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استان اصفهان

ادامه در صفحه 
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
جایـگاه سـازمانهای محلـی در امـر توسـعه 
گردشـگری بسـیار مهـم اسـت، عملکـرد 
هریـک از بخش های مختلف این سـازمانها 
در پیشـرفت امـور مربـوط بـه فعالیت هـای 
و  می باشـد  مؤثـر  شـهری  توریسـم 
شـهرداری ها بـه عنـوان سـازمانی مردمـی با 
مسـئولیت مدیریت خدمات شـهری، نقش 
کلیدی در توسـعه صنعت توریسـم شـهری 

ایفـا می نمایـد. 
شـهرداری ها بـه سـبب مردمـی بـودن و در 
راسـتای مدیریـت وارائـه خدمـات مناسـب 
شـهری، نقشـی بسـزا و مؤثـر در امر توسـعه 
توریسم و ایجاد و گسترش اماکن توریستی 
و فعالیت های وابسـته بـه آن دارد. بـا نگاهی 
بـه شـرح وظایـف شـهرداری ها می تـوان 
دریافـت کـه در بندهـای ۱، ۲، ۲۵، ۲۶ و 
۲۷ از مـاده ۵۵ وظایفـی در شـهرداری ها 
مشـخص شـده اسـت کـه می توانـد کمک 
شـایانی در راسـتای توسـعه توریسـم باشـد 
و بـدون شـک بـا توجـه بـه برخـورداری 
شـهرداری ها و اهـرم مدیریـت شـهری، این 
امر قطعاً محقق خواهد شـد. از طـرف دیگر 
بنـد ۲۲ مـاده ۵۵ شـهرداری ها، تشـریک 
مسـاعی بـا فرهنـگ در حفـظ ابنیـه و آثـار 
باستانی شـهر و سـاختمان های عمومی شهر 
و مسـاجد و... را بـه صـورت مسـتقیم یکـی 
از وظایـف شـهرداری ها اعـام مـی دارد. 
بنابرایـن شـهرداری تا حـدودی و بـا اندکی 
اغـراق مؤثرتریـن واحـد در امـر ایجـاد 
زیرسـاخت های گردشـگری، ترویـج و 

توسـعه آن می توانـد باشـد.

شیما رحمانی پور
سرمقالـــه
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نقش پر رنگ 
شهرداری ها در توسعه 

صنعت گردشگری
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مدیرعامل نخستین »شهرک تخصصی رمز ارز« ایران:

برق شهرک تخصصی رمزارزفریدن خورشیدی تأمین می شود
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مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خبر داد:  

آغازعملیات سم پاشی
درختان منطقه
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مدیر تولیدات کک و مواد شیمیائی:

رکورد تولید کک خشک
در ذوب آهن اصفهان شکسته شد
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رئیس اداره ورزش همگانی و محالت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

نکوداشت آئین کهن زورخانه گردی در ویژه برنامه 
»گود و ماه«

8

2۵0 نماینده مجلس درباره مذاکرات هسته ای بیانیه ای منتشر کردند؛

تاکید بر تضمین ها،
لغو تحریم ها و کسب امتیازها

8

با اجرای پویش »اهدای کتاب-اهدای دانایی« محقق شد؛

اهدای 10٤0 منبع فیزیکی و الکترونیکی فارسی و 
غیرفارسی به کتابخانه آبفای استان اصفهان

2

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان تاکید کرد:

لزوم توجه به موضوعات فرهنگی
در پایانه های اصفهان
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مدیر محصوالت سرد و پوشش دار فوالد مبارکه خبر داد:

شکسته شدن رکورد سالیانه تولید
در خطوط اسکین پاس ناحیه نورد سرد

Want to Kill Dangerous Bacteria in 
Your Home? Clean Your Showerhead

۵

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان خبر داد: 

جابه جایی هفت میلیون نفر در یک سال گذشته با ناوگان مسافربری

رنا
ی ای

زار
رگ

خب
   

شب های زیبای 
زاینده رود

زاینده رود بزرگترین و پرآب ترین 
رودخانه فالت مرکزی ایران است 
که از کوه هــای زاگرس مرکزی 
سرچشــمه می گیــرد. زاینده 
رود رگ حیاتــی و عامل اصلی 
سرسبزی و حاصلخیزی اصفهان 
اســت. حوضه رودخانه زاینده 
رود ۴۱, ۵۰۰ کیلومتــر مربــع 
اســت و جریان آب این رودخانه 
در مطلوب ترین شــرایط به ۱.۲ 
کیلومتر مکعب در ســال یا ۳۸ 
متر مکعــب در ثانیه می رســد. 
این رودخانه کــه با نام های زنده 
رود، زندک رود، زرین رود، زرن 
رود، زندرود، زرینه رود و زن رود 
نیز شناخته می شــود، در تاریخ 
۲۰ بهمــن ۱۳۸۹ به عنوان صد 
و هجدهمیــن اثــر طبیعی در 
فهرســت میراث طبیعی ایران 

قرار گرفت. 

خدیجه نادری / خبرگزاری مهر

گزارش تصویری حمل و نقل

بهداشت

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان گفت: هفت میلیون نفر سال 
گذشته در این استان در قالب ۸۶۰ هزار فقره سفر 
با ناوگان مسافری عازم نقاط مختلف کشور شدند. 
محمدعلی صلواتی در گفت وگو با ایرنا، افزود: تعداد 
سفرها با استفاده از ناوگان مسافربری در استان 
اصفهان در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ چهار 

درصد افزایش داشته است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اصفهان اظهار داشت: این استان سال 
گذشته رتبه پنجم مجموع جابه جایی مسافر را با 

سهم هفت درصد در کشور کسب کرد.
وی اضافه کرد: اصفهان رتبه چهارم جابه جایی 
مسافر درون استانی، رتبه دوم جابه جایی مسافر 

برون استانی و رتبه دوم تعداد مسافر وارد شده به 
استان را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داد.

• جابه جایی مسافران نوروزی در اصفهان ۵3 
درصد افزایش یافت

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اصفهان گفت: از ۲۵ اسفندماه سال گذشته 
تا پانزدهم فروردین سال جاری ۲۳۵ هزار مسافر 
برون استانی با اتوبوس از مبداء اصفهان جابه جا 
شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این 

استان ۵۳ درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۴۱۵ هزار نفر 
مسافر با استفاده از ناوگان عمومی از جمله اتوبوس، 
مینی بوس و سواری جابه جا شدند که رشد حدود 
۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

پیدا کرده است.
صلواتی گفت: ۵۲ میلیون تن کاال در سـال ۱۴۰۰ 
توسـط نـاوگان حمـل و نقل بـاری اسـتان حمل 
شـد که این میـزان کاالی حمل شـده نسـبت به 
مدت مشـابه سـال گذشـته چهار درصـد کاهش 

یافته اسـت.
وی افزود: استان اصفهان در زمینه حمل کاال سهم 
۱۰ درصدی از کل کشور را به خود اختصاص داده 
است و رتبه اول کشور در مجموع تناژ حمل شده 
را در اختیار دارد. استان اصفهان دارای ۱۱ هزار و 
۵۰۰ کیلومتر راه است که به دلیل موقعیت خاص 
آن در مرکز و به عنوان چهار راه ترانزیت بار و مسافر 
کشور، رتبه اول حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر 

را داراست.

معـاون فنـی مرکـز بهداشـت اصفهـان گفـت: 
واکسیناسـیون کرونـا در اسـتان از طریـق مراکز 
جامـع سـالمت ادامـه می یابـد و همـه مراکـز 
تجمیعـی تعطیـل می شـوند. مهـرداد زینلیـان، 
افـزود: مراکز تجمیعی واکسیناسـیون در اسـتان 
با اسـتفاده از نیروهای داوطلب یـا نیروهای مراکز 
بهداشـت و جامع سـالمت کـه خدمـات مراقبت 
سـالمت به مـردم ارائـه می کردنـد، فعال بـود اما 
بـا کاهش حجـم مراجعـه مـردم بمنظـور تزریق 
واکسـن، دیگر ضرورتی بـرای فعالیت ایـن مراکز 
نیسـت و کار واکسیناسـیون در مراکـز جامـع 
سـالمت در همـه شهرسـتان ها ادامـه می یابـد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضــای مراکــز تجمیعــی 
ــوم پزشــکی  ــه خــود دانشــگاه عل ــق ب ــز متعل نی
نبــود و کاربری هــای دیگــر داشــت، اظهــار 
داشــت: اکنــون کــه میــزان مراجعــه مــردم برای 
ــت  ــازی نیس ــه، نی ــش یافت ــا کاه ــن کرون واکس
ــه  ــزی ک ــا در مرک ــت م ــای بهداش ــه نیروه ک

ــند. ــتقر باش ــدارد، مس ــده ن مراجعه کنن
ــا تاکیــد براینکــه مراکز جامع ســالمت  زینلیان ب
موجــود در اســتان اصفهــان براحتی پاســخگوی 
مراجعــه کنندگان بــرای واکســن کرونا هســتند، 
اضافــه کــرد: در زمــان حاضــر ســبد کامــل 
ــا در تعــدادی از مراکــز جامــع  واکســن های کرون

ســالمت ُمنتخــب اســتان موجــود اســت و مردم 
می تواننــد بــرای دریافــت واکســن بــه آنهــا 

ــد. ــه کنن مراجع
وی بــا بیــان اینکــه در شهرســتان اصفهــان 
ــرای  ــب ب ــالمت ُمنتخ ــع س ــز جام ــت مرک هش
ــه  ــت، ادام ــده اس ــخص ش ــیون مش واکسیناس
داد: در زمــان حاضــر یــک مرکــز تجمیعــی )پــل 
شهرســتان( در کالنشــهر اصفهــان فعــال اســت 

ــد. ــد ش ــل خواه ــزودی تعطی ــا ب ام
معـاون فنی مرکـز بهداشـت اصفهـان گفـت: در 
سـایر شهرسـتان ها نیز حداقـل یک مرکـز جامع 
سـالمت ُمنتخـب کـه همـه انـواع واکسـن های 
کرونا را دارد مشـخص شـده اسـت که در برخی از 

شهرسـتان های بـزرگ بـه ۲ مرکـز می رسـد.
وی افــزود: ســایر مراکــز خدمــات جامع ســالمت 
ــتان  ــت شهرس ــز بهداش ــش مراک ــت پوش تح
ــینوفارم  ــن های س ــر روز واکس ــز ه ــان نی اصفه
و پاســتوکووک را بــا مدیریــت جلوگیــری از 

هدررفــت )پِــرت( تزریــق می کننــد.
زینلیان تصریح کـرد: اگر میزان مراجعـه مردم به 
مراکز منتخب واکسیناسیون کووید-۱۹ افزایش 
یافت و شـرایط تغییـر کـرد آنـگاه در بـاره برنامه 
کار مراکـز مجـدداً اطالع رسـانی می شـود. وی با 
اشـاره به اینکه تزریق ُدز سـوم واکسـن در استان 

اصفهـان از ۴۰ درصـد فراتـر نرفتـه اسـت، اضافه 
کرد: از واکسیناسـیون کـودکان زیر ۱۱ سـال نیز 
اسـتقبال خوبـی نشـده اسـت. وی در بـاره اینکه 
آیا بـرای تزریـق ُدز چهارم واکسـن کرونا بـه افراد 
عـادی در اصفهان، تصمیمی گرفته شـده اسـت، 
توضیـح داد: در بـاره این موضـوع باید سـتاد ملی 
مقابلـه با کرونـا ُمصوبـه ای صـادر و ابـالغ کند که 
تاکنون چنین موضوعی در استان اصفهان مطرح 
نبـوده اسـت. بـه گـزارش ایرنا، سـال گذشـته در 
مجموع حدود ۴۰ مرکز تجمیعی واکسیناسـیون 
در اسـتان اصفهـان فعـال بـود کـه از میـان آن 
نزدیک بـه ۱۰ مرکز در کالنشـهر اصفهـان وجود 
داشـت. بـر اسـاس آخریـن آمـار دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اصفهان، پوشـش واکسیناسـیون نوبت 
اول کل جمعیت اسـتان حـدود ۸۶ درصـد، نوبت 
دوم حـدود ۷۷ درصـد و نوبـت سـوم حـدود ۳۷ 
درصد است. پوشـش واکسیناسیون نوبت اول کل 
جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سـال اسـتان اصفهـان، حدود 
۸۳ درصد و نوبـت دوم حـدود ۷۱ درصـد و نوبت 
اول کل جمعیت ۹ تا ۱۱ سـال حدود ۱۲ درصد و 
کل جمعیت پنج تا هشـت سـال حـدود ۵ درصد 
است. اسـتان اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد. کالنشهر 

اصفهان حـدود ۲ میلیـون نفر جمعیـت دارد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان خبر داد:

جابه جایی هفت میلیون نفر در یک سال گذشته با ناوگان مسافربری

معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان خواستار شد:

ادامه واکسیناسیون کرونا از طریق مراکز جامع سالمت

همین  صفحه

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

24 فروردین ماه
آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
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در شـــهر
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مدیر منطقـه ۹ شـهرداری اصفهـان گفت: با 
توجـه بـه لـزوم سم پاشـی سـاالنه درختان، 
ایـن موضوع بـه صـورت شـبانه و دو دوره در 
سـال توسـط اکیپ فضای سـبز در پارک ها و 
معابر اصلـی منطقه ۹ انجام شـده اسـت و در 
هر دوره ۱۲۱۰۰۲ اصله درخت در سـطح این 

منطقـه سم پاشـی می شـود.
سیدسـلمان قاضی عسـگر در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار ایمنا، اظهـار کـرد: با توجه بـه لزوم 
سم پاشـی درختان در فصل بهار، هر سـاله در 
این فصـل سم پاشـی درختـان و درختچه ها، 
بـا رعایـت کامل اصـول فنی و بـا اسـتفاده از 
سـموم اسـتاندارد بـه صورت شـبانه توسـط 
اکیپ فضـای سـبز در پارک هـا و معابر اصلی 

سـطح منطقـه ۹ انجام می شـود.
وی از سم پاشـی و شست وشـوی عمومـی 
درختـان بـه صـورت دو دوره در سـال خبـر 
داد و تصریـح کـرد: در هـر دوره ۱۲۱۰۰۲ 

اصلـه درخـت در سـطح منطقه ۹ سم پاشـی 
. د می شـو

مدیـر منطقـه ۹ شـهرداری اصفهان بـا بیان 
اینکـه از جملـه آفـات فصـل بهـار می تـوان 
به »شـته ها« اشـاره کـرد که باعث چسـبنده 
شـدن بـرگ درختـان می شـود، خاطرنشـان 
کـرد: آفت هـای دیگـر پسـیل، زیتـون و 
برگ خوارهـا هسـتند که عـاوه بـر تغذیه از 
شـیره گیاهـی درختـان، باعـث تغییر شـکل 
اندام هـا و اختال در امور فتوسـنتز، خسـارت 
بـه فضـای سـبز و خشـکیدگی درختـان 

. ند می شـو
وی تصریح کـرد: عملیات سم پاشـی درختان 
با هـدف دفع آفـات و مبـارزه بـا بیماری های 
گیاهی در فضای سـبز بوسـتان های اصلی و 
محلی، انهـار، خیابان هـای اصلـی و فرعی با 

۲۸۵ لیتر سـم انجام شـده است.
قاضی عسـگر بـا بیـان اینکـه در ابتـدای 

سـال جاری حـدود ۷۵ هـزار بوتـه گل اعم از 
گل هـای دائـم و فصـل مقـاوم بـه کم آبی به 
منظور زیباسـازی شـهری در منطقه ۹ کاشته 
شـده اسـت، گفت: از شـهروندان درخواسـت 

داریـم بـرای جلوگیـری از مسـمومیت های 
احتمالی، مراقبت هـای الزم را در نظر بگیرند 
و بـا عوامـل فضـای سـبز همـکاری داشـته 

باشـند.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:

آغازعملیات سم پاشی درختان منطقه

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه پایانه های 
کاوه و صفه از بهترین پایانه کشور به شمار 
می رود، گفت: پایانه های اصفهان به ویژه 
در حــوزه فرهنگــی برای گردشــگری 
نیازمند توجه اســت. علی اکبر رسالت در 
حاشــیه بازدید مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
از پایانه کاوه، اظهار کرد: پایانه های کاوه، 
صفه، جی و زاینــده رود اصفهان در حدود 
ســال های ۱۳۶۸ ساخته شــده است که 
در حال حاضر و با توســعه شهر تمام این 
پایانه ها چسبیده به شهر محسوب می شود.

وی ادامه داد: پایانه هایی همچون کاوه و 
صفه مبادی ورود و خروج فرهنگ به شمار 
می رود، زیرا تمام اقوام و حتی مســافران 

خارجی نیز از آنها استفاده می کنند.
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان خاطر نشــان کرد: با 
شــیوع ویروس کرونا حــدود ۵۲ درصد 
تعداد مسافران پایانه های اصفهان کاهش 
یافت، تعدادی از شرکت های مسافربری 

ورشکست شدند و صنعت گردشگری نیز 
از این موضوع آسیب جدی دید.

وی تصریح کرد: تمام خدمات الزم برای 
گردشگران در پایانه کاوه محیا شده است 
که از جمله آنها می توان به هتل، نمازخانه، 
حمام سرویس های بهداشتی و رستوران 

اشاره کرد.
رسالت با بیان اینکه پایانه های کاوه و صفه 
از بهترین پایانه کشــور است، گفت: برای 
خدمات شــهری نیز پایانه های اصفهان 
جزو شهر اصفهان محسوب شد و اقدامات 
نوروزی شــهرداری همچون زیباسازی، 
گل کاری و نظافت در پایانه های اصفهان 

نیز اجرا می شود.
وی خاطر نشان کرد: پایانه های اصفهان 
به ویژه در حوزه فرهنگی برای گردشگری 
نیازمند توجه اســت که امیدواریم بتوانیم 
برای این حوزه اقداماتی را در نظر بگیریم 

و اجرایی کنیم.
• مدت قــرارداد بهره بــرداران 

خدمات پایانه کاوه افزایش یابد
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
نیز در حاشیه این بازدید به خبرنگار ایمنا، 
گفت: تفاوت پایانه کاوه با دیگر پایانه های 
کشــور جنبه گردشــگری آن است که با 
توجه به این موضوع ســازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری بیشــتر بر موضوع 

خدمات آن تمرکز کرده است.
• لزوم توجه به موضوعات فرهنگی 

در پایانه های اصفهان
وی با بیان اینکه در پایانه های تهران نیز 

این میزان فضا بــرای ارائه خدمات متنوع 
مشاهده نمی شود، ادامه داد: فضای سبز، 
بازارچه ها و فضاهای آراسته آن، اقداماتی 
مناســب برای پایانه کاوه رقم زده اســت 
و می توان گفت یکــی از بهترین پایانه ها 

است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان خاطر نشان 
کرد: به رغم اینکه وظیفــه اصلی پایانه ها 
ارائه خدمات در حوزه حمل ونقل اســت، 

اما در پایانه کاوه خدمــات حداقلی برای 
استقبال و بدرقه فراهم شده است.

