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مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اصفهان :گردشگری یکی از محورهای اصلی توسعه استان است
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شورا

پایان دوره چهارم شورای اسالمی شهر اصفهان
شورای پنجم وضعیت زایندهرود و اشتغال را پیگیری کند

چهارمین دوره شــورای اســامی شهر
اصفهان با مرور فعالیتهای این شورا در ۴
سال گذشته به کار خود پایان داد.
به گزارش تسنیم ،رضا امینی رئیس شورای
اسالمی شــهر اصفهان در آخرین جلسه
علنی دوره چهارم این شــورا اظهار کرد:
در این دوره اقدامات خوبی انجام شــد که
امید است زمینهای برای خدمت اعضا در
دورههای بعدی باشد.
وی افزود :شورای شهر با توجه به قوانین
و سیاستهای فرادستی برنامههای یک
ساله و  5سالهای را اجرا کرده است .توجه
به سیاستهای کلی نظام ،ارتقای جایگاه
شورا ،اولویت دادن به منافع مردم و تالش
در مسیر سیاستگذاری شهر در راستای
ارتقای کیفیت زندگی مردم از دغدغهها و
اقدامات شورا بوده است.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه
داد :در ابعاد مختلف ســعی شــد جایگاه
شورا حفظ شــود که این کار با هماهنگی
دســتگاههای مختلف صورت گرفت .به
عنوان مثال ،ارتقی جایگاه شورا از طریق
نمایندگان مجلس ،اســتاندار اصفهان و
مدیران دستگاهها پیگیری شد.
وی درباره فعالیتهای دوره چهارم شورای
شهر خاطرنشــان کرد :باید قوانین شورا
به خوبی پیاده میشــد ،به همین دلیل با
اســتفاده از فناوریهای نوین روز این کار
را انجام دادیم .از سوی دیگر ،ارائه خدمات
مطلوب به مردم و تکریم اربابرجوع یکی
دیگر از فعالیتهای شورای شهر بوده است.
امینــی در ادامــه دربــاره فعالیتهای
کمیســیون اقتصادی و بهداشت در این
دوره گفت :اولین کار این کمیسیون بررسی
طرحها و لوایح آزادسازی و بررسی بودجه
شــهرداری بود .همچنین بررسی متمم
شهرداری ،برگزاری کمیتههای گردشگری
و برگزاری جلســات متعدد با فعاالن اتاق
بازرگانی در راستای بهبود گردشگری از
اقدامات این کمیســیون بوده است .وی
ادامه داد :این کمیسیون سعی کرده است با
اقدامات خود سواد بهداشتی مردم را ارتق
دهد و ســامت در ابعاد جسمی ،ذهنی
و معنــوی در پروژههــای مختلف دیده
شود .این کمیســیون بر بازارهای عرضه
محصوالت بهداشتی و دامی مانند بازارهای

کوثر ب ه وسیله دستگاههای مربوطه نظارت
داشته است.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان
در ادامه گفت :اقدامات زیســتمحیطی
مانند پیگیری احــداث کارخانه هاضم و
تصفیهخانههای شهری از دیگر کارهای
انجامشده بوده است.
وی درباره فعالیتهای کمیسیون حمل و
نقل و محیط زیست شورا در این دوره بیان
کرد:نخستینمطالبهاینکمیسیوناحیای
زایندهرود بوده است .طرح جامع کاهش
آلودگی هوا با مشارکت جدی شهرداری
که به کاهش آلودگیها منجر شده است،
از دیگر اقدامات است.
امینی ادامه داد :تاکنــون  1450میلیارد
تومان برای خط نخســت قطار شــهری
هزینه شده و امید است سایر خطهای مترو
بهزودی افتتاح شود .از سوی دیگر ،نوسازی
ناوگان تاکسیرانی ،تاسیس شبکه حمل و
نقل دوچرخه ،نصب دوربینهای کنترل
ترافیک و نصب ایســتگاههای سنجش
آلودگی هوا بخش دیگری از اقدامات این
کمیسیون بوده است .وی با اشاره به اینکه
وارونگی هوا یکی از مشــکالت شــهر در
زمستان است ،گفت :با همکاری دانشگاهها
طرحی برای مقابله با ایــن معضل دیده
شده است.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان درباره
فعالیتهای کمیسیون عمران و شهرسازی
در این دوره گفت :ساخت تقاطع اشکاوند،
پردیسهــای خانوادهمحور ،نمایشــگاه
بینالمللی ،آکواریم ناژوان ،ورزشــگاهها
و فرهنگســراهای مختلــف حاصــل
پیگیریهای این کمیسیون بوده است.
وی با بیان اینکه مشکالت موجود در مراحل
صدور پروانه ساختمانی یکی از دالیل رکود
در بخش مسکن بوده است ،گفت :بخشی
از مراحل طوالنی ایــن روند کاهش یافته
است .به عنوان مثال ،تایید مرحله پیریزی
ساختمان از وابستگی به 10امضا ،به 3امضا
کاهش پیدا کرد.
امینی تصریح کرد :تاکید بر اســتفاده از
فناوریهای نوین ســاختمانی و توجه به
مصرف انرژی و اجرای مبحث  19از دیگر
اقدامات این کمیسیون بوده است .از سوی
دیگر ،یکی از دغدغههای این کمیسیون

مناسبسازی معابر برای تردد افراد معلول
بوده است.
وی درباره فعالیت کمیسیون فرهنگی -
اجتماعی در این دوره گفت :این کمیسیون
ســعی کرد برنامههای شــهری براساس
فرهنگ شــهر اجرا شــود و برای بهبود
برنامههای فرهنگی از توان دستگاههای
مختلف بهره گرفت .بازمهندسی ساختار
فرهنگی ـ اجتماعی ســازمان فرهنگی
شهرداری از اقدامات مهم دیگر بوده است
و سعی شده برنامههای فرهنگی به صورت
خانوادهمحور انجام شود.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان
خاطرنشــان کرد :توجه ویژه بــه بانوان،
کیفیســازی برنامههای باغهای بانوان و
توجه به خانوادههای دارای معلول با ارائه
تخفیف در صدور پروانه ساختمانی از دیگر
اقدامات بوده اســت .همچنین ،افزایش
ردیف بودجه کمک بــه مراکز فرهنگی و

مساجد از دیگر برنامهها بوده است.
وی در پایــان دربــاره فعالیتهای مرکز
پژوهشهای شورای اسالمی شهر گفت:
ایجاد کارگروههای مختلف برای نظارت
و راهبری برنامهها ،تشکیل کمیته آب و
بحران ،برگزاری همایش و جشنوارههای
مختلف مانند «گنبدهــای فیروزهای»،
ارزیابی پایاننامهها و رسالههای دانشجویی
و بررسی پیشــنهادهای مردمی از جمله
اقدامات بوده است.
شهید حججی آتش به اختیار عمل کرد

