بخشی از رینگ 

چهارم استان در ایجاد ارتباط بین استان ها و شهرهای جنوبی و غربی کشور 
بسیار با اهمیت است، گفت: محور اصفهان-شــهرضا، ارتباط شهر اصفهان با 
مناطق جنوبی کشور از قبیل شیراز و یاسوج و محور آزادراه ذوب آهن، ارتباط 
اصفهان با مناطق جنوب غرب کشور مثل زرین شهر و شهرکرد را برقرار می کند.

زینلیان بیان کرد: کمربندی جنوب غرب اصفهان از محل پل راهداران تقاطع 
غیرهمسطح در محور اصفهان-شــیراز، حد واسط مجتمع مسکونی شهرک 
سپاهان شهر و منطقه پادگان نظامی سپاه شــروع می شود و پس از تقاطع 
با محور ابریشــم-آبنیل به محور آزادراه ذوب آهن در محل تقاطع کلیشــاد 
خاتمه می یابد.وی با اشــاره به اینکه پروژه کمربندی جنوب غرب اصفهان، 
به چهار بخش تقسیم شــده اســت، بیان کرد: پیش بینی می شود کل این 
 محور در صورت آزادســازی و تامین منابع مالی در بهمن ماه ســال ۱۴۰۲ به 

بهره برداری برسد.

مدیرکل پست اصفهان با اشاره به تاسیس کلینیک کسب و کار در اصفهان گفت: 
طی شش ماهه نخست امسال یک هزار و ۳۴۸ فروشگاه خرید اینترنتی در 

سطح استان اصفهان فعالیت کردند.
حسین باقری با اشاره به فعالیت های ادارات پست در سطح استان اصفهان 
اظهار داشت: اســتان اصفهان یکی از مناطق مهم و تاثیرگذار ارتباطاتی کشور 

است.
وی با بیان اینکه الزم است زیرســاخت های الزم در سطح استان برای ادارات 
پست تقویت شود، ابراز داشت: متاسفانه به دلیل اینکه هیچ سهمی از بودجه 

دولتی نداریم، این موضوع محقق نشده است.
مدیرکل پست استان اصفهان تصریح کرد: با وجود تمام چالش های موجود 
پست، برنامه های زیربنایی در حال آماده سازی است که از آن جمله می توان 
به تاسیس کلینیک کسب و کار و مدرسه کسب و کار و همچنین مرکز خدمات 
کار اشتراکی اشاره کرد.وی با اشــاره به اینکه در سطح اســتان اصفهان و در 

شش ماهه نخست امسال یک هزار و ۳۴۸ فروشگاه خرید اینترنتی فعالیت 
داشته اند، گفت: این رقم نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۵ درصد 
افزایش داشته است.باقری، استان اصفهان را بعد از تهران دومین هاب مرکزی 
پست در سطح کشور دانست و افزود: در سطح بین المللی هم اداره کل پست 
استان اصفهان تبادالتی داشته اســت به طوری که بیشترین دریافت کننده و 
ارسال کننده مرسوالت پستی خارجی از اســتان اصفهان دو کشور استرالیا و 
کانادا بوده اند.وی با بیان اینکه طی ۶ ماهه نخســت امسال ۳۸۹ هزار و ۵۴۰ 
فقره مرسوله خرید اینترنتی وارد استان اصفهان شده، تاکید کرد: این مقدار 

نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.
مدیرکل پست اســتان اصفهان همچنین با بیان اینکه ۱۶۸ هزار و ۲۷۹ فقره 
مرسوله خرید اینترنتی نیز از استان اصفهان به دیگر مناطق کشور ارسال شده 
است، گفت: این رقم هم نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۳۷ درصد 

رشد داشته است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه در چهار محور 
به دنبال رونق صنعت ساخت و ساز در اصفهان هستیم، گفت: در الگوی مسکن، 