وی تصریح کرد: پیشــنهاد می کنم برای 
پایانه کاوه به عنوان محوطه گردشــگری 
مجوزی صادر کنیم و ایــن مجوز تلفیقی 
از خدمات حوزه حمل ونقــل پایانه کاوه و 

خدمات ارائه شده به مسافران باشد.
ایزدی تصریح کرد: از سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری درخواست می کنم 
مدت قرارداد بهره بــرداران خدمات پایانه 

کاوه را افزایش دهند تــا اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بتواند 
طبق تبصره ۱۸ تســهیات به آنها ارائه 

کرده و بتوانند این خدمات را نو نوار کنند.
وی بـا بیـان اینکـه بـه احتمال زیـاد پس 
از شـرایط کرونایـی ورودی مناسـبی بـه 
شـهر اصفهـان خواهیـم داشـت اظهـار 
کـرد: آمادگـی داریـم بـرای افزایـش 
کیفیـت خدمـات هتل نیـز تسـهیاتی به 

هتـل داران پایانه هـا ارائـه کنیـم.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری
شهرداری اصفهان تاکید کرد:

لزوم توجه به موضوعات فرهنگی
در پایانه های اصفهان

مرادی بیناباج گفت: این روزها مصادف است با شهادت سید مرتضی 
آوینی که به نام هفته هنر انقاب اسامی نام گذاری شده است. از تأثیرات 
این مناسبت، اول این که اهداف انقاب اسامی بازخوانی می شود و دوم 
اینکه از هنرمندان این حوزه تقدیر و تشکر می شود. امام راحل در آخرین 
ماه های عمرشان پیامی را به هنرمندان دادند که بعدها از آن به عنوان 

منشور هنر انقاب یاد شد.
وی ضمن تعریف هنر انقابی افزود: هنرانقابی جریانش ظلم ستیزی 
است، امروزه در اقصی نقاط عالم جریان ظلم و نفاق و منفعت طلبی وجود 
دارد و هنرمند به مثابه یک عنصر آشنا به حقیقت و متعهد به ارزش های 
انسانی در کنار اینکه نمی تواند بی تفاوت باشد، باید در مقابل به این مسائل 

پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: هنر انقابی جریان ظلم ستیزی است، هنرمندان نمی توانند 
نسبت به اطراف و جامعه خود بی تفاوت باشند، موضوع هنر انقابی را نباید 
محدود به بازه زمانی شکل گیری انقاب دانست، البته که شکل گیری 
هنرانقابی ریشه در آن زمان دارد اما موضوع هنر انقاب محدود به یک 
دوره تاریخی نیست و هنر انقاب از شکل گیری انقاب تا زمان دفاع 

مقدس و تا کنون و با نگاه به آینده ادامه دارد.
مرادی بیناباج خاطرنشان کرد: هنری که نسبت به مسائل مردم و پیشرفت 
کشور، مسائل اقتصادی، معضات سیاسی، اجتماعی بی تفاوت باشد و از 
این موضوعات بهره نگیرد را به سختی می توان هنر انقابی نامید، هنر 
انقابی محدودیتی در بیان موضوع ندارد و موضوع هنر انقابی آنجا است 

که اسام پرچم مبارزه خود را برافراشته است و حرکت می کند.
• هنر انقالبی نسبت به فرصت ها قهرمانی ها و محدودیت ها، 

آسیب ها و ... بی تفاوت نمی ماند
وی تصریح کرد: هنر انقابی دارای سه ضلع است، هنر انقابی روایت 
گر گذشته است و کنشگر امروز است و نسبت به فرصت ها قهرمانی ها و 
محدودیت ها، آسیب ها و ... بی تفاوت نمی ماند. هنر انقابی پیشران آینده 
است و نهضت انقاب اسامی یک نگاه تمدنی و افق عالی دارد که در 
بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری به صراحت فرموده اند و هنرمند باید با 
نگاه به آینده تمام تاش خود را برای رسیدن به این افق عالی انجام دهد.

• بی تفاوت نبودن مهم ترین شاخص های هنرمند انقالبی
معاون راهبری استانهای حوزه هنری کشور افزود: مهم ترین شاخص های 
هنرمند انقابی این است که نسبت به مسائل روز و پیرامون خود بی تفاوت 
نیست و سرمایه ها، ارزش ها و فرصت ها، تهدیدها، دشمن ها و دوستان 

خود را می بیند و به آنها توجه می کند.
وی تاکید کرد: قدردان همه هنرمندان اصفهانی هستیم و باید با رویکرد 
تمرکز زدایی از تهران و اهمیت و شناسایی ظرفیت های استانها، هنر را با 
توجه به زیست بوم سایر استانهای پهنای جغرافیایی کشور توسعه و تعالی 
بخشیم. حوزه هنری اراده کرده است ظرفیتها و تولیدات هنرمندان سراسر 

کشور را معرفی و حمایت کند و زمینه ساز رشد و تعالی آنها باشد.
وی با اشاره به توجه هنرمندان گرافیست به مساله کم آبی اصفهان و تولید 
پوسترهای »زنده بود« گفت: این نشان از دغدغه مندی و نکته سنجی 
هنرمندان انقابی است که به این موضوع توجه داشته اند و معضات 

استان خود را بیان کرده اند، و هنرمند انقابی باید این گونه باشد.

میثم مرادی بیناباج معاون راهبری استان های حوزه هنری 
در مراسم افتتاحیه »هفته هنرانقالب« در اصفهان گفت: 
هنر انقالبی اوالً موضع مشخص دارد و ثانیاً آنکه موضوع 

نامحدود دارد.

هنر انقالبی پیشران 
آینده است

معاون راهبری استان های حوزه هنری در مراسم 
افتتاحیه »هفته هنرانقالب« در اصفهان:

گزارش

پریسـا جمدی: نگرانید که شـاید 
روزه گرفتـن در مـاه رمضـان تأثیـر 
بـدی بر روی سـامتی شـما داشـته 
باشـد؟ در ایـن مقاله خواهیـد فهمید 
کـه ۱ مـاه روزه گرفتـن چـه مزایـای 
فوق العـاده ای بـرای بـدن شـما دارد. 
اگرچه بیش از هزاران سـال است که 
میلیونها مسلمان در سراسر جهان در 
مـاه مبـارک رمضـان روزه می گیرند، 
برخی نگران ایـن موضوع اند که روزه 
گرفتن در مدت طوالنی ممکن است 
باعث ایجاد اثـرات منفی بر بدنشـان 
شـود. اگر شـما هم جزو این دسـته از 
افراد نگـران هسـتید، در ایـن مقاله با 
۷ مزیت روزه گرفتن آشـنا شـوید تا از 
این پس از ماه رمضـان و روزه گرفتن 

لـذت ببرید.
1 - خرما

اگرچه بـه دالیـل معنـوی اول افطار 
افـراد روزه دار ۳ عـدد خرمـا میـل 
می کننـد، امـا بایـد بدانیـد کـه خرما 
مزایـای سـامتی نیز بـرای بـدن به 
همـراه دارد. خرمـا سرشـار از فیبـر 
اسـت و برای بهبـود هضم غـذا پس 
از افطـار در طول ماه مبـارک رمضان 
عالی سـت. خرمـا همچنین سرشـار 
از پتاسـیم، منیزیـم و ویتامین هـای 

B می باشـد.
2 - عملکـرد مغـز را بهبـود 

می بخشـد
قطعـًا از اثـرات مثبـت و بی نظیـر 
روزه داری بـر سـامت و عملکرد مغز 
آگاه هسـتید، اما قـدرت عملکرد مغز 
در ماه رمضان بیشـتر از آنچه که فکر 
کنید اسـت. طبق یک مطالعـه انجام 

شـده توسـط دانشـمندان آمریکایی، 
تمرکز ذهنی به دسـت آمـده در طول 
مـاه رمضـان باعـث افزایش سـطح 
فاکتـور نوروتروفیـک مغـز شـده که 
منجـر بـه تولیـد سـلول های مغزی 
بیشـتر می شـود، بنابرایـن عملکـرد 

مغـز را بهبـود می بخشـد.
همچنیـن، کاهـش میـزان زیـاد 
هورمـون کورتیـزول، تولیـد شـده 
توسـط غده آدرنال، بـه معنی کاهش 
قابل توجه سـطوح اسـترس در طول 

و بعـد از مـاه رمضـان اسـت.
3 - کنار گذاشتن عادات بد

از آنجا کـه در ماه مبـارک رمضان، در 
طول روز روزه هسـتید، زمان مناسبی 

برای تـرک عادات بد اسـت.
عادات بدی همچون سـیگار کشیدن 
و خوردن شـیرینی جات نباید در طول 
مـاه رمضان انجـام شـوند و به همین 
دلیل در طـول زمان بدن بـه نبود آنها 

عـادت می کند.
تأثیر روزه گرفتـن برای کمک به کنار 
گذاشـتن عـادات بد بـه قـدری مهم 
اسـت که مرکز خدمات سامت ملی 
انگلسـتان این زمان را زمانـی ایده آل 

برای ترک سـیگار دانسـته اسـت.
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ل و کلسـتر
همـه مـا می دانیم کـه کاهـش وزن 
یکی از اثـرات مثبـت روزه گرفتن در 
مـاه رمضان اسـت، امـا به غیـر از آن، 
روزه فوایـد دیگـری هـم دارد. تیمی 
از متخصصـان قلـب بـه ایـن نتیجه 
رسـیدند که در مـاه رمضـان افـراد از 
اثـرات لیپیـد بهره منـد می شـوند که 

باعـث کاهـش کلسـترول در خـون 
می شـود.

افزایـش  باعـث  کـم  کلسـترول 
سـامت قلـب و عـروق می شـود، و 
تا حـد زیـادی کاهـش خطـر ابتا به 
بیماری هـای قلبـی، حملـه قلبـی یا 
سـکته مغـزی را کاهـش می دهـد. 
بعـاوه، در صورت پیـروی مـداوم از 
رژیم غذایـی سـالم حتی پـس از ماه 
رمضان، می توانید سـطح کلسـترول 

پاییـن را حفـظ کنید.
5 - کاهش اشتهای مداوم

یکـی از مشـکاتی کـه سـازمان 
غـذا و دارو با رژیم هـای غذایـی دارد 
ایـن اسـت کـه وزن از دسـت رفتـه 
بـه سـرعت بازمی گـردد. امـا در مـاه 
رمضـان اینگونـه نیسـت، و معـده به 

تدریج بـه مصـرف غذای کـم عادت 
می کنـد و بـه مـرور اشـتها کم تـر 
می شـود، و بـا مصـرف غـذای کمتر 
سـریع احسـاس سـیری می کنیـد.

اگر می خواهید به سـبک غذا خوردن 
سـالم عـادت کنیـد، مـاه رمضـان 
بهترین فرصت اسـت. زمانـی که ماه 
رمضان به پایان رسـید، اشتهای شما 
قطعاً کمتـر از قبل خواهد شـد و دیگر 
تمایلی بـه پرخوری نخواهید داشـت.

6 - سم زدایی
روزه گرفتـن در مـاه رمضـان بـرای 
سـم زدایی بـدن عالی سـت. در طول 
مـاه مبـارک رمضـان زمانـی کـه 
روزه هسـتید و در طـول روز چیـزی 
نمی خوریـد، فرصـت خوبـی بـرای 
بدن اسـت کـه سیسـتم گوارشـی را 

سـم زدایی کنـد.
هنگامی کـه در طـول مـاه رمضان و 
روزه گرفتن، بدن بـرای تأمین انرژی 
از ذخایـر چربـی اسـتفاده می کنـد، 
هرگونه سـموم مضر موجود در ذخایر 

چربـی را نیز می سـوزاند.
7 - جذب مواد مغذی بیشتر

زمانی کـه در طـول ماه رمضـان غذا 
نمی خوریـد متابولیسـم بـدن بهبـود 
می یابـد و بـدن مواد مغذی بیشـتری 
را جـذب می کنـد. دلیـل آن افزایش 
هورمونی بـه نـام آدیپونکتین اسـت 
کـه در نتیجـه روزه گرفتـن و غـذا 
خـوردن در سـاعات آخـر شـب تولید 
می شـود و بـه ماهیچه ها ایـن امکان 
را می دهد تا مـواد مغذی بیشـتری را 

جـذب کنند.

7 مزیت رمضان و روزه گرفتن
روزه داران با خوشحالی و اطمینان روزه بگیرند؛

شورای  سخنگوی  اصفهان:  اخبار 
گفت:  اصفهان  شهر  اسامی 
گمانه زنی ها و خبرها حکایت از این 
دارد که برخی از شوراهای غیرپاسخگو و 
برخی از وزارتخانه ها بر خاف تکالیفی 
که رئیس جمهور برای احیای زاینده رود 
تکلیف کرده گام هایی را در مسیر نحیف 
شدن و ضعیف تر شدن پیکر این رودخانه 

برداشته اند.
شورای  سخنگوی  صالحی،  علی 
اسامی شهر اصفهان در نشست خبری 
با خبرنگاران اظهار کرد: در گزارش 
نظرسنجی و ارزیابی توسط مجموعه 
جهاد دانشگاهی با همکاری معاونت 
برنامه ریزی شهرداری اصفهان اعام 
شده است که در مجموع شهروندان در 
چند مؤلفه از جمله آراستگی، نظافت، 
فضای شهری و فضای عمومی شهر 
اصفهان رضایت بیش از ۹۰ درصدی 

داشته اند.
وی افزود: رضایت بیش از ۸۵ درصدی 
از خدمات اقامتی مجموعه باغ فدک 
نشان دهنده آمادگی بسیار خوب و 
باالی مدیریت شهری با همکاری 
سایر نهادها بوده است که باعث شد با 
وجود اینکه بیش از ۲ سال مجموعه 
ستاد سفر اصفهان تعطیل بود و در 
واپسین روزهای اسفندماه با توجه به 
مصوبه ستاد ملی کرونا این اباغ به 
همه بخش ها انجام شد که خودشان 
را مهیای نوروز کنند، خدمات خوبی 

ارائه دهد.
صالحی تأکید کرد: در مجموع نظرات 
مردم حکایت از رضایت باال دارد و 
اعداد باالی ۹۰ درصد بر اساس این 
نظرسنجی علمی مؤید این مسأله است.

شهر  اسامی  شورای  سخنگوی 
اصفهان خاطرنشان کرد: بیش از ۹۷ 
درصد از گردشگرانی که نوروز خود را 
در اصفهان سپری کردند اعام داشتند 
که اصفهان را به عنوان یک مقصد 
گردشگری به دوستان، آشنایان و 
هم نوعان خود معرفی خواهند کرد که 
این یک اتفاق بسیار خوب و ارزشمند 

برای حوزه گردشگری اصفهان است.
وی ادامه داد: میانگین اقامت در شهر 
اصفهان از حدود یک تا یک و نیم روز در 
سال های گذشته به بیش از ۳ روز رسیده 
است و این هم یک اتفاق خوب و یک 

دستاورد به شمار می آید.
صالحـی تأکیـد کـرد: آمـار نشـان 
می دهـد اگـر زمینـه فراهـم بـوده و 
زنـده رود در اصفهـان جـاری باشـد بـا 
هوای بهـاری اصفهـان و خدمات همه 
مجموعه هـای گردشـگری، اصفهـان 
ایـن امتیـاز را دارد که به عنـوان مقصد 
اول گردشـگری یا یکـی از اولین ها در 

کشـور مطرح باشـد.
سـخنگوی شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان در رابطـه بـا لوایـح مطـرح 
شده در این جلسه شـورا گفت: شورای 
شـهر در رابطـه بـا خدمـات سـازمان 
تاکسـیرانی یک بخشـی از الیحه را در 
سـال گذشـته در رابطـه بـا تعرفه های 
کـورس اول و تاکسـی های خطـی به 

تصویـب رسـانده بـود.
وی اضافه کرد: ادامه آن الیحه امروز 
با توجه به تکمیل شدن و مواردی 
مثل دستورالعمل انضباطی مجموعه 
تاکسیرانی و همچنین نرخ برخی از 
خدماتی که سازمان در سال جاری باید 
ارائه دهد با تعدیل هایی که در کمیسیون 
حمل و نقل شورا اتفاق افتاد به تصویب 

رسید.
صالحی خاطرنشان کرد: این الیحه 
برای طی مراحل قانونی در کنار مابقی 
تعرفه هایی که در پایان سال گذشته به 
تصویب رسید به هیأت تطبیق ارسال 
شده است، بعد از جمع بندی نهایی 
می توانیم اطاع رسانی مناسبی را داشته 

باشیم.
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان 
تصریح کرد: تاش شده است که با 
تعامل بین رانندگان، وضعیت اقتصادی 
و توجه به معیشت مردمی که از مجموعه 
تاکسیرانی استفاده می کنند یک عدد 
منطقی با عنایت به افزایش ۵۷ درصدی 
حقوق کارگران در بخش های مختلف 
متناسب با بافت و خط ارائه خدمات اتخاذ 
شود و جداول به صورت رسمی منتشر 

خواهد شد.

برخی از شــوراها خالف 
نظر رئیس جمهور عمل 

می کنند

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

رئیس اداره ورزش همگانی و محات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان از نکوداشت آئین کهن زورخانه گردی در اصفهان خبر داد.

