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مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان به عنوان ســخنران اصلی اولیــن کنفرانس 
تخصصی استیل پرایس با عنوان تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال  
که سه شــنبه ۲۴خرداد ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد، به شرایط تولید 
این محصوالت پرداخت و گفت : تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از 
استراتژی های اصلی این شرکت اســت که در این راستا برنامه امسال ذوب 
آهن اصفهان ، تولید ۴۰۰ هزارتن محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده باالست . 
ایرج رخصتی  افزود: با اجرای طرح های توســعه مرتبــط تا افق۱۴۰۴ بیش 
از۶۰درصد ازمحصوالت تولیدی شــرکت ، فوالدهای آلیــاژی وکیفی باارزش 

افزوده باال خواهد بود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به وجود زنجیره کامل تولید فوالد از مواد 
معدنی تا محصول نهایی در این مجتمع عظیم صنعتی ، تولید فوالد به روش 
کوره بلند-کنورتور مشابه۷۰ درصد واحدهای تولید فوالد جهان را یکی از مزیت 
های اصلی این شــرکت برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و 
گفت : این شرکت با دارا بودن گواهینامه ها و استانداردهای ملی و بین المللی 
در تولید محصوالت فوالدی در سال گذشته موفق به صادرات یک میلیون و ۱۰۰ 

هزار تن از محصوالت خود شد.
 رخصتی ، طراحی و تولید ریل ملــی در ذوب آهن اصفهان را یکی ازمهم ترین 
 گام های صنایع فوالدی کشــور بــرای تولید محصوالت صنعتی دانســت و 
گفت : در این راستا فوالد مورد نیاز ریل تولید شــد و همچنین انواع ریل مورد 
نیاز کشور از جمله ریل مترو ، ریل معدن ، ریل زبانه سوزن و ... نیز تولید شد که 
به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات سال های اخیر صنعت کشور محسوب 

می شود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت : این شــرکت از ۱۰ سال گذشته ، 
رویکرد تولید محصــوالت صنعتی را به صورت جدی دنبال کــرده و به تدریج 
ازتولید محصوالت ســاختمانی به ســمت تولید محصوالت صنعتی حرکت 

کرده اســت.  مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به پروژه های توسعه این شرکت 
در راستای تولید محصوالت صنعتی اشاره کرد و گفت : پروژه های احداث خط 
جدید کالف آلیاژی در کارگاه نورد۳۵۰ ،  احداث کوره پاتیلی شماره۳ و بازسازی 
کوره پاتیلی شــماره یک،  احداث واحد VOD در بخش فوالدسازی و ریخته 
گری تختال و نورد گرم و ســرد الکتریکی از جمله پروژه هایی است که تولید 
محصوالت صنعتی در ذوب آهن اصفهان را متحول می سازد .وی به ۱۲ مورد 
فوالد های خاص تولید شده در ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت : این شرکت 
قادر به تولید انواع فوالدهای آلیاژی از جمله کــم آلیاژ ، پر آلیاژ ، میکروآلیاژ با 
اســتحکام باال ، ابزار و فوالد ضد زنگ اســت و همچنین قادر به تولید هرگونه 

سفارش برای فوالد های خاص خواهد بود.
رخصتی، نتایج اقتصادی حاصل از توسعه تولید فوالدهای آلیاژی و صنعتی را 
برای ذوب آهن اصفهان بسیار چشمگیر دانست و گفت : نسبت حاشیه سود 
تولید ورق سرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی نسبت به سایر محصوالت بسیار 
قابل توجه است و همچنین تولید ریل و تیرآهن H بال پهن و فوالدهای آلیاژی 
همچون کالف آلیاژی، سیم و ... نیز نســبت به دیگر محصوالت حاشیه سود 

خوبی ایجاد می کند.
 وی افزود: در تولید محصوالت ســاختمانی نیز، به ســمت تولید محصوالتی 
رفتیم که ســایر فوالدســازان کشــور قادر به تولید آن نبوده اند. از جمله این 
محصوالت می توان به تیرآهن های بال پهن اشاره کرد که در استحکام صنعت 
ساختمان کشور اهمیت بسیاری دارد و می تواند تحولی در این صنعت ایجاد 
کند. رخصتی افزود : گرایش ذوب آهــن اصفهان به تولید محصوالت صنعتی 
به این معنا نیست که نیاز کشــور به محصوالت ساختمانی را نادیده گرفته ایم 
بلکه هرگاه نیاز باشد این محصوالت را به اندازه کافی و بر اساس تقاضای بازار 
تولید می کنیم و در ابتدای ســال جاری نیز نقش مهمــی در کنترل قیمت ها 

ایفا کردیم .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

 ذوب آهن امسال ۴۰۰ هزارتن محصوالت
 با ارزش افزوده باال تولید می کند

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-۳۶۲8۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲8۴۱۶۶

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

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان  فرزانه افسرطه 
و اولین مقصد کمپین ملی ساختمان پایدار، شهر 
پایدار که با حضور مدیران استانی و کشوری به میزبانی شهرداری اصفهان برگزار 
شد، توجه به ایمنی ســاختمان ها به لحاظ تامین ایمنی شهروندان و پایداری 
شهر، به عنوان یک ضرورت مطرح شــد. در این مراسم، از »کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن« رونمایی شد.

ضرورت توجه به ایمنی ساختمان
دبیر نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان با اشاره مشکالت فراوانی 
که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد، توجه به ایمنی ساخت و ساز را عاملی مهم 
و الزامی در پایداری ساختمان و تحقق شــهر ایمن اعالم کرد و افزود: پایداری 
ساختمان ها، نما و منظر شــهری با نوع نگاه، نگرش و احساسات ما در ارتباط 

است.
سعید ظریف، رییس مجمع رسانه ای راه و ساختمان ایران)صما(  بیان کرد: سه 
حوزه پایداری ساختمان ها، نما و منظر شهری تبدیل به سه کمپین ملی شده اند 
و برگزاری نخستین اجالس سازندگان و طراحان ساختمان در اصفهان، گامی در 
 راستای ارتقای استانداردهای ساختمان ایمن و پایدار شهری است و همینطور،

 می خواهیم به تدویــن و تعریف نمای اصفهان و شــاخص  ملی آن مبتنی بر 
هویت شهر دست یابیم.

فقدان رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران
در ادامه، وحیــد مهدویان، رییس اجــالس و معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان گفت: در قانون شهرسازی، شهرو تمدن و هویت، سه همراه 
تاریخی دیرینه هستند و نقش مهمی در شهرسازی، توسعه پایدار و زندگی در 

شهرها دارند. 
مهدویان با اشاره به نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه شهرسازی و 
معماری برای طراحی و ساخت و ســاز، اظهار کرد: دستورالعمل ها، شیوه نامه 
ها و طرح هایی با هدف ایجاد محیط های امن و پایدار توأم با سرزندگی برای 
زندگی شهروندان تدوین و اجرا شده است و آنچه که از نتایج موارد تدوین شده، 
مشهود است، حاکی از برخورداری سازندگان و بهره برداران از جایگاه رسمی در 
قوانین است و با توجه به اینکه رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران وجود 
ندارد و سازوکار مناسبی برای حضور شهروندان در فرآیند تصمیم گیری  پیش 
ببنی نشده، بنابراین، مهندسان ســاختمان تاثیر چندانی در کیفیت ساخت و 

ساز شهری ندارند. 
رییس اجالس ســازندگان و طراحان اصفهان بیان کرد: در برنامه جدید جامع 
شهر اصفهان که به عنوان پایلوت در کشور به صورت یک برنامه راهبردی و مستند 
اجرا می شود، بازیگران شهر که به طور مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند ساخت 
و ساز شهری نقش دارند، در پایداری کالبد شــهر موثر خواهند بود. وی ادامه 
داد: فاز اول برنامه با رویکرد نوین به همت شــهرداری و شورای شهر و اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان به تصویب رســیده است و شهرداری به عنوان 

کارفرمای فاز دوم که فاز تجمیع است، کارخود را آغاز می کند. 

ایمنی، سرمایه گذاری مسئوالنه است
امیدرضــا ریاحی فر، دبیرکمیته ســازمان نظام مهندســی کشــور به موضوع 
»ساختمان ایمن، شهر ایمن« و بررسی حادثه متروپل پرداخت و اظهار کرد: در 
حادثه متروپل همه ما ازجمله شــهرداری، سازمان نظام مهندسی، دانشگاهی 
که آموزش الزم را نداده و همه ما و نهادهایی که دســت انــدرکار صدور مجوز و 
احداث متروپل بوده اند و برای ایمنی ساختمان، جایگاهی را تعریف نکرده ایم، 
مقصر هستیم. چون تفکر تامین ایمنی نداشــته ایم و ایمنی را هزینه دانسته 
و  این عامل مهــم را در اولویت قرار نداده ایم.وی، تحمل ریســک باال و ایمنی 
فدای ســرعت کار را غیرمنصفانه خواند و افزود: نه تنها، ایمنی هزینه نیســت، 

بلکه سرمایه گذاری مسئوالنه است و در پروژه های ساخت و ساز باید ایمنی را 
از طراحی با محاسبات دقیق فنی تا مراحل پایانی ساختمان بعنوان یک اصل 

مدنظر قراردهیم.
ریاحی فر گفت: ما اولین کمپین طراحی ایمن، اجرای ایمن و بهره برداری ایمن 

هستیم و  اولین کمپین ساختمان ایمن را راه اندازی می کنیم. 

    گسترش حاشیه نشینی، تهدیدی برای هویت شهروندان
در این اجالس، علی زینی وند، معاون امور شــهری ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور با طرح پرســش هایی که آیا معماری، طراحی و ساخت و 
ساز در شهرها منجربه زندگی ایمن می شود و هویت ما را بازبینی می کند، چه 
ســازوکاری برای اخذ نظر مردم وجود دارد که بتواند منجربه حفظ و انســجام 
وحدت در محالت مختلف شهر، فاصله فرهنگی، اجتماعی، طبقاتی و یا برهم 
زدن تعادل شهر و مبتنی بر اقلیم شود، گفت: متاسفانه، آنچه امروز در طراحی 
ها می بینیم، هویت  و حس تعلق مارا تقویت نکرده و نمی توانیم حس انسجام 
و هویت بخشی را به شهروندان منتقل کنیم. با گسترش حاشیه نشینی، انسجام 
و هویت شهری را به تاراج می دهیم. معماری بومی که حاصل اجداد و نیاکان 
است را تخریب می کنیم و ســاختمان هایی را جایگزین کرده ایم که غربت و 
بیگانگی را منتقل می کنند. وی با تاکید بر حس مشارکت جویی، گفت: طراحی 
ساختمان نباید بالی جان مردم باشد و مبنای این امر از دانشگاه آغاز می شود. 

همچنین، با توجه به ایمنی و عمر مفید ساختمان باید نگرش دوام و استحکام 
یکصد ساله داشته باشیم، ضمن آنکه کنترل قیمت ها ضروری است. 

زینی وند از تشکیل کارگروه هایی در این زمینه خبر داد و بر مسئولیت پذیری و 
هراس از نظارت مردم، توان و دانش تخصصی، حساس سازی مردم و نهادهای 

ذی ربط تاکید کرد. 

    باید پیشگام تغییر و تحول باشیم
علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان با اشــاره به روند گریزناپذیر تغییر و تحول ، 
مقاومت در مقابل تغییر و تســلیم را عبث خواند و گفت: باید پیشــگام تغییرو 
تحول در مفهوم زمان و مکان باشــیم. وی افزود: در طراحی شــهری نیازمند 
خالقیت، ادبیات دینی و آنچه کــه هویت ما را تقویت می کند، هســتیم. باید 
افرادی که با تخصص، ادراک و احســاس خــود را در معماری ما منعکس می 

کنند ، ارج نهیم.
شــهردار اصفهان در صحبت از اصفهان نوین،  توضیح داد: شهرها طبق عناصر 
هویتی خود، شخصیتی دارند و باید با شناســایی شخصیت شهر و استفاده از 
دانش و تجارب در طراحی گام برداریم. وی افزود: معماری اصفهان از روایتی 
خاص برخوردار اســت که برای دســتیابی به اصفهان نوین بایــد آن روایت را 
بشناسیم و به تغییر و تحول معماری و ارکان و عناصر خالقیت در شهرسازی و 

توسعه پایدار شهر ایمن، توجه کنیم.
در نخستین اجالس ســازندگان و طراحان اصفهان، از نماد»کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن«که از اصفهان آغاز می شود، رونمایی شد.

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان مطرح شد:

تحقق ایمنی ساختمان از طراحی تا معماری براساس هویت، دانش و خالقیت
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رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۵۳.۴

آگهي برگزاری مناقصه عمومی 

 شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 

مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

محل تامين موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (اعتبار

401-2-104/2
تهيه مصالح و حفاري تكميلي يك 
حلقه چاه آب شرب به روش دستي 

در منطقه الاسپيدانی نطنز

جاری
۷,۴9۶,۱۰۴,9۰۵۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳ ماه

401-2-144
توسعه شبكه فاضالب محله 

كالمخواران وكوچه گلستان در 
منطقه یک  )با ارزیابی کیفی(

جاری
۵۲,9۰۲,۴۵۱,۲۳۵  ۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰

9 ماه

401-2-145
لوله گذاري فاضالب باقيمانده 

ورودي و خروجي ايستگاه پمپاژ 
ديزيچه مبارکه  )با ارزیابی کیفی(

۱۴,۴8۷,۳۲9,۲۵8  ۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰ جاری

۲ ماه

تهيه مصالح و تكميل ساختمان  و 401-2-146
سوله شير آالت ايمانشهر فالورجان   

۱۴,۰۵۶,۰8۴,۱۷۳۵۵۱,۷۰۰,۰۰۰
جاری

9 ماه

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  
13:00روز شنبه به تاریخ  1401/04/11

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 
1401/04/12

دريافت اسناد: سایت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir      شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir      پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

نام روزنامه: زاینده رود

تاِريخ انتشار:1۴۰1/۰3/28

 آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان
 با ارزیابی کیفی )روش فشرده(

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  ۲۰۰۱۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۱۷(
شــركت ســهامی آب منطقه ای اصفهان در نظــر پــروژه عملیات تکمیل راه دسترســی به ســد 

بلطــاق را از طريق مناقصه عمومي یــک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشــرده و با شــرايط 
و مشــخصات زير به پيمانــكار واجد صالحيت واگــذار نمايد. لــذا از مناقصه گرانی كــه تمايل به 
شــرکت در مناقصه مذکور دارنــد، دعوت مي گردد نســبت به دریافت اســناد اســتعالم ارزیابی 
 کیفی و اســناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( به نشانی اینترنتی

 )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد : ۱83.۵۲۰.۱8۱.84۱ ریال )یکصد و هشتاد و سه میلیارد و پانصد و بیست میلیون و یکصد 
و هشتاد و یک هزار و هشتصد و چهل و یک  ریال( و بر مبنای فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه 

آهن و باند فرودگاه سال ۱4۰۱ است.
مبلغ تضمین شرکت در  مناقصه:   9.۱۷6.۰۰9.۰9۲  ريال )نه میلیارد و یکصد و هفتاد و شش میلیون و 
نه هزار و نود و دو ریال( و نوع آن از تضمینهای معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین 

معامالت دولتی مورخ 94/9/۲۲ می باشد.
اعتبار پروژه: تأمین مالی توسط مناقصه گزار )کارفرما( و نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات طرحهای 

عمرانی و در حد تخصیص دریافتی و اسناد خزانه اسالمی است. 
شرايط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه پنج یا باالتر )یک 
تا چهار( در رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.
محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان های بویین میاندشت - روستای بلطاق و مدت اجراء 6 ماه 
شمسی است.  مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه 3 ماه شمسی با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت 

از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.
نام و نشاني مجري طرح و دستگاه نظارت:

الف(مجري طرح: معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان به نشاني اصفهان- 
پل خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو 

ب(دستگاه نظارت )مشاور(: مهندسین مشاور زایندآب به نشــاني اصفهان- خیابان نظر شرقی، 
جنب تاالر اندیشه شماره ۲3۵

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ:
کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به 
نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، 
مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه )به شماره فراخوان فوق( مهلت خواهند داشت 
نسبت به دريافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه و ارســال پاسخ ارزیابی کیفی و پیشنهاد 

مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلــوار آئينه خانهـ  جنب هالل احمر- شركت سهامی آب 

منطقه اي اصفهان- کدپستی 8۱646۷64۷3 - صندوق پستی39۱ 

نوبت اول

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهانم.الف :1337105

المیادین:

فرمانده بخش ترور موساد به هالکت رسید
منابع خبری اعالم کردند که فرمانده بخش ترور موساد در جریان حمله پهپادی در عراق به هالکت 
رسید.صابرین نیوز به نقل از خبرگزاری المیادین لبنان اعالم کرد که فردی به نام »ایالک رون«، 
به عنوان فرمانده بخش ترور سازمان جاسوســی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در جریان 

حمله  پهپادی در شمال عراق در اربیل به هالکت رسید. 
در همین ارتباط هم، »خالد اســکیف« خبرنگار باســابقه المیادین در حســاب کاربری خود در 
توئیتر اعالم کرد:»سایت های عراقی از کشته شدن فردی به نام االک رون، مسئول جوخه ترور 
صهیونیســت ها در جریان حمله پهپادی در اربیل در شــمال عراق خبــر می دهند.«این خبر تنها 
ساعاتی پس از حمله پهپادی به مقر آمریکا در اربیل عراق منتشر شد. ساعاتی قبل از انتشار این 
خبر، برخی منابع منطقه ای از حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در حاشیه فرودگاه اربیل واقع 

در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند.
 گفته شــده که این حمله پهپادی به ســاختمان کنســولگری و پایگاه نیروهای آمریکا در محله 
شورش در اربیل مرکز استان اربیل در شمال عراق صورت گرفته است.برخی منابع هم گفته اند که 

احتماال بیش از یک پهپاد در این عملیات حضور داشته است.

تصمیم تاریخی آلمان برای تجهیز اوکراین به سالح
صدر اعظم آلمان گفت که آلمان »تصمیم تاریخی« را برای تجهیز اوکراین به سالح گرفته است و 

این کار را در آینده ادامه خواهد داد.
اوالف شولتس صدراعظم آلمان گفت: ما تحویل ســالح زیادی انجام داده ایم و عملیات تحویل 
سالح های سنگین را نیز انجام خواهیم داد.وی تاکید کرد که جلوگیری از رویارویی مستقیم بین 
ناتو و روسیه مهم است و برلین طی هماهنگی با متحدان کار می کند.شولتس با انتقاداتی درباره 
کندی آلمان در ارسال سالح برای اوکراین روبه رو است، این در حالی است که صدر اعظم آلمان 
بارها چنین انتقاداتی را رد کرده و گفته که کشورش در توانایی دفاعی اوکراین و کمک های نظامی 
به این کشور نقش زیادی داشته است. شــولتس اعالم کرد که آلمان قصد ارسال سامانه دفاع 

موشکی IRIS- به اوکراین را دارد.

سوءاستفاده نیم میلیارد یورویی از بودجه اتحادیه اروپا 
بر اســاس گزارش ســازمان مبارزه با تقلب در اتحادیه اروپا بیش از نیم میلیــارد یورو از بودجه 
اتحادیه اروپا سال گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته که این تقلب دو برابر نسبت به سال قبل 

از آن افزایش داشته است.
سال گذشته نسبت به ســال قبل از آن حدود دو برابر پول بیشــتری از دارایی های اتحادیه اروپا 
مورد سوء استفاده قرار گرفت.طبق گزارش ســازمان مبارزه با تقلب )اوالف(، بودجه بیش از نیم 
میلیارد یورویی در سال گذشته در اتحادیه اروپا مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راه های درست 
صرف نشده است.به گزارش ویرتشافتز ووخه آلمان، این نهاد اروپایی در گزارش ساالنه خود که 
روز چهارشنبه منتشر شد این مبلغ را بیش از 527 میلیون یورو و حدود 234 میلیون یورو بیشتر 
از سال پیش ارزیابی کرد. این نهاد مستقر در بروکسل وظیفه کشف تقلب های مربوط به بودجه 
اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. بازرســان همچنین در حال بررسی این مســئله در داخل نهادهای 

اروپایی هستند.
سال گذشــته، از جمله مواردی از تقلب و ســوء اســتفاده در ارتباط با بودجه اتحادیه اروپا برای 
حفاظت از آب و هوا و دیجیتالی شــدن کشف شد. این گزارش همچنین شــامل نمونه هایی از 
تالش های متقلبانه برای تامین مالی پروژه های نرم افزاری، جایگزین هایی برای آفت کش ها 

یا هواپیماهای دوست با محیط زیست است.

چهره روز

رییس جمهور:

فقر و بیکاری، زیبنده 
چهارمحال و بختیاری 

نیست
 رییــس جمهور بــا تاکید بر اینکــه فقر و 
بیکاری زیبنده استانی هم چون چهارمحال 
و بختیاری نیست، گفت: باید با مشارکت 
مســئوالن و کمک مردم شــاهد رفع فقر، 
 محرومیــت و بیــکاری از ایــن اســتان 

باشیم.
ســید ابراهیم رییســی ۱۹ خردادماه در 
بدو ورود به شــهرکرد در جمع خبرنگاران 
چهارمحال و بختیــاری بــا ادای احترام 
بــه مقــام شــامخ شــهدا، جانبــازان و 
ایثارگران اســتان، اظهار کرد: این قشــر 
 جزو مفاخر اســتان و کشــور محســوب

 می شوند.
رییــس جمهــور در ادامــه با اشــاره به 
ظرفیت هــای موجــود در چهارمحــال و 
بختیاری، افــزود: طبیعت بکر، زمینه های 
کشــاورزی، دامپــروری، گردشــگری 
و نیــروی انســانی کارآمــد از جملــه 
ظرفیت های این اســتان اســت کــه باید 
مورد توجه ویژه قرار بگیرد، برای توســعه 
 و حل مشکالت به این اســتان نگاه ویژه

 می شود.
رییسی با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم 
از اهداف سفرهای استانی است، توضیح 
داد: در این سفر نگاه ویژه ای به پروژه های 
نیمه تمامی که سال هاست موجب رنجش 

مردم شده است، می شود.
رییس جمهــور با اشــاره بــه پروژه های 
آبرســانی نیمه تمــام در چهارمحــال و 
بختیاری، عنوان کرد: برنامه ریزی شــده 
تا این پروژه ها تا پایان سال به بهره برداری 
برســند، اعتبــارات خوبی نیز بــرای این 
پروژه ها در نظر گرفته شــده اســت.وی 
تاکیــد کــرد: در جلســه شــورای اداری 
مصوبات ســفر به اطالع مردم، مدیران و 
اصحاب رسانه می رســد تا در جریان امور 
 قرار بگیرنــد و مدیران موظــف به اجرای

 مصوبات شوند.

