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تولید کالف گرم در ناحیه نورد گرم فوالد ازمرز نیم میلیون تن عبور کرد:

نبرد نورد فوالد در فتح رکوردها

8 Ways to 
Have a Better 

Relationship with 
Your 

Partner and 
Yourself
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رئیس مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

آغاز ارزیابی طرح های مسابقه »از باغشهر تا باغ شهر«

 ندا توکلی  مســابقات به صــورت داوری 
برگزار شد و از میان ۸ نفر نهایی ۵ نفر متعلق به 
اصفهان هستند. مالک اصلی ما تیم ملی است، 
پس توانایی تکنیک بیشتر و مهارت های فردی 

بهتر را مدنظر قرار دادیم.
فاطمه اســدپور، در نشســت خبــری پس از 
مسابقات انتخابی تیم ملی در اصفهان، رقیب 
اصلی خود در این دوره مسابقات آسیایی را کره 
جنوبی معرفی و اظهار کرد: میزبانی این دوره 
با رقیب اصلی ما یعنی کره است که یک امتیاز 
مثبت برای تیم ایران اســت. دیگر رقیب های 
آسیایی نیز رقبای سرسختی هستند؛ از جمله 
فلیپین، تایلنــد، ویتنام، چیــن و چین تایپه. 
همچنین کشــورهایی مانند آمریکا و اسپانیا 
در مسابقات جهانی از بازیکنان کره ای زیادی 

استفاده می کنند.
وی افزود: در رده ســنی ۱۸ تا منفی ۶۵ سال 
شرکت کننده داشتیم. اما مالک انتخابی را تا 
رده ۵۰ سال گذاشتیم، چراکه ما از نظر تاکتیکی 
و فنی نسبت به بازیکنان برون مرزی در رده های 

سنی باال دچار ضعف هستیم.
اســدپور ضمن قدردانــی از هیئــت تکواندو 
اســتان اصفهان بابت میزبانی خوب در اردو و 
مســابقات انتخابی تیم ملی، افزود: بالفاصله 
بعد از مسابقات انتخابی از ۳۱ خردادماه با ۱۳ 
ورزشکار اردو را شــروع کردیم که درنهایت ۸ 

ورزشکار در آرنج نهایی تیم قرار گرفتند.
وی ادامــه داد: در ایــن آرنج ۵ نفر از اســتان 
اصفهان هستند که در واقع ۶۰ درصد پتانسیل 
انتخابی نهایی متعلق به استان اصفهان است. دو 
ورزشکار دیگر از استان البرز و یک ورزشکار نیز 

از استان تهران هستند.
به گزارش ایســنا، ســرمربی تیم ملی بانوان 
تکواندو پومسه اضافه کرد: مسابقات به صورت 
داوری برگزار شد و ما تمام ورزشکاران را زیر نظر 
داشتیم. مرضیه تاجی و مهتاب تاجی دو خواهر 
ورزشکار خیلی خوبی هستند که زیر نظر خانم 
مهدی پور، مربی تیم ملی تکواندو بانوان تمرین 
کردند و در رقابت هــای انتخابی قبل از فینال 
مقابل هم قرار گرفتند کــه در نهایت مرجان 
تاجی باعث حذف مهتاب تاجی، خواهرش شد. 
همین امر باعث شــد از نظر روحی این بازیکن 

به هم بریزد.
وی یادآور شد: در میان هشت بازیکنان انتخاب 
شده، هفت بازیکن سطح کیفی نزدیک به هم 
دارند. همچنین مجبور شدیم یکی از بازیکنان 
تیم که عروس آقای موسی نیا، مربی تیم ملی 

آقایان بود را خط بزنیم. گرچه نظر خوبی روی او 
داشتیم، اما چون مالک اصلی ما تیم ملی است، 
پس توانایی تکنیک بیشتر و مهارت های فردی 

بهتر را مدنظر گرفتیم.
ســرمربی تیم ملی بانوان تکواندو پومسه اعالم 
کرد: در نهایت مرجان تاجی، مهســا صادقی و 
مرجان سلحشــوری عضو تیم ۱۸ تا ۳۰ سال 
شــدند که سلحشــوری در بخش انفرادی هم 
حضور دارد و یکی از بازیکنان پر مدال، درخشان 

و با رنک پایین تر است.
وی ادامــه داد: اولین دوره بازی های آســیایی 
که در جاکاراتا برگزار شد افتخار این را داشتم 
به عنوان ســرمربی تیم در بخش بانوان حضور 
داشــته باشــم. در ۲۰۱۸ جاکارتــا مرجــان 
سلحشــوری هم در بخش تیمی شرکت کرد و 
هم انفرادی و در بخش انفرادی خوشــبختانه 
اولین مدال نقره بازی های آسیایی را در اولین 

حضورش کسب کرد.
اسدپور درباره پیشــینه تکواندو خود، توضیح 
داد: بنده تکواندو را در استان اصفهان زیر نظر 
اســتاد زهرا رفیعی فرا گرفتم و موفقیت های 
خودم را مدیون ایشــان می دانم. تا ســال ۸۸ 
ساکن اصفهان بودم و از آن سال به بعد به علت 
ازدواج به استان فارس که استان پدریم نیز است 

مهاجرت کردم.
سرمربی تیم ملی بانوان تکواندو پومسه اظهار 
کرد: وضعیت تکواندو در استان فارس در بخش 

بانوان به صورت رسمی و قانونی شرایط مساعدی 
ندارد و می توان گفت توانستم که این رشته در 
بخش بانوان در اســتان فارس را بنیان گذاری 

کنم.
اســدپور ادامه داد: در ســال ۸۵ اولین اردوی 
تیم ملی پومســه بانوان شروع شد و در ترکیب 
تیم ملی قرار گرفتم. در ســال ۸۸ همزمان هم 
به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی و سرمربی 

در خدمت تیم ملی بودم.
سرمربی تیم ملی بانوان تکواندو پومسه یادآور 
شد: این دوره، هفتمین دور مسابقات است که 
در رویدادهای قبلی ایــران دو دوره به میزبانی 
قزاقستان و ازبکســتان قهرمان شد. همچنین 
در یک دوره به میزبانی فیلیپین مقام ســوم را 
کسب کردیم. سه عنوان نایب قهرمانی را نیز در 

کارنامه خود داریم.
وی درباره نحوه تعیین رنکینگ در مســابقات 
آسیایی، افزود: با کســب مداِل باال می توان به 
راحتی رشد کرد. رده بندی مسابقات به صورت 
رنکینــگ مدالی در نظر گرفته می شــود و هر 
کسی که طالی بیشتری داشته باشد در اولویت 

اول است.
اســدپور اضافه کرد: با اتمام اردو اول تیم ملی 
و پس از دو روز مرخصــی، اردوی دوم از جمعه 
۱۳ خرداد آغاز می شود و امیدوارم با دعای خیر 
مردم و تالش روی سکو برویم تا بتوانیم جواب 

زحماتمان را بگیریم.

سرمربی تیم ملی بانوان تکواندو پومسه:

اصفهان 60 درصد پتانسیل تیم ملی را تشکیل می دهد
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توسـعه سیاسـی و به دنبـال آن دموکراسـی از 
جملـه مفاهیمی انـد که بـا وجـود داشـتن زمینه 
سیاسـی، پیونـد و ارتباط جـدی با دانـش حقوق 
دارنـد. بنابرایـن، می تـوان گفـت پایـه و اسـاس 
دموکراسـی، همان پایه و اسـاس حکومت قانون 
با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شـهروندی به 
وسـیله ابزارهای قانونی اسـت. نگاهی بـه تاریخ 
تکوین حکومت های دموکراتیک نشان می دهد 
که قانونمندشـدن أخذ مالیات و محل مصرف آن 
از طریق رضایت عمومـی، عامل اصلـی در گذار 

بـه دموکراسـی بـوده اسـت. توجـه دولت هـای 
دموکراتیک بـه مالیـات صرفـاً ایجادکننده حق 
نظارت و به پاسـخ طلبیدن نظام سیاسـی نیست، 
بلکه فراتر از آن نشـانی از وجود ترتیبـات قانونی 
اسـت کـه چنیـن رونـدی را موجـب می شـود. 
دموکراسـی ها عـاوه بـر نیـاز مالـی بـه مالیات 
بـرای گـذران امـور جـاری حکمرانی، به سـبب 
تعهـدات رفاهـی کـه بـر عهـده می گیرنـد، نیاز 

بسـیاری به مالیـات دارند.
حال بـه این پرسـش می رسـیم کـه آیـا مالیات 

را می تـوان ابـزاری بـرای تحقـق دموکراسـی و 
توسعه سیاسـی محسـوب کرد؟ آری. بررسی ها 
و نتایـج برخی پژوهش هـا نشـان داده که صرف 
اخذ مالیات و اتکای کامل بـر درآمدهای مالیاتی، 
نه تنها نشانه توسعه سیاسـی و دموکراتیک بودن 
یا گذار به دموکراسی اسـت بلکه کیفیت دریافت 
مالیـات و شـیوه مصـرف آن می توانـد در بهبـود 

شـاخص های دموکراتیـک مؤثر واقع شـود.

آسیبشناسوجامعشناس

ولی رستمی
سرمقالـــه
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نقش مالیات بر توسعه سیاسی و دموکراسی
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دومین تِک تاک ایرانسل برگزار شد:

موضوع؛ »خودرومتصل، چالش های فناورانه 
وفرصت های دانش بنیان«

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
زینبیه اصفهان منصوب شد

دالیل اختالف تیم کاری و بهترین روش ها برای حل آن؛

 تهدیدها را بشناسیم
وفرصت ها را دریابید

7

6

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

گذرآران و بیدگل یکی از پروژه های اولویت 
دار راه و شهرسازی استان

چهره روز

معاون استانداراصفهان خواستار شد:

گردآوری اطالعات نهادهای خیریه 
و مردم نهاد

7

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار اصفهان درباره اهمیت 
تشکیل بانک اطاعاتی تشکل های مردمی تصریح کرد: 
جمع آوری آمار و ارقام و اطاعات خیریه ها و سازمان های مردم 

نهاد ضروری است.

منبع: ایمنا

آگهى مزایده مرحله اول
شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 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 اســناد مزایده: واحــد دبیرخانه 
شهردارى مى باشد.

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

*شرکت کنندگان باید ســپرده اى معادل 5 درصد 
اعتبار در نظر گرفته شده 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 دوم

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

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اي 
1- شرکت آب و  فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به شــرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/3/10  مى باشد.

3 - اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس:1456    

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1401/3/11چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/3/21شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/3/22یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

82/2489,000,0002001001434000086 - 1 - 401خرید شیر و اتصاالت آبرسانى1

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  اول



در شـــهر
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در تازه ترین رتبه بندی ایکوم )شورای 
بین المللی موزه ها( موزه های اصفهان خوش 
درخشیدند؛ موزه حمام علی قلی آقا رتبه دوم در 
بخش پژوهش و رتبه سوم در بخش فعالیت 
در فضای مجازی را کسب کرد، همچنین موزه 
عصارخانه شاهی موفق به کسب رتبه اول 
فعالیت در فضای مجازی، رتبه دوم در بخش 

آموزش و رتبه سوم در شاخص بازید شد.
ملیحه سادات قریشیان، مسئول موزه علی 
قلی آقا، به ایسنا گفت: در پانزدهمین دوره 
آئین داوری موزه های برتر کشور به مناسبت 
هفته میراث فرهنگی و روز موزه ها، شورای 
داوری آیکوم موزه گرمابه علی قلی آقا را در 
شاخص پژوهش، حائز رتبه دوم و در شاخص 
فعالیت در فضای مجازی، به عنوان رتبه سوم 

برگزیدند.
او با بیان اینکه این مراسم در موزه هنرهای 
معاصر تهران و به همت شورای بین المللی 
موزه ها برگزار شده، اظهار کرد: فعالیت های 
موزه در بخش پژوهش شامل انتشار و 
رونمایی از کتاب وقف نامه علی قلی آقا در 
اردیبهشت ۹۸ تولید و انتشار پادکست های 
۱۲ شماره تولید و انتشار  جهانواره در 
پادکست های آداب مهرازی در ۱۰ شماره، 
تولید و انتشار نسخه فیزیکی آداب مهرآزی 
و چاپ کتاب اشعار فارسی در کتیبه های 

اصفهانی بوده است.
قریشیان همچنین به فعالیت های موزه 
در فضای مجازی اشاره کرد و توضیح داد: 
فعالیت های موزه در این بخش شامل سایت 
موزه، صفحات رسمی اینستاگرام و تلگرام، 
تور مجازی موزه در سایت ها و تولید و انتشار 
پادکست های جهانواره و آداب مهرازی در 
اپلیکیشن های کست باکس و شنوتو بوده 

است.
امین خیام باشی، مدیر عصارخانه شاهی نیز با 
بیان اینکه عصارخانه از سال ۹۲ به عنوان موزه 
و دفتر مطالعات فرهنگ عامه مردم اصفهان 
فعال شده است، به ایسنا گفت: این موزه در 
بخش فعالیت در فضای مجازی رتبه اول، 
در بخش آموزش رتبه دوم و در بخش بازدید 
رتبه سوم در سطح موزه های کوچک دولتی را 

کسب کرده است.
او با اشاره به فعالیت های موزه در فصای 
مجازی، افزود: انتشار سلسله پادکست سونما، 
معرفی موزه با کلیپ و تیزرهای مختلف، تعامل 
با اینفلوئنسرهای گردشگری و قراردادن 
پخش زنده جلسات آموزشی در صفحه 
مجازی موزه از جمله اقدامات ما در فضای 

مجازی بوده است.
مسئول موزه عصارخانه شاهی ادامه داد: 
برگزاری سلسله نشست های »شیوه ما 
مردمان« در این موزه، نشست های مختلف 
آموزشی با موضوعات مربوط به فرهنگ عامه 
و برگزاری دوره آموزشی برای موزه داران نیز 
از جمله فعالیت های برتر موزه در شاخص 
آموزش بوده است. خیام باشی بیان کرد: 
برگزاری دیدار اهالی هنر در موزه عصارخانه 
شاهی، ویژه برنامه گلستان خوانی با عنوان 
»گلستان نشینی با سعدی«، تئاتر حاجی 
فیروز که در نوروز برگزار شد و ویژه برنامه های 
هفته فرهنگی اصفهان، رایگان بودن بازدید 
از موزه در این هفته، تعامل با سایر موزه ها و 
تهیه مستند از فعالیت عصارخانه در گذشته 
باعث افزایش ۱۰ تا ۱۵ برابری بازدید از موزه 
شد و رتبه ما در شاخص بازدید را ارتقاء بخشید.

 موزه های اصفهان
در لیست بهترین ها  

موزه های شهردر تازه ترین 
رتبه بندی ایکوم خوش درخشیدند؛

رییـس شـورای اسـامی اسـتان اصفهـان گفـت: اتحادیـه 
شـهرداری ها بایـد احیـا و منابـع مالـی آنهـا بایـد به صـورت 
مسـتقیم بـه حسـاب شـهرداری ها، نـه دولـت واریـز شـود.

هـدف اتحادیـه شـهرداری ها، راهنمایـی ایـن سـازمان ها در 
برقـراری روش نویـن اداره شـهری و انطبـاق طـرز کار آنهـا با 

اصـول معمـول در کشـورهای مترقـی جهان اسـت.
به گزارش ایرنـا، محمدجواد توحیدی راد، در اجاس شـوراهای 
اسامی شـهر و روستایی اسـتان با اشـاره به وضعیت نامناسب 
مالی شـهرداری ها افزود: منابع مالی شـهرداری ها نباید وابسته 
به دولت شـود بلکـه این منابـع باید وابسـته بـه قانون باشـد و 
بصورت مسـتقیم نیز به حسـاِب خوِد شـهرداری ها واریز شود.

وی افزود: وضعیت نامناسـب شـهرداری ها نمی توانـد با روش 
جاری ادامه پیدا کند و تشـکیل اتحادیه شـهرداری ها و اصاح 
قوانیـن مدیریـت شـهری و شـهرداری ها و تأمین مالـی آنها از 

مجرای قانونی ضـرورت دارد.
رئیس شـورای اسـامی اسـتان اصفهـان تصریح کـرد: رکود 
ساخت وسـاز در ایـران و وابسـتگی بخـش عظیمـی از درآمـد 
شـهرداری ها به منابع ناپایدار سـاختمانی موجب شـده است تا 

درآمـد آنها به شـدت کاهـش پیـدا کند.
توحیدی راد تاکید کرد: بسـیاری از شـهرداری های کشور امروز 
رو به ورشکسـتگی بوده و آنها حتی در پرداخت حقوق کارکنان 

خود هم با مشـکات جدی روبه رو هسـتند.
وی هشـدار داد: اگـر فکـری به حـال ایـن نهادهـای مدیریت 
شـهری نشـود آنها در عمل با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.

رئیـس شـورای اسـامی اسـتان اصفهـان یـادآور شـد: ایـن 
ماحظات در حالیسـت که در قانون بودجه سـال ۱۳۶۳ کشور، 
دولت ُمکلف شـده تا منابـع درآمد پایـدار شـهرداری ها را ظرف 
مدت شـش ماه ایجـاد کند اما امـروز بعد از ۳۳ سـال هنـوز این 

اقدام انجام نشـده اسـت.

توحیدی راد با طرح این سـئوال که چـرا دولت به شـهرداری ها 
توجه نمی کنـد، تصریح کـرد: بعد از گذشـت سـال های مدید، 
دولـت نمی تواند حافـظ منافع شـهرداری ها باشـد کـه البته در 
هیچ کجـای دنیـا هـم، دولت هـا حامـی منافـع شـهرداری ها 

. نیستند
وی تاکید کرد: دولتی شـدن شـهرداری ها، منافـع آنها و بالطبع 
منافـع مـردم را بـه خطـر می انـدازد بـه همیـن دلیـل دولـت 
نمی توانـد حامـی خوبی بـرای منافـع شـهرداری ها باشـد زیرا 
در تضـاد بیـن منافـع دولـت و شـهرداری ها، دولت هـا مجبور 

می شـوند منافـع شـهرداری ها را نادیـده بگیرنـد.
توحیـدی راد همچنین گفـت: عـوارض پرداختی کـه متعلق به 
شهرداری هاسـت، بـه حسـاب خزانـه دولت مـی رود کـه البته 
درصـد این عـوارض کـه حـق قانونـی شهرداری هاسـت یا به 

آنهـا تخصیـص داده نمی شـود، رقم پایینی اسـت.
وی ادامـه داد: درواقـع تجمیـع عـوارض شـهرداری و واریز آن 
به حسـاب دولت موجب شـده اسـت تا دسـت شـهرداری ها از 

حقـوق قانونی شـان کوتاه شـود.
رییس شـورای اسـامی اسـتان اصفهان تاکید کـرد: در زمینه 
ماحظـات پرسـنلی باید به سـمت تخصصـی شـدن و جذب 
افـراد متخصصـن مدیریت شـهری حرکـت کـرد در حالی که 
اکنون سـطح تحصیـات کارکنان شـهرداری ها پایین اسـت 

و آنهـا نیازمنـد نیروی متخصص هسـتند.
وی در بـاره شـوراهای روسـتایی نیـز بیـان داشـت: قانونگذار 
بخـش عظیمـی از وظایـف روسـتاها را بـر عهـده شـوراهای 
روسـتایی قرار داده اسـت اما آنها تاکنون نتوانسـته اند در تأمین 
حداقل هـای مورد نیـاز برای فعالیت یک عضو شـورای روسـتا 

یعنی ایجـاد امنیـت، وسـایل الزم را فراهـم آورند.
توحیـدی راد اضافه کـرد: اگر مـا می خواهیم رونـد مهاجرت به 
شهرها ُکند شـود باید زمینه مناسـب توسعه روسـتاها را فراهم 

سـازیم زیرا توسـعه روسـتاها بـدون توجه بـه شـوراها و ایجاد 
زمینه بـرای انجـام بهتر فعالیـت آنها ممکن نیسـت.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه تـورم افسـار گسـیخته و وضعیت 
نابسـامان اقتصـادی گفـت: باید تأثیـر تورم بـر اداره شـهرها و 
روستاها سنجیده شود و شورای اسـتان اصفهان اعام آمادگی 
می کنـد از طریق برگـزاری همایش مشـترک و نشسـت های 
تخصصی، راه کارهـای مدیریت شـهری و روسـتایی را در این 

زمینـه بررسـی کند.
وی در پایـان در بـاره ضـرورت توجه بـه بحران هـای مبتابه 
زیسـت محیطی اسـتان اصفهان از جملـه مسـاله آب، آلودگی 
هوا و فرونشسـت زمین و سـوءمدیریت های چند سـاله گذشته 

در ایـن زمینه سـخن گفت.
بـه گـزارش ایرنا، در نشسـت امروز شـوراهای اسـامی شـهر 
و روسـتای اسـتان اصفهـان، خالی شـدن روسـتاها از سـکنه، 
نداشـتن سـند زمین هـای کشـاورزی و مشـکات تفکیکـی 
و حقوقـی آنهـا، اسـتفاده از دهیـاران باتجربـه بـرای اداره امور 
روسـتاها، ضـرورت افزایش بودجـه ناچیـز دهیاری هـا، ایجاد 
کارگاه هـای زودبـازده، توجـه بـه توسـعه صنایـع معدنـی و 

آسـیب های اجتماعـی و زیسـت محیطـی مطـرح شـد.
کاهـش بودجـه حاصـل از ارزش افـزوده بعنـوان یـک منبع 
درآمـد، نخریـدن دام از دامـداران روسـتایی و هزینه بَـر بودن 
تأمیـن علوفـه، تخلفات سـاختمانی در روسـتاها، مشـکات 
حمایتی و سـختگیری بانکی در اعطای وام روستایی، افزایش 
قیمت آرد و نان و مشکات معیشـتی زنان روستایی و افزایش 
شـمار اتباع بیگانه در روسـتاها از دیگر مسـائلی بود که توسط 
نمایندگان شـوراهای روسـتایی اسـتان در این نشست مطرح 

. شد
اسـتان اصفهان با ۱۰۷ شـهرداری، ُرتبه نخست کشـور از نظر 

جمعیت شـهری و تعداد شـهر را دارد. 