محسن رویگری با اشاره به برگزاری برنامه »گود و ماه« اظهار داشت: این 
برنامه با هدف نکوداشت آئین کهن زورخانه گردی از ساعت ۲۱:۳۰ شب های 
ماه مبارک رمضان به همت معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری هیئت ورزش های زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی استان اصفهان برگزار می شود.وی افزود: این برنامه از 

جمعه ۱۹ فروردین در زورخانه صاحب الزمان )عج( آغاز شده و تا پنجشنبه ۸ 
اردیبهشت ماه به مدت ۱۳ شب در زورخانه های موال علی )ع(، سینا، علی قلی آقا، 
شهدای دستگرد، بوتراب محمودآباد، المهدی )عج(، کارگران، گردان رهنان، 
سیدالشهدا )ع(، جوی آباد، شهدای دهنو و زورخانه گلستان برگزار خواهد شد که 
عاقه مندان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۲۱4۸۵۲ 

تماس حاصل کنند.
رئیس اداره ورزش همگانی و محات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز مسابقات ورزشی جام موالی عرشیان و 
بانوی قدسیان از شب اول ماه مبارک رمضان نیز گفت: بیست ویکمین دوره 
این رقابت ها در ۲۲ رشته و در دو بخش آقایان و بانوان در حال برگزاری است.

رویگری خاطرنشان کرد: رقابت ۵۶ تیم فوتسال آقایان از ۱۵ فروردین ماه آغاز 
شده و ۱۱ اردیبهشت ماه با معرفی تیم های برتر رده های سنی گوناگون به پایان 
می رسد. مسابقات والیبال آقایان با حضور ۱۶ تیم و رقابت های والیبال بانوان نیز 
با حضور ۱۲ تیم در جریان است و مسابقات سایر رشته ها نیز به مرور آغاز می شود.

نکوداشت آئین کهن 
زورخانه گردی در 

ویژه برنامه »گود و ماه«

رئیس اداره ورزش همگانی و 
محالت سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

منبع:
https://www.realbuzz.com



گفت و گو

فرمانده انتظامی نایین در شرق استان اصفهان از کشف بیش از ۱۵۶ کیلوگرم حشیش و تریاک از 
یک دستگاه خودرو عبوری در این منطقه خبر داد.

سرهنگ هادی کیان مهر، گفت: مأموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نایین در 
بازرسی از یک دستگاه کامیون بنز ۵۸ کیلو و ۸۰ گرم حشیش و ۹۸ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک که در 

اتاق بار خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند.
وی افزود: در این پیوند سه نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی نایین با تاکید بر مبارزه مُجدانه پلیس با پدیده شوم موادمخدر به شهروندان توصیه 
کرد تا اخبار و اطالعات خود را در این زمینه از طریق تلفن ۱۱۰ اطالع دهند.

وی مواد مخدر را یک »ابَر آسیب« توصیف و خاطرنشان کرد: خانواده ها باید بر روی فرزندان خود 
و دوستان آنها نظارت بیشتری داشته باشند تا از گرفتار شدن در دام اعتیاد پیشگیری کنند.

روزانه افزون بر ۲۵ هزار دستگاه خودرو از جاده های نایین عبور می کنند و گلوگاه شهید شرافت 
این شهرستان یکی از ایستگاه های مهم کشف کاالی قاچاق و مواد مخدر در کشور است. ایستگاه 
بازرسی شهید شرافت در کیلومتر ۱۵ جاده نایین به اردکان واقع است. شهرستان نایین در ۱۴۰ 

کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

رئیس اداره دامپزشکی شاهین شهر و میمه از توقیف یک هزار 
و ۳۲۱ کیلوگرم فرآورده های خام دامی نامناسب و ارجاع ۷ 
واحد متخلف به مراجع قضایی و انتظامی این شهرستان، خبر 

داد.
علیرضا الرابی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه طرح تشدید 
ماه  ایام  و  نوروز  تعطیالت  ویژه  بهداشتی  نظارت  و  کنترل 
مبارک رمضان در شهرستان شاهین شهر و میمه اجرا شد، اظهار 
کرد: نظارت بهداشتی بر تمام واحدهای تولیدی و عرضه به 
بهره مندی  با  سفره  تا  مزرعه  از  وقت  تمام  بازرسی  صورت 
تعطیالت  ایام  اتمام  با  که  شد،  انجام  عملیاتی  اکیپ  دو  از 
یافت  پایان  تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳  اول طرح در  نوروز مرحله 
و مرحله دوم هم زمان با شروع ماه مبارک رمضان از تاریخ 

۱۴۰۱/۰۱/۱۴ آغاز شد.
وی با اشاره به بازرسی از ۵۴۲ واحد مرتبط در این بازه زمانی، 

افزود: در این مدت ۲۸ هزار و ۶۲۹ رأس دام در کشتارگاه های 
شهرستان ذبح شدند که از این تعداد ۵۲۶ هزار و ۶۶۵ کیلوگرم 
گوشت سالم و مورد تأیید استحصال و ۵ هزار و ۵۲۲ کیلوگرم 
گوشت و ضمائم خوراکی غیرقابل مصرف توسط بازرسان 

بهداشتی دامپزشکی از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
رئیس اداره دامپزشکی شاهین شهر و میمه با بیان اینکه در این 
بازرسی ها به ۲۷ واحد صنفی تذکرات بهداشتی داده شد، ادامه 
داد: در طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه تعطیالت 
شاهین شهر  شهرستان  در  رمضان  مبارک  ماه  ایام  و  نوروز 
دامی  فرآورده های خام  و ۳۲۱ کیلوگرم  هزار  میمه یک  و 
نامناسب توقیف شد که از این میزان ۳۶۶ کیلوگرم معدوم 
و ۹۴۴ کیلوگرم فرآورده های خام دامی به منظور سالم سازی 
به مراکز و واحدهای صنعتی ارسال و در این راستا ۷ واحد 

متخلف به مراجع قضایی و انتظامی معرفی شدند.

شـهردار کاشـان از پایان مرحله دوم عملیات بهسـازی بازارچه سـردار این شـهر با 
اعتبار پنـج میلیارد ریـال خبر داد.

حسـن بخشـنده در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: احیـا و بازآفرینـی معبرهـا و 
مکان هـای تاریخـی یکـی از رویکردهـای مدیریـت شـهری اسـت کـه در ایـن 
برنامه هـا سـعی می شـود ضمـن توجـه بـه حفـظ هویـت و اصالـت مـکان و بنـا، 

دسترسـی آسـان بـرای اسـتفاده و بهره منـدی شـهروندان نیـز رعایـت شـود.
وی افـزود: اجـرای ایـن طـرح شـامل ۵۰۰ مترمربـع بلـوک فـرش، ۲۰۰ متـر طـول 
اجـرای لوله گـذاری هدایـت هـرز آب، اجـرای ۲۰۰ متـر سـنگ طـرح دار در 
حاشـیه بازارچـه، اصـالح شـبکه بـرق و آب بـه طـول ۱۰۰ متـر، تخریـب ۵۰۰ متر 
مربـع آسـفالت، خاک بـرداری، نصب بوالرد، اجـرای پل کانیـوو و بتن ریزی بوده 

است.
شـهردار کاشـان تأکید کرد: با توجه به پیشـینه و موقعیت بازارچه سـردار و اهمیت 
آن در موقعیـت اقتصـادی شـهروندان و گردشـگری شـهر، فـاز نخسـت عملیـات 
بهسـازی ایـن مـکان در سـال ۹۷ و با صرف اعتبـار ۱۵ میلیارد ریال انجام شـده بود.

وی تصریـح کـرد: کف فرش بازارچه سـردار تا گذر میـدان امیر، اصالح و حذف 
زائده های فیزیکی همراه با تعویض انشـعاب های غیربهداشـتی و فرسـوده برخی از 
سـازمان های خدماتـی به عنـوان اقدامـات ضـروری برای بهسـازی این مسـیر مورد 

توجه قـرار گرفته بود.
بخشـنده گفـت: بـازار بـزرگ کاشـان یکـی از شـاهکارهای معمـاری بازارهـای 
ایـران اسـت کـه از دیربـاز به جهت سـاماندهی منظم و معماری بی نظیر و با شـکوه 
فضاهـا، مـورد توجـه و تحسـین بـوده و به شـماره ۱۲۸۴ در شـهریور مـاه ۱۳۵۵ در 

فهرسـت آثـار ملی کشـور به ثبت رسـیده اسـت.
شـهردار کاشـان، افـزود: بـازار بـزرگ ایـن شـهر، مجوعـه ای از ۲۲ اثـر تاریخـی 
اسـت کـه تیمچه امین الدوله، تیمچه بخشـی، کاروانسـرای نو و گمـرک، آب انبار 
صباغ، مسـجد و مدرسـه میانچال، مسـجد میرعماد، مسـجد و مدرسـه امام خمینی 

)سـلطانی(، آب انبـار و حمـام گـذر نـو و حمـام خان بخشـی از این آثار اسـت.

شهردار کاشان اعالم کرد:

بهسازی بازارچه سردار کاشان به پایان رسید

فرمانده انتظامی نایین در شرق استان اصفهان:

۱۵۶ کیلوگرم مواد مخدر در نایین کشف شد

سرپرسـت اداره راه وشهرسـازی شهرسـتان ناییـن گفـت: 
عملیـات اجرایـی فـاز چهـارم طـرح بـزرگ و ملـی جاده 
طریق الرضـا، در مسـیر مشـجری تـا سـه راهـی چوپانـان 
بـه طـول ۲۹ کیلومتـر بصـورت بتـن غلطکی – آسـفالتی 
بـا سـرعت مطلـوب درحـال انجـام اسـت. مهـدی علمـی 
در  ناییـن  شهرسـتان  راه وشهرسـازی  اداره  سرپرسـت 
ایـن  راهسـازی  حـوزه  اقدامـات  مجموعـه  خصـوص 
شهرسـتان در سـال ۱۴۰۰ اظهار کرد: این اداره در راستای 
رفـع نقـاط حادثه خیـز و تأمین ایمنی بیشـتر جاده های این 
شهرسـتان همـواره اهتمـام ویژه ای بـر تکمیـل پروژه های 
راهسـازی داشـته اسـت. وی بـا اشـاره به تکمیل فاز سـوم 
محـور انـارک- خور- طبس بـه طول ۴۰ کیلومتـر اذعان 
داشـت: طـرح بـزرگ و ملی جاده طریق الرضا )مسـیر بین 
اصفهـان و خراسـان رضوی( کـه این محور را بـه بزرگراه 
دوبانـده تبدیـل می کنـد و موجب افزایش ایمنـی در تردد 
و جلوگیـری از وقـوع تصادفـات رخ بـه رخ در ایـن محور 
می شـود از سـال ۱۳۸۹ عملیات اجرایی آن از سمت نایین 
آغـاز شـد و تاکنون سـه فـاز از آن به طـول ۷۵ کیلومتر به 
بهره برداری رسـیده است. سرپرسـت اداره راه وشهرسازی 
شهرسـتان ناییـن خاطرنشـان کـرد: فاز چهـارم ایـن پروژه 
که در مسـیر مشـجری تا سـه راهـی چوپانان بـوده به طول 
۲۹ کیلومتـر عملیـات اجرایـی آن به صـورت بتن غلطکی 
- آسـفالتی درحـال انجـام اسـت. وی در رابطـه بـا پـروژه 

احـداث تقاطـع غیرهمسـطح ورودی مسـکن مهـر ناییـن 
توضیـح داد: ایـن پروژه ملی کـه در کمربندی قدیم نایین 
واقـع شـده و دارای تـردد شـهری و بـرون شـهری زیـادی 
اسـت به منظـور جداسـازی ترافیـک شـهری از تـردد بین 
شـهری و غنی سـازی تـردد خودروهـا عملیـات اجرایـی 
آن در اسـفندماه سـال ۱۳۹۷ آغـاز شـد. وی افـزود: ایـن 
پـروژه کـه به صـورت دو دسـتگاه پـل بـا دو دهانـه ۱۴ 
متـری عملیاتـی شـده دارای دیـوار سـازی بتنـی بـا ارتفاع 
متوسـط ۲.۵ متـر و با ارتفاع فنداسـیون ۱ متر بـه طول ۲۰۰ 
متـر بـه لحـاظ محدودیت هـای طـرح بـا سـاختمان های 
احـداث شـده طراحـی و اجـرا شـده اسـت. علمـی بیـان 
داشـت: در ایـن پـروژه راهسـازی، زیرگـذر به طـول ۹۰۰ 
متـر و عـرض ۲۲ متـر، میـدان روگـذر بـه طـول ۲۵۰ متر، 
خـط E۱ بـه طـول ۹۵۰ متر، خـط E۲ به طـول ۴۸۰ متر و 
خـط E۳ بـه طـول ۶۷۰ متـر همچنین ۹۰ هـزار مترمکعب 
خاکبـرداری، ۱۹ هزارمترمکعـب خاکریزی، چهـار هزار 
و ۲۰۰ مترمکعـب زیراسـاس، سـه هـزار و ۹۰۰ مترمکعب 
اسـاس و اجـرای دو الیـه آسـفالت گـرم بـه ضخامت ۱۲ 
سـانتیمتر عملیاتـی شـده اسـت. وی در خصـوص پـروژه 
پـروژه ایثارگـران و معلولیـن سـایت مسـکن مهـر ناییـن 
گفـت: عملیـات اجرایـی آماده سـازی و اجـرای روکش 
آسـفالت پـروژه ایثارگران و معلولین سـایت مسـکن مهر 

ناییـن انجام شـده اسـت.

سرپرست اداره راه وشهرسازی شهرستان نایین:

سرعت مطلوب فاز چهارم احداث جاده طریق الرضا

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد: 

اختصاص ۹ میلیارد دالر برای کاالهای مشمول حذف ارز ترجیحی
مجلـس  درمـان  و  بهداشـت  کمیسـیون  یـک عضـو 
شـورای اسـالمی گفت: مجلس به دولـت با اختصاص 
۹ میلیـارد دالر در بودجـه ۱۴۰۱ ایـن اختیـار را داده 
اسـت کـه در قبـال حـذف ارز ترجیحی برخـی کاالها 

کمک هـای حمایتـی بـه مـردم ارائـه شـود.
پرویـن صالحـی در گفت وگـو با ایسـنا دربـاره احتمال 
گران شـدن اقالم مختلف از جملـه دارو پس از حذف 
ارز ترجیحـی از آنان، اظهـار کرد: طبق آخرین مصوبه 
مجلـس در بودجـه ۱۴۰۱، مبلـغ ۹ میلیـارد دالر بـرای 
کاالهایـی که مشـمول حـذف ارز ترجیحی می شـوند 
در نظـر گرفتـه شـده و بـه دولـت ایـن اختیار داده شـد 

کـه هـر کاالیی را که مشـمول این قانون اسـت و قصد 
دارنـد از سـبد مصرفـی مردم حذف کننـد از این اعتباِر 
حمایتـی بهـره ببرنـد تـا مثـاًل اگـر ارز ترجیحـی دارو 
حـذف شـد بیمه تعهـدات آن را قبـول کند تا بـه مردم 

فشـار وارد نشود.
وی افـزود: بنابرایـن دولـت دربـاره چنیـن کاالهایـی 
کمـک حمایتـی بـا تزریـق پـول، بـن کارت و کارت 
دیجیتـال انجـام می دهـد و ۹ میلیـارد دالر بـرای ایـن 

منظـور پیش بینـی شـده اسـت.
نماینـده مـردم مبارکه در مجلس، گفـت: اکنون قیمت 
دارو و دیگـر کاالهـا بـا ثبـات نیسـت و نظارت هـا در 

بازار باید شـدیدتر از این ها اعمال شـود. وقتی موضوع 
حـذف ارز ترجیحـی پیـش می آیـد احتکارهایـی رخ 
می دهـد کـه قیمـت دارو و دیگـر کاالهـا بـه شـکل 

ناگهانـی افزایـش شـدید پیـدا می کند.
صالحـی افـزود: بـا تمهیـدات دولـت و حمایت هـای 
مجلـس امیـدوارم بتوانیـم مافیاهایـی کـه در بازارهـای 
مختلف و به ویژه دارو تشـکیل شـده اسـت از بین برود 
و مردم در آسـایش بیشـتری قرار بگیرند. به مرور و در 
عـرض چند سـال مافیاهایی تشـکیل شـده کـه مقابله با 
ایـن مافیـا سـخت و زمان بر اسـت کـه بـا کار مضاعف 
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رئیس اداره دامپزشکی شاهین شهر و میمه مطرح کرد:

 اجرای طرح کنترل و نظارت بهداشتی
بر فرآورده های دامی شاهین شهر

مدیر کل زمین شناسی اصفهان:

پیشروی فرونشست زمین در اصفهان شتاب گرفته است

گزارش

نماینـده مقیم برنامه توسـعه ملل متحد در ایران گفت: توسـعه را می تـوان با حداقل تخریب محیط 
زیسـت و همچنین روش های عملیاتی جدید و کارآمد محقق کرد.

