
 روزشمار وعده ها روی دور تند
وعده  شعارگونه  احمدی نژاد  که  روزی 
به  را  زاینده رود  مدیریت  خود  که  داد 
دست می گیرد، شاید فکر نمی کرد که 
فراموش  را  بزرگ  خیانت  این  تاریخ، 
فالت  به  بی پایان  ظلم  کرد.  نخواهد 
از  پیش آمده  دامنه دار  خطرات  و  مشکالت  و  مرکزی 
و  مهاجرت  فرونشست،  ریزگرد،  زاینده رود،  خشک شدن 
صدها مشکل بزرگ و کوچک دیگر در کارنامه او نوشته 
شد و در این دنیا و جهان دیگر باید پاسخگوی این اقدام 
باشد. اگرچه رفتار اشتباه احمدی نژاد به دالیل گوناگون 
در صدر تیرهای بالی رها شده به سمت زاینده رود قرار 
دارد، اما دست سایر دولت ها از سازندگی و اصالحات تا 
تدبیر و امید هم در قتل زاینده رود آلوده است. زمانی که 

باالترین مقام اجرایی کشور در دوره های گوناگون برای 
متوسل  منطقه ای  شعارهای  به  انتخابات  در  برنده شدن 
شورای عالی  صدر  در  که  شخصی  به عنوان  و  می شود 
امنیت ملی می نشیند با منافع ملی و یکپارچه برای کشور 
برای  پیش آمده  شرایط  از  بیش  انتظاری  است،  بیگانه 
 مناطق گوناگون کشور و به ویژه اصفهان نمی توان داشت.
رشد و توسعه کشور با همسویی منافع همه بخش های 
سرزمین  آمایش  به  توجه  و  جغرافیایی  وسیع  پهنه 
امکان پذیر است. این موضوع به شکل های گوناگون مورد 
تعدی و البی مسئوالن گوناگون قرار گرفته و در نتیجه 
مانند  گوناگون  زمینه های  در  کاریکاتوری  توسعه  شاهد 
در  باغداری  شده،  حفاظت  مناطق  در  پتروشیمی  طرح 
دامنه کوهستان، کشت محصوالت آب بر با آب آشامیدنی 
در برخی استان های کویری و صدها نمونه دیگر هستیم. 
تمامی این موارد مصداق کاملی از خیانت نسبت به امانت 

اعتماد ملت و زمینه ساز فروریختن ظرفیت های تمدنی و 
 زمینه های همدلی بین ملت بزرگ و توانمند ایران است.
و  تبلیغاتی  از سفرهای  رئیسی پس  ابراهیم  اکنون سید 
شعارهای زیبای دوره انتخابات، در ردای رئیس جمهوری 
محک  آغاز  نقطه  روز  این  و  می کند  سفر  اصفهان  به 
وعده  به  عمل  برای  جدید  دولت  قصد  و  توان  خوردن 
تا  سراب  از  زاینده رود  دائمی  شدن  جاری  و  اصلی 
همین  امید  به  اصفهان  نیمه جان  پیکر  است.  پایاب 
ریزگرد  از  خسته  گلوی  و  فرونشست  زخم  وعده ها 
این  جدید  طبیب  شاید  تا  کرده  تحمل  امروز  تا  را 
بیاید. عیادت  به  مرهم  با  دست خالی  به جای   بار 

دولت  وعده های  عمل  زمان  برای  معکوس  شمارش 
صبور  مردم  و  شده  آغاز  که  است  مدت ها  سیزدهم 
اصفهان امیدوار هستند که در کنار مردم همه استان های 

ایران شاهد تپش دوباره زندگی در زاینده رود باشند.

امیر اکبری

پنجشنبه  26   خرداد 1401| 16  ذی القعده 16Jun2022| 1443| سـال هجدهم | 8 صفحه 
www.esfahanemrooz.ir | شـمـاره 4374  | 2000 تومان

م الف: 862030

 کانون وکالی دادگستری اســتان اصفهان به استناد مصوبه 
هیئت مدیره در نظر دارد نســبت به فروش ۲۰۰۰ متر اعیانی پالک ثبتی 
۲۱۷۸ بخش شش به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع عرصه موقوفه با کاربری باغ 
تاالر واقع در اصفهانک، خیابان درختی با قیمت پایه ۲96/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال را از طریق آگهی مزایده به فروش برســاند، لذا از کلیه متقاضیان 
 دعوت می گردد جهت بازدید و تحویل پیشــنهادات تا پایان وقت اداری 

مورخ ۱4۰۱/۰3/3۱ به دبیرخانه کانون مراجعه نمایند.
آدرس: اصفهان، خیابان ۲۲ بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر، کانون وکالی 

دادگستری استان اصفهان

آگهی مزایده نوبت دوم   

دکتر لیال رئیسی- رئیس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان

  چاپ دوم

 کانون وکالی 
دادگستری اصفهان

نوبت اول

م الف: 862030

آگهی  مزایده

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای اصفهان

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای اصفهان در نظر دارد اماکن ذیل را برای مدت 
یک سال به اشخاص واجد صالحیت واگذار نماید:

بهمن  ۲۲ ورزشگاه  مجموعه  در  واقع  کوثر  المللی  بین  های  همایش  سالن   .۱ 
۲. معدن شن و ماسه واقع در باغ ابریشم جنب کارخانه سیمان

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز چهارشنبه مورخه 
۱4۰۱/۰3/۲5 به مدت یک هفته در ساعات اداری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

  اصفهان. سه راه حکیم نظامی. مرکز آموزش توپخانه و موشکهای اصفهان. کنت. 
جهت همـاهنگی و کسـب اطالعات بیشتـر با شمـاره های ۰3۱36۲9۱9۸۲ 
و۰9۱3۰۸596۱۱ ) عنایت مولویان(  و ۰99۲۸۰۷956۸ )عباسی ( تماس حاصل 

نمایید.

نوبت اول

م الف: 862030

آگهی مزایده

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فدک سپاهان

محدود  تعدادی  دارد  نظر  در  سپاهان  فدک  مسکن  تعاونی  شرکت 
آپارتمان در متراژهای مختلف در بلوک B پروژه مسکونی فوالدشهر واقع 
در بلوار امام خمینی- محله C۱- کوچه خیبر را از طریق مزایده به فروش 
برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از ساعت ۸/5 صبح الی 

۱۲ ظهر با شماره تلفن: ۰9۰۲۲۰44۱۱۷ تماس بگیرند.
آدرس دفتر:

خیابان کاوه- پل ۲5 آبان- خیابان باهنر- نبش کوچه شماره ۲5 شهید 
خدمت کن- پالک ۱- شرکت تعاونی مسکن فدک سپاهان

1/ روزشمار وعده ها روی دور تند
۲/ فصلرهاییاصفهانازبندبحرانها
2/ سالم آقای رئیس جمهور؛پدر را دریابیم

3/ خانه دوست کجاست؟!
3/ زاینده رود را برگردانید آقای رئیس جمهور

4/ دود خشکی زاینده رود در چشم ایران
4/ برای حل مشکل آمده اید؟

4/ مطالبه ای از جنس آب
6/ مهم ترین اولویت اصفهان موضوع زاینده رود است

6/زاینده رود بر تمامی بخش های اقتصادی اصفهان 
تاثیرگذار است

فقط زاینده رود
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فصلرهاییاصفهانازبند
بحرانها

انسان ها به امید زنده اند و ما هم دلمان را 
به همین خوش کرده ایم تا به مرورزمان 
پایدار  حیات  ادامه  برای  موجود  موانع 
برطرف شوند. اما هرروز این بار سنگین 
و سنگین تر می شود تا متولیان آب پاکی 
را بر روی دست های خوش باوران امیدوار بریزند که از 53 
بحران شناخته شده زمینه ۴۲ بحران در اصفهان وجود دارد! 
خشکسالی، سیل، آلودگی هوا، گردوغبار، بیابان زایی، زلزله، 
خاک،  منابع  آلودگی  آب،  منابع  آلودگی  زمین،  فرونشست 
تصادفات جاده ای، ریلی و هوایی از مهمترین این بحران ها 
یک  موجود  و  طبیعی  نظم  درصورتی که  می رود.  شمار  به 
سیستم بنا به دلیل حادثه ای به هم بخورد و از تعادل خارج 
با منشأ طبیعی و  ایجاد می شود که می تواند  شود، بحران 
غیرطبیعی باشد. مدیریت بحران یک چرخه چهار مرحله ای 
مدیریت  قانون  اساس  بر  دستگاه ها،  همه  وظایف  و  است 
بحران که سال 97 ابالغ  شده به طور دقیق مشخص شده 
است. اصفهان در مدیریت بحران معین هشت استان دیگر در 
کشور است و هرکدام از آن استان ها هم معین اصفهان هستند 
و این موضوع در شهرستان ها هم وجود دارد و شهرستان ها 
در حوادث و بحران ها به کمک یکدیگر می شتابند. ۲۰ هزار 
نیروی آموزش دیده امدادی و کد دار در استان اصفهان وجود 
دارد که این افراد شامل پزشک، مهندس، کارمند، مرد و زن 
هستند و در صورت وقوع حوادث و بحران آمادگی حضور 
دارند. همه شهرداری ها موظف اند شهر را در برابر سیل ایمن 
باشند و  استراتژی عملیاتی داشته  برای هر حادثه  کنند و 
بانک اطالعات خطر در شهرها و روستاها را تهیه کنند. همه 
دستگاه های اجرایی استان موظف اند برنامه کاهش خطر و 
پاسخ به بحران را متناسب با مأموریت خود تهیه کنند. هیچ چیز 
در زمینه قانون مدیریت بحران در استان اصفهان معطل نمانده 
است و همه دستگاه ها وظایف خود را می دانند. بیش از 98 
درصد تاالب ۴7 هزار هکتاری گاوخونی خشک شده است 
که در صورت خشک شدن کامل این تاالب، گردوغبارهای 
آن پنج استان را تحت تأثیر قرار می دهد. تاکنون 19 کانون 
گردوغبار در این استان شناسایی شده و باید اعتبار الزم در 
خصوص مهار این کانون ها به استان اصفهان اختصاص پیدا 
کند. برای تثبیت شنزارها و مهار کانون های گردوغبار در استان 
اصفهان نیاز به حمایت ملی وجود دارد. استان اصفهان پنج 
دوره خشکسالی را پشت سر گذاشته و 98 درصد مساحت 
این استان درگیر خشکسالی است و طرح های سازگاری با 
کم آبی در این خطه پیش بینی شده و برنامه های مشخصی 
در این زمینه وجود دارد. آنچه از خالصه کالم مدیران استان 
برداشت می شود تکرار مکررات است و نمی تواند راهکار دفع 
تمامی یا قسمتی از ۴۲ بحران شناخته شده موجود باشد که 
باید دیگر چالش ها ازجمله اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را 
هم به آن افزود و نیازهای کاری را از دولت مطالبه نمایند 
 تا در هر زمان و مکانی این استان را برخوردار قلمداد نکنند.

در  سیزدهم  دولت  رئیس  حضور  با  که  است  زمانی  امروز 
اصفهان خط پایانی بر برداشت برخوردار بودن اصفهان کشیده 
شود و این دولت که از ابتدا به دنبال احیای شرایط مطلوب 
بقای تمدنی بوده است،  اصفهان را به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمی از بندهای اسارت در بحران ها به ویژه 

خشکی دامنه دار زاینده رود رها کند.
ادامه دارد

علیرضا صلواتیحسن روانشید
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ــال سیاســی اصولگــرا رئیس جمهــور  ــه فع ــه گفت ب
باطنــا، قلبــا و اخالصــا دوســت دارد بــرای مــردم کاری 
ــه  ــی بدن ــد، ول ــل کن ــکالت را ح ــد و مش ــام ده انج
دولــت و وزارت نیــرو دربــاره آب بــا رئیس جمهــور 
ــوان  ــم نمی ت ــل ه ــن دلی ــه همی ــتند، ب ــراه نیس هم

ــن ســفر داشــت. ــه ای ــدی ب امی
ــا  ــی ب ــواد ابطح ــید محمدج س
بیــان اینکــه ســفرهای اســتانی 
اســتان های  بــه  رئیس جمهــوری 
ــودن  ــی ب ــان از مردم ــف نش مختل
ــت:  ــنا گف ــه ایس ــت، ب ــت او اس دول
ــت  ــت مردمــی اســت، امــا ســفر هیئــت دول ایــن دول
بــه اصفهــان نمی توانــد نتایــج مثبــت و مؤثــری 
بــرای اســتان داشــته باشــد؛ تــا زمانــی کــه ایــن نــگاه 
ــان  ــه اصفه ــود دارد و ب ــان وج ــه اصفه ــورداری ب برخ
چنیــن برچســب ناچســبی زده شــده و برداشــته نشــود، 
ایــن ســفرها همــه جنبــه تشــریفاتی خواهــد داشــت. 
او ســفر اخیــر رئیس جمهــوری بــه چهارمحــال و 
ــرد  ــف ک ــد توصی ــم ب ــا عالئ ــراه ب ــاری را هم بختی
ــه  ــور ب ــفر رئیس جمه ــدم س ــن معتق ــه داد: م و ادام
اصفهــان حداقــل در حــوزه آب کــه اصلی تریــن و 
ــت،  ــان اس ــتان اصفه ــام اس ــه تم ــن مطالب فوری تری
ــد.  ــرآورده نمی کن ــم ب ــارات را ه ــود و انتظ ــد ب نخواه
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــتم مجل ــده دور هش نماین
تأکیــد بــر اینکــه ســفر رئیس جمهــوری بــه اصفهــان 
بایــد کاری و نــه شــعاری باشــد، تصریــح کــرد: 
رئیس جمهــور تکلیــف خــود و دولتــش را بــا مصوبــات 
شــورای عالــی آب، قانــون توزیــع عادالنــه آب و قانــون 
ــی کــه  ــی و حقابه های ــار شــیخ بهای ــا و طوم ــی م مدن
وجــود دارد روشــن کنــد. اینکــه رئیس جمهــور دو پهلــو 
ــد و هــم  ــن را راضــی کن ــت و بخواهــد هــم ای صحب

ــدل  ــن م ــرا ای ــود؛ زی ــه دارد، نمی ش ــی نگ آن را راض
سیاســت راه بــه جایــی نمی بــرد. ایــن فعــال سیاســی 
اصولگــرا بــا بیــان اینکــه نســبت بــه ســفر آتــی هیئت 
ــرد:  ــه ک ــن نیســتم، درعین حــال اضاف ــت خوش بی دول
ــت دارد  ــً دوس ــً و اخالص ــً، قلب ــور باطن رئیس جمه
ــردم کاری انجــام دهــد و مشــکالت را حــل  ــرای م ب
ــا  ــاره آب ب ــه دولــت و وزارت نیــرو درب ــی بدن کنــد، ول
رئیس جمهــور همــراه نیســتند، بــه همیــن دلیــل هــم 
ــی  ــت. ابطح ــفر داش ــن س ــه ای ــدی ب ــوان امی نمی ت
همچنیــن مســئله گردشــگری و میراث فرهنگــی را هم 
یکــی دیگــر از مســائل مهــم پیــش روی اســتان عنوان 
و خاطرنشــان کــرد: کشــور هنــوز نتوانســته از ظرفیــت 
گردشــگری و میــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس 
ــکالت  ــود مش ــری ب ــور دیگ ــر کش ــرد. ه ــره بب به
شــهرهای میراثــی را در تیتــر مهم تریــن دغدغه هــای 
ــر  ــدن وزی ــا آم ــی ب ــا حت ــا م ــی داد، ام ــرار م ــود ق خ
ــه اســتان اصفهــان  ــراث فرهنگــی و گردشــگری ب می
هــم شــاهد اتفــاق خاصــی نبودیــم و همه چیــز شــعاری 
ــی و  ــراث فرهنگ ــرای می ــه داد: ب ــورد. او ادام ــم خ رق
ــدا  ــاص پی ــی و الزم اختص ــای کاف ــد بودجه ه آب بای
ــگان و دلســوزان  ــن، نخب ــد و از نظــرات متخصصی کن
ــد  ــه چن ــود. اینک ــتفاده ش ــف اس ــای مختل در زمینه ه
عکــس از پــل خواجــو و میــدان امــام به صــورت 
یــادگاری گرفتــه شــود و یــک تعریــف و تمجیــدی از 
فرهنــگ کهــن اصفهــان اتفــاق بیفتــد، امــا تصمیــم 
مهمــی گرفتــه نشــود فایــده نــدارد. ایــن غفلتــی اســت 
کــه در دولت هــای قبلــی انجــام شــده و در ایــن دولــت 
هــم همچنــان ادامــه دارد. نماینــده دور هشــتم مجلس 
شــورای اســالمی آالیندگــی صنایــع را مشــکل دیگــر 
ــد و تأکیــد کــرد: ۵۵۰ ســند آالیندگــی  اصفهــان خوان
ــاختار  ــاکله و س ــه ش ــن ب ــود دارد و ای ــتان وج در اس

اســتانی ضربــه می زنــد، محیط زیســت و هــوا را آلــوده 
می کنــد، بایــد بــرای آن چاره اندیشــی شــود و از طــرف 
دیگــر مســئله مالیــات زیــادی اســت کــه از اصفهــان 

گرفتــه می شــود؛ طبــق فرمــوده حضــرت علــی )ع( بــه 
مالــک اشــتر، اگــر مالیــات هر اســتانی بــه خــودش داده 

ــود. ــرف می ش ــکالت برط ــام مش ــود، تم ش

بدنهدولتووزارتنیرودربارهآببارئیسجمهورهمراهنیستند

سالم آقای رئیس جمهور؛

پدررادریابیم
اصفهان  میهمان  رئیس جمهور  امروز 
افتاد  تغییر  به  بارها  است، میهمانی که 

و تاخیر
البته  و  شود  انجام  رسد،  که  وقتش  تا 
هر  برای  بود  برقرار  اصفهان  میزبانی 
زمان. رسم است رئیس جمهور به هرکجا که رود، فهرست 

مشکالت لیست می شود.
از نرخ بیکاری تا صنعت، کم آبی و کشاورزی، کمبودهای 
فرهنگی، بافت فرسوده و فهرستی که اگرچه »سر« دارد، 
لیکن »ته« ندارد و اصفهان هم از این قاعده مستثنی نیست. 
علی رغم صفت ناچسب برخوردار که بر ساحتش نشانده اند، 
در خیلی از امور جامانده و درمانده. در خیلی از موضوعات 
اگرچه اول و دوم است اما نوبتش که فرارسد این اولی و 
دومی از آخر می شود. خیلی ها نمی دانند که همت آباد دارد و 
حصه و ۲۴ متری، اما چهارباغ دلشان را برده است. نمی دانند 
که حتی مرکز شهرش خیلی وقت ها آب ندارد، اما بخشش 
بی منتها دارد، یزد باشد یا قم فرقی نمی کند، به کارون برود 

یا جای دیگر.
و این بار اصفهانی ها دریافته اند که نباید آن حرف اصلی را 
یادشان برود. مشکالت کم ندارند، از حاشیه نشینی و بافت 
اما   .  ... و  فاضالب  و  آب  شکننده  شبکه های  تا  فرسوده 
فهمیده اند که اگر همه آنها و مواهب دنیا را هم داشته باشند، 
اما زاینده رودشان خشک باشد، مثقالی ارزش ندارد. چرا که 
زاینده رود، پدرانه، علی رغم برکات فراوانی که برای فالت 
مرکزی از بدو زایش ۴۲ هزارساله اش، زندگی بخشیده و 
خم به ابرو نیاورده! هرآنچه توانسته اند، بر دوشش گذاشته اند، 
اگرچه قامتش خمیده شده، اما هنوز سکوت خود را نشکسته 

و لب به اعتراض نگشوده؛
پدر است دیگر. اما این بار فرزندان زاینده رود فهمیده اند که 
این پدر دیگر تاب و توانی ندارد. فهمیده اند که شهر بی پدر 
هرچه لذت و زیبایی هم داشته باشد، اگر او را نداشته باشند، 

ارزشی ندارد.
زاینده رود تکیه گاه نصف جهان است. 

نه!
یزد و کرمان و چهارمحال و قم و کاشان را یادم رفت.

نه!
ایران را فراموش کردم که بگویم که تمدن ایران زمین است.
زاینده رود را دیگر نه برای انتقال آب می خواهند؛ نه برای 
اشتغال و رزق وروزی، نه برای صنعت، نه برای کشاورزی و 
نه برای هیچ هدف مادی و معنوی دیگر. حتی برای لذتشان 
هم نمی خواهند و قید لب آب را زده اند. او را برای زنده ماندن 
یک تمدن می خواهند. تمدنی که نه ایران که دنیا به آن 
افتخار می کند و تاریخ به احترامش قیام می کند و کاله از 

سر برمی دارد.
آقای رئیس جمهور!

اجازه دهید سایه این پدر بر سر این دیار مستدام باشد
ناله اش را بشنوید

دردش را درمان کنید
سلول های سرطانی اش را از او دور کنید

و نسخه ای بپیچید که تا ابد به نام و نشان و وجود این پدر، 
افتخار کنیم.

جریاندائمیزایندهرود
مطالبهنمایندگاناستان

درسفررئیسجمهوراست
مجلس  در  کرون  و  تیران  نجف آباد،  مردم  نماینده 
از  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  مطالبه  گفت: 
رئیس جمهور در سفر به استان اصفهان جاری شدن 

آب در زاینده رود است.
ابوالفضل ابوترابی در خصوص مطالبات مسئوالن و 
نمایندگان در سفر رئیس جمهور به استان اصفهان به 
ایمنا گفت: مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
از رئیس جمهور در سفر به استان اصفهان جاری شدن 
آب در زاینده رود است. او با بیان اینکه جاری شدن 
زاینده رود از سراب تا پایاب خواسته همه نمایندگان 
استان اصفهان در مجلس است، ادامه داد: در صورتی 
زاینده رود  شدن  جاری  و  اصفهان  آب  مشکل  که 
قابل حل  استان  دیگر  اکثر مشکالت  برطرف شود، 
در  کرون  و  تیران  نجف آباد،  مردم  نماینده  است. 
مجلس تصریح کرد: چندین هزار سال آب زاینده رود 
به صورت دائم جریان داشته و اکنون در خشکسالی 
زاینده رود جریان  اگر  این رو  از  است،  فرورفته  کامل 
مسائل  از  بسیاری  و  زمین  فرونشست  باشد،  داشته 

زیست محیطی استان برطرف خواهد شد.

مردماصفهانبرایحل
مشکلزایندهرودآمادهاند

از  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنجان  مردم  نماینده 
اگر نمی تواند مسئله آب اصفهان  دولت خواست که 
را حل کند مردم اصفهان خود برای حل این مشکل 

آماده اند.
به گزارش ایسنا، حسین رجایی در جلسه علنی روز 
شفاهی  تذکری  در  اسالمی  شورای  مجلس  گذشته 
خطاب به رئیس جمهور، بیان کرد: مردم اصفهان از 
دولت تنها یک درخواست دارند که آن  حل مسئله 
آب است. او افزود: در یک سال گذشته وزیر مربوطه 
در حوزه آب چه اقدامی برای احیای زاینده رود انجام 
داده است؟ نماینده مردم لنجان گفت: اگر دولت در 
این مسئله ناتوان بوده و نمی تواند مسئله آب اصفهان 
را حل کند، ما مردم اصفهان برای حل مشکل آب 

اعالم آمادگی می کنیم.

فالورجانیهامیزبانوزیرجهاد
كشاورزیخواهندبود

فرماندار فالورجان گفت: سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد 
کشاورزی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور روز پنجشنبه 

۲۶ خرداد ماه در شهرستان فالورجان حضور پیدا می کند.
مهدی معینی  فرماندار شهرستان فالورجان در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در فالورجان اظهار داشت: هم زمان با بیست 
و پنجمین سفر استانی رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به 
استان اصفهان، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی به 
عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه  
در شهرستان فالورجان حضور پیدا می کند.وی افزود: تجدید 
میثاق  با آرمان های امام وشهدا، دیدار با خانواده ایثارگران، 
بازدید  میدانی از پروژه ها، جلسه با نخبگان و اقشار مختلف 
مردم، دیدار چهره به چهره  و شرکت در جلسه شورای اداری 
شهرستان  از جمله برنامه های مهم نماینده ویژه رئیس جمهور 

در سفر به شهرستان فالورجان خواهد بود.

وزیرفرهنگوارشاداسالمی
بهشهرضاسفرمیكند

فرماندار شهرضا گفت: محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی صبح روز پنج شنبه ۲۶ خرداد ماه برای بررسی 
مسائل و مشکالت این شهرستان به شهرضا سفر می کند. سید 
امیر جعفری، فرماندار شهرضا با اشاره به سفر رئیس جمهور 
به استان اصفهان اظهار داشت: محمدمهدی اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی صبح روز پنج شنبه ۲۶ خرداد ماه 
برای بررسی مسائل و مشکالت این شهرستان به شهرضا 
سفر می کند.وی با اشاره به برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در شهرضا گفت: حضور در گلزار شهدا و تجدید میثاق 
با شهدا و زیارت امامزاده شاهرضا، حضور در شهرک صنعتی 
دیدار  بخش صنعت،  مسائل  و  مشکالت  بررسی  و  رازی 
مردمی با نمایندگان گروه ها از جمله اصناف، گلخانه داران، 
دامداران، صنعت، کشاورزان، حضور در شورای اداری و بررسی 
مشکالت شهرستان از جمله برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در شهرضا است.جعفری با بیان اینکه مشکالت در 
حوزه های آب، راه، صنعت و گردشگری شهرستان شهرضا 
احصا شده و در این سفر مطرح می شود، بیان کرد: در این 
سفر سعی شده مهم ترین مشکالتی که در شهرضا وجود دارد 

نمایندگان آن حوزه در دیدار مردمی مشکل را بیان کنند.

