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مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:
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تمرینـات تیـم فوتسـال بزرگسـاالن گیتـی 
پسـند برای لیگ برتر فوتسـال ۱۴۰۱ آغاز شـد. 
جـواد شـریف در گفت وگو بـا ایسـنا، با اشـاره به 
آغـاز تمرینات تیـم فوتسـال گیتی پسـند برای 
حضور شایسـته در فصل پیش رو و دفاع از عنوان 
قهرمانی فصل گذشـته، اظهار کرد: گیتی پسـند 
بـه عنـوان قهرمـان فصـل گذشـته لیـگ برتـر 
فوتسال باشـگاه های کشـور در سـالن پیروزی 

اصفهان تمرینات خود را با حضـور تمام بازیکنان 
و کادر فنی زیر نظر کشـاورز آغاز کـرد. وی افزود: 
بازیکنانـی چون سـپهر محمـدی، سـعید احمد 
عباسـی، علی اصغـر حسـن زاده، فرهـاد توکلی، 
مهـدی کریمـی، علیرضـا وفایـی، میثـم خیـام، 
مسـعود یوسـف و بهزاد رسـولی در این فصل نیز 
با تیـم همـراه هسـتند. همچنیـن علـی مروتی، 
ابوالقاسـم عروجی، رضا قنبری و محمد حسـین 

درخشـانی ۴ یـار جدید تیـم فوتسـال گیتی 
پسـند در این فصل هسـتند. شـریف ادامـه داد: 
در کادر فنی تیم فوتسـال گیتی پسـند نیز مانند 
فصل قبـل محمـد کشـاورز و علـی هواکشـیان 
سـرمربی و سرپرسـت تیـم خواهنـد بـود. مدیر 
روابط عمومی باشـگاه گیتی پسـند زمان شـروع 
رقابت های لیـگ برتـر فوتسـال را اواخـر تیر ماه 

اعـام کرد.

ســال گذشــته برای کمک هزینه فرانشیز و 
خدمات ویژه درمان نیازمندان اصفهانی بیش از 
۴۴ میلیارد تومان پرداخت شد. کریم زارع با ارائه 
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ در بخش درمان، بیان 
داشت: بیش از ۴۴ میلیارد تومان برای کمک هزینه 
فرانشیز و خدمات ویژه درمان به ۷۴ هزار و ۲۸ نفر 

از نیازمندان تحت حمایت پرداخت شده است.
وی با اشــاره به اینکه در این مــدت برای کمک 
به ارتقاء شــاخص های بهداشــتی نیز بیش از ۴ 
میلیارد تومان هزینه شده است، اعام کرد: این 

خدمات در قالب خدمات آموزشــی و بهداشتی، 
اهدای بسته های بهداشتی و سایر نیازمندی های 
بهداشــتی به ۲۱ هــزار و ۵۰۰ مددجوی تحت 

حمایت ارائه شده است.
کریـم زارع با بیـان اینکـه طبـق مصوبـه دولت، 
پیگیـر رایگان شـدن فرانشـیز تمـام مددجویان 
تحت حمایت هسـتیم، اظهار داشـت: براسـاس 
ایـن مصوبـه، فرانشـیز )خودپرداخـت( تمـام 
مددجویـان تحـت حمایـت اعـم از شـهری و 
روستایی برای خدمات بسـتری در بخش دولتی، 

همچنیـن فرانشـیز بیمـاران خـاص و صعب 
العاج بـرای خدمات سـرپایی رایـگان و خدمات 
سرپایی درمان سـایر مددجویان نیز از ۳۰ درصد 

بـه ۱۵ درصـد کاهـش خواهد داشـت.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه ۱۳۱ هزار و ۴۶۱ خانوار در ســطح استان، 
تحت حمایت کمیته امداد هستند، گفت: مصوبه 
رایگان شدن فرانشیز خدمات بستری مددجویان 
در مراکز درمانی دولتی اصفهان نیز اجرا خواهد 

شد.

اخبار اصفهان: نخســتین »جشــن ملی روابط 
عمومی« و بیســتمین دوره جایزه صنعت روابط 
عمومی ایران توســط انجمن های مختلف حوزه 
روابط عمومی بــا حضور ســعیدرضا عاملی دبیر 
شــورای عالی انقاب فرهنگی و جمعی اســاتید، 
متخصصان، مدیران و کارشناســان عرصه روابط 
عمومی و ارتباطات از سراســر کشــور، سه شنبه 
بیست و هفتم اردیبهشت ماه در تاالر وحدت برگزار 
شد. در این آیین که با تقدیر از فعاالن و پیشکسوتان 
روابط عمومی کشور همراه بود، جایزه برنامه ریزی 
به علیرضا امیری مدیر روابــط عمومی ذوب آهن 
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران، 

اهدا شد.
علیرضا امیری با تبریک این موفقیت به کارکنان 
تاشــگر روابط عمومی ذوب آهــن اصفهان به 
خبرنگار ما گفت: بدون تردید نقش کلیدی صنعت 
فوالد در رشد و توسعه بخش های گوناگون جامعه 
اعم از اقتصاد، اشــتغال، عمــران، خودکفایی و 

... انکارناپذیر اســت. متخصصان روابط عمومی 
با تعریف اســتراتژی های به روز و بهره گیری از 
ابزارهای متنوع، ضمن اطاع رسانی دستاوردهای 
بنگاه های صنعتی، چالش ها و فرصت های پیش 
روی تولید و توسعه آن ها را برای گروه های مختلف 
ذینفعان تبیین می نمایند. وی افزود: روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان با انتشــار هفته نامه آتشکار و 
ماهنامه تخصصی فوالد از دهه ۴۰، انتشار کتاب 
به منظور مکتوب نمودن خاطــرات و تجربیات 
بنیانگذاران اولین صنعت فوالد کشور به عنوان یک 
سند ماندگار برای انتقال دانش به نسل های آینده 
و همچنین ثبت و ضبط خاطرات شهدا، جانبازان 
و ایثارگران، حضور فعال در شبکه های اجتماعی و 
نمایشگاه های داخلی و خارجی، ساخت مستند با 
موضوعات متنوع، برگزاری برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی، تعامل با جامعه پیرامون و ... همواره 
تاش داشته است ارتباط دو سویه با مخاطبان را 

حفظ و توسعه دهد.

مدیــر روابــط عمومــی ذوب آهــن اصفهــان 
تصریــح کــرد: ایــن شــرکت بــا ایجــاد و نگهــداری 
۱۶ هــزار و پانصــد هکتــار فضــای ســبز کــه عمده 
بــه صــورت دیــم آبیــاری می شــود، احــداث 
بیما÷رســتان شــهید مطهری بــه منظــور خدمت 
ــتان و کشــور، احــداث  ــردم شهرس ــه م ــانی ب رس
ــاد  ــتای ایج ــی در راس ــی ورزش ــگاه فرهنگ باش
روحیــه شــادابی و نشــاط در نســل جــوان و 
برگــزاری مســابقات ملــی و بیــن المللــی، احــداث 
ــترده  ــتغالزایی گس ــهر، اش ــزرگ فوالدش ــهر ب ش
از بــدو تأســیس تاکنــون، تولیــد محصــول 
ــه و ... در  ــتره خاورمیان ــل در گس ــتراتژیک ری اس
زمینــه عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی 
همچــون ســتاره ای درخشــان در ســپهر صنعــت 

ایــران می درخشــد.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن جشـن از کتاب هـای 
ارزشـمند روابط عمومی متـاورس و روابط عمومی 

و مدیریـت بحران نیـز رونمایی شـد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

پرداخت ٤٤ میلیارد تومانی کمک هزینه فرانشیز مددجویان درسال 1٤00 

مدیر روابط عمومی باشگاه گیتی پسند خبر داد:

گیتی پسند پا به رکاب شدن 

در نخستین جشن ملی روابط عمومی:

اولین تولید کننده فوالد ایران، جایزه برنامه ریزی را دریافت کرد

 
سـامت فردی و اجتماعـی در گرو شـهر و جامعه 
سـالم اسـت و نقـش شـهر سـالم در رشـد افـراد، 
خانـواده، ارتباطـات سـالم و حتـی اقتصـاد مهـم 
اسـت. این مسـاله در شـهری همانند اصفهان که 
شـاهد الیه های ظاهـری و پنهـان زندگـی مردم 
در آن هسـتیم، باید ظاهر و باطن شـهر براسـاس 
سـبک زندگی سـالم باشـد تا شـهروندان نشـاط 

اجتماعـی داشـته باشـند. ایـن درحالی اسـت که 
ما درمعمـاری ایرانـی - اسـامی اصـول و مبانی 
بسـیارخوبی داریـم، امـا متأسـفانه سال هاسـت 
کمترازاین معماری اسـتفاده می شـود. بایـد به یاد 
داشته باشـیم که فضای سبزبرای سـاختن روح و 
روان انسـان ها اهمیت دارد، اما متأسـفانه دربرخی 
مـوارد ایـن چنیـن نیسـت. بـه همـه ایـن دالیل 

محله محـوری، اهمیـت دادن بـه نقـش مـردم و 
محور قراردادن مسجد، مدرسه و خانواده درمحله، 
به حل مشـکات اجتماعی کمک می کند و حتی 
بـا اداره محات توسـط مـردم می تـوان در توزیع 
عادالنه اقتصادی و شـناخت فقـرا و ناهنجاری ها 

نیـز تصمیمـات درسـتی گرفت.
کارشناس شهرسازی

نوشینرواقی
سرمقالـــه
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ضرورت ایجاد نشاط اجتماعی برای شهروندان
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با هدف بهبود شرایط آبرسانی در محدوده آبفای منطقه ٣ شهر اصفهان صورت گرفت؛

 اتصال شبکه آبرسانی محله رهنان
به خط انتقال آب خیابان شهید فهمیده

6 خطای ذهنی که نمی گذارند تصمیم درست بگیریم؛

 20 گرفتن
با فکر و استراتژی

در همایش »آشنایی با خدمات و تسهیالت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی« تاکید شد:

 آمادگی زیرساخت های گمرک اصفهان
برای توسعه ارائه خدمات گمرکی به فعاالن اقتصادی
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مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان:

500 هزاراصفهانی رایگان تحت پوشش 
بیمه سالمت قرار گرفتند

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان خبر داد:

اعزام بیش از ٤٤00 زائر خانه خدا از فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی

چهره روز

مدیرکل سازمان زمین شناسی استان اصفهان:

اکتشافاتژئوفیزیکهوایی
اصفهانمحدوداست
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مدیـرکل سـازمان زمین شناسـی اسـتان اصفهان بـا بیان 
اینکه با رویه فعلی اکتشـاف تا ۱۲ سـال آینـده دیگر ذخایر 
آهـن در کشـور نداریـم، گفـت: بهتریـن روش اکتشـاف 
بـرای تشـخیص ذخایـر آهـن، روش ژئوفیزیـک هوایـی 
اسـت، امـا اصفهـان جـزو معـدود اسـتان هایی اسـت که 
اکتشـافات ژئوفیزیـک هوایـی را به صورت بسـیار محدود 

انجـام داده اسـت.

منبع: ایرنا

 مناقصه عمومى یک مرحله اى  فراخوان 2001092943000003
شهردارى کهریزسنگ در نظر دارد فراخوان انجام عملیات زیرسازى، جدولگذارى، کانیوگذارى و لوله گذارى معابر سطح شهر کهریزسنگ به شماره (سیستمى) 

2001092943000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى 

مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانى:

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/3/3 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/2/28      
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/3/17 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/3/16      

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه یا فیش بانکى
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: اصفهان، نجف آباد، کهریزسنگ، خیابان ولیعصر، کوى ششم ساختمان شهردارى 

کدپستى: 8586154981 تلفن تماس: 03142323434
شناسه: 1319520

نوبت دوم

آگهى مزایده مرحله اول
شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شــماره 1401/6/4680 مورخ 1401/1/21 شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد نسبت به اجاره دادن 40 مترمربع زمین واقع در پارك ساحلى جنب محوطه بازى کودکان جهت نصب و راه اندازى 
چرخ و فلک را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى گردد مطابق اطالعات ذیل به 

شهردارى مراجعه نمایند.

محل دریافت اسناد مزایده: واحد دبیرخانه شهردارى مى باشد.
محل تحویل اســناد مزایده: واحد دبیرخانه حراست 

شهردارى مى باشد.
*شرکت کنندگان باید سپرده اى معادل 5 درصد اعتبار 
در نظر گرفته شــده را معادل مبلغ 5/400/000 ریال به 
حساب سپرده شهردارى واریز و یا نسبت به صدور ضمانت 
نامه بانکى در وجه شهردارى تحت عنوان سپرده شرکت 

درمزایده اقدام نمایند.
*برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

*سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 
* شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

چاپ اول

مهدى مختارى-  شهردارکلیشاد و سودرجان شناسه: 1323456

1401/3/3 الى 1401/3/23مهلت بازدید و اخذ اسناد

1401/3/3 الى 1401/3/24مهلت تحویل اسناد

1401/3/25بازگشایى اسناد

قیمت پایه کارشناسى شده ماهیانه جهت 
9/000/000 ریالاجاره بها

قابــل توجــه شــهروندان گرامى آیــا مــى دانید با 
مفقــود شــدن مــدارك شناســایى خــود ممکن 
اســت شــما به عنــوان مجرم شــناخته شــوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir
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ــی  ــروی هوای ــده نی ــور فرمان ــا حض ب
ــده شــکاری  ــد جنگن ارتــش یــک فرون
ــال  ــس از 18 س ــه پ ــر F-14 ک رهگی
متخصصــان  توســط  زمین گیــری 
نیــروی هوایــی ارتــش بازآمــاد 
)اورهــال( شــده بــود بــه نــاوگان 

عملیاتــی ایــن نیــرو ملحــق شــد.
ــدی  ــد واح ــان حمی ــرتیپ خلب ــر س امی
فرمانــده نیــروی هوایــی ارتــش در 
مراســم رونمایــی از هواپیمــای بازآمــاد 
شــده F-14 ایــن نیــرو بــه دســت 
ــدا  ــرد: خ ــار ک ــی، اظه ــان فن متخصص
ــاد  ــاهد بازآم ــروز ش ــه ام ــاکریم ک را ش
ــده  ــای جنگن ــر از هواپیماه ــی دیگ یک
ایــن نیــرو پــس از 18 ســال زمیــن گیــر 
ــاعت کار  ــر س ــزار نف ــا 39 ه ــدن، ب ش
ــن  ــت متخصصی ــه دس ــه ب ــتیم ک هس
ــًا  ــش کام ــتفاده از دان ــا اس ــی و ب داخل
ــی  ــل عملیات ــازی و در ری ــی بازس بوم

ــت. ــرار گرف ق
وی تصریــح کــرد: امــروز نیــروی 
هوایــی بــه برکــت خــون شــهدا و وجود 
ــی متخصــص و والیــی نیرویــی  جوانان
ــی  ــع فرمانده ــدار و مطی ــا اقت ــاده، ب آم
معظــم کل قــوا حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای عزیــز بــرای جان فشــانی 
ــاب  ــای انق ــت از ارزش ه در راه صیان
ــور  ــان کش ــت از کی ــامی و حفاظ اس

ــت. ــران اس ــان ای عزیزم
ــان  ــر نش ــه خاط ــدی در ادام ــر واح امی
ــروی  ــک نی ــی ی ــروی هوای ــرد: نی ک
ــه  ــر پای ــکا ب ــود ات ــور و خ ــش مح دان
بهــره گیــری از دانــش بومــی و 
متخصصیــن داخلــی اســت کــه افتخــار 
بازآمادســازی هواپیماهــای جنگــی 
همچــون F-14 را در کارنامــه خــود 
دارد، هواپیمایــی کــه کشــور عزیزمــان 
ایــران تنهــا دارنــده آن در جهان اســت، 
ــده  ــای جنگن ــن هواپیم ــه ای ــه وظیف ک
حفاظــت از هســته مرکــزی کشــور 

اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــده نیــروی هوایــی ب فرمان
همــکاری بــا شــرکت های دانــش 
بنیــان خاطــر نشــان کــرد: امســال 
بحمــداهلل بــا توجــه بــه نامگــذاری 
ــا و  ــام دانش بنیان ه ــه ن ــال 1401 ب س
اهتمــام ویــژه نیــروی هوایی نســبت به 
اســتفاده از تجربیــات و دانــش نخبــگان 
فنــی توانســته ایم در ایــن زمینــه 
همکاری هــای مثمرثمــری داشــته 
ــروز بســیاری  ــه ام ــی ک ــا جای باشــیم ت
ــه  ــرو ب ــن نی ــی ای ــات گلوگاه از قطع
ــش  ــد دان ــرکت های توانمن ــت ش دس
بنیــان طراحــی و ســاخته می شــود کــه 
ــا و  ــه ای از همکاری ه ــا گوش ــن تنه ای
ــا  ــی ب ــروی هوای ــی هــای نی هــم افزای

ایــن شــرکت ها اســت.
وی در پایــان اظهــار کــرد: ارتبــاط 
نیــروی هوایــی بــا دانشــگاه ها و 
صنعتگــران جــوان کشــور یــک ارتبــاط 
ــا  ــه م ــت ک ــویه اس ــذار و دوس تاثیرگ
همــواره در تاشــیم تــا ایــن ارتباطــات 
ــا  ــم ت ــترش دهی ــش گس ــش از پی را بی
ــدان دور شــاهد  ــده نه چن انشــاهلل در آین
پیشــرفت های چشــمگیر در صنعــت 

ــیم. ــی باش هوای

بازآماد یک فروند 
جنگنده F14 در پایگاه 

شهید بابایی اصفهان

با حضور فرمانده نیروی هوایی 
ارتش انجام شد:

در ایـــن مراســـم کـــه بـــا اســـتقبال اســـاتید هنرمنـــد و هنردوســـتان 
ـــری  ـــت هن ـــال فعالی ـــصت س ـــد، از ش ـــزار ش ـــئولین برگ ـــی و مس اصفهان
ـــاهمرادی  ـــی ش ـــا حضـــور مجتب ـــی ب ـــد پیشکســـوت اصفهان ـــن هنرمن ای
معـــاون شـــهردار و رئیـــس ســـازمان فرهنگـــی اجتماعـــی ورزشـــی 

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــل ب ـــان تجلی ـــهرداری اصفه ش
احمـــد نـــوری رئیـــس حـــوزه هنـــری اســـتان اصفهـــان در آییـــن 
ــی از  ــر یکـ ــتاد نصـ ــت: اسـ ــه ها« گفـ ــگاه »ریشـ ــایش نمایشـ گشـ
ـــان  ـــتند و ایش ـــان هس ـــتان اصفه ـــری اس ـــی و هن ـــه های فرهنگ ریش
توانســـتند طـــی ۶0 ســـال فعالیـــت شـــاگردان زیـــادی را در اســـتان 
ـــد  ـــه دوانده ان ـــهر ریش ـــن ش ـــر ای ـــه در هن ـــد ک ـــرورش دهن ـــان پ اصفه

و اثرگـــذار هســـتند.
ـــتاد  ـــی اس ـــتان صمیم ـــی از دوس ـــوان یک ـــدا به عن ـــر وحی ـــه دکت در ادام
ـــرد:  ـــان ک ـــر خاطرنش ـــوص هن ـــت و در خص ـــه رف ـــر روی صحن ـــر ب نص
ـــن  ـــن و اثرگذارتری ـــه زیباتری ـــته ها ب ـــم و خواس ـــان مفاهی ـــوه بی ـــر نح هن

ـــت. ـــان اس ـــن زم ـــن در کوتاه تری ـــکل ممک ش
ـــه باشـــد مجســـمه ســـازی، شـــعر،  ـــی ک ـــر صورت ـــه ه ـــر ب ـــزود: هن وی اف
ـــد  ـــت و هنرمن ـــذار اس ـــر گ ـــه و اث ـــان هنرمندان ـــوه بی ـــره نح ـــی و غی نقاش

ـــت. ـــر و زیبایی هاس ـــن اث ـــق ای خال
ـــه  ـــی و اینک ـــتادنصر در جوان ـــا اس ـــود ب ـــنایی خ ـــوه آش ـــان نح ـــه بی وی ب
ـــرد و  ـــاره ک ـــد اش ـــی می پرداختن ـــه نقاش ـــده رود ب ـــار زاین ـــان در کن ایش

ـــتود. ـــان را س ـــی ایش ـــر نقاش ـــود هن ـــروده ب ـــه س ـــعری ک در ش
در ایـــن مراســـم گـــروه موســـیقی ماهـــور متشـــکل از محمدرضـــا 
ـــوازی  ـــه ن ـــرای س ـــه اج ـــی ب ـــاد حقوق ـــجاد صـــدری و فره ـــدی، س محم

پرداختنـــد.
ـــتاد  ـــر اس ـــتان دیگ ـــی از دوس ـــردی یک ـــی بخ ـــدس مرتض ـــپس مهن س
ـــبت  ـــتاد نس ـــه اس ـــه ب ـــوت ک ـــه ها و پیشکس ـــوان ریش ـــت: عن ـــر گف نص

داده شـــده اســـت هرگـــز به ســـادگی بـــه دســـت نمی آیـــد.
ـــمی  ـــای تجس ـــم هنره ـــه های مه ـــر از ریش ـــتاد نص ـــه داد: اس وی ادام
ـــی  ـــه کاس نقاش ـــد ک ـــی بودن ـــی کس ـــان اول ـــتند و ایش ـــان هس اصفه

ـــد. ـــر کردن ـــی دای خصوص
ـــت  ـــکلی اس ـــم و مش ـــئله مه ـــوزش مس ـــه آم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــت:  ـــد گف ـــام داده ان ـــکل را انج ـــن کار مش ـــال ای ـــی ۶0 س ـــان ط و ایش
ـــن  ـــی دارد و م ـــن هنرمندان ـــه چنی ـــت ک ـــان اس ـــار اصفه ـــث افتخ باع

نیـــز افتخـــار می کنـــم کـــه دوســـت ایشـــان هســـتم.
• زنده نگاه داشتن هنر برایم بسیار مهم است

ســـپس مرتضـــی نصـــر بـــه روی صحنـــه آمـــد و افـــزود: امیـــدوارم 
ـــدان  ـــا هنرمن ـــم ت ـــرو بدهی ـــه آن آب ـــاتی ب ـــن جلس ـــور در چنی ـــا حض ب

اصفهـــان بیشـــتر دیـــده شـــوند.
ـــت  ـــر فعالی ـــک عم ـــن نمایشـــگاه حاصـــل ی ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــر  ـــه هن ـــه ب ـــد ک ـــث آن ش ـــن باع ـــدر م ـــویق های پ ـــت و تش ـــن اس م
ـــم در  ـــته باش ـــا توانس ـــدوارم ت ـــرد: امی ـــان ک ـــی روی آورم خاطرنش نقاش
ـــی  ـــر کوچک ـــت اث ـــاس آن اس ـــه و اس ـــر پای ـــه هن ـــان ک ـــهر اصفه ش

ـــذارم. ـــی بگ باق
ـــعدی و  ـــتان س ـــی در دبیرس ـــته نقاش ـــس رش ـــه تدری ـــاره ب ـــا اش وی ب
خاطراتـــی کـــه از آن دوران داشـــت تصریـــح کـــرد: ایـــن جـــا بـــرای 
ـــرات  ـــادآور خاط ـــم ی ـــعدی برای ـــتان س ـــت و دبیرس ـــیارعزیز اس ـــن بس م

شـــیرین جوانـــی و شـــروع زیبایـــی تدریـــس اســـت.
ـــی  ـــاعت نقاش ـــتان س ـــن دبیرس ـــه ای ـــن ب ـــل از ورود م ـــزود: قب وی اف
و کاس نقاشـــی وجـــود نداشـــت و ســـپس ایـــن ســـاعت در زمـــان 

تدریـــس مـــدارس گنجانـــده شـــد.