کلودیو پروویداس، در دیدار با شـهردار کاشـان، اظهار کرد: اسـتفاده از تجربه های دیگر شهرهای 
جهـان، یکـی از نتایـج ایـن تعامل ها اسـت و می تـوان از روش ها و شـیوه هایی که شـهرهای دیگر 

در خصـوص مسـائل و بحران های مشـابه انجام داده انـد، به منظور مدیریت چالش هـا بهره برد.
وی تصریح کرد: آمادگی برای تعامل دو سـویه با کاشـان به منظور تحقق توسـعه پایدار، شـناخت 
نیازهـا و ضرورت هـا، یکـی از الزامـات رفـع مشـکالت اسـت و بایـد بـا تمرکـز بـر چنـد حـوزه، 
چشـم اندازی متناسـب و عملیاتـی بـرای تحقق آن ترسـیم کرد و این بخش سـازمان ملل، بخشـی 

عملیاتـی و اجرایـی اسـت و ناظر بـر اقدامات و فعالیت هاسـت.
نماینده مقیم برنامه توسـعه ملل متحد در ایران با سـتایش از میهمان نوازی کاشـانی ها، افزود: نگاه 
ویـژه بـه موضوع های مردم محور و محدود، برای عملیاتی شـدن آن مهم اسـت و می توان توسـعه 

را بـا حداقل تخریب محیط زیسـت و همچنین روش های عملیاتی جدیـد و کارآمد محقق کرد.
شـهردار کاشـان نیز در این نشست گفت: رویکرد مدیریت شـهری بر ارتقای وضعیت حمل ونقل 
پـاک اسـت و در ایـن راسـتا برنامه هـای مختلفـی را در دسـتور کار قرار داده اسـت که بـا توجه به 
عمـر باالی اتوبوس های درون شـهری، نوسـازی نـاوگان حمل ونقل عمومی به عنـوان یک برنامه 

محوری مورد تأکید اسـت.
حسـن بخشـنده امنیه با اشـاره به حضور گردشـگران در منطقه فرهنگی کاشـان، افزود: با توجه به 
تمرکـز آثـار تاریخـی در نقاط مشـخص شـهر، به دنبـال احـداث پارکینگ های بـزرگ و طبقاتی 

در این نقاط هسـتیم.
وی تصریـح کـرد: سـرمایه گذاری در دو بخـش نوسـازی نـاوگان حمل ونقـل عمومی و سـاخت 

پارکینگ هـای طبقاتـی، یـک فرصـت دو سـویه بـرای بهره منـدی از مزایای آن اسـت.
شـهردار کاشـان، تاکیـد کـرد: افزایـش مسـیرهای دوچرخه سـواری در شـهر، توسـعه مسـیرهای 
پیـاده روی، افزایـش دوچرخه هـای اشـتراکی و تعداد ایسـتگاه های دوچرخه سـواری نیـز از دیگر 

برنامه هـای مدیریـت شـهری در ایـن زمینه اسـت.
بخشـنده آمینه با اشـاره به فرآیند هوشمندسـازی شـهر گفت: برای انجام اقدامات جدی در حوزه 
شـهر هوشـمند، نیازمند مهیاسـازی زیرسـاخت ها هسـتیم. با ایجـاد ارتباطـات امن درون شـهری و 
نیـز فراهـم کـردن بسـتر مدیریت ارتباطـات و داده های کالن شـهری، بایـد نخسـتین گام را در این 

برداشت. زمینه 
شـهردار کاشـان افـزود: روزانـه ۲۰۰ تـن زبالـه در ایـن شهرسـتان تولیـد می شـود، که کمتـر از ۱۵ 
درصد از آن جداسـازی می شـود که این شـیوه می تواند مشـکالت زیادی را به همراه داشـته باشـد 
و بـه دنبـال فرآینـد جدیدی هسـتیم که این مشـکل را برطرف کنـد و در این زمینـه از کمک های 

علمی و سـرمایه گذاری اسـتقبال می کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه بحـران آب و برداشـت بـی رویـه منابـع آبـی موجـب پیدایـش بحـران جـدی 
فرونشسـت زمیـن در منطقـه کاشـان شـده اسـت، افـزود: ایـن بحـران در نواحـی مجـاور مناطـق 
مسـکونی بخش هایـی از کاشـان بـزرگ در حـال گسـترش اسـت و در آینده ای نزدیـک به خطر 

مهـم و اصلـی در منطقـه مبـدل می شـود.
بخشـنده آمینـه تصریـح کرد: لرزه هـای اخیر، چالش مدیریت شـهری برای آسـیب آثـار تاریخی 
اسـت و به منظـور مدیریـت و کنتـرل این بحـران، نیازمند پیشـنهادهای کارشناسـی و مشـاوره های 

هستیم. تخصصی 
شـهردار کاشـان گفـت: حوزه هـای مختلـف مدیریـت شـهری به ویـژه در زمینـه توسـعه شـهری، 
اسـتفاده از تفکرهـای مـدرن و جدیـد مبتنـی بر ظرفیت هـای اصیل و تمدنی کاشـان بـزرگ یک 

اسـت. ضرورت 
وی افـزود: از ظرفیـت کاشـان در داشـتن آثـار تاریخـی زیاد و همچنین کارشناسـان و متخصصان 
متعـدد می تـوان بـرای انتقـال تجربیـات بـه سـایر شـهرهای دنیـا بـه منظـور ایجـاد بناهایـی بـا ایـن 

مختصـات بهـره بـرد و سـازه هایی متناسـب بـا هویـت و اقلیـم هر شـهر ایجـاد کرد.

نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران:
 توسعه را با حداقل تخریب محیط زیست

می توان محقق کرد

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شـاهین شـهر از دسـتگیری دو نفـر اراذل و اوبـاش طـی 
عملیاتـی ضربتـی خبـر داد.

سـرهنگ علی صادقی اظهار داشـت: در پی کسـب خبری مبنی بر حضور و فعالیت 
مجرمانـه اراذل و اوبـاش در سـطح شهرسـتان کـه اقـدام بـه نـزاع و درگیـری و ایجاد 
رعـب و وحشـت در بیـن مـردم می کردنـد، موضـوع در دسـتور کار مأمـوران پلیس 

شهرسـتان قرار گرفت.
وی افـزود: بـا انجام اقدامات اطالعاتی، محل شـرارت این اراذل و اوباش شناسـایی و 

پس از هماهنگی های الزم هر ۲ نفر دسـتگیر شـدند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شـاهین شـهر ادامـه داد: متهمیـن دسـتگیر شـده پـس از 
تشـکیل پرونـده مقدماتـی بـرای سـیر مراحـل قانونـی تحویـل مراجع قضائی شـدند.

سـرهنگ صادقـی در پایان خاطرنشـان کرد: امنیـت و آرامش مـردم خط قرمز پلیس 
اسـت و هرکـس بـه هر طریقـی بخواهد این مهـم را خدشـه دار کند با برخـورد قاطع 

و قانونـی پلیس روبه رو خواهد شـد.

فرمانده انتظامی خبر داد:

دستگیری ۲ اراذل واوباش در شاهین شهر

مدیر کل سازمان زمین شناسی و اکتشافات موادمعدنی اصفهان گفت: پردازش 
داده ها و رصدهای زمینی حکایت از پیشروی فرونشست زمین به داخل شهر 
اصفهان با شتاب سریع دارد که مدیریت این بحران نیازمند سرعت عمل در 

اجرای راهکارهای اثربخش است.
با ایرنا به پایش جدی فرونشست زمین در دشت  رضا اسالمی در گفت وگو 
اصفهان-برخوار از سال ۹۸ اشاره و بیان کرد: در سال ۹۸ که ما فقط با استفاده از 
تصاویر ماهواره ای مناطق تحت تأثیر فرونشست زمین و نرخ را به دست آوردیم، 
بیشینه نرخ به صورت منطقه ای ۱۸۴ میلیمتر بود که به صورت نقطه ای در مناطقی 
از غرب، شمال شرق و شرق اصفهان وجود داشت، همچنین داده های GPS نیز 
همین نرخ را نشان می داد ولی با این تفاوت که نقاط بیشینه به صورت یک پهنه 

درآمده بود و در حال گسترش از جنوب غرب و شمال شرق است.
وی با بیان اینکه پایش های زمینی نیز موید همین موضوع بود، افزود: گزارش ها 
و بازدیدها نشان داد که منازل تحت تأثیر فرونشست زمین دچار ترک و از هم 

گسیختگی شده بودند.
تعدد و  توجه ویژه کرد  به آن  باید  بسیار عجیبی که  افزود: موضوع  اسالمی 
پراکندگی گزارش های فروریزش ها در سطح شهر به علت نشست یا ترکیدگی 

لوله آب بود.
وی ادامه داد: از مناطق مرکزی از جمله »احمد آباد« و »َجی« یا مناطق شمالی 
مانند »کاوه«، »گلستان« و مناطق جنوبی مانند »مهرآباد« و«آمادگاه«، گزارش هایی 

داشته ایم که شاید آخرین آن فرو ریزش اخیر خیابان آمادگاه شرقی در چند 
روز گذشته بود.

• تصمیم گیری ها برای مقابله با فرونشست بسیار ُکند پیش می رود
مدیر کل سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی اصفهان در ادامه این 
گفت وگو تصریح کرد: سرعت فرونشست با تصمیم گیری در این خصوص مانند 

مسابقه الک پشت و خرگوش است.
وی افزود: فرونشست وظیفه ذاتی خود را که همان تحکیم الیه های خاک بر اثر 
تخلیه آب موجود بین ذرات به دنبال برداشت که بیش از توان آبخوان است را 
به بهترین شکل ممکن انجام می دهد و سال به سال آهنگ و شتاب این حرکت 

بیشتر می شود.
اسالمی به نحوه تصمیم گیری ها برای کنترل فرونشست و سرعت اقدام برای این 
بحران اشاره و بیان کرد: از زمانی که اداره کل زمین شناسی اصفهان در مرداد 
ماه ۹۲ تشکیل شد نخستین موضوعی که به آن پرداخته شد فرونشست زمین 
بود که همان زمان دشت های اصفهان-برخوار، مبارکه، نجف آباد و مهیار مورد 

پایش های زمینی قرار گرفت.
مناطق  این  در  دائم   GPS ایستگاه  و ۶  موقت   GPS ایستگاه  وی گفت: ۴۸ 
تاریخی ۳۶  برای سنجش فرونشست زمین در پل های  جانمایی شد همچنین 

ایستگاه جانمایی گردید.
داد:  ادامه  اصفهان  معدنی  مواد  اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان  کل  مدیر 

سپس پروپوزال ها به صورت جداگانه به استان تحویل گردید که آن را سازمان 
زمین شناسی و استانداری به عنوان کار مشترک انجام دهند به طوری که ۵۰ درصد 
منابع آن را استان و ۵۰ درصد آن را سازمان تأمین نماید اما با این که مسووالن 
استان در آن زمان از افراد شناخته شده در حوزه آب بودند این پروپوزال ها به 

بایگانی پیوست.
اسالمی افزود: به عنوان مثال اعتبار درخواستی برای نصب ۶ ایستگاه دائم در 
حدود یک میلیارد تومان بود که اکنون این رقم در حدود دوازده میلیارد تومان 
است، یا برای پل های تاریخی در حدود صد میلیون تومان بود که استان باید نیمی 

از آن را متقبل می شد که اکنون این رقم در حدود یک میلیارد تومان است.
وی افزود: درهرصورت در زمان استاندار سابق از سال ۹۸ مدیریت بحران با 
جدیت به این موضوع ورود پیدا کرد و با حمایت های شخص استاندار پایش 

فرونشست دشت های استان انجام شد و اطلس پنج دشت تکمیل گردید.
اسالمی ادامه داد: دستگاهای GPS در مناطق شمال استان نصب شد و نتیجه این 
بود که با یک تأخیر هشت ساله موضوع فرونشست زمین در اصفهان به عنوان تنها 
کالن شهری که زبانه های فرونشست زمین به داخل شهر نفوذ کرده تیتر خبری 

تمام خبرگزاری های داخل و خارج شد.
وی خاطر نشان کرد: البته تالش ها و توجه ویژه نمایندگان جدید دوره مجلس 
فعلی و همچنین اعضای شورای شهر اصفهان نیز به مطرح شدن این موضوع قابل 

تقدیر است.

اسالمی افزود: اکنون نیز یک کارگروه ویژه در استانداری تشکیل شده است 
که در خصوص راهکارها و دالیل آن به صورت مرتب جلساتی را با نهادهای 
نظر  زیر  زمین«  »فرونشست  کارگروه  منظم  جلسات  می کند،  برگزار  مربوطه 
مدیریت بحران استان به صورت ماهانه برگزار می شود و وظایف هر نهاد مشخص 

و گزارش از اقدامات آن خواسته می شود.
• مدیریت منابع و مصارف آب، مبنای مقابله با فرونشست زمین است

داد:  ادامه  اصفهان،  معدنی  مواد  اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان  کل  مدیر 
کارشناسان یک زبان مشترک در این خصوص دارند و آن اینکه برای کنترل 

سرعت دیوانه وار فرونشست باید بین منابع و مصارف آب تعادل به وجود بیاید.
اسالمی تصریح کرد: اینکه فرونشست زمین در اصفهان، چنین آهنگ سریعی 
گرفته است به خاطر آن است که جریان دائمی زاینده رود به عنوان اصلی ترین 
منبع تغذیه کننده آبخوان با تصمیمات نابخردانه از سال ۷۹ به جریان موقتی تبدیل 

و در حال حاضر هم به عنوان یک کانال آبرسانی کاربری تعریف شده است.
با حفر  از آبخوان  برداشت های آب  از همان سال  از طرف دیگر  افزود:  وی 
چاه های جدید و عمیق تر کردن چاه های قدیم بیشتر شده است و اکنون ورودی 
به آبخوان تقریباً صفر است و خروجی عددی نزدیک به ۳۱۱ یا ۵۱۵ میلیون متر 
مکعب را نشان می دهد. به گفته وی، مطالعات نشان می دهد که با این رویه اگر 
پیش برویم در بدترین حالت هشت سال دیگر و خوش بینانه  ۱۵ سال دیگر منابع 

آبی خشک خواهند شد.
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More than 3.181 million tons 
of non-oil commodities were 
loaded and unloaded in Khor-
ramshahr port, in the south-
western Khuzestan province, 
during the previous Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20), a provincial official 
announced.
Nourollah As’adi, the direc-

tor-general of Khorramshahr 
County’s Ports and Maritime 
Department, also announced 
that loading and unloading op-
erations in the container sector 
of the port reached 20,730 
twenty-foot equivalent units 
(TEUs), which was six percent 
more than the figure in the Ira-
nian calendar year 1399.

The official named construc-
tional materials, agricultural 
and livestock products, metals 
and mining products as the 
major goods exported from the 
port in the past year.
Based on the data released by 
Transport and Urban Develop-
ment Ministry, loading and un-
loading of goods in the ports of 

Iran rose 17 percent during the 
past year.
The ministry’s data show 
that loading and unloading of 
goods in the country’s ports 
reached 152.91 million tons in 
the previous Iranian calendar 
year, while the figure stood 
at 130.69 million tons in the 
preceding year.
During the said year, loading 
and unloading operations in 
the container sector reached 
2.1 million twenty-foot equiva-
lent units (TEUs) with a weight 
of 24.57 million tons, which 
was 13.5 percent more than 
the 1.85 million TEUs in the 
Iranian calendar year 1399, the 
report said.
The loading and unloading 
of goods during the previous 
year also grew by 12.8 percent 
in the dry bulk sector, while in 
the liquid bulk sector the figure 
increased by 12.6 percent, in 
the general cargo sector rose 
by 13.1 percent, and in the 
petroleum sector grew by 22.5 
percent.
While Iran is combating the 
U.S. unilateral sanctions on its 

economy, the country’s ports 
as the major gates of exports 
and imports play a significant 
role in this battle. This role 
makes all-out support to ports 
and more development of 
them serious and vital.
Such necessity has led the 
government to define projects 
for more development of the 
ports and also take some 
measures to encourage invest-
ment making in ports, in addi-
tion, to facilitate loading and 
unloading of goods, especially 
basic commodities, there.
It is worth mentioning that 
Iran’s Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) has defined 
a high number of projects to 
develop and improve the coun-
try’s ports, as the country aims 
to double the capacity of its 
ports in a course of five years.
According to Ports and Mari-
time Organization, the capacity 
of the country’s ports has in-
creased from 180 million tons 
in the Iranian calendar year 
1392 (ended in March 2014) 
to 250 million tons in 1399 
(ended in March 2021).

Former Deputy Industry, Mining, 
and Trade Minister Mehdi Karbasian 
believes that the stock market can 
provide the liquidity required by the 
country’s productive sectors to per-
form at full capacity, IRNA reported 
on Sunday. “All around the world, 
investor liquidity is a major source 
of capital for production units which 
is mostly provided by the banking 
system or the capital market, but in 
Iran, it [growing liquidity] is consid-
ered as an issue,” Karbasian said. 

Pointing to the important role of the 
capital market in removing barriers 
to production and creating the nec-
essary conditions for the realization 
of the slogan of the current Iranian 
calendar year (started on March 21) 
which is named “Production: Knowl-
edge-Based and Job-Creating” the 
official added: “There are several fac-
tors affecting the production process 
in the country, each of which should 
be considered separately.” He under-
lined investment as the first factor af-

fecting production units in the coun-
try and said: “We must accept that the 
rate of investment in the whole coun-
try is very low and even close to zero, 
such a statistic indicates that invest-
ment planning has not been made at 
the macro level and no alternative 
has also been provided for this issue; 
Therefore, the existence of such mar-
gins has prevented the country from 
moving towards the development and 
productivity.” Considering the issues 
created by the U.S. sanctions in the 

way of attracting foreign investment, 
the capital market can help the devel-
opment of production units in terms 
of providing liquidity, and this market 
has a special place in this field, Kar-
basian added.
He pointed to the widespread pres-
ence of people in the capital market 
and said: “In recent years, people 
have become more willing to partici-
pate in the capital market and we have 
witnessed significant investments in 
this market.”

