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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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مدیرعامل شرکت برق استان اصفهان در جلسه شورای اداری خبرداد:

روشن شدن برنامه خاموشی های بخش صنعت

8 home remedies 
to reduce puffy 

eyes from crying
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نشست اعضای شورای شهر با هنرمندان صنایع دستی برگزار شد؛

هنرهای مهجور اصفهان حمایت می شوند
2

امروزه سخن راندن از تقریب، وحدت اسالمی و  
همبستگی امت اسالمی نه تنها ضروری، بلکه واجب 
است. جهانی توأم با دغدغه ها و نگرانی ها، ضرورت 
زیست مسالمت آمیز را دوچندان می کند. آیات 
مکرری در قرآن مانند )آل عمران/ 103( و )بقره/ 
143(؛ ... به بحث وحدت و زیست مسالمت آمیز 

انسان ها اشاره دارد.
بین وحدت و تقریب تفاوت وجود دارد. اگر به 
مساله اتحاد مسلمانان که ریشه در قرآن و سنت 
دارد نگریسته شود، مساله راهبردی خواهد بود و 
عنوان تقریب به خود می گیرد و اگر مساله اتحاد در 

برابر دشمنان خارجی باشد راهکار و عنوان وحدت 
اسالمی به خود می گیرد. تفاوت دیگر در این است 
که وحدت اسالمی بیشتر توجه دارد به بعد سیاسی- 
اجتماعی؛ اما اخوت اسالمی که نویسنده به تقریب از 
آن یاد می کند به بعد عاطفی توجه دارد. تقریب مقدمه 

وحدت مسلمانان است.
رسانه ها زمانی می توانند ادعای تقریب داشته باشند 
که در منظومه ذهنی و معرفتی آنان تقریب نقش 
بسته باشد و به آن باور قلبی داشته باشند و سپس سعی 
کنند در میدان عمل، تقریب را به وحدت تبدیل نمایند. 
فراجناحی بودن رسانه ها و قربه الی... کار کردن آنان در 

راستای تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی می تواند 
آنان را در این مسیر یاری دهد.

رسانه امروزه نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در ایجاد 
و پیشرفت تقریب و وحدت اسالمی دارد. اهمیت این 
مساله آن قدر مهم است که واتیکان در شورای دوم 
خود، رسانه ها را هدیه های الهی قلمداد نمود. امروزه 
سو روس و مردوخ یهودی بیشترین نقش رسانه ای را 
در تضعیف وحدت در کشورهای اسالمی ایفا می کنند.

فرایند سیاست های راهبردی رسانه ای در سه مرحله 
باید تنظیم شود:

ادامه در صفحه 8 ...

مسعود بهرامیان
سرمقالـــه
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نقش رسانه ها در تقریب مذاهب و وحدت اسالمی؛

آنچه پررنگ و بی بدیل است 
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نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

 بررسی دالیل وقوع حادثه قطار
از ابعاد مختلف

چند ترفند تازه و مفید برای خنک نگه داشتن بدن در گرمای شدید:

 هشت شگفت انگیز
تابستانی

گفت وگو با یک پزشک و فعال اجتماعی پیرامون مبحث تخریب جامعه پزشکی:

نقش رسانه های زرد موثر ورفتار پزشکان 
هم بی تاثیرنیست
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مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

 خیابان های صغیر و طالقانی
ساماندهی می شوند

چهره روز

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خواستار شد:

 گزارش تخلفات احتمالی
مأموران مالیاتی
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اخبار اصفهان: مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: 
با راه اندازی بخش ارتباط مستقیم با دادستان انتظامی مالیاتی 
در درگاه ملی خدمات مالیاتی، مؤدیان مالیاتی قادر خواهند بود 
گزارش های خود را در خصوص تخلفات و تقصیرات مأموران 

مالیاتی را به دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کنند.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهى مناقصه

عبدالرسول امامى-  شهردار نجف آباد

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 1400/2853 مورخ 1400/11/30 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات ساماندهى خیابان 
خاقانى واقع در شهردارى منطقه پنج نجف آباد را با مجموع برآورد تقریبــى اولیه به مبلغ 7/434/005/257 ریال با احتساب تعدیل و بدون ما به 
التفاوت قیمت حسب مدارك موجود در مدارك مناقصه، از محل اعتبارات عمرانى سال 1401 شهردارى و بر اساس فهرست بهاء سال 1401 به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با 
موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابرى) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور باشند.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك 
و رزومه شرکت تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/4/11 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان باید مبلغ 375/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى 
نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
* سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

شناسه: 1333759

نوبت اول

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى کیفى
 (روش فشرده)(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  2001001205000014)

شرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر پروژه عملیات تکمیل تونل دسترسى کیلومتراژ 250+10 و جاده دسترســى به خروجى تونل گالب را از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى به روش فشرده و با شــرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به شرکت در 
مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى 

(www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد:   224,394,768,458 ریال (دویست و بیست و چهار میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار و چهارصد و پنجاه و هشت ریال) و بر 

مبناى فهارس بهاى واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه و سد سازى سال 1401 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 8,387,895,369 ریال (هشت میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار و سیصد و شصت و نه ریال) و نوع آن از 

تضمینهاى معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتى مورخ 94/9/22 مى باشد.
اعتبار پروژه: تأمین مالى توسط مناقصه گزار (کارفرما) و نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات طرحهاى عمرانى و در حد تخصیص دریافتى و اسناد خزانه اسالمى است. 

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته آب و پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته راه و ترابرى 
از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد.

محل اجراء : شهرستان تیران - روستاى ورپشت  و مدت اجراء 6 ماه شمسى است.
مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.

نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:
الف)مجري طرح: معاونت طرح و توسعه شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو 

ب)دستگاه نظارت (مشاور): مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى، جنب تاالر اندیشه شماره 235
تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:

کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت 
شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و مناقصه 

و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

روابط عمومى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان

نوبت  اول

شناسه:  1332915

 آگهى مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار در نظر دارد به نمایندگى از موقوفه مسجد حضرت امام 
جعفر صادق (ع) ششدانگ یک باب مغازه از رقبات موقوفه مذکور را به مساحت 41/50 مترمربع واقع 
در محله پایتخت را با مبلغ ماهیانه 6/500/000 ریال صرفا جهت نانوایى از طریق مزایده و با رعایت 

شرایط و مقررات اوقافى به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشــتر صرفا در ساعات ادارى به قسمت اجارات اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار مراجعه و یا با شماره تلفن 57792226 داخلى 14 تماس 

حاصل نمایند.
شناسه آگهى:1334059

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار 

 آگهى مزایده عمومى اجاره مغازه (نوبت سوم)

احسان شریف النسبى - شهردار بافران

شهردارى بافران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 6/09 مورخ 1400/10/8 شوراى اسالمى شهر بافران تعداد 5 باب مغازه تجارى به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى 
به صورت اجاره یکساله واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند از تاریخ 1401/3/23 با مراجعه به دبیرخانه محرمانه شهردارى نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
پیشنهاد دهندگان مى توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/4/4 در دو پاکت (الف) سپرده و در پاکت (ب) قیمت پیشنهادى را الك و مهر 

شده به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
به پیشنهادات ناخوانا و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت کنندگان مى بایست منع مداخله کارمندان دولت را رعایت نمایند. 
کلیه هزینه هاى آگهى و کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

کمیسیون در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.
پیشنهاد دهندگان مى توانند از محل مورد مزایده بازدید نمایند.

کلیه پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 1401/4/4 توسط اعضاى کمیسیون باز و قرائت مى شود.
سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

کلیه متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 46242424-031 تماس حاصل فرمایند.

شناسه: 1334128

آگهى فراخوان پیمانکارى 
شرکت کشت و صنعت مجتمع  امداد

 سپاهان گلدشت(سهامى عام)
درنظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذاى پرسنل خود را از طریق پیمانکارى، به 
یک نفر آشپز، واگذار نماید. متقاضیان  مى توانند حداکثر تا مورخ 1401/04/11 

ساعت 12 جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
آدرس: اصفهان – نجف آبــاد- کمربندى خمینى شــهر – بعد از ورودى 

گلدشت- پشت آرامستان باب الرحمه 
تلفن : 42750300-031 و 2-91094261-031  داخلى 183

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

   031 - 32274793          32274792  

سایت ثبت آگهى مفقودى 
agahinaslefarda.ir :

021 - 88016649         88356308          



در شـــهر
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مدیرکل میراث فرهنگی اسـتان اصفهان 
گفت: یکی از مشـکالت امـروز هنرهای 
سـنتی و صنایع دسـتی مـا این اسـت که 
سـلیقه جامعه هدف گم شـده و مطالعه در 

رابطه بـا آن صـورت نمی گیرد.
به گـزارش خبرنگار مهـر، علیرضا ایزدی 
در آئیـن افتتاحیـه نمایشـگاه هنرهـای 
سـنتی و صنایع دسـتی بومی استان های 
اصفهان و هرمـزگان اظهار داشـت: مقام 
معظـم رهبـری در سـفری بـه اسـتان 
همـدان سـبقه تمدنی ایـران را سـه هزار 
و ۱۰۰ سـال عنـوان کردنـد و مـا دقیقـًا 
سـه هـزار و ۱۰۰ سـال سـابقه هنرهـای 
سـنتی و صنایع دسـتی در این مـرز و بوم 

وجـود دارد.
وی ادامـه داد: هنرهـای سـنتی دقیقـًا 
همـان خاکی اسـت کـه بـه قـول موالنا 
از آن مسـتی فزاید. موسیقی اسـت که به 
اندازه سـه هزار و ۱۰۰ سـال در تمام کوی 
و برزن هـای ایران زمیـن سـاری و جاری 
اسـت. هنرهـای سـنتی و صنایع دسـتی 
ایران زمیـن بـا تمام مسـائل هنـوز حرف 

اول در تمـام دنیـا را دارد.
مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان اصفهـان افزود: 
یکی از مشـکالت امروز هنرهای سـنتی 
و صنایـع دسـتی ما این اسـت که سـلیقه 
جامعه هدف گم شـده و مطالعـه در رابطه 
بـا آن صـورت نمی گیـرد. طرح هایـی که 
پیش تـر بافتـه می شـود، بـا سـلیقه امروز 
اروپایـی هم خوانـی نداشـت. ایـن یـک 
مشـکل در بدنـه امـروزی هنـری اسـت. 
متأسـفانه سـلیقه های بازارهـای هدف را 
ندیدیم و مشـکالتی در عرصـه صادرات 

پیـش آمد.
وی تاکیـد کـرد: هنرمنـد یعنـی کسـی 
کـه قـدرت خلـق بـودن را از خالـق خود 
یـاد گرفتـه و از مـواد بی هویـت بـرای 
خلـق  مانایـی  و  هویـت  سـرزمینش 
می کنـد. درطـول تاریـخ هنـر باعـث 
مانـدگاری فرهنـگ ایران زمیـن شـده و 
بـرای ایـن هنـر محدودیـت نمی تـوان 
قائل شـد. هرآنچه کـه از ایـران کهن بعد 
از سـه هزار و اندی سـال باقی مانده است 
نتیجه خـون جگر هنر و هنرمندان اسـت.

تجمیع هنرهای اصفهان و هرمزگان
نـوراهلل عبدالهـی، معـاون صنایع دسـتی 
اداره کل میراث فرهنگی اسـتان اصفهان 
در ایـن برنامـه گفـت: برگـزاری یـک 
نمایشـگاه از دسـتاوردهای اسـتان است 
و تفـاوت عمـده نمایشـگاه اخیر بـا دیگر 
نمایشـگاه ها تجمیـع هنرهـای سـنتی 
اصفهـان و بندرعبـاس در یـک نقطـه 
اسـت. اصفهـان و بندرعبـاس دو شـهر 
خالق صنایع دسـتی در شـبکه شهرهای 
خـالق یوسـنکو هسـتند. در سـال جاری 
با همـکاری ایـن دو شـهر، نمایشـگاه در 
اصفهـان و بـاغ مـوزه چهلسـتون برگزار 

کـرد.
وی افـزود: در ایـن نمایشـگاه از هـر 
شهرسـتان اسـتان رشـته های اصلـی و 
مهـم آن حضـور دارنـد و عـالوه بـر ارائه 
محصـوالت، تولیـد هر کـدام از رشـته ها 

به صـورت زنـده انجـام می گیـرد.

صنایع دستی سلیقه جامعه 
هدف را گم کرده است

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

وی با بیـان اینکه هنـوز هیچ ابالغیه ای از سـتاد ملـی مقابله با کرونـا در باره 
منتفی شـدن رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی صادر نشـده اسـت، اظهار 
داشـت: هنوز ارائه خدمات در برخی از فرایندهای اداری منـوط به تزریق ۲ دز 
واکسـن کرونا بوده و در اداره ها و اماکن عمومی و سربسـته استفاده از ماسک 

الزامی اسـت و اگر فـردی رعایت نمی کند بایـد به او تذکـر داد.
عقـدک با اشـاره بـه اینکـه برخـی از مـوارد ماننـد اعزام به سـفر حـج تمتع 
نیز منـوط بـه تزریق سـه ُدز واکسـن کروناسـت، اضافـه کرد: اگـر وضعیت 
کرونایـی برخـی شـهرها آبـی و کم خطـر می شـود مفهومـش این نیسـت 
که مـردم می توانند بدون ماسـک بـه محیط های سربسـته و شـلوغ بیایند و 
هیچیک از شـیوه نامه های بهداشـتی را رعایت نکننـد زیرا هنـوز خطر ابتال 

به این بیمـاری وجـود دارد.
وی با بیان اینکه هنوز حدود ۶۰۰ هزار نفر در استان اصفهان حتی یک ُدز واکسن 
کرونا را هم دریافت نکرده اند، خاطرنشان کرد: هنوز ۶۱ درصد از جمعیت واجد 
شرایط در کشور ُدز سوم واکسن کرونا را دریافت نکرده اند و ضعف سیستم ایمنی 
در کشور وجود دارد و از طرفی بسیاری از افراد نیز شیوه نامه های بهداشتی را بطور 
کامل رعایت نمی کنند بنابراین اگر موج جدیدی از ابتال به کرونا در برخی نقاط 

دنیا اتفاق بیفتد ممکن است به کشورمان نیز برسد.
وی با اشـاره بـه آخریـن آمـار کرونـا در اسـتان اصفهان گفـت: رونـد ابتال، 
بسـتری و مـرگ و میـر همچنـان نزولـی و رو بـه بهبـود اسـت و در آخرین 
رنگ بنـدی همه گیری بیمـاری کوویـد-۱۹ نیز تعـداد شهرسـتان های آبی 
افزایـش یافت و فقط هشـت شهرسـتان اسـتان در وضعیـت زرد قـرار دارد.
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان افـزود: احتمـال اینکـه در 
هفته هـای آینده همه شهرسـتان های اسـتان در وضعیـت آبی قـرار بگیرند 
وجـود دارد بشـرط اینکـه مـردم شـیوه نامه های بهداشـتی را رعایـت و 

واکسیناسـیون خـود را کامـل کننـد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در هفته گذشته مورد مشـکوکی در باره »آبله 

میمون« در استان اصفهان نداشتیم.
طبق آخریـن رنگبندی همه گیـری بیماری کوویـد-۱۹ در اسـتان اصفهان 
اردسـتان، تیـران و کـرون، چـادگان، خـور و بیابانـک، دهاقـان، سـمیرم، 
فریدونشـهر و نایین در وضعیت زرد )خطر متوسـط( و سـایر شهرستان ها در 

وضعیـت آبی )کـم خطـر( قـرار دارند.
بر اساس آخرین آمار دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان، در زمان حاضر حدود 
۸۰ بیمار دارای عالئم کرونا در بیمارسـتان های اسـتان بستری هستند که از 
میان آنها ۱۶ نفـر در بخش مراقبت هـای ویژه تحـت درمان قـرار دارند. آمار 
مرگ و میر قطعی ناشـی از کرونا نیز در اسـتان اصفهان در یـک هفته اخیر ۲ 
نفر بوده اسـت. از ابتـدای همه گیری بیمـاری کووید-۱۹ تاکنـون ۴۸۹ هزار 
نفر در اسـتان اصفهان بطور قطعی بـه این بیماری مبتال شـدند کـه از میان 

آنها حـدود ۱۱ هزار نفر جـان باختند.

ــوم پزشــکی اصفهــان  ســخنگوی دانشــگاه عل
گفــت: اســتفاده از ماســک در اماکــن سربســته و 
دارای تجمــع حتــی در شــهرهای آبــی و کم خطــر 
ــان ضروریســت و از مــردم  ــز همچن ــی نی کرونای
ــا ایــن ُهشــدارها را جــدی بگیرند.  می خواهیــم ت
ــن  ــاس آخری ــر اس ــزود: ب ــدک، اف ــان عق پژم
رنگ بنــدی همه گیــری بیمــاری کوویــد-۱۹، 
هم اکنــون بیشــتر شهرســتان های کشــور و 
ــی )کــم خطــر( کرونایــی  اســتان در وضعیــت آب
ــه  ــن اســت ک ــا مســاله مهــم ای ــد ام ــرار دارن ق
ــود دارد  ــه وج ــا در جامع ــروس کرون ــوز وی هن
و مــردم بایــد شــیوه نامه های بهداشــتی و 
ــلوغ و  ــای ش ــژه در محیط ه ــک را بوی زدن ماس

ــد. ــت کنن ــته رعای سربس

استفاده ازماسک دراماکن 
سربسته ضروریست

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

گفت و گو

اعضای شورای  نشست صمیمانه 
اسالمی شهر اصفهان با هنرمندان 
صنایع دستی، با هدف طرح دیدگاه ها 
حل  راه کارهای  به  دست یابی  و 
مشکالت فعاالن این حوزه برگزار شد. 
نشست صمیمانه اعضای کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، معاون اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان و معاون فرهنگی 
شهردار اصفهان با فعاالن حوزه صنایع 
دستی در کتابخانه مرکزی شهرداری 

اصفهان برگزار شد.
در این نشست که در ادامه سلسله 
نشست های صمیمانه اعضای شورای 
شهر با نخبگان حوزه های مختلف 
هنری برگزار شد فعاالن صنایع دستی 
در رشته های مختلف، دغدغه های خود 
را مطرح کردند و شنونده دیدگاه های 
مدیران برای حل مشکالت این حوزه 

شدند.
• صنایع دستی اصفهان مهجور 

است
حجت االسالم مهروی پور رئیس 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان در این 
نشست اظهار کرد: یکی از مسائل 
مورد تاکید شورای اسالمی شهر 
اصفهان، برگزاری جلسات کاربردی 
و هم اندیشی در موضوعات مختلف 
فرهنگی ورزشی و اجتماعی است که از 
آغاز دوره ششم دنبال شده است و این 
جلسات در روزهای پنجشنبه با قوت در 

حال پیگیری است.
وی افزود: به صورت ذاتی وظیفه 
مباحث  به  پرداختن  شهرداری ها 
خدماتی و عمرانی است اما براساس 
در  انقالب  معظم  رهبر  تاکیدات 

موضوعات فرهنگی هم وارد شده اند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 
بیان کرد: اصفهان دومین شهر صنایع 
دستی در جهان و نخستین شهر از نظر 
مرغوبیت و تنوع تولید محصوالت 
این حوزه است. امروز چند هزار کارگاه 
گروهی و چند هزار نفر نیز به صورت 
فردی در این حوزه مشغول به فعالیت 
هستند و هنر بی بدیل خود را به جهان 

عرضه می کنند.
وی با بیان اینکه صنایع دستی نیازمند 
حمایت است، گفت: وزارت خانه های 
دخیل مانند میراث فرهنگی و صمت 
باید  قانونی  ریل گذاری های  پیرو 
حمایت های الزم را از فعاالن صنایع 

دستی انجام دهند.
مهروی پور ادامه داد: حمایت بخش 
تعاونی و خصوصی نیز قابل اهمیت 
است، عالوه بر این شوراهای شهر 
نیز در کنار این دستگاه ها کمک حال 

هنرمندان صنایع دستی هستند.
وی با اشاره به اقدامات مؤثر برای 

حمایت از این حوزه گفت: صنایع دستی 
اصفهان مهجور است و باید در راستای 
تقویت جایگاه این حوزه و برند سازی 

آن تالش کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: جزیره ای عمل کردن و 
واردات تولیدات مشابه از خارج از جمله 
دالیل مشکالت این حوزه است که باید 
به دنبال یافتن راهکار کارشناسی برای 

حل این مشکالت باشیم.
دیدگاه های  از  استفاده   •

نخبگان برای اداره شهر
علی صالحی سخنگو و عضو هیئت 
رئیسه شورای اسالمی اصفهان نیز 
پیرو  کرد:  اظهار  نشست  این  در 
ماموریت های شهرداری که براساس 
قانون تعیین شده است و در عین حال 
براساس رابطه شورای شهر و شهرداری 
که مشابه ارتباط مجلس و دولت است، 
در مقام سیاست گذاری باید اقدام کنیم تا 
ریل گذاری مناسبی از سوی شورا برای 
اقدامات شهرداری در حوزه صنایع 

دستی انجام شود.
وی با اشاره به شعار اصفهان شهر 
زندگی است، گفت: هدف ما این است 
که همه نخبگان از گروه های مختلف 
را جذب و در راستای حل مسائل شهر 
از دیدگاه های آن ها استفاده کنیم، زیرا 
معتقدیم دریافت این ایده ها، مشارکت 
مردم را بیشتر و ما را در سیاست گذاری 
یاری می کند. عضو کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان بیان کرد: ما به عنوان منتخب 
مردم مطالبه گر حقوق قشرهای مختلف 
هستیم و بهره مندی از دیدگاه های آن ها 

ما را در انجام وظایف هدایت می کند.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت 
زیست محیطی اصفهان الزم است 
که در حوزه درآمدهای شهری، بخش 
صنایع دستی مورد توجه قرار گیرد و در 
این راستا نظرات کارشناسی فعاالن این 

حوزه بسیار مؤثر خواهد بود.
صالحی با اشاره به لزوم تداوم چنین 
جلساتی گفت: انتقادات و نکاتی که در 
این نشست مطرح شد در جای خود از 
نقاط مثبت برگزاری اینگونه جلسات 
است. معتقدیم مقدمه اقدام، بارش افکار 
است و صحبت کردن و ایده داشتن گام 

اول برای حل مسائل به شمار می رود.
وی با بیان اینکه شورای شهر آمادگی 
دارد که تعهدات خود را در قالب 
تفاهم نامه ای بین دستگاهی عملیاتی 
کند، تصریح کرد: شوراهای تخصصی 
در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری فعال هستند و پیشنهاد 
می کنیم چکیده این جلسه در این 
شوراها مطرح شود تا مطالبات بیان و 
اگر طرحی قابل ارائه است تدوین گردد.