رئیس شورای اسالمی استان اصفهان خواستار شد؛

احیای اتحادیه شهرداری ها

به گزارش صاحب نیوز؛ روز جهانی بدون دخانیات یا به تعبیری روز جهانی بدون 
تنباکو، ۳۱ ماه می هر سال برابر با دهم خرداد ماه، در سراسر جهان برای جلب 
توجه و تشویق افراد در راستای ترک محصوالت دخانی نامگذاری شده است.
• افزایش استقبال خانم ها از مصرف دخانیات مورد توجه است

فرید حسامی کارشناس بهداشت، هوا و دخانیات معاونت بهداشت مرکز استان 
اصفهان در گفت وگو با صاحب نیوز، در خصوص هفته جهانی بدون دخانیات 
اظهار کرد: در حال حاضر مصرف دخانیات از مصرف سیگار به قلیان شیفت 
پیدا کرده است، از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ مصرف قلیان مخصوصاً در خانم ها 
افزایش پیدا کرده، متاسفانه بیشترین ماده ای که در دخانیات مورد استقبال قرار 

گرفته سیگار و قلیان است.
• کاهش سن مصرف دخانیات در نوجوانان

وی اعام کرد: اوج مصرف سیگار و دخانیات معمواًل در ۲۵ الی ۳۰ سالگی 
است اما شیوع سن مصرف هر روز کاهش پیدا می کند و اکنون به سنین 
۱۳ سال رسیده است و اوج مصرف دخانیات در آقایان ۲۵ درصد و در خانم ها 

۵ درصد است.
•پارک های بدون دخانیات در دست احداث

وی توضیح داد: اقداماتی که در راستای کاهش مصرف دخانیات توسط دانشگاه 
علوم پزشکی انجام شده است، این است که مصرف دخانیات را در اماکن 
عمومی ممنوع کردند و به دنبال این هستیم که آرام آرام به سمتی برویم که شاهد 
پارک های بدون دخانیات باشیم و این پارکها را ایجاد کنیم و در جهت عقل در 

کنار خانواده ها مصرف دخانیات اتفاق نیفتد.
• افزایش نرخ مالیات بر دخانیات در دستور کار دولت

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های دانشگاه علوم پزشکی افزایش مالیات بر 
دخانیات است چرا که ما اکنون کمترین نرخ مالیات بر دخانیات را داریم و افراد 
می توانند با پول یک بسته پفک سیگار تهیه کنند، و سال گذشته به همین علت 
تمامی نمایندگان مجلس با دانشگاه علوم پزشکی مکاتبه داشتند که در سال 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایش مالیات بر دخانیات را به همراه داشته باشیم و این عمل 
در کشورهای دیگر ثابت شده است که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش مالیات ما 

۵ درصد کاهش مصرف دخانیات را به همراه خواهیم داشت.
• آمار ۵ درصدی مصرف کنندگان خانم دخانیات در اصفهان

وی در پایان در خصوص وضعیت کلی کشور و استان اصفهان گفت: وضعیت 
کلی کشور در مصرف دخانیات همانند سایر کشورها است میانگین کشوری 
۱۵ درصد خواهد بود، اما در استان اصفهان ۲۱ درصد آقایان و ۵ درصد خانم ها 
مصرف کننده دخانیات هستند که در معرض عوارض پس از مصرف دخانیات 
قرار دارند.عاملی اصلی سرطان ریه سیگار است، مصرف سیگار و مواد دخانی 
عوارض متعددی برای دستگاه تنفس دارد که یکی از مهمترین و خطرناکترین 
این عوارض »سرطان ریه« است. اما فقط افراد سیگاری در معرض ابتا به این 
عوارض نیستند و این خطرات برای »سیگاری های دست دوم« هم وجود دارد، 
تمام افرادی که در اطراف افراد سیگاری زندگی و از دود سیگار آن ها تنفس 

می کنند، در معرض خطر ابتا به بیماری های خطرناک ریوی هستند.
اهمیت ترک دخانیات اکنون مهم تر از گذشته است، زیرا سیگار کشیدن عامل 
خطرناک شناخته شده در عفونت های تنفسی است، این بیماری در مرحله اول 
به ریه ها حمله می کند و سیگار کشیدن عملکرد ریه ها را مختل و بدن را برای 

مقابله با انواع ویروس های ریوی و بیماری های دیگر با مشکل روبرو می کند.

کارشــناس بهداشــت، هــوا و دخانیــات معاونــت 
بهداشــت مرکــز اســتان اصفهــان گفــت: 
ــات  ــرف دخانی ــور در مص ــی کش ــت کل وضعی
هماننــد ســایر کشــورها اســت و میانگیــن 
کشــوری ۱۵ درصــد خواهــد بــود، امــا در اســتان 
اصفهــان ۲۱ درصــد آقایــان و ۵ درصــد خانم هــا 
مصــرف کننــده دخانیــات هســتند کــه در معرض 
عــوارض پــس از مصــرف دخانیــات قــرار دارنــد.

 افزایش نرخ مالیات
بر دخانیات در دستور کار 

دولت

 کارشناس دخانیات معاونت بهداشت
مرکز استان اصفهان خبرداد؛

گفت و گو 

یکـی از کارهـای بسـیار ارزشـمنِد 
نیروهای ُمسلح، کادرسـازی و تربیت 
نیـروی ُمخلـص، انقابی و بـا ایمان 
بـرای پاسـداری از انقـاب اسـامی 

اسـت.
به گـزارش ایرنا، آیت اهلل سیدیوسـف 
طباطبایی نژاد، در دیـدار فرماندهان و 
دانشـجویان دانشـکده امیرالمؤمنین 
سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی 
افزود: امـروز کادرسـازی در نیروهای 
ُمسـلح بویژه سـپاه کار ارزشـی است 
و بایـد افـراد مفیـِد علمـی، فنـی و 
اعتقـادی بـرای صیانـت از انقـاب 

اسـامی تربیت شـوند.
وی خاطرنشـان کرد: نیروهای ُمسلح 
بایـد کادر خـود را به گونـه ای تربیـت 
کننـد تـا ُمخلصانـه در راه انقـاب و 
خدمـت بـه مـردم و نظـام اسـامی 

بکوشـند.
امام جمعـه اصفهـان افـزود: زمانـی 
کـه نیروهـای ُمسـلح بـه تربیـت و 
کادرسـازی مشـغول هسـتند باید به 
شـیوه ای اقـدام کنند تـا ایـن نیروها 
ُمتدیـن تربیت شـوند چرا کـه نیروی 
ُمتدیـن هرگـز تخلـف نمی کنـد و 
همـواره ُمراقـب اعمـال و رفتـار خود 

اسـت.
فرمانـده دانشـگاه امیرالمؤمنیـن )ع( 
نیروی زمینی سپاه پاسـداران انقاب 
اسـامی هم در ایـن دیـدار با اشـاره 

به اعـزام »کاروان عاشـقان حسـینی 
زائـران خمینـی« از اسـتان بـه مرقد 
امام اظهار داشـت: این کاروان امسال 
برای بیسـت و چهارمین سـال در ایام 
سـالگرد ارتحال حضرت امـام در روز 
دهم خـرداد از مبداء گلسـتان شـهدا 
در مـدت پنج روز، مسـیر اصفهـان تا 

مرقـد مطهـر را طـی می کنند.
سـرتیپ دوم پاسـدار مهـدی ُسـرور 
افـزود: بیـش از ۸۰۰ دانشـجوی 
دانشـگاه امیرالمؤمنیـن اصفهـان در 
قالـب دوی امـدادی به َمرقـد مطهر 
امـام خمینـی )ره( اعـزام می شـوند.

وی ادامـه داد: ایـن کاروان مسـافت 
حـدود ۶۰۰ کیلومتـری این مسـیر را 
از روز دهم تا سـیزدهم خـرداد جاری، 
از ده ها شـهر و روسـتای اسـتان های 
اصفهان، قـم و تهـران در ایـن مدت 
بصـورت دوی امدادی عبـور می کند.

فرمانـده دانشـگاه امیرالمؤمنیـن )ع( 
نیـروی زمینـی سـپاه اظهار داشـت: 
ختـم  کریـم،  قـرآن  ختـم   ۱۱۴
۱۴ میلیـون صلـوات، غبارروبـی ۶۶ 
گلـزار شـهدا، دیـدار بـا ۵۸ خانـواده 
شـهید، دیـدار بـا علمـا و ائمـه جمعه 
از مهمتریـن برنامه های ایـن کاروان 

در طـول مسـیر اسـت.
وی افـزود: بزرگداشـت راه، خـط، 
هدف و مـرام و شـناخت بیشـتر ابعاد 
شـخصیت حضرت امـام بـه جوانان 

بویژه نسـل های دوم و سـوم سـپاه و 
تجدید بیعت بـا رهبر معظـم انقاب 

از دیگر اهـداف ایـن کاروان اسـت.
فرمانده دانشـگاه امیرالمؤمنیـن )ع(، 
انجـام رزمایـش بـزرگ فرهنگـی، 
معنوی، انقابی و حماسـی در سـطح 
شـهرهای طـول مسـیر به منظـور 
اعـام پشـتیبانی سـپاه از نیروهـای 
انقابـی و حزب اللهی و اعـام برائت 
از دشـمنان قسـم خـورده انقـاب و 
ایجـاد آمادگـی همه جانبـه بیـن 

نیروهای سـپاه برای دفـاع از انقاب 
و دسـتاوردهای آن در مواجهـه بـا 
دشـمنان قسـم خورده نظـام از دیگر 
اهـداف برگـزاری ایـن دوی امدادی 

برشـمرد.
سـرتیپ دوم پاسـدار سـرور افـزود: 
ایـن کاروان امسـال مسـیر حـدود 
۶۰۰ کیلومتـری خـود را بـا عبـور از 
شـهرهای اصفهان، شـاهین شـهر، 
مورچه خورت، نطنز، بادرود، کاشـان، 
آران و بیدگل، قم، حسـن آباد و تهران 

بصـورت دوی امـدادی می پیماینـد.
وی بـا اشـاره بـه تشـکیل دانشـکده 
امیرالمؤمنیـن سـپاه گفـت: ایـن 
مجموعـه از سـال ۵۸ بعد از تشـکیل 
سـپاه، کار خود را به عنوان نخسـتین 
مجموعه آموزشـی بـا نـام ۱۵ خرداد 
آغـاز کـرد و بـه مـدت ۱۰ سـال 
به عنـوان الغدیـر، ۱۵ سـال به عنوان 
دانشکده افسری و از سال ۸۵ تاکنون 
نیـز بـا نـام دانشـکده امیرالمؤمنیـن 

انجـام وظیفـه می کنـد.

تربیت نیروی انقالبی، کار ارزشمند قوای ُمسلح
امام جمعه اصفهان در دیدار فرماندهان و دانشجویان دانشکده امیرالمؤمنین مطرح کرد:
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 رئیس مرکز خاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه ورودی باغ 
گل ها برای گردشگران، شهروندان و بازدید کنندگان دید و منظر شایسته و خوانایی ندارد، 
مسابقه طراحی سردر ورودی باغ گل ها تحت عنوان »از باغشهر تا باِغ شهر« برگزار شد.

محسن معصومی در جلسه تبیین طرح های برتر مسابقه »از باغشهر تا باغ شهر« اظهار 
کرد: باغشهر اصفهان به واسطه رودخانه زاینده رود و پارک های طبیعی اطراف آن و 
همچنین محورهای سبز شهر به عنوان یک اصل جدا نشدنی پیوند انسان با طبیعت 

تعریف می شود.
وی ادامه داد: باغ گل ها نیز با توجه به اینکه از یک سو در جوار حریم رودخانه و از سوی 

دیگر در نزدیکی میدان بزرگمهر قرار دارد، نقطه هدف خوبی برای مقصد گردشگران 
به شمار می رود.

رئیس مرکز خاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه ورودی 
باغ گل ها برای گردشگران، شهروندان و بازدید کنندگان دید و منظر شایسته و خوانایی 
ندارد، مسابقه طراحی سردر ورودی باغ گل ها تحت عنوان »از باغشهر تا باِغ شهر« 
برگزار شد که بر اساس آن طی فرایندی طراحان، معماران و شرکت های دانش بنیان 
در حوزه طراحی اقدام به ایده پردازی و طراحی ورودی باغ گل ها کردند و طرح هایی به 

دبیرخانه مسابقه ارسال شد.

وی با اشاره به ارزیابی طرح ها از سوی داوران، اضافه کرد: امروز نیز در این نشست ایده ها 
و فیلم های سه بعدی طرح ها برای متخصصانی از سازمان پارک ها به نمایش در آمد.

معصومی خاطرنشان کرد: حوزه بهره بردار ابهامات و سواالتی که نسبت به طرح ها داشتند 
را مطرح و نمایندگان گروه های برتر طراحی و معماری، از طرح های خود دفاع کردند.

وی اظهار کرد: زمانی مسابقه »از باغشهر تا باِغ شهر« اهمیت پیدا می کند که طرح ها 
اجرایی و عملیاتی شود، لذا برگزاری این جلسات بر این اساس است تا طرح ها تعریف 
و تبیین شده و فارغ از رتبه بندی، طرح نزدیک به دغدغه ها و ذهنیت حوزه بهره بردار به 

مرحله اجرا برسد.

آغاز ارزیابی 
طرح های مسابقه »از 

باغشهر تا باغ شهر«

رئیس مرکز خالقیت و نوآوری 
شهرداری اصفهان مطرح کرد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

 آگهی مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از ورشکسته آقای علیرضا ادیب در نظر دارد ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در اصفهان، خیابان توحید، ساختمان 

الهیه، طبقه 4 غربی از طریق مزایده با شرایط ذیل به فروش برساند.
مشخصات:

- واحد به شماره پالک ثبتی 189/287 بخش ثبتی 5 اصفهان مفروز و مجزی شده از 47 فرعی از اصلی مذکور قطعه 287 تفکیکی واقع در طبقه 4 سمت غربی به مساحت 249/57 
مترمربع می باشد.

- واحد دارای گرمایش موتورخانه مرکزی و سرمایش چیلر و فن کوئل می باشد.
- واحد دارای 2 پارکینگ درگیر می باشد.

- مجتمع الهیه در زمینی به مساحت حدود 788/9 مترمربع احداث در 8 سقف اسکلت بتنی و دو طبقه پارکینگ، یک طبقه البی بزرگ با سرایداری و سه واحد تجاری منفک شده 
مجاور خیابان توحید و شش طبقه دیگر مشتمل بر 12 واحد مسکونی می باشد.

- مجتمع دارای استخر و دو دستگاه آسانسور می باشد.
قیمت پایه مزایده:

- ارزش آپارتمان به مبلغ 170/000/000/000 ریال می باشد.
- زمان و مکان مزایده: مزایده روز شنبه مورخ 1401/4/11 ساعت 11 صبح در محل اداره تصفیه به آدرس اصفهان، خیابان نیکبخت اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان برگزار 

می شود.
شرایط مزایده:

1- فروش، نقدی و اقساطی است که مبلغ 5 درصد نقد در روز مزایده و مابقی در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین می گردد )حداکثر مهلت سه ماه می باشد(
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5 درصد از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره IR110100004061012907670593 واریز و اصل فیش 

واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 11 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمعانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضوری به عمل 

خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمی خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید 
مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.

6- هزینه های نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن: 031-36611086
بختیار - مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان
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شهرستان

Isfahan News

نماینـده اصفهـان در مجلس گفت: بخشـی 
از مدرسـه تاریخـی حلبیـان بـه محل تجمع 
زباله هـا تبدیـل شـده و بایـد هـر چـه زودتر 
کاربری این مدرسـه تعیین و مشـخص شود.

کارگروه میـراث فرهنگی اصفهـان با حضور 
اصفهـان  مـردم  نماینـده  طغیانـی  مهـدی 
در مجلـس شـورای اسـامی و همچنیـن 
جمعـی از فعـاالن حـوزه میـراث فرهنگـی 
و مسـئوالن مربوطـه درباره مدرسـه حلبیان 
اصفهـان برگزار شـد. مدرسـه حلبیـان که به 
نـام دبیرسـتان اتحاد هم شـناخته می شـود، 
لوکیشـن فیلـم قصه هـای مجیـد اسـت که 
در بافـت پیرامونـی میدان نقش جهـان واقع 
شـده و ظرفیـت بسـیار زیـادی بـرای تبدیل 
بـه یـک مـوزه و جاذبـه گردشـگری بـرای 
اخیـر  سـال های  در  امـا  دارد؛  را  اصفهـان 
بی توجهـی بـه ایـن بنـای مهـم و برخـی 
مشـکات در مالکیـت آن باعـث زوال بنای 
آن شـده و شرایط مدرسـه حلبیان روز به روز 

بدتـر می شـود.
وی افـزود: بایـد تصمیم گیری هـای مؤثـری 
بـا قیـد فوریـت بـرای رسـیدگی به مسـائل 
و معضـات مدرسـه حلبیـان اتخاذ شـود. در 
اصفهـان دو دسـته مـدارس سـبک قدیـم و 
سـبک جدیـد وجود دارد کـه از جمله مدارس 
سـبک قدیم می تـوان به مدرسـه امام صادق 
)ع( و سـایر مـدارس با قدمت باال اشـاره کرد 
کـه اکثـر آنهـا تحـت اختیـار حـوزه علمیـه 
هسـتند و بـه دلیـل مسـائل و موضوعاتـی 
امـکان بازدیـد بـرای عمـوم از آنهـا فراهـم 
نیسـت. امـا مـدارس دیگر همچـون مدارس 
هراتـی، ادب، هاتـف و غیـره جـز مـدارس 
سـبک جدیـد هسـتند کـه دیگـر پا به سـن 
گذاشـته اند و میـراث معنوی و تاریخـی را در 
دل خـود جـای داده انـد؛ ضـرورت حفاظت از 

ایـن بناها بـرای مـا دوچندان اسـت.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس شـورای 
افـزود: تمامـی کارهـای صـورت  اسـامی 
گرفتـه در مورد مدارس سـبک جدیـد از نظر 
میراثـی اشـتباه و بدون رعایـت پروتکل های 
کارشناسـی و مرمتی بوده اسـت. از این روی 
ضـروری اسـت کـه در راسـتای رسـیدگی 
صحیـح و فـوری به این مـدارس کارگروهی 
در ایـن بـاره تشـکیل شـود، همچنیـن الزم 
از جملـه  ایـن مـدارس  تـا مدیـران  اسـت 
افـرادی باشـند که دغدغه میراثـی و حفاظت 
از میراث فرهنگی و تاریخی را داشـته باشند.