برایفردا

خبركوتاه

خبركوتاه

معاونـت  رسـمی  اعـالم  طبـق  امـروز:  اصفهـان 
اجرایـی و سرپرسـت نهـاد معاونـت هماهنگـی و پیگیری 
رئیس جمهوری، در سـفر سـید ابراهیم رئیسـی به اصفهان، 
۲۲ وزیـر و معـاون رئیس جمهـور او را همراهـی می کننـد.
و  اقتصـادی  امـور  کشـور،   آموزش وپـرورش،  وزرای 
دارایـی، ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی، جهـاد کشـاورزی،  فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی، نیـرو،  کشـور، میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری راه و شهرسـازی، ورزش و جوانـان و همچنین 
برنامه وبودجـه،  سـازمان  رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون 
رئیس سـازمان حفاظت از محیط زیسـت، سرپرسـت وزارت 
تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی،  معاون رئیس جمهـور در امور 
زنـان و خانواده، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگران، معاون رئیس جمهور، رئیس سـازمان انرژی 
اتمـی، معاون رئیس جمهور و معـاون رئیس جمهور و رئیس 
سـازمان حفاظـت از محیط زیسـت، معـاون علمـی فناوری  
رئیس جمهـور، عضـو شـورای هماهنگی ارتباطـات با حوزه 
و روحانیـت، رئیـس دفتـر رئیس جمهـور، معـاون اجرایی و 
سرپرسـت نهاد ریاسـت جمهـوری به همـراه رئیس جمهور 
برای بررسـی مسـائل و مشـکالت اصفهان به این اسـتان 

می آینـد.
وزیـر  نـوری  یوسـف  برنامـه  ایـن  اسـاس  بـر 
و  شاهین شـهر  برخـوار،  شهرسـتان  در  آموزش وپـرورش 
میمه، سـید احسـان خاندوزی وزیر امور اقتصـادی و دارایی 
در شهرسـتان های خوانسـار و گلپایگان، سـید امیرحسـین 
قاضـی زاده هاشـمی معـاون رئیس جمهـور رئیـس بنیـاد 
شـهید و امـور ایثارگـران در شهرسـتان جرقویـه، محمـد 
و شـهرضا،   دهاقـان  اسـماعیلی شهرسـتان های  مهـدی 
بهـرام عین اللهی وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
در شهرسـتان های بوییـن میاندشـت و فریدونشـهر، جـواد 
روز چهارشـنبه  وزیـر جهـاد کشـاورزی   نـژاد   سـاداتی 
در شهرسـتان های کاشـان، آران بیـدگل و پنجشـنبه در 
وزیـر  محرابیـان   علی اکبـر  فالورجـان،  و  خمینی شـهر 
نیـرو  شهرسـتان های چـادگان و فریـدن، احمـد وحیـدی 
وزیـر کشـور در شهرسـتان های  هرنـد، کوهپایـه، ورزنـه، 
معـاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 

شهرسـتان جرقویـه و  عـزت ا... ضرغامـی  وزیـر میـراث 
شهرسـتان  بـه  گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی، 
اختیـار شـخص  تـام اال  نماینـده  بـه عنـوان  اصفهـان  
طرح هـای  و  پروژه هـا  از  بازدیـد  ضمـن  رئیس جمهـور 
شهرسـتانی، مسـائل و مشـکالت را در همه بخش های هر 

شهرسـتان موردبررسـی قـرار می دهنـد.
همچنیـن طبـق برنامـه عیسـی زارع پـور ارتباطـات و 
فنـاوری اطالعـات در خوروبیابانـک و نائیـن، حمیدرضـا 
سـجادی  وزیـر ورزش و جوانـان بـه شهرسـتان سـمیرم، 
مسـعود میـر کاظمی  رئیس سـازمان برنامه وبودجه کشـور 
بـه شهرسـتان اردسـتان ، علـی سـالجقه رئیـس سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت به شهرسـتان های لنجان و مبارکه، 
محمدهـادی زاهـدی وفـا  سرپرسـت وزارت تعـاون کار و 
رفـاه اجتماعی شهرسـتان های   تیـران کـرون و نجف آباد، 
اتمـی  انـرژی  سـازمان  رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون 
شهرسـتان نطنـز حضـور خواهنـد بافـت. انسـیه خزعلـی  
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رسـتم قاسـمی 
وزیر راه و شهرسـازی و سـورنا ستاری معاون علمی فناوری  
رئیس جمهـور و حجت االسـالم نقـوی و حجت االسـالم 
اعضـای شـورای هماهنگـی  ابوالقاسـم دوالبـی  حاجـی 
ارتباطـات با حـوزه و روحانیت به منظور بررسـی مسـائل و 
مشـکالت در سـطح اسـتان اصفهان حضور پیـدا می کنند.

Áسفررئیسجمهوربهاصفهانموجبفصل
جدیدیازتالشرادراستاناست

اسـتاندار  مرتضـوی  رضـا  سـید 
و  اداری  در جلسـه شـورای  اصفهـان، 
در جمـع مدیـران اسـتان کـه در همین 
هفتـه برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه سـفر 
رئیس جمهـور به اسـتان اصفهان گفت: 
ایـن مهم تریـن رویدادی اسـت که می توانـد فصل جدیدی 
از کار و تـالش را در اسـتان مـا ایجـاد کنـد؛ اعتباراتـی که 
در حـال حاضـر بـه اسـتان ها تزریـق می شـود از محـل 
مصوبـات سـفر ریاسـت جمهوری اسـت؛ یعنـی قرار اسـت 
اسـتان ها برنامه ریـزی، مطالعـه و اولویـت اسـتان خـود را 
شناسـایی کننـد. اسـتاندار اصفهان بیـان کرد: در جلسـاتی 
کـه مـا داشـتیم در ابتـدا به ۸۰ هـزار میلیـارد اعتبـار برای 

در  کـه  دیگـری  جلسـات  در  بعـد  و  رسـیدیم  پروژه هـا 
تهـران داشـتیم مصوباتـی صورت گرفـت و هنـوز در حال 
جرح وتعدیـل اسـت. او یـادآور شـد: قبال تجربـه کردیم که 
دسـتگاه های مختلـف از ظرفیـت حضـور وزیر در دسـتگاه 
خودشـان اسـتفاده نمی کردنـد؛ این اتفـاق نباید بیفتـد، اگر 
در سـازمان صمـت واحدهـای صنعتی مشـکل داری وجود 
دارد، ایـن واحدهـا از نظـر اولویـت برای حضور در جلسـات 
انتخـاب شـوند و وزیـر بایـد به صحبت کسـانی گوش کند 
کـه نیازهای اساسـی دارند. مرتضوی تصریح کـرد: با توجه 
به اینکه از هر شهرسـتان یک پیشـنهاد در مصوبات سـفر 
ریاسـت جمهـوری قـرار می گیـرد، هـر شهرسـتان باید در 

پیشـنهادهایی کـه ارائـه می دهـد، دقـت کنند.
Áزاینــدهرود،اصلیتریــنمطالبهمردم

اصفهانازرئیسجمهوراست
از سـوی دیگـر مریم کارگـر نجفی، 
در  گذشـته  روز  نیـرو  وزیـر  مشـاور 
جریـان برپایـی میز خدمـت وزارت نیرو 
در اصفهـان بـه ایرنـا گفـت: مباحـث 
مربـوط بـه حوضـه آبریـز زاینـده رود و 
تأمیـن حقابـه کشـاورزی، اصلی تریـن درخواسـت مـردم 
اصفهـان از رئیس جمهور در سـفر به این اسـتان اسـت. این 
درخواسـت ها از سـوی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاسـت 
جمهـوری دریافـت شـده و در اختیار وزارت نیـرو قرار گرفته 
اسـت. او اضافه کرد: این درخواسـت ها از روزهای گذشـته از 
مجـاری مختلف مانند سـامانه ۱۱۱ )سـامانه ارتباطی دولت 
و مـردم( دریافـت و جمع آوری شـده اسـت ضمـن اینکه در 
ایـن مـدت هرگونـه شـکایت و درخواسـت مـردم از طریق 
میـز خدمـت دریافت خواهد شـد. کارگر نجفی خاطرنشـان 
کـرد: همچنیـن بـا توجه بـه کمبـود منابـع آبی در اسـتان، 
تخصیص آب صنعت و کشـاورزی و نصب کنتور هوشـمند 
بـر روی چاه هـای مجاز، دیگر درخواسـت های حـوزه آب در 
اسـتان را تشـکیل می دهـد. مدیر دفتـر بازرسـی و مدیریت 
عملکـرد وزارت نیـرو تصریـح کرد: بیشـترین درخواسـت ها 
در حـوزه برق اسـتان نیز واگذاری انشـعابات بـرق به نواحی 
خـارج از محدوده، سـاختمان های شـهری فاقـد مجوزهای 
الزم و زمین هـای کشـاورزی بـدون مجـوز اسـت. او اضافه 

بـا  اصفهـان  اسـتان  در  نیـرو  وزارت  میـز خدمـت  کـرد: 
محوریـت شـرکت های آب منطقـه ای، برق منطقـه ای، آب 
و فاضـالب، نیروگاه ها و دیگر شـرکت های مرتبط تشـکیل 

شـده اسـت و تـا امـروز عصر ادامـه خواهـد یافت.
Áبحــرانزاینــدهرودبرایكلكشــور

خطرآفریناست
در همیـن راسـتا مجمـع ملی احیـای دائمی زاینـده رود 
در آسـتانه سـفر رئیس جمهـور بـه اصفهـان در نامـه ای 
بـه  آیـت ا... رئیسـی بـا اشـاره بـه مشـکالت ناشـی از 
خشک سـالی زاینـده رود و کم آبـی بیان کرد: در اثر خشـک 
شـدن زاینـده رود، کالن شـهر اصفهـان و ده هـا شـهر و 
روسـتای اسـتان در حوضه زاینـده رود در معرض مخاطرات 
قـرار  امنیتـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی،  زیسـت محیطی، 
گرفته انـد. عـدم تأمین حقابه تـاالب گاوخونی طی ۲ هفته، 
این تاالب را در آسـتانه تبدیل شـدن به کانـون بزرگ تولید 
ریزگردهـای حـاوی فلزات سـنگین بـا قابلیت انتقـال هزار 
کیلومتـر قـرار داده اسـت؛ فاجعـه ای زیسـت محیطی کـه 
در صـورت وقـوع نـه فقـط اسـتان اصفهان بلکـه پایتخت 
و مناطـق وسـیعی از کشـور در معـرض خطـر آن خواهنـد 
بـود. در بخـش دیگـری از ایـن نامـه تصریح شـده اسـت: 
جلوگیـری از ایـن مخاطـرات فاجعه بـار تنهـا و تنهـا بـا 
جریـان دائمـی زاینـده رود امکان پذیر اسـت؛ علت خشـکی 
زاینـده رود خشکسـالی و تغییـرات اقلیمـی نیسـت، بلکـه 
برداشـت های غیـر مجـاز و بارگذاری هـا و تخصیص هـای 
داده شـده دولت هـای گذشـته از آب زاینـده رود و رعایـت 
نکـردن قوانیـن و حقـوق آب اسـت. در این پایـان این نامه 
یـادآور شـده اسـت: راهـکار برون رفـت از بحـران فراگیر و 
فاجعه بـار موجـود، جلوگیـری از برداشـت های غیرمجـاز و 
لغـو تخصیص های داده شـده مغایـر با قانـون و حقوق آب 
اسـت؛ اجرای قانون توزیع عادالنـه آب، لغو تخصیص های 
داده شـده دولت هـا در ۴ دهه اخیر در اجـرای مواد ۴۴ و ۴۵ 
قانـون توزیـع عادالنه آب و برگرداندن حوضـه زاینده رود به 
شـرایط تعـادل آن در مقطـع زمانـی تصویب قانـون توزیع 
عادالنـه آب )سـال ۱۳۶۱( راهـکار بحـران فراگیری اسـت 
کـه در صـورت تـداوم، نـه تنهـا بـرای اسـتان بلکـه برای 

کشـور خسـارت بار خواهـد بود.
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خانهدوستكجاست؟
شاید امروز اصفهان دیگر به خاطر نیاورد 
که دقیقا از چه روزی این همه مصیبت 
بر سرش آوار شد یا یادش نباشد که چه 
زمان کشتی در حال پیشرفتش به گل 
نشست. اما خوب یادش هست که چه 
نشاندند.  به گل  را  این کشتی  کسانی 
خوب به خاطر دارد مسئوالنی را که با نشان این شهر بر 
برای  چاره ای  هیچ  نه تنها  اما  نشستند  مسئولیت  مسند 

مشکالت شهر نیندیشیدند، بر مصائبش نیز افزودند. 
امروز اصفهان از بی آبی، فرونشست، آلودگی هوا، ترافیک، 
مشکالت معیشتی، بیکاری و هزار و یک مشکل دیگر رنج 
می برد. اما هر بار که فریادی زد گوش شنوایی نیافت. برخی 
هم که شنیدند فقط آمدند عکس یادگاری با سی و سه پل، 
پل خواجو و نقش جهان گرفتند و رفتند و اگر مرهمی هم 

گذاشتند مسکنی بود موقتی!
امروز شاید زمین اصفهان که نه دوستداری دارد و نه خانه 
چاک چاک  بی توجهی  این همه  از  دارد  می یابد  دوستی 
می شود. از برداشت های باالدست و دور از انصاف چهره 

اصفهان زرد شده است.
این روزها زخم بی توجهی بر تمام دیوارها، کوی و برزن های 
شهر هویدا شده اما هنوز هستند کسانی که آن را نمی بینند 

یا خود را به ندیدن می زنند!
هر روز یک شبکه یا رسانه خارجی برای ثبت این تصاویر 
آخرین  شاید  تا  می آید  اصفهان  و  ایران  به  بار  تاسف 
نفس های اصفهان را به تصویر بکشد و در تاریخ ثبت کند 
اما رسانه های داخلی گویا روزه سکوت گرفتند و دمی از این 

فاجعه نمی زنند.
بارهاوبارها  از  بعد  و  حاال  جهان،  نصف  نه  که  اصفهان 
امیدی  چشم  گونه  سراب  و  توخالی  وعده های  شنیدن 
دوخته به آخرین امید. امیدی که شاید باز بتواند این کشتی 
به گل نشسته را از مصیبتی تاریخی وارهاند و کمی نفس به 
نفس آن بگذارد تا چند صباحی مردم این دیار بتوانند نه از 
سرخوشی و ذوق بلکه از سر عشق، میراث تاریخی این 

شهر را سرپا ببینند. 
این روزها همه امیدوارند تا آمدن سیزدهمین رئیس جمهور 
به اصفهان دیگر به وعده جاری شدن زاینده رود تمام نشود. 
اصفهان دیگر هیچ چیزی را از دولت طلب نمی کند. تنها 

مطالبه اصفهان آب است و بس. 
آیا خانه سیزدهم خانه دوست است، یا باز باید گفت خانه 

دوست کجاست؟!

اصفهان

تأمینحقابهگاوخونی؛الزمه
تداومحیاتدرورزنه

به گفته شهردار ورزنه توجه نداشتن به زیست بوم و حیات تاالب 
گاوخونی، تبعات زیادی برای منطقه و شهر ورزنه در پی دارد و 
احیای این تاالب و تأمین حقابه کشاورزان، جزو مطالبات اصلی 

مردم شرق اصفهان از رئیس جمهور است.
حامد اخگر به ایمنا گفت: مهم ترین مطالبه من از رئیس جمهور 
به عنوان شهردار ورزنه، تأمین حقابه کشاورزی و توجه به وضعیت 
زیست محیطی شرق استان اصفهان است که منجر به احیای 
تاالب گاوخونی، رونق کشاورزی منطقه و کاهش فرونشست 
زمین می شود. او با بیان اینکه شهر ورزنه به عنوان یک شهر 
تاالبی منتخب کنوانسیون رامسر در مسیر توسعه پایدار شهری 
گام برداشته است، افزود: توجه نداشتن به زیست بوم و حیات 
تاالب گاوخونی تبعات زیادی برای منطقه در پی دارد و احیای 
این تاالب و حقابه کشاورزان شرق، باید موردتوجه قرار بگیرد. 
شهردار ورزنه خاطرنشان کرد: با توجه به تأکید مقام معظم 
رهبری بر تولید انرژی پاک و ساعات زیاد ماندگاری خورشید 
در این منطقه، نصب صفحات و سلول های خورشیدی و تأمین 
برق از این طریق، می تواند بخش زیادی از برق منطقه و حتی 
شهر اصفهان را تأمین کند. اخگر تصریح کرد: گردشگری 
شهری به عنوان یک شغل پایدار با ضریب اشتغال زایی باال به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم، تأثیر بسزایی بر توسعه پایدار شهر 
دارد و دستور ویژه رئیس جمهور برای تخصیص وام و تسهیالت 
می تواند کمک زیادی به رونق گردشگری منطقه کند. او گفت: 
در تحقیق و جست وجوهای میدانی انجام شده، بیش از دو مورد 
سایت باستانی در منطقه توسط گروه های دانشگاهی کشف شد 
که قدمت چندین هزار ساله دارد، در این راستا استقرار اندیشکده 

باستان شناسی با اختصاص منابع مالی باید موردتوجه باشد.

شهردار مبارکه: 

تداومجریانزایندهرود؛
دغدغهمردماصفهان

به گفته شهردار مبارکه مهم ترین سرفصل درخواست های 
دائمی  تداوم جریان  رئیس جمهور،  از  اصفهان  استان  مردم 
رودخانه زاینده رود است. محمدمهدی احمدی به ایمنا گفت: 
زاینده رود،  رودخانه  با  مبارکه  شهرستان  همجواری  به دلیل 
از مطالبات و درخواست های اصلی شهرداری، جاری  یکی 
بودن رودخانه است. او به نام گذاری سال جاری با عنوان سال 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی« اشاره کرد و افزود: رهبر 
معظم انقالب اسالمی از چند سال گذشته تاکنون به صورت 
مکرر بر تولید داخلی تأکید دارند و این موضوع را در دستور کار 
قرار داده اند. شهردار مبارکه خاطرنشان کرد: راه اندازی شهرک 
خیام مبارکه و کمک دولت در تأمین زیرساخت ها و تأسیسات 
این شهرک از مهم ترین درخواست های من از دولت به عنوان 
شهردار مبارکه است. پروژه شهرک مشاغل کارگاهی خیام در 
زمینی به مساحتی ۶75 هزار مترمربع در حال انجام است. این 
شهرک شامل 8۲۰ غرفه ازجمله صنوف صنایع فلزی، صنایع 
چوبی، آهن فروشان، مکانیسیم های سنگین، قراضه فروش ها و 
صنایع رنگ و لوازم ساختمانی می شود. ساخت این شهرک با 
هدف ساماندهی مشاغل شهری، صیانت از حقوق شهروندان، 
ایجاد فضای شهری آرام و ایمن و رونق اقتصادی انجام خواهد 

شد.

استان

یادداشتیادداشت

زایندهرودرابرگردانیدآقای
رئیسجمهور

امــروز و در آســتانه ســالگرد انتخــاب  
ســید  ســیزدهم،  دولــت  رئیــس 
ابراهیــم رئیســی بــه اصفهــان ســفر 
مطبوعاتــی  مجتمــع  در  می کنــد. 
تــا  شــده  برگــزار  قرعه کشــی 
در  رئیس جمهــور  از  و  شــود  انتخــاب  خبرنــگاری 
ــش  ــاید پرس ــا ش ــد؛ ام ــؤال بپرس ــری س ــت خب نشس
خبرنــگار بــرای همــه از پیــش مشــخص باشــد. 
مطالبــه جریــان دائمــی زاینــده رود از ســراب تــا پایاب. 
ــی  ــای رئیس ــد آق ــان کن ــه بی ــم این گون ــاید ه ــا ش ی
ــد. در طــول تاریــخ مطبوعــات،  ــده رود را برگردانی زاین
ــچ رودی  ــه هی ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــت بت ــاید به جرئ ش
و  مقاله هــا  خبرهــا،  ســرخط  زاینــده رود  ماننــد 
ــه  ــا و فضــای مجــازی نشــده اســت. چراک گزارش ه
ــه آن  ــزی ب ــالت مرک ــاکنان ف ــات س ــاش و حی مع
ــود  ــیر خ ــد مس ــه 93 درص ــت. رودی ک ــته اس وابس
را در حوضــه گاوخونــی طــی می کنــد و بیــش از 
ــیخته  ــعه لگام گس ــران توس ــا بح ــت ب ــه اس ــه ده س
ــگاری  ــت. خبرن ــده اس ــار آن درآم ــت دم در باالدس
ــود کــه در حــال تهیــه  در یکــی از گروه هــا نوشــته ب
گــزارش هســتیم تــا اوضــاع وخیــم زاینــده رود را بــه 
ــود  ــر می ش ــا مگ ــم؛ ام ــزد کنی ــور گوش رئیس جمه
ــام  ــن مق ــه روزی در ردای باالتری ــوری ک رئیس جمه
قضایــی کشــور پــای درد و دل کشــاورزان اصفهانــی 
ــده رود  ــه زاین ــد ک ــته باش ــر نداش ــت خب ــته اس نشس
ــات محیط زیســتی خشــکی آن در  ــدارد و تبع ــی ن جان
ایــن ســال ها ظاهــر شــده اســت. در روز ســفر همــه 
حرف هــا بــه زاینــده رود ختــم می شــود و خبرنــگار بــا 
ــد حــال  ــور می گوی ــه رئیس جمه واژه هــای شــمرده ب
ــور  ــای رئیس جمه ــا آق ــوب نیســت. حتم ــان خ اصفه
می دانــد کــه طــی دهه هــای اخیــر بارگــذاری بیشــتر 
از ظرفیــت و آورد رودخانــه زاینــده رود و حوضــه آبریــز 
ــود  ــت موج ــل وضعی ــی علت العل ــی گاوخون جغرافیای
ــن حوضــه  ــه ای ــی یکپارچ ــا حکمران ــط ب اســت و فق
مرکــزی  فــالت  بــه  را  حیــات  می تــوان  آبریــز 
نتیجــه  حتمــا  مردمــی  رئیس جمهــور  برگردانــد. 
ــرده  ــری ک ــده رود را پیگی ــای زاین ــتاد احی ــتور س دس
ــد  ــا می دان ــت. او حتم ــده اس ــان ش ــی اصفه و راه
کــه سال هاســت وضعیــت طرح هــای آبخیــزداری 
زده،  زاینــده رود  ریشــه  بــه  تیشــه  باالدســت  در 
چراکــه او پــای حــرف کشــاورزان اصفهانــی نشســته 
ــزداری  ــدف آبخی ــا ه ــه ب ــی ک ــه بندهای ــنیده ک و ش
ــزی  ــده چی ــاخته ش ــده رود س ــاخه های زاین در سرش
ــن آب  ــه دام انداخت ــرای ب ــک ب ــدهای کوچ ــز س ج
و بارگــذاری جدیــد بــرای توســعه کشــاورزی در 
ــور  ــای رئیس جمه ــتند. آق ــده رود نیس ــت زاین باالدس
ــای  ــه طرح ه ــه ب ــص بودج ــان تخصی ــا در جری حتم
ــات در  ــعه باغ ــرای توس ــال آب ب ــزداری و انتق آبخی
اراضــی شــیب دار در باالدســت قــرار گرفتــه و می دانــد 
کــه حکمرانــی بازگشــت بــه رژیــم طبیعــی رودخانــه 
حــالل تمــام مشــکالت اســت. رئیس جمهــور در 
ســفر بــه اصفهــان از شــدت یافتــن بحران هــای 
ــع  ــده رود مطل ــکی زاین ــی از خش ــت محیطی ناش زیس
ــورای عالی آب  ــال 139۲، ش ــد در س ــت و می دان اس
ــوع  ــده رود را ممن ــر زاین ــد ب ــوع بارگــذاری جدی هــر ن
اعــالم کــرد و طبــق مصوبــات ایــن شــورا، ممنوعیــت 
ــوده  ــرا ب ــال اج ــه در ح ــت ک ــی اس ــامل طرح های ش
ــرداری  ــه بهره ب ــه مرحل ــوز ب ــخ هن ــا آن تاری ــی ت ول
نرســیده بودنــد و اگــر همتــی در دولــت یازدهــم بــود 
ــده رود  ــر زاین ــذاری ب ــدید بارگ ــع از تش ــد مان می ش
ــه در  ــت ک ــان اس ــور در جری ــا رئیس جمه ــد. حتم ش
بهمن مــاه 1399، حکــم قضایــی بــرای توقــف پــروژه 
ــا وجــود  ــن - بروجــن صــادر شــد و ب ــه ب موســوم ب
ــت.  ــتاب گرف ــروژه ش ــن پ ــف ای ــم توق ــدور حک ص
رئیس جمهــور، امــروز مهمــان اصفهــان اســت و 
ــت  ــژه اس ــت وی ــان در وضعی ــد اصفه ــا می دان حتم
ــم  ــودکان ه ــواب ک ــه اتاق خ ــت ب ــه فرونشس و دامن
ــرد.  ــر ک ــوان پ ــا را نمی ت ــکاف دیواره ــیده و ش رس
ــگاری کــه در قرعه کشــی  شــاید اینجــا صــدای خبرن
ــرون  ــدان بی ــش از گل ــور نام ــش از رئیس جمه پرس
آمــده اســت، بلــرزد و ایــن بــار تصویــرش در ســیمای 
ملــی بیایــد و بگویــد راه حــل نجــات زاینــده رود ســاده 
اســت. حکمرانــی زاینــده رود را یکپارچــه کنیــد و 
رئیســی. آقــای  برگردانیــد  را  زاینــده رود 
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یکصداییمدیریتشهریاصفهاندرآستانهسفررئیسجمهور:

جریان زاینده رود مهم ترین مطالبه است

 

مینا عباسپور

رئیس جمهور  سفر  زمزمه های  که  موقع  همان  از 
اصفهان  شهری  مدیریت  شد  جدی  اصفهان  به 
نسبت به این امر توجه جدی کرد و با تدوین ۳۰ 
مطالبه مهم اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
از رئیس جمهور موضع خود را کامال مشخص کرد 
این در حالی بود که اعضای شورای شهر اصفهان 
نخستین مورد از این مطالبه ۳۰ بندی را به خواسته دیرین اصفهانی ها 
که همانا برقراری دائمی جریان زاینده رود است اختصاص داده و بر 
آن تأکید کردند. در شرح این مطالبه آمده است: »وزارت نیرو موظف 
شود در جهت احیای رودخانه زاینده رود و جاری شدن دائمی آب در 
آن طی زمان بندی حداکثر دوساله اقداماتی مشتمل بر شفاف سازی 
مصارف، جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از منابع آب سطحی و 
زیرزمینی و مطالعات الزم برای شناسایی منابع جدید و  آب های 
درون استانی و اجرای طرح های تأمین آب در تعهد دولت و بهبود 
الگوی مصرف در تمامی بخش ها و برنامه ریزی اشتغال جایگزین 
بدون آب )با کمک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کار، رفاه و تأمین 
اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور و وزارت 

صمت( اقدام نماید.«

Áمهمترینمطالبهگریهادرتدویننامه
30بندیشورامباحثمربوطبهزایندهرود
اسـالمی  شـورای  نایب رئیـس 
شـهر اصفهـان در خصـوص تدویـن 
ایـن نامه بـا تأکید بر اینکـه در صدر 
تمـام مطالبـات، جاری بـودن دائمی 
افـزود:  اسـت،  مطـرح  زاینـده رود 
موضـوع فرونشسـت زمیـن نیـز در اصفهـان مطـرح 
اسـت و ایـن اتفاق در آینـده تهدید بسـیار مهمی برای 
شـهر و شـهروندان اصفهـان خواهد بود و تمـام بناهای 
تاریخـی را تحـت تأثیر قـرار می دهـد. ابوالفضل قربانی 
بـا اشـاره چالش هـای شـهر اصفهـان و اهمیـت مطرح 
کـردن مشـکالت آن در سـفر رئیس جمهـور بـه ایـن 
اسـتان، اظهـار کـرد: اعضـای شـورای ششـم شـهر به 
عنـوان نماینـدگان مـردم در تمـام بخش هـا موظف اند 
اسـت کـه مطالبـات شـهروندان را در امـور مدیریـت 
شـهری پیگیـری کننـد و از طریـق نهادهـا و مراجـع 
مربوطـه نتیجـه الزم را بـه دسـت آورده و اقدامـات را 
در اختیـار آنـان قـرار دهنـد. او بـا بیـان اینکه مسـائلی 
در خصـوص ارائـه مشـکالت شـهر و مطالبـات مـردم 
اصفهـان بـه ریاسـت جمهور مطـرح شـد، ادامـه داد: با 
توجـه بـه سـفر ریاسـت جمهوری اصفهان نامـه ای ۳۰ 
بنـدی توسـط اعضـای شـورای ششـم شـهر اصفهان 
تدویـن شـد و در اختیـار مقامات اسـتانی قـرار گرفت و 
بـه دفتـر ریاسـت جمهوری نیز ارسـال شـد. نایب رئیس 
در  کـرد:  تصریـح  اصفهـان  شـهر  اسـالمی  شـورای 
تدویـن ایـن نامـه ۳۰ بنـدی تالش بـر این بوده اسـت 
تـا مـوارد مطـرح شـده در مصوبـات ریاسـت جمهوری 
موردتوجـه قـرار گیـرد و مصوبـات الزم بـرای ایـن ۳۰ 
بنـد از سـوی دولـت سـیزدهم دریافت شـود، مهم ترین 
مطالبه گری هـا در تدویـن ایـن نامـه مباحـث مربوط به 
زاینده رود، فرونشسـت زمین، مشـکالت زیست محیطی 
شـهر، انتقـال صنایـع بـزرگ از غرب اصفهـان به نقاط 
دیگـر، توجه به مسـائل فرهنگی شـهر همچون احداث 
مـوزه فرهنگـی شـهر اسـت. او بـا تأکیـد بـر اینکه در 
صـدر تمـام مطالبـات، جـاری بـودن دائمی زاینـده رود 
مطـرح اسـت، افـزود: موضـوع فرونشسـت زمیـن نیـز 
در اصفهـان مطـرح اسـت و ایـن اتفاق در آینـده تهدید 
بسـیار مهمی برای شـهر و شـهروندان اصفهان خواهد 
قـرار  تأثیـر  را تحـت  تاریخـی  بناهـای  تمـام  و  بـود 
می دهـد. نایب رئیـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهان 
تصریـح کـرد: بـه طـور یقیـن شـورای ششـم اصفهان 
بهتـر از هـر مجموعـه دیگـری می توانـد مشـکالت 
شـهروندان را بـه گـوش ریاسـت جمهوری برسـاند، در 
حـال حاضر این پیشـنهادات بـه صورت مکتـوب آماده 
شـده اسـت تـا بـا گذرانـدن مسـیر اداری پیگیری های 
الزم در ایـن بخـش به آسـانی انجام شـود. ایـن برنامه 
بـه عنوان ضـرورت و وظیفـه ای برای اعضای شـورای 
اسـالمی شـهر اسـت تا به عنوان نمایندگان شهروندان 
پیگیـر مطالبـات آنهـا از دولـت بـرای بهبـود وضعیـت 

شـهر اصفهان باشـیم.

Áشهرداراصفهان:جریانزایندهرودهویت
وتاریخماناست

سفر  به  هرچه  ادامه  در 
نزدیک تر  اصفهان  به  رئیس جمهور 
از  اصفهان  شهری  مدیران  شدیم، 
این  به  نسبت  مختلف  تریبون های 
خواسته اساسی واکنش قاطعی نشان 
دادند و در تازه ترین اقدام علی قاسم زاده شهردار اصفهان در 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »چند روز پیش 
میزبان شهردار شهر نیامی پایتخت کشور نیجر بودم؛ در 
حاشیه جلسه یکی از دوستان در مورد ویژگی شهر اصفهان 
پرسید که ایشان بدون درنگ گفت: تمیزی و سرسبزی. در 
ادامه از او خواستیم اگر ایرادی یا مشکلی در شهر اصفهان 
می بیند آن را هم بگوید. از پاسخش شگفت زده شدیم، 
گفت: زاینده رود. نباید مسئوالن اجازه دهند این رگ حیاتی 
اصفهان بدون آب باشد، حتی اگر کمبود آب هم باشد، 
می توان تدبیر کرد و جریان دائمی رود را به شهر هدیه 
داد. طی چند سال گذشته با هر کسی که اندک تعلقی به 
این شهر داشته است، صحبت کردم، قصه پر غصه اش 
زاینده رود بوده است. برای ما اصفهانی ها زاینده رود فقط 
است.  تاریخمان  و  بلکه جریان هویت  نیست،  رود  یک 
زاینده رود  که  چرا  است،  بوده  زندگی  شهر  ما  اصفهاِن 
آن همیشه زنده و زاینده بوده است. من هم مثل تمام 
اصفهان دوستان، اولین و مهم ترین مطالبه ام، جریان دائمی 

زاینده رود است و بس«

Áســخنگویشورایشــهر:عقالنیتو
عدالت؛خواسته۵میلیوناصفهانیمطابق

گفتمانآبیرئیسدولتمردمیاست
سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز در یکی از نطق های میان 
دستور خود در جلسات علنی شورا که 
اینکه مردم  بیان  با  ایراد کرد،  اخیرا 
استان اصفهان و یک ایران منتظرند 
تا به دور از شعار و فرصت سوزی این عدالت و عقالنیت 
در مدیریت منابع آب در کشور و فالت مرکزی را شاهد 
باشیم، گفت: خواسته ۵ میلیون اصفهانی دقیقا محور اصلی 
این گفتمان آبی دولت مردمی است و منتظرند تا در سفر 
پیش رو بیشتر از حرف، شاهد عمل باشند. صالحی بیان 
کرد: این روزها درباره سفر رئیس محترم جمهور به دیار 
زاینده رود زیاد صحبت می شود اما می خواهم فقط به یک 
نکته بپردازم و آن اتفاقا در اظهارات اخیر دکتر رئیسی در 
پاسخ به اظهارات غیرکارشناسی و غیرسازنده در سفر اخیر 
استانی شان مطرح شد. »توزیع آب بر اساس طرح جامع با 
عدالت و عقالنیت...« آقای رئیسی شما مرد عدالت هستید 
و عقالنیت و جامع نگری جزئی از منش شما بوده و هست؛ 
مردم استان اصفهان و یک ایران منتظرند تا به دور از شعار 
و فرصت سوزی این عدالت و عقالنیت در مدیریت منابع 
آب در کشور و فالت مرکزی را شاهد باشیم. او تصریح 
کرد: خواسته ۵ میلیون اصفهانی دقیقا محور اصلی این 
گفتمان آبی دولت مردمی است و منتظرند تا در سفر پیش 
رو بیشتر از حرف، شاهد عمل باشند. صالحی تأکید کرد: 
شما نه برای تفرج و نگاه لوکس به زاینده رود بلکه برای 
نجات این هویت و تمدن عظیم و اعتبار بین المللی ایران 
تالش کنید، مردم عزیز و شهیدپرور اصفهان هم همچون 
گذشته که پیشتاز در بزنگاه ها و نقاط عطف انقالب بوده اند، 
به  از گذشته  را سریع تر  موتور توسعه و پیشرفت کشور 
جریان خواهند انداخت و حالل مسائل خود خواهند بود. 

آنچه شرط بالغ بود گفتیم، خواه...

Áرئیسكمیســیوناقتصادی،حقوقیو
آب رئیسجمهور گردشگریشورایشهر:
اصفهانرابراســاسعدالتوحققانونی

مدیریتكند
رئیس  حاج رسولی ها،  عباس 
و  حقوقی  اقتصادی،  کمیسیون 
شهر  اسالمی  شورای  گردشگری 
این  به  واکنش  در  نیز  اصفهان 
مردم  انتظار  اینکه  بیان  با  موضوع. 
اصفهان از رئیس جمهور حل مشکل آب است، اظهار کرد: 
از رئیس جمهور می خواهیم که برای مدیریت آب اصفهان، 
کار کارشناسی و بر اساس عدالت و حق قانونی انجام دهد.

Áعضوهیأترئیسـهشـورایشـهر:نجات
اصفهـانازمعضـالتنیازمنـدتوجـهدولت

سیزدهم
عضو هیأت رئیسـه شورای اسالمی 
شـهر اصفهـان گفـت: در حـال حاضـر 
خشـکی رودخانـه زاینـده رود، آلودگـی 
هـوا و فرونشسـت زمیـن از مهم تریـن 
چالش هـای شـهر و اسـتان اصفهـان 
اسـت کـه توجـه ویـژه دولـت سـیزدهم بـرای کاهـش 
مشـکالت را نیـاز دارد، ایـن معضالتـی کـه در شـرایط 
فعلـی شـهروندان را درگیـر کـرده اسـت، در آینـده نیـز 
تهدیـدی جـدی برای نسـل های آینـده خواهد بـود. فرزانه 
کالهـدوزان در خصـوص تدویـن نامـه ۳۰ بنـدی شـورای 
ششـم و اهمیـت رفـع مشـکالت شـهر و مطـرح کـردن 
مطالبـات مردم بـرای ارائه به رئیس جمهـور، اظهار می کند: 
از ابتدای سـال جاری جلسـات کارشناسـی در کمیسیون ها 
برگـزار شـد و بعـد از آن نتیجـه جلسـات کمسـیون ها بـه 
کمیسـیون تلفیـق ارائـه شـده اسـت، لـذا درخواسـت های 
شـورای ششـم از رئیس جمهـور بعـد از هم پوشـانی ها و 
تدویـن  بنـدی  نامـه ای ۳۰  در  کارشناسـی  بررسـی های 
شـده اسـت. او ادامـه می دهـد: در واقـع انتظارهـای مـردم 
از سـفر ریاسـت جمهوری بـه عنـوان ۳۰ بنـد تدوین شـده 
کـه هـر کـدام از ایـن بندهـا مـوارد مختلفـی دارد، در هـر 
کمیسـیونی مـوارد مختلف آن بررسـی و کارشناسـی شـده 
بـه  خواسـته ها  بـه شـکل  اصلـی  اولویت هـای  و  اسـت 
اطـالع مـردم رسـیده اسـت. عضـو هیئت رئیسـه شـورای 
اسـالمی شـهر اصفهان تصریـح می کند: هـدف از این کار 
ایـن بـوده کـه نمایندگان شـورای اسـالمی شـهر اصفهان 
بـه عنـوان نماینـده شـهروندان درخواسـت های آنهـا را به 
برسـانند  وزیـران  و  ریاسـت جمهوری  مسـئوالن،  گـوش 
و عمـده مطالـب در ایـن ۳۰ بنـد و اصلی تریـن آن همـان 

جـاری شـدن دائمی زاینـده رود بود که مطالبـه اصلی مردم 
اصفهـان اسـت. او بـا تأکیـد بـر اینکـه در صـدر مطالبـات 
جـاری شـدن زاینـده رود مطـرح اسـت، می گوید: بـه دلیل 
اینکـه با جاری شـدن رودخانـه زاینده رود رونـق و برکت به 
اصفهـان باز خواهد گشـت، مبرهن اسـت وجود مشـکالت 
بـا خشـکی رودخانه زاینـده رود در سـال های اخیـر افزایش 
چشـمگیری داشـته اسـت. مشـکالتی ماننـد ریزگردها به 
خصـوص در شـهر اصفهـان و بخـش شـرق اسـتان وجود 
دارد، در حـال حاضـر نیـز فرونشسـت زمیـن یکـی دیگر از 
اساسـی ترین مشکالت شـهر اصفهان اسـت، این در حالی 
اسـت که بناهـای تاریخی با قدمت بسـیار زیادی در شـهر 
وجـود دارد و چالش هـای زیسـت محیطی نیـز تهدید جدی 
بـرای ایـن آثار خواهـد بود. کالهـدوزان تأکیـد می کند: در 
جلسـاتی کـه کمیسـیون ویـژه آب و مناطق کـم برخوردار 
چالش هـای  رفـع  اسـت، مشـخص شـد،  کـرده  برگـزار 
محیط زیسـت خواسـته اصلی شـهروندان بوده اسـت، البته 
بـه سـایر مشـکالت همچـون حقابـه کشـاورزان، فضـای 
سـبز نیـز در نامـه ۳۰ بنـدی اشـاره شـده اسـت. همچنین 
اصفهان شـهر تاریخی اسـت، هرگونه بی توجهی و آسـیبی 
که به این بناهای تاریخی رسـانده شـود و در راسـتای این 
فرونشسـت زمین باید سـال های آینده مسـئوالن پاسخگو 
باشـند.اینها تنها گوشـه ای از واکنش های مدیریت شـهری 
اصفهـان نسـبت به حضـور رئیس جمهـور در اصفهـان بود 
حـال اینكـه اعضـای ایـن دوره شـورا از شـهریورماه سـال 
گذشـته كـه بـر سـركار آمدنـد، از رئیس جمهـور دعـوت 
کردنـد تـا بـه اصفهـان بیایـد و بـا حضـور در بطـن ماجرا 
نسـبت به رفـع معضالت اصفهـان بویـژه زاینـده رود اقدام 
کنـد. از تاریـخ ایـن دعـوت 9 مـاه گذشـته اسـت و امـروز 
درحالی کـه رئیس جمهـور آن را لبیک گفته اسـت تنها یک 
آرزو باقیمانـده کـه رخـت واقعیت بر تن کند و آن باز شـدن 

گـره زاینـده رود به دسـتان رئیسـی اسـت...

کم  مناطق  و  آب  ویژه  کمیسیون  رئیس 
كنترل و شهر:حقابهها شورای  برخوردار 
از ما درخواست مهمترین آب مصارف

رئیسجمهوراست
در همین راستا از جمله چهره های 
در  شهری  مدیریت  تأثیرگذار 
زاینده رود، می توان  خصوص مسئله 
مجید نادراالصلی، رئیس کمیسیون 
برخوردار  کم  مناطق  و  آب  ویژه 
ابتدای  از  برد که  نام  را  شورای اسالمی شهر اصفهان 
فعالیت خود در شورای شهر با تالش مضاعف در این 
کمیسیون از هر نظر نسبت به معضل زاینده رود و آب 
اصفهان پرداخته و به زعم خود واکنش و نیز راهکار ارائه 
داده است. او با بیان اینکه در کنترل مصرف آب مدیریت 
ملی باید ورود کند، گفت: حقابه ها و کنترل مصارف آب 
مهمترین درخواست ما از رئیس جمهور است. نادراالصلی 
گفت:  زاینده رود  فرهنگی  دبیرخانه  فعالیت  به  اشاره  با 
شورای شهر به این جمع بندی رسید که معضل اصلی 
شورا،  عمر  از  مدت  این  در  است،  آب  اصفهان  امروز 
توانستیم حساسیت استانی و حتی ملی را ایجاد کنیم. 
در ردیف بودجه نیز به موضوع آب پرداختیم. او با بیان 
اینکه درون ساختار شهرداری دبیرخانه ای را با چند مقصود 
ایجاد کردیم، گفت: هدف نخست این بود که مردم را با 
واقعیات موضوعی به نام زاینده رود آشنا کنیم. هنرمندان 
را بسیج کنیم و مستندسازی هایی نیز در همین ارتباط 
انجام شود که مردم شهر در این حوزه به نوعی دانشمند و 
مطلع علمی شوند. رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم 
برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان بیان کرد: خیلی ها 
تصور می کنند ما از زاینده رود برای خوش گذرانی استفاده 
می کنیم درحالی که زاینده رود یک جریان تاریخی است و 
اگر این رودخانه زنده نباشد، پدیده فرونشست زمین بیش 
از این اصفهان را گرفتار می کند؛ بنابراین برداشت های 
نامناسب و غیرعلمی از سفره های زیرزمینی توسط همه 
حوزه ها باید کنترل شود. او افزود: در سفر رئیس جمهور 
به اصفهان، ما حقابه ها و کنترل مصارف غیرواقعی را از 
ایشان خواستاریم. باید با کمک همه گروه های علمی و 
شرکت های دانش بنیان موضوع آب را پیگیری کنیم و از 
آن ها بخواهیم از این ظرفیت علمی برای کمک به مسئله 

Áرئیسشـورایشـهر:جریانپایدارآب
درزاینـدهرودمطالبهاصلـیمردماصفهان

ازرئیسجمهوراسـت
از سوی دیگر محمدنورصالحی، 
شـهر  اسـالمی  شـورای  رئیـس 
از  مطالبـات  دربـاره  اصفهـان 
رئیس جمهـور در سـفر اسـتانی بـه 
انتظـار   « کـرد:  اظهـار  اصفهـان 
همـه مـردم اصفهان و ما بـه عنوان نماینـدگان مردم، 
جریـان پایـدار آب در زاینده رود اسـت. ایـن موضوع از 
سـال ها قبـل خواسـته همه مردم اسـت و شـهروندان 
از دولـت انتظـار دارنـد کـه ایـن موضـوع را موردتوجه 

قـرار دهـد.«

عاطفه علیان

 

سید مهدی رضوی
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شاهرگ یک شهر خشکید، موضوعی 
که تکرار مکرر آن باعث شد از اهمیت آن 
کاسته شود. مشکل کم آبی یک طرف 
ماجرا است و اقلیم خشک روی دیگر سکه 
بی اقبالی مردم اصفهان، بااین حال از دیرباز 
این دیار با مشکالت آبی کنار آمده بود؛ 
اما هیچ گاه شرایط سخت بی آبی و تن تب دار زاینده رود را به 
خود ندیده بود. دهه 7۰ برای اصفهانی ها یکی از متناقض ترین 
دهه ها بود چرا که در نخستین سال های دهه 7۰ دقیقا سال 
۱۳7۲ یکی از بهترین سال ها از لحاظ بارش نزوالت جوی در 
اصفهان تجربه شد این بارش ها به حدی بود که شاید کسی 
حتی گمان هم نمی کرد روزی این رودخانه به حالت احتضار در 
برابر مردم نصف جهان بیفتد. رود خروشان زاینده رود سرکش 
به سمت باتالق گاوخونی در حال حرکت بود. حرکتی که سال 
۱۳79 به یکباره خاموش شد. حدس و گمانه زنی ها پیرامون 
این مسئله مهم زیست محیطی باال گرفت. برخی توپ را در 

زمین تصمیمات غلط مسئوالن می انداختند و عده ای هم تغییر 
اقلیم را موضوعی مهم در راستای خشک شدن زاینده رود 
عنوان می کردند؛ اما بخشی از واقعیت تلخ خشکی زاینده رود 
به تصمیمات دولت ها در ادوار مختلف بازمی گردد. در زمان 
ریاست جمهوری آیت ا... هاشمی رفسنجانی تونل کوهرنگ 
به عنوان یکی از مهم ترین طرح های ملی به حساب می آمد 
طرحی که تالش می کرد آب را از مناطق پرآب زاگرس به 
مناطق خشک انتقال دهد. موضوع انتقال آب همچنان مطرح 
بود تا اینکه در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی داستان 
به گونه ای دیگر تغییر کرد و اصفهان جز استان های پرآب 
محسوب شد و طرح انتقال آب به یزد کلید خورد. برداشت ها 
هر روز از دشت اصفهان _ برخوار افزایش پیدا می کرد و داده ها 
به حداقل می رسید. زمان گذشت و دوره ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد شروع به کارکرد، دوره ای که طرح های 
بلندمدت و کوتاه مدت زیادی مطرح شد که اثرات آن همچنان 
باقی مانده است. یکی از پرچالش ترین موضوعات شاید وعده 

دادن آب زاینده رود به استان مجاور یعنی چهارمحال وبختیاری 
بود. آبی که ریشه های زندگی در اصفهان را مستحکم می کرد 
ارتقا صنعت و کشاورزی کاشت حداکثری به  در راستای 
چهارمحال بختیاری واگذار شد. باری دیگر از آورده اصفهان 
کاسته شد و برداشت همچنان افزایشی ادامه داشت. در دولت 
۱۱ و ۱۲ هم وضعیت زاینده رود در جهت مثبت تغییری نکرد 
حتی وخیم تر از قبل شد؛ اما هم اکنون و در سال ۱۴۰۱ اصفهان 
دیگر با یک موضوع خشکی زاینده رود روبرو نیست اصفهان 
با چالش جدی فرونشست دست به گریبان شد. زمین استقامت 
خود را از دست داد و میراث گران بها هر روز بیش از گذشته 
چهره سرد و بی روح فرونشست را بر بدنه تاریخ یک استان به 
نمایش گذاشت؛ اما هم اکنون و در سال ۱۴۰۱ قرار است سید 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اصفهان بیاید و مشکالت این 
خطه را از نزدیک ببیند مشکالتی که ریشه چند دهه ای دارد. 
آقای رئیس جمهور مردم اصفهان صبوری را خوب آموخته اند 
اگر امروز صدایی از این مردم به گوش می رسد باید بدانید 
کارت به استخوان رسیده و حیات و ادامه زندگی بیش از ۵ 
میلیون جمعیت بسته به تصمیمی است که خواهید گرفت. 
آقای رئیسی معضل آب در اصفهان جدی تر از همیشه و مطالبه 

نخست مردم نصف جهان است.