• ارتباط با خواهر خوانده ها 
دنبال  هنری  تبادالت  برای 

می شود
مجتبی شاه مرادی معاون فرهنگی 
شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در 
این نشست پس از شنیدن دغدغه های 
فعاالن حوزه صنایع دستی اظهار 
کرد: در چهارباغ یکی دو روز در هفته 
نمایشگاه برپاست که اگر هنرمندان 
صنایع دستی تمایل دارند می توانند از 
این فضا استفاده کنند. البته اگر فضایی 
نیز در شهر ایجاد شد آمادگی داریم که 
آن را در اختیار هنرمندان این حوزه 

قرار دهیم.
با  ارتباط  اینکه  بیان  با  وی 
تبادالت  برای  خواهرخوانده ها 
هنری دنبال می شود، افزود: هدف 
ما بهره مندی از ظرفیت ارتباطات 
بین المللی برای معرفی صنایع دستی 

و فروش آن است.
معاون فرهنگی شهردار با اشاره به راه 
اندازی مدرسه صنایع دستی بیان کرد: 
در حال پیگیری هستیم تا این مدرسه در 
تابستان راه اندازی شود. معتقدیم برای 
فرزندان اصفهان این مدرسه مفید و 

ارزشمند خواهد بود.
وی تصریح کرد: اصفهان شهر خالق 
جهانی در حوزه صنایع دستی است و 
تالش شده از این ظرفیت برای معرفی 
اصفهان به جهان استفاده شود. آمادگی 
داریم که سالیانه نمایشگاهی از صنایع 

دستی در این شهر برپا شود.
شاه مرادی اظهار کرد: هنرمندان از 
شهرداری انتظارات متعدد دارند در حالی 
که انجام همه آن در توان شهرداری 
نیست، اما پیگیر حل مشکالت آن ها 

هستیم.
• نسبت به هنر بی مهری شده 

است
رسـول میرباقـری رئیس کمیسـیون 
عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسـالمی شـهر اصفهـان نیـز در این 
نشسـت بـا تأکیـد بـر لـزوم مجدانـه 
دغدغه هـای فعـاالن صنایع دسـتی 
اظهـار کـرد: ۹۰ درصـد مشـکالت 
شـهر مربوط به کمیسـیون عمـران و 

شهرسازی اسـت، ما برای دست یابی 
به اهـداف خـود در این حوزه، مسـائل 
را در کمیسـیون اولویت بندی کردیم 
و در مسـیر حل آن قـدم برداشـته ایم 
و امیدواریـم در پایـان ایـن دوره از 
شـورای شـهر شـاهد حل تعـدادی از 
بزرگ تریـن مشـکالت ایـن حـوزه 

باشـیم.
وی با بیان اینکه معتقدیم نسبت به هنر 
بی مهری شده است، گفت: اگر این 
جلسات بنا نیست تداوم یابد و کاری 
قرار نیست برای هنر انجام شود ادامه 
پیدا نکند بهتر است. در جلسات آینده 
باید موضوعات جزئی تر و تخصصی تر 

مطرح شود و به راهکار برسد.
رئیس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: تشکیل کارگروهی 
برای حل مشکالت هنرمندان الزم 
است. جلسه مشترک با اتاق بازرگانی 
نیز به توسعه صادرات این حوزه کمک 

می کند.
دیدگاه هـای  اخـذ   •
نخبـگان هنـری شـورا را در 
یـاری  سیاسـت گذاری 

می کنـد
مصطفـی نباتی نـژاد رئیـس مرکـز 
پژوهش های شـورای اسـالمی شهر 
اصفهـان در این نشسـت اظهـار کرد: 
تجزیه و تحلیل فضای صنایع دسـتی 
شـهر، ارائـه پیشـنهاداتی کـه منجـر 
بـه تعالـی ایـن حـوزه می شـود و اخذ 
دیدگاه هـای فعـاالن و نخبـگان این 
حوزه می تواند شـورا را در امر سیاست 
گـذاری و ارتقـا مدیریـت شـهر یاری 

کنـد.
• صدور و تمدید ۳ هزار و ۵۰۰ 
پروانه تولیدی حوزه صنایع 

دستی
نوراله عبداللهی معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان نیز در این 
نشست با اشاره به اقدامات انجام شده 
توسط این اداره کل در حوزه صنایع 
دستی از صدور و تمدید ۳ هزار و ۵۰۰ 

پروانه تولیدی خبر داد و اظهار کرد: 
هنرمندان برای صدور و تمدید پروانه 
خود موظف به مراجعه حضوری بودند 
که از هفته جاری، براساس تفاهم نامه 
با شرکت پست، این اقدام درب منزل 

انجام می شود.
وی بـا بیـان اینکـه تسـهیالت ۵۰ 
میلیـارد تومانی بـرای صنایع دسـتی 
اصفهـان پیـش بینـی شـده اسـت، 
افـزود: بـرای رسـیدن بـه ایـن عـدد 
تالش زیـادی شـد و بـه ایـن ترتیب 
هنرمندان می توانند از این تسـهیالت 

اسـتفاده کننـد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان با اشاره به تأثیر کرونا 
بر حوزه صنایع دستی گفت: از نوروز 
امسال با کمرنگ شدن کرونا شاهد 
برپایی نمایشگاه ها و... بودیم، که البته 
خسارات وارده به هنرمندان طی دو 

سال اخیر کم کم جبران می شود.
وی با اشاره به فعالیت های مشترک 
با شهرداری گفت: برای نخستین بار 
هنرمندان می توانند با کارت صادر 
شده رشته خود، از اماکن تاریخی بازدید 

کنند.
عبداللهی اظهار کرد: بسیاری از مکان ها 
در اختیار شهرداری است و برخی از آن 
قابل استفاده نیست، اگر این اماکن در 
اختیار هنرمندان قرار گیرد هم فضایی 
برای این قشر فراهم شده و هم آن ابنیه 

تاریخی از رکود خارج می شود.
وی بـا اشـاره بـه آمـار فعـاالن حوزه 
صنایع دسـتی گفـت: ۶۰ هـزار نفر در 
اسـتان در حوزه صنایع دستی فعالیت 
دارند کـه بیـش از ۷۰ درصـد آن ها در 

شـهر اصفهان حضـور دارند.
در ایـن جلسـه هنرمنـدان و فعـاالن 
رشـته های مختلف صنایع دسـتی به 
بیان دغدغه های خـود پرداختند. لزوم 
ارتباط مؤثر با شهرهای خواهرخوانده 
با هـدف معرفـی تولیـدات هنرمندان 
اصفهانـی، بیمـه هنرمندان، توسـعه 
صـادرات صنایـع دسـتی از مهمترین 
نکات مطرح شـده در این جلسـه بود.

هنرهای مهجور اصفهان حمایت می شوند
نشست اعضای شورای شهر با هنرمندان صنایع دستی برگزار شد؛
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سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان گفت: هدف این نهاد جذب 
حداکثری و در نهایت حفظ و نگهداری جذب شدگان و عضویت پایدار است که برای 

این منظور روند فعالیت کتابخانه ها باید چندخدمتی باشد.
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی در حاشیه بازدید از کتابخانه عمومی اردستان 
در گفت وگو با خبرنگاران افزود: نزدیک به ۳۰۰ کتابخانه عمومی و مشارکتی در ۲۸ 

شهرستان این استان فعالیت دارند که ۲۱۱ واحد آن عمومی و بقیه مشارکتی است.
وی اضافه کرد: تشکیل هیات اندیشه ورز در کتابخانه های عمومی شهرستان ها 
برای تولید فکر و اندیشه، رفع چالش های پیش روی این واحدها با استفاده از ظرفیت 

مردم و ارگان ها، فعال تر کردن کتابخانه و ایجاد فضای شاداب و نشاط آور برای جذب 
مخاطب از برنامه های پیش روی کتابخانه های عمومی خواهد بود.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان اضافه کرد: کتابخانه های عمومی 
باید رویدادمحور و مناسبتی حرکت کنند و برگزاری مسابقه ها و اجرای برنامه های 
فرهنگی و برپایی جشن ها با استفاده از ظرفیت مردمی را در دستور کار خود قرار دهند.

حجت االسالم معتمدی با بیان اینکه ضروری است پایگاه جمع آوری دیدگاه ها با 
استفاده از ظرفیت کتابداران راه اندازی شود خاطر نشان کرد: فعال کردن کودکان که 
منجر به فعال شدن بزرگترها می شود و دعوت از خانواده برای حضور در کتابخانه ها در 

قالب یک طرح و تصویب آن در انجمن کتابخانه ها و کار چهره به چهره برای افزایش 
مطالعه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان با اشاره به لزوم ساخت کتابخانه 
مرکزی در اردستان اظهار داشت: این شهرستان باید با حمایت انجمن کتابخانه ها، 
کمک و مساعدت شهرداری، پیگیری و همکاری مسووالن عالی شهرستان و 

استفاده از توانمندی نیکوکاران نسبت به ساخت کتابخانه مرکزی اقدام کند.
وی خاطر نشان کرد: اگر مشارکت مردم در فعالیت ها باشد بسیاری از کمبودها رفع 

می شود و کار به خوبی پیش خواهد رفت.

فعالیت کتابخانه ها 
برای جذب 
حداکثری باید 
چند خدمتی باشد

سرپرست اداره کل 
کتابخانه های عمومی اصفهان:

خبر روز
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شهرستان

Isfahan News

کنوانسیون تاالب های جهان )کنوانسیون 
بین  تاالب  جوار  در  ورزنه  شهر  رامسر(، 
المللی گاوخونی در شرق اصفهان را به طور 
رسمی برای یک دوره سه ساله به عنوان 
شهر تاالبی معرفی کرد و نام آن در وبسایت 

این کنوانسیون به ثبت رسید.
از  تاالبی  بین تمام شهرهای  از  ۲۵ شهر 
سراسر جهان به دلیل به رسمیت شناختن 
و تالش های استثنایی آنها برای حفاظت 
از تاالب ها، برای مردم و طبیعت برگزیده 
شدند که اعتبارنامه آنها در اجالسی که پاییز 
امسال در شهر ووهان چین برگزار می شود 
خواهد  اعطا  مناطق  این  شهرداران  به 
بین المللی  پیمانی  رامسر  کنوانسیون  شد. 
و  حیوانات  و  تاالب ها  از  حفاظت  برای 
گیاهان وابسته به آن ها )به ویژه پرندگان 
شهر  در   ۱۳۴۹ سال  در  که  است  آبزی( 
رامسر در استان مازندران در شمال ایران 
معاهده  این  ابتدا  در  رسید.  تصویب  به 
شرکت  کشور   ۱۸ نمایندگان  امضای  به 
پیمان ۲۴۱۲  این  اینک  کننده رسید. هم 
مکان به وسعت بیش از ۲۵۴ هزار هکتار 
در ۱۷۱ کشور را پوشش می دهد. در این 
پیوند مدیرکل سازمان محیط زیست استان 
اصفهان در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: 
استان  در  خمیر  بندر  همراه  به  شهر  این 
کنوانسیون  در  ایران  نماینده   ۲ هرمزگان 
رامسر خواهند بود. ایرج حشمتی ادامه داد: 
شهرهایی همچون والنسیای اسپانیا، کیپ 
تاون آفریقای جنوبی، سلتز فرانسه، ایفران 
دیگر  شماری  کانادا  سکویل  و  مراکش 

شهرهای این دوره خواهند بود.
از  ورزنه  شهر  انتخاب  اینکه  بیان  با  وی 
اهمیت  حائز  بسیار  المللی  بین  جنبه های 
است تصریح کرد: همین امر می طلبد که 
بین  تاالب  دائمی  احیای  برای  همگان 
المللی گاوخونی در جوار این شهر بکوشند.

در شرق  واقع  گاوخونی  بین المللی  تاالب 
مهمترین  و  بزرگترین  از  یکی  اصفهان 
در  و  می شود  محسوب  ایران  تاالب های 
طول تاریخ و پیش از آغاز خشکسالی های 
فرحبخش  فضای  ایجاد  بر  عالوه  اخیر 
مهاجر  پرندگان  مامن  اصفهان،  شرق  در 
آسایش  و  درآمد  منبع  و  آبی  جانوران  و 
ساکنان این منطقه بوده است. این تاالب 
که منطقه ای به وسعت ۴۷۶ کیلومتر مربع 
در ۱۶۷ کیلومتری جنوب شرق اصفهان در 
کنار شهر ورزنه و در مجاورت تپه های شنی 
قرار دارد و در یک دهه گذشته در مدت 

کوتاهی آب در آن جریان داشت.
برداشت بی رویه و غیرقانونی در باالدست، 
کاهش آب ورودی، تغییر اقلیم و خشکسالی 
از  طبیعی  حقابه های  نشدن  تأمین  و 
حیات  که  می شود  عنوان  چالش هایی 
گفته  به  و  انداخته  به خطر  را  تاالب  این 
زیست،  محیط  کارشناسان  و  مسووالن 
ادامه این روند می تواند تاالب گاوخونی را 
به کانون تولید گرد و غبار تبدیل کند و تا 
شعاع زیادی را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین 
تأمین حقابه آن ضروریست. شهر ورزنه در 

۱۳۰ کیلومتری شرق اصفهان واقع است.

کنوانسیون تاالب های جهان اعالم کرد؛

ورزنه به عنوان شهر تاالبی

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: ضروری است احیای 
دائمی رودخانه زاینده رود در مصوبات سفر رئیس جمهور به اصفهان دیده شود.

مهدی طغیانی در چهارمین جلسه شورای اداری موضوع محور استان اصفهان 
با اشاره به معضل زاینده رود افزود: در این زمینه وزارت نیرو باید بیش از هر 
مجموعه ای پیگیر باشد، باید رئیس جمهور در این دولت مسائل پیچیده را حل 
کند و یکی از این مسائل آب زاینده رود است. وی اظهار کرد: از امام جمعه، 
استاندار و دیگر مسئوالن خواهشمندیم تالش کنند مصوبات خوبی را که گره 
گشا باشد و حل مسئله زاینده رود را به دنبال داشته باشد در مجموعه مصوبات 

سفر قرار دهند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: احیای 
رودخانه زاینده رود امروز با زندگی و حیات اصفهان گره خورده است و اگر 
در گذشته مشکل ما بحث کشاورزی بود، امروز به سکونت در اصفهان و 

فروریختن خانه های مردم رسیده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: ضروری است 
رئیس جمهور در سفر به استان اصفهان دیداری را با توده های مردمی و به 
ویژه نخبگان داشته باشد. حجت االسالم محمد تقی نقدعلی افزود: مردم از 
ما نمی پذیرند که اولویت اول آب نباشد و این در حالی است که در مصوبات 

سفر رئیس جمهور به استان موضوع آب را آن طور که باید در این تصمیمات 
نمی بینیم. وی گفت: باید رئیس جمهور با چالش های جدی و واقعیت های این 

حوزه در استان اصفهان آشنا شوند.
وی تاکید کرد: نباید اجازه بارگذاری جدید بر روی رودخانه زاینده رود داده شود، 
رئیس جمهور الزم است برای حوضه آبریز زاینده رود در سفر به اصفهان، 

تصمیم قطعی بگیرد.
به ۱۵  آبرسانی  پروژه  گفت:  اصفهان هم  استان  نمایندگان  رئیس مجمع 

روستای فالورجان هنوز بعد از ۱۲ سال به سرانجام نرسیده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی:

ضرورت احیای دائمی 
زاینده رود در مصوبات 

سفر رئیس جمهور

اینفوگرافیک

سرپرسـت فرمانـداری ویژه کاشـان گفت: بقـا و ماندگاری 
در منطقـه کاشـان منوط به حفظ محیط زیسـت و طبیعت 
پیرامونـی اسـت؛ در غیـر ایـن صـورت بحـران کـم آبی و 
کاهـش سـفره آب هـای زیر زمینـی ادامه زندگی در دشـت 
کاشـان بـرای سـال های دیگـر بـا امـا و اگـر هـای جدی 

مواجـه خواهـد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشـان، محمدشـریف زارعی در 
خصـوص صنایع آالینـده هوا بـه ویژه واحدهـای صنعتی، 
شـرکت های تولید شـن و ماسـه، تولیـد آسـفالت، معادن و 
پسـماند اظهار داشـت: یکی از مسائل مهم شهرستان حفظ 
محیط زیسـت و استفاده مطلوب از پتانسـیل های خدادادی 
اسـت، ولـی همـگان بـه عنـوان یک مسـئول می بایسـت 
نقـش مهمی در نگهداری این میراث گذشـتگان و موهبت 

الهی داشـته باشـیم و آنرا به دسـت آیندگان برسـانیم.
وی افـزود: دغدغه هـای زیـادی از جانب مـردم و مجاوران 
معـادن سـنگ در مناطق مختلف وجود داشـت و مجموعه 
براسـاس گـزارش کارشناسـان، معتمدیـن و  فرمانـداری 
گفته هـای شـاکیان اقـدام به تشـکیل جلسـات مسـتمری 

کـرد تا حقـوق طرفیـن تأمین شـود.
سرپرسـت فرمانداری ویژه کاشـان حفـظ و صیانت از منابع 
طبیعـی را از مهمتریـن راهـکار بـرای بهرمنـدی از هـوای 
پاک دانسـت و تصریح کرد: با داشـتن هوا و محیط زیسـت 
پاک و سـالم، شـاخصهای سـالمت جسـمانی و بهداشـت 
روان در جامعـه ارتقـا می یابـد و ایـن بـر پایـه تحقیقـات و 
مشـاهدات مسـتقیمی است که از رصد شـهرهای برخوردار 

از فضای سـبز اسـتخراج شـده است.
زارعـی بـا بیـان اینکـه مشـارکت مـردم در حفـظ محیـط 
زیسـت زمینـه سـاز دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار اسـت و 
اولویـت ضـروری در کاشـان افزایش فضای سـبز از طریق 
درختکاری اسـت یادآور شـد: آموزش، آگاه سـازی و تعامل 
بـا شـهروندان در جـذب مشـارکت مردمـی و حفاظـت از 

محیط زیسـت نقـش انـکار ناپذیـری دارد.
زارعی تاکیدکرد: شـرایط آب و هوای شهرسـتان به گونه ای 
اسـت کـه بـرای پیشـگیری از ورود ریزگردهـا، حفظ بافت 
زمیـن و جلوگیـری از فرونشسـت و سـیالب ها حرکـت در 
مسـیر طبیعـت ضـروری اسـت و اولیـن و آخریـن نسـخه 

کارشناسـان برای سـکونت در کاشـان کاشـت درختان کم 
آب بـر و سـازگار بـا هوای کویر اسـت.

