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مدير مجموعــه تاريخــي، فرهنگــي و مذهبي 
تخــت فــوالد اصفهــان اظهارکــرد: مجموعــه 
 قبرســتان تخــت فــوالد بــا مســاحت تقريبی

 ۷۵ هکتار در حاشــیه جنوبی رودخانه زاينده رود 

اصفهــان و در انتهای يکــی از محورهای تاريخی 
شمالی- جنوبی شهر واقع شده که به دلیل وسعت، 
کثرت مشاهیر مدفون در آن و وجود ابنیه ارزشمند 

تاريخی يکی از مهم ترين محوطه های تاريخی ...

مدير مجموعه تاريخي، فرهنگي و مذهبي تخت فوالد اصفهان:

بازدید 65 هزار و 700 نفر از مجموعه 
گردشگری تخت فوالد

طرح ترافیک زوج و فرد ازامروزاجرايي مي شود

تردد ۱۰ میلیون خودرو در جاده های استان اصفهان

ارز تک نرخی در مقام شــعار اگرچه بارها توســط دولت های مختلف و مســئوالن بانک مرکزی مورد اســتفاده قرار گرفته و 
از ابتدای ســکان داری دولت يازدهم به عنوان وعده مهم اقتصــادی دولت در کنار تورم تک رقمی مطرح شــد؛ هنوز به وقوع 

نپیوسته و در برهه ای، 3 نرخی نیز شده است. در روزهايی که نوک پیکان انتقادات به سمت واردات بی رويه ...

تاب آوری صنایع اصفهان در تهدید 
ارز ارزان
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سرکوب ارز، مانع تولید و اشتغال؛

نصف جهان در نوروز امسال رنگ ديگری داشت؛

اصفهان متفاوت با 
ميزباني متفاوت

در نوروز 96
8

افزایش 190 درصدی کشفيات مواد 
مخدر در چهارمحال و بختياری

صفحه 5

نه رونق داریم نه از رکود
خارج شده ایم

صفحه 3

مدير کل میراث فرهنگی اصفهان:
بازگشایی زاینده رود موجب افزایش 
چشمگير مسافران نوروزی شد
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اصفهان یکی از قطب های تنيس 
ایران است
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ادامه در صفحه  7
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پیشنهاد سردبیر:
برخی کشورها هنوز در راه برجام سنگ اندازی می کنند

دعوت یک تشکل دانشجویی از 
»رئیسی« برای حضور در انتخابات

واکنش محسن رضایی به اظهارات 
فرمانده آمریکایی

تبدیل یگان های تکاوری سپاه به 
یگان های »ویژه« و »واکنش سریع«

اواخر فروردین، نشست کارشناسی 
سوریه در تهران برگزار می شود

رسیدگی به صالحیت داوطلبان 
انتخابات شوراها از 17 فروردین

دفاتر 60 گانه اتحادیه جامعه اســامی دانشــجویان در نامه ای 
از حجت االسام رئیســی دعوت کردند تا با حضور خود به عنوان 
فردی مومن و انقابی در عرصه انتخابات دولت دوازدهم گام های 

مستحکمی در راستای آرمان های انقاب اسامی بردارد.
در این بخشی از این نامه آمده است: عزتمندی ملت شریف ایران 
در گرو تفکر و فعالیت انقابی اســت. لذا این تشــکل دانشجویی 
انقابی از حضرتعالی به عنوان فردی مومــن و انقابی دعوت به 
عمل می آورد تا با حضورتان در عرصــه انتخابات دولت دوازدهم 
گام های مســتحکمی در راســتای آرمان های انقاب اســامی 

برداشته شود. 

محســن رضایی،  دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با انتشار 
یادداشتی در اینستاگرام شــخصی خود در واکنش به اظهارنظر 
فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی نوشــت: آقای وتل، فرمانده 
مرکزی نیروهای آمریکایی با طــرح اتهاماتی تکراری علیه ایران، 
خواســتار اقدام نظامی برای توقف فعالیت های کشورمان شده 
است. در پاسخ به این نظامی امریکایی باید گفت که فعالیت های 
ایران در خلیج فارس و منطقه برای حفظ امنیت و صلح است. شما 
جلو دخالتهای نامشروع متحدان خود درمنطقه را بگیرید و مانع 
مردم کشی آنها شوید. مراقب باشــید پوست خربزه زیر پای شما 

نیندازند و تجربه اقای بوش درجنگ افروزی را هم از یاد نبرید.
بدانید ایران، عراق یا افغانســتان نیســت و هرنــوع ماجراجویی 

پشیمانی برای شما خواهد داشت.

سردار عبداهلل عراقی جانشــین فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره 
میزان آمادگی رزمی نزسا در مقابل تهدیدات گفت: نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقاب اســامی همراه با سایر قوای مسلح وظیفه 
دفاع از امنیت پایدار کشور جمهوری اسامی ایران را دارد. براساس 
مسئولیت هایی که به نیروی زمینی سپاه واگذار کردند، ماموریت 
حضور در مرزهای جنوب شرق، شمالشرق، شمالغرب و بخشی از 
جنوب غرب را به ما ســپرده اند. وی افزود:  به فضل خدا با توجه به 
آمادگی هایی که نیروی زمینی داشــته، نیروهای واکنش سریعی 
داریم که ابتدا به صورت تکاور بودند ولی از یک سال پیش براساس 
منویات فرمانده معظم کل قوا، بنا بر این شده است که نیروهای ما به 
»نیروهای ویژه« تبدیل شوند، مانند یگان ویژه صابرین که ما از قبل  

این یگان را در اختیار داشتیم.

در پی توافقی که در نشست آســتانه 3 که در اواخر اسفند ماه 95 
در قزاقزستان برگزار شد، قرار شد نشست کارشناسی روند آستانه 
در تاریخ 29 و 30 فروردین ماه در تهران برگزار شود.همچنین دور 
چهارم نشست آستانه نیز در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ماه 96 در 
قزاقستان برگزار خواهد شد. در سه نشســت قبلی ریاست هیات 
ایران بر عهده حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی وزارت 
خارجه بوده است. در نشست آستانه نمایندگانی از سه کشور ایران، 
روسیه و ترکیه حضور دارند و آنها به نوعی بر موضوع آتش بس در 

سوریه نظارت می کنند و ضامن این موضوع هستند.

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: استعام داوطلبان پنجمین دوره 
شوراهای اسامی شهر و روســتا از مراجع ذی ربط در حال انجام 
اســت و از روز پنج شــنبه جاری- 17 فروردین ماه - رسیدگی به 
صاحیــت داوطلبان این انتخابــات در هیات هــای اجرایی آغاز 
می شــود. علی پورعلی مطلق افزود: هیات های اجرایی انتخابات 
شــوراهای اسامی شــهر و روســتا تا 23 فروردین ماه صاحیت 
داوطلبان را بررسی می کنند و پس از اعام نظر هیات های اجرایی، 
هیات های نظارت شهرستان و بخش از 25 تا 30 فروردین نظر خود 
را اعام خواهند کرد.دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان این که هیات 
های نظارت اول اردیبهشت ماه نتایج تایید صاحیت داوطلبان را 
به هیات های اجرایی اعام می کنند، گفت: فرمانداری ها نیز دوم 
اردیبهشت ماه نتایج بررســی صاحیت داوطلبان پنجمین دوره 
انتخابات شوراهای اسامی شــهر و روستا را به داوطلبان اعام می 
کنند و داوطلبان رد صاحیت شده می توانند تا ششم اردیبهشت 

ماه اعتراض خود را به هیات های نظارت باالدستی اعام کنند.

سیاست خارجهبرجامپارلمانانتخابات

نماینده ســابق مردم تهران در مجلــس گفت: نامزد 
نهایی و تیم همراهــش باید صاحب اعتقــاد و رفتار 

صحیح و دارای تخصص و تجربه الزم باشند.
علیرضا زاکانی نماینده ســابق مردم تهران در مجلس 
شورای اسامی، با اشــاره به روند و لزوم  شکل گیری 
جبهه مردمی نیروهای انقــاب و نقش این جبهه در 
اتحاد و انسجام نیروهای انقابی، گفت: تشکیل جبهه 
مردمی نیروهای انقاب اســامی کار خوبی است لذا 
امیدوارم نیروهای انقابی در راه نکات متعالی که بیان 

کردند حرکت کنند و در این راه موفق شوند.
 وی با اشــاره به ویژگــی نامزد نهایــی جبهه مردمی 
نیروهای انقاب و تیمی که قرار اســت کنار این نامزد 
معرفی شود، تصریح کرد: نامزد نهایی و تیم همراهش 
باید صاحــب اعتقاد و رفتار صحیــح، دارای تخصص، 
تجربه الزم و به طور کلی توانایی کار کردن را داشــته 
باشند. زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  آیا در 
انتخابات آینده شــانس پیروزی برای نامزد نهایی این 
جبهه قائل هســتید با خیر؟، گفت: انشاءاهلل،  شانس 

پیروزی متصور هستم.

حســینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور 
در دیــدار با معاون نخســت وزیر مجارســتان گفت: 
خوشبختانه با تشکیل نشســت کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشور، چشــم انداز و آینده خوبی را برای 
روابط ایران و مجارســتان می بینیم. امیــری افزود: 
جمهوری اســامی ایران به همه تعهدات بین المللی 
خود پایبند اســت و ما امیدواریم که دیگر کشورها هم 
به تعهدات شان پایبند باشــند، چرا که برخی کشورها 
هنــوز در راه اجرای برجام ســنگ انــدازی می کنند 
که این گونه عهدشــکنی ها مطمئنا بــه نفع جامعه 
بین المللی نیســت. وی گفت: ما انتظــار داریم دولت 
مجارستان هم در سطح ملی و هم در اتحادیه اروپا و هم 
درسطح بین المللی از نفوذ خود استفاده کند تا تعهدات 
بین المللی از جمله در قالب برجام بطور کامل اجرایی 
شود. ژولت شمین معاون نخست وزیر مجارستان روز 
شــنبه در راس هیاتی وارد تهران شــده است، وی در 
دیدار با حســینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس 
جمهور، بــر آمادگی کشــورش برای توســعه روابط 

دوجانبه در همه زمینه ها با ایران تاکید کرد.

علیرضا زاکانی:

نامزد نهایی جمنا باید دارای 
تخصص و تجربه الزم باشد

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

برخی کشورها هنوز در راه 
برجام سنگ اندازی می کنند

حمیدرضا حاجی بابایی:

تا این دولت هست، الیحه 
ساماندهی حقوق ها نمی آید

سفیر ایران در پاکستان :

اعالم بی اعتمادی ایران به حضور 
مقام پاکستانی در ائتالف سعودی

حمیدرضا حاجــی بابایی رئیس کمیســیون تلفیق 
برنامه ششم توسعه با اشــاره به حذف ماده 3۸ الیحه 
برنامه ششم توسعه )تعیین سقف برای حقوق مدیران 
و مقامات( در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پاسخ 
به این ســوال که بعد از این چه باید کرد، اظهار داشت: 
من دیگر اراده محکمی برای ساماندهی این مسئله، نه 
در دولت و نه در مجلس مشاهده نمی کنم. وی در عین 
حال افزود: البته اراده ای در مجلس وجود داشــت، اما 
وقتی ماده 3۸ برنامه ششم توســعه که با آن قدرت و 
صابت تنظیم وتصویب شد، از ســوی مجمع حذف 
شد، حاال اگر قرار باشــد برای ساماندهی این حقوق ها 
طرحی از سوی مجلس داده شــود این طرح استحکام 
کافی نخواهد داشت. حاجی بابایی افزود: از سوی دیگر، 
شــخصا معتقدم حداقل در این دولت الیحه ای برای 
ســاماندهی حقوق ها داده نخواهد شد؛ یعنی معتقدم 
حتــی الیحه دائمی شــدن قانون مدیریــت خدمات 
کشــوری هم تا زمانی که این دولت ســر کار است، به 

مجلس نخواهد آمد؛ مگر آنکه خاف آن اثبات شود.

سفیر ایران در پاکســتان گفت: ایران به صورت رسمی 
بی اعتمادی خود را نســبت به پذیرفته شــدن رهبری 
ائتاف نظامی عربســتان توســط فرمانده سابق ارتش 
پاکستان را اعام کرد. مهدی هنردوست گفت: با اینکه 
مقامات اســام آباد بارها قبل از پذیرفتن رهبری ائتاف 
عربســتان با مقامات تهران ارتباط برقــرار کرده اند اما 
بی اعتمادی در ایــن زمینه ادامــه دارد. وی افزود: ایران 
نمی تواند به ائتاف نظامی عربســتان بپیوندد و همین 
موضوع برای اثبات بی اعتمادی تهران نسبت به تشکیل 
چنین ائتافی کافی است. هنردوست تأکید کرد: البته 
پیشنهادی برای پیوستن ایران به ائتاف نظامی عربستان 
مطرح نشده اما اگر هم چنین موضوعی مطرح شود قابل 
پذیرش نیست. در نوامبر ســال 2016 بعد از بازنشسته 
شدن »راحیل شریف« فرمانده ســابق ارتش پاکستان 
موضوع رهبری ائتاف نظامی عربستان توسط وی مطرح 
شد. برخی احزاب سیاســی پاکستان به شدت با رهبری 
ائتاف سعودی توســط راحیل شریف مخالفت کردند و 

این موضوع بارها در مجلس ملی این کشور مطرح شد.

عکس روز

ششمین نشست اعضای شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای 
انقاب اسامی عصر روز 13 فروردین به ریاست حجت االسام 
والمســلمین محمد حســن رحیمیان برگزار شــد. به گزارش 
خبرگزاری مهــر به نقل از صدا و ســیما در این جلســه درباره 
جزئیات مجمع دوم جبهــه در 17 فروردیــن تصمیمات الزم 
اتخاذ شــد. دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقاب 
اســامی روز پنجشــنبه 17 فروردین با حضور نامزدهای این 

جبهه در مجتمع فرهنگی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

اخبار

سیزده به در »جمنا«یی ها
بین الملل

حجت االســام والمســلمین دکتر حســن روحانی دیروز 
دوشــنبه در دیدار نوروزی با جمعی از کارگــزاران نظام  و 
مدیران دستگاه های مختلف اجرایی کشور، تولید را مقدمه 
ای برای اشتغال و رشد اقتصادی دانست و  گفت: تاش برای 
تولید اشتغالزا در کشور وظیفه ای دینی ، ملی و انقابی است 
و هدفگذاری دولت در سال جدید، اشتغال باالی 700 هزار 

نفری است .
دکتر روحانی در این دیدار که در دفتر رییس جمهور برگزار 
شــد؛ با آرزوی ســالی توام با رفاه عمومی ، اشتغال جوانان، 
امنیت و رشــد و شــکوفایی در همه زمینه های اقتصادی، 
اجتماعی ، فرهنگــی و سیاســی ، گفت: اشــتغال یکی از 
مهمترین مسایل اقتصادی، اجتماعی و امنیت آفرین کشور 
است و اگر مردم احساس کنند اشتغال در مسیر درستی قرار 
گرفته ، امید و آرامش عمومی در جامعه افزایش خواهد یافت. 
رییس جمهور به تاش های دولت در عرصه اشــتغال اشاره 
کرد و با بیان اینکه در دنیا طی ســال های گذشته تنها چند 
کشور بوده اند که توانسته اند اشــتغال باالی 600 هزار نفر 
ایجاد کنند ،  گفت: درسال گذشــته به طور میانگین موفق 
شدیم 700 هزار اشــتغال ایجاد کنیم اما باید برای باال بردن 
این رقم با توجه به آمار انباشته شده متقاضیان کار، تاش ها 

مضاعف شود.

دکتر روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود، تراز مثبت 
تجاری ،تورم تــک رقمی و خــروج از رکــود ، تقویت روند 
اشتغالزایی، جذب ســرمایه خارجی ، نوسازی صنایع حمل 
و نقل هوایی، ریلی و جاده ای و فعال کــردن 24 هزار واحد 
صنعتی در کشور را از دســتاوردهای دولت یازدهم برشمرد  
و با اشــاره به نقش ارزنــده برجام در تحقق بخشــی از این 
دستاوردها گفت: هدف ما در برجام این بود که سایه تهدید را 
از سر کشور برداریم و همچنین زنجیر تحریم های ظالمانه و 
تحمیلی را پاره کنیم که همه اینها در سایه کمکهای خداوند، 
هدایت های مقام معظم رهبری و حمایت های مردم تحقق 
یافت. رییس جمهور همچنین ایجــاد امنیت برای مردم در 
زمینه سامت، بهداشــت و درمان را از دیگر توفیقات دولت 
یازدهم دانست و گفت: تحوالت گسترده در حوزه بهداشت 
و درمــان، افزایش و ایجاد تخت های بیمارســتانی در نقاط 
مختلف کشور، تسهیل در دسترسی به داروهای گوناگون و 
اجرای طرح بیمه سامت از دســتاوردهای پر افتخار دولت 

تدبیر و امید است.
دکتر روحانی اظهارداشت: ما برای نخســتین سال از زمان 
تصویب سند چشم انداز 20 ســاله جمهوری اسامی ایران، 
به رشــد ۸ درصدی در سال 95 دســت یافتیم و این تحقق 

آرزویی 12 سال در این عرصه بود.

رییس جمهور، آسیب ناپذیری در برابر فشارهای خارجی را  
از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: خودکفایی 
در عرصه تولید گندم و تامین مــواد غذایی ، تامین گاز مورد 
نیاز کشــور و افزایش صادرات نفت و میعانات نفتی ، تاش 

هایی در عرصه اقتصاد مقاومتی بود.
دکتر روحانی افزود: عده ای تــاش دارند حقایق را معکوس 
جلوه دهند و فکر می کنند با وارونــه کردن حقایق به دولت 
ضربه می زنند، اما این اقدام مردم را مایوس و ناامید می کند 

که ضربه  به نظام ، کشور و ملت است .
رییس جمهور تصریح کرد: باید واقعیــات را به مردم گفت و 
شرایطی سالم، شفاف و رقابتی را ایجاد کنیم تا مردم بتوانند 

انتخاب درستی انجام دهند.
دکتــر روحانی همچنین با اشــاره به اینکه منشــور حقوق 
شــهروندی ســندی مهم و جامع برای توســعه سیاسی و 
فرهنگی و مایه امیدواری نســل جوان به آینده کشور است، 
بر ضرورت همدلی و تاش همه مسئوالن برای اجرای دقیق 

مفاد این منشور تاکید کرد.
رییس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان خــود به دو 
انتخابات مهم و سرنوشت ساز اردیبهشــت ماه اشاره کرد و 
گفت: در انتخابات پیش رو ، آنچه مهم است حضور حداکثری 
مردم در پای صندوق های رای و  تشویق همگان به رای دادن 
است. دکتر روحانی تصریح کرد: مایوس کردن مردم از حضور 
در پای صندوق های رای حرکت در مســیر دشــمنان ملت 
است و مردم بدانند سرنوشت کشــور با نتیجه صندوق آراء 
رقم می خورد و حضور آنان در انتخابات، برای عظمت کشور 

بسیار اهمیت دارد.
رییس جمهور، انتخابات را کلید جمهوریت و مردمساالری 
و از مبانی مشــروعیت برشــمرد و گفت: جمهوری اسامی 
ایران متکی به رای مردم و انتخابات است و اهداف بلند ملت 
و کشور از این طریق محقق می شــود. دکتر روحانی با اشاره 
به نقش و اهمیت حضور پرشــور و باشکوه مردم در انتخابات 
در تقویت جایگاه کشــور در عرصه بین المللی اظهارداشت: 
ما دنبال برگزاری انتخاباتی پرشــور، باشکوه و توام با اخاق 
و رقابت در کشور هستیم و خواهان انتخاباتی  همانند برخی 

کشورها که با بداخاقی و تخریب مواجه بود، نیستیم.
رییس جمهور با اشاره به اینکه باید نتیجه صندوق های رای، 
شکوفایی اهداف مورد نظر ملت ایران باشــد و  همه قوا باید 
دست به دست هم دهند و حضور حداکثری توام با اخاق و 
راستگویی را در انتخابات پیش رو رقم بزنند، گفت: رشد نظام 
در سایه مشــارکت مردم و صندوق های آراء است و ضروری 
است که همگان مردم را به حضور فعالتر و حداکثری در پای 
صندوق های رای تشــویق کنند و  مردم نیز باید همیشه به 
صندوق های رای امید داشته باشند و اگر مایوس شوند و این 

امید قطع شود، پایان مردمساالری و دمکراسی است.

دانشجو: منابع عربی گزارش دادند که دادگاه عالی مصر 
صحت توافقنامه میان ریاض و قاهره درباره واگذاری دو 
جزیره تیران و صنافیر به عربســتان را که سال گذشته 
امضا کرده بودند، تایید کرد.این در حالی است که شبکه 
خبری الجزیره دیروز )دوشنبه( گزارش داد: دادگاه اداری 
مصر در ماه ژانویه گذشــته با واگذاری دو جزیره تیران و 
صنافیر به عربستان مخالفت کرده بود؛ این دادگاه تاکید 
داشت که دو جزیره تیران و صنافیر متعلق به مصر است 
و در حکمی که صادر کرد توافقنامه ترســیم مرزی آبی 
بین مصر و عربستان را باطل اعام نمود و احمد الشاذلی 
رئیــس دادگاه مصر نیز دلیل حکم ابطــال توافقنامه را 
حاکمیت مصر بر دو جزیره مذکور خوانده بود.توافقنامه 
واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر در هنگام سفر سلمان 
بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به قاهره در آوریل 2016 
میادی صورت گرفت.دولت مصــر از امضای توافقنامه 
واگذاری دو جزیره به عربستان دفاع و اعام کرده بود که 
دو جزیره تیران و صنافیر در ورودی بندر عقبه واقع شده 
و از ســال 1950 و بنا به درخواست عبدالعزیز آل سعود 

پادشاه عربستان تنها تحت حفاظت مصر بوده است.