 میدل ایست آی گزارش داد:

شمال سوریه، کیسه بوکس »اردوغان«

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اعالم کرد که ترکیه به زودی برای 
پاک سازی تل رفعت و منبج از »تروریســت های کرد« وارد شمال سوریه 
خواهد شد. این چهارمین تهاجم نظامی آنکارا به منطقه در شش سال گذشته 
خواهد بود. اردوغان مانند گذشته به دنبال بیرون راندن شبه نظامیان کردی 
اســت که در حال حاضر این مناطق را کنترل می کنند و آنهــا را با نیروهای 
شورشیان سوری طرفدار ترکیه جایگزین کرده و شهرها را به رژیم های وابسته 
در امتداد مرز ترکیه تبدیل می کند.آنکارا همواره از حضور یگان های حفاظت 
خلق )ی پ گ(، وابسته به حزب جدایی طلب کردستان ترکیه )پ ک ک(، 
در امتداد مرز خود ناراضی بوده است. اما کردهای سوریه به ندرت از موقعیت 
خود برای حمله به ترکیه اســتفاده کرده اند و هیــچ افزایش قابل توجهی 
در حمالت تروریستی که ممکن اســت این تهاجم ناگهانی را ضروری کند، 
مشاهده نشده است. در واقع، اقدامات اردوغان نه با تحوالت سوریه، بلکه 
با نگرانی های داخلی خود او و فرصت هایی که جو ژئوپلیتیک کنونی فراهم 
می کند، هدایت می شود.در داخل کشور، پس از دو دهه قدرت، محبوبیت 
اردوغان رو به کاهش است و او و حزبش در معرض خطر جدی شکست در 
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال 2023 هستند. رییس جمهور 
امیدوار است که اقدام علیه ی پ گ در شمال سوریه بتواند بخشی از این فشار 
داخلی را کاهش دهد.عملیات ضد ی.پ.گ/پ ک ک عموما مورد استقبال 
قرار می گیرد، به ویژه در میان ناسیونالیست هایی که اردوغان می خواهد آنها را 
جذب کند. در گذشته، بخش های فتح شده سوریه نیز به عنوان »مناطق امن« 
احتمالی برای بازگرداندن پناهندگان ناخواسته شناسایی شده اند. در حالی 
که در واقعیت تعداد بسیار کمی به این مناطق تصرف شده بازگردانده شده 

اند، اما این ایده برای جلب رای دهندگان خوب عمل کرده است.
با این حال، تغییر وضعیت بین المللی که حرکت اردوغان را تسهیل می کند، به 
همان اندازه مهم است. در حالی که ترکیه یک بازیگر خارجی مهم در مناقشه 
سوریه محسوب می شود، اما تابع روسیه و ایاالت متحده است که حریم 
هوایی را کنترل می کنند. تهاجمات و عملیات های گذشته ترکیه علیه ی پ گ 
تنها با تایید مسکو یا واشنگتن امکان پذیر بوده است. با این حال، هر دو به 
دالیل مختلف با حمالت بیشتر مخالفت کرده اند و مطمئنا برنامه اردوغان 
در سال 20۱۹ برای ایجاد یک منطقه حائل عظیم 30 کیلومتری در امتداد مرز 
ترکیه و سوریه را تایید نمی کنند. اما در عین حال، انتظار نمی رود که هیچ کدام 
اعتراض جدی به تصرف تل رفعت و منبج داشته باشند.چه چیزی تغییر کرده 
است؟ در یک کالم: اوکراین. روسیه به دلیل درگیری طاقت فرسا منحرف 
شده و در حال خارج کردن برخی از نیروها از سوریه است، بنابراین با وجود 
توافق با کردهای سوریه برای دور نگه داشتن ترکیه از منبج در سال 20۱۹، نمی 

تواند به طور جدی در برابر عملیات ترکیه مقاومت کند.
اگرچه والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه از افشــای ضعف روســیه 
توســط اردوغان اســتقبال نمی کند، اما به ترکیه نیاز دارد که مواضع خود را 
در قبال اوکراین حفظ کند و احتماال مایل اســت توافق مســکو با کردهای 
سوریه را قربانی کند. مســکو همچنین ترجیح می دهد که ترکیه در قلمرو 
کردستان مشغول باشد تا اینکه درگیری در منطقه ارزشمندتر ادلب را آغاز 
کند، منطقه ای که او و رژیم اسد متحدش در موقعیت قوی برای دفاع از آن 

نیستند.ایاالت متحده با توجه به اتحاد خود با ی پ گ از طریق نقش رهبری 
خود در ائتالف نیروهای دموکراتیک سوریه که واشنگتن برای شکست دادن 
دولت اســالمی )داعش( از آنها حمایت مالی کرد، در موقعیت دشوارتری 
قرار دارد، که این امر باعث خشم آنکارا شد. آخرین باری که اردوغان حمله 
کرد، در سال 20۱۹، افکار عمومی ایاالت متحده از رها کردن متحد کاخ سفید 
توسط ترامپ خشمگین شد و دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا را 
وادار کرد تا برای آتش بس ترکیــه و ی پ گ میانجی گری کند.اما اولویت 
های آمریکا تغییر کرده است و اردوغان این را می داند. همچنین می خواهد 
بی طرفی نسبی آنکارا را در مورد اوکراین حفظ کند و قطعا نمی خواهد ترکیه 
به روسیه نزدیک تر شــود. عالوه بر این، واشنگتن از اردوغان می خواهد که 
مخالفت خود با پیوستن سوئد و فنالند به ناتو را به دلیل امتناع آنها از استرداد 
اعضای تبعیدی پ ک ک به ترکیه و مخالفت آنها با حمله آنکارا در سال 20۱۹ 
کنار بگذارد.اردوغان می داند که در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و در نهایت 
ممکن اســت برای پذیرش این اعضای جدید از واشــنگتن بهای باالتری 
مانند بازگشت به برنامه جت های جنگنده اف35 را مطالبه کند. او مطمئنا 
انتظار دارد که کاخ سفید چشم خود را بر تسخیر این مناطق کردها ببندد، زیرا 
همچنان اکثریت قلمرو ی پ گ تحت حفاظت ایاالت متحده دست نخورده 
باقی می ماند.چنین حمالتی برای تقویت محبوبیت داخلی اردوغان در یک 

لحظه مناسب در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک الگوی قابل 
پیش بینی است. تهاجمات قبلی او در لحظات مشابه اتفاق افتاد. در سال 
20۱۹، ترکیه عملیات چشمه صلح را چند ماه پس از شکست حزب عدالت 
و توسعه اردوغان در انتخابات محلی کلیدی استانبول و آنکارا در زمانی که 
احساســات ضد پناهجویان در حال افزایش بود، آغــاز کرد. این عملیات 
محبوبیت رییس جمهور را افزایش داد و فضایی را برای اسکان پناهجویان 
سوری ایجاد کرد، اگرچه هرگز به عدد موردنظر دو میلیون نفر نرسید. مهم تر 
از همه، این امر توسط واشنگتن تسهیل شد و ترامپ به طور شگفت انگیزی 

برخی از نیروهای آمریکایی را خارج کرد و به اردوغان برتری داد.
به طور خالصه، تهاجمات ترکیه ارتباط چندانی با رویدادهای میدانی در سوریه 
نداشته و با وجود لفاظی های اردوغان، هیچ نگرانی امنیتی تازه ای دلیل آن 
نبود. درعوض، این مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه در حال تبدیل 
شدن به کیسه بوکس اردوغان هستند: مناطقی که او می تواند در هر زمان، 
متناسب با برنامه داخلی اش، آنها را هدف قرار دهد، مشروط بر اینکه شرایط 
بین المللی به او اجازه دهد. بعید به نظر می رســد که این وضعیت تا زمانی 
که رییس جمهور ترکیه در قدرت است تغییر کند و با توجه به اینکه بسیاری 
از مناطق در امتداد مرز سوریه هنوز تحت کنترل ی پ گ هستند، تهاجمات 

آینده محتمل به نظر می رسد.

اخبار

بین الملل
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هشدار آمریکا به اتباعش درباره سفر به ایران و لیبی 
وزارت امور خارجه آمریکا با به روزســانی توصیه های مسافرتی خود به شــهروندانش درباره ۱0 کشور 
جهان، با طرح ادعاهایی به آنان هشدار داده اســت به ایران و لیبی سفر نکنند.وزارت امور خارجه آمریکا 
با تکرار ادعاهــا و اتهامات خود علیه جمهوری 
اسالمی ایران و صدور هشدار سطح چهار ادعا 
کرد: شــهروندانش به دلیل خطر آدم ربایی، 
دســتگیری و بازداشت خودســرانه نباید به 
ایران ســفر کنند.وزارت خارجه آمریکا مدعی 
شده است: شهروندان آمریکایی که به ایران 
سفر کرده یا در ایران اقامت دارند به اتهامات 
ساختگی ربوده، دستگیر و بازداشت شده اند.

این نهــاد آمریکایی بدون اشــاره به اتهامات 
افراد بازداشتی ادعا کرده است: مقامات ایرانی 
به بازداشت ناعادالنه و زندانی کردن شهروندان آمریکایی به ویژه ایرانی-آمریکایی های دو تابعیتی به 
اتهاماتی از جمله جاسوسی و ایجاد تهدید برای امنیت ملی ادامه می دهد.وزارت خارجه دولت دموکرات جو 
بایدن همچنین ادعا کرده است: مقات ایرانی دسترسی کنسولی به شهروندان آمریکایی بازداشت شده را 
به طور معمول به تعویق می اندازند.وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه دولت آمریکا با جمهوری اسالمی 
ایران روابط دیپلماتیک و کنسولی ندارد، گفته است: دولت ایاالت متحده قادر به ارائه خدمات اضطراری 
به شهروندان آمریکایی در ایران نیست.این نهاد آمریکایی درباره سفر اتباع آمریکایی به لیبی نیز هشدار 
صادر کرده و این کشور را در سطح چهارم کشورهای خطرناک قرار داده است.وزارت خارجه آمریکا درباره 

لیبی اعالم کرده است: سطح جنایت، آدم ربایی و باج گیری در این کشور باالست .

مصوبه پارلمان عراق برای پرداخت بدهی های گازی به ایران
پارلمان عراق، متن پیشنهادی قانونی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می دهد در سایه عدم تعیین 
کلیات بودجه بدهی های بغداد از جمله بدهی های خارجی وزارت برق این کشور پرداخت شود.در حالی 
که کلیات بودجه کشور عراق در سایه عدم تشکیل دولت جدید تعیین نشده است، تصویب این قانون 
به عراق این امکان را می دهد که بدهی های خود به ویــژه در زمینه برق و امنیت غذایی را پرداخت کند.

پارلمان عراق در بیانیه ای اعالم کرد که با حضور 273 نماینده متن پیشنهادی قانون حمایت فوق العاده از 
امنیت غذایی و توسعه را با هدف »دست یابی به امنیت غذایی، کاهش فقر، تحقیق ثبات مالی در شرایط 
تحوالت اضطراری در جهان« تصویب کرده است.طبق متنی که خبرگزاری رسمی عراق )واع( از نص این 
قانون منتشر کرده است، عراق این امکان را خواهد یافت تا بدهی های گازی ایران را پرداخت نماید.به 
گفته خبرگزاری فرانسه، این قانون برای اجرایی شدن بایست به امضای »برهم صالح« رییس  جمهور 
عراق برسد.پیش تر، احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق گفته بود که میزان دقیق بدهی برقی این 
کشور به ایران معادل یک میلیارد و ۶42 میلیون دالر است.موسی پیش از این هشدار داده بود که »قطع 
شدن گاز ایران، بر روی عراق تاثیر خواهد گذاشت زیرا برق کشور تا حدود 7000 تا ۸000 مگاوات متکی به 

گاز ایران است و توقف گاز به معنای توقف یک سوم شبکه برق کشور خواهد بود.«

»مادورو« به تهران سفر می کند
رییس جمهور ونزوئال در سفری رســمی و در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران 
سفر می کند.نیکالس مادورو به دعوت رسمی سید ابراهیم ریییسی، رییس جمهور در رأس هیئتی 
بلندپایه از مقامات سیاســی و اقتصادی کشورش وارد تهران می شود.اســتقبال رسمی در مجموعه 
سعدآباد، دیدار و گفت وگو با رییس جمهور کشورمان و برگزاری نشست مشترک هیئت های عالی رتبه 

دو کشور از جمله برنامه های سفر دو روزه مادورو به تهران خواهند بود.

قطعنامه سه کشــور اروپایی عضو برجام و ایاالت 
متحده علیه ایران  در شــورای حــکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به تصویب رسید، نه تنها به لحاظ 
حقوقی جایگاهی در نظام و رژیم های سازمان های 
بین المللی ندارد، که از نظر کارشناسان، غیرضرور 
و اطالق واژه ضــد ایرانی به آن اغراق آمیز اســت.

محمدرضــا غائبی، سرپرســت نمایندگــی دائم 
کشورمان نزد ســازمان های بین المللی مستقر در 
وین گفت: این قطعنامه زنگ خطری برای اعتبار و 
یکپارچگی آژانس در سیستم پادمانی و رژیم منع 
اشاعه است و همچنین نشان می دهد که همکاری 
صادقانه و گسترده با آژانس در زمینه پادمان ها در 
برابر اراده سیاسی و فشار برخی کشورها تضعیف می 
شود. وی افزود: این ضربه بزرگی به آژانس است 
که توسط یکی از مهم ترین ارگان های تصمیم گیر 
آن یعنی شورای حکام به آن وارد شد.این دیپلمات 
کشورمان ضمن روشن ســاختن این موضوع که 
پذیرش این قطعنامه نه ایران را ترغیب به فراتر رفتن 
از ســطح باالی کنونی همکاری خود با آژانس می 

کند و نه آن را مجبور به پایین آمدن از مواضع اصولی 
خود می سازد، افزود: ایران قاطعانه نسبت به این 
قطعنامه ابراز تاسف می کند و در پاسخ به آن اقدام 
مقتضی را انجام خواهد داد، که عواقب آن متوجه 
ارائه کنندگان و حامیان این قطعنامه است. وی با 
اشاره به اینکه اگر قرار باشد ایران پس از نشان دادن 
سطح مثال زدنی از همکاری با چنین رفتار ناعادالنه 
و با انگیزه سیاسی روبه رو شود، هشدار داد: در واقع 

ایران حق دارد در سیاســت و رویکرد خود در قبال 
آژانس بازنگری کند.وزارت امور خارجه ایران نیز در 
بیانیه ای هشدار داد که  تصویب قطعنامه یادشده که 
بر اساس گزارش شتاب زده و غیر متوازن مدیرکل 
آژانس و مبتنی بر اطالعات دروغین و ســاختگی 
رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، نتیجه ای جز 
تضعیف روند همکاری و تعامالت جمهوری اسالمی 

ایران با آژانس در بر نخواهد داشت.

قطعنامه شورای حکام؛ زنگ خطری برای اعتبار این نهاد

آگهی مناقصه 

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف:1332933

آگهی مزایده عمومی)مرحله دوم(

احمد شاه باالئی – شهردار نوش آباد م الف:1332946

نوبت اول

نوبت اول

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره ۱400/2۸53 مورخ ۱400/۱۱/30 شورای محترم 
اسالمی شهر، عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه پنج 
شهرداری را با مجموع برآورد تقریبی اولیه به مبلغ 53/۶2۹/407/4۸0 ریال بدون تعدیل و با احتساب مابه 
التفاوت قیمت قیر، حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه، از محل اعتبارات عمرانی سال ۱40۱ شهرداری 

و بر اساس فهرست بها سال ۱40۱ به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شــرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مســتقل و اساسنامه و رزومه 
کاری مرتبط و تجهیزات و ماشــین آالت متناســب با موضوع مناقصه یا دارای کارخانه تولید آسفالت و 
دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشــته راه و ترابری( از ســازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور باشند.

مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت می شود جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک و روزمه شرکت، تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ ۱40۱/04/0۸ به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شــرکت کنندگان باید مبلغ 2/700/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی 
به حساب سپرده شماره 0۱04544۱50002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی 
ارائه نمایند، برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 بنا به پیشــنهاد شــهرداری طی نامه شــماره ۱/5۶ مورخ ۱40۱/۱/۸ و تصویب شــورای محترم اســالمی
 شهر نوش آباد به شــماره ۱30/ش/ ن مورخ ۱40۱/2/4 در نظر است نســبت به فروش یک قطعه زمین به 
مساحت ۹5 متر مربع با کاربری مسکونی واقع در بلوار آزادگان، نبش میدان امام سجاد با قیمت اولیه هر متر 
مربع 35/000/000 ریال که ارزش تمامی این قطعه زمین به مساحت ۹5 متر مربع با مشخصات فوق الذکر 

برابر 3/325/000/000 ریال اقدام نماید.
شرایط:

۱- متقاضیــان باید معــادل 5% مبلغ پایــه را در قالــب ضمانتنامه بانکی و یا ســپرده نقدی به حســاب 
0۱0۸074۹33007 این شــهرداری نزد بانک ملی شــعبه نوش آباد واریز و فیش واریــزی خود را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند.
2- متقاضیان باید از روز شنبه مورخ ۱40۱/3/2۱ جهت دریافت فرم مربوطه به امور قراردادهای این شهرداری 

مراجعه نمایند.
3- متقاضیان باید تا روز شنبه مورخ ۱40۱/3/2۸ پیشنهادات خود را در دو پاکت )الف و ب( الک و مهر شده 
در قبال اخذ رسید تحویل امور حراست شهرداری نمایند. ضمنًا امور حراست در روزهای شنبه، دوشنبه، سه 

شنبه و پنج شنبه در شهرداری می باشد.
پاکت الف: محتوی مدارک آگهی و سپرده بانکی معادل 5% مبلغ پایه )کل اجاره بهای یکسال( می باشد.

پاکت ب: محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته 
و امضا نماید. ضمنًا کپی از صفحه اول شناســنامه و کپی کارت ملی و فرم آگهی امضا شده خود 

متقاضی در پاکت نامه گذاشته شود.
* پاکت )ب( داخل پاکت )الف( قرار می گیرد.

4- متقاضیان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
5- پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ ۱40۱/3/2۹ در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل 

می شود باز و قرائت خواهد شد.
۶- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل و یا مبهم، 

مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده باشد را به صورت نقدی 
به شهرداری پرداخت تا زمین مورد نظر را تحویل گیرد. در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد. 
۸- متقاضی باید شخصًا پاکت نامه ها را تحویل امور حراست نمایند.

۹- تحویل زمین و ضمائم مربوطه در قالب برگه واگذاری صورت خواهد پذیرفت.
۱0- کلیه مراحل پیگیری و هزینه صدور پروانه، انتقال سند و خدمات آماده سازی بعهده خریدار می باشد.

چاپ دوم

نوبت دوم

 سفر یک روزه رییس جمهور و اعضای هیئت دولت به اصفهان، با وعده
 حل مشکل آبی این استان  و احیای زاینده رود به پایان رسید؛

قول ها و قرارها ...
4

وعده رییس جمهور: طرح ریزی 
 طرح جامع آب براساس اولویت ها 

و حقوق حقه مردم اصفهان 

  می گفتند زمان پرآبی زاینده رود به
  اصفهان برو، اما ما هنگام مشکالت 

میان مردم خواهیم بود 

یک سوم اعتبارات سفر استانی به 
طرح های آبرسانی اختصاص یافت

217 مصوبه استانی در سفر 
هیئت دولت به اصفهان 

حمید شهبازی- شهردار سده لنجان م الف:1337314

» آگهی مناقصه نوبت سوم «
شهرداری سده لنجان در نظر دارد اجرای اصالح هندسی و رفوژ خیابان امام را از طریق آگهی مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۱۱ مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره ۵۲43۲3۲3 – ۰3۱  تماس حاصل فرمایند.

چاپ اول

یمنا
س: ا

عک



اسراییل بعد از اینکه به این نتیجه رسید ایران 
فعالیت خود را در سوریه تشدید کرده و در این راه از 
سرگرم بودن روسیه به اوکراین بهره می برد، بر شدت 

حمالت خود در سوریه افزوده است

 آیا بمباران فرودگاه دمشق، راه را برای تشدید تنش با اسراییل باز می کند؟

 پیامدهای خصومت ورزی اخیر تل آویو

العربی جدید نوشــت: پیامدهای موضوع هدف قــرار دادن فرودگاه 
بین المللی دمشق توســط اســراییل و به تعلیق درآمدن خدمات آن 
همچنان ادامه دارد. در این راســتا دو متحد نظام سوریه یعنی روسیه 
و ایران، این عملیات را محکوم کردند. در همین راســتا ایران اعالم کرد 
»ائتالف مقاومت« برای پاســخگویی به این حمله کمک خواهد کرد. 
الزم به ذکر است که اسراییل برای انجام این حمله مدعی شد که از این 
فرودگاه برای انتقال ســالح و تجهیزات ایرانی به حکومت اسد و حزب 

ا... لبنان استفاده می شود.
در این راستا حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در تماس 
تلفنی با همتای ســوری خود این حمله را محکوم کرد و بر ایســتادن 
ایران در کنار سوریه برای مقابله با حمالت مکرر اسراییل به این کشور با 
حمایت قدرت های خارجی تاکید کرد.همچنین روســیه نیز این حمله 
را محکوم کرد. »ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در 
بیانیه ای عنوان کرد:»در رابطه با این )حمله( ما مجبوریم بار دیگر تکرار 
کنیم که ادامه بمباران سرزمین ســوریه، بر خالف هنجارهای اساسی 
قوانین بین المللی به شمار می آید و کامال غیرقابل قبول است«.در ادامه 
این بیانیه آمده است: »ما به شــدت حمله تحریک آمیز اسراییل علیه 

این بخش بسیار مهم از زیرســاخت های غیرنظامی سوریه را محکوم 
می کنیم«.طبق بیانیه وزارت حمل و  نقل ســوریه، این حمله اسراییل 
زیرساخت های فرودگاه را هدف قرار داده و باعث از کار افتادن باندهای 
آن شده است. یک وب سایت اســراییلی متخصص در زمینه تصاویر 
ماهواره ای، تصاویری را منتشــر کرد که اثرات بمباران فرودگاه را نشان 

می دهد.
بر اســاس تصاویر منتشر شــده از سوی »ایمیج ســت اینترنشنال« 
باندهای نظامــی و غیرنظامی داخل فرودگاه دمشــق در نتیجه حمله 
موشکی اسراییل به شدت آسیب دیده اند.همچنین شبکه تلویزیونی 
رسمی اسراییل »کان« اعالم کرد که هدف از این حمله ارسال این پیام 
به ایران و حکومت سوریه بوده که اسراییل مصمم است از قاچاق سالح 
و ســامانه های جنگی از طریق پروازهای غیرنظامی جلوگیری کند. به 
ادعای این شبکه، هدف قرار دادن باندها با هدف خنثی کردن تالش های 
ایران برای قاچاق سامانه های دقیق موشکی به حزب ا... لبنان و از جمله 
تجهیزاتی بوده است که در تبدیل موشک عادی به موشک های با دقت 

باال استفاده می شود. 
شادی عبدا...،یک پژوهشگر سیاسی، در خصوص معنای این تحوالت 

و احتمال پاسخ نظام ســوریه و محور مقاومت طبق اظهارات وزیر امور 
خارجه ایران به »العربی الجدید« گفت اســراییل بعــد از اینکه به این 
نتیجه رسید ایران فعالیت خود را در سوریه تشــدید کرده و در این راه 
از سرگرم بودن روســیه به اوکراین بهره می برد، بر شدت حمالت خود 
در سوریه افزوده اســت. عبدا... بعید نمی دانست که تالش هایی برای 
پاسخ دادن از سوی حکومت سوریه و متحدانش؛ یعنی ایران و حزب ا...
صورت گیرد و این مسئله احتماال باب را به روی حمالت بیشتر اسراییل 
باز می کند که به نوبه خود ممکن است وقوع جنگی منطقه ای را هشدار 
دهد.به باور عبدا...، مرحله آتی شاهد تنش بیشتر میان دو طرف خواهد 
بود؛ زیرا افزایش شدت حمالت اسراییل و هدف قرار دادن مواضع مهم 
مانند فرودگاه دمشــق که از مهم ترین گذرگاه های عبور سالح ایران به 
حزب ا... اســت، برای »محور مقاومت« گران آمده و این محور ممکن 
اســت امروز به دنبال فرمولی برای پاسخگویی باشــد و در عین حال 
این واکنش به جنگی گسترده تر تبدیل نشــود. در صورت وقوع چنین 
سناریویی، هیچ کس نمی تواند تحوالت بعدی را پیش بینی کند؛ زیرا هر 
طرف تالش خواهد کرد معادله جدیدی را تثبیت کند با این مضمون که 

سیلی هایی را که از طرف مقابل می خورد، تحمل نخواهد کرد.