وی تصریـح کـرد: بقـا و مانـدگاری در منطقـه منـوط بـه 
حفـظ محیـط زیسـت و طبیعـت پیرامونـی اسـت، در غیر 
ایـن صورت بحـران کم آبـی و کاهش سـفره آب های زیر 
زمینی ادامه زندگی در دشـت کاشـان برای سـالهای دیگر 

بـا امـا و اگرهای جـدی مواجـه خواهدکرد.
سرپرسـت فرمانـداری ویـژه کاشـان پایـش مسـتمر بیش 
از یـک هـزار و ۴۰۰ واحدصنعتی توسـط کارشناسـان اداره 
حفاظـت از محیـط زیسـت کاشـان را یـادآور شـد و اظهار 
کـرد: براسـاس آمارهـای موجـود ظرفیـت صنایـع فعـال 
کاشـان برابر با ۱۳ مرکز اسـتان بوده و ۶۰ درصد از معادن 

اسـتان اصفهـان هم در کاشـان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه قرارگرفتـن کاشـان در بیابـان مرکزی 
ایـران و هـم جواری بـا دریاچـه نمـک و از طرفی تخریب 
پوشـش گیاهـی بـه دلیل چـرای بـی رویه در فصـول غیر 
متعارف سـبب تشـدید ریزگردهـا و حرکت رمل هـای روان 
شـده تاکیـد کـرد: سـرانه فضای سـبز کاشـان در مقایسـه 
جهانـی و حتـی کشـوری بسـیار پایین تـر اسـت وایـن در 
شـرایطی اسـت که شهرسـتان در پوشـش گیاهی نسـبت 

به شـهر اصفهـان وضعیـت خوبی نـدارد.
زارعـی هـوای کاشـان بـه خصوص در فصول سـرد سـال 
آنهـم بـه دلیـل پدیـده وارونگـی هـوا را نامطلوب دانسـت 
و یادآورشـد: کـم توجهـی بـه موضوعـات شهرسـازی در 
سـاخت و سـازها، ترافیک هـای طوالنـی و افزایـش تعـداد 
خودروهـای ورودی بـه کاشـان تشـدید آلودگـی هـوای 

کاشـان را دامـن می زنـد.
سرپرسـت فرمانداری کاشـان گفت: کاشـان نیازمند اسقرار 
حداقـل ۵ دسـتگاه سـنجش آلودگـی هواسـت، چـرا کـه 
اسـتخراج آمـار و ارقـام ۵۰۰ برای آالیندگی هوای کاشـان 

واقعاً وحشـتناک اسـت.
 زارعـی ابـراز داشـت: ضـروری اسـت نهادهـای سـهیم 
در رفـع ایـن معضـالت ماننـد شـهرداری کاشـان سـهم 
مشـهودتری جهت نصب دسـتگاه های اسـتاندارد سنجش 
آلودگـی هوا داشـته باشـند تا برنامـه ریزی بهتـری در این 

حـوزه صـورت بگیرد.

فرماندار نائیـن گفت: اتمـام پروژه های نیمه تمام 
و تخصیـص اعتبـار برای تکمیـل آنها مهم ترین 
مطالبـه شهرسـتان نائین از رئیس جمهور اسـت. 
محسـن فیـروزی در گفت وگـو بـا ایسـنا درباره 
مهم تریـن مطالبـات شهرسـتان نائیـن در سـفر 
آتـی رئیس جمهـور بـه اسـتان اصفهـان، اظهـار 
کـرد: در یـک مـاه گذشـته بیشـترین تـالش 
خـود را معطوف شناسـایی پروژه هـا و طرح های 
نیمه تمامـی کـه بیـش از ۵۰ درصـد پیشـرفت 
فیزیکـی داشـتند، کردیـم کـه ایـن طرح هـای 
نیمه تمـام احصا شـد. ایـن پروژه ها جـز مطالبات 
شهرسـتانی و اسـتانی اسـت و در کمیته هـا و 
کارگروه هـای اسـتانی روی ایـن پروژه هـا بحث 

کارشناسـی شـده است.
وی افـزود: بنابراین مهم ترین مطالبه شهرسـتان 

پروژه هـای  اتمـام  رئیس جمهـور  از  نائیـن 
نیمه تمـام اسـت و در سـفر ایشـان محـور اصلی 
برنامـه ما به سـرانجام رسـاندن همیـن پروژه ها 
هسـتند. تـالش می کنیـم در این سـفر اعتبارات 
اسـتانی و ملـی خوبی برای تکمیل ایـن پروژه ها 
جـذب کنیم تـا به موقع بـه بهره برداری برسـند.

فرمانـدار نائیـن، تصریح کـرد: برای مثـال یکی 
از پروژه هـای نیمه تمـام و مهمـی کـه مطالبـه 
مـردم نائین اسـت تکمیـل بیمارسـتان افضلیان 
بـوده کـه ۶۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته 
اسـت. نائیـن بـه دلیل قـرار گرفتـن در چهـارراه 
ارتباطی کریدور شـمال به جنـوب و جاده طریق 
الرضـا و دوری از مرکـز اسـتان نیـاز مبرمـی بـه 
تکمیـل و بهره بـرداری از ایـن بیمارسـتان دارد 
زیـادی  بهره بـرداری خدمـات  کـه در صـورت 

را می توانیـم بـه تصادفی هـا و شهرسـتان های 
هم جـوار نائیـن ارائـه دهیـم.

مطالبـات  از  دیگـر  یکـی  گفـت:  فیـروزی 
شهرسـتان نائیـن کـه از دولت هـای قبـل بـر 
زمین مانده و اسـتارت آن دوباره زده شـده اسـت 
گاز رسـانی سراسـری به انارک و چوپانان اسـت 
کـه تـالش می کنیـم در سـفر رئیس جمهـور به 
اسـتان این مطالبه جدی را به سـرانجام برسانیم 

و مصوبـه ای در ایـن بـاره داشـته باشـیم.
وی خاطرنشـان کرد: از دیگر مطالبات شهرستان 
اتمـام پـروژه دوبانـده سـازی و تکمیل بانـد دوم 
جـاده انـارک به چوپانـان و خور و بیابانک اسـت 
کـه البته امسـال ۱۲ کیلومتر آن آسـفالت و وارد 
رینـگ بهره بـرداری می شـود و بایـد باقی مانـده 

آن را نیـز آسـفالت و کل جـاده را دوبانـده کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: با 
سه راهی  توسعه شهرک  طرح  جمهوری  ریاست  سفر  به  توجه 
مبارکه پیشنهاد و جلسات مقدماتی آن در استان انجام شده و 

موافقت های اولیه صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از مبارکه، رسول سواری، مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در حاشیه بازدید از 
شهرک صنعتی سه راهی مبارکه اظهار کرد: با توجه به سفر ریاست 
جمهوری طرح توسعه شهرک سه راهی مبارکه پیشنهاد و جلسات 
مقدماتی آن در استان انجام شده و موافقت های اولیه صورت گرفته 

است.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه افزود: در جلسه مسائل مختلفی 
برای شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ازجمله بحث آب، استفاده از 
پساب تصفیه خانه شهرک صنعتی و تقاطع زیرگذر شهرک صنعتی 
سه راهی مبارکه که در محل آن قرار داریم، مطرح و قرار شد 
با تعامل مسؤوالن شهرستان مبارکه و شرکت خدماتی شهرک 
پایانی  صنعتی، تصفیه خانه تکمیلی شهرک مبارکه در ماه های 

امسال به بهره برداری برسد.
سواری با اشاره به زمین های صنعتی راکد و بالتکلیف در این 
شهرک گفت: در این خصوص ۲۴ مورد شناسایی شده است و 

در آینده نزدیک کارهای حقوقی آن انجام می شود که تا اوایل 
سال آینده بتوانیم واگذاری پالک های بالتکلیف را در برنامه داشته 

باشیم.
بیان  با  اصفهان  استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اینکه در شهرک صنعتی مبارکه مشکالت خاص نداریم و تمامی 
شهرک  در  کرد:  خاطرنشان  است،  شدن  حل  قابل  مشکالت 
صنعتی مبارکه همان طور که محدودیت واگذاری زمین زیاد است، 
متقاضی سرمایه گذاری هم زیاد است؛ پس باید جدیت بیشتری در 
این خصوص داشته باشیم و در همین رابطه گروه حقوقی ما حکم 

پرونده ها را برای اجرا دستور صادر کرده است.
وی با اشاره به پروژه توسعه شبکه فاضالب شهرک صنعتی مبارکه 
در  فاضالب  شبکه  زیرساخت  بخش های  از  یکی  افزود:  است، 
شهرک صنعتی مبارکه شروع شده و در حال انجام است و نکته ای 
که وجود دارد این است که ما باید این پسابی که اآلن رها می شود 

را به یک منبع پایدار تأمین آب برای بخش صنعت تبدیل کنیم.
سواری در پایان، با اشاره به پروژه اجرای فیبر نوری در شهرک 
صنعتی مبارکه، گفت: پیشرفت طرح فیبر نوری در شهرک صنعتی 
سه راهی مبارکه به جدیت در حال پیشرفت است و این طرح به 

نفع مردم و صنعتگران است که به زودی به بهره برداری می رسد.

ــی  ــوان مرب ــه عن ــان ب ــهربانو منصوری ش
تیــم ملــی ووشــو بانــوان و معــاون ســازمان 
ــتان  ــمیرم اس ــتان س ــانی شهرس آتش نش

ــان انتخــاب شــد. اصفه
ــی  ــوام مرب ــه عن ــان ب ــهربانو منصوری ش
ــران و معــاون  ــوان ای تیــم ملــی ووشــو بان
ــمیرم  ــتان س ــانی شهرس ــازمان آتش نش س

ــد. ــاب ش ــان انتخ ــتان اصفه اس
بحران هــای  و  حــوادث  در  منصوریــان 
ــوان امدادگــر و آتش نشــان  ــه عن ــادی ب زی
در نقــاط مختلــف کشــور از جملــه متروپــل 
آبــادان حضــور داشــته و بــه پــاس زحماتش 
در ایــن بحران هــا بــه عنــوان معــاون 
ســازمان آتش نشــانی ســمیرم انتخــاب 

شــد.

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان مطرح کرد؛

تهدید دشت کاشان با تداوم کم آبی و کاهش سفره آب های زیرزمینی
فرماندار نائین مطرح کرد؛

اتمام پروژه های نیمه تمام مهم ترین مطالبه نائین از رئیس جمهور

به پاس تالش ها و زحمات از 
بانوی ورزشکار انجام گرفت؛

شهربانو منصوریان 
معاون سازمان 

آتش نشانی سمیرم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

طرح توسعه شهرک صنعتی مبارکه در دستور کار قرار دارد

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
خمینی شـهر از کشـف ۱۰ هـزار لیتر 
روغـن موتور خارج از شـبکه توزیع به 
ارزش ۸ میلیـارد ریال که در یک انبار 

احتـکار شـده بـود خبـر داد.
تسـنیم  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
ازاصفهـان، بـه نقـل از پایـگاه خبری 
پلیـس، سـرهنگ غالمرضـا براتی با 
اشـاره به کشـف انبـار احتـکار روغن 
موتـور در خمینی شـهر اظهار داشـت: 
بـا موضـوع  در پـی کسـب خبـری 
احتـکار روغن موتور خـودرو در انباری 
در حاشـیه ایـن شهرسـتان، بررسـی 
ایـن موضـوع در دسـتور کار ماموران 

پلیـس قـرار گرفت.
ایـن  انتظامـی  مامـوران  افـزود:  وی 
فرماندهـی پـس از هماهنگی قضائی 

بـه همـراه نماینـده ادارات صمـت و 
تعزیـرات حکومتـی با بازرسـی از انبار 
مذکـور ۱۰ هـزار لیتـر روغـن موتـور 
ریـال  میلیـارد   ۸ ارزش  بـه  خـودرو 

کشـف کردنـد.
شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
خمینی شـهر با اشـاره به پلمب شـدن 
انبـار ذکر شـده، تصریح کـرد: در این 
زمینـه یـک متهـم دسـتگیر و پس از 
تشـکیل پرونـده بـرای سـیر مراحـل 
قانونـی بـه مراجـع قضایـی معرفـی 

. ند شد
وی از هموطنـان در خواسـت کرد که 
در صـورت اطـالع از هرگونـه فعالیت 
غیرقانونـی، مراتـب را در اسـرع وقت 
بـه مرکـز فوریت هـای پلیسـی ۱۱۰ 

اعـالم کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

 کشف انبار احتکار روغن موتور خودرو
در خمینی شهر



Important
License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515

Organization of advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w. e s f a h a n - n e w s . c o m
04INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s
Monday, June 13, 2022 - No: 1076 

The textile industry in Iran has 
a long history and is one of 
the most important sectors for 
employment.
This industry has a high em-
ployment potential, and the 
amount of foreign currency 
investment to create a job in 
the textile industry is very low 
compared to some industries 
such as automotive.
But this sector has faced 
problems in recent years and 
it is very important to remove 
them.
In a recent interview conduct-
ed by IRIB, a board member 
of Association of Iran Textile 
Industries announced the clo-

sure of 7,000 production units 
in the country’s textile indus-
try.
Abbas Sarsharzadeh said: 
“The main reason for the dis-
tance of the textile industry 
from the set goals should be 
sought in the lack of planning 
for this industry by govern-
ments of different periods and 
incorrect policies, which led 
to inappropriate investment, 
disproportionate industrial 
capacities created along the 
industry chain, machine wear, 
and improper tariff system.”
According to him, these poli-
cies have decreased the textile 
industry’s 12 percent share of 

GDP in almost ten years ago 
to about 8.5 percent in the 
current situation.
The $1 billion worth of export 
from the textile industry shows 
that despite the investments 
made in recent years, this in-
dustry is $2 billion far from the 
goal set in the outlook docu-
ment and the realization of 
exports of $3 billion given the 
current situation of the indus-
try and production drop is out 
of reach, Sarsharzadeh further 
lamented.
Meanwhile, during the 17th 
symposium of the members 
of Joint Secretariat of Tex-
tile and Garment Unions and 

Associations of the country, 
which was held in Karaj city 
on Tuesday, the chairman of 
Alborz Province’s Textile, Gar-
ment and Leather Industries 
Association, while underlining 
the country’s capacity in the 
field of textile, said: “Many 
educated people in the textile 
industry are unemployed.”
With the establishment of the 
textile engineering organiza-
tion, a platform is provided for 
the close connection between 
the textile engineering stu-
dents with this industry, Yado-
llah Malmir commented.
Emphasizing that the textile 
industry is one of the most di-
verse industries in the country, 
he further said that the prob-
lem of clothes smuggling has 
seriously threatened this dy-
namic industry of the country, 
and the necessary measures 
must be taken in this regard.
Pointing to the need to deal 
decisively with profession-
al smugglers, Malmir noted 
that the tightening of controls 
should prevent the mass im-
port of clothes into the coun-
try in the form of merchandise 
in baggage (MIB) so that do-
mestic producers are not chal-
lenged.
Another solution to help the 
textile industry improve is the 
establishment of textile indus-
trial estates.
Alireza Haeri, a member of the 
board of directors of Society 

of Textile Specialists, regard-
ing the discussion of estab-
lishing textile industrial estates 
and the assistance that they 
provide to the textile indus-
try, has said: “Creating textile 
industrial estates, the policy 
that the previous government 
was supposed to pursue, that 
if this happens or if it is pur-
sued today, will help supply 
the clothing chain and reduce 
its cost.”
He said that proper servic-
es, suitable and available raw 
materials, export and import 
warehouses and repairs ser-
vices are among the facilities 
that these estates will provide 
for the producers, adding: 
“When these estates are set 
up, we will see the quality 
improvement and lower end 
price of the products produced 
in the units located in them”.
Textile is one of the industries 
that due to high employment 
and on the other hand with 
minimal investment can be-
come one of the leading in-
dustries with high value added 
in the country; provided that 
we can produce high-quality 
products and eliminate prob-
lems.
This sector can have a big 
share in the growth of domes-
tic industry and even the coun-
try’s exports, so the responsi-
ble organizations should hurry 
to remove obstacles in this 
important industry.

Textile industry: some challenges & solutions

Venezuela, Iran share 
objective to confront 
imperialism: Maduro
Venezuelan President Nicolas Madu-
ro has asserted that Venezuela and 
Iran share a common goal of com-
bating colonialism and imperialism 
across the world.
Maduro made the statements in 
an exclusive interview with Iran’s 
Spanish-language television channel 
Hispan TV after arriving in Tehran on 
Friday at the head of a high-ranking 
politico-economic delegation.
Venezuela and Iran, according to 
Maduro, are in the forefront of shap-
ing a world free of imperialism and 
hegemonic powers.
The Venezuelan president under-
lined that the age of U.S. military 
domination in the globe has come 
to an end. 
Maduro stressed that mankind is 
transitioning and a new geopolitical 
structure would be built in the globe, 
and that Venezuela and Iran should 
share expertise in all disciplines to 
create a new world.
Venezuela and Iran, two nations 
united by similar views on interna-
tional challenges and coercive meas-
ures by the U.S. and its allies, have 
maintained diplomatic relations for 
almost 60 years. However, when late 
commander Hugo Chavez came to 
power in Venezuela in 1999, bilateral 
connections grew considerably.
“We are living through a time of ge-
opolitical transition that will define 
the destiny of the 21st century,” the 
Venezuelan president stated, refer-
ring to the situation in Ukraine.
Maduro went on to say that the 
sound of the fall of hegemons has 
been reverberating for a century, 
calling Iran and Venezuela champi-
ons of defying hegemons. 
He also noted that the complete plan 
of collaboration is the driving force 
behind the creation of a new world.
The Venezuelan president also 
praised Iran for taking the bold step 
of sending gasoline and petroleum 
tankers to his country, stating that 
Tehran’s gasoline supply to Caracas 
was a huge aid to the Venezuelan 
people.
Despite U.S. sanctions and threats, 
Iran provided gasoline to Venezuela, 
according to Maduro.
Iran and Venezuela have resist-
ed U.S. economic pressure and 
worked closely together to mitigate 
the effects of unlawful sanctions, 
particularly those targeting their oil 
industries.
In the face of U.S. pressure on Ven-
ezuela’s transportation and com-
merce services, Iran has supplied 
gasoline cargoes and equipment 
required in oil refineries. Venezuela 
has also received significant quanti-
ties of condensate, a heavy oil dilu-
ent, from Iran.
In January, oil industry analysts said 
that Venezuela had increased its oil 
production owing to Iranian assis-
tance, despite U.S. sanctions on 
Caracas.
President Maduro also said that 
Venezuela and Iran have had frater-
nal connections for decades, under-
lining his country’s commitment to 
deeper collaboration with Tehran.
Caracas and Tehran, he noted, both 
have revolutionary histories and 
have always backed each other in 
difficult times.
Maduro also noted that the two na-
tions are collaborating on expanding 
tourism relations and establishing 
direct flights between Caracas and 
Tehran. He stated that Venezuela 
welcomes and encourages Iranian 
investment, and that a group accom-
panying him is working to enhance 
ties.  Maduro declared that Venezue-
la and Iran will usher in a new era in 
bilateral relations.
The Venezuelan president also em-
phasized the importance of fully in-
forming Iranians and Venezuelans 
about the sanctions and finding 
methods to oppose such a “ruthless 
war”. 
Caracas and Tehran, according to 
Maduro, have created economic 
resistance plans and are trying to 
expand them. 

