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درنشست مدیران و صاحب نظران شهرستان اصفهان با وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح شد:

عدم اعتماد به بخش خصوصی عامل ایجاد مشکالت

10 Low-Glycemic Fruits for Diabetes

Safer fruits for 
diabetes

5

در جریان سفر استانی هیات دولت به اصفهان بین فوالد مبارکه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد؛ 

 تفاهم نامه در حوزه هوش مصنوعی

با هماهنگی اداره آموزش و تجهیز نیروی انســانی 
شــرکت، و با هدف افزایش مهارت های تخصصی 
روابط عمومی و به روز بودن کارشناســان با توجه به 
رشد سریع اطالع رسانی و تغییر و تحول علم رسانه و 
روابط عمومی در دنیا و ضرورت افزایش آگاهی و توان 
تخصصی آنان دوره آموزشی تخصصی روابط عمومی 

با تدریس حمید شکری خانقاه برگزار گردید.
حمید شکری رئیس گروه تخصصی روابط عمومی 
باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای یونسکو 
در ایران با اشاره به اینکه روابط عمومی ها پل ارتباطی 
مردم و سازمان هستند، عنوان کرد: افزایش آگاهی و 

توان ارتباطی روابط عمومی، سبب تحکیم ارتباط روابط 
عمومی با جامعه داخل و بیرون شرکت می شود و این 
ارتباط مستمر و دوسویه، ارتقاء سطح مشارکت و ارائه 

خدمات مطلوبتر را در پی خواهد داشت.
نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط 
عمومی بر دانش بنیان بودن روابط عمومی تاکید کرد 
و روابط عمومی هوشمند را روابط عمومی دانست که 
نادیده ها و ناشنیده ها را درک کند و با کلمات صادقانه 
و احساسات صمیمانه با مشتریان و ذی نفعان ارتباط 

برقرار کند.
حمید شکری، پذیرش بی قید وشرط، قدردانی، تأیید، 

تحسین و توجه کردن را از رازهای ارتباطات موفق 
و اصول اساسی متقاعدسازی توصیف کرد و گفت: 
یک روابط عمومی موفق با در نظر گرفتن این موارد به 
دنبال مسئله شناسی ارتباطی، کشف راه حل ها و رفع 
مشکالت ارتباطی سازمان است لذا بایستی به جای 

تمرکز بر چراها به دنبال چگونگی رفع مسئله باشد.
حمید شکری مدرس دانشگاه همچنین با تبیین روابط 
عمومی پایه، حرفه ای و تخصصی به تشــریح فرایند 
چگونگی تبدیل شدن از روابط عمومی پایه به روابط 

عمومی حرفه ای و تخصصی پرداخت.
مدیر روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان طی 
سخنانی کوتاه ضمن تقدیر از دوره آموزشی بسیار مؤثر 
برگزار شده، گفت: جایگاه روابط عمومی ها دردنیای 
امروز بســیار حساس اســت و این حساسیت ایجاب 
می کند تا اطالعات افرادی کــه در این مجموعه ها 
فعالیت می کننــد، نیز به روز باشــد. زائــری افزود: 
خوشبختانه این دوره آموزشــی برای ارزش آفرینی 
و اعتمادســازی و افزایش دانش و تخصص کارکنان 
روابط عمومی بسیار ارزشمند بود و یکی از برنامه های 
ما ادامه اینگونه آموزش های کلیدی با این گونه اساتید 

مجرب است.

یک فرونده جنگنده اف 14 ایران در اصفهان سقوط 
کرد. 2 خلبان هواپیما موفق شــدند با چتر به پایین 
بپرند اما مصدوم شــدند. به گــزارش عصرایران، 
مسئول روابط عمومی ارتش در منطقه اصفهان در 
این باره گفت: هواپیمای جنگنده F۱۴ دچار نقص 

فنی شد و خلبان و کمک خلبان آن با چتر نجات فرود 
آمدند که برای اقدامات درمانی به بیمارستان الزهرا 
)س( منتقل شدند. وی افزود: این هواپیمای جنگی 
ساعت 10:30 دقیقه دیروز در حین مأموریت دچار 
نقص فنی در موتور شــد و خلبان و کم خلبان با چتر 

نجات فرود آمدند. او توضیح داد: خلبان و کمک 
خلبان این هواپیما در حین فرود با چتر نجات دچار 
آسیب دیدگی شدند که فوراً به بیمارستان الزهرا )س( 
برای اقدامات درمانی منتقل شده اند، اما هواپیمای 

F14 از بین رفته است.
• دومین حادثه در یک ماه

این دومین حادثه مشــابه در ماه جاری اســت. در 
ابتدای همیــن ماه )خرداد 1401( نیز ســقوط یک 
فروند جنگنده ارتش در اســتان اصفهان منجر به 
شهادت 2 خلبان آن شــد.4 ماه قبل یعنی در اسفند 
1400 جنگنده ارتش در تبریز منجر سقوط کرد. در 

این حادثه، 2 خلبان به شهادت رسیدند.
در خرداد 1400 نیز 2 خلبان نیروی هوایی ارتش در 
پایگاه هوایی دزفول در حین آماده سازی هواپیما قبل 
از پرواز، بر اثر عملکرد ناگهانی صندلی پران به شدت 

آسیب دیدند و جان باختند.
در دی ماه 96 هم یــک فروند جنگنده میگ ارتش 
ایران در کوه های سبالن )شمال غرب ایران( سقوط 

کرد و خلبان آن شهید شد.

دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی ویژه مدیر و کارشناسان روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان برگزار شد؛

روابط عمومی ها پل ارتباطی مردم و سازمان

سقوط جنگنده در اصفهان بخیر گذشت؛

 2 خلبان مصدوم شدند، هواپیمای F14 معدوم!
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قریب به اتفاق اندیشمندان حوزه های مختلف سیاسی،  
اقتصادی و فرهنگی معتقدند که یکی از ارکان اصلی 
توسعه یافتگی، فرهنگ است. فرهنگ هرملت هم 
بی شک از تاریخ آن ملت متأثر است. توسعه فرهنگی 
هم خاصیت ملی دارد ودردرون هرکشور و جامعه ای 
متفاوت است.یعنی هرکشوروجامعه ای مبتنی بر 
سنت های تاریخی خود، توسعه فرهنگی خاص خود 
را دارد. اگرچه امروز برخی ها معتقدند که فرهنگ ها 
نیز به جهانی شدن می پیوندند، اما فرهنگ ریشه 
در تاریخ یک ملت دارد و به سختی جهانی می شود. 

توسعه فرهنگی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری 
فرهنگی، پژوهش های ژرف و تطبیقی است. اما قبل از 
پرداختن به توسعه فرهنگی الزم است مفهوم توسعه 
مورد بررسی قرار گیرد. مفهوم توسعه از قوه به فعل 
رسیدن هماهنگ توانایی های گوناگون جامعه را نشان 
می دهد، و متکی بر رهیافتی نظام وار از جامعه است؛ 
بنابراین بهترین وضعیت برای یک جامعه آن است که 
ابعاد گوناگون نظام اجتماعی هماهنگ باهم رشد یابند، 
که به آن توسعه همه جانبه اطالق می شود. به عبارت 
دیگر نمی توان به راحتی از توسعه یک بعد جامعه بدون 

در نظر گرفتن ابعاد دیگر آن صبحت کرد. مفهوم توسعه 
از مفاهیم مهم زمان ما است، به طوری که کشورهای 
دنیا و اجتماعات بشری را بر اساس آن طبقه بندی 
می کنند. به عبارت دیگر، برای اینکه توسعه واقعی 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه ای تحقق بپذیرد 
باید اساس آن فرهنگی باشد، نه این که مثاًل توسعه 
اقتصادی با بعد فرهنگی باشد. این رویکرد با پذیرش 
پیش فرض های چرخش فرهنگی و پساساختارگرایی 

امکان پذیر است.
کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه

احسان گل محمدی ظهوری
سرمقالـــه
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لزوم پذیرش پیش فرض های چرخش فرهنگی و پساساختارگرایی
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ابعاد علت انفجار در کارخانه شیمیایی فیروزآباد روشن شد؛

 منتفی شدن
فاجعه فارس

وزیر بهداشت و درمان در اصفهان:

 پوشش بیمه ناباروری
در اصفهان آغاز شده است

آنچه الزم است درباره تأثیر رسانه های اجتماعی بدانید؛

 رسانه های اجتماعی محکوم به
ترویج آسیب های اجتماعی
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شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« مطرح کرد:

 رفع مشکل مالکیت زمین های
علی آباد کلنگان پس از نیم قرن

چهره روز

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرضا خبر داد؛

تخصیص ۲ میلیارد تومان اعتبار 
فرهنگی برای مجتمع شهید مدرس

٣

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: برای مجتمع فرهنگی 
هنری شهید مدرس در شهرضا دو میلیارد تومان اعتبارات 

فرهنگی هنری اختصاص خواهد یافت.

ن
منبع: ایراسی

 آگهى  مناقصه
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 333934 مورخ 1400/7/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
نسبت به خرید آسفالت 012 و 019 مورد نیاز معابر سطح شهر تا مبلغ 15/000/000/000 ریال از طریق اسناد خزانه 008 با سررسید سال 

1403 با شرایط زیر اقدام نماید.

 1- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/4/13 مى باشد.
2- تعداد نشریات: سراسرى - استانى

پروژه خرید آسفالت 012 و 019 و تحویل در محل

مبلغ اعتبار پیش بینى شده: مدت پروژه: 2 ماه
محل پروژه: سطح شهر فالورجان15/000/000/000 ریال

نحوه پرداخت: اسناد خزانه 008 با محل اعتبار: اعتبارات استانى (دولتى)
سررسید سال 1403

شناسه: 1338011محمدعلى عزیزى-  شهردار فالورجان

نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه هاى زیر از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار نماید.

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و  اخذ اوراق مناقصه مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا مورخ 1401/4/5 نسبت به خرید اسناد مناقصه از سامانه خدمات الکترونیک 
دولت (ستاد) اقدام نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/4/14 که باید در سامانه خدمات الکترونیک دولت (ستاد) بارگذارى نمایند.
3- پیشنهادهاى رسیده ساعت 13 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 1401/4/15 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان تشکیل مى گردد بازگشایى 

مى گردد.
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)ردیف اعتبارىبرآورد اولیه (ریال)نام پروژه

تامین 15 دستگاه خودرو جهت سرویس ماموریت هاى ادارى 
11/000/000/000121404550/000/000 شهردارى

16/087/009/1614010602850/000/000عملیات پیاده روسازى معابر سطح شهر بهارستان

15/000/000/0001020202750/000/000تهیه بانک اطالعات امالك حریم شهر بهارستان

محمد شبانى - شهردار بهارستان

نوبت دوم

شناسه: 1333509

شهردارى بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه هاى زیر از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار نماید.

آگهی جذب نیرو
شرکت کشــت و دام قیام اصفهان در نظر دارد به منظور تامین نیروى انسانى مورد نیاز خود به شــرح ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى 
گردد. جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 11 تیرماه 1401 به واحد منابع انسانى این شرکت به آدرس: اصفهان، پلیس راه شاهین شهر، 
کیلومتر 9 جاده علویجه مراجعه و یا در ساعات ادارى با شــماره 33804333-031 و 09138860194 تماس حاصل و یا رزومه خود را به پست الکترونیک

 masoud.mohammadi.zagros@gmail.com   ارسال نمایند.

توضیحاتتحصیالتجنسیتتعداد نیروعنوان شغلىردیف

1 نفرراننده  پایه یک حمل شیر1

دیپلم  مرد
فوق دیپلم

داراى کارت پایان خدمت
حداقل سه سال سابقه مرتبط
داراى سالمت جسمانى الزم

ترجیحا متاهل
حداکثر 35 سال سن(در صورت داشتن 

سابقه مرتبط، میزان سابقه به حداکثر سن 
مجاز متقاضیان اضافه خواهد شد)

6 نفر کارگر دامدارى2



در شـــهر
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مدیر نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: کمبود واقعی دارو در استان 
بسیار کم است با این وجود با حدود ۲۰ قلم کمبود 
پراکنده و مقطعی دارو مواجه هستیم. محمد 
سلطانی، در جمع خبرنگاران افزود: این کمبودها 
بیشتر مربوط به داروهای شیمی درمانی، پیوندی 
و بیماران خاص است البته تصور نشود که این 
۲۰ قلم دارو در استان بصورت مطلق وجود ندارد 
بلکه کمبود آنها مقطعی است. مدیر نظارت بر 
امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: 
کمبود داروها مطلق نیست و احتمال دارد برخی 
داروهای خاص چند روز وجود نداشته باشد اما 

در دوره بعد جبران شود.
وی با بیان اینکه ۲ نوع کمبود دارو از نظر 
سازمان غذا وجود دارد، اضافه کرد: کاستی برند 
و نوع خاصی از داروهای خارجی جزو کمبودها 

محسوب نمی شود.
سلطانی افزود: بعضی مواقع هم کمبودها مربوط 
به واحدهای خاص می شود که بعنوان مثال 
۲۵ میلی گرم از یک دارو موجود است اما ۵۰ 
میلی گرم آن وجود ندارد که این موارد هم جزو 

کمبودهای اصلی به حساب نمی آید.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
نیز اظهار داشت: تحریم های ناجوانمردانه علیه 
مردم کمبودهای دارویی را بوجود آورده و باعث 

اذیت و آزار مردم ما شده است.
محمود اعتباری افزود: البته عملکرد صحیح ما 
می تواند از کمبودها جلوگیری کند تا در پرتو با 
کنترل و نظارت، بیشتر داروها در اختیار بیماران 

قرار گیرد.
دارو  و  غذا  معاونت  اینکه  بیان  با  وی 
ماموریت های مختلفی را بر عهده دارد، اضافه 
کرد: فرآوردهای غذایی و دارویی دارای عالمت 

سیب سالمت بوده که مورد تأیید است.