Iran registers highest 
production growth 
among world’s top 
steelmakers: WSA
In the parliament’s public session 
on Sunday, a letter from 250 MPs 
addressed to Iranian President 
Ebrahim Raisi regarding the talks 
between Iran and the P4+1 in Vi-
enna was read.
In part of the letter, while thanking 
the efforts of the negotiating team 
to lift the sanctions and emphasiz-
ing the principles of dignity, wis-
dom and expediency and past ex-
periences, the MPs cautioned the 
president over a few notes includ-
ing guarantees that the U.S. would 
not quit the nuclear agreement, 
officially called the JCPOA, again.
The full text of the letter is as fol-
lows:
“…while thanking the efforts of 
your Excellency and the negotiat-
ing team to resolve the problems 
related to the nuclear agreement 
imposed by some countries, es-
pecially the United States, as 
representatives of the people in 
the Majlis, and based on legal 
and supervisory duties and in 
the framework of the principle of 
dignity, wisdom, and expediency 
and in view of the experiences of 
previous years, it is essential that 
current and future negotiations be 
conducted in a manner that takes 
into account the following notes:
1- The experience of previous ne-
gotiations shows that the unwill-
ingness of the United States and 
the negotiating parties to provide 
the necessary guarantees, not only 
did not serve the national interests 
of the country, but also caused the 
failure of the agreement due to 
U.S. withdrawal from the JCPOA 
and damaged the Iranian people’s 
interests.
Therefore, in the new negotia-
tions, it is necessary for the Unit-
ed States to guarantee a law that 
will not withdraw from the JCPOA, 
and to approve the agreement in a 
completely legal manner in its de-
cision-making institutions, such as 
Congress, so as not to hinder its 
implementation in the future.
2- One of the main conditions of 
the negotiations is that the United 
States would not threaten Iran after 
the agreement, and the existence 
of the snapback mechanism prac-
tically means maintaining the threat 
and failure of the negotiations, so 
it is necessary to obtain the neces-
sary guarantees that the snapback 
mechanism would not be activated 
through empty excuses. 
3. Unfortunately, even during the 
negotiations, the United States 
imposes new sanctions against 
the individuals, entities and vari-
ous sections of the country, which 
indicate a destructive intention in 
the course of the negotiations. So 
obviously in the negotiations, it 
is clear that without this guaran-
tee, the problem of sanctions will 
remain the same and, as a result, 
will harm political and economic 
interests, as well as the national 
credibility of the country.
4. The Islamic Republic of Iran 
has the right to export oil to any 
country and to any extent agreed 
between the parties and within 
the framework of the quota set 
by OPEC before the imposition of 
sanctions and according to the 
situation of the Islamic Republic 
of Iran and receive the income 
through the banking system. 
5- Transferring the financial re-
sources of the Islamic Republic of 
Iran, including the resources ob-
tained from the sale of oil and the 
blocked resources from all coun-
tries is the absolute right of the Is-
lamic Republic and the negotiating 
parties must remove the obstacles 
in this direction. In this regard, 
any obstacle to the conversion of 
currencies and also hindering the 
attraction of investment in the Is-
lamic Republic of Iran is prohibited 
and is not accepted by the Iranian 
people. The right to verification is 
also in the hands of the Iranian 
government.

Iran FM urges end 
to Yemen embar-
go, delivery of hu-
manitarian aid 

Hossein Amir Abdollahian, 
Iran’s foreign minister, has 
stressed that the Saudi-led 
coalition’s blockade on Yemen 
must be eased entirely in order 
for humanitarian help to reach 
the war-torn country, while re-
peating Tehran’s support for a 
two-month UN-brokered truce 
between Yemen’s warring par-
ties in a phone conversation 
with Kuwaiti Foreign Minister 
Sheikh Ahmed Nasser Al Mo-
hammed al-Sabah on Friday.
The United Nations stated on 
April 1 that the military coali-
tion led by Saudi Arabia, which 
has been pounding Yemen 
since 2015, and Yemen’s Na-
tional Salvation Government 
had agreed to a two-month 
truce that would take effect 
one day later and may be re-
peated with the parties’ ap-
proval.
The goal of the ceasefire, ac-
cording to UN Special Envoy 
for Yemen Hans Grundberg, 
“is to give Yemenis a nec-
essary break from violence, 
relief from the humanitarian 
suffering, and most impor-
tantly hope that an end to this 
conflict is possible.”
In March 2015, Saudi Arabia 
unleashed a catastrophic war 
on Yemen in coordination with 
a number of its allies, with 
weaponry and logistical back-
ing from the U.S. and numer-
ous Western governments.
The goal was to restore the 
old Riyadh-backed dictator-
ship to power and smash the 
Ansarullah resistance organ-
ization, which has been han-
dling state activities in Yemen 
in the absence of a competent 
government. Despite murder-
ing hundreds of thousands 
of Yemenis and turning the 
country into the scene of the 
world’s worst humanitarian 
disaster, the war has fallen 
well short of its objectives.
In his remarks, the senior Ira-
nian diplomat stated that the 
Islamic Republic is willing to 
develop relations with Kuwait 
and engage in talks with re-
gional countries. According to 
Amir Abdollahian, the Iranian 
administration, in line with 
its goal of expanding ties with 
neighbors, emphasizes actual 
collaboration among regional 
countries in addition to the 
conversation.
“We consider regional coop-
eration beneficial to security, 
progress and development in 
the region,” he said.
For his part, Kuwait’s foreign 
minister expressed confidence 
that the UN-brokered truce in 
Yemen would pave the way for 
intra-Yemeni talks and an end 
to the violence.
Kuwait, according to Al-Sa-
bah, is keen to improve rela-
tions with Tehran. He also em-
phasized the need to define the 
water border and utilize joint 
gas fields. The Kuwaiti leader 
also asked Iran’s foreign min-
ister to visit Kuwait in order to 
strengthen bilateral relations.

The value of export from Golestan province, in the northeast of Iran, rose 63 
percent in the past Iranian calendar year 1400 (ended on March 20), from its 
preceding year, a provincial official announced.
Ebrahim Hosseini, the head of the province’s customs department, said that over 
402,000 tons of commodities worth $183.6 million were exported from the prov-

ince in the previous year, indicating also 51 percent growth in terms of weight.
He named polystyrene, dairy products, dates, pistachios, cement, ceramic and 
tiles, and tomato paste as the major exported products, and Kazakhstan, Iraq, 
Turkmenistan, Bulgaria, Afghanistan and Romania as the main export destina-
tions.
As previously announced by the head of Islamic Republic of Iran’s Customs Ad-
ministration (IRICA), the value of Iran’s non-oil trade rose 38 percent in the past 
Iranian calendar year 1400, as compared to its previous year.
Alireza Moqadasi put the country’s non-oil trade at 162 million tons worth $100 
billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million tons of non-oil products worth $48 billion 
in the previous year, which was $14 billion (41 percent) more than the figure for 
its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 1400 was reached while the toughest sanc-
tions were imposed on Iran, but thanks to God and the efforts of entrepreneurs, 
producers and the cooperation of foreign trade-related organizations, a historical 
record was achieved in the past year which was unprecedented in recent decades, 
the official underlined.

Export from Golestan province increases 63%

‘Stock market can meet production units’ demand for liquidity’

Iranian exports to the members 
of the Eurasian Economic Union 
(EAEU) exceeded $1.170 billion in 
the previous Iranian calendar year 
(ended on March 20) to register a 
12-percent increase year on year, 
Mehr News Agency reported.
Iran exported over 2.770 million 
tons of commodities to the five 

members of the mentioned union 
in the said year, 3.5 percent more 
than the figure for the preceding 
year, according to the spokesman 
of the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRICA).
Russian Federation with $583.658 
million was the top destination for 
Iranian products among the EAEU 

members, followed by Armenia 
with $302.343 million, Kazakhstan 
with $188.866 million, Kyrgyzstan 
with $78.900 million, and Belarus 
with $16.813 million of imports, 
Latifi said. 
Iran also imported over 10.356 
million tons of goods valued at 
$4.472 billion from the block in 
the said year, to register a 90 per-
cent rise in value and a 73 percent 
increase in terms of weight, com-
pared to the preceding year.
Russian Federation with $4.053 
billion, Kazakhstan with $379.271 
million, Belarus with $28.605 mil-
lion, Armenia with $9.071 million, 
and Kyrgyzstan with $1.663 mil-
lion were the top five sources of 
Iranian imports.
Iran and Eurasian Economic Union 
reached a preferential trade agree-
ment (PTA) in October 2018 based 
on which about 862 commodity 
items were subjected to preferen-
tial tariffs.
The interim agreement enabling 

the formation of a free trade area 
between Iran and the EAEU was 
signed on May 17, 2018, and of-
ficially came into force on October 
27, 2019.
The two sides have also an-
nounced the decision for upgrad-
ing the mentioned PTA into a free 
trade agreement by the end of 
2022.
Iran is a very important market in 
the region and the development 
of ties with this country is of high 
significance for the EAEU members 
(Russia, Belarus, Armenia, Kazakh-
stan, and Kyrgyzstan).
The preferential trade agreement 
between Iran and this union has 
laid the ground for the expansion 
of trade ties between the two sides.
The agreement with the bloc has in-
creased Iran’s exports to the EAEU 
member states significantly, which 
is a turning point for the Islamic 
Republic’s plans for boosting non-
oil exports during the U.S. sanc-
tions.

Annual exports to EAEU members rise 12%

Over 3m tons of goods loaded, unloaded in Khorramshahr port in a year
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Ali Bahadori Jahromi, spokesman for 
the Iranian government, has reacted to 
the U.S. move to bar a renowned Irani-
an singer from entering the U.S. despite 
having a valid visa from an American con-
sulate. He said the move, coupled with 
the recent American sanctions imposed 
on Iran, showed that the U.S. is pursuing 
hostile policies toward the Iranian people 
in all circumstances. 

“The US government, which has a clear 
record of breaches of international law 
and human rights standards, simultane-
ously with the claim of goodness; by im-
posing new sanctions and preventing an 
Iranian singer from entering under false 
pretenses, it has once again shown that 
it is hostile to the ‘people’ of Iran in all 
circumstances,” the spokesman said on 
Twitter. 

U.S. shows 
once again it 
is enemy of 
Iranian peo-
ple: govern-
ment

Iran sticks to its 
red lines: FM

Iranian Foreign Minister Amir 
Hossein Abdollahian said Sun-
day that Iran is sticking and will 
continue to stick to its red lines 
on the talks in Vienna over reviv-
ing the 2015 nuclear deal.
Speaking at a meeting held at 
the Foreign Ministry on Sunday, 
Amir Abdollahian said that Iran’s 
diplomatic apparatus is seeking 
the removal of U.S. sanctions at 
the Vienna talks. 
He noted that President Aya-
tollah Seyed Ebrahim Raisi 
has instructed the Foreign 
Ministry to pursue the goal of 
getting U.S. sanctions lifted at 
the Vienna talks. 
“We certainly want the sanc-
tions to be lifted, but in a dig-
nified way and with a strong 
and lasting agreement. How-
ever, Mr. Raisi has always em-
phasized to all cabinet mem-
bers in meetings that the focus 
should not be on Vienna, but 
that all institutions should act 
to neutralize sanctions and 
to promote the sustainable 
development of the economy 
and trade in the country,” the 
foreign minister said.
He added, “For several weeks 
now, it has been necessary to 
pause the negotiations, be-
cause we came very close to a 
conclusion with the three Eu-
ropean countries on technical 
issues. We faced the crisis and 
the war in Ukraine at the same 
time. While the Islamic Republic 
of Iran has at the highest level 
expressed its opposition to the 
war in Ukraine, Yemen, Afghan-
istan or any other country, we 
have also stated our opposition 
to the imposition of unilateral 
sanctions.”
Amir Abdollahian further said, 
“Before my visit to Moscow, I 
spoke to the Ukrainian Foreign 
Minister on the phone, and 
we carried the message of the 
Ukrainian Foreign Minister to 
our friends in Russia that they 
want the war to stop and the 
talks to continue. Therefore, we 
do not consider war as a solu-
tion to the Ukraine issue, and we 
consider the solution as purely 
political, and in this regard, 
the diplomatic efforts of the 
diplomatic apparatus are still 
ongoing. At the same time, we 
pay attention to the roots of the 
war in Ukraine and the roots of 
the provocations of NATO and 
the United States as the main 
factor.”
As regards Russia’s position 
toward the Vienna talks, the Ira-
nian foreign minister said, “The 
Westerners told us that consid-
ering the start of the Ukraine 
war, the situation is that even if 
we reach the finish line in the 
agreement, Russia will not go 
along with the agreement. Dur-
ing our telephone conversation 
with Mr. Lavrov and during my 
visit to Moscow, there were 
very clear and transparent talks 
between us, and as people wit-
nessed, Mr. Lavrov stated at a 
press conference what we had 
agreed on at the meeting. Our 
agreement with the Russian 
side was that if our red lines 
were fully observed and we 
reached the point of agreement 
in the Vienna talks on lifting the 
sanctions at any time, Russia 
would not be an obstacle in 
the way of reaching an agree-
ment. During my visit to China, 
Mr. Lavrov stated there that 
as soon as you announce that 
you are at the end point of the 
agreement, we will support the 
agreement.”

Want to Kill Dangerous Bacteria in Your Home? Clean Your Showerhead
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health-news/want-to-kill-dangerous-bacteria-in-your-home-attack-your-showerhead-and-open-your-blinds

Biofilm in your shower can spread 
bacteria.
Showerheads can breed plenty of 
bacteria.
Potentially harmful organisms, 
known as mycobacteria, could be liv-
ing in your showerhead.
Mycobacteria are capable of caus-
ing nontuberculous mycobacterial 
(NTM) lung infection — and shower-
heads in particular have been impli-
cated in transmission of the disease. 
The organisms exist naturally in 
soil and water, but infection occurs 
through inhalation.
“The concern about the showerhead 
is that it does what we call aero-
solize, so it makes it in the air. We 
just breathe in the shower, and you 
would potentially be breathing in 
these organisms, and that’s how they 
would get into the lungs,” said Dr. 
Barbara Keber, MD, chair of family 
medicine at Northwell Health’s Glen 
Cove Hospital in New York.
The pressure and warmth of a show-
erhead makes it ideal to blast bac-
teria-containing water particles into 
the air.
Symptoms of NTM lung infection 
include chronic or recurring cough, 
weight loss, fever, and loss of ener-
gy.
Beware the biofilms
According to a recent study by the 
American Society for Microbiology, 
mycobacteria were abundantly found 
in a samples of biofilms — the slimy 

collections of microorganisms — liv-
ing in showerheads across the Unit-
ed States.
Researchers analyzed biofilms from 
656 households across the United 
States and Europe and found that the 
type of water and use of chlorine dis-
infectants affected the types of bac-
teria prevalent in showerheads. 
Well water had lower chances of my-
cobacteria when compared to munic-
ipal water. 
Metal showerheads also contained 
more mycobacterium than plastic 
ones. 
Geography was also deemed to be 
a significant factor. Southern Cal-
ifornia, Florida, Hawaii, and New 
York City were deemed “hot spots” 
for NTM lung disease, although the 
authors admit they don’t fully under-
stand how these “hot spots” develop.
“We found significant correlations 
between the abundances of these 

mycobacteria found in showerheads 
sampled across the United States 
and NTM lung disease prevalence,” 
wrote the study authors. 
How to get rid of the bacteria
You’re likely tempted to go and clean 
your showerhead right now. That’s 
probably a good idea, but you also 
shouldn’t get too freaked out over 
so-called “showerhead sickness,” 
either. 
The study demonstrates a correlation 
between the presence of showerhead 
mycobacteria and NTM lung disease, 
but doesn’t prove that one is causing 
the other.
Studies on mycobacteria in shower-
heads have gotten a lot of press in 
the past decade. Nearly every study 
comes with a flurry of media atten-
tion, and for good reason. Showers 
are intimate; the water is on our face 
and in our eyes and mouths. We as-
sociate it with cleanliness. 

It’s understandably unnerving to find 
out your showerhead is actually filled 
with bacteria. 
But the fact is that most people are 
unlikely to get sick from mycobacte-
ria in showerheads. Certain suscepti-
ble populations do need to be more 
vigilant, though.
“There is usually an underlying im-
mune system problem to create the 
risk for [mycobacterium] infection 
(like COPD) or other immune prob-
lems like HIV,” said Dr. Len Horovitz, 
a pulmonary specialist at Lenox Hill 
Hospital in New York City.
In fact, anyone with an underlying 
lung condition or infection should be 
aware that they’re at increased risk 
for contracting an NTM lung infec-
tion. 
Fortunately, notes Horovitz, infec-
tions caused by mycobacteria are all 
“treatable and curable.”
To take preventive measures in your 

home, treat showerheads like oth-
er fixtures in your bathroom. Clean 
them at semi-regular intervals and 
replace when necessary.
You can easily and inexpensively 
clean your showerhead by soaking 
it in a solution of white vinegar and 
water. White vinegar is acidic enough 
that it can work as an antibacterial 
agent. 
Heat and moisture are both promi-
nent factors for the growth of bac-
teria, which is why showerheads can 
provide a haven for them. But, Keber 
notes, other areas in the house can 
also be prone to these conditions.
“Sponges and rags are particular-
ly problematic,” she said. Coffee 
machines are also a likely place for 
bacteria to grow and should also be 
cleaned with a vinegar solution from 
time to time. 
Despite any concerns about that 
slimy showerhead, the germiest plac-
es in your house are also the ones 
that are most obvious, like kitchens, 
toilets, and sinks, for example. 
“The things in the household that 
have some of the highest levels of 
bacteria have shown to be things 
like the TV remote, which probably 
most people don’t think about, your 
telephone receiver, any kind of sur-
faces in your bathroom are obvious-
ly prone to having increased levels 
of bacteria — so those need to be 
cleaned well on a regular basis,” Ke-
ber said.

Production of aluminum ingot in 
Iran rose 20 percent during the 
past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), as compared 
to its preceding year, according to 
the data released by Iranian Mines 
and Mining Industries Develop-
ment and Renovation Organization 
(IMIDRO).
The IMIDRO’s data put the annual 
production of aluminum ingot at 
538,633 tons in 1400, while the 
figure was 446,836 tons in 1399, 
and 278,318 tons in 1398.
Among the country’s four major 
producers, Iranian Aluminum Com-
pany (IRALCO) had the best per-
formance in the previous year pro-
ducing 177,058 tons of aluminum 
ingots, although the figure was 
185,000 tons in its preceding year.
South Aluminum Corporation 
(SALCO) produced 173,594 tons, 

production by Almahdi Aluminum 
Company stood at 150,738 tons, 
and Iran Alumina Company pro-
duced 37,243 tons of aluminum 
ingots in the Iranian calendar year 
1400, the IMIDRO’s data indicated.
Annual production of the alumi-
num ingot in the country had been 
planned to increase 63 percent in 
the past year.
Iranian officials estimate the coun-
try’s aluminum sector has a value 
of $22 billion, which is sufficient 
to meet the country’s aluminum 
needs.
At present, Iran is the 18th biggest 
aluminum producing country in the 
world.
The country plans to reach the 
annual production of 1.5 million 
tons of aluminum ingot by the 
Iranian calendar year 1404 (March 
2025-March 2026).