اخبار
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رییس دستگاه قضا: 

نسبت به برخی ناهنجاری ها در قم بیشتر توجه شود
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی مکان ها به دلیل جایگاه شــان احترام بیشتری دارند، گفت: 
نسبت به برخی از مســائل و ناهنجاری های اجتماعی در قم باید بیشــتر توجه و مراقبت شود و این 
یک امر عقالیی و دینی اســت و اختصاص 
به اسالم ندارد.غالمحسین محسنی اژه ای 
در دیدار با آیت ا... ســیدمحمد سعیدی با 
تاکید بر اینکه امروز برخی از مردم به خاطر 
مشکالتی ممکن است تحت فشار باشند و 
ناراحتی هایی داشته باشند، افزود: مسئوالن 
باید توجــه کنند که اگر جایی کســی حرفی 
زد برای شــان غیر منتظره نباشد و با صبر و 
تحمل مشکالت مردم را بررسی و رفع کنند. 
محسنی اژه ای تصریح کرد: باید این موضوع 
را نعمت بزرگی از پروردگار بدانیم که امروز از جایگاه حقوقی خــود بتوانیم گره از کار مردم باز کنیم و 
قدمی در راستای ارتقای نظام جمهوری اسالمی و تحقق ارزش های الهی برداریم؛ باشد که در سایه 
اسالم و ائمه)ع( و جمهوری اسالمی باشیم و سختی ها با این دید شیرین می شود. وی با بیان اینکه 
اگر در راه خدا تالش کنیم خداوند وعده داده است که ما را یاری کند، افزود: به طور خاص از زحمات 
و تالش های آیت ا... سعیدی که در قم حضور دارند و تمام امور با محوریت ایشان سامان می گیرد، 

تقدیر و تشکر می کنم.

 تکذیب ارتباط خدمه هواپیمای توقیف شده با نیروی
 قدس سپاه

 مقامات آرژانتین، ارتباط خدمه هواپیمای توقیف شده در آرژانتین با نیروی قدس سپاه پاسداران را 
تکذیب کردند.پس از گذشت حدود یک هفته از توقیف یک هواپیمای ونزوئالیی بوئینگ ۷۴۷ باری 
در آرژانتین که پیش تر ادعا شده بود متعلق به ایران است، مقامات آرژانتین اعالم کردند هیچ یک از 
اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در میان ۱۹ خدمه این هواپیمای »ونزوئالیی« 
نبوده اند.»آنیبال فرناندز« وزیر امنیت آرژانتین اعالم کرد تنها یکی از افراد با نام یکی از اعضای قدس 
سپاه پاسداران تشــابه اسمی دارد و نه چیزی بیشتر.هفته گذشــته اعالم شد یک فروند هواپیمای 
ماهان به دالیل نامعلومی در فرودگاه آرژانتین توقیف شــده و پاسپورت خدمه آن ضبط شده است. 
سخنگوی شرکت هواپیمایی ماهان کمی بعد اعالم کرد این هواپیما دیگر متعلق به این شرکت نیست 

و یک سال پیش به ونزوئال فروخته شده است.

سفر ولی عهد سعودی به سه کشور با محوریت ایران و یمن
برخی منابع سعودی از سفر »محمد بن ســلمان« ولی عهد عربستان سعودی به اردن، مصر و ترکیه 
خبر دادند.به گفته این منابع، بن سلمان در این سفر با ســران این سه کشور دیدار و درباره پاره ای از 
موضوعات منطقــه ای و بین المللی از جمله ایران، تالش های مربوط بــه پایان دادن به جنگ یمن، 
بازتاب های جنگ روســیه-اوکراین در منطقه و تقویت روابط ریاض با این سه کشور و امضای توافق 
نامه های مربوط به انرژی و تجارت، گفت وگو خواهد کرد.به نوشته روزنامه »رای الیوم«، بن سلمان 
در ســفر به قاهره و امان همچنین درباره هماهنگی مواضع سه کشــور در اجالس جده که قرار است 
ماه آینده با حضور »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا و شــاه سعودی برگزار شود، بحث و تبادل نظر 

خواهد کرد.
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مفاد آراء
3/194 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شــماره 2602 - 1401/03/12 هيات چهارم آقای قاسم عباسی ولدانی  به 
شناسنامه شماره  1669 کدملي 1283513765  صادره اصفهان فرزند رضا  در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 139/50  مترمربع از پالک شــماره  317 فرعی از 26  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی محترم آقا 
رشتی طبق سند انتقالی 1501 مورخ 1322/04/25 دفتر 62  اصفهان صحبح است که در رای 
شماره 13500 -1400/11/06 هيات چهارم آقای قاسم عباسی ولدانی به شناسنامه شماره 
1669 کدملی 1283513765 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 139/50 مربع از پالک شماره 317 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی محترم آقا رشتی طبق سند انتقالی 

60737 مورخ 1333/07/29 دفتر 6 اصفهان آمده است. 
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12

م الف: 1335527  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/195 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 424 مورخ 1401/02/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکيت خانم ناهيد 
شريعت خواه  به شناسنامه شماره 1288 کدملی 1288869029 صادره اصفهان فرزند 
عباس در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 186/60 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
103 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  
بموجب سند انتقال 103349 مورخ 1361/07/03 دفتر 7 اصفهان تمامت دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ پالک 4483/103 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به خانم عزت 
گارماسه دستجردی )نام خانوادگی به شريعت منش تغيير نموده است( فرزند حاج آقا 
به شناسنامه شماره 84 انتقال گرديده است و بنامش در جريان ثبت ميباشد و به موجب 
نامه اداره ثبت احوال به شماره 101/682 مورخ 1401/1/25 نامبرده فوت نموده است 
و همسر وی آقای عباس شريعت خواه بوده که وی نيز در مورخ 1387/7/9 فوت نموده 
است و فرزند خانم عزت گارماسه )شريعت منش( خانم ناهيد شريعت خواه )متقاضی( 
می باشد و ملک مورد تقاضا بموجب بيع نامه عادی مورخ 94/2/30 از طرف نامبرده 

به )فرزندش ( متقاضی واگذار شده است . 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

 تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12

م الف: 1336468  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/196 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007001188 مــورخ 22 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ملک شــاد اميدی فرزند علی صالح بشماره شناسنامه 160 وکدملی 
4679018410 صادره از فارسان درششــدانگ يک باب خانه به مساحت 12 / 124 
مترمربع پالک 413 اصلی واقع در ششــدربلندی فالورجان خريداری مع الواسطه 
ازمالک رســمی آقای قنبرعلی کيانی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد .  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12

م الف: 1336456 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

3/197 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007001032 مــورخ 11 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صفرعلی جعفری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1577 وکدملی 
1110383509 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک قطه زمين کشــاورزی با 
کاربری زراعی به مساحت 13719 مترمربع پالک 466 اصلی واقع در طاد خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12

م الف: 1335500 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

3/198 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 140160302007001189 مــورخ 22 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد محمدباقری فرزند عليمردان بشماره شناسنامه 148 وکدملی 
4171290481 صادره از اليگودرز درششدانگ يک باب خانه به مساحت 200مترمربع 

پالک 15اصلی واقع در فالورجان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد 
رهنما فرزند محمود محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/12

م الف: 1336486 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

3/199 شــماره نامــه: 140185602253000322 -1401/03/10 نظر به اينکه 
خانم اقدس نظام الدينی کچوئی فرزند احمد  به اســتناد 2 برگ استشهاديه محلی 
که هويت و امضاء شــهود رسما گواهی شــده، مدعی است که ســند مالکيت سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يک باب خانه  پالک 12 فرعی از 354- اصلی واقع در 
کچوئيه بخش 9 ثبت اصفهان کــه در صفحه 187 دفتر 2- امــالک باغبهادران 
ذيل شــماره 136 به نام خانم اقدس ســادات نظام الدينی فرزند احمد به شــماره 
چاپی 191793 صادر و تســليم گرديده و مورد معامله ای نشده و به علت جابجايی 
مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکيت المثنی نموده، 
طبق ماده 120 اصالحــی آئين نامه قانون ثبــت، مراتب آگهی می شــود که هر 
 کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف يا وجود ســند مالکيت نزد خود 
می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پــس از آن به ايــن اداره مراجعه و 
اعتراض خــود را کتبًا با مدارک مثبت تســليم نمايد و چنانچه ظــرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا ســند معامله ارائه نشود، اداره 
 ثبت، المثنای ســند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد کرد. 
م الف: 1336416 حميد سعيدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک باغبهادران

فقدان سند مالکیت
3/200 شــماره نامــه: 140185602253000323 -1401/03/10 نظر به اينکه 
آقای ســيد علی عطائی کچوئی فرزند سيد شهاب  به اســتناد 2 برگ استشهاديه 
محلی که هويت و امضاء شهود رسما گواهی شــده، مدعی هستند که سند مالکيت 
سه دانگ ششدانگ يک باب خانه  پالک 12 فرعی از 354- اصلی واقع در کچوئيه 
بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 139 دفتر 23- امالک باغبهادران ذيل شماره 
3694 به نام آقای ســيد علی عطائی کچوئی فرزند سيد شهاب ثبت و سند مالکيت 
به شماره چاپی 191794 صادر و تســليم گرديده و مورد معامله ای نشده و به علت 
جابجايی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکيت المثنی 
نموده، طبق مــاده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که 
هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف يا وجود ســند مالکيت نزد 
خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســليم نمايد و چنانچــه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا ســند معامله ارائه نشود، اداره 
 ثبت، المثنای ســند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد کرد. 
م الف: 1336414 حميد سعيدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک باغبهادران

فقدان سند مالکیت
3/201  شماره نامه: 140185602033000850 - 1401/03/17 نظر به اينکه سند 
مالکيت ششدانگ عرصه و اعيان يک واحد آپارتمان پالک ثبتی شماره 1551 فرعی 
از 52-  اصلی مفروز و مجزی شده از 1302 فرعی از اصلی مرقوم طبقه يک قطعه 3 
سمت غربی بمساحت 95/1 متر مربع بانضمام ششدانگ انباری قطعه 10 بمساحت 
1/4 متر مربع بشماره پالک 1558 فرعی واقع در سمت پارکينگ مسقف مشاعی، 

بانضمام پارکينگ قطعه 17 تفکيکی بشــماره پالک 1565 فرعی بمساحت 12/5 
متر مربع واقع در سمت پارکينگ مشاعی با قدرالســهم از عرصه و ساير مشاعات و 
مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آيين نامه اجرائی آن واقع در نطنز جزء  بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز بشــماره دفتر الکترونيکی 140020302033003589 و تحت 
شماره چاپی 045848 سری ه سال 99 به نام زهرا محبوبی فرزند رضا صادر و تسليم 
گرديده سپس نامبرده بموجب درخواست وارده: 139821702033007448 مورخ  
1401/03/17 منضم به دو برگ استشــهاديه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
يکتا 140102155884000169 و رمز تصديق 366523 و شــماره 68964 مورخ 
1401/03/16 که به تاييد دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسيده است مدعی مفقود 
شده سند مالکيت ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گرديده  است و 
درخواست سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1335711  رحمت 

اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

3/202 شماره نامه: 140185602024002944- 1401/03/24 نظر به اينکه سند 
مالکيت شش دانگ پالک ثبتی شــماره 2415 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان 
ذيل ثبت 134885 در صفحه 310 دفتر امالک جلد 775  به نام موقوفه اســماعيل 
فراشباشی با توليت آقای حاج فتح محمدرضا انبی امام جماعت مسجد پاچنار تحت 
شماره چاپی مسلسل 791237  ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس آقای محمد 
حسن ارزانش جونقانی نماينده اداره اوقاف شهرســتان اصفهان با ارائه درخواست 
کتبی به شــماره وارده 1401/003970 مورخ 1401/03/10 بــه انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 140102150162000078 و رمز 
تصديق 315267  مورخ 1401/03/10 به گواهی دفترخانه 47 اصفهان رسيده است 
مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1337235 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت نوآوران ایده پرداز کاسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 6972 و شناسه ملی 14009736365 

به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1401/03/01 محل شرکت در واحد ثبتی 
کاشان بنشانی : اســتان اصفهان ، شهرستان کاشــان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان، 
محله طالقانی ، بلوار مالصدرا ، خيابان دانشگاه]شهيدان رضازاده لواف[ ، پالک 1 ، طبقه 
اول - کدپستی8716683113 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
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با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته امروز یک میلیون 
و ۳۵۸ هزار واحد مسکونی در دست اجرا داریم که در 
مراحل خاک برداری و … است و تا شهریور ماه امسال 

۱۰۰ هزار واحد تحویل داده خواهد شد
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سرپرست تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

محکومیت یک هزار میلیاردی برای متخلفان اقتصادی 
 سرپرســت تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان از محکومیت یک هزار میلیاردی برای متخلفان 
اقتصادی در طرح مردمی سازی یارانه ها در استان اصفهان خبرداد.علی اکبر مختاری اظهار کرد: از 
ابتدای طرح مردمی سازی یارانه ها و عادالنه سازی آن و با مجاهدت و تالش شبانه روزی رؤسای 
شعب و همکاران دفتری تعزیرات حکومتی استان اصفهان به پرونده های واصله در طول مدت 
یک ماه ازآغاز طرح مردمی سازی یارانه ها و عادالنه سازی آن رسیدگی شد که مجموع محکومیت 
صادره در این تعداد پرونده بیش از یک هزار میلیارد ریال اســت. سرپرست تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان به کسبه و بازاریان اســتان اصفهان اعالم کرد باتوجه به افزایش محکومیت های 
نقدی و اختیارات تعزیرات حکومتی و با توجه به مصوبه ســران محترم قوا به جهت جلوگیری از 
ایجاد نارضایتی مردم و اجحاف در حق ایشان و محکومیت برای خود ، حقوق قانونی و شهروندی 
مردم را رعایت و از تکرار تخلف توسط متخلفین جلوگیری کنند.وی در پایان گفت: با توجه به اینکه 
این استان دارای کسبه محترم و منصف بسیار زیادی  است از این دسته افراد درخواست داریم در 
جهت تعادل بازار اقدام کرده و به متخلفین متذکر می شویم که تعزیرات حکومتی برای حمایت 

از مردم قدم های استواری برداشته است.

با تصویب هیئت مدیره؛

مدیرعامل جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان معرفی شد
با تصویب هیئت مدیره شــرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان، احمدرضا طحانیان 
به عنوان مدیرعامل جدید این شــرکت انتخاب شــد.احمدرضا طحانیان که بــه عنوان هفتمین 
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان انتخاب شده، متولد ۱۳۴۹ و دارای مدرک دکترای رشته 
مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی عملیات است.او که اکنون استاد گروه صنایع دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نجف آباد است پیش از این مســئولیت های مختلفی را در کارنامه خود ثبت کرده 
 ITS که از آن جمله می توان به مدیریت مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان، رییس کارگروه
حوزه حمل و نقل و ترافیک و مدیرعامل شرکت نیک اندیش اشاره کرد.طحانیان پیش از انتخاب 
به عنوان مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان، از ســال ۹۹ به عنوان مدیرعامل شرکت مترو 
منطقه اصفهان فعالیت می کرد.در حکمی که از ســوی رییس هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی 
اصفهان خطاب به طحانیان صادر شده، آمده اســت: »انتظار می رود شرایطی فراهم آورید که در 
این مسئولیت، منتهای توانمندی ها و پتانســیل های موجود در نمایشگاه بین المللی اصفهان به 
کار گرفته شــود و با اتکا به خداوند متعال، شرایط توسعه و گســترش فعالیت های این شرکت 

فراهم آید.«

 غیرقانونی بودن هرگونه افزایش نرخ بلیت
 پروازهای داخلی

ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان، افزایش نرخ بلیــت پروازهای داخلی را 
غیرقانونی اعالم کرد.ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان اعالم کــرد باتوجه به 
گزارشــات دریافتی مبنی بر افزایش نرخ بلیت هواپیمــا طی چند روز اخیر توســط تعدادی از 
شرکت های هواپیمایی در برخی از مسیرهای پروازی داخلی، در بررسی های انجام شده مشخص 
شــد تغییرات ایجاد شده در نرخ های بلیت توســط دو شــرکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با 
ستاد تنظیم بازار انجام شده است.ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه 
شــرکت های هواپیمایی را مکلف به رعایت ضوابط کرد و خواست که با هرگونه افزایش قیمت که 
مراحل قانونی را طی نکرده و به تایید ستاد تنظیم بازار نرسیده باشد، مطابق ضوابط برخورد شود.

  وزیر راه و شهرسازی در جریان آیین آغاز عملیات اجرایی احداث ۳ هزار و ۸۱۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان اعالم کرد:

تا شهریور ماه امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل خواهد شد

رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی در  مهسا نعمتی
سفر رییس جمهور و هیئت دولت پس از 
ورود به اصفهان، راهی بهارستان شد تا یکی از اصلی ترین پروژه های 
دولت در زمینه ساماندهی به مسکن یعنی طرح ملی مسکن را در شهر 
بهارستان راه اندازی کند. وزیر راه در جریان این مراسم وعده داد تا از  
یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد مسکونی در دست اجرا تا شهریور ماه، 

۱۰۰ هزار واحد تحویل داده شود.
 رستم قاســمی ظهر پنجشــنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث 
۳ هزار و ۸۱۶ واحد طرح نهضت ملی مســکن استان اصفهان در شهر 
بهارستان، اظهار داشت: در سطح کشور براساس نیازهای مردم و قانون 
جهش تولید مسکن نیاز بود برای احداث چهار میلیون واحد مسکن 

طی چهار سال برنامه ریزی صورت گیرد.
وی با بیان تاکنون پنــج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی مســکن در 
نهضت ملی مســکن ثبت نام کرده اند، ادامه داد: در این طرح دولت 
زمین را ۹۹ ساله رایگان در اختیار مردم می گذارد در حالی که در طرح 
مسکن مهر این تعهد وجود نداشت.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 

نســبت به متقاضیان، ســهم هر اســتان در این طرح کامال مشخص 
است، خاطرنشان کرد: با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته امروز یک 
میلیون و ۳۵۸ هزار واحد مسکونی در دست اجرا داریم که در مراحل 
خاک برداری و … است و تا شهریور ماه امسال ۱۰۰ هزار واحد تحویل 

داده خواهد شد.
قاســمی تصریح کرد: این حجــم کار دولت ســیزدهم در این مدت 
بوده، اما کافی نیست و باید تعداد را تا سقف ۲ میلیون واحد در کشور 
برســانیم که تا پایان دولــت در دو پارت ۲ میلیون واحــدی به انجام 

خواهیم رساند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ درصد زمین برای چهار 
میلیون مسکن نهضت ملی در بانک اطالعاتی ما ثبت شده و مابقی نیز 
در کمیسیون ماده پنج و شــورای عالی شهرسازی است ، خاطرنشان 
کرد: یکی از مشکالت ما در اصفهان زمین بود که اکنون حدود ۶۰- ۷۰ 
درصد تهیه شده و باید ســریع تر همه زمین ها را فراهم کنیم. قاسمی 
همچنین برای بازدید و برنامه ریزی جهت سر و سامان دادن به بافت 

فرسوده اصفهان از محله همت آباد بازدید کرد. 

وی، هنگام  بازدید از طرح  محله همت آباد اصفهان در جمع خبرنگاران  
اظهار داشــت: این محله به عنوان یکی از طرح های موفق در راستای 
بازآفرینی شهر و نوسازی و بازســازی بافت فرسوده است که توسعه 

این طرح در سطح کشور انجام خواهد شد.
قاسمی ادامه داد: حجم زیادی از زیرساخت های کشور در شهرهای 
مختلف در بافت فرســوده قرار گرفته که تعیین تکلیف این بافت ها از 

وظایف وزارت راه و شهرسازی است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح همت آباد به عنوان یک الگوی 
کار موفق است، اظهار داشــت: زمین این منطقه ۷۵ هکتار است  که  
بیش از ۲ هزار واحد در آن ســاخته می شــود که از نظــر ایمنی و زیر 

ساخت کیفیت دارد.
وی بیان کرد: این روش ، راهکار خوبی محسوب می شود که باید برای 
توسعه این روش در تهران و دیگر نقاط کشور اقدامات الزم انجام شود. 
وزیر راه و شهرسازی  همچنین در ادامه سفر به استان اصفهان از طرح 
نهصت مسکن  ملی شاهین شهر که در ۱۲ بلوک و  ۹۲۰ واحد بنا شده 

است، بازدید کرد .

با مسئولان

چهره روز

بی اعتنایی بازار خودرو به نوسان های بازار ارز
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودروی تهران ضمن تاکید بر اینکه، بازار خودرو 
همچنان در آرامش نســبی به ســر می برد و جز خریــدار دارای فوریت برای خرید، افــراد به بازار 
مراجعه نمی کنند، از بی اعتنایی این بازار 
به نوسان های افزایشــی در بازار ارز طی 
یک هفته اخیر خبر داد.سعید موتمنی 
اظهار کرد: در مجموع یک هفته گذشته 
تغییر قیمتــی در بازار خــودرو )جز پژو 
پارس( دیده نشد و قیمت ها مانند هفته 
گذشــته بودند و بازار خــودرو همچنان 
آرام است. تنها پژو پارس ۴ تا ۵ میلیون 
تومان افزایش قیمت داشته است که آن 
هم به ســبب عرضه کمتر این خودرو در 
این هفته بوده و کمتر از این خودرو فاکتور شده است.رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران تصریح کرد: بازار خودرو همچنان منتظر جزئیات طرح واردات خودرو است. در حال 
حاضر تنها افرادی که نیاز فوری به خودرو داشته باشند، برای خرید از بازار اقدام می کنند و افرادی که 
نیاز فوری به خودرو نداشته باشند، منتظر هستند تا اثرات واردات خودرو بر بازار آزاد مشخص شود. 
در هر صورت بازار به  نوعی دارای رکود است. فروشنده زمانی که نرخ ارز افزایش داشته باشد، تمایل 
دارد قیمت ها را باال ببرد، اما مشتری هم طالب نیست و خریداری وجود ندارد.وی افزود: بنابراین 
با وجود اینکه بازار ارز در این هفته با نوسان های افزایشی همراه بود؛ اما بازار خودرو تحت تاثیر این 
نوسان ها قرار نگرفت و افزایش نرخ ارز تاثیری در قیمت ها در بازار خودروهای داخلی نداشت. ضمن 
اینکه بازار برای خودروهای وارداتی نیز ضعیف بود و مشتری بســیار کم است. علت افزایش پژو 
پارس هم می تواند به این دلیل باشــد که این هفته این خودرو فاکتور نشده و احتماال عرضه کمی 
داشته است؛ بنابراین در بازار کمتر بوده و منجر به باال رفتن قیمت آن شده است.موتمنی گفت: در 
حال حاضر پژو پارس ۳۱۸ میلیون تومان قیمت دارد که به نسبت ابتدای هفته که در محدوده ۳۱۳ 

میلیون تومان بود، حدودا چهار الی پنج میلیون تومان نوسان افزایشی داشته است.