حدود ۲۰ قلم کمبود 
 مقطعی دارو

در اصفهان دارد

 مدیرنظارت براموردارو
ومواد تحت کنترل معاونت غذاودارو

شهردار اصفهان گفت: در جلسه ای با حضور نماینده نهاد ریاست 
جمهوری و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، استانداری و سایر 
دستگاه های مربوطه، مشکل مالکیت زمین های علی آباد کلنگان پس 
از گذشت بیش از نیم قرن رفع شد. علی قاسم زاده در برنامه رادیویی 
»سالم اصفهان« اظهار کرد: هفته گذشته اصفهان شهر پر تب و تابی 
بود، زیرا عالوه بر برگزاری نشست های تخصصی در حوزه خالقیت و 
صنایع دستی، نخستین اجالس سازندگان و طراحان معماری اصفهان 
با حضور چند هزار نفر از فعاالن حوزه معماری و عمران شهر برگزار شد 

و در ارتباط با آینده شهر به تبادل نظر پرداختند.
وی افزود: در اجالس سازندگان و طراحان معماری اصفهان، معماران 
و سازندگان از امروز و دیروز فارغ شدند و به آینده شهر می اندیشیدند که 
گمان داریم خروجی های خوبی برای آینده شهر به همراه خواهد داشت.

شهردار اصفهان با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به اصفهان، 
گفت: یکی از معماهای عجیب شهر مربوط به ساکنان منطقه علی آباد 
کلنگان )شهرک انتهای رباط سوم( به عنوان منطقه الحاقی در شمال 
شهر اصفهان بوده است که از دوران قبل از انقالب تعاونی ها یا افراد 
حقیقی زمین هایی را در آن خریداری کرده بودند، اما مالکیت آن از سال 
۴۷ تاکنون در بالتکلیفی به سر می برد، لذا از دستاوردهای سفر ریاست 
جمهوری به اصفهان، برگزاری جلسه ای با حضور نماینده این نهاد و 
نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، استانداری و سایر دستگاه های 
مربوطه بود که مشکل مالکیت زمین های علی آباد کلنگان پس از 
گذشت بیش از نیم قرن رفع شد و از این پس مردم این منطقه می توانند 

در منازل خود آسوده باشند.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به شعار این دوره مدیریت شهری مبنی 
بر »اصفهان من، شهر زندگی« تالش می کنیم نقطه نقطه شهر برای 
سکونت و زندگی حال بهتری پیدا کند، تصریح کرد: در اصفهان مشکل 
بافت های فرسوده را داریم، به طوری که اگر کمی از نقاط مرکزی شهر 
فاصله بگیریم و وارد محله های شهر شویم، با بافت فرسوده مواجه 
می شویم که زیبنده شهر نیست، زیرا تبدیل به فضاهای بی دفاع شهری 
و مرکز انواع بزهکاری، خالف و تجمعاتی شده است که می تواند مبدأ 
بسیاری از مشکالت اجتماعی باشد، لذا سه تصمیم برای بازآفرینی بافت 

فرسوده شهر گرفته شده است.
قاسم زاده ادامه داد: تصمیم نخست برای بافت های فرسوده شهر 
صدور مجوز یک تا دو طبقه برای ارتفاع بیشتر در این بافت ها است، 
زیرا کمیسیون ماده ۵ این اجازه را به شهرداری داده است که در صورت 
تجمیع واحدهای کوچک و احداث واحدهای بزرگ تر، می توانند 

مجوزهای الزم برای دو طبقه ارتفاع بیشتر دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: دومین تصمیم برای بافت های فرسوده این 
است که شهرداری بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر ۷۰ درصد 
بخشودگی برای صدور پروانه ساختمانی در این بافت ها قائل می شود 
که امتیاز عالی به شمار می رود و امتیاز سوم که دولت پیش بینی کرده 
است اینکه، اگر ساکنان بافت های فرسوده برای نوسازی اقدام کنند، 
می توانند برای هر واحد تا ۴۰۰ میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت 

دریافت کنند.

شهردار اصفهان گفت: انتظار می رود با توجه به سه تصمیم خوبی که 
برای نوسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده شهر گرفته شده است، 
جنب و جوشی در این بافت ها در مناطق پانزده گانه شاهد باشیم و 
عالقه مندان عمران و آبادانی شهر به این موضوع ورود کنند، البته 
شهرداری راهنمایی های الزم برای معرفی لکه های بافت فرسوده 

را انجام خواهد داد تا خانه های قدیمی را خریداری و با استفاده از 
تسهیالت، سکونتگاه های قدیمی را احیا کنند.

وی تاکید کرد: دوستداران میراث فرهنگی از این بابت نگرانی نداشته 
باشند، زیرا بافت فرسوده شامل بافت تاریخی نمی شود و این بافت ها 

ضوابط خاص خود را دارد.

رفع مشکل مالکیت زمین های علی آباد کلنگان پس از نیم قرن
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« مطرح کرد:
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رئیس دبیرخانه فرهنگی زاینده رود، تولید مستند زاینده رود جهت پخش برای 
رئیس جمهور و وزرا را مهم ترین اقدام این دبیرخانه در زمان سفر ریاست جمهوری 

و اعضای هیئت دولت به استان اصفهان عنوان کرد.
سعید امامی درباره مهم ترین فعالیت های دبیرخانه فرهنگی زاینده رود که پیش از 
سفر هفته گذشته رئیس جمهور و هیئت دولت به اصفهان صورت گرفت، اظهار 
داشت: نصب ۵۲ سازه استرابرد و حدود ۲۵ تک پایه با طرح های عوامل مؤثر در 
جریان زاینده رود خطاب به ریاست محترم جمهور در سطح شهر و همچنین ساخت 
تیزر مطالبه رهبری درباره آب اصفهان در آبان ماه سال ۱۳۸۰ و انتشار گسترده آن 

در فضای مجازی از جمله این اقدامات بود.
وی با اشاره به ساخت موزیک ویدئو "زاینده رود من کو" و انتشار گسترده آن در 
فضای مجازی افزود: ساخت تیزر "سالم آقای رئیسی" دربردارنده مصاحبه مردمی 
و مطالبات مردم از رئیس جمهور و انتشار گسترده آن در فضای مجازی دیگر اقدام 
دبیرخانه فرهنگی زاینده رود پیش از سفر آیت اله سیدابراهیم رئیسی به اصفهان 

بوده است.
وی با اشاره به تولید اینفوگراف بسته احیای زاینده رود و تولید مستند زاینده رود با 
نام محرمانه جهت پخش برای رئیس جمهور و وزرا را از مهم ترین اقدام دبیرخانه 

فرهنگی زاینده رود در این مقطع دانست که پخش این مستند در جمع رئیس جمهور 
و وزرا بازخوردهای خوبی داشت.

به گفته رئیس دبیرخانه فرهنگی زاینده رود، ُسرایش شعر استقبال از 
ریاست جمهوری در بدو ورود و تحویل به تیم تشریفات استانداری، طراحی 
گرافیکی سیر نمایشگاهی فرصت ها و تهدیدهای اصفهان و تولید ۲۵ هدیه نفیس 
حامل پیام فرهنگی زاینده رود جهت اهدا به رئیس جمهور و وزرا از سوی استاندار 
اصفهان دیگر اقدامات این دبیرخانه با هدف تاکید بر رفع مشکل زاینده رود و دغدغه 

مردم اصفهان درباره تبعات خشکی این رودخانه بود.

مهم ترین اقدامات 
دبیرخانه فرهنگی 

زاینده رود همزمان با سفر 
رئیس جمهور به اصفهان

رئیس دبیرخانه فرهنگی زاینده رود 
مطرح کرد:

خبر روز
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان و استاندار این استان 
در پیام مشترکی از سفر رییس جمهور و اعضای هیات دولت به منطقه، 
دستاندرکاران این سفر و همچنین مردم قدردانی کردند.در پیام مشترک 
آیت اهلل سیدیوسف طباطبائی نژاد و سیدرضا مرتضوی که روز شنبه در 
اختیار خبرگزاری جمهوری اسالمی قرار گرفت، آمده است: سفر ُپرخیر و 
برکت ریاست جمهوری اسالمی آیت اهلل سیدابراهیم رییسی و هیات دولت 
به استان و حضور بی واسطه در بین مردم و کشاورزان و بیانات امیدبخش در 
باره تدوین طرح جامع احیای دائمی زاینده رود، رفع آلودگی هوا، فرونشست و 
مُصوبات مهم و راهگشا از جمله تکمیل قطار سریع السیر و بررسی چالش  ها، 

مُخاطرات و فرصت  های پیش روی این استان پهناور بعنوان قلب تپنده ایران 
زمین، رویدادی تاریخی و نویدبخش آینده ای بهتر برای اصفهان بود و بر 
بارِ مسوولیتِ خدمتگزاران مردم استان برای حل چالش  ها و درخواست  های 

بحق و نجیبانه آنان افزود.
در این پیام اضافه شده است: اینجانبان به نمایندگی از مردم والیتمدار و 
قدرشناس استان مراتب سپاس خود را از رییس جمهور، اعضای هیات دولت 
و سایر مقامات کشوری بابت سفر به این استان ابراز داشته و امیدواریم با 
همت مسووالنه و جهادی دستگاه  های ملی و استانی، برکات و دستاوردهای 
آن موجب گشایش افق  های نو برای تحول، پیشرفت و بهبود شرایط زندگی 

مردم انقالبی و همیشه در صحنه این خطه شود.
در این پیام  از تالش های بی دریغ دست اندرکاران این سفر بویژه علما، اعضای 
ُخبرگان، اعضای شورای تامین، نمایندگان مجلس، نیروهای نظامی و 
انتظامی، ائمه جمعه، دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه و نیز آحاد مردم 
والیتمدار استان بخصوص کشاورزاِن زحمتکش که با بصیرت مثال زدنی 
خود، صحنه  هایی شکوهمند از فرهنگ، عزت، صبوری و والیتمداری را در 
مقابل کارگزاران نظام به نمایش گذاشتند نیز قدردانی شده است.رییس 
جمهور و برخی از اعضای دولت روز پنجشنبه ۲۶ خرداد در بیست و پنجمین 

سفر استانی خود به استان اصفهان سفر کردند. 

بابت سفر به استان

استاندار و امام 
جمعه اصفهان 

از رییس جمهور 
قدردانی کردند



امام جمعه کاشان:

جواب ایران به بدعهدی طرف غربی در مورد برجام مقتدرانه بود
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وزیر فرهنگ و ارشلاد اسلامی گفت: 
بلرای مجتملع فرهنگی هنری شلهید 
ملدرس در شلهرضا دو میلیلارد تومان 
اعتبلارات فرهنگلی هنلری اختصاص 

خواهلد یافت.
بله گلزارش خبرنلگار مهلر، محملد 
مهدی اسلماعیلی در جلسله شلورای 
داشلت:  اظهلار  شهرسلتان،  اداری 
بله عنلوان نماینلده رئیلس جمهلور 
بلا  ابتلدای صبلح  از  حاضلر شلدیم، 
رازی  شلهرک  در  صنعلت  مدیلران 
در  و  کلردم  گفت وگلو  شلهرضا 
جریلان مشلکات آن ها قلرار گرفتم، 
همچنیلن بلا اقشلار مختللف گروه ها 
از جملله کشلاورزان و اصنلاف دیلدار 

کلردم.
وی بلا بیلان اینکه جلاده ترانزیتی که 
شلهرضا را در محور شلمال به جنوب 
کشلور قلرار داده اسلت دارای اهمیت 
وجلود  بله  توجله  بلا  افلزود:  اسلت، 
ایسلتگاه شلهید اماملی در شلهرضا و 
کشلف سلاالنه کاالی قاچلاق و مواد 
بازرسلی،  و  ایسلت  ایلن  در  مخلدر 
تجهیلزات  و  نظارتلی  سیسلتم های 
پلیلس بایلد در ایلن ایسلتگاه تقویت 

. د شو
وزیلر فرهنلگ و ارشلاد اسلامی بلا 
پیگیلری ۶ خطله شلدن  بلر  تأکیلد 
محلور شلهرضا بله اصفهلان، بیلان 
کرد: مشلکات صنایلع را در صندوق 
توسلعه مللی حتملاً پیگیلری خواهلم 
کلرد، بعضلی از مشلکات نیلاز بله 
مصوبله در دوللت دارد و برخلی دیگر 
را هلم از وزرای دوللت مطالبه خواهم 

. د کر
ویلژه  منطقله  کلرد:  تصریلح  وی 
اقتصادی در دسلتور کار شلورای عالی 
اولیلن  در  و  دارد  قلرار  آزاد  مناطلق 
رسلید،  خواهلد  تصویلب  بله  جلسله 
در شلهرضا راه انلدازی منطقله ویلژه 
اقتصلادی اتفلاق بزرگلی اسلت کله 
فضلای اقتصادی را شلکوفاتر می کند، 
خیللی از مناطلق بله دنبلال اخلذ این 
مجلوز بودند املا مجوز آن داده نشلد.