در ادامه ،عباس حاجرســولیها در نطق
میاندســتور اظهار کرد :شهید حججی
برای اعتالی امنیت کشور و به صورت آتش
به اختیار در جبهههــای حق علیه باطل
حضور یافت و جان خود را فدای اسالم کرد.
امیدواریم برادران عزیز ســپاه پاسداران
انتقام این شهید را بگیرند.
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چهارمین دوره شــورای اســامی شــهر اصفهان با مرور
فعالیتهای این شورا در  ۴سال گذشته به کار خود پایان داد.
رضا امینی رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در آخرین جلسه علنی دوره چهارم
این شــورا اظهار کرد :در این دوره اقدامات خوبی انجام شد که امید است زمینهای
برای خدمت اعضا در دورههای بعدی باشد .وی افزود :شورای شهر با توجه به قوانین
و سیاستهای فرادستی برنامههای یک ساله و  5سالهای را اجرا کرده است .توجه به
سیاستهای کلی نظام ،ارتقای جایگاه شورا ،اولویت دادن به منافع مردم و تالش در ...
همین صفحه
را بخوانید
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ارتباط مستمر صفحه8
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مردمنهاد یکی از موضوعاتی است
که از سال  1393مورد توجه اداره
کل میراث فرهنگی اســتان قرار
گرفته است .ارتباطی دوسویه که
میتوانــد مرز میــان بخشهای
دولتی و خصوصی را از میان بردارد
و به حفظ آثار تاریخی ملموس و
ناملموس شهر ...
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گردشگری
 4منطقه نمونه گردشگری
در اصفهان تأسیس میشود
مدیر کل اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
اصفهان گفت :با توجه به ظرفیت خوب جاذبههای طبیعی در سرتاسر
استان اصفهان ،تأسیس منطقه نمونه گردشگری در  4سمت استان
اصفهان به تصویب رسیده است .فریدون اللهیاری در گفتوگو با مهر
اظهار کرد :جاذبههای گردشگری اصفهان منحصر به جاذبههای تاریخی
و صنایع دستی نیست و طبیعت بکر و بیبدیلی نیز در سرتاسر استان
وجود دارد که ظرفیت مناسبی برای گسترش گردشگری طبیعت است.
وی با اشاره به تصویب  4طرح تأســیس منطقه نمونه گردشگری در
استان اصفهان ابراز کرد :این مجتمعهای گردشگری در 4سمت شمال،
جنوب ،شرق و غرب اســتان قرار دارد که شامل مجتمع گردشگری
شهرستان آران و بیدگل در شمال استان ،مجتمع گردشگری پتاس در
شهرستان خور و بیابانک (شرق) ،مجتمع گردشگری پادنا در شهرستان
سمیرم (جنوب) و مجتمع گردشگری خوانسار (غرب) است.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه سرمایهگذاری
برای ســاخت این مجتمعها را بخش خصوصی انجام میدهد ،بیان
کرد :فعاالن گردشگری در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این
حوزه اشتیاق بسیاری دارند .وی ادامه داد :با توجه به اینکه گردشگری
یکی از محورهای اصلی توسعه استان اصفهان در سند چشمانداز قرار
گرفته است ،توجه به ظرفیتهای محلی و میراث فرهنگی ناملموس
مانند آداب و رسوم محلی در پوشش ،غذا و غیره و جاذبههای طبیعی
کوهستانی ،کویری و فضای سبز در هر شهرستان میتواند در گسترش
گردشگری استان به شکل متوازن و عادالنه مؤثر باشد .مدیر کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان همچنین گفت:
حفاظت از آثار تاریخی ،حمایت از صنایع دستی و صادرات این صنایع،
بازاریابی و زیرساختها در بخش گردشــگری از جمله اولویتهای
مهم استان اصفهان هستند .اللهیاری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
اولویت اصفهان ،میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری است و اگر
قرار باشد بناها و سایتهای باستانی را حفاظت کنیم نیازمند تقویت
اعتبارات مرمتی هستیم .وی افزود :آثار تاریخی استان اصفهان به ویژه
در شهر اصفهان از آثار فاخر و شاخص کشور به شمار ميآيند و ویترین
میراث فرهنگی کشور محسوب میشــوند ،بنابراين باید با تخصيص
اعتبار از این ویترین به درستی نگهداری کنیم.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد :موضوع دیگری که در
بحث میراث فرهنگی باید جدی گرفته شود ،زمینه و بستر برای جذب
و جلب ســرمایههای بخش خصوصی در این حوزه است .برای چنین
موضوع مهمی نیازمند حمایت ،تسهیالت و اعتبارات هستیم .این نکته
باید به جد مورد توجه باشــد که اصفهان  22هزار اثر تاریخی دارد که
 1850مورد آن در فهرست ملی ثبت شد ه است و همه اینها نیازمند
حفاظت هستند و باید جریان سریع حفاظت که طی  4سال پیش رخ
داده ادامه پیدا کند.
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پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

متخلف شکار و صید به همراه  ۵اسلحه شناسایی و دستگیر شد
مدیرکل یگان حفاظت اداره کل محیطزیست اصفهان گفت :یک متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کهیاز اردستان به همراه الشه میش وحشی و ۵قبضه اسلحه شناسایی
و دستگیر شد .مرتضی جمشیدیان در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه یک گروه  3نفره از متخلفان شکار نیز در پناهگاه حیات وحش کالهقاضی قبل از اقدام به شکار دستگیر
شدند ،اظهار کرد :از این متخلفان  2قبضه سالح  5تیر و دولول قاچاق و  ۱۷تیر فشنگ کشف شد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیریت پسماند در ایستگاه ویژه
حامد بابایی

روزانه نزدیک به  2هزار تن پسماند
شهر
از خیابانهای شهر اصفهان به دست
حدود  8هزار نفر جمعآوری میشود.
ســهم پســماندتردر این میــان اعــداد و ارقام
قابلتوجهــی دارد زیرا احمدرضا مصــور ،معاون
خدمات شهری شــهرداری اصفهان میگوید که
روزانه حدود  ۱۲۰تن پســماند خشــک در شهر
جمعآوری میشود.
اما نکته قابل توجه بخشــی از پسماند است که به
نام پســماند ویژه جمعآوری میشود؛ پسماندی
که بیشتر مردم از وجود آن بیخبر هستند .اگرچه
این بخش نزدیک به  2درصد از پسماند خانگی را
شامل میشــود ،اما جمعآوری آن به همراه دیگر
زبالهها میتواند خطراتی برای شهروندان و محیط
زیست ایجاد کند.
این نوع پسماند در واقع بخشــی از پسماند عادی
اســت که در خانهها و مغازهها تولید میشــود اما
به دلیل دارا بودن ویژگیهــای خاصی چون مواد
شیمیایی ،مواد فلزی سنگین و خاصیت خورندگی
یا برندگی جزو پســماند ویژه شناخته میشود .از
جمله این اقالم میتوان به داروهای تاریخ مصرف
گذشته ،ابزار تزریقاتی که در خانه انجام میشود،
تیغ ،مواد شــیمیایی و ظروفی که این مواد در آنها
نگهداری میشــود ،لوازم آرایشــی و بعضی لوازم

نفیسه زمانینژاد

اصفهان  -خبرنگار

دوﻟﺖ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری بــا هدف
صنعت ﺧﺮوج از رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی تصمیــم به
حمایت از اصناف گرفت به طوری که
در بخشــنامه بســته حمایتــی دولت ،عــاوه بر
بخشهای صنعت ،معــدن و کشــاورزی ،بخش
خدمات و اصناف نیز به فهرســت اضافه شد .بر این
اساس مقرر شد بهمنظور رونق تولید در سال ۱۳۹۶
واحدهای صنفی مشمول دریافت تسهیالت شوند
تا گامی مثبت در راســتای خروج اقتصاد از رکود
برداشته شود.