Amir Abdollahian 
says Tehran will 
neutralize U.S. 
sanctions

Iran’s Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian said on Friday 
that he believes Iran and India 
share great affinities, which can 
help expand economic cooper-
ation.
Amir Abdollahian made the 
remarks at a meeting titled 
“Promising Steps ahead in De-
veloping Trade Opportunities 
between Iran and India” Hyder-
abad, south India.
“I am accompanied by the Vice 
President, Mr. Hassan Kazemi 
Qomi, and he is in charge of 
the economic team in the field 
of global economy,” the for-
eign minister told the meeting 
organized by the Federation of 
Telangana Chamber of Com-
merce and Industry (FTCCI). 
He added that during his visit to 
Delhi, a very important agree-
ment was signed that will have 
a great impact on activating the 
capacities of the two countries.
Amir Abdollahian held talks 
with Indian Prime Minister 
Narendra Modi in New Delhi on 
Wednesday.
“We had very constructive 
meetings in the friendly coun-
try of India and we heard very 
promising things from Prime 
Minister Modi, as well as the 
foreign minister of India in the 
development of trade between 
the two countries, especially in 
the private sector,” the foreign 
minister told the participants 
at the meeting. Emphasizing 
that there are enormous ca-
pacities to accelerate trade and 
economic relations, Iran’s top 
diplomat said that the existing 
cultural and civilizational com-
monalities are valuable capac-
ities to advance economic and 
trade ties. “The closeness of the 
two nations throughout history 
is another opportunity. For cen-
turies, trade has been a great 
experience and capital.” 
Predicating that the oppres-
sive sanctions of the United 
States against Iran will come 
to an end, Amir Abdollahian 
said that most of the sanctions 
against Iran were in the field of 
defense.  “(Yet) in the defense 
field, we have the strongest and 
best achievements,” the foreign 
minister underlined. 
Pointing out that other sanc-
tions were focused on prevent-
ing Iran’s scientific and techno-
logical progress, he said that 
Iran is at the top in the field of 
science and technology today.  
“The new government is de-
termined to implement a sus-
tainable economic program as 
soon as possible,” the foreign 
minister elaborated. 
He went on to say that Iran will 
“neutralize the United States’ 
unilateral sanctions, as these 
sanctions have no place in the 
global community.” 
Amir Abdollahian added that all 
the businesspeople present in 
the meeting have a common 
goal to accelerate trade ties be-
tween Iran and India. 
“We can bring trade between 
the two countries to a peak,” he 
said, adding that trade relations 
are at their best. 
“In other words, the leaders of 
the two countries have prepared 
the ground in the best way,” the 
foreign minister remarked. 
Amir Abdollahian then informed 
the businesspeople and report-
ers present at the meeting that 
an economic delegation from 
Iran’s Foreign Ministry and the 
Central Bank of Iran (CBI) will 
revisit New Delhi next week. 

The quality of manufacturing “ZAM-
YAD” Pickup has significantly been 
improved in the current year in 1401 
(started March 21, 2-22) with reduc-
ing 100 minus point in the previous 
evaluation of the quality of pickup.
Seyyed Mohammad Mousavi 
Sangdehi the Deputy CEO of ZAM-
YAD Company for Quality Control 
(QC) Affairs stated that quality of 
manufacturing ZAMYAD Pickup has 
considerably improved by reducing 
100 minus points in the evaluation of 
quality of the pickup.
In a jihadi move and in line with 
sublime instructions of Leader of 
the Islamic Revolution with regard 
to improving quality of domestical-
ly-manufactured vehicles, ZAMYAD 
Company succeeded in reducing 100 
minus points in quality production of 
pickup over the past three months in 
the current year which was identified 
and evaluated by the Quality Control 
Inspection and Standard Company, 
he emphasized.
Stating that improving the quality of 
manufacturing ZAMYAD pickup is 
related to issues such as quality of 
paint, improving the chassis, axle, 

steering wheel, brakes and eliminat-
ing the problem of dust and water 
penetration into the cabin, Sangdeli 
said, “Currently, producing and test-
ing of spare parts for manufacturing 
the pickup is done in accordance with 
the mandatory standards of National 
Iranian Standards Organization.”
In addition, the issue of “Commit-
ment to Comply with Production Pro-
cess with the Approval of Model of 
Vehicle” has been evaluated and ap-
proved by the Iranian Quality Control 
Inspection and Standard Company in 
all inspection stages of the company, 
he added.
Elsewhere in his remarks, he pointed 
to gaining satisfaction of customers 
for products of the company and 
noted that gaining satisfaction of 
customers has been put atop agenda 
of ZAMYAD Company.
The management of the company 
welcomes constructive proposals 
and complaints in line with realizing 
its objectives in quality production 
of vehicles, he said, adding, “The 
company has taken giant strides in 
response to the demands of its dear 
customers in creating drastic chang-

es in production of the pickup, the 
most important of these measures 
taken by the company can be re-
ferred to installation of air condition-
er, hydraulic steering wheel, dual fuel 
(hybrid) combustion system, use of 
two-piece steering wheel’s column, 
ABS (anti-lock braking system), im-
mobilizer system, changing the dash-
board for the purpose of beautifying 
and adding new options, changing 
the ampere indicators to the digital 
mode, using a five-speed gearbox, 
optimizing the gearbox output shaft, 
integrating the side windows to pre-
vent air, water and dust  from pen-
etrating into the car and reducing 
engine noise by using the up-to-date 
and standard cylinder block, etc.”
Mousavi Sangdehi then referred to 
changing and updating various mod-
els of ZAMYAD pickup in the years 
of production of this product and 
explained that ZAMYAD pickup, as a 
strategic product, has played an im-
portant role in meeting the needs of 
commercial transport fleet for dear 
fellow countrymen, so that ZAMYAD 
Company has always taken drastic 
measures to optimize and improve 

the quality of its product in accord-
ance with up-to-date standards of the 
country and meet the needs of users, 
and continues this process in line 
with gaining satisfaction of its dear 
customers seriously.
Stating that ZAMYAD pickup truck 
has had significant improvements in 
terms of engine and driving force in 
accordance with modern-day stand-
ards during its years of production, 
he said that this product was pro-
duced and supplied with a carburetor 
engine in 2001, but in this year (start-
ed March 21, 2022), it is produced 
and supplied with three engines, 
single-burner (gasoline) with electric 
throttle, dual-burner engine with op-
timized cylinder block and standard 
diesel engine with EURO-5 emission 
standard.
Of the other cases of improvement 
done in the quality of producing this 
pickup, it can be referred to the safety 
and optimization of the chassis, op-
timization of the handbrake, safety 
of the steering wheel with two-piece 
design, addition of anti-theft immobi-
lizer system and also air conditioning 
system.

Quality of Manufacturing “ZAMYAD” Pickup Improved Dramatically in Current Year

Hossein Alimorad, the head of the international 
affairs department of the National Petrochemical 
Company (NPC), has said Venezuela is eager to 
cooperate with Iran in the petrochemical industry, 
Shana reported on Saturday.

Noting that Venezuela’s petrochemical industry is in 
dire need of development because of the U.S. sanc-
tions, Alimorad said: “We can achieve good results 
in this country with very little, very low-risk invest-
ment, and I suggest focusing on this area in line 
with the strategies of the Oil Ministry for expanding 
foreign markets.”
“In our last meeting with the heads of the country’s 
petrochemical companies, I suggested that special 
attention should be paid to South American coun-
tries such as Venezuela, which is a very green mar-
ket”, he added.
Alimorad’s remarks came as heading a high-level 
politico-economic delegation Venezuelan President 
Nicolas Maduro arrived in Tehran on Friday for an 
official visit.
Noting that the oil industry’s upstream sector needs 
a lot of investment, the official said: “Foreign com-
panies and countries are interested in participating 
in Iran’s petrochemical industry, and despite the 
sanctions, many companies are reaching out to us 
in this regard.”
Alimorad further emphasized that when the gov-

ernment pays special attention to a specific field 
or industry, foreign investors will also get more in-
terested in that field, adding: “Currently, high-level 
delegations from different countries and reputable 
companies across the world are repeatedly visiting 
Iran to cooperate with our petrochemical industry 
and knowledge-based companies active in this in-
dustry, especially to supply catalysts and chemicals 
from Iran.”
Back in March, Oil Minister Javad Oji had said that 
his ministry was planning to attract about $200 bil-
lion of investment in the country’s oil industry in 
the current Iranian calendar year (started on March 
21), relying on domestic capacities and internation-
al contracts.
In the field of oil, petrochemical, upstream, and 
downstream industries, $200 billion of investment 
is needed, a significant part of which has been pro-
vided by 50 contracts concluded so far, the minister 
said.
The petrochemical industry is one of the most im-
portant pillars of Iran’s economy and one of the 
main suppliers of foreign currency for the country.

Venezuela eager to cooperate with Iran’s petchem industry
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Iranian Industry, Mining, and Trade 
Ministry organized and held an exhibi-
tion industry conference on Saturday 
at the Iran International Conference 
Center on the occasion of the Global 
Exhibitions Day (GED), IRIB reported.
The event was attended by senior 
officials including Head of Trade Pro-
motion Organization (TPO) Alireza 

Peyman-Pak and Managing Director of 
Iran International Exhibition Company 
(IIEC) Houman Razdar as well as com-
pany representatives and recognized 
people active in the exhibition industry.
The slogan of the conference was the 
significant role of physical exhibitions 
and trade events in the growth and im-
provement of the global economy.

Exhibition 
industry

conference 
held in Tehran

Iran targets $5b 
annual trade with 
Africa by 2025
Head of Iran’s Trade Promo-
tion Organization (TPO) Al-
ireza Peyman-Pak has said the 
country is taking the neces-
sary steps to increase annual 
trade exchanges with African 
countries to $5 billion by the 
Iranian calendar year 1404 
(begins in March 2025).
Peyman-Pak said the trade 
with the mentioned countries 
is expected to reach $2.5 bil-
lion by the end of the current 
Iranian calendar year (March 
20, 2023), IRNA reported.
Referring to the preparation of 
the country’s trade develop-
ment roadmap at the begin-
ning of the work of the 13th 
administration, the official 
said: “In this roadmap, major 
factors including exports and 
the share of different sectors 
is specified, and in the case 
of Africa, the priorities and 
targets for trade with differ-
ent countries and the require-
ments for reaching these tar-
gets are determined.”
Peyman-Pak put the share 
of African countries in Iran’s 
export basket at $1.2 billion, 
saying: “Africa’s annual im-
ports amount to about $580 
billion and our share of this 
figure is still small despite all 
the efforts. We have managed 
to export $1.2 billion to this 
market.”
He further mentioned the ca-
pacities of the mentioned con-
tinent for the export of techni-
cal and engineering services 
and said: “The total exports 
of technical and engineering 
services to Africa is currently 
$300 billion; But our share last 
year, despite a slight increase 
reached only $200 million, 
which is still small.”
According to the TPO head, 
in order to increase the lev-
el of trade with Africa certain 
infrastructure including trans-
portation and direct shipping 
lines, as well as proper legal, 
commercial, monetary, and 
banking relations must be 
provided, and TPO has been 
recently focusing on providing 
such requirements to facilitate 
trade with Africa.
“To solve the transportation 
problems, four countries have 
been selected in East, West, 
South, and North of Africa, to 
launch air and shipping lines,” 
he said. Earlier this week, the 
TPO deputy head for export 
markets development said 
his organization was looking 
for ways to implement barter 
trade mechanisms with Afri-
can trade partners.
“Given the implementation of 
barter trade mechanism by 
Trade Promotion Organization 
with several countries, we 
hope to benefit from this plat-
form with African trade part-
ners as well,” Ahmad-Reza 
Alaei Tabatabaei said.
The official noted that the TPO 
has prepared a list of 1,100 
commodity items that can be 
included in the barter trade 
with African countries.
Referring to the TPO plans 
to expand trade with Africa, 
Tabatabaei announced the 
improvement of export infra-
structure and strengthening of 
the presence of Iranian com-
mercial attachés in the said 
continent.
According to the official, the 
most important challenge for 
Iranian businessmen regard-
ing Africa is the lack of knowl-
edge and familiarity with its 
markets.

8 home remedies to reduce puffy eyes from crying
By: PARISA JAMADISource: https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-to-get-rid-of-puffy-eyes-from-crying

The production of tears is a practical 
process that helps keep the eyes com-
fortable and moist. It also washes out 
dust and debris.
There are different types of tears, in-
cluding emotional ones that can lead to 
puffy eyes.
This article will discuss home remedies 
to reduce the appearance of puffy eyes 
from crying. 
Home remedies to reduce puffy eyes
A person may be able to reduce the ap-
pearance of puffy eyes with some of the 
following home remedies.
1. Applying a cold compress
Anything cold can help with inflamma-
tion and swelling, as it reduces blood 
flow. Therefore, a cold compress, ice 
pack, bag of vegetables, or even refrig-
erated or frozen spoons may work.
There are many cold compress eye 
masks available. Alternatively, a person 
can soak a towel or washcloth in cold 
water and apply it to the eye area for 
5–10 minutes at a time.
2. Applying cucumber
The image of cucumber slices on the 
eyes is infamous, but it can work when 
treating puffy eyes. Due to its high wa-
ter content, cucumber hydrates the skin 
and reduces swelling, working in a sim-
ilar way to a cold compress.
Cucumbers also have anti-inflammato-
ry and antioxidant activity and contain 
vitamin K, which can help reduce dark 
circles.
3. Applying tea bags
The key ingredients in this natural rem-
edy are caffeine and natural tannins. 

Tannins work as an astringent, which 
means that they can constrict body 
tissue. Caffeine can penetrate the skin 
barrier, has strong antioxidant proper-
ties, and increases blood circulation in 
the skin.
People may find that green tea, 
black tea, and chamomile tea 
bags all work. Chamo-
mile, in particular, has 
high levels of antiox-
idants.
Simply steep the 
tea in warm 
water, then 
chill the 
bags in the 
r e f r i g e r-
ator for 
a while. 
Place a 
tea bag on 
each eye 
for a few 
minutes.
4. Trying 
witch hazel
As a natural 
astringent and 
antioxidant, witch 
hazel has a tighten-
ing effect on the skin.
Simply soak cotton pads 
in cold witch hazel, making 
sure to squeeze out all the ex-
cess, and apply to the area for 5–10 
minutes a couple of times per day. Take 
extra care to prevent getting witch hazel 
in the eye.
5. Using an eye roller

There are various eye roller options on 
the market that may help reduce puff-
iness, diminish dark circles, and offer 
anti-aging benefits.

R o l l - ers are 
generally made of metal and can apply 
eye cooling gels through a rollerball. 

The device cools the area and provides 
a mini-massage to the under-eye area, 
which helps boost circulation.
6. Applying a face and eye cream
Many face and eye creams may help 
combat puffiness, cool down the eye 

area, and constrict blood vessels.
Creams may contain ingredi-

ents such as:
• retinol

• vitamin C
• phenylephrine

• hyaluronic acid
Look out for 

organic prod-
ucts that 
have not 
undergone 
testing in 
animals.
One study 
suggests 
that a 
t o p i c a l 
eye cream 
containing 

complex car-
bohydra tes 

and natural 
extracts can im-

prove puffiness 
around the eyes.

7. Trying massage
Anecdotal sources suggest 

that a simple self-treatment is 
to use the fingers to gently massage 

the eye area.
People can run their fingers under ice-
cold water, place the index finger on the 
bridge of the nose (under the brow), 

and massage along the under-eye area. 
Gently tap along the skin and use the 
middle fingers to get the blood circu-
lating.
8. Changing the diet
Eating a healthful diet and staying hy-
drated may reduce the appearance of 
puffy eyes. For example, people can try 
the following:
• Hydration: Try to drink around eight 
to 10 glasses of water per day. Eat wa-
ter-rich foods, such as cucumbers, and 
plenty of other fruits and vegetables.
• Moderation: Avoid consuming too 
many alcoholic, caffeinated, or energy 
drinks. They act as diuretics and signal 
dehydration.
• Salt reduction: Cut back on salt in 
processed foods. Consuming additional 
sodium causes the body to retain water. 
Fluid retention may lead to eye puffi-
ness.
• Parsley leaves: Anecdotal sources 
suggest eating parsley to help flush out 
toxins from the kidneys.
• Herbal tea: Although placing tea bags 
on the eyes can soothe puffiness, drink-
ing herbal tea may also have benefits 
for the skin.
Summary
There are many home remedies that 
can reduce eye puffiness after crying, 
but it can be a case of trial and error to 
find the right method.
If the puffiness continues for an extend-
ed period of time, it might be worth see-
ing a doctor for advice.
Performing regular skin care routines 
and eating a healthful diet are the best 
steps for general eye care.

The 86th meeting of the dialogue coun-
cil of the government and the Tehran 
Province’s private sector was held on 
Saturday, in which the representatives 
of some knowledge-based companies 
raised issues facing their businesses, 
the portal of Tehran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines, and Agricul-
ture (TCCIMA) reported.
The meeting was attended by Gov-
ernor-General of Tehran Province 
Mohsen Mansouri and TCCIMA Head 
Masoud Khansari, as well as the rep-
resentatives of the province’s private 
sector.
During the gathering, the government 
and private sector representatives 
analyzed the raised issues and con-
cluded to form a working group in 
Tehran Governor’s office to address 
the issues and challenges of the men-
tioned companies and facilitate their 
affairs.
Opening the meeting, Khansari re-
ferred to the elimination of subsidized 
foreign currency rates as one of the 
most important economic measures 
taken in recent months, and said that 

the allocation of subsidized foreign 
currency for the imports of certain 
commodity groups had imposed seri-
ous challenges to the country’s econo-
my and now the government seeks to 
amend the situation which would be a 
welcome approach.
Elsewhere in the gathering, Head of 
TCCIMA Digital Innovation and Trans-
formation Center Sahar Bonakdarpour 
presented a report on the problems 
and challenges of knowledge-based 
companies and enumerated some of 
the bottlenecks in this field according 
to the data collected from the survey 
of 100 knowledge-based companies.
Further, Mahmoud-Reza Taheri, dep-
uty secretary of the government and 
the Tehran Province’s private sector 
dialogue council, presented a report 
on the council’s performance in the 
previous Iranian calendar year (ended 
on March 20) and said: “Last year, the 
dialogue council held 11 meetings, 
which resulted in 88 resolutions. Of 
these resolutions, 70 have been im-
plemented, 17 are in progress and one 
has not been implemented.”

Issues of Tehrani knowledge-based 
firms discussed with govt. officials

Production of aluminum ingot in 
Iran rose four percent in 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, according to the 
data released by Iranian Mines and 
Mining Industries Development and 
Renovation Organization (IMIDRO).
The IMIDRO’s data put the produc-
tion of aluminum ingot at 89,718 
tons in the two-month period of this 
year, while the figure was 86,216 
tons in the same time span of the 
previous year.  
Among the country’s four major pro-
ducers, Iranian Aluminum Company 
(IRALCO) had the best performance 
in the first two months of the present 
year producing 31,330 tons of alu-
minum ingots, followed by Almah-
di Aluminum Company producing 
27,238 tons, South Aluminum Cor-

poration (SALCO) producing 24,917 
tons, and Iran Alumina Company 
producing 6,233 tons of the product.
According to the data previously 
released by IMIDRO, production of 
aluminum ingot in Iran rose 20 per-
cent during the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20), as 
compared to its preceding year.
The IMIDRO’s data put the annual 
production of aluminum ingot at 
538,633 tons in 1400, while the fig-
ure was 446,836 tons in 1399, and 
278,318 tons in 1398.
Among the country’s four ma-
jor producers, Iranian Aluminum 
Company (IRALCO) had the best 
performance in the previous year 
producing 177,058 tons of alumi-
num ingots, although the figure was 
185,000 tons in its preceding year.
South Aluminum Corporation 
(SALCO) produced 173,594 tons, 

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

TSE’s index expected 
to follow an upward 
trend this year

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), lost 2,011 points to close at 1.518 million points 
on Saturday (the first day of Iranian calendar week).
As reported, over 5.368 billion securities worth 34.273 
trillion rials (about $131.8 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index lost 2,242 points, and the sec-
ond market’s index dropped 1,661 points.

A market analyst believes that the Iranian stock market 
has the potential to grow despite the distrust created in 
the market as a result of some bad decisions.
Emphasizing that there is potential for growth in the 
market, Hassan Kazemzadeh told ISNA on June 5: “Giv-
en this potential, the market will grow. Of course, there 
are ups and downs, but no matter how much distrust 
there is, the changes of major economic factors will af-

fect the market, but this effect takes place gradually and 
over time.”
According to the analyst, uncertainty about monitoring 
policies, especially interference in valuing the shares of 
companies, imposition of various duties, imposing cor-
porate expenses such as taxes and export duties, etc., 
has caused shareholders to be pessimistic about the 
market.