اسلماعیلی بلا بیلان اینکله مهم ترین 
اماملزاده  شلهرضا  فرهنگلی  مزیلت 
شلاهرضا اسلت و بایلد حتملاً بله آن 
توجله شلود ادامله داد: از زمانلی کله 
در اصفهلان بلودم بحلث ایلن خیمله 
مطلرح بود و متأسلفانه پیگیری انجام 
پیگیلری  اوقلاف  سلازمان  از  نشلد، 
می کنلم تلا بافاصلله بلا هملکاری 
اسلتان و شهرسلتان ایلن کار انجلام 
شلود و ملکان خوبلی بلرای کارهلای 

فرهنگلی فراهلم شلود.
وی بلا اشلاره بله اینکله امامزاده هلا 
بیلان  قطب هلای فرهنگلی هسلتند، 
نهضلت  سلیزدهم  دوللت  در  کلرد: 
بازگشلت بله مسلاجد را بله عنلوان 
فرهنگلی  حلوزه  محلوری  شلعار 
انتخلاب کرده ایلم؛ برنامله وسلیعی را 
شلروع کرده ایلم و در همله اسلتان ها 

می کنیلم. دنبلال  را  شلعار  ایلن 
اسلامی  ارشلاد  و  فرهنلگ  وزیلر 
تصریلح کرد: زمانی که در اسلتانداری 
اصفهلان بلودم بلرای مقبلره عامله 
مجلسلی یلک میلیارد تومان در سلال 
۹۰ بلرای ایجلاد دارالحدیلث هزینله 
اماکلن  آبادانلی  و  توسلعه  کردیلم؛ 
دینلی و مذهبلی جلزو وظایلف اصلی 

اسلت. ما 
وی اظهلار داشلت: شلهرضا مفتخلر 
بله زادگاه شلهید هملت اسلت، ایلن 
شلهید از سلتارگان بی بدیل در کشلور 
اسلت و بایلد جایلگاه شلهید هملت 
بایلد  زمان هلا  چقلدر  شلود،  تقویلت 
تلا  شلود  علوض  نسلل ها  و  بگلذرد 
یلک شلهید هملت دیگلری در تاریخ 
ایلران اسلامی بدرخشلد و بایلد قدر 
ایلن نعملت را بلا ترویج سلیره شلهدا 

ارج نهیلم.
بلرای  داشلت:  اظهلار  اسلماعیلی 
شلهید  هنلری  فرهنگلی  مجتملع 
ملدرس دو میلیارد توملان از اعتبارات 

دادیلم. اختصلاص  فرهنگلی 
الزم بله ذکلر اسلت، در پایلان ایلن 
جلسله از پلدر شلهید شلاهچراغی از 
شلهدای تازه تفحص شلده، از سلوی 

وزیلر ارشلاد تقدیلر بله عملل آمد.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در شهرضا خبر داد؛

 تخصیص ۲ میلیارد تومان
 اعتبار فرهنگی برای مجتمع

شهید مدرس

گزارش روز
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رئیلس سلازمان تبلیغلات اسلامی شلهرضا گفلت: 
سلازمان تبلیغلات اسلامی شلهرضا جهلت تحقلق 
بیانیله گام دوم انقلاب در حلال انجلام وظیفله و 
فعالیلت اسلت. حجت االسلام و المسللمین محمد 
حسلن رهایلی در گفت وگو بلا خبرنگار مهر با اشلاره 
به تأسلیس سلازمان تبلیغات اسلامی، اظهار داشت: 
بعلد از پیلروزی انقاب بلرای هماهنگی فعالیت های 
دینلی در سلطح کشلور کله در اول تیلر ملاه سلال 
۱۳۶۰ یلک نهلادی منسلجم، مسلتقل و همچنلان 
وابسلته بله والیلت فقیه تحت عنلوان نهاد شلورای 

عاللی تبلیغات اسلامی تأسلیس شلد. 
وی افلزود: ایلن سلازمان بلرای پرداختلن بله املر 

تبلیغلات دینلی بله فرملان املام خمینلی )ره( جهت 
سلازماندهی، هدایلت نیروهای مؤمن و تشلکل های 
مردملی مانند انجمن های اسلامی و هئیات مذهبی 

تشلکیل شد.
رئیس سلازمان تبلیغات اسلامی شلهرضا با توجه به 
دیگلر وظایف سلازمان، بیلان کرد: همچنین سلازما 
تبلیغلات اسلامی به منظور احیلا و اشلاعه معارف و 
فرهنلگ تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی، مقابله با 
تبلیغلات و تهاجلم فرهنگی دشلمنان، رفلع نیازهای 
فرهنگلی طبقات جامعله الخصوص جوانان بخشلی 

از وظایف سلازمان تبلیغات اسلت.
وی گفلت: ایلن نهلاد از متن انقاب متولد شلد و در 

طلول زمان های مختلف بر اسلاس اقتضائاتی که در 
زمان هلا و مناسلبت هایی مختللف در این چند سلاله 

انقلاب پیلش آمد این نهلاد انجام وظیفله کرد.
رهایلی بلا اشلاره بله تغییلر نلام ایلن نهلاد در سلال 
۱۳۶۸، بیلان داشلت: در سلال ۱۳۶۰ تحلت عنلوان 
نهلاد شلورای عاللی تبلیغات اسلامی بود املا در ۱۴ 
فروردیلن ماه ۱۳۶۸ به به سلازمان تبلیغات اسلامی 

تغییر نلام داد.
چهـار  اسـالمی  تبلیغـات  سـازمان   •

دارد کلـی  مأموریـت 
وی بلا اشلاره بله مأموریت هلای سلازمان تبلیغلات 
اسلامی، گفلت: سلازمان تبلیغلات چهلار مأموریت 
ایلن  آنکله  مجموعله  زیلر  برنامله  ده هلا  و  کللی 
قرآنلی  فعالیت هلای  بخلش  شلامل  مأموریت هلا 
سلازمان تبلیغلات اسلامی، حمایت نلرم افلزاری از 
مسلاجد و ائمله جماعلات و فعالیت هلای فرهنگلی، 

اعلزام ُمبللغ در مناسلبت های مختللف اسلت.
رئیس سلازمان تبلیغات شلهرضا با توجله به فعالیت 
محلوری چهلارم، افلزود: فعالیت چهارم سلازماندهی 
تشلکل های دینلی کله از مهم تریلن آن هلا هئیلات 
مذهبلی، مداحلان اهل بیلت و انجمن های اسلامی 

است.
گذشلته  سلال  سله  اللی  دو  در  کلرد:  بیلان  وی 
مأموریت هلای دیگلری هلم در ذیل ادامله آن چهار 

فعالیلت اصلی اضافه شلد از جمله نهضت پیشلرفت 
بانلوان کله تشلکیل شلد بلا هلدف هویت بخشلی 
بانلوان و نقلش جایگاه زنلان در جامعه امروز، شلکل 
گیلری الگلوی اسلامی و ایرانی چرا کله بانوان هم 

نقلش مهملی در پیلروزی انقلاب ایفلا کردند.
رهایلی بلا توجه به طرح دیگر اجرا شلده در شلهرضا 
بله نلام حلرف آورد، اظهلار کلرد: این طلرح با هدف 
ترویلج و توسلعه فعالیت هلا و برنامه هلای فرهنگلی 
بانوان در تمامی سلنین و مشلاغل جهت اسلتفاده از 
ظرفیلت فضلای مجازی اجرا شلد کله ویدئوهایی با 
موضوعلات مختللف از طریلق شلبکه های اجتماعی 
منتشلر می شلد که سلپس با توجه به محتلوا و تأثیر 

داوری می شلد. گذاری 
وی باتوجله بله دیگر برنامه اجرا شلده در شهرسلتان 
شلهرضا، گفلت: در ایام محرم طرحی بلا عنوان قیام 
کربلا جهت تربیت نسلل حسلینی پیگیلری و اجرا 

. می شد
• اعطـای مـدرک تخصصـی بـه حافظان 
قـرآن توسـط سـازمان تبلیغات شـهرضا

رئیس سلازمان تبلیغات شلهرضا افلزود: فعالیت های 
دیگلر سلازمان اعطای مدرک تخصصلی حفظ قرآن 
کریلم کله بلا ملدرک تخصصلی حفلظ در سلطح 
کشلوری بلا هماهنگلی وزارت عللوم سلال ها اسلت 
کله اجرا می شلود، ملدرک کارشناسلی، کارشناسلی 

ارشلد و دکتلرا بله حافظان قلرآن طبق یلک روندی 
در سلازمان تبلیغلات اسلامی شلهرضا هلر سلاله 

برگلزار می شلود.
وی بیلان کلرد: در سلال جلاری انتخابلات شلورای 
هیلأت محتلرم مذهبی دوره ششلم را در شهرسلتان 
داشلتیم همچنین فعالیت بسلیار عالی دو دبیرسلتان 
معارف اسلامی صلدرا دخترانه و پسلرانه کله حدود 
۱۳ سلاله که در شلهرضا تأسلیس شلده با نمودهای 

بسلیار خوبلی که دانلش آموزان داشلتند.
رهایلی بلا اشلاره به مسلابقات ملاه مبلارک رمضان 
در شلهرضا، گفلت: مسلابقات ملاه رمضان بلا عنوان 
نلوای ملکلوت بلرای کارمنلد ادارات شهرسلتان در 
سله سلطح روخوانلی، ترتیلل و تحقیق قلرآن کریم 

همچنیلن طلرح بلا قلرآن در خانه برگزار شلد
وی بیلان داشلت: امسلال بلا توجله بله رهنمودهای 
مقلام معظلم رهبلری در رابطله بلا نوجلوان و قرآن 
یلک جلسله تخصصلی جزخوانلی و قرائلت قلرآن 
کریلم در ملاه مبلارک رمضلان ویلژه نوجلوان در 

مسلجد صلدری نیلز برگلزار شلد.
رئیلس سلازمان تبلیغلات اسلامی شلهرضا عنلوان 
کلرد: بلا توجه بله تأکیدی کله مقام معظلم رهبری 
در بحلث جهلاد تبییلن دارند هلم اکنون در شلهرضا 
بلا جدیلت در حلال پیگیری اسلت که جهلت مبارزه 

بلا جنگ رسلانه ای دشلمن در حلال فعالیت اسلت.

گزارش روز

رئیس سازمان تبلیغات شهرضا خبرداد؛

تحقق بیانیه گام دوم انقالب محور فعالیت سازمان تبلیغات شهرستان

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: تصویر رایج از اصفهان منطقه ای 
برخوردار از انواع نعمات بود، اما االن دیگر این گونه نبوده و حال این روزهای استان 
اصفهان خوب نیست. رئیس جمهور و هیئت دولت در بیست و پنجمین سفر استانی 

به اصفهان سفر کردند.
کاروان دولت پس از بازدید از شهرستان ها و مناطق مختلف استان و بررسی مسائل 

و مشکات در جلسه شورای اداری استان حاضر شدند.
حجت االسام سید ناصر موسوی الرگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
در این جلسه اظهار داشت: زمانی اصفهان را با زاینده رود پرآب، شغل های بی شمار، 

صنایع پویا و گردشگری شناخته می شد و تصویر رایج از اصفهان برخوردار از انواع 
نعمات بود، اما االن دیگر این گونه نبوده و حال این روزهای استان اصفهان خوب 

نیست.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری در استان صنعتی، گردشگری اصفهان از متوسط کشوری 
باالتر است؛ کشاورزی استان نیمه تعطیل شده و مشکات گرد و خاک، خشکسالی، 
انتقال آب زاینده رود به سایر حوزه های آبی و تبدیل زاینده رود به یک کانال فصلی، 
دست به دست هم داده و یکی از استان های مهم کشور را در معرض انواع مشکات 

قرار داده است.

• اصفهان ۵۰۰ کیلومتر راه خاکی دارد
حسین محمدصالحی، نماینده مردم فریدون شهر، چادگان و بوئین و میاندشت در 
مجلس شورای اسامی گفت: استان اصفهان نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر راه خاکی و 
روستایی در فریدن، خور و بیابانک و سمیرم وجود دارد که تأمین نفت، آرد، مسکن 
و وسایل درمان مردم را با هزینه های بسیار مواجه کرده است. وی افزود: بسیاری از 
طرح های بیمارستانی و ورزشی با پیشرفت باالی ۵۰ درصد باتکلیف مانده است؛ ۵۰ 
روستای فریدون شهر و بسیاری از مناطق خور و بیابانک در غرب و شرق استان از 
نعمت گاز طبیعی محروم هستند و تأمین نفت و کپسول گاز امان مردم را بریده است.