کنترل بازار ارز موجب ریزش قیمت سکه شد؛

بازار طال در آرامش است
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: کنترل بازار ارز موجب ریزش قیمت طال و سکه در بازار شده 
و در صورت تداوم این وضعیت، آرامش در بازار طال ادامه دار خواهد بود.ابراهیم محمدولی در مورد 
وضعیت بازار طال و ســکه، اظهار کرد: زمانی که بازار ملتهب شود، مســئوالن اقتصادی برای کنترل 
التهاب برنامه ریزی می کنند، در همین رابطه نیز با کنترل بازار ارز، بازار طال طی یکی چند روز گذشته 
از التهاب خارج شد.رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران افزود: طبیعتا وقتی 
بازار از نظر قیمتی کنترل شود، آرامش نسبی در بازار حاکم می شود؛ در واقع زمانی که التهاب از بازار 
برداشته می شــود، قیمت ها روند نزولی به خود می گیرند، البته کاهش نرخ اونس جهانی نیز در 
این بخش، اثرگذار بوده است.وی در مورد وضعیت خرید و فروش نیز گفت: خرید و فروش انجام 
می شود؛ اما مثل بیست روز پیش نیست و تقاضا کمتر شده که البته طبیعی است زیرا التهابات زیاد 
بود و قیمت بعد از مدتی شــروع به ریزش کرد.محمدولی با بیان اینکه در صورت تداوم کنترل ها، 
آرامش در بازار طال و سکه حکمفرما می شود، اظهار کرد: پیش بینی در بازار طال سخت است چراکه 
هر نگاهی روی قیمت ها اثر می گذارد اما اگر وضعیتی که ایجاد شده، تداوم یابد، این روزها، روزهای 
با آرامشی در بازار طال خواهد بود.به گزارش خبرنگار مهر طی چند روز اخیر شاهد ریزش قیمت سکه 
از کانال ۱۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و بازگشت به کانال ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی هستیم که به 

نظر می رسد این روند نزول قیمت در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

وزیر اقتصاد:کافه اقتصاد

پیش بینی کاهش تورم و قیمت ها را داریم
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تالش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمت ها کنترل شود و انتظار داریم در ماه ها و فصول آینده تورم و 
فشار قیمتی کاهش یابد.سید احسان خاندوزی در جلسه شورای اداری شهرستان گلپایگان در بیست و پنجمین سفر استانی رییس جمهور به استان اصفهان، اظهار کرد: 
طبق تاکید رییس جمهور سفرهای استانی نباید حالت تشریفاتی پیدا کند و در همین راستا بارها طرح های متعددی برای افتتاح در استان ها مطرح شده، اما رییس جمهور 
آن را از دستور سفر حذف کردند چراکه هدف این است که بتوانیم در هر شهرستان و استان که حضور پیدا می کنیم چند چالش شناسایی شود و با اولویت بندی و تخصیص 
اعتبارات بانکی و بودجه شاهد این باشیم که طی دو سال آینده چالش های اولویت دار منطقه حل شده باشد.وی افزود: با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران در تابستان 
سال گذشته نرخ باالی تورم را تجربه کردیم و تالش دولت این بود که در شش ماهه اول سال بر ایجاد ثبات اقتصاد کالن متمرکز شود و تورم را مهار کند که تا پایان اسفندماه 
سال گذشته هم اتفاقات بسیار خوبی در زمینه تورم نقطه به نقطه کشور رخ داد.وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: همچنان فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران وجود دارد 
و مسائلی که اخیرا در حوزه نوسانات بازارهای بین المللی به ویژه در جنگ حوزه اوراسیا رخ داد نه تنها تالطم قیمتی برای دنیا، بلکه حتی سهمیه بندی در برخی از کاالهای 
اساسی در کشورهای منطقه و اطراف ما رخ داد.خاندوزی ادامه داد: در سیاست گذشته از تولید کننده به شکل درستی حمایت نمی کردیم و از کشاورز با قیمت تضمینی 
باالتری محصول او را می خریدیم و به وارد کننده یارانه می دادیم. مجموعه این سیاست ها تا حد زیادی توجیه کننده این است که اگر ما در یکی دو ماه اخیر مجددا شاهد 

افزایش قیمت ها در اقتصاد ایران هستیم.

معاون استاندار:

حذف ارز ترجیحی، دست 
قاچاقچیان را قطع کرد

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری اصفهان با اشــاره به کاهش 
قاچاق پس از حــذف ارز ترجیحی گفت: 
پیش از این شاهد فروش آرد اصفهان در 
مرز ترکیه به قیمت هر کیسه یک میلیون 
تومان بودیم نقش، ، با بیان اینکه هدف از 
طرح مردمی ســازی یارانه ها اصالح این 
نظام اســت، اظهار کرد: فقر زدایی و رونق 
اقتصــادی از دیگر اهــداف طرح مردمی 
سازی یارانه هاست.وی با اشاره به اینکه 
ایجاد بازار سیاه آرد در اصفهان از نتایج ارز 
ترجیحی بوده است، تاکید کرد: آرد یارانه 
ای در اصفهــان به مصرف کننــده از ۳۸ 
هزار تومان تا ۴۸ هزار تومــان تا یک ماه 
گذشته فروخته می شد؛ اما همین آرد از 
مرزهای ترکیه سر درآورده و قاچاقچیان 
آن را با قیمت هر کیسه یک میلیون تومان 
می فروختند.معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان با اشــاره 
به اینکه در نتیحه فســاد و رانت ناشــی 
از ارز ترجیحی شــاهد توزیع های خارج 
از شــبکه آرد هم بودیم، گفــت: در نصف 
جهان آرد با نرخ آزاد کیســه ای ۶۵۰ هزار 
تومان معامله می شــد.وی با اشــاره به 
فروش روغــن و ماکارونــی در مرزهای 
ایران به چندین برابر قیمت گفت: در واقع 
به جای مردم کشــورمان این کشورهای 
همسایه بودند که از یارانه مردم ایران سود 
می بردنــد و درصد کمی از ایــن یارانه به 
مردم کشور خودمان می رسید.وی گفت: 
تخصیص ارز ترجیحی موجب شــده بود 
که تــا ۴۰ درصد یارانه ها به دســت مردم 
کشورمان نرســد.وی اضافه کرد: دولت 
وقت این یارانه را که با ارز نیمایی اختالف 
پنج برابر قیمتی داشــت بــه واردکننده و 
تولیدکنندگان می داد و این امر موجب شد 
تا نیمی از این هزار میلیــارد تومان یارانه 
ارز ترجیحی به دســت مصــرف کنندگان 

واقعی نرسد.

مدیرعامل راه آهن گفت: قــراردادی که برای پروژه 
قطار سریع السیر اصفهان- قم- تهران بسته شده 
۵۷ میلیارد یوآن است که حدود ۱.۷ میلیارد یوان در 
هفت ماه اخیر برای این پروژه هزینه شــده است.

ســید میعاد صالحی در بازدید از پروژه قطار سریع 
السیر اصفهان - تهران، با بیان اینکه موضع و اولویت 
راه آهن جمهوری اســالمی ایران نفــوذ فناوری و 
حرکت به سمت هایتک و تکنولوژی های باالست، 

اظهار داشــت: این موضوع یکی از این مصادیق راه 
آهن پرسرعت است. البته این نسل اول است و در 
دنیا نسل دوم و سوم پیاده شده است.وی افزود: 
اینکه یک پروژه در حوزه فناوری نزدیک به ۱۵ سال 
طول کشیده است نیاز به آسیب شناسی دارد و البته 
در دولت سیزدهم توجه ویژه ای به این امر شده و از 
چهار میلیارد یوآن که در این پروژه هزینه شده حدود 
۱.۷ میلیارد یوآن )واحد پول چین( مربوط به هفت 
ماه اخیر است و این نشان از توجه دولت سیزدهم 
دارد.مدیرعامل راه آهن گفت: آنچه مهم است اینکه 

مجموعه دولت به این پروژه توجه کند. اصل پروژه 
تهران- قم- اصفهان اســت و الزم است در کل این 
پروژه به طور کامل منابع آن دیده شود. آنچه من می 
دانم این اســت که دولت تصمیم بگیرد این پروژه 
به صورت کامل اجرا شــود و خواهش دارم با توجه 
به عزم جدی وزیر و وزارتخانه بــه این پروژه توجه 
شود.صالحی با بیان اینکه نیاز به یک تصمیم جدی 
برای پروژه قطار تهران- قــم- اصفهان داریم، ابراز 
داشت:در بخشی از کار پروژه، از شرکت های دانش 

بنیان می توانیم استفاده کنیم. 

مدیرعامل راه آهن کشور:

مبلغ قرارداد پروژه قطارسریع السیر اصفهان-تهران 
5۷میلیارد یوآن است

قلمکاری اصفهان
هم اکنون بسیاری از تولیدات 
قلمــکاری اصفهان در شــهر 

خورزوق تهیه می شود.

عکس روز

عکس: ایسنا
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سفر یک روزه رییس جمهور و اعضای هیئت دولت به اصفهان، با وعده حل مشکل آبی این استان و احیای زاینده رود به پایان رسید؛

قول ها و قرارها ...

وعده رییس جمهور: طرح ریزی طرح جامع آب براساس اولویت ها و حقوق حقه مردم اصفهان 
مهم ترین وعده رییس جمهور درباره مشکل آب اصفهان در دیدار با نخبگان 
اصفهان مطرح شــد. رییســی در جمع نخبــگان گفت که »طــرح جامع و 
کاملی با در نظر گرفتن همه اولویت ها، نیازها، حقوق حقه و آنچه از اســناد 
و پیشینه آن در نزد مردم است برای موضوع آب استان اصفهان طرح ریزی 
می شــود.«رییس جمهور اظهار کرد: آنچه مردم در جریــان بازدید از مناطق 
مختلف استان از ما خواستند این بود که باید در موضوع آب به عدالت رفتار 
شود و بر این اساس دولت به دنبال راهکاری برای رفع این مشکل و خروج 
از این وضعیت و جاری شدن آب همیشگی در زاینده رود و برقراری کشت و 
کار و رفع دغدغه کشاورزان در این منطقه است. همه باید تابع مقررات باشند 
از جمله در بحث الگوی کشت و یا عدم برداشت از آبی که قرار است به مقصد 
برسد، طرح جامعی تکمیل و در اختیار نخبگان این منطقه قرار داده می شود 

و  در این راستا هر طرح و راهی که برای رفع مشکل آب استان بتوان اجرایی کرد که دغدغه کشاورزان مرتفع شود، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و اینطور نیست که از کنار آن 
بگذریم. یقین دارم در این عرصه اگر با مردم شفاف باشیم و با عدالت رفتار کنیم و مسائل به درســتی برای آنها تبیین شود، بهترین حامی برای ما خواهند بود.«ابراهیم رییسی در 
این جلسه، موضوع مهم دیگر را مسئله فرهنگ و دغدغه های فرهنگی اصفهان دانست و گفت: اصفهان، اســتان فرهنگی است که اسم آن همراه با علم و فرهنگ و هنر است و اگر 
گردشگری و توسعه یافتگی مد نظر  استان است باید همراه با حفظ هویت فرهنگی باشد. مدنیت و هویت این استان نباید دچار خدشه شود در عین حالی که توسعه یافتگی یک 
ضرورت اســت.رییس جمهور همچنین بر حمایت از افرادی که به صورت خودجوش در قالب مجموعه های فرهنگی و نهادهای مردمی برای جوانان فعالیت می کنند، تاکید کرد و 
گفت: باید از این افراد حمایت شود و مورد پشتیبانی قرار بگیرند.رییســی در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از نیروهای جوان ، انقالبی و تحول گرا در بخش های مختلف 
دولت و استان ها تاکید کرد و افزود: در همه استان ها و شوراهای اداری این موضوع به مدیران تاکید شده اســت.یکی دیگر از مسائل مهمی که رییس جمهور در این نشست به آن 
اشاره کرد، بحث مالیات اصناف بود. رییسی در این باره گفت:  از قدیم برای کسب و کارها و درآمدها مالیات وجود داشته و آنچه در مجلس تصویب و ابالغ شد بر این اساس است که 
باید ببینیم داد و ستد کاسبان چقدر است و چند درصد از آن را باید مالیات پرداخت کنند. بر این اساس به همه سازمان ها و ممیزان مالیاتی در کشور تاکید می کنم که حتما به اصناف 
اعتماد کنند ونظر آنها را صائب بدانند مگر خالف آن ثابت شود. از سوی دیگر با کسانی که با درآمدهای بسیار باال به طوری که بیشترین درآمد را داشته و کمترین مالیات را پرداخت 
کنند و می خواهند قانون را دور بزنند، برخورد خواهد شد.اشاره به اهمیت موضوع مبارزه با آسیب های اجتماعی از دیگر بخش های صحبت های رییسی در این جلسه بود. رییس 
جمهور گفت: » امروز وجود برخی حاشیه ها در شهرها با داشتن کمبودها ومشکالت اقتصادی و اجتماعی زیبنده اصفهان و کشور نیست. آنچه دردولت اعالم کردیم عدالت و برخورد 
با تبعیض و رفع فقر و فساد است که زیبنده نظام وهیچ شهری نیست زیراما داشته هایمان زیادا ست و کشور ثروت کم ندارد ولی اگر در کنار آن مدیریت قوی قرار بگیرد می توان این 
کمبودها را مرتفع کرد.«وی همچنین بر دادن اختیارات بیشتر به استانداران تاکید کرد و گفت: با وجود مراتب اداری و تخصیص اعتبارات در مرکز با استاندار اصفهان صحبت می کنم 

که اگر مواردی هست اختیاراتش بیشتر باشد تا بتواند مسائل و مشکالت استان را مرتفع کند.

بیان مشکالت استان از زبان نمایندگان در حضور رییس جمهور؛

 از محرومیت در شهرستان ها تا محقق نشدن وعده ها
 پس از اعتراضات آبان ماه گذشته

جلسه شورای اداری استان با حضور رییس جمهور، فرصت مناســبی بود تا نمایندگان استان دغدغه ها و 
مشکالت را از نزدیک به گوش رییس قوه مجریه برسانند. نمایندگان شهرستان های فریدن، فریدون شهر، 
چادگان و بویین میاندشت، خوانسار و گلپایگان و فالورجان در مجلس شورای اسالمی در این جلسه حاضر 
بودند. حسین محمد صالحی، نماینده شهرســتان های فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت 
با اشاره با اینکه شهرستان های محروم اســتان ۵۰۰ کیلومتر راه خاکی و روستایی دارند، گفت:روستاهای 
خوروبیابانک، سمیرم و فریدون شهر به دلیل محرومیت از امکانات با مشکل مواجه هستند و مایحتاج خود 
را از قبیل نفت و گاز و آرد، مسکن و درمان را به سختی تهیه می کنند. مردم داران، فریدن، چادگان، فریدون 
شهر و بویین و میاندشت آب ســالم ندارند و نیاز به تامین اعتبارات ویژه دارند. جاده اصفهان _ چادگان با 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، بخشی از طرح های ورزشی و نیز بیمارستان شهید رجایی داران نیازمند توجه 

جدی و تامین اعتبارات است.احداث سد بلطاق بویین و میاندشت همچنان معطل مانده و جز آه و حسرت 
چیزی برای مردم آن منطقه در فالت مرکزی باقی نمانده است.۵۰ روستای فریدون شهر و خورو بیابانک 
در محور شرق و غرب از نعمت گاز طبیعی محروم و تهیه نفت زندگی مردم این منطقه با مختل مواجه شده 
است.پشت کوه فریدون شهر مجوز ماده ۲۳ )بخشداری مرکزی( ندارد و بیشتر مردم آن منطقه ۶ ماه پست 

برف گیر می کنند. در صورتی که آب رسانی و تامین انرژی خورشیدی برای آن الزم است.

معضل آب باید در سطح حاکمیت حل شود
سید مسعود خاتمی، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی در این نشست گفت: طبق 
گفته رهبر معظم انقالب معضل آب باید در سطح حاکمیت حل شود و به مردم کشیده نشود و وزرای مربوطه 
با عدالت آن را تخصیص دهند. مردم تحریم ها، خشکســالی، تحمیل هزینه های کرونا را می فهمند و این 
در حالی است که مشکل آب فقط برای شهر اصفهان نیست بلکه شهرستان ها نیز معضل آب دارند.آب فقط 

برای یک استان و یا شهرستان نیست بلکه حاکمیت باید عاقالنه و عادالنه با آن برخورد کند.

 دولت فقط شنونده مشکالت اصفهان نباشند
سید ناصر موسوی الرگانی در جلسه شورای اداری استان گفت: با تعطیل شدن پروژه بن - بروجن و بیش از 
۳۰ پروژه غیرقانونی در باال دست و تضمین منابع آبی داخل استان نظیر رودخانه خروشان سمیرم و منابع 
آبی فریدون شهر به زاینده رود، امید زندگی را به اصفهان اهدا کنند. استان اصفهان به دلیل حمل مشکالت 

متعدد جزو 4 استان مهاجر پذیر است. عدم تحقق وعده ها به مردم اصفهان طی سالیان گذشته غم بزرگی 
را بر آنها وارد ساخته اســت.وی اضافه کرد: باال بودن نرخ بیکاری از متوسط کشــوری در استان صنعتی و 
توریستی مثل اصفهان از عجایب است. سال گذشــته اصفهان در بین استان های همتراز خود از نظر حجم 
اشتغال زایی و تولید در تمامی فصول باالترین نرخ بیکاری را داشــته و از هر ۳ فارغ التحصیل دانشگاهی 
یک نفر بیکار اســت که عدد بزرگی اســت و زندگی جوانان را تحت تاثیر قرار داده است.موسوی الرگانی با 
اشاره به نیمه تعطیلی کشاورزی استان، گفت: مشکالتی همچون گردو خاک، خشکسالی، طرح های انتقال 
زاینده رود به سایر حوزه ها و تبدیل به یک کانال کشاورزی فصلی، یکی از استان های مهم کشور را در معرض 
انواع مشکالت قرار داده است.وی، خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی و فرونشست را عمده مشکالت 
استان دانست و افزود: طبق آمار، اصفهان با فرونشست سالیانه ۳۲ سانتی متری زمین جزو استان های 
پرخطر است وبا تشدید خشکسالی و کاهش شدید بارندگی، نگرانی جدی در تامین آب شرب مردم اصفهان 
به سایر دغدغه هایمان مبدل شده اســت. زمانی اصفهان را با زاینده رود پر آب، شغل های بی شمار، صنایع 
فوالد و گردشگری  می شناختند و تصویر رایج از اصفهان برخورداری آن بود ؛اما در واقعیت اصفهان مشکالت 
عدیده ای دارد.نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: بیش از ۶ ماه از اعتراضات 
آبان ماه سال قبل گذشته ؛ اما هیچ یکی از وعده ها محقق نشد.وی با بیان اینکه برخی در استان همجوار به 
گونه ای سخن گفتند که زاینده رود خروشان تر از همیشه است و با هیجان از پروژه های دفاع کردند که مطابق 
با قانون قابل دفاع نیست، گفت: شــورای عالی آب به عنوان مرجع باالدستی در سال 9۲ هر گونه بارگذاری 

بر زاینده رود  را ممنوع کرده است.

یک سوم اعتبارات سفر استانی به طرح های آبرسانی اختصاص یافت
اما پایان بخش سفر رییس جمهور به اصفهان، نشست خبری با حضور خبرنگاران استان بود. سید ابراهیم رییسی 
در این نشست گفت: ابتدا باید از مردم استان اصفهان که نشــد از نزدیک پای درد دل همه آنها بنشینم و در همه 
استان ها حضور یابم، عذرخواهی کنم، قطعا به زودی در سفری به شهرستان ها خواهم آمد.با توجه به اینکه پیش 
از سفر به اصفهان، کارشناسان ما اعتبارات و پروژه های الزم استان را در تهران بررسی کرده بودند، مصوبات بررسی 
شد و در اصفهان به مرحله نهایی رسید.رییس جمهور با بیان اینکه وزرای من در تمام استان تالش کردند ظرف دو 
روز در سطح استان حضور یابند و با مردم اقشار مختلف دیدار داشته باشند، تصریح کرد: از مسائل مهم اصفهان 
موضوع آب، زاینده رود و تاالب گاوخونی است؛ این مسئله طبیعتا برای دولت نیز دارای اولویت است، زیرا دغدغه 
و اولویت مردم، اولویت دولت مردمی اســت، بنابراین در اولین اقدام خود در این سفر به همراه استاندار و امام 
جمعه در منطقه شرق اصفهان حضور یافتم و از نزدیک با مردم گفت وگو کردیم.وی با بیان اینکه مسئله آب شرب 
به عنوان یکی از دغدغه های مردم باید پیگیری شود، گفت: وزیر نیرو از ابتدای قبول مسئولیت خود در صدد تهیه 
طرح جامع در زمینه آب اصفهان و چهارمحال و بختیاری و این منطقه بود و اکنون به دنبال نهایی شدن آن است؛ 

آنچه در طرح جامع مهم است نخست عدالت، دوم رعایت قوانین و سوم حقوق مدنظر است که پس از نهایی شدن 
با نخبگان منطقه در میان خواهیم گذاشــت تا از طرق مختلف آب شرب و کشاورزی مردم اصفهان تامین شود.

رییسی ادامه داد: یک سوم از اعتبارات سفر به استان اصفهان را به طرح های آبرسانی منطقه اختصاص دادیم و 
اولویت دوم اعتبارات مربوط به بحث کشاورزی در استان است که مورد تایید وزیر کشاورز ی نیز بود، البته اولویت 
سوم اعتبارات سفر به بخش حوزه سالمت و بهداشت مربوط می شود و بخش قابل توجهی از اعتبارات این سفر 
استانی نیز به کشاورزی اختصاص یافت.وی با بیان اینکه تقسیم آب با رعایت عدالت در طرح جامع محور مورد 
توجه قرار گرفته است، گفت: قوانین در این حوضه باید مورد توجه قرار گیرد و حقوق افراد برای استفاده از آب نیز 
احقاق شود، البته پس از نهایی شدن این طرح، جزییات آن با نخبگان منطقه در میان گذاشته می شود به نحوی که 
از روش های مختلف بتوان مسئله آب را حل کرد.رییس جمهور با تاکید بر اینکه اولویت، تامین آب شرب و سپس 
کشاورزی است و در صنعت عالوه بر آب شیرین از پساب می توان استفاده کرد، ادامه داد: پروژه های نیمه تمامی 
در حوزه سالمت و درمان استان وجود دارد که برای پایان یافتن آن اعتباراتی اختصاص یافت.وی با بیان اینکه در 
حوزه صنایع دستی، گردشگری و نگهداری از میراث فرهنگی نیز اعتبارات خوبی تخصیص داده شد، خاطرنشان 
کرد: در حوزه ورزش و جوانان، پرداخت تسهیالت در استان از جمله تسهیالت ازدواج نیز افزایش یافت، البته شرط 
موفقیت این مصوبات همت مدیران استان است .رییس جمهور گفت: با برنامه ای که وزارت نیرو با نظر همه نخبگان 
دنبال می کند و آنچه در قانون ذکر شده است، طرح جامع احیای زاینده رود برای بهره مند شدن همه افراد به طور 
عادالنه، تهیه و در اختیار نخبگان منطقه قرار می گیرد و در ادامه به اطالع مردم نیز می رسد.وی تاکید کرد: دولت 
برای احیای زاینده رود برنامه دارد، بی شک با امکانات موجود در منطقه و فارغ از نگاه های بخشی، مسئله زاینده رود 

حل خواهد شد، زیرا تمام طرح ها و راهکارهای احیای زاینده رود مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است.رییسی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه »آیا برنامه ای برای ایجاد توازن و تعادل اقتصادی در استان اصفهان دارید تا اصفهان 
سهم بیشتری از اعتبارات ملی و استانی داشته باشد«؟ گفت: پیشرفت در کشور باید در پرتو عدالت دیده شود، در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته در دنیا بی عدالتی وجود دارد.رییس جمهور اظهار کرد: تمام بخش ها در استان 
اصفهان برخوردار یا به طور متوازن برخوردار نیست، بخش هایی از این استان محروم است که باید برای برقراری 
توازن در آن رسیدگی الزم انجام شود؛ دولت برنامه دارد عدالت را در تقسیم ظرفیت ها و امکانات در کشور برقرار کند.