بدونتاریخ؛بدونامضا

مطالبهایازجنسآب

رئیس جمهور  استانی  سفرهای  ادامه  در 
باالخره بعد از ۲۴ استان نوبت اصفهان شد و 
امروز ابراهیم رئیسی به همراه اعضای هیئت 
دولت در شرایطی راهی اصفهان می شود که 
بزرگ ترین مطالبه مردم این استان جاری 
شدن دائمی زاینده رود است؛ آن هم نه از یک 
خواستگاه منطقه ای و استانی بلکه با نگاه ملی و کشوری؛ اما 
اینکه چرا اصفهانی ها تا این اندازه روی برقراری دائمی جریان 
زاینده رود تأکید دارند و به عنوان بزرگ ترین خواسته خود از 
رئیس جمهور آن را به شیوه های مختلف بیان کرده اند، در مسائل 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ریشه ای دارد. در واقع 
علت و اهمیت این مسئله در نگاه اول شاید به ظاهر رفع یک 
خواسته استانی باشد که البته هست و برای آن دالیل بسیاری 
و  پیداکرده  بسط  این معضل  اما مدت هاست  دارد  نیز وجود 
مضرات آن دامن غیر اصفهانی ها و بویژه استان های هم جوار را 
نیز گرفته است. این معضل تاکنون تبعات مختلفی داشته است 

که از منظرهای مختلف قابل بررسی است. 
سابق  رئیس  محمدی،  کورش  دکتر 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
انجمن  رئیس  و  اصفهان  شهر  اسالمی 
آسیب شناسی اجتماعی ایران در این رابطه 
با  اصفهان  می گوید:  امروز  اصفهان  به 
خشکی زاینده رود یکی از مهمترین آسیب های شهری را متحمل 
می شود که نمود آن در فرونشست گسترده امروز مشاهده شده 
و سال هاست که بر اساس گزارش هایی که از وزارت مسکن و 
شهرسازی صادر و منتشر شده، مبحث فرونشست در شمال 
لحاظ  به  می تواند  امر  این  است.  شده  تائید  کامال  اصفهان 
بارگذاری های جمعیتی و شکل گیری رونق شهری در اصفهان 
اثرات منفی خود را بیش از پیش به جا بگذارد. او ادامه می دهد: 
از حیث گردشگری نیز اصفهان شهری بوده است که بخشی از 
ارتزاق شهروندان و نیز نشاط شهری است در حوزه گردشگری 
تأمین شده و اصفهان به واسطه زنده بودن زاینده رود گردشگران 
زیادی را به خود جلب می کرد؛ اگرچه این توسعه حداقلی بود اما 
بخشی از شهروندان همه امیدشان در بحث معیشت و ارتزاق به 
حضور گردشگران در این شهر بوده است. چون اصفهان شهری 
تاریخی و فرهنگی است و زاینده رود در کنار آثار فاخر فرهنگی 
و تاریخی همواره نقش مکمل در جذابیت های گردشگری ایفا 

کرده است. 
Áهویتاصفهانبازایندهرودعجینشدهاست

که  دارد  وجود  نیز  مهمی  نکته  می دارد:  بیان  محمدی 
زاینده رود همواره ضامن حیات درختان و فضاهای سبزی بوده 
است که در سرتاسر طول آن در داخل شهر اصفهان کشیده 
شده و جلوه زیبایی را به نمایش گذاشته است و این خود موجب 
ایجاد بخش زیادی از بافت شهری و آسایش و آرامش روحی 
و روانی برای شهروندان بوده است اما از زمانی که زاینده رود 
مسیر خشکی را پیموده است خیلی از این فضاهای سبز بی رمق 
شده اند که همه اینها می تواند آسیب هایی بر پیکره شهر باشد؛ 
آسیب های جمعیتی و آسیب های بافتی از جمله فرونشست و 
آسیب های حوزه گردشگری مواردی است که امروز بر اصفهان 
فرود آمده اند. او تصریح می کند: اما در حوزه اجتماعی داستان 
عمیق تر و دردناک تر است؛ سال هاست که زاینده رود به عنوان 
یک رودخانه دائمی که هویت به اصفهان بخشیده و با مردم شهر 
و ساکنان حاشیه آن عجین شده است. نام اصفهان و زاینده رود 
از دیرباز یک بسته فکری و همراهی عجین شده با هم داشته 
و به یکدیگر هویت بخشیده اند. حتی اگر در باب فالت مرکزی 
هم صحبت کنیم می توانیم زاینده رود را به عنوان مهمترین 
شاخصه هویت بخشی به مردمان فالت مرکزی قلمداد کنیم که 
با خشکی زاینده رود بخشی از داشته های مهم، دائمی و اثرگذار 
این مردم صلب می شود و هر وقت جریان زاینده رود قطع شده 

است یک ضربه مهلک و غیرقابل جبران بر روح و روان مردم 
شهر وارد می شود. 

Áناامنیمعیشتیمردماصفهاندراثرخشکی
زایندهرود

اجتماعی و محیط زیست شورای  رئیس سابق کمیسیون 
اسالمی شهر اصفهان اظهار می کند: اگر فقط به عنوان یک 
منبع ارتزاق به زاینده رود نگاه کنیم، خشکی آن آسیب های خاص 
خودش را بویژه بر کشاورزی شرق اصفهان می گذارد و زندگی 
صدها هزار نفر که مستقیما به زاینده رود وصل است پس بر 
این اساس بخش قابل توجهی از مردمان ساکن اصفهان دچار 
درآمدهای  از  گذشته  می شوند.  روانی  و  معیشتی  ناامنی های 
گردشگری کافی است به صدها هزار نفر از مردم شهر نگاه 
کنیم که بی شغل و درآمد می شوند و این آسیب های خودش را 
دارد. روح زاینده رود در شریان اجتماعی و پویایی جامعه شهری 
و روستایی اصفهان جاری است. هر وقت این روح را از شریان 
اجتماعی جامعه می گیریم عمال موتور محرکه پویایی و نشاط را 
از کار می اندازیم. محمدی با بیان اینکه بسیاری از افسردگی های 
نانوشته و اضطراب های موجود و یاس و ناامیدی نانوشته امروز 
مستقیم از وجود زاینده رود نشئت می گیرد می گوید: این تمام 
ماجرا نیست که وقتی زاینده رود جاری است تنها مردمی که در 
کنار آن قدم می زنند یا تفریح می کنند از مواهب آن بهره مندند 
بلکه حتی کسی که در طول برقراری جریان زاینده رود یک بار 
هم برای قدم زدن به کنار آن نمی رود، یک احساس امنیتی از 
جاری بودن این رودخانه در داخل شهر اصفهان دارد و این حس 
امنیت امروز با مشکل مواجهه شده و بخش بزرگی از داشته های 
او  مردم اصفهان با خطر جدی و خشکی تهدید شده است. 
تصریح می کند: در واقع سو مدیریت در این حوزه آبریز زاینده رود 
است که هر زمان دغدغه های زاینده رود را مطرح کرده اند فقط 
به مسائل معیشتی و آثار اقتصادی آن توجه شده درحالی که آثار 
و عوارض و تبعات اجتماعی و خسارت های روانی جاری نبودن 

زاینده رود به مراتب بیش از خسارت اقتصادی است.
Áجاریبدونزایندهرودمنفعتملیدارد

اصفهان  محیط زیست  حیات  اینکه  بر  تأکید  با  محمدی 

مستقیم به زاینده رود وابسته است بیان می دارد: در شرایطی که 
تاالب گاوخونی یکی از جاذبه های گردشگری مهم ایران است 
و اثرات مطلوب مثبت آن نه فقط برای اصفهان که برای کل 
ایران است، باید این را نیز در نظر بگیریم که تبعات منفی خشکی 
زاینده رود نیز برای کل کشور خواهد بود. به عنوان مثال با خشکی 
زیاد  منطقه  در  ریزگردهای  انتشار  و  شیوع  گاوخونی  تاالب 
می شود و آسیب آن تنها برای اصفهان نیست بلکه آسیب های 
جدی برای استان های هم جوار نیز به همراه دارد. او تصریح 
می کند: ما معتقدیم زاینده رود یک حوزه آبریز ملی است که هم 
منفعت جاری بودن آن برای کل کشور خواهد بود و هم ضرر 

خشکی آن خسارت بزرگی برای ایران است.
Áآســیببهزایندهرودآسیببهزیستبوم

ایراناصفهان
رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران اشاره می دارد: 
انتشار  زاینده رود عواملی همچون فرونشست زمین،  خشکی 
ذرات معلق و ریزگردها و فقر و آسیب های اجتماعی بسیاری 
در مناطق مختلف شهر را ایجاد کرد و حاشیه نشینی را توسعه 
می دهد که به دنبال آن مهاجرت ها نیز به شکل کامال جدی 
افزایش می یابد و بار آن روی کل مناطق کشور خواهد بود. 
او می گوید: تعجب می کنم مدیران استان هایی که در رابطه 
به  مغرضانه ای  نگاه  با  اوقات  گاهی  فعال اند  موضوع  این  با 
اصفهان می نگرند که نگاه غلطی است، برخی متولیان تصور 
فکر  به  تنها  می کنند  گری  مطالبه  اگر  اصفهان  مردم  دارند 
منافع  و  نیست  طور  این  درحالی که  هستند  خودشان  منافع 
ملی با خشکی زاینده رود درخطر است. در واقع محیط زیست 
زاینده رود محیط زیست بخش مهمی از ایران است و وقتی این 
ایران آسیب دیده  ببینید یعنی زیست بوم  محیط زیست آسیب 
دارد  نیاز  ایران  امروز  جامعه  دارد:  تأکید  محمدی  است. 
حساسیت های مربوط به زاینده رود را درک کند و زاینده رود را 
فقط به منظر اقتصاد اصفهان دیدن خطاست چرا که زاینده رود 
متضمن محیط زیست نشاط و پویایی جامعه ایران است. به 
همین دلیل می گوییم این حوزه آبریز ملی است و استان های 
هم جوار که مدیرانشان دارند تالش می کنند آب زاینده رود را 

در نقاط مختلفی محدود و مسدود کنند بدانند که دارند آسیب 
جدی به کل کشور وارد می کنند از جمله به ساکنان استان های 

خودشان.
Áتبعاتملیخشکیزایندهرود

او با بیان اینکه اصفهان یکی از مهاجرپذیرترین استان های 
کشور است و بیشترین حجم مهاجر را از استان های هم جواری 
دارد که در شهر اصفهان ساکن هستند می گوید: تعجب می کنم 
از مدیران این استان ها که بدون توجه به منافع ملی، به مسائل 
پوپولیستی و عوام فریبانه ورود می کنند و به بهانه اینکه عنوان 
کنند برای شهرشان تالش می کنند در واقع به دنبال تضمین 
کسب رأی موافق برای آینده شغلی خود هستند؛ اما امروز حجم 
آسیب هایی که در اثر خشکی زاینده رود در اصفهان اتفاق افتاده 
است را در هیچ جای کشور نمی توانیم پیدا کنیم و اگرچه که 
شکل گیری این آسیب های اجتماعی در اصفهان اتفاق می افتد 

اما دود آن ها به چشم کل کشور می رود.
Áمحیطی زیست و اجتماعی های آســیب

اصفهانبرایكلكشوراست
محمدی اظهار می کند: مخالف نیستیم همه اقشار ایران از 
نعمت های خدادادی بهره مند شوند و این به آن معنی نیست که 
منافع ملی را فدای بخش کوچکی از جامعه کنیم بلکه در اصل 
باید محیط زیست اصفهان را به عنوان محیط زیست ایران نگاه 
کنیم. پس زمانی که آن را درخطر بدانیم چه سودی دارد به 
منافع بخش کوچکی از منطقه بپردازیم و خود را شیرین جلوه 
بدهیم؛ این رفتارهای پوپولیستی ما را به جایی نمی رساند بلکه 
باید نگاهمان را ملی کنیم و به سمتی که جامه ایران به آن 
نیاز دارد برگردانیم. در واقع باید قبول کنیم آسیب های اجتماعی 
آسیب های  و  روانی  و  روحی  آسیب های  زیست محیطی،  و 
فرونشست زمین و در بافتار زیست بوم اصفهان برای کل کشور 
حوزه های  همه  برای  ایرانیان  ما  همه  بین  همتی  اگر  است. 
آبریزمان ایجاد شود می توانیم کشور را از این بابت حفظ کنیم، 
است،  ملی  هم  خزر  و  ارومیه  دریاچه  دغدغه  که  همان طور 
فراموش نکردیم آنچه در دریاچه هامون رخ داد به ضرر همه 

کشور شد و این زنجیره ادامه دارد.

 

مینا عباسپور

جامعه

برایحلمشکلآمدهاید؟
رئیس جمهــور  اســت  قــرار 
بیایــد.  اصفهــان  بــه  پنج شــنبه 
ســفر  انتظــار  در  مدت هاســت 
رئیس جمهــور بــه اصفهــان هســتیم 
ــال  ــه در ح ــن برنام ــه ای ــاال ک و ح
اجــرا اســت بایــد بــا عــزم جــدی و قدم هــای محکــم 
و بــرای حــل مســئله زاینــده رود بــه اصفهــان بیایــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه مــردم اصفهــان هنــوز امیــد 
خــود را بــرای حــل معضالت اســتان در ســفر اســتانی 
ــم آب  ــی و مه ــکل حیات ــه مش ــور از جمل رئیس جمه

اســتان از دســت نداده انــد. 
آقــای رئیســی! نیــک می دانیــد کــه اولیــن و آخریــن 
مشــکلی کــه مــردم اســتان اصفهــان طــی چنــد دهــه 
اخیــر بــا آن روبــه رو بودنــد »مســئله آب« اســت.  چــرا 
ــر روی  کــه عمــده درخواســت های مردمــی اســتان ب
ــی  ــا بســیار حیات ــدواژه به ظاهــر ســاده ام همیــن کلی
می چرخــد و امیدواریــم در ســفر اســتانی بــه اصفهــان، 
ــر  ــا و تدابی ــاهد برنامه ه ــده رود ش ــای زاین ــرای احی ب
ــد  ــه در ح ــد و ن ــل باش ــه در عم ــیم ک ــبی باش مناس

حــرف! 
آقــای رئیســی! بــر اســاس آمارهــا در اســتان بــا میزان 
افزون تــری از بیماری هــای العــالج و خطرناکــی 
ــر   ــا ب ــرم می کنیــم. بن چــون ســرطان دســت وپنجه ن
ــکده  ــرطان در دانش ــرای س ــده ب ــت ش ــای ثب آماره
ــتان  ــرطان در اس ــار س ــان، آم ــکی اصفه ــوم پزش عل
اصفهــان در حــال حاضــر بــا شــیب مالیــم در حــال 
ــا، خشکســالی های  ــش اســت. بحــران ریزگرده افزای
چنــد دهــه اخیــر در محــدود تــاالب گاوخونــی و ... بــه 
نظــر می رســد بــر دامنــه ایــن بیمــاری افــزوده و نیــز 
بــر شــیوع ســایر بیماری هــای دیگــری چــون ســالک 

در محــدوده شــرق اصفهــان دامــن زده اســت. 
آقــای رئیســی! بحــران فرونشســت زمیــن در اصفهان 
ماننــد یــک بمــب ســاعتی هــر روز بســیاری از 
ــا را در محدوده هــای پرتراکــم شــهری  شــهروندان م
نگران تــر می کنــد. مــا در خانه هایمــان امــان نداریــم. 
ــار  ــان دچ ــه تاریخــی در شــهر اصفه بســیاری از ابنی
َتــرک شــده اند. خیابان هــا در حــال شــکافتن هســتند 
ــداد  ــن قلم ــرگ زمی ــه را م ــن واقع ــان ای و جغرافی دان
ــان از  ــی اصفه ــای تاریخ ــن، پل ه ــد. دراین بی می کنن
ــری  ــتاورد هن ــه دس ــه پل ک ــو و سی وس ــه خواج جمل
ــب  ــال تخری ــتند، در ح ــان هس ــاله اصفه چندصدس
اســت. چــرا کــه ســازه پل هــای اصفهــان به گونــه ای 
طراحــی شــده اند کــه بایــد همیشــه آب زاینــده رود بــر 
پــی آن هــا جریــان داشــته باشــد. در غیــر ایــن صورت 

ــوند.  ــب می ش تخری
ــتان  ــر در اس ــال اخی ــد س ــی چن ــی! ط ــای رئیس آق
ــاورزی از  ــش کش ــود آب بخ ــل نب ــه دلی ــان ب اصفه
ــا  ــد اســتان هم جــوار م ــاده اســت. چــرا بای ــق افت رون
در تولیــد محصوالتــی چــون خیــار رتبــه اول را داشــته 
ــی در کاشــت و  ــه زمان ــردم اصفهــان ک ــا م باشــد ام
ــا  ــو خودکف ــدم و ج ــد گن ــی مانن برداشــت محصوالت
بودنــد و نیــاز کل کشــور را تأمیــن می کردنــد، اکنــون 
بیــش از 98 درصــد از زمین هایشــان بــه کانونــی برای 
تولیــد ریزگردهــا تبدیــل شــده و دیگــر بــازده پیشــین 

را نداشــته باشــد. 
آقــای رئیســی! در کشــور ســاالنه صدهــا طــرح 
ــی از  ــه یک ــوند ک ــرا می ش ــده اج ــی ش غیرکارشناس
ــه  ــن اســت ک ــن - بروج ــی ب ــرح غیرقانون ــا ط آن ه
آب را از حوضــه کــم آب زاینــده رود بــه حوضــه پــر آب 
ــرای  ــه ب ــاالنه بودج ــرا س ــد. چ ــال می ده کارون انتق
طرح هــای آب رســانی بــه اســتان اصفهــان اختصــاص 
داده نمی شــود یــا رونــد آن بســیار کنــد پیــش رفتــه 
اســت. امــا طرح هــای انتقــال آب از خلیج فــارس 
ــه یــزد هــر روز رونــد ســریع تری دارد و اجــرا شــده  ب

اســت؟ 
آیــا اصفهــان هیــچ ارزش افــزوده ای نــدارد؟ آیــا بایــد 
ســاالنه بودجه هــای کالنــی را صــرف توســعه صنایــع 
ــی  ــه زندگ ــده رود ک ــای زاین ــرای احی ــا ب ــم ام کنی
میلیون هــا را دچــار خطــر کــرده و نیــز بــر اکوسیســتم 
جغرافیایــی منطقــه تأثیــر نامطلوبــی را گذاشــته، هیــچ 
ــی  ــر از آلودگ ــع  غی ــم. مگــر برخــی صنای کاری نکنی
هــوا و تشــدید بحــران آب و عــدم شــفافیت در میــزان 
بهره بــرداری از آب زاینــده رود بــرای مــا ســود دیگــری 

دارنــد؟ 
مــا مــردم اصفهــان بارهــا اعتراضــات خــود را در بســتر 
رودخانــه خشــکیده و تفتیــده زاینــده رود فریــاد زدیــم و 
قول هایــی هــم از ســوی دولــت یازدهــم و دوازدهــم و 
همچنیــن دولت شــما شــنیدیم که همــه آن هــا در حد 
حــرف بیــش نبوده انــد. امیدواریــم بــرای حــل مســئله 
ــای محکــم و  ــا قدم ه ــان شــخصا ب ــده رود خودت زاین
ــدا  ــان ورود پی ــده رود و اصفه ــئله زاین ــه مس ــدی ب ج
ــرای حــل ایــن معضــالت زیســت محیطی  ــد و ب کنی
ــه ای  ــده کارنام ــان پیش آم ــردم اصفه ــرای م ــه ب ک

درخشــان کســب کنیــد.

زایندهرود؛نخستینخواسته
زیستمحیطیاصفهانیهااز

رئیسجمهور
رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان، محیط زیست 
اصفهان را از جنبه های مختلف نیازمند توجه و مدیریت می داند 
و معتقد است که جاری بودن مداوم زاینده رود برای شهر و مردم 

اصفهان حائز اهمیت است.
زاینده رود  آبریز  در حال حاضر، عمده ترین چالش های حوضه 
برای  شرب  آب  فقدان  فرونشست،  پدیده  بروز  خشک سالی، 
جمعیت ساکن در این منطقه، مشکل در تأمین آب مورد نیاز 
صنایع، کشاورزی و خشکی تاالب گاوخونی و تبدیل شدن آن 
البته مشکالت زیست محیطی استان  به کانون ریزگرد است. 
اصفهان به این موارد محدود نیست و آلودگی هوا، مسائل مربوط 
به پساب و فاضالب، پسماندها، زیستگاه های گیاهی و جانوری، 
آمایش سرزمین و پایداری محلی، مسائل ناشی از تغییر اقلیم نیز 
تهدیدی جدی برای نصف جهان محسوب می شود. در آستانه 
سفر رئیس جمهور به اصفهان ایسنا در گفتگو با مهرداد فرهادیان، 
رئیس پژوهشکده محیط زیست و دانشیار گروه مهندسی شیمی 
دانشگاه اصفهان از اصلی ترین مطالبه دانشگاهیان پرسیدم که به 
گفته وی محیط زیست اصفهان از جنبه های مختلف نیاز به توجه 

و مدیریت دارد.
مشروح این گفت وگوی ایسنا را در ادامه می خوانید:

Áنخستین مشــخص بهطور بخواهید اگر
مطالبهزیستمحیطیاصفهانرابگویید،آن

چیست؟
نخستین نکته، جاری بودن مداوم زاینده رود 
است که از جنبه های مختلف برای شهر 
و مردم اصفهان حائز اهمیت است. شادابی 
مردم شهر، حیات و زندگی در اصفهان، 
مباحث روان شناختی، فرونشست، کاهش 
ریز گردها و ... ازجمله مباحثی است که با خشکی زاینده رود گره  
خورده و در وهله نخست از مطالبات جدی از رئیس جمهور باید 

باشد.
Áاستان محیطزیســتی مطالبههای دیگر

اصفهانچیست؟
برخورداری از یک هوای پاک، مهار ریزگردها و آالینده های خاک، 
آب وهوا، ارتقای تصفیه خانه های آب، مدیریت پسماندهای صنعتی، 
ویژه و خطرناک، توجه کامل به موضوع محیط زیست طبیعی و 
جانوری استان، مهار فرونشست، فرسایش خاک و توجه ویژه 
به انرژی های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری در بخش نیروگاه های 
از  اصفهان  زیست محیطی  مطالبات  دیگر  از  نیز  خورشیدی 
از یک هوای پاک در اصفهان  رئیس جمهور است. برخورداری 
نیاز به برنامه ریزی دقیق و جامع برای کاهش آالینده های هوا در 
کالن شهر صنعتی اصفهان دارد. همان طور که می دانید، این روزها 
تشدید آلودگی هوای ناشی از وسائط نقلیه موتوری و فعالیت های 
صنعتی و همچنین وجود ریزگردها، یکی از چالش های اصلی 
اصفهان است که در فصول مختلف این شهر را درگیر کرده و 
برای  بسیاری  و سالمتی  زیست محیطی  آن مشکالت  تداوم 
مردم شهر به همراه دارد. ضرورت ارتقای تصفیه خانه ها آب نیز 
دیگر موضوعی است که نیاز به بررسی و مدیریت دارد؛ چراکه با 
توجه به وجود ریز آالینده های آب ناشی از فعالیت های کشاورزی، 
صنعتی و انسانی که تهدیدی برای سالمتی هستند از توجه به 
این نکته نباید غفلت کرد. در جوامع پیشرفته دنیا مباحث ورود 
ریز آالینده ها به منابع آب را موردتوجه قرار داده و سطح خروجی 
آب باکیفیت تری ارائه می دهند که سالمت بیشتری به همراه 
دارد. توجه بیش از گذشته به تصفیه فاضالب های بهداشتی، 
صنعتی و کشاورزی و بازیابی و بازچرخانی آب نیز می تواند بخش 
قابل مالحظه ای از تأمین آب را در استان اصفهان به همراه داشته 
باشد. همچنین دیگر مطالبات زیست محیطی از رئیس جمهور 
می تواند بحث انرژی های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری در بخش 
نیروگاه های خورشیدی در شرق استان باشد که در مهار ریزگردها 

و تأمین بخشی از نیاز کشور نقش دارد.
Áبهموضوعمدیریتپســماندهایصنعتی

اشــارهكردید،چرااصفهاندراینبخشدر
معرضخطراست؟

موضوع مهم دیگری که برای اساتید حوزه محیط زیست از اهمیت 
و  ویژه  صنعتی،  پسماندهای  مدیریت  است،  برخوردار  باالیی 
خطرناک است که متأسفانه به دلیل اینکه سایت های پسماندهای 
صنعتی در نقاط مختلف کشور به صورت اصولی اجرایی نشده اند، 
بخش قابل مالحظه ای از پسماندهای صنعتی و خطرناک به سایت 
مجاز در اصفهان منتقل می شود که برای آینده اصفهان خطرناک 
است و مشکالت زیست محیطی و سالمتی بسیاری برای مردم 
به همراه خواهد داشت. ازاین رو نیاز به ایجاد سایت های مجاز 
پسماندهای صنعتی در هر استان داریم تا مدیریت پسماند در 
استان ها انجام شود و این چالش مهم زیست محیطی در استان 

اصفهان کاهش یابد.
Áیکیدیگرازچالشهایزیســتمحیطی

استانراتوجهبهموضوعمحیطزیستطبیعی
وجانوریعنوانكردید،اصفهاندراینبخش

درمعرضخطراست؟
با توجه به اینکه مناطق حفاظت شده در استان اصفهان وجود دارد، 
این بخش نیز نیاز به توجه ویژه دارد. با توجه به شرایط اقلیمی 
منطقه و محیطی که در آن هستیم، باید از پوشش مناسب استفاده 