 اخبار اصفهان  آیین گشایش نمایشگاه »ریشه ها« 
حاصل یک عمر فعالیت هنری استاد مرتضی نصر، 
پیشکســوت و مدرس نقاشــی در سالن سعدی 
حوزه هنری برگزارشد. آثار استادمرتضی نصر در 
گالری های بوستان، گلســتان و نقطه حوزه هنری 

اصفهان رونمایی شد. 

دیدن حاصل یک عمر فعالیت 
هنری استاد مرتضی نصر

نمایشگاه »ریشه ها« در سالن سعدی حوزه هنری 
گشایش یافت؛

گزارش

زمزمه های تخریب مسجد کازرونی 
اصفهان که کارشناساِن میراث فرهنگی 
تاکید بر حفظ آن دارند، حاال جدی تر 
شده است. گفته می شود قرار است این 
بنا که به دلیل تداوم معماری گذشته 
ارزشمند خوانده می شود، تخریب و 
مسجدی بنا شود که پارکینگ، سالن 

ورزشی و آمفی تئاتر هم دارد.
مسجد کازرونی یکی از مساجد معاصر 
اصفهان در محله عباس آباد نزدیکی 
چهارباغ عباسی واقع است که در اواخر 
پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم به همت 
خانواده کازرونی و به دست معمار 

علی اکبر کازرونی بنا شد.
جایی  در  مسجد  این  بنای  محل 
است که با فاصله اندکی در آن سوی 
خیابان، کلیسای حضرت لوقا )ثبت 
ملی(، بیمارستان عیسی ابن مریم و 
خانه اسقف یا همان موزه ملی هنرهای 
اصفهان قرار دارد. کارشناسان، معماری 
مسجد کازرونی را تدوام معماری گذشته 
و بخشی از دوره گذار آن در اصفهان 
می دانند؛ آن ها معتقدند نباید میراث 
معاصر مساجد اصفهان را به دالیل 
واهی قربانی کرد؛ دالیلی که می خواهد 
بنای مسجد کازرونی را از دم تیغ بگذراند 

و افزایش تراکم داشته باشد.
آن طور که مقامات اداره کل میراث 
فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به 
ایرنا گفته اند تاکنون هیچ مجوزی برای 
تخریب و ساخت وساز مسجد کازرونی 
داده نشده و ابعاد این ماجرا کماکان در 

دست بررسی است.
مسجد کازرونی وقف نیست و در تملک 
ورثه خانواده کازرونی است، محمدرضا 

کازرونی فرزند علی اکبر کازرونی -معمار 
بنای مسجد کازرونی- گفت که مالکان 
مسجد دخالتی در این ماجرا ندارند و 
برخی از هیئت امنای مسجد اصرار به 

این کار دارند.
برخی از اهالی عباس آباد نیز گفتند که 
اکثریت ساکنان با تخریب و ساخت و 
ساز جدید مخالف هستند؛ با این وجود 
پیگیران این طرح، خانه پشت مسجد 
را که البته ارزش تاریخی نداشته است، 

خریداری و از درون تخریب کرده اند.
گفته می شود در طرح نوسازی مسجد 
پایین  طبقه  است،  قرار  کازرونی 
پارکینگ و قسمتی از طبقه باال، مسجد 
و بخش های دیگر به مکان فرهنگی و 

هنری تبدیل شود.
پیش تر با شنیدن اولین زمزمه های 
تخریب و توسعه مسجد کازرونی، 
میراث  کل  اداره  پیشین  معاونت 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اصفهان از یکی از کارشناسان دعوت 
کرده بود تا در یک بازدید میدانی راجع 
به بنای مسجد کازرونی اعام نظر 
کند، مرتضی فرشته نژاد از پیشکسوتان 
میراث فرهنگی اصفهان است که در آن 
بازدید گفته بود، مسجد کازرونی باید 

حفظ شود.
فرشته نژاد در گفت وگو با ایرنا یادآورشد: 
به ما گفتند که می خواهند تغییراتی 
درمسجد کازرونی بدهند، رفتیم و دیدیم 
که می خواهند، بنا را از ریشه بکنند. 
مسجد کازرونی نباید تخریب شود چرا 
که نمونه معماری مسجدسازی در قرن 
اخیر است. هرچند که مقداری تغییراتی 
در مسجد داده شده اما می توان آن را 

مرمت کرد و تغییرات را به حالت اول 
برگرداند.

وی افزود: در مسجد کازرونی معمار 
آنقدر مسلط بوده است که مثل معمار 
مسجد شیخ لطف اهلل )استاد محمدرضا 
اصفهانی( قبله را گردانده است؛ بدون 
اینکه مشکل شرعی پیش بیاید و باید 
گفت معمار خیلی خوب بنا را طراحی 
کرده است. باید این معمار و مسجدی که 
نشانه اسامیت و معنویت است گرامی 
داشته شود. حیف است که این مسجِد 

شاخص دوره معاصر را خراب کنند.
این استاد سابق دانشگاه هنر اصفهان 
معتقد است که معماری مسجد کازرونی 
باید برای معماران آینده و دانشگاه 
هنر الگو باشد و دانشجویان باید تدوام 
معماری ایرانی اسامی را در این مسجد 

و امثال آن ببینند.

فرشته نژاد یادآور شد: قانونی داریم که 
می گوید، اگر بنایی در سال های معاصر 
طراحی و ساخته بشود و از نظر ضوابط 
معماری ارزشمند باشد، باید حفظ شود. 
این معماری دینی است و اگر ضوابط را 
با این مسجد تطبیق بدهیم، می بینیم 
که این مسجد نسبت به مساجدی که 
امروز می سازند نمره اش بیست است. 
می خواهند اینجا را در آینده چند طبقه 
بسازند، طبقات باال که مسجد نمی شود! 
قطع یقین واحدهای انتفاعی خواهد شد 
که به لحاظ شرعی برای بنا مشکل 

ایجاد می کند.
وی افـزود: اگر کسـی می گویـد بنای 
مسـجد کازرونـی ارزش نـدارد، بدانید 
کـه آن افـراد کارشـناس مجـرب و با 
تجربه نیسـتند یـا تجربـه در معماری 
مسـجد ندارنـد. باید بـه هیـات امنای 

این مسـجد گفت کـه می دانیـم چند 
میلیـارد تومـان پـول جمـع کرده ایـد 
و می خواهیـد خـرج سـاخت مسـجد 
کنیـد امـا ایـن مسـجد فقـط نیـاز به 
یـک مرمـت دارد، آن هـم مرمتی که 
میـراث فرهنگی بکنـد نه هیئـت امنا 
به سـلیقه خودش. اگر می خواهید کار 
خیر بکنید، این پـول را بردارید و بروید 
جایـی کـه فضاهـای عمومـی مثـل 
مسـجد و مدرسـه ندارند، خـرج کنید.

فرشته نژاد گفت: عباس آباد یک خیابان 
باریک است، برای چه می خواهند 
این همه تراکم اینجا بسازند؟! جاهایی 
که می خواهند روی سر این مسجد 
بسازند، چه ربطی به مسجد دارد، 
چه چیزی را می خواهند ثابت کنند؟! 
بگذارند این مسجد سرجایش بماند، 

فقط مرمتش کنند.

زمزمه هایی که حاال جدی تر می شود
تخریب، خوابی که برای مسجد کازرونی اصفهان دیده اند!
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یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری سامت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان موفق به، طراحی و تولید قطعات پروتزی و ایمپلنت دندانپزشکی شد.

به گزارش صاحب نیوز؛ شرکت نوآوران تحقیق بهداشت ایرانیان )نتبا( به مدیریت 
منصور ریسمانچیان، عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی، فعالیت خود را از سال 
139۶ در پارک علم و فناوری سامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز کرده و با 
هدف ارتقاء کیفیت بخش خدمات کشور، افزایش تولیدات داخلی، افزایش توان صدور 
محصوالت داخلی به بازارهای خارجی و مشارکت در توسعه پایدار در زمینه پژوهش، 

طراحی و تولید قطعات پروتزی و ایمپلنت دندانپزشکی فعالیت می کند.

این شرکت موفق به اخذ تأییدیه دانش بنیانی از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در سال 139۶ و پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

جمهوری اسامی ایران در سال 1398 شده است.
شرکت دانش بنیان نوآوران تحقیق بهداشت ایرانیان از سـال 139۶ در پارک علم 
و فناوری سـامت دانشگاه علوم پزشـکی اصفهان مستقر می باشـد. این شرکت 
 ،)fixture( در حوزه تولید انواع قطعات ایمپلنت و پروتز دندانی شـامل: فیکسچر
 ،)Impression coupling( ایمپرشـن کوپینـگ ،)abutment( اباتمنت
آنالـوگ )analogue(، بال اتچمنـت )Attachment wings( و ... فعالیت 

می کنـد و ضمـن اخـذ موافقـت اصولـی از اداره کل تجهیزات پزشـکی کشـور، 
در حـال پیـاده سـازی ISO13485:2016 جهـت کسـب پروانـه سـاخت 
می باشـد. تاکنـون بالغ بـر پنجـاه میلیـارد ریـال در این شـرکت سـرمایه گذاری 

انجام شـده است.
طراحی قطعات به صورتی است که با اکثر برندهای خارجی قابل رقابت بوده و از نظر 
اقتصادی مقرون به صرفه می باشد. در حال حاضر این شرکت زمینه اشتغال زایی را 
برای بیش از شش نفر از متخصصین رشته های مهندسی و دندانپزشکی فراهم کرده 

است و در آینده این تعداد تا بیست نفر قابلیت افزایش خواهد داشت.

طراحی قطعات و 
رقابت با برندهای 

خارجی

یک شرکت دانش بنیان در پارک 
علم و فناوری سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان انجام داد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

1۷0 هزار نفر از خانوارهای دهک های یک تا سه 
اصفهان در طرح جدید دولت با عنوان »پوشش 
بیمه همگانی سامت« به صورت رایگان بیمه 
شدند و در مجموع با بیمه شدگان قبلی، هم اکنون 
۵00 هزار نفر در استان به صورت رایگان تحت 

پوشش این بیمه قرار دارند.
مدیرکل بیمه سامت استان اصفهان گفت: ۵00 
هزار نفر در استان اصفهان در قالب دهک های 
کم برخوردار در شهرهای با بیش از ۲0 هزار 
جمعیت، زیر پوشش بیمه سامت قرار گرفته اند. 
محمدحسین صفاری، با بیان اینکه دولت سیزدهم 
با رویکرد گسترش عدالت روی کار آمده است، 
افزود: سازمان بیمه سامت نیز با تحت پوشش 
قرار دادن نیمی از جمعیت کشور و با اهداف عدالت 
محوری، ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات 
سامت، کاهش پرداخت از جیب بیماران، تحقق 
سازمان الکترونیک و بسط و گسترش برنامه 
پزشک خانواده، نقش بسزایی در نظام سامت 

کشور دارد.
صفاری تصریح کرد: پوشش همگانی بیمه 
سامت و بیمه رایگان حدود ۶ میلیون نفر از اقشار 
ضعیف کشور، اجرای طرح پزشک خانواده شهری 
و ارائه خدمات درمانی بیمه شدگان سامت 
همگانی از طریق پزشکان خصوصی مطب دار، 
پوشش بیمه ای خدمات درمانی ناباروری تا سقف 
90 درصد هزینه ها در بخش دولتی و خصوصی به 

منظور اجرای سیاست های جمعیتی رهبر معظم 
انقاب و افزایش نرخ جمعیت و همچنین اجرای 
کامل نسخه نویسی الکترونیک از مهمترین 
دستاوردهای دولت انقابی، در تحول نظام 

سامت کشور است.
وی اظهار داشت: این سازمان همگام با تاشگران 
عرصه سامت کشور در راستای توسعه خدمات 
بهداشتی، درمانی و تحقق عدالت در دریافت 
خدمات درمانی گام برداشته و با بیمه رایگان 
۶ میلیون نفر از هموطنان بدون بیمه که در 
دهک های درآمدی پایین قرار دارند، کمک قابل 

توجهی به کاهش پرداخت مردم کرده است.
صفاری گفت: استقرار پزشک خانواده شهری و 
سیستم ارجاع الکترونیک بعنوان یکی از دیگر 
اقدامات مؤثر دولت سیزدهم در مدت کوتاه 
عمر خود است و سازمان بیمه سامت با توجه به 
تبصره 1۷ قانون بودجه و با هدف یکسان سازی 
ارائه خدمات و گسترش نظام ارجاع و پزشک 
خانواده در صندوق بیمه سامت همگانی، طرح 
پزشک خانواده شهری را از دی سال قبل در دستور 
کار قرار داده و هم اکنون کلیه بیمه شدگان که 
بصورت رایگان تحت پوشش قرار دارند با پرداخت 
حداقل ویزیت از خدمات پزشک خانواده در بخش 
خصوصی استفاده می کنند. عضو قرارگاه جوانی 
جمعیت همچنین به قانون جوانی جمعیت اشاره 
کرد و گفت: با در دستور کار قرار گرفتن اجرای این 

قانون توسط دولت سیزدهم، به منظور دسترسی 
عادالنه به خدمات درمانی ناباروری، چتر حمایت 
بیمه سامت بر سر زوج های نابارور گسترده شد.

وی افزود: با تحت پوشش درآوردن 10 مورد از 
خدمات درمانی تخصصی ناباروری و پرداخت 
هزینه خدمات درمانی ناباروری تا سقف 90 درصد، 
عاوه بر حفظ و رشد سامت خانواده و سامت 
مادر و کودک، تأمین سامت نوجوانان و جوانان 
نیز ُمحقق می شود. مدیرکل بیمه سامت استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: بیش از 11 میلیارد ریال 
در سال 1400 در قالب پوشش خدمات ناباروری 
به بیمه شدگان استان اصفهان پرداخت شد و این 
استان ُرتبه نخست پرداخت این هزینه ها را در 
کشور قرار دارد. وی بیان کرد: در زمان حاضر 
با توجه به قرارداد همکاری ۲ مرکز ناباروری 
دولتی و خصوصی در اصفهان و یک مرکز دولتی 
در کاشان، بیمه شدگان می توانند برای درمان 
تخصصی ناباروری به این مراکز مراجعه کنند و 
هزینه های آنها در همان مرکز محاسبه و پرداخت 

می شود.
صفاری یادآور شد: خدمات عمده ای در دولت 
سیزدهم در حوزه سامت به مردم کشور و 
اصفهان ارائه شده و این استان در ۲ مورد ناباروری 
و پزشک خانواده شهری ُرتبه نخست را در کشور 

کسب کرده است.
وی با اشاره به اجرای طرح نسخه الکترونیک 

نیز گفت: سازمان بیمه سامت همگام با حرکت 
نظام های جهانی سامت به سمت الکترونیک و 
تحقق دولت الکترونیک تمام توان خود را بر روی 
استقرار سازمان الکترونیک سامت متمرکز 
کرده است و از دی سال گذشته، 100 درصد 
نسخه های این سازمان بصورت الکترونیک 

پذیرش و رسیدگی می شود.
و  نسخه نویسـی  کـرد:  تصریـح  صفـاری 
نسـخه پیچـی الکترونیـک، بخشـی از پرونده 
الکترونیـک سـامت اسـت کـه بایـد در کنـار 
تکمیـل سـامانه های نسخه نویسـی، پرونـده 
سـامت بیماران و همچنین امضاء الکترونیک 
پزشـکان نیـز در نظـر گرفته شـود تا بـا اجرای 
کامل نسـخه الکترونیک بتوانیم سرعت، دقت 
و کیفیـت ارائـه خدمـات را در عرصـه درمـان 
افزایـش داده، از درمـان القایی پیشـگیری و به 
ارتبـاط بهتـر بیـن پزشـک، داروسـاز، بیمـار و 
سـازمان های بیمه گـر و بیمه هـای تکمیلـی 

کمـک کنیـم.
به گزارش ایرنا، بیمه سامت توسط دولت برای 
حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه، یعنی افرادی 
که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های تأمین 
اجتماعی، خدمات درمانی و یا بیمه نیروهای 
مسلح نباشند با هزینه ای کمتر نسبت به آنها، 
افراد مشمول را تحت پوشش بیمه درمانی قرار 

می دهد.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان:

۵۰۰ هزاراصفهانی رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند
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شهرستان

Isfahan News

مدرسـه صفـا بـه بهانـه درس تعلیمـات 
اجتماعـی میزبـان میـز خدمـت شـهردار 

نجف آبـاد و هیئـت همـراه بـود.
بین الملـل  امـور  و  ارتباطـات  مدیـر 
دانـش  گفـت:  نجف آبـاد  شـهرداری 
صفـا  مدرسـه  سـوم  کالس  آمـوزان 
بـه  نامه هایـی  طـی  را  خـود  مطالبـات 
شـهردار نجـف آبـاد نوشـته بودنـد کـه 
نامه هـای  وقتـی  آبـاد  نجـف  شـهردار 
دانـش آموزان کالس سـوم را در کارتابل 
فـرض  خـود  بـر  کـرد  مشـاهده  خـود 
دانسـت کـه در جمـع ایشـان حضـور بـه 
هـم رسـاند و مشـکالت مطـرح شـده در 
نامه هـای آنهـا را از نزدیـک رسـیدگی و 

بدهـد. پاسـخ 
مصطفـی حیـدری اعـالم کرد: هـدف از 
برگـزاری میـز خدمـت در مدرسـه و در 
ابتـدا  در  ابتدایـی  آمـوزان  دانـش  جمـع 
بـه  رسـیدگی  و  دانش آمـوزان  تکریـم 
مـوارد درخواسـتی و مطالبـات آنهـا بود و 
دادن ایـن درس بـه دانـش آمـوزان بـود 
کـه بچه هـا بدانند اگـر نامه ای نوشـتند و 
موضـوع را پیگیـری کردنـد حتمـًا جواب 
می گیرنـد و از ایـن ره آورد حـس مؤثـر 

بـودن در آنهـا تقویـت شـود.
کودکانـه  بسـیار  نامه هـا  افـزود:  وی 
صادقانـه و مطالبه گرانـه نوشـته شـده بود 
و از شـهردار مطالباتی مثـل تکمیل زودتر 
تکمیـل  کوهسـتان،  پـارک  شـهربازی 
خـارون،  سـینمایی  پردیـس  سـریعتر 
و  معابـر  چاله هـای سـطح  بـه  رسـیدگی 
لکـه گیری آسـفالت، جمـع آوری به موقع 
نقـل  و  حمـل  نـاوگان  تقویـت  زباله هـا، 
عمومـی و بـه روز کردن ناوگان فرسـوده، 
ایجـاد بوسـتان های محلـی، اصـالح دفع 
آب هـای سـطحی، رسـیدگی بـه وضعیت 

خانـه میراثـی حملـه داری هـا داشـتند.
مدیـر اداره ارتباطات شـهرداری ادامه داد: 
اولیـای مدرسـه از وقـت گذاری شـهردار 
نجـف آبـاد بـرای کـودکان سپاسـگزاری 
کردنـد و خوشـحال بودنـد شـهردار پـای 

درد و دل دانـش آمـوزان نشسـت.
آبـاد  نجـف  شـهردار  گفـت:  حیـدری 
از  جوایـزی  اهـدای  بـا  پایـان  در 
کـودکان تقدیـر و تشـکر کـرد و گفـت 
آبـاد،  نجـف  شـهر  عزیـز  دانش آمـوزان 
نجـف آبـاد شـهری اسـت کـه بیشـترین 
شـهید کشـور را نسـبت به جمعیـت دارد 
شـهیدان رفتنـد تـا مـا بـا امنیـت زندگی 
کنیـم و درس بخوانیـم و از پشـت همین 
مـا  بـه  را  امنیـت  تـا  رفتنـد  نیمکت هـا 
آمـوزگاران  همیـن  بـا  و  کننـد  هدیـه 
سـروکار داشـتند و تربیت شـدند و همین 
تربیـت باعـث شـد از جانشـان بگذرنـد و 
امنیـت را برای کشـور به ارمغـان بیاورند 
کـه  بخوانیـد  درس  طـوری  امیـدوارم 
زیبنده شـهر شـهیدان باشـید و بـا درس 
خوانـدن و پشـتکارتان راه آن شـهیدان را 
ادامـه دهید و پیش شـهدا و خدای شـهدا 

نباشـیم. شـرمنده 

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
نجف آباد خبر داد:

 برپایی میز خدمت
 شهردار نجف آباد در جمع
دانش آموزان مدرسه صفا

خبر روز
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 رئیـس اداره راه وشهرسـازی شهرسـتان آران و بیـدگل گفـت: 
نبـود اعتبـار بـرای پروژه هـای بـزرگ از مشـکالت اصلـی این 
حـوزه اسـت و تزریـق اعتبـارات به شـکل قطره چکانی بـه درِد 

پروژه هـای بـزرگ و جـاده ابوزیدآبـاد بـه کاشـان نمی خـورد.
امیرحسـین عصـارزاده در گفت وگـو با ایسـنا درباره مشـکالت 

راه هـای مواصالتـی آران و بیـدگل و آخریـن وضعیـت جـاده 
ابوزیدآباد - کاشـان، اظهار کرد: بـرای بهبود وضعیت جاده های 
مواصالتی شهرسـتان آران و بیدگل در چند سـال اخیر اقدامات 
خوبـی انجـام دادیم. اتصال جاده سفیدشـهر به کاشـان را انجام 
دادیـم و ایـن مسـیر را دوبانـده کردیـم، به طـوری کـه اکنـون 

بـا کیفیـت مطلوِب آسـفالت، ایـن جاده زیـر بار ترافیک اسـت. 
همچنیـن اتصـال پروژه بخـش مرکزی به شهرسـتان را که به 

طـول ۴ کیلومتـر بود، انجـام دادیم.
وی افزود: به سـرانجام رسـاندن پـروژه کنارگـذر آران و بیدگل 
از تقاطـع ابوزیدآبـاد تـا محـل پل شـهیدان منصـوری به طول 
۲۰ کیلومتـر از دیگـر اقدامـات مؤثـر در حوزه راه و شهرسـازی 
بـود. همچنیـن پروژه ابوزیدآباد به کاشـان فعال اسـت و در کل 
هـر پـروژه بـر اسـاس میـزان بودجـه ای کـه دریافـت می کند 
پیشـرفت فیزیکـی دارد. ادامه پـروژه کنارگـذر آران و بیدگل به 
دلیـل داشـتن اعتبـارات ملـی سـرعت بهتـری دارد، امـا برخی 
پروژه هـا دارای اعتبـارات اسـتانی هسـتند و ایـن اعتبـارات بـه 
انـدازه ای نیسـت کـه بتـوان پروژه هـای بـزرگ را به سـرانجام 

رساند.
رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان آران و بیـدگل، گفت: 
پـروژه جاده ابوزیدآباد به کاشـان دارای اعتبارات اسـتانی اسـت 
بـه همیـن دلیـل سـاالنه مقـدار کمـی از ایـن جـاده تکمیـل 
می شـود. از ابوزیدآبـاد تـا فخـرا را توانسـته ایم دوبانـده کنیـم و 
از فخـرا تا کاشـان نیـز در حال اجرا اسـت. ۲۷۰۰ متـر از پروژه 
ابوزیدآبـاد بـه کاشـان را خاکریزی کرده ایـم و قرارداد آسـفالت 
آن را نیـز در چنـد روز اخیـر منعقـد کرده ایم و تا یـک ماه آینده 
عملیـات آسـفالت ریزی آن را اجـرا می کنیـم. همچنین قـرارداد 
پل هـای ایـن پـروژه را از طریق بخشـداری پیگیـری می کنیم.