وی پیشـنهاد کـرد کـه گروهـی از معلمـان 
فرهنگـی  میـراث  عرصـه  در  دغدغه منـد 
برای حفاظت از مدارسـی کـه ارزش تاریخی 
طغیانـی  شـود.  تشـکیل  دارنـد  میراثـی  و 
همچنیـن از مدرسـه ادب بـه عنـوان یـک 
نمونـه بـارزی از تصمیم گیری هـا و اقدامـات 

نـام برد. ناصحیـح 
طغیانـی تصریـح کـرد: ضـروری اسـت کـه 
ضمـن ایجـاد کارگـروه ویـژه رسـیدگی بـه 
میراثـی،  و  تاریخـی  ارزش  دارای  مـدارس 
فهرسـتی از ایـن مـدارس احصـا شـده بـه 
گونـه ای کـه کوچک ترین اقدامـات همچون 
به دیـوار میخ زدن این مـدارس با هماهنگی 
هیچ کـس  پذیـرد.  صـورت  کارگـروه  ایـن 
مخالف حضـور دانش آمـوزان در این مدارس 
کـه اکنـون دیگـر پـا بـه سـن گذاشـته اند 
نیسـت امـا ضـروری اسـت کـه عـاوه بـر 
تـداوم کاربـری آموزشـی آن، از آنهـا مراقبت 

بـه عمـل آید.
عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای 
حلبیـان  مدرسـه  شـرایط  دربـاره  اسـامی 
توضیـح داد: اکنـون بخشـی از ایـن مدرسـه 
بـه محل تجمـع زباله ها تبدیل شـده اسـت، 
بـرای  اقدامـات فـوری  انجـام  بـا  تـا  بایـد 
مراقبت و حفاظت از آن جلسـات کارشناسـی 
فرهنگـی،  میـراث  کارشناسـان  بـا حضـور 
مسـئوالن متولی و دانشـگاهیان برگزار شده 
و کاربری هـای آن تعیین و مشـخص شـود.

وی گفت: فهرسـتی از مدارس دارای مشکل 
در حـوزه میـراث فرهنگـی اسـتخراج شـده 
و بـرای هرکـدام از آنهـا متناسـب بـا دوره 
تاریخـی آنها تصمیماتی اتخاذ شـود. اهمیت 
تشـکیل کارگـروه و کارکـرد آن در ایـن باره 
مشخص اسـت. سـریعاً باید اقدامات حقوقی 
مدرسـه  بـه  فـوری  رسـیدگی  بـرای  الزم 
حلبیـان انجـام شـود. اگـر بـا تأخیـر عمـل 
کنیـم ممکن اسـت بـا رخدادهـای محیطی 
ایـن  از  چیـزی  دیگـر  بارندگـی  همچـون 
مدرسـه ارزشـمند باقی نماند. مدارسی که در 
سـال های اخیـر دچـار مشـکل شـده اند باید 
در فراینـد احیا و بازسـازی به طرح و سـاختار 
اولیـه خـود بازگردنـد، کـه در صـورت انجام 
کارهـای حقوقی آن می تـوان مبالغی را برای 

احیـا و بازسـازی آن فراهـم آورد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس؛

 بایک بارندگی بنای مدرسه
حلبیان تخریب می شود

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
بیشـترین  گفـت:  ورزنـه  شهرسـتان  گردشـگری 
تمرکـز میـراث فرهنگی ورزنه بر توسـعه و افزایش 
جوامـع بومگـردی و فعـال کردن جوامـع محلی در 

بخـش گردشـگری اسـت.
دربـاره  ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  شـهباز  احمـد 
مشـکات بخـش گردشـگری شهرسـتان ورزنه و 
ظرفیت هـای آن، اظهـار کـرد: روند گردشـگری در 
ورزنـه کـه از یـک دهـه گذشـته آغـاز شـده روبـه 
مقـداری  کرونـا  دوران  در  و  اسـت  بـوده  توسـعه 
رونـد کنـد شـد، امـا زیرسـاخت های گردشـگری 
در ایـن شهرسـتان وضعیـت چنـدان خوبـی نـدارد 
و مـا تـاش کرده ایـم بـا بـه میـدان آوردن بخش 
خصوصی بخشـی از این مشـکات را مرتفع کنیم. 
در حـال حاضـر ۱۱ بومگـردی فعـال داریـم و یک 
کاروانسـرا نیـز در حال تبدیل شـدن به هتل اسـت 
و بـا توجه بـه ظرفیت فعلـی در روز می توانیم ۳۰۰ 

گردشـگر را پذیـرش کنیم.
وی افـزود: چنـد روسـتای تاریخی ورزنـه می توانند 
گردشـگر پذیـر شـوند و بـا توجه به سـاختار محلی 
گردشـگران  بـا  باالیـی  سـازگاری  از  دارنـد  کـه 

فرهنگـی  میـراث  تمرکـز  بیشـترین  برخوردارنـد. 
ورزنـه بر توسـعه و افزایش جوامع بومگردی اسـت. 
قصـد داریـم از صاحبـان منـازل تاریخـی دعـوت 
سـرمایه گذاری  گردشـگری  بحـث  در  تـا  کنیـم 
مناسـبی انجام دهنـد و پس از سـیر مراحل قانونی 

بـرای دریافـت تسـهیات معرفی شـوند.
دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
کـرد:  تصریـح  ورزنـه،  شهرسـتان  گردشـگری  و 
در  تفریحـی  سـایت  و  گردشـگری  مجموعـه  دو 
بخـش کویـری ورزنـه داریـم کـه البتـه ایـن دو 
سـایت مشـکات زیـادی از قبیـل تغییـر مدیریت 
و تغییـر سـرمایه گذار داشـته اند. واحدهـای اقامتـی 
ایـن مجموعه هـا راه انـدازی شـده اسـت و از پاییـز 
می تواننـد بـه مسـافران در داخـل کویـر، خدمـات 

دهند. ارائـه 
شـهباز ادامه داد: کمبود سـرویس های بهداشـتی و 
فضاهـای جانبـی در ایـن دو مجموعه گردشـگری 
در کویـر وجـود دارد کـه در تاش هسـتیم تا پاییز 
ایـن کمبودهـا جبـران شـود. در داخل شـهر ورزنه 
کاروانسـرای شـاه عباسـی در حال تعمیر اسـت که 
بـه احتمـال قـوی شـش مـاه طـول می کشـد که 

ایـن کاروانسـرا آمـاده پذیرش مسـافر و گردشـگر 
شـود. بـرای سـال ۱۴۰۲ ظرفیت های گردشـگری 
ایـن  در  و  می کنـد  پیـدا  خوبـی  افزایـش  ورزنـه 
صـورت انگیزه برای سـرمایه گذاری بیشـتر خواهد 
بخـش  در  بیشـتری  ورود  جامعـه محلـی  و  شـد 

گردشـگری پیـدا می کنـد.
وی گفـت: بحـث آمارگیـری دقیـق از گردشـگران 
از امسـال آغـاز شـده اسـت، امـا بـه احتمـال قوی 
سـاالنه بیـش از ۴۰۰ هـزار گردشـگر وارد ورزنـه 
می شـوند و در عیـد امسـال نزدیـک بـه ۱۵۰ هزار 
نفـر از این شـهر کویـری بازدید کردنـد. تعداد خانه 
مسـافر در ورزنـه کـم اسـت کـه بـرای حـل ایـن 

مشـکل بایـد اقدام شـود.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری شهرسـتان ورزنـه، اظهار کـرد: عاوه 
بـر این مشـکات بحـث فرهنگ گردشـگری هم 
از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت، به طـوری کـه 
برخـی تضادهـای فرهنگـی مشکل سـاز می شـود. 
افـراد اقـدام بـه برپایـی تورهـای  گاهـی برخـی 
غیرمجـاز در منطقـه می کننـد کـه در ایـن تورهـا 
اعمالـی انجـام شـده که باعـث اعمـال محدودیت 

بـرای گردشـگران و نارضایتـی آنـان شـده اسـت.
صنایع دستی ورزنه وضعیت خوبی ندارد

شـهباز افـزود: صنایـع دسـتی شهرسـتان در حـال 
حاضـر وضعیـت زیـاد خوبـی نـدارد در صورتی که 
پتانسـیل خوبـی در این بخش داریم. بـرای مثال از 
قدیـم تـا کنون پارچه بافی سـنتی که همان سـفره 
بافـی اسـت در ورزنـه رونـق خاصی داشـته اسـت، 
امـا تعـداد بافنـدگان آن ۸ نفـر بیشـتر نیسـت. بـا 
مشـارکت سـازمان فنـی و حرفه ای و کمیتـه امداد 
در تـاش هسـتیم جوانان نیز به پارچه بافی سـنتی 
روی آورنـد. در کل در بخـش صنایـع دسـتی زیـاد 
فعـال نیسـتیم که البتـه برنامه ریزی بـرای حل این 

نقیصـه را در دسـتور کار داریم.
وی ادامـه داد: از مطالبـات اصلـی مـا ایـن اسـت 
کـه دولـت بـه بخـش صنایع دسـتی عنایـت ویژه 
بـرای  را  قابـل قبولـی  اعتبـارات  باشـد و  داشـته 
رونـق صنایـع دسـتی اختصـاص دهـد. اعتبـارات 
محـدود اسـت و شـریان های اصلـی اقتصـاد ورزنه 
صنایـع دسـتی اسـت و جـز توسـعه پایـدار منطقه 
ماحظـه  بایـد  گردشـگران  می شـود.  محسـوب 
فرهنـگ منطقه ورزنـه و ارزش هـای جامعه محلی 

را بکننـد و بـا پوشـش مناسـب حاضـر شـوند. اگر 
ایـن دغدغه هـا دنبـال شـود نتایـج خوبـی حاصـل 

می شـود.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری شهرسـتان ورزنـه، گفت: انتظـار داریم 
جامعـه محلی بـه گردشـگری توجه بیشـتری کند 
و در کل گردشـگری ورزنـه روبه رشـد بوده اسـت. 
بـه جـرات می توانیـم بـه ورزنـه لقـب شـهر اِکـو 
مـوزه ایـران را دهیـم. در ورزنـه می توانیـد موزه ای 
از حرفه هـای قدیمی را مشـاهده کنیـد که در کمتر 
جایـی از ایـران ایـن مـورد را می توانیم پیـدا کنیم.

شـهباز خاطرنشـان کـرد: تعـدادی از آثـار تاریخی 
بازسـازی  و  مرمـت  بـه  نیـاز  ورزنـه  شهرسـتان 
اضطـراری دارد کـه در پروژه هـا و تملـک دارایـی 
پیـش بینـی شـده اسـت. اکنـون ۲۵ اثـر تاریخـی 
ورزنـه ثبـت ملـی شـده اسـت و قلعـه قورتـان، 
بـم  از  بعـد  ایـران  خشـتی  قلعـه  بنـای  دومیـن 
اسـت کـه بیشـترین گردشـگر را بـه خـود جـذب 
می کنـد. البتـه ایـن قلعـه ۴۳ هـزار متـر مربعـی 
 نیـاز بـه مرمـت دارد کـه امیدواریـم اعتبـار مـورد

نیاز آن تأمین شود.

گزارش

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ورزنه مطرح کرد؛

فعال کردن جوامع محلی در گردشگری ورزنه

نماینده مردم نماینده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسامی گفت: 
بعضی از مدیران توجهشان به روستاها کم است و دسترسی مسؤولین و شورا 

به مردم کم شده که در این راستا باید مسئوالن اهتمام جدی داشته باشند.
رحمت اهلل فیروزی پور نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای 
اسامی در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار کرد: ما مسؤولین باید 
خادم خوبی برای مردم باشیم چرا که مسؤولیت نزد ما امانت است و باید به 

سراغ مردم برویم و در روستاها حضور پیدا کنیم.
 وی افزود: بعضی از مدیران توجهشان به روستاها کم است و دسترسی 

مسؤولین و شورا به مردم کم شده است که باید این امکان برای مردم فراهم 
باشد که به راحتی با مسؤوالن ارتباط داشته باشند که البته فرماندار حرکت 
طرح فجر خدمت را راه انداخته که کار بسیار خوبی است و این طرح بایستی 

ادامه داشته باشد.
نماینده مردم نطنز بادرود و قمصر در مجلس شورای اسامی به فرسودگی 
قنات های  باید هم مشکل  امروز  اشاره کرد و گفت:  شبکه آب روستایی 
روستایی و هم مشکل آب روستاها حل شود و ما اگر بخواهیم مردم را 
تشویق کنیم در روستا بمانند و مهاجرت نکنند، باید ابزار زندگی آنها را فراهم 

نماییم و یکی از ابزار مهم در روستاها موضوع آب است.
فیروزی پور تصریح کرد: نشستن مدیران در اتاق ها دردی را دوا نمی کند باید 
به میان مردم برویم. به خدا بعضی از مردم روستاها می گویند یک سال است 
حتی مسئول مرتبط با روستا را ندیده ایم که در این راستا الزم است مسئولین 

به روستاها بروند و به درخواست های مردم رسیدگی کنند.
وی بیان کرد: از بنیاد مسکن تقاضا می کنیم برای یک زمین در روستا قیمت 
باال در نظر نگیرد و ما اگر بخواهیم یک جوان روستایی در روستای خود بماند 

باید زمین ارزان به او بدهیم.

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر:

مسئوالن برای شنیدن 
مشکالت مردم در میان 

آنان باشند

یک دسـتگاه الپاروسـکوپی به ارزش ۲۰ میلیارد 
ریـال بـا ارز دولتـی از محـل درآمـد موقوفـات 

بیمارسـتان نقـوی کاشـان خریداری شـد.
علیرضـا مفـرح در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا بیـان 
محـل  از  الپاروسـکوپی  دسـتگاه  یـک  اینکـه 
موقوفـات بیمارسـتان نقوی کاشـان، اظهار کرد: 
انجـام عمل های جراحی برداشـتن سـنگ صفرا 
آپاندیـس«  »برداشـتن  سیسـتکتومی«،  »کلـه 
»هرنـی«،  فتـق  انـواع  ترمیـم  آپاندکتومـی، 
برداشـتن رحم »هیسـترکتومی« کیست تخمدان 
و بـای پـس معـده از جمله عمل های مرسـوم به 

روش الپاراسـکوپی اسـت.
وی افـزود: کاهـش عـوارض جراحـی از جملـه 
خونریـزی،  و  عمـل  از  بعـد  دردهـای  کاهـش 
کاهـش زمـان جراحـی، عدم بـرش در ایـن نوع 
جراحـی، کاهـش عفونت های جراحـی و کاهش 
زمـان بسـتری بیمـار، از جمله مزیت هـای عمل 

الپاراسـکوپ  دسـتگاه  از  اسـتفاده  بـا  جراحـی 
. ست ا

رئیـس اداره سـازمان های مـردم نهـاد و خیریـن 
سـامت دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان، گفت: 
زنده یـاد محمـد صـادق نقـوی، یکـی از تجـار 
خوش نـام کاشـان بـود کـه در سـال ۱۳۱۷ یک 
بـاب خانـه را بـرای سـاخت بیمارسـتانی وقـف 
کـرد کـه هم اکنـون هفـت هـزار متـر مسـاحت 

دارد.
وی افـزود: ایـن وقـف بـا هـدف درمـان رایگان 
بیمـاران بی بضاعـت، تهیـه وسـایل الزم بـرای 
درمانـگاه، جلوگیـری از شـیوع بیمـاری و تهیـه 

داروی مجانـی بـرای بیمـاران فقیـر بـود.
مفـرح تصریـح کـرد: موقوفات بیمارسـتان نقوی 
کاشـان ۶۰۰ رقبـه اسـت کـه بنـا به وقـف نامه 
بیمارسـتان نقـوی درآمد حاصـل از این موقوفات 

بایـد بـرای درمان شـهروندان هزینه شـود.

واحـد نـورد سـرد شـرکت فـوالد امیرکبیر کاشـان در 
اردیبهشـت ماه سـال ۱۴۰۱ موفـق بـه ثبـت رکـورد 

جدیـد تولیـد ماهیانـه ورق فوالدی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار فوالد، شـرکت فـوالد امیرکبیر 
کاشـان در سـال »تولید؛ دانش بنیان، اشـتغال آفرین« 
بـا همت و تـاش تمام نیروهای تولیدی و پشـتیبانی 
واحـد نـورد سـرد و بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال و 
تکیه بـر تـوان داخلـی، موفـق شـد بـا تولیـد ۲۱ هزار 
و ۹۰۳ تـن ورق فـوالدی در اردیبهشـت ماه، بـرای 
دومیـن بـار در سـال ۱۴۰۱ بـه رکـورد تولیـد ماهیانه 

یابد. دسـت 

گفتنی اسـت رکـورد قبلی تولید ورق فـوالدی در این 
واحـد ۲۱ هـزار و ۳۱۹ تـن بـود کـه در فروردین مـاه 

۱۴۰۱ محقـق شـده بود.
روابـط عمومـی شـرکت فـوالد امیرکبیر کاشـان این 
دسـتاورد مهـم را بـه خانـواده بـزرگ فـوالد امیرکبیر 
کاشـان و ذی نفعـان تبریـک گفت و اظهـار امیدواری 
کلیـه  تـاش  و  حق تعالـی  عنایـت  پرتـو  در  کـرد 
همـکاران، رونـد افزایـش تولیـد شـرکت تـداوم یابد، 
دسـت یابی بـه رکوردهـای جدیـد تولید محقـق گردد 
و شـرکت همچنـان در مسـیر تعالی و بهبود مسـتمر 

گام بـردارد.

سـرهنگ هـادی کیان مهـر گفـت: ماموران مسـتقر در ایسـت و بازرسـی 
شـهید شـرافت ناییـن حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری بـه ۲ دسـتگاه 
کامیـون حامـل بـار ضایعات و هندوانه مشـکوک شـدند و آنهـا را متوقف 

کردند.
وی بـا بیـان اینکـه مامـوران در بازرسـی از آنهـا ۱۲۰ کیلوگـرم تریـاک 
کشـف کردنـد، افـزود: ایـن مقـدار مـواد مخـدر داخـل بـازر ضایعـات و 

هندوانه هـا جاسـاز شـده بـود.
فرمانـده انتظامـی ناییـن بیـان کـرد: ۲ متهـم ایـن واقعـه دسـتگیر و بـه 

مرجـع قضایـی تحویـل داده شـدند.
ایـن مقـام انتظامـی با تاکیـد بر تـداوم مبـارزه همه جانبه و برخـورد قاطع 
پلیـس بـا قاچاقچیـان موادمخـدر از شـهروندان خواسـت تـا در صـورت 
اطـاع از هرگونـه فعالیتـی در ایـن راسـتا، مراتب را به مرکـز فوریت های 

پلیسـی ۱۱۰ اعـام کنند.