خبرگزاری بحریــن )بنا( به نقــل از »محمد القائد« 
رئیس اجرایی نهــاد اطاعات و دولــت الکترونیک 
بحریــن گــزارش داد که اتبــاع کشــورهای عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس که مقیــم بحرین و 
یا ســرمایه گذار در این کشور هســتند، شناسنامه 
بحرینی دریافــت می کنند. وی هــدف از این اقدام 
را افزایش همــکاری و روابط برادرانــه بین بحرین و 
کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس و 
فرصتی برای جذب سرمایه ها در بحرین و تسهیل در 

امر اجرای معامات در این کشور برشمرد.
اعطای شناســنامه بحرینی به اتباع کشورهای عربی 
مقیم بحریــن در حالی صــورت می گیــرد که این 
کشور شــمار زیادی از فعاالن سیاســی و معارضان 
را لغو تابعیت کرده اســت که از جمله بارزترین این 
شــخصیت ها آیت اهلل عیســی قاســم رهبر معنوی 
انقاب بحرین اســت که دولت این کشــور ســال 
گذشــته حکم لغو تابعیت وی را صــادر کرد و اخیرا 
نیز تابعیت شــیخ »عبداهلل الدقاق« نماینده وی در 

ایران را لغو کرد.

توافقنامه واگذاری جزایر 
مصری به عربستان تایید شد

شناسنامه بحرینی برای اتباع 
کشورهای شورای همکاری

هدف ما در برجام 
این بود که سایه 
تهدید را از سر 

کشور برداریم و 
همچنین زنجیر 

تحریم های 
ظالمانه و تحمیلی 

را پاره کنیم

کافه سیاست

رییس جمهور، همه کارگزاران نظام و مدیران دستگاههای اجرایی را به تالشی فراگیر برای تولید و اشتغال در 
کشور فرا خواند و تاکید کرد که در سایه یک تولید اشــتغال زا و پرشتاب قادر خواهیم بود به هر دو هدفی که 

رهبر معظم انقالب اسالمی در عرصه تولید و اشتغال برای سال جدید ترسیم کرده اند، دست یابیم.

 عصر ایران: ایرنا گــزارش داده بود رئیــس جمهور تونــس در دیدار با
 وزیر ارشاد، کشور ایران را تنها امید برای مقابله با اسرائیل توصیف و ابراز 
امیدواری کرده بود همه کشورهای عربی و اسامی در این رویارویی در 
کنار ایران قرار بگیرند. ریاســت جمهوری تونس ایــن بخش از گزارش 
 ایرنا را تکذیب کرده اســت. خبرگزاری رسمی تونس نوشت:سخنگوی

 ریاســت جمهوری تونس اعام کرد مطالب مطرح شده در سایت های 
ایرانی درباره ســخنان رئیس جمهور تونس در دیدار وزیر ارشــاد ایران 
 درباره اینکه ” ایران حامی جهان اسام در برابر رژیم صهیونیستی است ” 
با واقعیت همراه نبود. سخنگوی ریاســت جمهوری تونس افزود: در این 
دیدار درباره روابط همکاری میان دو کشــور و اهمیت اســتفاده ایران 
از خروج از انزوای بین المللی که دهه ها علیه این کشــور تحمیل شده 
صحبت شد. وی افزود: رئیس جمهور تونس در این دیدار خواستار تعامل  

ایران با کشورهای منطقه ای و بهبود روابط با کشورهای همسایه اش شد.

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
ای بی سی، مدعی شد: من با کشــورهای عربی و یا کشورهای منطقه 
خاورمیانه )غرب آسیا( در تماس هستم و آنها می گویند از اینکه می بینند 
که ما با ایران مقابله می کنیم خوشحال هستند. من با کشورهای مختلف 
در رابطه با سوریه صحبت کرده ام.ما درباره اینکه چگونه می توانیم نفوذ 
 ایران را در ســوریه بی اثر کنیم و از بین ببریم با هــم صحبت کرده ایم.

 وی افزود: ما الزم است که فشارها را بر روسیه و ایران افزایش دهیم.
به عنوان بخش های یک واقعیت الزم است که ما ایران را از سوریه بیرون 
کنیم. ما الزم است که نفوذ ایرانی ها را در آنجا از بین ببریم. ما قصد داریم 
که به تاش های خود ادامه دهیم تا روســیه بداند که ادامه حضور اسد 
در قدرت تا چه حد خطرناک است. هیلی در پاسخ به این سوال گوینده 
شبکه که پرسید: به نظر می رسد که در سخنان شما عمل دیده نمی شود 

و تنها حرف دیده می شود، گفت: نه این طور نیست. عمل هم وجود دارد.

تکذیب نقل قول ایرنا
 از رئیس جمهور تونس

باید نفوذ ایران را در سوریه 
از بین ببریم

دکتر روحانی در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران نظام و مدیران دستگاه ها:

تالش برای »تولید اشتغالزا«، وظیفه ای دینی، ملی و انقالبی
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پیشنهاد سردبیر:
 تاب آوری صنایع اصفهان در تهدید ارز ارزان

یادداشت

ســیدناصر موســوی الرگانی، نائب رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به بیانات 
مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکــه اثرات اجرای 
اقتصادمقاومتی در زندگی مردم دیده نمی شود، گفت: 
نتیجه اقتصاد مقاومتی باید در بهبود وضعیت معیشتی 
مشاهده شود،اما مردم تاکنون بهبود معیشت را در شرایط 

زندگی خود احساس نکردند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی،با بیان 
اینکه یکی از نتایج ملموس اقتصاد مقاومتی ایجاد رونق،به 
حرکت درآمدن چرخ تولید و ایجاد اشتغال است،افزود: 
متاسفانه در سال 95 علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری 
برای اجرای اقتصاد مقاومتی؛نه تنها اقتصاد کشور شاهد 

رونق نبود، بلکه از رکود خارج نشده است.
رییس مجمــع نماینــدگان اصفهان با اشــاره به اینکه 
بســیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیــت پایین 20تا 
30درصدی فعالیت می کنند،ادامه داد: قطعا یک بنگاه 
تولیدی و واحد صنعتی با 30درصد ظرفیت تولید ضرر 
بسیارسنگینی متحمل می شــود،چراکه ماشین آالتی 
که می توانند کاالی بیشــتری تولیــد کنند،با حداقل 
ظرفیت در حــال انجام فعالیــت هســتند. وی یادآور 
 شد:کاهش قدرت خرید مردم یکی از نتایج عدم اجرای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی اســت زیرا در صورت 
اجرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی وضعیت 
اقتصادی و معیشــتی مــردم بهبود مــی یافت.نایب 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، 
 تصریح کرد:معمــوال در پایان ســال کــه هزینه های 
خانــواده هــا چندبرابــر مــی شــود،کاهش قدرت 
خرید مــردم ، خانــواده هــا را دچار مشــکل می کند.
 مقام معظــم رهبری بــا نامگــذاری ســال 96 به نام

 اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشــتغال، روی موضوع توسعه 
اقتصادی کشور و رفع مشــکالت تاکید دارند. موسوی 
الرگانی ادامــه داد : باید پذیرفت در ســال 95 اقدامات 
عملی در زمینه  رفع مشــکالت اقتصادی انجام نشد به 
 دلیل اینکه اگر این مهم اجرایی می شــد اشتغالزایی با 
 رشد چشــمگیر و بخش تولید با رونق محسوس روبه رو 
مــی شــد.وی افــزود: مقــام معظــم رهبــری روی 
موضــوع جلوگیــری از واردات بی رویــه و همچنین 
مقابله بــا قاچــاق کاال تاکیــد دارند و اگر مســئوالن 
مطلــوب  عملکــرد  زمینــه  ایــن  در  اجرایــی 
 داشــته باشــند شــرایط برای رونــق تولیــد فراهم 

می شود که به اشتغال زایی منتهی می شود. 

رییس مجمع نمایندگان اصفهان:

نه رونق داریم نه از رکود
خارج شده ایم

با مسئوالن

در روزهایــی کــه نــوک پیــکان انتقــادات به ســمت 
 واردات بی رویــه اجنــاس مصرفی و ســرمایه ای اســت و

 مقام معظم رهبری نیز برای حمایت از تولید ملی، نام سال 
جدید را »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشــتغال« نام نهاده اند؛ 
بررسی ریشه ای بســیاری از مشکالت ســاختاری کشور 
ضروری اســت. نرخ ارز در طی همه این سال ها به طرز قابل 
لمسی سرکوب شده و این سرکوب باعث شده تا قیمت ارز 
نسبت به ارزش واقعی آن فاصله بگیرد و این شکاف با تزریق 
دالرهای نفتی )که در حقیقت ســهم آیندگان نیز هست( 

پر شود.
اعطای یارانه به واردات

روی دیگر سکه ســرکوب ارزی، اعطای یارانه بی زحمت به 
واردات است و دولت با ســرکوب هر روزه و هر ساله نرخ ارز 

و به بهانه کنترل تورم، تولید ملی را زمین گیر کرده است.
به معنای دیگر، با فاصله گرفتن قیمــت ارز از نرخ طبیعی 
و ذاتی خود، در طول زمان ســهم کاالی ایرانی در بازارهای 
 جهانی کوچک شــده و با نســبتی باالتر، بــه دلیل تورم 
دو رقمی داخلــی، هزینه های تولید افزایــش یافته اند که 
نتیجه این اتفاق، متورم شــدن بهای تمام شــده در کنار 

کاهش رقابت پذیری تولید ملی اســت. دولت ها همیشه با 
هدف حفظ بقای تولید ملی اقدام به اخــذ تعرفه از واردات 
می کنند اما در وضعیتی که تورم داخلی در طی ســه سال 
اخیر باالی 60 درصد بوده و نرخ ارز تنهــا بین 15 الی 20 
درصد رشــد کرده؛ عمال 40 درصد به کاالی خارجی یارانه 

اعطا شده و هرگونه تعرفه گذاری، بالاثر باقی مانده است.
وجود ابهام بزرگ در فعالیت های اقتصادی

بهرام ســبحانی نیز با تأیید این اشــکاالت، در گفت وگو با 
فارس گفــت: تولیدکننــده نمی تواند در هالــه ای از ابهام 
تصمیم گیری کنــد زیرا نــرخ ارز مهم تریــن مؤلفه برای 

فعالیت های تولیدی و بازرگانی است. 
وی همچنین تأکید کرد: همه فعاالن اقتصادی به این نتیجه 
رسیده اند که نرخ ارز باید تک نرخی باشد.مدیرعامل فوالد 
مبارکه تأکید کرد: بحث نرخ ارز شمشــیر دو لبه ای اســت 
که افراد مختلف با وجود نظرات متفاوت در یکسان ســازی 
آن اتفاق نظــر دارنــد و معتقدند که نرخ یکســان، منافع 

تولیدکننده و مصرف کننده را در پی خواهد داشت.
رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی اســتان اصفهان 
همچنین اظهار داشت: زمانی که کشور با تورم روبه روست، 

ثبات ارز همان بی ثباتی اســت و افزایش به یک باره قیمت 
ارز، مشکالت عدیده ای را به وجود خواهد آورد.

پایان رقابت پذیری با سرکوب ارز
 مصطفی رناسی نیز در گفت وگو با فارس در این رابطه گفت: 
آثار متفاوت نــرخ ارز برای بخش هــای مختلف اقتصادی 
موجب ایجاد انتظارات متفاوت می شود و بر همین اساس، 
مردم و واردکنندگان خواستار پایین بودن این نرخ هستند 
اما در نظر گرفتن، تولید، اشــتغال و صــادرات این بحث را 

پیچیده تر می کند. 
وی افزود: در تعیین وضعیــت نرخ ارز در ایــران، توجه به 
تجربه کشــورهای موفق دنیا و وضعیت تولید و صادرات در 

کشور، ضروری است.
نائب رییس اتاق بازرگانی اصفهــان تصریح کرد: طبق آمار 
رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در ســال 92، 35 درصد، در 
ســال 93، 15 درصد و  در ســال 94، 10 درصد و در سال 
95 نیز زیر 10 درصد اعالم شده است.رناسی اظهار داشت: 
مجموع این اعداد، عدد 70 درصد را نشــان می دهد و این 
یعنی بهای تمام شــده تولید، به طور متوسط در چهار سال 

اخیر 70 درصد رشد داشته است. 
وی سرکوب و تثبیت دستوری نرخ ارز را مانع رقابت پذیری 
دانست و افزود: با این روند، اثری از تولید باقی نخواهد ماند 
و اگر تولیدی صورت نگیرد، توسعه ای به وجود نخواهد آمد 

و به دنبال آن سرمایه گذاری داخلی و خارجی افت می کند.
معمای ارز ارزان و واردات کاالی چینی

ارز چند نرخی و سرکوب قیمت واقعی ارز تنها گریبان گیر 
صنایع مصرفی و بنگاه های کوچک و متوسط نظیر نساجی 
نشــده بلکه در ادامه راه مخرب خود، به صنایع مزیت دار و 

بزرگ مقیاس کشور نظیر فوالد نیز ضربه زده است. 
در طی ســال های 93 و 94، ریــزش قیمت های جهانی در 
کنار ســرکوب ارز و پایین ماندن تعرفــه واردات فوالد در 
کشور موجب شــد تا فوالدسازان چینی با اســتفاده از این 
 مزیت ها و همچنین با وجود پشتوانه یارانه تشویق صادرات 
15 درصدی دولت این کشور، بازار فوالد ایران را به تسخیر 
درآورده و بســیاری از بنگاه های فوالدی کشور را زمین گیر 

کنند.
 در حال حاضر نیــز افزایش قیمت جهانــی و بهبود نظام 
تعرفه ای موجب شــد تا بنگاه های باالدستی صنعت فوالد 
کشور مجدداً نفســی تازه کنند؛ اما ریشه اصلی تهدید این 
صنایع )ســرکوب ارزی( همچنان به قوت خود باقی است و 
هرگونه نوســان در بازارهای جهانی مجددا حیات صنعت 

فوالد را نشانه خواهد گرفت.

 بحث نرخ ارز،
 شمشیر دو لبه ای 

است که افراد 
مختلف با وجود 

نظرات متفاوت در 
یکسان سازی آن اتفاق 

نظر دارند و معتقدند 
که نرخ یکسان، 

منافع تولیدکننده و 
مصرف کننده را در پی 

خواهد داشت

سرکوب ارز، مانع تولید و اشتغال؛

تاب آوری صنایع اصفهان در تهدید ارز ارزان

ارز تک نرخی در مقام شعار اگرچه بارها توسط دولت های مختلف و مسووالن بانک مرکزی مورد استفاده قرار 
گرفته و از ابتدای سکان داری دولت یازدهم به عنوان وعده مهم اقتصادی دولت در کنار تورم تک رقمی مطرح 

شد؛ هنوز به وقوع نپیوسته و در برهه ای، 3 نرخی نیز شده است.

 تســنیم: یــک تحلیلگــر آمریکایی گفــت، شــبکه پرداخت 
بیتکوین می تواند بــه ایران کمــک کند تا اقتصــاد داخلی و 
 خارجی خود را توســعه دهد. وی افزود، این سیســتم می تواند 

»فرصت های شغلی زیادی« در سراسر این کشور ایجاد نماید.
جان اوبله اظهار داشــت: »من احتمال می دهم که در طی چند 
سال آینده چند صد میلیون یا شاید چند میلیارد دالر بیتکوین 
و آلتکوین وارد اقتصاد ایران شــود. این به خودی خود می تواند 
تاثیرات بســیار مثبتی برای بنگاه های اقتصادی داشته باشد و 

فرصت های شغلی فراوانی را در کل این کشور ایجاد کند.«
وی افزود، بیتکوین یک ارز دیجیتالی است که می توان از آن به 
عنوان یک سیســتم پرداخت هم استفاده کرد. این یک سیستم 
غیرمتمرکز اســت که سیستم حســابداری آن در هزاران رایانه 
در سراسر جهان نگهداری می شــود. این سیستم غیرمتمرکز 
کمک می کند تا تراکنش های بیتکوینی شــفاف باشد و برای 
 هر کسی که می خواهد به سیستم مراجعه کند و تراکنش های

 انجام شده را راستی آزمایی کند در دسترس باشد.
اوبله در ادامه گفــت، ده ها هزار بنگاه اقتصادی در کشــورهای 
مختلف هســتند که بیتکوین را به عنوان یک وســیله پرداخت 
پول کاالها و خدمات خریداری شده قبول دارند. اوبله در پاسخ 
به این ســوال که آیا می توان در معامالت بیــن المللی به جای 
دالر از بیتکوین اســتفاده کرد گفت، بله این امکان پذیر است. 
ارزش بازار ســرمایه فعلی بیتکوین حدود 20 هزار میلیون دالر 
اســت. اگر کشــورها شــروع به انجام مبادالت بزرگ از طریق 
این سیســتم کنند، این موجب افزایش قابل توجه تقاضا برای 
بیتکوین خواهد بود و ارزش ایــن ارز دیجیتالی را باالتر خواهد 

برد. اکنون قیمت یک بیتکوین حدود 1.150 دالر آمریکاست.

سازمان خصوصی ســازی در اولین مزایده ســال 96 خود، 77 
تخته فرش را روی میز فروش می گذارد. در اواین مزایده امسال 
سازمان خصوصی سازی، تعداد 77 تخته فرش به ارزش کل پایه 
10 میلیارد و 700 میلیون تومان روی میز فروش خواهد رفت.

بر اساس این گزارش؛ مبلغ ســپرده شرکت در مزایده این تعداد 
فرش، 321 میلیون ریال اعالم شــده است که به صورت نقد در 

روز 28 فروردین ماه جاری از طریق مزایده واگذار می شود.

در حالی که کل واردات کشور در ســال 95، از 43 میلیارد دالر 
عبور کرده، کشور چین همچنان بزرگترین صادرکننده کاال به 
کشور می باشد. بررســی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان 
میدهد، واردات کشور از مرز 43 میلیارد دالر عبور کرده و کشور 
چین با رقم 10/7میلیارد دالر همچنــان بزرگترین وارد کننده 
کاال به کشور می باشد. در این بین کشورهای امارات، جمهوری 
کره، ترکیه و آلمــان در رده های بعــدی قرار گرفتــه اند. این 
درحالی است که به غیر از این 5 کشور که سهم عمده واردات به 
آنها وابسته است سایر کشورها ســهم17/7 میلیاردی و کمتر از 

40 درصدی را در تجارت خارجی کشور دارند.

روزهای گذشــته تخم مرغ هایی در بازار مصرف مشــاهده شد 
 که تاریخ تولیدشــان مربوط بــه اردیبهشــت 1396 بود که در 
این باره ســید فرزاد طالکش، دبیر کانون سراسری انجمن های 
صنفی پرورش دهندگان مــرغ تخم گذار  به ایســنا گفت: این 
اقدام اشــتباه کارگران یک واحد تولیدی در پرینت تاریخ تولید 
تخم مرغ بوده اســت و ارتباطی به تقلب ندارد. وی افزود: اگر به 
عکس منتشر شــده دقت کنید متوجه می شوید که دقیقا تاریخ 
پنجم فروردین ماه به اشــتباه پنجم اردیبهشــت 1396 چاپ 
شــده اســت و اگر قرار بر تقلب بود تاریخ انقضای آن که دقیقا 
یک ماه است رعایت نمی شد و تخم مرغ های مورد نظر با تاریخ 
 انقضای بیشــتری به بازار عرضه می شدند. دبیر کانون سراسری 
انجمن های صنفی پرورش دهندگان مــرغ تخم گذار ادامه داد: 
علت این اشتباه کم سواد بودن کارگرهای واحدهای تولید تخم 
مرغ یا واحدهای سطح کار چاپ تاریخ تولید و مصرف بوده است.

با گذشت بیش از یک سال از اجرای توافق هسته ای، واردات نفت 
4 کشور اصلی وارد کننده نفت آسیایی از ایران در ماه فوریه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 58 درصد افزایش یافته است. بر اساس 
آمارهای دولتی ارائه شده توسط این کشورها و همچنین اطالعات 
رهگیری خطوط کشتیرانی، چهار کشــور چین، هند، ژاپن، و کره 
جنوبی در ماه فوریه در مجموع روزانه 2/01 میلیون بشکه از ایران 
نفت وارد کــرده اند. آمارهای آژانس بین المللی انرژی نشــان می 
دهد این میزان واردات نفت چهار کشــور از ایران باالترین میزان 
از ســال 2010 تا کنون محسوب می شــود. ایران از اجرای توافق 
کاهش عرضه نفــت 30 نوامبر اوپک که بر اســاس آن اعضای این 
سازمان عرضه نفت خود را1/2 میلیون بشــکه در روز کاهش می 
دهند مستثنی شده اســت چرا که ایران مدعی است که به دنبال 

بازیابی سهم خود از بازار نفت پس از لغو تحریم های نفتی است.

بیتکوین فرصت های شغلی زیادی 
در ایران ایجاد می کند

 سازمان خصوصی سازی 
فرش فروش شد

چین، بزرگترین صادرکننده کاال به 
ایران

ماجرای عرضه تخم مرغ های تولید 
اردیبهشت!

افزایش 58 درصدی واردات نفت 
کشورهای آسیایی از ایران

 تســنیم: در کنار مــوج افزایــش قیمت مــواد غذایی در ســال 
جــاری، قیمت شــیر یکــی از تولید کننــدگان پرفــروش نیز در 
اولین روزهای ســال جــاری افزایش یافت.بر این اســاس شــیر 
 کم چــرب و پر چــرب بطری ایــن برنــد 200 تومان در هــر لیتر 
)946 میلی لیتر( گران شــد. قیمت هر لیتر شــیر از 2 هزار و 500 
تومان در نوع کم چرب و پرچرب خود افزایش یافت و به رقم 2 هزار 
و 700 تومان رســید. بنابراین گزارش این افزایش قیمت در حالی 
صورت می گیرد که در سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی 
از محصوالت لبنی بوده ایم که در برخی از موارد با برخورد ســازمان 
حمایت نیز روبه رو شــده  اســت. بنابراین گــزارش آخرین قیمت 
 مصوبی که برای هر لیتر شــیر بطری پرچرب در نظر گرفته شده بود 
2 هزار و 440 است که در ســال گذشــته 2 هزار و 500 تومان به 

فروش می رسید .