Aluminum ingot production rises 4% in 2 months on year
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حرکـت به سـوی فراهـم آوری 
شـرایط الزم بـرای راه انـدازی 
واحدهای بهینه سـازی ماننـد پروژه 
تصفیـه گازوئیـل و RHU شـتاب 
گرفـت. بدیـن ترتیـب باهمـت و 
تـاش شـبانه روزی کارکنـان ایـن 
شـرکت و پیمانـکاران حاضـر در 
پـروژه، مقدمـات ورود گاز طبیعـی 
شـبکه سراسـری بـه پاالیشـگاه 
جنوبی انجام شـد و مشـعل شـماره 
یک این مجموعه بـا ظرفیت ۱۰۰۰ 
تـن در روز، به عنـوان پیش نیـاز 
راه انـدازی واحـد در سـرویس قـرار 

گرفـت.
مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت 
اصفهان در مراسـم راه اندازی مشعل 
شـماره یـک ایـن مجموعـه اظهار 
داشـت: علیرغم بدخواهی دشـمنان 
جمهوری اسامی و تاش در جهت 
سـیاه نمایی، کارکنان بالنده و خاق 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان و 
پیمانکاران حاضـر در این مجموعه، 

با همدلـی و همکاری پـروژه تصفیه 
گازوئیل را سـرعت بخشـیدند.

محسـن قدیری افـزود: امیدواریم با 
توجه بـه پایـان یافتـن فعالیت های 
پیـش راه انـدازی و متعاقـب آن 
تکمیل فرآیندهای راه اندازی، سـایر 
واحدهای یوتیلیتـی مورد نیـاز نیز تا 
اواسـط مـرداد مـاه سـال جـاری در 

سـرویس قـرار خواهنـد گرفت.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس برنامـه 
ریـزی جدیـد صـورت گرفتـه و بـه 
حول و قوه الهی، نخسـتین محموله 
طبـق  شـده  تصفیـه  گازوئیـل 
اسـتاندارد یـورو ۵ در آینـده نزدیک 
در واحدهـای تصفیـه گازوئیل تولید 

خواهـد شـد.
بـا راه انـدازی واحد تصفیـه گازوئیل 
پاالیشگاه اصفهان روزانه ۱۰۰ هزار 
بشـکه گازوئیل یـورو ۵ تولید خواهد 
شـد. و ۳۰۰ تـن گوگـرد از گازوئیـل 
تولیدی پاالیشـگاه اصفهـان حذف 
خواهـد شـد و غلظـت گوگـرد در 

گازوئیـل تولیـدی ایـن شـرکت از 
 PPM ۵۰ بـه کمتـر از PPM ۶۰۰۰
می رسـد. سـودآوری ایـن طـرح 
بـرای شـرکت حـدود ۵٫۹ هـزار 
میلیـارد تومـان )در صـورت تـداوم 

نرخ هـای فعلـی( در سـال اسـت. با 
بهـره بـرداری از ایـن طرح بـه ازای 
تصفیه هر بشـکه گازوئیـل تولیدی 
۷ دالر ارزش افـزوده عایـد شـرکت 
خواهد شـد. سـود خالص پاالیشگاه 

اصفهان بـا راه انـدازی واحد تصفیه 
گازوئیل در مجموع ۲۶۳ میلیون دالر 
خواهد بـود و هزینه های انجام شـده 
بـرای اجرای ایـن طرح ملـی پس از 

۴ سـال برمی گـردد.
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مدیر امور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان اصفهان با 
بیان اینکه نیمی از باغات اسـتان اصفهان تحـت تنش آبی قرار 
دارند، گفـت: با تـداوم تنش آبـی در باغـات اسـتان خودبه خود 
کیفیت و کمیـت محصـوالت کاهش یابد کـه در این شـرایط 

موجـب گرانـی میوه ها خواهد شـد.
احمدرضا رئیس زاده در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به وضعیت 
باغات اسـتان، اظهار کـرد: متأسـفانه باغات اسـتان اصفهان با 

شـرایط فعلی گرمـا تحت تنـش آبی قـرار دارند.
وی با بیان اینکه در منطقه غرب اسـتان حـدود ۱۵ هزار هکتار 
محصوالت باغـی اسـت، گفـت: از این میـزان حـدود نیمی از 
باغـات تحت آبیـاری شـبکه های آبرسـانی و بقیه ایـن اراضی 

متأثـر از آب زاینده رود اسـت.
مدیر امـور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان اصفهان 
توضیح داد: هـر زمان که ایـن رودخانـه جاری باشـد، وضعیت 
چاه هـای حریمـی اطـراف آن بهتـر اسـت و بقیـه باغـات که 
مسـتقیماً از زاینده رود بهره می برند، اگر رودخانه جاری نباشـد، 

به شـدت تحت تنـش آبـی قـرار می گیرند.
وی ادامـه داد: در حال حاضر باغات شهرسـتان های فاورجان، 
نجف آبـاد، خمینی شـهر و مبارکـه به شـدت تحت تنـش آبی 
قـرار دارنـد کـه بیشـتر آنهـا محصـوالت هسـته دار همچون 

زردآلو، هلو و شـلیل و انگـور، بـادام، آلـو و ... دارند.
رئیس زاده گفـت: پیش بینی می کنیـم اگر تنش آبـی در باغات 
اسـتان ادامه یابـد، خودبه خـود کیفیـت و کمیـت محصوالت 
کاهش یابد کـه در این شـرایط موجـب گرانی میوه هـا خواهد 

. شد
وی با اشـاره به اینکه سـال گذشـته باغات اسـتان را با آبرسانی 
سـیار حفظ کردیم، افزود: امیدواریم امسـال این شرایط نداشته 

باشـیم که البته مشـروط به جریان ماهیانه زاینده رود اسـت.
مدیر امـور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان اصفهان 
دربـاره افزایـش قیمـت میوه هـا در بـازار، اظهـار کـرد: ازجمله 
دالیـل گرانـی میـوه، افزایـش هزینه هـای کارگـری و حذف 

یارانـه کود و سـم اسـت.
وی تصریح کـرد: اگر قدرت خریـد مردم باز کاهـش یابد، دیگر 
بـاغ و باغـداری به صرفه نخواهـد بود کـه این موجـب متضرر 
شـدن باغدار می شـود و اگر این شـرایط ادامه یابد، احتمال رها 

شـدن باغات وجود دارد.

 اخبار اصفهان  مدیرکل امور مالیاتی اسـتان 
اصفهـان گفـت: بـا راه انـدازی بخـش ارتبـاط 
مسـتقیم با دادسـتان انتظامی مالیاتـی در درگاه 
ملـی خدمـات مالیاتـی، مؤدیـان مالیاتـی قـادر 
خواهنـد بـود گزارش هـای خـود را در خصوص 
تخلفـات و تقصیـرات مأمـوران مالیاتـی را بـه 

دادسـتان انتظامـی مالیاتـی ارسـال کنند.
عبـاس مزیکـی مدیـرکل امـور مالیاتی اسـتان 
اصفهـان اظهـار کـرد: امـکان ارتباط مسـتقیم 
مؤدیان بـا دادسـتان انتظامی مالیاتی بـا مراجعه 
intam� یبه درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشـان
edia.ir در بخش ارتباط با ما، میسـر شـده است.

وی بابیـان اینکه سـازمان امـور مالیاتی کشـور 
برای برخـورد قاطعانه و جـدی با هرگونه فسـاد 

در نظـام اداری مصمم اسـت، خاطرنشـان کرد: 
با راه انـدازی بخش ارتباط مسـتقیم با دادسـتان 
انتظامی مالیاتـی در درگاه ملی خدمـات مالیاتی 
به نشـانی فوق، مؤدیـان مالیاتـی قـادر خواهند 
بـود گزارش هـای خـود را در خصـوص تخلفات 
و تقصیرات مأمـوران مالیاتـی و همچنین نقض 
قوانین و مقـررات، درخواسـت های غیرقانونی و 
نحوه برخـورد مأمـوران مالیاتـی را به دادسـتان 

انتظامـی مالیاتی ارسـال کنند.
مزیکی خاطرنشـان کرد: ایـن اقدام در راسـتای 
افزایـش پاسـخگویی سـازمان امـور مالیاتـی 
کشـور، ارتقـای سـامت نظـام اداری، تکریم و 
افزایـش رضایتمنـدی مؤدیـان صـورت گرفته 

اسـت.

مدیرعامـل شـرکت بـرق اسـتان اصفهـان در 
جلسـه شـورای اداری اسـتان اصفهـان بابیان 
اینکـه مـا در تابسـتان بـا کمبـود تولیـد بـرق 
روبه رو می شـویم، اظهار داشت: امسـال نیز ۱۲ 
هزار مـگاوات کمبود بـرق راداریـم و ازاین رو از 
۱۵ خـرداد تا ۱۵ شـهریور خاموشـی هایی را در 

بخش صنعتـی اعمـال خواهیـم کرد.
موسـوی الرضایی افـزود: همچنین مقرر شـد 
دستگاه های اداری در سـاعات اداری ۳۰ درصد 
و در سـاعات غیر اداری ۶۰ درصد مصارف خود 

را کاهـش دهند.
مدیرعامل شـرکت برق اسـتان اصفهان بابیان 
اینکـه سـاعت اداری از ۷ تـا ۱۳ و ۳۰ دقیقـه 
مصوب شـده اسـت، ابـراز داشـت: این امـر در 

راسـتای کاهـش میـزان مصرف بـرق صورت 
گرفـت، همـه دسـتگاه های اداری سیسـتم 
کنتور هوشـمند دارنـد و ازاین رو نظـارت جدی 

بـر مصـرف بـرق ادارات داریم.
وی افـزود: جهاد کشـاورزی نیز موظف شـده 
اسـت تـا پنـج سـاعت مصـرف را از سـاعت 
۱۲ تـا ۱۷ چاه هـای آب کشـاورزی از مـدار 
خـارج شـوند و فعالیـت خـود را بـه نیمه شـب 

موکـول کننـد.
موسـی الرضایی بابیـان اینکـه ۷ مجموعـه 
سـیمانی و ۳۳ مجموعه فـوالدی را در اسـتان 
در زمینـه مدیریـت بـرق سـاماندهی کرده ایم، 
افـزود: ایـن امـر بـه صورتـی انجام شـده کـه 

حداقـل خسـارت بـه تولیـد وارد شـود.

رئیس سـتاد سـفر رئیس جمهور به اصفهان گفت: این سـفر، 
کاری و قرار اسـت عملیاتی باشد، الزم نیسـت هیچ بنر خاصی 
نصب و یا تشـریفات ویـژه ای در نظر گرفته شـود؛ تمـام تاکید 
خود را بر آشـنایی وزیر با شهرسـتان خـود بگذارید، هـر وزیر را 
نه به چشـم حـوزه تخصصـی کاری او، بلکه به چشـم نماینده 

هیئت دولت در شهرسـتان خـود ببینید..
محمـد رضـا جان نثـاری در جلسـه شـورای اداری اسـتان 
اصفهان، بـا تاکیـد بر اینکـه برای سـفر آتـی رییـس جمهور 
سـه کلمه امن، ایمـن و مؤثـر را مـاک قـرار داده ایـم، اظهار 
کـرد: ایـن سـفر باید امـن باشـد تـا خدایی نکـرده به واسـطه 
توطئه و دشـمنی ها از نظر امنیتی مشـکلی ایجاد نشـود، ایمن 
باشـد، چون تعداد قابـل توجهی برنامه قرار اسـت برگزار شـود 
و ایـاب و ذهـاب و سـالن همگـی به صـورت ایمـن انجـام یا 

انتخاب شـود.
وی ادامـه داد: به هر حـال در حین سـفر قرار اسـت دیدارهای 
مردمـی هـم انجـام شـود، در ایـن دیدارها نبایـد به مـردم بی 
اعتنایی شـود؛ این سـفر بایـد برای اسـتان مؤثر باشـد، ممکن 
اسـت یک جمله یا حـرف بیجا یا اشـتباه، تمـام نتایج سـفر را 
تحت الشـعاع قـرار دهد، پـس باید همـه بخش ها بـا مدیریت 

اسـتان هماهنگـی الزم را انجـام دهند.
رئیس سـتاد سـفر رییس جمهور به اصفهان با اعام تشـکیل 
هفت کمیته بـرای انجام هر چه بهتر سـفر ریاسـت جمهوری 
خاطر نشان کرد: کمیته های پشـتیبانی، شهرستان ها، امنیتی، 
هماهنگی ماقات مردمی معاونان وزیـر در ادارات کل، اطاع 
رسانی، رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی و حراست، 
هماهنگی برنامه های مختلف این سـفر را انجـام خواهند داد.

جان نثـاری اضافه کـرد: برای دیـدار مردمی رییـس جمهور با 
کمک کمیته پشـتیبانی، به سـالنی نیاز داریم که ظرفیت چند 
صد نفر را داشـته و مجهز به رایانه باشـد، همین طور باید همه 
ظرفیت و تـوان شهرسـتان ها آماده بـاش و در اختیـار میزبانی 
از هیئـت دولت باشـد، در این بیـن وزرای هیات دولت تقسـیم 
می شـوند و به شهرسـتان های مختلف می روند؛ البتـه از پیش 
اسـتانداری وزرای پیشـنهادی خود بـرای هر شهرسـتان را به 

تهـران اعام کرده اسـت.
وی تاکیـد کـرد: یـک وزیـر هـر سـه چهـار سـاعت در یـک 
شهرسـتان خواهـد بـود، به هـر حـال یـک اسـتقبالی در بدو 
ورود انجـام و یـک تجدید میثاقـی با شـهدای شهرسـتان در 
گلزارهای شـهدا انجام می شـود و سـپس نوبت به بازدید وزیر 

از بخش هایـی می رسـد کـه بـرای او تعیین شـده اسـت.
رییس سـتاد سـفر رییـس جمهـور بـه اصفهان بـا طـرح این 
پرسـش که ما چه چیـزی می خواهیم بـه وزرا در شهرسـتان ها 
نشـان دهیم؟ گفت: خواهـش می کنم برنامه های حاشـیه ای و 
غیر ضروری برای وزرا نگذارید، ما باید چهره واقعی اسـتان را از 
نظر کمبودها و توانمندی ها نشـان دهیم و ظرفیت های معطل 
مانده در شهرسـتان را بـرای وزیر مشـخص کنیم، وقـت وزیر 
را بـه امـور بی خاصیـت که سـودی برای اسـتان و شهرسـتان 
ندارد نگذارنیـد، چون همین وزیر بعداً در جلسـه شـورای اداری 

مواردی که مشـاهده کـرده را انعـکاس خواهد داد.
جـان نثـاری بـا تاکیـد بـر اینکـه نتیجـه مؤثر سـفر ریاسـت 
جمهوری بـرای اسـتان به هنـر فرمانـداران در شهرسـتان ها 
بسـتگی زیادی دارد، ادامه داد: فرمانـداران، نمایندگان مجلس 
و ائمـه جمعه هر شهرسـتان بایـد در این زمینه تـاش کنند تا 
مصوبات خاص شهرسـتانی به خوبی در جلسه شـورای اداری 

بازتاب پیـدا کند.
معاون سیاسـی امنیتـی اسـتانداری اصفهـان با اعـام اینکه 
۱۳ برنامه برای سـفر آتـی رئیس جمهـور به عنـوان مصوبات 
پیشـنهادی در نظر گرفته شـده اسـت، اضافه کرد: البته بسـته 

به اینکـه این سـفر یـک روزه اسـت یـا دو روزه ایـن برنامه ها 
قـرار اسـت بـه صـورت مسـتقل و یـا ادغامـی در ایـن سـفر 

مطرح شـوند.
وی به سـین برنامه های رئیس جمهور در سـفر آتی به اصفهان 
اشاره کرد و گفت: پس از اسـتقبال از رئیس جمهور در بدو ورود، 
برای ایشـان دیدار مردمی، دیـدار با علمـا و روحانیـان، دیدار با 
کارآفرینـان، دیـدار بـا اقشـار مختلف مـردم، دیـدار بـا خانواده 
معظم شـهدا و ایثارگران، دیدار با نخبگان بر سـر مسائل خاص 
اسـتان، بازدید از شـهرک علمی و تحقیقاتی، بازدیـد از صنایع 
منتخب اسـتان، دیدار بـا مراجع و حضـرات آیات و شـرکت در 

جلسه شـورای اداری در نظر گرفته شـده است.
جان نثـاری خطـاب بـه فرمانـداران شهرسـتان ها گفـت: این 
سـفر، کاری و قرار اسـت عملیاتی هم باشـد، الزم نیست هیچ 
بنـر خاصـی زده و یـا تشـریفات ویـژه ای در نظر گرفته شـود. 
تمام تاکید خود را بر آشـنایی وزیر با شهرسـتان خـود بگذارید. 
هـر وزیـر را نـه بـه چشـم حـوزه تخصصـی کاری او، بلکه به 
چشـم نماینده هیئـت دولـت در شهرسـتان خـود ببینیـد و از 
حضور هیئـت دولـت نهایـت اسـتفاده را بـه نفـع برنامه های 

شهرسـتانی ببرید.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

نیمی از باغات اصفهان تحت تنش آبی قرار دارند

رئیس ستاد سفر رئیس جمهور به اصفهان عنوان کرد:

۱۳ برنامه پیشنهادی برای سفر رئیس جمهور

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت در مراسم راه اندازی مشعل شماره یک پاالیشگاه اصفهان:

تالش کارکنان و پیمانکاران پروژه به ثمر نشست

امیرحسـین مـاه آور پـور  مدیرعامـل سـازمان میادیـن میـوه و تره بـار و 
ساماندهی مشـاغل شهری شـهرداری اصفهان با اشـاره به چشـم انداز این 
سـازمان، اظهار کرد: دستیابی به شـهری برخوردار از محیط های کسب وکار 
مطلوب مشاغل شـهری، با رعایت شـاخص های توسـعه پایدار و منطبق بر 

هویت اسـامی و ایرانـی مهم ترین چشـم انداز این سـازمان اسـت.
وی تصریـح کـرد: سـاماندهی صنایـع و مشـاغل شـهری بـه مفهـوم رفع 
مزاحمـت آن هـا، نظم بخشـی و ایمن سـازی، تأمیـن آسـایش شـهروندان 
با رعایـت اصل سـازگاری، سـامت و کارایـی انجـام فعالیت هـا در محیط 

شـهری و همچنیـن در ارتبـاط بـا دیگـر فعالیت ها اسـت.
مـاه آور پور  با اشـاره بـه اهمیت و ضـرورت سـاماندهی مشـاغل، تصریح 
کـرد: از مهم تریـن اهـداف ایـن اقـدام ارتقـای جایـگاه اقتصادی شـهر، 
جلوگیری از انتشـار آلودگی های ناشـی از مشـاغل و صنایع، ایجاد شهری 
سـالم و پایـدار، معرفـی الگوهـای فرهنگـی در سامان بخشـی، تأمیـن 
نیازهای شـهروندان به صورت سـالم و ایمن، حفظ اشـتغال مولد، تضمین 
کار، تولیـد و خدمـات سـالم در شـهر و ضـرورت هماهنگی رشـد شـهر با 

سالم سـازی شـهر است.
مدیرعامـل سـازمان میادین میـوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل شـهری 
شـهرداری اصفهان بابیان اینکـه سـاماندهی در ابعاد مختلف قابل بررسـی 
اسـت، تأکیـد کـرد: سـاماندهی در ابعـاد اقتصـادی جهـت جلوگیـری از 
برون رفت سـرمایه ها و تغییر فرآیندهـا و انتقال محل فعالیت هـای آالینده، 
در ابعـاد فرهنگـی بـرای ایجاد ادبیـات مشـترک بیـن مؤلفه هـای مؤثر در 
سـاماندهی و در ابعاد اجتماعی برای توسـعه رفـاه اجتماعی و توسـعه روابط 
سـالم بین صاحبان اصنـاف، شـهروندان، مدیران شـهری ضروری اسـت.