رئیس مجمع 
 نمایندگان

استان اصفهان:

 حال اصفهان
خوب نیست

امام جمعه کاشان گفت: جواب ایران به بدعهدی طرف غربی 
در مورد برجام مقتدرانه و ناشی از عزت ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسام والمسلمین سیدسعید 
حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان، با اشاره 
از مهمترین حربه های دشمن در قبال مردم  اینکه یکی  به 
ایران ناامید کردن مردم است، اظهار داشت: متأسفانه در داخل 
کشور هم عده ای همراه با صدای دشمنان می شوند و به این 

ناامیدی ها دامن می زنند.
وی با بیان اینکه دولت تمام تاش خود را برای ما مشکات 
و معضات مردم انجام می دهد، ابراز داشت: رئیس جمهور و 
اعضای هیئت دولت در سفرهای استانی مشکات را از نزدیک 

مشاهده و درصدد رفع آنها هستند.
نماینده ولی فقیه در منطقه کاشان با اشاره به سالروز تشکیل 
جهاد سازندگی تصریح کرد: خوشبختانه با تصمیم وزیر جهاد 
کشاورزی قرار است معاونتی با این عنوان در وزارت مجدد 

شکل بگیرد که این موضوع قابل تحسین است.
وی با بیان اینکه عزت و افتخارآفرینی کنونی نظام مقدس 

و  قدرت  از  ناشی  دنیا  کنونی  شرایط  در  اسامی  جمهوری 
اقتدار ایران است، خاطرنشان کرد: دنیا بداند رفتار با ایران باید 

محترمانه باشد.
حجت االسام حسینی با اشاره به بدعهدی و پیمان شکنی های 
در  ایران  پاسخ  گفت:  برجام  قضیه  در  غربی  طرف  مکرر 
جمع آوری دوربین های اضافه مقتدرانه و ناشی از عزت و اقتدار 

ایران بود.
غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد

وی با بیان اینکه ایران غنی سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد را در 
صورت بدعهدی و پیمان شکنی های مکرر طرف غربی بدون 
هراس و با قدرت ادامه می دهد، تاکید کرد: خوشبختانه تیم 
مذاکره کننده ایران هم عزت مندانه و با پشتوانه مردمی از منافع 

ایران دفاع می کنند.
امام جمعه کاشان با اشاره به سفر رئیس جمهور ونزوئا به ایران 
و برخورد متواضعانه در برابر رهبر معظم انقاب خاطرنشان 
کرد: فرهنگ مقاومت و ایستادگی در مقابل ظالم از ایران به 

کشورهای قاره آمریکا هم نفوذ کرده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سیاست های بودجه ای 
نیازمند یک شتاب جهادی هستیم و دولت توانسته تا حد 

زیادی تورم را و نرخ ارز را کنترل کند.
سید احسان خاندوزی، در جلسه شورای اداری شهرستان 
مردم  به حق  مطالبه  امیدوارم  اینکه  بیان  با  خوانسار، 
استان برآورده شود، اظهار کرد: در سیاست های بودجه ای 
نیازمند یک شتاب جهادی هستیم، البته دولت سیزدهم تا 
حدودی سرعت تورم را کاهش داده و امروز شاهد ثبات 

خوبی در بازار ارز و دیگر بازارهای سرمایه ای هستیم.
وی با تأکید بر عزم دولت برای رفع برخی مشکات 
شهرستان خوانسار، ادامه داد: کشور در وضعیت نابسامان 
اقتصادی به سر می برد، بسیاری از اصاحات باید در 
سال های گذشته انجام می شد، امروز کشور در وضعیت 

انباشت بسیاری از اقداماِت هنوز انجام نشده قرار دارد.

اعتقاد  با  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  ایسنا،  به گزارش 
به اینکه در محصوالت و کاالهای اساسی وابسته به 
واردات، آسیب پذیر و شکننده هستیم، تصریح کرد: در 
حوزه سیاست های بانکی، بودجه و مالیاتی باید همت 
جدی، تاش جهادی و حرکت شتابان شکل بگیرد که 
امیدوارم بتوانیم با برنامه ریزی، مشکات به وجود آمده 

را حل کنیم.
وی توضیح داد: دولت در شش ماه ابتدایی فعالیت خود 
تاش بسیاری را به صورت متمرکز و با هدف کنترل و 
ثبات اقتصادی انجام داد و تاش کرد تا از تورمی که 
از تابستان سال گذشته ایجاد شده بود، بکاهد و تا حد 
زیادی آن را کاهش دهد. امروز ثبات ایجاد شده در حوزه 
البته برخی تکالیف  ارز و اقتصاد کان مناسب است، 
با سیاست  باید  دارد که  بودجه ۱۴۰۱ وجود  قانون  در 

اصاحی جبران شوند.
خاندوزی با بیان اینکه اجرای اصاحات اقتصادی در 
نوسان  و  بازارهای جهانی  در  قیمت  افزایش  با  کشور 
در بازارهای بین المللی هم زمان شد، گفت: بسیاری از 
کشورها درگیر افزایش قیمت مسکن و انرژی هستند 
که همین مسئله افزایش قیمت مواد اولیه در بسیاری 
از صنایع را به همراه داشته است. زمانی که قیمت مواد 
اولیه افزایش می یابد، بسیاری از کاالها نیز به تبع آن 

دچار افزایش قیمت می شوند.
خاندوزی اضافه کرد: مردم نگران افزایش قیمت ها و 
بی ثباتی در بازار هستند که امیدواریم با سیاست جبرانی 
معیشتی که با دستور رئیس جمهور ایجاد شد، مشکات 
ایجاد شده حل شود، اما نهایت تاش ما بازگشت کشور 

به شرایط ثبات اقتصادی است.

مسعود خاتمی، نماینده مردم گلپایگان، خوانسار در 
اداری  شورای  جلسه  در  اسامی  شورای  مجلس 
در  زیادی  مشکات  داشت:  اظهار  اصفهان  استان 
موضوعاتی  مردم  دارد،  وجود  شهرستان  و  استان 
بیماری  خسارات  و  تحریم ها  خشکسالی،  همچون 
کرونا و بحران غذایی دنیا را درک می کنند و از دولت 

تقاضای رفع این مشکات را ندارند.
وی بزرگترین مشکل استان اصفهان را مسئله آب 
عنوان کرد و افزود: این مشکل عاوه بر شهرستان 
زیرا  دارد،  وجود  نیز  شهرستان ها  سایر  در  اصفهان 
از حقابه ها کامًا  اخیر، هیچ یک  در طول ۱۰ سال 

درخواست  رو  این  از  است  نشده  داده  تخصیص 
می شود رئیس جمهور به این مسئله رسیدگی کند.

نماینده مردم گلپایگان، خوانسار در مجلس شورای 
اسامی تصریح کرد: حاکمیت باید برای مسئله آب 
تدبیر الزم را بیندیشد و منابع آن را به طور عادالنه 
برای همه استان ها توزیع کند تا با وجود خشکسالی، 
آب به همه شهرستان ها به طور عادالنه اختصاص 

یابد.
در سطح  باید  آب  مساله  اینکه  بر  تاکید  با  خاتمی 
حاکمیت رفع شود، گفت: هیئت دولت باید این مشکل 

را با برقراری عدالت برطرف کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

سیاست های بودجه ای نیازمند یک شتاب جهادی است
نماینده مردم گلپایگان، خوانسار در مجلس:

منابع آبی عادالنه تقسیم شود

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان گفت: حدود ۵۵۰ هکتار از مساحت 
اردستان را که بیش از ۴۵ درصد کل شهرستان می شود بیابان تشکیل داده 
است و میزان اعتبارات حوزه بیابان زدایی متناسب حجم فعالیت و برنامه ها 
 ۲۷ همه ساله  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  خداپرستان  مجید  نیست. 
خردادماه مصادف است با روز جهانی مبارزه بیابان زدایی که هدف سازمان ملل 
متحد از نام گذاری این روز، توجه هرچه بیشتر عموم مردم به معضل گسترش 
فزاینده بیابان زایی در سراسر جهان است. وی با اشاره به وضعیت بارش ها و 
خشکسالی هایی که مناطق گرم و خشک با آن مواجه هستند، افزود: بیشترین 
شعار و عملکرد منابع طبیعی مشارکت مردمی است. اداره منابع طبیعی هیچ گاه 

به تنهایی نمی تواند اقدام به بیابان زدایی کند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان با بیان اینکه حدود ۵۵۰ هکتار 
از مساحت اردستان را که حدود ۴۵ درصد از کل شهرستان می شود، بیابان 
تشکیل داده است، تصریح کرد: میزان اعتبارات حوزه بیابان زدایی متناسب 
حجم فعالیت و برنامه ها نیست و نیازمند مشارکت مردم و سایر دستگاه های 
مختلف هستیم. خداپرستان گفت: وسعت شهرستان اردستان حدود ۱ میلیون 
و ۲۰۰ هزار هکتار است که از این مقدار حدود ۱۰۰ هزار هکتار آن جنگل های 
دست کاشت تاغ است که به صورت یک کمربند از شرق به غرب شهرستان 
کشیده شده است. رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان با بیان اینکه 
یکی از دالیلی که در سال های گذشته باعث شده جنگل های تاغ احداث 
شود وجود ریزگردها و شن های روان موجود در مناطق شهرستان بوده است، 
ادامه داد: با توجه به مطالعاتی که انجام شده شهرستان اردستان از نظر بیابانی 
بین کانون ۲ و ۳ قرار دارد و هنوز وضعیت قرمز بیابانی ندارد. این شهرستان 

خوشبختانه از وضعیت قرمز بیابانی عبور کرده و ریزگردهایی که گاهی مواقع 
آنها را مشاهده می کنیم منشأ خارجی دارد.

• اجرای ۴ طرح بیابان زدایی در اردستان
وی با اشاره به اقداماتی که این اداره در راستای بیابان زدایی انجام داده است، 
گفت: با توجه به وضعیت آب و هوایی که در شهرستان اردستان وجود دارد 
هرساله با کمبود بارندگی و خشکسالی و همچنین کاهش سفره های زیرزمینی 
مواجه هستیم که تداوم این وضعیت شهرستان را با چالش جدی روبرو خواهد 
کرد. خداپرستان با بیان اینکه اداره منابع طبیعی از سال ۱۳۹۷ تاکنون با توجه 
به منابع مالی استانی و ملی که در اختیار داشته بیش از ۴ پروژه بیابان زدایی 
شاخص را عملیاتی کرده است، افزود: پروژه ۳۰ هکتاری بادشکن زنده شمال 
موغار با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیون تومان، پروژه ذخیره نزوالت سله موغار به 
مساحت ۴۰۰ هکتار و اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان، پروژه بذرپاشی به مساحت 
۱۰۰ هکتار سله موغار با اعتبار ۲۰ میلیون، پروژه حفاظت از تاغ زار به مساحت 
۲ هزار هکتار شامل مبارزه با موش و ملخ کوهان دار با اعتبار ۳۶۰ میلیون 

تومان از مهم ترین اقدامات منابع طبیعی در راستای بیابان زدایی بوده است.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان با اشاره به قاچاق چوب درختان 
تاغ در این شهرستان، گفت: قطع درختان تاغ در مناطق مختلف شهرستان 
موجب پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیر می شود و ادامه این روند موجب روان 
شدن شن ها و هجوم آنها به سوی مناطق مسکونی می شود. هرساله بخش 
عظیمی از تاغ زارهای این شهرستان توسط قاچاقچیان چوب از بین می رود که 
در این راستا سال گذشته، ۸ پرونده تشکیل تخلف چوب تشکیل و به دستگاه 

قضایی ارسال شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی اردستان:

۴۵ درصد اردستان، بیابان است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: شهرستان دهاقان در حوزه 
فرهنگ و هنر جایگاه ویژه ای دارد و حتماً اعتبارات ویژه ای در 

بحث تخصیص کاغذ دولتی مورد نیاز ارائه خواهد شد.
به گزارش صاحب نیوز؛ محمدمهدی اسماعیلی در جمع مردم و 
مسئوالن دهاقان افزود: ما به ضعف ها، مشکات و نارسایی ها 
واقف هستیم و اگر نقصی هم وجود داشت در جریان بازدیدهای 
فشرده و در گفت وگو با صاحبان صنایع، تولیدی ها، کشاورزان، 

دامداران، اصحاب فرهنگ و هنر از مسائل موجود آگاه شدیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی تأکید کرد: شهرستان دهاقان در 
حوزه فرهنگ و هنر جایگاه ویژه ای دارد و حتماً اعتبارات ویژه ای 

در بحث تخصیص کاغذ دولتی مورد نیاز ارائه خواهد شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: حین سفر به شهرستان های شهرضا 
و دهاقان با مسائلی روبرو شدیم که آمدن نماینده دولت به 
دهاقان و شهرضا به حق بوده است و برخی مسائل از فردا 