آموزش خانوادهها الزامی است

بستههای مسدود حمایت

مانند لوازم آرایش یا فیلمهــای رادیولوژی که در
اکثر خانهها موجود اســت ،دارای سرب هستند و
میتوانند در فرایند مدیریت پسماند میزان غلظت
سرب را در کمپوست باال ببرند.
خطرات زیست محیطی

البته آنطور که مصور میگوید ،این موارد در فرایند
کمپوستسازی ،به دلیل آنکه باید به حد استاندارد
برسد ،نگرانکننده نیست و مســاله این است که
کنترلهای فوق بسیار پرهزینه است .بنابراین اگر
همان ابتدا از ورود این بخش ویژه پسماند به فرایند
کمپوستســازی جلوگیری شود ،فرایندی امنتر
خواهیم داشت.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان راه چاره
را در آموزش و درخواســت از مردم برای کمک به
تفکیک پســماند میداند و میگوید :تعریفی که
اکنون وجــود دارد ،تفکیک زباله خشــک (قابل
بازیافت) ازتر (اقالم قابل تبدیل به کمپوست) است
اما سازمان بازیافت شهرداری بهزودی جداسازی
پسماند ویژه را نیز به آن اضافه خواهد کرد ،به این
صورت که با دادن آگاهیهای الزم به شهروندان،

پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

36650564

گامی نوین برای رونقبخشی به اصناف در نصف جهان

بهداشتی اشاره کرد.
اکنون اکثر خانوادهها از خطــری که این بخش از
پسماند عادی میتواند برای انسان و محیط زیست
داشته باشــد ،بیخبرند و این اقالم خطرناک را به
همراه پسماندتر یا خشــک جمعآوری میکنند.
این در حالی است که این بخش از پسماند مدیریت
متفاوتی را میطلبد زیرا با توجه به ماهیت خطرناک
خورندگی ،برندگی ،شیمیایی و ...خود میتواند در
بخشهای مختلف جمعآوری ،دفع و تبدیل فرایند
پسماند ،آسیبرسان باشد.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در مورد
نوع آسیب این اشیا که به ماهیتشان بستگی دارد،
میگوید :اجســام برنده هنگام جمعآوری ممکن
است به دست رفتگر آسیب برسانند و به دنبال آن
فرد دچار انواع بیماریها شود .حال اگر جنس این
وسیله برنده جسمی فلزی باشد ،در کارخانه با ابزار
مغناطیسی از بقیه پسماند جداسازی میشود اما
اگر شیشه باشد ،امکان جداســازی آن با دستگاه
وجود ندارد و در پسماند عادی باقی خواهد ماند.
مصور میافزاید :نهایتا این جسم برنده شیشهای
وارد کمپوستی میشود که ما در فضای سبز شهری
مورد اســتفاده قرار میدهیم .اگرچه این شیشهها
خرد میشوند اما باز هم میتوانند خطرناک باشند.
وی درباره خطرات دیگر نمونههای پسماند ویژه در
بازیافت هم میگوید :اجسام دارای عناصر سنگین

ت مصرفی رستورانها از گوشت گوساله و گاو است
 ۹۹درصد گوش 
نایبرئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت ۹۹ :درصد گوشتهای مصرفی در رستورانها و فستفودها گوشت گاو و گوساله
است .عبدالرضا آقاجانی در گفتوگو با مهر با اظهار اینکه دیگر دامداری سنتی پاسخگو نیست ،افزود :اصفهان در تأمین دام
سنگین نیازی به دیگر استانها ندارد.

اصفهان

بنگاههای کوچک تولید؛ زیر فشار کمبود نقدینگی

فرهنگ جمعآوری پسماند نهادینه میشود
اصفهان  -خبرنگار

02123023914

به آنها آمــوزش میدهد که پســمانده ویژه را نیز
تفکیک کنند.
معــاون برنامهریزی ســازمان مدیریت پســماند
شهرداری اصفهان معتقد است باید فرهنگسازی
در این زمینه را از مدیران پســماند شهر شروع و
راهحلها و اقدامات اجرایی آن را تعریف کرد ،سپس
به تعریف مکانیزمی دقیق و جامع برای جمعآوری
این پسماندها پرداخت.
به عقیــده حمیدرضا پورعالقهمنــدان ،آن موقع
است که میتوان از مردم جمعآوری پسماندها را
در  3دسته تر ،خشک و ویژه تقاضا کرد زیرا اگر در
مبدأ به صورت جداگانه جمعآوری و بعدا توســط
ماموران به صورت مخلوط تحویل داده شوند ،نقض
غرض است.
به گفته معاون برنامهریزی سازمان مدیریت پسماند
شهرداری اصفهان ،شــیوه مدیریت پسماندهای
ویژه یا بیمارستانی به هیچ عنوان دفع نیست .طبق
استاندارد ،این پســماندها معموال بعد از بیخطر
شــدن در مراکز تولید به دســتگاههای سوزاننده
منتقل میشوند .برای دفع پســماند ویژه خانگی
نیز اقدامی مشابه پسماندهای بیمارستانی در نظر

گرفته شــده است اما متاســفانه در اصفهان برای
پسماندهای بیمارستانی دستگاه زبالهسوز نداریم.
وی درباره سرنوشــت زبالههای پرخطر و ویژه می
گوید :زبالهها پس از بیخطر شدن در دستگاههای
اوتوکالو برای دفع در محلی بیرون از شــهر حمل
میشوند .بنابراین اگر دستگاه زبالهسوز پسماندهای
بیمارستانی به صورت گسترده استفاده شود ،این
بخش از پسماند نیز به آن سیستم منتقل میشود.
اما خریداری دستگاه زبالهسوز به عهده شهرداری
نیست.
طبق قانون ،امحای زبالههای غیرشــهری بر عهده
تولیدکننده آن است و پســماندهای بیمارستانی
نیز از این قائده مســتثنی نیســتند .با این حال،
شهرداری ،به عنوان یک تسهیلکننده ،شرکتی را
ایجاد کرده و از بخش خصوصی خواسته است که
با سرمایهگذاری در این بخش و خرید دستگاههای
زبالهسوز با تحویل گرفتن زبالهها از بیمارستانها
و مطبها اقدام بــه تولید برق کنــد و آن را طبق
قراردادی به دولت بفروشــد .هرچند هنوز بخش
خصوصی از این موضوع بهدرستی استقبال نکرده
است.

تازههای علم

ثبت خاطرات با دوربین هوشمند یقهای
همه ما دوست داریم لحظات شــیرین زندگی خانوادگی خود را باکیفیت باال و بدون
دردسر ثبت کنیم و عرضه یک دوربین هوشمند یقه ای این کار را راحت کرده است.
به گزارش مهر ،این دوربین به بچهها و والدین آنها امکان میدهد تا به طور خودکار از
لحظات جذاب و خاطره انگیز زندگی عکاسی و فیلمبرداری کنند و مطمئن باشند که
هیچ لحظه نابی را از دست نمیدهند.
دوربین بنجامین باتن که به شکل یک دایره کوچک طراحی شده و با گیره ای که دارد به
یقه لباس افراد آویزان میشود ،به طور خودکار و بدون دخالت انسانها از صحنههایی
که ارزشمند تشخیص دهد عکاسی میکند.
نرم افزار هوش مصنوعی این دوربین قادر به شناســایی اصوات و حرکات اســت و در
شرایطی که مناسب تشخیص دهد عکســی را از محیط اطراف ثبت میکند .دوربین
مذکور برای فیلمبرداری هم قابل استفاده است و فناوری شناسایی چهره آن میتواند
اعضای خانواده را از افراد غریبه متمایز کند.
دوربین بنجامین باتن قادر به  3ســاعت فیلمبرداری ویدئویی با کیفیت  1080pو با
سرعت  ۲۵فریم درثانیه است .دوربین یاد شــده دارای قاب ضدآب است لذا میتوان
از آن برای فیلمبرداری در شرایط بارانی ،استخر و ...استفاده کرد .البته به منظور رفع
نگرانیهای والدین در مورد حفظ سالمت بچه ها ،دوربین یادشده دارای وای–فای یا
بلوتوث نیست.
محتوای حافظه این دوربین از طریق پُرت یواسبی قابل انتقال به رایانه شخصی است و
یک برنامه نرمافزاری نیز برای مدیریت عکسها و ویدئوها همراه با آن عرضه میشود.
عرضه عمومی این دوربین از شهریورماه و به قیمت  ۱۷۰دالر آغاز خواهد شد.