عصـارزاده، تصریح کرد: احداث جاده از کاشـان تا کشـتارگاه در 
تعهدات شـهرداری کاشـان اسـت که مقرر شـده این مسـیر را 
دوبانـده کنـد، اما هنوز شـهرداری به تعهدات خـود عمل نکرده 
کـه از طریـق فرمانـداری ایـن موضـوع را پیگیـری کرده ایـم. 
باقیمانـده جـاده ابوزیدآبـاد بـه کاشـان ۷ کیلومتـر اسـت کـه 
نقشـه برداری های آن را انجـام داده ایـم و در پی آن هسـتیم که 
ایـن ۲۷۰۰ متر را تا پایان امسـال تکمیل کنیـم و باقیمانده این 

مسـیر را نیـز در اولین فرصـت تکمیل کنیم.
وی بـا بیـان اینکه تکمیل جـاده ابوزیدآبـاد به کاشـان اعتبارات 
زیـادی را طلـب می کنـد، گفـت: ایـن جـاده در کل ۱۹ کیلومتر 
اسـت که ۹ کیلومتر آن در تعهد فرمانداری آران و بیدگل اسـت 
کـه ۲۷۰۰ متـر آن را قصـد داریـم تا پایان امسـال تکمیل کنیم 
و ۶ کیلومتـر باقیمانـده را نیـز بـه تدریـج تکمیل خواهیـم کرد. 
باقیمانده مسـیر نیز جزء تعهدات شـهرداری آران و بیدگل است.
رئیـس اداره راه وشهرسـازی شهرسـتان آران و بیـدگل، تصریح 
کـرد: بـرای تکمیِل ۷ کیلومتر جاده ابوزیدآباد به کاشـان حداقل 
بـه ۳۵ میلیـارد تومان اعتبار نیـاز داریم که بایـد از اعتباراتی که 
اسـتانداری بـه فرمانـداری می دهـد ایـن بودجـه تأمیـن شـود. 
پارسـال ۳ میلیـارد و ۸۰۰ میلیـون تومان کل اعتبارات اسـتانی 
شهرسـتان آران و بیـدگل بوده اسـت که تخصیـص آن به اداره 

راه و شهرسـازی بیـش از ۷۰۰ میلیـون تومان نبوده اسـت.
عصـارزاده افـزود: در تـالش بودیـم کـه پـروژه احـداث جـاده 

ابوزیدآبـاد بـه کاشـان را جـزء پروژه هـای ملـی قـرار دهیم که 
بـه دلیـل وجـود جاده مـوازی کاشـان به اردسـتان کـه در حال 
دوبانـده شـدن اسـت ایـن درخواسـت محقـق نشـد. بنابرایـن 
مجبور هسـتیم بـا اعتبارات اسـتانی عملیات تکمیـل این جاده 
را پیـش ببریـم که بـه دلیل اندک بـودن اعتبارات اسـتانی تنها 
در سـال می توانیـم ۵۰۰ متـر جـاده احـداث کنیـم کـه البته در 
تـالش بوده ایـم بـا جـذب اعتبـارات از طرق دیگـر تکمیل این 

جاده را سـرعت ببخشـیم.
وی ادامـه داد: در حـوزه راه و شهرسـازی اعتبارات اسـتانی رقم 
پایینـی اسـت کـه این امر بزرگ ترین مشـکل اسـت و تا زمانی 
کـه بتوانیم بـرای یک پـروژه اعتبار الزم را تأمیـن کنیم، خیلی 
از کارهـا رفـع و رجـوع می شـود. نبـود اعتبـار بـرای پروژه های 
بـزرگ از مشـکالت اصلـی این حوزه اسـت و تزریـق اعتبارات 

بـه شـکل قطره چکانی بـه درِد پروژه هـای بـزرگ نمی خورد.
بیـدگل،  و  آران  شهرسـتان  شهرسـازی  و  راه  اداره  رئیـس 
خاطرنشـان کـرد: بزرگ تریـن خواسـته مـا ایـن اسـت کـه در 
سـال ۱۴۰۱ شهرسـتان آران و بیـدگل را در اعتبـارات تملـک 
دارایـی و نفت و گاز به شـکل ویژه ببیننـد. این منطقه و بخش 
کویـرات محـروم هسـتند و بـا این اعتبـارات جزئـی کار زیادی 
نمی توانیـم انجـام دهیـم. ایـن قـول را می دهیم که اگـر اعتبار 
پروژه هـای راه و شهرسـازی تأمیـن شـود پروژه هایی در شـأن 

مـردم آران و بیـدگل اجـرا خواهیـم کرد.

گفت و گو

رئیس اداره راه وشهرسازی آران و بیدگل مطرح کرد:

پروژه های بزرِگ راه سازی با اعتبارات قطره چکانی

شهردار کاشان گفت: کاشان، خطه ای سرشار از ظرفیت ها و استعدادهای ناب 
است که هر یک می تواند زمینه جذب سرمایه را فراهم سازد که این قابلیت ها 

حوزه های متعددی را در بر می گیرد.
حسن بخشنده امنیه، در نشست مشترک با هیئت دیپلماتیک و اقتصادی 
متنوع،  طبیعی  جاذبه های  تاریخی،  آثار  کرد:  اظهار  اسلواکی،  جمهوری 
مکان های مذهبی، آیین ها و سنت های دیرینه و... فرصت های مناسبی را برای 

عالقه مندان به سرمایه گذاری در منطقه فرهنگی کاشان ایجاد کرده است.
وی افزود: شهرت کاشان در عرصه تولید گل و گالب و فرش موقعیت شاخص 

و جایگاه ممتازی در جهان است که بستر سرمایه گذاری سودآور و با امنیت باال 
را نسبت به گزینه های دیگر تضمین می کند.

از  کاشان  خطه  برخورداری  به  اشاره  با  کاشان  شهردار  ایسنا،  گزارش  به 
معدن هایی نظیر سنگ آهن، سنگ ساختمانی، سنگ تزئینی و معادن ماده 
اولیه صنایع داروسازی، گفت: این ویژگی، یک فرصت بی بدیل را برای فعاالن 
اقتصادی عالقه مند به بهره برداری از معادن کاشان فراهم می آورد. شهردار 
کاشان تصریح کرد: منطقه کاشان با وجود مراکز علمی و چهره های دانشگاهی 
ممتاز به گزینه ای برای فعالیت های اقتصادی - علمی به خصوص در حوزه 

اقتصاد دانش بنیان تبدیل شده و فرصتی برای اشتراک گذاشتن تجربیات و 
دستاوردهای نوین و افزایش همکاری های متقابل است. بخشنده امنیه تاکید 
کرد: گیاهان دارویی و اسانس آن یکی از حوزه هایی است که در سال های اخیر 
فعالیت علمی و پژوهشی زیادی در مورد آن صورت گرفته و همچنان بستری 
دارای قابلیت برای سرمایه گذاری محسوب می شود. وی با تأکید بر اهمیت 
زیرساخت های حوزه سالمت برای توسعه پایدار و رفاه حال شهروندان گفت: در 
صورت فعال شدن ظرفیت ها و قابلیت های کاشان این خطه می تواند به یکی 

از نام های شاخص در حوزه ارائه خدمات درمانی تبدیل شود. 

شهردار کاشان در نشست با هیئتی از 
جمهوری اسلواکی:

کاشان خطه فرصت ها 
و ظرفیت های ناب 

سرمایه گذاری است

رئیـس میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری کاشـان 
از غفلـت در توسـعه گردشـگری در روسـتاهای پرجاذبـه این 

شهرسـتان ابراز گالیـه کرد.
مدیرمیراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری کاشـان در 
شـورای اداری شهرسـتان به تعداد جاذبه های گردشـگری در 
روسـتاها اشـاره کرد و گفت: توسـعه صنعت بوم گردی حلقه 
مفقـوده گردشـگری شهرسـتان اسـت کـه باید بیشـتر به آن 

توجـه کرد.
وی گفـت: بایـد مـدل جدیـدی بـرای مهاجـرت معکـوس 
بـه روسـتا اتفـاق افتـد تا ایـن مـدل بتوانـد زمان مانـدگاری 

بومیـان مهاجـر را معکـوس کنـد.
وی افـزود: ایـن اتفـاق زمانـی می افتـد کـه هـر فـرد بومـی 
بتوانـد در روسـتا منبـع اقتصادی داشـته باشـد و ایـن فرصت 

اقتصـادی منجـر بـه مانـدگاری فرد در روسـتا شـود.
دکتـر احمـد دانایـی بـه در پیـش بـودن سـفرهای مراسـم 
گل چینـی و گالبگیـری اشـاره کـرد و گفـت: نبـود بازارچـه 
عرضه صنایع دسـتی یکـی دیگر از خالءهای گردشـگری در 
منطقه کاشـان اسـت کـه می طلبد بـا همکاری شـهرداری ها 
و تعییـن مکانـی خـاص به اسـتقرار ایـن بازارچه همـت کرد.

وی افـزود: روسـتا بـر اسـاس هویـت تاریخـی خـود بایـد 
بـر مـدار تولیـد بگـردد، اقتصـاد روسـتا تولیـد محور اسـت و 
گردشـگری می توانـد فرصت مضاعـف در زمینه رونـق تولید 

در روسـتا باشـد.
دانایـی نیـا گفـت: اینکه بخواهیم فقط با توسـعه گردشـگری 
روسـتایی، مهاجـرت معکـوس را بـه روسـتاها داشـته باشـیم 

اشـتباه اسـتراتژیک است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان از دستگیری 
۲ متخلف صید و شکار همزمان با روز »تنوع زیستی« 
در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک این شهرستان 

خبر داد.
با  گفت وگو  در  دولتخواه  اللهیار  ایرنا،  گزارش  به 
از  دستگیر شده  از شکارچیان  یکی  افزود:  خبرنگاران 
متخلفان حرفه ای منطقه حفاظت شده قمصر و برزک 
است که برای چندمین بار اقدام به شکار کرده و دارای 
پرونده های زیاد قضایی در دست بررسی در زمینه شکار 

و صید است.
وی با اشاره به اینکه از شکارچیان متخلف الشه یک 
رأس بز وحشی و وسایل شکار کشف و جمع آوری شد، 
اظهار داشت: این متخلفان صید و شکار پس از تشکیل 
پرونده برای فرایند قانونی تحویل مراجع قضایی کاشان 

شدند.
ساخت  از  کاشان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
آبشخور و نصب مخزن آب همزمان با روز تنوع زیستی 
خبر  کاشان  برزک  و  قمصر  شده  حفاظت  منطقه  در 

توسط محیط بانان،  اقدام  این  کرد:  نشان  و خاطر  داد 
با هدف  همیاران و تالش گران عرصه محیط زیست 

حفظ گونه های جانوری انجام شده است.
بی ادعای  تالش گران  و  همیاران  از  قدردانی  با  وی 
محیط زیست، گفت: بی شک غنای این تنوع زیستی و 

آرامش حاکم بدون فداکاری ها، میسر نمی شود.
منطقه حفاظت شده قمصر و برزک با وسعت ۶۰ هزار 
هکتار، دارای تنوع گیاهی و جانوری باالیی است و از 
سال ۸۹ جزو مناطق حفاظت شده کشور قرار گرفته 

است.
اول خرداد )۲۲ می( روز جهانی تنوع زیستی نام گذاری 
شده که شعار امسال »ساخت آینده ای مشترک برای 

همه اشکال زندگی« انتخاب شده است.
آگاهی  افزایش  برای  را  روز  این  متحد  ملل  سازمان 
عموم و باال بردن سطح درک مردم نسبت به مسائل 
مربوط به تنوع زیستی ارزش های آن و گام هایی که 
باشند،  این گنجینه گرانقدر  می تواند در راستای حفظ 

نامگذاری کرده است.

بیمـاران بخـش برزک شهرسـتان کاشـان بـه صورت 
رایگان از سـوی بسـیج جامعه پزشـکی ویزیت شـدند.

پزشـکان جهادگـر شهرسـتان کاشـان بـا حضـور در 
بخـش برزک بـه بیمـاران و مردم محـروم این منطقه 

خدمـات درمانـی رایـگان ارائـه دادند.
پزشـکان  بسـیج  جامعـه  مسـئول  افشـار  محمـد 
شهرسـتان کاشـان با اشـاره بـه ارائه خدمـات رایگان 
در مناطـق محـروم ایـن شهرسـتان گفـت: ۲۶۰ نفـر 

از روسـتاهای وادقـان، بخـش نیاسـر وتجـره، پنداس 
و آرنجـن از توابـع بخـش برزک کاشـان بخش برزک 
از خدمـات رایگان پزشـکان بسـیجی بهره مند شـدند.

مسـئول جامعه بسـیج پزشکی شهرسـتان کاشان بیان 
کـرد: در ایـن طـرح ۱۰۰ نفـر از اهالـی ایـن روسـتاها 
توسـط پزشـکان بـه صـورت رایـگان ویزیت شـدند و 
۱۵۹ نفـر دیگـر از نظر قند و فشـار خون مورد بررسـی 

قـرار گرفتند.

رویکرد شـورا و شـهرداری شـاهین شـهر بر اصـل و قاعده خدمت 
به مردم اسـتوار اسـت.

رئیـس شـورای اسـالمی شـاهین شـهر بـا تاکید بـر اینکـه مبنای 
مدیریـت و سیاسـت گزاری ها بایـد خدمـت بـه مـردم باشـد گفت: 
رویکـرد شـورای اسـالمی و شـهرداری شـاهین شـهر بـر اصـل و 
قاعـده خدمـت به مردم اسـتوار اسـت و همـواره تالش می شـود با 

بودجـه ریـزی به نفـع مـردم در ایـن مسـیر گام برداریم.
به گزارش صاحب نیوز؛ بهرام عمویی رئیس و سـخنگوی شـورای 
اسـالمی شـاهین شـهر در نطق پیش از دسـتور هفتاد و هشـتمین 
جلسـه علنـی شـورا با مـرور مناسـبت ها و رویدادهـای هفته جاری 
اظهـار کـرد: مـردم امـروز بـا انـواع مشـکالت و چالش هـا درگیـر 
هسـتند. وقتی برای درخواسـت کمک و مسـاعدت به شورای شـهر 
علی الخصـوص  و  مراجعـات  حجـم  به خاطـر  می کننـد  مراجعـه 

محدودیت هـای قانونـی بعضـاً شـرمنده این عزیزان هسـتیم.

رئیـس پارلمان اسـالمی شاهین شـهر افـزود: در شـرایطی که همه 
قـوا، دسـتگاه ها و نهادهـا، بـا عنـوان انقالبـی روی کار هسـتند به 
صالح نیسـت درگیر مسـائل فرعی و حاشیه ای شـد؛ بنابراین الزم 
اسـت خدمت به مـردم بر مبنای مدیریت و سیاسـتگزاری ها باشـد 
که بر همین اسـاس رویکرد شـورای اسـالمی و شـهرداری شاهین 
شـهر نیـز مبتنـی بر همیـن اصـل و قاعده اسـتوار اسـت و همواره 
تـالش می شـود بـا بودجه ریـزی بـه نفـع مـردم در این مسـیر گام 

برداریم.
گفتنی اسـت؛ در هفتاد و هشـتمین نشسـت علنی شـورای اسالمی 
شاهین شـهر؛ عـالوه بـر موافقـت بـا لوایـح واگـذاری مکان هـای 
جانمایـی شـده بـرای نصـب آنتن های شـرکت مخابـرات و همراه 
اول، بـا تخصیـص اعتبار بـرای قدردانـی از داوطلبان هـالل احمر 
مسـتقر در پایـگاه نـوروزی اسـتقبال از مسـافران نـوروزی نیـز 

شـد. موافقت 

عضو تیم ملی رشـته دو و میدانی معلوالن کشـورمان در 
رقابت هـای رسـمی رکوردگیـری اردوی تیـم ملی موفق 
شـد بـا ثبـت رکـوردی جدیـد در مـاده دو ۱۰۰ متـر در 

جایـگاه دوم رنکینـگ قاره آسـیا قـرار گیرد.
داودعلـی قاسـمی، عضـو تیـم ملـی رشـته دو و میدانی 
معلـوالن کشـورمان، در رقابت های رکوردگیـری اردوی 
تیـم ملی موفق شـد بـا ثبت رکـوردی جدید در مـاده دو 
۱۰۰ متر، ضمن کسـب مقام اول کشـوری در این رشـته 
و ارتقـای رکورد کشـورمان در این رشـته، در جایگاه دوم 

رنکینگ قاره آسـیا قـرار گیرد.

ایـن ورزشـکار همچنیـن در جریان بازدید وزیـر ورزش و 
جوانـان از اردوی تیـم ملی پارا دو و میدانی کشـورمان از 
بیـن ۱۶۰ ورزشـکار به عنوان ورزشـکار اخـالق معرفی و 

مـورد تجلیل قـرار گرفت.
قاسـمی از اهالـی محلـه وحدت آبـاد شـهر فریدونشـهر 
اسـت که در مسـابقات آسـیایی دو و میدانی پارا المپیک 
۲۰۱۸ اندونـزی موفـق به کسـب مدال های نقـره و برنز 
شـد و چنـد ماهـی اسـت جهـت آمادگـی در مسـابقات 
آسـیایی گوانگجو چین که قرار اسـت مهر ماه در کشـور 
چیـن برگـزار شـود، در اردوی تیـم ملـی به سـر می برد.

اقتصـاد هنرمندان صنایع دسـتی این شهرسـتان 
به دلیـل نبود بـازار محلی دائمی و تجاری سـازی 
بـرای عرضـه بازارهای خارجی و ملی رشـد پیدا 

است. نکرده 
به گـزارش خبرنـگار ایرنا، »علـی محمدی کیا« 
در نشسـت بـا هنرمنـدان صنایـع دسـتی تیران 
و کـرون در محـل خانـه تاریخـی بهنیـا افـزود: 
اقتصـاد فرهنـگ و هنـر نیازمنـد ایجـاد بـازار 
داخلـی و برندسـازی برای عرضـه در دیگر نقاط 

کشـور و بازارهـای جهانی اسـت.
فرمانـدار تیران و کرون ادامه داد: گردشـگران در 
سـفر به این خطه شـناخت چندانی از تولیدات و 

ظرفیت این منطقه نداشـته و تـردد ۱۱ درصدی 
مسـافر در جاده هـا برای این شهرسـتان منفعت 
اقتصـادی در خریـد صنایـع دسـتی و تولیـدات 

منطقه نداشـته است.
بـرای  دائمـی  و  محلـی  بازارچـه  ایجـاد  وی 
فـروش صنایـع دسـتی بـه لحـاظ فرصت هـای 
گردشـگری و موقعیت جغرافیایی این شهرستان 
را مهم خواند و یادآورشـد: مدیریت شـهری را در 

ایـن حـوزه فعـال می کنیم.
بـه گفته محمدی کیا، زمینه سـازی بـرای حضور 
تورهـای گردشـگری در ایـن خطـه و پیش بینی 
بازدیـد از کارگاه های هنرمنـدان جز اولویت های 
حـوزه اقتصـادی و گردشـگری و صنایع دسـتی 

باید قـرار گیرد.
وام،  پرداخـت  در  شـرایط  تسـهیل  وی 
هنـر  درحـوزه  سـرمایه گذاری  از  حمایـت 
به ویـژه صنایع دسـتی را تأکیـد کـرد و گفـت: 
تجاری سـازی فعالیت هـای تولیـدی شهرسـتان 

می خـرد. خـود  نفـع  بـه  را  هـدف  بـازار 
دسـتی  صنایـع  هنرمنـدان  نشسـت  ایـن  در 

چالش هـای  و  دغدغـه  بـه  کـرون  و  تیـران 
خـود پرداختنـد کـه کمبـود تسـهیالت بانکـی 
بـرای سـرمایه گذاری و تجهیـز کارگاه از جملـه 

مهمتریـن نیازهـا بـود.
بی انگیزگـی  از  دسـتی  صنایـع  هنرمنـدان 
تولیـدات  تهیـه  در  اداری  دسـتگاه های 
صنایع دسـتی بـرای اهدا هدیـه و یادبـود گالیه 
کردنـد و ایـن نبـود همـکاری را از دسـت دادن 
یکـی ازفرصـت هـای اقتصـادی بیـان کردنـد.