 تسنیم: رییس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات 
آن را اعالم کرد و گفت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ در مراکز 

خرده فروشی به 7300 تومان رسیده است.
مهدی یوســف خانی، رییس اتحادیه پرنده و ماهی ضمن اعالم نرخ 
جدید مرغ و انواع مشتقات آن در بازار، اظهارداشت: قیمت مرغ زنده 
4850 تومان، نرخ مرغ آماده طبخ درب کشتارگاه  )به صورت نقدی( 
6500 تومان، تحویل درب واحدهای صنفی )به صورت نقدی( 6650 
تومان و فــروش درب واحدهای صنفی 7300 تومان اســت.رییس 
اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: قیمت مرغ نسبت به 3 روز پیش 100 

تومان ارزان شده است.
وی اضافه کرد: همچنین نــرخ هرکیلوگرم ران مــرغ با کمر6500 
تومان، ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و 7300 تومان، ســینه 

بدون کتف 13000 تومان و سینه با کتف 12000تومان است.

شیر ۲۰۰ تومان
گران شد

قیمت مرغ به ۷3۰۰ تومان 
رسید

معاون صنعت وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
وضعیت قیمت گذاری خودرو در سال 96 گفت: با توجه 
به اینکه هنوز در قانون، خودرو جزو کاالهای انحصاری 
محسوب می شود، در سال 96 نیز شورای رقابت وظیفه 

قیمت گذاری خودرو را به عهده خواهد داشت.
محســن صالحی نیا ادامه داد: در فروردین ماه، شورای 
رقابت مانند هر سال بر اســاس شاخص هایی همچون 
تورم، قیمت ارز و قیمت مواد اولیه، قیمت خودرو های 
پر تیراژ را اعالم خواهد کرد. وی ادامه داد: سال گذشته 
وزارت صنعت در خواست داد که با توجه به شرایط بازار 
کشور دیگر بحث انحصار در خودرو موضوعیت ندارد و 
قرار شد این درخواست در شورای اقتصاد مورد بررسی 
قرار بگیرد. لذا با توجه به حساسیت موضوع، اتخاذ این 
تصمیم زمان بیشتری خواهد برد. وی در خصوص توقف 
خط تولید پراید در ســال آینده گفت: بــه طور حتم تا 
سال 97 تولید هیچ خودرویی متوقف نخواهد شد اما به 
خودروســازها اعالم کردیم که تا آن زمان فرصت دارند 
خودروهای تولیدی خود را از 57 پارامتر اســتاندارد به 
81 پارامتر برسانند و اگر این موارد را رعایت نکنند، خط 

تولید آنها متوقف خواهد شد.

 مهر: نقدینگی چند ماهی اســت که اوج گرفته اســت و برخی بیم این را دارند 
که نقدینگی حبس شده، وارد اقتصاد شــود و دولت هم، ابزاری برای کنترل آن 
نداشته باشد؛ حال باید دید قطار نقدینگی96 کجا می ایستد؟ جزئیات آخرین 
گزارش بانک مرکزی از پایه پولــی حکایت از 1722.3 هــزار میلیارد ریال در 
دی 95 دارد که بر این اســاس، خالــص دارایی های خارجی ایــن بانک را رقم 
1881.6 هزار میلیارد ریال به ثبت رسانده است. در این میان برخی کارشناسان 

و صاحب نظران بیم این را دارند که روند فزاینده نقدینگــی برای اقتصاد ایران 
دردسرساز شده و به خصوص در بحبوحه ای که دولت، در حال انتقال قدرت به 
همتای بعدی اش است، اقتصاد کشــور را در مسیری خطرناک قرار دهد. برخی 
هراس این را دارند که نقدینگی حبس شــده وارد اقتصاد شــود و دولت ابزاری 
برای کنترل آن نداشته باشــد. به خصوص اینکه، وزنه نداشتن ابزار مناسب در 
این رابطه، بر سایر سناریوها می چربد و به اعتقاد بسیاری، این ابزار هم اکنون در 
اختیار دولت قرار ندارد که سیل ویرانگر نقدینگی را به موقع، مدیریت کرده و از 
تخریب اقتصاد ایران، به واسطه آن جلوگیری کند. به هرحال نقدینگی و آثار و 

تبعات آن برای سال 96، موضوعی است که از هم اکنون، بسیاری نسبت به آن 
هشدار می دهند و می گویند که دولت باید برای آن، سناریوی منسجمی داشته 
باشد؛ اگرچه ظواهر امر، چنین چیزی را نشان نمی دهد و اتفاقا، رفتارهای دولتی 
خود این شائبه را بوجود آورده که دولت، برای کنترل نقدینگی نه برنامه خاصی 
دارد و نه چندان عالقمند به انضباط پولی و مالی گذشته است. به هرحال، او هم 
اکنون رقبایی در عرصه سیاسی دارد که باید برای توفیق مجدد در انتخابات، آنها 
را لحاظ کرد و با برخی وعده و وعیدهای شاید تورم زا و کمک کننده به افزایش 
نقدینگی، ادامه مسیر کوتاه خود را هم داشته باشد. به هرحال، اکنون مشخص 

نیست که قطار نقدینگی در سال 96 در کدام ایستگاه خواهد ایستاد، اما آخرین 
آمارهایی که دولت از حجم نقدینگی، ضرایب فزاینده پولی و پایه پولی منتشر 
کرده، روند چندان مطلوبی به چشم نمی خورد و نقدینگی، در مسیر افزایش قرار 
گرفته اســت. در این میان، عوامل موثر در تغییر پایه پولی را خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات 
بانک مرکزی از بانک ها و خالص سایر اقالم بانک مرکزی تشکیل می دهند که بر 
اساس آخرین آمار به ثبت رســیده، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در این 

ماه به 1881.6 هزار میلیارد ریال رسیده است.

مدیرکل دفتر ســرمایه گــذاری خارجــی گفت: در 
 ســال 1395 بیش از 9 میلیارد دالر توســط هیئت 
سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری خارجی در کشور 

مصوب شده است. 
احمــد جمالــی ادامــه داد: بعــد از برجــام بیش از 
13 میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری خارجی مصوب 
در استان ها داشــته  ایم که هیئت ســرمایه گذاری 
خارجــی تصویــب کــرده اســت.  مدیــرکل دفتر 
ســرمایه گــذاری خارجــی وزارت اقتصــاد یکــی 
از اهــداف دولت تدبیــر و امیــد را تمرکــز زدایی و 
 توســعه پایدار دانســت و افزود: طی 11 ماه گذشته،

5200 فرصت ســرمایه گذاری خارجــی در تمامی 
استان ها شناسایی شــده که در این بین 825 فرصت 
نهایی را به ســرمایه گذاران خارجی معرفی کرده ایم. 
جمالی با بیان اینکه در گذشــته ســه یا چهار استان 
کشور در زمینه ســرمایه گذاری خارجی مدنظر بود، 
تصریح کرد: خوشــبختانه بعد از برجــام این نگاه نیز 
تغییر کرد و هــم اکنون ســرمایه گذاری خارجی در 
28 استان کشور در حال انجام اســت و این امر بیانگر 

ظرفیت های باالی سراسر ایران است.  

معاون صنعت وزیر صنعت، معدن و تجارت:

تولید هیچ خودرویی تا سال 
9۷ متوقف نمی شود

قطار نقدینگی9۶ کجا می ایستد؟

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی خبر داد:

تصویب 9میلیارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی در کشور

سرمایه گذاریبسیج دانشجوییصنعت
مسئول سازندگی بسیج دانشجویی اصفهان:

اقتصاد مقاومتی، محور فعالیت 
گروه های جهادی است

معاون وزیر جهادکشاورزی:

موقعیت خوبی برای صادرات 
گندم فراهم شده است

مسئول سازندگی و کارآمدســازی بسیج دانشجویی استان 
اصفهان درباره اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم در 
ایام نوروز 96 اظهار داشــت: 235 نفر از دانشجویان استان 
اصفهان در قالب 5 گروه جهادی در ایام عید نوروز امســال 
به مناطق محروم استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، 
فارس، کهکیلویه و بویر احمد و حاشــیه شهر اصفهان اعزام 

شدند. 
رســول اکبری با بیان اینکه این گروه ها از 16 اســفند سال 
گذشته لغایت 12 فروردین اعزام می شوند، افزود: گروه های 
اعزامی از دانشــگاه آزاد اسالمی فالورجان، دانشگاه صنعتی 
اصفهان، دانشگاه امیرالمؤمنین )ع( شاهین شهر و دانشگاه 
امین فوالدشهر هستند. مسئول ســازندگی و کارآمدسازی 
بســیج دانشــجویی اســتان اصفهان تصریح کرد: هر ساله 
این گروه های جهادی عــالوه بر فعالیت هــای عمرانی، به 
فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و پزشکی با هدف محرومیت 

زدایی می پردازند. 
اکبری خاطرنشان کرد: موضوع آســیب شناسی اجتماعی 
و همچنین موضوع اقتصاد مقاومتی با هدف توانمندســازی 
روستاییان در رشــته های قالی بافی و کارهای دستی مورد 

تأکید گروه های جهادی دانشجویی در مناطق محروم است.

 معــاون وزیــر جهادکشــاورزی از صــادرات حدود 
250 هزارتــن آرد و گندم خبر داد و گفت: در ســال 
جــاری خودکفایی در تولیــد و نیز صــادرات گندم 
اســتمرار می یابد. علی قنبری با بیــان اینکه ما مجوز 
صادرات 3 میلیــون تــن گنــدم و فرآورده های آن 
مانند آرد را از ســتاد تنظیم بازار دریافــت کرده ایم، 
اظهارداشــت: در حال رایزنی با کشــورهای منطقه و 
همسایه در این زمینه هستیم ضمن اینکه متقاضیان 
زیادی برای خرید آرد و گندم ایرانی وجود دارند. وی با 
اشاره به اینکه فعال برای صادرات حدود 250 هزارتن 
آرد و گندم از طریق بورس، قرارداد بســته شده است، 
گفــت: توافقات در ایــن زمینه انجام شــده و معامله 
صورت گرفته است. قنبری همچنین از مذاکره با عراق 
برای صادرات حدود 600 هزارتن گندم به این کشور 

خبر داد.
وی تصریح کــرد: تقاضــا در این زمینه زیاد اســت، 
محدودیتی هم وجود ندارد و ما تا اواســط ســال 96 
می توانیم این صادرات را انجام دهیم؛ بنده فکر می کنم 
فرصت و موقعیت مناســبی برای کشورمان در زمینه 

صادرات گندم فراهم شده است.

جهاد کشاورزی

وز
ل ر

سوا

؟

نقل قول روز

تازه های روز

کافه اقتصاد
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پیشنهاد سر دبیر: 
پایتخت کهن »جاده ابریشم« در چین کشف شد

ایرانسرا

بوم گردی

 

ایمنا: پل های تاریخی اصفهان، پل هایی هستند که هویت 
هر نســل را به نســل پیش از خود گره می زند و از دیرباز 
تاکنون شاهد خروش زاینده رود و دوران خموشی آن بوده 
اند. در این نوشــتار مروری بر پل هــای تاریخی اصفهان و 

پیشینه تاریخی آنها هستیم.

پل مارنان
»پل مارنــان« در اصل »ماربیــن« نام داشــته  که کلمه 
»ماربین« نیز دگرگون شده »مهربین« از فرهنگ اوستایی 
است و چون قرن ها قبل از ظهور زرتشت، معبد مهرپرستان 
بر فراز آتشــگاه از تمام روســتاهای اطراف آن مشــاهده 
می شده  اســت، نام این بلوک نیز مهربین بوده که در زبان 
پهلوی ساسانی به »ماربین« در دوره ساسانیان و به دنبال 
آن در طول مدت ۱۵ قرن تاریخ اســامی ایران، پیوسته با 
همین نام شناخته شده  اســت. پل مارنان نیز وجود داشته 
و واسطه اتصال دو ســاحل شــمالی و جنوبی رودخانه در 
غربی ترین قســمت شهر اصفهان بوده  اســت و روستاهای 
ماربین از طریق پــل مارنان)پل ماربانــان و پل ماربین( به 
روســتاهای مقابل آن در ســاحل جنوبی رود خانه متصل 
می شده است. شکل امروزی پل مارنان با نمای ساختمانی 
آن در عصــر صفویه تغییــری نکرده ولــی تعمیرات مکرر 
داشته  اســت. پل مارنان در ســمت غرب اصفهان، بزرگراه 
خیام، بین پل فلزی و پل وحید یا به عبارتی انتهای بوستان 
سعدی قرار دارد و اتصال دهنده دو ساحل شمالی و جنوبی 
رودخانه زاینده رود در غربی ترین قســمت شــهر اصفهان 

است. 

سی  و سه پل
»سی و سه پل« یا »پل ا...  وردی خان« شــاهکاری از آثار 
دوره شاه عباس یکم صفوی اســت که به هزینه و بازبینی 
سردار سرشــناس او، ا...  وردی خان بنا شده  است. نام های 
دیگر این پل »ســی و سه پل« و »پل ســی و سه چشمه« 
و »پل چهاربــاغ« و »پل جلفا« و »پل زاینده رود« اســت. 
تاریخ بنای این پل را شــیخ علی نقی کمره ای شاعر زمان 
شــاه عباس در شــعری به گونه ماده تاریخ، ســال ۱۰۰۵ 
هجری به حساب آورده  اســت و این سال، درست هم زمان 
با روزهایی است که خیابان بی همتای چهارباغ هم ساخته 
شــده  اســت. این پل ۲۹۵ متر درازا و ۱۴ متر پهنا دارد و 
درازترین پل زاینده رود است. در کتاب های تاریخی نوشته 
شــده که اوایل، سی وسه پل ۴۰ دهانه داشــته که به مرور 
زمان و خرابی هایی که به وجود آمــد، تبدیل به ۳۳ دهانه 
شده است. بعضی از گرجی تبارها اعتقاد دارند چون حروف 
الفبای گرجی ۳۳ عدد است و ا... وردی خان گرجی بوده به 
این دلیل سی و ســه پل ۳۳ دهانه دارد، البته این نطریه را 
بیشتر کارشناسان و محقیقن رد کرده اند و عدد ۱۰۰ و سی 

سه را مربوط به آناهیتا می دانند. 

پل جوئی
»پل جوئی« کــه به آن »پل چوبی« نیــز می گویند، پلی با 
عرض کم و طول ۱۴۷ متر در شــهر اصفهــان میان دو پل 
اهلل وردی خان و پل خواجو قرار دارد. این پل به دستور شاه 
عباس اول در سال ۱۰۶۵ قمری به منظور ارتباط باغ های 
سلطنتی در ساحل شــمالی و جنوبی رودخانه زاینده رود 

بنا گردید. وجه تســمیه آن به جویی، به مناســبت جوی 
کوچک ظریفی از سنگ پارســی بود که بر پل تعبیه شده 
بود و متأســفانه در حال حاضر این جوی آب پر شده است. 
البته در برخی کتــب از این پل با نام »پل ســعادت آباد«، 
»پل هفت دســت« و »پل دریاچه« یاد شده است. ارتباط 
باغ های سلطنتی دو ساحل شــمالی و جنوبی رودخانه با 
باغ های وسیع سعادت آباد، و بناهای باشکوه هفت دست، 
آئینه خانه، کشــکول و نمکدان برقرار می ســاخت و محل 
عبور خانواده شاه صفوی، امرا، اشراف، مهمان ها و سفیرانی 
بود که اجازه ماقات با شــاه عباس دوم را می یافتند. البته 
در زبان عامیانه برخــی از مردمان اصفهان بــه غلط به پل 
چوبی نیز عنوان می شود اما در ســاختمان این پل، چوبی 
به کار نرفته اســت. پل جوئی که با پهنایی کــم و درازای 
نزدیک ۱۴۷ متر بر بســتر زاینده رود ساخته شده  است، از 
سازه های دوره شاه عباس دوم در سال ۱۰۶۵ هجری است. 
پل جویی از لحاظ معمــاری دارای ۲۱ دهانه طاق جناغی 

شکل، دو اتاقک و آب برهای مثلثی می باشد. 
پل خواجو

»پل خواجو« در شهر اصفهان و بر روی رودخانه زاینده رود 
در شرق سی و ســه پل قرار دارد. این پل را »پل شاهی« و 
»بابا رکن الدین« و »شــیراز« و »حسن آباد« هم نامیده اند 
ولی به ســبب قرار گرفتن در محله خواجو بــه پل خواجو 
شــهرت یافته اســت. پل خواجو از بناهای شاه عباس دوم 
صفوی است و در سال ۱۰۶۰ هجری قمری بنا شده  است. 
درازای پل ۱۳۳ متر و پهنای آن ۱۲ متر اســت. پل خواجو 
به دلیل معماری و تزئینات کاشیکاری آن، از دیگر پل های 
زاینده رود مشهورتر است. این پل که در دوران صفوی یکی 
از زیباترین پل های جهان به شــمار می رفــت، بیش تر به 

منزله سد و بند بوده  است. 

پل شهرستان
بــا  شهرســتان«  »پــل 
نام هــای »پل جــی« یا 
»پــل جســر حســین«، 
قدیمی ترین پــل اصفهان 
بر روی رودخانه زاینده رود 
اســت که در ۴ کیلومتری 
شــرق اصفهــان در بلوار 
سلمان فارسی قرار گرفته  
اســت. این پــل در زمان 
ساسانیان احداث شد و در 
زمان دیلمیان و سلجوقیان 
و مرمت شــده  اســت، پل 
شهرستان را یک پل جنگی 
و نظامی می داننــد که از 
نظر معمــاری و قدمت در 
مجموعه پــل های قدیمی 
ایران فقط پل دزفول و پل 
شوشــتر با این پل برابری 
شهرســتان  پل  می کنند. 
دارای ۱۱ چشــمه و ۱۲ 
پایه ســنگی بزرگ است، 
اما قســمت فوقانی پل که 

جهت عبور و مرور تعبیه شده بود تخریب شده است. طول 
پل از ستون مدور آجری تا انتهای ســنگفرش قدیمی، در 
حدود ۱۰۵ متر و عرض آن از ۴ تا ۵ متر متغیر است. جهت 

پل، شمالی- جنوبی با کمی انحراف است. 

پل های اصفهان، رفیقان سالیان مردم و زاینده رود هستند

شاهدان خاموش دردهای زاینده رود

یر مجموعه تاریخی شــهر زیرزمینی اویی نوش آباد گفت: ۲۴ هزار 
گردشگر نوروزی در ایام نوروز از این مجموعه تاریخی دیدن کردند.

به گزارش ایرنا، عباس شافعی روز افزود: این میزان ورود گردشگر به 
شهر تاریخی نوش آباد، نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد 

افزایش داشته است.
وی اظهار داشــت: موقعیت جغرافیایی، نزدیکی بــه تهران و مرکز 
کشور و فعالیت گسترده انجمن ها و مردم نوش آباد از جمله عوامل 

جذب گردشگر به این شهر تاریخی است.
به گفته وی، مســیر گردشگری نوش آباد، شــامل شهر زیرزمینی، 
مسجد جامع، مسجد امام علی )ع(، قلعه خشتی سیزان و تور کویر 
گردی است که مسیر مسجد امام علی )ع( تا مسجد جامع، به صورت 
پیاده برنامه ریزی شده است تا گردشــگران با آثار تاریخی این شهر 

آشنا شوند.
شافعی با اشاره به برگزاری آئین جانبخشــی به قهوه انوشه در سال 
گذشته تصریح کرد: به دنبال این اتفاق شاهد رونق و احیای دوباره 

قهوه انوشه هستیم.

اســتان فارس با بیش از ۳ هزار اثر تاریخی ثبت ملــی و ۴ اثر ثبت 
جهانی ، با تنوع طبیعی کم نظیر، شــاخص ترین اســتان کشــور 

محسوب می شود.
به گــزارش ایلنا؛ محمدعلــی فیاضی، مدیر کل دفتــر همکاری و 
توافق های ملی گردشگری گفت: این استان به به دلیل تنوع اقلیمی 
و آب وهوایی، عاوه بر دارا بودن بیش از ۳هزار اثر تاریخی ثبت ملی 
و ۴ اثر ثبت جهانی، با تنوع طبیعی کم نظیر، شــاخص ترین استان 

کشور محسوب می شود.
محمدعلی فیاضی افزود: به دلیل تنوع طبیعی، عشایر و ایات فارس 
در استان به صورت پراکنده زندگی می کنند و این خود باعث شکل 
گرفتن اجتماعی با رفتارهای متفاوت و زیبا و پدید آمدن گلچینی از 
جاذبه های فرهنگی، صنایع دستی، پوشش ها و خوراک های سنتی 
می شود که می تواند این استان را در بین شهرهای ایران و حتی دنیا 

متمایز کند.
* بیمه مسئولیت مدنی برای گردشگران در تورهای طبیعتگردی 

اعمال شود
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در اطاعیه بیستم مواردی را 
به مناسبت فرارسیدن روز طبیعت اعام کرد که یکی از این موارد 
ملزم بودن کارگزاران برای تحت پوشــش قراردادن بیمه مسافران 

است.
به گزارش مهر این ستاد با توجه به فرا رسیدن روز طبیعت، مواردی را 
به منظور آگاهی هموطنان از حقوق خود در تورهای طبیعت گردی و 

ضرورت صیانت از محیط زیست به شرح ذیل اعام می کند:
-در برگزاری تورهای طبیعت گردی، دفاتر خدمات مســافرتی به 
عنوان کارگزار ملزم به رعایت حقوق مسافرین هستند. این حقوق 
شامل اطاع رسانی مناسب ، شفاف و همچنین تبیین کامل شرایط 

سفر و ارائه خدمات و تسهیات موردتوافق باگردشگران است.
- کارگزار موظف اســت در تورهای طبیعت گردی همانند ســایر 
تورهای گردشگری، بیمه مســئولیت مدنی سفر را در مورد مسافر 
اعمال کرده و در صــورت بروز هر گونه حادثــه در محدوده مکانی 
و زمانی سفر، بر اســاس شرایط بیمه تحت پوشــش اقدام کرده و 
تجهیزات الزم را به منظور انجام کمک هــای اولیه و امداد و نجات 

به همراه داشته باشد.
-استفاده از راهنمای طبیعت گردی یا راهنمای کوهستان که دارای 
مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

باشند، الزامی و از حقوق قابل پیگیری مسافران به شمار می آید.