كمبــود نقدینگی از موضوعاتی اســت كه همواره
فعاالن واحدهــای صنفی از آن بهعنــوان یكی از
اصلیترین مشكالت در مســیر تولید باکیفیت نام
میبرند چراکه با نبود نقدینگی ،دســت فعاالن به
دلیل استفاده از تجهیزات نامناسب ،برای تولیدات
مطلوب و مشتریپسند بسته است .در شهری مانند
اصفهان که بیشتر از  100هزار واحد صنفی در آن
فعالیت میکننــد ،هر کدام از آنها ،بــه دلیل نبود
سرمایه کافی ،در مسیر فعالیت خود با موانع زیادی
روبهرو هستند .ازاینرو ،بر اساس برنامهریزی دوﻟﺖ
در سال گذشته ،ﺑﺮای روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر چنین
مقرر شــد که تســهیالت  ۱۶هزار میلیارد تومانی
به واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه شــود .اما پس
از مدتی ،بخش کشــاورزی نیز مشمول این طرح
شد و اکنون هم قرار بر آن است که ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨهاد
اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ،تسهیالتی ﺑﻪ اﺻﻨﺎف ﮐﺸﻮر داده
ﺷﻮد .پیشنهادی که بسیاری از مسئوالن همچون
ﻣﻌﺎوناول رئیسجمهــور و قائممقــام ﺟﺪﯾﺪ وزیر
صنعت ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی دارﻧﺪ.
بــه گفتــه ﻋﻠﯽ ﻓﺎﺿﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان،
ﭘﯿﺸﻨهادی ﮐﻪ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت داده است ﭘﺮداﺧﺖ  10هزار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﺻﻨﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻓﺎﺿﻠﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﺪهﭘﺮدازی و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ طﺮح را ﭼﻨﯿﻦ
توضیــح میدهــد :ﺑﻌﺪ از طﺮح وزارت ﺻﻨﻌﺖ در

تأمین ﻣﺎﻟﯽ بنگاههای ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ و متوســط،
ﻣﺎ بهعنــوان اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ،طﺮح ﺧﻮد را ﺑﺮای
اعطای ﺗﺴهیالت ﺑﻪ اﺻﻨﺎف ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ
اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .این بسته ﭘﯿﺸﻨهادی را ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
قائممقام وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد
تایید قرار گرفته اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوناول رئیسجمهور اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﻧﻈﺮ مثبت ﺑﻪ پیشنهاد ﻣﺎ داشتهاند .با اینحال ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﻤﯽ طﺮح ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ وارد ﻣﺮاﺣﻞ
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ .به این ترتیب ،اعطای تسهیالت
برای اجرای طرح رونق تولید در سال جدید شامل
حال اصناف نیز میشود چراكه واحدهای صنفی از
نقش مهمی در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ،تولید
و اشتغال برخوردار هستند .اﯾﻦ ﺗﺴهیالت ﻗﺮار اﺳﺖ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ  5ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﭘﯿﺸﺮان در
صادرات غیرنفتی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .این در حالی است
که طی سالهای گذشــته برای حمایت از اصناف
طرحی به اجرا درنیامده و هیچ بســته حمایتی در
نظر گرفته نشده است.
فراوانی اصناف فعال در اصفهان

آنگونه که رئیس اتاق اصناف اصفهان بیان میکند:
تعداد اصناف فعال در شهرســتان اصفهان به بیش
از  100هزار واحد میرســد که با حمایت و تزریق
تســهیالت به آنها میتوان ،عالوه بر خروج از رکود
و کمک به رونق تولید ،فرصتهای شــغلی زیادی
را فراهم آورد.
جهانگیری تصریح میکند :اصفهان تنها شــهری
اســت كه واحدهای صنفی تولیدی و فنی فراوان
دارد ب ه گونهای که تعداد فعاالن تولیدی آن بیشتر از
تعداد واحدهای خدماتی است از این رو با پرداخت
تسهیالت به این واحدهای صنفی زیرساختهای
الزم برای اشــتغالزایی بیشــتر در اســتان فراهم
میشود.
این مســئول در مورد پرداخت این تســهیالت به
واحدهــای صنفی میگویــد :دولــت یازدهم در
برنامههــای اقتصادی خــود برای خــارج کردن
واحدهای تولیدی از رکــود چندین طرح را به اجرا
گذاشت که رونق و رفع موانع تولید و ارائه بستههای
حمایتی و تســهیالت مالی به صنایــع کوچک و

صنفی اختصاص پیدا كند .البته هنوز سهم اصناف
اصفهان برای دریافت این تســهیالت معین نشده
است .وی اظهار میکند :پیشنهاد ما پرداخت مبلغ
 100تا  150میلیون تومان به هر فرد متقاضی است
که البته در حد پیشنهاد مطرح شده و قرار است در
کارگروه بررسی شود.
ویژگی تسهیالت پرداختی به اصناف

در ادامه ،رئیــس اتاق اصناف اصفهــان میگوید:
بسیاری از کارگاههای تولیدی اصفهان برای توسعه
فعالیت خود بــا موانع زیادی روبهرو هســتند كه
پرداخت تســهیالت نقش مثبتــی در رفع موانع و
مشکالت آنها خواهد داشت.
وی خاطرنشان میکند :اصنافی که نقش بیشتری
در تولید و اشــتغال دارند ،در اولویت دریافت این
وام خواهند بــود .جهانگیری با بیــان اینکه نحوه
بازپرداخت این تســهیالت با دیگــر وامها تفاوتی
ندارد ،میافزایــد :تفاوت این وامهــا در چگونگی
دریافت آنهاست .معموال در زمان اقدام برای دریافت

گزارش

ترکشهای رکود بر تن صنایع کوچک اصفهان
راه رشد کارگاههای صنعتی ُخرد مسدود است

امروز ترکشهــای رکود بر تن صنایــع کوچک اصفهان
خودنمایی میکند و الزم اســت دولت موانع رشــد را از
دســتوپای فعاالن اقتصادی باز کند .به گزارش تسنیم،
ظهور و بروز فناوریهای نو ،روشهــای تولید و توزیع و
همچنین ساختار تشکیالتی بنگاههای اقتصادی را دچار
تحول کرده اســت .در این زمینه باید بــه اهمیت یافتن
بنگاههای خُ رد و متوسط صنعتی اشاره کرد که نتیجه این
تحول به شمار میروند .آنچه حاصل تجربه فعاالن عرصه
صنعتی است وابستهبودن رقابتپذیری صنایع بزرگ به
تعامل با صنایع کوچک و متوسط است ،بنابراین اهمیت
بخشیدن به جایگاه کسب و کارهای کوچک و بنگاههای
اقتصادی خُ رد در نهایت به باال رفتن شاخصهای بهرهوری
نیروی کار ،افزایش اشتغال و باالخره رشد اقتصادی منجر
میشود .در گام نخست برای ترسیم جایگاه صنایع کوچک
در اقتصاد کشور باید به تعریف این واژه پرداخت .تعریف
صنایع کوچک و متوسط در میان کشورهای جهان متفاوت
است .شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور ،معرف
صنایع کوچک و متوسط آن کشور است.
تعریف صنایع کوچک :بنگاههایی با زیر 50نفر کارگر