Aluminum ingot production
up 20% in a year

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 15,327 
points to 1.474 million on Sunday.
As reported, over 12.306 billion secu-
rities worth 56.5 trillion rials (about 
$221.5 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index rose 16,099 
points, and the second market’s index 
climbed 15,800 points.
TEDPIX rose 31,637 points (2.2 per-
cent) to 1.463 million in the past Ira-
nian calendar week (ended on Friday).
As stated by the head of Iran’s Securi-
ties and Exchange Organization (SEO), 
the monthly sales of the shares of 
companies listed on the Tehran Stock 

Exchange has been very good in the 
past Iranian calendar year 1400 (end-
ed on March 20), and it is predicted 
that the growing trend of the exchang-
es will continue in the present year as 
well.
“Considering the general provisions 
approved in this year’s budget bill 
we expect that companies will have 
good capital increase and take posi-
tive development measures, and it will 
be easier for investors to make deci-
sions,” Majid Eshqi told the press on 
March 12.
Mentioning the measures taken for the 
improvement of the market in the past 
year, the official said: “For nearly 12 

years, no new brokerage companies 
were established across the country, 
but since late October 2021, a licens-
ing permit has been issued in this 
regard and a new brokerage firm has 
also been established.”
The establishment of new financial in-
stitutions including investment funds, 
investment consulting companies, fi-
nancing firms, and financial informa-
tion processing companies were also 
mentioned as other steps taken in this 
regard.
Eshqi also pointed to the launch of 
Iran’s largest and most advanced 
capital market data center earlier this 
month and said that in order to pro-
mote the use of information technol-
ogy in this sector, a smart system is 
also going to be unveiled for monitor-
ing and assessing the capital market 
and investment companies.
The above-mentioned data center was 
established with the aim of stabilizing 
and developing technology infrastruc-
ture in all areas of processing, stor-
age, and security in order to protect 
the interests of shareholders and meet 
the technological needs of the capital 
market.

TEDPIX gains 15,000 points on Sunday

Value of annual trades at IME climbs %102
The value of trades at Iran Mercantile Exchange (IME) rose 102 
percent, and the volume of trades at the exchange increased 
128 percent in the past Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20), which was the highest level of growth in the history 
of the exchange since its establishment.
Statistical data show that in the past year, in addition to new 
records in the volume and value of trades of different products, 
10 major records in total value and physical market trades were 

registered. In a way that besides the total value of trades, the 
volume and value of physical market trades, the volume and 
value of industrial products and petrochemicals trades, the 
value of oil products trades, and the volume and value of side 
market trades all hit records. IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three markets are Tehran Stock Ex-
change (TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) market known also 
as Iran Fara Bourse (IFB), and Iran Energy Exchange (IRENEX).

Iranian architecture project Kabootar Khaneh has received an ADEX 
Platinum Award at the Award for Design Excellence – ADEX Awards 
in the United States.
The project has been designed and set up by Iranian architects 
Nima and Sina Keivani at Keivani Architects in the northern Iranian 
town of Babolsar.
The building “has been recognized by the judges for its superior 
product design and quality,” the organizers said.  
As the project’s name, Kabootar Khaneh (Pigeon House), suggests, 
the basic concept behind the design was to create a space for co-ex-
istence between humans and birds.
After visiting the project site in the northern Iranian town of Babol-

sar before the design, the architecture team noticed the widespread 
presence of birds there. Thus, to respect their rights, they decided 
to design a house where people could live next to them to create 
an interaction between them that causes a different sense of space 
to improve its quality. This project, which has previously won an A 
Design Award in Italy, has also been inspired by Iranian historical 
dovecotes. Consequently, a portion of the interior space was allo-
cated for this purpose that functions as a patio due to the use of 
glass material and the resulting transparency around it.
The interiors were shaped by the creation of the game area and the 
level differences in these spaces as well as the specific design of 
the stairs and voids inside. Even the windows of the building were 

arranged according to the interior game area. Thus, in addition to 
creating different sequences of views and exterior perspectives, we 
see the light radiating from different angles, and consequently, the 
playful dance of light resulting from a change in the angle of inci-
dence.
Due to the limited budget and according to the design line of thought 
of respecting nature, inexpensive and sometimes recycled materials 
were used in the construction of the building. 
All the lumber used in the construction of the building, such as 
the facade and sloping roof, stairs, doors and windows, came from 
wood that had been recycled from the old buildings in the location, 
and was cut and sanded by the construction team. 

Iran’s Kabootar Khaneh wins ADEX Platinum Award



محمد نور صالحی در سلی و هفتمین جلسله علنی شلورای اسلامی 
شلهر اصفهان اظهار داشلت: شلورای شلهر برای تحقق شلعار ۱۴۰۱ 
سلال هفتله گذشلته بلا مسلووالن دانشلگاهی و شلرکت های دانش 
بنیان جلسله ای برگزار کرد که در آن زیرسلاخت های عللم و فناوری 
و نیلروی انسلانی شلرکت های دانلش بنیلان بلرای بهلره گیلری در 

مدیریت شلهری بررسلی شلد.
وی ادامه داد: در این جلسله ظرفیت مدیریت شلهری برای اسلتفاده 
از شلرکت های دانش بنیلان و تبدیلل اصفهلان بله قطلب صنایلع و 
تولیلدات دانش بنیلان و نیز اسلتفاده از ظرفیلت این حلوزه برای حل 
چالش های اصفهان مانند فرونشسلت، صنایع آالینده و بافت فرسوده 
مطلرح شلد و در نهایت تفاهلم نامه سله جانبله ای بین شلهرداری و 

شلهرک علمی و تحقیقاتلی به امضا رسلید.
نورصالحلی همچنیلن با اشلاره بله اینکله نوروز شلاهد جاری شلدن 
جریلان آب در زاینلده رود بودیم، گفت: بله مطالبه کشلاورزان حوزه 
شلرق و غرب اهمیت داده شلده ولی حق آبه شلهر اصفهلان و فضای 

سلبز شلهری چندان ملورد توجه قلرار نگرفته اسلت.
رییس شلورای اسلامی شلهر اصفهان در پایان بیان داشلت: از هفته 
گذشلته رأی اعضای شلورای شلهر به لوایح شلورای شلهر به شلکل 
بر خط قابل مشلاهده اسلت که اجرا شلدن آن یکلی از بندهای طرح 

شلفافیت بوده است.
• به تحقق محله محوری امیدواریم

در ادامه ایلن نشسلت محمدعلی احملدی فرمانلدار اصفهلان گفت: 
امیدواریلم محلله محلوری و تعییلن محلات مشلخص بلرای ارائله 
خدمات ویژه و توجه به سلالم تر شلدن مدیریت شلهری محقق شود.

وی افلزود: هلم اینلک برنامله محلوری در بسلیاری از بخش هلا قابل 
مشلاهده اسلت، همچنین انتصاباتی کله در مدیریت شلهری صورت 
گرفته بر اسلاس انقابلی گلردی و روحیله جهلادی و در ایلن زمینه 

تأثیلر گذار اسلت.
فرماندار اصفهان با تاکید بر اسلتفاده از ظرفیت مردملی تصریح کرد: 
احیای بافت فرسلوده یکی از موارد مطرح شلده اسلت اما بلرای بافت 
تاریخی بایلد یک نگاه واحد و مشلترک بامدیریت واحلد رخ دهد. وی 
در پایلان خواهان توجله به گلسلتان شلهدا و مدیریت واحد شلهری 

در اصفهان شلد.
تداخل مدیریت شلهری اصفهان و خمینی شلهر، تاکیلد بر همکاری 
برای حلقله حفاظتی اطراف اصفهلان و حلقه ترافیکی شلهر و کاهش 
آلودگی ها و نیلز توجه به حلقه ترافیکی خمینی شلهر، درچه و شلهر 
ابریشلم، اعمال قانلون در مرکز شلهر، تأمین در آمد مسلاجد و کمک 
به سلرویس بهداشلتی مسلاجد، رفع موانع و نقطه حادثله خیز محله 
گلورت، توجه به سلاخت قلارچ گونه بلاغ تاالرهلای اطلراف اصفهان، 
توجه به موضلوع بیکاری مهاجران، سلگ گردانی، رسلیدگی به وضع 
نابسلامان اتبلاع بیگانله، وضعیلت نامناسلب آثلار باسلتانی، توجه به 
کمربند فضای سلبز، توجله بله ورود کامیون های آالینده، هوشلمند 
سلازی و کنتلرل و نظلارت بلر قیمت هلا و بلدون ضابطله و تبدیلل 
وضعیلت و تبعیض هلا در دریافتی هلا رفاهیلات کارمنلدان، تعییلن 
تکلیف وضعیت حد فاصل اصفهان و شلهر بهارسلتان و ساخت و ساز 
بلی روی کلوی راه حلق از جمله مسلائل طرح شلده در جلسله امروز 

شلورای اسلامی شلهر اصفهان بود.
در پایلان ایلن نشسلت گزارش سلتاد تسلهیات سلفرهای نلوروزی 

توسلط اعضلای این سلتاد بله طلور تفکیک شلرح داده شلد.

شهردار اصفهان گفت: باالی ۹۰ 
درصد مسافران به شهر اصفهان 
گفتند ما مسافرت به اصفهان را به 
دیگران توصیه می کنیم و این نشان 
می دهد که اصفهان را می توانیم به 
عنوان یک مقصد گردشگری ملی و 
با رفع برخی موانع به عنوان مقصدی 

بین المللی مطرح کنیم.
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان با 
حضور در سی و هفتمین جلسه علنی 
شورای اسامی شهر اصفهان اظهار 
کرد: امسال اراده الهی بر این تعلق 
گرفت که به صورت عملی جواب 
بسیاری از تحلیل های غلط نسبت به 
ملت ایران، در نوروز به دنیا داده شود.

وی با بیلان اینکله دشلمنان تاش 
کردند بگوینلد مردم ایران خسلته، 
دل ملرده و مأیلوس هسلتند، افزود: 
حجلم سلفری کله در نلوروز اتفاق 
افتلاد به عنوان یک شلاخص نشلان 
داد کله بله رغلم همله تحریم هلا و 
فشلارهای دشلمن و دو سال تحمل 
اضطلراب کرونا، مردم ایران شلاداب 

و سلرزنده هسلتند.
قاسلم زاده ادامله داد: در ایلن مدت 
توفیلق نصیلب خدمتگزاران شلهر 
اصفهلان نیز شلد، بلاالی ۹۰ درصد 
مسلافران گفتنلد ملا مسلافرت بله 
اصفهلان را بله دیگلران توصیله 
می کنیلم و ایلن نشلان می دهد که 
اصفهلان را می توانیم بله عنوان یک 
مقصلد گردشلگری مللی و بلا رفع 
برخلی موانلع بله عنلوان مقصلدی 

بین الملللی مطلرح کنیلم.
شلهردار اصفهلان بلا بیلان اینکله 
در عرصله خدملات شلهر شلامل 
زیباسلازی و فرهنگلی جلوی در 
شلهر ایجلاد شلد که جلزو اهلداف 
بود، تصریلح کرد: در کنلار تقدیرها، 
عده ای نیز برنامه های شلهرداری را 
نقد کردنلد و ایلن خود یعنلی دیده 
شلدن و زندگلی، انتقادهلا نشلان 
می دهد که شلهر زنده اسلت و امید 
داریلم بتوانیلم در آینلده اتفاقلات 
بهتری کله در شلأن نظام اسلامی 

و شلهر ماسلت رقلم بزنیلم.
در ادامه این جلسه شورا مسؤوالن 
کمیته های مختلف ستاد خدمات 
سفر شهر اصفهان با حضور در صحن 
علنی شورا گزارش فعالیت های 
نوروزی مدیریت شهری را ارائه 

کردند.
• اصفهـان نیازمند کمپ دائمی 

ست ا
علی اصغلر شلاطوری، مدیر منطقه 
۷ شهرداری اصفهان گفت: از بهمن 
ماه جلسلات خلود بلرای راه اندازی 
باغ فلدک را راه اندازی کردیلم و اگر 
بررسلی اخبار از بهمن ماه نبلود، در 
ملدت کوتلاه باقی مانلده تجهیزات 
و امکانلات خدمت رسلانی در بلاغ 

فلدک فراهم نمی شلد.
وی در ادامله عنلوان کلرد: بلاغ 
فلدک روز ۲۵ اسلفند بازگشلایی 
شلد تا آماده پذیرش مسلافر شلود، 
حداقل هلای امکانلات نیلز در ایلن 
محلل بلرای مسلافران فراهم شلد.
• توجـه بـه هویـت شـهر در 

فرهنگـی رویدادهـای 
مجتبی شاهمرادی، معاون فرهنگی 
شهردار اصفهان نیز در پایان بیان کرد: 
توجه به ساکنان اصفهان و مؤلفه های 
هویتی شهر و خانواده محور بودن 
رویدادها در اجرای رویدادهای 
امسال مدنظر ما بود. وی با بیان 
اینکه امسال ۷ محور برای برگزاری 
رویدادها درنظر گرفته شد، گفت: 
میدان امام )ره( با بازی چوگان و 
ورزش باستانی، محور تفریحی در 
باغ غدیر با ۳۰۰ بازی، محور سامت 
در ناژوان، محور ایثار و شهادت در 
گلستان شهدا، محور معنوی در تخت 
فوالد و محور هیجان در کوه صفه 

میزبان رویدادهای بسیاری بود.
شلاهمرادی در پایان گفلت: رویداد 
موزه گلرد و بازگشلایی ۵ ملکان 
تاریخی کله تاکنلون درهلای آن به 
روی مردم بسلته بلود نیلز از جمله 
مهمترین رویدادهای فرهنگی شهر 

در ایلام نلوروز بود.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

قابلیت باالی شهر جهت 
مقصد گردشگری شدن
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مدیرعامل نخسللتین »شللهرک 
تخصصی رمز ارز« کشور در شهرستان 
فریدن استان اصفهان گفت: با امضای 
تفاهمنامه برای احداث و راه اندازی 
چند نیروگاه برق خورشیدی، تمامی 
برق مورد نیاز این مجموعه صنعتی 

از انرژی خورشیدی تأمین می شود.
امین خانجانی با بیللان اینکه بهره 
گیری از انرژی پاک همزمان با آغاز 
عملیللات اجرایی احداث شللهرک 
صنعتی )اردیبهشللت ۱۴۰۰(، در 
دسللتور کار قرار گرفته بللود اظهار 
داشت: این مجموعه با استفاده بهینه 
از انرژی خورشللیدی، از برق شبکه 
سراسری و برق شهری بی نیاز خواهد 
بود، فعالیت این شللهرک هیچگونه 
اختال و افتی در بللرق مدار بوجود 

نخواهد آورد.
وی بلا اشلاره بله اینکله در زملان 
حاضلر وزارت نیلرو، ارائله مجلوز 
اسلتخراج ارز دیجیتلال در سراسلر 
کشلور را به اسلتفاده از بلرق حاصل 
از انرژی هلای تجدیلد پذیلر منلوط 
کرده اسلت گفت: بلا دوراندیشلی و 
آینده نگری و با برنامله ریزی صورت 
گرفته در سلال گذشلته، تأمین برق 
شلهرک تخصصی رملز ارز از طریق 
صفحلات )پَنلل( خورشلیدی در 
دسلتور کار قلرار گرفلت و در ایلن 
ملدت قراردادهلای مربوط بله آن با 
یک شلرکت تخصصلی تولیلد برق 

خورشلیدی منعقلد شلده اسلت.
مدیرعاملل نخسلتین »شلهرک 
ارز« کشلور در  تخصصلی رملز 
شهرسلتان فریلدن اسلتان اصفهان 
تصریلح کلرد: در زملان حاضلر 
بلر اسلاس تفاهمنامله فیمابیلن بلا 

شلرکت تخصصلی در زمینله تولید 
برق خورشلیدی و با اقداملات انجام 
شلده، ۱۰ ملگاوات بلرق نیلروگاه 
انلدازی  راه  اولیله  خورشلیدی 
شلهرک، تأمین شلده اسلت به این 
معنلا که آغلاز بلکار مجموعله حتی 
از هملان لحظلات ابتدایلی بلی نیاز 
از بلرق شلبکه سراسلری و شلهری 
خواهلد بلود و در قلدم بعلدی ۲۰ 
ملگاوات دیگلر بلرق بله مجموعله 

اضافله خواهلد شلد.
خانجانللی اضافه کرد: اتصال سلله 
نیروگاه دیگللر هر یک بللا توان ۱۰ 
مگاوات و در مجموع ۳۰ مگاوات، گام 
بعدی شهرک تخصصی رمز ارز برای 
بهره گیری از برق انرژی تجدیدپذیر 

خواهد بود.
• تأمیــن ۶۰ مــگاوات برق 
خورشیدی حاصل آینده نگری 
و توجه به مباحث زیست محیطی

وی اداملله داد: تأمیللن ۶۰ مگاوات 
برق خورشیدی از جمله اصلی ترین 
طرح های اجللرا شللده در عملیات 
احداث و راه اندازی نخستین شهرک 
تخصصی رمز ارز کشور در شهرستان 
فریدن محسوب می شود که تاکنون 

روند خوبی داشته است.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی با 
بیان اینکه فعالیت بلند مدت مبتنی 
بر حفظ محیط زیست و بهره گیری از 
انرژی های پاک سرلوحه این مجموعه 
صنعتی اسللت خاطرنشللان کرد: 
برنامه های آینده نیز بر همین اصل 
استوار خواهد بود بطوریکه فعالیت 
شهرک سبب هیچ قطع برق و یا افت 
در برق سراسری، منطقه ای و شهری 

نشود.