24هزارگردشگر از شهر زیرزمینی 
نوش آباد دیدن کردند

فارس شاخص ترین استان کشور از 
نظر ظرفیت های طبیعی است

روستای مصر شاید مشهورترین روستای کویری ایران 
باشد. بســیاری برای دیدن زیبایی های روز و شب کویر 
به این روستا ســفر می کنند. وجود شتر و ماشین های 
مخصوص کویر نوردی در این روســتای زیبــا، خود، بر 
جذابیت های گردشــگری می افزاید. شترســواری در 
روستای مصر و فرحزاد می تواند تجربه ای تکرارنشدنی 
برای شــما باشــد. اقامت در کاروانســراهای قدیمی و 
خانه های بوم گردی در این منطقه برای هر گردشگری 
خاطره ســاز است. تپه های شــنی که خاصیت درمانی 
هم دارد و بســیاری از گردشــگران از گوشه وکنار برای 
استفاده از خواص درمانی آن به این روستا سفر می کنند. 
شب های کویر با آسمان پرستاره  اش از دیگر ویژگی های 

جذاب این منطقه است.

روستای مصر

کافه خبر

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان از بازدید بیش 
از چهارمیلیون و هفتصد هزار گردشگر از بناهای 
تاریخی استان اصفهان تا ظهر روز ۱۲ فروردین 

خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان؛ فریدون الــه یاری با 
اعام این مطلب افزود: آمارهای ارائه شده از ســوی دبیرخانه ستاد هماهنگی 
خدمات سفر استان اصفهان حاکی اســت: تا ظهر روز دوازدهم فروردین چهار 
میلیون و هفتصد هزار گردشــگر از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشــگری 

استان بازدید کرده اند.
دبیر ستاد هماهنگی خدمات ســفر اســتان اصفهان همچنین به آمار اقامت 
گردشگران در استان نیز اشــاره کرد و اظهار داشــت تا ظهر روز ۱۲ فروردین 
بیش از دومیلیون و هفتصد هزار گردشــگر حداقل به مدت یک شب در استان 
اصفهان اقامت کرده اند که از این تعداد بیش از یک میلیون و هشتصد و پنجاه 

هزار نفر به مدت حداقل یک شب در شهر تاریخی اصفهان اقامت کرده اند.

باستان شناسان چین، مبدع طرح راه ابریشم نوین، بقایای شهری را یافته اند که 
به باور آنها پایتخت جاده ابریشم قدیم است.

به گزارش ایرنا، این شهر به همراه چندین مقبره از سوی دیرینه شناسان چینی 
در منطقه »لوپ نــور« از زیر خاک بیرون آورده شــده که پایتخت پادشــاهی 

»لوالن« در جاده ابریشم کهن بوده است.
شهر قدیمی در کرانه رود »کونگ چوئه« یافت شــده و رادیو ملی چین گزارش 
کرده است که باستان شناسان از ماه ژانویه )دی - بهمن( امسال روی این منطقه 

کار می کرده اند.
آنها پس از ۲ ماه توانسته اند بقایای شــهر را تا اندازه ای بازسازی کرده و آن را تا 
حدودی احیا کنند اما به دلیل آنکه منطقه کاما بیابانی اســت کار ساخت و ساز 

آثار قدیمی به کندی پیش می رود.
در اطراف این شــهر که البته در یک محدوده چند صد متری یافت شــده است، 

دیواره هایی به بلندای ۲ تا ۲.۷ متر دیده می شود.
باستان شناسان کشور چین می گویند که در جریان حفاری ها بر روی این شهر 
توانسته اند مقادیری سکه و تجهیزات برنزی و تیر و کمان های قدیمی پیدا کنند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: محور ساسانی و منظر فرهنگی اورامانات در راه 
ثبت جهانی است.به گزارش ایلنا، زهرا افزود: تاشی که در استان کرمانشاه صورت 
گرفته است درخور توجه اســت و سعی شده اســت تا با توجه به نوع آثاری که در 
این استان وجود دارد به حوزه گردشگری کرمانشاه تنوع داده شود، که جلوه های 

گونه گون آن در بخش های مختلف استان قابل رؤیت است.
او در ادامه با اشاره به درخواست مدیران استان کرمانشاه درباره معرفی جهانی این 
استان با ثبت آثار، گفت: البته این استان یک اثر در فهرست جهانی یونسکو دارد اما 
در حوزه ثبت ملی نگاه ویژه ای داریم و آثاری را که شــرایط الزم را دارند در دستور 
کار قرار داده ایم اما محور ساســانی و منظر فرهنگی اورامانات برای ثبت جهانی در 

برنامه ریزی های این سازمان قرار دارد.
احمدی پور به مجاورت مرزی ایران و عراق اشاره کرد و گفت: روند تبادل گردشگری 
در این استان با عراق به این صورت بوده که زائران از این استان برای زیارت عتبات 
عالیات عبور می کنند، اما این روند باید به این صورت باشد که گردشگران از عراق نیز 
وارد ایران و استان کرمانشاه شوند و در این میان حوزه گردشگری سامت می تواند 

در استان کرمانشاه موردتوجه گردشگران از کشور عراق قرار گیرد.

بازدید چهارمیلیون و هفتصد هزار گردشگر از 
بناهای تاریخی استان اصفهان 

پایتخت کهن »جاده ابریشم« در چین 
کشف شد

محور ساسانی و منظر فرهنگی اورامانات در 
راه ثبت جهانی

 

وزارت فرهنگ و گردشــگری ترکیه اعام کرد که در ماه 
فوریه سال میادی جاری، آمار گردشگران ورودی به این 
کشور ۶.۵ درصد کاهش یافته و حدود یک میلیون و ۱۶۰ 

هزار نفر بوده است.

به گــزارش ایرنا، بر اســاس این آمار که روز یکشــنبه در 
سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، تعداد گردشگران 
ورودی از روسیه نیز ۹۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزایش یافته است.
با وجود کاهــش آمــار گردشــگران ورودی ترکیه، این 
وزارتخانــه از احتمال افزایش و احیای فرایند رو به رشــد 
ورود گردشــگران به ترکیه خبر داد و اعــام کرد: پیش 
بینی می شد که در ماه فوریه به علت شرایط آب و هوایی، 
آمار ورود گردشــگران ۱۰ درصد کاهش یابد که رقم ۶.۵ 
درصدی کنونی در مقایسه با پیش بینی ها امیدوار کننده 
است. بر اســاس آمار این وزارتخانه، در دو ماه نخست سال 
جاری میــادی میزان ورود گردشــگران بــه ترکیه 8.۱ 
درصد کاهش یافتــه و به رقم ۲ میلیــون و ۲۲۰ هزار نفر 

رسید.
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اخبار
خبر

معاون صنایع  دســتی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری با بیان این که ۴۰۰ هزار نفر در کشور به طور رسمی 
در حوزه صنایع دستی فعالیت دارند، از سهم ۹۰ درصدی صنایع 

دستی ایرانی در این بازار خبر داد.
به گزارش ایرنا، بهمن نامورمطلق اظهار داشت: اگرچه۹۰ درصد 
صنایع دستی در بازار را صنایع دســتی ایرانی تشکیل می دهند و 
سهم ناچیزی از آن به صنایع دستی غیرایرانی تعلق دارد اما طبق 
سیاست های اعامی، تمامی بازارها و نمایشگاه های عرضه صنایع 

دستی، موظف به جمع آوری صنایع دستی خارجی شده اند.
وی با بیان این که در نوروز ۹۶ بازارچه ها نســبت به ســال های 
گذشــته پاالیش یافته تر بوده اند، اضافه کرد:  با وجود مثبت بودن 
تراز عرضه صنایع داخلی نســبت به عرضه صنایــع خارجی، اما 
به دالیلی همچون باال بودن قیمت ها، تقاضــا برای خرید کاالی 

خارجی نامرغوب در جامعه بیشتر است.

صنایع دستی خارجی
 جمع آوری می شود

رییس ستاد هماهنگی خدمات ســفر از ثبت ۶۲ میلیون نفر بازدید 
از مراکز تاریخی و گردشــگری تــا ۱۰ فروردین خبــر داد و گفت: 
امسال سفرهای نورورزی ۳ مرحله ای شده که یک مرحله بعد از ۱۳ 

فروردین بوده است.
به گزارش مهــر ، مرتضی رحمانی موحد بیان کــرد: با اجرای طرح 
نوروزی از ۲۵ اســفند تا ۱۰ فروردین در مجموع ۴۶ میلیون و ۶۰۰ 

هزار نفر شب اقامت به ثبت رسیده است.
او با اشاره به وضعیت جوی ناپایدار کشور در تعطیات نوروز امسال، 
گفت: وضعیت آب و هوا تاثیر زیادی در سفرها داشت، به طوری که 
سفرهای دور را به ســفرهای نزدیک تبدیل کرد و از همین رو آمار 
بازدید از مراکز تاریخی، فرهنگی و گردشگری بیشتر از آمار نفر شب 

اقامت بوده است.
وی در ارتباط با استان های مقصد سفر گردشــگران نوروزی، بیان 
کرد: امسال حجم سفرها متفاوت از ســال های گذشته بود و برخی 
استان ها از جمله قزوین که معبر ســفر بودند در نوروز ۹۶ به مقصد 

سفر گردشگران تبدیل شده اند.

62 میلیون نفر از مراکز تاریخی و 
فرهنگی در ایام عید دیدن کردند

روستای بیاضه به دلیل داشتِن یک قلعه تاریخی معروف 
شده اســت. بیاضه قلعه ای از زمان ساســانیان دارد که 
در طول تاریخ استوار ایســتاده. وارد قلعه که می شوید، 
اتاق هــای تودرتو و کوچک همراه با ســاباط هایش نظر 
شما را جلب می کند. دور قلعه خندقی بوده که امروزه هم 
آثاری از آن را می توان دید. قسمتی از این قلعه بازسازی 
شده و امکان بازدید گردشگران از آن وجود دارد. این قلعه 
باستانی، با سبک معماری ساسانی، قرن ها به عنوان دژ 
مستحکم و تسخیرناپذیر کویر مرکزی ایران کارکردهای 
دفاعی و مسکونی داشته است و بنا به روایت های تاریخی 
در دوره اسماعیلیه پایگاه هواداران حسن صباح بوده است. 
قلعه بیاضه، با بنایی چندطبقه و خندق عریض و عمیق 
و برخوردار از مجموعه خشــتی به هم پیوســته و بافت 
گســترده تاریخی پیرامون آن، نمونه بارز یک ارگ و دژ 

کویری است.

قلعه بیاضه؛ دژ کویری

مدیرکل راه آهن خراسان گفت:پنجمین قطار گردشگری بین 
المللی عقاب طایی شنبه شــب از طریق مرز ریلی سرخس 
وارد ایران شــد.به گزارش ایرنا، محمد هــادی ضیایی مهر 
گفت:این قطار با ۲۷ خدمه و۴۷ مسافر از قاره های اروپا، آسیا و 

آمریکا چهارم فروردین ماه جاری سفر خود را از مسکو پایتخت 
روســیه آغاز کرده و پس از بازدید از کشــورهای قزاقستان، 

ازبکستان و ترکمنستان وارد جمهوری اسامی ایران شدند 
وی گفت:مســافرین این قطار ۱۳ فروردین ماه به مشــهد 
مقدس وارد می شوند و در مدت یک هفته با سفر به شهرهای 
کرمان، یزد، اصفهان، شیراز و تهران از جاذبه های گردشگری 

کشورمان دیدن می کنند. 
ضیایی مهر خاطر نشــان کرد: ورود این قطار به کشــور در 
راستای توســعه گردشــگری ریلی بین المللی و استفاده از 
ظرفیت کریدورهای ریلی جمهوری اســامی ایران از طریق 

کشورهای آسیای مرکزی صورت می گیرد. 
وی اظهار داشت: واگن های ویژه این قطار گردشگری پس از 
ورود به ایران ، با لوکوموتیو راه آهن جمهوری اســامی ایران 

مسیر خود را در کشور می پیمایند. 

عقاب طالیی وارد ایران شد

دوره شاه عباس 
یکم صفوی است که 

به هزینه و بازبینی 
سردار سرشناس 

او، ا...   وردی خان بنا 
شده  است. نام های 

دیگر این پل »سی و 
سه پل« و »پل سی 

و سه چشمه« و »پل 
چهارباغ« و »پل 

جلفا« و »پل زاینده 
رود« است. 

در منطقه خــور و بیابانک، روســتاهای مختلفی وجود 
دارد که می  تواند برای هر مسافری جالب باشد. روستای 
گرمه حدود 8۵ کیلومتر با مصر فاصله دارد. از جاذبه های 
گرمه، نخلستان و چشمه آبی است که برای کشاورزان 
منطقه بسیار بااهمیت است. چشمه آب سرد در روستای 
گرمه یک ویژگــی منحصربه فرد دارد. در این چشــمه 
ماهی های سیاه کوچکی زندگی می کنند که به محض 
آنکه کســی پایش را داخــل آن بگــذارد دور آن حلقه 
می زنند و مردم از آن برای درمان بیماری های پوستی از 

دیرباز استفاده می کرده اند.

گرمه؛ روستایی با نخلستان و 
چشمه های آب سرد
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پیشنهاد سردبیر:
جمع آوری ۸ تن سبزه عید در شهرکرد

اخبار

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از چهار هزار 
میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی در این استان 

پرداخت شده است.
قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه بیش از چهار 
هزار میلیارد ریال تســهیالت اقتصاد مقاومتی در این 
استان پرداخت شد، اظهار داشت: این میزان تسهیالت 
در ســال ۹۵ به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت 
شــد.وی عنوان کرد: بیش از دو هزار میلیارد ریال از 

این تسهیالت به صورت مستقیم پرداخت شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: واحدهای 
صنعتی و کشــاورزی این اســتان از این تســهیالت 

برخوردار شده اند.
وی بیان کرد: پرداخت تســهیالت و حل مشــکالت 
واحدهای تولیــدی و صنعتی نقش مهمــی در ایجاد 
اشتغال در این استان داشته است و زمینه برای توسعه 

بیشتر این استان فراهم شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۴۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت 
اقتصادمقاومتی پرداخت شد

با مسئوالن

رئیس دانشــکده فنی پســران شــهرکرد گفت: اشــتغالزایی از 
راهبردهای اصلی دانشــکده فنی پسران شــهرکرد در سال ۹۵ 
بوده است.بهروز شــایق بروجنی اظهار کرد: اشــتغالزایی و فراهم 
کردن زمینــه کســب  و کار از راهبردهای اصلی دانشــکده فنی 

پسران شهرکرد است.
وی با اشاره به شعار امسال عنوان کرد: برگزاری کارگاه های کسب 
و کار در این دانشکده در سال ۹۵ از اقداماتی است که در راستای 

ایجاد شغل انجام شدو این گونه فعالیت ها ادامه خواهد داشت.
رئیس دانشــکده فنی پسران شهرکرد خاطرنشــان کرد: در سال 
گذشــته تفاهمنامه همکاری بین مرکز رشــد واحدهای فناوری 
دانشگاه شــهرکرد و پارک علم و فناوری دانشــکده فنی پسران 

شهرکرد به امضا رسید.

رابط مدارس صدرای چهارمحــال و بختیاری از برگزاری اردوی 
علمی در مــدارس دخترانه و پســرانه  علوم و معارف اســالمی 

شهرستان های بروجن و فارسان در ایام نوروز خبر داد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اســالمی چهارمحال 
و بختیــاری، جوانبخــت خدادادی گفــت: با هــدف آمادگی 
دانش آموزان برای حضور در کنکــور اردوی علمی دانش آموزان 
دختر و پســِر مدارس علوم و معارف اسالمی صدرای این استان 
از سوم فروردین 13۹6 با حضور 68 نفر از دانش آموزان دختر و 

پسر برگزار شد.
خدادادی افــزود: 1۹ نفر از ایــن دانش آموزان از دبیرســتان 
دخترانه  شهرســتان فارســان، 1۵ نفر از دبیرســتان پســرانه  
شهرســتان فارســان، 22 نفر، دبیرســتان دخترانه  شهرستان 

بروجن و 12 نفر از دبیرستان پسرانه شهرستان بروجن هستند.
وی با بیــان اینکه ایــن اردوی علمی به مــدت 10 روز و تا 12 
فروردین ۹6 ادامه دارد، ادامه داد: دانش آموزان از ساعت 7:30 
تا 17:4۵ در مدرسه حضور دارند و در باره مسائل درسی و کتب 

درسی مختلف خود بحث و مطالعه می کنند.
رابط مدارس علوم و معارف اسالمی صدرا در اداره کل تبلیغات 
اســالمی چهارمحال و بختیاری افزود: پذیرایی میان وعده این 
دانش آموزان در چهار نوبت از سوی مدرســه و پذیرایی ناهار از 

سوی اولیای دانش آموزان تأمین شده است.
خدادادی گفت: دانش آموزان چهار وعــده مطالعه و چهار وعده 
استراحت دارند و به درخواست خود آنها روزی یک یا دو معلم به 

منظور رفع اشکاالت به مدرسه مراجعه می کنند.

برگزاری اردوی علمی مدارس 
صدرای استان در ایام نوروز

رئیس دانشکده فنی پسران شهرکرد:

اشتغالزایی از راهبردهای اصلی 
دانشکده فنی پسران شهرکرد است

ایسنا : ســردار غالمعباس غالمزاده با اشاره به آغاز اجرای 
طرح تعطیالت نوروزی از 26 اسفندماه همزمان با سراسر 
کشور تا 13 فروردین ماه ســال جاری، افزود: در راستای 
این طرح در ســطح اســتان، دو هزار و  800 نیرو اعم از 
نیروهای کمکی، افتخاری و همکاران نیروی انتظامی در 
هر شیفت خدمتی و فعالیت شبانه روزی مقرها و افزودن 
18 ایســتگاه نوروزی در سطح شــهرها و تفرجگاه ها، به 
کارگیری 400 گشــت خودرویی و موتــوری به صورت 
ســواره و پیــاده در هر شــیفت خدمتی با هــدف ایجاد 
محیطی امن و فراهم کردن آرامــش و امنیت برای مردم 

و مسافران به کار گرفته شد.
غالمزاده گفت: طبق ارزیابی  های انجام شــده در راستای 
اجرای طرح نوروزی توســط بازرسان اعزامی ناجا که طی 
دو مرحله چهار روزه انجام شــد، خوشــبختانه عملکرد 
کارکنان نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری در اجرای 
این طرح در میان سایر اســتان های کشور نمره عالی را به 

خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در ســطح استان در این مدت 
جرائم خشــن، شرارت، جرائم مســلحانه و چاقوکشی در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 100 درصدی 
داشته است.

غالمزاده با اشاره به اینکه حضور نیرو در صحنه به منظور 
پیشگیری از وقوع جرم به خصوص سرقت از اولویت های 
اصلی نیروی انتظامی اســت، تصریح کــرد: در مجموع 
سرقت ها نســبت به مدت مشابه سال گذشــته در زمینه 
اجرای طرح نوروزی کاهش 12 درصدی، سرقت محامل 
کاهش 30 درصدی و در بحث کشــف و وقــوع افزایش 

هشت درصدی کشفیات گزارش شده است.
وی گفت: در طرح نوروزی با کشف بیش از 17۵ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر و متالشــی شــدن دو بانــد در این ایام، 
افزایش بیش از 1۹0 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته داشــته و با توجه به اینکه مبارزه با قاچاق کاال 
از اولویت های ســال جاری نیروی انتظامی است با کشف 
بیش از 1۹ میلیارد ریال انــواع کاالی قاچاق، افزایش 2۵ 

درصدی کاالی قاچاق را شاهد بودیم.
غالمزاده افزود: در ایــن ایام همچنیــن نزاع های فردی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 16 درصد کاهش و 

نزاع های دسته جمعی ۹ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: در حوزه راهنمایــی و رانندگی و پلیس راه نیز 
با توجه به ورود مسافران به استان در این ایام، حدود 11 

درصد تردد خودروها و سفر به استان افزایش یافته است.
فرمانده انتظامی استان ادامه داد: خوشبختانه با همراهی 
مردم، مســافران و همچنین رعایت قوانیــن و مقررات و 
تالش پلیس راهور اســتان، تصادفات ۵1 درصد کاهش، 
آمار مصدومین 28 درصد کاهش و آمار فوتی ها نســبت 

به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد کاهش یافته است.
وی با اشــاره به اینکه تحقق شــعار ســال از اولویت های 
نیروی انتظامی است، تصریح کرد: امیدواریم در راستای 
تحقق شعار ســال با همراهی مردم و مســئولین بستری 
مناسب برای انجام فعالیت های اقتصادی و افزایش تولید 

و اشتغال زایی انجام شود.
غالمزاده مبارزه جدی با قاچــاق کاال چه به صورت عمده 
و چه ســازمان یافته، برگزاری باشکوه و حضور حداکثری 
مــردم در دو انتخابات پیــش رو، مبارزه با مــواد مخدر 
به عنوان یک پدیده شــوم اجتماعی، مبــارزه با باندهای 
ســازمان یافته مــواد مخدر، مبــارزه با خرده فروشــان 
و پاکســازی نقاط آلوده و ســازماندهی معتادیــن را از 

اولویت های کاری نیروی انتظامی در سال جاری دانست.
وی توجــه به آمــوزش جمعیت های هدف در راســتای 
آشنایی با پیامدهای شوم مواد مخدر توسط کارشناسان، 
اجرای طرح ارتقاء امنیــت اخالقی در حوزه های مختلف، 
برخورد قانونی با هنجارشــکنان، برخــورد جدی با افراد 
در راستای اســتفاده از ســالح های غیر مجاز در تمامی 
مراســمات و مناســبت ها، توجــه به فضــای مجازی و 
اقدامات قانونی نیروی انتظامی توســط پلیس فتا و توجه 
به اصل آموزش و آگاه ســازی عمومی مردم در خصوص 
هشــدارهای انتظامــی را از دیگر سیاســت های نیروی 

انتظامی عنوان کرد.
غالمزاده گفت: امیدواریم با تعامــل و همکاری ارگان ها، 
مسئولین سیاســی، قضایی، نظامی و امنیتی، روحانیت و 
اصحاب رســانه ماموریت های محوله و اولویت های کاری 
نیروی انتظامی به خوبی انجام شــود تــا موجب امنیت و 

رضایت خاطر مردم باشد.
فرمانده انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری افزود: در 
تعطیالت نوروزی امســال، آمار ســرقت نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته در اســتان، 13 درصد کاهش داشته 
است.وی بیان داشت : در میان سرقت های صورت گرفته، 
میزان کشــفیات از ســارقین نیز نســبت به پارسال 17 

درصد افزایش یافت.
ســردار غالم زاده در پایان ضمن تشکر و قدردانی از مردم 
در روز 13 فروردین ماه، خاطرنشــان کرد: خوشبختانه با 
توجه به حضور گســترده مردم و مسافران در تفرجگاه ها، 

امنیت و آرامش خوبی را در سطح استان شاهد بودیم.