سرمایه گذاران باید در چارچوب نیازهای جامعه مسکن با کیفیت تولید کنند.
وحید مهدویان در آیین افتتاحیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان استان اصفهان، اظهار کرد: در دوره ای هســتیم که استفاده ترکیبی از 
دانش و تکنولوژی هــای نوظهور، تغییرات عمــده ای در صنعت و به ویژه صنعت 
ساختمان ایجاد کرده اســت و با مقایســه دوره به دوره این نمایشگاه به ارتقای 
کیفی ارائه خدمات صنعت ســاختمان پی می بریم.وی با بیان اینکه شهرداری 
اصفهان و این معاونت به عنوان یکی از اعضای صنعت ســاختمان برنامه هایی را 
در چهار سیاست آغاز کرده اســت، توضیح داد: در محور اول هدف حل مشکالت 
و معضالت مرتبط با مدیریت شــهری و پهنه هایی است که سالیان سال در شهر 
اصفهان دچار مشکل بوده و امکان ساخت و ساز در آن نبوده است که با پیگیری 
شورای شــهر اصفهان این موضوع حل شد و از ســوی دیگر با راه اندازی سامانه 
هوشمند توسعه شــهری از تیرماه امسال شاهد تســهیل مراجعه افراد در حوزه 
ساخت و ساز و دریافت پروانه هســتیم.معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان اضافه کرد: رشد دو برابری دریافت پروانه ساختمان نسبت به سال گذشته 
بیانگر تاثیرگذاری این اقدامات بوده است.وی همچنین شهرسازی و ساختمان 
پایدار را محور دوم سیاست های شهرداری عنوان کرد که از این مسیر می توانیم به 
پایداری ساختمان ها و پایداری انرژی در ساختمان ها بپردازیم و ادامه داد: الگوی 
مسکن، محور سوم سیاست های ساخت و ساز شهرداری است تا سرمایه گذاران 
در چارچوب نیازهای جامعه، مســکن با کیفیت را تولیــد کنند.مهدویان توضیح 
داد: تشکیل قرارگاه تولید مسکن در شهرداری اصفهان در این راستا بود که تولید 
مسکن در قالب مسکن اجتماعی در دست اجراست.وی همچنین محور چهارم 
سیاست های ساخت و ساز شهرداری را اجرای اصول ایمنی و ساختمان های ایمن 
در شــهر معرفی و ابراز امیدواری کرد که با اقدامات حوزه شهرداری و کمک تمام 
مدیران شاهد افزایش کیفیت صنعت ساخت و ساز در اصفهان باشیم و مجموعه 
این اقدامات موجب رونق این صنعت در شــهر و کشــور شود.مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های  بین المللی استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: در این دوره 
از نمایشگاه ۱۳۰ شرکت از ۱۱ استان کشور حضور دارند که نسبت به سال گذشته این 
نمایشگاه با رشد ۲۵ درصدی مشارکت کنندگان برگزار می شود.احمدرضا طحانیان 
با تاکید بر اینکه صنعت ساختمان جزو چند صنعت اول هر کشور و دنیاست، گفت: 

ما این نمایشگاه را با شــرکت های معتبر برگزار کرده ایم و امیدواریم این رویداد 
موجب رونق و گســترش این صنعت در اصفهان و کشــور و همچنین بسترساز 
رونق اقتصادی شود.همچنین آرش بخشی، نایب رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان اصفهان در این مراسم با اعتقاد بر اینکه برپایی این نمایشگاه برای 
دسترسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این صنعت ضروری است، یادآور شد: 
نمایشگاه های ساختمان در ادوار گذشته با همکاری بین سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و شرکت نمایشگاه های استان برگزار شده است.در ادامه این مراسم 
رسول میرباقری، رییس کمیسیون عمران و معماری و شهرسازی شورای شهر 
اصفهان با اعتقاد بر اینکه نمایشگاه صنعت ساختمان دانشگاهی است که آخرین 
پیشرفت ها و تکنولوژی ها را در آن می بینیم و این رویداد فرصتی برای دیده شدن 
شــرکت های دانش بنیان و چرخ های تولید اســت.وی ابرازامیدواری کرد: این 
نمایشگاه با تمام نمایشگاه ایران و دنیا متفاوت باشد و ما باید سبک معماری و 

ساخت و ساز داشته باشیم تا آیندگان به ما افتخار کنند.
به گزارش ایسنا، این نمایشگاه با حضور ۱۲۸ شرکت و تولیدکننده آغاز به کار کرد. 
شــرکت های فعال در حوزه های سبک سازی و مقاوم ســازی، شیرآالت، لوله و 
اتصاالت، تولید کننده پنجره، تولید آجر، ســقف کاذب، هوشمندســازی، تولید 
کنندگان بتن و آسانسور آخرین دســتاوردها و ظرفیت های خود را طی چهار روز 
برگزاری این رویداد نمایشــگاهی به نمایش می گذارند. نمایشگاه بین المللی 
صنعت ســاختمان اصفهان در فضایی به مساحت ۸۹۰۰ متر و با حضور مشارکت 
کنندگانی از استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، سمنان، خراسان 

شمالی، قم، یزد، هرمزگان و خوزستان در حال برگزاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد؛

بهره برداری از کمربند جنوب غرب اصفهان در بهمن ماه ۱۴۰۲

مدیرکل پست استان خبر داد:

تاسیس کلینیک کسب و کار در اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

 سرمایه گذاران در چارچوب نیازهای جامعه، مسکن با کیفیت
 تولید کنند
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