217 مصوبه استانی در سفر هیئت دولت به اصفهان 
معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت:  ۲۱۷ مصوبه عمرانی و تعداد قابل توجهی مصوبات در خصوص بنگاه های اقتصادی از نتایج 
بیست و پنجمین سفر استانی هیئت دولت به استان اصفهان است.سید صولت مرتضوی باباحیدری، در شورای ادارای استان اصفهان افزود: حدود ۳۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت برای رفع مشکالت اســتان پیش بینی شده اســت.وی ادامه داد: ۲۱۷ مصوبه عمرانی تقریبا به ۳۰ دستگاه مربوط می شــود که از جمله در حوزه  
زیربنایی 4۵ مصوبه، در حوزه بهداشــت و درمان ۳۳ مصوبه، در حوزه آب و خاک، در حوزه کشاورزی 4۲ مصوبه،  در حوزه رفاهی ۲۶ مصوبه، در حوزه کار و اشتغال 
۸ مصوبه، در حوزه آموزشی، فرهنگی و ورزشی ۵۳ مصوبه و در ســایر حوزه ها 9 مصوبه داشتیم و برای عالج بخشی مشکل آب یک سوم کل اعتبارات را اختصاص 
داده ایم.معاون اجرایی رییس جمهور گفت: در برنامه سفرهای استانی دولت، کارهای کارشناســی متقنی در ۲ محور قابلیت های استان و نارسایی ها و مشکالت 

استان انجام  و تصمیم گیری صورت گرفت و متناسب با مقدورات کشور منابع تامین می شود.معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری افزود: 
استان اصفهان از کم نظیرترین استان های کشور اســت که دارای قابلیت های متنوعی است.وی اظهار کرد: نیروهای انســانی کارآمد و تاثیرگذار در کشور و حتی 

جهان از مهم ترین ویژگی های استان است.
مرتضوی اضافه کرد: همچنین استان اصفهان یکی از مولدترین استان های کشور است تا جایی که می شود گفت 9 هزار و۳۰۰ بنگاه اقتصادی و ۷۲ شهرک صنعتی 
در این استان فعالیت اقتصادی چشمگیری دارند.وی تصریح کرد:  4۵درصد فوالد کشور در این اســتان تولید و ۱۵ درصد تولید ناخالص کشور را اصفهان پوشش 
می دهد.معاون اجرایی رییس جمهور اضافه کرد: همچنین 4۵ درصد صنایع ساختمانی و سنگ، ۵۵ درصد مصنوعات طالی کشور، ۲۰درصد از فرآورده های نفتی، ۱۰ 
درصد نیروی کار کشور، ۷۰ درصد بافت فرش ذی قیمت کشور، 4۵درصد صنایع نساجی،  ۱۰ درصد بنگاه های اقتصادی کشور و تولید ۲۵ درصد از تجهیزات پزشکی 
و دارویی کشور متعلق به این استان است.وی خاطر نشان کرد: استان اصفهان در تمام شــاخص ها رتبه  اول تا سوم را به خود اختصاص داده و در برخی صنایع از 

جمله صنایع دستی بعد از گیپور هند دومین مقام را به خود اختصاص داده است.

رییس جمهور باالخره به اصفهان آمد و در سفری که ابتدا گفته می شد دوروزه است اما در نهایت یک روز بیشتر طول نکشید، هم با مردم اصفهان و کشاورزان معترض دیدار رودررو داشت، هم پای صحبت نخبگان استان نشست، هم به دیدار آیت ا... ناصری رفت، هم وضعیت  فرزانه افسرطه 
زاینده رود و تاالب گاوخونی را از بالگرد تماشا کرد، هم با اقشار مختلف مردم اصفهان دیدار داشت و  هم در جلسه شورای اداری استان و نشست با اصحاب رسانه اصفهان شــرکت کرد و در نهایت ساعت از یک بامداد روزجمعه گذشته بود که اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد و 

قول داد به زودی باز هم به استان اصفهان سفر کند تا این بار بتواند با مردم شهرستان ها هم دیدار داشته باشد . 

  می گفتند زمان پرآبی زاینده رود به اصفهان برو، اما ما هنگام مشکالت میان
 مردم خواهیم بود 

رییس جمهور در سفر خود به اصفهان،  با بالگرد از مزارع شرق این استان که با معضل خشکسالی روبه روست، بازدید کرد. رییسی همچنین در 
منطقه قلعه باال در شرق اصفهان حضور پیدا کرد و اهالی این منطقه از بازدید سرزده آقای رییسی خوشحال شدند و با شعار »رییسی رییسی 
خدانگهدار تو« و »یاور رهبر آمد« از رییس جمهور استقبال کردند.رییس جمهور در جمع کشاورزان گفت: در جمع شما آمدم تا مسائل را از زبان 
شما بشنوم. بعضی ها پیشنهاد دادند وقتی به اصفهان بیایم که زاینده رود پر آب باشد؛ اما گفتم باید خودم مشکالت را از نزدیک ببینم. تالش 
می کنیم تا حدود زیادی مشکالت کشاورزان را کاهش دهیم و برای این موضوع برنامه هایی نیز در نظر گرفته شده است. فقط همت و همراهی 
همه مسئوالن و مردم را نیاز داریم. موضوع آب  را  با طرحی جامع که بتواند عادالنه و مبتنی بر قانون باشد پیگیری می کنیم تا همه به حقوق 
قانونی خود برسند. خواسته کشاورزان را کامال  قبول دارم و  به توزیع عادالنه و عمل به قانون که حرف مردم این منطقه هم هست، اعتقاد دارم. 

دیدار با کشاورزان دیدار با نخبگان

دیدار با  نمایندگان

دیدار با خبرنگاران

مصوبات استانی
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    دستاوردهای اصفهان از سفر هیئت دولت؛از قطار سریع السیر اصفهان-تهران تا زاینده رود و کشاورزی؛

   و همچنان منتظر می مانیم

هیئت دولت در بیست و پنجمین سفر استانی خود به اصفهان، 
جهت رفع مشکالت، اعتبارات ویژه ای را به این استان اختصاص 
دادند.ســرانجام هیئت دولت، اصفهان را به عنوان بیست وپنجمین مقصد خود 
برای سفرهای استانی انتخاب کرد. استان اصفهان که با مشکالت گوناگونی اعم 
از بحران آب، آلودگی هوا، فرونشست و… دست و پنجه نرم می کند، هیئت دولت 
را مجاب کرد تا برای رفع این مشکالت به اصفهان سفر کنند.این سفر پنجشنبه 
بیست وششم خردادماه با حضور بی ســابقه و حداکثری هیئت دولت صورت 
گرفت. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی دولــت اتمام طرح ها و پروژه های 
نیمه تمام است، کلنگ زنی در این سفر اســتانی صورت نگرفت و نماینده های 
دولت با سفر به شهرســتان های مختلف، از طرح های نیمه تمام بازدید و برای 
تکمیل آن ها اعتبار الزم را تخصیص دادند. همچنین از نزدیک با مشکالت مردم 
آشنا شدند و برای رفع این مشکالت قول مساعد دادند.بدین منظور وزیر اقتصاد 
به گلپایگان و خوانسار، وزیر جهاد کشاورزی به کاشان، آران و بیدگل، فالورجان و 
خمینی شهر، وزیر نیرو به چادگان و فریدن، سرپرست وزارت کار به نجف آباد و 
تیران و کرون سفر کردند. همچنین وزیر راه و شهرسازی از پروژه های مهم حمل 

و نقلی و مسکن ملی بازدید به عمل آوردند.

باید و نبایدهای وزیر اقتصاد در اصفهان
سیداحسان خاندوزی در سفر خود به شهرستان خوانسار با حضور 
در جلسه شورای اداری، اظهار کرد: مشکالت استان در جریان سفر رییس جمهور 
به اصفهان و با پیگیری هایی که توسط هیئت دولت در شهرهای مختلف استان 
انجام می شــود، برطرف و مطالبات بحق مردم اســتجابت خواهد شــد.وی با 
بیان اینکه در نامه ای که بعضی اصناف ارســال کرده بودند مطرح شــده بود که 
شهرستان ها نیازمند ســردخانه هســتند، افزود: مردم در مناطق مختلف باید 
پیشنهاد بدهند که در ابتدای امر به کدام موارد رسیدگی شود، سرمایه گذاران نیز 
باید به پیشــرفت کار کمک کنند.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به قیمت 
پایین تعرفه ها، خاطرنشان کرد: وظیفه ما کمک به اصناف است تا پس از چند 
ماه اصل پول به صنوف بازگردد و برای ســرمایه گذار ســودآور باشــد.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه رییس جمهور در شهرســتان خوانسار با تاکید 
بر اینکه باید از ظرفیت سرمایه گذاران استفاده شــود، گفت: از استاندار اصفهان 
درخواست کردم مسئله کنارگذر و فاضالب خوانسار را پیگیری کند؛ تصمیم گیری 
برای مشکالت در سال جاری بهتر از موکول کردن آنها به آینده است.وی با بیان 
اینکه موضوع بدهی بانکی کشاورزان، مسئله ای است که با کمک وزارت کشاورزی 
و بانک های دولتی پیگیری می کنیم، افزود: نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده 

برای روستاها و شهرستان ها بسیار اهمیت دارد.
خاندوزی گفت: در سفرهای استانی، دو بخش اعتبارات از جمله بودجه سفرهای 
استانی و تسهیالت بانکی از طریق شبکه های بانکی در نظر گرفته شده است، سال 
گذشته رییس جمهور بعد از چند هفته از سفرهای استانی خود، بودجه های مورد 
نیاز را در اختیار استان ها و شهرســتان ها قرار می داد، امسال نیز به همین شکل 
خواهد بود و موکول به آینده نمی شــود.وی با تاکید بر اینکه دولت موظف است 
دستگاه های فروش را به عنوان منبع درآمد اصناف و فعاالن اقتصادی لحاظ کند، 
گفت: در بسیاری از شهرها و استان های کشور، استفاده از دستگاه کارت خوان با 
مسئولیت پذیری همراه نیست و مشکالت زیادی در بسیاری از تراکنش ها وجود 
دارد که مردم نسبت به آن آگاه نیستند.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با 
توجه به تطبیق نداشــتن درآمد قطعی اصناف با تراکنش دستگاه های فروش، 
جلسات بسیاری با نمایندگان، فراکسیون اصناف کشور و انجمن بازاریان اصناف 

کشور برگزار کردیم.

وزارت اقتصاد آماده افزایش اختیارات مدیران استانی است
سیداحســان خاندوزی در نشســت با مدیــران و صاحب نظران 
شهرســتان اصفهان اظهار کرد: در موضوع تفویــض اختیار وعده 
نمی دهیم و هر یــک از مدیران کل دارایی و مالیات اســتان های کشــور اگر با 
مسئولیت پذیری متقاضی این باشــند ما در وزارت اقتصاد آماده هستیم که تا 
حد امکان مناطق و استان ها را توانمند کنیم و جز در موارد خاص، ضروری و ویژه 

استان ها به سراغ پایتخت نیایند.

50 هزار واحد مســکونی طرح نهضت ملــی در اصفهان احداث 
می شود

رســتم قاســمی، وزیر راه   طی بازدید از پروژه همت آباد، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: حجم زیادی از زیرساخت های کشور در شهرهای مختلف 
مربوط به بافت فرسوده است که از وظایف وزارت راه و شهرسازی است تا به این 
موضوع بپردازد و مسائل این حوزه را تعیین تکلیف کند.وی با بیان اینکه پروژه 
همت آباد به عنوان یک الگوی کار موفق است، ادامه داد: حدود ۷۵ هکتار زمین 
در این منطقه وجود دارد که بیش از دو هزار واحد در آن ساخته می شود که از نظر 
ایمنی و زیرساختی کیفیت الزم را خواهد داشــت، باید تالش کنیم تا این طرح 
در کشور توسعه یابد.وزیر راه  و شهرســازی گفت: حدود ۱۵ درصد از نهضت ملی 
مسکن در بافت فرسوده دیده شده است که در این راستا حدود ۵۰ هزار مسکن 

احداث خواهد شد.

رفع مشکالت فنی پروژه قطار سریع الســیر تهران_اصفهان تا 3 
هفته دیگر

قاسمی با بیان اینکه مشکالت پروژه قطار سریع السیر تهران_قم_اصفهان باید 
بررسی و رفع شود، اظهار کرد: بخشی از مشکالت این پروژه، درون سازمانی است 
و برخی دیگر نیز باید با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط رفع  شود؛ مشکالت 
درون سازمانی بیشتر مربوط به مباحث فنی است که تا سه هفته دیگر رفع خواهد 
شد و مشکالتی که مربوط به ســایر دستگاه هاست طی جلســه ای با سازمان 
برنامه و بودجه کشور و معاون اول رییس جمهور پیگیری می شود.وی افزود: در 
تالش برای پیشبرد پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان هستیم تا هر چه 

سریع تر به نتیجه برسد.وی با بیان اینکه با راه اندازی این طرح مسیر اصفهان_ 
قم_ تهران به کمتر از چهار ساعت کاهش می یابد، تصریح کرد: ظرفیت جابه جایی 
ترافیک ســاالنه در افق طرح، ۱۶ میلیون دیده شده اســت و سرعت طرح ۳۰۰ 

کیلومتر در ساعت خواهد بود.

اهدای مسکن به 2 خانواده اصفهانی صاحب 4 قلو
»رستم قاسمی« همچنین در بازدید از پروژه های مسکن بهارستان، 
در راستای طرح تشویقی فرزندآوری، دو واحد مسکونی را به صورت رایگان به دو 

خانواده صاحب چهار قلو اهدا کرد.

بازدید وزیر نیرو از سد زاینده رود
»علی اکبر محرابیان« هم در بدو ورود به اصفهان از ســد و نیروگاه 
زاینده رود بازدید کرد.وزیر نیرو در ادامه ســفر به چادگان، پس از بازدید از سد و 
نیروگاه زاینده رود با حضور در گلزار شهدای این شهرستان با خانواده شهدا دیدار 

و گفت وگو کرد.
در این دیدار یکی از تولیدکنندگان بخش خصوصی که در حوزه تولید مرغ گوشتی 
فعال است، مشکالت خود را مطرح کرد و وزیر نیرو، وعده مساعدت درخصوص 
مطالبات وی از شــرکت تعاونی مرغداران چادگان را داد.محرابیان در شــورای 
اداری شهرســتان چادگان، اظهار کرد: مردم منطقه چادگان ســنگربان اقتصاد 
کشور هستند، زیرا عمده اقتصاد این منطقه برمبنای کشاورزی و توریسم است و 
خدمت گزاری به آن ها افتخار ماست.وزیر نیرو گفت: در شهرستان چادگان، چند 
موضوع مهم مطرح شــد که باید برای آن تصمیم گیری شود. یکی از مهم ترین 
موضوعات شهرستان، تکمیل مسیر دو بانده اصفهان به چادگان است، زیرا میزان 
تردد مردم و مسافران به این منطقه زیاد بوده و اقتصاد این شهرستان به اقتصاد 
توریسم گره خورده اســت که تکمیل این زیرساخت و راه، باعث افزایش حضور 
گردشگران می شود و امنیت تردد مردم را نیز افزایش می دهد. در مصوبه هیئت 
دولت اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح تامین خواهد شــد.وی اضافه کرد: 
بیمارستان شهرستان نیز یکی از موضوعات مهمی اســت که اعتبار الزم را برای 
تکمیل و تجهیز آن در نظر خواهیم گرفت تا مشکالت ناشی از نبود زیرساخت های 

بهداشتی در شهرستان رفع شود.
محرابیان با اشــاره به موضــوع تامین آب شهرســتان چادگان و روســتاهای 
آن، گفت: طرح جهاد آبرســانی با هدف تامین آب شــرب پایدار ۱۰ هزار روستا 
در حال اجراســت. در قالب این طرح، آبرســانی به ۲۲ روســتا از شهرســتان 
چادگان انجــام و اعتبار مورد نیاز آن تامین می شــود تا در این شهرســتان آب 
پایــدار برای تمام روســتاها وجود داشــته باشــد.وی گفت: در مصوبه ســفر 
رییس جمهور به اصفهان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تکمیل فاضالب 
شهرستان چادگان دیده شــده است تا فاضالب این شهرســتان تکمیل شود. 
 برای تکمیل فاضــالب »رزوه« نیز مجوز ماده ۲۳ گرفته شــده تــا این پروژه ا

نجام شود.
وزیر نیرو اضافه کرد: سهم استان اصفهان در پک خورشیدی دو برابر خواهد شد 
و باید این سهم بیشتر در مناطق عشایری ازجمله شهرستان چادگان توزیع شود.
وی خاطرنشان کرد: مسائل مطرح شده توسط مردم پیگیری خواهد شد و امید 
است این مشکالت رفع شود و شاهد رشد و پیشرفت شهرستان چادگان باشیم.

تکمیل پروژه های نیمه تمام، مهم ترین اولویت دولت است
وزیر نیــرو همچنین در شــورای اداری شهرســتان فریــدن، با 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای این شهرســتان، اظهار کرد: 
هدف از ســفرهای اســتانی که رییس جمهور به برگزاری آن اصرار دارد، حضور 
در شهرســتان های مختلف، دیدار با مردم، گفت وگوی چهره به چهره و دریافت 
درخواست های آن هاست.وی افزود: با حدود ۲۰۰ کشاورز گفت وگو شد که نشان 
می دهد هیئت دولت دغدغه رفع مسائل، موضوعات و درخواست های مردم را 

در تمام زمینه ها دارد.
وزیر نیرو گفت: یکی از اهداف سفرهای استانی، اجرای پروژه هاست. بسیاری 
از مسائل موجود ناشــی از توقف پروژه هایی همچون ســاخت راه و سد است؛ 
همچنین با وجود افزایش جمعیت، نیازهای اولیه مردم رفع نشــده است.وی 
تاکید کرد: در کشور طرح ها و پروژه های نیمه تمام بسیاری وجود دارد و اولویت 
دولت، شناسایی و اجرای این پروژه هاست.محرابیان خاطرنشان کرد: با مسائل و 
مشکالت شهرستان فریدن آشنا هستم؛ بنابراین دستورات الزم درخصوص برخی 
از مسائل صادر شد و تاآنجاکه دولت توان داشته باشد بودجه الزم را تامین می کند 
و مشکالت و مسائل با رعایت اولویت رفع خواهد شد.وی اضافه کرد: در این سفر 
برای آب شرب و طرح های فاضالب سراسر استان، اعتبارات خوبی پیش بینی 
شده است و اعتباراتی به تکمیل طرح های فاضالب شهرهای استان اختصاص 
داده شد که با تزریق آن به زودی شاهد تکمیل این طرح ها خواهیم بود. همچنین 
چند روستای شهرستان فریدن در تنش آبی قرار دارد که اعتباراتی در قالب طرح 
جهاد آبرسانی برای آن پیش بینی شده است که امیدواریم منجربه رفع تنش آبی 
در این مناطق شود.وزیر نیرو گفت: برای تامین آب شهری مراحل قانونی طی و 
منابع مالی در بودجه پیش بینی و پیمانکار پروژه در مناقصه مشخص شده است 
که به زودی عملیات اجرایی آن نیز آغاز می شــود. اعتبارات این ردیف محدود 
است، بنابراین تالش می کنیم این اعتبارات را افزایش دهیم و به اجرایی شدن 

پروژه ها سرعت ببخشیم.

وزیر جهادکشاورزی: اعتبارات ویژه اصفهان در بخش کشاورزی و 
دامپروری

سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهادکشــاورزی در جلسه شورای اداری استان که 
با حضور رییس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: ســاالنه ۷.۵ میلیون تن محصول 
کشــاورزی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور تولید می شود، ۲۰۰ میلیون 
دالر صادرات در حوزه کشــاورزی داریم و ۱۱ درصد مردم یعنی یک خانواده یک 
میلیون نفری به امر کشاورزی اشــتغال دارند.وی با اشاره به مصوبات بخش 
کشــاورزی در این ســفر، افزود: ۳,۲۰۰ میلیارد تومان برای بخش کشاورزی 

در نظر گرفته شده اســت، ۲۰۰ میلیارد تومان برای مرمت قنوات، ۱,۴۰۰ میلیارد 
تومان برای آبیاری و انتقال آب های آلوده و ایجاد اسلب های ذخیره آب شبکه 
آبیاری، ۲۰۰ میلیارد تومان برای اصالح باغات، ۱۸۰ میلیارد تومان برای صدور سند 
و رفع تداخالت کشــاورزی، ۳۰۰ میلیارد تومان برای صیانت از آب، آبخیزداری، 
آبخوان داری و بیابان زدایی و صیانت از جنگل های زاگرس، یگان حفاظت منابع 
طبیعی و امور اراضی، ۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به عشــایر در بحث آبرسانی 
و ۵۷۰ میلیارد تومان برای کمک به زیرساخت شهرک های کشاورزی استان در 
نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: ۲۰ میلیارد تومان حمایت از پرورش شتر در 
بخش کویری، ۶۰ میلیارد تومان ایجاد صنــدوق گیاهان دارویی و گل محمدی، 
۶۰ میلیارد تومان کمک به آزمایش های دامپزشکی و ۱۰۰ میلیارد تومان احداث 
جاده بین مزارع در نظر گرفته شده است.وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: 
در بخش دوم دو هزار میلیارد تومان یارانه سود تسهیالت از محل تبصره ۱۸ برای 
توسعه گلخانه ها، اشتغال جایگزین در بخش کشاورزی با اولویت غرب و شرق 
اصفهان و در ســایر بخش های دچار خشکسالی ،کشــاورزی کم آب بر در نظر 
گرفته شده است.وی اضافه کرد: در این سفر به عنوان نماینده رییس جمهور در 
چهار شهرستان کاشان، آران و بیدگل، خمینی شهر و فالورجان حضور پیدا کردم و 

مطالبات مردم را از نزدیک شنیدم.
ساداتی نژاد خاطرنشــان کرد: تکمیل محور کاشــان، برزک، اردهال، جمکران، 
آران و بیدگل به ورامین تهران، جاده کنارگذر آران و بیدگل- ابوزیدآباد به کاشان، 
کمربندی کاشان، ثبت مراسم قالی شــویان در تقویم کشور، آب شرب کاشان 
و آران و بیدگل و تکمیل بیمارســتان های بقیه ا...، ثامن و امام حســن )ع( و 
ارتقای شهرســتان کاشــان و افزایش اختیارات همچنین رفع مشــکل جاده 
دسترسی مسکن مهر از درخواست های مردم شهرستان کاشان بود.وی گفت: 
در خمینی شــهر ارتقای فرمانداری این شهرستان به »فرمانداری ویژه«، ارتقای 
درچه به شهرستان، توســعه متروی اصفهان - خمینی شهر، بازسازی مدارس 
تخریبی و رسیدگی ویژه به محله جوی آباد از درخواست های مردم خمینی شهر 
بود.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در فالورجان بحران آب کشاورزی، تکمیل 
ورزشگاه دو هزار نفری، بازسازی مدارس تخریبی، ایجاد زیرساخت های فرهنگی 
در شهرستان، مرمت شبکه فرسوده آب شرب، مرمت آثار باستانی و رسیدگی به 

مشکل اشتغال از جمله مسائل مطرح شده بود.

وزیر آموزش و پرورش در شاهین شهر
وزیر آموزش و پرورش گفت: بودجه آموزش و پرورش نســبت به 
سال گذشته، حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است.یوسف نوری، وزیر آموزش 
و پرورش از دیگر وزرایی بود که همراه رییس جمهــور به اصفهان آمد.  نوری در 
جلسه شورای اداری شهرستان شاهین شهر و میمه در فرمانداری این شهر گفت: 
عالوه بر بودجه خود آموزش و پرورش، امسال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان)سه برابر سال گذشته( به بودجه امسال افزوده شده است.وی با اشاره به 
چالش های آموزشی مدارس در دوران کرونا گفت: دانش آموزان به مدت ۲ سال 
به صورت برخط)آنالین( آموزش دیدند و بعد از آن با بازگشایی مدارس، انتقادات 

زیادی به این موضوع وارد شد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: قرار است برای جبران کمبودهای آموزشی به ویژه 
در پایه های اول، دوره هایی در تابستان برگزار شود.وی همچنین به طرح همسان 
ســازی حقوق معلمان و در دستور کار قرار گرفتن آن اشــاره کرد و گفت: تغذیه 
دانش آموزان نیز از سال آینده با برنامه ریزی جدی شروع می شود و امسال نیز به 
صورت آزمایشی این مورد پیگیری و انجام شد.نوری همچنین با تاکید بر اهمیت 
توجه به ورزش در مدارس خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۱۰۰ سالن و زمین چمن در 
مدارس در حال احداث است.وی با بیان اینکه دولت مصمم است در بین مردم 
حضور فعال داشته باشد و شفاف سازی کند، گفت: نهاد آموزش و پرورش نیازمند 
همکاری و تعامل با همه اقشار مردم است و به تنهایی نمی تواند درصدد جبران 
مشــکالت برآید.وزیر آموزش و پرورش، مهم ترین چالش دولت را بدهی های 
برجا مانده از سال گذشــته عنوان کرد و گفت: بعد از جبران این دیون، به دنبال 
غنیمت شمردن فرصت ها هستیم.نوری در سفر به شاهین شهر با حضور در جمع 
خانواده های شهدا با آرمان های امام)ره( و شهدا تجدید میثاق کرد و در افتتاح 

چند طرح از جمله ۲ مدرسه خیرساز حضور یافت.