رئیـس اتاق اصناف فریدونشـهر ضمن تشـکر 
از همـکاری اصنـاف این شهرسـتان در کنترل 
بـازار در برهـه زمانـی کنونی، از شـدت برخورد 
بـا اصنـاف متخلـف در این شهرسـتان سـخن 

. گفت
وی در گفـت و گـو بـا صاحـب نیـوز بـا تقدیر 
و تشـکر از اصنـاف کـه در تحـوالت اقتصادی 
کشـور انصاف به خـرج داده و زیـر بار تخلفات 
نرفته انـد، از تدابیـر اتخـاذ شـد توسـط مقامات 
مسـئول بـرای پیشـگیری از تخلفـات اصناف 

داد. خبر 
قیمـت  افزایـش  هرگونـه  رحیمـی  مجتبـی 
خـارج از نـرخ نامـه را تخلـف عنـوان و اظهـار 
کـرد: هر صنفـی که خواسـتار افزایـش قیمت 
بایـد  اسـت  خـود  خدمـات  یـا  محصـوالت 
درخواسـت آن را بـه اتاق اصنـاف اعام کند تا 
نـرخ نامه جدیـد پس از تصویب در کمیسـیون 

مربوطـه بـه ایشـان اباغ شـود.

وی ادامـه داد: مطابـق قانـون بـه غیـر از انواع 
لبنـی،  محصـوالت  و  خوراکـی  روغن هـای 
فـروش هیـچ محصولی بیشـتر از نـرخ مندرج 
بـر روی کاال مجـاز نبـوده و مصـداق تخلـف 

اسـت. اصناف 
رئیـس اتـاق اصنـاف فریدونشـهر با اشـاره به 
برقـراری گشـت های اصنـاف و برخـورد قاطع 
بـا متخلفـان عنـوان کـرد: عـدم درج قیمت از 
جملـه تخلفـات اصنـاف اسـت کـه در صورت 
مشـاهده آن از هفتـه پیـش رو، جریمـه ۱۰ 
میلیـون تومانی را متوجـه واحد صنفی مربوطه 

کرد. خواهـد 
رحیمـی گفت: مـردم شهرسـتان فریدونشـهر 
می تواننـد در صورت مشـاهده گران فروشـی با 
شـماره تلفـن ۱۲۴ متعلق به گزارشـات مردمی 
اداره صمت و در صورت مشـاهده موارد احتکار 
عـاوه بر آن با شـماره تلفـن ۱۱۰ فوریت های 

پلیسـی تماس حاصل نمایند.

فرمانـدار گلپایگان گفـت: کاالهای 
شهرسـتان  سـطح  در  مختلـف 
و مـردم  اسـت  وفـور موجـود  بـه 
تحـت تأثیـر تبلیغـات سـوء قـرار 
کاالیـی  خریـد  بـرای  و  نگیرنـد 
نبرنـد.  هجـوم  فروشـگاه ها  بـه 
محمدرضـا عسـگریان، در حاشـیه 
بازدیـد خـود از صنـوف مختلـف و 
در  گلپایـگان  بازاریـان شهرسـتان 
گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کـرد: 
بـا مسـئوالن مربوطـه بازدیـدی از 
صنـوف سـطح شـهر داشـتیم تـا 
وضعیـت انـواع کاالهـا مخصوصـًا 
آنهایـی که مشـمول افزایش قیمت 
قـرار  بررسـی  مـورد  را  شـده اند 
دهیـم. کمبـودی در انـواع کاالهـا 
مشـمول  کـه  آنهایـی  مخصوصـاً 
طـرح بودنـد را شـاهد نبودیـم کـه 
کسـبه،  رعایـت  راسـتا  ایـن  در 
همراهـی مردم و تشـدید نظارت ها 

تأثیرگـذار بـوده اسـت. همچنین در 
زمینـه گران فروشـی نیـز تخلفـات 
در حداقل تریـن سـطح خـود بـود. 
کاالهـا  قیمـت  داد:  ادامـه  وی 
مخصوصـاً آن دسـته از کاالهایـی 
کـه مشـمول افزایش قیمـت بودند 
بایـد در مغـازه و فروشـگاه ها بـرای 
خریداران مشـخص باشد. کاالهای 
مختلـف در سـطح شهرسـتان بـه 
وفـور موجـود اسـت و مـردم تحت 
تأثیـر تبلیغـات سـوء قـرار نگیرند و 
بـرای خرید کاالیی به فروشـگاه ها 
هجـوم نبرنـد کـه اگـر ایـن اتفاق 
افزایـش  شـاهد  ناخواسـته  بیفتـد 
قیمـت کاال خواهیـم بـود. فرماندار 
گلپایـگان گفت: دسـتگاه های ناظر 
همچـون صمـت، تعزیـرات، اتـاق 
اصناف و ... مشـغول فعالیت هستند 
تـا حداقل تخلفـات را هـم به صفر 

نند. برسا

 رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعالم کرد:

 خریداری یک دستگاه الپاروسکوپی
از محل موقوفات بیمارستان نقوی

برای دومین بار در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت؛

 ثبت رکورد جدید تولید ماهیانه ورق فوالدی
در واحد نورد سرد فوالد امیرکبیر کاشان

 فرمانده انتظامی نایین از کشف موادمخدر خبر داد:

 ۱۲۰ کیلوگرم تریاک
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان فریدن از کشـف ۲ تـن و یکصد و ۵۰ کیلوگرم عسـل در پوشش هنداونه و بار ضایعات

تقلبـی غیـر بهداشـتی در عملیات مامـوران یگان امـداد این فرماندهـی خبر داد.
بـه گزارش خبرگـزاری موج اصفهان، سـرهنگ مختـار بهارلو بیان داشـت: ماموران 
یـگان امـداد فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان فریـدن در زمـان کنتـرل خودروهای 
عبوری در محور پلیس راه دامنه به یک وانت حامل کشـک مشـکوک ودر بازرسـی 
بـه عمـل آمـده ۲ تـن و یکصـد و ۵۰ کیلوگـرم عسـل تقلبی غیـر بهداشـتی از این 

خودرو کشـف کردند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان فریـدن پیرامون دسـتگیری متهم این پرونـده تصریح 
کـرد: پـس از بازرسـی به عمـل آمده راننده خودرو دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونده 

بـرای اقدامـات قانونی بـه مرجع قضائی تحویل داده شـد.
ایـن مقـام انتظامـی در پایان خاطرنشـان کرد: پلیس همـواره در کنار اداره بهداشـت 
بـا افـرادی کـه برای سـوددهی بیشـتر سـامت افـراد جامعه را بـه خطـر می اندازند 
برخورد جدی خواهد داشـت، از رو از مردم خواسـتاریم که در صورت مشـاهده موارد 

مشـکوک مراتـب را بـه مرکز فوریت های پلیسـی ۱۱۰ اعـام کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن خبر داد:

کشف ۲ تن عسل تقلبی در فریدن

رئیس اتاق اصناف فریدونشهر:

 جریمه اصناف متخلف در فریدونشهر
سنگین و جدی است

فرماندار گلپایگان:

 کمبود کاالهای اساسی
در گلپایگان نداریم

فرمانـدار نطنز گفت: در طـی پنج ماه خدمت 
در نطنـز، ۴ شـورای اداری روسـتا محـور بـا 
عنـوان طـرح فجـر خدمـت برگـزار و اولیـن 
شـورای اداری موضوع محـور در نطنز برگزار 

می شـود.
محمدعباس ظریفی در جلسـه شورای اداری 
ایـن شهرسـتان افـزود: طـی ایـن مـدت در 
خصوص جلسـات و کارگروه هـای مختلف با 
موضوع واکسیناسـیون کرونا، قرارگاه عدالت، 
اقتصـادی، مبـارزه با قاچـاق کاال طرح تعادل 
بخشـی و پایش تنش آب، تسـهیات سـفر، 
شـورایی ترافیـک و جلسـات ویـژه دیگـر و 
همچنیـن ماقـات حضـوری بـا ۱۵۰ نفـر 

است. برگزارشـده 
 فرمانـدار نطنـز تصریـح کـرد: در ایـن ایـام 
پروژه هـای عمرانـی بـا بیـش از ۱۵۰ میلیارد 
ریال اعتبار در روسـتاهای شهرسـتان اجرایی 
شـده و مبلغ ۶۰ میلیارد ریال تسـهیات بنیاد 
علـوی بـرای ۱۰۰ نفر از متقاضیان مشـاغل 

خـرد روسـتایی در حوزه هـای صنایع دسـتی 
کشـاورزی و خدمات توزیع و یکی از کارهای 
خوبـی کـه انجـام شـده بـا حمایـت از تولید، 
گلخانه هـای جدید روسـتای عباس آبـاد از ده 

گلخانـه به ۴۵ گلخانـه افزایش یافته اسـت.
ظریفـی از تشـکیل قـرارگاه عملیاتی شـهید 
صیـاد خدایـی باهـدف تحقـق شـعار سـال 
و  حقیقـی  اشـخاص  دسـتگاه ها،  حضـور 
حقوقـی در نطنز خبـر داد و گفت: این قرارگاه 
با توجه به شـعار تولید، دانش بنیان و اشـتغال 
آفریـن و بـا اسـتفاده از ظرفیـت دانش بنیـان 
کشـور و استان در راسـتای توسعه همه جانبه 

شهرسـتان فعالیـت خواهـد کرد.
وی خطـاب بـه مدیـران اجرایـی شهرسـتان 
جهـادی  روحیـه  بایـد  مدیـران  گفـت: 
داشـته باشـند و ماننـد چشـمه جوشـش و 
همدیگـر  از  مـردم  مشـکات  حـل  بـرای 
 سـبقت بگیرنـد و مـا امـروز فرصتـی بـرای

وقت کشی نداریم.

فرماندار نطنز مطرح کرد:

 تشکیل قرارگاه عملیاتی شهید صیاد خدایی
باهدف تحقق شعار سال
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Iran-Syria Joint Chamber of 
Commerce held an Iran-Syria 
business forum at the place of 
Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agri-
culture (ICCIMA) in Tehran on 
Monday, in which representa-
tives of the two countries’ pri-
vate sectors exchanged views 
on ways of expanding trade 
ties and removing barriers.
The event was attended by 
senior officials from both sides 
including ICCIMA Head Gho-
lam-Hossein Shafeie, Syrian 
Ambassador to Tehran Shafiq 
Dayoub, Head of Iran-Syria 
Joint Chamber of Commerce 
Keyvan Kashefi, Secretary of 
Iran-Syria Economic Relations 
Development Headquarters 
Abbas Akbari, Head of the 
Syrian-Iranian Joint Chamber 
of Commerce Fahd Mahmoud 
Darwish, and President of the 
Federation of Syrian Chambers 
of Commerce Mohamed Abou 
El-Hoda El-Lahham.
Opening the ceremony, ICCI-
MA Head Shafeie welcomed 
the Syrian delegation to Iran 
and expressed satisfaction 
with the holding of such events 
as a prerequisite for the expan-

sion of economic ties between 
the two friendly countries.
He pointed to his visit to Syria 
in November 2021 and noted 
that since then several posi-
tive steps have been taken by 
the two sides for removing 
barriers in the way of trade re-
lations.
“Our efforts are aimed at 
increasing the level of eco-
nomic exchanges between 
the two countries to the level 
of political relations,” Shafeie 
stressed.
Although over the past few 
years the conditions have been 
improved for the development 
of the relations between the 
two sides, there is still a long 
way ahead to reaching the de-
sired economic relations, he 
said.
Drawing a roadmap for eco-
nomic cooperation
The official called on the gov-
ernments of the two countries 
to take practical steps in order 
to resolve the issues that the 
traders of the two sides are 
currently facing and said: “In 
order to develop economic 
exchanges we need to create 
a comprehensive roadmap to 

clear the outlook of economic 
cooperation between the two 
countries.”
“Our plan is to increase the lev-
el of mutual trade to $1 billion 
in the first phase, and realizing 
this goal requires the strong 
presence of the Iranian private 
sector in Syrian markets,” he 
said.
The ICCIMA head further made 
some suggestions for increas-
ing the level of trade between 
the two countries under the 
framework of the mentioned 
roadmap.
According to Shafeie the prior-
ity for interactions between the 
private sectors of Iran and Syr-
ia should be the reconstruction 
of Syria’s infrastructure.
Cooperation in areas like in-
dustry and agriculture, close 
collaboration between the two 
countries’ chambers of com-
merce, extraterrestrial cultiva-
tion, holding joint exhibitions, 
and exchanging delegations 
were among the suggestions 
for boosting trade ties between 
the two nations.
Iranian private sector ready to 
take part in Syrian projects
Shafeie further expressed the 

Iranian private sector’s readi-
ness for participation in major 
infrastructure projects in Syria 
and noted that Iranian compa-
nies are ready to collaborate 
with their Syrian counterparts 
and also with the Syrian gov-
ernment in all areas including 
infrastructure, industry, agri-
culture, establishing joint ven-
tures, exports of technical and 
engineering services, etc.
Tehran, Damascus should join 
hands to nullify sanctions
Further in the forum, Syrian 
Ambassador to Tehran Shafiq 
Dayoub delivered a speech, 
in which he stressed Iran and 
Syria’s great political relations 
and the determination of the 
two country’s leaders for ex-
panding relations in other are-
as like trade as well.
He mentioned the long history 
of relations between the two 
countries and said Iran and 
Syria have been friends for so 
long and now that both nations 
are facing unjust sanctions, 
they must join hands to neu-
tralize these sanctions.
He welcomed Shafeie’s sug-
gestion for creating a prac-
tical roadmap for the expan-
sion of trade ties between the 
two countries and said: “We 
hope that the outcomes of 
this business forum would be 
documented in the form of a 
general roadmap for boosting 
economic relations between 
the two sides.”
Syria welcomes Iranian pri-
vate sector in all areas
Elsewhere in his remarks, 
Dayoub noted that the Syrian 
government welcomes the 
participation of Iranian com-
panies in all areas and will take 
all the necessary measures 
to remove the obstacles and 
facilitate their activities in the 
Syrian market.
“We are ready to cooperate 
with the Iranian private sector 
to find solutions for removing 
barriers and neutralizing the 
impacts of the U.S. sanctions,” 
he said.
Syria’s new trade-related reg-
ulations and laws provide a 
great basis for the activities of 
the Iranian companies in the 
country, so Iranian companies 
active in various areas can par-

ticipate in projects like trans-
portation, infrastructure, pow-
er plants, transit, maritime, etc.
Need for turning theory into 
practice
Secretary of Iran-Syria Eco-
nomic Relations Development 
Headquarters Abbas Akbari for 
his part emphasized the need 
for turning such theoretical 
solutions and ideas into prac-
tice and said: “Over the past 
few years we have signed nu-
merous agreements and mem-
orandums of understanding, 
however in practice not much 
has been done.”
The necessary infrastructure 
for increasing trade between 
the two countries has not been 
provided yet and Iranian trad-
ers and businessmen are fac-
ing numerous problems with 
their activities in Syria.
One major problem is the im-
balance of imports and exports 
and the lack of enough foreign 
currency in Syria for settling 
Iranian export dues.
“There is not enough foreign 
currency (mainly U.S. dollar 
and Euro) in Syria to pay for 
Iranian exports and also Syria 
does not have much to export 
to Iran in return (under barter 
trade mechanisms),” Akbari 
regretted.
So, the main solution to this 
problem is for the Iranian and 
Syrian private sectors to es-
tablish joint production units 
in order to produce new prod-
ucts in Syria and then export it 
to third countries and earn the 
needed foreign revenues, he 
suggested.
Iran, Syria trade should not be 
limited to bartering
Before attending the business 
forum, Shafeie had also held 
a meeting with the Syrian 
delegation in which he said: 
“The chambers of commerce 
of the two countries need to 
formulate a long-term strate-
gic plan for the development 
of economic relations, and the 
problems in the field of trans-
portation and customs tariffs 
should be taken into account 
in this regard.”
The two sides stressed that 
the trade relations between 
the two countries should go 
beyond only bartering goods.

Iran, Syria to draw a roadmap for realizing trade potentials

Iran Could Not Ad-
vance Without Sanc-
tions
 Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei said 
Monday Iran has made good pro-
gress in various fields despite sanc-
tions imposed on the country.
“Despite the sanctions, the Islamic 
Republic of Iran has made good ad-
vances in various fields,” he told vis-
iting President of Tajikistan Emomali 
Rahmon here.
“If it were not for the sanctions, those 
advances could not be achieved, be-
cause sanctions caused Iranians to 
rely on their domestic capacities and 
power,” the Leader said.

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

Iran Athletes Grab 
9 Medals in World 
Muaythai Champion-
ship
The 2nd day of 2022 World Muay-
thai Championship ended in Abu 
Dhabi with four more victories for 
the Iranian athletes increasing the 
number of the Iranian National 
Muaythai Team’s medals to 9.
The competitions the matches were 
continued in adults and under 23-
year old (U23) levels and the Iranian 
athletes gained four more medals.
In -60kg and a quarter final match, 
Iran’s Fatemeh Husseini beat her 
Syrian competitor in a close game 
29-28.

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

Iran, Qatar to Expand 
Ports, Maritime Coop-
eration
CEO of Qatar Ports Management 
Company, Abdulla Mohamed 
Al-Khanji on Monday met with Ira-
nian Deputy Minister and Managing 
Director of Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) Ali Akbar Safaei 
and discussed developing commer-
cial relations and fostering ports and 
maritime collaboration between the 
two countries.
The two officials met in Tehran to 
confer on the expansion of ports and 
maritime cooperation for increasing 
bilateral trade.

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

Champions Esteghlal 
finish IPL season un-
defeated
Esteghlal football team were held 
to a goalless draw by Naft Masjed 
Soleyman to finish 2021/22 Iran 
Professional League (IPL) season 
undefeated. The Blues became the 
first Iranian team to win the title in 
the competition without suffering a 
single defeat.
In the match held ahead of 70,000 
spectators in Tehran’s Azadi Sta-
dium, Esteghlal created several 
goalscoring chanced but their play-
ers lacked of cutting edge.

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

Iran, Syria to draw a 
roadmap for realizing 
trade potentials
Iran-Syria Joint Chamber of Com-
merce held an Iran-Syria business 
forum at the place of Iran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) in Tehran on 
Monday, in which representatives 
of the two countries’ private sec-
tors exchanged views on ways of 
expanding trade ties and removing 
barriers.
The event was attended by senior 
officials from both sides including 
ICCIMA Head Gholam-Hossein Sha-
feie, Syrian Ambassador to Tehran 
Shafiq Dayoub, Head of Iran-Syria 
Joint Chamber of Commerce Key-
van Kashefi, Secretary of Iran-Syria 
Economic Relations Development 
Headquarters Abbas Akbari, Head 
of the Syrian-Iranian Joint Chamber 
of Commerce Fahd Mahmoud Dar-
wish, and President of the Federation 
of Syrian Chambers of Commerce 
Mohamed Abou El-Hoda El-Lahham.

TPO hosts meet-
ing with Indian 
trade delegation

A trade delegation from In-
dia’s PHD Chamber of Com-
merce and Industry visited 
Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO) to discuss 
ways of expanding trade ties 
between the private sectors 
of the two countries.
The Indian delegation was 
received by the acting di-
rector of TPO’s Indian 
Subcontinent Office Reza 
Seyyed-Aghazadeh, the TPO 
portal reported on Monday.
Speaking in this meeting, 
Seyyed-Aghazadeh ex-
pressed hope for the con-
tinuation of such meetings 
in order to develop trade 
relations and increase the 
volume of trade between 
Iran and India, and called for 
the expansion of relations 
between the two countries.
He also expressed TPO’s full 
support for the private sec-
tors of the two countries.

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

Iran’s oil reve-
nues up over 60% 
y/y in two months 
to late May: Offi-
cial
An Iranian Oil Ministry of-
ficial said the country’s oil 
revenues have increased by 
more than 60% in the two 
months to late May com-
pared to the similar period 
last year.
Ali Forouzandeh, who serves 
as spokesman of the Iranian 
Oil Ministry, said that oil rev-
enues experienced a “daz-
zling jump” in the first two 
months of the current Irani-
an year (March 21-May 21).