فرمانده انتظامی 
استان چهارمحال و 
بختیاری افزود: در 
تعطیالت نوروزی 

امسال، آمار سرقت 
نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 
در استان، ۱۳ درصد 
کاهش داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در طرح نوروزی بیش از 17۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و در این زمینه 
دو باند متالشی شدند که این میزان افزایش 1۹0 درصدی میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه را نشان می دهد.

در نوروز 96 صورت گرفت:

افزایش 190 درصدی کشفیات مواد مخدر 
در چهارمحال و بختیاری

 شــهرام احمدی مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت چهارمحال
 و بختیاری گفت: همزمان با روز طبیعت و در پویش تبدیل سبزه ها 
به کمپوست، 8 تن ســبزه توسط مردم شهرســتان شهرکرد جمع 

آوری شد.
وی با اشــاره به آماده باش کلیه نیروهــای اجرایی حفاظت محیط 
زیســت در ایســتگاه های روز طبیعت واقع در خروجی شــهرهای 
بزرگ استان افزود: پخش پیام های محیط زیستی، ایستگاه نقاشی 
کودک و نوجــوان و ارائه بســته های فرهنگی آموزشــی از جمله 

برنامه های این روز بود.
احمدی توزیع کیســه های جمــع آوری زباله ی ســازگار با محیط 
زیست را یکی دیگر از برنامه های اجرا شده در این روز عنوان و اضافه 
کرد: مردم می توانند انتقادات، پیشــنهادات و شــکایات خود را از 

طریق سامانه تلفنی 1۵40 بیان کنند.
سیزده به در ســیزدهمین روز از فروردین ماه می باشد که به عنوان 

روز طبیعت نام گذاری شده است.

مشاور اســتاندار چهارمحال و بختیاري در امور اجرایي، برنامه ریزي و 
ســرمایه گذاري گفت: نگاه به اقتصاد مقاومتی نگاهی حداقلی است و 
اساســا اســتراتژی اقتصاد مقاومتی رقابت پذیری با بازارهای خارجی 
اســت.ملک محمد قربان پور با اشــاره به انتخاب شعار ســال با عنوان 
»اقتصاد مقاومتــی؛ تولید - اشــتغال« اظهار کرد: اجــرای هر بند از 
24 بند سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، یک تحول اساســی در 
این زمینه  ایجــاد می کند.وی افزود: نگاه به اقتصــاد مقاومتی نگاهی 
حداقلی است و اساســا اســتراتژی اقتصاد مقاومتی رقابت پذیری با 
بازارهای خارجی است.قربان پور با اشــاره به حمله به بازارهای رقیب 
به عنوان راهکاری مفید در تحقق اقتصاد مقاومتی، خاطرنشــان کرد: 
در این صورت واحدهای تولیدی رونــق گرفته و فعالیت و تحرک الزم 
را خواهند داشت.وی تاکید کرد: اولویت بســیاری از ارگان ها توجه به 
اقتصاد مقاومتی بوده است اما تاکنون این توجه، همه جانبه نبوده است 
و مشکل فقط مسئله کمبود هزینه و امکانات نیست بلکه عدم مدیریت 

و نبود ارتباط موثر و بازار فروش مناسب در سایر کشورها است.

جمع آوری ۸ تن سبزه عید 
در شهرکرد

رقابت پذیری، از استراتژی های 
اقتصاد مقاومتی است

شهرستان

روحاني مســتقر بخــش میانکــوه اردل گفــت: کارگاه 
آموزشي سبک زندگي با حضور ۵0 نفر از زوج هاي جوان 
در روستاي چلدان بخش میانکوه شهرستان اردل برگزار 
شد.حجت االسالم قاســم حاجي حسني روحاني مستقر 
بخش میانکوه شهرســتان اردل در گفت وگو با خبرنگار 
هفت چشمه با بیان این خبر گفت: زندگي سالم درگروه 
خانواده سالم و اسالمي است و کارگاه هاي سبک زندگي 

حرکتي مناسب براي این موضوع است.
حاجي حســني افزود: سبک زندگي اســالمي و آشنایي 
با الگوهاي اســالمي و الگوگیــري از آموزهاي دیني گام 
مثبتي است که در راستاي تشکیل خانواده با حضور ۵0 
نفر از زوج هاي جوان بخش میانکوه و همکاري موسســه 

خیریه آبشار عاطفه هااین کارگاه دوروزه برگزار شد.
وي تصریح کرد: بیان مشــکالت جامعه مثــل اعتیاد از 
موضوعــات مهم این جلســه و همچنین بیــان محارم، 
رفتارهــاي زندگــي زناشــویي، آشــنایي بــا الگوهاي 
اســالمي، امر به معروف و نهــي از منکر،فرزند پروري از 
موضوعات مطرح شــده درایــن کارگاه دو روزه بود که با 
همکاري حجت االســالم هــادي صفــري روحاني خود 

استقرارروستاي ده کهنه هلو سعد برگزارشد.

فرماندار سامان گفت: این شهرســتان در ایام تعصیالت 
نوروز میزبان 17 هزار مسافر بود. سعید صالحی در گفت 
و گو با خبرنگار ایســنا اظهار کرد: شــش هزار مسافر در 
ایام نوروز در مســافرخانه ها، ویالها و مدارس شهرستان 

سامان اسکان یافتند.
وی با اشــاره به اینکه تا روز 10 فروردین ماه سال جاری 
20 هزار نفر اسکان موقت در پل زمانخان صورت گرفت، 
تصریح کرد: ظرفیت شهرستان ســامان اسکان  20 هزار 
مسافر در ایام نوروز بوده اســت و این شهرستان میزبان  

17 هزار مسافر در ایام تعطیالت نوروز شد.
صالحــی خاطرنشــان کــرد: بیشــترین مســافران از 

استان های اصفهان، تهران، یزد و کرج بوده اند.
وی از ورود 2۵0 هزار گردشــگر در روز 13 فروردین ماه 
به این شهرســتان خبر داد و گفت: این تعداد نســبت به 
سال گذشته کاهش داشته اســت و دلیل این امر را اعالم 

بارندگی  در ایام نوروز بوده است.
صالحی خدمات رسانی به مســافران نوروزی را مطلوب 
ارزیابی کرد و رضایت مســافرین از امکانات فراهم شده 
در مکان های تفریحی این شهرســتان را دلیل خوبی بر 

این امر دانست.

دبیر ستاد نوروزي شــهرداري بروجن گفت: در ایام عید 
نوروز حدود 21 هزار نفر از اســناد و اشیاء نفیس تاریخي 

موزه شهر دیدن کردند.
21 هزار نفر از موزه شهر بروجن دیدن کردند

به گزارش جهانبین، علي رجبي در گفتگو با کالر، اظهار 
داشت: یک هزار و 400 نفر به طور متوسط از 28 اسفند 
۹۵ تا 12 فروردین امســال از موزه شــهر بروجن دیدن 

کردند.
وي با بیان ایــن که بیش از دو 
هــزار و 400 اثــر تاریخي در 
موزه شــهر بروجن به نمایش 
گذاشته شده است، گفت: در 
کنار موزه شــهر بروجن غرفه 
هاي صنایع دســتي، غذاهاي 
محلي و سوغات، سیاه چادرها 
و ایستگاه دوســتدار کودک 

دایر شده است.
رجبي با بیان این که این موزه 
به منظــور غنا بخشــیدن به 
فرهنگ شهر بروجن در بهمن 
ماه ســال ۹4 تاســیس شد، 
گفت: سفال هاي دو هزار سال 
قبل از مسیح که حدود چهار 

هزار سال قدمت دارند در این موزه یراي مردم به نمایش 
گذاشته شده است.

دبیر ســتاد نوروزي شــهرداري بروجن افزود: موزه شهر 
بروجن با وجود اسناد و اشیاء تاریخي پذیراي گردشگران 
و مسافراني است که مي خواهند با تاریخ، هویت و گذشته 

این دیار بیشتر و بهتر آشنا شوند.
اضافه کرد: بیــش از 613 نوع کبریت گردآوري شــده 
از زمــان هاي بســیار قدیم، قــرآن هاي چاپ ســنگي 

روحاني مستقر بخش میانکوه اردل خبرداد:

برگزاري کارگاه آموزشي سبک 
زندگي سالم در بخش میانکوه

فرماندار سامان:

شهرستان سامان میزبان ۱7 
هزار مسافر نوروزی بود

دبیر ستاد نوروزي شهرداري بروجن:

2۱ هزار نفر از موزه شهر 
بروجن دیدن کردند

و خطي بیش از 200 ســال قدمــت، شــاهنامه و کتاب 
هاي چاپ ســنگي، آلبوم هاي تمبر و ظرف هاي مســي 
بیش از 200 ســال قدمت و جــام هاي مربــوط به زمان 
 صفویه از جمله اشــیایي اســت که در این موزه نگهداري

 مي شود.
وي با اشــاره به غرفه زندگي مردم شهرســتان بروجن در 
زمان هاي قدیم، افزود: ضریحي متعلق به امام زاده عسگر 
علي گندمان که حدودا 400 سال قدمت دارد در این موزه 

به نمایش گذاشته شده است.
رجبي در ادامه به غرفه اداره پســت، تلگراف و تلفن هاي 
هندلي مربوط به زماني کــه 30 الي100 خانوار از آن بهره 
مند بودند اشــاره کرد و گفت: ظروف، ســکه هاي نفیس، 
ابزار شکار، باســکول هي قدیمي، چراغ هاي آجري و ... از 
دیگر غرفه هاي اســت که براي جلب رضایت مردم در این 

موزه برپا شده است.
وي خاطر نشــان کرد: امسال به مناســبت عید نوروز در 
7 نقطه ي شــهر بروجن میدان امام)ره(، میدان شــهید 
بهشــتي، میدان جهاد، میدان بسیج، میدان نبوت، میدان 

شهید و پل مصلي سفره هفت سین برپا شد.

موزه شهر بروجن با 
وجود اسناد و اشیاء 

تاریخي پذیراي 
گردشگران و 

مسافراني است 
که مي خواهند 

با تاریخ، هویت و 
گذشته این دیار 

بیشتر و بهتر آشنا 
شوند.

از آغاز سفرهای نوروزی امسال تا کنون، 3۵ هزار و ۵۹ 
مسافر در استان چهارمحال و بختیاری اقامت یافتند.

بهمن عسگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری چهارمحــال و بختیاری گفــت: از آغاز 
سفرهای نوروزی امسال تا کنون، 3۵ هزار و ۵۹ مسافر 
در هتل ها، هتــل آپارتمان ها، خانه های روســتایی و 

مدارس این استان اقامت کردند.
عســگری افزود: این تعــداد مســافر در 1۹ هتل، 7 
مهمانپذیر، ۹0 خانه مســافر و اقامتگاه استان اسکان 
داده شد.وی اضافه کرد: در این مدت، 28۵ هزار و 610 
مسافر نوروزی از جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی 
استان چهارمحال و بختیاری دیدن کردند.گفتنی است: 
ستاد اجرایی خدمات سفر چهارمحال و بختیاری، از 28 
اسفند 13۹۵ تا 1۵ فروردین ماه جاری، با 10 کمیته و 
8 هزار و ۵00 عضو به مسافران و گردشگران نوروزی در 

سطح استان خدمات رسانی می کند.

اقامت بیش از ۳5 هزار مسافر 
نوروزی در چهارمحال

بهروز امیدی مدیرکل آموزش و پــرورش چهارمحال و بختیاری 
گفت: از ابتدای تعطیالت نوروزی تا اواخر روز شنبه 12 فروردین 
ماه جاری، 1۹ هزار و 76 مســافر در قالب 4 هزار و 76۹ خانوار در 

ستاد های اسکان فرهنگیان استان پذیرش شدند.
وی افزود: این تعداد مسافر نوروزی، شامل 13 هزار و 748 نفر در 
قالب 3 هزار و 437 خانوار فرهنگی و ۵ هــزار و 328 نفر در قالب 
یک هزار و 332 خانوار غیرفرهنگی می باشــد.امیدی با بیان ثبت 
اسکان 38 هزار و 1۵2 نفر روز مسافر طی این مدت در ستاد های 
اســکان اســتان اضافه کرد: از این تعداد 27 هزار و 4۹6 نفر روز 
فرهنگی و 10 هــزار و 6۵6 نفر روز غیر فرهنگــی بودند.گفتنی 
است: بیشترین تعداد اســکان مســافر در این مدت، در مدارس 

شهرستان های شهرکرد، کوهرنگ و لردگان ثبت گردید.

پذیرش ۴ هزار و 769 خانوار
 در ستاد اسکان فرهنگیان

مدیرکل اوقاف و امور خیریــه چهارمحال و بختیاری از ارائه 30 نفر 
ساعت مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی زائران در بقاع متبرکه 

این استان در قالب طرح آرامش بهاری خبر داد.
حجت االســالم مرتضی عزیزی اظهار کرد: در ایام تعطیالت نوروز 
در آســتان مقدس بقاع متبرکه در قالب خیمه های معرفت طرح 
آرامش بهاری، خدمات مشــاوره دینی به زائران به صورت رایگان 
ارائه می شد.وی ادامه داد: این مشــاوره ها با محوریت دین مداری 

بوده و موجب استحکام بنیان خانواده و جامعه هستند.
عزیزی افزود: 18 پایگاه پاسخگویی شرعی با حضور 20 کارشناس 
دینی در صحن امامــزادگان و بقاع متبرکه راه اندازی شــد که در 
نوبت های صبح و عصر به زائران خدمات مشــاوره ای درزمینه های 
دینی، اجتماعی و فرهنگی ارائه داده می شد.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه چهارمحال و بختیاری با اشــاره به استقبال گسترده زائران 
امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون )س( از برنامه پاسخگویی حرم 
مطهر، تصریح کرد: این برنامه ها طی ســال در طرح های سازمان 
اوقاف برقرار اســت که در ایام نوروز با توجه به گســتردگی حضور 
زائران بــه صورت جدی تر و گســترده  تر برگزار می شــود.عزیزی 
خاطرنشان کرد: در این طرح روزانه 20 مبلغ دینی در 18 امامزاده 
و بقعه متبرکه استان مشــاوره ارائه دادند که بیش از 30 نفر ساعت 
به پاســخگویی شــرعی و اعتقادی و تصحیح قرائت نماز و مشاوره 

مشغول بوده و پاسخگوی سؤاالت و نیازهای معارفی زائران بودند.

ارائه روزانه ۳۰ نفر ساعت مشاوره 
دینی در بقاع متبرکه استان
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پیشنهاد سر دبیر: 
مصائب ویسی در سپاهان

درحاشیه

خیلی ها به ترامــپ در خاک خود آمریــکا حمله کردند 
از قاضی بگیرید تا برســید بــه مردمانی کــه در خیابان 
جمع شــدند اما شــاید ترامپ هرگز ضربه ای به قدرت 
جوردن باروز را دریافــت نکرد چون او قهرمان کشــتی 
 دنیا بود و وقتــی از ترامپ زیرگیری کرد همه رســانه ها

به آن پرداختند.
به این اتفاق ها پس از حضور تیم ملی کشــتی آمریکا در 
ســال ۹۵ در ایران پس از رفتارهای اشتباه رییس جمهور 
آمریکا در ممنوع الورود کردن اتباع ایرانی و شــش کشور 

دیگر دنیا دقت کنید:
جردن باروز، نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم تیم کشــتی آزاد 
آمریــکا که برای مســابقات جام جهانی کشــتی آزاد در 
کرمانشاه وارد ایران شدند، در پســتی نسبت به استقبال 
گرم ایرانی ها از وی، واکنش نشــان داد. همســر جردن 
باروز کشتی گیر سرشــناس آمریکایی که در جام جهانی 
کرمانشــاه حضور یافت، از مردم ایران به خاطر احترام به 
جردن باروز تشــکر کرد. بازدید از ایران در آینده یکی از 

برنامه های وی اعالم شد.
وی در پست خود نوشــت: »بســیار ممنونم  از استقبال 

گرمی که امروز با آن روبه رو شــدیم و حتی بیشتر از آن 
بابت این که امکان این سفر فراهم شده خیلی خوشحالیم 

و آماده رقابت. «
فدراسیون کشــتی آمریکا هم از تشــویق کشتی گیران 
آمریکایی در جام جهانی کشــتی آزاد توسط تماشاگران 
 ایرانی تشــکر کرد و نوشــت: شــما بهترین تماشاگران

جهان هستید.
این نوشــته ها در واقع ضربه محکمی بــه ترامپی بود که 
می خواست ایرانی ها را از ورود به خاک آمریکا منع کند و 

البته نتوانست.
با این که او نتوانســت چنین کند و با واکنش های بزرگی 
در داخل و خارج از خاک آمریکا مواجه شــد و مجبور شد 
تصمیمش را بایکوت کند اما بهتر از این نمی شــد او را در 

کاخ سفید خاک کرد.
روش های ورزشــی که مملو از جوانمردی است و رفاقت 
و رقابت کامال موثر اســت و بهتر از این نمی توان کسی را 

زمین گیر کرد.
از ملی پوش و همسر ملی پوش آمریکایی بگیرید تا برسید 
به خود فدراســیون والیبال آمریکا که رسما توئیت کرد و 

از تماشاگرانی نوشــت که به زعم ترامپ نباید وارد خاک 
آمریکا می شدند. این یک مبارزه درست است و استراتژی 

وزارت امور خارجه ایران هم فوق العاده بود.
سفیر آمریکایی

فراموش نکنید جــوردن باروز پیش از ســفر بــه ایران 
از ترامــپ انتقــاد کرده بــود و بابــت سیاســت غلط او 
انتقادهایی را هم مطرح کرده بــود و حاال و پس از خروج 
از ایران او توانسته به همه دنیا بگوید که ایرانی ها بهترین 
تماشاگران دنیا را دارند و انســان هایی با فرهنگ هستند 

که به همه احترام می گذارند و البته چنین هم کرد!
آنچه امروز ایران و آمریکا تجربه کرده اند به شدت به ضرر 
 آمریکا تمام شــده و ایران ثابت کرد کــه محبت و احترام 
دو طرفه است و ایرانی ها حرمت هیچ کس را تا زمانی که 

آنها اشتباهی نکنند زیر پا نخواهند گذاشت.
تجربه ای که می تواند تکرار شود

این تجربه می تواند تکرار شــود  چرا کــه نتیجه اش هم 
انتقاد بود از ترامپ و هم رو در رو شدن خود ملی پوشان و 
فدراسیون کشتی آمریکا با رییس جمهور عجیب آمریکا 

که گاهــی حــرف های 
گزاف می زنــد و حاال در 
دنیا به گوشــه رینگ برده 

شده است.
تجربه باروز فوق العاده بود 
و بسیار خاص، حاال حتی 
برنامه ســفر باروز به ایران 
با خانواده اش در میان این 
اخبار و مصاحبه ها در دنیا 
پیچیده و شک نکنید یک 
اهرم فشــار قدرتمند بود 
روی ترامپــی کــه بدون 
اطالعــات  و بــدون در 
نظر گرفتــن آمار در مورد 
ایرانی با فرهنگ چند هزار 

ساله حرف زد.
این کار را بــا فوتبال هم 
می توان انجــام داد، باید 
حرف هــا را بلند بلند و در 
عمل گفت. بــا پذیرایی از 
باروز روی تشــک کشتی 
خیلی حرف ها زده شــد. 
بیش از این هــم می توان 

گفت، ســال ۹۵ و این تجربه را باید سرمه چشم کرد و در 
آینده حواســمان به خاک شــدن رقیبان نه تنها در عالم 

سیاست که در ورزش هم باشد.
کرمانشاه در کشــتی آزاد در واقع جایی بود که ترامپ و 
ترامپیان دفن شدند و این دفن شدن را خیلی ها در تمام 
دنیا دیدند و شــنیدند چون صدای ورزش بلند است و به 

همه خانه های جهان راه دارد.

شکست در دیپلماسی ورزشی؛

روزی که ترامپ در کرمانشاه خاک شد

احســان حدادی ورزشکار مطرح 
و المپیکی پرتاب دیسک سال 
۹6 را با خاطره ای بد آغاز کرد.  
یکی از خبرهایی کــه در ایام 
نوروز چندان به چشــم نیامد 
اتفاقــی بود که برای احســان 
حدادی افتاد. او قــرار بود برای 
یک دوره تمرینی چنــد روزی در 
جزیره کیش باشــد اما وقتی می خواهد 
وارد زمین تمرینی اصلی کیش شــود جلویــش را می گیرند و 
اجازه ورود را بــه او نمی دهند. حدادی در مقابل پســتی تند در 
اینستاگرام می گذارد. روز ششم فروردین فدراسیون دو و میدانی 
پس از نامه نگاری با مسئوالن آن سالن ورزشی در کیش متوجه 
می شود که آن زمین زیر کشــت قرار دارد! و به همین سادگی به 
حدادی خبر می دهند. نامه نگاری فدراســیونی ها کاری بود که 

قبل از عید باید انجام می شد اما مثل اینکه یادشان رفته بود!

 فدراســیون جهانی شمشیربازی 
جـدیـدتریـــن رنـکـیـــنگ 
سابریست های جهان را اعالم 
کرد کــه شمشــیرباز مطرح 
ایران در این رده بندی دو پله 
سقوط داشت. مجتبی عابدینی 
 کــه در رده بندی گذشــته در 
رده چهارم جهان قرار گرفت و برای 
اولین بار شمشیربازی ایران را به این رده 
رساند در رنکینگ جدید از جایگاه چهارم به جایگاه ششم سقوط 
کرد.عدم حضور این سابریست در رقابت های جایزه بزرگ سئول 

می تواند یکی از عوامل این سقوط باشد.
علی پاکدامن نیز که در جایزه بزرگ سئول بیست و هشتم شد در 

رنکینگ جهانی بدون تغییر در جایگاه نوزدهم باقی ماند.
فرزاد باهرارسباران در این رده بندی جایگاه 83، محمد فتوحی 
جایگاه ۹3، محمد رهبــری جایگاه 118 را بــه خود اختصاص 

دادند.