وزیر ارشاد در شهرضا
محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بیست 
و پنجمین ســفر هیئت دولت به استان ها در شــهرک صنعتی رازی شهرضا در 
جنوب اصفهان حضور یافت. در این ســفر  وزیر فرهنــگ از واحدهای تولیدی 
بازدید کرد، سپس در گلستان شــهدا و آستان مقدس امامزاده شاهرضا حضور 
یافت و بر سر مزار سردار شهید محمد ابراهیم همت حاضر شد.  بازدید از محله کم 
برخوردار اسالم آباد و حضور در جمع نخبگان و خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه 
های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این ســفر کاری بود.وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همچنین در سفر به شهرستان شهرضا با حسینعلی شبان پور پدر شهید 
محمودرضا شبان پور، پیرمرد خوش صدای شهرضایی دیدار کرد.محمدمهدی 
اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به همراه مدیرعامل صندوق اعتباری هنر 
و دیگر مسئوالن در ادامه ســفر خود به شهرضا با چوپان خوش صدا و پدر شهید 

شهرضایی نیز دیدار کردند.
اسماعیلی در این دیدار از اهدای نشان درجه یک هنری به این هنرمند در آینده 
ای نزدیک خبر داد و گفت: شــرایطی فراهم خواهد شد که حسینعلی شعبانپور 
از خدمات مرتبط بــا صندوق اعتباری هنر هم بهره مند شــود.چوپان معروف و 
خوش صدای منطقه چغاد در غرب شهرضا در این دیدار ابیاتی از دیوان حافظ را 
در حضور وزیر قرائت کرد.وزیر ارشاد در جلسه اداری شهرستان شهرضا با تاکید بر 
اینکه۶ خطه شدن محور شهرضا به اصفهان را حتما در دولت پیگیری خواهم کرد، 
گفت: مشکالت صنایع در صندوق توسعه ملی را پیگیری خواهم کرد؛ اما بعضی 
از مشــکالت نیاز به مصوبه در دولت دارد و بعضی دیگر را از وزرای دولت مطالبه 
می کنم.اسماعیلی ســپس عازم شهرستان دهاقان شــد و از شهرک صنعتی 
دهاقان و همچنین محل احداث و ساخت تجهیزات و سازه های گلخانه ای این 

شهرستان دیدن کرد.

ویژه
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اتمام حجت »ژاوی« با »پیکه«
کاپیتان بارسلونا زیر فشار مدیران این باشــگاه قرار دارد.نشریه »موندو دپورتیوو« اسپانیا خبر داد 
ژاوی هرناندز، سرمربی بارسلونا با جرارد پیکه کاپیتان تیمش اتمام حجت کرد و او اعالم کرده که در 
فصل آینده در ترکیب اصلی جایی ندارد و یک بازیکن نیمکت نشین خواهد بود.با وجود اعالم موضع 
ژاوی ولی پیکه اصرار دارد تا پایان قراردادش یعنی سال 2024 در بارســلونا بماند و از پیراهن تیم 
محبوبش دفاع کند. سران باشگاه بارسلونا تمایلی ندارند پیکه در ترکیب تیم بماند چون مصدومیت 
های متوالی این بازیکن در فصل گذشته تیم را دچار مشکل کرد و می خواهند بازیکنان جدیدی را 
به خدمت بگیرند.اما اصرار پیکه برای ماندن باعث شده تا مدیران باشگاه از راه دیگری برای فشار به 
پیکه وارد عمل شوند. مدیران باشگاه اخیرا با وکیل پیکه جلسه ای گذاشتند تا دستمزد این بازیکن را 
طی دو سال مانده قراردادش کاهش دهند. بارسلونا با کاهش دستمزد پیکه می خواهد با این مبلغ 
بازیکنان جدیدی را به خدمت بگیرد. پیکه به دلیل حواشی خانوادگی اخیر و جدایی اش از شکیرا 

و مصدومیت های زیادش باعث شد تا جزو بازیکنان خروجی قرار بگیرد.
 

»کولیبالی« به خاطر بارسلونا تمدید نکرد
مدافع سرشناس ناپولی به خاطر پیوستن به بارسلونا قراردادش را با این تیم ایتالیایی تمدید نکرد.کالیدون 
کولیبالی یکی از گزینه های اصلی بارسلونا برای تقویت خط دفاعی است. این مدافع سرشناس حاضر 
به تمدید قرارداد با ناپولی نشد و این باعث شده است تا زمزمه حضور او در بارسلونا بسیار جدی شود.آبی 
اناری ها و چند تیم سرشناس دیگر ســخت به دنبال جذب این مدافع با کیفیت هستند اما طبق اعالم 
گاتزتا دلو اسپورت، شانس بارسلونا بیشتر است چرا که خود این بازیکن دوست دارد راهی این تیم شود.

 

بازگشت ستاره به بارسلون
لیونل مسی تعطیالت را با خانواده خود در بارسلونا و در خانه اش در این شهر سپری خواهد کرد.اولین 
فصل حضور لیونل مسی در ترکیب پاری سن ژرمن و جدایی این ستاره محبوب از بارسلونا چندان برای او 
خوب پیش نرفت و این بازیکن نتوانست درخشش گذشته خود را در تیم جدیدش تکرار کند. اما اوضاع 
در رده ملی برای لیونل مسی متفاوت شده و او در یک سال اخیر موفق به فتح دو جام با لباس تیم ملی 
آرژانتین شده است. حاال فصل برای لیونل مسی به پایان رسیده و این بازیکن در روزهای اخیر در حال 
سپری کردن تعطیالت بوده است.لئو مسی و لوئیس سوارز، دو ستاره سابق کاتاالن ها در حال حاضر در 
بارسلونا حضور دارند و هر دو بازیکن طی چند روز آینده به خانواده های شان ملحق خواهند شد. مسی 
آخرین روزهای تعطیالت خود را در شهر بارسلونا سپری می کند و همچنین به نظر می رسد قصد دارد 

در این مدت در مراسم عروسی یوردی آلبا، دوست و هم تیمی سابق خود در بارسلونا نیز شرکت کند. 
 

»لوا« در آستانه آبی و اناری شدن
رابرت لواندوفســکی در هفته های اخیر بارها خبر از تمایل به جدایی از بایرن مونیخ داده و این ستاره 
لهستانی قصد دارد فصل آینده در بارسلونا بازی کند.با وجود مخالفت شدید بایرن مونیخ با جدایی این 
ستاره گلزن، به نظر می رسد شرایط بارســلونا برای توافق با رابرت لواندوفسکی و باشگاه آلمانی مهیا 
شده و طی روزهای آتی اخبار مهمی در این رابطه منتشر خواهد شد. نشریه بیلد در گزارشی مدعی شد 
چند روز آینده برای مشخص شد آینده رابرت لواندوفسکی به صورت قطعی، بسیار تعیین کننده خواهد 
بود. اگر اعضای باشگاه بارسلونا در جلسه عمومی شرایط اقتصادی جدی این بازیکن را تایید کنند، این 
باشگاه قصد دارد پیشنهاد جدیدی در حدود 50 میلیون یورو برای این مهاجم لهستانی به بایرن مونیخ 
ارائه کند. طبق ادعای نشریات شهر بارسلونا، پیشنهاد جدید بیش از 40 میلیون یورو خواهد بود. پیشنهاد 
اول بارسا معادل 32 میلیون یورو به اضافه پنج میلیون پاداش، خیلی سریع توسط مدیران بایرن مونیخ 

رد شده و در حال حاضر هیچ مذاکره ای بین این دو باشگاه بزرگ وجود ندارد.

چهره روز

»ایران« سومین تیم با ارزش آسیا در جام جهانی!
تیم ملی ایران ســومین تیم با ارزش آسیا در جام جهانی از نگاه ترانســفر مارکت لقب گرفت.سایت 
ترانسفر مارکت، ارزش تیم  های حاضر در جام جهانی 2022 را با توجه به کادرفنی و بازیکنان این تیم 
ها منتشر کرد که ایران با ۷3 میلیون یورو در آسیا سومین تیم محسوب می شود و البته در گروه خود 
در رتبه آخر قرار دارد.بر این اساس تیم ملی فرانسه، رتبه نخست را در اختیار دارد و انگلستان،هم گروه 
تیم ملی کشورمان عنوان دوم را به خود را اختصاص داده است. در آسیا هم کره جنوبی و ژاپن باالتر از 

ایران قرار دارند و بعد از تیم ملی کشورمان به ترتیب استرالیا، عربستان و قطر حضور دارند.
 

»عنایتی« از سرمربیگری هوادار کناره گیری کرد
سرمربی هوادار در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار ورزش سه به طور رسمی کناره گیری خود را از هدایت بنفش 
پوشان پایتخت در فصل پیش رو اعالم کرد.رضا عنایتی که طی دو فصل و نیم سرمربی گری در  هوادار نایب 
قهرمانی دور برگشت را در فصل نخست لیگ یک و در فصل دوم نیز صعود تاریخی به لیگ برتر را در کارنامه 
داشت،در سومین فصل حضور خود و در نخستین تجربه لیگ برتری هوادار موفق شد تیمی شگفتی ساز را 
روانه رقابت ها کند و در پایان نیز ضمن بقا در لیگ برتر رتبه یازدهمی مسابقات را به دست بیاورد .رضا عنایتی 
که در روزهای گذشته خبر مذاکره جدی وی با مصطفی آجورلو بابت پذیرش سرمربی گری استقالل منتشر 
شد و در ادامه نیز با پیشنهاد دیگری از سوی نساجی قهرمان جام حذفی در فصل گذشته رو به رو شده ، 
کماکان به عنوان جدی ترین گزینه سکان داری فنی هواداری ها در فصل آینده قلمداد می شد که در گپ 

و گفتی کوتاه با خبرنگار ورزش سه از جدایی قطعی و رسمی خود از هوادار خبر داد.
 

هواداران پرسپولیس شاکی از نقل و انتقاالت!
هواداران پرسپولیس در فضای مجازی نسبت به روند نقل و انتقاالت تیمشان معترض هستند! با وجود 
فعالیت خوب باشگاه پرســپولیس و به خدمت گرفتن علیرضا بیرانوند، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی 
گنجی، دانیال اسماعیلی فر و محمد مهدی احمدی و تمدید قرارداد میالد سرلک، اما هواداران این تیم از روند 
نقل و انتقاالت تیمشان راضی نیستند!پرسپولیسی ها در فضای مجازی به یحیی گل محمدی و مدیریت 
باشگاه اعتراض خود را اعالم کرده اند و این سوال را پرسیده اند که وقتی ماه پیش وعده مهاجم »تراز اول« 
خارجی دادید چرا تمام خرید های تیم در خطوط دیگر است؟آنها تاکید کرده اند از مهاجم تراز اول ماه پیش، 
رسیدند به مهاجم »تراز متوسط« 32 ساله! که البته ظاهرا همان هم منتفی شده و صحبت از خرید منشا 
و استنلی است!هواداران پرسپولیس معتقد هستند این دو مهاجم پا به سن گذشته دیگر کارایی نخواهند 
داشت و بهتر است کادرفنی و مدیریت باشگاه دنبال مهاجم خارجی خوب و البته زیر 30 سال باشند تا عالوه 

بر شم گلزنی، قدرت دوندگی و پرسینگ هم داشته باشد و نیروی تهاجمی سرخ پوشان را افزایش دهد.
 

بیرانوند:

پرسپولیس کاری برای بازگشتم نکرد
دروازه بان تیم ملی درباره بازگشــت به پرسپولیس گفت: خودم با باشــگاه بلژیکی فسخ کردم و با 

بخشیدن حق و حقوقم رضایت شان را گرفتم. پرسپولیس مبلغی برای این موضوع پرداخت نکرد.
علیرضا بیرانوند درمورد فسخ قرارداد با آنتورپ و پیوستن به پرسپولیس اظهار داشت: من باید بازی 
کنم و در شرایط بازی باشــم، به همین دلیل خانه خودم و تیم بزرگ پرسپولیس را انتخاب کردم تا 
به همدیگر و در نهایت به تیم ملی کمک کنیم.وی ادامه داد: خودم با باشگاه بلژیکی فسخ کردم و با 
بخشیدن حق و حقوقم رضایت شان را گرفتم. پرسپولیس مبلغی برای این موضوع پرداخت نکرد و 
من یک قرارداد هم با پرسپولیس نوشتم که اگر به تیم دیگری جذب بشوم، درصدی از قرارداد به این 
تیم می رسد.دروازه بان پرسپولیس با تبریک قهرمانی به استقالل و هوادارانش بیان کرد: در این فصل 
زحمات بسیاری کشیدند و رکورد خوبی به دست آوردند. دوست دارم رکورد شکست ناپذیری استقالل 

را در پرسپولیس تکرار کنیم.

کافه ورزش

پیشکسوت فوتبال:

»اسکوچیچ« هیچ برنامه و 
تاکتیکی برای تیم ملی ندارد

رســول کربکندی، پیشکســوت فوتبال ایران 
در خصوص شــدت گرفتن انتقادهــا از دراگان 
اسکوچیچ بعد از شکست برابر الجزایر، مصاحبه 
ای انجام داد که در ادامه می خوانید:*فوتبال ما 
این قدر مشکل دارد که بحث سرمربی تیم ملی 
فقط قسمت کوچکی از این مشکالت است. ما 
قرار نیست در جام جهانی قهرمان شویم و نهایت 
آرزوی مان این است که از مراحل گروهی صعود 
کنیم؛ اما چیــزی که همه را نگــران کرده، روند 
آماده سازی تیم ملی است. متاسفانه فوتبال ما 
ساختار خوبی ندارد و بی برنامگی در این فوتبال 
موج می زند، از طرفی فدراسیون فوتبال هم ثبات 
الزم را ندارد و در مجموع چشم انداز خوبی برای 
تیم ملی نمی بینم.*فاصله کمی تا شروع جام 
جهانی مانده و حتی اگر بزرگ ترین مربی دنیا 
را هم بیاوریم، زمانی برای شــناخت از فرهنگ 
فوتبال ما و بازیکنان تیم ملــی ندارد. در ضمن 
مگر ما ســاختار، برنامه ریزی و امکانات خوبی 
داریم که دنبال یک مربی بزرگ و نامدار باشیم؟ 
ما اول باید این مشکالت را برطرف کنیم و سپس 
دنبال آوردن مربی بعد از جام جهانی باشیم، البته 
به شرطی که مشکالت اساســی برطرف شود. 
معتقدم تیم اسکوچیچ برنامه و تاکتیک روشنی 
ندارد. ما در زمان کی روش یک برنامه مشخص 
داشــتیم، اینکه خوب دفاع کنیم و حداقل این 
کار را خوب انجــام می دادیم اما االن نمی دانیم 
شاخصه و ویژگی تیم اسکوچیچ چیست. جدا 

از اینکه مدافعان ســطح 
باالیــی نداریــم در 
ســاختار دفاعی هم 
مشــکل داریــم. اگر 
قرار باشد با این روش 

دفاع کردن به جام جهانی 
برویم، قطعا از هر تیم 3 

یا 4 گل می خوریم.

اخبار جهان

وز عکس ر

تمدید »سرلک« و 
پرسپولیس با لباس 

دامادی! 
میالد ســرلک با اســتایل خاص خود 
در باشگاه پرســپولیس حضور یافت تا 
به شــدت موردتوجه هواداران فوتبال 
قرار بگیرد. هافبک دفاعی پرسپولیس 
با کت و شلوار مشکی رنگ و کراوات و 
عینک دودی خاص که شباهت جالبی 
به عینک ســرخیو راموس دارد، برای 

تمدید قرارداد به باشگاه رفت!

دو شرط »کی  روش« برای بازگشت
احتمال بازگشت کارلوس کی روش به نیمکت تیم ملی مصر وجود دارد.سرمربی پرتغالی سابق مصر دو شرط برای بازگشت به هدایت تیم قرار داده است که 
بعید به نظر می رسد فدراسیون فوتبال مصر با آنها موافقت کند.بعد از آنکه کارلوس کی روش نتوانســت با مصر راهی جام جهانی 2022 قطر شود فدراسیون 
فوتبال مصر تصمیم گرفت که با این مربی پرتغالی ادامه ندهد و قرارداد او را تمدید نکند.ایهاب جالل، جایگزینی کی روش در نیمکت مصر نتایج ناامید کننده 
ای با تیم در سه دیدار اخیر به دست آورد و همین باعث اعتراض زیاد هواداران شده است.محمد شــبانه، خبرنگار مصری اعالم کرد که فدراسیون مذاکرات 
خود را با کارلوس کی روش برای بازگشت دوباره آغاز کرده است اما این مربی پرتغالی دو شرط برای بازگشت به نیمکت مصر دارد.او گفت:کی روش خواستار 
افزایش حقوق ماهیانه خود از 12۷ هزار دالر به 200 هزار دالر بدون مالیات شده اســت. همچنین از فدراسیون فوتبال مصر خواسته است که تنها یک نماینده 
از طرف این فدراســیون می تواند با او درباره تیم ملی صحبت کند و به بیش از این یک نفر جواب نخواهد داد. باید دید که آیا فدراسیون فوتبال مصر با این دو 

خواسته کی روش موافقت خواهد کرد یا نه.

روزنامه معروف پرتغالی از ســفر ژوزه مورایس به 
اصفهان برای مذاکرات نهایی با سپاهان خبر داد.

در حالی کــه شــایعات پیرامون نیمکــت دو تیم 
سپاهان و اســتقالل به اوج خود رسیده، روزنامه 
پرتغالی ABola در گزارشی به سفر ژوزه مورایس 
پرتغالی به اصفهان برای انجام آخرین مذاکرات و 
همچنین بازدید از امکانات باشــگاه سپاهان پرده 

برداشته است.
در گزارش منتشره در وبسایت این روزنامه آمده که 
مورایس روز چهارشنبه با مدیران باشگاه سپاهان 
دیدار کرد و همچنین مذاکــرات خود را پیش برد 
تا به این ترتیــب در یک قدمی هدایت ســپاهان 

قرار بگیرد.
مورایــس ســابقه کار در لیگ تونس، عربســتان 
و کره جنوبــی را دارد و چنــدی پیــش بــه عنوان 
گزینــه ســرمربیگری اســتقالل نیز مطــرح بود 
؛اما هرگز خبر رســمی و تایید شــده از مذاکرات 
 طرفیــن و حتی پیشــنهاد اســتقالل بــه بیرون 

درز نکرد.
حاال این گزارش در حالی منتشــر شــده که هیچ 
خبری از این ماجــرا به بیرون درز نکــرده و حاال 
روزنامه پرتغالی خبر از ســفر مخفیانه ســرمربی 

مشهور به اصفهان را داده است.
مورایس 5۶ ســاله که به عنوان دســتیار مورینیو 

مشهور شده، در اینترمیالن، رئال مادرید و چلسی 
مربیگری کرده و حتی مدتی ســرمربی تیم برنلی 

نیز بود.
او دو ســال در کره جنوبی، چونبــوک موتورز را به 
عنوان قهرمانی رساند و فصل گذشته با الهالل نیز 

قهرمان شد.

گزارش روزنامه ABola از سفر »مورایس« به نقش جهان؛

سفر پنهانی سرمربی مشهور پرتغالی به اصفهان!

جایگزین نسل جدید، نویدبخش آینده ای درخشان برای والیبال ایران

در انتظار تکرار روزهای پر افتخار

والیبال ایران در مسیر پوست اندازی و جایگزینی نسل جدید قرار گرفته است. شروع لیگ ملت های والیبال ، 
برای والیبال ایران به منزله شروع دورانی جدید بود؛ دورانی که نقطه پایان نسل طالیی ایران را به دنبال داشت .

والیبال در یک دهه گذشته به واسطه درخشش در تورنمنت های مختلف و نسلی طالیی که در اختیار داشت، به 
یکی از محبوب ترین ورزش ها در سطح کشور تبدیل شده بود که محبوبیت آن، گاهی تنه به تنه فوتبال هم می 
زد و تماشای مسابقات آن می توانست خواب از چشم طرفداران بگیرد.با این وجود پس از رقابت های المپیک 
توکیو، مشخص بود که این ورزش در مسیر پوست اندازی قرار گرفته و به زودی شاهد پایان نسل طالیی و آغاز 

دوره ای جدید در این ورزش خواهیم بود.

   شروع طالیی ها با »والسکو«
والیبال در یک دهه اخیر موفق ترین ورزش تیمی کشــور بود. از ســال 2010 با وجود زیر ساخت ها، والیبال ایران 
پیشرفت و شگفتی قابل توجه ای نسبت به والیبال سنتی قبل خود پیدا کرد در حالی که رو به والیبال مدرن آورد و 
فدراسیون والیبال ایران در صدد جذب مربی مطرح بود و در بین چهار گزینه خود خولیو والسکو، زوران گاییچ، آندره آ 
آناستازی و سیلوانو پراندی، خولیو والسکو مربی مطرح آرژانتینی را جذب کرد و والسکو به ایران آمد و فدراسیون 
دارای برنامه ۶ ساله بلند مدت شد. از اقدامات اولیه والسکو، جذب بازیکنان جوان تر و تمرینات مدرن و جذب 
دستیاران جدید بود، ایران با والسکو در ســال 2011 در اولین تورنمنت مهم خود پس از 32 سال قهرمان والیبال 
قهرمانی آسیا شد.پس از این مسابقات ایران از صعود به المپیک بازماند؛ اما قطار درخشان والیبال متوقف نشد 
و ایران در گام بعدی در مسابقات انتخابی لیگ جهانی 2013 موفق شد در 4 دیدار خود پیروز شود و جواز حضور در 
لیگ جهانی 2013 را کسب کرد و برای اولین بار در تاریخ به لیگ جهانی رفت. نقطه اوج تیم ملی ایران با ستارگان در 
اوج همراه با خولیو والسکو در لیگ جهانی 2013 بود، ایران در گام اول به تیم ملی روسیه باخت و در دومین گام در 
دیدار اول مقابل تیم ملی صربستان میزبان قهرمان اروپا شکست را پذیرفت، اما در دومین دیدار مقابل صربستان 
که یکی از طوالنی ترین ماراتن های لیگ جهانی بود، قهرمان اروپا را 3 بر 2 شکست داد تا نخستین پیروزی خود را 
در این تورنمنت جشن بگیرد؛ اما پیروزی بزرگ ایران در مودنا ایتالیا آغاز شد، تیم ملی ایران بزرگ ترین شگفتی 
را در لیگ جهانی به وجود آورد و با نتیجه  3–1 تیم ملی ایتالیا دومین تیم پرافتخار لیگ جهانی و از برترین تیم های 
جهان را با حضور پرشور تماشاگران ایرانی و ایتالیایی شکست داد تا این برد نقل هر رسانه معتبر شود، این پیروزی 
بازتاب بسیار گسترده ای داشت و در آن زمان، باعث محبوبیت باالی والیبال شد.همانطور که گفته شد، در دوره ای 

که والسکو در بهترین زمان ممکن سرمربیگری تیم ملی والیبال را بر عهده گرفت این تیم توانست با نسل طالیی 
خود حضور در لیگ ملت ها را تجربه کند و همینطور به قهرمانی در آســیا دست پیدا کند. پس از والسکو مربیانی 
همچون لوزانو، کواچ، کوالکوویچ و آلکنو هدایت تیم ملی والیبال را بر عهده گرفتند؛ اما هیچ یک از آنها نتوانستند جای 
والسکو را در تیم ملی پر کنند. در نهایت فدراسیون والیبال تصمیم گرفت برای المپیک توکیو از مربی صاحب نامی 

که حتی از والسکو هم مربی معتبرتری باشد، استفاده کند و بر همین اساس پای آلکنو به والیبال ایران باز شد.