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

Routledge pub-
lishes reference 
book on Iranology
British publisher Routledge 
publishes ‘The Archaeology 
of Iran from the Palaeolithic 
to the Achaemenid Empire’ 
coauthored by Iranian ar-
chaeologist Hassan Fazeli 
Nashli and Roger Matthews 
as the second Iranology 
reference printed by the re-
nowned publisher.
Fazeli is a professor at Facul-
ty of Literature and Humani-
ties at the University of Teh-
ran and Matthews is a Near 
East archaeology professor 
at the University of Reading 
in England.

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

Raeisi lauds Iraqi 
law against nor-
malizing ties with 
Israel

Iranian President Seyyed 
Ebrahim Raeisi praised the 
Iraqi parliament for approv-
ing a law that criminalizes 
the normalization of ties 
and any relations, including 
business ones, with the Is-
raeli regime.
Making the remarks in a 
phone conversation with 
Iraqi Prime Minister Musta-
fa al-Kadhimi on Sunday, 
Raeisi expressed satisfac-
tion with the progress of 
the Iraqi people’s move and 
the interactions among the 
Arab state’s political groups 
and currents to form a new 
government.

Three major Iranian carmakers, namely Iran Khodro Company (IKCO), SAIPA 
Group, and Pars Khodro, manufactured 122,317 vehicles during the first two 
months of the current Iranian calendar year (March 21-May 21), which was 
3.1 percent more than the figure for the same period of time in the past year, 
that was 118,596 vehicles, the data released by the Codal website showed.
The Codal’s data put the monthly car manufacturing at 78,721 in the second 
month of the present year.
During the said two months, IKCO manufactured 65,847 vehicles, which was 
21.3 percent more than the output in the same period of the previous year.
In this period, this industrial group was able to produce 40,608 vehicles in the 
Peugeot group, 11,446 vehicles in the Samand group, 6,001 Dena vehicles, 
4,476 Rana vehicles, 1,745 Haima vehicles, and 1,561 Tara vehicles.
The group’s output stood at 40,805 in the second month.
SAIPA manufactured 41,869 vehicles in the mentioned period. Production by 
this automaker fell 13.8 percent in comparison to the previous year’s same 
time span.
The group’s output was 28,226 in the second month.
Pars Khodro also manufactured 14,602 vehicles in the period under review, 
seven percent less than the output in the first two months of the past year.
The group’s output was 9,690 in the second month.
Iran’s major carmakers had manufactured 867,363 vehicles in the previous 
Iranian calendar year 1400(ended on March 20), which was 3.7 percent less 
than the figure of the preceding year.
According to Codal data, During the previous year, IKCO manufactured 
451,121 vehicles, which was six percent less than the output in the Iranian 
calendar year 1399.
SAIPA manufactured 304,533 vehicles in the mentioned year, registering a 
3.4 percent decline in comparison to the figure for the preceding year. And 
Pars Khodro manufactured 109,838 vehicles in the past year, showing a 
6.4-percent rise from the output of its previous year.
Iran has been ranked the world’s 19th biggest automaker in 2021, according 
to the latest report released by the International Organization of Motor Vehicle 
Manufacturers, Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles 

(OICA).
Based on the OICA data, Iranian automakers produced 894,298 vehicles in 
2021 to register a two-percent increase compared to 2020.
Iran’s car production in 2021 was higher than many industrialized countries 
such as Italy with 795,000 units, South Africa with 499,000 units, Poland 
with 439,000 units, Portugal with 289,000 units, Taiwan with 265,000 units, 
Belgium with 261,000 units, Austria with 136,000 units, Finland with 93,000 
units and Egypt with 23,000 units.
China was by far the largest automaker in the world in 2021 followed by the 
United States.
Iran plans to reform its auto industry in order to increase both the production 
and quality of its products.
Back in January, Iranian Industry, Mining, and Trade Minister Reza Fatemi-
Amin said the country’s automotive industry was going to undergo a com-
plete reform after the implementation of his ministry’s two-year evolution 
program.
Stating that nine transformation projects have been prepared for the auto-
mobile industry, Fatemi-Amin said: “The general plan is that in [the Iranian 
calendar year] 1401 (started on March 21) the structure of the automobile 
industry and the relations between parts manufacturers and automakers will 
be reformed and the overall promised production target will be achieved in 
[the Iranian calendar year] 1404 (begins in March 2025).”
The minister considered the current situation of the automotive industry very 
problematic and added: “We have done a lot of work in the automotive in-
dustry and we have had good successes and progress, but the result has not 
been satisfactory for the general public and the customers.”
Referring to the complexities of the automotive industry, he noted: “A car has 
more than 2,000 parts and every day 4,000 cars are produced in the country; 
We do not have any other industries with such managerial, economic and 
technological complexities.”
Iranian Industry, Mining, and Trade Ministry’s programs for the current Ira-
nian calendar year show that the manufacturing of 1.2 million cars has been 
put on the agenda.

Production by major automakers up 3.1% in 2 months on year
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TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), rose 3,316 
points to 1.537 million on Monday.
As reported, over 6.854 billion securities worth 44.799 trillion rials 
(about $172.3 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 1,822 points, and the second market’s in-
dex climbed 8,560 points.

TEDPIX gains 
3,300 points on 
Monday

West Azarbaijan 
untapped for sum-
mer vacations, of-
ficial says
West Azarbaijan province is 
slated to be marketed as a top 
travel destination for sum-
mertime, the provincial tour-
ism chief has said. 
As a way to distribute travel 
fairly in the country and to 
develop tourism capacities 
throughout the country, the 
northwestern province as well 
as some other provinces will 
be introduced as summertime 
holiday destinations, Jalil 
Jabari said on Monday.

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

Iran demands in-
ternational action 
against Israeli 
“apartheid”
Iranian Foreign Ministry 
spokesman Saeed Khatibza-
deh on Sunday strongly lam-
basted the Israeli illegal set-
tlements and desecration of 
Al-Aqsa Mosque compound 
in the holy city of Al-Quds.
Hailing the Palestinian peo-
ple’s steadfastness and 
struggle as well as “Al-Quds 
defenders,” the spokesman 
warned the Zionist regime 
against “new adventurism 
and provocative measures.”
Earlier on Sunday, tens of 
thousands of Israeli settlers 
held their annual “March of 
the Flags” event, waving Is-
raeli flags and screaming of-
fensive slogans into the mid-
dle of the major Palestinian 
avenue in East Al-Quds’ Old 
City.
Although there is an exist-
ing agreement prohibiting 
non-Muslim prayers on the 
site, the Israelis pushed 
their way inside the Al-Aqsa 
Mosque’s enclosure, where 
they performed religious rites 
under the protection of the re-
gime’s military.
The event marks Israel’s 1967 
takeover of East Al-Quds, 
which the Palestinians want 
as their future capital. Accord-
ing to Israeli NGO Ir Amim, 
the march is linked to violence 
against Palestinians and a 
“display of incitement, Jewish 
dominance, and racism.”
Khatibzadeh said the libera-
tion of Al-Quds from the Is-
raeli occupation and violence 
is the Muslim world’s top 
priority.
“All of the world’s free-
dom-seeking people, espe-
cially the Muslim people and 
countries, are duty-bound 
to act in a united manner to-
wards all-out defense of the 
Al-Aqsa Mosque and con-
frontation against the Zionist 
apartheid regime,” he under-
lined.
At least 145 Palestinians were 
injured during the day’s clash-
es with Israeli forces and illegal 
settlers across the occupied 
West Bank, including East Al-
Quds, where the Israeli fanat-
ics were conducting the con-
tentious march, according to 
the Palestinian Red Crescent. 
It added that at least 18 of 
those wounded were hit by 
live Israeli fire.
Khatibzadeh expressed con-
fidence that the regional Re-
sistance Axis will succeed 
in preserving the Al-Aqsa 
Mosque and opposing “the 
bogus Israeli regime’s terror-
ist measures.”
He urged international bodies 
to carry out their legal obliga-
tions by halting “Zionist oc-
cupiers’ onslaught on the de-
fenseless Palestinian people.”

8 Ways to Have a Better 
Relationship with Your 
Partner and Yourself
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.psycom.net/mental-health-wellbeing/8-ways-to-have-a-better-relationship

Improving your social life by opening 
yourself up to more people and more 
experiences is a great first step toward 
finding the love of your life or bringing 
more fun and excitement into your ex-
isting relationship.
In this article we are going to describe 
several ways to improve the relation-
ship
#1. Define What You Want
To get what you want, it helps to know 
what you want, and that’s as true of 
love as it is of anything else. Start by 
identifying your needs when it comes 
to romance and establishing your rela-
tionship goals.
#2. Use Your Loneliness
While chronic loneliness isn’t healthy 
and can contribute to depression, feel-
ing lonely from time to time is normal, 
whether you’re in a romantic relation-
ship or not. And feeling emotionally 
disconnected from people doesn’t have 
to be a negative if you use those lonely 

feelings as motivation to make neces-
sary changes that will move your life in 
more positive directions. 
Start by paying more attention to rela-
tionships you already have and recon-
necting with people you’ve lost touch 
with over time. Make new connections 
by joining clubs and special interest 
groups or volunteering.
#3. Balance Your Love Budget
While generosity is normally consid-
ered a positive trait, you may be send-
ing the wrong message to a current or 
potential mate with extravagant spend-
ing on dinners and gifts. In fact, you 
might make a better impression by dis-
playing more of an inclination to save 
money because it shows you are able 
to exercise self-control and are likely to 
accumulate greater financial resources 
over time.1 “But be careful not to ap-
pear too restrictive or too controlling 
when it comes to your finances, Cohen 
warns.” That could lead someone to 

believe you’re not fun and won’t bring 
much in the way of excitement to the 
relationship.”
#4. Start Talking
If and how couples communicate, 
along with individual willingness to 
change, determines whether or not 
problems can be resolved and the qual-
ity of a relationship maintained. Some 
problems, especially minor issues, are 
best resolved with a cooperative and 
affectionate approach that doesn’t put 
anyone on the defensive. Serious prob-
lems may have to be addressed more 
directly, but that approach is only help-
ful when both partners are confident 
and secure enough in the relationship 
to respond in productive ways. When 
one or both partners lack that type of 
confidence, a critical or defiant ap-
proach can cause even more harm to 
the relationship.
#5. Open Up About Sex
Couples typically have different levels 

of desire for intimacy and sex and may 
enjoy different types of sexual activ-
ities. Those couples that were able to 
keep communication open were also 
more likely to be working on their in-
dividual and relationship issues with a 
clearly established goal of maintaining 
or rejuvenating their sex lives than cou-
ples who had a hard time communicat-
ing with each other about sex.3  
Both Cohen and Breck encourage 
couples to regularly set aside time to 
check in with each other and assess the 
health of the relationship. 
#6. Respect Personality Differences
If you’re an introvert, you know you’re 
not necessarily shy but, rather, you’re 
averse to small talk and don’t enjoy 
mindless activities. You may be looking 
to fellow introverts for love, but If you 
find yourself involved with an extrovert, 
as often happens, recognize and honor 
your differences, and use them to your 
advantage (i.e. to help you try new 

things) rather than argue over them. All 
successful relationships require guide-
lines, negotiations, and the occasional 
giving in to a partner’s different way of 
doing things.
#7. Practice Positive Psychology
Research shows that the happiest cou-
ples have five times as many positive 
interactions as negative in their rela-
tionships. It may not be enough to try 
to make up for a negative experience 
with a single positive one, perhaps be-
cause the impact of negative behavior 
is often much stronger and deeper.
At every opportunity, show support 
for your partner, express gratitude, 
forgive slights, respond enthusiastical-
ly, and plan to spend time together in 
challenging and engaging new ways. 
These investments in positive thinking 
and behavior help create more relation-
ship satisfaction and can hold you over 
when you face inevitable problems, 
conflicts, and tough times in the future. 

Iran’s income from the export of oil, 
gas, petroleum and petrochemical 
products has risen 66 percent during 
the first two months of the current 
Iranian calendar year (March 21-May 
21), as compared to the same period of 
time in the past year, the director-gen-
eral of Oil Ministry’s Public Relations 
Department announced.
Ali Forouzandeh said that with the ef-
forts of Oil Ministry and despite some 
rumors, the receipt of revenues from 
the export of oil, gas condensate, nat-
ural gas, petroleum products and pet-
rochemical products in the first two 
months of this year had a staggering 
increase compared to the same period 
last year.
Back in January, Head of National 
Iranian Oil Company (NIOC) Mohsen 
Khojasteh-Mehr had said the country’s 
oil revenues had increased significant-
ly over the past few months and the 
country had received the payment for 
all its crude oil sales since the new gov-
ernment administration.
“In the thirteenth government, part of 
the country’s lost oil markets has been 

revived and we have received the pay-
ment for all the oil we have sold so far,” 
Khojasteh-Mehr said.
According to the official, the private 
sector is also contributing greatly to 
the country’s current oil sales.
As previously stated by Oil Minister Ja-
vad Oji, the oil industry has brought the 
country over $43 billion of revenues 
in the previous Iranian calendar year 
(ended on March 20).
Meanwhile, in early April the minister 
said that the country’s crude oil pro-
duction has reached the pre-sanction 
level.
Tehran’s oil exports have been limited 
since former U.S. President Donald 
Trump in 2018 exited the 2015 nuclear 
accord and reimposed sanctions.
Iran views U.S. sanctions as illegal and 
has said it will make every effort to 
sidestep them.
Iran increased exports in 2021 despite 
the sanctions, according to estimates 
from oil industry consultants and ana-
lysts. But they remained well below the 
2.5 million bpd shipped before sanc-
tions were reintroduced.

Iran’s oil revenues 
increases 60% in 2 months yr/yr

The land required for building all 
planned National Housing Movement 
units (four million units) will be pro-
vided by the end of the sixth Iranian 
calendar month Shahrivar (September 
22), deputy transport and urban devel-
opment minister announced.
Saying that the lands for the construc-
tion of 2.8 million units of the National 
Housing Movement have been provid-
ed, Mahmoud Mahmoudzadeh said 
that lands will be provided for all four 
million units by the end of Shahrivar.
He said that currently, the lands for the 
implementation of the National Hous-
ing Movement plan have been provid-
ed for the first and second year, and 
by the order of the president and the 
emphasis of the minister of transport 
and urban development, it is planned 
to identify, introduce and provide lands 

for the remaining units of the National 
Housing Movement plan by the end of 
the fifth or sixth month.
On May 17, President Ebrahim Rai-
si ordered the beginning of building 
100,000 units of National Housing 
Movement in 23 new towns of the 
country through a video conference 
attended by Transport and Urban De-
velopment Minister Rostam Qasemi.
As announced by Alireza Jafari, the 
managing director of New Towns De-
velopment Company, the construction 
of the mentioned units was started in 
the new towns of East Azarbaijan, West 
Azarbaijan, Isfahan, Alborz, Bushehr, 
Tehran, Khorasan Razavi, Khuzestan, 
Sistan-Baluchestan, Fars, Markazi and 
Hormozgan provinces.
Back in mid-April, Mahmoudzadeh had 
announced the definite allocation of 

about 980,000 land lots with residen-
tial use in the previous six months for 
the construction of National Housing 
Movement units.
He said that 1.4 million land lots have 
been also identified that their usage 
should be determined, or they should 
be added to the area, or be investigated 
technically by the provincial planning 
councils and the Supreme Council of 
Architecture and Urban Planning.
According to the deputy minister, out 
of the four million units that are to be 
built in four years, 3.2 million are in 
urban areas and 800,000 in the rural 
regions.
The provided lands are the lands of the 
Ministry of Transport and Urban Devel-
opment and so far, no land has been 
provided from other organizations, the 
official further stated.

Manufacturing of 
washing machines 
rises %20 in a year

Manufacturing of washing machines in Iran increased 20 
percent during the past Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20), from its previous year, according to the 
data released by Industry, Mining and Trade Ministry.
The ministry’s data show that 1.456 million washing ma-
chines were manufactured in 1400, while the figure was 
1,213,600 in 1399.
Manufacturing of home appliances in Iran rose 7.56 per-

cent during the previous year from its preceding year.
According to the industry ministry’s data, over 6,273,600 
sets of large home appliances, including TV sets, refrig-
erators and freezers, washing machines, and air cool-
ers were manufactured in 1400, while the figure was 
5,832,400 in 1399. Among the mentioned products, just 
air cooler experienced a production drop, and production 
of the other items increased.

Over the past few years, the Iranian government has been 
following a new strategy for supporting domestic produc-
tion to neutralize the impacts of the U.S. sanctions while 
reducing the reliance of the economy on oil revenues.
The home appliances sector has been one of the pioneers 
in this regard and like many other areas, the production 
of home appliances has witnessed a significant rise in the 
past four years.

Land to be provided for building all National Hous-
ing Movement units by late Sep.
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 اخبار اصفهان  مدیر ناحیه نورد گرم 
شرکت فوالد مبارکه گفت: جهادگران 
عرصه تولید در ناحیه نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه، موفق شدند با تولید 
۵۰۶ هزار و ۳۹۵ تن کالف گرم در 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، برای دومین بار 
پیاپی در سال جاری، رکورد تولید ماهیانه 
جدیدی به ثبت رسانده و برگ زرین 
دیگری به مجموعه افتخارات گروه 

فوالد مبارکه بیفزایند.
پوالدمردان ناحیه نورد گرم فوالد 
مبارکه در دومین ماه از سال جدید موفق 
شدند با تولید ۵۰۶ هزار و ۳۹۵ تن کالف 
گرم رکورد تازه ای را به ثبت برسانند و 
رکورد قبلی تولید ماهیانه کالف گرم 
به میزان ۵۰۴ هزار و ۳۲۳ تن که در 
فروردین ۱۴۰۱ رقم خورده بود را ارتقا 

دهند.
علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد 
گرم شرکت فوالد مبارکه ضمن ابراز 
خرسندی از تحقق این رکورد ارزشمند 
اظهار کرد: جهادگران عرصه تولید در 
ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه، 
در راستای اهداف کلیدی شرکت فوالد 
مبارکه و کشور و همگام با سایر نواحی، 
پس از توفیق ثبت رکوردهای روزانه 
و ماهیانه در فروردین ماه سال جاری، 
موفق شدند با تولید ۵۰۶ هزار و ۳۹۵ 
تن کالف گرم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، 
برای دومین بار پیاپی در سال جاری، 
رکورد تولید ماهیانه جدیدی به ثبت 
رسانده و برگ زرین دیگری به مجموعه 

افتخارات گروه فوالد مبارکه بیفزایند.
• عبور از مرز نیم میلیون تن تولید 

کالف گرم در دو ماه پی درپی
وی افزود: با شروع سال جدید روحیه 
و انگیزه ای در مجموعه کارکنان نورد 
گرم ایجاد شده که طی یک کار گروهی 
بسیار باارزش و کم سابقه توانستند در دو 
ماه پی درپی از مرز نیم میلیون تن تولید 

کالف گرم در ماه عبور کرده و رکوردی 
غرورآفرین از خود به جای بگذارند.

مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: واحد نورد گرم 
فوالد مبارکه با دارا بودن سرمایه انسانی 
متعهد و باانگیزه در سال های گذشته 
همواره پرچم دار تولید بوده و همواره با 
تمام ظرفیت در راستای اهداف کلیدی 
فوالد و کشور گام های بلندی را در 

عرصه تولید برداشته است.
وی اذعان داشت: ناحیه نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه طی سال های گذشته به 
دنبال اعمال تحریم های ظالمانه و تغییر 
اوضاع بازار ورق های فوالدی کشور، 
با انعطاف پذیری خود توانست نیاز بازار 
داخل را پاسخگو باشد و با تولید میکس 
ابعادی سخت تر مطابق نیاز واحد فروش 
نه تنها تولید خود را کاهش نداد، بلکه 
کیفیت تولید را نیز سرلوحه کار خود قرار 

داده و در این زمینه هم پیشرو می شود.
• تولید بیش از ۷۰ درصد کالف 
گرم موردنیاز کشور در خط تولید 

ناحیه نورد گرم
حاجیان نژاد با بیان این که بیش از ۷۰ 
درصد کالف گرم موردنیاز کشور در 
خط تولید ناحیه نورد گرم شرکت فوالد 
مبارکه، تولید می شود، تصریح کرد: 
این خط با مدیریت فرایندهای تولید و 
تعمیرات و اقدامات کارشناسی مؤثر، 
چندین سال است که با حداکثر توان خود 
در راستای اهداف استراتژیک کشور 
تولید داشته و از ظرفیت های تولید اسمی 

خود عبور کرده است.
وی تأکید کرد: خط تولید نورد گرم 
به دلیل دارا بودن ویژگی تنوع باالی 
ابعادی )ضخامت و عرض(  تولید 
و امکان تولید گریدهای مختلف، از 
خطوط منحصربه فرد نورد گرم در 
کشور و منطقه است؛ مهم ترین مصارف 
ساخت  در  گرم  نورد  محصوالت 

لوله های انتقال سیاالت )آب، نفت و 
گاز(، پروفیل و لوله های ساختمانی و 

صنایع است.
مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد 
مبارکه عنوان کرد: کاربرد ورق گرم 
در خودروسازی، تولید لوازم خانگی 
و صنعتی، تولید مخازن تحت فشار، 
تولید اسکلت فلزی و سوله سازی، 
کشتی سازی و سازه های دریایی، صنایع 
فلزی سبک و سنگین، تولیدکنندگان 

ورق های گالوانیزه و رنگی است.
وی متذکر شد: میزان تولید این خط نورد 
گرم مشابه سایر خطوط، کاماًل به ترکیب 
ابعادی و گریدی برنامه ریزی تولید 
وابسته بوده و در سال های اخیر به دلیل 
گرایش سفارش های ورق های گرم 
فوالدی به سمت تولید ابعاد و گریدهای 
بحرانی )ضخامت ها و عرض های پایین 
یا ضخامت های باال با کیفیت سخت( 
دست یابی به رکوردهای تولید در خط 
نورد گرم فوالد مبارکه، بسیار سخت و 

حتی غیرممکن شده بود.

حاجیان نژاد یادآور شد: همچنین در این 
رابطه مشکالتی نظیر تعویق اجرای 
پروژه های بهینه سازی خط نورد گرم 
به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه، 
بیماری  و  انرژی  محدودیت های 

همه گیر کرونا مزید علت شده بود.
انسانی  نیروی  انگیزه   •
مهم ترین عامل ثبت رکوردها 

در ناحیه نورد گرم
وی با اشاره به مهم ترین عواملی که 
در کسب این موفقیت ها مؤثر بوده 
است، تأکید کرد: انگیزه نیروی انسانی 
در درجه اول، برنامه ریزی مناسب و 
دقیق تولید، انجام عملیات تعمیراتی با 
دقت حداکثری در حداقل زمان ممکن، 
تجهیزات،  آماده به کاری  افزایش 
پشتیبانی حداکثری واحدهای پشتیبانی 
آماده سازی  و  برنامه ریزی  تولید، 
بهینه تعمیرات در توقف های هفتگی 
ازجمله عوامل دست یابی به این رکورد 
ارزشمند بوده است. مدیر ناحیه نورد 
گرم شرکت فوالد مبارکه گفت: این 

موفقیت غرورآفرین که نتیجه همدلی 
و تالش جمعی همکاران در ناحیه نورد 
گرم اعم از امانی و پیمانکار است، در 
حالی محقق گردید که شاخص های 
مهم دیگر، ازجمله ایمنی و کیفیت 
محصوالت ناحیه نورد گرم نیز در 
بهترین وضعیت خود قرار دارند؛ کسب 
مقام نخست عملکرد ایمنی ناحیه نورد 
گرم در فوالد مبارکه در سال ۱۴۰۰ و 
اهتمام ناحیه در تولید کالف های کیفی 
موردنیاز واحدهای استراتژیک کشور، 

مصداق هایی از این امر هستند.
وی اضافه کرد: این دستاورد مهم را 
به کلیه همکاران، ذینفعان و شرکای 
کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک 
عرض کرده و از حمایت های مدیریت 
عالی شرکت و سایر مدیریت های 
سازمان و همچنین زحمات بی دریغ 
و  گرم  نورد  ناحیه  کلیه همکاران 
پشتیبانی سایر نواحی و شرکت های 
پیمانکار همکار نورد گرم کمال تشکر 

و قدردانی را دارم.
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مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: پیش بینی می شود که در کل استان 
اصفهان بیش از 80 هزار تن محصول انگور 

برداشت شود. 
احمد رضا رئیس زاده گفت: امسال در استان 
اصفهان ۶800 هکتار زمین به کشت درختان 
انگور اختصاص داده شده است و پیش بینی 
می شود بیش از 80000 تن محصول از ان ها 
برداشت شود که نسبت به سال های گذشته 
میزان قابل قبولی می باشد و شاهد افزایش 
محصول خواهیم بود. به گفته وی قسمت 

اعظم محصوالت انگور در استان اصفهان برای 
تازه خوری و مقداری هم برای تهیه کشمش و 

سرکه و شیره انگور مصرف می شود.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان 
محدوده  در  تاکستان ها  بیشتر  افزود: 
شهرستان های تیران کرون، مبارکه، شهرضا، 
کاشان، خوانسار، دهاقان، برخوار، گلپایگان 
و لنجان واقع شده که در ابتدای فروردین در 
برخی از این مناطق شاهد کاهش شدید دما 
بودیم، ولی خوشبختانه این اتفاق قبل از رویش 
محصوالت بود و آسیب زیادی به ان ها وارد نشد.

وی ادامه داد: امسال هم دچار کمبود بارندگی 
هستیم و در صورت تداوم خشکسالی چنانچه با 
کمبود منابع آبی مانند چاه ها روبرو شویم مجبور 
خواهیم شد مانند سال گذشته از تانکر جهت 

حمل آب به برخی نقاط استفاده کنیم.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: محصوالت باغهای انگور از اواخر تیرماه 
)گونه های زودرس مثل انگور یاقوتی( تا اواخر 
شهریور ماه ادامه خواهد داشت و امیدواریم 
امسال شاهد برداشت محصوالت خوب و با 

کیفیتی باشیم.

مدیر دفتر بهره برداری از خطوط انتقال آب 
آبفای استان اصفهان بر لزوم بهره برداری 
سریع تر از مرحله اضطراری سامانه دوم آبرسانی 

اصفهان بزرگ تأکید کرد.
مجتبی اورنگی با اشاره به در پیش بودن فصل 
تابستان، اظهار کرد: میزان کمبود آب در 
روزهای بسیار گرم به ۳۲00 تا ۴۳00 لیتر در 
ثانیه می رسد و تأمین آب شرب جمعیت بیش 
از چهار میلیون نفری ساکن در ۵8 شهر و ۳80 
روستای تحت پوشش سامانه اول آبرسانی 

اصفهان بزرگ را به مخاطره می اندازد.
وی نیاز آب شرب شهرها و روستاهای تحت 

پوشش این سامانه را در روزهای گرم تابستان 
۱۶ هزار ۵00 لیتر در ثانیه عنوان کرد و گفت: 
در حال حاضر ظرفیت خروجی تصفیه خانه 
آب بابا شیخعلی ۱۱۵00 و ظرفیت استحصال 
آب از چاه های متفرقه حداکثر ۱000 لیتر در 
ثانیه است و برای تأمین کمبود آب مورد نیاز 
باید فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
با ظرفیت ۱۶00 لیتر در ثانیه که در تعهدات 
شرکت آب منطقه ای است هر چه زودتر به 
بهره برداری برسد.اورنگی با اشاره به اینکه به 
دلیل تداوم خکشسالی و جاری نبودن آب در 
رودخانه زاینده رود، مدت دو سال است چاه های 

فلمن با ظرفیت تولید ۳۲00 لیتر در ثانیه به طور 
کامل خشک شده، افزود: امسال نیز ظرفیت 
استحصال آب از چاه های سطح شهر از ۱800 

به ۱000 لیتر در ثانیه کاهش یافته است.
مدیر دفتر بهره برداری از خطوط انتقال آب 
آبفای استان اصفهان همچنین به مشترکانی 
که با نصب پمپ مستقیم بر روی شبکه، عدالت 
توزیع آب را بر هم می زنند اخطار جدی داد و 
افزود: در تابستان امسال نیز شاهد کاهش فشار 
در شبکه توزیع آب خواهیم بود که امیدواریم 
مشترکین با رعایت الگوی مصرف ما را در تأمین 

آب پایدار همراهی کنند.

 مریم یادگاری  مسئول برگزاری نمایشگاه ورزش و سالمت گفت: تشکل های 
ورزشی و تقویت بخش خصوصی یکی از خألهای ورزش استان اصفهان به شمار 
می آید، ظرفیت بسیار مهمی که با حمایت و خودباوری می تواند ظرفیت های زیاد 

ورزش کشور را در عرصه های بین المللی به نمایش بگذارد.
فرهاد رحیمی در نشست خبری نمایشگاه تخصصی ورزش، سالمت و خدمات وابسته 
در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: نمایشگاه ورزش و سالمت برای اولین بار است 

که به صورت اختصاصی در اصفهان بدون عناوین دیگر برگزار می شود.
کارآفرین برتر استان گفت: در دنیا همه اقدامات ورزشی را بخش خصوصی انجام 
می دهد و برگزار کننده هم به عهده آنهاست و روند رو به صعودی دارند که به دلیل 

ساختار و فرآیندهای موجود، خروجی و دستاوردهای بیشتری را شاهد هستیم.
رحیمی ادامه داد: وضعیت ورزش اصفهان هم با همکاری بخش خصوصی بهبود پیدا 
می کند و نمایشگاه ها، خاستگاه هایی هستند که بخش خصوصی ورزش را تقویت 

می کند.
مدیر نمایشگاه تخصصی ورزش، سالمت، تغذیه و خدمات وابسته با بیان اینکه بخش 
خصوصی یک خأل در ورزش اصفهان است، تصریح کرد: امیدوارم این نمایشگاه روند 
مثبتی را تا برگزاری به جای گذاشته و امیدواریم سال های آینده با سابقه درخشانی 

برگزار شود.

رحیمی با بیان اینکه ورزش اصفهان ظرفیت و جایگاه باالیی در الگو شدن برگزاری 
نمایشگاه ورزشی در مسیر کارآفرینی و اثرگذاری سالمتی و ارتقا ورزش دارد، تصریح 
کرد: برگزاری رویدادهای ورزشی از دیگر اهداف این نمایشگاه است که این اقدام در 
کشورهای توسعه یافته انجام می شود که بازهم ردپایی از بخش خصوصی مشاهده 
می شود زیرا بخش خصوصی طبق تجربه برنامه ها را با کیفیت و بهره وری بسیاری 
برگزار می کند که شاید دولت به دلیل چالش ها به این میزان در برنامه ها بهره وری 

نداشته باشد.
مجری برگزاری نمایشگاه تخصصی ورزش اصفهان افزود: بخش خصوصی باید به این 
باور برسد که انجام کارها را به تنهایی به سرانجام برساند و نیاز به بخش دولتی نداشته 
باشد و حتی انتظاری از این بابت نداشته باشد تا به صورت خودکفا عمل کند و در این 

صورت با تقویت خود حضور پررنگی هم خواهد داشت.
کار آفرین برتر ورزشی با اشاره بیش از ۴۰ غرفه در نمایشگاه گفت: اکثر این غرفه از 
اصفهان هستند و چند غرفه مهمان نیز داریم و غرفه هایی که مربوط به تولیدات و 

تجهیزات و همچنین پوشاک است.
رحیمی در خصوص برنامه های جنبی نمایشگاه بیان کرد: برگزاری مسابقات و چالش ها 
و رویدادهای ورزشی توسط ورزش شهرداری و ورزش همگانی در حاشیه نمایشگاه 

برگزار می شود.

وی در بحث تولید محصوالت ورزشی خاطرنشان کرد: باید دید چه مصارفی وجود دارد 
که تجهیزات ورزشی و باشگاه ها، پوشاک و محصوالت رژیمی و تغذیه در صدر هستند 
و بعد از تحریم ها محصوالت اغلب در داخل کشور تولید می شود و البته رقابت در کیفیت 

وجود دارد و امیدواریم در این زمینه ارتقا پیدا کنیم.
مدیر نمایشگاه تخصصی ورزش، سالمت، تغذیه و خدمات وابسته با اشاره به اینکه 
بخش خصوصی به تازگی در زمینه ورزش ورود کرده، گفت: فقدان تشکل های صنفی 
در ورزش به ورود بخش خصوصی کمک می کند به ویژه در بعد اقتصادی و فرصت های 

شغلی ورزش بسیار تاثیرگذار هستند و این خأل در اصفهان دیده می شود.
در ادامه نیز اصغر قلندری، پیشکسوت ورزش اصفهان گفت: پس از گذشت ۲۰ سال 
ورزشگاه نقش جهان با کمک و همکاری باشگاه های ورزشی راه اندازی شد که این 

نشان از ورود باشگاه ها و بخش خصوصی است.
وی افزود: رویدادهای ورزشی زمانی تاثیرگذار است که از بخش خصوصی تغذیه شود 
و بیشترین آسیب از سوی بخش دولتی است از جمله فقدان وسایل مورد نیاز ورزشی و 

امکانات رشته های تخصصی و با کیفیت از نشانه های آن است.
گفتنی است؛ نخستین نمایشگاه تخصصی ورزش، سالمت، تغذیه متشکل از ۴۰ غرفه 
در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان با حضور مسئوالن ارشد استانی و ورزشی 

افتتاح شد و تا ۱۲ خرداد ماه پذیرای عالقه مندان در حوزه ورزش است.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی 

اصفهان خبر داد:

 پیش بینی برداشت
بیش از 80 هزار تن انگور 

از تاکستان های اصفهان

برای جبران کمبود آب شرب اصفهان؛

افتتاح فازاضطراری 
سامانه دوم آبرسانی 

اصفهان بزرگ ضرورت 
دارد

مسئول برگزاری نمایشگاه ورزش و سالمت:

بخش خصوصی باخودباوری می تواند تحول عظیمی در ورزش ایجاد کند

تولید کالف گرم در ناحیه نورد گرم فوالد ازمرز نیم میلیون تن عبور کرد:

نبرد نورد فوالد در فتح رکوردها

بهزاد شاهسوندی معاون مهندسـی و سـاخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهـان در جریان سـفر بـه شهرسـتان آران و بیدگل ضمـن بازدیـد از پروژه 

کنارگـذر آران و بیدگل رونـد اجرای ایـن پروژه را مورد بررسـی قـرار داد.
وی در خصوص آخرین وضعیـت پروژه کنارگـذر آران و بیدگل اظهار داشـت: 
این محـور به طـول ۴۳ کیلومتر اسـت کـه از پل دارالسـالم در شـهر کاشـان 
شـروع و به محور قدیم قم به کاشـان قبل از شـهر مشـکات متصل می شـود.

معاون مهندسـی و سـاخت اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان اضافه 
کرد: در حـال حاضـر ۲۸ کیلومتـر از این محـور عملیـات اجرایی آن بـه اتمام 
رسـیده و روکـش آسـفالت آن نیـز انجـام شـده اسـت و قسـمتی از آن در زیر 

ترافیک عبـوری قـرار دارد.
وی بیان داشـت: کنارگـذر آران و بیدگل در ابتدای مسـیر یعنی حـد فاصل پل 
دارالسـالم تا کیلومتر جاده ابوزیدآباد به کاشـان با کمربندی کاشـان مشترک 
اسـت که عملیات راه سـازی آن تا حد اجرای قشـر اسـاس انجام شـده ولی به 
علت عدم سـاخت پل راه آهـن در حـال حاضر امـکان انجام روکش آسـفالت 

آن میسـر نیست.
 شاهسـوندی با بیـان اینکـه این محـور در مسـیر خـود بـا ۹ دسـتگاه تقاطع 
غیـر همسـطح برخـورد می کند گفـت: تـا کنون تعـداد پنج دسـتگاه سـاخته 

شـده است.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه بـرآورد صـورت گرفته جهـت تکمیل ایـن محور 
با فهرسـت بها سـال ۱۴۰۱ شـامل سـاخت ۱۳.۵ کیلومتر باقیمانده مسـیر در 
انتهای پـروژه و تقاطع های یادشـده فوق نیاز بـه اعتباری بالغ بـر ۲۴۰ میلیارد 

تومان اسـت.
معاون مهندسـی و سـاخت اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان با بیان 
اینکـه در سـال ۱۴۰۰ مبلـغ ۲۰ میلیارد تومـان ابالغ اعتبار شـده اسـت گفت: 
مقرر اسـت تا یک دسـتگاه از پـل راه آهن کـه در کیلومتـر ۳۵ بـوده و پل های 

نـوش آباد سـاخته و تکمیل شـود.
معاون مهندسـی و سـاخت اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان اذعان 
داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه کنارگـذر آران و بیـدگل از پروژه هـای اولویـت 
دار محسـوب می شـود در سـفر قریـب الوقـوع رئیـس جمهـور بـه اصفهان، 
تخصیص اعتبار به مبلـغ ۹۰ میلیارد تومان برای این پروژه پیشـنهاد می شـود 
و دغدغه های موجود در این رابطه به مسـئوالن ارشـد کشـور ابراز خواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه کنارگذر آران و بیـدگل نقش مهمی در کاهش ترافیک 
شهرسـتان های کاشـان و آران و بیـدگل دارد گفـت: کنارگذرهـا و جاده های 
کمربندی از جمله ملزومات راهسـازی و شهرسـازی در کالنشـهرها هسـتند 
که بار ترافیکی یک شـهر را بر دوش می کشـند و از سـویی دیگـر آلودگی هوا 
و آلودگی صوتـی را نیز از مرکز شـهر به حاشـیه ها انتقـال می دهنـد و در عین 
حال می تواننـد اقتصاد یک شـهر را نیز هـدف قـرار داده و مقدمات رشـد آن را 

به دنبال داشـته باشـد.

 اخبار اصفهان  معاون مهندسی و سـاخت اداره کل راه 
و شهرسـازی اسـتان اصفهان با بیان اینکه کنارگذر 
آران و بیدگل یکی از پروژه های اولویـت دار این اداره 
کل اسـت گفـت: مطابـق بـا برآوردها بـرای تکمیل 
۱۳.۵ کیلومتـر از این کنارگـذر ۲۴۰ میلیـارد تومان 

اعتبار نیاز اسـت.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان:

گذرآران و بیدگل یکی از پروژه های 
اولویت دار راه و شهرسازی استان

خبر اول
پژوهشگر حوزه اجتماعی گفت: تحقق 
مسئولیت اجتماعی سازمانی و به قولی 
شرکتی می تواند تضمین کننده اشتغال پایدار 
باشد، از سویی نیز باید فضای کسب و کار 

مطابق با نیاز روز بروزرسانی شود.
حسین محمودی در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی 
شرکتی طی سال های گذشته با توجه به 
قرار گرفتن این بخش در زمره شاخص های 
توسعه یافتگی صنایع جایگاه بهتری را در 
بنگاه های اقتصادی پیدا کرده است، اظهار 
داشت: در این راستا باید توجه داشت که 
هر بنگاه با توجه به زمینه کاری که دارد 
مسئولیت های اجتماعی ویژه ای را باید بپذیرد.