فعـاالن صنایـع دسـتی سـود بـاالی بانکـی را 
بـرای کسـب و کارهـای هنـری در مقایسـه بـا 
به دلیـل  و  مقایسـه  دیگـر بخش هـا غیرقابـل 
دیربـازده بـودن ایـن عرصـه، خواسـتار نگـرش 

جدیـد بـر حمایـت و ارائـه تسـهیالت شـدند.
چـرم دوزی، ترمـه بافـی، قـالب بافـی، صنایـع 
چوبی، سـفره قلمکار، سـفالگری، زنگوله سازی، 
ماشـته بافـی، سـفره کاری قلمـکار بـه روش 
خاص از جمله رشـته هایی اسـت کـه هنرمندان 
شهرسـتان تیـران و کـرون در تولیـد آنهـا نقش 

دارند.

گالیه رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان:

توسعه صنعت بوم گردی حلقه مفقوده گردشگری شهرستان است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان خبر داد:

۲ شکارچی متخلف در کاشان دستگیر شدند

حضور جمعی از پزشکان شهرستان کاشان:

ویزیت ۲60 بیمار توسط پزشکان بسیجی رایگان انجام شد

رئیس شورای اسالمی شاهین شهر:

 مبنای مدیریت و سیاستگزاری ها باید خدمت به مردم باشد

فرماندار تیران و کرون:

صنایع دستی تیران به دلیل تجاری نشدن رشد پیدا نکرده است

ثبت رکوردی جدید؛

ملی پوش فریدونشهری در ردیف دوم رنکینگ قاره آسیا قرار گرفت
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Holding nearly 18 percent of the 
global gas reserves, Iran is one 
of the most hydrocarbon-rich 
areas in the world, and the 
country’s giant South Pars gas 
field, which Iran shares with 
Qatar in the Persian Gulf, is by 
far the world’s largest natural 
gas field.
Despite having abundant natural 
gas resources, the Islamic Re-
public is also one of the world’s 
leading gasoline consumer 
countries, and a great part of 
the country’s 100-million-liter 
gasoline output is used inside 
the country, while the exports 
of the mentioned fuel can be an 
excellent source of income for 
the country and less gasoline 

consumption would also mean 
less air pollution and a cleaner 
environment.
Promoting CNG consumption 
by making dual-fuel cars
Tackling this issue, the Iranian 
government has been promot-
ing the use of Compressed 
Natural Gas (CNG) as a replace-
ment for gasoline over the past 
few years and has declared the 
CNG the country’s national fuel.
Following the above-mentioned 
declaration, in December 2019, 
the National Iranian Oil Refin-
ing and Distribution Company 
(NIORDC) and Iran’s state-
owned Iran Khodro Company 
(IKCO) signed a memorandum 
of understanding (MOU) to add 

new dual-fuel vehicles to the 
country’s public transportation 
fleet.
The mentioned MOU was signed 
following a resolution by the 
Government Economic Council 
that targeted adding 1.46 million 
dual-fuel vehicles to the public 
transportation fleet.
Now, over two years after the 
beginning of the said program, 
about 200,000 vehicles have 
become dual-fuel and 350 mil-
lion liters of gasoline are saved, 
according to a member of the 
country’s CNG Industry Abscis-
sion.
“In the last two years, conver-
sion of about 200,000 vehicles 
to dual-fuel has resulted in a 

saving of 350 million liters in 
gasoline consumption, and it 
is expected that higher savings 
will be achieved with the full im-
plementation of the Government 
Economic Council’s resolution 
in this regard,” Navid Khaseh-
Baf said in a press conference 
on Saturday.
According to Khaseh-Baf, al-
though the goal of the program 
was only to turn the public 
transportation fleet into dual-fu-
el vehicles, later the resolution 
was amended and other passen-
ger cars and cars affiliated with 
online transportation services 
like Snap were also allowed to 
be included in this program.
Based on the new amendments, 
the government pays for 75 
percent of the conversion costs 
through bank loans offered to 
the car owners.
As mentioned earlier, increas-
ing the number of the country’s 
dual-fuel cars would mean a 
reduction in gasoline consump-
tion; this gasoline could be ex-
ported and the earned revenues 
could be used for further devel-
opment of such CNG-promoting 
programs.
Necessary infrastructure must 
be developed
In order for the government’s 
CNG promoting programs to 
succeed, the necessary infra-
structure must be also devel-
oped.
Some experts believe that al-
though the government is pro-
moting the use of CNG as the 
national fuel, the necessary 
infrastructure for the transition 
from gasoline to CNG is not well 
prepared in the country.
In an interview with Eghtesad 
Online, Hamidreza Salehi, the 
deputy head of Iran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines 

and Agriculture (ICCIMA)’s En-
ergy Committee, said: “One of 
the most important infrastruc-
tures needed for promoting 
CNG consumption is setting up 
enough CNG stations across the 
country, which unfortunately 
are not well provided even in 
metropolises such as Tehran.”
“Many provinces lack enough 
gas stations, Sistan-Baluch-
estan is one of the most prom-
inent examples in this regard,” 
he added.
“Government is inviting people 
to change their cars into du-
al-fuel ones; however, we see lit-
tle changes in infrastructure and 
in the number of CNG stations, 
this could result in long lines at 
CNG stations and could add to 
the problem,” he said.
In addition to the mentioned 
infrastructure, Salehi believed 
that another important aspect 
of the issue is the lack of edu-
cation and cultural promotion of 
proper and optimized fuel con-
sumption.
What should be done
Constructing new CNG sta-
tions in the country in order for 
people to have easy access to 
the fuel; monitoring the coun-
try’s auto industry in order to 
produce high-quality dual-fuel 
vehicles, and also supervising 
the process of converting gas-
oline-fuel cars into dual-fuel 
ones in order to prevent equip-
ment-related safety hazards, 
and finally teaching people 
about the merits of using clean 
fuels and the impact which they 
would have on the environment, 
can be mentioned as some of 
the ways through which the 
government would be able to 
successfully implement its plans 
for establishing CNG as the 
national fuel.

Realizing CNG potentials 
through dual-fuel cars: merits and challenges

Banks finance 
over 5,400 SMEs, 
semi-finished pro-
jects in a year

Iranian banking system has pro-
vided 240.314 trillion rials (about 
$937.3 million) of financial fa-
cilities to 5,410 small and medi-
um-sized enterprises (SMEs) over 
the previous Iranian calendar year 
(ended on March 20), according 
to the latest report by Industry, 
Mining and Trade Ministry.
As IRIB reported, the mentioned 
facilities were paid under the 
framework of the Industry Minis-
try’s program for financing SMEs 
and semi-finished projects with 
over 60 percent progress.
Based on the report, over 17,158 
units applied for the mentioned 
facilities during the previous year 
among which 9,500 were eligible 
to receive the loans.
The number of paid loans to SMEs 
and semi-finished projects in-
creased by 13 percent compared 
to the Iranian calendar year 1399 
(ended on March 20, 2021) while 
the value of the paid facilities also 
increased by 7.3 percent.
Over the past three years, the Cen-
tral Bank of Iran (CBI) has been 
collaborating with the Industry, 
Mining, and Trade Ministry for 
implementing a program based 
on which bank facilities are pro-
vided to SMEs and semi-finished 
projects.
The mentioned facilities are main-
ly provided for renewing machin-
ery, equipping production units, 
or completing semi-finished pro-
jects.
In early May 2019, Former CBI 
Governor Abdolnaser Hemmati 
had outlined CBI plans for neu-
tralizing or relieving the impact of 
U.S. sanctions on the country’s 
economy and mentioned provid-
ing liquidity and working capital to 
maintain and boost domestic pro-
duction as one of those plans.
CBI’s plans take two major ap-
proaches, one of which is to secure 
finance for production activities 
and also to provide the working 
capital needed for such activities.

---------------------------------------------------

Kazakhstan calls for 
expansion of mari-
time co-op with Iran

Kazakhstan has called on Iran to 
take the necessary measures for 
the expansion of cooperation be-
tween the ports of the two coun-
tries, the portal of Iranian Ports 
and Maritime Organization (PMO) 
reported.
As reported, a delegation from 
Kazakhstan’s ports and rail trans-
portation sectors including Chair-
man of the Executive Board of the 
country’s Aktau port Turikpenbaev 
Abay Nogaevich visited Iran on 
Sunday and held a meeting with 
PMO’s Director-General for Port 
Affairs Jalil Eslami to discuss 
ways of expanding mutual collab-
orations.
In the meeting, the Kazakh side 
emphasized that the two countries 
can also increase interactions be-
tween the ports of the countries in 
the region.
The head of the Kazakh delega-
tion noted that his country is able 
to send up to six million tons of 
goods to Iran through railway, 
stressing that the capabilities of 
Shahid Rajaei port for distributing 
and transiting goods in the region 
are much more than the current 
volume.
“It is possible for us to transit a 
significant volume of goods, in-
cluding coal, from Kazakhstan to 
Iran and then to third countries,” 
the official said.
He underlined the history of co-
operation between his country 
and Iran’s northern ports, saying: 
“We can cooperate with Iran as 
a friend and brother country with 
greater capacity in terms of cargo 
and transit.”

ICCIMA board of rep-
resentatives holds 
22nd meeting to dis-
cuss economic is-
sues
The board of representatives of 
Iran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) held its 22nd meeting on 
Sunday during which various eco-
nomic issues including the elim-
ination of the subsidized foreign 
currency allocations for the import 
of basic goods, were discussed.
As reported by the ICCIMA portal, 
the meeting, which was the first 
gathering of the ICCIMA board 
members in the current Iranian 
calendar year (started on March 
21), was chaired by the ICCIMA 
Head Gholam-Hossein Shafeie.
Speaking in the meeting, Shafeie 
touched upon major topics in-
cluding the importance of knowl-
edge-based production, the recent 
accusations leveled against the IC-
CIMA, the government’s new eco-
nomic policies, and the elimination 
of the import duty exemption for 
manufacturing and industrial ma-
chinery. The official further criti-
cized the government’s disregard 
for the private sector’s proposals 
in the process of eliminating subsi-
dized foreign currency allocations.
He called on the government to 
consider people’s livelihood as the 
priority before implementing any 
economic program or reform plan.
“The stability of macroeconomic 
variables, especially the exchange 
rate, is the first important issue. 
Another point is that changing 
the pricing mechanisms does not 
improve the production process 
alone,” he said.

---------------------------------------------------

SAIPA allocates 
35,000 cars’ sales 
capacity to imple-
ment Family & Youth 
Support Plan
Deputy Managing Director of 
SAIPA Automotive Manufacturing 
Group Company for Sales & Mar-
keting Affairs said that SAIPA has 
offered 35,000 vehicles for sales in 
line with implementation of a plan 
to support Iranian households.
Hossein Kazemi made the remarks 
on Saturday and emphasized that 
SAIPA Auto Manufacturing Com-
pany has not any restriction in reg-
istering applicants in line with im-
plementation of a plan to support 
family and youth population in the 
country. In a new sales plan with-
in the framework of an integrated 
system, SAIPA Automotive Man-
ufacturing Group Company has 
considered a significant capacity 
for applicants of Family and Youth 
Population Support Plan based on 
the scheduled program, as many 
as 35,000 cars, he added. After 
announcing the law on Supporting 
Family and Youth Population Plan 
in the Islamic Consultative Assem-
bly (Iranian Parliament also called 
Majlis), “We have implemented a 
number of eight projects in SAIPA 
Automotive Manufacturing Group 
Company since last year and so 
far 3,500 people have completed 
their final registration at the plan.” 
Referring to producing high-qual-
ity cars and realizing 85 percent 
objectives of car production at the 
company, the deputy managing 
director of the company said that 
the daily production of 1,800 units 
of car, which has been achieved 
with the nonstop and unflinching 
efforts of industrious workers, 
engineers, and managers of the 
Group, “We have no restrictions 
on the registration of applicants 
in the implementation of the Fam-
ily and Youth Population Support 
Scheme.”

As announced by a provincial official, 
4,808 hectares of farmlands were 
equipped with modern irrigation sys-
tems in South Khorasan province, in 
the east of Iran, during the past Ira-
nian calendar year (ended on March 
20).
Akbar Mohammadi, the director of 
water, soil and technical-engineering 
affairs department of the province’s 
Agriculture Department, also said 
that modern irrigation systems are 
being established in 12,034 hectares 
of farmlands in the province.
Modern irrigation systems are being 
established in the counties of the 
province without any limitation, he 
added.
The official further announced that 
430 hectares of farmlands were 
equipped with the mentioned sys-
tems during the first month of the 
current Iranian calendar year (March 
21-April 20).

As stated by the project manager 
of the Agriculture Ministry’s smart 
irrigation systems development pro-
gram, so far 2.6 million hectares of 
the country’s farmlands have been 
equipped with modern irrigation sys-
tems.
Fariborz Abbasi has said that com-
pleting semi-finished agriculture 
projects is the priority of his ministry 
in the current Iranian calendar year, 
and expanding the modern irrigation 
network across the country is of sig-
nificant importance in this regard.
The deputy agriculture minister not-
ed that the project for implementing 
irrigation networks in the west and 
northwest of the country is about 
70 percent completed and the minis-
try is pursuing to get the necessary 
funding for the remaining 30 percent.
The official expressed hope that 
considering the budget allocation 
for the provinces at the beginning of 

the current Iranian year, the ministry 
would be able to develop the project 
in terms of both quantity and quality.
The purpose of implementing the 
plan of modern irrigation systems is 
to increase the productivity and sus-
tainability of water and soil resources 
in the country to ensure the sustain-
able production of agricultural prod-
ucts.
“Over the past three years, each year, 
an average of 150,000 hectares of 
farmlands have been equipped with 
modern irrigation systems, and we 
have witnessed a 300 percent jump”, 
the official said.
Agriculture Ministry is also taking 
the necessary measures for support-
ing the domestic manufacturing of 
equipment used in these systems, he 
added.
Back in September 2021, Abbasi had 
said that 95 percent of the equipment 
used in such systems is manufac-

tured inside the country.
The official said the ministry has 
comprehensive plans for indigeniz-
ing the knowledge for the production 
of the other five percent as well.
He pointed to the filters and drippers 
in modern irrigation systems as the 
equipment whose domestic produc-
tion is on the agenda and predicted: 
“In a two- or three-year plan, part of 
the imported equipment and supplies 
will be produced by domestic manu-
facturers.”
Abbasi mentioned the quality im-
provement of modern irrigation sys-
tems as one of the main strategies of 
Agriculture Ministry and said: “We 
believe that along with the quanti-
tative development of new irriga-
tion systems, quality improvement 
should also take place to improve 
productivity and ensure food security 
by increasing water efficiency in the 
best possible way.”
He further underlined educating 
farmers, officials, and managers of 
companies active in the field of pro-
duction and implementation of new 
irrigation systems as one of the pro-
grams that his ministry is pursuing 
in order to improve the quality and 
optimal use of these systems.
Referring to the activity of 2,400 
private companies in the develop-
ment of new irrigation systems in 
the agricultural sector, Abbasi said: 
“The private sector in this field in-
cludes 350 consulting companies, 
1,600 contractors, 400 manu-
facturers and suppliers of equip-
ment, and a number of monitoring 
firms.”

Over 4,800 ha equipped with modern irrigation in South Khorasan in a year



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

Tuesday, M
ay 24, 2022

Tuesday, May 24, 2022 - No: 1061 

Iran lost to Japan 66-34 in the Inter-
national Wheelchair Basketball Feder-
ation (IWBF) Asia Oceania Champion-
ships in Phuket, Thailand on Sunday.
The Iranian team had lost to Australia 
61-30 in their opening match on Sat-
urday.
China won the women’s tournament 

at the last IWBF Asia Oceania Cham-
pionships, but are absent this year for 
COVID-19 reasons.
Australia, Japan, Thailand and Iran 
are contesting the women’s tourna-
ment.
The women’s competition is sched-
uled to wrap up on May 27.

Iran women fall 
short against 
Japan in IWBF 
Asia Oceania 
Championships

Failure to fix nu-
clear deal will be 
a gift to Trump

A failure to resurrect the 2015 
nuclear deal will be celebrated 
by Donald Trump and his lieu-
tenants like Mike Pompeo and 
other Iran hawks.
Inaction by Biden and his 
team to fix the nuclear pact 
will somehow vindicate Trump 
for his illegal move in abrogat-
ing the hard-won agreement, 
officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
In that case, if Trump runs for 
president in 2024 elections, he 
will use his decision in quitting 
the nuclear deal in violation 
of UN Security Council Res-
olution 2231 as a strong tool 
to attack Biden and his fellow 
Democrats and that his deci-
sion was right. Even if another 
hardline Republican race for 
the White House, he or she 
will also seek to justify the 
reckless decision.
When elected president, Biden 
said “America is back”. How-
ever, if he fails to materialize 
this promise, which one of its 
cornerstones is multilateral-
ism, he will look weak both at 
home and abroad and will do 
a serious blow to America and 
the Democrats in particular.
It is more than a year that 
talks have started to revive the 
JCPOA, yet no breakthrough 
is seen. European Union for-
eign policy chief Josep Borrell 
is quite right that “the more 
we wait the more difficult it 
becomes to conclude negoti-
ations.”
Biden should realize the ur-
gency of the situation and 
show enough courage to re-
move the hurdles created by 
Trump to make a return to the 
JCPOA difficult.
The American president 
should be more worried about 
the global image of his coun-
try that suffered greatly during 
the Trump presidency rather 
than antagonizing the oppo-
nents who are eying on win-
ning more seats in the upcom-
ing mid-term congressional 
elections.
It will be highly regrettable 
to allow the negotiations that 
started in 2003 and finally 
led to the conclusion of the 
JCPOA in July 2015 and more 
than a year of efforts to revital-
ize it to collapse.
The U.S. and Iran can pin their 
hopes on settling certain other 
issues if the agreement is re-
vived. A revived JCPOA may 
serve as a stepping stone to 
agree on certain issues which 
the two sides don’t differ such 
as war on terrorism and fight-
ing climate change.
However, if the chance to fix 
the nuclear agreement is lost 
not only Trump and other 
Iran hawks, including those 
in Israel, will be delighted, 
other wrong-headed persons 
around the world will also be 
energized and disrespect to 
international law and multilat-
eralism will be more under-
mined.
And finally, Biden must be 
careful not to fall into a trap 
set by Trump, his lieutenants 
and propagandists in Tel Aviv.