پیگیری خواهد شد.
وی اضافه کرد: ادامه یافتن تخصیص ارز ترجیحی ممکن نبود، 
زیرا این مسئله تاکنون موجب فساد و ایجاد تبعیض شده بود و 

به همین دالیل دولت این تصمیم گیری دشوار را انجام داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: مردم به آقای رئیس جمهور 
رأی دادند تا تصمیم های مهم و مناسب آینده کشور بگیرد، 
بنابراین ممکن است در کوتاه مدت، یک تصمیم ضعف ها یا 
ابهاماتی داشته باشد، اما اگر چنین تصمیماتی گرفته نمی شد، 

مسائل و مشکات به این راحتی حل نمی شد و بهبود نمی یافت.
و  مسائل  که  است  آمده  دولت  اینکه  به  اشاره  با  اسماعیلی 
مشکات مردم را مرتفع سازد، افزود: اگر مسائل حل شدنی 
نبود، شخصیتی مانند رئیس جمهور و وزرای کنونی به حضور 
در این عرصه مصمم نبودند. رئیس جمهور رئیس قوه قضائیه 
بود و با دفتر ریاست جمهوری فاصله بسیاری نداشت، اما برطرف 
کردن مسائل و مشکات را جزو تکالیف الهی خود می دانست 
زیرا جایگاه برایشان مهم نبود و این مهم جز عشق به مردم و 

تکلیف الهی چیز دیگری نبود.
که  می کند  مشخص  مسائل  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
آمده  میدان  به  مشکات  و  مسائل  حل  برای  رئیس جمهور 
است؛ به طور مثال رئیس بانک مرکزی در جلسه دولت میزان 
پیشرفت و رشد اقتصادی کشور را در سه ماهه چهارم سال 
گذشته ۵.۷ درصد بیان کرد، در حالی که در دوره مشابه سال 

گذشته، منفی بود، میزان درآمدهای نفتی هم همینطور.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی تأکید کرد: مشکات مرتبط با 
حمایت خبرنگارها که برخی از افراد چندین سال در این زمینه 
کار می کنند و هیچ گونه بیمه ای تاکنون نداشتند، این موارد 
که در اختیار ما هست در اسرع وقت انجام می دهیم. برخی از 
مسائلی که ایثارگران و خانواده شهدا بیان کردند نیز مورد توجه 
قرار خواهد گرفت زیرا این عزیزان جانشان و سرمایه شان برای 

حفظ اقتدار ایران عزیز هزینه کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

شهرستان دهاقان در حوزه فرهنگ و هنر جایگاه ویژه ای دارد
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During a meeting between 
Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO) Head Alireza 
Peyman-Pak and Adviser to 
the President of the Russian 
Federation Anton Kobyakov in 
Saint Petersburg on Thursday, 
the two sides stressed the need 
to expand economic relations 
between the two countries, the 
TPO portal reported.
Cooperation in the fields such 
as automotive, shipping, 
shipbuilding, activation of the 
North-South Corridor, bank-
ing cooperation and forex 
exchange, as well as joint pro-
duction between the mother 

industries of the two countries 
were among the topics dis-
cussed in this meeting.
Peyman-Pak also stressed 
Iran’s readiness to conclude 
long-term contracts in the 
field of fruits and vegetables 
with the cooperation of the 
Iran-Russia Chamber of Com-
merce to stabilize and expand 
the volume of exports.
Kobyakov, for his part, wel-
comed the proposal of the TPO 
head to hold joint exhibitions 
between Iranian and Russian 
companies and said that the 
Russian car industry is ready 
to cooperate with Iran.

“And Iran could be our trad-
ing partner in a market where, 
according to the Wall Street 
Journal, the Western compa-
nies have left the $100 billion 
market”, he underlined.
MOU signed to set up an 
Iran-Russia trade center
During the trip of Peyman-Pak 
to Russia to attend the 25th 
Saint Petersburg Internation-
al Economic Forum (SPIEF), 
running from June 15 to 18, a 
memorandum of understand-
ing (MOU) to establish an 
Iran-Russia trade center, under 
the title Nova-Pars, with its 
headquarters in St. Petersburg 

and Tehran, was also inked be-
tween the two countries.
The signing ceremony was 
participated by a number of 
official from the two sides in-
cluding Peyman-Pak and Ira-
nian Ambassador to Russia 
Kazem Jalali.
With the establishment of this 
center, development of mutual 
trade between Iran and Russia 
in the fields of supply of oil and 
gas equipment, transportation 
engineering products, machine 
manufacturing, shipbuilding, 
electronic equipment, design 
and construction of energy fa-
cilities, establishment of sup-
plied equipment repair base, 
agriculture, food industry, 
pharmacy and construction are 
on the agenda.
Preliminary agreement for 
joint ship building
During the visit of the TPO 
head to Russia, the two sides 
also reached a preliminary 
agreement for the joint build-
ing of ship between Iran and a 
Russian company.
This agreement was made in 
order to start joint cooperation 
to establish the North-South 
Corridor and transportation in 
the Caspian Sea.
Based on the agreement, the 
Russian side undertakes to as-
sist the Iranian side in the joint 
building of the ship and supply 
the ships needed by the Islam-
ic Republic as well.
The two sides also agreed on 
the production of main ship 
parts in Iran and shipping them 
to Russia.

On May 25, Director General 
of the Russian Export Center 
Veronika Nikishina met with 
the TPO head and stressed 
the need for the development 
of economic relations and the 
elimination of intermediaries in 
trade exchanges.
The two sides agreed on pre-
paring a roadmap for joint 
cooperation and removing 
customs barriers, amending 
customs regulations, estab-
lishing joint ventures, and 
boosting financial and banking 
exchanges and interactions 
in order to develop trade ex-
changes between Iran and 
Russia.

In this meeting, Peyman-Pak 
underlined the need to provide 
a clear and online mechanism 
to introduce companies and 
businessmen of the two coun-
tries to each other.

He also pointed to the ex-
change of specialized trade 
delegations and holding joint 
exhibitions as measures to fur-
ther promote trade exchanges 
and added: “After the estab-
lishment of the Russian trade 
office in Iran, Iran seeks to ex-
pand its trade offices in Russia 
as well.”
Peyman-Pak also mentioned 
the Iranian government’s trade 
policies based on barter trade, 
saying: “Since we currently 
have about five billion dollars 
of barter trade with China, we 
intend to implement this mech-
anism with Russia as well.”

Tehran, Moscow stress expansion of economic ties

Iran won’t distance 
itself from re-
sult-oriented talks, 
FM says

In a tweet posted on Friday, 
Iran’s top diplomat Hossein 
Amir Abdollahian stressed that 
Tehran will “never” hesitate to 
neutralize sanctions, howev-
er, the foreign minister noted 
that Iran will not distance itself 
from “result-oriented” talks in 
Vienna.
“Iran won’t distance itself from 
result-oriented talks. Abiding 
by Majlis law, we continue talks 
& call on US to be realistic & 
abandon sanctions lunacy; & 
on IAEA to focus on technical 
duties instead of adopting po-
liticized approach. We NEVER 
hesitate to neutralize sanc-
tions,” Amir Abdollahian wrote, 
inviting the U.S. to distance it-
self from sanctionomania. 
Despite being engaged in ne-
gotiations intended to remove 
the unilateral U.S. sanctions in 
Vienna, the United States has 
slapped more sanctions on 
Iran.
The United States Treasury on 
Thursday imposed additional 
sanctions on companies based 
in Iran, China, and the UAE for 
enabling the export of Iran’s 
petrochemicals.
“This network helps effectuate 
international transactions and 
evade sanctions, supporting 
the sale of Iranian petrochem-
ical products to customers in 
the PRC and the rest of East 
Asia,” a statement released by 
the Treasury Department said.
In this regard, in a press re-
lease, the U.S. Secretary of 
State Anthony Blinken sent 
confusing messages as to the 
Biden administration wants the 
Vienna talks to be successful 
or not. 
“The Biden administration has 
been sincere and steadfast in 
pursuing a path of meaningful 
diplomacy to achieve a mutual 
return to full implementation 
of the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA),” the 
press release by Blinken said, 
adding, “Absent a deal, we will 
continue to use our sanctions 
authorities to limit exports of 
petroleum, petroleum products 
and petrochemical products 
from Iran.”

EU’s Borrell: Time 
to decide to return 
to JCPOA ‘is now’
Addressing the UN Security 
Council on Thursday, European 
Union foreign policy chief Jo-
sep Borrell said he is in “per-
manent contact” with all partis 
to the Vienna talks to resur-
rect the 2015 nuclear deal, 
officially known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
“I am in permanent contact 
with all the parties to try to 
arrange a return to the JCPOA 
and ensure its full implementa-
tion,” the EU’s chief diplomat 
pointed out.
Borrell added, “The basic ele-
ments and terms to do this are 
known and on the table. And 
the time for decision is now.”
Borrell made the remarks at the 
beginning of his speech, say-
ing “we are at a historical junc-
ture” in which the “multilateral 
system is under pressure like 
never before”.

Amir Abdollahian 
says U.S. pushed 
for IAEA resolution 
to get political con-
cession from Iran
Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian said on 
Thursday the U.S. pushed for 
a resolution against Iran at the 
IAEA Board of Governors in 
order to get political conces-
sions from Iran at the Vienna 
negotiating table.
Amir Abdollahian made the 
remarks in a phone conversa-
tion with his Iraqi counterpart 
Fuad Hussein. 
The resolution drafted by the 
U.S. and its three European 
allies (Britain, France and 
Germany) was adopted by the 
IAEA board on June 8.
The two foreign ministers also 
reviewed mutual and regional 
interests, as well as the Vien-
na talks intended to lift sanc-
tions on Iran.
Iran, the remaining members 
to the 2015 nuclear deal as 
well as the U.S. began talks 
in Vienna in April 2021 to 
revive the deal. However, the 
talks have stopped as the U.S. 
is refusing to take a political 
decision, most importantly re-
moving the name of the IRGC 
from foreign terrorist list and 
give assurances that the deal 
will not be broken again if it is 
restored. 
Amir Abdollahian said the ex-
change of messages between 
Iran and the U.S. are contin-
uing through the EU repre-
sentative, but that the White 
House suddenly released the 
idea of issuing a resolution at 
the International Atomic Ener-
gy Agency (IAEA) board to get 
“political concessions” at the 
negotiating table.
He said despite a political plan 
initiated by Iran to continue 
talks for a final agreement, 
the U.S. destructive behavior 
at the Board of Governors 
prompted Iran to increase 
its peaceful nuclear activity 
based on a ratification adopt-
ed by the Iranian Parliament.
Amir Abdollahian noted that 
while diplomacy is the best 
method to obtain a good, ro-
bust, and long-lasting deal, 
Iran’s response is appropriate 
in the face of aggressive con-
duct.
The foreign minister also un-
derlined that Iran views the 
last round of Tehran-Riyadh 
talks in Baghdad as positive.
He also emphasized the im-
portance of his Iraqi counter-
part’s recent visit to Tehran 
and the agreements reached 
to facilitate the pilgrimage of 
Iranians to Iraq during Arbae-
en rituals. Iran’s foreign min-
ister also expressed optimism 
that the process to reopening 
land border would be expedit-
ed.
Hussein, for his part, ex-
pressed pleasure with the 
ongoing negotiations between 
Iran and Saudi Arabia, stress-
ing that the Iraqi government 
is willing to facilitate dialogue 
until direct meetings between 
the two countries’ foreign 
ministers are held.
He also reiterated Iraq’s will-
ingness to follow through on 
commitments to restore land 
crossings for pilgrims, par-
ticularly during Arbaeen pro-
cessions.
The Iraqi foreign minister 
added that Iraq has always 
pushed the U.S. and Western 
sides to settle problems with 
Iran and lift sanctions on the 
Islamic Republic.

Iran’s gross domestic product (GDP) 
grew 4.3 percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20), according to the Statistical Center 
of Iran (SCI).
According to the SCI, the figure was 
3.5 percent excluding oil.
As reported by the center, based on the 
fixed prices in the Iranian year 1390 
(ended on March 19, 2012), the coun-
try’s GDP stood at 7.569 quadrillion 
rials (about $27.725 billion) including 
the oil sector, and at 6.511 quadrillion 
rials (about $23.849 billion) excluding 
the oil sector in the past year, while 
the figures were 7.254 quadrillion ri-
als (about $26.571 billion) and 6.289 
quadrillion rials (about $23.036 bil-
lion), respectively, in 1399.
The SCI said that the agriculture sec-
tor experienced a negative growth of 
3.7 percent, while the industries and 
mines sector grew six percent, and the 
services sector’s growth stood at 4.5 
percent in the previous year.