شود تا موجودات و گیاهان منطقه به شیوه صحیح حفظ شوند.
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محمدیوسفی شاتوری

 

فاطمه کاویانی

آگهی تغییرات شرکت سپاهان گستر نوین کسری شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 1921 و شناسه ملی 10980232641

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1۴۰1/۰۲/1۴ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : پگاه جنتی نیک به شماره ملی ۲3۰۰97۲۰77 به سمت بازرس اصلی و رؤیا خالق 
زاده به شماره ملی ۴۶5۰۴۰۲۰93 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری لنجان )1335۲۶۰(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خبازان زرین شهر و حومه به شماره ثبت 997 و 
شناسه ملی 10260013426

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1۴۰۰/۰8/13 و نامه شماره 
8199 مورخ 1۴۰۰/9/۲9 اداره تعاون لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و صورت های 
مالی سود و زیان منتهی به 99/1۲/3۰ به تصویب رسید. آخرین رقم سرمایه مبلغ ۲3319۰۲۰۰۰۰ 
ریال می باشد. عنایت اله خلیلی کدملی ۶۲۰978۲۶39 کدپستی8۴77133۲۴۰ و نادعلی رجبی 
کدملی 11۲95۴5377 کدپستی 85139۶3878 به عنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت 
یکسال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری لنجان )1335۲38(

تاسیس شرکت سهامی خاص زرین فلز اسپادانا درتاریخ 1401/03/18 به شماره ثبت 499 به شناسه ملی 14011219829
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید پروفیل آهن و فرم دهی فلزات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان دهاقان ، بخش مرکزی ، دهستان قمبوان ، روستا ناحیه صنعتی جمبزه، محله ندارد ، کوچه 
)فرعی دوم( ، کوچه )فرعی چهارم( ، پالک 7۰ ، طبقه همکف کدپستی 8۶3۴1۶55۴1 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی 
تعداد 1۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۰۲۰1 مورخ 1۴۰۰/1۲/۲۴ نزد بانک ملی شعبه طالخونچه مبارکه با کد 3۲۶۰ پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقای حمیدرضا رمضانی به شماره ملی 1۲9۲5388۴8 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد رضا رمضانی به شماره ملی 51۲9811۰۲1 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا رمضانی به شماره ملی 51۲99۲797۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نفیسه کشاورزیان به شماره ملی 51۲۰۰18۴83 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم ریحانه ماندیان به 
شماره ملی 5۴1995۲۶88 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهاقان )1335۲3۰(



 

i n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r
w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r۵ برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 

در سایت اصفهان امروز اسکن کنید
4374 شـــمــاره   | هجدهم  ســـال   |  1401 خرداد   26  | پنجشنبه 
شماره ارسـال پـیامک:30007446   | تلفن ارتـباط خوانندگان : 362937501

فرهنگ و هنر

قیمتبلیتسینماهایحوزه
هنریشناورمیشود

سیدعلی طباطبایی نژاد معاون پخش و اکران حوزه هنری از 
اجرای طرح قیمت گذاری شناور بلیت در زنجیره سینماهای 

بهمن سبز خبر داد.
سیدعلی طباطبایی نژاد معاون پخش و اکران حوزه هنری 
در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح قیمت گذاری شناور 
در زنجیره سینماهای بهمن سبز به صورت آزمایشی خبر 

داد.
او تاکید کرد: قیمت گذاری شناور بلیط فیلم های سینمایی، 
موضوعی متداول در اغلب زنجیره سینماهای جهان است 
که در روش های سنتی مدیریت فرهنگی و هنری در ایران 
در نظر گرفته نشده است. ما با شناسایی و تحلیل روش های 
متداول قیمت گذاری محصوالت فرهنگی در جهان، در 

تالشیم تا به نسخه ای بومی برای این کار دست یابیم.
مدیر پخش بهمن سبز با اشاره به استفاده از روش های 
نوین مدیریت برای رسیدن به حالت بهینه فروش گفت: 
در  تعیین کننده  هفتگانه  عوامل  از  یکی  قیمت گذاری 
تحلیل های سینمای دنیاست که می تواند در حجم استقبال 
مخاطبان از محصول و سود نهایی فروش تاثیرگذار باشد. 
قیمت هر محصول باید با توجه به ارزش پیشنهادی به 

مشتریان تعیین شود.
طباطبایی نژاد اضافه کرد: نگاه سنتی به قیمت گذاری و 
تعیین نرخ ثابت یا انجام حرکت های هیجانی مثل نیم بها 
کردن بلیط همه فیلم ها در تمام سینماها، نتیجه ای جز 
ضربه زدن به اقتصاد سینما و فرهنگ کشور در پی نخواهد 
بلند  مدیریت  برای  درستی  روش  نسخه ها  این  داشت. 
مدت نیستند و تنها تاثیر مقطعی و حتی مخرب به ویژه در 

افتتاحیه اکران فیلم ها خواهند داشت.
او گفت: ما با بررسی روند فروش در حدود 15۰ سالن 
سینمایی حوزه هنری در طول یک بازه معین بعد از کرونا 
در تالشیم به برنامه ای جامع برای قیمت گذاری سانس های 
سینما برسیم. این طرح به صورت آزمایشی برای فیلم 
»هناس« در سینماهای بهمن سبز اجرا خواهد شد تا با 
بازخورد گرفتن از مرحله آزمایشی به نقطه ای مطلوب برسد.
مدیر پخش بهمن سبز افزود: روز نمایش، سانس، کیفیت 
سالن، هفته نمایش فیلم و … عواملی هستند که باید 
در قیمت گذاری شناور سانس های سینماها مد نظر قرار 

بگیرند.
طباطبایی نژاد در پایان تاکید کرد: با اجرای فاز صفر این 
طرح و بهینه شدن طرح قیمت گذاری پویا می توان به 
نسخه ای جامع برای قیمت گذاری آثار در سینماهای سراسر 
کشور دست یافت که در صورت اجرایی شدن می تواند با 
افزایش استقبال مخاطبان از فیلم های سینمایی، چرخ های 

اقتصاد صنعت سینما را بیش از پیش به گردش درآورد.

سینما تئاتراصفهان

نمایشرودهدرازیهاییک
مردهدردرتاالرهنر

نمایش » روده درازی های یک مرده « به نویسندگی و 
کارگردانی هادی کیانی از 1 تا 31 تیر ماه 1۴۰1، ساعت 
صحنه  روی  هنر  جهان/تاالر  نقش  سالن  در   ،۲۰:3۰

می رود.
نمایشی شهرداری  هنرهای  تخصصی  دفتر  گزارش  به 
اصفهان)تاالر هنر( نمایش»روده درازی های یک مرده«  
تولید گروه نمایش آیینه منتخب دریافت پنج تندیس در 
بخش کارگردانی، نویسندگی، بازیگر مرد، بهترین طراحی 
فضا و لباس از چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
شهرداری  نمایشی  هنرهای  تخصصی  دفتر  حمایت  با 
اصفهان)تاالر هنر( از 1 تا 31 تیر ماه 1۴۰1، ساعت ۲۰:3۰ 
در سالن نقش جهان، تاالر هنر به روی صحنه خواهد 
رفت شایان ذکر است  عالقمندان می توانند به صورت 
اینترنتی با مراجعه به سایت گیشه 8 اقدام به تهیه بلیط 

این نمایش نمایند. 
آنچه می خوانید مشروح گفت وگوی امور ارتباطات دفتر 
تخصصی هنرهای نمایشی شهرداری اصفهان/ تاالر هنر  
با هادی کیانی، کارگردان نمایش »روده درازی های یک 

مرده« است
هادی کیانی در این مصاحبه بیان داشت: کاری که روی 
بدیل  بی  کاراکتر  از  است  اقتباسی  رفت  خواهد  صحنه 
مالنصرالدین در ژانر کمدی اجتماعی با موضوع »وفای 

به عهد« که از آیه 3۴ سوره اسراء وام گرفته شده است.
وی در خصوص جزئیات این اثر اظهار داشت: در شیوه 
ی اجرا و طراحی کار این اثر از تکنیک های نمایش های 
سنتی از تعزیه گرفته تا شبیه خوانی، نقالی، سیاه بازی، 
معرکه گیری، االغ سواری و.... همراه با ترکیب متدهای 
روز تئاتر دنیا با تکنیک های نمایش های سنتی ایرانی بهره 

گرفته شده است. 
کارگردان نمایش روده درازی های یک مرده هدف خود از 
اجرای این نمایش را تزریق شادابی و نشاط به خانواده ها با 
استفاده از لطایف مالنصرالدین عنوان کرد و اظهار نمود که 
در طول نمایش شخصیت اصلی)مال نصر الدین( پس از 
مرگ به دنیا بازمی گردد تا طی یک سال مردم را بخنداند.

اثر عنوان  اجرای  زمان  به  مدت  اشاره  با  ادامه  در  وی 
کرد این نمایش هفتاد و پنج دقیقه ای خروجی یک کار 
پژوهشی است نوشته خودم تحت عنوان کتاب »اقتباس 
نمایشی کمیک از لطایف مالنصرالدین« که اولین بار در 
کنار اجرای این اثر در چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر در تهران سالن مشاهیر تئاتر شهر  با حضور اساتید 
هنرهای نمایشی هچون دکتر اردشیر صالح پور، آتش تقی 
پور ،دکتر حسن ذوالفقاری ، دکتر نجاری ، دکتر روزبهانی 

، استاد عبدالرضا فرید زاده و ...رونمایی شد .

فیلم سینمایی »پسران دریا« ساخته افشین هاشمی و 
محصول بنیاد فارابی پس از نزدیک به یک هفته اکران 
در سینماهای کشور تنها ۶ میلیون تومان فروش داشته تا 

به عنوان فاجعه اکران در سال ۱۴۰۱ معرفی شود.
درحالی که سینمای کشور از ابتدای سال ۱۴۰۱ با افت 
تهیه کنندگان  از  بسیاری  بوده  روبرو  محسوس مخاطبان 
همچنان به اضافه شدن به چرخه اکران دارند، آثاری که 
پشت سر هم به صف اکران اضافه شده و علنا فیلمسوزی در 

قرن جدید را آغاز می کنند.
فیلم سینمایی پسران دریا از افشین هاشمی شروعی 
ناامیدکننده داشته است، این فیلم از چهارشنبه هفته گذشته 
اکران شده و تنها 9۰۰ هزار تومان فروخته است، این یعنی 
که این فیلم تا امروز کمتر از ۴۰ نفر مخاطب داشته است، 
اتفاقی که در سینمای کشور به عنوان اتفاقی نادر یاد می شود.

که  داده  نشان  هم  پیش تر  هاشمی  افشین  البته 
به طورمعمول فیلم هایش ازلحاظ گیشه آینده خوبی را تجربه 
نمی کنند، از سویی منتقدان داخلی هم در اکثریت مواقع 
آثار وی را متوسط و بیشتر تلویزیونی می دانند. بااین وجود 
مشخص نیست که چگونه این کارگردان می تواند بازهم 

فیلم ساخته و در اکران شکست بخورد.
مونا فرجاد، افشین هاشمی، مهنوش شیخی از بازیگران 
اصلی این فیلم هستند. خالصه فیلم: این فیلم دو اپیزود دارد 
و داستان یک بخش آن در شمال و یک بخش در جنوب 

کشور اتفاق می افتد.

از  نوجوان  دو  کنار  در  فرجاد  مونا  دریا«  »پسران  در 
شمال و جنوب کشور به نام های یاسین حبیب پور و منیب 
امیرعبدالهیان، مهنوش شیخی،  پیام  بزرگ زاده به همراه 
حسن خلدون، علی بحری، آیسان حّداد و افشین هاشمی 

بازی کرده اند.
است  هاشمی  افشین  فیلم  ششمین  دریا«،  »پسران 

که با همکاری حسین جامی و تهیه کنندگی بهروز نشان 
ساخته شده و بنیاد سینمایی فارابی در ساخت آن مشارکت 

داشته است و پخش آن را نمایش گستران برعهده دارد.
»پسران دریا« پیش ازاین در بخش پانورامای جشنواره  
اسپکتروم  بخش  هلند،  سینه کید  جشنواره  شانگهای، 
کودک  بخش  و  هند  چنای  جشنواره  در  ایران  سینمای 

جشنواره داکای بنگالدش به نمایش درآمده است. همچنین 
)افشین هاشمی،  فیلمنامه  بهترین  پروانه زرین  فیلم  این 
حسین قاسمی جامی(، بهترین فیلم )بهروز نشان( و بهترین 
در سی  و چهارمین  را  )یاسین حبیب پور(  نوجوان  بازیگر 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را دریافت 
کرده و کاندیدای پروانه زرین بهترین کارگردانی بوده است.

 شکست فیلم برگزیده جشنواره
 فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان در گیشه

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 168 فرعی از 182- اصلی واقع 
دروستای ابیازن جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز

977- 1- شماره نامه: 1۴۰185۶۰۲۰33۰۰۰875 چون تمامی ششدانگ یکباب حصار و 
طویله مخروبه پالک ثبتی 1۶8 فرعی از 18۲ اصلی واقع در روستای ابیازن جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد خدادادی ابیازنی فرزند 
سلطانعلی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1۴۰1/۰5/۰۴ ساعت 1۰ صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار:1۴۰1/۰3/۲۶ رحمت اله شاهدی- سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 

133517۰/م الف
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
791-1- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1 – رای شماره 139۴9- 1۴۰۰/11/۲۰ هیات سوم آقای امیر حسن جاللی عاشق 
آبادی به شناسنامه شماره ۲9 کدملی 1۲9۰۶۰۶587 صادره اصفهان فرزند عباس در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶5/۰8 متر مربع از پالک شماره ۶5 اصلی اصلی 
واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی سید 
حسین حسینی عاشق آبادی طبق سند انتقالی 55۲1 مورخ 135۰/۰1/18 دفتر خانه 91 

اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/۰3/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/۰3/۲۶ شهریاری- 

رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان 13۲7939/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیات  مورخ 1۴۰1/۲/17  شماره 1۴۰1۶۰3۰۲۰۰7۰۰۰583  رای  برابر   -1 -7۶۴
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره 
شمسی فالورجانی فرزند سعیداله بشماره شناسنامه 15 و کدملی 111۰7397۶1 صادره از 
فالورجان در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 9۲/7۶ متر مربع 
پالک ۴13 اصلی واقع در ششدربلندی فالورجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای رضا شجاع فرزند محمدتقی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/۰3/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/۰3/۲۶ محمدعلی 

ناظمی اشنی- رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان 13۲۶197/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیات  مورخ 1۴۰1/۲/۲9  شماره 1۴۰1۶۰3۰۲۰۰7۰۰۰77۲  رای  برابر   -1 -789
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالعظیم 

طاهری قهدریجانی فرزند رحمت اهلل بشماره شناسنامه 917۴ و کدملی 111۰۲5۴8۶5 
صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195/1۴ متر مربع پالک 3۴۰ 
فرعی از 387 اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حاجی 

پور عسگری و حمیده شفیع زاده محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/۰3/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/۰3/۲۶ محمدعلی 

ناظمی اشنی- رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان 13۲۶۶۴۰/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اول  هیات  مورخ 1۴۰1/۲/18  شماره 1۴۰1۶۰3۰۲۰۰7۰۰۰588  رای  برابر   -1 -79۴
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نبی اله 
گشتیل فرزند جمعه بشماره شناسنامه 388۰ و کدملی 5559۰۴8۶۲3 صادره از کوهرنگ 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 9۶/87 متر مربع پالک ۴11 اصلی واقع در شرودان 

فالورجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای مهدی کیانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/۰3/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/۰3/۲۶ محمدعلی 

ناظمی اشنی- رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان 13۲۶۴88/م الف

تاسیس شرکت سهامی خاص نواندیشان یکتا نام درتاریخ 
1401/03/23 به شماره ثبت 71258 به شناسه ملی 

14011240600
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت : ارائه خدمات تخصصی در زمینه فناوری اطالعات و 
ارتباطات شامل شبکه، نرم افزار، سخت افزار، ایمنی اطالعات سامانه های رایانه ای، 
مراکز داده، انتقال داده و بانک های اطالعاتی، ارائه راهکارهای جامع برای امن سازی 
در همه حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات، انجام پروژه های مرتبط، ارائه مشاوره 
تخصصی طراحی پیاده سازی و تولید تجهیزات و ملزومات مرتبط، راه اندازی و نگهداری 
سیستم ها و مشاوره و نظارت بر انجام پروژه ها، انجام امور مرتبط با فناوری اطالعات و 
ارتباطات )به استثنای هر گونه فعالیت فرهنگی و تولید در زمینه ی بسته های نرم افزاری 
فرهنگی چند رسانه ای دیجیتال نشر دیجیتال از قبیل سی دی، دی وی دی، بلوری و 
مانند آنها، رسانه های برخط شامل هر شکل ارسال و انتشار پیام یا محتوای سمعی بصری 
و متنی دیجیتال( و همچنین تجهیزات ماشین آالت و نرم افزارهای مخصوص فعالیت 
های یادشده و تولید محصوالت مرتبط، طراحی و پیاده سازی سامانه های )  SOCمرکز 
عملیات امن داده هاISMS ISMS (: سیستم مدیریت امنیت اطالعات رایانه ای ) و 
عرضه خدمات مرتبط با طراحی مشاوره و پیاده سازی استاندارد های طراحی و اجرای 
معماری امن شبکه های مجازی سازی و مراکز داده، انجام آزمون نفوذپذیری در الیه 
های مختلف شبکه طراحی و راه اندازی و عرضه مراکز پاسخگویی به رخدادهای رایانه 
ای )CERT : مرکز امداد امنیت رایانه ای( ارائه خدمات و تجزیه و تحلیل در رخدادها 
ارائه خدمات بازیابی اطالعات رایانه ای و نظارت اجرای پروژه های انفورماتیک تولید و 
پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری )به استثنای نرم افزار های فرهنگی اجرای طرح 
های جامع فناوری اطالعات شامل: تحلیل، طراحی، تولید، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی 
راهکارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی، دولتی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای 
وابسته به دولت و بخش خصوصی، اجرا و نظارت فنی بر پروژه های مدیریتی، مشاوره 
و طراحی نظام های مدیریتی، اجرای سیستم های رایانه ای و پیاده سازی شبکه های 
نوین رایانه و تجهیزات جانبی رایانه ای انجام مطالعات راهبردی )استراتژیک و طرح های 
جامع، ایجاد پرتال های خدمات شبکه های اطالع رسانی، سرویس دهی الکترونیکی در 
بستر پرتال، ارائه خدمات شبکه ها، اطالع رسانی و سرویس دهی الکترونیکی در بستر 
پورتال، ارائه تمامی خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه، مطالعات امکان سنجی و توجیه 
پذیری فنی و اقتصادی طرحهای انفورماتیک، ارائه تمامی خدمات مربوط به مهندسی 
اینترنتی و پورتال، اجرا و توسعه پورتال های مبتنی بر تجارت الکترونیک غیر هرمی و 

غیر شبکه ای، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی، وزارتخانه ها، سازمانها 
و شرکتهای وابسته به دولت، بخش خصوصی و حق العملکاری، اخذ نمایندگی از شرکت 
های خارجی و ایجاد دفاتر نمایندگی در داخل کشور، اعطای نمایندگی به شرکت های 
داخلی و ایجاد شعب در داخل کشور، گشایش اعتبار ال سی برای شرکت، ساخت و تولید 
سیستم های الکترونیکی و تجهیزات ایمنی داده های سامانه های رایانه ای، مشاوره 
مهندسی و نظارت بر طرحها در زمینه موضوع فعالیت شرکت و همچنین بازرگانی، تولید، 
نگهداری فنی، صادرات و واردات و خرید و فروش تجهیزات ماشین آالت و نرم افزارهای 
مخصوص فعالیت های یاد شده، مشارکت در شرکتهای دیگر و شرکت در مناقصات و 
مزایده ها و نمایشگاه های مرتبط با موضوع شرکت و اخذ وام و تسهیالت صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله محدوده دانشگاه 
اصفهان ، دانشگاه اصفهان ، خیابان شهدای صفه ، خیابان دانشگاه اصفهان ، پالک ۰ 
، طبقه همکف کدپستی 817۴۶73۴۴1 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 1۰۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰۰ سهم آن با 
نام عادی مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰3۲۰۶ مورخ 
1۴۰1/۰3/۰9 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه اصفهان با کد 5۶95۴ پرداخت گردیده 
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سارا اختری به 
شماره ملی 118۰۰۰95۰9 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شادی 
کرباسیان به شماره ملی 1۲7۲۴7۲۴5۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
۲ سال آقای رسول جمالی دنبه به شماره ملی 1۲9۲8۶387۰ به سمت مدیرعامل به 
مدت ۲ سال خانم مینا کریمیان طالخونچه به شماره ملی 1۲9۲98518۶ به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضا مدیرعامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای امیر لطفی پور به شماره 
ملی 1۲71۶۴1879 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای مجتبی مهدوی 
به شماره ملی 1۲9۰3۶17۲1 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای اشکان حاج 
علی اکبری به شماره ملی 3۲۴13۶518۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )13353۶۰(

آگهی تغییرات شرکت فرتاک سپهر لیان سهامی خاص به شماره ثبت 
58018 و شناسه ملی 14006636100

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۴۰1/۰3/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله خلجا ، کوچه شادمان ، خیابان آیت اله طالقانی ، پالک -1۶۲ ، ساختمان الماس 
، طبقه دوم ، واحد ۲۰۲ کدپستی 81357۶1975 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )133۶3۴1(

تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس فوالد اسپادانا درتاریخ 
1401/03/19 به شماره ثبت 71215 به شناسه ملی 

14011223754
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور بازرگانی و خدماتی در زمینه 
آهن آالت ، انجام پروژه های ساختمانی و راهسازی و آپارتمان سازی ، صادرات 
و واردات کاالهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله رسالت ، کوچه توسکا ]138[ ، خیابان امام خمینی 
، پالک 1 ، مجتمع تجاری واداری مجتبی ، طبقه چهارم ، واحد 1۶ کدپستی 
8189133798 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال نقدی منقسم به 1۰۰۰۰ سهم 1۰۰۰۰ ریالی تعداد 1۰۰۰۰ سهم آن با 
نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
1۴۰11۶8۲51 مورخ 1۴۰1/۰۲/۲۴ نزد بانک صادرات شعبه بلوار آتشگاه با کد 

3۲۲۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زینب سلطانی رنانی به 
شماره ملی 1۲9۰۰8۶8۶9 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
خانم زهره چرمی به شماره ملی 1۲9۰5۲7571 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال خانم فرزانه رحیمی به شماره ملی 1۲9۰8۲57۰1 به 
سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان خانم آمنه کالهدوزان به شماره ملی 1۲9۲۲35578 
به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای مسلم بهرامیان رنانی به 
شماره ملی 1۲9318۴9۲۶ به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه 
کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل 
 ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

 اصفهان )1335۲35(

آگهی تغییرات شرکت یکتای زاینده رود شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 21113 و شناسه ملی 10260419689

 1۴۰۰/1۲/1۰ مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی دیانتی به شماره ملی 1817۲18913وزهرا دادخواه به 
شماره ملی 1۲8۲8۶۶۴۰۰ و نگار دیانتی به شماره ملی 1818555۴۶8 به عنوان مدیران 
برای مدت دو سال انتخاب و موسسه بهین تراز آریا به شناسه ملی 1۴۰1۰8۴8۲۰1 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا رنجبران به شماره ملی ۶۶۰9۶7۴159 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صاحبان امضاء مجاز : امضاء 
صورتجلسات مالی از جمله امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله قراردادها 
، عقود اسالمی ، خرید ، فروش ، رهن اموال شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و نائب 
رئیس هیت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اسناد تجاری ) چک ، سفته ، بروات( و 
انجام مکاتبات و امور اداری شرکت با امضاء مدیر عامل منفردًا و با مهر شرکت معتبر می 
باشد. روزنامه اصفهان امروز به عنوان روزنامه رسمی شرکت جهت ثبت اعالم می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1335۲78(

آیین معارفه علی تمنایی به عنوان سرپرست جدید اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با حضور مدیرکل دفتر 
هماهنگی امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 
شد.مهدی رمضانی در این آیین گفت: پیشینه فرهنگ و هنر 
اصفهان بسیار درخشان است و ظرفیت های بسیار خوبی در اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان وجود دارد که باید در 
سطح استان و کشور از آن استفاده شود. وی با تأکید بر لزوم 
هم افزایی و هم گرایی منابع انسانی اظهار داشت: برای تحقق 
اهداف عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت مردمی به 
اتحاد و همدلی نیاز است. رمضانی به سوابق سرپرست جدید اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره کرد و گفت: امیدوارم در دوران 
حضور ایشان شاهد بالندگی فرهنگ و هنر باشیم. وی با تأکید 
بر توجه ویژه به شهرستان ها تصریح کرد: یکی از موضوعات 
بسیار مهم حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد و خودجوش 
موردتوجه  است که همیشه  اسالمی  انقالب  فرهنگی جبهه 
رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( نیز بوده است. مدیرکل دفتر 
هماهنگی امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
ارشاد اسالمی  احکام وزیر فرهنگ و  به مفاد ۱۲ گانه  پایان 
برای مدیران کل استان ها اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم 
با همکاری و مشارکت همه بخش های مختلف اداره کل و با 

اهتمام جدی، اقدامات اجرایی برای پیاده سازی برنامه ها در ساختار 
برنامه ریزی صورت پذیرد.در ادامه علی تمنایی سرپرست اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: اعتماد به داخل 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی موضوع ارزشمندی است. وی 
به اهمیت کارکردگرایی در فعالیت ها اشاره کرد و افزود: با صداقت 
و تعامل با همکاران از همه ظرفیت ها برای رسیدن به اهداف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بهره خواهیم برد.گفتنی است 
با استعفای اصغر آذربایجانی،  علی تمنایی با حکم محمدمهدی 
اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان سرپرست اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان منصوب شد.

معرفیسرپرستجدیدادارهكلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان
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اقتصاد

کارآفرین برتر استان اصفهان:

رئیسجمهوریبهنظراتبخش
خصوصیتوجهكند

اصفهـان امـروز: کارآفریـن برتر 
اسـتان اصفهـان معتقـد اسـت، اگـر 
مطالبـات از طرف بخـش خصوصی 
شـود  اعـالم  دولـت  هیئـت  بـه 
آن  شـاهد  امـروز  اسـت.  اثربخـش 
هسـتیم همزمان با سـفر رئیس جمهوری به یک استان 
مسـئوالن اسـتانی فقط بـه ارائـه گزارش هـای مثبت و 
خـوب می پردازنـد و کمتـر مشـکالت مطرح می شـود.
بنـا به گفتـه مسـعود صرامی، اگـر بخـش خصوصی از 
رئیس جمهـوری مطالبه می کرد مشـکالت اقتصـادی را 
بـه نحو شایسـته بـه گـوش هیئت دولـت می رسـاند و 
بـرای آن راهکار ارائه می داد مسـئوالن ملـزم به رفع آن 

می شدند. مشـکالت 
او تصریـح کـرد: اولویـت اقتصـادی ایـن اسـت کـه 
مسـئوالن اجـازه بدهنـد تـا مـردم مشـکالت اقتصادی 
را برطرف کنند و آنگونه که شـاهد هسـتیم مشـکالت 
بهتـر رفع می شـود. امروزه برخی از مسـئوالن فعالیت ها 
را تنهـا بـه صورت نمایشـی انجـام می دهند و بسـیاری 
از مشـکالت را بـرای رئیس جمهـوری بـا یـک آرایـش 

خـاص خـوب جلـوه می دهند.
بنیان گـذار مجموعـه اصفهـان سیتی سـنتر تأکیـد کرد: 
الزم اسـت تـا فعاالن بخش خصوصـی رئیس جمهوری 
را مالقـات کننـد تا بتوانند مشـکالت خـود را با اعضای 
هیئت دولت مطرح سـازند تا بسـیاری از مشـکالت رفع 
شـود. بـرای ارائـه مشـکالت اصفهـان به هیئـت دولت 
بایـد یک دفتـر دو هزار صفحـه ای بردارید و مشـکالت 

را در آن بنویسید.
او افـزود: در رابطـه بـا توسـعه صـادرات اگـر مسـئولین 
دولتـی کمـک نکننـد ایـن مشـکل نیـز رفع می شـود. 
زمانیکـه دولـت بـرای توسـعه صـادرات گام برداشـت، 
مشـکالت بیشـتر شـده و صادرکننـدگان در جهت رفع 
این مشـکالت تـالش می کنند. اگـر مسـئوالن در این 

امـر دخیـل نبودنـد مشـکالت حل می شـد.
صرامـی خاطرنشـان کـرد: اگـر به بنـده به عنـوان یک 
فعال اقتصادی فرصت دهند می توانم مشـکل زاینده رود 
و قطعـی برق و بیـکاری را در حد خودم برطرف می کنم. 
فعـاالن اقتصـادی می توانند مشـکالت را برطرف کنند، 
امـا امـروزه 99 درصـد از زمـان فعـاالن اقتصـادی بـه 
دنبـال رفـع مشـکالتی اسـت کـه مسـئوالن ایجـاد 
کرده انـد. اگر بخواهیم به فکر اقتصاد باشـیم الزم اسـت 
رئیس جمهـوری در فـرودگاه اصفهـان به جای دیـدار با 
مسـئوالن بـا کارآفرینـان روبـه رو شـوند و از نزدیـک با 

مشـکالت آن ها آشـنا شوند.

دبیر انجمن کارفرمایان نساجی استان اصفهان:

صنعتنساجیاصفهاننیازمند
حمایتدولتاست

نساجی  صنعت  امروز:  اصفهان 
از مهم ترین صنایع بزرگ  جزو یکی 
این  استان اصفهان شناخته می شود. 
در  همواره  تاکنون  دیرباز  از  صنعت 
میزان اشتغال و ارزآوری برای استان 
امروزه  صنعت  این  در  اما  است؛  داشته  بسزایی  نقش 
مشکالتی وجود دارد که عوامل مختلفی در شکل گیری 
این مشکالت اثرگذار بوده اند. اکنون باید دید با توجه به 
سفر ریاست جمهوری به استان تا چه حد به مشکالت و 
مطالبات بخش نساجی اهمیت داده می شود؟ فعاالن این 
صنعت مطالباتی از هیئت دولت دارند که توجه و پیگیری 
این مطالبات می تواند بسیاری از مشکالت این بخش را 
برطرف کند و منجر به توسعه و جهش تولید در صنعت 

نساجی استان اصفهان شود.   
دبیر انجمن کارفرمایان نساجی استان اصفهان، علت وجود 
مشکالت در حوزه اقتصاد را اینگونه بیان می کند، »کار دست 
کاردان نیست. اگر بخواهیم برای بخش صنعت یک مدیر را 
انتخاب کنیم باید این کار با مشورت اتاق بازرگانی، انجمن 
مدیران صنایع و فعاالن اقتصادی انجام گیرد تا فردی شایسته 

و آشنا با تمام مسائل اقتصادی انتخاب شود.«
مظفر چلمقانی معتقد است »با توجه به ظرفیت تولیدی باال 
استان اصفهان در صنعت نساجی و تولید 7۰ درصد پلی استر 
کشور، تولید بیش از  5۰ درصد از نخ کشور،  تولید 75 تا 8۰ 
درصد از فرش ماشینی در اصفهان این انتظار وجود دارد که 
همزمان با سفر هیئت دولت به استان، اتخاذ هر تصمیمی در 
ارتباط با صنعت نساجی با هماهنگی استاندار اصفهان انجام 
گیرد.« بنا به گفته دبیر انجمن کارفرمایان نساجی استان 
اصفهان، تاکنون زمین شهرک پوشاک در نظر گرفته شده 
است و هیئت مدیره آن مجموعه مشخص شده است، اما 
برای یکسری مشکالت زیست محیطی آن منطقه نیاز به 
مصوبه های هیئت دولت است.یک فعال بازار نخ و الیاف ایران 
و عضو انجمن کارفرمایان نساجی استان اصفهان نیز در ارتباط 
با مطالبات خود از هیئت دولت  اظهار می کند »برای اصفهان 
مدیرانی را باید در نظر بگیرند که عالوه بر بومی بودن مطابق 
با سطح کیفیت و کارایی همان شهر فعالیت کنند، به طور 
مثال اگر اقتصاد یک شهری وابسته به صنعت خاصی بود 
مثل کشاورزی؛ مدیر فعال و پویا و آگاه از مسائل کشاورزی را 
انتخاب کنند.« عباس ناظمی با اشاره به اینکه  5۰ تا ۶۰ درصد 
از تولیدات صنعت نساجی کشور به استان اصفهان اختصاص 
دارد، بیان می کند، اجرای برخی از قوانین مختلف اضافه در 
سیستم اداری باعث شده تا مسیر تولید دشوار شود. به همین 
منظور الزم است تا مسئوالن روان سازی امور اقتصادی را 
در اولویت کار خود قرار دهند. اگر حمایت هایی در زمینه های 
افزایش  به  می توان  بگیرد  دولتی صورت  امور  روان سازی 

اشتغال برای کل کشور امید داشت. 

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان:

مهمتریناولویتاصفهان
موضوعزایندهروداست

اصفهان امـروز: اسـتان اصفهان 
همـواره به عنوان یکـی از قطب های 
اقتصـادی و صنعتـی مهـم کشـور 
مطـرح بـوده اسـت؛ امـا همـواره این 
اسـتان با مشـکالت اقتصادی روبه رو 
بـوده و از ایـن رو می طلبد تا با سـفر هیئت دولت به اسـتان 
اصفهـان این مشـکالت پیگیری شـود و اقدامات اساسـی 
در جهـت رفـع آن انجـام گیـرد تا شـاهد جهـش تولید در 

اصفهان باشـیم.
رئیـس خانـه صنعـت و معـدن اسـتان اصفهـان معتقـد 
اسـت؛ مهم تریـن اولویتـی کـه بـا سـفر رئیس جمهـوری 
بایـد پیگیـری شـود موضـوع آب اسـت. در حـال حاضـر 
از مشـکالت اسـتان اصفهـان در زمینه هـای  بسـیاری 
کشـاورزی، صنعـت و محیـط زیسـت از کم آبـی نشـأت 
گرفتـه اسـت بـه همین دلیـل می طلبد تـا مشـکل آب را 
بـه طور جد پیگیری کنیـم و مطمئنا در این ارتبـاط باید از 

رئیس جمهـوری سـهم آب را مطالبـه کـرد.
سـیدعبد الوهاب سـهل آبادی اظهار کرد: اسـتان اصفهان 
همـواره به عنوان یکـی از قطب های اقتصـادی و صنعتی 
مهم کشـور بـه ویـژه در بخش هـای صنایـع و تجهیزات 
فلـزی، فـوالدی، معـادن، صنعـت گردشـگری مطـرح و 
ازجایـگاه و توانمنـدی باالیـی در ایـن عرصه ها برخـوردار 
اسـت بـه همیـن منظور بایـد دولتمـردان نگاه ویـژه ای به 
این اسـتان داشـته باشـند.او با اشـاره بـه اینکـه نزدیک 9 
هـزار واحـد صنعتـی در اصفهـان وجـود دارد، بیـان کـرد: 
مسـائل مربوط بـه بخش صنعت بایـد روان تر و شـفاف تر 
پیگیـری شـود و در خیلـی از مسـائل مربـوط بـه صنعت 
بایـد تفویـض اختیـار بـه اسـتان واگذار شـود. بـا توجه به 
جایـگاه ویـژه اسـتان در کشـور الزم اسـت تـا اختیـارات 
اسـتاندار در حـوزه اقتصـاد افزایـش یابـد تا بـرای پیگیری 
هـر مسـئله کوچـک نیازمنـد پیگیـری از طـرف تهـران 
نباشـیم.رئیس خانـه صنعـت و معـدن اسـتان اصفهـان 
تصریـح کـرد: مشـکالت کارآفرینـان بـا بانـک مرکزی، 
میـزان سـقف تسـهیالت بانک هـا بـه مراکـز تولیـدی از 
جملـه مسـائل دیگری هسـتند کـه باید نـگاه ویـژه ای از 
سـمت دولـت صـورت گیـرد.او با بیـان اینکـه در اصفهان 
اولیـن پـارک علمـی فنـاوری و تحقیقاتـی احـداث شـده 
اسـت، اظهـار داشـت: در سـال جاری مقام معظـم رهبری 
بـر مبحـث دانـش بنیان ها تأکید داشـتند و به اعتقـاد بنده 
توانمندی بسـیار خوبی در این زمینه در اسـتان وجـود دارد. 
بـه همین منظور بایـد از این توانمندی به درسـتی به ویژه 
در حوزه محیط زیسـت اسـتفاده شـود. ما امروز مشـکالت 
بسـیاری در حوزه محیط زیسـت داریم و استفاده از ظرفیت 
شـرکت های دانـش بنیـان در ایـن زمینـه مطمئنـا گامی 

موثـری در جهـت حـل مشـکالت خواهـد بود.

جعفر ذره بینی:

زاینده رود بر تمامی 
بخش های اقتصادی 

اصفهان تاثیرگذار است
اصفهان امروز: یک فعال اقتصادی 
صنعت  بخش  در  ساله  سابقه ۶۰  با 
همواره  اصفهان  استان  است،  معتقد 
در صادرات جزو استان های پیشرو در 
کشور بوده و سهم تولید ناخالص ملی 
این استان نزدیک 1۴ درصد است. این درصد از تولید نشان 
می دهد که مدیران الیقی در بخش های خصوصی آن مشغول 
فعالیت هستند. جعفر ذره بینی با اشاره به اینکه استان اصفهان 
از جزء استان های سرآمد کشور شناخته می شود، بیان کرد: این 
استان در بین استان های کشور بیشترین شهید را در دوران 
دفاع مقدس تقدیم انقالب کرده است و همواره سهم بسزایی 
در اقتصاد کشور داشته است به همین منظور دولت باید توجه 

ویژه ای به این استان داشته باشد.
او با بیان اینکه آب رودخانه زاینده رود بخش های مختلف 
اقتصادی، گردشگری، محیط زیست و کشاورزی را تحت تأثیر 
خود قرار داده است، اذعان کرد: در سال های گذشته سهم آب 
این رودخانه به طور کامل داده نشد و این استان به مقدار کافی 
از سهم آب خود برخوردار نیست به همین خاطر دولت باید 
اهتمام ویژه ای به این مسئله برای دریافت حق آبه زاینده رود 
مشکالت  خصوص  در  اقتصادی  فعال  باشد.این  داشته 
بخش صنعت اصفهان اظهار داشت: صنعت اصفهان نیازمند 
برنامه ریزی مدون برای آینده است. در حال حاضر صنعتگران 
با این شرایط نامطلوب اقتصادی پیش بینی درستی از آینده 
فعالیت خود ندارند و از وضعیت قیمت ها یک هفته آینده پیش 
روی خود خبر ندارند به همین منظور نمی توانند برنامه ریزی 
دقیقی بر روی فعالیت تولیدی خود انجام دهند.او ادامه داد: 
امروزه کشورهایی که به دنبال توسعه پایدار هستند برنامه ریزی 
دقیقی از آینده اقتصادی خود دارند و برای آن برنامه ریزی 
اقتصاد خود  به همین دلیل در  انجام می دهند  را  مناسبی 
پیشرفت می کنند، اما تولیدکننده ما خبر ندارد که قرار است چه 
اتفاقی بیفتد و بدین منظور نیازمند بازنگری در سیاست های 
اقتصادی دولت هستیم.به گفته ذره بینی، در استان اصفهان 
ظرفیت نیروی انسانی و تولیدی منحصر به فردی وجود دارد 
که می توان با بهره گیری از آن ها اتفاقات بزرگ اقتصادی را 
در کشور رقم زد اما الزمه آن ثبات قیمت در بازار است تا 
کارآفرینان بتوانند به افزایش تولید و صادرات فکر کنند. او 
خاطرنشان کرد: تا زمانی که صندلی های دولتی به دست 
اشخاص متخصص در آن نهاد قرار نگیرد ما دچار آشفتگی 
و تزلزل در اقتصاد خود هستیم. اقتصاد ما برای پیشرفت خود 
نیازمند بهره گیری ازظرفیت شرکت های دانش بنیان است تا 
بدینوسیله بتوان جوانان متخصص را به اقتصاد وارد ساخت و 

صنعت را به روز کرد.

كارآفرینان كارآفرینان

زاینده رود چند سالی است با مشکالتی 
روبرو شده و این موضوع وضعیت وخیمی 
برای اصفهان ایجاد کرده است. زاینده رود 
یک رودخانه دائمی است اما به دلیل مسائل 
مختلفی که شاید بتوان مهم ترین آن ها را 
عدم  رودخانه،  از  بی رویه  برداشت های 
مدیریت یکپارچه حوضه، بی برنامگی  برای احیای زاینده رود و 
عمل نکردن به وعده ها در خصوص این رودخانه دانست با 
مشکالتی روبرو شده که نیاز است هرچه زودتر تدابیری اساسی 
برای این رفع مشکالت زاینده رود و احیای دائمی شریان حیاتی 
فالت مرکزی ایران اندیشید.واقعیت این است که در سالیان 
اخیر روسای جمهور مختلف هر کدام با قول های مختلف، رفع 
مشکالت زاینده رود را به مردم وعده دادند اما تاریخ نشان داد 
هیچ کدام به وعده های خود عمل نکردند.این بار اما موضوع 
متفاوت است، سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری 
فعلی ایران با انگیزه فراوان پا به میدان مدیریت کشور گذاشته 
و البته با حضور وی امید برای رفع مشکالت زاینده رود نیز 
زنده شد چراکه رئیسی از سال های گذشته در جریان مشکالت 
زنده رود بوده و در مقاطع مختلف نیز وعده هایی برای رفع 
مشکالت این رودخانه مهم داده است.حال که اصفهان به 
عنوان مقصد سفر استانی رئیس جمهوری میزبان هیات دولت 
است، مردم اصفهان انتظار دارند با اتخاذ تصمیمات و تدابیری 
ویژه به زودی شاهد احیای دائمی زاینده رود پر آب باشند.به نظر 
می رسد زمان شعار دادن و وعده به مردم گذشته و همه منتظر 
هستند تا نتایج سفر رئیس جمهوری را در خصوص احیای 
زاینده رود مشاهده کنند، در حقیقت اگر این سفر نتیجه ای 
جز احیای زاینده رود به همراه داشته باشد، نه تنها مشکلی از 
اصفهان حل نخواهد کرد بلکه امید مردم را هم ناامید می کند.

به وعده های دولت های قبل در خصوص  نگاهی  ادامه  در 
زاینده رود می اندازیم.  

 

احمدرضا منزه

بدعهدیادامهداردولتها

مهم ترین نیاز اصفهان
 احیای زاینده رود است

مصاحبه آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی در پایان سفر سه روزه به استان اصفهان که در ۱۳ 
خرداد ۱۳7۳ انجام شده است، می گوید: »تونل کوهرنگ خیلی طرح عظیمی است. حدود ۲۵۰ 
میلیون متر مکعب آب را از آن  طرف زاگرس به این  طرف می آورد. آبی که همیشه از اول تاریخ 
ایران هرز می رفته است. می دانیم این  طرف مناطق مرکزی ایران هر قطره اش باارزش است. 
اصوال یکی از کارهای مهم ما در آینده این خواهد بود که از مناطقی که آب زیادی دارند، از 
آن  طرف زاگرس و از جاهای دیگر، آب را به مناطق نیازمند من  جمله به منطقه مرکزی منتقل 
کنیم و به دنبال همین هم تصمیم گرفتیم خط لوله انتقال آب از زاینده رود به کاشان را اجرا کنیم 

که جزء آرزوهای این منطقه بود«.

حسن روحانی در جمع مردم اصفهان گفت: »زاینده  رود حق مسلم مردم است. دستور 
می دهم زاینده رود پر آب شود.«

روحانی در جمع ایثارگران و نخبگان استان اصفهان هم با اشاره به مشکل زاینده رود در 
شهر اصفهان، گفت: زاینده رود رودخانه تاریخی و تمدنی ایران است و از روزهای اولیه تشکیل 
دولت یازدهم در جلسات شورای آب تصویب شد که باید مشکالت آب کشور بویژه اصفهان و 
زاینده رود را هر چه سریع تر حل کنیم و بحمداهلل دولت برای حل این مشکل قدم های خوبی را 
برداشته است و ما شاهد این هستیم که طی ماه های گذشته بعد از مدت ها آب وارد زاینده رود 

شد و مقامات استانی مسئول باید وظیفه خود بدانند تا مشکل آب زاینده رود را حل کنند.

سید ابراهیم رئیسی چند روز قبل از رای گیری برای ریاست جمهوری در پیامی به مردم اصفهان گفت: بنده عالوه بر ظرفیت های این استان از مشکالتی که مردم عزیز 
اصفهانی با آن دست و پنجه نرم می کنند و گریبانگیر زندگی آنان شده است اطالع دارم و الحق که این گرفتاری ها و مشکالت، شایسته این خطه و در شأن این مردم فرهیخته 
نیست. مردم غیرتمند اصفهان و جوانان عزیز این استان بر گردن این انقالب حقوق بسیاری دارند که این حقوق محقق نشده است. متاسفانه اصفهان امروز از نامالیمات و 
نواقصی رنج می برد. کمبود منابع آب و بحران خاموش فرونشست خاک بر اثر خشکسالی، کشاورزان عزیز را نگران کرده است. بی توجهی به مصارف زیاد آب و آالیندگی 
باالی صنایع بزرگ، مردم را در رنج قرار داده است. بنده از مسئله خشکی زاینده رود، به عنوان نبض حیات و شادابی شهر اصفهان و همچنین نرسیدن آب کافی به کشاورزان 
مظلوم شرق اصفهان اطالع دارم. کشاورزان عزیزی که روزی بزرگ ترین پرداخت کننده زکات کشور بودند امروز به دلیل سوء مدیریت ها خود فقیر و نیازمند زکات شده اند! 
ما می دانیم که مشکل، نبود مدیران کاردان و انقالبی برای مدیریت بحران آب است، مسئله اصلی نبود دلسوزان و جوانان کارآمد و بومی در مسند مدیریت این استان است. 

بحران آب اصفهان باید با برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی یک بار برای همیشه حل شود.

سید محمد خاتمی گفته بود: »در دولت میرحسین موسوی پیشنهاد 
انتقال آب زاینده  رود به استان یزد را ارائه کردم که در آن مقطع برخی 
دوستان به دلیل اینکه انتقال آب زاینده  رود به یزد را از نظر اقتصادی 
مقرون به  صرفه نمی  دانستند، مخالفت کردند. در آن مقطع من تأکید کردم 
که باید مشخص شود آیا یزد در کشور باشد یا نه. پس از پیگیری  هایی 
اوایل دولت  در  ایجاد شد.  آقای هاشمی  در دولت  کار  این  مقدمات 
اینجانب، انتقال آب زاینده رود به یزد نهایی شد و این باعث افتخار من 

است که این اقدام در دولت من انجام شده است«.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در سفر به اصفهان 
افزود: باید این واقعیت را بپذیریم که ایران، کشوری خشک است و در 
صرفه جویی آب نباید ذره ای تردید داشت. وی اظهار کرد: صرفه جویی 
در آب باید تبدیل به یک فرهنگ شود زیرا این آب ارزش بسیار زیادی 
دارد. وی افزود: هنگامی که زاینده رود خشک شد بسیاری از مردم دچار 
گرفتاری و بیکاری شدند. وی با بیان اینکه در استان اصفهان، صنایعی که 
آب زیادی مصرف می کنند نباید ایجاد شود، افزود: باید به سمت استفاده 
از صنایعی رفت که آب زیادی مصرف نمی کند. وی با اشاره به لزوم رفع 
مشکالت زاینده رود تاکید کرد: باید به سمت توسعه صنایع دانش بنیان 

و متکی به فکر و اندیشه رفت و در کشور ما، این مهم جای کار دارد.

محمود احمدی نژاد در جریان سفر خود به چهارمحال و بختیاری و 
در جمع مردم شهرکرد گفت: »هر قدر و هر جور که نیاز هست، برای 
صنعت و کشاورزی از آب زاینده رود برداشت کنید! اولویت با شما و بعد 
استان های دیگر! «. این سخنان به  شدت بحران آب و رویارویی مردم 
در دو استان را دامن زد و کشور را در آستانه یک بحران امنیتی جدی 
قرار داد. البته احمدی نژاد قول هایی هم برای احیای زاینده رود داد که 

هیچ کدام عملی نشد.

حسن روحانی در سفر انتخاباتی خود به اصفهان خطاب به مردم این 
استان گفت: »در دولت یازدهم از خشکی دریاچه ارومیه جلوگیری شد 
و جان ۱۴ میلیون ایرانی نجات پیدا کرد و این بار نوبت زاینده رود است؛ 

اصفهان به زنده بودن زاینده رود زنده است«.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت با جدیت در تالش است تا 
مشکل زاینده رود را به هر نحو ممکن حل کند، تصریح کرد: به وزرای نیرو و جهاد 

کشاورزی دستور دادم که به سرعت برای حل این مشکل تدابیری بیاندیشند. 
محمد مخبر در گفتگویی تلفنی که از رسانه ملی پخش شد، ضمن قدردانی 
از بصیرت و وفاداری مردم غیور اصفهانی گفت: مردم اصفهان در دوران دفاع 
مقدس و همه مقاطع، وفادارانه در صحنه حضور داشته اند. وی با اشاره به اینکه 
خشکسالی تقریبا همه استان های کشور را درگیر کرده است، اظهار داشت: 
رئیس جمهوری ظرف یک ماه گذشته دو بار شورای عالی آب را برگزار کردند و 
در همین یک ماه شخصا مشکل زاینده رود را با جدیت دنبال و پیگیری کرده اند. 
وی گفت: شخصا در شرق اصفهان حضور داشته ام و از نزدیک در جریان وضعیت 
سخت کشاورزان و مردم این منطقه هستم و با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا به 

هر طریق ممکن مشکل را برطرف کنیم. 