ملی پوش اصفهانــی تنیس ایران 
اظهــار داشــت: از جمعه هفته 
جاری پنج بازی مهم با ویتنام 
بــه میزبانی اصفهــان داریم 
که امیدوارم با حضور پرشــور 
هواداران اصفهانی بتوانیم این 
تیم را شکست دهیم تا در گروه 
دوم آسیا و اقیانوسیه باقی بمانیم.

شــاهین خالدان ادامه داد: شهر اصفهان 
میزبان مســابقات جایزه بزرگ شــد که حضور پر شور هواداران 
اصفهانی باعث شد میزبانی بازی ایران و ویتنام به اصفهان برسد.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی تنیس ایــران درباره جایگاه تنیس 
اصفهان بیان داشت: در ســطوح مختلف تیم های ملی بازیکنان 
اصفهانی خوبی داریــم که تأثیرگذار هســتند و اصفهان یکی از 

قطب های اصلی تنیس ایران محسوب می شود.

نیمار با گلــی کــه در دقیقه ۹1 
وارد دروازه گرانــادا کرد تعداد 
گل های خود برای بارســا را 
به عــدد 100 رساند.بارســا 
یک شــنبه شــب موفق شد 
در زمین گرانــادا 1-۴ پیروز 
شده و همچنان به تعقیب رئال 
مادرید ادامــه دهد.گل چهارم این 
تیم را نیمار به ثمر رساند تا در چهارمین 
فصل حضورش در بارســا و پس از 1۷6 بازی، 100 گله شــود. 
او در فصل اول حضــورش)201۴-2013( 1۵ گل، در دومین 
فصل 3۹ گل، در ســومین فصــل 31 گل و در فصل جاری نیز 
تا به اینجا 1۵ گل به ثمر رسانده اســت)۹ گل در اللیگا، ۴ گل 
در لیگ قهرمانــان و 2 گل نیز در کوپــا دل ری(.به این ترتیب 
او پس از ریوالدو)130( و اواریســتو)10۵(، به سومین برزیلی 
تاریخ بارسا بدل شد که به مرز 100 گل زده رسیده است. نیمار 

تاکنون ۹ جام ارزشمند با بارسلونا نیز کسب کرده است.

کیلیان امباپه در فصل جاری عملکرد 
بســیار خوبی در موناکو داشته و 
توجه تیم های بزرگ فوتبال اروپا 
را به خود جلب کرده است.اما به 
نظر می رســد این بازیکن جوان 
دوست دارد پیراهن رئال  مادرید 
را بر تــن کند. بعــد از پیروزی که 
رئال  مادریــد در هفته بیســت و نهم 
اللیگا به دســت آورد، باشگاه رئال  عکسی از 
بنزما را که توانســت در این دیدار گلزنی کند منتشــر کرد که ستاره 
جوان موناکو آن را الیک کرد تا نشان بدهد اخبار رئال  مادرید را دنبال 

می کند و دوست دارد در این تیم بازی کند.

نایب قهرمان المپیک دیپورت شد

سقوط عابدینی در رنکینگ 
فدراسیون جهانی شمشیربازی

خالدان:

اصفهان یکی از قطب های تنیس 
ایران است

رکورد جدید نیمار در بارسلونا

چراغ سبز ستاره موناکو به 
رئال مادرید 

این نوشته ها در 
واقع ضربه محکمی 

به ترامپی بود که 
 می خواست 

 ایرانی ها را از ورود 
به خاک آمریکا 

منع کند با  این که 
او نتوانست چنین 
کند و مجبور شد 

تصمیمش را بایکوت 
کند اما بهتر از این 

نمی شد او را در کاخ 
سفید خاک کرد

یکی از موضوعات مهمی کــه در بین تعطیالت لیگ 
کم رنگ شــد، اخراج عبداهلل ویسی سرمربی سپاهان 
 بود. ویســی مربی جــوان و بــا انگیزه ای اســت که 
سال گذشته توانست اســتقالل خوزستان را به مقام 
قهرمانی لیگ برساند که همین موضوع نشان دهنده 

توانایی های این مربی جوان است. 
ســپاهان تیم بزرگ و پرافتخاری اســت که همواره 
به دنبال قهرمانی اســت و فلســفه باشــگاه قدیمی 
و پرطرفداری همچون ســپاهان کامال با اســتقالل 
خوزستان که تنها چند ســالی است از شروع فعالیت 
آن در ســطح اول فوتبال ایران می گذرد تفاوت های 
فراوانی دارد.در تفکرات ویسی، جوانگرایی و ساختن 
تیمی بر مبنای فلســفه مربی گری اش نیازمند زمان 
 است، اما در تیم های بزرگ چنین فرصتی به مربیان 
نمی دهند.گذشــته از این موضوع مهم ترین دغدغه 
ویسی بازنشستگی محرم نویدکیا بود. نویدکیا بازیکن 
تاثیرگذاری در تاریخ فوتبال ســپاهان است و غیبت 
این بازیکن کامال در نوع بازی سپاهان مشخص است. 
ویسی بدون در نظر گرفتن نقش نویدکیا، مربی گری 
در سپاهان را قبول کرد. او که خود تجربه بازی در تیم 
سپاهان را داشت باید با کمبود نویدکیا تعادل الزم را 
در تیم ایجاد می کرد. ترکیبــی از بازیکنان با تجربه و 
جوان تا حدودی شرایط ســپاهان را بهتر می کرد، اما 

ویسی این موضوع مهم را نادیده گرفت. 
ویسی با جذب احســان حاج صفی ســعی داشت تا 
حدودی جای خالی نویدکیا را پرکند، اما ویژگی های 
این دو بازیکن با یکدیگر به هیچ عنوان قابل مقایســه 
نیســت. نویدکیا شــخصیت آرامی دارد که آرامش 
را به تیم تزریق می کند، اما حــاج صفی فاقد چنین 
خصوصیتی است و به هیچ عنوان نتوانست جای خالی 

نویدکیا را پرکند.
بازنشستگی نویدکیا و نبود 

جانشین مناسب، کمبود 
بازیکنان با تجربه ای که 

از شرایط باشگاه سپاهان 
آشنایی داشته باشند و 

نوع مربی گری ویسی که 
برای نتیجه گیری نیازمند 

زمان است از دالیل 
اصلی ناکامی 

ویسی در 
سپاهان 

بود.

مصائب ویسی در سپاهان

دیپلماسی ورزشی یکی از مهمترین دیپلماسی های دنیاست، در واقع به دلیل آنکه ورزش رسانه قدرتمندی 
دارد و در همه دنیا بیشترین مخاطب ها را به خود اختصاص می دهد، بسیار سیاسی است و راه مناسب و بسیار 
بزرگی است برای آنکه به امثال ترامپ بفهمانیم که روش ها و دیدگاه های آنها بسیار غلط است و هیچکس این 

دیدگاه ها را قبول ندارد.

 این روزها که ســرخ پوشــان پایتخت حال خوشــی ندارند، 
سرمربی این تیم هم بنای ناسازگاری گذاشته و به چهره اصلی 
معترض پرسپولیســی ها بابت عدم پرداخت مطالبات تبدیل 

شده است. 
برانکو که در این فصل قرارداد ۹00 هزار دالری بسته است در 
روزهای گذشته که مقارن با تعطیالت نوروزی بود از این ۹00 
هزار دالر حدود 100 هزار دالر را دریافت کرد. البته او پیش از 
این در دفعات مختلف بخش قابل توجه دیگر از پولش را گرفته 

بود اما هنوز هم شاکی است.
 او به مسئوالن باشگاه پرســپولیس اعالم کرده تا قبل از پایان 

فصل باقی پولش را هم به او بدهند.

مهاجم تیــم فوتبال گســترش فــوالد در 
خصوص تســاوی تیمش مقابل تیم فوتبال 
تراکتورسازی از هفته بیست وپنجم لیگ برتر 
اظهار داشت: دو تیم به گونه ای بازی کردند 
که بینندگان این دیدار، از تماشای این بازی 
لذت بردند.مهاجم تیم فوتبال گسترش فوالد 
در خصوص عدم حضورش در اردوی تیم ملی 
تصریح کرد: من تمام تالشم را برای حضور در 
تیم ملی و حتی ترکیب اصلی انجام می دهم. 

شجاعیان خاطرنشــان کرد: تیم ملی ایران در این دوره از رقابت های مرحله انتخابی 
جام جهانی، به راحتی به جام جهانی 2018 روسیه صعود می کند.   

امید نورافکن، یار جوان اســتقالل کــه  در دیدار 
اخیر این تیم در زمان رفتن روی نیمکت حســابی 
اعصابش به هم ریخته بود و با یعقوب کریمی کارش 
به کتک کاری رســید، از این جنجــال جدیدش 
پشیمان است. نورافکن  درباره دلیل رفتارش گفته 
اســت: »یک لحظه خون به مغزم نرســید و قاطی 
کردم. ببخشید و از رفتارم پشیمانم.« نورافکن برای 
این رفتارش هیچ بعید نیست با جریمه 20 درصدی 

مبلغ قرارداد روبه رو شود و البته چند جلسه ای نیمکت نشین شود، 
با عذرخواهی و ابراز پشــیمانی، می خواهد دست مدیران و کادرفنی 

تیمش را در یافتن راهکاری برای کم کردن جریمه اش باز بگذارد.

مهاجم رئال مادرید در دیدار برابر آالوس حرکتــی را انجام داد که پیش از این در کارتون 
فوتبالیست ها اتفاق افتاده بود. رئال مادرید یکشنبه در هفته بیست  نهم اللیگا برابر آالوس 
قرار گرفت و با سه گل مهمانش را در سانتیاگو برنابئو شکست داد. کریستیانو رونالدو در 
ترکیب اصلی مادرید حضور داشــت اما در گلزنی ناکام بود. مهاجم پرتغالی در این بازی 
حرکتی را انجام داد که یادآور کارتون فوتبالیســت ها بود. رونالدو در نزدیکی نقطه کرنر 
گایسکا توکرو )بازیکن آالوس( را دریبل زد و بازیکن تیم حریف را پشت سر گذاشت. این 

حرکت مشابه دریبل میزوگی در کارتون فوتبالیست ها بود.

دلیل جنجال نورافکن از زبان خودشراحت به جام جهانی صعود می کنیمبرانکو هنوز هم شاکی است

10

بعد از اینکه دن گاســپار مربی دروازه بان های تیــم ملی فوتبال ایران 
از ســوی کی روش از کار در این تیم کنار گذاشته شــد، به جای وی 
الکساندر لوپز، مربی دروازه بان های یک تیم دسته دومی کشور پرتغال 
مشغول به کار شد.این اتفاق در حالی افتاد که هرگز از سوی کی روش 
و یا مسئوالن فدراسیون دلیل قطع همکاری با دن گاسپار اعالم نشد 
و این در حالی اســت که مربی آمریکایی - پرتغالی سابق تیم ملی و 
دستیار قدیمی کی روش در حال حاضر ایران را ترک نکرده است.نکته 
قابل توجه اینکه دن گاسپار همچنان تحت قرارداد با فدراسیون فوتبال 
است و مشــخص نیســت در آینده تحت این قرارداد چگونه فعالیت 
خواهد کرد. در این بین اما دن گاســپار منتظر برگزاری یک جلســه 
تعیین کننده با کارلوس کی روش اســت تا آخرین وضعیت و تکلیف 

خود را برای ادامه همکاری با تیم ملی ایران مشخص کند.

اســتقالل خوزســتان مدافع عنوان قهرمانی ایــران در اولین تجربه 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا فراتر از انتظار نتیجه گرفت تا جایی که 
شــروع رویایی این تیم با تعریف و تمجیدهایی از سوی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا روبه رو شــد. در شــرایطی که دور برگشت رقابت های 
مرحله گروهی از هفته آینده آغاز خواهد شــد و سیروس پورموسوی 
 AFC و شــاگردانش باید در دوحه به مصــاف لخویا برونــد توئیتر
 در بخش لیگ قهرمانان آســیا با اشــاره به وضعیت گروه B نوشت:» 
اســتقاللی های خوزســتان در اولین تجربه آســیایی خوددر لیگ 
 قهرمانان فوق العــاده کار کردند و آمــار آنها در این بازی ها نشــان 
می دهد تیمی قابل احتــرام و قدرتمند هســتند«. AFC  در ادامه 
گزارش خود  جدولی از آمارهای خوب شاگردان پورموسوی  به عنوان 

بهترین نماینده ایران منتشر کرد .

بالتکلیفی دستیار 
کی روش در تهران

تمجید AFC از نماینده
ایران در لیگ قهرمانان

قاب روزخارج از گود

مدیر باشگاه پرســپولیس در اقدامی عجیب به 
بهانه شکست تیمش در بازی با نفت آبادان کال 

عدالت در لیگ را زیر سوال برده است.
علی اکبر طاهری مصاحبه کرده اســت و گفته 
نمی خواهنــد بگذارند پرســپولیس قهرمان 
شــود. او گفته قول قهرمانی نمی دهد. ماجرا 
هم بخشــش طرفــداران نفت آبادان اســت. 

شــاید این اقدام کمیته اســتیناف شوکی به 
پرسپولیس بود اما در حقیقت حکم محرومیت 
هر تیمی از تماشاگرانش یکی از بدترین احکام 
 انضباطی است که از ســوی هر نهادی می تواند

صادر شود.
آنچه اما در حرف های مدیر پرسپولیس نادیده 
گرفته شده، این است که تیمش در مدت های 
اخیــر آن آمادگی همیشــگی را نــدارد. این 
حاشیه های خودخواســته ای که در تیم شان 
ایجاد  می شــود، ایــن روند عجیــب خوردن 
پرســپولیس به مشــکل مالی برای تیمی که 
باید باالی 30 میلیارد تومان درآمدزایی در ماه 
های قبل داشته باشد. تیمی که خودشان گفته 

بودند فقط 18 میلیارد تومان هزینه داشته اند.
جوی کــه طاهری بــرای تحریک و فشــار به 
فدراســیون تاج راه انداخته، تاکتیکی است که 
قبال هم از سوی مدیرانی مثل او بارها رخ داده 

اســت. زمان حضور محمود گودرزی که حامی 
بزرگش بود، او بیشــتر تهدیدهــای بزرگتری 
هم کرده بود. در دعواهــای رخ داده میان تیم 
ملی و پرســپولیس، هــم او و هم باشــگاهش 
 خــوب توانســتند صــف هواداران شــان را 
روبــه روی تیم ملــی قــرار دهند. ایــن نوع 
مدیریــت هیجانی و اســتفاده پوپولیســتی 
از ابزار رســانه ای بــرای تیمی که بعــد از ده 
ســال می خواهد با اقتــدار قهرمانــی را برای 
 هوادارانش به ارمغان بیاورد، شاید باعث هراس 
فدراسیون نشینانی شــود که تجربه نشان داده 
از این صف کشــی ها هراس دارند اما آنچه در 
نهایت بــرای خود طاهری باقی مــی ماند، کم 
کردن از هیجان و ارزش افتخاری است که تیم 
او باید با شایستگی بروز داده توسط جوانانش، 
در دو سال گذشــته، در این ۵ هفته پایانی رقم 

بزند را کم می کند.

مقایسه حرکت رونالدو با کارتون فوتبالیست ها جوی که طاهری برای تحریک تاج به راه انداخت

اتفاق روز

سقوط آزاد روز

نقل قول روز

فوتبال جهان
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پیشنهاد سردبیر: 
بازگشایی زاینده رود موجب افزایش چشمگیر مسافران نوروزی شد

دیدگاه

معاون عمران شهری شهرداری خبر داد:

اختصاص 34 میلیارد ریال برای احداث 
سالن اجتماعات گلستان شهدا

مدیر مجموعه تاریخي، فرهنگي و مذهبي تخت فوالد اصفهان:

بازدید 65 هزار و 700 نفر از 
مجموعه گردشگری تخت فوالد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

تبدیل بقاع متبرکه به قطب های 
فرهنگی مستلزم عزم ملی است

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: گلستان 
شهدا یکی از مکان های مذهبی اســت که برنامه های فرهنگی-

مذهبی بســیاری در این مکان برای شــهروندان برگزار می شود 
در همین راستا احداث ســالن اجتماعات مناسب در این مکان با 

مساحت 5 هزار متر مربع در دست اجرا قرار گرفت.
ایرج مظفر با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 9 درصد پیشرفت 
داشته است، افزود: برای اجرای ســالن اجتماعات گلستان شهدا 

34 میلیارد ریال پیش بینی شده است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه احداث 
سالن اجتماعات گلستان شهدا به غنی بخشــی برنامه هایی که 
در این مکان اجرا می شــود کمک می کنــد، اظهارکرد: عملیات 
اجرایی این پروژه به طور جد در دست اجرا قرار گرفته تا در زمان 

مقرر تکمیل شود.

مدیر مجموعه تاریخي، فرهنگي و مذهبــي تخت فوالد اصفهان 
 اظهارکرد: مجموعه قبرســتان تخت فوالد با مســاحت تقریبی

 ۷5 هکتار در حاشــیه جنوبی رودخانه زاینده رود اصفهان و در 
انتهای یکی از محورهای تاریخی شــمالی- جنوبی شــهر واقع 
شــده که به دلیل وسعت، کثرت مشــاهیر مدفون در آن و وجود 
ابنیه ارزشــمند تاریخی یکی از مهم ترین محوطه های تاریخی و 

فرهنگی ایران محسوب می شود.
ســید علی معرک نژاد افزود: در این راســتا ســاالنه گردشگران 
زیــادی از این مجموعه تاریخــی و مذهبی بازدیــد می کنند بر 
این اســاس در ایام نوروز 11 ایســتگاه برای ثبت نام گردشگران 
 جهت شــرکت در تورهای گردشــگری تخت فوالد فعال شــد. 
مدیر مجموعه تاریخي، فرهنگي و مذهبــي تخت فوالد اصفهان 
ادامــه داد: در ایام نوروز 65 هــزار و ۷00 نفــر از طریق تورهای 
 گردشــگری از مجموعه فرهنگی، مذهبی تخت فــوالد بازدید 

کرده اند. 
معرک نژاد اضافه کرد: به طور کلي در ایام نوروز 600هزار نفر زائر 

از فضای معنوی گلستان شهدا و تخت فوالد بهره مند شده اند.

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس اظهار داشــت: مقام معظم 
رهبری دربــاره بقاع متبرکــه فرمودند: »بقــاع متبرکه باید به 
قطب هــای فرهنگی تبدیل شــوند.« که این فرمایش ایشــان 
در راســتای این موضوع بوده که امامزادگان بایــد پایگاه های 
گســترش فرهنگ اســام ناب محمدی و تعمیق بخشیدن به 

معارف دینی برای مردم باشند.
حجت االســام و المســلمین احمد ســالک در ادامــه افزود: 
خوشبختانه ســازمان اوقاف و امور خیریه نیز در گسترش این 
معنا حرکت های خوبــی را برنامه ریزی و اجرا کرده اســت که 
طرح آرامش بهاری نیز یکی از برنامه های مفید و ســازنده این 

سازمان محسوب می شود.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی در ادامه 
خاطرنشان کرد: تحقق این موضوع که بقاع متبرکه به قطب های 
فرهنگــی تبدیل شــوند نیازمند یــک عزم ملــی و همکاری 
تمام ســازمان و نهادها از جمله اســتانداری ها، فرمانداری ها و 
دهیاری ها در سراسر کشور اســت اما بخش اعظم این موضوع 
 نیز برعهده مردم اســت و بایــد در این زمینه مشــارکت فعال

داشته باشند.
وی بیان کرد: ســازمان اوقاف و امور خیریه برای اینکه بتواند از 
مشــارکت حداکثری مردم در بقاع متبرکه بهره مند شود باید 

بیش از گذشته امامزادگان را واکاوی و به مردم معرفی کند.
سالک گفت: در ســال های اخیر برنامه های توســعه و عمرانی 
خوبی در کلیه بقاع متبرکه انجام شــده شده است لذا همچنان 

بقاع متبرکه تا نقطه مطلوب فاصله دارند.
 وی عنوان کــرد: از اجــرای برنامه های فرهنگی کــه در جوار 
بقاع متبرکه در حال اجراســت از ســازمان اوقاف و امور خیریه 
تشکر و قدردانی می کنم و همچنین از سازمان اوقاف خواستارم 
تا در راستای انتشار و انتقال محتوای معنوی و نورانی این اماکن 
متبرکه براساس شــیوه ها و ادبیات روز به مردم عمل کند تا این 

امر جذابیت بیشتری به همراه داشته باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی گفت: قرار 
داشــتن حرم مطهر هر امامزاده ای در هر نقطه ای از کشورمان 
لنگرگاه امنیت، آرامش، معنویــت و نورانیت آن محل و منطقه 

است و این موضوع باید بیش از پیش تقویت شود.
وی همچنین به فعالیــت صورت گرفته شــده در بقاع متبرکه 
اســتان اصفهان اشــاره کرد و گفت: با مدیریت خوب و صحیح 
اداره اوقاف و امور خیریه اســتان بقاع متبرکه سراســر استان 
وضعیت مطلوبی دارند امــا همچنان جای کار زیــادی در این 

اماکن متبرکه نیز وجود دارد.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس به موضوع وقف اشاره کرد و 
گفت: از مردم می خواهم که با توجه به شرایط کنونی جامعه به 
موضوع وقف توجه بیشتری داشته باشند زیرا که وقف می تواند 

گره گشای بسیاری از امور اقتصادی و فرهنگی باشد.