According to the World Bank’s Glob-
al Economic Prospects (GEP) report 
released on June 7, Iranian economy 
is projected to grow by 3.7 percent in 
2022, while the average global eco-
nomic growth is seen at 2.9 percent in 
the said year.
“Output in the Islamic Republic of Iran 
is expected to grow by 3.7 percent in 
2022, boosted by the waning of the 
pandemic and higher oil prices,” the 
bank said in the report.
The World Bank slashed its global 
growth forecast and warned that many 
countries could fall into recession as 
the economy slips into a period of 
stagflation reminiscent of the 1970s.
Global economic expansion is expect-
ed to drop to 2.9 percent this year from 
5.7 percent in 2021 and 1.2 percent-
age points lower than the 4.1 percent 
predicted in January, the Washing-
ton-based bank said in the GEP report.
Back in April, in a report on Iran’s 
economy, the bank had revised up 

its forecast for Iran’s gross domestic 
product (GDP) growth in 2022, expect-
ing the country’s economy to grow 3.7 
percent this year.
The entity had previously estimated 
the Islamic Republic’s GDP growth at 
2.4 percent for 2022, in the GEP report 
released in January.
“Iran’s economy continues its gradu-
al recovery that started in mid-2020, 
driven by the oil sector and services. 
However, water and energy shortages 
led to a contraction of the agriculture 
and industry sectors,” the recent re-
port said.
A recovery in Iran’s oil and service sec-
tors (11.7 and 6.5 percent growth, re-
spectively) – following a return of glob-
al and domestic activity after the start 
of the pandemic – led to a five percent 
year on year growth in late 2021-early 
2022, the bank said.
However, the agriculture sector con-
tracted by 2.1 percent due to drought 
and energy blackouts. On the demand 

side, a 3.4 percent expansion in con-
sumption drove GDP growth as ac-
tivity returned closer to pre-pandemic 
levels. Imports growth (25.5 percent) 
outweighed the pick-up in exports (5.4 
percent), and investment also declined 
(5.2 percent).
The bank puts Iran’s economic growth 
at 4.1 percent in 2021 and about 3.4 
percent in 2020.
World Bank which had estimated Iran’s 
inflation rate at 40.1 percent for 2021 
believes that it would fall to 37.6 per-
cent this year and 34.8 percent next 
year.
“Higher projected oil prices in the out-
look period and growth in oil export 
volumes considering the tighter global 
oil market are forecast to curb fiscal 
pressures. However, high expenditure 
growth due to increasing wage bills 
and pension spending is projected to 
keep the fiscal balance in a deficit of 
3.8 percent of GDP in 2022-24.” the 
bank said in its report.

Annual GDP growth stands at 4.3%: SCI

As announced in a meeting to review the strate-
gies for organizing the housing market, the first 
series of National Housing Movement units will 
be delivered to the applicants in the second half of 
the present Iranian calendar year (September 23, 
2022-March 20, 2023).
The mentioned meeting, held on Wednesday, was 
attended by Transport and Urban Development 
Minister Rostam Qasemi and Vice President for 
Economic Affairs Mohsen Rezaei.
On June 11, transport and urban development min-
ister announced that 1.35 million units of National 
Housing Movement are currently under construc-
tion throughout the country and the number is in-
creasing every day.
Referring to the registration of 5.2 million people 
in National Housing Movement, Qasemi said: “By 
the end of [Iranian current month) Khordad (June 
21), the filing of all registrants will be completed 
and it is predicted that four million people will be 
selected.”
“With the support of the parliament and the cred-
it provided for the facilities of National Housing 

Movement, we will proceed according to the 
schedule”, the minister further underlined.
After National Housing Action Plan (started in 
2018), National Housing Movement is the govern-
ment’s second major program to provide afforda-
ble housing units for the low-income classes.
The operation for the construction of 209,212 resi-
dential units of National Housing Movement began 
in early February.
The ceremony to begin the mentioned operation 
and also to launch some development projects in 
the housing sector was attended by the transport 
and urban development minister.
National Housing Movement to construct four mil-
lion housing units in four years is one of the major 
plans of the current government in the housing 
sector.
According to the plan, out of these four million resi-
dential units, 3.2 million units will be constructed in 
cities and 800,000 units in villages, some of these 
units are currently being constructed after provid-
ing lands and preparing the necessary conditions.
Land supply was the first condition for the reali-

zation of the national movement plan and housing 
construction, in this regard, a series of measures 
were taken by the government and Ministry of 
Transport and Urban Development. According to 
the latest statistics, the lands of 2.8 million hous-
ing units of National Housing Movement have been 
provided by the ministry.
Although, studies show that the provision of land 
and financial resources are two serious obstacles 
to the construction of this number of residential 
units.
Three weeks ago, Mohammad-Saleh Jokar, a mem-
ber of the parliament, said that the young people 
are having trouble paying the National Housing 
Movement installments.
Referring to the difference between the implemen-
tation of Mehr Housing Plan (initiated in the previ-
ous government) and National Housing Movement, 
he said: “Today, a young man with a monthly salary 
of between 50 million-60 million rials (about $190-
$230) has very difficult conditions for the install-
ments of this plan, which should be considered to 
solve this problem”, the MP criticized.

National Housing Movement’s first units to be delivered as of late Sep.



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

Sunday, June 19, 2022

Sunday, June 19, 2022 - No: 1081 

Iran’s women’s football team re-
mained unchanged in the FIFA rank-
ing released on Friday.
Iran remained in the 70th in the 
ranking.
Iran’s women’s football team coach 
Maryam Irandoost has recently 

stepped down from her role.
The U.S. football team lead the rank-
ing, followed by Sweden, France, 
the Netherlands and Germany.
The next FIFA Women’s World 
Ranking will be published on Aug. 
5.

Iran’s women 
remain un-
changed in FIFA 
ranking

U.S. sends wrong 
signals
The United States has levied a 
new set of economic sanctions on 
Iran in a bid to tighten economic 
pressures on Tehran, a move that 
sent all the wrong signals at a 
time when talks in Vienna face a 
murky future.
On Thursday, the U.S. Depart-
ment of the Treasury’s Office of 
Foreign Assets Control (OFAC) 
sanctioned a network of Iranian 
petrochemical producers, as well 
as a number of companies in Chi-
na and the United Arab Emirates 
(UAE) that the U.S. accused of be-
ing front companies supporting 
the sale of Iranian petrochemicals 
abroad.
The sanctions were noticeably 
imposed under executive orders 
issued by former President Don-
ald Trump after pulling the U.S. 
out of the 2015 nuclear deal in 
May 2018. Therefore, the new 
sanctions are a gross violation 
of U.S. commitments under the 
nuclear deal, formally called the 
Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA). Of course, one 
might argue that the U.S. is no 
longer party to the tattered deal. 
While this is true, the new sanc-
tions obviously run counter to 
the Biden administration’s stated 
goal of returning the U.S. to the 
JCPOA. 
Before and after his election to the 
U.S. presidency, Biden promised 
to get the U.S. back to the JCPOA. 
In April 2021, he dispatched a 
negotiating team headed by Rob 
Malley to negotiate with Iran 
through European intermediaries. 
But despite his diplomatic ges-
tures, President Biden continued 
to follow in the footsteps of his 
predecessor. The latest sanctions 
are emblematic of that. 
Meanwhile, Biden officials contin-
ue to blame Iran for the pause in 
the Vienna talks despite the fact 
that Iran has said it’s ready to sign 
a deal and that the only obstacle 
in that regard is U.S. indecision 
about a number of political issues 
hindering the conclusion of the 
talks. 
In parallel with their blame game, 
the Biden administration and its 
European allies in the Vienna talks 
pushed for a censure resolution at 
the International Atomic Energy 
Agency’s Board of Governors that 
poisoned the trend of cooperation 
between Tehran and the UN nu-
clear watchdog. Iran rejected the 
resolution as a political move. 
Iranian officials said the full range 
of recent Western pressures aims 
to turn the heat on Iran with the 
purpose of pushing Tehran into 
accepting the drafted agreement 
reached during eight rounds of 
talks that started in Vienna in April 
2021.
But this policy is unlikely to bear 
fruit for the West because Iran 
has openly said that it won’t 
budge. Briefing lawmakers last 
week on the Vienna talks, Iranian 
Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian said, “The Islamic 
Republic of Iran won’t give an 
inch in [defending] its legitimate 
rights and realizing the removal of 
the cruel sanctions.”
Therefore, the U.S. doubling 
down on sanctions will only com-
plicate the situation and make the 
successful conclusion of the talks 
more difficult. Of course, Iran 
made it clear that it is in favor of 
result-oriented diplomacy.
“Iran won’t distance itself from 
result-oriented talks. Abiding 
by Majlis law, we continue talks 
& call on US to be realistic & 
abandon sanctions lunacy; & on 
IAEA to focus on technical duties 
instead of adopting politicized ap-
proach,” Amir Abollahian said on 
Friday, adding, “We NEVER hesi-
tate to neutralize sanctions.”

10 Low-Glycemic Fruits for Diabetes

Safer fruits for diabetes

By: PARISA JAMADI
Source: https://www.healthline.com/health/diabetes/low-glycemic-fruits-for-diabetes#plums

When our bodies don’t produce any insulin or are 
unable to use it (type 1 diabetes) or make enough 
of it properly (type 2 diabetes), we’re at risk for high 
blood sugar levels. High levels can lead to chronic 
complications such as nerve, eye, or kidney damage.
What is the glycemic index?
The glycemic index (GI) tells you how quickly foods 
containing carbohydrates affect your blood sugar 
level when eaten by themselves. According to the 
American Diabetes Association (ADA), GI scores are 
rated as:
• Low: 55 or below
• Moderate: 56 to 69
• High: 70 and above
The lower the GI score, the more slowly the rise in 
blood sugar, which can help the body better manage 
post-meal changes.
Most whole fruits have a low to moderate GI. Many 
fruits are also packed with vitamins A and C, as well 
as fiber.
To calculate the GL yourself, use this equation: GL 
equals the GI, multiplied by the grams of carbohy-
drates, divided by 100.
• Low: 0 to 10
• Moderate: 11 to 19
• High: 20 and above
1. Cherries
GI score: 20
GL score: 6
Cherries are high in potassium and packed with 
antioxidants, which will give your immune system 
a boost. Because cherries have a short growing 
season, it can be tough to get them fresh. However, 
canned tart cherries, which have a GI score of 41 and 
a GL of 6, are a fine substitute as long as they aren’t 
packed in sugar.
2. Grapefruit
GI score: 25
GL score: 3
The mighty grapefruit packs in well over 100 per-
cent of your recommended daily intake of vitamin C. 
Something to watch out for: Grapefruit affects how a 

number of prescription drugs work.
Check with your doctor about eating grapefruit or 
drinking grapefruit juice if you’re taking prescription 
medications.
 3. Dried apricots
GI score: 32
GL score: 9
Apricots bruise easily, so you sometimes can’t find 
the best fresh apricots. They get shipped while 
they’re still green to avoid bruising, but they don’t 
ripen well off the tree.

Dried apricots are a great alternative when eaten in 
small amounts. Because they’re dried, the amount of 
carbohydrates they provide is higher than the whole 
fruit..
4. Pears
GI score: 38
GL score: 4
Enjoy the rich, subtle sweetness of pears, whether 
fresh or gently baked. They’re healthiest with the peel 
on, providing over 20 percent of your recommended 
daily fiber intake.  

5. Apples
GI score: 39
GL score: 5
In addition to satisfying your need for crunch, one 
sweet-tart apple with the peel on provides nearly 20 
percent of your daily fiber needs. 
6. Oranges
GI score: 40
GL score: 5
Oranges will boost your vitamin C. There’s plenty of 
healthy fiber in an orange, too. 
7. Plums
GI score: 40
GL score: 2 (GL score is 9 for prunes)
Plums bruise easily too, making them hard to get 
to market. You can enjoy the nutritional benefits of 
plums in their dried state as prunes, but be careful 
with portion size. Dried fruits have the water re-
moved, and thus have more carbohydrates. Fresh 
plums have a GL score of 2, while prunes have a GL 
of 9.
8. Strawberries
GI score: 41
GL score: 3
Fun fact: One cup of strawberries has more vitamin 
C than an orange! There are many varieties of straw-
berry you can grow yourself in the warmer months. 
Enjoy them raw for a healthy serving of vitamin C, 
fiber, and antioxidants. You can also try them in a 
soy-based smoothie.
9. Peaches
GI score: 42
GL score: 5
The average peach contains just 68 calories and is 
packed with 10 different vitamins, including A and C. 
10. Grapes
GI score: 53
GL score: 5
Grapes, as with all fruits where you eat a lot of the 
skin, provide healthy fiber. Grapes are also a good 
source of vitamin B-6, which supports brain function 
and mood hormones.

As announced by Iran’s Govern-
ment Trading Corporation (GTC), 
more than 2.556 million tons of 
basic commodities, including 
wheat, rice, sugar, and oil, have 
been distributed throughout the 
country since the beginning of 
the current Iranian calendar year 
(March 21).
The GTC put the amount of distrib-
uted wheat at 2,094,404 tons, rice 
at 145,462 tons, sugar at 179,947 
tons, and different types of oils in-
cluding soybean oil and sunflower 
oil at 86,727 tons.
As announced by the deputy head 

of Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), 30.9 million 
tons of basic goods worth $19.6 bil-
lion were cleared from the customs 
in the past Iranian calendar year.
Foroud Asgari, the deputy head 
of IRICA for customs affairs, said 
that the imported goods were in 25 
commodity groups.
Putting the value of the imported 
basic commodities at $19.6 billion 
in the past year, the official said that 
the imports show a 60-percent rise 
in worth and 32-percent growth in 
weight, as compared to the Iranian 
calendar year 1399.