9 Health and9 Health and
Nutrition Benefits of Nutrition Benefits of 

Red Leaf LettuceRed Leaf Lettuce
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/red-leaf-lettuce

Red leaf lettuce (Lactuca sativa) is a 
leafy vegetable in the daisy family. 
It resembles romaine lettuce except 
in its tips, which have a red or purple 
tinge. 
Aside from adding a burst of color to 
your favorite salad or sandwich, this 
vegetable offers numerous benefits.
Here are 9 health and nutrition benefits 
of red leaf lettuce. 
1. High in nutrients but low in calo-
ries 
Red leaf lettuce is nutrient-dense, 
meaning that it’s high in a variety of 
essential vitamins and minerals, yet 
very low in calories. 
Its nutrition profile is similar to oth-
er popular leafy vegetables, such as 
green leaf, romaine, and iceberg let-
tuce, although there are a few notable 
differences. 
For example, when compared to ro-
maine, red leaf lettuce provides more 
vitamin K, slightly more iron, and 
slightly fewer calories — while ro-
maine offers more fiber and vitamins 
A and C (1Trusted Source, 2Trusted 
Source). 
2. Very hydrating 
Maintaining adequate hydration is im-

portant for your overall health.
While drinking water plays a significant 
role in keeping your body hydrated, 
eating water-rich foods, such as red 
leaf lettuce, can also help. 
Red leaf lettuce is 96% water, making 
it incredibly thirst-quenching (1Trust-
ed Source). 
Its high water content may also help 
curb hunger and promote fullness 
(3Trusted Source, 4Trusted Source, 
5Trusted Source). 
3. Loaded with powerful antioxidants 
Red leaf lettuce boasts a number of 
antioxidants, which protect your body 
from damage caused by unstable mol-
ecules called free radicals. Having too 
many free radicals in your body may 
increase your likelihood of certain 
diseases (6Trusted Source, 7Trusted 
Source). 
Red leaf lettuce is especially rich in 
the antioxidant beta carotene, which 
is a carotenoid pigment that your body 
converts into vitamin A (8, 9). 
Eating adequate amounts of beta car-
otene may bolster your eyesight and 
reduce your risk of macular degenera-
tion, a condition that can lead to vision 
loss (10Trusted Source, 11Trusted 

Source). 
What’s more, red leaf lettuce gets its 
reddish-purple hues from anthocya-
nins, a group of flavonoid antioxidants 
(12Trusted Source). 
4. May keep your heart healthy 
Generally speaking, a diet rich in fruits 
and vegetables may reduce your risk 
of heart disease (19Trusted Source, 
20Trusted Source). 
While no study has directly tested 
the effects of red leaf lettuce on heart 
health, this veggie does have several 
heart-promoting properties.
For instance, red leaf lettuce provides 
3% of the DV for magnesium and 5% 
for potassium in just 3 cups (85 grams) 
of shredded leaves — enough for one 
mid-sized salad (1Trusted Source). 
Potassium and magnesium maintain 
a healthy heartbeat and allow your 
heart’s muscle cells to relax (21Trusted 
Source, 22Trusted Source).
5. Excellent source of vitamin A 
Vitamin A is the generic name for a 
group of fat-soluble compounds in-
volved in maintaining immune health, 
cell growth, and eye health and vision. 
This vitamin is also central to the nor-
mal development and function of many 

vital organs, including your heart, kid-
neys, and lungs (27Trusted Source). 
Red leaf lettuce is chock-full of vitamin 
A. 
6. Packed with vitamin K 
Red leaf lettuce is an excellent source 
of vitamin K. 
Vitamin K is crucial for blood clotting. 
Without it, you would increase your 
risk of uncontrolled bleeding (28Trust-
ed Source). 
In addition, this vitamin is important 
for bone growth and development. 
Adequate intake may protect against 
osteoporosis and fractures (29Trusted 
Source, 30Trusted Source).
7. May help lower blood pressure 
Many people around the world have 
high blood pressure, which causes 
your heart to work harder and may 
increase your risk of heart disease or 
stroke (31Trusted Source). 
Recent studies indicate that a diet rich 
in potassium may help lower blood 
pressure (32Trusted Source). 
Potassium, which is found in adequate 
amounts in red leaf lettuce, appears 
to lower blood pressure by lessening 
the effects of sodium and helping di-
late your blood vessels (33Trusted 

Source). 
8. May promote weight loss 
Many traits of red leaf lettuce make it a 
weight-loss-friendly food. 
For instance, this vegetable is ex-
tremely low in calories but fairly high 
in fiber, which can keep you feeling full 
(1Trusted Source, 36Trusted Source). 
Additionally, it has a high water con-
tent. Studies show that diets rich in 
low-calorie, high-water foods, such as 
leafy vegetables like red leaf lettuce, 
can significantly promote weight loss 
(37Trusted Source, 38Trusted Source, 
39Trusted Source, 40Trusted Source). 
9. Easy to add to your diet 
In addition to its health benefits, red 
leaf lettuce is quite tasty.
It can be enjoyed in salads or added to 
sandwiches or wraps for extra flavor, 
crunch, and color. 
What’s more, this veggie is relatively 
affordable.
The bottom line
Red leaf lettuce is a highly nutritious 
food. It’s especially rich in antioxidants 
and vitamins A and K. 
Additionally, it may help lower blood 
pressure, aid weight loss, and boost 
heart health. 

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE) gained 2,456 
points to 1.582 million on Sunday.
As reported, over 7.849 billion se-
curities worth 46.98 trillion rials 
(about $156.6 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index rose 1,483 
points, and the second market’s in-
dex gained 5,923 points.
As stated by the head of Iran’s Se-
curities 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 calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
and it is predicted that the growing 
trend of the exchanges 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 pos-
itive development measures, and it 
will be easier for investors to make 
decisions,” 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 licensing permit has been 
issued in this regard and a new 
brokerage firm has also been estab-
lished.”

TEDPIX rises 2,400 points on Sunday

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 2,167,485 million tons 
of commodities worth more than $679 
million were traded at Iran Mercantile Ex-
change (IME).
As reported by the IME’s Public Relations 
and International Affairs Department, the 
exchange traded on its metals and min-
erals trading floor 1.748 million tons of 
commodities valued at almost $374 mil-
lion.
On this floor, the IME’s customers pur-
chased 1,187,798 tons of cement, 
170,000 tons of iron ore, 215,565 tons of 
steel, 83,000 tons of sponge iron, 11,925 
tons of aluminum, 9,550 tons of copper, 
140 tons of lead, 70,900 tons of zinc, 200 
tons of molybdenum concentrate and 10 
kg of gold bars.
Next was the IME’s automobile trading 
floor with trades of 103 Cara Sedan au-

tomobiles.
Furthermore, the IME witnessed on both 
domestic and export rings of its oil and 
petrochemical trading floor 412,363 tons 
of commodities worth more than $296 
million.
The exchange’s customers purchased on 
this floor 114,185 tons of bitumen, 96,580 
tons of polymeric products, 23,000 tons 
of lube cut, 121,650 tons of vacuum bot-
tom, 41,125 tons of chemicals, 10,560 
tons of sulfur, 4,330 tons of base oil, 110 
tons of insulation and 70 tons of argon.
Last but not least was the IME’s side 
market with 6,236 tons of commodities 
traded on it.
As previously reported, the value of trades 
at Iran Mercantile Exchange 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 phys-
ical 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 vol-
ume and value of side market trades all 
hit records.
IME is one of the four major stock mar-
kets of Iran, the other three markets are 
Tehran Stock Exchange (TSE), Iran’s over-
the-counter (OTC) market known also as 
Iran Fara Bourse (IFB), and Iran Energy 
Exchange (IRENEX).

Commodities worth nearly 
$680m traded at IME in a week
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 مریـم یـادگاری  در همایـش 
»آشـنایی بـا خدمـات و تسـهیالت 
و  عمومـی  انبارهـای  شـرکت 
خدمـات گمرکـی« بـر آمادگـی زیر 
سـاخت های گمـرکات اسـتان برای 
توسـعه ارائـه خدمـات گمرکـی بـه 
فعـاالن اقتصـادی تاکیـد شـد. میـز 
امـور ارزی و گمرکـی اتـاق بزرگانی 
اصفهان اقدام به برگزاری همایشـی 
با حضـور مدیرکل گمرکات اسـتان و 
رئیس هیات مدیره شـرکت انبارهای 
عمومـی و خدمـات گمرکـی غرب و 

هیـات همـراه کـرد.
در ابتـدای ایـن همایـش مدیـرکل 
گمـرکات اسـتان اصفهـان بـا بیـان 
اینکـه از بـدو شـکل گیری گمرکات 
اسـتان شـرکت انبارهـای عمومـی 
نیـز در محل گمرکات تأسـیس شـد 
گفـت: از سـال 1390 طبـق انعقـاد 
تفاهـم نامـه ای بـا شـرکت انبارهای 
عمومـی ایـران، ایـن شـرکت بـه 
آنها واگـذار شـد و شـرکت انبارهای 
عمومـی و خدمات گمرکـی اصفهان 
عماًل در سال 1400 مسـتقر و به ارائه 
خدمات گمرکی، تخلیـه و بارگیری و 

انبـارداری پرداخـت.
رسـول کوهسـتانی افزود: سعی شده 
خدمـات ارائه شـده در این شـرکت با 
بـه روز رسـانی تجهیزات بـه بهترین 
نحو به فعـاالن اقتصادی ارائه شـود.

 وی بـا توجـه بـه سـهم 5 درصـدی 
اسـتان در صادرات کل کشـور و قرار 
گرفتـن جـزو 15 گمرک برتر کشـور 
در حـوزه واردات، خواسـتار توجـه 
ویـژه شـرکت انبارهـای عمومـی به 

گمرکات اسـتان شـد.
کوهسـتانی در ادامه دارا بـودن حدود 
49 هکتـار زمیـن، انبـار، محوطـه 
نگهـداری کاال و...، بـه روز شـدن و 

افزایش تجهیزات تخلیـه و بارگیری، 
وجود خط ریـل باز در محـل گمرک، 
آسـان تر بودن دسترسـی به شـرکت 
انبارهـای عمومی و گمرکات اسـتان 
با مقصد اصفهان و امکان اسـتفاده از 
بسـته های حمایت از تولید و صادرات 
و شـرکت های دانـش بنیـان ارائـه 
شـده توسـط گمـرکات اسـتان را از 
جملـه مزایـای اسـتفاده از گمـرکات 

اصفهـان بیـان کرد.
وی نتیجـه عـدم ترخیـص کاالی 
فعاالن اقتصادی و تجـار اصفهانی از 
گمرک اصفهان را ماندگاری و توقف 
کاال و پرداخـت دموراژهای سـنگین 
در گمرک هـای مـرزی عنـوان و 
تاکید کـرد: ایـن در حالی اسـت که با 
اسـتفاده از پتانسـیل گمرکات استان 
می تـوان هزینه هـای تولیـد را نیـز 

کاهـش داد.
در امـور گمرکـی اسـتان خـود را در 

اولویـت قـرار دهیـد
در ادامـه فرامرز نیک سرشـت رئیس 
هیـات مدیـره شـرکت انبارهـای 
عمومـی و خدمـات گمرکـی غـرب 
با اشـاره به اینکـه شـرکت انبارهای 
عمومـی و خدمـات گمرکـی ایـران 
در سـال 1340 بـر اسـاس مصوبـه 
هیات وزیران تأسـیس شـد، هدف از 
تأسـیس این شـرکت را امانت، حفظ 
و نگهـداری محصـوالت زراعـی، 
صنعتـی و کاالهـای تجـاری عنوان 

کـرد.
ایـن شـرکت  ایجـاد  تفکـر  وی 
راسـتای  در  متعالـی  تفکـری  را 
سالم سـازی بسـتر فعالیـت صاحبان 
کسـب و کار و تجـار و اصـالح 
مکانیسـم اقتصادی کشـور، مبارزه با 
قاچاق و احتـکار و ایجـاد طیب خاطر 

تجـار دانسـت.

نیـک سرشـت اسـتفاده از آخریـن 
شـیوه های انبـارداری، بکارگیـری 
نیروی انسـانی مجرب و برخورداری 
از ماشین آالت و تجهیزات را از جمله 
پتانسـیل های شـرکت انبارهـای 
عمومی ایران عنـوان کـرد و از وجود 
55 شـعبه ایـن شـرکت در سراسـر 

کشـور خبـر داد.
وی با بیان اینکه با توجه به پتانسـیل 
باالی اصفهان ما به دنبال اسـتقالل 
شعبه شـرکت اصفهان هستیم افزود: 
موقعیت جغرافیایی ممتـاز، اتصال به 
شـبکه ریلی، وجود انبارهای مسقف، 
باراندازهـا و محوطه هـای آسـفالتی 
و بتنـی و... همچنیـن قطـب صنعت 
بودن این اسـتان از دالیل توجه ویژه 

شـرکت به اصفهان اسـت.
رئیس هیات مدیره شـرکت انبارهای 
عمومـی و خدمـات گمرکـی غـرب 
تعامـل بیشـتر فعـاالن اقتصـادی با 
این شرکت را در پیشرفت عملکردی 
شـعبه اصفهـان از طریـق تکمیـل و 

افزایـش  و  تجهیـزات  افزایـش 
کادرتخصصی حائز اهمیت دانسـت.

نیک سرشـت مجموع تناژ کاالهای 
ورودی گمـرک اصفهـان در حـوزه 
واردات و صادرات را در حالی 30 و 45 
هزارتن در سـال 1400 دانست که در 
این سـال 2 میلیـون و 280 هزارتن از 
این کاالها به مقصـد اصفهان تخلیه 

شـده است.
وی ضمـن تقدیـر از اتـاق بازرگانـی 
ایـن  برگـزاری  بـرای  اصفهـان 
همایـش، معرفی پتانسـیل شـرکت 
انبارهای عمومـی اصفهان به فعاالن 
اقتصـادی را در افزایـش آمـار تخلیه 
کاال از گمرک اصفهان مؤثر دانسـت 
و گفـت: فعـاالن اقتصـادی و تجـار 
اصفهانی در امورگمرکی اسـتان خود 

را در اولویـت قـرار دهنـد.
نیـک سرشـت امـکان تخلیـه و 
بارگیـری در کوتاه تریـن زمـان، 
در  اختصاصـی  انبـار  تخصیـص 
محدوده گمرکـی، وجـود کانترهای 

از  برخـورداری  امـکان  و   VIP
تخفیفـات حداکثـری را از امتیـازات 
موجود در شرکت انبارهای عمومی و 
خدمـات گمرکی اصفهان بیـان کرد.

زهـرا زمانـی مدیـر واحـد پژوهـش 
اتـاق  اقتصـادی  بررسـی های  و 
بازرگانـی اصفهـان نیـز بـا اشـاره به 
توانمندی هـای گمـرک اصفهـان 
مدیـرکل  ویـژه  حمایت هـای  و 
گمرکات استان از فعاالن اقتصادی و 
بخش های تولیدی اسـتان، خواستار 
اسـتقبال بیشـتر فعـاالن اقتصـادی 
از ایـن گمـرک بـه منظـور تسـهیل 
تجـارت خارجـی اسـتان شـد. وی 
در ادامـه تقویـت ظرفیـت تخلیـه و 
بارگیـری، همچنیـن ایجـاد دپـوی 
کانتینری مناسب در گمرک اصفهان 
به منظـور توسـعه خدمـات گمرکی 
اسـتان را از مهم تریـن مطالبـات 
پارلمـان بخش خصوصی از شـرکت 
انبارهای عمومـی و خدمات گمرکی 

دانسـت.
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 اخبار اصفهان  بـه منظور بهبود شـرایط 
آبرسـانی و تقویـت فشـار آب در تابسـتان 
پیش رو، شـبکه آبرسـانی کم فشـار محله 
رهنـان بـه خـط انتقـال 800 میلـی متـر 

خیابـان شـهید فهمیـده متصل شـد.
در ایـن عملیـات پـس از اجـرای 156 متر 
لولـه چدنی با قطـر 300 میلیمتـر و اتصال 
آن به خط آبرسـانی 800 میلی متر خیابان 
شـهید فهمیـده، تمـام خطـوط آبرسـانی 
خیابان هـای کهنـدژ، شـهید مطهـری و 
شـریف رهنـان بـا قطرهـای 100، 150 و 
200 میلیمتـر در یک چرخه قـرار گرفتند 
تـا فشـار آب در این منطقـه متعادل شـود.

در ایـن عملیات همچنیـن 5 دسـتگاه والو 

گیربکسـی بـا قطرهـای 150، 200 و 300 
میلی متـر نیز بـه علت فرسـودگی تعویض 

و یـک عدد شـیر هـوا نیز نصب شـد.
شـایان ذکـر اسـت، ایـن عملیـات توسـط 
گـروه مدیریـت بحـران آبفـای اسـتان 
اصفهـان و با همـکاری کارکنان رسـیدگی 
به حـوادث آبفـای منطقه 3 شـهر اصفهان 

انجـام گرفـت.
گفتنـی اسـت در عملیاتی دیگر بـه منظور 
رفع مشـکل کمبـود فشـار آب در محدوده 
آبفا منطقه 5 شـهر اصفهـان، والو فرسـوده 
آب 250 میلـی متـر خیابـان امیـن عـرب 
توسـط کارکنان رسـیدگی به حـوادث این 

منطقـه تعویض شـد.

رییس شـورای اسـامی شـهر اصفهان گفـت: ارزش افزوده 
قانونـی اداره مالیات اسـتان از ابتدای سـال جـاری تاکنون 

به شـهرداری اصفهان پرداخت نشـده اسـت.
محمد نورصالحی، در چهل و سـومین جلسـه علنی شورای 
اسـامی شـهر اصفهـان بـا یـادآوری سـالروز آزادسـازی 
خرمشـهر اظهـار داشـت: دو مـاه از سـال 1۴01 می گـذرد 
اما هنوز هیچ رقمـی بابـت ارزش افزوده ۴ درصـدی قانونی 
بودجـه شـهرداری ها از محـل ارزش افـزوده امـور مالیاتـی 

پرداخت نشـده اسـت.
وی افـزود: پرداخـت نشـدن ایـن حق مسـلم قانـون تجمع 
عوارض به شـهرداری، سیسـتم اداره شـهری اصفهـان را با 
مشـکل مالی مواجـه کـرده اسـت کـه از اسـتاندار اصفهان 
درخواسـت می کنیـم تـا ایـن موضـوع بـه بحـران تبدیـل 

نشـده اسـت در ایـن زمینـه چاره اندیشـی کننـد.
رییس شـورای اسـامی شـهر اصفهان در ادامه به سفر آتی 
ریاسـت جمهوری به اصفهان اشـاره و تصریح کرد: شـورای 
شـهر اصفهان 30 مطالبه بـرای ارائـه به ریاسـت جمهوری 
آماده کرده کـه مهمتریـن آن احیای رودخانـه زاینده رود و 

جاری شـدن دائمی آن اسـت.

وی توسـعه شـرکت دانـش بنیـان بـرای غلبـه بـه صنایـع 
آالینـده، فرونشسـت زمیـن و پیش بینـی راه حـل، تکمیل 
سـامانه دوم آب آشـامیدنی اطراف اصفهان بـا ظرفیت پنج 
میلیون نفـر جمعیـت را بخشـی از مطالبات شـورای شـهر 

اصفهـان از ریاسـت جمهوری برشـمرد.
نورصالحـی، فعال کردن پروژه قطـار سریع السـیر اصفهان- 
تهران بـا گذشـت 12 سـال از آغـاز آن را از دیگـر ُمطالبات 
پارلمان شـهری اصفهـان از رییس دسـتگاه اجرایی کشـور 
ذکـر کـرد و گفـت: انتظـار داریم ایـن پروژه تـا پایـان دوره 

چهار سـاله ریاسـت جمهـوری بـه بهره برداری برسـد.
وی توسعه گردشـگری، رونق صنایع دسـتی، تکمیل سالن 
همایـش بین المللی سـران در اصفهان، کمک بـه راه اندازی 
موزه بزرگ شـهر اصفهان، تکمیـل دهکده المپیک شـمال 
شـهر، تکمیـل محـور ورودی رینـگ چهـارم، کمـک برای 
خریـد اتوبـوس شـهری، رفـع گرفتـاری زیسـت محیطی، 
کمـک بـه شـهرداری و شهرسـازی بـرای تحقـق سـاخت 
خانـه ارزان در بافت فرسـوده شـهر، قـرار گرفتـن در ُقطب 
دانـش بنیان در جهت تحقق شـعار سـال، توجه به اشـتغال 
جایگزین و توسـعه گلخانه هـا و صنایع غیر آب بَـر و احداث 

نیروگاه خورشـیدی را در ُزمـره مهمترین ُمصوبات شـورای 
شـهر اصفهـان بـرای سـفر ریاسـت جمهـوری بـه اصفهان 

اعـام کرد.
نورصالحی همچنین گفت: شـهرداری اصفهـان گام بزرگی 
را در راسـتای حـذف هرگونه رانـت اطاعاتی و سـودجویی 
در مسـیر صـدور پروانه ها برداشـته اسـت که از ابتـدای تیر 
جاری، صدور پروانه بصـورت غیرحضوری ُمحقق می شـود.

جانباز و عضو اسـبق ادوار شـورای شـهر اصفهان نیز در این 
نشسـت که به مناسـبت روز آزادسازی خرمشـهر به شورای 
شـهر دعوت شـده بود، گفـت: مدیریـت موزه دفـاع مقدس 
اصفهـان ماننـد سـایر شـهرها از جمله تهـران باید توسـط 

شـهرداری اداره شود.
سـردار کریـم نصـر افـزود: شـورای شـهر همیشـه در اداره 
شـهر پیشـتاز بوده امـا بایـد اقتـدار این نهـاد حفظ شـود و 
سایر مسـووالن، خود متقاضی همکاری با شـورا و برگزاری 

جلسـات بـرای رفـع معضات شـهری باشـند.
عضـو دیگـر شـورای شـهر اصفهـان در ادامـه ایـن جلسـه 
بـا تاکیـد بـه اینکـه دشـمن بدنبـال تفرقـه انداختـن بین 
اسـتان ها و اقـوام مختلـف اسـت، بیـان داشـت: موضـوع 

بی آبـی اصفهـان و واکنـش ناآگاهانـه برخـی از مسـووالن 
اسـتان های مجـاور موجـب مصاحبه هـای غیرکارشناسـی 

شـده اسـت.
محمدرضـا فـاح افـزود: دشـمن درصـدد ایجـاد تفرقـه 
بیـن اقـوام و اسـتان های مختلـف کشـور اسـت و موضـوع 
بی آبـی می توانـد امـکان سوءاسـتفاده دشـمن را فراهـم و 
بُغـض و کینه مـردم را نسـبت بـه هم بیشـتر کند لـذا همه 
اسـتان های مجـاور بایـد ُمتحـد باشـند و دولـت نیـز برای 
مدیریـت یکپارچـه آب ورود پیـدا کنـد تـا جلوی انشـقاق 

مـردم گرفتـه شـود.
• ضرورت شناسـایی ظرفیـت بافت فرسـوده مناطق 

پانزده گانـه اصفهان
عضـو دیگـر شـورای شـهر اصفهـان هـم در ایـن نشسـت 
از شـهرداری خواسـت تـا نسـبت بـه تعییـن تکلیـف بافت 
فرسـوده اصفهـان جدی تـر باشـد و نهضـت مسکن سـازی 

توسـط معـاون درآمـد بـر شـهرداری تشـکیل شـود.
رسـول میرباقری گفت: سـتاد بازآفرینی بافت فرسوده باید 
در تمـام مناطـق پانزده گانه شـهرداری اصفهان تشـکیل تا 

ظرفیت های موجود شناسـایی و احیاء شـود. 