وی افزود: برخی از بنگاه های بسته به فعالیت 
خود مجبور به تولید آالینده های زیست 
محیطی هستند که این امر باید مورد توجه 
مدیران قرار گرفته و در راستای کاهش آن و 
به حداقل رساندن خسارات ناشی از آلودگی ها 

تالش کنند.
این پژوهشگر حوزه اجتماعی تصریح کرد: از 
سویی برخی از صنایع در حوزه تولید با کیغیت 
مواد غذایی دارای مسئولیت اجتماعی هستند 
که این امر نیز اهمیت کار آنها را دو چندان 
کرده و باید در باالترین سطح به آن توجه 

داشته باشند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اشتغال پایدار 
و ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان در همه 
سطوح از جمله مسئولیت های اجتماعی 
مشترک بین همه شرکت ها، سازمان ها و 
بنگاه های اقتصادی و خدماتی است، گفت: 
توجه به این امر در همه شرایط به ویژه دوران 
کنونی که افزایش حقوق از سوی دولت منجر 
به بیکاری برخی از کارگران شده است، 

جایگاه بسیار واالیی دارد.
محمودی با اشاره به اینکه این روزها 
شاهد اخراج کارگران از واحدهای صنفی، 
بنگاه های اقتصادی و دستگاه های خدماتی 
هستیم، تصریح کرد: چنانچه در این بخش ها 
مسئولیت اجتماعی تقویت شده بود این اتفاق 

نمی افتاد.
بنگاه های بزرگ اقتصادی در زمینه امنیت 
شغلی برای کارکنان خود از جایگاه بهتری 

برخوردار هستند
وی اضافه کرد: برآوردها نشان می دهد 
بنگاه های بزرگ اقتصادی در زمینه امنیت 
شغلی برای کارکنان خود از جایگاه بهتری 
برخوردار هستند و بهتر است که بنگاه های 

کوچکتر در این زمینه الگو برداری کنند.
این پژوهشگر حوزه اجتماعی با اشاره به اینکه 
تأمین فضای کسب و کار مناسب و ایمنی در 
کار نیز از دیگر الزامات تأمین امنیت برای 
کارکنان در ادارات، سازمان ها و بنگاه های 
اقتصادی است، گفت: باید توجه داشت که 
محیط کار برای کارکنان امنیت را به همراه 
داشته باشد و کارکنان مجبور به تحمل شرایط 
سخت برای تأمین هزینه های امرار معاش 

نباشند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه به روزرسانی 
فای کسب و کار و استفاده از فناوری های 
نوین برای کاهش بار کار و فعالیت از روی 
دوش کارکنان را نیز می توان در زمره تحقق 
مسئولیت اجتماعی شرکتی تلقی کرد، افزود: 
در این زمینه نیز برخی از بنگاه های کوچک 
هنوز از روش های سنتی و سخت و زیان 
آور استفاده می کنند که باید در این زمینه 

اصالحاتی صورت گیرد.

تحقق مسئولیت اجتماعی 
سازمانی تضمین کننده 

اشتغال پایدار

پژوهشگر حوزه اجتماعی مطرح کرد:

 خبر روز
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ دستوری 
مبنی بر عدم پرداخت تسهیالت و وام به مردم نداریم، گفت: بعید است بانک مرکزی 
دستورالعملی مبنی بر عدم پرداخت وام داشته باشد و شاید برخی بانک ها در ماه 
فروردین سامانه پرداختی آنها مسدود باشد، اما در اردیبهشت ماه نباید در پرداخت 

وام خود مشکلی داشته باشند.
امیررضا نقش درباره عدم پرداخت هرگونه تسهیالت توسط بانک های استان و 
اینکه برخی بانک ها بنابر بخشنامه بانک مرکزی تا اطالع ثانوی امکان پرداخت 
هرگونه وام را ندارند، اظهار کرد: ابالغیه ای به این شکل نداریم و بانک ها بر اساس 

منابع و مصارف خود و براساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام می دهند، موظف 
به پرداخت وام هستند.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت وام به مردم شاید به صورت موردی است، افزود: به ویژه 
پرداخت تسهیالت در بخش تولید، صنعت و کشاورزی به بانک ها ابالغ شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ دستوری 
مبنی بر عدم پرداخت تسهیالت و وام به مردم نداریم، تصریح کرد: البته پرداخت 

هرگونه وام و تسهیالت باید در کمیته های مشخص مصوب شود.
وی همچنین افزود: برای پرداخت برخی تسهیالت تکلیفی قرض الحسنه باید اعتبار 

آن توسط بانک های مربوطه آزاد شود.
نقش در پاسخ به این سؤال که برخی بانک های اصفهان از پرداخت تسهیالت 
براساس اعتبار حساب نیز خودداری می کنند، گفت: دستورالعملی مبنی بر عدم 
پرداخت تسهیالت و وام نداریم و شاید برخی بانک ها به صورت سلیقه ای چنین 

موضوعی را مطرح کرده اند، که قابل پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه بعید است بانک مرکزی دستورالعملی مبنی بر عدم پرداخت وام 
داشته باشد و شاید برخی بانک ها در فروردین ماه سامانه پرداختی آنها مسدود باشد، 

اما در اردیبهشت ماه نباید در پرداخت وام خود مشکلی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

دستوری مبنی بر 
عدم پرداخت وام 

به مردم نداریم
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 فرهاد کلهر  دومین تِک تاک ایرانسل با موضوع »خودرو 
متصل، چالش های فناورانه و فرصت های دانش بنیان« 
برگزار شد. مرکز نوآوری ایرانسل، دومین پنل تخصصی 
»ایرانســل تِک تــاک )Irancell Tech Talk(« را با 
موضوع »خودرو متصل، چالش های فناورانه و فرصت های 
دانش بنیان« برگزار کرد. ایــن پنل تخصصی با عنوان 
»خودرو متصل، چالش های فناورانه و فرصت های دانش 
بنیان« با حضور مدیرکل کسب و کار سازمانی ایرانسل، 
مدیرعامل اسنپ، مدیر مرکز کسب و کار حمل و نقل برقی 
مپنا، عضو هیأت علمی دانشــکده برق دانشگاه صنعتی 
شریف، مدیرعامل شرکت دلفین، مدیرعامل ایرانسل لبز 
و کارشناسان و متخصصان این حوزه، روز شنبه 7 خرداد 
۱40۱، از ساعت ۱۶ تا ۱۸، در مرکز نوآوری ایرانسل برگزار 
و به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی »لنز« ایرانســل، 

پخش شد.
در ابتـدای ایـن رویـداد علیرضـا فرهـادی عضـو هیأت 
علمـی دانشـکده بـرق دانشـگاه صنعتـی شـریف، 
کالن روندهـای روز دنیـا در حـوزه خـودرو متصـل، 
زیرسـاخت مورد نیـاز و فوایـد و چالش های پیـش رو در 

حـوزه خـودرو متصـل را تشـریح کـرد.
در ادامه و در پنـل گفتگو، محمد خلج مدیرعامل اسـنپ 
به چالش های پیش روی حمل و نقل هوشـمند در حوزه 
خودروهـای متصل و نقـش فعلی اسـنپ در ایـن زمینه 
اشـاره کرد و گفت: ویژگی های مرتبط بـا افزایش ایمنی 
و مانیتورینگ لحظه ای سـفر کـه از کاربردهـای اولیه و 
مهم در خودروهای متصل به شمار می رود، در اپلیکیشن 
اسـنپ در حال توسـعه اسـت و در آینده نزدیک، سرعت 
غیر مجاز، انحراف از مسـیر و ...، با هـدف افزایش ایمنی 

و آسـودگی خاطر مسـافرین، رصد خواهد شد.
محسـن یوسـف پور مدیـرکل کسـب و کار سـازمانی 
ایرانسـل در ادامـه این پنل گفـت: بحث خـودرو متصل 
یـک زیسـت بـوم جدیـد اسـت کـه بـه تعامـل تمامی 
ذی نفعان در کنار یکدیگر نیاز دارد. اپراتورها نقشی جدی 
در این زیسـت بوم دارند و می توانند شـبکه و زیرسـاخت 
را در جغرافیای مشـخص در اختیار سـایر بازیگـران این 

حـوزه قـرار دهنـد. مـا سـعی داریـم بـه عنـوان اپراتور، 
شـرایطی فراهم کنیم تا ذی نفعان و سـایر بازیگـران در 
کنار یکدیگر، این زیسـت بوم را شـکل دهند و برای این 
منظور ایرانسل در مجموعه ایرانسل لبز، مرکز مطالعات 

خودرو متصـل را ایجـاد کرده اسـت.
یوسـف پور ادامـه داد: بخـش کسـب و کار سـازمانی 
ایرانسـل سـعی کرده تا مفهوم خودروهای متصـل را در 
اشـکال مختلف و در صنایع متنـوع، شـامل خودروهای 
سـنگین صنایـع فـوالد و صنایـع پخـش، پیاده سـازی 
کنـد. به صورتـی که در حـال حاضـر حدود بیسـت هزار 
خـودرو در بخش هـای مختلـف صنعـت حمـل و نقل، 
از خودروهـای سـنگین در صنعـت فوالد تـا خودروهای 
درون شـهری، از خدمـات خـودرو متصـل ایرانسـل به 

صـورت فعـال اسـتفاده می کنند.
در ادامه عادل دمشـقی مدیـر مرکز کسـب و کار حمل و 
نقل برقی مپنـا، دلیل حضور مپنـا در حوزه خـودرو برقی 
و خـودرو متصل را تکمیـل زنجیره ارزش آن شـرکت به 
عنـوان بازیگر اصلی تولیـد کننده برق و سـپس مصرف 
آن در حوزه حمـل و نقل پاک اعالم کـرد. وی همچنین 
از برنامه های این شـرکت در زمینه توسـعه تکنولوژیک 
صنعت خـودرو برقی و همکاری با ایرانسـل در خصوص 

توسـعه زیسـت بوم خودروهای متصل خبر داد.
همچنیـن در ادامـه، محمدمهـدی شـیران مدیرعامـل 
شـرکت دلفین، افزایش آگاهی عمومی نسب به فناوری 
خـودرو متصل را عامل اصلـی در بهره گیـری از امکانات 
این صنعـت دانسـت و به اهمیـت تعریف خدمـات قابل 
ارائـه در خودروهای متصل، توسـط خودروسـازان تأکید 

. د کر
در این رویـداد، امیـر چکینـی مدیرعامل ایرانسـل لبز از 
افتتـاح »مرکـز مطالعـات خـودرو متصل« بـا همکاری 
واحـد کسـب و کار سـازمانی ایرانسـل و حمایت هـای 
دکتـر بیـژن عباسـی آرند مدیرعامل ایرانسـل خبـر داد. 
وی همچنیـن از عالقه منـدی ایـن مرکز بـه همکاری 
بـا بازیگـران بـزرگ حـوزه خـودرو و دانشـگاه ها، بـه 
منظـور رصـد فناوری هـای نویـن حـوزه خودروهـای 

متصـل و بررسـی تجربیـات بین المللـی و کمـک در 
تدویـن اسـتانداردها و دسـتورالعمل ها خبـر داد. از دیگر 
فعالیت هـای ایـن مرکز نیـز می تـوان بـه فراخوان های 
همـکاری و مشـارکت بـا اسـتارتاپ ها و شـرکت های 
دانش بنیـان، در توسـعه فناوری هـای مرتبط بـا خودرو 

متصـل اشـاره کرد.
مرکز نوآوری ایرانسـل، از بازیگران فعال حوزه تحقیقات 
خودروهـای متصل، بـرای مشـارکت در پنل هـای آتی 
»ایرانسـل تِک تـاک« و همـکاری در »مرکـز مطالعات 
خودرو متصل« دعـوت می کند. عالقه منـدان می توانند 
رزومـه و ایده هـای پیشـنهادی خـود جهـت همـکاری 
را بـه نشـانی ilabs@mtnirancell.ir بـا عنـوان 

»خودروهای متصـل« ارسـال کنند.
»ایرانسـل تِک تـاک« سلسـله پنل هـای تخصصی در 
حـوزه تکنولـوژی و بـا حضـور متخصصـان و صاحبان 

صنایـع بـزرگ اسـت که بـا هـدف بـه اشـتراک گذاری 
فرصت هـای توسـعه بـازار بـرای اسـتارتاپ ها، برگـزار 
می شـود و اولین دوره آن نیز با عنـوان »تحول دیجیتال 
و فرصت های آن برای اسـتارتاپ ها«، ۲۱ اسـفند ۱400 

برگزار شـد.
مجموعه ایرانسـل لبـز، از سـال ۱۳۹۸، با هـدف تعمیق 
ارتبـاط ایرانسـل، اولیـن و بزرگتریـن اپراتـور دیجیتال 
ایـران، با جامعـه دانشـگاهی و کمـک به مراکـز علمی، 
اسـتارتاپ ها و شـرکت های فنـاور و بـا مأموریـت انجام 
فعالیت هـای تحقیق و توسـعه، نوآوری و تجاری سـازی 
در زمینـه شـبکه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و 
کسـب وکارهای پیرامونـی بـا کمـک مراکـز علمـی و 
پژوهشـی داخل و خـارج از کشـور، اعـم از دانشـگاه ها، 
شـرکت های دانش بنیـان، اسـتارتاپ ها و شـرکت های 
فناور، با هدف تأمین نیازمندی های بازار ICT تأسـیس 

شـده است.
چشـم انداز این مجموعه، پیشـگام بودن در توسعه منابع 
انسـانی و زیرسـاخت های تحقیقاتی اقتصاد دانش بنیان 
در حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و دسـتیابی به 
جایگاه برترین شـرکت ملی در زمینـه خلق محصوالت 
و خدمات این حوزه اسـت و »بخش تحقیق و توسـعه«، 
»مرکز نوآوری ایرانسـل« و »آکادمی ایرانسل«، از جمله 

بخش هـای اصلی آن هسـتند.
ایرانسل، نخسـتین ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت 
اینترنـت در ایران، بـا راه انـدازی این مجموعـه، در پی 
حرکـت در مسـیر گسـترش خدمـات متنوع و توسـعه 
سـبک زندگـی دیجیتـال و خلـق آینـده ای همـگام با 
تحـوالت دنیـای دیجیتـال اسـت تـا بـا بهره گیـری 
از فناوری هـای برتـر در حوزه هـای مختلـف، خلـق 

ارزش کند.
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مدیر امـور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اصفهـان گفت: با اجـرای چند 
طرح توسـعه ای، مسـاحت مـزارع گیاهـان دارویـی ایـن اسـتان 700 هکتار 

اضافه خواهد شـد و بـه حـدود 7۹ هـزار هکتار می رسـد.
احمدرضا رییـس زاده افزود: تاکنون سـاالنه بالغ بـر ۶۸ هزار ُتـن محصول از 
این زمین های کشـاورزی برداشـت می شـد و پیـش بینی می کنیـم این رقم 

در سـال ۱40۱ به حـدود 70 هزار تـن افزایش یابد.
وی ادامـه داد: گل محمـدی و زعفـران به همـراه ۳0 قلـم انواع گیـاه دارویی 
بهـاره و پاییـزه در بخش کشـاورزی )جـدا از عرصه هـای منابع طبیعـی( این 

اسـتان کشـت می شود.
مدیر امور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اصفهـان با بیان اینکـه افزایش 
بهره وری در تولید از جمله موارد ضروری اسـت که امسـال بطور جدی پیگیر 
آن هسـتیم تصریح کرد: این امـر به بهبود کیفیـت و رونق تولیـد می انجامد.

رییس زاده بـا اشـاره به شـرایط خشکسـالی در اسـتان و لـزوم تغییـر الگوی 
کشـت، خاطرنشـان کرد: صنعت گیاهان دارویی نسـبت به بخش های دیگر 
مصـرف آب کمتـری دارد لـذا در اسـتان اصفهـان می توانـد بـه عنـوان یک 

کشـت جایگزین باشـد.

وی افزود: از سـوی دیگر تولید این محصوالت بسـتر مناسـبی برای صادرات 
بوجود آورده اسـت کـه باید با رفـع برخی موانـع، فضـا را برای فـروش آنها به 

کشـورهای خارجـی فراهم کرد.
اسـتان اصفهـان دارای ۵۶4 هـزار هکتـار اراضـی کشـاورزی اسـت کـه به 
دلیـل کمبـود منابع آبـی حـدود ۲00 هـزار هکتـار از ایـن اراضی زیر کشـت 

محصـوالت زراعـی و باغی اسـت.
مجموع اراضی باغی اصفهـان حدود ۸0 هزار هکتار اسـت و مجموع تولیدات 

باغی و گلخانه ای در شـرایط عادی حدود ۸00 هزار ُتن برآورد می شـود.

 امسال ۷۰۰ هکتار
به مساحت مزارع 
گیاهان دارویی اصفهان 
اضافه می شود

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

معاون استانداراصفهان خواستار شد:

گردآوری اطالعات 
نهادهای خیریه و مردم نهاد
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار 
اصفهان درباره اهمیت تشکیل بانک اطالعاتی 
تشکل های مردمی تصریح کرد: جمع آوری 
آمار و ارقام و اطالعات خیریه ها و سازمان های 

مردم نهاد ضروری است.
محمدرضا جان نثاری در جلسه شورای توسعه 
و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان 
در محل استانداری اصفهان افزود: به نظر 
می رسد سامانه کمیته امداد ظرفیت خوبی 
برای گردآوری اطالعات مباحث نیکوکاری 
و خیریه ها باشد و الزم است این سامانه برای 

نهادهای مختلف و خیریه ها معرفی شود.
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار 
اصفهان خاطرنشان کرد: تشکل های مردمی 
همچنین در زمینه های اجتماعی مانند ازدواج و 
افزایش جمعیت بطور ویژه برنامه ریزی کنند و 
حمایت خود را از قشر مستضعف افزایش دهند.

وی همچنین گفت: الزم است یک مراسم 
ویژه و در خورشان برای ۲ تن از حافظان 
محیط زیست استان فارس )محیط بان محمد 
فرهمند و همیار محیط زیست، رضا بهرام 
پور( که در روزهای اخیر به دست شکارچیان 
غیرمجاز به شهادت رسیدند در اصفهان برگزار 
شود. جان نثاری ادامه داد: برگزاری چنین 
برنامه ای با محوریت سازمان های مردم نهاد 
زیست محیطی و دیگر نهادهای متولی و با 

دعوت از خانواده آنان ضروری است.
وی اضافه کرد: برپایی چنین مراسم یادبودی 
می تواند الگویی در سراسر کشور باشد و 
حساسیت ها را نسبت به حفظ محیط زیست و 
جان محیط بانان افزایش دهد، استانداری هم 
در این زمینه حمایت های الزم را خواهد داشت. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان اظهار داشت: بدون شک برگزاری 
مراسم برای شهدا مانند ۲ شهید نامبرده، چنان 
ارزشی دارد که نهادها و تشکل های مختلف 
مانند تبلیغات اسالمی نیز پای کار خواهند آمد.

موضوع؛ »خودرومتصل، چالش های فناورانه وفرصت های دانش بنیان«
دومین تِک تاک ایرانسل برگزار شد:



همزمان با انعقاد تفاهم نامه اطالع رسـانی و فرهنگسـازی فی مابین اداره کل امور مالیاتی اسـتان 
اصفهـان و شـهرداری تیران، حجتی شـهردار تیران با اشـاره بـه جایگاه ویـژه تولید در شهرسـتان 
باوجود واحدهای تولیـدی و کارگاه های تولیدی و اشـتغال زایی و کارآفرینی در سـطح شهرسـتان 
دارای بیـان نمودنـد: وجـود فرصت های شـغلی همـراه با صادرات مناسـب در سـطح شـهر تیران 
اهمیت ویـژه ای دارد کـه در بحث فرهنگسـازی واطالع رسـانی مالیاتـی باالخص اجـرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده همراهـی الزم را معمول می داریـم چرا که افزایـش درآمدمالیاتی باالخص 

از محـل عـوارض ارزش افـزوده موجب فعالیت بیشـتر شـهرداری اسـت و کمک به سـازمان امور 
مالیاتی کشـور بـه نوعی کمـک بـه مجموعه شـهری وشـهرداری وتوسـعه مبلمان شـهری وزیر 

ساختهای شـهری است
مدیرکل امورمالیاتی اسـتان اصفهان نیز دراین جلسـه با اشـاره به افزایش سـهم عوارض پرداختی 
به شـهرداری ها در قانـون جدید مالیات بـر ارزش افـزوده افزودند: ایجاد ذهنیت سـالم بـرای مردم 
درنحوه هزینه کرد مالیـات از طریق عمران و آبادانی شـهری اهمیت ویـژه ای دارد دارد وامیدواریم 

پررنگ نمـودن جایـگاه مالیات در عمـران و آبادانی شـهری توسـط شـهداری ها به صـورت ویژه 
مـورد توجه قـرار گیرد شـایان ذکر اسـت دراین جلسـه تفاهـم نامه اطالع رسـانی وفرهنگسـازی 
مالیاتی بـا هـدف اسـتفاده از ظرفیت های مطلـوب اطالع رسـانی و فرهنگ سـازی جهـت تبیین 
مباحث مالیاتی و آشـنایی مودیـان مالیاتی با وظایـف و تکالیف قانونـی باالخص در اجـرای قانون 
مالیـات بـر ارزش افـزوده جایـگاه مالیـات در عمـران آبادانی شـهری، جایـگاه مالیات در توسـعه 
زیرسـاخت های شـهری و جایگاه مالیات در توسـعه مبلمان شهری به مدت یکسـال منعقد گردید.