شاخصههایی که به صورت معمول در تعریف صنایع کوچک
و متوسط به کار میروند شامل تعداد کارکنان ،میزان سرمایه،
حجم دارایی ،کل حجم فروش و ظرفیت تولید اســت .اما
رایجترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط ،تعداد
کارکنان است .براســاس آمارهای موجود ،بیشترین سهم
ارزش افزوده در میان بنگاههای صنعتی کشــور مربوط به
بنگاههایی با  150نفر کارگر و بیشتر و کمترین آن مربوط
به بنگاههایی با  100تا  149نفر کارگر است .صنایع متوسط
یعنی بنگاههای 50تا 149نفره نیز سهم اندکی را در عملکرد
بخشصنعتبهخوداختصاصدادهاند .صنایعکوچکاستان
اصفهان طی دهه اخیر از پیشرفت و توسعه نسبی مناسبی
در مقایسه با صنایع کوچک کل کشور برخوردار بودهاند ،به
طوری که روند رشد در زمینه ارزش افزوده و اشتغال باالتر
از متوسط کل کشور را به خود اختصاص دادهاند ،هرچند در
زمینه شاخص بهرهوری نیروی کار صنایع کوچک استان
علیرغم وجود رشد در مقایسه با متوسط کل کشور شرایط
بهتری نداشته است .این امر را شاید بتوان به توسعه سریع
این صنایع و توجه بیشتر بـه بحث اشتغالزایی در قالب صنایع
کوچک طی سالهای اخیر نسبت داد .در سالهای اخیر نیز
وضعیت صنایع خرد و متوسط استان اصفهان از ترکشهای
رکود حاکم بر اقتصاد کشور در امان نمانده است و امروز تعداد
بسیاری از بنگاههای کوچک اقتصادی در این استان یا تعطیل
هستند و یا با ظرفیت پایین به کار خود ادامه میدهند.
تحریم و تورم ،مشکالت صنعت را تشدید کرده است

محمدرضا برکتین ،رئیس خانه صنعت و معدن اســتان

اصفهان ،با اشاره به مهمترین مشکالت این حوزه میگوید:
مشکل صنعت ریشه در درازمدت دارد و عوامل دیگر هم
سبب تشدید مشکالت در این حوزه شــده است .مسأله
تحریمها ،وابســتگیهای قبل از تحریمها و وابســتگی
کشور به نفت از جمله دالیل پدیداری این مشکالت است.
تحریمها قطعاً مشکالت را تشــدید کرد و شرایط تورمی
و افزایش قیمــت حاملهای انرژی از جملــه موارد بروز
مشکالت در بخش صنعت بوده اســت .وی با بیان اینکه
دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن تصمیم داشتند تورم را به
عنوان یکی از معضالت اصلی کشور کنترل کنند ،تصریح
کرد :دولتمردان برای کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی
پیش رفتند ،در نهایــت نقدینگی به بهای هنگفتی که به
پساندازکنندگان دادند روی هم انباشته شد و امروز شرایط
تولید ما را به نقطهای رساند که تابوتوانی برای صنعتگران
باقی نمانده است .وی گفت :بیمهریها ،کمسیاستیها و
بیسیاستیهایی که در حوزه صنعت به وجود آمده سبب
شده است که امروز مشــکالت در این حوزه یکی پس از
دیگری نمایان شود .برکتین در این باره که چند درصد از
صنایعاصفهانباظرفیتکاملدرحالفعالیتهستند،بیان
کرد :تعداد اندکی از صنایع با ظرفیت کامل در حال فعالیت
هستند ،با توجه به شرایط کنونی از لحاظ قدرت و ابتکار
عمل ،برخی از صنایع توانستند از طریق منابع داخلی خود
بهرهوری را باال ببرند و هزینهها را کاهش دهند ،ب ه طور کلی
اکثریت واحدها چه کوچک و چه متوسط درگیر مشکالت
هستند و حدود 70درصد صنایع زیر ظرفیت کار میکنند.
وی با بیان اینکه جزیرهای برخورد کردن سبب آسیبهایی
در سیستم اقتصادی شده است ،خاطرنشان کرد :متأسفانه
با جزیــرهای برخورد کردن آســیبهایی در سیســتم
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اخبار کوتاه
سند هویتی شهید محســن حججی به خانوادهاش
تقدیم شد

مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان سند هویتی شهید محسن
حججی را به خانواده این شهید مدافع حرم تقدیم کرد.
به گزارش ایرنا ،ســند هویتی ســندی اســت که قبل از صدور
شناســنامه برای همه افراد صادر و در اداره ثبت احوال نگهداری
میشــود ،با این حال ســند مزبور که حاوی اطالعاتی مانند نام،
نامخانوادگــی ،تاریخ تولد ،محل تولد ،جنســیت یا خصوصیات
ظاهری فرد است ،به صورت نمادین به برخی از خانوادههای شهدا
اهدا میشــود .مدیر کل اداره کل ثبت احوال استان اصفهان به
همراه معاونان و کارشناسان این اداره در منزل شهید حججی در
شهرستان نجفآباد حضور یافتند و سند هویتی این شهید ُمزین
به عکس او را به همراه لوح تقدیر به خانوادهاش تقدیم کردند.
مدیر کل اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در این دیدار گفت:
امنیت و آسایش کنونی کشــور مدیون خون شــهدای عزیز به
خصوص شهدای مدافع حرم است .حسین غفرانی افزود :شهید
حججی در  25اردیبهشــت ســال جاری با مراجعه به اداره ثبت
احوال ،کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده بود .وی گفت:
سند سجلی یا هویتی شهید در گنجینه اســناد هویتی مفاخر و
مشاهیر اداره ثبت احوال استان اصفهان نصب خواهد شد.
محمدرضا حججی پدر شــهید حججی نیــز در این دیدار گفت:
شهیدان وظیفه خود را انجام دادهاند و در درگاه الهی جایگاه ویژهای
دارند که امید است آنها در پیشگاه خداوند شفاعت ما را هم بکنند.

نمایی از یک کارگاه تولیدی  /عکس :همشهری

متوسط یکی از آنهاست .غیر از آنکه این تسهیالت
برای خروج از رکود به صنایع ارائه میشود ،پس از
آن هم مصوب شد که این بسته حمایتی به اصناف
تولیدی برای گســترش حوزه فعالیتشان پرداخت
شود.
وی بابیان اینکه پرداخت تسهیالت برای رونق تولید
به واحدهای صنفی تأثیر خوبی در حل مشــکالت
اصناف دارد ،میگوید :بســته حمایتــی اصناف از
سوی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها
در اختیار واحدهای صنفــی قرار میگیرد .در حال
حاضر زیرســاختهای این طرح آماده شده است
و کارگروههای مربوطه نیــز در حال برنامهریزی و
اولویتبندی صنوف هستند .در رابطه با چگونگی
پرداخت این تسهیالت به اصناف با مدیران بانکی
هم جلساتی برگزار شده است .ولی اینکه وام مذکور
به چه افرادی پرداخت شــود و چگونه اصناف برای
دریافت آن معرفی میشوند ،فعال مشخص نیست.
به گفته جهانگیری ،قرار بر آن است که حدود هزار
میلیارد تومان تســهیالت رونق تولید به واحدهای
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اقتصادی کشــور بهوجود آمده و این موضوع سبب شده
است هر دستگاه و ارگان بهصورت مجزا عملکند .برای
برطرفکردن بخشی از مشکالت واحدهای صنعتی تعطیل
و نیمهتعطیل بسته حمایتی از ســوی دولت تعیین شد.
استاندار اصفهان در این باره گفت :بسته حمایتی دولت از
صنایع کوچک و صنایع خرد یکی از اقدامات مؤثری بود که
دولت برای حمایت از صنعتگران اجرایی کرد و در همین
زمینه برای استان اصفهان  10هزار میلیارد ریال تسهیالت
با یارانه  5درصدی در نظر گرفته شــد .رسول زرگرپور با
بیان اینکه این تسهیالت  600واحد بحرانزده را که دارای
مشکالت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت هستند تحت
پوشش قرار میدهد ،گفت :ســامانه بهینیاب برای این
منظور ایجاد شده است و واحدهای تولیدی متقاضی برای
دریافت تسهیالت در این سامانه ثبتنام میکنند.
ایجاد  130هزار شــغل جدید در شهرکها و نواحی
صنعتی