وی ادامـه داد: همچنیـن ایـن کار در ابعـاد فنـاوری به منظـور قابلیـت 
رقابت پذیری و سـرعت رشد مشـاغل در دسـتیابی به توسـعه پایدار، در ابعاد 
زیسـت محیطی جهت بهره وری از فن آوری های نوین در کاهش مشکات 
زیسـت شـهری، در ابعاد بهداشتی برای گسـترش شـبکه نظارتی و رعایت 
اسـتانداردهای بهداشـتی و کاهش خطرات بهداشـتی، در ابعاد ایمنی جهت 
کاهش خطرپذیری مشـاغل و سـاماندهی مواد و جایگاه های خطرناک، در 
ابعاد تجـاری به منظور اجـرای طرح هـای جامع و تفضیلـی و اداره مناسـب 
شـهرها بـر اسـاس اصـول شهرسـازی و در ابعـاد برنامه ریـزی و مدیریتی 
برای نگرش سیسـتمی به سـاماندهی مشـاغل مزاحم شهری بسـیار حائز 

اهمیت اسـت.
ماه آور پـور  ایجاد سـروصدا، لـرزش، دود و بوی نامطبوع، ایجـاد فاضاب و 
پسـاب، پخش ذرات، ایجاد سـد معبر پیاده و سـواره رو، ایجاد گـره ترافیکی، 
آلودگـی شـیمیایی، تشعشـعات مخاطره آمیـز و تجمـع ضایعـات و زائدات 
را از مصادیـق مزاحمـت یا آلودگـی دانسـت و گفـت: معیارهـای انتخاب و 
تصمیم گیری برای سـاماندهی مشاغل تعداد شـکایات، امکان نتیجه گیری 
در بـازه زمانی کوتـاه، ماحظات مدیریتـی، تنش ها و اختـاالت اجتماعی، 
مزاحمت هـا، قوانین فرادسـتی )مصوبـات هیـأت وزیران-بند ۲۰ مـاده ۵۵ 

و....( اسـت.
مدیرعامـل سـازمان میادین میـوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل شـهری 
شـهرداری اصفهـان با اشـاره بـه سـاماندهی محور خیابـان صغیر بـا توجه 
به فعالیـت صنـوف خدمـات خودرویـی، لـوازم اسـپرت، خدمـات جانبی و 
لوازم یدکی، گفت: ازجمله معضات این محور سـد معبر پیاده رو و سـواره رو، 
سـیما و منظر شـهری، تداخل صنوف پرتـردد، پیاده رو نامناسـب، پـارک در 

معابر حاشـیه ای و پـارک موتورسـیکلت در پیاده رو اسـت.
وی با اشـاره به فعالیت صنـوف پر مراجعـه در محور خیابان طالقانی شـامل 
فروشـندگان و تعمیرکنندگان کامپیوتر، تعمیرات لوازم خانگـی، الکتریکی، 
صوتـی و تصویـری، گفـت: ازجملـه معضات ایـن محور بـا توجـه به قرار 
گرفتن این صنوف می توان به پارک دوبل حاشـیه ای، پارک موتورسـیکلت 
در پیاده رو، مراکز خدماتی دولتی پرتردد، سـد معبر پیاده رو و سـواره رو، سیما 
و منظر شـهری، پـارک در معابـر حاشـیه ای و گره هـای ترافیکی ناشـی از 

پروژه های شـهری اشـاره کرد.
مـاه آور پـور  با تأکیـد بر اینکـه مشـارکت و همراهی شـهروندان شـاه کلید 
سـاماندهی مشـاغل در شـهر اسـت، اظهار کـرد: در نظـر داریـم به صورت 
آزمایشی، سـاماندهی خیابان های صغیر و طالقانی را با مشارکت شهروندان 

و نخبگان اجـرا کنیم.

 مریـم یـادگاری  مدیرعامـل سـازمان میادیـن میوه 
و تره بار و سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری 
اصفهـان بابیـان اینکـه مشـارکت و همراهـی 
شهروندان شـاه کلید سـاماندهی مشـاغل در شهر 
اسـت، گفـت: در نظـر داریم به صـورت آزمایشـی، 
سـاماندهی خیابان هـای صغیـر و طالقانـی را بـا 

مشـارکت شـهروندان و نخبـگان اجـرا کنیـم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

خیابان های صغیر و طالقانی 
ساماندهی می شوند

گفت و گو

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: 
این استان باوجود داشتن زیرساخت ها و 
دانشگاه های توانمند، ظرفیت الزم برای 
تبدیل به قطب هوش مصنوعی کشور را دارد.

حسین ربانی افزود: پیشنهاد بنیاد نخبگان 
استان این است که اصفهان به عنوان هاب 
قطب هوش مصنوعی کشور مطرح و بر 
اساس آن برنامه ریزی شود و ظرفیت های 
الزم در این زمینه در اصفهان وجود دارد و باید 

با سرعت اقدام کنیم.
وی بابیان اینکه تا ۱۰ سال آینده هوش 
مصنوعی در بیشتر عرصه های جهانی متحول 
می شود ادامه داد: درصورتی که کشور ما در این 
زمینه پیشتازی نداشته باشد از دیگر کشورها 
عقب می مانیم و باید به صورت منفعانه 

عمل کنیم.
رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان اضافه 
کرد: ظرفیت های خیلی خوبی ازجمله سه 
دانشگاه خوب کشور در استان اصفهان 
وجود دارد که هرکدام از آن ها درزمینه هوش 
مصنوعی دانشمندان خیلی برجسته ای دارند 
و از زیرساخت های خیلی خوبی در این زمینه 

برخوردارند.
ربانی خاطرنشان کرد: می توانیم با ارتباط 
با ایرانیان و اصفهانی های خارج از کشور از 

ظرفیت آن ها در این زمینه استفاده کنیم.
وی بیان کرد: بسیاری از زیرساخت ها در 
استان اصفهان فراهم است و از طرف دیگر 
زیرساخت چندان پیچیده ای هم نیاز ندارد و 

فقط نیازمند برنامه ریزی در این زمینه است.
رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان افزود: 
هوش مصنوعی باید به عنوان اولویت در 
مجموعه قرارگاه علم و فناوری استان در 
نظر گرفته شود و داشته های این استان در 
مرحله اول باید احصا شده و طرح های آن در 
مباحث علمی، پژوهشی، فناوری و بازار باید 

تعریف شود.
وی گفت: مذاکره هایی با معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری انجام شده و 
آمادگی برای حمایت های الزم در این زمینه 

وجود دارد.
artifi  به گـزارش ایرنا، هوش مصنوعی یـا

cial intelligence شـاخه ای از علوم رایانه 
اسـت که هدف اصلی آن تولید ماشین های 
هوشمندی اسـت که توانایی انجام وظایفی 
که نیازمند به هوش انسـانی اسـت را داشته 

باشد.
هوش مصنوعی در حقیقت نوعی شبیه سازی 
هوش انسانی برای کامپیوتر است و منظور 
از هوش مصنوعی درواقع ماشینی است 
که به گونه ای برنامه نویسی شده که همانند 
انسان فکر کند و توانایی تقلید از رفتار انسان 
را داشته باشد. این تعریف می تواند به تمامی 
ماشین هایی اطاق شود که به گونه ای 
همانند ذهن انسان عمل می کنند و می توانند 
کارهایی مانند حل مساله و یادگیری داشته 

باشند.
اصفهان به عنوان استان پیشرو در راه اندازی 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری که 
نخستین زمینه های رسمی شکل گیری 
شرکت های دانش بنیان را به وجود آورد حدود 
۱۰ درصد از واحدهای فناور و دانش بنیان 
کشور را در خود دارد و دومین استان کشور 
در این زمینه است. در زمان حاضر حدود 
۷۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور در این استان 

فعال است.

اصفهان دارای ظرفیت تبدیل 
به قطب هوش مصنوعی کشور

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان خبرداد:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان گفـت: امنیـت غذایی دراسـتان 
اصفهان مـورد تهدید اسـت، برای این امـر در کمیتـه امنیت غذایی اسـتان 

وظایفـی رابـرای مسـئوالن تبییـن کرده ایـم کـه امیداریم محقق شـود.
شـاهین شـیرانی در چهارمین جلسـه شـورای اداری موضوع محور اسـتان 
اصفهـان که با موضـوع عفاف و حجـاب برگزار شـد، با بیان اینکه سـامت 
حق مردم اسـت، اظهـار داشـت: نباید منتی را بر سـر مـردم بگذاریـم و باید 

نهایت خدمت را داشـته باشـیم.

وی افزود: در بهترین شـرایط ۳۰ درصد سامت مردم دسـت دانشگاه علوم 
پزشـکی اسـت برای این امر نیاز بـه تعامل داریم، وقتی در شـهر آب سـالم، 

هوای سـالم و ... داشـته باشـیم نمی توانیم سـامت مردم را تأمین کنیم.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان تصریح کـرد: خودروهای نـا ایمن، 
ترافیـک، اسـتفاده از فاضـاب بـرای کشـاورزی سـامت مـردم را تهدید 
می کنـد، بـرای ایـن امـر در کارگـروه سـامت غذایـی اسـتان اصفهـان 
وظایـف بخش هـای مختلـف را تبییـن کرده ایـم و امیدواریـم کـه اجرایی 

شـود.
وی گفـت: بعـد از کرونا فکـر می کردیم کـه بیماری هـای واگیر تمام شـده 
اما باید توجه داشـت که هـر روز معضل جدیـدی در این زمینه داریـم و باید 

در ایـن زمینه توجـه ویژه ای صـورت گیرد.
شـیرانی پیشـنهاد کرد که یکی از موضوعات جلسـه شـورای اداری اسـتان 
اصفهـان در زمینـه جوانی جمعیت باشـد چرا کـه این شـرایط دغدغه جدی 

در کشـور و اسـتان اصفهان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در چهارمین جلسه شورای 

اداری موضوع محور استان:

 امنیت غذایی
در اصفهان مورد 

تهدید است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خواستار شد:

گزارش تخلفات احتمالی مأموران مالیاتی
مدیرعامل شرکت برق استان اصفهان در جلسه شورای اداری خبرداد:

روشن شدن برنامه خاموشی های بخش صنعت



جهـــــــان

Isfahan News

 مریم یادگاری  به دنبال سرقت از صندوق امانات بانک ملی 
شعبه دانشگاه تهران در طی چند روز گذشته و تبعات زیادی که 
این سرقت به دنبال داشت درنهایت از روز دوشنبه هفته گذشته 

که این سرقت علنی شد پلیس جســتجوهای ویژه ای را آغاز و 
درنهایت توانست سارقان را شناسایی و دستگیر کند.

• سرقت از بانک به صورت تیمی
سـرقت در پنجشنبه شـب گذشـته و در سـاعات بامـدادی روز 

۱۳ خـرداد بـه وقـوع پیوسـته و سـارقان کـه به صـورت تیمی 
از طریق درب پشـت سـاختمان که در داخـل پارکینگ داخلی 
وجود دارد بـا تخریب و بریدن قفل وارد سـاختمان بانک شـده 
و بعـد از بـرش دادن در گاوصندوقی بـزرگ و بر هـم زدن رمز 
آن بـه محوطـه صنـدوق امانات بانـک وارد شـدند. بر اسـاس 
تحقیقات صـورت گرفتـه ۲۵۰ صنـدوق امانات تخریب شـده 
امـا محتویات فقـط ۱۶۹ صندوق تخلیه شـده اسـت. سـارقان 
بعـد از سـرقت از درب پشـتی بانـک کـه در داخـل پارکینـگ 
قـراردارد و قفلـش را شکسـته بودنـد خـارج شـده و دوبـاره بر 
روی آن در قفـل زده و درنهایـت از پارکینـگ خـارج شـدند و 
دوشـنبه صبح وقتـی کارمنـدان وارد بانـک شـدند متوجه این 
سرقت بزرگ شـدند. در پی بروز حادثه سـرقت از صندوق های 
اجاره ای شـعبه دانشـگاه و خسـارات وارده به مردم و مشتریان 
به حکم مدیر عامـل بانک، رئیـس و معاون ریالی این شـعبه از 
سـمت خود برکنار شـدند و مراتب برخـورد قانونـی الزم با آنها 

و سـایر مقصرین در حـال انجام اسـت.
• سارقان بیش از ۱۲ ساعت برای سرقت دربانک 

حضور داشتند
 سـردار حسـین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری 
سـارقان صندوق امانات بانک ملـی خبر داد و گفت: از سـاعات 
اولیـه روز دوشـنبه کـه از این سـرقت باخبـر شـدیم، مجموعه 
پلیـس پیوسـته بازدیدهـا و کار کارشناسـی خـود را آغـاز کرد 
وبا تالش شـبانه روزی همکاران در کمتر از ۴۸ سـاعت تمامی 
سـارقین و مرتبطیم شناسـایی و دستگیر شـدند. وی بیان کرد: 

برخی از این افراد داخل کشـور و برخی دیگر در خارج از کشـور 
دسـتگیر شـدند. همچنین بخـش اعظمـی از اموال مسـروقه 
مردم کشف شـده اسـت. رحیمی با اشـاره بـه اینکـه تحقیقات 
پلیـس برای کشـف دیگـر اموال مـردم کـه از صنـدوق امانت 
بـه سـرقت رفتـه همچنـان ادامـه دارد، گفـت: پلیـس بااقتدار 
و توانمنـدی کـه دارد، توانسـته در کمتریـن زمـان ممکن هم 
سـارقین را دسـتگیر و هم بخش زیادی از اموال را کشـف کند. 
وی گفت: عوامل بانک دخالت مسـتقیم در سـرقت نداشـته اند 
امـا دو نفـر در زمینـه رعایـت نکـردن مسـائل امنیتـی قصـور 
داشـته اند که دستگیرشـده اند. سـارقان سابقه سـرقت ناموفق 
از بانک هم داشـتند و بیش از ۱۲ سـاعت برای سرقت در بانک 
حضور داشـتند. فرمانده انتظامـی پایتخت گفت: بین سـارقین 
افـراد متخصص متخلـف در حوزه های دوربیـن، کامپیوتر، هوا 
برش بـوده و یـک نفـر هـم خانـم بـوده کـه در امر فـروش با 
آن ها مشـارکت داشـته اسـت. وی گفت: تخصص تیـم اصلی 

هم در تهـران و شهرسـتان ها سـرقت بانک بوده اسـت.
• بانک به تذکر ما اهمیت نداد

سـردار رحیمی بـا اشـاره به نحوه سـرقت گفـت: متاسـفانه در 
زمینـه مسـائل ایمنی بانـک دچـار ضعف بـوده اسـت و زمینه 
سـرقت فراهـم شـده اسـت. پلیس بـه همیـن بانک یـک ماه 
قبل تذکر داده بود و متاسـفانه هیچ کدام از نقـاط ضعف امنیتی 
برطرف نشـده اسـت. وی افـزود: حتی یـک نفر نگهبـان توی 
بانـک نبـوده و بانک نه بـه سـامانه مهام نـه به کالنتـری و نه 
به پلیس ۱۱۰ هیچ سیسـتم ارتباطی نداشـته اسـت. هیچ سند 

امنیتی در بانک نبـوده و این موضـوع کذب بـوده و همه اموال 
ارزشـمند مـردم اعم از پـول و سـکه و ارز بـوده اسـت. رحیمی 
اضافه کـرد: یـک هفته اسـت کـه شـب و روز نداریم و خـدا را 
شـکر با اقدامات شبانه روزی، سـارقان بانک دسـتگیر و بخش 
اعظمـی از اموال مسـروقه مردم کشـف شـد درواقـع موضوع 
اصلی بحث اموال مـردم بود کـه در این چند روز با تالشـی که 
انجام شـده، بخش اعظمـی از این اموال بـر اسـاس اعترافاتی 
که متهمین داشـتند، کشـف و جمع آوری شـد البته ایـن اموال 
درجاهای مختلف و در اختیـار افراد مختلف بـود. تالش پلیس 
بر این اسـت که با تمـام توان امـوال مردم که مالباخته هسـتند 
را جمـع آوری کنیـم و این هـا را بـه بانـک مرکـزی تحویـل 

می دهیـم و از ایـن طریـق تحویـل مالباختگان خواهد شـد.
• متهمان سرقت بانک ملی سیزده نفر هستند

علـی صالحـی دادسـتان تهـران نیـز عنـوان کـرد: ۱۳ نفـر از 
متهمـان سـرقت بانک ملـی دسـتگیر شـدند و مقادیـر زیادی 
از امـوال مسـروقه نیز کشف شـده اسـت. وی بابیـان اینکه ۱۰ 
نفر از متهمان در تهران و شـمال کشور دستگیر شـدند، عنوان 
کـرد: ۳ نفـر از سـارقان متـواری در کشـور همسـایه دسـتگیر 
شـدند. مقادیر زیادی از اموال مسـروقه در فرودگاه امام خمینی 
)ره( در ماشـینی که توسـط متهمان تهیه شـده بـود و مقادیری 
در تهران کشـف شـد. صالحی بابیان اینکه بررسـی های الزم 
در خصـوص این پرونـده در حـال انجام اسـت، گفـت: در حال 
حاضـر متهمان تحـت تحقیقات قضایـی و در اختیـار ضابطان 

قـرار دارند.

ــان  ــتان اصفه ــان  اس ــار اصفه  اخب
درصــدر پرداخــت تســهیالت بــه 
فعــاالن دام و طیورکشــور اســت. اســتان 
ــا پرداخــت بیــش از دو هــزار  اصفهــان ب
و ۸۵۰ میلیــارد ریــال اعتبــار در پرداخــت 
ــدگان دام  ــرورش دهن ــه پ ــهیالت ب تس
ــود  ــور را از آن خ ــه اول کش ــور رتب و طی
ــرح  ــتای ط ــک در راس ــن بان ــرد. ای ک
مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه 
ــای  ــق واحده ــدف رون ــا ه ــا و ب یارانه ه
ــرداد  ــدای خ ــور، از ابت ــدی دام و طی تولی
تاکنــون بــا پرداخــت ۹۰۰ فقــره 

تســهیالت یارانــه دار بــه متقاضیــان 
فعــال بخــش دام و طیــور، حائــز 
ــت.  ــده اس ــور ش ــت در کش ــه نخس رتب
تســهیالت دهــی شــعب منتخــب بانک 
ــداران  ــداران و مرغ ــه دام ــاورزی ب کش
ــداوم  ــم ت ــرداد ه ــل خ ــای تعطی روزه
ــرادی  ــه اف ــک کشــاورزی ب داشــت. بان
کــه از ســوی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــانی  ــه نش ــیتا ب ــامانه  س ــق س و از طری
ــوند  ــی بش ــی cita.maj.ir معرف اینترنت
ــد نهاده هــای  ــه دار خری تســهیالت یاران

دامــی و طیــور  پرداخــت می کنــد.

 فرهاد کلهر  نشسـت سراسـری رؤسـای 
شـعب بانک آینده برگزار شـد. دراین نشست 
سراسـری رؤسـای شـعب بانک آینده حضور 
داشـتند. محمد فطانـت مدیرعامـل بانک در 
ایـن برنامه بـر تقویت انگیـزه، امید، نشـاط و 
محیطی پویا برای همه همکاران و مشتریان 
تأکید کـرد. او نقـش هر یـک از کارکنـان در 
بخشـی که انجـام وظیفـه می کنند، فـارغ از 
نقش فـردی را یک جایگاه سـازمانی بسـیار 
مهـم دانسـت و اظهـار امیـدواری کـرد ایـن 

جایـگاه کلیدی موجـب هم افزایـی و هم دلی 
بیش تـر شـده و در تمامی سـطوح سـازمانی 
تسـری یابـد و در عیـن حـال بـه مشـتریان 

خدمات بهتـر و برتـری داده شـود.
مدیرعامـل بانـک آینـده، بـا بیـان این کـه 
سـپاس گزار تمامـی تالش های پیشـینیان و 
میراث دار و امانت دار هسـتیم، گفـت: به یاری 
خداوند متعـال و تالش مجموعه، توانسـتیم 
بانک را در یک زمان بسـیار کوتـاه به جایگاه 

بسـیار بلندی برسـانیم.