• تحقق شعار ۱۴۰۱ یک راهبرد 
اساســی درمجموعه شهرک 

تخصصی رمز ارز
وی با تاکید بر تبییللن راهبردهای 
اساسی شللرکت بویژه با محوریت 
مباحث دانللش بنیان اداملله داد: با 
توجه به اینکه رهبللر معظم انقاب 
اسامی سال ۱۴۰۱ را با عنوان سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
نامگذاری کردند برنامه های ویژه ای 
درزمینه های علمی و دانش بنیان و 
اشتغالزایی در این مجموعه در نظر 

گرفته شده است.
مدیرعامل نخسللتین »شللهرک 
تخصصللی رمللز ارز« کشللور در 
شهرستان فریدن اسللتان اصفهان 
با اشللاره بلله اهمیللت اقدامات و 
فعالیت های بیشللتر در حوزه دانش 
بنیان تصریح کللرد: موضوع ارزهای 

دیجیتال، فناوری های نو بخصوص 
باک چیللن )Blockchain( از 
جدیدترین دانش های روز دنیاست 
و به همین دلیل توسللعه و آموزش 
آن در کشور نیازی ضروری به شمار 
می رود و استان و کشورمان را هم تراز 
کشورهای پیشرفته در این صنعت 

جدید می کند.
خانجانی درباره زمان افتتاح شهرک 
تخصصی رمللز ارز فریدن نیز گفت: 
تمام اقدامات مورد نیاز برای آغاز بهره 
برداری انجام شده و منتظر تأییدیه 
نهایی در سایت »بهین یاب« یا همان 
درگاه اطاعللات و خدمات صنعت، 
معدن و تجارت هسللتیم تا پس از 
تأیید، فاز اول اردیبهشللت امسال و 
درست یک سال پس از آغاز عملیات 

اجرایی احداث، افتتاح شود.
عملیات اجرایی احداث نخسللتین 

شللهرک تخصصی رمز ارز ایران با 
سللرمایه گذاری بخللش خصوصی 
اردیبهشت ۱۴۰۰ در شهرک صنعتی 
فریدن واقع در غرب استان اصفهان 

آغاز شد.
کلنگ احللداث ایللن مجموعه در 
زمینی به مساحت ۷۸ هزار مترمربع 
در شهرک صنعتی شهرداران )بخش 
مرکزی فریدن( با سللرمایه گذاری 
اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان به زمین زده 
شد. مزرعه استخراج رمز ارز )فارم(، 
کارخانه تولید دستگاه ها و تجهیزات 
استخراج کننده ارز دیجیتال )ماینر(، 
پارک علمی فنللاوری باک ِچین و 
دانشگاه تخصصی از جمله بخش های 
این مجموعه است. فریدن با ۲ شهر و 
۲۸ روستا و جمعیت افزون بر ۴۹ هزار 
نفر در ۱۴۰ کیلومتری غرب اصفهان 

واقع است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان از امضای تفاهم 
نامه ســه جانبه بین شهرداری با شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان به منظــور بهره گیری از ظرفیت و 
توان شرکت های دانش بنیان در مدیریت شهری این 

خطه خبر داد.

۰۶
معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه مدیریت 
استان اصفهان به طور کامل مخالف اجرا و بهره برداری طرح بن- 
بروجن است، گفت: متأسفانه تاکنون وعده هایی که وزیر نیرو برای حل 
مشکل زاینده رود به اصفهان داده، عملی نشده است. مهران زینلیان 
در گفت وگو با ایسنا، درباره راه اندازی خط اضطراری طرح بن-بروجن 
باوجود توقف قضایی این طرح، اظهار کرد: اصفهان کامًا مخالف 
اجرا و راه اندازی این طرح است. وی تأکید کرد: طرح بن- بروجن 
غیر کارشناسی و فنی است و نباید اجرا می شد و به نوعی برخاف 

مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. معاون امور هماهنگی عمرانی 
استانداری اصفهان توضیح داد: گفته شده بود اگر قرار به اجرای 
طرح بن-بروجن باشد، باید به طور همزمان طرح های دیگر همچون 
بهشت آباد و ... انجام شود. وی تصریح کرد: متأسفانه رویکرد وزارت 
نیرو نسبت به زاینده رود نادرست و بدون افق روشن است و مدیریت 
استان به طور صد در صد مخالف اجرای طرح بن-بروجن است و هر 
آنچه برای توقف این طرح الزم باشد را انجام خواهد داشت و به همین 
منظور مذاکراتی در تهران با دستگاه های ذی ربط انجام شده است. 

زینلیان با اعتقاد بر اینکه وزیر نیرو به تعهدات خود برای حل مشکل 
آب اصفهان عمل نکرده است، گفت: متأسفانه تاکنون وعده هایی که 
وزیر نیرو برای حل مشکل زاینده رود به اصفهان داده، عملی نشده 
است و از سوی دیگر ما عزمی برای اجرای این تعهدات و بهبود شرایط 
زاینده رود نمی بینیم. وی درباره اینکه چرا وزارت نیرو در هر دولتی 
به نوعی در عمل مقابل اصفهان و زاینده رود است، گفت: متأسفانه 
چارچوب فنی و منطقی در حل مباحث آبی کشور وجود ندارد و 

به نوعی شاهد چانه زنی سیاسی هستیم که این روش غلطی است.

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان:

وزیر نیرو به وعده هایش برای 
حل مشکل زاینده رود عمل 

نکرده است
گزارش ویژه
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گزارش روز

 تفاهم نامه شهرک عملی و تحقیقاتی استان با 
شهرداری اصفهان امضا شد:

استفاده شهرداری ازتوان شرکت های 
دانش بنیان در مدیریت شهری

اقتصاد استان

مدیرعامل نخستین »شهرک تخصصی رمز ارز« ایران:

برق شهرک تخصصی رمزارزفریدن خورشیدی تأمین می شود

 اخبار اصفهان  دراولین رویداد تقدیرازبنگاه 
ها و فعاالن اقتصادی استان اصفهان در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی، ذوب آهن اصفهان 
حائزرتبه دوم در بخش سازمانی شد. در این 
رویداد که با گردهمایی بزرگ کار آفرینان 
استان اصفهان همراه بود، تندیس و لوح ویژه 
سازمان برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی 
به ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهان اهداء گردید. این رویداد با 
حضور استاندار اصفهان، جمعی از مسئولین 
و فعاالن صنعتی و اقتصادی و کار آفرینان 
استان به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی این استان در سالن امیرکبیر 

)نمایشگاه های بین المللی(، برگزار شد.
رخصتی در ایلن خصوص گفت: مسلئولیت 
اجتماعلی یلک سلازمان نشلان دهنلده 
میزان تعهلد آن بله تأثیلر فعالیت هایش در 
جامعه و محیلط زیسلت و مشلارکت آن در 
توسلعه پایدار و در نظلر گرفتن خواسلته ها 
وانتظلارات ذینفعلان اسلت کله ذوب آهلن 
اصفهان در این خصوص پیشلگام و پیشلتاز 

صنایلع کشلور محسلوب می شلود.
وی افزود: این مجتمع عظیم صنعتی از ابتدای 
تأسیس و همچنین با پیروزی انقاب اسامی، 
نه تنها خودکفایی و بومی سازی را رقم زد، 
بلکه به توسعه سایر صنایع کشور نیز کمک 
شایانی نمود و در دوران دفاع مقدس عاوه 
بر ارائه خدمات فنی و پشتیبانی، بیش از ۱۳ 

هزار و ۵۰۰ نفر از پرسنل این شرکت به جنگ 
اعزام که از این تعداد بالغ بر ۲۹۰ نفر شهید، 

۸۶ آزاده و ۱۴۰۰ نفر جانباز شدند.
سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان 
اظهار داشت: این شرکت در خدمت رسانی به 
جامعه در ابعاد مختلف فعالیت کرده است از 
جمله با تأسیس بیمارستان شهید مطهری نه 

تنها به شهرستان لنجان و شهر اصفهان بلکه 
به استان های اطراف خدمات ارائه داده و با 
شیوع بیماری کرونا نیز در خدمت جامعه بود.

وی افزود: تولید محصوالت صنعتی مطابق 
با نیازهای کشور جهت جلوگیری از واردات، 
سرانه فضای سبز ایجاد شده بیش از یک 
هکتار به ازای هر یک از کارکنان و همچنین 
انجام پروژه های مختلف زیست محیطی، 
کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب، انجام 
پروژه های مربوط به استفاده از پساب جهت 
به حداقل رساندن برداشت آب از زاینده رود، 
تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن 
برای ایجاد روحیه شادابی و نشاط در قشر 
جوان، مشارکت در تدوین استانداردهای 
ملی )محصوالت فوالدی و معیارهای مصرف 
انرژی(، ارائه آموزشی های تخصصی مورد نیاز 
واحدهای فوالدی کشور، احداث اولین آزاد 
راه کشور در جنوب غرب اصفهان )اتوبان ذوب 
آهن اصفهان( به منظور تردد در مسیر جنوب 
غربی اصفهان، برخی فعالیت های این شرکت 

در حوزه مسئولیت اجتماعی هستند.

اولین رویداد تقدیرازبنگاه ها وفعاالن اقتصادی استان اصفهان درحوزه مسئولیت های اجتماعی برگزارشد:

ذوب آهن اصفهان سازمان برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی

مدیر محصوالت سرد و پوشللش دار ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه با اعام ثبت رکورد سللالیانه تولید در خطوط 
اسللکین پاس ناحیه نورد سللرد فوالد مبارکه گفت: میزان 
تولید سالیانه در خطوط اسکین پاس ۱ و ۲ در سال ۱۴۰۰ به 
یک میلیون و ۴۸ هزار تن رسید و رکورد قبلی یک میلیون و 
۲۵ هزار تنی سال ۱۳۹۹ شکسته شد. محسن زارع، از کسب 
رکورد سالیانه تولید در خطوط اسکین پاس ناحیه نورد سرد 
خبر داد و گفت: میزان تولید سالیانه در خطوط اسکین پاس ۱ 
و ۲ در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۸ هزار تن رسید و رکورد 
قبلی یک میلیون و ۲۵ هزار تنی سال ۱۳۹۹ شکسته شد. مدیر 
محصوالت سرد و پوشللش دار ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه افزود: این موفقیت در شرایطی حاصل شد که تولید 
محصوالت خاص نظیر ورق سطح نمایان خودروسازی و تولید 
محصوالت فروش از اسکین نیز انجام شده است. عبدالرحیم 
صادقی رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل شرکت فوالد 

مبارکه نیز در این خصوص در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: خطوط اسکین ۱ و ۲ از فرایندهای اصلی زنجیره تولید 
محصوالت سرد فوالد مبارکه بوده و ظرفیت تولید محصوالت 
با عرض حداکثر هزار و ۶۸۰ میلی متر و ضخامت ۰/۳ میلی متر 
تا ۳ میلی متر را دارد. وی افللزود: ازجمله مهم ترین عوامل به 
دست آمدن این موفقیت می توان به تاش و کوشش کارکنان 
تولید و انجام به موقع تعمیرات توسط کارکنان تعمیرات اشاره 
کرد که ضمن افزایش آماده به کاری خط تولید، از بروز توقفات 

اضطراری جلوگیری کرده است.
رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: این موفقیت، نشانه ای از عزم کارکنان این 
واحد جهت رسیدن به اهداف کان مدیریت سازمان بوده که از 
کوشش های بی دریغ کارکنان تولید و تعمیرات واحد قدردانی 
می کنم و امیدوارم که در آینده نیز این افتخارآفرینی ها تداوم 

داشته باشد.

کارکنان مدیریت تولیدات کک و مواد شللیمیائی ذوب آهن 
اصفهان با ثبت تولید یک میلیون و ۲۲۳ هزار و ۶۲ تن کک 

خشک رکورد تولید این محصول را ارتقاء دادند. 
کارکنان مدیریت تولیلدات کک و مواد شلیمیائی ذوب آهن 
اصفهلان با کملک هملکاران در دیگر مدیریت های شلرکت 
در سلال ۱۴۰۰ که بلا نام سلال تولیلد، پشلتیبانی ها و مانع 
زدایی ها نامگذاری شلده بود، توانسلتند علیرغم وجود موانع 
زیادی از قبیلل محدودیلت تأمیلن آب، تأمین ملواد اولیه و 
قطعات ناشلی از تحریم های ظالمانله، وجود بیملاری کرونا 
و ... بلا ثبلت تولیلد یلک میلیلون و ۲۲۳ هلزار و ۶۲ تن کک 

خشلک رکورد تولیلد این محصلول را ارتقلاء دهند.
 مدیر تولیدات کک و مواد شیمیائی شرکت با اعام این خبر، 
گفت: برنامه تولید کک خشک در سال ۱۴۰۰ به مقدار یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن تعریف شده بود و همچنین رکورد قبلی 
تولید کک مربوط به سال ۱۳۹۸ به مقدار یک میلیون و ۲۱۳ 

هزار و ۶۸۵ تن بود که با ثبت این رکورد مقدار ۹۳۷۷ تن به 
رکورد قبلی اضافه شد و ۲۳ هزار و ۶۲ تن نیز بیشتر از برنامه 
تولید، کک خشک تولید شد. محمدعلی عایی افزود: این مهم 
نشان از بلوغ کاری، مسئولیت پذیری و تبلور همکاری و کار 
تیمی است که نتیجه آن غرور و سربلندی برای کارکنان بخش 
تولیدات کک و مواد شیمیایی و دیگر همکاران در ذوب آهن 

اصفهان است.
 وی افزود: به دلیلل عدم تلوازن تولید و مصرف زغال سلنگ 
در کشلور و علدم سلرمایه گذاری در معلادن زغلال سلنگ، 
تأمین زغلال بله یکلی از چالش های بسلیار جلدی در ذوب 
آهلن اصفهلان شلده تبدیل شلده اسلت، بله همیلن دلیل 
در شلروع سلال ۱۴۰۱ مجبور به کاهلش تولید ازایلن بابت 
شلدیم کله امیدواریم با کملک مسلئولین کارخانه وکشلور 
بتوانیلم پلس ازتامیلن زغلال، کاهلش تولیلد را جبلران و 

رکوردهلای باالتلری را کسلب کنیم.

مدیر محصوالت سرد و پوشش دار فوالد مبارکه خبر داد:

شکسته شدن رکورد سالیانه تولید در 
خطوط اسکین پاس ناحیه نورد سرد

مدیر تولیدات کک و مواد شیمیائی:

رکورد تولید کک خشک در ذوب آهن 
اصفهان شکسته شد



/////////

ISFAHAN
N E W S

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////
///////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////

////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////
/////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////
//////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////
///// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

./////////////////////////////////////////////////////// /

//////////////////////////////

////////////

////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////// ////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////// /////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
// //////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////// //
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// ///////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
//////////////////////////// ////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////// /////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
////////////////// //////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////// ///////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
//////// ////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/// /////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////// /
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// //////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
////////////////// //////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////// ///////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
//////// ////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/// /////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////// /
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
////////////////////////////////// //////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////// ///////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
//////////////////////// ////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////// /////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
////////////// //////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////// ///////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
//// ////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
 /////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////// ///////////////
/////////////////////////////////////////

//////////////////////

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////
////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //
///////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////
//////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////
////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////
/////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////
// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////
//////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /
////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////

////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////

/////////

///////////////////////////////////////////

////////////////

/////////////////////////////////////
/////////////

/////////////////////
/////////////////////

///////

///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////////////////// //////////
//////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////// //////////////////////
//////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//// //////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////////////////////// //////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////// /////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////// ////////////////////////////
//////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////// /
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////////////////////// ////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////////////// ///////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//// //////////////////////////////////
///////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////////////////////// //////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////// /////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////// ////////////////////////////
//////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////// /
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////////////////////// ////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////////////// ///////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//// //////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////////////////////// //////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////// /////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////// ////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////

 ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////////////////// //////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////

/////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////////////// ///////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//// //////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////
//////////////////////////////// //////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////// /////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////// .////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////////////////////////// //
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////// /////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////////// ////////////////////////

///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/// ///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/// .//////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////////////// ////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////// ///////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////////////////////////////////// ///

///////////////////

/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////// ////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// ////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////// ////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////// ////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////// ////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////// ////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////// ////////////////////////////

/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////// ////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
//// ////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
 /////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////// ////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// ////////
/////////////////////////////////////////

.///////////////////////

/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////// ////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// ////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////// ////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////// ////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////// ////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////// ////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////// ////////////////////////////

/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////// ////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
//// ////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////

 /////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////// ////
/////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// ////////
/////////////////////////////////////////

.///////////////////////

///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////// //////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////////////////// ////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////// //////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////////////////////////////////// /
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////////////////// ///////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////////////// /////////////////////

///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////// ///////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////// //
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////////////////////////// ////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////// //////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////// ////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////////////////////////// ///

///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////

////////////////////////// /////////////
///////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////
//////////////// ///////////////////////

///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////// /////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////////////////////////////////// ////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////// //////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////// .//////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////// /////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////////////////////////////////// ////

///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////// //////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
/////////////// ////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///// //////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////////////////////////////// /////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
//////////////////////// ///////////////
///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
////////////// /////////////////////////

.//////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////

//////////////////////

////////////////////

//////////

Isfahan News
بازرگــــانی

سه شنبه 23 فروردین 1401  | شماره 1029



گونـــاگون
سه شنبه، 23 فروردین 1۴01| شمـاره 1029

ISFAHAN
N E W S

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

دندانپزشکی  دانشکده  رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
دانشجویان  ُمطالبات  گفت: 
دستیار تخصصی دندانپزشکی 
این دانشگاه مبنی بر افزایش 
کمک هزینه تحصیلی، از طریق 
وزارت بهداشت پیگیری می شود. 
دکترسیدمحمد رضوی، افزود: 
شماری از دستیاران تخصصی 
دندانپزشکی )رزیدنت ها(، با حضور 
در مقابل دانشکده دندانپزشکی 
مطالبات صنفی  دانشگاه  این 
خود را مبنی بر افزایش کمک 
هزینه تحصیلی مطرح کردند که 
خواسته آنها از طریق مسووالن 
دانشگاه به وزارت بهداشت منتقل 
و پیگیری خواهد شد. وی با اشاره 
از دستیاران  اینکه جمعی  به 
تخصصی حوزه پزشکی کشور در 
سال گذشته دیداری با رهبر معظم 
انقالب داشتند، اظهار داشت: در 
آن جلسه مطالبات دانشجویان 
از جمله ضرورت توجه به نوع کار 
و افزایش کمک هزینه تحصیلی 
مطرح شد که رهبر معظم انقالب 
نیز دستور افزایش کمک هزینه را 

صادر کردند.
رضوی ادامه داد: افزایش کمک 
دستیاران  تحصیلی  هزینه 
تخصصی در دی سال گذشته 
برای دانشجویان رشته پزشکی 
اِعمال شد اما تاکنون این کار 
برای دانشجویان دندانپزشکی 
انجام نشده است و به همین دلیل 
دستیاران تخصصی دندانپزشکی 
در دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور از جمله اصفهان خواهان 

اِعمال این افزایش شدند.
دندانپزشکی  دانشکده  رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
تاکید براینکه خواسته دانشجویان، 
صنفی است، خاطرنشان کرد: 
دیروز پس از حضور دستیاران 
تخصصی دندانپزشکی در مقابل 
دانشکده، جلسه ای با شرکت آنها 

برگزار و مطالبات آنها احصا شد.
وی افزود: اخیراً نیز در جلسه ای 
با حضور رییس دانشگاه علوم 
مطالبات  اصفهان،  پزشکی 
دانشجویان پیگیری و مقرر شد تا 
درخواست آنها به وزارت بهداشت 

منتقل شود.
رضوی با اظهار امیدواری نسبت 
هرچه  موضوع  این  اینکه  به 
زودتر برطرف شود، توضیح داد: 
دستیاران تخصصی دندانپزشکی 
معادل ۸۰ درصد از کمک هزینه 
تخصصی  دستیاران  تحصیلی 
پزشکی را دریافت می کنند و با 
توجه به مسائل مبتالبه اقتصادی 
و اجتماعی، انتظار دارند تا هرچه 
هزینه  کمک  افزایش  زودتر 
نیز  آنها  تحصیلی شامل حال 
بشود زیرا بطور همزمان در حال 
تحصیل و کار درمانی هستند که 

سختی های خاص خود را دارد.
دستیاران  بیان اینکه  با  وی 
تخصصی دندانپزشکی در زمان 
حاضر بین سه و نیم تا چهار و نیم 
میلیون تومان در ماه کمک هزینه 
تحصیلی دریافت می کنند، افزود: 
آن ها بطور تمام وقت فعالیت 
دارند و حتی در دوران کرونا و با 
وجود خطرپذیری باالی رشته 
دندانپزشکی در مواجهه با بیماری 
کوویدد-۱۹، کارشان متوقف نشد.