معاون وزیر صنعت و معدن نیز در ســفر به اصفهان درباره
 2مأموریت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران در توسعه و بهینهسازی خدمات در شهرکها و نواحی
صنعتی و حمایت از تولید با رفع چالشها تأکید کرد و گفت:
با برنامهریزیهای انجام شده و با تجربه بازدید از بیش از 400
شهرک و ناحیه صنعتی ،امسال در قالب طرح رونق بیش از23
هزار واحد صنعتی ،معدنی و اصناف از تسهیالت این سازمان
بهره میگیرند .علی یزدانی افزود :امسال برای نخستین بار
اصناف و معادن هم میتوانند از تسهیالت طرح رونق بهره
بگیرند .با برنامهریزیهای انجامشده امسال بیش از 130هزار
شغل جدید در شهرکها و نواحی صنعتی ایجاد خواهد شد.

هر نوع وام ،تراکنشهای بانکی فرد بررسی میشود
و سپس وارد مراحل دیگر برای اخذ وام میشویم.
ولی برای پرداخت این تســهیالت به تراکنشهای
قبلی متقاضی توجه نمیشــود .البتــه افرادی که
دیون و بدهی مالی داشته باشند ،اگر آنها را تعیین
تکلیف کنند ،امکان دریافت تسهیالت را خواهند
داشت.
وی تصریح میکند :تا قبــل از این مصوبه هیچ نوع
بسته حمایتی برای اصناف در نظر گرفته نشده بود
و اکنون ،با توجه به رکود شــدیدی که وجود دارد،
تصمیم به پرداخت این تسهیالت گرفته شده است.
این مســئول در پایان در رابطه با مهمترین پیامد
اعطای تســهیالت بــه اصناف میگویــد :کمبود
نقدینگــی اصلیترین مشــکل واحدهای تولیدی
است .با رفع این معضل قطعا اصناف قادر به تولید
کاالهای باکیفیتتری میشــوند .بدیهی است که
تولید محصول باکیفیت به رونق تولیدات داخلی و
جایگزینی خرید كاالهای ایرانی با كاالهای وارداتی
منجر خواهد شد.

احداث  ۲۴هزار مترمربع فضای سبز در حوالی میدان
اشکاوند

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت۲۴:
هزار مترمربع فضای سبز در حوالی میدان اشکاوند احداث شده است.
احمدرضا سلیمانیپور در گفتوگو با ایمنا بیان کرد :در این عرصه
درختانی با سن باال و نیاز آبی کم کاشته شده است .وی تأکید کرد:
باید توجه داشته باشیم که رویکرد شهرداری استمرار کاشت نهال در
طول سال است و برای توسعه فضای سبز حجمی در شهر اصفهان
این مهم مورد توجه قرار گرفته است .مدیرعامل سازمان پارکها و
فضای سبز شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه در سال گذشته برای
اولین بار ۲۳۰هزار نهال به یاد شهدای واالمقام انقالب اسالمی کاشته
شد ،تصریح کرد :این در حالی است که ما معتقدیم درختکاری باید
در طول سال و با برنامهریزی در قالب نهادهای مردمی انجام شود و
در مناسبتهای گوناگون درخت با هزینه و مشارکت مردمی و کمک
گرفتن از نهادهای دولتی با رعایت ضوابط و قوانین کاشته شود .وی با
اشاره به اینکه بر همگان آشکار است حرکتهایی که با حمایت مردم
انجام شود ،از ضریب موفقیت باالیی برخوردار است و گامی در جهت
توســعه پایدار خواهد بود ،اضافه کرد :در چشمانداز آینده بخشی از
فضاهای سبز شهری یا جنگلها توسط مردم توسعه مییابد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
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ثدوستان
اداره کل میراث فرهنگی در جستوجوی میرا 
 40تشکل دوستدار میراث فرهنگی در استان اصفهان به ثبت رسید
هاجر مرادی

اصفهان  -خبرنگار

ارتباط مستمر با تشــکلهای مردمنهاد یکی از
میراث موضوعاتی است که از ســال  1393مورد توجه
اداره کل میراث فرهنگی استان قرار گرفته است.
ارتباطی دوســویه که میتواند مرز میان بخشهای دولتی و
خصوصی را از میان بردارد و به حفــظ آثار تاریخی ملموس و
ناملموس شهر کمک شایان توجهی کند .در این راستا دفتری
برای تشــکلها و انجیاوها در اصفهان ایجاد شده است که
بخشهای دولتی و خصوصی بتوانند در یک مکان دور یکدیگر
جمع شوند ،پای صحبت یکدیگر بنشــینند و به فعالیتهای
مشترک بپردازند.
به گفته فریدون اللهیاری ،مدیــرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری اســتان اصفهان اتحادیههای هتلداران،
دفاتــر خدمات ســفر ،راهنمایــان تــور و تولیدکنندگان و
فروشــندگان صنایعدســتی که از فعاالن بخش خصوصی
هستند ،ارتباطی نزدیک با این اداره دارند به طوریکه عمده
فعالیتهای آنها به صورت مشارکتی و مشورتی با اداره میراث
فرهنگی انجام میشــود .از جمله این مشارکتها میتوان به
برگزاری رویدادهای مهم ملی و بینالمللی در استان اشاره کرد.
اللهیاری در مورد انجیاوها که مدت زیادی در حاشــیه قرار
گرفته بودند و بیمهریهای زیادی به آنها روا داشــته شده،
میگوید :این بخش از تشــکلهای بخش خصوصی ظرفیت

خوبی دارند و میتوانند به مسائل میراث فرهنگی وارد شوند و
در حل مسائل و مشکالت این حوزه موثر عمل کنند.
به گفته اللهیاری ،اداره کل میــراث فرهنگی اصفهان طی 3
سال گذشته به منظور جبران بیمهریها  40تشکل دوستدار
میراث فرهنگی را در استان به ثبت رسانده و این اقدام خوبی
برای شروع همکاریهای ســازنده خواهد بود؛ موضوعی که
دوستداران و فعاالن میراث فرهنگی نیز آن را تایید میکنند.
آنها میگویند اگرچه چنین فرصتی فراهم شــده اما مشکل
آنجاست که تاکنون فاصله جلسات تشکیل شده بسیار طوالنی
بــوده و معموال موضوعاتــی که مطرح میشــوند ،به صورت
سازمانیافته و روشــمند پیگیری نمیشــوند .این در حالی
است که به نتیجه رســیدن موضوعات مطرح شده در چنین
جلساتی تنها مستلزم برگزاری جلسات مکرر و مهمتر از همه
پیگیریهای مداوم است.
اللهیاری ایــن موضوع را تایید میکنــد و میگوید :به نتیجه
رسیدن فعالیتهای این دفتر کار آسانی نخواهد بود و نیازمند
گذشت زمان اســت .در واقع اداره کل میراث فرهنگی در قدم
اول سعی داشته با راهاندازی دفتر تشکلها امکانی فراهم کند
که بخشهای خصوصی و دولتی بتوانند در کنار یکدیگر قرار
گیرند و در مورد موضوعات میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری به بحث و بررسی بپردازند .کاری که به گفته الهیاری
اکنون نهتنها در اصفهان ،بلکه در شهرســتانهای استان نیز
انجام میشود .تشکلها و دولت در مکانی گرد آمدهاند و سعی
دارند مشکالت منطقه خود را با همفکری حل کنند.