   المپیک توکیو و نقطه پایان نسل طالیی
با روی کار آمدن الکنو، همه منتظر موفقیت ایران در المپیک توکیو بودند؛ تیم ملی والیبال که در المپیک ریو هم 
حضور داشت، در توکیو به تجربه مناسبی رسیده بود که انتظارات را از این تیم به سطحی باال رسانده بود اما شرایط 
طور دیگری رقم خورد. نسل طالیی والیبال ایران نتوانست در ژاپن به موفقیتی برسد و نهایتا با حذف از المپیک، 
داستان آن ها در تیم ملی به پایان رسید تا والیبال ایران آماده ادامه مسیر با نسلی جدید شود.پس از این مسابقات 
هم زمزمه برنامه ریزی برای پوست اندازی شنیده شد و نهایتا فدراسیون والیبال، سکان هدایت بلندقامتان را به 
بهروز عطایی سپرد تا او این کشتی را به سرمنزل مقصود برساند.  در نخستین گام هم ایران را به قهرمانی آسیا 

رساند ؛اما این تمام ماجرا نیست و عطایی برای تغییر نسل، راهی پر پیچ و خم در پیش دارد.

   پوست اندازی با مربی ایرانی؛ مفید یا بی فایده؟
پس از قهرمانی در آسیا، اولین محک جدی تیم ایران در لیگ ملت های والیبال بود که از هفته گذشته سوت آغاز 
آن به صدا در آمده است. با این وجود عملکرد ملی پوشان باعث شده تا از همین ابتدا، انتقادهای زیادی از وضعیت 
تیم شکل بگیرد. مطمئنا تیم ایران نیاز به یک پوست اندازی دارد و ستاره های جوان زیادی هستند که می توانند 
دوباره والیبال ایران را به روزهای خوب خود برگردانند؛ با این وجود، به نظر می رسد صرفا اکتفا به یک مربی ایرانی 
کافی نباشد و فدراسیون می توانست با الگوگیری از سیستمی که یک دهه قبل و با والسکو اجرا شد، باز هم کار 
را در اختیار یک مربی خارجی مناسب قرار دهد و در کنار او از مربیان ایرانی بهره ببرد تا مسیر ساختن نسل جدید 
والیبال ایران، با سرعت و کیفیت بهتری پیش برود. هرچند بهروز عطایی در سال های اخیر موفقیت های مناسبی 
در والیبال ایران داشته؛ اما این چالش سخت می تواند او را حسابی به دردسر بیندازد و باید دید او می تواند از این 

آزمون سربلند بیرون بیاید یا با جوانان نسل جدید نمره مردودی می گیرد؟



      هفته صنایع دستی و هنرهای سنتی از کاخ چهل ستون اصفهان تا مهمانسرای عباسی:

   اصفهان، شهر جهانی صنایع دستی با پتانسیل برند جهانی 
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همزمان با فرارسیدن روز جهانی صنایع دستی، در روز نخست، نمایشگاه هنرهای  فرزانه افسرطه
سنتی و صنایع دستی اســتان های اصفهان و هرمزگان با حضور مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ، نماینده مردم اصفهان در مجلس و دیگر مسئوالن شهری اصفهان و 
هرمزگان در کاخ چهل ستون افتتاح شد و درطول برگزاری نمایشگاه، برگزاری کارگاه های صنایع دستی، رویدادهای 
هنری و نمایشگاه های دیگری در نقاط مختلف شهر، تجلیل از هنرمندان و نشست هایی با تشکل های صنفی و 
هنرمندان اصفهانی برگزار شد. در این هفته به همت شهرداری اصفهان شاهد برگزاری رویدادهای متنوع و متناسب 

با هفته صنایع دستی در سطح شهر بودیم. 

رونمایی از زندگی نامه و آثار هنری بزرگان صنایع دستی
مرتضی نصوحی، دبیر هنرواره صنایع دستی اصفهان در آیین افتتاحیه نمایشگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی 
بومی استان های اصفهان و هرمزگان اظهار کرد: پس از دو سالی که کشور درگیر شرایط کرونا بود، توسعه و ترویج 
صنایع دستی را در دستور کار خود قرار دادیم. با مشارکت همه سازمان ها و نهادهای مرتبط از جمله اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان، اتاق بازرگانی و اتحادیه صنایع دستی، مجموعه رویدادهایی برای توسعه و ترویج صنایع 
دستی پیش بینی شد.دبیر هنرواره صنایع دستی از برگزاری کارگاه هایی آموزشی و عملیاتی با موضوعات تجارت، 
خالقیت و مالیات در حوزه صنایع دستی در نقاط مختلف شــهراصفهان خبرداد و گفت: برنامه های جانبی هفته 
صنایع دستی در اصفهان شامل پخش های زنده آموزشی در فضای مجازی برای مخاطبان است. همچنین، تجلیل 
از پیشکسوتان و هنرمندان صنایع دستی برای برخی از هنرمندان شاخص با حضور در منزل شان و در مهمانسرای 
عباسی انجام می شود.وی با بیان اهمیت طراحی زیور آالت در اصفهان توضیح داد: برای معنا بخشی به زیورآالت 
در خالل نمایشگاه صنایع دستی از زیورآالتی همچون اشک زاینده رود و دست بند جلفایی رونمایی خواهد شد. 
همچنین رونمایی از مجموعه »راسته ها« که زندگی نامه و آثار هنری بزرگان صنایع دستی و رسته های کاری آن ها 
را شرح می دهد، در خالل نمایشگاه صورت می گیرد.نصوحی، نمایشگاه را از نظر اصالت بسیار غنی توصیف کرد 
و افزود: همکاری هنرمندان و فعاالن صنایع دستی در بندرعباس و اصفهان در برپایی نمایشگاه ارزشمند است و 
باید با ارتباطات شبکه ای به توسعه صنایع دستی کمک کرد که این نیازمند همنشینی هنرمندان با همدیگر و ایجاد 
هنرهای ترکیبی است. مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به  اجرای ۱۷ برنامه 
با محوریت توسعه صنایع دســتی در اصفهان، افتتاح نمایشگاه صنایع دســتی و هنرهای مردمی در باغ غدیر از 
نوزدهم خرداد ماه به مدت یک هفته،این برنامه ها را فرصت دیگری برای هنرمندان و بازدید کنندگان عنوان کرد.  

صنایع دستی دارای پتانسیل ارزش افزوده است
در ادامه، مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، صنایع دستی را پاره تن فرهنگ نامید و 
با صحبت از دغدغه خود برای احیای رشته های هنری فراموش شده، اظهار کرد: در گذشته این شهر دارای بیش از 
۲۰۰ نوع هنر دستی بوده ولی امروز متاسفانه کمتر از ۵۰ رشته باقی مانده است.وی دربیان اهمیت اقتصاد فرهنگی 
که فاقد آالیندگی و همینطور آب بر نیست، یادآور شــد: صنایع دستی دارای پتانسیل ایجاد ارزش افزوده است و 
با نگاهی ویژه به اقتصاد فرهنگی می توانیم زندگی و زیست شهروندان را با شرایط حاضر استان و کشور منطبق 
سازیم. طغیانی، وجه تمایز صنایع دســتی آن روزگار و صنعت امروز را، تولید انبوه و تلفیق هنر و صنعت به دست 
انسان عنوان کرد و گفت: صنایع دستی و میراث به جای مانده را جزو فرهنگ و پاره تن هویت خود می دانیم.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: اصفهان می تواند سهم ایجاد ارزش از حوزه صنایع دستی و هنر خود 

را ارتقا دهد و از این طریق درآمد کسب کند تا در نهایت شاهد شکوفایی اقتصاد فرهنگی باشیم.

 صنایع دستی؛ پایدار و همسو با محیط  زیست
 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، برپایی نمایشگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی 
بومی استان های اصفهان و هرمزگان را بخشی از مجموعه رویدادهای هفده گانه عنوان کرد و گفت: هدف ما تجمیع 

ذی نفعان این حوزه در کنار هم است و آماده ایم از همه ظرفیت ها در حوزه های مختلف استفاده کنیم.
سعید ابراهیمی اظهار کرد: پشتوانه ای که اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی و شهر خالق دارد، فرصتی برای 
حفظ و گسترش و تبدیل شدن به پارادایم غالب در رشد شهری است که امیدواریم تحقق یابد و همه افراد مرتبط با 
حوزه میراث فرهنگی، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و نهادهای مختلف، این الگوی رشد درون زا و کامال پایدار که با 

محیط زیست همسویی دارد را، توسعه دهند.

 هنر، عامل ماندگاری فرهنگ ایران
در ادامه، علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، هنرهای سنتی و صنایع 
دستی را همان خاکی توصیف کرد که از آن مستی فزاید، همان موسیقی که به اندازه سه هزار و صدسال در تمام کوی 
و برزن های یک تمدن فرهنگی به نام ایران جاری و ساری است و در هیچ عصری هم کمرنگ نمی شوند. ایزدی 
گفت: همچنان، هنرهای سنتی و صنایع دستی ما با خون جگر و زحمت فراوان هنرمندان، هنوز حرف اول را در دنیا 
می زند.وی از»عیسی بهادری، مدیر فقید هنرستان هنرهای زیبای اصفهان« نام برد و اظهار کرد: او از بزرگ ترین 
افرادی اســت که جا دارد هر زمان از عرصه فرش صحبت می کنیم از ایشــان  هم به عنــوان خالق نقوش فرش 
ایران زمین نام ببریم. بهادری، برای ورود به عرصه صادرات فرش، طرحی را پایه ریزی کرد و بالفاصله شرکت های 
بزرگی در حوزه فرش به ایران وارد شدند تا در زمینه فرش و صادرات آن فعالیت  کنند و فرش اصفهان، نایین و دیگر 
شهرها به این واسطه شکل گرفت. وی در ادامه افزود: یکی از مشکالت امروز هنرهای سنتی و صنایع دستی ما این 
است که سلیقه جامعه هدف خود را گم کرده و درباره آن مطالعه نمی کنیم و یا تصور می کنیم که چون ما خوش مان 
می آید، دیگران  هم باید خوش شان بیاید.مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، هنر 
را باعث ماندگاری و مانایی فرهنگ ایران در طول تاریخ عنوان کرد و گفت: هنری که نمی توانیم برای آن محدودیت 
قائل باشیم. هر آنچه از ایران کهن که آمیخته با اسالم، متعالی تر  می شــود و برای ما بعد از سه هزار و اندی سال 
باقی مانده ، نتیجه خون جگر هنر و هنرمندان است.این نمایشگاه نیز فرصتی فراهم آورد تا با همکاری اتاق بازرگانی 
اصفهان، دوره های آموزشی در ارتباط با مباحث مالیاتی و تجارت الکترونیک و صادرات صنایع دستی برگزار  شود.

گفتنی است، همزمان با برگزاری نمایشگاه صنایع دستی استان های اصفهان و هرمزگان در اصفهان، رویدادهای 
هنری، کارگاه های صنایع دستی، ورکشاپ ها و نمایشگاه هایی با همکاری دستگاه های ذی نفع از جمله اتحادیه 
صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی و فنی وحرفه ای استان در ایوان ارگ جهان نما، باغ غدیر، مجموعه زیبای 

چهل  ستون و گذر فرهنگی چهارباغ برگزار شد.

استفاده از هنرهای سنتی در زیباسازی شهر 
هفته صنایع دستی فرصتی شد تا هنرمندان صنایع  دستی مسائل و معضالت خود را با مدیران ارشد شهری در میان 
بگذارند. در  نشست صمیمانه هنرمندان با اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی  شهر 
اصفهان، معاون شهردار و  معاون صنایع دستی اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، 
هنرمندان مطرح صنایع دستی شهر اصفهان مسائل و مشکالت خود را با مدیران ارشد شهری در میان گذاشتند. 
بیمه به عنوان مهم ترین دغدغه هنرمندان مطرح شد. همچنین، انجام اقداماتی در زمینه برندسازی دوخت های 
سنتی، تفهیم اهمیت صنایع دستی به نسل جوان، فعال تر شدن اتحادیه های هنری درزمینه معرفی صنایع دستی، 
استفاده از هنر و به ویژه هنرهای سنتی در زیباسازی شهر، بهره  برداری شهرداری ها از نظرهای کارشناسی هنرمندان، 
اقدام جدی برای صادرات صنایع دستی، گالیه هنرمندان از قائل نشدن هیچ جایگاهی برای هنر سوزن دوزی، ایجاد 
مکانی برای هنرمندان سوزن دوزی، اختصاص بخشی از چهارباغ به هنرمندان برای عرضه هنرشان و اختصاص 

نمایشگاهی ثابت برای صنایع دستی از اهم موضوعاتی بود که هنرمندان در این نشست مطرح کردند.

مهجورماندن صنایع دستی اصفهان
حجت االسالم منوچهر مهروی پور، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــورای اســالمــی شهر 
اصفهان در حاشیه نشست با هنرمندان گفت: امروزه صنایع دستی اصفهان مهجور مانده است؛ بنابراین باید بیشتر 
به معرفی صنایع دستی شهر از ابعاد مختلف به جهانیان بپردازیم. برگزاری نشست های هم اندیشی و کاربردی با 
اقشار مختلف، خاصه هنرمندان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مورد تاکید اعضای شورای اسالمی شهر 

اصفهان است. از ابتدای فعالیت شورای دوره ششم، دیدارها و نشست های هم اندیشی با نخبگان و متخصصان 
شهر همچون هنرمندان آغاز شده است. وی با اذعان به اینکه وظیفه شهرداری انجام فعالیت های خدماتی و عمرانی 
در شهر است، خاطرنشان کرد: با توجه به اقتضاءها، این نهاد به موضوع های مختلف از جمله مسائل فرهنگی که 
موردتاکید مقام معظم رهبری نیز بوده، ورود کرده است. شهر اصفهان در عرصه صنایع دستی در جهان اسالم و کشور 
بی بدیل است که قطعا حضور و تالش هنرمندان مؤید این ادعاست. اصفهان ،دومین شهر صنایع دستی در جهان 
و نخستین شهر از نظر مرغوبیت و تنوع تولید محصوالت این حوزه است. امروز چند هزار کارگاه گروهی و چند هزار 
نفر نیز به صورت فردی در این حوزه مشغول فعالیت هستند و هنر بی بدیل خود را به جهان عرضه می کنند. رونق 
صنایع دستی نیازمند حمایت است که در این راستا وزارت صمت و میراث فرهنگی اقداماتی را انجام داده و در آینده 
باید ادامه دهند. البته مدیریت های محلی چون شوراها و دهیاری ها نیز اقداماتی را در جهت حمایت از هنرمندان 

صنایع دستی انجام داده اند که این اقدامات نیز باید ادامه یابد. 

تبادالت فرهنگی و هنری با خواهرخوانده های اصفهان 
مجتبی شاهمرادی، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهردار اصفهان در نشست با 
هنرمندان با اشاره به برگزاری نمایشگاه در گذر فرهنگی چهارباغ، از تبدیل کارخانه ریسباف به موزه خبرداد و گفت: در 
صورت رفع مشکالت این پروژه و تبدیل این محل به موزه، می توان این فضای بزرگ و مناسب را در اختیار هنرمندان 
قرار داد. همچنین، راه اندازی مدرسه تابستانه صنایع دستی ازجمله اقدامات مفید برای نوجوانان و جوانان اصفهان 
به شمار می رود که شایسته است این مهم برای آشنایی نسل نوجوان با هنرهای صنایع دستی ادامه پیدا کند. فضای 
شهری عرصه های مختلفی برای ظهور و بروز آثار هنری است و چنانچه هنرمندان اعالم آمادگی کنند، می توان از آن 
بهره برد. شاهمرادی  افزود: درصدد هستیم ساالنه نمایشگاهی از آثار هنرمندان فاخر در اصفهان راه اندازی کنیم؛ 
اما این  کار، مستلزم ورود جدی اتحادیه یا انجمنی از سوی صنایع دستی است. اقشار مختلف هنرمندان در شهر 
اصفهان فعالیت می کنند و در این زمینه، شهرداری از هیچ تالشــی برای ارتقای هنر و جایگاه هنرمندان کوتاهی 
نخواهد کرد.وی با اشاره به کاهش همه گیری کرونا در جهان و اینکه در روزهای آتی، تعامالت رونق بیشتری خواهد 

یافت، نوید برقراری تعامل و تبادل هنری با خواهر خوانده های شهر اصفهان را داد. 

برگزاری 17 رویداد هنری در نقاط مختلف شهر
در ادامه برنامه های هفته صنایع دستی و هنرهای سنتی، سعید ابراهیمی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهردار اصفهان در آیین افتتاحیه نمایشگاه هنرهای مردمی با نام »سوغاتی با طعم مهربانی« در مجموعه 
فرهنگی و تفریحی باغ غدیر، اظهار کرد: اداره خالقیت و نوآوری در معاونت برنامه ریزی شــهرداری اصفهان در 
سال های اخیر فعال بوده و امسال به طور خاص برای هفته صنایع دستی برنامه ریزی شده، امروز در شهرها بحث 

مهارت آموزی مطرح است و در تعامل با سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان فعالیت هایی صورت می گیرد.
ابراهیمی با بیان اینکه در حوزه برگزاری کارگا ه های آموزشی، تحول خالقانه در صنایع دستی برگزار شده، گفت:  
دراین مدت،  ۱۷ رویداد در بخش های مختلف شهر اجرا می شود، همچنین در نقاطی از شهر مانند چهل ستون، ایوان 
جهان نما، محور جلفا کارگاه های آموزشی برای ارائه آموزش های عملی الزم در حوزه صنایع دستی به عالقه مندان 
فعال است.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با شاره به برگزاری نمایشگاه مشترک 
صنایع دستی با شهر بندرعباس در چهل ستون، بیان کرد: شهرهای رشت و کرمانشاه در حوزه خوراک جزو شهرهای 
خالق کشور هستند و شهرهای اصفهان و بندرعباس در حوزه صنایع دستی و هنرهای مردم جزو شهرهای خالق 

به حساب می آیند، شهر مشهد در حوزه ادبیات و شهر سنندج نیز در حوزه موسیقی از شهرهای خالق کشور است.

280 شهر جهان ، عضو شبکه شهرهای خالق
ابراهیمی با اشاره به رشد و توسعه شبکه شهرهای خالق و عضوگیری در این شهرها، گفت: امسال بیش از ۲۸۰ شهر 
جهان عضو شبکه شهرهای خالق شــدند که مدل های جدیدی از همکاری بین شهرهاست و در کنار آن الگوهای 

خواهرخواندگی هم وجود دارد و هردو شهر با همدیگر مبادله، موافقت نامه و تفاهم نامه همکاری دارند.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه الگوهای شبکه ای مانند الگوی شبکه ای شهرهای خالق یونسکو الگوهایی هستند که سریع تر 
رشد می یابند، گفت: در زیر شبکه صنایع دستی بیش از ۷۰ شهر در این مجموعه عضو هستند و می توانند مبادله دانش و 
تجربه داشته باشند، همچنین رویدادهایی که برنامه ریزی شده به پیشرفت فعالیت آنها کمک می کند.به گفته معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان، در هفته صنایع دستی رونمایی از صنایع دستی کوچک مقیاس، 
رونمایی از کلکسیون اشک زاینده رود، رونمایی از دست بند جلفایی، رونمایی از کلیپ راسته، اجرای بازی ها در خانه 
خالقیت و تجلیل از پیشکسوتان هنرمند هم در منازل و هم در برنامه های تجلیل انجام می شود.وی با اشاره به برگزاری 
کارگاه آموزشــی مباحث مالیاتی برای افراد فعال در حوزه صنایع دســتی، اضافه کرد: با توجه به اینکه اصفهان نماد 

شهر خالق است در هفته صنایع دستی پالک شهر خالق در میدان نقش جهان نصب شده و رونمایی انجام می شود.

اهمیت رشد درون زا برای توسعه یافتگی شهرها
وی در بخش دیگری از سخنان خود، اصفهان را یک الگوی رشــد صنعتی غالب برای دیگر شهرها نامید و گفت: 
»پاتریک اقتصاددان« حدود صد سال توسعه شهری را در تعدادی از شهرها مورد تحلیل قرار داد و نتیجه گرفت که 
در ۹۰ درصد شهرهایی که صنعت در آنها رشد کرد، عمده شاغالن در صنعت، از مهاجران بودند، در واقع صنعت برای آن 
شهرها مشکالتی مثل افزایش مهاجرت را نیز به همراه داشت. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 
اصفهان با اشاره به اهمیت رشد درون زا برای توسعه یافتگی شهرها، اظهار کرد: به رشدی که می تواند منجر به توسعه 
یافتگی شهر باشد، رشد درون زا گفته می شود که مبتنی بر مزیت های همان شهر شکل گیرد و به نوعی رشد پایدار 
با محیط  زیست شهر است. وی خاطرنشان کرد: این اتفاق مقوله بزرگی است و اگر این روند به عنوان یک پارادایم 
توسعه در شهر باشد که مقابل پارادایم صنعتی ایستادگی کند، نیازمند حمایت زیادی است، به دلیل اینکه گردش 
مالی در حوزه صنعت قابل مقایسه با دیگر حوزه ها نیست، بنابراین تغییر رویکرد کار بسیار سخت و قابل موثری است.

صنایع دستی، برندی برای اصفهان است
ابراهیمی، خالق بودن شهر اصفهان را میراثی از گذشتگان و مزیتی برای نصف جهان دانست و ابراز امیدواری کرد تا 
اتحادیه صنایع دستی اصفهان، سازمان میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی، دانشگاه ها و سازمان فنی و حرفه ای استان 
اصفهان بتوانند در تعامل با شهرداری اصفهان در توسعه حوزه صنایع دستی موثر باشند. وی افزود: در رویدادهای 
هفته صنایع دستی، شهرداری اصفهان هماهنگی های الزم با ۲۰ نهاد و دستگاه برای اجرای برنامه ها را مدیریت 

می کند و امیدواریم با تعامل بیشتر سازمان ها شاهد دستاوردهای بهتری در حوزه صنایع دستی اصفهان باشیم.

نبود حمایت از هنرمندان در شهر جهانی صنایع دستی
در ادامه آیین افتتاحیه نمایشگاه »هنرهای مردمی سوغاتی با طعم مهارت« در باغ غدیر، عباس شیردل، رییس 
اتحادیه صنایع دستی استان گفت: اصفهان شهر جهانی صنایع دســتی است در حالی که دراین شهر حمایتی از 
هنرمندان صنایع دستی نشده ، البته با توجه به تغییر مدیریت مرکز خالقیت برای توجه به هنرمندان بارقه های 
امیدی ایجاد شده است.وی افزود: اگر نمایشگاه های صنایع دستی جدی گرفته شود و با همکاری آموزش فنی 

و حرفه ای مهارت فعاالن این عرصه را توسعه دهیم، شرایط بهتری خواهیم داشت.