Over 2.5m tons of basic goods 
distributed in country since late March

Iranian Oil Minister Javad Oji an-
nounced that Iran has received $1.6 
billion from Iraq to settle part of the 
debts it has sought from its neighbor 
since 2020 for the supply of gas.
“Fortunately, with active energy di-
plomacy and after months of negotia-
tions, hours ago, $1.6 billion in arrears 
for gas exports to Iraq was received”, 
the minister announced in a Twitter 
post on Wednesday.
“Since the beginning of the [present 
Iranian calendar] year (March 21), 

compared to last year, the country’s 
gas export volume has increased by 25 
percent and hard currency earnings by 
90 percent”, Oji also informed.
Given Iraq’s need for natural gas for 
consumption in power plants, negoti-
ations on importing Iranian gas were 
started in late 2010 while a contract 
for gas sales to Baghdad was sealed 
in June 2013.
The two countries also inked the 
agreement for the deployment of nat-
ural gas to Basra in October 2015, but 

the exports were halted due to pay-
ment issues.
Later on, the Iraqi government ap-
proved a deal in late 2017 to import 
gas from Iran to the eastern border 
province of Diyala, increasing pur-
chases of the Iranian fuel, which were 
resumed in June 2017 after several 
years of hiatus.
Back in early April, Iraq’s Acting Elec-
tricity Minister Adel Karim had said his 
country is in need of gas import from 
Iran the coming years.

Transit of goods via Iran rises %39 in 2 months on year
 Transit of commodities through Iran in-
creased 39 percent in the first two months 
of the current Iranian calendar year (March 
21-May 21), as compared to the same pe-
riod of time in the past year, the spokes-
man of Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA) announced.
Ruhollah Latifi said that 2.56 million tons of 
goods were transited via the country in the 
mentioned two-month period.
After seven years of reduction in the transit 
of goods from the country, the growth path 
of transit resumed in the past Iranian cal-
endar year (ended on March 20) and with 
the passage of 12.65 million tons of goods 
through Iran, a growth of 68 percent was 
achieved, the official noted.
The 68-percent growth in transit last year 

and the 39-percent rise in the first two 
months of this year promise to reach 15 
million tons of goods passing through Iran 
in the current year, which has been unprec-
edented in the entire history of the country, 
he added.
The policy of paying attention to neighbors 
and developing political and economic rela-
tions with neighboring countries in the cur-
rent government, increasing attention to 
road and rail routes in the world and the ef-
forts and cooperation of transportation and 
trade-related organizations in establishing 
or activating corridors through the country 
has led to significant growth in transit of 
goods through Iran.
Iran is one of the countries that has a spe-
cial status in trade and transit relations due 

to its strategic location and special geogra-
phy, as the country is the passage of sever-
al important international corridors.
Considering its geographical location, Iran 
can play a significant role in the transit of 
goods in the region and benefit a lot from 
its status in this due.
Paying attention to upstream documents, 
especially the country’s development 
plans, and the government’s decision to 
develop transit, paying special attention to 
infrastructure development, reducing tran-
sit time, making it cheaper to cross Iran 
and making more advantages over compet-
itors, due to the short path for customers, 
can lead to facilitating the development of 
transit so that the country can reach the de-
sired growth in this due.

Iran receives $1.6b 
in gas debt from Iraq
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 مریـم محسـنی  درنشسـت 
مدیـران و صاحب نظران شهرسـتان 
اصفهـان بـا وزیـر میـراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری تاکید 
شـد بسـیاری از مشـکالت صنعـت 
گردشـگری ناشـی از عـدم اعتماد به 

بخـش خصوصـی اسـت.
نشسـت مدیـران و صاحـب نظـران 
شهرسـتان اصفهان بـا وزیـر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در اتـاق بازرگانـی، صنایـع معـادن و 
کشـاورزی اصفهـان برگزار شـد. در 
این نشسـت عزت اله ضرغامـی وزیر 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری، صنایـع دسـتی را نقطه 
قـوت اصفهـان دانسـت و گفـت: 
صنایع دسـتی بـدون اصفهـان هیچ 

شناسـنامه ای نـدارد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیریـت 
جهـادی بـدون اجتهـاد مدیریتـی 
ارزشـی ندارد، افزود: مدیران بایسـتی 
با فهـم درسـت از مطالب ارائه شـده 
در جلسـات بتواننـد در اسـرع وقـت 
راه حـل الزم بـرای رفـع بحـران را 
شناسـایی و در جهـت حـل مسـائل 

اقـدام کننـد.
ضرغامـی بـا بیـان اینکه بسـیاری از 
مشـکالت درون اسـتان ها در خـود 
منطقه قابـل رفـع می باشـد تصریح 
کـرد: درخواسـت بسـیاری از فعاالن 
اقتصـادی و سـرمایه گذاران بخـش 
خصوصـی از دولت، رفـع موانع پیش 
روی فعالیت هـا بوده و هیـچ اعتباری 
بـرای اجـرای پروژه هـای خـود نیـاز 
ندارند. بنابراین الزم اسـت در سیستم 
اقتصـادی اسـتان ها افـرادی تحـت 
عنوان مباشـر برای رفـع موانع پیش 
پای ایـن افـراد تربیـت و بـه خدمت 
گرفته شـوند تـا فعـال اقتصـادی به 
جای صـرف وقت بـرای امـور اداری 
مربوطه اعـم از دریافت تسـهیالت و 
مجـوزات الزم تمامی تمرکـز خود را 
صرف اجـرای پـروژه موردنظر نماید.

وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه 
تملـک بـالی جـان مـردم شـده 
اسـت بـه مسـئولین دسـتگاه های 
اجرایی توصیـه کرد بـا در نظرگرفتن 
زمین های معوض، بسـیاری از موانع 
پروژه های اصفهان از جمله شـهرک 
حصه قابـل رفـع بـوده و باید بـه این 

موضـوع توجـه ویـژه شـود.
• ضـرورت تجدیدنظـر در 
میـراث  حـوزه  اعتبـارات 

اصفهـان فرهنگـی 
فرماندار اصفهان نیز انجام سـفرهای 
اسـتانی رئیـس جمهـور و هیـات 
دولـت را مصـداق عملیاتـی شـدن 
شـعار »دولت مردمـی؛ ایـران قوی« 
دانسـت و سـفرهای اسـتانی رئیـس 
جمهور در سـال اول فعالیت را اقدامی 

فاخـر و ویـژه خواند.
محمدعلی احمدی دلیل مشـکالت 
کنونـی اسـتان اصفهـان را عـدم 
اسـتفاده صحیـح از ظرفیت هـای 
موجـود و ضعـف مدیریتـی در ادوار 
مختلـف دانسـت و خواسـتار ایجـاد 
عـزم جـدی و عاجـل در حوزه هـای 
آب، آلودگی هوا، فرونشسـت، تجدید 
نظر در اعتبار در نظرگرفته شده برای 
گردشـگری اصفهان و توجه به حمل 
و نقل شـهرک ها و روستاهای حاشیه 

اصفهان شـد.
• به بخش خصوصـی اعتماد 

کنید
علی کرباسـی زاده مشاور عالی رئیس 
اتـاق بازرگانـی اصفهـان نیـز در این 
نشسـت ضمن تاکید بر ایـن نکته که 
گردشگری محور توسـعه پایدار است 
بسـیاری از مشـکالت امـروز کشـور 
در حوزه گردشـگری را ناشـی از عدم 
اعتمـاد به بخـش خصوصی دانسـت 
و خواسـتار عبرت گرفتن از گذشـته و 

اصـالح این رویه شـد.
وی ایجـاد سـازمان مدیریـت مقصد 
بـا تصدیگـری اصنـاف و ذینفعـان 
بخـش خصوصـی مرتبـط، در نظـر 

گرفتـن برنامـه اقـدام در راسـتای 
ارتقاءشـاخص های رقابت پذیـری 
جهانی در حوزه گردشـگری، طراحی 
و تدویـن تقویـم گردشـگری ملی با 
برش های اسـتان ها و شهرسـتان ها، 
برنامه ریـزی و اصـالح قانـون در 
خصـوص تعطیـالت آخرهفتـه و در 
قالب سـاماندهی تعطیـالت نوروزی 
و تابسـتانی و توزیـع آن در فصـول، 
برنامه ریزی مؤثر و تبلیغات گسـترده 
در رسـانه های ملی در راسـتای ارتقاء 
پیش بینـی  داخلـی،  گردشـگری 
تبلیغـات و برندینـگ و بـازار یابـی 
در رسـانه های مؤثـر بین المللـی، 
طراحـی بسـته های سـرمایه گذاری 
گردشـگری و برنامـه جامـع جـذب 
و بازاریابـی سـرمایه گذاران ملـی و 
بین المللـی، طراحـی برنامـه جامـع 
اسپانسـری برندهای تجاری کشـور 
از آثار تاریخـی و فرهنگـی وحمایت 
و نگهـداری از آنهـا و در مقابـل 
بهره بـرداری تبلیغاتـی، ایجـاد سـتاد 
احیـای گردشـگری در راسـتای 
مدیریـت بحران هـای ایجـاد در 
صنعت گردشـگری، برقـراری تفاهم 
نامه همکاری بیـن وزارت امورخارجه 

و وزارت میـراث فرهنگی در راسـتای 
بهره بـرداری حداکثـری از ظرفیـت 
دفاتـر نمایندگی هـای جمهـوری 
اسـالمی در خـارج کشـور و اماکـن 
متعلقـه بـه دسـتگاه های مرتبـط بـا 
کشـور، بهره بـرداری از ظرفیـت کـم 
نظیر سیستم درمانی و پزشکی کشور 
در قالب گردشگری سالمت با تمرکز 
کمیته هـا، کمیسـیون ها، کارگروه ها، 
میزها و غیـره در یک نهـاد متمرکز با 
تولی گری بخـش خصوصـی، دولت 
برنامـه ریـزی میزبانـی یکصـد هزار 
نفـراز جامعـه هـدف بـرای سـفر بـه 
اصفهان و میزبانی اصفهان با حداکثر 
ظرفیـت در راسـتای ارتقـا اقتصـاد 
گردشـگری بـا در نظر گرفتـن انتفاع 
کلیـه فعـاالن زنجیـره گردشـگری 
در جهـت الگو برداری سـایر اسـتانها 
مطابـق بـا مصوبه طـرح کارت سـفر 
ویـژه کارکنان و اختصـاص محلی به 
مسـاحت حداقل دو هزار متـر مربع به 
منظور ایجاد خانه نوآوری و استارتاپ 
استودیو ویژه میراث فرهنگی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری را از مهم تریـن 
پیشـنهادات و درخواست های فعاالن 
بخش خصوصـی حـوزه گردشـگری 

بـرای رونـق بیـش از پیـش صنعـت 
گردشـگری در اسـتان اصفهان بیان 

. د کر
• تأثیـر دو قانون بـر بیکاری 
عده زیـادی از فعـاالن حوزه 

صنایع دسـتی
در ادامـه ایـن نشسـت نیـز عبـاس 
شیردل رئیس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان خواسـتار بازنگری در قانون 
پیمان سـپاری ارزی و قانـون الـزام 
اخـذ مجـوز بانـک مرکـزی بـرای 
صـادرات مصنوعـات طـال، نقـره 
و سـنگ های قیمتـی شـد و ایـن 
قوانیـن را از مهم تریـن دالیـل 
بیـکاری هنرمنـدان صنایع دسـتی 

کشـور دانسـت.
• احیـای زاینـده رود مطالبـه 
جمعـی مـردم اصفهـان از 

ر ئیس جمهـو ر
همچنیـن جمعـی از نماینـدگان 
مجلس، روسای شـورای شهر، ائمه 
جمعه و بخشـداران اسـتان اصفهان 
ضمـن بیـان مسـائل و مشـکالت 
اسـتان، خواسـتار توجه جدی دولت 
بـه بحـران آب زاینـده رود و موضوع 

فرونشسـت زمین شـدند.
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مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: 
رویکرد کشـور و شـرکت فوالد مبارکه حمایت 
از شـرکت های دانش بنیـان و سـاخت داخـل 

اسـت.
 محمـد یاسـر طیـب نیـا، مدیرعامل شـرکت 
فـوالد مبارکـه در حاشـیه امضـای تفاهم نامه 
همکاری پژوهشـی در حوزه هـوش مصنوعی 
در گفتگـو بـا خبرنـگار ایراسـین اظهـار کـرد: 
رویکرد کشـور و شـرکت فوالد مبارکه حمایت 
از شـرکت های دانش بنیـان و سـاخت داخـل 
اسـت و باید به صـورت عملیاتی این امـر اتفاق 

. بیفتد
وی گفـت: مجموعـه فـوالد مبارکـه از قبـل 
هـم در راسـتای حمایـت از شـرکت های 

دانش بنیـان کوشـیده اسـت و فعالیت هایی در 
حـوزه بومی سـازی انجـام داده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکه بیـان کرد: 
امروز درصـدد هسـتیم تـا سـاختاریافته تر و با 
هماهنگـی مجموعه هـای دانشـگاهی ماننـد 
شـهرک علمی و تحقیقاتی ایـن رونـد را ادامه 
دهیـم و دفاتـر و افراد مقیم در شـهرک داشـته 
باشـیم و مدیران و کارشناسـان ما در شـهرک 
علمی و تحقیقاتی حضور داشته باشند و بتوانیم 
از توانایی هـا و قابلیت های شـرکت های حاضر 
در شـهرک با شـناخت بیشـتر اسـتفاده کنیم.