دفتــرسرپرســتیروزنامــههمشــهریدر اصفهــان:
رضا صابری علی آبادی  -نشانی :اصفهان ،خیابان شیخ صدوق
شمالی،حدفاصلخیابانکاخسعادتآبادوخیابانشیخمفید،
ســاختمان علیمیرزا ،واحد - 2تلفن 6 :ـ031-36650564

صدای همشهری
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[همشــهري عزيــز ،دانســتن نظــرات ،پيشــنهادها و انتقــادات شــما
،مــا را در بهبــود كيفيــت روزنامه خودتــان يــاري ميكند .به عــاوه ما
مشــتاق شــنيدن صداي شــما و طرح مســائل و مشــكالتتان هســتيم.
با ما از طريق اين شــمارهها و در فاصله زماني ســاعت  14تا  16تماس بگيريد].

نبود کوثرهای فرهنگی

تعداد مکانهای فرهنگی در اصفهان بسیار کم است و بچههای فرهنگی این شهر پاتوق
ندارند .از شهردار اصفهان خواهشمندیم برای کوثرهای فرهنگی و رونق آنها در شهر
فکری اساسی بکند .اکنون وضع کوثرهای مادی خوب است اما از کوثرهای معنوی
خبری نیست.
یلدا کیانی  -شهروند اصفهانی

مشکالت جاده َمرغ

در واقع اداره کل میراث فرهنگی معتقد است اکنون نوع تعامل
تشکلها با این اداره کل همانند یک گفتوگوی رسانهای است
و ســعی دارد از طریق تعامل با آنها این تشکلها راغ به سمت
همکاری عملی و اجرایی سوق دهد؛ اقدامی که نهتنها به حفظ
میراث فرهنگی اســتان کمک میکند ،بلکه در حفظ و تداوم
میراث ناملموس نیز موثر خواهد خواهد بود .البته همانطور
که گفته شد ،این نوع همکاری عالوه بر شاخه میراث فرهنگی
ملموس و ناملموس ،شامل بخش صنایع دستی و گردشگری
نیز میشود.
صنایع دستی و گردشگری نقش مهمی در تحقق مقوله اقتصاد
مقاومتی ایفا میکنند به گونهای کــه با حمایت از هنرمندان
و ترویج صنایع دســتی  -در عین حال که یک کار ارزشمند
فرهنگی به شــمار میرود  -میتوان این حرکت ارزشــمند
فرهنگی را در قالب صنعت گردشگری به یک تفکر اقتصادی
در راستای توسعه کشور تبدیل کرد.
تعامل با تشکلها در حوزه صنایع دستی زمینه ارتقا ،حفظ و
رونق اســتفاده از آنها را فراهم میکند و باعث میشود صنایع
دستی ما حضور پررنگتری در بازارهای ملی و بینالمللی پیدا
کنند .در حوزه گردشگری نیز ظرفیتهای زیادی وجود دارد
که امروز بخش محدودی از آنها به فعالیت درآمده است و باید
همه این ظرفیتها شناسایی و تقویت شوند .تنها در این صورت
است که یک توسعه متوازن در تمامی استان ایجاد خواهد شد.
در حقیقت این تشکلها هستند که میتوانند مشارکت مردم را
در حوزه گردشگری افزایشدهند و از این طریق رونق بیشتری

را در گردشــگری ایجاد کنند؛ رونقی که تاثیر مستقیم آن در
معیشت مردم قابل مشاهده خواهد بود.
ایران ،با داشــتن بیش از یک میلیون جاذبه فرهنگی و 300
رشته صنایع دستی ،از قابلیتهای فراوانی برخوردار است که
به واســطه تالش نیاکان ما در دوران تاریخی ،اینک ب ه عنوان
دســتمایههایی گرانبها در اختیار ما قرار گرفتهاند تا بتوانیم
در قالب صنعت گردشــگری ،ضمن حفــظ فرهنگ و هویت
خود در تعاملی ارزشمند با جهانیان ،به کسب درآمد مناسب
دست یابیم.
استان اصفهان با بحرانهایی همچون کمبود آب و آلودگیهای
زیستمحیطی روبهرو است و با در نظر گرفتن اسناد باالدستی
که اولویت توســعه کشــور را در آینده گردشــگری معرفی
میکنند ،با حضور تشکلهای دوســتدار میراث فرهنگی به
دنبال تبادل افکار در راســتای برونرفت از ایــن بحرانها و
دستیابی به توسعه بر مبنای گردشگری است.
شاهین سپنتا فعال آزاد میراث فرهنگی استان با تایید تمامی
این گفتهها و محاسن تعامل تشکلها با بخش دولتی میگوید:
اگرچه مدیر فعلی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در
این زمینه فعال است و ســعی دارد از این راه مشکالت را حل
کند ،اما همواره این نگرانی وجود دارد که با جایگزین شدن او
این دیدگاه نیز از بین برود؛ همانگونه که در سازمانهای دیگر
چنین اتفاقی بارها رخ داده است .از این رو الزم است سازمان
میراث فرهنگی به این حوزه ورود پیدا کند و معاونتی را تحت
عنوان تشکلهای مردمنهاد به چارت خود اضافه کند.

جاده َمرغ از حداقل امکانات محروم است و حتی روشنایی ندارد .این جاده در روزهای
پنجشنبه و جمعه با ترافیک سرسامآوری روبهرو است .خواهش میکنم هر کسی در
این رابطه مسئول است ،راهکاری ارائه بدهد تا این مسیر هم مثل تمام خیابا ن مسیرهای
اصفهان که حداقل روشنایی دارند ،شبها روشن شود و از خطراتی که مردم را تهدید
میکند تا حدودی ایمن شود.
محمد رضا ترکی – شهروند اصفهانی

مشکل رفت وآمد در انتهای خیابان طالقانی منطقه جی

انتهای خیابان طالقانی در منطقه جی نه خط اتوبوسرانی درستی دارد و نه تاکسی از این
محدودهعبورمیکند.کسانیکهماشینندارندودراینمنطقهزندگیمیکنند،چگونه
باید تردد کنند؟ ضمن اینکه اول کوچ ه بهار هم خاکی است و آن را آسفالت نمیکنند.
پیام فالح – دانشآموز اصفهانی

روشنایی خیابان باهنر

خیابان باهنر واقع در خیابان شهید رجایی شهرک فاضل یکی از خیابانهای بالتکلیف
و مشکلدار شهر به حساب میآید .در برخی از قسمتهای این خیابان روشنایی خوب
است و عبور و مرور بهراحتی انجام میشود ولی قسمتی از آن در تاریکی مطلق فرو رفته
است به طوری که هیچکدام از محلیهای این منطقه جرات قدم زدن در خیابانها و
کوچههایش را ندارند .اینکه اداره برق مسئول این روشنایی است یا شهرداری منطقه
باید این موضوع را پیگیری کند ،مشخص نیست .فقط امیدواریم که هرچه زودتر برای
این مشکل چارهای اندیشیده شود.
عباسثقفیان-شهرونداصفهانی

ورود موتورسیکلت ممنوع

ک اتفاق خوبی نیست .پارک محل آسایش و آرامش
ورود موتور سوارها به محدوده پار 
مردم است و باید با ورود موتور سواران برخورد شود .موتورهای وارد شده به پارک ،باید
توقیف شود و با آنها برخورد جدی شود.
نورا نویدی -شهروند اصفهانی