دزدی از صندوق امانات بانک ملی به دستگیری سارقان خاتمه یافت؛

تیتراژ پایانی سرقت سینمایی تهران

 دریا وفایی  شکاف طبقاتی و تقابل 
میان پزشک و بیمار از چالش های 
دیرینه ای است که به نظر درکشورمان 
نمود بیشتری دارد. درهمین رابطه با، 
بابک خطی پزشک و فعال اجتماعی به 

گفتگو نشستیم که درادامه می خوانید.
• یکی از مواردی که مدام در 
جامعه پزشکی و اعضای آن 
مطرح می شود این است که 
پزشکان نسبت به سایر مشاغل 
دارای مرجعیت باال هستند و 
معموالً هم چنین نتیجه گرفته 
می شود که پزشکان محبوب 
جامعه هستند و بحث هایی در 
جامعه که در نقد پزشکان مطرح 
می شود، همه کار رسانه های 
زرد و بی ارزش است، نظر شما 

دراین باره چیست؟
بله، بنده البته منکر موج تخریب هدف دار 
جامعه پزشکی توسط برخی رسانه های 
زرد نیستم و حتی وجود یک اتاق فکر 
ضد سالمت مردم و تخریب پزشکان 
را محتمل می دانم. اما مساله این است 
که باید تاکید کنم در کنار محبوبیت یا 
عدم محبوبیت فردی که برحسب نوع 
رفتار و عملکرد شاغلین یک حرفه ایجاد 
می شود، شاهد یک نوع خشم نسبت 
به کلیت پزشکان در جامعه هستیم که 
قسمتی از آن واقعی است و حاصل رفتار 
کلی پزشکان در جامعه هست. بنابراین 
مرجع بودن توصیف شده گروه پزشکی 
در جامعه به فرض درست بودن، هیچ 
ارتباطی به محبوب بودن ندارد. یک 
پزشک روش ها و تکنیک های درمان 
بیماری های مختلف را به عنوان یک 
حرفه می آموزد. همین علم و توانایی 
به عنوان ارزش هایی نمادین باعث 
می شود او در روابط قدرت اجتماعی 
نسبت به بیمار دست باالتر را داشته باشد.

بعضاً  نگاِه  این  آیا   •
»خودبرتربینی« برگرفته از نیاِز 

بیمار به پزشک نیست؟
ببینید، کلیشه شایع به این صورت است 
که بیماری دردمند بدون اطالعات 
چندان از بیماری، یا گاهی اطالعات 
متناقض با اضطراب های مربوط و امید 
به بهبود به پزشکی مراجعه می کند که 
تخصص و حرفه او درمان است. همین 
نیازِ به درمان شدن بیمار و داشتن توانایی 
درمان کردِن پزشک است که موجب 
مرجع بودن و مورداحترام قرار گرفتن 
پزشک می گردد و این الزامًا به معنی 
محبوبیت نیست. نوع اغراق شده این 
کلیشه را می توان در الگوی والدی بین 
بیمار و پزشک سراغ گرفت که در آن 
پزشک در جایگاه خدایگان و انسان 
بی نقص، و بیمار در مقام موجودی 
منفعل که فقط وظیفه دارد از دستورات 
پزشکش تبعیت کند قرار می گیرند. در 
چنین رابطه ای است که احترام به پزشک 
در پروسه درمان گاهی نیز غلوآمیز و خارج 
از عرف می شود و مساله مرجع بودن او در 

جامعه زاییده نیاز به بهبود است.
خشمی  می رسد  نظر  به   •
جامعه  به  نسبت  زیرپوستی 
پزشکی وجود دارد، علت چنین 

پدیده ای چه می تواند باشد؟
ببینید، اگرچه در تخریب جامعه پزشکی 
نقش رسانه های زرد را نمی توان انکار 
کرد اما رفتار خود پزشکان هم بی 
تاثیرنیست. هرچقدر که سمت پزشک 
رابطه به سمت بی نقصی و مطلق بودن 
و سمت بیمار به سمت انفعال و تابع 
بودن سوق داده شود طبعًا هم میزان 
تحسین و احترام در این رابطه غلوآمیز 
و غیرواقعی تر می شود و هم خشم و 
سرخوردگی متناسب با استیصال بیمار 
در این رابطه تولید خواهد شد. وجود 
خشم موجود در جامعه علیه پزشکان که 
رسانه های زرد هم برای دروغ گویی های 
غلوآمیزشان از آن استفاده می کنند و بر 
موج آن سوار می شوند را ناشی از چنین 
خشم و سرخوردگی هایی می توان تحلیل 

و تفسیر کرد که در رابطه های پرشمار 
بین بیمار و پزشک تولید و به شکل 
نفرت برون ریزی می شود. این خشم و 
نفرت با اغراق های غیرواقعی رسانه های 
فرصت طلب زرد به طور قارچ گونه ای 
رشد بی حساب وکتاب یافته، مدام بیشتر 
و بیشتر شده، به کِل جامعه تعمیم می یابد 
و این همان نقطه خطرناکی است که 
وضعیت سالمت و درمان جامعه را دچار 

چالش های جدی کرده است.
• برای برون رفت از این چالش 

چه باید کرد؟
 حقیقتاً باید ذهن جامعه را با رواج منش 
درست، روشن و رسانه های زرد را خلع 
سالح کرد. درواقع هرچقدر رابطه بین 
پزشک و بیمار انسانی تر شود، هیجان و 
احساسات اغراق شده، کمتر بر آن کارگر 
خواهد بود و نه احترام دروغین و نه خشم 
غیرواقعی در آن خواهیم داشت. رابطه 
انسانی به این معنی است که هر دو طرف 
رابطه در جایگاه برابر قرارگرفته و باهم 

تعامل نمایند. بدین صورت که پزشک 
بیماری و سیر درمان را قدم به قدم با 
بیمار مطرح نماید و در حین درمان به 
ارزش های بیمار احترام تمام و کمال 
نماید. به جز موارد اورژانسی و تهدیدکننده 
حیات و در بهترین حالت متصور، این هر 
دو طرف رابطه باشند که تصمیم درمانی 
را اتخاذ و انتخاب نموده اند. با توسعه چنین 
روشی که هم پزشک در عین توانایی و 
علم درمان وجه انسانی خود را به نمایش 
می گذارد و بیمار نیز در خود قدرت مانور و 
انتخاب می بیند، رابطه به سمت توازن و 
برابری حداکثری حرکت خواهد کرد که 
هم خشم برانگیز نیست و هم هر مقدار 
محبوبیت ایجادشده در آن به واقعیت 
نزدیک است و می توان گفت که رابطه 
مبتنی بر گفتگو و مفاهمه دوطرفه در حال 
حاضر بهترین انتخاب موجود است که 
هم میزان احترام موجود در رابطه و هم 
میزان خشم آن را متعادل نموده، جلوی 

افراط وتفریط در آن را خواهد گرفت.
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 زهرا وفایی  نماینده مردم طبس در مجلس شــورای اســالمی، به تشریح 
جزییات حادثه خروج از ریل قطار طبس-یزد پرداخت. مجید نصیرایی در تشریح 
جزییات حادثه خروج از ریل قطار مشهد-یزد که در طبس به وقوع پیوسته است، 
گفت: متاسفانه این حادثه حدود ساعت ۵:۳۰ صبح چهارشنبه در پی برخورد قطار 
مسافربری با یک دستگاه بیل مکانیکی در منطقه ای که هم از لحاظ آنتی دهی 
تلفن همراه و هم به دلیل عوارض زمین از نظر دسترسی با مشکل مواجه بوده، 

اتفاق افتاده است.
نماینده مردم طبس، فردوس، بشـرویه و سـرایان در مجلس شـورای اسالمی، 

ادامـه داد: هم اکنـون این مشـکالت رونـد امدادرسـانی را نیز با مشـکل مواجه 
کـرده اسـت امـا بـر اسـاس آخریـن اطالعاتـی کـه دریافـت کـرده ام تمـام 
ظرفیت هـای موجـود در اسـتان و شهرسـتان بـه خوبـی بسـیج شـده اند و 
مجموعه هـای امدادرسـان هـم از همـان لحظـات اولیـه وقـوع ایـن حادثه در 

محـل حاضـر شـده اند.
ایـن نماینده مـردم در مجلـس یازدهـم، یـادآور شـد: در ایـن حادثـه از 7 واگن 
این قطـار تعـداد ۵ واگـن از ریل خارج شـده اند و متاسـفانه هـر لحظه نیـز آمار 
افـراد آسـیب دیده رو بـه افزایش اسـت بنابرایـن نمی تـوان در این شـرایط آمار 

دقیقی را اعالم کـرد چرا که بـه دلیل بـاال بودن میزان شـدت ایـن حادثه هنوز 
نتوانسـته اند تمـام واگن هـا را برگردانند.

عضو مجمع خراسـان جنوبی در مجلس شـورای اسـالمی، تاکید کـرد: دالیل 
وقوع این حادثـه از ابعـاد مختلف همچنان در دسـت بررسـی اسـت و تیم های 

متخصص نیـز در حـال اعزام بـه این منطقه هسـتند.
خروج قطـار مسـافربری طبس - یـزد از ریل تاکنـون منجر بـه مصدومیت ۵۰ 
تن و مرگ ۱7 تن دیگر شـده اسـت. گفته می شـود که ۱۶ تـن از مصدومان نیز 

دارای آسیب دیدگی شـدیدی هستند.

 بررسی دالیل 
وقوع حادثه قطار 
از ابعاد مختلف

نماینده مردم طبس در مجلس 
شورای اسالمی مطرح کرد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

 معاون دادستانی کل کشور
خواستار شد:

مردم ساختمان های 
ناایمن را گزارش کنند

سـید رضا طباطبایی با بیان این که پیش بینی می شـود در سـفر رئیس جمهور 
ونزوئال بـه ایـران کـه در ادامه سـفر منطقـه ای وی انجـام می شـود، تعدادی 
موافقت نامه به خصـوص در حوزه تجاری بیـن ایران و ونزوئال به امضا برسـد، 
ادامه داد: بـه احتمال زیاد بعد از این سـفر، آقای ابراهیم رئیسـی، رییس جمهور 
ایران نیز در پاسـخ به سـفر انجام شـده در آینده سـفری به ونزوئال داشته باشد 
و سـفر روسـای جمهور دو کشـور به تهران و کاراکاس نشـان از اراده سیاسـی 

مقامات عالی رتبه دو کشـور بـرای انجام کارهـای بزرگ اقتصادی اسـت.
این دیپلمـات پیشـین کشـورمان با بیـان این کـه معروف اسـت کـه ونزوئال 
دارای »ابرتورم« اسـت، چنانکـه ارزش کاغذی که برای انتشـار پول اسـتفاده 
می شـود از خود پـول کاغذی در ونزوئال بیشـتر اسـت، تصریح کرد: براسـاس 
آمار و ارقام از حدود یکسـال و نیم پیش ونزوئال تا حدود زیـادی از این وضعیت 
خارج شـده اسـت و با اسـتفاده از راهکارهایی تـالش کرده که بر این مشـکل 

تا حـدودی فائـق آید.
طباطبایی با بیـان این که ونزوئـال در این راسـتا تالش کرده کـه مرزهای خود 
را بـر روی کاالهـای خارجی باز کنـد، معافیت هـای گمرکی را کاهـش دهد و 
مقدار بیشـتری از نفت خود را بفروشـد، خاطر نشـان کـرد: ونزوئال توانسـته از 
بحران انرژی کـه در پی جنگ اوکرایـن به وجود آمـده به نفع خود تـا حدودی 
اسـتفاده کند در همین راسـتا صادرات نفت خود را افزایش داده و صادرات نفت 
به کشـورهایی همچون ایتالیا و اسـپانیا را آغاز کرده اسـت و بـا مقامات آمریکا 
نیـز رایزنی هایـی را انجـام داده تا بتوانـد از طریق نفت خـود، کمبود انـرژی در 

جهان را تـا حدودی جبـران کند.
وی با بیـان این که در واقـع ونزوئال به دنبال این اسـت از بحران بـه وجود آمده 
در عرصه جهانـی پس از جنگ روسـیه و اوکراین به نحو مطلـوب بهره برداری 
کند، اضافه کـرد: در همین چارچوب مناسـب اسـت فعـاالن اقتصـادی ایران 
و ونزوئـال در حـوزه دولتـی و خصوصـی برنامـه ریزی هـای جدی تـری برای 
گسـترش روابط داشـته باشـند در حال حاضر بخش دولتی اقداماتـی را در این 
زمینه انجـام داده اسـت از جملـه برقـراری مجدد خطـوط هوایی بیـن ایران و 
ونزوئال کـه قرار اسـت در پایـان خردادماه فعال شـود این موضـوع می تواند در 

زمینه افزایش توریسـت و گردشـگری بین دو کشـور مؤثر باشـد.
ایـن دیپلمـات پیشـین کشـورمان همچنیـن بـا بیـان این کـه بایـد خطـوط 
کشـتیرانی برای انتقال کاال بین دو کشـور فعال تر شـود و بخش خصوصی در 
این حوزه از ظرفیت های خود بهتر اسـتفاده کنـد، اظهارکرد: در واقـع زمان آن 
رسـیده که بخش خصوصی ایـران ذهنیت خود را نسـبت به وضعیـت ونزوئال 
اصالح کنـد و به این موضوع توجه داشـته باشـد که رقبای سـنتی مـا از جمله 
ترکیه و هند در حـال انجام چه اقداماتی برای اسـتفاده از فرصت بـه وجود آمده 

جهت گسـترش تعامالت اقتصادی خـود با ونزوئال هسـتند.
وی بـا ابراز امیـدواری مبنی بـر این که سـفر رئیس جمهـور ونزوئال بـه تهران 
باعث شود همکاری های دو کشـور در حوزه اقتصادی گسـترش بیشتری پیدا 
کند، تصریـح کرد: از چند سـال قبـل کارخانه تراکتورسـازی ایـران در ونزوئال 
تأسیس شـده اسـت، ولی فعالیت آن افول پیداکرده اسـت و مناسـب اسـت که 
این کارخانه بـار دیگر فعال شـود و ایـن موضوع قطعاً بـه نفع منافع دو کشـور 

خواهـد بود.

یک کارشناس مسائل آمریکای التین با اشاره به سفر 
رئیس جمهور ونزوئال به تهران گفت: به نظر می رسد 
یکی از محورهای اصلی سفر دو روزه آقای »نیکالس 
مادورو« به تهران، مسائل اقتصادی و تالش برای 
گسترش روابط دو کشور در حوزه تجاری و بازرگانی 

است.

گفت و گو

یک کارشناس مسائل آمریکای التین تشریح کرد:

اهمیت سفر رئیس جمهور 
ونزوئال به ایران

 ندا توکلی  داســتان ساختمان های ناامن 
شهرها، به خصوص در کالن شهرها باعتث 
شده تا برخی نهادهای مرتبط و ناظر دست به 
کار شوند تا حتی االمکان از وقوع حوادثی مثل 
»پالســکو« یا »متروپل« جلوگیری کنند. 
در همین رابطه معاون دادستانی کل کشور 
درخواست کرد که مردم ساختمان های ناایمن 

را گزارش کنند.
• معرفی نــا ایمن هــا در پایگاه 

اطالع رسانی دادستانی کل کشور
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور 
گفت: مردم می توانند با مراجعه به پایگاه 
اطالع رسانی دادستانی کل کشور نسبت به 
معرفی ساختمان ها و بناهای فرسوده و ناایمن 

اقدام کنند.
غالمعباس ترکی معاون حقوق عامه و 
پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور 
از آمادگی این معاونت در دریافت گزارشات 
مردمی با هدف شناسایی ساختمان ها و مراکز 
ناایمن کشور خبر داد و اظهار داشت: با عنایت 
به وظیفه و تکلیف قانونی دستگاه قضائی مبنی 
بر صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع 
جرم، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور 
با همکاری دستگاه های مسئول، پیگیری 
و شناسایی ساختمان های فاقد ایمنی بویژه 
اماکن و مراکز عمومی را در دستور کار خود قرار 
داده است تا با انذار و صدور هشدارهای الزم از 
وقوع هرگونه حادثه احتمالی، پیشگیری نماید.

به تشکیل جلسات  با توجه  وی گفت: 
کارشناسی با مدیران و مسئوالن این حوزه 
از جمله سازمان مدیریت بحران کشور، 
شهرداری، آتش نشانی و...، مقرر گردید 
فهرستی از ساختمان های ناایمن در چند 
سطح بحرانی، پرخطر و کم خطر به این مرجع 
قضائی گزارش گردد تا به قید فوریت و به 
ترتیب اولویت، پیگیری های الزم نسبت به 

ایمن سازی این ساختمان ها صورت پذیرد.
ترکی افزود: در این راستا مردم شریف 
کشورمان می توانند با مراجعه به پایگاه 
اطالع رسانی دادستانی کل کشور به آدرس 
www.dadsetani.ir نسبت به معرفی 
ساختمان ها و بناهای فرسوده و ناایمن اقدام 
نموده تا در مسیر قانونی اقدامات و هشدارهای 
پیشگیرانه صادر و ایمن سازی اماکن معرفی 
شده از طریق دادستان های حوزه های قضائی 
در دستور کار قرار گیرد. این مقام قضائی گفت: 
اکنون اقدامات الزم در خصوص ایمن سازی 
ساختمان های با وضعیت بحرانی کالنشهر 
تهران در حال انجام بوده و تالش داریم با 
هماهنگی دستگاه های مسئول به بهترین 
شکل از حقوق هموطنان و همشهریان عزیز 

حمایت کنیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح 
کرد: بنای ما در این خصوص صیانت از حقوق 
عامه بوده و در صورت احراز هرگونه ترک 
فعلی، بدون هیچ گونه اغماضی با مدیران و 
مسئوالن دستگاه های ذی ربط وفق مقررات 

برخورد قانونی الزم به عمل خواهد آمد.

نقش رسانه های زرد موثر ورفتار پزشکان هم بی تاثیرنیست
گفت وگو با یک پزشک و فعال اجتماعی پیرامون مبحث تخریب جامعه پزشکی:

 نقش کلیدی پرسنل در رضایت مشتریانوام یارانه دار خرید نهادهای دامی و طیور
و هم افزایی سازمانی



 دکتر شیوا وفا مهر  زمانی که هوا بسیار گرم می شود 
کمتر کسی پیدا می شود که شکایت نکند. یا بتواند با گرمای 
هوا کنار بیاید. زیرا هوای گرم همه را کالفه را کالفه می کند 
و تحمل آن برای همه دشوار است. شاید همه ما تالش 
کنیم تا با نوشیدنی های خنک از عطشمان کم کنیم. اما 
صرفًا نوشیدنی های خنک به ما احساس خنک بودن را 
نمی دهد. بنابراین در این مطلب از سری مطالب سبک 
زندگی به ترفندهایی برای خنگ نگه داشتن بدن در تابستان 
می پردازیم. با این ترفندها می توانید از احساس گرمای شدید 

خالص شوید.
• بیشتر از غذاهای تند مصرف کنید

ممکن است برای خیلی ها این ایده ترسناک و درعین حال 
شگفت انگیز به نظر برسد. که در یک روز آفتابی گرم که در 
حال عرق ریختن هستید، چرا باید کاری کنید که بیشتر عرق 
بریزید؟ اما تعدادی از متخصصین جواب این سؤال را با این 
نظر که غذاهای »تند«. مانند کائن، هاالپینو و فلفل هابانرو 
گرمای خود را از ماده شیمیایی کپسایسین دریافت می کنند. 
به عنوان یک ماده تحریک کننده در انسان عمل می کند و 
باعث می شود بیشتر عرق کنیم و این باعث می شود بدن 
احساس خنکی نماید. همان طور که استاد دانشگاه ییل، 
بری گرین در مجله علمی آمریکایی توضیح داد. غذاهای 
تند گیرنده های پوست را تحریک می کنند که به طورمعمول 
به گرما پاسخ می دهند. بنابراین، نتیجه فعالیت ناشی از 
درد و گرم شدن رشته های عصبی، هم احساسات و هم 
واکنش های فیزیکی مانند. گرما، اتساع عروق، تعریق، و 
گرگرفتگی را به همراه دارد و باعث تحریک شدن آن ها 

می گردد.

• زیر یک حوله یا ملحفه مرطوب بخوابید
خوابیدن زیر حوله یا ملحفه مرطوب نه تنها برای ما احساس 
خوبی می دهد. بلکه به خنک ماندن بدن نیز کمک می کند. 
چون تبخیر آب پارچه شمارا در تمام شب خنک نگه می دارد 
و ملحفه یا حوله به احتمال زیاد تا صبح خشک می شود. 
دکتر شوبهایو ساها، متخصص بهداشت در بخش علوم 
و تمرینات بهداشت محیطی C.D.C، در مقاله اخیر 
نیویورک تایمز توضیح می دهد. »وقتی قسمت هایی از بدن 
با غلظت باالی رگ های خونی نزدیک پوست در تماس با 
سرما باشد، به انتقال گرما به خارج از بدن کمک می کند تا 

سریع تر سرد شود«.
•  سرما را به سادگی فراهم کنید

دستگاه های خنک کننده را طوری تنظیم کنید که خالف 
جهت عقربه های ساعت کار کند. مثاًل پنکه، تیغه های 
پنکه سقفی شما کمی کج شده اند تا هوا را به سمت باال 
یا پایین فشار دهند. در زمستان، می خواهید که تیغه ها در 
جهت عقربه های ساعت بچرخند، که هوای خنک تر اتاق 
را به سمت باال می کشد و گرمای افزایش یافته را جایگزین 
می کند. اما در تابستان، باید چرخش را به خالف جهت 
عقربه های ساعت تغییر دهید تا جریان های باد بیشتری 
در سطح تحتانی اتاق باقی بماند. شما می توانید این کار را 

به راحتی انجام دهید.
• کمتر غذای شور و پروتئین بخورید

غذاهای شور و پروتئین هنگام هضم، گرمای متابولیک 
تولید می کنند و باعث می شود بدن آب زیادی را از دست 
دهد. به خاطر همین میوه ها و سبزی ها بیشتر استفاده کنید 

و وعده های غذایی کوچک تر و مکرر در طول روز بخورید.