مدیر کل حمل و نقــل و پایانه های اســتان 
اصفهان گفت: میانگین سفر با ناوگان عمومی 
در نوروز بــه ۲5 هزار نفر می رســید.داریوش 
امانی اظهــار داشــت:  آمار حــوادث ناوگان 
عمومی کمتر از خودروهای شــخصی است و 
این در حالی اســت که اکثر ســفرها در نوروز 
با خودروهای شــخصی است و به همین دلیل 

آمار تصادفات در این خودروها بیشتر است.
وی بیان داشــت: میانگین ســفر بــا ناوگان 
عمومی در روزهای عادی حدود 45 هزار نفر 

در روز بوده که این آمــار در نوروز به ۲5 هزار نفــر کاهش یافت. 
 مدیــر کل حمل و نقــل و پایانه های  اســتان اصفهــان در حوزه 
شــبکه ســیر ادامه داد: از یکم خرداد ماه ســال جاری قرار است 
سیستم شبکه سیر آغاز و همه شرکت ها باید در غالب شبکه سیر 
در کل کشــور فعالیت خود را ادامه دهند.وی اظهار داشت: احداث 
هر گونه مجتمع در حاشــیه راه ها با واگذاری به بخش خصوصی 
به عهده این اداره اســت که حدود 43 مجتمع در حال فعالیت در 

سطح استان داریم.
امانی افزود: سیســتم ITS بــرای حذف حضــور فیزیکی نیروی 
انتظامی در سطح جاده ها به کار برده می شود به طوری که اکنون 

دســتگاه های تردد شــمار و توزین در حین حرکت )WIM( را در 
جاده های استان داریم که می توانیم اطاعات کامل وسایل نقلیه ، 
صورت وضعیت، بارنامه، کارت هوشــمند راننده و خودرو، کارت 
صحت و سامت راننده که هوشمند است را به صورت آناین ثبت 
کنند.وی بیان داشت: در نیمه دوم سال  گذشته ادغام راهداری و 
حمل و نقل صورت گرفت که ثمره بسیار خوبی نیز در گردشگری 
به وجــود آورد. مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اســتان اصفهان 
گفت: استان اصفهان در مرکز کشــور قرار دارد و همسایه 9 استان 
دیگر نیز هست که این امر ســبب شــده به عنوان نقطه ترانزیت 
کشور شود و اکثر گردشگران از این اســتان تردد کنند.وی اظهار 
داشت: استان اصفهان حدود ۲5 هزار کیلومتر راه و 400 کیلومتر 
آزاد راه و بیش از ۷00 کیلومتر بزرگراه و پنج هزار و ۷00 کیلومتر 

راه روستایی دارد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های اصفهان:

میانگین سفر با ناوگان عمومی اصفهان در نوروز ۲5 هزار نفر بود

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان 
گفت: باغ فــدک یکي از مکان هایي اســت که امکان 
رخداد حوادث در آن بي شــمار است ولي با تمهیدات 
اندیشیده شده سازمان آتش نشاني این حوادث نسبت 

به سال گذشته به حداقل رسید.
بهزاد بزرگزاد اظهارکرد: بــاغ فدک یکي از مکان هاي 
روباز براي اسکان موقت مسافران در ایام مختلف سال 
به خصوص نوروز است.وی افزود: استفاده از چادرهاي 
مسافرتي و روشن کردن کپســول هاي گازي در آنها، 
وجود درختان زیاد و جنگلــي بودن این مکان و وجود 
دریاچه اي در این کمپینگ، رخداد حوادث احتمالي 
را گوشــزد مي کند.بزرگزاد ادامه داد: در این راســتا 
گشــت هاي موتوري و پیاده ماموران آتش نشــاني 
در تمامي ساعات شــبانه روز فعال بودند تا از وقوع هر 
گونه حادثه اي پیشگیري شــود.وی خاطرنشان کرد: 
همچنین با استفاده از دســتگاه هاي ترموسنج میزان 
حرارت موجود در چادرهاي مســافرتي در شب هایي 
که مسافران در حال اســتراحت بودند، مورد سنجش 
 قــرار می گرفت تــا از خطــرات احتمالــي همچون

 آتــش ســوزي و یا خفگــي به جهــت اســتفاده از 
کپسول های گازي خودداری شود.

نوروز امسال بروز حوادث
در باغ فدک به حداقل رسید

انتخاباتحمل و نقل آتش نشاني

اعالم زمان نتیجه بررسی تعیین 
صالحیت داوطلبان مجلس

طرح ترافیک زوج و فرد 
ازامروزاجرایي مي شود

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: طرح زوج و فرد خودروها دوبــاره از امروزآغاز 

می شود.
 علیرضا صلواتــی اظهار کــرد: طــرح زوج و فرد و 
خودروها از ۲5 اســفند ماه ســال گذشــته به دلیل 
آغاز مســافرت های نوروزی متوقف شد.وی با اشاره 
 به اینکــه از امروز طــرح زوج و فــرد خودروها اجرا 
می شــود، افزود: طرح زوج و فرد از ساعت  ۸ الي 13 
و 16 تا ۲0 اجرایی می شــود تا شــهروندان بتوانند 
در ساعاتي که طرح نیســت به منزل خود بازگردند.

صلواتی ادامــه داد: تمامی محدوده ترافیکی شــهر 
اصفهان به صــورت مکانیزه از طریــق دوربین های 
مداربسته کنترل و نظارت می شــود.وی با اشاره به 
افزایــش جریمه تــردد در محدوده ترافیکی شــهر 
خاطرنشــان کرد: جریمه تردد در محدوده ترافیکی 

شهر امسال ۲0هزار تومان است.
معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
افزود: طرح ویژه ای برای خودروهای زوج و فرد افراد 
بیمار، پزشــکان و افرادی که فعالیــت های خاص و 
ضروری در شــهر دارند در نظر گرفته شده تا امکان 

ورود به محدوده ترافیک را داشته باشند.

رییس دفتر نظارت و بازرسی شــورای نگهبان استان 
اصفهان گفت: نظریــه هیات مرکزی نظــارت درباره 
صاحیت داوطلبان انتخابات میــان دوره ای دهمین 
دوره مجلس شورای اســامی از طریق هیات نظارت 
استان اصفهان تا پایان روز 19 فروردین به فرمانداری 

اصفهان اعام می شود.
مرتضی طبیبــی افــزود: براســاس قانــون، نظریه 
هیات مرکــزی نظارت بر انتخابــات درباره صاحیت 
داوطلبــان انتخابات میــان دوره ای مجلس بافاصله 
 از طریق فرمانــداری اصفهــان به داوطلبــان اعام

خواهد شد. 
وی توضیح داد: در صورت رد صاحیت، داوطلبانی که 
نســبت به رد صاحیت خود اعتراص دارند ظرف ۲4 
ساعت پس از اباغ رای اعام شده، مهلت دارند شکایت 

خود را به شورای نگهبان اعام کنند. 
طبیبی با اشــاره به اینکه داوطلبان باید شکایت خود 
را به شــورای نگهبان اعام نمایند، گفــت: برای رفاه 
داوطلبان، داوطلبانی که نســبت به رای صادر شــده 
اعتراض دارند مــی توانند با مراجعه به دفتر شــورای 
نگهبان در استان اصفهان، شکایت خود را از طریق این 

دفتر به شورای نگهبان ارسال کنند. 

راهداری

معاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
 اســتان اصفهــان از تــردد 10 میلیون خــودرو در

 ایام نوروز در جاده های این استان خبرداد.
فرزاد دادخواه، با اشــاره به فعالیت نوروزی این استان 
گفت: بیش از 10میلیون تردد در جاده های اســتان 
 اصفهان در ایام طرح نوروزی انجام شــده که رشــد

 ۷ درصد داشته است. وی افزود: اســتان اصفهان به 
لحاظ موقعیت جغرافیایی بیشترین ترددها را داشته 
و با توجه به افزایش ترددها در ایام نوروز شاهد کاهش 

30درصدی تصادفات جاده ای در این ایام بوده ایم.
دادخواه ادامه داد: ایســتگاه امنیت و سامت، حضور 
فعال نیروهای راهداری و پلیس راه و کنترل جاده ها 
و همچنین همکاری راننــدگان در کاهش تصادفات 
موثر بوده اســت.وی اضافه کرد: 100 اکیپ راهداری 
و ۷00 نیرو در طول ایام نوروز خدمات رسانی داشته 
 اند و موقعیت و شــرایط خوبی را برای مسافران ایجاد 
کرده اند.معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل 
 و نقل اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: پلیس راه، 
فوریت هــای پزشــکی 115 و هال احمــر در کنار 
نیروهای راهداری به مســافران خدمات رسانی انجام 

دادند.

تردد ۱0 میلیون خودرو در 
جاده های استان اصفهان

امام جمعه موقت اصفهان در خصوص شــعار امسال که از 
سوی مقام معظم رهبری ســال » اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اشتغال« نامیده شده اســت، اظهار کرد: چند سال است 
که مقــام معظم رهبری روی مســئله اقتصــاد مقاومتی 
تأکید دارند. یک ســال اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، 
سال بعد اقدام و عمل را مطرح و امسال هم تولید و اشتغال 
 را مورد تأکید قرار دادند. بنابراین ســه ســال اســت که 
ولی امر مسلمین بر روی اقتصاد و آن هم اقتصاد مقاومتی 

که شکل درون زا دارد تأکید دارند.
 محمدتقی رهبر افزود: این اهتمام ایشان به این معنا است 
که ما باید با تکیه بر توان داخلی اقتصاد مقاومتی را عملی 
کنیم.رهبر تصریح کرد: در سالی که گذشت دولت گروهی 
 را به سرپرســتی معاون اول رییس جمهور تعیین کرد که 
اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنند، اما هنوز خیلی راه داریم 

که موضوع اقتصاد مقاومتی برای مسئوالن جا بیفتد.
 امام جمعــه موقت اصفهان گفت: دشــمن مــا را تحت 
محاصره قرار مــی دهد و اموال جمهوری اســامی ایران 
در آمریکا را ضبط می کند، در مقابل این کارشــکنی باید 
کاری کنیم که بتوانیم روی پای خودمان بایســتیم و این 
به شرطی میسر است که از تولید داخلی حمایت کنیم و به 
سرمایه های داخلی تکیه و از نیروهای مستعد بهره ببریم. 

وی گفت: امســال را مقــام معظم رهبری ســال تولید و 
اشــتغال نامگذاری کردند چرا که اگر این دو وجود داشته 
باشد بسیاری از مشکات حل می شــود. اگر تولید وجود 

داشته باشد باید مصرف هم داخلی باشد، یعنی تا آنجایی 
که نیاز نداریم دست به سوی بیگانه دراز نکنیم. 

امام جمعه موقت اصفهان افــزود: در همین بازار اصفهان 
جنس های عتیقه خارجــی وجود دارد کــه این خود به 
اشتغال و تولید ضربه می زند. این موارد را باید حاکمیت و 
دولت کنترل کند. چرا ما باید نفتمان را به دنیا بدهیم و این 

اجناس بی کیفیت را از ترکیه و چین وارد کنیم؟
رهبر گفت: مقام معظم رهبــری فرمودند کاالهای قاچاق 
را همان ابتدا و در جلوی چشــمان قاچاقچیان آتش بزنید 
تا این کاال ها به بازار کشور وارد نشود. اگر بازار توسط این 

کاالهای قاچاق پر شود جنس های ما در انبار می ماند. 
وی خاطر نشان کرد: مردم ما باید به دنبال اجناس داخلی 
باشند تا تولید داخلی رونق بگیرد. برای مثال مردم وقتی 
می توانند با یک یا دو میلیون تومــان یک یخچال تولید 
داخــل را خریداری کنند چــرا باید یخچالــی خارجی با 
قیمت 10 میلیون تومان خریداری کننــد! بنابراین باید 
 فرهنگ ســازی مناســب را انجام دهیم تا جنس داخلی

 خریداری شود. 
 امام جمعــه موقــت اصفهان، افــزود: علمــای اصفهان

 100 ســال پیش پیمان نامه ای را امضــاء کردند که اگر 
 کفن یک میت از چلوار خارجی باشــد بــه آن میت نماز 
نمی خوانیــم. مبارزه با اســتعمار اینگونه بــود، بنابراین 
بیداری که در آن زمان وجود داشت امروز باید  100 برابر 

باشد.

 مدیــرکل میراث فرهنگــی اســتان اصفهان با اشــاره به 
بازدید بسیار خوب گردشــگران داخلی و خارجی از بناهای 
تاریخی اصفهان اظهار داشــت: تا ظهر روز یازدهم فروردین 
حدود چهار میلیون گردشــگر از بناهــای تاریخی و جاذبه 
های گردشــگری اســتان بازدید کردند که با افزایشی، این 
 تعداد تا ظهــر روز دوازدهم فروردین ماه بــه چهار میلیون و

۷00 هزار گردشگر رســید.فریدون  الهیاری با بیان اینکه باز 
شــدن رودخانه زاینده رود در افزایش تعداد گردشگران در 
روزهای پایانی نوروز موثر بوده اســت، بیان داشت: از سویی 
با توجه به اینکه اســتان اصفهان از جمله استان های گذری 
کشور است و مسافران برای ســفر به اکثر شهرهای کشور و 
بازگشت به شهرهای خود باید از این استان عبور کند که این 

امر نیز در افزایش گردشگران تاثیر داشته است.
اقامت یک میلیون و 7۱6 هزار نفر حداقل به مدت 

یک شب در شهر اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با اشاره به اقامت 
گردشگران در اســتان اصفهان بیان داشــت: تا ابتدای روز 
11 فروردیــن دو میلیــون و 416 هزار گردشــگر حداقل 
 به مدت یک شــب در اســتان اقامــت کردند کــه تا ظهر 
روز دوازدهم فروردین این تعداد به بیش از دومیلیون و ۷00 
هزار گردشگر رسید. وی ادامه داد: از این تعداد تا ظهر روز 11 
فروردین ماه یک میلیون و ۷16 نفر در شهر تاریخی اصفهان 
اقامت داشتند که تا ظهر روز 1۲ فروردین ماه به یک میلیون 
و ۸50 هزار نفر رسید. الهیاری با اشاره به برنامه هایی که در 

نوروز امســال در بناهای تاریخی برای بازدیدکنندگان اجرا 
شده است، تاکید کرد: امسال نیز همانند سال گذشته رویداد 
فرهنگی »نوروزگاه« برای آشــنایی بیشــتر گردشگران با 
آیین های نوروزی و همچنین ایجاد شور و نشاط فرهنگی در 
میان گردشگران از تاریخ دوم فروردین لغایت هفتم فروردین 
ماه در کاخ موزه چهلســتون، موزه هنرهای تزیینی و میدان 

نقش جهان برگزار شد.
طرح ثبت جهانی بازی چوگان در یونسکو

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان برگزاری بــازی چوگان با 
همکاری فدراسیون چوگان ایران در میدان امام )ره( اصفهان 
را از مهم ترین برنامه های نوروزی عنوان کرد و گفت: اصفهان 
به عنوان یکی از بزرگ ترین و کهن ترین مراکز بازی چوگان 
در جهان  اســت. وی ادامــه داد: ایــن ورزش تاریخی برای 
آخرین بار در ســده دوازدهم هجری قمــری در میدان امام 
اصفهان اجرا و پس از آن با عدم حمایت حاکمان وقت به سایر 
کشورها از جمله کشــورهای قاره های اروپا و آمریکا انتقال 
یافت و بر این اســاس برگزاری بازی چوگان با هدف آشنایی 
گردشــگران با فنون این ورزش تاریخی از دیگر برنامه های 
مهم نوروزی میراث فرهنگی برای گردشگران بود.الهیاری با 
تاکید بر این نکته که یکی از مهم ترین شاخصه های ثبت آثار 
در سازمان جهانی یونسکو جاری و ساری بودن آیین ها در آن 
جامعه است، بیان داشت: امســال پرونده ثبت جهانی بازی 
چوگان در سازمان یونسکو مطرح شده است که امیدواریم به 

نتایج خوبی در این راستا دست پیدا کنیم.

امام جمعه موقت اصفهان:

جنس های عتیقه خارجی در بازار اصفهان 
به تولید ضربه می زند

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان:

بازگشایی زاینده رود موجب افزایش 
چشمگیر مسافران نوروزی شد

برگزاری بازی 
چوگان با هدف 
آشنایی گردشگران 
با فنون این ورزش 
تاریخی از دیگر 
برنامه های مهم 
نوروزی میراث 
فرهنگی برای 
گردشگران بود

 مقام معظم رهبری 
فرمودند کاالهای 
قاچاق را همان ابتدا 
و در جلوی چشمان 
قاچاقچیان آتش 
بزنید تا این کاال ها 
به بازار کشور وارد 
نشود

شهرداری

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2104 | April 4, 2017 |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Mosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



17
2

13
-1

امام علی )علیه السالم(:
هیچ عملی كه با تقوى انجام شود كوچك نیست. چگونه عملی را كه خداوند قبول نمايد كوچك است؟

سه شنبه 15 فروردین 1396|6 رجب 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2104  | 8 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2104,  April  4  
 2017 .  8 Pages

صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
Zساختمان 119، واحد 3 AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

نصف جهان در نوروز امسال رنگ دیگری داشت؛

اصفهان متفاوت با ميزباني متفاوت در نوروز 96

نوروز امسال شرایط متفاوتی برای گردشگران در شهر اصفهان فراهم شده بود 
شرایطی که بتواند استقبال شایسته ای برای مسافران و گردشگران در اصفهان 
فراهم کند؛ زیباسازی های شــهر، نورپردازی های بی نظیر، برنامه های فرهنگی 
متنوع، شرایط اسکان گردشگران همه و همه زمینه میزبانی متفاوت در اصفهان را 

فراهم کرده بود تا مقصد بسیاری از هموطنان اصفهان باشد. 
امسال هم مانند سال هاي گذشته ستاد هماهنگي سفر شهر اصفهان در ماه هاي 
پایاني سال گذشته تشکیل شد و با برگزاري جلسات متعدد، هماهنگي هاي الزم 
بین مدیران و مسئوالن شهري براي میزباني هرچه بهتر از مسافران نوروزي صورت 

گرفت و کار ستاد به صورت ویژه از 25 اسفندماه سال گذشته آغاز شد.
در همین راســتا شــهردار اصفهان در نخستین جلسه ســتاد هماهنگي سفر 

شهر اصفهان در ســال جدید که 
در گلســتان شــهداي اصفهان 
برگزار شد، با اشــاره به نامگذاري 
امسال با عنوان »اقتصاد مقاومتي، 
تولید-اشتغال« اظهار کرد: سال 
گذشته بالفاصله پس از نامگذاري 
ســال، قرارگاه اقتصاد مقاومتي 
در شــهرداري اصفهان تشــکیل 
شــد و اقدامــات و فعالیت هاي 
 بســیار مهمــي در راســتاي 
اقتصاد مقاومتي در طول ســال 
انجام گرفت و امسال نیز به دنبال 
نامگذاري سال توسط رهبر معظم 
انقالب، این قــرارگاه بــا قدرت 
بیشــتري به کار خود در راستاي 
ایجاد بسترها و زیرساخت ها براي 
کارآفرینــي و تولید ملــي ادامه 

مي دهد.
اما شرایط متفاوت میزباني اصفهان 

در سال جدید نظر بسیاری از مسئوالن کشوری را نیز به خود جلب کرد، چنانچه 
وزیر امور خارجه کشــورمان به همراه خانواده خود پیــاده روی در کوچه پس 
کوچه های محله ناژوان را برای تعطیالت خود برگزید و جذابیت های میدان نقش 
جهان و شهر اصفهان را در نخستین پست های صفحه اینستاگرام خود قرار داد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز اصفهان را برای سفر انتخاب کرد و در خصوص 
زیباسازی های شهر اصفهان نیز گفت: مدیریت شهری اصفهان اقدامات ویژه ای 
برای فضاسازی و زیباسازی این شــهر برای ایجاد آرامش و نشاط ایجاد کرده و 
اصفهان را متفاوت تر کرده است.سرتیپ پاسدار حسین اشتري در حاشیه بازدید از 
ستادهای هدایت مسافران نوروزی شهر اصفهان اظهار کرد: مسافران و هموطنان 
زیادی از اقصی نقاط کشور به شــهر اصفهان سفر کرده اند و خوشبختانه فضای 

خوب و با نشاطی در این شهر حکمفرما شده است.
همین موضوع سبب شد تا حجم پذیرش گردشگران در مقایسه با گذشته بیشتر 
شود چنانچه در دور اول سفرها به شهر اصفهان، حجم سفرها بیش از 25 درصد 

افزایش یافت.
در این راستا رییس و برخي از اعضاي شوراي اسالمي شهر اصفهان نیز از بخش هاي 
مختلف خدمت رساني به مسافران و ستادهاي هدایت و گردشگري بازدید کردند 

و از مدیران شهري براي میزباني بسیار خوب از مسافران نوروزي تقدیر کردند. 
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در این بازدیدها گفت: امسال میزبانی 
متفاوت در دستور کار مدیریت شهری اصفهان قرار گرفت و برنامه ریزی مناسبی 
در این زمینه در دستور کار دست اندرکاران به خصوص ستاد هماهنگی سفر شهر 
اصفهان قرار گرفت.رضا امیني با تاکید بر اینکه فعالیت ها و اقدامات مدیریت شهری 
اصفهان در ایام نوروز به منظور رضایتمندی مسافران نوروزی و همشهریان است، 
اظهار داشت: خوشبختانه با تالش تمام مسئوالن مربوطه و همت ستاد هماهنگی 
خدمات سفر شهر خدمات خوب و مطلوب و با کیفیت تری نسبت به سال های 

گذشته برای گردشگران داخلی و همشهریان فراهم شده است.
همچنین رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز در بازدید از ستادهاي هدایت سفر شهر اصفهان گفت: خوشبختانه 
شرایط خوبی در ســتادهای هماهنگی خدمات شــهر اصفهان فراهم شده تا 
هموطنان بتوانند با آرامش خاطر و خیال راحت وارد اصفهان شــوند و از اماکن 

تاریخی و تفریحی بازدید کنند.
اصغر آذربایجاني با اشاره به بازدید از ســتادهای مختلف نوروزی شهر اصفهان 

افــزود: شــرایط خــوب 
این ستادها نشــانگر عزم 
راسخ کارکنان شهرداری 
اصفهــان، دســتگاه های 
مختلف خدماتی اســتان، 
آموزش و پــرورش، پلیس 
راهور و مشــاوران امالک 
است تا سفری پرخاطره را 
برای مسافران فراهم کنند 
و با وجــود اینکه کارکنان 
ستادهای اســکان در کنار 
خانواده هــای خود حضور 
ندارنــد بــا خوش رویی با 
هموطنان برخورد و آنها را 