حسن روحانی
اکبر هاشمی رفسنجانی

حسن روحانی

سید ابراهیم رئیسی

حسن روحانی

محمد مخبر

سید محمد خاتمی

اسحاق جهانگیری

محمود احمدی نژاد

 این حرف ها تنها بخشی از وعده های انجام نشده یا اقدامات مخرب دولت های گوناگون پیرامون زاینده رود به عنوان محور حیات اصفهان است. گرچه ده ها وعده و 
یا تصمیم های غیرکارشناسی دیگر در این سال ها بر دامنه مشکالت زاینده رود افزوده است. اکنون دیگر فرصت شعار نیست و اصفهان چشم انتظار عمل صادقانه 

به برنامه های دولت است.
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ورزش
منهایفوتبالخبركوتاه

نگرانیحاجصفی
برایسمتچپدفاعیتیم

ملی
کاپیتان تیم ملی ایران دغدغه پست تخصصی خود را برای 
 ۲۰۲۱-۲۲ فصل  در  موفق  پایان  یک  دارد.  جهانی  جام 
و قرار گرفتن در جمع برترین بازیکنان سال آ. ا. ک آتن 
شرایطی به وجود آورد تا احسان حاج صفی با شرایط نسبتا 
بهتری نسبت به اردوهای قبل دوباره در تمرینات تیم ملی 
حضور پیدا کند و در دیدار تدارکاتی مقابل تیم الجزایر هم 
به میدان برود. کاپیتان حال حاضر تیم ملی ایران  که در جام 
جهانی ۲۰۱۸ به عنوان مدافع چپ در ترکیب قرار می گرفت 
و نمایش درخشانی داشت، حاال در آستانه رقابت های ۲۰۲۲ 
نیز به دنبال تثبیت جایگاهش در جمع نفرات اصلی است ولی 
رقبای سرسختی دارد که البته هنوز هیچ کدام از این چپ پاها 
به صورت مطمئن نتوانسته اند خودی نشان بدهند. حاج صفی 
که در مرحله مقدماتی جام جهانی بیشتر در پست های هافبک 
دفاعی یا وینگر استفاده می شد، در مسابقه تدارکاتی مقابل 
الجزایر ۴۵ دقیقه در زمین بود و در ابتدای نیمه دوم تعویض 
شد که این مسئله، اتفاق مثبتی برای او نبود ولی بااین حال 
کاپیتان تیم ملی به خوبی شرایط موجود را درک کرده و بدون 
اعتراض از زمین بیرون رفت. این بازیکن که در فصل اخیر 
سوپر لیگ یونان دو گل به ثمر رساند و دو پاس گل داد، در 
نیمه دوم دیدار مقابل الجزایر با استرس و نگرانی از روی 
نیمکت کار را دنبال می کرد و حاال امیدوار است شرایط سمت 
چپ خط دفاعی تیم ملی تا شروع جام جهانی ۲۰۲۲ بهبود 
پیدا کند تا مثل چهار سال قبل، تبدیل به یکی از نقاط قوت 

تیم ملی شود.

گشایشهمایشزمینهای
چمنورزشیدراصفهان

دانشگاه  همکاری  با  سپاهان  مبارکه  فوالد  باشگاه 
صنعتی اصفهان همایشی برای به روزرسانی دانش نگهداری 
زمین های چمن برگزار کرده است. به گزارش روابط عمومی 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، صبح دیروز چهارشنبه بیست 
و پنجم خردادماه سال ۱۴۰۱ همایش تخصصی چمن های 
ورزشی در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد. محمد جازان 
مدیر واحد توسعه و فناوری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
در این خصوص گفت: »در ابتدای این همایش تخصصی 
محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و 
حمیدرضا صفوی معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان 
به ایراد سخن پرداختند.« جازان افزود: »در روز نخست این 
همایش دین گلسبی نماینده و مدرس یوفا و متخصص 
کریستینس  نیک  پروفسور  همچنین  و  چمن  زمین های 
استاد دانشگاه ایالتی آیوا امریکا، دکتر محسن کافی استاد 
دانشگاه تهران و متخصص زمین های چمن ورزشی، دکتر 
علی نیکبخت دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصص 
زمین های چمن ورزشی و دکتر مجتبی بابایی استادیار دانشگاه 
صنعتی اصفهان و متخصص آسیب شناسی ورزشی و حرکات 
اصالحی سخنرانی خواهند کرد.« گفتنی است این همایش به 
همت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و دانشگاه صنعتی اصفهان 
با شرکت 9۰ نفر از متخصصان چمن های ورزشی از سراسر 

کشور به مدت دو روز در اصفهان در حال برگزاری است.

كاپیتانذوبآهندوساله
بست

مسعود ابراهیم زاده با امضای قرارداد دوساله، در ذوب آهن 
محسوب  ذوب آهن  کاپیتان  که  ابراهیم زاده  شد.  ماندنی 
با  را  قراردادش  تارتار  مهدی  مثبت  ازنظر  پس  می شود، 
ذوب آهن تمدید کرد. این مدافع چپ ۳۳ ساله سابقه چهار 
پایان  تا  احتماال  حاال  و  دارد  را  ذوب آهن  در  سال حضور 
فوتبالش در این تیم خواهد ماند. او سومین بازیکن تمدیدی 

ذوب آهن در فصل جاری است.

دولتبایدبهرقمقرارداد
بازیکنانورودكند

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه فرهنگی 
ورزشی ذوب آهن اصفهان تامین منابع مالی، افسارگسیختگی 
قرارداد بازیکنان فوتبال و تغییر قوانین مالیاتی را سه چالش 
چالش ها  این  گفت:  و  دانست  ورزشی  باشگاه های  اصلی 
باعث می شود که تولیدکنندگان عرصه تولید را بر ورزش 
محمدمهدی  بیایند.  آن  به سمت  کمتر  و  داده  ارجحیت 
رمضانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مطالبه و چالش های 
جامعه ورزشی اصفهان در آستانه سفر رئیس جمهور به استان 
اصفهان، اظهار کرد: یکی از مشکالت اصلی باشگاه ها تامین 
منابع مالی موردنیاز است. نبود منابع مالی کافی با توجه به 
شرایط اقتصادی فعلی یکی از مشکالت اساسی باشگاه ها 
و حامیان مالی و تولیدکنندگانی است که هدف اصلی شان 
تولید و حضور در خط تولید کشور است و قاعدتا ورزش 
اولویت های بعدی آن ها است. وی ادامه داد: با شرایط موجود 
حامیان مالی با توجه به روند مهارنشدنی قیمت بازیکنان، 
تجهیزات و زیرساخت ها باید مبالغ بیشتری را پرداخت کنند 
که همین امر کار را بسیار سخت کرده است تا جایی که 
برخی حامیان باشگاه ها را دچار تردید در سرمایه گذاری بیشتر 
قرارداد  افسارگسیختگی  رمضانی  است.  کرده  ورزش  در 
بازیکنان فوتبال را دومین دغدغه مهم باشگاه های ورزشی 
اعالم کرد و افزود: قیمت  بازیکنان بسیار نجومی است و 
باعث شده بعضی از باشگاه ها به سمت جذب و عقد قرارداد 
با بازیکنان خارجی بروند، زیرا قیمت آن ها با توجه به کیفیت 
مشابه در مسابقات ارزان تر است. وی اضافه کرد: همین 
مسئله مشکالت بسیار زیادی برای کشور ایجاد خواهد کرد، 
ازجمله خارج شدن منابع ارزی و دالر از کشور. همچنین 
باعث عدم توجه به بازیکنان سازی و پرورش استعدادها 

خواهد شد. 

امتیازتیمفوتسالسپاهان
واگذارمیشود

فوتسال  تیم  امتیاز  می رسد  خبر  سپاهان  باشگاه  از 
این باشگاه در حال واگذاری است. اردیبهشت ماه امسال 
بود که هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تصمیم 
گرفت این باشگاه در رشته فوتسال تیم داری نکند. پس از 
انصراف این باشگاه از ادامه حضور در لیگ برتر فوتسال 
بحث واگذاری امتیاز تیم فوتسال سپاهان همواره در بین 
اهالی این ورزش مطرح بوده است. ظاهرا باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان از هیئت فوتبال استان اصفهان درخواست 
استان اصفهان قصد  کرده درصورتی که مجموعه ای در 
خرید امتیاز این تیم را دارد، این مجموعه به باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان معرفی شود. شنیده ها حاکی از این است 
که پیشنهادی از درون استان اصفهان برای خرید امتیاز تیم 
فوتسال سپاهان به این باشگاه نرسیده است و اصفهانی ها 
پس از بررسی پیشنهادهای دیگر در حال مذاکره برای 
واگذاری امتیاز تیم فوتسال خود با یک مجموعه خارج از 
استان هستند. در روز های گذشته شایعاتی مبنی بر انتقال 
از تیم های کاشانی  امتیاز تیم فوتسال سپاهان به یکی 
مطرح شده بود که با توجه به اتفاقات اخیر مشخص شده 
خبر انتقال تیم فوتسال سپاهان به کاشان در حد گمانه زنی 

رسانه ای بوده است.

امیدواریسرمربیاصفهانی
تیمملیهندبالساحلی

نوجوانان  ساحلی  هندبال  تیم  اصفهانی  سرمربی 
و  برتر  تیم  چهار  جمع  به  تیمش  دارد  باور  کشورمان 
پایانی رقابت های قهرمانی جهان صعود می کند. مهدی 
قشقایی راد با ابراز خرسندی از کسب دو پیروزی در روز 
نخست رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی جهان اظهار 
داشت: دو بازی خوب را مقابل تیم های ملی آمریکا و قطر 
انجام دادیم و موفق به کسب پیروزی شدیم. امید بسیاری 
داریم در ادامه مسیر نیز به عملکرد خوبمان ادامه دهیم و 
به مراحل پایانی راه پیدا کنیم. وی در ادامه افزود: در دیدار 
مقابل آمریکا عملکرد بسیار خوبی داشتیم و مقتدرانه به 
پیروزی رسیدیم. در برابر قطر نیز باوجود دشواری کار و به 
وجود آمدن برخی حواشی درنهایت پیروز شدیم. سرمربی 
تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران با ابراز امیدواری 
از صعود شاگردانش به مراحل نهایی رقابت های قهرمانی 
جهان خاطرنشان کرد: بسیار امیدوارم و باور دارم تیم ملی 
هندبال ساحلی نوجوانان ایران می تواند به جمع چهار تیم 
برتر این رقابت ها صعود کند. البته هدف ما از ابتدا نیز حضور 
در جمع برترین های این رقابت ها بوده است. قشقایی راد 
تصریح کرد: اگر همان عملکرد همیشگی خود را داشته 
باشیم و مشکل خاصی پیش نیاید شانس بسیار باالیی 
برای حضور در جمع چهار تیم برتر رقابت های قهرمانی 

جهان داریم و هدف اصلی ما نیز همین خواهد بود.

پیروزیتیمملیبسکتبال
دربازیخانوادگی

با  تدارکاتی  بازی  اولین  در  ایران  بسکتبال  ملی  تیم 
سرمربی جدید به پیروزی رسید. تیم ملی بسکتبال ایران 
که اردوی خود را برای حضور در رقابت های انتخابی جام 
جهانی با سرمربی جدید خود سعید ارمغانی برپا کرده، امروز 
در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم ایران نوین یا همان 
تیم جوانی که به عنوان تیم ب با نظر سرمربی تیم ملی 
تیم  مسابقه  این  پایان  در  کرد.  برگزار  می کنند،  فعالیت 
ملی با نتیجه ۸۳ بر 7۲ مقابل تیم ایران نوین به برتری 
دست یافت تا در یک بازی تدارکاتی تقریبا خانوادگی، اولین 
برد خود را در مسیر آماده سازی جشن بگیرد. ستاره های 
تیم ملی همچون حامد حدادی نیز در این بازی به میدان 
رفتند و لباس قرمز بر تن داشتند. تیم ملی بسکتبال که 
به زودی باید با رقبای خود در مسیر انتخابی جام جهانی 
در قاره کهن روبه رو شود، به دنبال تغییر و تحول جدی 
نسبت به دور رفت و به ویژه گرفتن انتقام شکست مقابل 

قزاقستان خواهد بود.

پایانكارستارهملیپوش
درتیمقهرمانلیگ

در  آینده  فصل  نژاد  اسماعیل  امین  می رسد  نظر  به 
ترکیب شهداب یزد به میدان نخواهد رفت. امین اسماعیل 
نژاد یکی از پدیده های لیگ برتر والیبال ایران در فصلی که 
گذشت به حساب می آمد. این بازیکن ۲۵ ساله نمایش های 
عملکرد  با  و  داشت  یزد  شهداب  ترکیب  در  درخشانی 
فوق العاده خود در مرحله حذفی یکی از مهم ترین ارکان 
والیبال محسوب  برتر  لیگ  تیم طلوع کیان در  قهرمانی 
می شد. اسماعیل نژاد پاداش نمایش های فوق العاده خود 
در لیگ را دریافت کرد و به تیم ملی والیبال دعوت شد. 
این پشت خط زن جوان در تمرینات تیم ملی نیز به قدری 
درخشان ظاهر شد که بهروز عطایی برای هفته اول لیگ 
ملت ها او را به بردیا سعادت ترجیح داد و امین را به همراه 
صابر کاظمی به برزیل برد. این در حالی است که تیم  ملی 
در این پست بازیکنان باکیفیت دیگری ازجمله پوریا یلی 
را هم در اختیار دارد. اسماعیل نژاد با توجه به عملکرد 
خوب خود و مصدومیت صابر کاظمی در هفته اول لیگ 
ملت ها پشت خط زن اول تیم ملی ایران بود و  توانست 
عملکرد نسبتا خوبی را هم از خود ارائه دهد. باوجوداین 
عملکرد درخشان به نظر می رسد که ستاره فصل گذشته 
شهداب یزد فصل آینده در تیم دیگری به میدان خواهد 
رفت. کارهای انتقال امیر غفور به شهداب نهایی شده و با 
توجه به این مسئله باید جدایی اسماعیل نژاد از تیم یزدی 
را قطعی دانست. بااین حال باید منتظر ماند و دید که ستاره 

جوان تیم ملی فصل آینده در چه تیمی توپ خواهد زد.

همه چیز داشت برای عزت پورقاز خوب پیش می رفت اما با اخراج 
در بازی با التعاون هم سپاهان باخت و هم در ادامه این بازیکن 
فرصتی برای حضور در ترکیب این تیم به دست نیاورد. به گزارش 
ورزش سه، عزت پورقاز یکی از بازیکنان باثبات تیم سپاهان در 
لیگ برتر بوده؛ هر چند در برهه هایی به دلیل کثرت بازیکن در 
خط دفاع همانند سایر خطوط در تیم سپاهان نیمکت نشینی را 
هم تجربه کرد. با این بازیکن باتجربه و البته بااخالق دقایقی 
کوتاه حرف زدیم تا از علت نیمکت نشینی او در هفته های پایانی 

لیگ برتر جویا شویم.
 بعد از بازی های لیگ قهرمانان آسیا چه شد؛ دیگر 

در ترکیب ثابت سپاهان به میدان نیامدی؟
من دوست ندارم از خودم خبر بد مخابره کنم و حاال که تمام شده 
می گویم. بعد از بازگشت از عربستان دچار بیماری شدم و روزهای 
بدی را پشت سر گذاشتم. در بازگشت اصال شرایطم خوب نبود. 
چون بدنم دچار تحلیل شدید شده بود و اگر هم بازی می کردم 

نمی توانستم به تیم کمک کنم.
 االن شرایطتت چطور است؟

خوب است خدا رو شکر.

 به ترکیب تیم برگشتی اما در بازی با التعاون آن 
اخراج کار را خراب کرد.

نمی خواهم به گذشته برگردم چون چیزی را تغییر نمی دهد؛ 
اما درصحنه ای که داور تصمیم به اخراج من گرفت من اصال 
پیش بینی این که گولسیانی مرتکب اشتباه شود را نمی کردم. 
چون بازیکن باتجربه ای است. یک لحظه شوکه شدم. به هر 
اخراج شدم.  با تصمیم داور  اشتباه رخ داد و من  صورت آن 
غیرمنصفانه  گرفت  صورت  که  نقدهایی  از  برخی  نظرم  به 
بود و همیشه وقتی قرار است در فوتبال قضاوت شوی فقط 
با اشتباهات است که قضاوت می شوی و بازی های خوب و 
نمی خواهم  این  از  بیش  می شود.  گرفته  نادیده  تالش هایت 

گله ای داشته باشم.
 سپاهان این فصل شانس قهرمانی در هر سه جام 

را از دست داد.
من در جایگاه بازیکن هستم و نمی توانم نقدی به تیم داشته باشم. 
این برعهده کارشناسان فنی است؛ اما چند شب پیش که فوتبال 
برتر را نگاه می کردم و آمارها را می دیدم سپاهان در تعداد پاس 
و هم چنین مالکیت توپ بهتر از همه تیم ها در لیگ برتر بود؛ اما 

همان طور که گفتید ما در هیچ یک از سه جام موفق نبودیم؛ یعنی 
به جام دست پیدا نکردیم. این بدین معنی است که تنها تعداد پاس 
و در اختیار داشتن مالکیت توپ برای قهرمانی در لیگ برتر یا جام 
حذفی و حضور شایسته در لیگ قهرمانان آسیا کافی نیست و به 

چیزهای بیشتری برای موفقیت نیاز داریم.
  مثال چه چیزهایی؟

گفتم نمی خواهم تیم را نقد کنم چون در جایگاه بازیکن هستم 
اما به نظر من اگر از فرصت ها بهتر استفاده می کردیم و در 
دفاع همانند حمله با مسئولیت بازی می کردیم شرایط بهتری 
را تجربه می کردیم؛ اما به جرئت می گویم در سپاهان همه از 
مدیرعامل گرفته در راس تا تدارکات همه به دنبال موفقیت 
بودیم و برای موفقیت تالش کردیم اما نشد. گاهی این طور 
است. شما هرقدر هم تالش می کنی به نتیجه نمی رسی؛ اما 
به نظر من این فصل تجربیات خوبی به همه اعضای تیم 
داد که می تواند برای فصل پیش رو برای باشگاه مفید باشد. 
چراکه فوتبال ادامه دارد. نکته مهم دیگر اینکه سپاهان اگرچه 
این فصل در لیگ برتر و جام حذفی قهرمان نشد و در لیگ 
قهرمانان آسیا هم صعود نکرد اما شخصیت خود را حفظ کرد. 

بازهم تکرار می کنم گاهی تیم های مدعی دچار این فراز و 
نشیب می شوند که گذرا است.

  و محرم نوید کیا؛ فصل پرفرازونشیبی با او داشتی؛ 
گاهی فیکس و گاهی ذخیره.

آن روزهایی که بازی نمی کردم به طور حتم ناراحت می شدم. 
دو فصل پیش دیدید بعدازاینکه سپاهان در ۱۳ بازی ۱7 گل 
خورد و ذخیره بودم در بازگشت چه اتفاقاتی برای تیم رخ 
داد و تیم در فاز دفاعی یکی از بهترین ها شد و به همین 
سبب انتظار حمایت بیشتری از او در ادامه مسیر داشتم؛ اما 
هیچ گاه به خودم اجازه ندادم به تصمیماتش معترض شوم 
و همیشه برخورد محترمانه بین ما وجود داشته و دارد و از 
این به بعد هم وجود خواهد داشت. می توانم او را این گونه 
تعریف کنم؛ مربی جنتلمن که از جنس تیم سپاهان است و 
برای موفقیت تیم هیچ چیز کم نگذاشت. برای او بهترین ها 

را آرزو می کنم.
  برنامه عزت پورقاز برای فصل آینده؟

یک فصل دیگر با سپاهان قرارداد دارم. تعطیالت زمستانی یک 
تیم مدعی با من صحبت کردم اما به سبب قرارداد در تیم ماندم 
تا به سپاهان کمک کنم. االن هم پیشنهاد هست اما به طور حتم 
باشگاه تصمیم گیرنده است و من هم میل دارم به این حضور ادامه 

دهم.
اندیشه جذب یک  به نظر می رسد سپاهان در   

مربی خارجی است. ماگات یا یک مربی دیگر.
این شخصیت قهرمانی تیم سپاهان را می رساند. امیدوارم این 
حضور با اتفاقات خوبی برای سپاهان همراه باشد به خصوص 
که تیم فصل آینده با بازگشت تماشاگران به سکوهای استادیوم 
می تواند برای قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی دلگرم شود. این 

را هم به شما بگویم. 
قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی سخت است. این فصل 
پرسپولیس باوجود پنج قهرمانی پیاپی نتوانست قهرمان شود. یا 
استقالل بعد از نزدیک به یک دهه قهرمان شد. یا دیدید در 
جام حذفی همه تیم های مدعی شانس قهرمانی را از دست دادند 
و درنهایت جام به نساجی رسید که کسی ابتدای فصل تصور 

نمی کرد قهرمان شود.

تحلیلعزتپورقازازشرایط
فصلپیشطالییپوشاناصفهانی

برخی نقدها به سپاهان 
غیرمنصفانه بود

مدافع فصل قبل ذوبی ها می گوید ادامه فعالیت های او در 
است.  باشگاه  این  مدیریت  با  او  به جلسه  منوط  تیم  این 
ناامیدکننده ای که در لیگ های  ذوب آهن بعد از دو فصل 
نوزدهم و بیستم داشت در فصل بیست و یکم با حضور 
در رده هفتم نشان داد می تواند همچنان به روزهای خوب 

خود امیدوار باشد. 
روندی که باعث شد مدیران این تیم اصفهانی با تارتار برای 
با  نیز  تا در لیگ پیش رو  به تفاهم برسند  تمدید قرارداد 
تدابیر این مربی به میدان بروند و حاال به رتبه های باالتر 
و حتی سهمیه فکر کند تا شاید بازهم سبزپوشان اصفهانی 
به مانند گذشته بتوانند راهی بازی های آسیایی شوند. آرمان 
از  یکی  اخیر  فصل  در  اصفهان  ذوب آهن  مدافع  قاسمی، 
بازیکنان ثابت تیم تارتار بود در مورد شرایط ذوب آهن در 
فصل گذشته و جایگاهی که در پایان لیگ بیست و یکم 
به دست آورد در گفت وگو با ورزش سه گفت: فصل قبل 
با توجه به شرایطی که تیم داشت یک لیگ پرفرازونشیب 
را تجربه کردیم. می توان گفت ذوب آهن یک پوست اندازی 

اساسی داشت، بازیکنان زیادی را ازدست داده بود و با جذب 
ناکامی  برای جبران دو فصل  بازیکنان جدید کار سختی 
برای  را  کار  این ها  داشت.  بیستم  و  نوزدهم  لیگ های  در 
رسیدن به شرایط ایده آل سخت کرده بود. قاسمی گفت: 
و  هیئت مدیره  اعضای  مدیرعامل،  حمایت  با  خوشبختانه 
تالش کادرفنی و بازیکنان در نیم فصل اول و دوم توانستیم 
از آن شرایط سختی که ذوب آهن در دو فصل گذشته داشت 
لیگ  در  مناسب  ثبات و جایگاه  به یک  و  بگیریم  فاصله 

برتر برسیم. 
او ادامه داد: مطمئن باشید اگر برخی بدشانسی ها و اشتباهات 
داوری نبود جایگاه ذوب آهن در لیگ امسال که به تازگی به 
پایان رسید بهتر از این می شد که این اتفاق نیفتاد اما حاال با 
برنامه خوبی که مدیران و کادرفنی برای لیگ آینده دارند و 
با صحبت هایی که فصل گذشته و امسال شده تمام تمرکز 
تیم برای کسب سهمیه است تا به امید خدا با افتادن این 
اتفاق ذوب آهن و هواداران آن که مستحق بهترین ها هستند 
جایگاه اصلی خودشان را در فوتبال ایران دوباره به دست 

می آورند. مدافع فصل گذشته ذوبی ها که قراردادش با این 
تیم به پایان رسیده است در پاسخ به این پرسش که آیا 
برای فصل آینده هم کارش را با این تیم ادامه خواهد داد، 
گفت: خوشبختانه با عملکرد خوبی که فصل گذشته داشتم 
و تقریبا در اکثر بازی ها برای ذوب آهن به میدان رفتم از 

همان نیم فصل با پیشنهادهای خوبی مواجه شدم. وی ادامه 
باشد  مهیا  اگر شرایط  و  است  اولم ذوب آهن  اولویت  داد: 
دوست دارم در این تیم کارم را ادامه دهم. تصمیم گیری من 
برای فصل آینده بعد از جلسه مدیران ذوب آهن خواهد بود 

و باید دید در آینده چه اتفاقی می افتد.