ورزش
ثاقبی :تعطیالت لیگ به هماهنگی بیشتر سپاهان کمک میکند
وحید افشار

اصفهان  -خبرنگار

سپاهان پنجشنبه هفته گذشته یک
برد بسیار ارزشمند در مقابل حریف
خود یعنی ذو بآهن کسب کرد تا
زالتکو کرانچار و تیمش نفسی به
راحتی بکشــند .یکی از بازیکنان
ســپاهان که  90دقیقه در ترکیب
تیمش به میدان رفت و نمایش خوبی
هم ارائه کرد ،شاهین ثاقبی هافبک
زردها بود که کمکم به همان بازیکن
باکیفیت تبدیل سابق شده است.
ثاقبی در گفتوگو با همشهری در
مورد شرایط ســپاهان و وضعیت
خودش در ترکیب این تیم صحبت
کرد.
ابتدا گریزی به شهرآورد
اصفهان در هفته گذشــته بزنیم.
فکر میکردید ذوبآهن را شکست
دهید؟

بازی قشــنگی بــود و هم مــا و هم
ذوبآهــن موقعیتهــای متعددی
داشــتیم و فکــر میکنــم همــه
تماشــاچیانی که به اســتادیوم آمده

بودند از بازی لذت بردند .بازی خوبی
بود و تبریک میگویــم به هواداران 2
تیم چون تا دقایق پایانی بازی هیجان
زیادی داشــت .هــم ذوبآهن بازی
جوانمردانهای انجام داد و هم سپاهان
بازی قشنگی را به نمایش گذاشت.
شما در این مسابقه یک
پاس گل دادید و به نظر میرسد که
کمکم وضعیت باثباتی در ترکیب
تیم پیدا کردهاید.

من امســال اولین فصلی است که در
اصفهان بازی میکنم و طبیعی است
که زمان احتیاج داشته باشم تا بتوانم
با فضای تیم آشــنا شوم .خوشبختانه
بازیکنان باتجربه ســپاهان هم به من
کمک کردند که بتوانم دســتورهای
سرمربی تیم را درون زمین پیاده کنم.
بعد از بازی روز سهشنبه
با سپیدرود لیگ تعطیل میشود.
فکر میکنید شرایط سپاهان بعد از
تعطیالت چطور باشد؟

با توجه بــه تعطیلــی  25روزه لیگ،
نقاط قــوت و ضعف خــود را برطرف
میکنیم و با قدرت بیشتری به بازیها
برمیگردیم .آینده با وجود اضافه شدن
بازیکنانــی مثل مروان حســین و لی

اولیویرا برای ما روشــن خواهد بود و
برد مقابــل ذوبآهن کمــک زیادی
به ما برای بازی در مقابل ســپیدرود
خواهد کرد.

حساسیت بسیار زیادی
روی پستی که شما بازی میکنید،
وجود دارد و بایــد کمک زیادی به
خط حمله تیمتان بکنید .کرانچار
چه چیزهایی از شما خواسته است؟

بازی پشت ســر مهاجمان یک پست
بسیار سخت اســت و شما باید ،عالوه
بر شــرکت در خط حمله ،حواست به
کارهای دفاعی هم باشــد .خوشحالم
که در  2مســابقه اخیر هم گل زدهام

و هم پــاس گل دادهام و فکر میکنم
سرمربی تیم هم از من راضی باشد .با
وجود این ،همه تالشم را برای موفقیت
در مسابقات بعدی به کار میگیرم.
میکنید؟

بــه تیم ملی هــم فکر

این آرزوی هر فوتبالیســتی اســت و
مطمئنم نگاه ســرمربی تیــم ملی به
لیگ بســیار مثبت اســت .اگر بتوانم
در ترکیب ســپاهان خوب بازی کنم،
فرصت رسیدن به پیراهن تیم ملی را
هم پیدا خواهم کرد .دلم میخواهد به
عنوان یکی از نمایندگان سپاهان در
جام جهانی هم حاضر باشم.

گیتیپسند از صدر جدول لیگ برتر فوتسال دور شد
نوید دانازاده

اصفهان  -خبرنگار

رقابتهای لیگ برتر فوتســال ایران همچنان در حال
برگزاری اســت و تیمهای حاضر در این لیگ مسابقات
نیمفصل اول خودشان را از نیمه گذراندهاند .در این میان،
وضعیتتیمفوتسالگیتیپسندکمینگرانکنندهاستو
نماینده فوتسال اصفهان اگر حواسش به نتایجی که کسب
میکند نباشد ،در پایان لیگ نخواهد توانست از عنوان
قهرمانی فصل گذشته خود دفاع کند.
شاگردان علیرضا افضل در تیم فوتسال گیتیپسند که
برای دیدار با مقاومت قرچک در هفته هشتم لیگ برتر
فوتسال به این شهر سفر کرده بودند ،در برابر این تیم با
تساوی ۲بر ۲متوقف شدند .در این دیدار ابتدا گیتیپسند
با گل احمد اسماعیلپور پیش افتاد اما در ادامه علی رهنما
دروازه سپهر محمدی را باز کرد تا همه چیز دوباره مساوی
شود .با اینکه گیتیپســند دوباره با گل مهرداد جابری
پیش افتاد و نیمه نخست را با پیروزی  ۲بر یک پشت سر

گذاشت ،اما این بهنام فعال بود که با گلزنی برای مقاومت
قرچک در اواخر نیمه دوم راه کسب هر 3امتیاز این مسابقه
را بر گیتیپسند بســت تا دومین تساوی تیم اصفهانی
در لیگ برتر رقم بخورد .با این نتیجه گیتیپســند ۱۷
امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به مس سونگون
صدرنشــین و  ۲۱امتیازی در رده دوم جدول ردهبندی
باقی ماند و به این ترتیــب حتی در صورت برتری مقابل
تأسیسات دریایی در دیدار معوقه هم فعال نمیتواند چشم
به صدر جدول داشته باشد .مس سونگون با نتیجه  ۶بر
یک از سد لبنیات ارژن شیراز گذشت و صدرنشین باقی
ماند .گیتیپسند شانس آورد که تأسیسات دریایی مقابل
آذرخش بندرعباس شکست خورد وگرنه در صورت برتری
تأسیسات ،گیتیپسند جایگاه دوم جدول ردهبندی را هم
در پایان هفته هشتم لیگ برتر به نفع این تیم از دست داده
بود .بهنظرمیرسدبازیکنانگیتیپسندهنوزنتوانستهاند
با نایبقهرمانی آسیایی خودشان کنار بیایند و این ناامیدی
به رقابتهای لیگ هم منتقل شده است .امتیازاتی که در
این هفته از دسترس گیتیپسند خارج شد ،میتوانست

کمک بزرگی به این تیم بکند تا همچنــان مدعی اول
قهرمانی باشد ،ولی تکرار این تساوی در بازی بعدی مقابل
آتلیه تهران وضعیت را بدتر هــم خواهد کرد .این تیم با
حضور بازیکنان سرشناس و چهرههای شناخته شده که
اکثرا در تیم ملی هم بازی کردهاند باید بسیار بیشتر از این
قدرتمند بازی کند و اجازه ندهد که مسائل حاشیهای روی
کارش تاثیرگذار باشد.
علی افضل مربی کمتجربهای نیست و از لحاظ فنی هم
توانایی موفقیت در لیگ را دارد ،ولی با این اشتباهات در
پایان لیگ چیزی جز حسرت برای هواداران گیتیپسند
باقی نخواهد ماند.