راه اندازی خانه هنرمندان و باشگاه صنایع دستی در اصفهان 
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه هنرمندان ما فرصتی برای ارائه هنر خود ندارند، گفت: برای 
این امر نیازمند کمک هستیم. هنرمندان در کشورهای مختلف، محلی به نام خانه هنرمندان دارند و این در حالی 
است که در اصفهان با عنوان شهر جهانی صنایع دستی، چنین ظرفیتی موجود نیست. همچنین، از ۶۰ هزار هنرمند 
صنایع دستی در اصفهان هیچ حمایتی نمی شود و از شهرداری درخواست داریم تا خانه صنایع دستی در اصفهان 
با مدیریت مرکز خالقیت شهرداری راه اندازی شود.شیردل به عنوان نماینده هنرمندان صنایع دستی اصفهان که 
مجوز باشگاه صنایع دستی را دریافت کرده، افزود: این در حالی است که فضایی برای راه اندازی این باشگاه نداریم 
و اگر فضایی برای این امر تامین شود، می توان ارتباط مستقیم هنرمندان صنایع دستی را با یونسکو ایجاد کرد و 

فرصت خوبی برای آموزش جوانان و سرمایه گذاری در صنایع دستی خواهد بود.

تجلیل از پیشکسوتان هنرمند صنایع دستی و هنرهای سنتی
آیین تجلیل از پیشکسوتان هنرمند صنایع دستی و هنرهای سنتی در هتل عباسی اصفهان، از دیگر برنامه های 
جذاب هفته صنایع دستی در اصفهان بود.در آیین تجلیل از هنرمندان پیشکسوت به مناسبت روز جهانی صنایع 
دستی که با حضور مدیران ملی و استانی و برخی از هنرمندان شاخص اصفهان در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، 
درخواست هنرمندان از مسئوالن در رعایت حقوق و امنیت گردشگران و گسترش فرهنگ توریست در نگاه مردم به 

عنوان یک فرصت برای رشد اشتغال و درآمدزایی مطرح شد.

کارگاه های  آموزش صنایع دستی در سطح شهر
در این مراســم، مرتضی نصوحی، مدیرپژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به ۲۰ 
خرداد، روزجهانی صنایع دستی، حضور هنرمندان را غنیمت شمرد و گفت: با توجه به جایگاه اصفهان به عنوان شهر 
جهانی و خالق در صنایع دستی،  با مشارکت ســازمان های میراث، اتاق بازرگانی و دیگر تشکل ها برنامه ریزی 
برای برگزاری رویدادهای نمایشگاهی ازجمله نمایشگاه صنایع دستی اصفهان و هرمزگان)به عنوان شهر خالق(، 
سنندج، کرمان و دیگر استان ها صورت گرفت. وی افزود: تجلیل از پیشکسوتان و برگزاری کارگاه های آموزشی 
در باغ غدیر، گذرفرهنگی چهارباغ، ارگ جهان نما و میدان جلفا، برگزاری مسابقات ساخت صنایع دستی کوچک 
مقیاس به نام »زیوری برای اصفهان«، ساخت المان های شــهری با کمک صناع دستی و برگزاری رویدادهای 
ملی و فراملی به لحاظ تاثیر جهانی و جذب گردشگران و انتشار مجله فیروزه به دوزبان فارسی و انگلیسی با هدف 

معرفی شهرهای خالق در دستور کار قرار گرفت. 

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

رمز ماندگاری هنر اصیل اصفهان و هنرمندان، اخالص نهفته در آثار هنرمندان سوزن دوزی، خاتم، قلمزنی و... است. 

ارتباط صنایع دستی با مباحث دانش بنیان موجب هم افزایی است
محمد نورصالحی، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در آیین تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی و هنرهای 
سنتی در مهمانسرای عباسی که به میزبانی شهرداری اصفهان برگزار شد، در بیان اهمیت برگزاری این جشن ها و 
تجلیل از هنرمندان، گفت: ما وظیفه خود می دانیم که از اساتید و هنرمندانی که در این عرصه سختی های فراوانی را 
تحمل می کنند تا آثار ماندگار و ارزشمندی خلق کنند که مایه مباهات و افتخار کشور است، قدردانی کنیم. نورصالحی 
به ابعاد اشتغال زایی و حفظ  صنایع دســتی و هنرهای درحال انقراض با استفاده از تقسیم وظایف، زمان بندی 
مناسب و همکاری سازمان های ذی ربط اشاره کرد و گفت: ارتباط صنایع دستی با مباحث دانش بنیان موجب هم 
افزایی و توسعه صنایع دستی از جنبه موزه ای و ویترینی به زندگی مردم می شود،همچنین به رشد صادرات کمک 
می کند.عضو شورای شهر اصفهان، لزوم تدوین تفاهم نامه ای به منظور رشد و توسعه صنایع دستی و حمایت از 

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

اصفهان، پیش قراول تحول در 3 حوزه صنایع دستی 
معاون صنایع دستی و سنتی سازمان میراث فرهنگی کشور در مراسم تقدیر از پیشکسوتان در رسته های مختلف 
هنری و فعال در حوزه آموزش صنایع دستی،  با بیان اینکه ریشه هنرهای سنتی و صنایع دستی در اصفهان است 
و اصفهان می تواند پیش قراول ایجاد تحول در سه حوزه صنایع دستی ازجمله محتوا، رویکرد و سازوکار آن باشد، 
گفت: این سه تحول با رویکرد دانش بنیانی آغاز خواهد شــد.وی، خالقیت را خداگونه و برخاسته از روح انسان 
عنوان کرد و افزود: برای انتقال فرهنگ باید آن را به صنایع دستی که سفیران فرهنگی هستند، تبدیل کنیم. صنایع 

دستی در واقع صنایع زیستی ما بوده ، زیرا فرش، گلیم، دار قالی و زیلو همه برخاسته از روح مادرانه بوده است.
جاللی دهکردی، تولید را کلید واژه اصلی نامید و گفت: هرگاه مولد هستیم، خوشحال و جاودانه ایم و هر زمان از تولید 
فاصله گرفتیم، همچون مرداب در خود فرو رفتیم. صنایع دستی، صنایع مولد است که اقتصاد هویت بنیان را پایه ریزی 
می کند و امروز نقش زنان در این کار مولد، پررنگ شده است. بنابراین، مزیت رقابتی سبک زندگی اصفهان، خانواده 
است و هر زمان به خانواده اهمیت دادیم، موفق بودیم.در این مراسم از ۲۰ هنرمند پیشکسوت در رسته های مختلف 
هنری، فعال در حوزه آموزش صنایع دستی، کارآفرینان و هنرمندان خالق و شرکت های فعال در حوزه های مختلف 
مرتبط با صنایع دستی تقدیر شد. همچنین از دو اثر هنری نخستین تابلوی نگارگری با نام »پیوند« اثر هنرمند برجسته 

سیدجعفر سیدفتاحی و اثر دوم به نام  »اشک زاینده رود« اثر مسعود فروتن نژاد در حوزه زیورآالت رونمایی شد.

 برگزاری رویدادهای هنری و تجلیل از هنرمندان در هفته صنایع دستی 
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در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان  فرگل داود زاده
و اولین مقصد کمپین ملی ساختمان پایدار، شهر 
پایدار که با حضور مدیران استانی و کشــوری به میزبانی شهرداری اصفهان در 
روزهای 24 و 25 خردادماه در محل سیتی ســنتر اصفهان برگزار شد، توجه به 
ایمنی ساختمان ها به لحاظ تامین ایمنی شهروندان و پایداری شهر، به عنوان 
یک ضرورت مطرح شد. در این مراسم، از »کمپین ساختمان ایمن، شهر ایمن« 

رونمایی شد. 

ضرورت توجه به ایمنی ساختمان
دبیر نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان با اشاره مشکالت فراوانی 
که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد، توجه به ایمنی ساخت و ساز را عاملی مهم 
و الزامی در پایداری ساختمان و تحقق شــهر ایمن اعالم کرد و افزود: پایداری 
ساختمان ها، نما و منظر شــهری با نوع نگاه، نگرش و احساسات ما در ارتباط 
است.رییس مجمع رسانه ای راه و ساختمان ایران)صما(  بیان کرد: سه حوزه 
پایداری ساختمان ها، نما و منظر شــهری تبدیل به سه کمپین ملی شده اند و 
برگزاری نخستین اجالس سازندگان و طراحان ساختمان در اصفهان، گامی در 
راستای ارتقای استانداردهای ساختمان ایمن و پایدار شهری است و همینطور، 
می خواهیم به تدوین و تعریف نمای اصفهان و شاخص  ملی آن مبتنی بر هویت 

شهر دست یابیم.

فقدان رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران
در ادامه، وحید مهدویــان، رییس اجــالس و معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان گفت: در قانون شهرسازی، شهر و تمدن و هویت، سه همراه 
تاریخی دیرینه هستند و نقش مهمی در شهرسازی، توسعه پایدار و زندگی در 
شهرها دارند. مهدویان با اشاره به نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه 
شهرسازی و معماری برای طراحی و ساخت و ساز، گفت: دستورالعمل ها، شیوه 
نامه ها و طرح هایی با هدف ایجاد محیط های امن و پایدار توأم با ســرزندگی 
برای زندگی شهروندان تدوین و اجرا شده و آنچه که از نتایج موارد تدوین شده، 
مشهود است، حاکی از برخورداری سازندگان و بهره برداران از جایگاه رسمی در 
قوانین اســت و با توجه به اینکه رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران وجود 
ندارد و سازوکار مناسبی برای حضور شهروندان در فرآیند تصمیم گیری  پیش 
بینی نشده، بنابراین، مهندسان ساختمان تاثیر چندانی در کیفیت ساخت و ساز 

شهری ندارند. رییس اجالس سازندگان و طراحان اصفهان بیان کرد: در برنامه 
جدید جامع شــهر اصفهان که به عنوان پایلوت در کشــور به صورت یک برنامه 
راهبردی و مستند اجرا می شود، بازیگران شهر که به طور مستقیم و غیرمستقیم 
در فرآیند ساخت و ساز شهری نقش دارند، در پایداری کالبد شهر موثر خواهند 
بود. وی ادامه داد: فاز اول برنامه با رویکرد نوین به همت شهرداری و شورای شهر 
و اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به تصویب رسیده است و شهرداری به 

عنوان کارفرمای فاز دوم که فاز تجمیع است، کارخود را آغاز می کند. 

ایمنی، سرمایه گذاری مسئوالنه است
امیدرضا ریاحــی فر، دبیرکمیته ســازمان نظام مهندســی کشــور به موضوع 
»ساختمان ایمن، شهر ایمن« و بررسی حادثه متروپل پرداخت و اظهار کرد: در 
حادثه متروپل همه ما ازجمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی، دانشگاهی که 
آموزش الزم را نداده و همه ما و نهادهایی که دست اندرکار صدور مجوز و احداث 
متروپل بوده اند و برای ایمنی ساختمان، جایگاهی را تعریف نکرده ایم، مقصر 
هستیم. چون تفکر تامین ایمنی نداشته ایم و ایمنی را هزینه دانسته و  این عامل 
مهم را در اولویت قرار نداده ایم. وی تحمل ریسک باال و ایمنی فدای سرعت کار 
را غیرمنصفانه خواند و افزود: نه تنها، ایمنی هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری 
مسئوالنه است و در پروژه های ساخت و ساز باید ایمنی را از طراحی با محاسبات 

دقیق فنی تا مراحل پایانی ساختمان به عنوان یک اصل مدنظر قراردهیم.
ریاحی فر گفت: ما اولین کمپین طراحی ایمن، اجرای ایمن و بهره برداری ایمن 

هستیم و  اولین کمپین ساختمان ایمن را راه اندازی می کنیم. 

گسترش حاشیه نشینی، تهدیدی برای هویت شهروندان
در این اجالس، علی زینی وند، معاون امور شــهری ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشور با طرح پرســش هایی که آیا معماری، طراحی و ساخت و 
ساز در شهرها منجربه زندگی ایمن می شود و هویت ما را بازبینی می کند، چه 
ســازوکاری برای اخذ نظر مردم وجود دارد که بتواند منجربه حفظ و انســجام 
وحدت در محالت مختلف شــهر، فاصله فرهنگی، اجتماعی، طبقاتی و یا برهم 
زدن تعادل شهر و مبتنی بر اقلیم شود، گفت: متاسفانه، آنچه امروز در طراحی ها 
می بینیم، هویت  و حس تعلق مارا تقویت نکرده و نمی توانیم حس انسجام و 
هویت بخشی را به شهروندان منتقل کنیم. با گسترش حاشیه نشینی، انسجام 
و هویت شــهری را به تاراج می دهیم. معماری بومی که حاصل اجداد و نیاکان 

اســت را تخریب می کنیم و ســاختمان هایی را جایگزین کرده ایم که غربت و 
بیگانگی را منتقل می کنند. وی با تاکید بر حس مشارکت جویی، گفت: طراحی 
ساختمان نباید بالی جان مردم باشد و مبنای این امر از دانشگاه آغاز می شود. 
همچنین، با توجه به ایمنی و عمر مفید ساختمان باید نگرش دوام و استحکام 

یکصد ساله داشته باشیم. ضمن آنکه کنترل قیمت ها ضروری است. 
زینی وند از تشکیل کارگروه هایی در این زمینه خبر داد و بر مسئولیت پذیری و 
هراس از نظارت مردم، توان و دانش تخصصی، حساس سازی مردم و نهادهای 

ذی ربط تاکید کرد. 

باید پیشگام تغییر و تحول باشیم
علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان با اشــاره به روند گریزناپذیر تغییر و تحول ، 
مقاومت در مقابل تغییر و تسلیم را عبث خواند و گفت: باید پیشگام تغییروتحول 
در مفهوم زمان و مکان باشــیم. وی افزود: در طراحی شهری نیازمند خالقیت، 
ادبیات دینی و آنچه که هویت ما را تقویت می کند، هســتیم. باید افرادی که با 

تخصص، ادراک و احساس خود در معماری ما منعکس می کنند را، ارج نهیم.
شــهردار اصفهان در صحبت از اصفهان نوین،  توضیح داد: شــهرها طبق عناصر 
هویتی خود، شخصیتی دارند و باید با شناســایی شخصیت شهر و استفاده از 
دانش و تجارب در طراحی گام برداریــم. وی افزود: معماری اصفهان از روایتی 
خاص برخوردار اســت که برای دســتیابی به اصفهان نوین بایــد آن روایت را 
بشناســیم و به تغییر و تحول معماری و ارکان و عناصر خالقیت در شهرسازی 
و توســعه پایدار شــهر ایمن، توجه کنیم. در ادامه برگزاری  نخستین اجالس 
سازندگان و طراحان اصفهان، از نماد »کمپین ساختمان ایمن، شهر ایمن« که 

از اصفهان آغاز می شود، رونمایی شد.

اجرای مقررات ملی ساختمان امری ضروری است
در این اجالس دو روزه، پیروز حناچی، استاد دانشگاه معماری دانشگاه تهران در 
دومین روز اجالس طراحان و شهرسازی اصفهان گفت: با توجه به اینکه در کشور 
شاهد اتفاقات تلخی در زمینه ساخت و سازها بوده ایم، بررسی ها نشان داد که  در 
همه این پروژه ها، مقررات ملی ساختمان اجرایی نشده بود. وی افزود: مقررات 
با بررسی های زیاد تدوین شده اند و نباید آنها را نادیده گرفت.حناچی تاکید کرد: 
اجرای مقررات ملی ساختمان امری ضروری است و باید در همه بخش ها این 

موضوع رعایت شود.

تقدیر از معماران و سازندگان برتر شهر
در اولین مقصد کمپین ملی ساختمان پایدار، شــهر پایدار و سومین ایستگاه 
کمپین ملی نما هویت شــهر ما که بــا  عنوان »اجالس ســازندگان و طراحان 
اصفهان« در روزهای 24 و 25 خرداد 1401 برگزار شــد، از معماران و سازندگان 
برتر شهر تقدیر به عمل آمد. همچنین،  پروژه های شاخص و با کیفیت معرفی 
شــد، برگزاری کارگاه های آموزشــی و پنل های تخصصی، بررسی معیارها و 
شاخص های نمای اصفهان و نمایشگاه تجهیزات و مصالح استاندارد، ارتقای 
سطح معماری پایدار در شهر اصفهان و همچنین بررسی معیار ها و شاخص های 
نما در شهر اصفهان و معرفی این شــاخص ها به طراحان، معماران و سازندگان 
شــهر از جمله رویکرد های مهم این اجالس دو روزه بــود.در این اجالس که با 
همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان و مجتمع رسانه ای 
راه  وســاختمان )صما(، با هدف تمرکز بر مولفه پایداری در روند ساخت  وساز 
ساختمان ها در شهر برگزار شد، برنامه های متنوعی همچون نمایشگاه مصالح 
و تجهیزات نوین صنعت ساختمان، پنل ها و کارگاه های آموزشی، با حضور همه 
اقشار و دست اندرکاران بخش های دولتی و خصوصی در عرصه سیاست گذاری، 
طراحی، اجرا و بهره برداری ساختمان برگزار شد که شامل برپایی هشت کارگاه و6 
پنل تخصصی با موضوع های مختلف حوزه معماری و شهرسازی در روز دوم بود.

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان مطرح شد: تحقق ایمنی ساختمان از طراحی تا معماری براساس هویت، دانش و خالقیت؛

دغدغه هایی از جنس ایده و ایمنی 

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: از ابتدای راه اندازی 
فوالد مبارکه تاکنون، ســرمایه گذاری های زیادی برای به کارگیری فناوری های سازگار با محیط زیست 
نظیر استفاده از روش احیای مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در این شرکت در نظر گرفته شده است. 
اســتفاده از کوره های قوس الکتریکی برای تولید فوالد کمترین میزان آلودگی برای محیط زیست را در 

پی دارد.
حسین مدرسی فر،  با بیان اینکه فوالد مبارکه درصدد کاهش تولید کربن است، افزود: این شرکت از هر 
فناوری الزم برای کاهش مصرف انرژی اســتفاده می کند. اخیرا با همکاری کنسرســیوم محیط زیست 
استان اصفهان، درصدد اندازه گیری آلودگی محیط زیست منطقه مبارکه و اصفهان هستیم تا نقش صنایع 
به ویژه فوالد مبارکه در آلودگی منطقه مشخص شود. در همین راستا با اجرای پروژه های زیست محیطی 

همین میزان آالیندگی نیز حذف خواهد شد.

   سنجش آنالین کیفیت هوای فوالد مبارکه توسط سازمان محیط زیست کشور
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه، با فاصله 
75 کیلومتری از شــهر اصفهان، کمترین آلودگی را برای این کالن شهر دارد. نکته قابل توجه این است که 
شهرستان مبارکه در طول ســال، کمترین تعداد روزهای آلوده و نســبت به دیگر شهرستان های استان 

اصفهان، روزهای پاک بیشتری داشته است.
وی با بیان اینکه کلیه خروجی های فوالد مبارکه با دســتگاه های ســنجش کیفیت هوا توسط سازمان 
محیط زیســت کشــور به صورت آنالین رصد می شــوند، گفت: اگر روزی فوالد مبارکه خارج از چارچوب 

استاندارد، دارای آالیندگی باشد، قطعا از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد شد.

   خنثی سازی آلودگی ها از طریق به کارگیری فناوری های جدید
مدرســی فر با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست اقدامی پایان ناپذیر اســت، تصریح کرد: فوالد مبارکه 
به صورت مداوم در حال رصد فناوری های جدید و موثر برای کاهش آلودگی آب، هوا و خاک اســت و از 

آن ها بهره می گیرد. در همین زمینه، برای به حداقل رساندن گردوغبار ناشی از فعالیت های فوالدسازی، 
طرح جدیدی را به کمک مشاوران خبره و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان 
داخلی برای به روزرسانی وضعیت موجود در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین هر آنچه منجر به آلودگی 
محیط زیست شود از طریق روش های مختلف در فوالد مبارکه خنثی شــده و به موادی بی خطر و قابل 

رهاسازی در محیط زیست تبدیل می شود.
وی با اشاره به اجرای پروژه های متعدد زیست محیطی فوالد مبارکه برای کاهش میزان مصرف آب در 
فرآیند تولید ادامه داد: با اجرای این پروژه ها قطعا طی سال های آینده، میزان برداشت آب این شرکت 

از زاینده رود به صفر خواهد رسید.

   استفاده از روش های هیبریدی برای جلوگیری از هدررفت آب
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: میزان برداشت فوالد مبارکه 

از آب زاینده رود، کمتر از یک درصد )حدود 0.7 درصد( میزان آب کل این رودخانه است؛ در حقیقت فوالد 
مبارکه آب موردنیاز خود برای تولید را به وسیله تصفیه پساب شهرهای اطراف خود و بازچرخانی آن تا 8 

بار تامین می کند. به بیان دیگر، این شرکت قطره ای آب هدر نمی دهد.
وی با بیان اینکه عمــده مصرف آب در فوالد مبارکه جهت خنک کاری در روند تولید فوالد اســت، اذعان 
داشت: در فوالد مبارکه به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم حتی بخار آب در فرآیندهای خنک کاری اتالف شود، 

بلکه با استفاده از روش های هیبریدی، خنک کاری در مدار خشک صورت می گیرد.

   حفظ محیط زیست یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار است
مدرسی فر با اشاره به اقدام زیســت محیطی فوالد مبارکه در ایجاد فضای سبز از طریق کاشت گونه های 
کم آب بر در این شرکت بیان کرد: وسعت این فضای ســبز بیشتر از حداقل میزان استاندارد تعریف شده 

بین المللی است و فوالد مبارکه برای آبیاری این فضا از پساب تصفیه شده شهرهای اطراف خود استفاده 
می کند.

وی با اشاره به حرکت فوالد مبارکه به سمت صنعت سبز و هوشــمند عنوان داشت: فلسفه وجودی این 
شرکت، »شهروند-شرکتی مســئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر اســت« که برای تحقق این امر به 
توسعه پایدار نیاز است و یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار نیز حفظ محیط زیست به شمار می آید.

    کاربرد سرباره های فوالد مبارکه در راستای بیابان زدایی و کاهش میزان گردوغبار
مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه در ادامه با اشــاره به مدیریت سرباره های 
حاصل از تولید فوالد اضافه کرد: 90 درصد از پســماند فوالدسازان را ســرباره تشکیل می دهد که در حال 
حاضر سرباره ها در دنیا یک محصول تجاری به حســاب می آیند که فوالد مبارکه نیز برنامه هایی جهت 
استفاده از این سرباره ها برای جاده سازی، تولید سیمان، بیابان زدایی و کاهش میزان گردوغبار با مجوز 
سازمان محیط زیست در آینده ای نزدیک دارد.وی با بیان اینکه بر اساس قوانین داخلی فوالد مبارکه، هر 
خودرویی که در این شرکت تردد می کند، باید دارای معاینه فنی معتبر باشد، متذکر شد: فوالد مبارکه در 
این راستا به کمک شرکت های دانش بنیان در تالش است تا از انرژی الکتریکی در خودروها استفاده کند.

     شرکت های دانش بنیان برای اجرای فاز دوم سیستم پایش لحظه ای سنجش کیفیت هوا
مدرســی فر با اشــاره به اجرای پروژه احداث نیروگاه خورشــیدی با ظرفیت 540 مگاواتی توسط فوالد 
مبارکه یادآور شد: فوالد مبارکه در راستای حفظ محیط زیســت احداث نیروگاه جدیدی با ظرفیت هزار 
مگاوات از طریق به کارگیری فناوری های جدید و بدون نیاز به مصرف آب را در دستور کار خود قرار داده 
که فاز نخست آن در سال آینده وارد مدار خواهد شــد.وی با اشاره به بومی سازی قطعات و تجهیزات در 
راستای اجرای پروژه های زیست محیطی در فوالد مبارکه اظهار داشــت: فوالد مبارکه در تالش است تا 
با کمک شــرکت های دانش بنیان، فاز دوم سیستم پایش لحظه ای ســنجش کیفیت هوا را برای حفظ 

محیط زیست راه اندازی کند. 

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد:

حفظ محیط زیست؛ مهم ترین معیار توسعه پایدار
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