راهنمایی می کنند.
رییس کمیسیون بهداشت، 
سالمت و خدمات شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز در 
حاشیه بازدید از ستادهاي 

اسکان مسافران نوروزي اظهار کرد: خوشبختانه شرایط خوبی در ستاد اسکان 
شهر اصفهان حاکم است که نشانگر تعامل باالی سازمان های مرتبط با پذیرایی 
از مسافران نوروزی شهر اصفهان بوده و این تعامل خوب، میزبانی متفاوتی را رقم 

زده است.
غالمحسین صادقیان با اشاره به حضور بیش از 400 نیروی شهرداری به صورت 
مستقیم و سه هزار نفر به صورت غیرمستقیم در ستادهای هدایت مسافران نوروزی 
شهرداری اصفهان بیان کرد: تمام سعی این افراد این است که سفری ایمن و به 

یادماندنی برای هم وطنان رقم بخورد.
اما آنچه سبب شد تا اصفهان در نوروز امســال متفاوت تر از هر سال ظهور کند 
در تنوع و نوع برنامه های پیش بینی شــده برای نوروز بــود چنانچه برگزاری 
جشن  های متعدد عیدانه، برپایی روزانه بیش از 40 برنامه فرهنگی و در مجموع 
1200 برنامه مختلف فرهنگي در جاي جاي شــهر، ایجــاد بازارچه  ها، اجرای 
 بیش از 160 پروژه زیباســازی و 16 هزار متر دیوارنگاره های شهری، راه اندازی 
41 کیوسک اطالع رسانی و فراهم سازي ظرفیت 150 هزار مسافر شب خواب از 

جمله برنامه های شاخص ستاد هماهنگی سفر شهر اصفهان بود که شهرداری 
اصفهان با همکاری نهادهای ذی ربط در حوزه گردشگری، شورای اسالمی شهر 
اصفهان و هماهنگی دستگاه های مربوطه بر اساس ذائقه همشهریان و رفاه حال 
مسافران نوروزی به منظور ایجاد نشاط و 

شادابی در شهر انجام داد.
این موضوع سبب شد تا ناظر ویژه وزارت 
کشور با اشاره به بازدید از باغ فدک اصفهان 
اقدامات انجام شده را مناسب ارزیابی کند 
و فعالیت های فرهنگی و ایجاد بازارچه و 
پیش بینی اتوبوس گردشگری در باغ فدک 

را موضوعی قابل توجه ارزیابی کند.
غالمعلی فرمانی به فضاسازی اصفهان نیز 
اشاره کرد و اظهار داشت: ورودی های شهر 
اصفهان هم از لحاظ فضاســازی و هم از 
لحاظ کمپ ها و ستادهای راهنمایی مسافر 

مناسب است.
وي ادامه داد: البته در ســطح شــهر نیز 
فضا ســازی های قابل توجهی انجام شده 
است که می تواند توجه مسافران را به سمت 
خود جلب کند و گردشــگران از آن لذت 
ببرند.اما یکي از نکات حائز اهمیت براي 
راهنمایي مســافران و گردشگران در بدو 
ورود به شهرها، آشنایي با مناطق اســکان و نقاط دیدني شهر است که براي این 
منظور شهرداري اصفهان با همکاري نهادهاي  ذي ربط در اسکان مسافران، 5 ستاد 
هدایت با طراحي و چینشي چشم نواز در مبادي ورودي کالنشهر اصفهان ایجاد 
کرد تا با استفاده از نیروهاي آموزش دیده و با برخوردي محترمانه مسافران را به 

هتل ها، مهمان سراها و سایر نقاط اسکان هدایت کنند. 
هتل ها و مهمانسراها اولویت نخست اسکان مسافران نوروزي بود

امسال با توجه به شرایط ایمنی، بهداشتی و ... اولویت اسکان مسافران نوروزي با 
هتل ها و مهمانسراها بود و پس از تکمیل ظرفیت آنها، منازل استیجاری با همکاری 
100 واحد صنفی مشاوره امالک وارد شدند و در مرحله بعد نیز کالس های درس 
مدارس آموزش و پرورش محل اسکان مسافران بود و در نهایت نیز باغ فدک برای 
مســافران چادرخواب در نظر گرفته شــد تا محل اقامت گردشگران با مشکلی 

مواجه نشود.
این اقدام مهم و مدبرانه با همکاري و همدلي تمامي بخش هاي ذي ربط همچون 
هتل داران، مهمان پذیران، مشاوران امالک و ستاد فرهنگیان صورت گرفت و سبب 

شد نظم خوبي در اسکان مسافران در شهر برقرار شود.
تورهای ارزان قیمت و استقرار اتوبوس های گردشگری برای رفاه حال 

مسافران
همچنین به منظور ارتقا خدمات به شهروندان و میهمانان نوروزی، اتوبوس های 
گردشگری، سینما، کتابخانه و شادمانه در سطح شهر اصفهان مستقر شدند تا 

مسافران و شهروندان اوقات فراغت خود را پربارتر از گذشته سپری کنند.
این اقدام در کنار ثبت نام در چند نقطه از شهر براي حضور مسافران در تورهاي 
گردشگري شهر سبب شد تا مسافران براي حضور در مناطق دیدني نصف جهان 
با برنامه ریزي و تنظیم بیشتري در شهر حضور یابند، ضمن اینکه این اقدام سبب 
کاهش چشمگیر ترافیک و جلوگیري از ایجاد حجم باالي خودروها در مراکز و 
هسته اصلي شهر شد.همچنین در ایام نوروز تورهای گردشگری ارزان قیمت در 
باغ فدک برای جلوگیری از اتالف زمان، دوری از ترافیک و استفاده حداکثری از 
مکان های دیدنی برای مسافران نوروزی در نظر گرفته شد تا عالوه بر این موارد 
مسافران اســتفاده کننده از این تورها از بلیط های نیم بها برای بازدید از اماکن 

تفریحی زیرمجموعه شهرداری استفاده کنند.
نوروز امسال بروز حوادث در باغ فدک به حداقل رسید 

عالوه بر این موارد کمیته ایمنی و حوادث ستاد هماهنگی شهر اصفهان به منظور 
تامین امنیت مســافران 
اقدامات متعددی را انجام 
داد که نشــان از آمادگی 
کامل این کمیته برای بروز 
حوادث احتمالی می داد؛ 
مراقبت ویــژه از مجموعه 
باغ فدک، استقرار نیروهای 
خبره آتش نشانی در کوه 
صفه بــه منظــور نظارت 
بــر حــوادث احتمالی و 
رسیدگی به آسیب دیدگان، 
اســتفاده از ابزارهــای 
پیشرفته برای پیشگیری از 
حوادث و مقابله با آنها، ارائه 
تذکرات و راهنمایی های 
الزم در مجموعه باغ فدک 
برای مسافران چادرخواب 
و استفاده از وسایلی مانند 
ترموسنج ها برای ارزیابی 
وضعیت چادرها و کنترل و نظارت بر مدارس اصفهان و رفع خطر از آنها از جمله 

اقدامات این کمیته برای آسایش مسافران نوروزی بود.
در همین راستا روزانه به صورت میانگین 200 تا 300 کپسول گاز از چادرهای 
مسافران خارج شد، و در مجموع مي توان گفت نوروز امسال بروز حوادث در باغ 

فدک به حداقل رسید و تقریبا نزدیک به صفر درصد بود.
فضاي متفاوت و شاداب اصفهان در نوروز 96 

اما یکي از مهم ترین اقداماتي که در نوروز امسال حال و هواي شهر اصفهان را به کلي 
متفاوت کرد و فضایي کامال بهاري و شاداب به شهر بخشید، فضاسازي و زیباسازي 
خاص شهر با محوریت سازمان زیباسازي شهرداري اصفهان بود که این فعالیت ها 
بازتاب بسیار گسترده اي در شبکه هاي اجتماعي مختلف داشت و با واکنش هاي 

مثبت بسیاري از مردم و مسئوالن در سراسر کشور مواجه شد.
مهم ترین فضاسازي شهر در نوروز امسال که با استقبال بسیار خوبي مواجه شد، 
نصب 300 دوچرخه گل آرایي شده در خیابان ها، چهارراه ها، معابر و پارک ها بود و 

در واقع تِم شهر اصفهان در نوروز دوچرخه هاي گل آرایي شده بود.

این دوچرخه ها با همکاری ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان 
گل آرایی شد و شهر را نونوار کرد تا بار دیگر فرهنگ دوچرخه سواری در اصفهان 
را که به شهر دوچرخه ها معروف است در دیدگاه مسافران و شهروندان زنده کند.

همچنین اجراي نورنماي سه بعدي روي پل خواجو نیز با استقبال بسیار خوب 
مسافران و همشهریان مواجه شد و هرشب 
حدود 10 هزار نفر براي تماشاي این اقدام 
خالقانه در اطراف پل خواجو حاضر مي شدند 
و تصاویر این رویداد در شبکه هاي اجتماعي 

به صورت گسترده منتشر شد.
دیوارنگاره هاي شــهري نیز اقــدام دیگر 
 شــهرداري براي ایام نوروز بود که بیش از

 8 هزار و 500 متر در ارتفاع پایین توســط 
دانشــجویان دانشــگاه هنر صورت گرفت 
و همچنین حــدود 3 هزار متــر مربع نیز 
دیوارنگاره در ارتفاع بلند در شــهر اجرا شد 
که استقبال مسافران و همشــهریان را به 

همراه داشت.
همچنین ایجاد تونل نور در خیابان بهشــتي نژاد از دیگــر پروژه هاي مهم براي 
زیباسازي شهر اصفهان بود که فضاي بســیار جذابي را در اختیار شهروندان و 
همشهریان قرار داد و به ویژه در شب، محلي براي عکاسي و سلفي  گرفتن مردم 
شد و تصاویرش در کانال ها و گروه ها و صفحات اینستاگرام نیز به صورت گسترده 

منتشر شد.
همچنین 40 نورنگاره دیدني در نقاط مختلف شهر تعبیه شد و 20 طاقچه شامل 
طاقچه های معروف به طاقچه شهدا و طاقچه های صنایع دستی در دیواره های 

مرتفع شهر نصب شد تا میزباني متفاوت اصفهان بیشتر به چشم آید.
ایجاد باغچه های گل در بیش از 150 نقطه پرتردد شهر

اصفهان در ایام نوروز نمایشــگاهي از گل هاي مختلف بود و امسال هم سازمان 
پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با ایجاد باغچه های گل در 150 نقطه 

پرتردد شهر فضای مفرح و مناسبی را برای شهروندان و گردشگران فراهم آورد.
از مهم ترین اقدامات شهرداري در این زمینه ایجاد تراریوم هاي زیبا با طراحي هاي 
منحصر به فرد و ویژه بود که در طراحي و نوع انتخاب گیاهان این تراریوم ها، به 
مسئله کم آبي توجه ویژه اي شد و گیاهان کم آبي همچون کاکتوس در آنها مورد 

استفاده قرار گرفت و فضاي جالب توجهي ایجاد کرد.
گل آرایی های ویژه در مکان هایی مانند باغ فدک، باغ غدیر، کوه صفه و ... همچنین 
گل آرایی ویژه در میدان ورودی باغ گلدسته با نماد اصفهان شهر جهانی خالق و 

اصفهان 1400 از جمله برخی این اقدامات بود.
بازدید 430 هزار نفر از امکانات تفریحی-گردشگری ناژوان

یکي از نقاط دیدني و تفرجگاهي شهر اصفهان منطقه دیدني ناژوان است که با 
فعالیت شهرداري اصفهان طي سال هاي متمادي به ویژه در دو سال اخیر امکانات 

و تجهیزات تفریحي فراواني در این مجموعه اضافه شده است.
از روزهای ابتدایی فعالیت ســتاد خدمات سفر شهر اصفهان تا روز 13 فروردین 
ماه حدود 430هزار نفر از امکانات گردشگری- تفریحی مجموعه ناژوان بازدید 
کرده اند.در این بازه زمانی همچنین حدود یک میلیون و 400 هزار نفر گردشگر 
اصفهانی و مســافر نوروزی از فضای پــارک جنگلی ناژوان بهــره برده اند.تمام 
مجموعه های گردشگری ناژوان از جمله آکواریوم بزرگ اصفهان، باغ پرندگان، باغ 
خزندگان، باغ موزه پروانه ها، شهربازی، تله سیژ و جاده سالمت در ایام نوروز مورد 

استقبال مسافران و شهروندان قرار گرفت.
اینجا همه بیدارند!

مجموعه قبرستان تخت فوالد با مساحت تقریبی ۷5 هکتار در حاشیه جنوبی 
رودخانه زاینــده رود اصفهان و در انتهای یکی از محورهای تاریخی شــمالی– 
جنوبی شهر واقع شده که به دلیل وسعت، کثرت مشاهیر مدفون در آن و وجود 
ابنیه ارزشــمند تاریخی یکی از مهم ترین محوطه های تاریخی و فرهنگی ایران 
محسوب می شود.در این راستا ساالنه گردشگران زیادی از این مجموعه تاریخی 

و مذهبی بازدید می کنند 
بر این اساس در ایام نوروز 
11 ایستگاه برای ثبت نام 
گردشگران جهت شرکت 
در تورهای گردشــگری 
تخت فوالد فعال شــد و 
در مجمــوع 65 هــزار و 
۷00 نفر از طریق تورهای 
گردشــگری از مجموعه 
فرهنگی، مذهبی تخت 
فوالد بازدید کرده اند و به 
طور کلي در ایــام نوروز 
600هزار زائــر از فضای 
معنوی گلســتان شهدا 
و تخت فــوالد بهره مند 

شده اند.
چوگان در میدان 

امام زنده شد
اصفهان از گذشــته های 

دور مهد چوگان دنیا بوده اســت، همچنین میدان امام خمینی )ره( تنها زمین 
استاندارد چوگان دنیا است که تمام زمین های چوگان در جهان از روی این زمین 

الگوبرداری شده است.
برگزاری بازی نمادین چوگان در ایام نوروز که با همکاری و کمک شهردار اصفهان 
در میدان نقش جهان صورت گرفت عالوه بر معرفی این بازی ملی به میهمانان و 

شهروندان زیبایی های این میدان را دوچندان کرد. 
همچنین در روز پایانی این مسابقات به پاس قدردانی از شهردار اصفهان که نقش 
موثری در اجرای این برنامه در میدان امام خمینی )ره( داشت هدیه ویژه ای به 

شهردار اصفهان اهدا شد.
رییس فدراسیون چوگان کشــور در خصوص هدیه ویژه فدراسیون چوگان به 
شهردار اصفهان بیان داشت: یکی از افرادی که در برپایی بازی نمادین چوگان در 
اصفهان کمک بسیاری به فدراسیون چوگان انجام داد شهردار اصفهان بود، اقدامات 
شهردار اصفهان باعث ایجاد انگیزه در چوگان بازان شد و امیدوارم با حمایت هاي 

جمالی نژاد بازی های بیشتری در اصفهان برگزار شود.

شهردار اصفهان نیز در این مراسم گفت: زنده کردن چوگان عالوه بر تنوع بخشیدن 
به جاذبه های گردشگری اصفهان، موجب بازگشت به هویت گذشته خواهد شد.

مهدي جمالي نژاد با بیان اینکه شهرداری اصفهان بستر الزم برای توسعه چوگان 
را فراهم می کند، ادامــه داد: این برنامه نه تنها می تواند بــه زنده کردن یکی از 
میراث های کهن ما کمک کند، بلکه می تواند موجب افزایش میانگین ماندگاری 
مسافر در شهر اصفهان، تنوع بخشیدن به جاذبه های گردشگری و جذابیت بیشتر 

اصفهان برای جهانگردان شود.
وی با اشاره به تاکیدات و نگاه ویژه رهبر انقالب به ورزش چوگان افزود: علیرغم نگاه 
ارزشمند رهبر معظم انقالب به این ورزش، متأسفانه ورزش چوگان به نام کشور 
دیگری ثبت شده است بنابراین تالش داریم نوعی از این بازی که در ایران انجام 

می شود را به نام کشورمان به ثبت برسانیم.
كنترل ترافیك شهر و رضایت حداكثري 

همشهریان و مسافران
اما یکی از ویژگی های مهم شــهر اصفهان در ایام 
نوروز با وجود حضور پرتعداد مســافران نوروزی، 
ترافیک تحت کنترل و روان خیابان هاي شهر در این 
ایام بود که با مدیریت صحیح صورت گرفته رضایت 

شهروندان و گردشگران را رقم زد. 
این مهم بــا در نظر گرفتن چهار رویکــرد و برنامه 
 اصلي محقق شد که مهم ترین آن ساماندهي میدان

 امام حسین و معابر اطراف آن بود که کمک فراواني 
به کاهش ترافیک در هســته مرکزي شهر کرد و 
پس از سال ها شاهد عبور و مرور روان خودروها در 

مسیرهاي منتهي به این میدان بودیم.
همکاري ویژه با نیروي انتظامي و پلیس راهور نیز رویکرد دیگر شهرداري بود که 

با تعاملي خوب سبب کاهش بار ترافیکي در شهر شد.
همچنین ساماندهي معابر و خیابان ها با حجم باالي آسفالت ریزي و روکش به 
همراه خط کشي خیابان ها، رویکرد دیگر شهرداري بود که تاثیر به سزایي در کاهش 

ترافیک شهر داشت و عبور و مرور را براي مسافران و شهروندان آسان تر کرد.
 ایجاد زیرســاخت هاي حمل و نقل عمومي و اســتقرار تاکســي ها متعدد در

 15 ایستگاه جاذب سفر و اتوبوس هاي شــهري براي جا به جایي سریع و آسان 
مسافران نیز دیگر رویکرد شهرداري اصفهان براي کاهش ترافیک نوروزي شهر 

بود که کمک زیادي به روان شدن ترافیک در ایام نوروز کرد.
اجرای ویژه برنامه های ورزش محور در شهر اصفهان 

ویژه برنامه هــای عیدانه ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان نیز بــا رویکرد 
 فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در ایام نوروز در مکان هایی مانند زورخانه 
علی قلی آقا، باغ فــدک، مجموعه تخت فــوالد، میدان امام علــی )ع( و پارک 
کوهستانی صفه یکی دیگر از برنامه های شــهرداری اصفهان بود که مسافران و 

شهروندان اصفهان توانستند از این برنامه ها استفاده کنند.
اجرا و نمایش حرکات ورزشي در رشته هاي تکواندو و ووشو، اجراي برنامه هاي 
پهلواني و زورخانه اي و همچنین برگزاري بازي هاي رایانه اي از جمله اقداماتي است 
که در این ایام صورت گرفته است.این برنامه ها از دوم تا دهم فروردین در کوه صفه، 
میدان امام علي )ع(، زورخانه هاي کوجان و علي قلي آقا و مجموعه تکیه شهدا با 

حضور پررنگ مسافران برگزار شده است.
همچنین ویژه برنامه هاي کوه صفه با استقبال بیش از 3هزار و 500 نفر در هر شب 
و برنامه هاي میدان امام علي )ع( نیز با استقبال روزانه 400 بازدید کننده در ایام 

نوروز مواجه شده است.
خانواده شــهدا و هنرمندان در اولویت دیدوبازدیدهاي مسئوالن 

شهري
همچنین در ایام نوروز شــهردار اصفهان به همراه رییس و اعضاي شوراي شهر 
فرصت را برای دید و بازدید هــای نوروزی با خانواده معظم شــهدا، جانبازان و 
ایثارگران و همچنین هنرمندان و چهره های ماندگار شهر اصفهان مهیا دیدند تا 
از برکت شهدا در این ایام نیز استفاده کنند و از فعالیت هنرمندان در عرصه دانش، 

هنر و فرهنگ تجلیل به عمل آورند. 
شهردار اصفهان در این دیدارها هنرمندان اصفهان را مانند چراغی روشن دانست 

که راهگشای مردم و مسئوالن بوده و شهر به وجود آنان افتخار می کند.
اســتفاده از ظرفیت هاي مختلف رســانه اي براي اطالع رساني

 متفاوت
اما کمیته اطالع رساني ستاد خدمات سفر شــهر اصفهان با تالش شبانه روزي 
کارکنان شهرداري اصفهان به صورت 24 ساعته پاسخگوي مسافران نوروزي در 
این ایام بود و در بخش هاي 
مختلف تــالش مجموعه 
شــهرداري اصفهــان را به 
اطالع عموم مي رســاند.در 
این راســتا مرکز ارتباطات 
مردمي 13۷ به صورت 24 
ساعته پاسخگوي سواالت 
مســافران بوده و حدود 22 
هزار نفر تا روز 13 فروردین 
با این سامانه تماس گرفتند 
و اپراتورهــاي این مرکز به 
دو زبان فارسي و انگلیسي 
پاسخگوي میهمانان داخلي 

و خارجي اصفهان بوده اند.
در  حضــور  همچنیــن 
اجتماعــي  شــبکه هاي 
همچون تلگرام و اینستاگرام 
و صفحــات پرمخاطــب 
کشوري این برنامه ها، حضور 
در شــبکه هاي مختلف ملي همچون مســتند، خبر و همچنین زیرنویس هاي 
مختلف از بخش هاي و شبکه هاي مختلف تلویزیوني از دیگر برنامه هاي مهم این 

کمیته بوده است.
استقرار 41 کیوسک اطالع رساني براي پاسخگویي حضوري به مسافران نوروزي 
و همچنین فضاسازي هاي شهر و تبلیغات شهري و نصب بنرها و لمپوست هاي 
اطالع رساني نیز از جمله مهم ترین برنامه هاي کمیته اطالع رساني براي پاسخگویي 

به میهمانان و مسافران نوروزي اصفهان بوده است.
معرفي اصفهان و ظرفیت هاي مختلف گردشگري و تاریخي آن در ویژه برنامه هاي 
نوروزي شبکه هاي مختلف صدا و سیما و پخش ویژه برنامه اینجا اصفهان از شبکه 
اصفهان نیز در راستاي معرفي هرچه بیشــتر نصف جهان به مردم کشور در این 

ایام صورت گرفت.
بخش هــاي مختلف شــهرداري اصفهــان در این ایام دســت به دســت هم 
 دادند تا نوروزي متفــاوت و خاطره انگیز بــراي میهمانان نوروزي شــهر رقم 

خورد.
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