رئیـس شـوراهای حـل اختـالف اصفهـان گفـت: میانجی گـری 
معتمدین محلی و اعضای شـوراهای حل اختالف صلح و سـازش 
در پرونده های قضایی این اسـتان را افزایش داده اند. سـید محمد 
موسـویان در نشسـت یک شـهر ضیافـت آزادی زندانیـان جرائم 
غیرعمد اسـتان اصفهان افزود: با همکاری اعضای شـوراهای حل 
اختـالف میزان صلـح و سـازش در پرونـده قضایی افزایـش یافته 
اسـت. وی بیان کرد: معتمدین محلی در این امر همکاری دارند و 
در مسـاجد این اسـتان نیز گروه های صلح تشکیل شـده و به رفع 
اختالفات مردمی کمک می کنند. رئیس شـوراهای حل اختالف 
اصفهان با اشـاره به ارائه مشـاوره حقوقی توسـط شـوراهای حل 

اختالف، خاطرنشـان کرد: ارائه این خدمات توسـط کارشناسـان 
حقوقـی سـبب افزایـش آگاهـی عمومـی و کاهـش اختالفـات 
می شـود. وی بـه پرونده هـای حقوقـی منجر بـه حبـس و زندان 
اشـاره کرد و اذعان داشـت: کمبود دانش و آگاهی عمومی سـبب 
بروز چنین اختالف هایی شـده کـه برخی روانه زندان شـده اند. به 
گفته موسـویان باید آموزش و اخذ مشاوره در خصوص موضوعات 
حقوقی در بین آحـاد جامعه نهادینه شـود تا اینکه بـدون آگاهی 
وارد چنیـن مباحثی نشـوند و خسـارت ببیننـد. وی یادآورشـد: 
ضعف در موضوعات حقوقی سـبب گرفتاری بسـیاری از مردم در 

قراردادهـا و موضوع چک شـده اسـت.

رئیس شوراهای حل اختالف اصفهان:
معتمدینمحلیصلحوسازشراافزایشدادهاند

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

رییس دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان 

خبرداد:
پیگیری ُمطالبات 

دانشجویان تخصصی 
دندانپزشکی

شرکت پتروشیمی اصفهان در حمایت از نیازمندان و همراهی در برنامه های کمیته امداد 
استان اعالم آمادگی کرد. کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ه( استان اصفهان، 
در دیدار با مدیرعامل پتروشیمی اصفهان و تاکید به رویکرد اصلی امداد در توانمندسازی و 
بازگشت نیازمندان به زندگی آبرومندانه، اظهار داشت: مشارکت صنایع در برنامه های حمایتی 
این نهاد و هم افزایی در تأمین معیشت و توانمندی خانواده های نیازمند می تواند نقش موثری 
داشته باشد. زارع با بیان اینکه استان اصفهان در مشارکت های مردمی پیشتاز است، ادامه 
داد: امیدواریم با همت همه مسئولین و با رویکردی که در حوزه خودکفایی مددجویان وجود 
دارد، روز به روز شاهد کاهش تعداد خانوارهای نیازمند باشیم. وی با اشاره به حمایت بیش 
از ۱۲۰ هزار خانوار تحت پوشش این نهاد، از مجموعه پتروشیمی اصفهان در اهتمام ویژه ای 
که برای کمک به جامعه محرومان و اعتماد به کمیته امداد در مسیر خدمت به نیازمندان 
دارد، قدردانی کرد. محسن ایران زاد مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان نیز در این دیدار، 
اظهار داشت: پتروشیمی اصفهان همراه با پرسنل خود به منظور عمل به مسئولیت های 
اجتماعی در مشارکت با برنامه های امداد برای بهبود وضعیت مددجویان تحت حمایت از 

هیچ کوششی دریغ نمی کند.

اصفهان با اجرای پویش »اهدای کتاب - اهدای دانایی« تعداد ۱۰4۰ منبع فیزیکی و الکترونیکی فارسی و غیرفارسی در سال گذشته به کتابخانه 
آبفای استان اصفهان اهداء شد.

این منابع شامل 5۸۱ جلد کتاب، ۱۲6 نسخه مقاله الکترونیک، ۲3 نسخه مجله الکترونیک،۱7۰ کاتالوگ الکترونیک، 3۱ نسخه مقاالت 
الکترونیک سمینار و ۱۰۹ نسخه الکترونیک استاندارد به زبان های مختلف است که توسط کارکنان شرکت و شهروندان به کتابخانه شرکت 

اهدا شد.
آبفای استان اصفهان در دی ماه سال ۱4۰۰ با اجرای طرح »اهدای کتاب- اهدای دانایی« از همکاران شاغل و بازنشسته و همچنین کلیه عالقه 
مندان دعوت کرد کتاب های مازاد و سالم خود را به کتابخانه این شرکت اهدا کنند تا ضمن به جای گذاشتن اثری ماندگار از خود، در گسترش 

دانش نیز سهمی داشته باشند.
این طرح با استقبال کارکنان و عالقه مندان فرهنگ کتابخوانی رو به رو شد و فقطدر مدت سه ماه تعداد ۱۰4۰ منبع ارزنده در حوزه های مختلف 
علوم انسانی و ادبیات داستانی، علوم اجتماعی، فناوری، حسابداری، فنی- مهندسی و بازسازی شبکه فرسوده فاضالب و ... به کتابخانه اهداء شد.
شایان ذکر است کتاب های اهدایی توسط کارشناسان مورد بررسی اولیه قرار گرفته و از میان آن ها کتاب هایی که شرایط فیزیکی خوبی داشته و 

همسو با اهداف کتابخانه باشند، پذیرش شده و اطالعات آن ها در آرشیو کتابخانه هوشمند شرکت بارگذاری شدند.
کتابخانه هوشمند آبفای استان اصفهان مستقر در خانه فرهنگ آب واقع در خیابان فردوسی شهر اصفهان، با بهره گیری از فن آوری های روز نرم 

افزاری و منطبق بر استانداردهای کتابداری و تحت وب در پورتال داخلی شرکت تعبیه شده است.
همچنین عالقه مندان به شرکت در پویش »اهدای کتاب- اهدای دانایی« می توانند کتاب های خود در زمینه های علمی، ادبی، تاریخی، فرهنگی 
و تخصصی در زمینه صنعت آب و فاضالب را از طریق تماس با شماره تلفن 3۲۲۰4۰۱4-۰3۱ به کتابخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

اهدا کنند.

 ستاد بازسازی عتبات عالیات برای تهیه و توزیع بسته های معیشتی و اطعام مددجویان در 
ماه مبارک رمضان با کمیته امداد استان اصفهان همراهی می کند.

کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان در دیدار با رئیس ستاد 
بازسازی عتبات عالیات، با اعالم این خبر، اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان امسال ادارات 
این نهاد با مسئولین عتبات عالیات در شهرستان ها و موکب های زیرمجموعه برای تهیه و 
توزیع بسته های معیشتی و اطعام مددجویان و خانواده های نیازمند همکاری خواهند داشت.

کریم زارع با بیان اینکه همه باید تالش کنیم تا با همدلی و وفاق، بهترین خدمات به نیازمندان 
ارائه شود، ادامه داد: پویش اطعام مهدوی با هدف کاهش مشکالت معیشتی اقشار نیازمند 

جامعه با مشارکت خیران و مردم نیکوکار، مراکز نیکوکاری و ... آغاز شده است.
وی با اعالم اینکه اجرای طرح اطعام مهدوی افطاری ساده در حال پیگیری است، افزود: 
یکی دیگر از برنامه های این نهاد در ماه مبارک رمضان انجام طرح »اکرام ایتام و فرزندان 
محسنین« است که نیکوکاران و خیران نیک اندیش حمایت مادی و معنوی فرزندان یتیم 

و نیازمند را به عهده می گیرند.

کمک های مردم خیر و نیکوکار استان اصفهان به کمیته امداد امام )ره( در سال ۱4۰۰ نسبت 
به سال قبل بیش از 65 درصد افزایش داشته است.

کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، با اشاره به رشد بیش از 65 
درصدی کمک های مردم استان، اظهار داشت: در سال ۱4۰۰ مشارکت خیران و نیکوکاران 
در پرداخت صدقه، زکات، کفاره و طرح اکرام ایتام، 7/65 درصد رشد داشته که افتخاری برای 

کمیته امداد در اعتماد بیش از پیش مردم به این نهاد است.
زارع میزان کمک های مردمی را نشان از دیدگاه قوی و انسان دوستانه مردم استان اصفهان 
دانست و ادامه داد: مساعدت های مردمی در قالب صدقه، طرح اکرام ایتام و محسنین، زکات، 
مراکز نیکوکاری و برنامه های مناسبتی اعم از جشن های نیکوکاری، عاطفه ها و ... شکل 
می گیرد و حوزه توسعه مشارکت های مردمی عالوه بر ساماندهی این روند خیرخواهانه، 
مسئولیت توسعه و ترویج فرهنگ انفاق، نیکوکاری و احسان بین آحاد جامعه را به عهده دارد. 
وی با بیان اینکه تمامی مبالغ پرداختی به منظور رفع نیازهای مددجویان در سرفصل های 
مسکن، ایجاد اشتغال، تهیه جهیزیه، امور درمانی و فرهنگی و آموزشی هزینه می شود، افزود: 
امیدواریم سهم خیران امسال نیز گسترش پیدا کند تا بتوانیم شاهد بهبود شرایط زندگی 

محرومان باشیم.

حمایت پتروشیمی اصفهان
همراهی ستاد عتبات عالیات اصفهان در پویش اطعام از نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد

مهدوی کمیته امداد

برکت نگاه خیرخواهانه مردم اصفهان به نیازمندان
دیدارمدیرکلکمیتهامدادامامخمینی)ره(استانمدیرعاملپتروشیمیاصفهانبامدیرکلکمیتهامدادامامخمینی)ره(استاندیدارکرد:

بارئیسستادبازسازیعتباتعالیاتبرگزارشد؛
مدیرکلکمیتهامدادامامخمینی)ره(استاناصفهانمطرحکرد:

۲۵۰ نماینده مجلس درباره مذاکرات هسته ای بیانیه ای منتشر کردند؛

تاکیدبرتضمینها،لغوتحریمها
وکسبامتیازها

زهرا وفایـی  روز یـک شـنبه در پایان جلسـه علنی یکشـنبه 
مجلس شـورای اسـالمی بیانیـه ای با امضـای بیـش از ۲5۰ نفر 
از نماینـدگان پیرامـون مذاکـرات هسـته ای خطـاب بـه رییس 
جمهـور قرائت شـد. ایـن اقدام توسـط یـک عضو هیات رئیسـه 
انجـام گرفـت. سیدمحسـن دهنوی ایـن بیانیـه را به شـرح زیر 
قرائـت کـرد: این بیانیـه خطـاب به ریاسـت جمهوری اسـالمی 

ایـران نوشـته و قرائت شـد.
احتراماً، ضمن تبریک حلول سـال جدید و آرزوی قبولی طاعات 
در مـاه رمضـان ضمـن تشـکر از تالش هـای جنابعالـی و هیات 
مذاکره کننـده بـرای رفع مشـکالت مربـوط به توافق هسـته ای 
کـه از جانـب برخی کشـورها به ویـژه آمریکا اعمال شـده اسـت 
به عنوان نماینـدگان مردم و براسـاس تکالیـف و وظایف قانونی 
و نظارتـی و در چارچـوب اصل عـزت، حکمت و مصلحـت و نظر 

به تجارب سـال های گذشـته مـوارد زیـر را یادآور می شـویم.
۱ـ  تجربه مذاکرات قبلی نشـان می دهد که عـدم تمایل آمریکا 
و طرف هـای مذاکره کننـده برای ارائـه تضمین هـای الزم عماًل 
نه تنها منافـع ملی کشـور را تأمیـن نکـرد بلکه به دلیـل خروج 
آمریـکا از برجام موجب آسـیب بـه منافع ملی و شکسـت توافق 

گردید.
لذا در مذاکـرات جدید الزم اسـت آمریـکا تضمیـن قانونی دهد 
که از برجام خارج نمی شـود و به شـکل کاماًل قانونـی موضوع در 
نهادهای تصمیم سـاز و تصمیم گیر آن کشـور ماننـد کنگره نیز 
مصوب گردد کـه در آینـده مانعی برای اجـرای آن ایجـاد نکند.

۲ـ  یکـی از شـرایط اصلـی مذاکره فقـدان تهدیـد بعـد از توافق 
اسـت و وجود مکانیـزم ماشـه عماًل بـه معنـای حفـظ تهدید و 
شکسـت مذاکـره اسـت. لـذا الزم اسـت تضمین هـای الزم بـه 

شـکلی اخـذ شـود که 
در صـورت ورد آمریکا 
بـه برجـام، مکانیـزم 
ماشـه بـه بهانه های 
اعمـال  مختلـف 

نشـود.
در  متاسـفانه  ـ   3
مذاکـرات  حیـن 
تحریم هـای  آمریـکا 

جدید را علیه اشـخاص، 
دسـتگاه ها  و  نهادهـا 

تصویـب کـرد کـه بیانگـر 
مسـیر  در  تخریبـی  نیـت 

مذاکـرات اسـت. لـذا ضـروری 
اسـت مشـخصاً در مذاکرات تصویب 

و اعمـال تحریم هـای جدیـد ممنـوع 
گـردد و همچنیـن قید شـود کـه تحریم های 

برداشـته شـده مجـدداً وضـع نخواهـد شـد.
4ـ  جمهوری اسـالمی ایران حـق دارد در چارچوب سـهمیه 

تعیین شـده توسـط اوپیک قبـل از اعمـال تحریم ها و بـا توجه 
به وضعیـت و جایـگاه جمهوری اسـالمی ایـران به هر کشـور و 
به هر میزان کـه مورد توافـق طرفین قـرار می گیرد نفـت صادر 
کنـد و از طریق سیسـتم بانکی مبالـغ مربوطـه را دریافت کند.

5ـ  انتقال منابـع و منافع مالی جمهوری اسـالمی ایران از جمله 
منابع حاصل از فروش نفت و منابع بلوکه شـده و مسـدود شـده 
از همـه کشـورها حق جمهـوری اسـالمی اسـت و کشـورهای 
طرف مذاکره باید موانع موجود در این مسـیر را رفـع نماید و در 
این راسـتا هرگونه ایجاد مانع در تبدیـل ارز و ممانعت در جذب 
سـرمایه گذاری در جمهـوری اسـالمی ممنـوع اسـت و مـورد 
پذیـرش ملـت ایـران نیسـت و حـق راسـتی آزمایی در اختیـار 

دولـت ایران اسـت.
همچنین در مـواد 6 و 7 قانون اقدام راهبـردی برای لغو تحریم ها 
و صیانـت از منافع ملت ایران شـرط اجـرای تعهـدات برجامی از 

سوی 
ن  ا یـر ا
کامـل  برقـراری 

بانکی، رفع کامـل موانع صادرات، روابط 
فروش کامـل نفـت و فرآورده های نفتـی ایران، برگشـت کامل و 
سـریع ارز و منابع حاصل از فـروش و ارائـه گزارش ایـن اقدامات 
بـه مجلـس و تأییـد نماینـدگان می باشـد. برایـن اسـاس بدون 
شک وعده های شـفاهی از جمله سـخنان رییس جمهور آمریکا 
نمی توانـد تضمین شـمرده شـود. نمایندگان شـورای اسـالمی 
ضمـن حمایـت از دولت انقالبـی بـه دقـت مذاکـرات را زیر نظر 
دارند و بدون شـک دولـت و مجلـس در حفظ منافع ملـی توافق 
نظر دارند و ضمن رعایت خطـوط قرمز از قانـون مجلس صیانت 

خواهنـد کـرد.
مجلس شـورای اسـالمی از هرگونه توافقـی که با رعایـت قانون 
مجلس و خطوط قرمز ترسـیم شـده نظـام، منافع ملت ایـران را 
تضمین کند حمایت خواهد کرد. توفیق جنابعالـی و کارگزاران 
نظام در خدمـت به مـردم را از خداوند منان مسـألت می نماییم.

بااجرایپویش»اهدایکتاب-اهدایدانایی«محققشد؛
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