با هدف بهبود شرایط آبرسانی در محدوده آبفای منطقه 3 شهر اصفهان صورت گرفت؛

اتصال شبکه آبرسانی محله رهنان به خط انتقال آب خیابان شهید فهمیده

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

ارزش افزوده اداره مالیات به شهرداری پرداخت نشده است

در همایش »آشنایی با خدمات و تسهیالت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی« تاکید شد:

 آمادگی زیرساخت های گمرک اصفهان
برای توسعه ارائه خدمات گمرکی به فعاالن اقتصادی

رضا اسامی در گفت وگو با ایسنا، درباره شناسایی پهنه های معدنی برای 
تأمین مواد اولیه شرکت های فوالدی همچون ذوب آهن و فوالد مبارکه، 
اظهار کرد: ایران به لحاظ ذخایر آهن شناسایی شده در جهان، رتبه یازده 
هم را دارد و ازنظر تولید فوالد با بیش از 2۹ میلیون تن فوالد جز ده کشور 

تولیدکننده فوالد جهان است. 
وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه بزرگ ترین کارخانه فوالدسازی 
کشور ساالنه به ۷.5 میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد، گفت: زمانی این مقدار 
سنگ آهن را از معادن سنگ آهن چغارت، گل گوهر، چادرملو و سنگان 
تأمین می کرد، اما از زمانی که این معادن   خود کارخانه فوالدسازی احداث 
کردند، تولیدکننده عمده فوالد کشور چون مبارکه، ذوب آهن و فوالد 

خوزستان با چالش جدی تهیه مواد اولیه مواجه شدند.
مدیرکل سازمان زمین شناسی استان اصفهان با تأکید بر اینکه هر چند 
بنا نبود فوالدسازان در امر معدن و معدن کاری وارد شوند، اما با توجه به 
چالش پیش آمده ناگزیر وارد عرصه این میدان شدند، افزود: براین اساس 
طی سال ۹۹، فوالد مبارکه تفاهم نامه ای با سازمان زمین شناسی کشور 
امضا کرد که بر اساس آن سازمان زمین شناسی کشور مکلف شد در 
پهنه ای به وسعت 116 هزار کیلومتر که شرایط مناسب برای ذخایر آهن 
را داشت از استان قم، اصفهان و یزد را برای این شرکت مورد اکتشاف قرار 

دهد تا مشخص شود در کدام منطقه پتانسیل خوب آهن وجود دارد.
وی افزود: طی 180 اکیپ روز کار کارشناسی و بیش از 800 ساعت 
مطالعات دفتری، بیش از صد محدوده امیدبخش معرفی شد که با 
برداشت بیش از 800 نمونه آزمایشگاهی و پردازش داده های صحرایی، ۴0 
محدوده اکتشافی که شواهد کانی زایی در آن مشاهده شدند، معرفی شد.

اسامی اظهار کرد: در حال حاضر تقریباً هیچ محدوده آزادی برای 
ثبت وجود ندارد و تمام محدوده هایی که به فوالد مبارکه معرفی شد، 
محدوده های مزایده ای و در اختیار دولت است، بنابراین اگر این شرکت 
قصد برداشت داشته باشد، باید در مزایده هایی که از سوی صمت استان ها 
برگزار می شود شرکت  کند تا در صورت برنده شدن، محدوده مورد 

اکتشاف در اختیار آنها قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه بهترین روش اکتشاف برای تشخیص ذخایر آهن 
روش ژئوفیزیک هوایی است، گفت: اصفهان جزو معدود استان هایی است 
که اکتشافات ژئوفیزیک هوایی را به صورت بسیار محدود انجام داده است.

مدیرکل سازمان زمین شناسی استان اصفهان تأکید کرد: حدود 6 سال 
پیش توسط سازمان زمین شناسی، نزدیک ۴ هزار کیلومتر اکتشاف خطی 

با تقبل و سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه در منطقه انارک انجام شد.
وی گفت: اگرچه استان های قم، یزد، سیستان و بلوچستان، کردستان، 
خراسان در امر اکتشافات ژئوفیزیک هوایی پرچم داران این موضوع 
بوده اند، اما متأسفانه اصفهان در امر اکتشافات ژئوفیزیک هوایی کارنامه 
بسیار ضعیفی دارد. البته باید عمده ذخایر آهنی استان از نوع اسکارنی 
باشد و ما نباید انتظار ذخایر آهن پورفیری چون چادرملو و سنگان را در 

اصفهان داشته باشیم.
اسامی افزود: در حال حاضر سازمان زمین شناسی کشور محدوده ای 
به وسعت ۹۷00 کیلومتر مربع را برای انجام ۴0 هزار کیلومتر خطی 
پرواز ژئوفیزیک هوایی در منطقه کاشان برای فوالد مبارکه تعریف کرده 
 است که به عقیده ما در این  ۹۷00 کیلومتر مربع کانون مستعد آهن دار 

وجود دارد.

مدیرکل سازمان زمین شناسی استان اصفهان با بیان 
اینکه با رویه فعلی اکتشاف تا ۱۲ سال آینده دیگر ذخایر 
آهن در کشور نداریم، گفت: بهترین روش اکتشاف برای 
تشخیص ذخایر آهن، روش ژئوفیزیک هوایی است، اما 
اصفهان جزو معدود استان هایی است که اکتشافات 
ژئوفیزیک هوایی را به صورت بسیار محدود انجام داده 

است.

مدیرکل سازمان زمین شناسی استان اصفهان:

اکتشافات ژئوفیزیک هوایی اصفهان 
محدود است  

گفت و گو 

رییس کل دادگستری استان اصفهان 
گفـت: امـروز در عرصه هـای مختلف 
از جملـه مبـارزه با فسـاد و شکسـتن 
گـردن غارتگـران و بدخواهـان نظام و 
برقـراری عدالـت قضایـی و اجتماعی، 
مسائل سیاسـی، فرهنگی، دیپلماسی 
و اقتصـادی، خرمشـهرها در پیـش رو 

داریـم.
بـه گـزارش ایرنـا، حجت االسـام 
والمسلمین اسـداله جعفری، در آیین 
گرامیداشـت سـالروز آزادی خرمشهر 
در دادگسـتری کل اسـتان افـزود: 
نظـام جمهوری اسـامی ایـران از بدو 
شـکل گیری، پیـروزی و تثبیـت خود 
تا به امروز فـراز و نشـیب، ناهمواری و 
چالش های زیادی را از سـوی معاندان 
داخلـی و خارجـی بـه سـردمداری 
اسـتکبار جهانی پشـت سـر نهاده که 
یکـی از آنها جنـگ تحمیلـی و دوران 

دفـاع مقدس اسـت.
وی اظهار داشـت: دوران دفاع مقدس 
به فرمـوده رهبر معظم انقـاب دارای 
ذخایـر تمام ناشـدنی برای ملت اسـت 
و رمـز بقـا، عـزت، اقتـدار، پایـداری و 
مانـدگاری نظـام جمهـوری بواسـطه 

وجـود الگوی دفـاع مقدس اسـت.
رییس کل دادگسـتری اصفهان افزود: 
با الهـام از قرآن کریـم و اطاعت پذیری 
و بکارگیـری باورهـا، اعتقـادات و الگو 
قـرار دادن فرهنـگ دوران مقـدس 
می تـوان در مقابـل تمـام بحران هـا، 
ناهنجاری هـا و مشـکات اقتصـادی، 
فرهنگی و سیاسـی ایسـتاد و کشـتی 
انقاب را به سـر منزل مقصود رسـاند.

وی بـا اشـاره بـه عظمـت و شـکوه 
در  اسـام  رزمنـدگان  پیـروزی 
فتـح خرمشـهر تصریـح کـرد: فتـح 
61 محصـول  خرمشـهر در سـال 
هماهنگـی، همدلـی، ایمـان بـه خدا 
و اطاعت پذیـری سـرداران شـهید 
احمـد کاظمـی، خـرازی، قربانی هـا و 
فرماندهـان و نیروهـای ُمخلص ارتش 
قهرمـان در میـدان نبـرد نابرابـر بـا 

دشـمن بـود.
حجت االسـام جعفـری یـادآور شـد: 
فتخ خرمشـهر به جهانیـان ثابت کرد 
کـه چگونـه بـا باورهـا و ارزش هـای 
واالی دینـی و انسـانی می تـوان فاتح 
را  غیرممکن هـا  و  میدان هـا شـد 

ممکـن کـرد.
وی با گرامیداشـت یاد و خاطره شهدا 
خاطرنشـان کـرد: شـهدا، جانبـازان و 
ایثارگران بزرگترین ذخیره و سـرمایه 
ملـت و نظـام محسـوب می شـوند و 
بـا مـدد از ایـن سـرمایه ها و تأسـی 
از ایـن الگوهـای مانـدگار و ذخایـر 
ارزشـمند معنـوی می تـوان در حـل 
مشـکات کنونی کشـور مانند دوران 
دفاع مقدس بـه پیروزی و قلـه افتخار 

رسـید.
در ایـن آییـن کـه بـا حضـور جمعـی 
عملیـات  شـهدای  خانـواده  از 
بیت المقـدس شـاغل در دادگسـتری 
و بصورت همزمان و برخط در سراسـر 
حوزه هایـی قضایـی اسـتان برگـزار 
شـد، سـردار حاج مرتضـی قربانـی از 
پیشکسـوتان دوران دفـاع مقـدس به 
سـخنرانی و روایتگری پرداخـت و در 
پایـان از خانـواده شـهدا تجلیل شـد.

خرمشـهر پـس از 5۷5 روز اشـغال و 
پـس از 35 روز مقاومـت، روز چهـارم 
آبـان 135۹ توسـط رژیـم تـا دنـدان 
مسـلح بعثـی عـراق، اشـغال و در 
روز سـوم خـرداد 1361 در عملیـات 

بیت المقـدس آزاد شـد.
اسـتان اصفهـان در دفـاع مقـدس 
افـزون بـر 23 هـزار شـهید تقدیـم 

انقـاب اسـامی کـرده اسـت.

امروزه در مبارزه با فساد 
خرمشهرها پیش روست

رییس کل دادگستری اصفهان:

خبر روز
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع استان اصفهان گفت: این خطه 
تاریخی دارای هزار و 800 »سایت موزه« و 1۷ موزه است اما به دلیل نبود 
موزه استاندارد و غنی هنوز نتوانسته به محلی برای جذب گردشگر و درآمد از 
این مسیر تبدیل شود. علیرضا ایزدی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان 
اینکه منظور از سایت موزه، فضای بناهای تاریخی مثل چهل ستون و آثار 
باستانی است افزود: در هیچ از سایت موزه ها امکان نصب ویترین و به نمایش 

گذاشتن اشیای تاریخی فراهم نیست.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع استان اصفهان گفت: بالغ بر 

6 هزار شیء تاریخی کشف شده از نقاط مختلف اصفهان از جمله تپه اشرف 
در اختیار میراث فرهنگی است که بعلت نبود موزه و فضای مناسب امکان به 

نمایش در آمدن آن برای عموم وجود ندارد.
وی گفت: از 1۷ باب موزه در اصفهان هشت موزه دولتی است و مابقی در 
اختیار بخش خصوصی قرار دارد که فضای کافی برای ارائه اشیای تاریخی 
و قیمتی ندارند و ضرورت ایجاد یک موزه در خور و شان این خطه احساس 
می شود. ایزدی با بیان اینکه کارخانه ریسباف ظرفیت خوبی برای تبدیل 
به ساختار موزه استاندارد و قابل قبول دارد: تاکنون هماهنگی و اقدام بین 

بخشی در این زمینه انجام نشده است.
وی تصریح کرد: در ایران نیز تنها موزه های »ایران باستان« در تهران و 

»خراسان رضوی« در حد استاندارد و قابل قبول موجود است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع استان اصفهان تاکید کرد: 
الزم است که موزه مادر قدرتمند دولتی در شهرهای تاریخی شکل بگیرد و به 
عنوان مثال با الگو گیری از شهر موزه ای همچون آتن در ایران، زمینه ایجاد 
فضای ورک شاپی فراهم شود و راهی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و تقویت 

گردشگری شکل بگیرد. 

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان 
مطرح کرد:

توسعه صنعت 
گردشگری در اصفهان 
مستلزم احداث موزه 

استاندارد
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 بهادر شکری ساز  خبر منتشره بسیار ترسناک 
و دردناک است اماع جیب هرگز. چرا؟ چون در این 
شرایط بدیهی است هر کشوری روالی پیشه کند تا از 
بحران های موجود به نفع منافع ملی خودش سود ببرد. 
حاال در تازه ترین نسخه این قبیل تصمیم ها گویا هند قرار 
است صادرات گندم را در اوج جنگ اوکراین و روسیه 

ممنوع کند.
این درحالی است که این احتمال وجود دارد که این حرکت 
هند باعث افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش فزاینده 
گرسنگی در کشورهای فقیری شود که به واردات این 

کاال وابسته هستند.
»خبر فوری« هم در این باره در گزارشی می نویسد 
در حالیکه جنگ اوکراین و روسیه باعث آسیب جدی 
به کشورهای وارد کننده گندم و آرد شده و بر اساس 
گزارش سازمان های بین المللی، میزان فقر در بسیاری 
از کشورهای کم درآمد را افزایش داده، حاال خبری دیگر 
منتشر شده که بر اساس تحلیل الجزیره و نیویورک تایمز، 
می تواند منجر به افزایش فقر در جهان شود. این خبر 

مربوط به ممنوعیت صادرات گندم از هندوستان است.
همچنین بر اساس گزارش نیویورک تایمز، هند که دومین 
تولیدکننده بزرگ گندم در جهان است قرار است صادرات 
این کاال را در زمانی که قیمت های باالی مواد غذایی 
به علت جنگ اوکراین و روسیه سیاستمداران را نگران 
کرده، ممنوع کند. این احتمال وجود دارد که این حرکت 
هند باعث افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش فزاینده 
گرسنگی در کشورهای فقیری شود که به واردات این 

کاال وابسته هستند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، هند حدود 10 درصد 
از ذخایر غالت جهان را )بر اساس داده های وزارت 
کشاورزی ایاالت متحده( در اختیار دارد که با صادرات 
آن می تواند کمبود این ماده را در بسیاری از کشورها 
جبران کند. بر اساس گزارش ها، برای ماه ها، هند به عنوان 
کشوری شناخته می شد که می تواند به جبران کمبود 
عرضه جهانی غالت )به علت جنگ اوکراین( کمک کند 
اما حاال سیاستمداران هندی از تداوم و طوالنی شدن 
جنگ و ایجاد بحران غالت و گندم در دنیا ترسیده اند و 

می خواهند گندم خود را نگه دارند.
همچنین، بر اساس گزارش نیویورک تایمز، آغاز موج 
گرما در هند و افزایش دما در فصل برداشت گندم و 
احتمال آسیب دیدن برخی از مزارع، در این تصمیم دولت 
و نگرانی اش از کمبود گندم در خود هندوستان نقش داشته 
و این کشور را بر آن داشته که چنین تصمیمی بگیرد. بر 

اساس اعالم سازمان تجارت خارجی هند، مقامات این 
کشور به دلیل ترس از به خطر افتادن امنیت غذایی خود، 

صادرات گندم را از روز شنبه ممنوع کردند.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا )یکی از آژانس های 
سازمان ملل متحد( ممکن است 47 میلیون نفر دیگر از 
مردم دنیا به جمع گرسنگان اضافه شوند و در مسیر سختی 
قرار بگیرند. این در حالی است که اثرات جنگ اوکراین 
پی در پی به بحران فعلی اضافه می شود و باعث باالرفتن 

عجیب قیمت مواد غذایی و به خصوص غالت می گردد.
اقدام هند در حالی رخ داده که این کشور چندی پیش به 
مقامات بین المللی اطمینان داده بود که مرزهای خود را 
به روی خریداران گندم باز می کند و اجازه نمی دهد وقوع 
جنگ بین روسیه و اوکراین باعث به هم خوردن بازار 

غالت و گندم جهانی و پاره شدن افسار قیمت ها شود.
اگرچه هند قول داده به کشورهایی که با کمبود شدید 

گندم روبه رو بوده و به عبارتی خطر قحطی آنها را تهدید 
می کند، گندم بفروشد اما مشخص است که تصمیم هند 
باعث ایجاد یک بحران در دنیا می شود. بر اساس گزارش 
الجزیره، کشورهایی همانند سریالنکا و بنگالدش و 
نپال از جمله مشتریان اصلی گندم هند هستند و افزایش 
احتمالی قیمت گندم و کاهش میزان صادرات آن )در 
صورت موافقت هند به انجام این کار( آسیب شدیدی 
به اقتصاد نسبتًا ضعیف این کشورها خواهد زد و تعداد 

گرسنگان را در این کشور افزایش خواهد داد.
بر اساس گزارش آسوشیتد پرس و به نقل از الجزیره، قبل 
از جنگ اوکراین و روسیه، کیف و مسکو یک سوم صادرات 
جهانی گندم و جو را به خود اختصاص می دادند، در حالی 
که صادرات اوکراین پس از عملیات نظامی روسیه در 24 
فوریه و به دنبال بسته شدن بنادر و تخریب زیرساخت های 
غیرنظامی و مزارع غالت، کاهش قابل توجهی پیدا کرد. 
روسیه نیز با تحریم کشورهای غربی و سازمان ملل مواجه 
شد و همین عامل، عرضه غالت به بازارهای جهانی 
را کاهش داد. بر اساس گزارش الجزیره، مصر یکی از 
بزرگترین واردکنندگان گندم است که نوسانات بازار 
غالت بر روی اقتصاد این کشور و افزایش تعداد گرسنگان 
آن تأثیر گذاشته است. در این رابطه، علی مصیلحی، وزیر 
تجارت مصر روز یکشنبه گفت که تصمیم هند برای 
ممنوعیت صادرات گندم در مورد برخی از دولت ها از جمله 
دولت قاهره اعمال نمی شود. وی افزود: در حال مذاکره با 
هند، استرالیا، قزاقستان و فرانسه برای انعقاد قراردادهای 

خرید مستقیم تجارت گندم هستیم.
کارشناس اقتصاد بین الملل

ممنوعیت صادرات گندم به جهان!

هند؛ یک تصمیم ترسناک

یلدا توکلی  طبق آمارها از ابتدای 
فصل خرید تاکنون بیش از یک 
از  ۹00 هزارتن گندم  میلیون و 
کشاورزان خریداری شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نزدیک 1۵ تا 20 درصد افزایش خرید 
را نشان می دهد. بر اساس آمارهای 
 10 با صادرات  اوکراین  موجود 
میلیون تن گندم، 10 درصد صادرات 
گندم جهان را بر عهده دارد و پنجمین 
صادرکننده بزرگ گندم جهان است. 
البته سازمان بین المللی فائو از نصف 
شدن تولید گندم اوکراین در سال 
جاری خبر داده است با این وجود به 
نظر می رسد که قرار است افزایش 
قیمت بسیاری از مواد غذایی را در 

جهان شاهد باشیم.
• بیشترین وابستگی به گندم 

وارداتی از اوکراین و روسیه
چنانچه می دانیم روسیه و اوکراین 
بازیگران مهمی در بازار جهانی غالت 
هستند و جنگ بین دو کشور عامل 
مهمی در رشد قیمت های جهانی 
غذا بوده است به ویژه گندم، ذرت و 
دانه های روغنی. این افزایش در حالی 
رخ داده است که پس از کاهش شیوع 
کرونا نیز تقاضا برای این محصوالت 
و هزینه های تولید آن ها افزایش 

یافته بود.
شاخص قیمت مواد غذایی فائو در 
مارس سال 2022 به 1۶0 واحد 
رسیده است که باالترین رقم این 
شاخص از سال معرفی آن یعنی از 
سال 1۹۹0 است. این شاخص البته 
در آوریل به 1۵۸.2 واحد کاهش 
یافت که نشان دهنده کاهش 0.۸ 
درصدی نسبت به ماه مارس است. با 
این حال قیمت گندم در بازار جهانی 
همچنان رو به رشد است و انتظار 
می رود روند صعودی این غله مهم 
در ماه های آینده نیز ادامه پیدا کند. بر 
اساس برآورد فائو در میان کشورهای 
جهان اریتره بیشترین وابستگی به 
گندم وارداتی از اوکراین و روسیه 
را دارد. این کشور 100 درصد گندم 
وارداتی خود را از این دو کشور تأمین 
می کند. ارمنستان با ۹۹ درصد و 
مغولستان با ۹۸ درصد به ترتیب در 
رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار 
دارند. ایران نیز حدود ۳7 درصد از 
گندم وارداتی خود در سال 2021 را از 
روسیه و اوکراین تأمین کرده است. 
روسیه در این بین سهم زیادی داشته 
است. از این ۳7 درصد ۳2 درصد از 

روسیه تأمین شده و ۵ درصد مربوط 
به بازار اوکراین بوده است. ایران 
از نظر وابستگی به گندم روسیه و 
اوکراین در جایگاه ۳۳ جهان قرار 
داشته است. یعنی ۳2 کشور جهان 
بیشتر از ایران برای تأمین گندم 
وارداتی خود به روسیه و اوکراین 
متکی بوده اند. همچنین روسیه و 
اوکراین سهم مهمتری در صادرات 
جهانی روغن آفتابگردان دارند. این 
دو کشور مجموعاً 77 درصد صادرات 
جهانی روغن آفتابگردان در سال 
گذشته را به خود اختصاص دادند. 
سهم روسیه از این رقم 47 درصد و 

اوکراین ۳0 درصد بوده است.
واسطه گری  و  داللی   •

بین المللی
عطاءاله هاشمی رئیس بنیاد ملی 
گندمکاران ایران است. وی اذعان 
داشت: اکنون به واسطه خشکسالی 
ها در دنیا تولید گندم روند کاهشی 
دارد بنابراین برخی کشورها هستند 
که به دلیل این وضعیت آشفته بازار، 
بین المللی  واسطه گری  و  داللی 
می کنند و جنس را گران می کنند یا 
گروکشی انجام می دهند؛ بنابراین 
ایران به دلیل تحریم ها در بحث 
چالش  با  می تواند  گندم  تأمین 
روبرو شود. وی ادامه داد: مقایسه 
تولید گندم اوکراین با تولید کل 
جهان مقایسه اشتباهی است زیرا 
برخی کشورهای تولیدکننده گندم، 
خودشان واردکننده هم هستند و 
گندم  تولیدکننده  برخی کشورها 