اولویتمدافعذوبآهنماندن
درجمعگاندوهااست

بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکرات باشگاه سپاهان با فلیکس 
ماگات، یک چهره جذاب دیگر در رادار اصفهان قرارگرفته است. 
پس از این که در هفته گذشته اخباری جدی مبنی بر مذاکرات 
مفصل باشگاه سپاهان با سرمربی مشهور فوتبال آلمان مطرح شد، 
درنهایت فلیکس ماگات بنا به مالحظات شخصی از حضور در 
اصفهان صرف نظر کرد؛ اما طبق شنیده ها مدیران سپاهان فرصت 
را از دست نداده و همزمان با مذاکره با ماگات با سایر گزینه های 
خارجی نیز مذاکرات را پیش برده بودند. ازاین رو مذاکرات با ژوزه 
مورایس سرمربی مشهور پرتغالی دنبال شده و اتفاقا به توافقات 
خوبی هم منتج شده است. ژوزه مورایس که سابقه همکاری با 
ژوزه مورینیو در تیم های پورتو، اینتر، چلسی و رئال مادرید را در 

کارنامه دارد، به عنوان سرمربی در لیگ های کره و عربستان به 
قهرمانی با چونبوک موتورز و الهالل دست یافته و روزمه بسیار 
پرباری در فوتبال آسیا دارد. مورایس که نامش به عنوان یکی 
از گزینه های مربیگری استقالل نیز مطرح شده بود حاال فاصله 
زیادی رسیدن به توافق نهایی برای هدایت سپاهان ندارد و اگر 
مشکل موضوع جدیدی پیش نیاید، در روزهای آینده در اصفهان 
دیده خواهد شد. البته تجربه مذاکره با ماگات باعث شده مدیران 
سپاهان به صرف مذاکره با ژوزه مورایس بسنده نکنند و همزمان 
مذاکره با دو گزینه دیگر باسابقه مربیگری در فوتبال آسیا را پیش 
می برند. درنهایت باید منتظر ماند و دید چه کسی روی نیمکت 

قهرمان پنج دوره لیگ برتر خواهد نشست.

انجمـن صنفـی  عمومـی  مجمـع  امـروز:  اصفهـان 
رسـانه های ورزشـی بـا حضـور اکثریـت اعضـای انجمن 
متشـکل از صاحبـان امتیاز و مدیران مسـئول رسـانه های 
ورزشـی عضو و نماینده وزارت تعـاون کار و رفاه اجتماعی 
برگزار شـد. در این جلسـه ابتدا با گرامیداشت یاد و خاطره 
رئیـس فقیـد انجمن مرحـوم مهدی بگلری، مدیرمسـئول 
و  قرائـت  گذشـته  دوره  گـزارش  پرسـپولیس،  روزنامـه 
بـه تصویـب مجمـع رسـید. سـپس بـرای دوره جدیـد 
هیئت مدیـره رای گیـری و اعضـا بـه ایـن شـرح بـه مدت 
سـه سـال انتخاب شـدند. سـید کاظم مرتضـوی )روزنامه 

رخ در رخ(، مهدی شـاملو )پایگاه خبری ورزش ۳(، محمد 
پوررضـا )آفتـاب ورزشـی(، محمدرضـا نصرالـه زاده )وقت 
طالیـی(، سـیدعبدالحمید موحـدی نائینـی )دانـش یوگا(، 
امیـر اکبـری )ورزش ایرانی( و یعقوب سـالکی نیا )ماهنامه 
ورزش و زن ایرانـی(. همچنیـن محمد پورعلی )سـرزمین 
ورزش( نیـز به عنـوان بـازرس انتخـاب شـد. بـا تصویـب 
محمـد  رئیـس،  به عنـوان  شـاملو  مهـدی  هیئت مدیـره 
پوررضـا نایب رئیـس، محمدرضـا نصرالـه زاده خزانـه دار 
 و یعقـوب سـالکی نیـا به عنـوان دبیـر انجمـن انتخـاب 

شدند.

دستیارمورینیو
درنزدیکینیمکتسپاهان

انتخابهیئتمدیرهجدیدانجمن
رسانههایورزشی
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هنرمندانبرایاصفهانچهمیخواهند؟

تعیینكاربریبرایطبقهدوممیداننقشجهان

سفر رئیس جمهور به اصفهان زمینه ساز طرح یک پرسش شده است، 
اینکه مهم ترین خواسته هنرمندان این استان از رئیس جمهور  چیست؟ 
هنرمندانی که اصفهان را ساخته و پرداخته اند، اما حیات هنرِی آن ها متأثر 
از شرایط اقتصادی کشور و معضالت زیست محیطی اصفهان به مخاطره 

افتاده است.
به گزارش ایسنا، در آستانه سفر رئیس جمهور به دیار نصف جهان، برخی 
از هنرمندان جوان و پیشکسوت رشته های مختلف هنرهای زیبا و 

تجسمی شهر از مهم ترین خواسته های خود سخن گفته اند.
Áضرورتاحیایهنرستانهنرهایزیبا

محمدعلی حدت، پیشکسوت هنر نقاشی ضمن 
تأکید بر ایجاد انجمنی با حضور نخبگان و 
مسائل  درباره  تصمیم گیری  برای  فرزانگان 
فرهنگی و هنری می گوید: اولین مسئله  اصفهان 
در زمینه هنر، احیای هنرستان هنرهای زیبای 
اصفهان است. این هنرستان نقش مهمی در هنر اصفهان و ایران داشته و 
هنرمندان بزرگی از آن برخاسته اند اما مدت هاست نه تنها خروجی مطلوبی 
ندارد بلکه ساختمان آن نیز نگهداری و حفاظت بهتری را می طلبد و 
ضروری است که ساختمان این هنرستان و موزه اش سندیت پیدا کنند 
و با احیای آن، بار دیگر دوران آن را به مرکز جدی پرورش استعدادهای 
هنری تبدیل کرد. او ادامه می دهد: شرایط اقتصادی کشور، کرونا و نبودن 
گردشگران خارجی موجب کاهش تمایل به هنر می شود بنابراین الزم 
است که دولت با وام های بالعوض و در مدت طوالنی، از هنرمندان 
حمایت کنند تا امکان کار و ارائه هنر خود را داشته باشند. این هنرمند 
اضافه می کند: زاینده رود از دیرباز الهام بخش همه هنرمندان بوده است و 
قطعاً خشک سالی این رودخانه در خشکی روح هنرمندان اثرگذار است و 

توجه به آن از او اولویت هایی است که انتظار می رود.
Áبنیانیکموزهمعاصــردراصفهانراپایهریزی

كنید
همچنین حسین تحویلیان، هنرمند نقاش با بیان 
اینکه شهر اصفهان یک موزه است و در هر نقطه 
از آن عناصر موزه ای وجود دارد اما بنایی در این 
شهر به موزه هنرهای معاصر تبدیل شده که 
قدمت تاریخی دارد و به خودی خود می تواند یک 
موزه باشد، می گوید: اصفهان به یک موزه معاصر نیاز دارد یعنی باید در 
اصفهان یک ساختمان به عنوان معاصر ساخته شود؛ این موضوعی است 
که از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مطرح شد و حتی آن زمان که 
اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی لقب گرفت بر این 
موضوع نیز تأکید کردیم که با این بودجه می خواهید چه چیزی بسازید؟ 
اما هیچ چیزی ساخته نشد. در این شهر، موزه معاصری که بتواند جایگاه 
هنری اصفهان را به عنوان یک جایگاه بین المللی مشخص کند، وجود 
ندارد و چه نیکوست که آقای رئیسی بنیان یک موزه معاصر را در اصفهان 

پایه ریزی کند. او با اشاره به وجود اصفهان ستیزی حتی در زمینه هنری 
کشور، بیان کرد: در یک مقطع زمانی بسیاری از وزیران در کابینه دولت، 
اهل اصفهان بودند و کم کم به دلیل کوشا بودن مردم اصفهان، دیگران 
این موضوع را متصور شدند که اصفهان شهری برخوردار است و در 
ادامه، صحبت های عوامانه ای گسترش پیدا کرد ازجمله اینکه اصفهانی ها 
همه جا را می گیرند، اصفهانی ها بودند که بردند، اصفهانی ها بودند که این 
کار را کردند و طبیعتاً عدم مدیریت ها در برخی استان های دیگر، این گونه 
در حال توجیه است و البته راحت ترین کار است که بگویند یک استان 
بیشتر برده و بیشتر خورده و به بقیه استان ها نرسیده است تا جایی که 
حتی برخی به اصفهان حس نفرت دارند! درحالی که بسیاری از آن ها 
در اصفهان هم زندگی کرده و از موجودیت اصفهان استفاده می کند. 
این هنرمند نقاش تعدیل کردن و آشناکردن فضا، برگزاری جشنواره های 
مختلف و دعوت دیگر استان ها برای حضور در اصفهان را راه حلی برای 
کاهش اصفهان ستیزی برشمرده و تأکید می کند: بهترین راه مقابله با 
اصفهان ستیزی، محبت کردن است، ما به جز محبت کردن راه دیگری 

نداریم و از محبت است که خارها گل می شود.
Áتکلیفهنرمندانموسیقیرامشخصكنید

آرش مشتاقی، نوازنده تار و سه تار، آهنگساز و 
پژوهشگر موسیقی خواسته خود از رئیس جمهور 
را این طور عنوان می کند: شبکه های تلویزیونی 
و رادیویی کشور یک دقیقه خالی از موسیقی 
نیستند ولی همچنان موسیقی با چالش مواجه 
است و تکلیف برخورد با موسیقی معلوم نیست، سازوکار قانونی در مورد 
آن وجود ندارد و قوانینی که در حوزه موسیقی وجود دارد بسیار سردرگم 
است. او با طرح این مطالبه که موسیقی را به رسمیت بشناسید و جایگاه 
را آن به عنوان یک هنر قبول کنید، ادامه می دهد: در مورد برگزاری 

کنسرت ها نیز هیچ چارچوب و سازوکار قانونی وجود ندارد و درنتیجه من 
به عنوان فردی که در حوزه موسیقی کار می کند نمی دانم کنسرت چگونه 
باید باشد تا بتوانم آن را برگزار کنم درحالی که اگر چارچوب مشخصی 
وجود داشته باشد قطعاً بر اساس آن برنامه ریزی می کنم. این موضوع 
درست مانند ساختمان سازی است، برای ساختن یک بنا ابتدا نقشه کشیده 
شده و سپس ساخته می شود، نه اینکه اول ساختمان ساخته شود و بعد 
بگویند این قسمت از بنا را خراب کن و به شکل دیگری بساز! مدیر 
آموزشگاه موسیقی ساربانگ تصریح می کند: چرا کنسرتی که مجوز آن 
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر می شود توسط فالن 
نهاد لغو می شود؟ چرا هماهنگی واحدی وجود ندارد؟ چرا قانون واحدی 
وجود ندارد؟ اول ازهمه تکلیف هنرمندان موسیقی را مشخص کنید که 
آیا می توانند کار کنند؟ و دوم اینکه در چه چارچوبی می توانند کار کنند؟ او 
همچنین از نبودن کارشناسان تخصصی در وزارتخانه و اداره های فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گالیه کرده و می افزاید: اگرچه مسئول موسیقی اداره 
فرهنگ و ارشاد استان اصفهان یک متخصص موسیقی است و بعد 
از دهه ها شاهد حضور یک فرد متخصص در این مسند هستیم، اما 
این اتفاق یک استثنا است و سؤال ما همیشه این بوده که چرا اکثر 
کارشناسان هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متخصص نیستند 
و در 9۰ درصد موارد در این نهادها با افرادی مواجه هستیم که هیچ 
سررشته ای از موسیقی ندارند، اما باید درباره برگزار شدن یا نشدن یک 
کنسرت نظر بدهند؛ یعنی قانونی در این مورد وجود ندارد و گاهی نتیجه 
زحمت چندساله یک هنرمند از بین می رود. مشتاقی صحبت خود را ادامه 
می دهد: همه فعالیت های آموزشگاه های آزاد موسیقی حتی نرخ نامه ها 
باید زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد ولی هیچ حمایتی 
نمی شوند این در حالی است که از دولت هیچ سوبسیدی نمی گیریم، اما 
نرخ نامه باید از سوی دولت تعیین شود! این مخالف قانون و یک تخلف 

است چراکه در قانون آمده است نرخ گذاری مشاغلی که از دولت سوبسید 
نمی گیرند با خودشان و با اتحادیه آن هاست نه با دولت. چرا این قانون در 

مورد موسیقی رعایت نمی شود؟
Áفرونشســت،دغدغهایكههنرمندازآنجدا

نیست
نخستین  مجسمه ساز  گلی،  بابا  مجتبی  اما 
دغدغه خود را وضعیت شهر اصفهان به لحاظ 
فرونشست و مسائل زیست محیطی آن برشمرده 
و می گوید: موضوع فرونشست، همه زندگی یک 
انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و فرقی نمی کند 
آن فرد، هنرمند باشد یا نباشد چراکه سایر موارد را تحت تأثیر قرار داده و 
خواسته های دیگر در الیه های بعدی قرار خواهند گرفت، بنابراین اولین 
مطالبه هنرمندان از رئیس جمهور موضوع زاینده رود و فرونشست زمین 
است که توجه به آن برای امنیت و ثبات و تداوم زندگی در اصفهان 
ضروری است. او موضوع اختصاص بودجه به فعالیت های هنری را 
به عنوان بخش مهمی از مطالبه هنرمندان اصفهان دانسته و می افزاید: بعد 
از زاینده رود، موضوع بعدِی مطالبه گری، بودجه هایی است که اختصاص 
داده نمی شود. بسیاری اوقات در بودجه های عمرانی باید چیزی حدود نیم 
درصد به خرید آثار هنری اختصاص داده شود اما چنین اتفاقی نمی افتد 
و شاید برای مرتفع شدن مشکالت بودجه در زمینه هنر نیز باید مباحث 

اقتصادی حل شوند تا سایر موارد نیز به صورت پله پله مرتفع شوند.
Áبگذاریدهنرمندانكارخودراانجامدهند

هنر  پیشکسوتان  از  الهی  نعمت  مرتضی 
مجسمه سازی نیز با تأکید بر اینکه هنر مقوله ای 
به  هنر  اگرچه  می گوید:  است،  ذات  به  قائم 
جریان های سیاسی و یا مدیریتی ارتباطی ندارد و 
امری کاماًل شخصی و برآمده از تفکرات شخصی 
هنرمندان است، اما ممکن است از جامعه تأثیر بپذیرد و یا با تأثیرگذاری خود 
به یک مسئله جمعی تبدیل شود و در این میان، وظیفه هر سیستم مدیریتی 
نوعی بسترسازی است. او از مسئوالن درخواست می کند: اگرچه مرتفع 
ساختن غم نان باید در اولویت دولت باشد و هنر شاید آخرین مسئله ای 
است که مدیران به آن توجه می کنند، اما از مسئوالن می خواهم که حداقل 
بگذارید هنرمندان کار خود را انجام دهند، بگذارید زندگی کنند، برای آن ها 
بایدونباید تعریف نکنید، برای آن ها هنر فاخر تعریف نکنید. نعمت الهی با 
بیان اینکه همه چیز در تهران متمرکز است و از سوی سازمان ها و نهادهای 
کشوری که در زمینه هنر و اقتصاد هنر فعالیت می کنند، نسبت به همه 
هنرمندانی که در سایر استان ها زندگی می کنند نگاه شهرستانی وجود دارد، 
ادامه می دهد: اتفاقاً همه هنرمندانی که در تهران کار می کنند و کارشان 
در بازار اقتصادی هنری تهران چرخه دارد شهرستانی هستند ولی چون 
مرکزیت فعالیت هنری در تهران است و همه اتفاقات مهم هنری در تهران 

می افتد به هنرمندی که در شهرستان است فضای زیادی داده نمی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از نصب کاشی های 
ترک دوم گنبد مسجد شیخ لطف اهلل و همچنین ساماندهی 
طبقه دوم میدان نقش جهان خبر داد. قصه میراث فرهنگی در 
اصفهان سر درازی دارد، قصه ای پر پیچ وخم که در میان آثار 
و بناهای تاریخی متعدد این پهنه می پیچد و گاهی نغمه ای 
خوش سر می دهد و گاهی سر ناسازگاری بر می دارد. میراثی 
که در پوست و گوشت و خون مردمان نصف جهان تنیده و 
همه شهر دل در گروه آن دارند. بااین حال این قصه بر غصه 
پیچیده ای  کالف  شبیه  گاهاً  میراث فرهنگی  مدیران  برای 
می شود که باز کردن گره از آن بس دشوار و حساس است؛ 
آن هم در استانی که تعداد بسیار زیادی بناهای ثبت شده دارد. 
اصفهان مدت ها است چشم انتظار مسائل مختلفی در بین بناها و 
محوطه تاریخی اش است به خصوص در میدان نقش جهان که 
چشم ها خیره به داربست ها مانده است. از مرمت گنبد مسجد 
شیخ لطف اهلل، ترک های فرونشستی و مسائل و مشکالت 
مرتبط با بافت پیرامونی همه وهمه باعث شده تا شرایط میدان 
نقش جهان بسیار حساس باشد. از این روی علیرضا ایزدی، 
استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 

اصفهان گفت وگویی با مهر داشته که به این شرح است:
Áبرداشته ترک روی فعالیتهایی بهتازگی

شدهگنبدمسجدشیخلطفاهللدیدهشده؛
عملیاتانجاممرمــتدرچهمرحلهایقرار

دارد؟

پیمانکار مرمت ترک دوم این گنبد از قبل انتخاب شده و 
کارهایی را انجام می دهد، اما ما نظارت خود را قوی تر کردیم. 
نیز پوشش هایی برای عدم نفوذ رطوبت و  در حال حاضر 
آسیب به الیه های پایینی زده شده را مرتب می کنند. کاشی ها 
نیز در کارگاه مرمتی در حال چینش و آماده سازی است که در 
آینده باال برود و سوار ترک ها شود. از آن جایی که هوا مساعد 
عملیات است، پس از اطمینان خاطر از چینش آجرها، عملیات 

انتقال کاشی ها و آجرها بر روی ترک دوم صورت می گیرد.
Áیکــیازانتقــاداتواردوضعیتمیدان

نقشجهانبهشرایطفروشگاههابرمیگردد،
مثلاینکهبهتازگیبرایاینموضوعتصمیماتی

اتخاذشده،آنهارامیفرمایید؟
در میدان اولویت فعالیتی ما صنایع دستی و فعالیت های مرتبط با 
حوزه فرهنگ است. هرچند به ناچار برخی از فضاها را باید در اختیار 
خدماتی برای گردشگران ارائه دهیم تا بازدیدکنندگان بتوانند از 
این خدمات استفاده کنند. اخیراً فروشگاه های میدان نقش جهان 
سامان خوبی را پیدا کرده و ساماندهی بخش هایی از جداره های 
مختلف نظیر تابلوهای اطالع رسانی نیز در دستور کار قرار دارد 
که منتظر اعتبار ۱۴۰۱ هستیم.  با این اعتبار هم مرمت هایی در 
جداره ها صورت می گیرد و هم پاکسازی هایی انجام می پذیرد. با 
تعامل بین اداره کل میراث فرهنگی و حجره داران و کسبه جداره 
بیرون میدان امیدواریم بتوانیم منظر بهتری را در اختیار گردشگران 

قرار دهیم.
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هیئت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی خضرا دشت تیران

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی کشاورزی خضرا دشت تیران
 به شماره ثبت 720 و شناسه ملی 14007403544 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی کشاورزی خضرا دشت تیران راس ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۱3 در محل دفتر شرکت تعاونی کشاورزی خضرا دشت 
تیران به آدرس بلوار شهدا روبروی پارک آزادگان پالک 4۰ به کدپستی ۸53۱۸5656۱ تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱9 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۰4/۰6 در محل دفتر شرکت خضرا دشت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستور جلسه:
- گزارش هیئت مدیره و بازرسان  - ارائه گزارش مالی توسط حسابدار یا مدیر مالی  - طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱4۰۰ -۱399 و نحوه تقسیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به 

اعضای هیئت مدیره و بازرسان و کارکنان و بودجه سال جاری شرکت - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس / بازرسان
داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ۲ دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

»تجدید آگهی مزایده عمومی«    
 شهرداری عسگران به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به مساحت 5۰۰۰ 
متر مربع واقع در فاز یک شهرک صنعتی شهر عسگران از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید، لذا متقاضیان واجد 
شرایط می توانند جهت خرید و دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۲۸ تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۰9 

به دبیرخانه شهرداری عسگران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  4۲۷5۲۰6۱-۰3۱ تماس حاصل فرمایند.
۱- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

۲- پرداخت هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد.
3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

قیمت کلقیمت پایه کارشناسی از قرار هر مترموقعیتکاربریمساحتردیف

شهرکصنعتیصنعتی۵000مترمربع1
32/۵00/000/000ریال6/۵00/000ریالشهرعسگران

نوبت اول

داود گودرزی- شهردار عسگران
م الف: ۱335446

»تجدید آگهی مزایده عمومی«    
شهرداری عسگران به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش دو پالک زمین با کاربری ویالیی واقع در منطقه گردشگری 
چشمه مرغاب از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید، لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت خرید و دریافت 
اسناد مزایده از روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۲۸ تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۰9 به دبیرخانه شهرداری عسگران مراجعه و 

یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4۲۷5۲۰6۱- ۰3۱ تماس حاصل فرمایند. 
۱- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.

۲- پرداخت هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد.
3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است. 

قیمت کلقیمت پایه کارشناسی از قرار هر مترموقعیتکاربریمساحتشمارهردیف

1P=2110/308/2۵0/000ریال2۵/000/000ریالتپهگردشگریچشمهمرغابویالیی412/33متر

2P=2810/217/2۵0/000ریال2۵/000/000ریالتپهگردشگریچشمهمرغابویالیی408/69متر

نوبت اول

داود گودرزی- شهردار عسگران
م الف: ۱335439

هیئت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی تاک پروران دشت علیای تیران

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول   شماره ثبت 726
 و شناسه ملی 14007526430

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی کشاورزی تاک پروران دشت علیای تیران راس ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۲۷ در محل دفتر شرکت تعاونی کشاورزی تاک پروران 
دشت علیای تیران به آدرس بلوار شهدا روبروی پارک آزادگان پالک 4۰ به کدپستی ۸53۱۸5656۱ تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱9 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی 

می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۰4/۲۰ در محل دفتر شرکت تاک پروران حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

- گزارش هیئت مدیره و بازرسان - ارائه گزارش مالی توسط حسابدار یا مدیر مالی  - طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱4۰۰-۱399 و نحوه تقسیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به 
اعضای هیئت مدیره و بازرسان و کارکنان و بودجه سال جاری شرکت - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس / بازرسان

داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ۲ دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم  
 شــهرداری مجلســی در نظر دارد به اســتناد مجــوز شــماره  ۱4۰۱/36 مــورخ ۱4۰۱/۰۲/۰۷ شــورای محترم اســالمی شــهر مجلســی یک دســتگاه باالبر 
) تلسکوپی - مفصلی ( قابل نصب بر روی شاسی 6 و ۸ تن را با قیمت پایه کارشناسی ۱6/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد 

شرایط خریداری نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

۱- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
2- پیشــنهاد دهندگان باید نســبت به واریز مبلغ ۸۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 5 % کل مبلغ پایه کارشناســی تحت عنوان ســپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 

۱۱۰3۰965۱۰۰9 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
٣- متقاضیان می توانند از روز ۱4۰۱/۰3/۲6 )زمان انتشار اولین آگهی (تا آخر وقت اداری روز مورخ  ۱4۰۱/۰4/۱۲  به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد و مدارک 

مناقصه را دریافت نمایند. 
۴- ریز مشخصات مربوط به دستگاه باالبر در اسناد مناقصه تشریح گردیده است.

5- متقاضیان می توانند حداکثر تا آخر وقت اداری روز مورخ ۱4۰۱/۰4/۱۲ پیشنهادات خود را در پاکتهای الک و مهر شده تحویل دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری 
مجلسی نموده و رسید دریافت نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی  www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 5۲4۷۲۸5۲- ۰3۱ )امور قراردادهای شهرداری( 
تماس حاصل نمائید. 

نشانی: استان اصفهان - شهرستان مبارکه - شهر مجلسی - میدان امام )ره( - شهرداری مجلسی

نوبت اول

م الف : ۱3365۷۲
سبحان نظری -  شهردار مجلسی      

»آگهی مناقصه«
شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 6/۲۸۸ مورخ ۱4۰۱/۰3/۰3 شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب 

پیمانکار نماید. 

پروژهخیابانسازیخطلوله1400شهرفالورجان

محلپروژه:سطحشهرفالورجانمبلغاعتبارپیشبینیشده:10/000/000/000ریالمدتپروژه:3ماه

محلتامیناعتبار:شهرداریفالورجانشاخصدورهمینا:میانگینسهماههاولسال1401نوعفهرستبها:راهوباندوابنیهسال1401
کلیات عملیات اجرایی مطابق با اسناد مناقصه )لوح فشرده( شامل: 

۱- خاکبرداری، بارگیری و حمل نخاله به خارج از شهر.
2- تهیه مصالح خاک تونان مناسب شن دار به انضمام پخش آبپاشی و تراکم

٣- تهیه مصالح اساس به انضمام پخش آبپاشی و تراکم
۴- تهیه و تهیه پشت های پیش ساخته پرسی )جدول(

5- سایر دستور کار های ابالغیه موارد پیش بینی نشده .
 www.falavarjan.ir آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۱4 می باشد. - جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی -

مراجعه فرمائید.
محمدعلی عزیزی- شهردار فالورجان

م الف: ۱3369۰5

 نوبت اول