همزمان با انعقاد تفاهم نامه اطالع رسانی و فرهنگسازی فی مابین اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و شهرداری تیران:

شهردار شهر تیران از نامگذاری میدان مالیات در شهر تیران خبر داد

 دکتر امیر ساالر زند  اختالفات در تیم کاری یا محل 
کار یک امر طبیعی است که ممکن است به دالیل مختلفی 
رخ دهد، اما روش های کاربردی برای حل کردن اختالف 
در تیم کاری وجود دارد. کشمکش و اختالف، بخش طبیعی 
از زندگی هستند و ممکن است هم در محل کار و هم در 
زندگی شخصی اتفاق بیفتند. کشمکش های موجود در 
محل کار به این دلیل اتفاق می افتند که اعضای تیم کاری 
همیشه با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و نمی دانند که چگونه 
با وجود تفاوت ها در کنار یکدیگر کار کنند. این تفاوت ها 
ممکن است روی انجام وظایف آن ها و حتی رفتارشان 

اثرگذار باشد.
برای ایـن که یک تیـم کاری بتوانند به خوبـی با یکدیگر 
کار کنند، باید پیچیدگی ها و کشـمکش ها را حل و فصل 
کنند و یک رفتـار حرفه ای داشـته باشـند و آشـفتگی ها 
را بـه حداقـل برسـانند. توانایـی حـل ایـن مشـکالت و 
اختالف هـا بیـن تیـم کاری بـرای موفقیـت هـر ارگانی 
ضـروری اسـت. اگـر شـما هـم درگیـر ایـن اختالفـات 
هسـتید و یا سـعی داریـد آن هـا را کاهـش دهیـد، اول از 
همه باید آرامش خـود را حفظ کنید و تفـاوت دیدگاهی را 
بپذیرید و سـپس راهکارهـای عنوان شـده در این بخش 

از سـبک زندگی نمنـاک در پیـش بگیرید.
• اختالف و کشمکش تیم کاری چیست؟

کشـمکش های موجـود در یـک تیـم کاری زمانـی 
افزایـش پیـدا می کنـد کـه اختـالف نظرهـا بـرای 
رسـیدن بـه اهـداف، روش هـا و نیازهـا متفـاوت باشـد. 
این کشـمکش ها همچنین بـه دلیل تفاوت شـخصیتی 
و رفتـاری افـراد رخ می دهد و باعث می شـود کـه نتوانند 
پیشـرفت خوبی حاصل کننـد. زمانی که ایـن اختالفات 
افزایـش پیـدا می کنـد، مخالفت هایی بـه وجـود می آید 
و باعـث می شـود کـه آن هـا نتواننـد همـکاری خوبی با 

یکدیگر داشـته باشـند.
حل این مشـکالت نیاز به یـک مهارت مدیریتی بسـیار 
باال دارنـد افراد نیـز باید اختالفـات را بشناسـند و آن ها را 
بپذیرند و آرامـش خود را بازیابی کنند تـا به موفقیت کلیه 

گروه کمـک کنند.
• چرا حل اختالفات در گروه اهمیت دارد؟

حل ایـن اختالفـات بـرای موفقیت هـر تیمـی ضروری 
اسـت. این که بخواهیم این اختالفـات را نادیده بگیریم، 
تأثیر منفی روی خالقیـت کل تیم دارد، تنـش و ناراحتی 
را ایجـاد می کنـد اما حـل و فصـل آن ها باعث می شـود 
که اعضای تیـم بتوانند به یکدیگـر اعتماد کننـد و برای 
رسـیدن به اهداف خـود بهتـر تـالش کننـد و در نتیجه 
یکدیگر را بهتـر درک می کننـد و در محیـط کاری بهره 

وری بیشـتری خواهند داشـت.
• انـواع اختالفـات رایـج میـان اعضـای تیم 

کاری

در این قسـمت 4 نوع رایج کشـمکش در محیط کار را به 
شـما معرفی می کنیم:

اختالفـات بـر سـر وظایـف افـراد: ایـن اختالفـات در 
شـرایطی ایجـاد می شـود کـه اعضـای تیم بـه یکدیگر 
اعتماد می کنند که هرکـس وظیفه یا پـروژه مخصوص 
بـه خـودش را انجـام دهـد. زمانـی کـه یک نفـر بخش 
مربوط بـه خـودش را بـه طور کامـل بـه انجام نرسـاند، 
روی توانایـی اعضـای دیگر نیـز اثرگـذار اسـت و باعث 
می شـود که دیگری نتوانـد کار خـود را به اتمام برسـاند. 
مثـاًل اگر یک کارمنـد همیشـه گزارش ها را دیر بررسـی 
کند، قطعـاً روی نتیجـه کار حسـابدار هم اثر می گـذارد. 
برای جلوگیـری از این کشـمکش ها هر شـخص در تیم 
باید بداند کـه چـه وظیفـه ای دارد و آن را به شـکل عالی 

بـه انجام برسـاند.
اختالفـات مدیریتـی و رهبـری تیـم: بعضـی از ایـن 
اختالفـات بـه دلیـل اختـالف اسـتایل مدیریتـی رخ 
می دهـد. همـه افـراد روش خودشـان را بـرای مدیریت 
تیم هـا دارنـد. بعضـی از ایـن مدیرهـا کامـاًل مسـتقیم 
عمـل می کنند امـا بعضـی دیگر کمـی میانه رو هسـتند 
و همـکاری تیـم را می طلبنـد. بـرای جلوگیـری از ایـن 
کشـمکش ها بسـیار مهـم اسـت کـه تفـاوت مدیـران 
مختلف را با یکدیگر بپذیرید. اگر شـما در نقش مدیریتی 
شـرکت هسـتید، حتمـاً باید اسـتایل خودتـان را داشـته 
باشـید و بدانید که بـا تیـم چگونه تعامـل برقـرار کنید و 
همچنیـن باید بـه نیازها و شـخصیت های اعضـای تیم 

هـم توجـه کنید.
سـبک کاری: از آنجایـی کـه تفاوت هـا در اسـتایل های 
مدیریتـی زیـاد اسـت، در اسـتایل هـر کارمنـد هـم 
تفاوت هایـی وجـود دارد زیـرا هـر فـردی ترجیحـات 
خودش را برای به انجام رسـاندن وظایـف دارد. بعضی از 
افـراد خیلی سـریع کار می کننـد و بعضی دیگـر کارهای 
خود را به تعویـق می اندازند. در نتیجه سـبک کاری همه 
آن ها بـا یکدیگر متفاوت اسـت. همـه اعضای تیـم باید 
ایـن سـبک های متفـاوت کاری را بشناسـند و بـه دنبال 

راهکارهایـی برای همـکاری بیشـتر و بهتر باشـند.
اختالفـات شـخصیتی: تفاوت هـای شـخصیتی جـزء 
مشـکالت رایج در تیم کاری اسـت. ایـن تفاوت ها باعث 
می شـود که افـراد نتوانند بـه راحتـی نظـرات یکدیگر را 
بپذیرنـد. در نتیجه بیـن آن ها تنـش و کشـمکش ایجاد 
می شـود. شـاید برایتـان سـخت باشـد کـه بخواهیـد 
شـخصیت فرد مقابل را کـه با شـما حـرف متفاوتی می 
زنـد را بپذیریـد و درک کنید. پس بسـیار مهم اسـت که 
همیشـه تفاوت های شـخصیتی را در نظر داشـته باشید.

• چگونـه اختالف هـای تیـم کاری را حـل و 
کنیم؟ فصـل 

بسیاری از این کشـمکش ها به دلیل سـوء تفاهم و درک 
نادرسـت به دلیل کمبـود ارتبـاط بین اعضای تیـم ایجاد 

می شـود. زمانی کـه این کشـمکش ها به درسـتی حل و 
فصل شـود، اعضای تیـم می توانند رابطـه کاری بهتری 
بـا یکدیگـر داشـته باشـند و سـطح بهـره وری خـود را 
افزایش دهند. در ادامه این بخـش از نمناک راهکارهایی 
را به شـما معرفـی می کنیم کـه به بهبـود ایـن وضعیت 

کمـک می کند.
آرامـش: زمانی که یـک چالش یـا اختـالف رخ می دهد، 
بسـیار مهم اسـت کـه آرام و حرفـه ای رفتار کنیـد. حتمًا 
چنـد نفـس عمیـق بکشـید. قبـل از تـالش بـرای حل 
مشـکل ذهـن خـود را پاکسـازی کنید. بـا برنامـه ریزی 
پیـش بروید تا هیـچ گونه تنشـی روی شـما اثر نگـذارد.

ارتباط برقرار کنید و گوش دهید: همیشـه مکانـی را پیدا 
کنید کـه بتوانید اختالفـات را به صـورت خصوصی بیان 
کنید. بسـیار مهم اسـت کـه همـه اعضای تیـم فرصت 
داشـته باشـند تـا حـرف خـود را بزننـد و بـه آنچـه کـه 
دیگران می گویند گوش دهند. پس همیشـه پـر توجه و 

دلسـوزانه رفتار کنید و حرف هـای دیگران 
را بـه خوبی بشـنوید.

اختالفـات را بپذیریـد و بـه دنبـال راه حـل 
باشـید: اولیـن مرحله این اسـت که مشـکل 
را بپذیریـد. هنگامـی کـه ایـن اختالفـات 

تشـخیص داده شـوند، همـه می تواننـد بـرای 
رسـیدن بـه یـک راه حـل توافـق نظـر کنند. 

سـعی کنیـد اختالفـات را از دیـدگاه 
اعضای تیـم ببینیـد، روی حل 

و فصل آن هـا تمرکز کنید، 
توافـق خـود را اعـالم 

کنیـد و فهـم بهتـری 
ایـن  از  را 

مشـکل 
بـه 

سـت  د
. یـد ر و بیا

از مدیریـت 
کمک بگیرید: 

گاهی اوقات نیـاز دارید 
کـه پسـت مدیریتـی را 

هـم وارد کار کنیـد و 
از او کمـک بگیریـد 
همـکاری  بـا  و 
را  مشـکالت  او 
و  حـل  سـریع تر 
فصـل کنیـد. حـل 

مشـکالت تیـم کاری 
نیازمنـد تـالش همـه 

اسـت و همـه باید 
ی  ه هـا گا ید د

متفاوت را بپذیرنـد. زمانی که این اختالفـات حل و فصل 
شـدند، بهترین راه این اسـت که به سـمت جلـو حرکت 
کنیـد و اشـتباهات خـود را بشناسـید تـا بتوانیـد در کنار 

یکدیگـر تـالش خـود را بـاال ببریـد.
تمرین حـل اختالف داشـته باشـید: اگر ایـن تمرین ها را 
در محـل کار انجـام دهید، افـراد نیز به طور کلـی بهتر به 
ایـن مهارت هـا پاسـخ می دهنـد. پس بـا ایـن تمرین ها 
به تیم کمـک کنید کـه اختالفات شـخصی خـود را هم 
برطرف کنند و در نتیجـه اعتماد به نفس بیشـتری برای 

حل کشـمکش های کاری پیدا خواهیـد کرد.
بـه اعضـای تیـم کمـک کنیـد کـه روابـط کاری مثبت 
داشته باشند: همیشـه به کارمندان این شـانس و فرصت 
را بدهیـد تا یکدیگـر را بهتر بشناسـند و احسـاس راحتی 
بیشـتری با هم پیدا کنند. مثاًل تعامـالت اجتماعی را بین 
آن ها افزایش دهید، جلسـات مختلف غیر کاری بگذارید 
تا آن ها به شـکل مثبت بـا یکدیگـر ارتباط برقـرار کنند.

کـه همکاری محیطی ایجاد کنید 

بین اعضـا را تشـویق می کنـد: می توانیـد در برنامه های 
رسـمی شـرکت هم بـه گونـه ای رفتـار کنیـد کـه افراد 
تمایـل داشـته باشـند همـکاری خـود را نشـان دهنـد و 
پیشـنهادات خـود را اعـالم کننـد؛ بـدون ایـن کـه جـر 
و بحثـی بـه وجـود بیایـد. تحقیقـات نشـان می دهـد 
کارمندانی که درگیری بیشـتری با کار دارند و مشـارکت 
آن ها زیاد اسـت، تأثیر مثبتی در زندگی شـخصی و کاری 

خـود خواهند گذاشـت
مهـارت آرام کردن گـروه از طـرف مدیر: مدیـر باید بداند 
چـه زمانـی گـروه را آرام کند و چگونـه آن هـا را مدیریت 
کند تـا بتوانـد از کشـمکش های بعـدی جلوگیـری کند 
زیرا ایـن اختالف نظرهـا در همـه تیم هـای کاری وجود 

دارد و طبیعی اسـت.
اسـتفاده از طـرف سـوم بـرای آرام کـردن گـروه: گاهی 
اوقات حتی مدیر و سـوپروایزر هم نمی توانند کشـمکش 
را آرام کننـد و در نتیجـه یـک طـرف سـومی بایـد وجود 
داشـته باشـد که بدون جانبـداری اعضای تیـم، مدیر و و 

سرپرسـت، گـروه را آرام کند.
رفتـار عادالنه: کاماًل مشـهود اسـت کـه رفتـار عادالنه 
مدیـران باعـث می شـود کـه اعضای تیـم حـال بهتری 
داشـته باشند. حسـادت و مشـکالت حاشـیه ای به آن ها 
غلبـه نکند و ظاهـراً رفتـار بهتری از خودشـان نشـان 

دهنـد.
کنـار گذاشـتن اعضـای تیمـی کـه همـکاری 
نمی کنند: درسـت اسـت کـه همـه اعضای 
تیم بایـد اختـالف نظرهـا را بشناسـند و 
بـه آن پایبنـد بماننـد امـا در این مسـیر 
همیشـه افرادی هستند که 
همـکاری نمی کنند. 
اگـر بتوانید ایـن افراد 
را کنـار بگذاریـد، قطعًا 
حـال تیـم کاری بهتر 

خواهد شـد.
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 اخبار اصفهان  با ابالغی از سوی آرش اخوان طبسی مدیر کل آموزش اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

فنی و حرفه ای استان اصفهان، پروانه یزدانی با حفظ پست سازمانی به سمت 
سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای زینبیه اصفهان منصوب شد.

گفتنی است، این مراسـم با حضور محمدرضا مصلحی مسـئول امور مراکز 
و جمعی از کارشناسـان، مربیـان و کارکنان مرکـز آموزش فنـی و حرفه ای 
زینبیه اصفهان، پروانه یزدانی با حفظ پسـت سـازمانی، به عنوان سرپرست 

مرکز آمـوزش فنی و حرفـه ای زینبیه اصفهان منصوب شـد.
 در این مراسـم نیز مصلحی با اهداء لوح سپاسـی از سـوی مدیر کل آموزش 
فنی و حرفه ای اسـتان اصفهان، از خدمات ارزشـمند مرضیه اورک شـیرانی 

در طی مـدت تصدی رییس مرکـز زینبیـه قدردانی نمود.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای زینبیه اصفهان منصوب شد

رییـس کل دادگسـتری اسـتان 
اصفهـان از صـدور حکـم قطعـی 
یـک پرونـده مهـم بـا موضـوع 
اخـالل در نظـام اقتصادی کشـور 
در دادگاه ویـژه رسـیدگی به جرائم 

اقتصـادی ایـن اسـتان خبـر داد.
والمسـلمین  حجت االسـالم 
اسـداله جعفـری اعـالم کـرد: این 
پرونـده مربـوط بـه چنـد شـرکت 
نفتـی بـا ۲۷ نفـر متهـم اسـت که 
بـر اسـاس دادنامـه صـادر شـده 
از سـوی شـعبه مذکـور، ۲۳ نفـر 
از متهمـان آن بـه اتهـام اخـالل 
در نظـام اقتصـادی کشـور بـه 
ُمجازات هـای حبـس و جـزای 
نقـدی محکـوم شـدند و نسـبت 
به چهار نفر نیـز رأی برائـت صادر 

. شـد
 وی اظهـار داشـت: از جمـع ۲۳ 
نفـر از محکومـان ایـن پرونـده، 
اسـامی هشـت نفر از افراد حقیقی 
و حقوقـی وفـق مـاده ۳۶ قانـون 
مجـازات اسـالمی صـادر شـده 

اسـت.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان 
اصفهـان افـزود: طبـق حکـم 
صـادر شـده، شـرکت سـهامی 
کیـان  پتروپاالیـش  خـاص 
اسـپادانا بـه پرداخـت ۱۹۵ میلیارد 
و ۶۸۰ میلیـون و ۱4۷ هـزار تومان 
جزای نقـدی در حق خزانـه دولت 
محکـوم و حکـم انحـالل آن نیـز 

صـادر شـد.
 وی ادامـه داد: شـرکت سـهامی 
کریمخـان  پاالیـش  خـاص 
اصفهـان نیـز بـه پرداخـت ۳۰۰ 
میلیارد ریـال جزای نقـدی معادل 
میـزان وزنـی و ارزش ریالـی مواد 
نفتـی یارانـه ای محکـوم و حکـم 

انحـالل آن نیـز صـادر شـد.
حجـت االسـالم اسـدی از جزای 
نقـدی ۲۰ میلیـارد ریالی شـرکت 
سـهامی خـاص آویـژه سـپاهان 
عالـی قاپـو اصفهـان و نیـز صدور 
حکم انحالل این شـرکت خبر داد 
و گفت: بر اسـاس آراء صادر شـده 
"ُمجتبـی سـورانی" فرزنـد خلیل 
بـه اتهـام مشـارکت در اخـالل در 
نظـام اقتصادی کشـور بـه تحمل 
پنج سـال حبـس و پرداخـت ۳۰۰ 
میلیارد ریال جزای نقدی،"یوسـف 
محمـدی ارمندی" فرزنـد یعقوب 
بـه اتهـام مشـارکت در اخـالل در 
نظـام اقتصـادی کشـور بـه پنـج 
سـال حبـس و ۲۰۰ میلیـارد ریال 
جزای نقدی محکوم شـده اسـت.

حجـت االسـالم اسـدی اظهـار 
داشـت: علی رضایـی فیروزآبادی 
اتهـام  بـه  نیـز  حسـن  فرزنـد 
مشـارکت در اخـالل در نظـام 
اقتصـادی کشـور بـا سـه درجـه 
تخفیـف بـه ۲ سـال حبـس و 
پرداخـت یکصـد میلیـارد ریـال 
جـزای نقـدی، بابـک فیاضـی 
بـه  بروجنـی فرزنـد مصطفـی 
اتهـام مشـارکت در اخـالل در 
نظـام اقتصـادی کشـور بـا سـه 
درجـه تخفیف بـه تحمل ۲ سـال 
حبس و پرداخت ۱۲ میلیـارد ریال 
جـزای نقـدی و یدالـه علیخانـی 
دهقی فرزنـد محمدعلی بـه اتهام 
مشـارکت در اخـالل در نظـام 
اقتصـادی کشـور بـه تحمـل ۲ 
سـال حبس و پرداخـت ۱۰ میلیارد 
 ریـال جـزای نقـدی محکـوم

شده است. 

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

حکم قطعی یک 
پرونده اخالل در نظام 

اقتصادی صادر شد
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