هستند اما صادرات انجام نمی دهند. 
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران 
اظهار داشت: تنها برخی کشورها 
در دنیا هستند که عالوه بر تأمین 
نیاز خودشان گندم به دنیا صادر 
می کنند که اوکراین و روسیه یکی 
از مهمترین کشورهای صادرکننده 
به شمار می روند. هاشمی، قاچاق 
را یکی از مشکالت در بخش گندم 
گفت:  و  دانست  کشور  تولیدی 
واقعی کردن قیمت گندم به منظور 
جلوگیری از ورشکستگی کشاورزان، 
ایجاد انگیزه در کشاورزان برای 
این  تولید  در  کشور  خودکفایی 
محصول، بی نیازی کشور به واردات 
و تأمین امنیت غذایی مردم است 
و تأثیر چندانی روی قاچاق ندارد 
اما می تواند این مهم را کنترل کند. 
وی اضافه کرد: درواقع گندم قاچاق 
نمی شود بلکه فراورده های تولیدشده 
از گندم یارانه ای تاکنون به صورت 
قاچاق از کشور خارج می شد که با 
اصالح قیمت ها این موضوع کمتر 
ملی  بنیاد  رئیس  می افتد.  اتفاق 
گندمکاران ایران با بیان اینکه بخش 
عمده واردات گندم ایران از روسیه 
و اوکراین بوده است، گفت: سال 
گذشته 20 درصد گندم وارداتی از 
اوکراین صورت گرفته است بنابراین 
جنگ این دو کشور تأثیر بسزایی در 
اختالل در تأمین این محصول در دنیا 

و متعاقباً ایران دارد.
• 53 کشور جهان و بحران 

تأمین غذا

سازمان  مدیرکل  دونگیو  چو 
خواروبار و کشاورزی ملل متحد 
)فائو( است وی نیز معتقد است که 
بر اساس ارزیابی های انجام گرفته 
در سال 2021 حدود 1۹۳ میلیون 
نفر مجموعًا در ۵۳ کشور جهان با 
"بحران" تأمین غذا یا بدتر از بحران 
مواجه بوده اند. ۵70 هزار نفر از این 
افراد در وضعیت فاجعه بار غذایی 
قرار داشته و ۳۹.2 میلیون نفر در ۳۶ 
کشور با وضعیت اضطراری غذایی 
مواجه بوده اند. همچنین 1۳۳.1 
میلیون نفر در 41 کشور دچار بحران 
غذایی بوده اند. 2۳۶.2 میلیون نفر 
نیز در 41 کشور با استرس غذایی 
مواجه بوده اند. مدیرکل فائو با تشریح 
وضعیت امنیت غذایی جهانی در 
سایه جنگ اوکراین پیش بینی کرد 
قیمت مواد غذایی در جهان طی 
ماه های آینده روندی صعودی را 
طی کند، به جنگ اوکراین اشاره 
کرد و گفت این جنگ از سه جهت 
امنیت غذایی جهان را تهدید می کند. 
از یک جهت، شاهد اثرات مستقیم 
درگیری ها بر کشاورزی و تولید غذای 
جهان هستیم، از سوی دیگر این 
جنگ بر فاکتورها و عوامل کالن 
تأثیر می گذارد و از جهت سوم، شاهد 
بشردوستانه  مخاطرات  افزایش 

هستیم.
• کشورها باید به دنبال منابع 

جدید بگردند
برخی  فائو،  مدیرعامل  گفته  به 
و  مصر  و  ترکیه  مثل  کشورها 

کشورهای  از  تعدادی  همچنین 
زیرصحرا مثل اریتره، سومالی، کنگو 
و نامیبیا وابستگی شدیدی به واردات 
گندم از خارج دارند. این کشورها باید 
به دنبال منابع جدید بگردند که کار 
مشکلی است و حداقل در شش ماه 
آینده دچار چالش خواهند بود. وی 
افزود: وضعیت تجارت جهانی ذرت 
بدتر از گندم خواهد بود. پیش بینی 
می شود تجارت این محصول در 
سال جاری ۸ میلیون تن کاهش 
یابد. این در حالی است که قیمت 
ذرت صادراتی در ماه مارس به 
باالترین رقم از سال 1۹۹0 رسیده 
است. صادرات ذرت اوکراین به طور 
ناگهانی متوقف شده است. انتظار 
می رود تولید امسال ذرت اوکراین 
هم کاهش یابد که این مسئله به 
همراه مختل شدن خطوط صادرات 
بر  تولید  هزینه های  افزایش  و 
قیمت های جهانی طی ماه های آینده 
خواهد دمید. مدیرکل فائو سپس 
به بحران کمبود کود شیمیایی در 
جهان اشاره کرد و گفت قیمت این 
محصول در بازارهای جهانی افزایش 
شدید داشته و دسترسی کشاورزان به 
آن کاهش یافته است. کشورهای 
مثل  غالتی  بزرگ  صادرکننده 
برزیل، آرژانتین و بنگالدش از 20 
تا 70 درصد به کودشیمیایی وارداتی 
از روسیه وابسته هستند. وی تاکید 
کرد باید کود مورد نیاز تولیدکنندگان 
مهم غالت را تأمین کنیم تا مشکلی 

در تولید جهانی غالت ایجاد نشود.
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مدیـر کل تبلیغات اسـالمی اصفهان گفـت: حدود پنج هـزار هیـات مذهبی در 
مراسـم مختلف بویژه ایـام محـرم و صفر در این اسـتان فعال هسـتند.

حجت االسـالم والمسـلمین مهدی فوقی در گفت و گـو با در حاشـیه برگزاری 
ششـمین دوره انتخابات شـورای هیات های مذهبی در محل اداره کل تبلیغات 
اسـالمی اصفهان اظهار داشـت: ۳۶1 داوطلب در انتخابـات هیات های مذهبی 

این اسـتان ثبت نـام کردند.
وی با بیان اینکـه این انتخابات همزمان با سراسـر کشـور برگزاری می شـود تا 
اعضای این شـوراها انتخاب شـوند، ادامـه داد: انتخابات هیات هـای مذهبی در 

این اسـتان در 2۹ شـعبه اخذ رأی برگزار شد.
مدیـر کل تبلیغـات اسـالمی اسـتان اصفهـان اظهار داشـت: شهرسـتان های 
کوچـک بایـد پنـج عضـو، شهرسـتان های بـزرگ هفت عضـو و شهرسـتان 

اصفهـان نیـز ۹ عضـو شـورا را انتخـاب کنند.
وی با بیـان اینکـه انتخابـات امـروز پرشـور و بـا قانونمـداری، انسـجام و نظم 
خاصی برگـزار شـد ابـراز امیـدواری کرد کـه هیـات هـای مذهبی بـه ارتقای 
سـطح فرهنگـی جامعه و انسـجام بیـن هیـات های شهرسـتانی توجـه جدی 

داشـته باشند.

رییـس اداره تبلیغـات اسـالمی شهرسـتان مبارکـه نیـزدر گفـت و گو بـا ایرنا 
خاطرنشـان کـرد: 1۳۵ هیـات مذهبـی در ایـن شهرسـتان فعالیـت دارنـد و 

نامزدهـای ایـن انتخابـات 1۶ نفـر هسـتند.
حجت االسـالم و المسـلمین محمد مرادی با اشـاره به اینکـه 14 مـرد و 2 زن 
در این انتخابـات ثبت نـام کردند، افـزود: شـوراهای هیات هـای مذهبی حلقه 

وصل بـا حاکمیت هسـتند.
وی تصریح کرد: این شـوراها باعث تسـهیل امور تشـکل های مذهبی، تقویت 

فکری مناسـب و ترویج مقدمات دوری از انحرافات و خرافات می شـوند.

پنج هزار هیات 
مذهبی در استان 
اصفهان فعال است

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان:

خبر

ISFAHAN
N E W S

روزنامه الکترونیکی »رأی الیوم«:

 جنگ اوکراین
خزانه روسیه را پر کرد

در شـکایت نخسـت از دو غول فسـت فود این کشـور یعنی »مکدونالدز« 
و »وندیـز« آن هـا به پخـش آگهی های گمـراه کننـده و فریت مشـتریان 
در آگهی هـای تبلیغاتـی خـود متهم شـده اند. در این شـکایت گفته شـده 
این دو شـرکت در تبلیغات خود حجم سـاندویچ های همبرگـر را بزرگتر از 
حجم واقعی نشـان می دهند و به این وسـیله، مشـتریان را گـول می زنند.

مکدونالدز، برگرکینگ و وندیز به ترتیب سـه رسـتوران زنجیـره ای بزرگ 
فسـت فود همبرگر در آمریکا هسـتند.

در ایـن شـکایت، ایـن دو رسـتوران زنجیـره ای بـه انجـام »فعالیت های 
تجـاری غیرعادالنـه« و »گمراه کننده« متهم شـده اند. شـاکی خواسـتار 
محکومیت این دو شـرکت فسـت فودی بـه پرداخت غرامـت ۵0 میلیون 
دالری به او و دیگر مشـتریانی شده اسـت که در این شـکایت نامه، فریب 
خوردگان تبلیغات توصیف شـده اند. هنوز این دو شـرکت به این شـکایت 

واکنـش نشـان نداده اند.
در ایـن شـکایت بـه متـن تعـدادی زیـادی از گالیه هـا در شـبکه های 
اجتماعی از کوچک بودن حجم سـاندویچ همبرگر این دو شرکت برخالف 

آنچـه در تبلیغات آمده اشـاره شـده اسـت.
شـاکی این پرونده همان کسـی اسـت که قبل از این از دیگر غول فسـت 

فود یعنی »برگرکینگ« هم شـکایت کـرده بود.
گفته شـده تعداد زیـادی از مشـتریان بـه دلیل مشـابه، ناراضی هسـتند و 

شـکایت نامـه را امضـا کرده اند.
این شـکایت می گوید تبلیغات شـرکت برگـر کینگ »ناعادالنه« اسـت و 
به مصرف کننـدگان، به لحـاظ مالی، ضرر مـی زند زیرا آنهـا حجم غذایی 
را در برابـر قیمت مشـخص دریافت می کنند که بسـیار کمتـر از آن چیزی 

اسـت که وعده داده شـده است.
در شـکایت از برگرکینـگ اضافه شـده: ایـن اقدامـات به ویژه هـم اکنون 
نگران کننده اسـت زیرا تورم و قیمت غذا و گوشـت بسـیار افزایش یافته و 
بسـیاری از مصرف کنندگان به ویژه افراد دارای درآمد پایین از مشـکالت 

مالـی رنـج می برند.
در شـکایت علیه مکدونالدز و وندیز تاکید شـده همبرگری کـه در تبلیغات 
نشـان داده می شـود حداقـل 1۵ درصـد بزرگتر از حجـم همبرگـر واقعی 
اسـت. یکی از منتقدان که نامش در این شـکایت نامش آمده اسـت گفت 
شـکل یکی از انواع همبرگـری که رسـتوران زنجیره ای وندیز می فروشـد 
در تبلیغـات و واقعیـت متفـاوت اسـت. یکـی دیگـر امضـا کننـدگان این 
شـکایت هم گفته اسـت: همبرگـر کوچـک اسـت. »مـارک بارثولومیو« 
اسـتاد حقـوق در دانشـگاه بوفالـو نیویـورک در ایـن بـاره گفـت بـه نظر 
می رسـد چنیـن اسـتدالل ها و نظراتی بـرای پیـروزی در این شـکایت در 
دادگاه امریکا کافی نباشـد. او ادامـه داد دادگاه به دنبال دلیل و مسـتنداتی 
خواهد بود که نشـان دهد مشـتریان واقعـاً فریـب خورده انـد و تبلیغات در 
تصمیم گیـری آنها بـرای خرید از ایـن رسـتوران ها تاثیرگذار بوده اسـت.

وی افـزود: اثبات ایـن دو موضوع برای شـکایت کنندگان بسـیار سـخت 
اسـت. شـرکت های فسـت فود خواهند گفت مردم درصدی از مبالغه را در 
تبلیغات انتظار دارنـد و پیش بینی می کنند. این اسـتاد حقـوق توضیح داد: 
فکر می کنم آنچه شـکایت کنندگان واقعـًا می خواهند کسـب یک توافق 
خـارج از دادگاه بـا شـرکت های فسـت فـود اسـت. داسـتان بـه محاکمه 
کامـل نمی کشـد. قبـل از ایـن در سـال 2010 در بریتانیـا، سـازمان های 
ناظر، بـا پذیرش شـکایتی درباره اینکه حجم یک سـاندویچ مـرغ در یکی 
از تبلیغات برگرکینـگ، بسـیار بزرگتر از حجـم واقعی آن اسـت این تبلیغ 

را ممنـوع کردند.
خانـم دیبـورا گرهـارد اسـتاد حقـوق بیـن الملـل در دانشـگاه کارولینای 
شـمالی امریکا هم گفـت: ایـن نـوع از شـکایت ها و پرونده هـا در آمریکا، 
متداول نیسـتند. در بسـیاری از مـوارد شـکایت ها و نزاع ها بر سـر تبلیغات 
میان رقبا در می گیـرد و در آرامش از طریق سـازمان های ناظـر یا میانجی 

حـل و فصل می شـوند.

از سه رستوران زنجیره ای فست فود در آمریکا شکایت 
شده که چرا اندازه همبرگرها در تبلیغات، بزرگ تر از 
اندازه واقعی آنهاست؟ به گزارش عصرایران، دلیل 
شکایت »آگهی های گمراه کننده درباره اندازه همبرگر« 
اعالم شده است. دفتر وکالت متعلق به یک امریکایی 
به نام »جاستین شیمینتی« ساکن نیویورک آمریکا این 

شکایت را تنظیم کرده است.

گزارش

شکایت از »مکدونالدز« و »برگرکینگ«:

 اندازه همبرگر کوچکتر
از تبلیغات است

آمارها نشان می دهند ورودی ارز به خزانه 
بانک مرکزی روسیه از زمان جنگ اوکراین 
بیشتر شده است. به گزارش تحریریه روزنامه 
الکترونیکی »رأی الیوم« در گزارش خود 
نوشت، در شرایطی که ارزش بسیاری از 
ارزهای کشورهای غربی و دالر آمریکا در حال 
کاسته شدن است »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهوری روسیه افتخار می کند که ارزش 
روبل روسیه به طور مداوم در حال افزایش 
است و ارزش آن در بورس جهانی به حدود ۶2 

روبل در مقابل دالر رسیده است.
افزایش ارزش روبل در شرایطی است که 
روسیه با تحریم های اقتصادی سختی دست و 
پنچه نرم می کند و هزینه های جنگ اوکراین 
هم سنگین است. خبرگزاری »بلومبرگ« 
آمریکا هم گزارشی را درباره علت افزایش 
قیمت روبل منتشر کرد. این گزارش به نقل 
از آژانس بین المللی انرژی نوشت به دلیل 
افزایش ۵0 درصدی قیمت نفت از اوایل سال 
2022 درآمدهای روسیه از طریق صادرات 
نفت و گاز هر ماه حدود 20 میلیارد دالر افزایش 

یافته است.
طبق این گزارش، روسیه روزانه ۸ میلیون 
بشکه نفت صادر می کند که 20 درصد از این 
مقدار به کشورهای اروپایی صادر می شود. این 
کشور ساالنه حدود 1۵۵ میلیارد متر مکعب 
گاز هم به اتحادیه اروپا صادر می کند که این 
مقدار حدود 4۵ درصد از نیازهای اتحادیه اروپا 
را تأمین می کند. از این رو آمارها نشان می دهند 
خزانه روسیه از حمله نیروهای این کشور به 

اوکراین سود بیشتری را برده است.
گزارش روزنامه رأی الیوم افزود: آشکار است 
که تحریم های سختی که »جو بایدن« رئیس 
جمهوری آمریکا علیه روسیه اعمال کرده است 
نتایج معکوسی به دنبال داشته و این تحریم ها 
نتوانست اقتصاد روسیه را در شرایط بحرانی 
قرار دهد. افزون بر این، تحریم های ضد روسی، 
شکافی را در میان کشورهای اتحادیه اروپا 
ایجاد کرده است زیرا برخی کشورها از جمله 
مجارستان، بلغارستان و آلمان مخالف این 
تحریم ها هستند. کمیسیون اروپایی برای مهار 
این شکاف ها و همچنین برای حفظ آبروی 
آمریکا پیشنهاد داده است که به تدریج نفت 
و گاز روسیه تحریم شود و کشورهای اروپایی 
از طریق اکتشاف چاه های جدید نفت و گاز در 
دریای شمال و یا از طریق تولید گاز از طریق 
پسماند مواد غذایی و افزایش مقدار تولید به 
اندازه 1۸ میلیارد متر مکعب در سال به فکر 
جایگزینی برای نفت و گاز روسیه باشند. اما 
این پیشنهادها جنبه عملی به خود نخواهد 
گرفت و نمی تواند نیاز 20 درصدی اروپا به 
منابع گازی روسیه را پوشش دهد. این روزنامه 
در بخش پایانی گزارش خود آورد: با توجه به 
مطالبی که گفته شد نتیجه می گیریم که پوتین 
برای مقابله با تحریم ها و کاهش پیامدهای 
آنها به پایین ترین سطح خود، از قبل خوب 

آماده شده بود.

خواب پوتین؛ کابوس جهانی
قیمت مواد غذایی درجهان ظرف چند ماه آینده جدی تر روند صعودی خواهد گرفت!



  دکتر زهره ریسمان باف   تحقیقات نشان می دهد 
وقتی فروشنده نخستین پیشنهاد را مطرح می کند، قیمت 
نهایی معموالً باالتر از وقتی خواهد شد که خریدار نخستین 
پیشنهاد قیمت را ارائه می دهد. نخستین پیشنهاد خریدار 
معمواًل کم است و این باعث می شود لنگر پایین تر قرار 

بگیرد.
حتماً برای تـان پیش آمده اسـت کـه صددرصد مطمئن 
بوده ایـد بهترین تصمیم ممکـن را گرفته ایـد؛ ولی وقتی 
بعـد از گذشـت مدتـی بـه آن فکـر کرده ایـد بـا خودتان 
گفته اید چـه تصمیم احمقانـه ای بـود! چه اتفاقـی افتاد؟

اصاًل چرا افـراد باهوش تصمیم هـای احمقانه می گیرند؟ 
خـب مـا انسـان هسـتیم. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
مصرف کننده هـا همیشـه هـم منطقـی نیسـتند. از این 
رو بازارهـا همیشـه رونـدی منطقـی طـی نمی کننـد؛ 
و همچنیـن بعضـی آقایـان مسـن فکـر می کننـد اگـر 
دو دکمـه باالیـی پیراهن شـان را نبندنـد، خوش تیـپ 

می شـوند!
اما اگر مـا بخواهیم همیشـه بهترین تصمیـم را بگیریم، 
به ویـژه وقتـی انتخابـی که قـرار اسـت بکنیـم، اهمیت 
زیـادی دارد، باید مراقب باشـیم در دام هـای ذهنی ای که 

در ادامـه گفته می شـود، گرفتار نشـویم.

۱. اجتناب از شکست )یا زیان گریزی(
همه مـا بیش تـر ترجیـح می دهیـم از شکسـت اجتناب 
کنیم تـا اینکه بـه موفقیت برسـیم. اگر بخواهم سـاده تر 
بگویـم، احتمـااًل سـعی می کنیـم ۱ میلیون تومـان خود 
را از دسـت ندهیم، تـا اینکه بخواهیـم ۱ میلیـون تومان 

به دسـت بیاوریـم.
تا چـه زمانـی می خواهیـم به جای رسـیدن بـه موفقیت، 
فقـط از شکسـت اجتنـاب کنیـم؟ تحقیقـی از دانیـل 
کانمـن )Daniel Kahneman( نویسـنده کتـاب 
خـوِب »فکرکـردن، سـریع و آهسـته« نشـان می دهـد 
از منظـر روان شـناختی، شکسـت ها دوبرابـر اثرگذارتر از 
موفقیت ها هسـتند. به قـول معروف، سـیلی نقـد بهتر از 

حلوای نسـیه اسـت.
شکسـت  اسـت.  درک شـدنی  سـوگیری  ایـن 
یعنـی ازدسـت دادن چیـزی کـه واقعـاً وجـود دارد؛ امـا 
به دسـت نیاوردن موفقیـت، یعنـی ازدسـت دادن چیـزی 
به صـورت نظـری، نـه عملـی. اگـر فرصتـی برای مـان 
پیش بیاید کـه ۱۰۰ هـزار تومـان به دسـت بیاوریـم، اما 
از ایـن فرصـت اسـتفاده نکنیم، بـد اسـت؛ اما اگـر ۱۰۰ 
هزار تومان داشـته باشـیم و آن را از دسـت بدهیم، خیلی 

خیلـی بـد اسـت!
مشـکِل اجتناب از شکست این اسـت که به پیشامدهای 
جاری می پردازیـم؛ مثاًل تصمیم می گیریم در همایشـی 
شـرکت نکنیم، چون نمی خواهیـم یک سـاعت از وقت 
خود را از دسـت بدهیم؛ اما اگـر در این همایش، شـریک 
مناسـبی بـرای سـرمایه گـذاری مشـترک پیـدا کنیـم، 
چطور؟ یا مثاًل بـه این نتیجه می رسـیم که الزم نیسـت 
بیسـت میلیون تومان دیگر روی کسـب وکارمان سرمایه 
گـذاری کنیم، چـون می ترسـیم پـول خـود را از دسـت 
بدهیـم؛ اما اگـر این پـول موقعیتـی فراهم کنـد که خط 
تولیـدی ایجاد کنیـم و آن خط تولیـد، منبـع درآمد جدید 

فوق العـاده ای باشـد، چطور؟
مهم، ارزش گذاری درسـِت این شکسـت احتمالی است. 
اغلب اوقـات آنچه از دسـت خواهیـم داد، آن قـدر هم که 

در ذهن مان اسـت، ارزشـمند نیست.
بیاییـد این طـوری بـه آن فکـر کنیـم: مـا می توانیـم از 
بیش تر شکسـت ها جاِن سـالم به در ببریم؛ اما آیـا روزی 
بـرای انجام نـدادن کارهایی که رسـیدن بـه آرزوهایمان 

را محتمـل می کردند، حسـرت نخواهیـم خورد؟

۲. سوگیری حافظه
دانشـمندان سـوگیری حافظـه را بـا عنـوان »خطـای 

هیوریستیک مغز انسان« می شناسـند. سوگیری حافظه 
می گویـد اگـر چیـزی را به خاطـر می آوریـم، حتمـاً باید 
مهم باشـد یا حداقـل مهم تـر از مطلب دیگری باشـد که 
به سـادگی به خاطـر آورده نمی شـود، این یعنی مـا برای 
اطالعـات تازه تـر، اهمیـت بیش تـری قائـل می شـویم 
و دیدگاه هـا و تصمیم هـای خـود را بـا سـوگیری بـه آن 
چیزی شـکل می دهیم کـه تازه تـر اتفـاق افتاده اسـت.