• پرده هایتان را خیس کنید
پرده های خیس جلوی پنجره هایتان آویزان کنید. این ترفند 
برای مدت طوالنی وجود داشته است. اما حاال به ندرت 
می بینیم که افراد آن را در خانه هایشان امتحان کنند. پاشیدن 
آب یا خیس کردن پرده ها، یا گذاشتن قسمت های زیرین در 
سطل های آب. راهی عالی برای کنترل و خنک کردن نور 
خورشید یا نسیمی است که از بیرون وارد اتاق می شود. این 
ترفند فقط در صورتی کارساز است که هوا در گردش باشد تا 
آب تبخیر شود. بنابراین یک فن را هم زمان راه اندازی کنید 
تا هوا سرد بماند. یا پنجره ای را انتخاب کنید که بادکش از 

آن عبور می کند.
• کاله بسته یخی بسازید

کیسه یخ روی سرتان قرار دهید. بستن یک کمپرس سرد 
روی سر می تواند در گرمای تاول زا معجزه کند، به خصوص 
اگر مستعد سردردی هستید. شما می توانید کاله بسته یخی 
خود را با درجات مختلف اثربخشی و بسته به هزینه آن 

بخرید یا بسازید.
• مرطوب کننده های خود را در یخچال نگهداری 

کنید
تصور کنید وسط یک روز گرم، مرطوب کننده سرد را روی 
پیشانی یا پاهایتان بمالید. چه آرامشی دارد! ممکن است این 
چیزی باشد که در تمام طول سال به یاد داشته باشید. به گفته 
دکتر شرلی جی، متخصص پوست، استفاده از مرطوب کننده 
پس از مدتی در یخچال می تواند به کاهش پف صورت و 

چشم ها کمک کند.
• اگر در گرمای خشک و بدون رطوبت هستید، 

چیزی گرم بنوشید

نوشیدن یک فنجان چای داغ ممکن است دورترین 
چیز از افکار شما باشد. دلیل علمی وجود دارد که چرا، 
به طور متناقضی، به خنک شدن شما کمک می کند. دکتر 
Ollie Jay، محقق دانشکده سینتیک انسانی دانشگاه 
اتاوا، و تیمش مطالعه ای را در سال ۲۰۱۲ منتشر کردند 

که اثربخشی این تکنیک را اثبات می کرد. جی 
می گوید، »چیزی که ما دریافتیم این است 

که وقتی یک نوشیدنی داغ می خورید، 
درواقع افزایش نامتناسبی در میزان 

تعریق دارید. “بله، نوشیدنی داغ 
گرم تر از دمای بدن شما است، 
اما مقداری که میزان تعریق 

بیش از آن افزایش یابد، گرمای 
اضافه شده به بدن از مایع را جبران 
می کند.”به خاطر داشته باشید که این 

ترفند تنها در صورتی جواب می دهد 
که عرق شما بتواند از بدن شما 

تبخیر شود، به این معنی 
که در مناطق مرطوب 

خیلی خوب جواب 
نمی دهد.
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کتابخانه هـای وابسـته بـه آسـتان قـدس رضـوی در مشـهد و اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

شهرسـتان ها، سـرود حماسـی »سـالم فرمانـده« را در جشـن های 
دهه کرامـت خـود طنین انـداز کردنـد. علی اصغـر کهن؛ رئیـس اداره 
کتابخانه هـای وابسـته در شهرسـتان ها، برگـزاری ایـن سـرود در 
کتابخانه هـای وابسـته را در قالـب همکاری بـا کانون هـای فرهنگی 
شهرسـتان ها عنـوان کـرد. وی برگـزاری ایـن سـرود را به نوعـی 
تجدید پیمـان با انقالب اسـالمی برشـمرد کـه از ثمره خـون هزاران 
شـهید به بار نشسـته اسـت. کهـن، هـراس دشـمن از برگـزاری این 
نوا کـه توسـط بزرگ مـردان وزنـان کوچک بـه اجـرا درآمد را نشـان 
از یـک حرکـت درسـت فرهنگـی در کشـور دانسـت. وی تصریـح 

کـرد: کتابخانه هـای وابسـته بـه آسـتان قـدس رضـوی در مشـهد و 
شهرسـتان ها، در تمامی مناسـبت های ملی و مذهبی همگام با سـایر 
مراکـز فرهنگـی تـالش داشـته اند تـا در قالـب برگـزاری نمایشـگاه 
کتـاب، برنامه هـای متنـوع فرهنگـی، ارزش هـای ملـی و مذهبـی 
کشـور را به نسـل جـوان معرفـی کننـد. گفتنـی اسـت کتابخانه های 
گناباد، سـرخس، بیرجنـد، تربت حیدریـه، درگز ازجملـه کتابخانه های 
وابسـته بـه آسـتان قـدس رضـوی در شهرسـتان ها هسـتند کـه بـا 
همـکاری مؤسسـات فرهنگـی ایـن شهرسـتان ها بـه برگـزاری 
 سـرود سـالم فرمانـده در قالـب جشـن های دهـه کرامـت رضـوی

اقدام کردند.

جشن های دهه کرامت کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی برگزار شد:

طنین سرود سالم فرمانده

تدویــن راهبــرد )برنامه(: 
ــح تدوین  ــی صحی ــرد زمان راهب
مدونــان  کــه  می شــود 
راهبــرد، شــناخت کامــل و 
جامعــی از بســتر جغرافیایــی 
ــته  ــتراتژی داش ــی اس و تاریخ
باشــند. متولیــان امــر خــود 
ــی  ــم روان ــه فه ــت ب می بایس
ــا  ــند، ب ــیده باش ــب رس از تقری
ــند  ــرده باش ــی ک ــب زندگ تقری
و زیســت تجربــی تقریبــی خود 
ــر  ــد. اگ ــذ آورن ــر روی کاغ را ب
ــت  ــن باشــد صحب برخــالف ای
از تقریــب راه به جایــی نخواهــد 
بــرد هــم چنان کــه در ایــن 
چنــد ســال در منظومــه فکــری 
و ذهنــی برخــی مدعیــان 
تقریــب راه به جایــی نبــرده 

اســت.
اجــرای راهبــرد: در مرحلــه 
ــان اســتراتژی  ــز مجری اجــرا نی
می بایســت تمام قــد و بــا 
خلــوص نیــت تــا تحقــق کامل 
ــینند و در  ــا ننش ــرح از پ ــن ط ای
ــرزنش و تمســخر  ــن راه از س ای
و آنانــی کــه نامشــان ونانشــان 
در تفرقــه اســت ناامیــد نشــوند.

ــوه  ــرد: نح ــی راهب ارزیاب
ــب در  ــتراتِژی تقری ــی اس ارزیاب
ــل برای شــناخت  ــه قب دو مرحل
کاســتی ها و تــالش بــرای 
ــص این راه هســت. زدودن نواق

ایــن  ســه  هــر  اگــر 
راهبــردی  پارادایم هــای 
رســانه، به درســتی تنظیــم، 
اجــرا و فیدبــک شــود آن زمــان 
اســت کــه می تــوان بــه تحقــق 
ــود.  ــن ب ــان خوش بی ــن جری ای
ــورهای  ــی از کش ــروزه برخ ام
غربــی و شــرقی بــا بــه راه 
انداختــن جنــگ روانــی بــا 
اســتفاده از ابزارهــای رســانه ای 
و تبلیغاتــی خــود، مهم تریــن 
اقدامــات تفرقــه انگیزانــه خــود 
را بــرای کم رنــگ کــردن 
ــا  ــالمی ایف ــت اس ــدت ام وح
می کننــد. امــروزه متاســفانه 
ــه ناشــی از فقدان  ــاوری ک زودب
حافظــه تاریــخ مــا هســت 
ــران و  ــه ای ــر جامع ــان گی گریب
ــت. ــده اس ــالم ش ــان اس جه

مدیر پژوهش دانشگاه 
مذاهب اسالمی تهران
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چند ترفند تازه و مفید برای خنک نگه داشتن بدن در گرمای شدید:

هشت شگفت انگیز تابستانی

 رضا اخالق پور   این روزها، حتی اگر چیزی از زمین و هوا نیز 
بر بورس نبارد، شایعه سازها اجازه نمی دهند؛ این بازار روی آرامش 
ببیند. در وضعیت فعلی، بورس با ابهام ها و ریسک های مختلفی هم 
از جنبه اقتصادی و هم سیاسی روبروست. عدم اعتماد فعاالن بازار به 
سیاست گذاری های دولت در کنار پایین بودن احتمال نتیجه بخش بودن 
مذاکرات هسته ای، افزایش نرخ بهره بانکی و همچنین شکاف قیمتی 
بین نرخ ارز دولتی و آزاد و احتمال قطعی برق صنایع در تابستان، شرایطی 
را ایجاد کرده که باعث کاهش میل به سرمایه گذاری و کاهش قابل توجه 
تعداد معامالت خردشده است. لذا در چنین شرایطی به نظر می رسد تا 
زمانی که ابهام های موجود در بازار سرمایه کاهش و یا برطرف نشود، 
انتظار ورود نقدینگی های جدید و فتح قله های قبلی، رؤیایی بیش نخواهد 
بود. ابهام هایی که در وضعیت فعلی باعث ایجاد نوسان های مکرر قیمتی 

و حتی قرمز پوش شدن شاخص کل شده است.
• زنگ خطری که به صدا درآمده

بررسـی حجم معامالت بازار سـرمایه در هفته گذشـته، حکایت از آن 
دارد که با خروج آهسـته و پیوسـته پـول حقیقی از بـورس و همچنین 
نبـود انگیزه هـای الزم بـرای سـرمایه گذاری، ادامـه مسـیر صعودی 
بـورس به کندی پیـش خواهـد رفـت. در چنیـن شـرایطی اگـر دلیل 
قانع کننـده ای بـرای )رشـد//افزایش( قیمـت سـهام وجـود نداشـته 
باشـد، احتمـااًل شـاخص بـورس تـا مدت هـا در یـک کانـال خنثـی 

حرکـت خواهـد کرد.

• رکود در انتظار اقتصاد جهان
بانـک جهانـی در جدیدترین گـزارش خـود از احتمـال اقتصـادی در 
جهـان داد و اعالم کـرد که رکـود و تـورم فعلی جهـان دو برابـر بدتر 
از سـال های دهـه هفتـاد میالدی اسـت. بـه گـزارش بانـک جهانی؛ 
جنگ روسـیه و اوکرایـن، قرنطینـه چین، اختـالل در زنجیـره تأمین 
مـواد غذایـی همگـی موجـب شـده بسـیاری از کشـورهای جهـان، 
امسـال با رکود اقتصادی و تورم شـدید روبرو باشـند. رکـود اقتصادی 
فعلی جهان با رکود سـال های دهه ۷۰ میالدی قابل مقایسـه اسـت و 
پیش بینی می شـود در بعضی از کشـورها وضعیت به مراتب سـخت تر 
باشـد. بر اسـاس این گـزارش، بانـک جهانـی پیش بینی کـرده رکود 

اقتصادی همچنـان در سـال های آینـده نیز ادامه داشـته باشـد.
• تأثیر قطعنامه آژانس هسته ای علیه ایران

اخبـار و ریسـک های اقتصـادی و سیاسـی همـواره بـر بازار سـرمایه 
اثرگـذار اسـت، اما بـا توجه بـه ابهام هـای موجـود در بـازار سـرمایه، 
حساسـیت بورس تهران بـه اخبار منفی بسـیار بیشـتر از اخبـار مثبت 
اسـت. در چنین وضعیتـی به نظر می رسـد یکـی دیگـر از عواملی که 
در هفته گذشـته باعـث کاهش میـل فعاالن بـازار به سـرمایه گذاری 
در بـورس بـود، پیش نویـس قطعنامـه ای بـود کـه از سـوی آمریـکا، 
انگلسـتان، آلمان و فرانسه پیشـنهاد شـد و در آن از ایران خواسته شده 
که با آژانس بین المللـی انرژی اتمـی »به طور کامل« همـکاری کند. 
فارغ از اینکه قطعنامه های شـورای حـکام آژانس تاِچ انـدازه ای قدرت 

اجرایی داشـته باشـد، اما صدور چنین قطعنامه هایی حداقـل می تواند 
در کوتاه مـدت بر شـاخص بـورس اثر منفی داشـته باشـد.

• بورس، سنگر آخر تورم
تورم، یکـی از عوامل اصلی رشـد قیمت ها در بازار سـرمایه اسـت؛ اما 
تورم همیشـه پس از رشـد قیمت دالر و افزایش قیمت کاالهـا بر بازار 
سـرمایه اثر می گذارد و باعث رشـد آن می شـود. بررسـی روند گذشته 
نشـان می دهد کـه معمول اثـر تـورم، ابتدا بر بـورس و سـپس قیمت 
مسـکن اثر می گذارد، اما آمار منتشرشـده در روزهای گذشـته نشـان 
می دهد که به رغم کاهشـی بـودن شـاخص کل بازار سـرمایه، قیمت 
مسـکن در تهران طی یک ماه گذشـته، حدود 6 درصـد افزایش یافته 
اسـت، این موضوع نشـان از بی اعتمادی سـرمایه گذاران بـه بورس و 
عقب ماندگی این بازار از سـایر بازارهای مالی اسـت. در وضعیت فعلی، 
هرچند سـرمایه گذاری در صنایع پاالیشـی و صادرات محـور به دلیل 
افزایش قیمت هـای جهانی نفت خـام و دالرمی تواننـد بازدهی خوبی 
برای سـرمایه گذاران داشـته باشـد؛ اما درمجمـوع به نظر می رسـد با 
توجـه بـه افزایـش ابهام هـا و ریسـک های سیسـتماتیک موجـود در 
بازار سـرمایه، بهتر اسـت سـرمایه گذاران در هنگام بررسـی سـهام و 
چیدمان پرتفوی )سـبد سـهام(، به عوامـل اثرگذار بـر صنایع مختلف 
و تعییـن ارزندگی سـهام دقت نمایند و سـپس به طور مرتـب ارزندگی 

و بازدهی سـبد سـهام خود مورد بازبینـی و ارزیابی قـرار دهند.
کارشناس بورس و بازار سرمایه 

زنگ خطر در بازار سرمایه به صدا درآمده، اعتماد را برگردانید:

 بغض بی اعتمادی بورس زیر بارش باران تردید

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

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

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

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

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

 پریسا جمدی   موسیر سرشار از مواد مغذی است و خواص بسیار دارد؛ ازجمله 
می تواند کلسترول را کاهش دهد و خاصیت ضدسرطان و ضدمیکروب 
دارد. موسیر همچنین به سالمت قلب و عروق کمک می کند. طعم 
موسیر چیزی بین سیر و پیاز است و برای رشد، نسبت به پیاز، به آب 
کمتری نیاز دارد و پوست آن نیز نازک تر از پیاز است. اما مانند پیاز 
می تواند اشک تان را جاری کند! برای آشنایی بیشتر با خواص موسیر 
این مقاله را بخوانید. موسیر از جوره های )واریته( پیاز است و به خانواده 

آلیوم تعلق دارد. رنگ موسیر از قهوه ای روشن تا قرمز متغیر است و گوشت آن سفید و در برخی 
مواقع سبز است. این گیاه در ظاهر شبیه پیاز است، ولی گوشت آن شباهتی به پیاز ندارد. 
میزان پروتئین، فیبرو ریزمغذی هایی مانند کلسیم، آهن، منیزیوم، پتاسیم، فسفر، روی، مس، 
فوالت و ویتامین A و ویتامین C در موسیر، در مقایسه با پیاز، بیشتراست. شاید مهم ترین 
خاصیت موسیر وجود مقدار زیادی ترکیبات آنتی اکسیدانی باشد. ازجمله این ترکیبات 
می توان کوئرستین، کمپفرول و سایرآنتی اکسیدان های گوگردداررا نام برد. در موسیر نیز مانند 
سیراین آنتی اکسیدان ها زمانی آزاد می شوند که سطح سلول موسیر آسیب ببیند. این آسیب 

از طریق برش یا له کردن ایجاد می شود. با آزادشدن این آنتی اکسیدان ها، ترکیبی قدرت مند 
به نام »آلیسین« تشکیل می شود. آلیسین ترکیب قدرت مندی است که می تواند خطر بروز 
جهش های سلولی و انواع سرطان را کاهش دهد. براساس مطالعات، مصرف موسیرخطربروز 
سرطان ریه، سرطان دهان، سرطان معده، سرطان روده بزرگ و سرطان سینه را کاهش 
می دهد. در طول یک واکنش آلرژیک، سلول های بدن هیستامین آزاد می کنند. این امر موجب 

بروز عالئمی مانند ورم بافت ها و ایجاد اشک در چشم و بینی می شود.
www.healthline.com/nutrition/what-are-shallots#bottom-line 

دبیر پنجمین جشنواره ملی رسانه ای معلوالن از برگزاری این دوره از جشنواره در سال جاری با شعار »رسانه 
به توان فرهنگ« و با موضوع مطالبه گری درباره مشکالت معلوالن خبر داد.

منصور گلناری در گفت وگو با ایسنا بابیان اینکه در این جشنواره به سمت شناسایی و معرفی تشکل های 
رسانه ای معلولین حرکت کرده و رسانه ها و تشکل های مردمی معلوالن معرفی خواهند شد، گفت: پنجمین 
جشنواره ملی رسانه ای معلوالن در ۷ بخش اصلی و 6 بخش جنبی با موضوع مطالبه گری درباره مشکالت 

معلوالن برگزار می شود.
او با اشاره به کلیپ های آموزشی 6۰ ثانیه به عنوان بخش جدیدی که به جشنواره افزوده شده، افزود: محتوای 

آموزشی در حوزه رفتار با معلولین، نحوه معاشرت و حتی کمک به آن ها بسیار کم تولیدشده و بعضاً حتی 
خانواده معلول آگاهی الزم برای رفتار صحیح با فرد معلول را ندارند، به همین دلیل یکی از بخش های 
اصلی جشنواره رسانه ای معلوالن به ساخت کلیپ های آموزشی 6۰ ثانیه با موضوع فرهنگ رفتار با معلوالن 

اختصاص داده شده است.
دبیر پنجمین جشنواره ملی رسانه ای معلوالن با بیان اینکه الزامی برای انتشار آثار ارسالی در رسانه ها وجود 
ندارد، تصریح کرد: با توجه به کمبود شدید محتوا در این حوزه، هدف از چنین جشنواره ای تولید محتوا با 
موضوع معلوالن است و اگرچه پیش بینی می شود که به علت همین کمبود محتوا همچون سال گذشته آثار 

زیادی به جشنواره نرسد، اما جشنواره فتح بابی برای تولید محتوا در این زمینه خواهد بود.
او اضافه کرد: عالقه مندان تا پایان مردادماه می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند، ضمن 

اینکه آئین اختتامیه نیز مهرماه ۱۴۰۱ بعد از دو سال به صورت حضوری برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، پنجمین جشنواره رسانه ای معلوالن در بخش های گزارش مکتوب، گزارش تصویری، 
مصاحبه مکتوب، مصاحبه تصویری، نقد و یادداشت با موضوع مطالبه گری درباره مشکالت معلوالن و 
کلیپ آموزشی 6۰ ثانیه ای با موضوع فرهنگ رفتار با معلوالن برگزار می شود و عالقه مندان برای کسب 

اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۰9۰3۱8۴98۷9 تماس بگیرند.

خواص موسیر را بشناسید:

کوچک ترین اسلحه از خانواده پیاز ضدسرطان و ضدمیکروب

دبیر پنجمین جشنواره ملی رسانه ای معلوالن: 

جشنواره ملی رسانه ای معلوالن فراخوان داد
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