بـرای مثـال، اگر خبـری دربـاره غرق شـدن یـک جوان 
بخوانیـم، طبیعتـاً بـا خودمـان فکـر می کنیـم تازگی ها 
خیلی از مسـافران شـمال غرق می شـوند؛ حتی اگر طی 
یک سال گذشـته چنین اتفاقی نیفتاده باشـد. در ذهن ما 
این خبر تازه اسـت، پس حتمـاً بایـد روند ثابتی باشـد. یا 
اگر مـدام اخبـار سـوریه را دنبال کنیـم، حتماً بـا خودمان 
می گوییـم در دورانـی زندگـی می کنیـم کـه جنایـت و 
خشـونت به اوج خودش رسـیده اسـت، درحالی که بنا به 
گفته کارشناسـان، عصر مـا صلح آمیزتریـن دوران تاریخ 
بشر است. بخشـی از این مشـکل، در دسترسی بی سابقه 
ما به اطالعـات نهفته اسـت. امـروزه برخالف گذشـته، 
وقتی در آن سـوی دنیـا اتفاقی می افتـد، مـا بالفاصله از 
آن باخبـر می شـویم. این طـوری اسـت که خبر سـرقت 
مسـلحانه از فالن بانک در بهمـان شـهر را می خوانیم و 
سریع سـفری را که قرار بود به همان شـهر داشته باشیم، 
لغو می کنیم! یـا یک نفر از فروشـگاهی بـد می گوید و ما 
هم تصمیـم می گیریـم دیگر پای مـان را آنجـا نگذاریم؛ 
و چه بسـا از فروشـگاه دیگری خریـد می کنیم کـه از آن 

یکـی بدتر اسـت!
مشـکل دیگـری هـم وجـود دارد؛ هرقـدر یـک اتفـاق 
تحریک آمیزتـر و حساسـیت برانگیزتر باشـد، احتمـال 
بیش تـری دارد کـه آن را به خاطـر بسـپاریم و بیش تـر 
ممکن اسـت هنگام تصمیم گیری، اهمیت زیادی برای 
آن قائل شویم. سـوگیری حافظه می گوید: »آن قضیه در 
خاطرم مانده اسـت؛ پس این مسـئله باید درست باشد.« 
امـا آن قضیـه به ایـن معنا نیسـت کـه این مسـئله همه 
واقعیت اسـت یا نشـان دهنده حقیقت بزرگ تری اسـت.

بایـد همیشـه از آنچـه به خاطـر می آوریـم، بـرای انجام 
تحقیـق بیشـتر اسـتفاده کنیـم تـا مطمئن شـویم همه 
آنچـه بایـد، می دانیم، نه فقـط آنچـه به خاطـر می آوریم.

۳. سوگیری بازمانده
سـوگیری بازمانده روی افراد یـا چیزهایی تمرکز می کند 
که از پـس موقعیتی برآمده انـد، اما درعین حـال آنهایی را 
که از پس همـان موقعیـت برنیامده اند نادیـده می گیرد، 

صرفاً بـه این دلیل کـه آنهـا را نمی بیند.
برای مثـال، هـزاران مقالـه دربـاره نیمـه کاره رهاکردن 
دانشـگاه از جانـب بیـل گیتـس و اسـتیو جابـز و بعد هم 
موفقیت شـان در زندگی شغلی و کسـب درآمد افسانه ای 
وجـود دارد. ایـن روند بـرای آنهـا و چند نفر دیگـر جواب 
داده اسـت؛ اما هزاران جـوان دیگری که به امید رسـیدن 
به زندگـی ایـده آل و درآمد نجومـی، درس و دانشـگاه را 
رهـا کرده انـد، چـه؟ آیـا همـه آنهـا موفـق شـده اند؟ نه! 
اما هرگـز مقاله ای دربـاره آنها نوشـته نمی شـود و ما هم 
از اینکـه حـاال چـه می کننـد و سرنوشت شـان چه شـده 

اسـت، چیـزی نمی دانیم.
مقاالتی کـه دربـاره موفقیت های مالی و شـغلی نوشـته 
می شـوند، عموماً آن دسـته از کسـب وکارها و افـرادی را 
که هرگـز در آن مسـیر بـه موفقیـت نرسـیده اند، نادیده 
می گیرنـد و این گونـه، درک مـا را از آن مفهـوم تحریف 
می کننـد. پرفسـور لـری اسـمیت )Larry Smith( از 
دانشـگاه واترلو با اشـاره به داستان اسـتیو جابز می گوید: 
»پـس جـان هنـری و آن ۴۲۰ هـزار نفـر دیگـری کـه 
سـرمایه گذاری کردنـد و شکسـت خوردنـد، چـه؟ ایـن 
نمونه کالسیکی از سـوگیری بازمانده اسـت. ما براساس 
داسـتان آن کسـانی تصمیم می گیریم که موفق شدند و 
راهنمایی آن کسـانی را که شکسـت خوردند، کاًل نادیده 
می گیریـم.« مشـکِل سـوگیری بازمانـده این اسـت که 

واقعاً نشـان نمی دهد فالن اسـتراتژی، تکنیـک یا طرح 
واقعـاً عملـی اسـت یـا نـه و به ویـژه آیـا برای شـخص 
مـا مناسـب اسـت یـا خیـر. هرکسـی کـه مثـل کیمیـا 
علیـزاده تمرین کنـد، لزومـاً در بازی هـای المپیک مدال 
نمی گیـرد. هرکسـی که بـه ُرک وراسـتِی علـی کریمی 

باشـد، لزومـاً مورداقبـال عمومـی قـرار نمی گیرد.
هرگـز نبایـد زندگـی خـود را صرفـاً بـر پایـه برنامـه ای 
برنامه ریـزی کنیـم کـه بـرای دیگـری موفقیت آمیـز 
بوده اسـت. بایـد تـالش کنیم تـا خودمـان، نقـاط قوت 
و ضعف مـان و آنچـه را خوشـحال مان می کنـد، بهتـر 

بشناسـیم.

۴. سوگیری لنگر
تعییـن لنگر در مذاکرات اسـتفاده می شـود؛ چـون ارزش 
یـک پیشـنهاد به شـدت تحت تأثیـر نخسـتین عـدد 
مناسـب یا همان لنگری اسـت کـه سـنگ بنای مذاکره 
را می گـذارد. تحقیقـات نشـان می دهد وقتی فروشـنده 
نخسـتین پیشـنهاد را مطـرح می کنـد، قیمـت نهایـی 
معمـواًل باالتـر از وقتی خواهد شـد که خریدار نخسـتین 
پیشـنهاد قیمـت را ارائـه می دهـد. نخسـتین پیشـنهاد 
خریـدار معمـواًل کم اسـت و ایـن باعـث می شـود لنگر 
پایین تر قـرار بگیـرد؛ مثاًل اگر مـن پیشـنهاد ۲۰ میلیون 
تومان برای خریـد خودروی دسـت دوم شـما بدهم، این 

پیشـنهاِد نخسـت، لنگر محسـوب می شـود.
حاال چـه از این پیشـنهاد خوش تان بیاید و چـه نیاید، این 
می شـود نقطه شـروع ذهنی، حتی اگر پیشـنهاد نخست 
خودتان کـه در ذهـن داشـته اید، ۳۰ میلیون تومـان بوده 

باشـد. در مذاکرات، لنگر مهم اسـت.
لنگرهـا در جاهـای دیگر هم اهمیـت دارند. تصـور کنید 
به فروشـگاه رفته اید. نوشـابه خانـواده را حـراج کرده اند، 
یک تابلـو هـم زده انـد کـه به هـر مشـتری فقـط چهار 
بطری نوشـابه خانواده فروخته می شـود! تحقیقات نشان 
می دهد شـما حتی اگـر در ابتـدا فقط یک بطری نوشـابه 
می خواسـته اید، در چنیـن موقعیتی تمایل پیـدا می کنید 
دو یا سـه بطری بخریـد. یا بـه طرح هـای قیمت گذاری 
فکـر کنیـد: خیلـی از کسـب وکارها خدمـت ویـژه ای با 
قیمت زیـاد پیشـنهاد می کننـد، صرفاً بـه ایـن دلیل که 
سـطح کم هزینه تـر آن خدمـات را خوش قیمت تـر جلوه 
بدهنـد و مثـاًل ما بـا خودمـان فکـر کنیـم: »نـه! امکان 
نـدارد ماهـی ۱۵۰ هـزار تومان صـرف آن کنم؛ امـا ۱۲۵ 
هـزار تومان بـرای ایـن یکی مناسـب به نظر می رسـد.«

لنگرها همه جا اسـتفاده می شوند؛ چون بسـیار تأثیرگذار 
هسـتند. در برخـورد بـا آنها، مهـم این اسـت کـه بدانیم 
چقـدر می خواهیـم بپردازیـم، چـه می خواهیـم بکنیـم 
و واقعـًا چـه می خواهیـم، بعـد هـم محکـم روی آن 
بایستیم؛ سـپس چیزهایی که ممکن اسـت تصمیم ما را 

تحت تأثیـر قـرار دهنـد را فرامـوش کنیم.

۵. سوگیری تأییدی
سـوگیری تأییـدی را می تـوان سـوگیری »مـن خیلـی 
باهوش هسـتم، بگـذار نشـان بدهـم چـرا« هـم نامید. 

سـوگیری تأییـدی تمایل مـا بـه جسـت وجو و یافتن 
اطالعـات بـرای تأییـد آن چیـزی اسـت کـه بـاور 

داریم. این جسـت وجو سـطحی اسـت و ما در این 
سـوگیری از کسـب اطالعاتی که برخالف باور 

ما هسـتند، امتناع می کنیم. بنابرایـن اگر من 
تصور کنم مشـتری ها محصـول جدیدم را 
دوسـت دارند، به بازخوردها از مشـتریانی 
که از تجربه شـان لـذت برده انـد، توجه 
فراوانی خواهم کـرد و اطالعاتی را که 
نشـان می دهنـد بعضـی مشـتریان 
چنـدان رضایـت ندارنـد، نادیـده 

خواهـم گرفت.
مـن فکـر می کنـم محصـول 
موردنظـر عالـی اسـت؛ پـس 

به دنبـال داده هایی خواهم بـود که از این دیـدگاه حمایت 
کننـد و داده هـای دیگـر را نادیـده می گیـرم. سـوگیری 
تأییـدی با شـکل دهی بـه یک فرضیه شـروع می شـود، 
مثل اینکه غرق شـدن در حال افزایش اسـت، مشتری ها 
محصول ما را خیلی دوسـت دارنـد و...، بعد هـم به دنبال 
اطالعاتـی می گردیم که ایـن فرضیه را تأییـد کنند. بدتر 
اینکه، هرقدر فرضیه خود را بیشتر دوسـت داشته باشیم، 
احتمال بیشـتری دارد که به دام سوگیری تأییدی بیفتیم.

بهتریـن راِه اجتنـاب از سـوگیری تأییـدی، نتیجه گیری 
پـس از بررسـی داده هاسـت. بایـد به جـای آنکـه فرض 
کنیم مشـتری ها محصول مـان را خیلـی دوسـت دارند، 
با فکـر بـاز بـا آن برخـورد کنیـم و ببینیم مشـتری های 

دیگـر چـه می گویند.
این طـوری سـوگیر نخواهیـم شـد. این طـوری خواهیم 
دانسـت و بعـد هـم می توانیـم بـر اسـاس دانسـته مان، 

تصمیـم هوشـمندانه ای بگیریم.

۶. سوگیری منشأ ایده
به شـخصه دوسـت دارم ایـن سـوگیری را »همین جـا 
اختراع شـده« بنامم! این سـوگیری براسـاس یک قضیه 
سـاده اسـت: »اگر به فکر من )یا ما( نرسـیده باشد، حتمًا 
بی ارزش اسـت.« همه ما بـا افـرادی کار کرده ایـم که از 
همه ایده ها بدشـان می آید، مگر اینکـه کاری کنیم فکر 
کنند ایده خودشـان اسـت! و این گونه اسـت کـه همه ما 
در دام یـک مشـکل گرفتـار می شـویم. این بـه آن علت 
اسـت کـه هرکسـی ممکـن اسـت به سـوگیری منشـأ 
ایده آلوده شـود، به ویژه رهبـران و صاحبان کسـب وکار؛ 
چون ریشـه این سـوگیری در خودخواهی اسـت. هرقدر 

بیش تر پیشـرفت کنیم، به ویژه در برآوردهای 
خودمـان، ریسـک ابتـال بـه ایـن 
سـوگیری هـم بیش تر می شـود. 

اگـر مـا یـا کسـب وکارمان 
گرفتار سـوگیری منشـأ ایده 
مزمن شـده باشـیم، این ها 

داروهایش هسـتند:
الـف. نگذاریـم 

منبع، 

ن  فمـا منحر
کند: کارمندان 
در همه سطوح 

ایده هـای خوبـی 
دارنـد. فـرض اینکـه دیـدگاه یـک کارمنـد 

دون پایه بـی ارزش اسـت، همان قـدر احمقانه 
اسـت که فـرض کنیـم ایده هـای مدیـر بخش 
فـروش همیشـه عالی اسـت. همیـن امـر برای 

دوسـتان، خانـواده و افـرادی کـه مالقـات می کنیم هم 
صـادق اسـت. ارزش همیشـه در ایـده و اجـرای آن ایده 

نهفتـه اسـت، نـه منبـع ایده.
ب. نگذاریـم صنعـت، منحرفمـان کنـد: آن قـدر که من 
دربـاره افزایـش بـازده تولیـد از ۳۰ دقیقـه گشـت وگذار 
در یک کشـتارگاه صنعتـی طیور یـاد گرفتـم، از چندین 
برنامـه بهبـود فراینـد رسـمی کـه در آنها شـرکت کرده 
بودم و حتی خـودم برگزار کـرده بودم، چیـزی نیاموختم.

گاهـی اوقـات بهتریـن ایده هـا آنهایـی هسـتند کـه از 
جاهـای به ظاهـر بی ربـط الهـام می گیریـم.

ج. نگذاریـم خودخواهـی، منحرفمـان کنـد: اینکـه مـا 
رئیـس هسـتیم، دلیـل نمی شـود باهوش تـر، زرنگ تـر 
یا خالق تر باشـیم. رئیس بودن فقط مسـئولیت ماسـت. 
انحصاِر ایده های عالی در دسـت رهبران نیست. بنابراین 
بایـد بـدون هیـچ تردیـدی اجـازه دهیـم دیگـران هـم 
بدرخشـند. هرقدر آنها بیش تر بدرخشـند، بیش تر تالش 
می کننـد. این طـوری بـه نفـع همـه اسـت، به ویـژه ما.

د. نگذاریم سـوگیری سـازمانی منحرف مان کند: اختراع 
دوبـاره چرخ، هـدردادن زمان اسـت و تضمیـن موفقیتی 
هـم وجـود نـدارد. دفعـه بعـدی کـه بـا کارمندان مـان 
جلسـه طوفان فکـری می گذاریم، بـه آنهـا بگوییم فقط 
ایده هایـی را مطـرح کنند کـه واقعـاً موفقیتـش را جای 
دیگری دیده اند. این امر به طور خودکار سـوگیری منشـأ 
ایـده را از معادله حـذف می کند؛ چـون هر ایـده ای حتمًا 

بایـد در جـای دیگری اختراع شـده باشـد.
نبایـد هرگـز فرامـوش کنیـم آدم هـای بـزرگ و 
شـرکت های بـزرگ، اسـتراتژی ها و روش هـای 
جالب توجهـی بـه کار می گیرنـد، مهـم نیسـت آنهـا را از 

کجـا یافته انـد.
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نتایج مثبت آزمایش های اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

کرونا در استان در یک هفته اخیر به زیر ۱۰ درصد رسید اما همین رقم پایین 
نیز نشان می دهد که ویروس کرونا همچنان در سطح جامعه در حال گردش 
است. پژمان عقدک، افزود: نتایج مثبت آزمایش های کرونا در یک هفته اخیر 
در استان اصفهان بین ۳ تا ۱۰ درصد و میزان نمونه های گرفته شده برای 

آزمایش )احتمااًل بیمار( بین ۶۰۰ تا ۴۰۰ نمونه در روز بود.
وی با بیان اینکه آمار کرونا در استان همچنان رو به کاهش است، اظهار داشت: 
میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در چند روز اخیر در استان بین صفر و یک و 
تعداد بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه )ICU( حدود ۲۰ نفر 
بود. وی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین اطالعات، ۱۳۷ بیمار دارای عالئم 

کرونا در بیمارستان های استان اصفهان بستری هستند، تصریح کرد: این 
آمار نشان می دهد که هنوز ویروس کرونا در جامعه وجود دارد و مردم باید 

شیوه نامه های بهداشتی بویژه استفاده از ماسک را رعایت کنند.
عقدک با بیان اینکه آخرین رنگ بندی همه گیری بیماری کووید-۱۹ که از 
شنبه ۳۱ اردیبهشت اعالم شد نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است، 
خاطرنشان کرد: در زمان حاضر همه شهرستان های استان در وضعیت آبی 
)عادی( یا زرد )خطر متوسط( قرار دارند. وی همچنین با تاکید بر اینکه شرایط 
واکسیناسیون کرونا خوب نیست و پیشرفتی در آمار و وضعیت آن در روزهای 
اخیر مشاهده نشده است، گفت: هنوز اکثریت جامعه ُدز سوم واکسن کرونا را 

دریافت نکرده اند و از تزریق ُدز چهارم برای سالمندان استقبال نشده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

نتایج مثبت آزمایش کرونا دراستان به زیر ۱۰ درصد رسید

مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اصفهان از افتتاح 
سه طرح با مجموع اعتبار حدود ۱۷ 
میلیارد تومان در استان به مناسبت 

هفته میراث فرهنگی خبر داد.
شهرام امیری افزود: این طرح ها 
و  مردم شناسی  موزه  شامل 
شهرستان  در  سنتی  بافته های 
ورزنه با اعتبار حدود ۲ میلیارد 
تومان، سرای دیبایی ها در کاشان 
با اعتبار حدود سه میلیارد تومان 
و اتمام مرمت گنبد عظیم مسجد 
تاریخی امام )ره( اصفهان با اعتبار 

حدود ۱۲ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه عملیات مرمت 
گنبد عظیم مسجد امام )ره( )جامع 
عباسی( اصفهان با دستور وزیر 
و  یافت  اتمام  فرهنگی  میراث 
داربست های آن پس از ۱۱ سال 
جمع آوری می شود، اظهار داشت: 
سرای دیبایی ها در کاشان نیز یک 
خانه تاریخی است که مرمت و به 

هتل تبدیل شده است.
امیری با اشاره به برگزاری حدود 
۳۸ برنامه به مناسبت هفته میراث 
فرهنگی در استان اصفهان، اضافه 
کرد: در این هفته نشست ها و 
همایش هایی مانند بررسی سیستم 
آبرسانی کاخ عالی قاپو و عمارت 
چهلستون و تجلیل از خادمان و 
عالقه مندان موزه و میراث فرهنگی 

برگزار خواهد شد.
از کتاب آشنایی  وی رونمایی 
با کتیبه های آثار تاریخی شهر 
اصفهان نوشته سعید نجیمی و 
عروسک های جدید با روایتگری 
از داستان های هزار و یک شب در 
موزه عروسک های محلی شهر 
بادرود را از دیگر برنامه های این 
هفته در استان اصفهان برشمرد 
و خاطرنشان کرد: چند نمایشگاه 
نیز مانند پوسترهای آثار مکشوفه 
مسجد جامع عتیق اصفهان و آثار 
منتخب مجموعه داران خصوصی 

در حال برگزاری است.
وی نمایش مجازی آثار صفوی 
موجود در مخزن موزه چهلستون 
عمارت  شمالی  سالن  در 
چهلستون، اجرای برنامه همیاران 
میراث فرهنگی در موزه ها و بناهای 
تاریخی، برگزاری مسابقه نقاشی 
موسیقی  اجرای  و  عکاسی  و 
محلی و برنامه شعرخوانی در موزه 
مردم شناسی کویر نایین را از دیگر 
برنامه های هفته میراث فرهنگی 

اصفهان عنوان کرد.
امیری با اشاره به اینکه شعار امسال 
قدرت  فرهنگی  میراث  هفته 
موزه هاست به اهمیت موزه در این 
بخش و توسعه صنعت گردشگری 
اشاره کرد و گفت: این بخش در 
کشورمان با وجود ظرفیت های 
زیادی که دارد، مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه در سفرهای 
با  امسال  فطر  عید  و  نوروزی 
استقبال خوب گردشگران از آثار 
تاریخی مختلف مواجه شدیم، 
تصریح کرد: اما مقایسه میزان 
بازدیدها از آثار تاریخی با موزه ها 
نشان می دهد که میزان مراجعه 
مردم به موزه ها بسیار کمتر بوده 

است.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و 
آموزش در این زمینه، افزود: حدود 
۵۰ موزه وابسته به میراث فرهنگی، 
بخش خصوصی و سایر نهادها در 

استان اصفهان وجود دارد.

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

سه طرح میراث 
فرهنگی در اصفهان 

افتتاح شد

گزارش تصویری

نشست صمیمی وزیر 
فرهنگ »قطر« با هنرمندان 

پیشکسوت اصفهان
»عبدالرحمن بن حمدآل ثانی« وزیرفرهنگ قطرهمراه با 
اصغر آذربایجانی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان 
اصفهان درهتل عباسی نشستی صمیمی با جمعی از 

هنرمندان پیشکسوت اصفهان داشت.
منبع: ایرنا

۶ خطای ذهنی که نمی گذارند تصمیم درست بگیریم؛

2۰ گرفتن با فکر و استراتژی

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
امتیاز: 38/5
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