طیـب نیـا ادامـه داد: همچنین این شـرکت ها 
بایـد دسترسـی بهتـر بـه مـا داشـته باشـند و 
شـهرک در فـوالد مبارکـه دفتر داشـته باشـد 

و شـرکت های فعـال در شـهرک و سـایر 
شـرکت ها بتوانند ارتباط متقابل داشـته باشـند 
و با دسترسـی بهتر صحبت هایشـان را منتقل 

کننـد.
وی تصریح کرد: این تفاهم نامه شـامل همین 
مـوارد و دیگـر مـواردی اسـت کـه به صـورت 
عملیاتـی بتوانیـم ایـن ارتباطـات دوطرفـه را 

تقویـت کنیم.
مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه با اشـاره به 
تفاهم نامـه شـرکت فـوالد مبارکه بـا معاونت 
علمـی و فنـاوری نهـاد ریاسـت جمهـوری در 
زمینـه هـوش مصنوعـی گفـت: همان طـور 
کـه مقـام معظـم رهبـری اشـاره کردنـد در 
فناوری هـای نوین یکـی از حوزه هـای مغفول 

مانده که باید بیشتر در آن سـرمایه گذاری شود 
بحث هـوش مصنوعـی و جذب نخبـگان این 

حوزه اسـت.
طیب نیـا ادامه داد: باید بتوانیم زیرسـاخت های 
تحول دیجیتـال را در صنعت بهتر از گذشـته و 
با بهره گیری از دانشـمندان داخلی با سـازوکار 

بهتر عملیاتـی نماییم.
وی تصریـح کـرد: در این تفاهم نامـه به همین 
منظور اسـت که بتوانیم با جذب نخبگان فعال 
در این حـوزه زیرسـاخت های الزم را به صورت 
سـازمان یافته فراهـم کنیـم و بـا فعالیتـی که 
اکنـون در این حوزه شروع شـده اسـت، بتوانیم 
بـا اسـتفاده از شـرکت های دانش بنیـان و 

نخبـگان داخلی پشـتیبانی کنیم.

تفاهم نامه همکاری پژوهشـی کاربـردی در حوزه هـای تخصصی مبتنی 
بر هـوش مصنوعـی در جریان سـفر اسـتانی دولت بیـن فـوالد مبارکه و 

معاونـت علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری امضا شـد.
به گزارش خبرنگار ایراسـین، رئیس جمهـور در جریان بیسـت و پنجمین 
سـفر اسـتانی خود به اصفهان، به همـراه معاون علمـی و فنـاوری خود از 
شـهرک علمـی و تحقیقاتی اصفهـان بازدیـد کـرد. در خالل ایـن بازدید 
تفاهم نامه همکاری پژوهشـی کاربـردی در حوزه هـای تخصصی مبتنی 
بر هوش مصنوعی بین سـورنا سـتاری به عنـوان معاون علمـی و فناوری 
رئیس جمهـور و محمدیاسـر طیب نیا به عنـوان مدیرعامل شـرکت فوالد 

مبارکه امضا شـد.
ایـن تفاهم نامه کـه به منظـور گسـترش فعالیت هـای علمی، پژوهشـی، 
کاربـردی، آموزشـی و تکمیل زنجیـره علـم، فناوری، بـازار و تجـارت در 
حوزه هـوش مصنوعـی و با هـدف ارائـه محصـوالت فناورانـه و نوآورانه 
 smart( مبتنی بـر هوش مصنوعـی و در جهـت طـرح کارخانه هوشـمند

factory( بیـن طرفیـن امضا شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهـور روز 
پنجشـنبه در جریـان بیسـت و پنجمیـن سـفر اسـتانی دولـت سـیزدهم 
وارد شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان شـد و عـالوه بـر بازدیـد از 
شـرکت دانش بنیـان بهیار صنعـت سـپاهان، از نمایشـگاه دسـتاوردهای 

شـرکت های فنـاور و دانش بنیان مسـتقر در این شـهرک نیـز بازدید کرد.
سـورنا سـتاری همچنیـن از بـرج فنـاوری واقـع در شـهرک علمـی و 
تحقیقاتی اصفهان بازدیـد کرد. برج فناوری شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهان شـامل ۲۰ هزار متر مربـع زیربنـا در ۱۴ طبقه با ظرفیت اسـتقرار 
۱۲۰ واحـد فناور اسـت. ایـن برج بـا مشـارکت دولت و بخـش خصوصی 
و بـا حمایـت معاونـت علمـی و فنـاوری رئیس جمهـور و وزارت علـوم، 
تحقیقات و فنـاوری اجرا شـد. ۵۵ درصد سـرمایه گذاری سـاخت این برج 
توسـط شـهرک از محل درآمدهای اختصاصی و ۴۵ درصد توسـط بخش 

خصوصـی انجام شـده اسـت.
شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان به عنـوان نخسـتین سـازمان 
مؤسـس مراکـز رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری در کشـور و یکـی از 
زیرمجموعه هـای وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری با هـدف حمایت از 
ایجاد و توسـعه شـرکت های دانش بنیان و تولید ثـروت از علـم راه اندازی 
شـده اسـت؛ این شـهرک فعالیـت اجرایـی خـود را از سـال ۱۳۸۰ به طور 

جـدی بـا راه انـدازی نخسـتین مرکز رشـد آغـاز کرد.
در ایـن شـهرک علمـی و تحقیقاتـی، ۶۱۲ شـرکت دانش بنیـان و فنـاور 
مستقر اسـت که توانسـته برای بیش از هشـت هزار نیروی انسانی خالق 
و نـوآور اشـتغال ایجاد کنـد؛ این کسـب وکارها گـردش مالی بیـش از ۱۴ 
هزار میلیـارد تومانـی را برای اقتصـاد دانش بنیان بـه ارمغان آورده اسـت.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

رویکرد فوالد مبارکه حمایت از شرکت های دانش بنیان است

در جریان سفر استانی هیات دولت به اصفهان بین فوالد مبارکه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد؛  

تفاهم نامه در حوزه هوش مصنوعی

درنشست مدیران و صاحب نظران شهرستان اصفهان با وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح شد:

عدم اعتماد به بخش خصوصی عامل ایجاد مشکالت

ــه  ــش ب ــا، در واکن ــگار ایمن ــا خبرن ــو ب ــلیمی در گفت وگ ــر س اصغ
ــورای  ــه ش ــور در جلس ــس جمه ــی رئی ــاون اجرای ــای مع صحبت ه
ــده رود و حوضــه  اداری اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: در بحــث زاین
ــون حــرف قاطــع و کارشناســی از مســئوالن  ــده رود تاکن ــز زاین آبری
ــده رود را  ــش زاین ــالت بخ ــد معض ــه بتوانن ــنیدیم ک ــه نش مربوط

ــد. ــع کنن مرتف
ــده رود و  ــرایط زاین ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ــار داری ــه داد: انتظ وی ادام
ــفاف و  ــه صــورت ش ــاله ب ــن مس ــان ای ــن در اصفه فرونشســت زمی
ــل اجــرا در نظــر  ــه مــردم اعــالم شــود و راهکارهــای قاب منطقــی ب

ــود. ــه ش گرفت
نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه 
ــتان  ــرد: شهرس ــح ک ــد، تصری ــوردار می دانن ــان را برخ ــی اصفه برخ
اصفهــان دچــار مشــکالت زیســت محیطــی و آلودگــی هــوا و 
مشــکالتی در راســتای جاده هــای ورودی به اســتان را شــاهد اســت.

ــت  ــان اس ــف جه ــان نص ــد اصفه ــی می گفتن ــر زمان ــت: اگ وی گف
بــه دلیــل حضــور رزمنــدگان اســالم در جنــگ تحمیلــی بوده اســت، 
۲۳ هــزار شــهید تقدیــم نظــام جمهــوری اســالمی ایــران کردیــم و 
همیشــه بــرای دفــاع از انقــالب و نظــام در خــط مقــدم جبهــه حضور 
ــه  ــد ن ــن دلیــل اســتان اصفهــان را برخــوردار می دانن ــه ای داشــتیم ب

بــه دلیــل وجــود دو کارخانــه ذوب آهــن و فوالدمبارکــه.
ســلیمی افــزود: یعنــی مــا بــه دلیــل رشــادت ها، شــهدا، رزمنــدگان، 
لشــکر امــام حســین )ع(، لشــکر نجــف اشــرف و تیــپ ۴۴ قمربنــی 
ــل  ــه دلی ــه ب ــدیم و ن ــوب ش ــوردار محس ــان برخ ــم در آن زم هاش

ــود دارد. ــتان وج ــن اس ــه در ای ــاخت هایی ک ــات و زیرس خدم
وی ادامــه داد: مســئوالن با ایــن درک و مســائل اصفهــان را برخوردار 
می بیننــد در صورتــی کــه این گونــه نیســت و ایــن اســتان بــا 
ــتان  ــوز اس ــد. هن ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــددی دس ــکالت متع مش

ــود دارد. ــئوالن وج ــن مس ــوردار در ذه برخ
به گفتــه نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای اســالمی، حتی 
ــا  ــد در مقایســه ب ــه دارن ــز اســتان فاصل ــه از مرک شهرســتان هایی ک
ــز  ــوند نی ــداد می ش ــروم قلم ــه مح ــتان هایی ک ــتان های اس شهرس
محروم تــر هســتند. اصفهــان تنهــا نــام برخــوردار را بــر روی خــود و 
ــی  ــن در حال ــد ای ــدک می کش ــمیرم ی ــتان هایی همچــون س شهرس

اســت کــه تنهــا چــوب برخــورداری را در ایــن اســتان می خوریــم.
ســلیمی با بیــان اینکــه از جنــوب بــه اســتان کهگیلویــه و بویــر احمد 
و از غــرب بــه اســتان چهارمحال وبختیــاری می رســد، خاطــر نشــان 
کــرد: از آن جایــی کــه شهرســتان ســمیرم در اســتان اصفهــان واقــع 
ــوان  ــان را به عن ــوری اصفه ــئوالن کالن کش ــفانه مس ــده و متأس ش
اســتان برخــوردار می داننــد شهرســتان هایی ماننــد ســمیرم، فریــدن 

و خوروبیابانــک هــم ترکــش برخــورداری اصفهــان را می خورنــد.
وی اضافــه کــرد: حتــی نیمــی از اعتباراتــی کــه در اختیــار شــهرهای 
ــار ایــن  ــرار داده می شــود هــم در اختی مجــاور شهرســتان ســمیرم ق
ــی را  ــض بزرگ ــتا تبعی ــن راس ــه در ای ــرد ک ــرار نمی گی ــتان ق شهرس
شــاهد هســتیم، چــرا کــه مــا را برخــوردار می داننــد در صورتــی کــه 

این گونــه نیســت.
نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه 
ــی  ــود دارد ول ــبی وج ــی مناس ــع آب ــهر مناب ــمیرم و فریدون ش در س
کمتریــن اســتفاده از آن هــا بــرده می شــود، یــادآور شــد: بــه گونــه ای 
کــه ســاالنه نیــم میلیــارد مترمکعــب آب از ایــن دو شهرســتان خارج 
ــا  ــی آب را دارد ی ــه بیشــترین خروج ــر ک ــه مارب ــود و از رودخان می ش
رودخانــه چشــمه ناز شــمس آباد ونــک کــه آب آن از شهرســتان 
ــرد. ــرداری صــورت می گی ــن بهره ب ــود کمتری ــارج می ش ــمیرم خ س

وی گفــت: حتــی یــک ســد هــم روی ایــن دو رودخانــه بــزرگ وجود 
ــن  ــن ســد از ای ــزد چندی ــارس بری ــه خلیج ف ــن آب ب ــا ای ــا ت ــدارد ام ن
رودخانه هــا بهره منــد می شــوند و متأســفانه حتــی یــک ســد 
ــتان ها  ــن شهرس ــرای ای ــه ب ــن رودخان ــیر ای ــم در مس ــک ه کوچ
ــن شهرســتان ها  ــی ای ــع آب ــوزه مناب ــم ح ــدارد، انتظــار داری ــود ن وج

ــرد. ــرار بگی ــئوالن ق ــر مس مدنظ

نماینـده مـردم سـمیرم در مجلـس شـورای 
و  زاینـده رود  بحـث  در  گفـت:  اسـامی 
حوضـه آبریـز آن تاکنـون حـرف قاطـع و 
کارشناسـی از مسـئوالن مربوطـه نشـنیدیم 
 کـه بتواننـد معضـات بخـش زاینـده رود را

مرتفع کنند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسامی: 

مسئوالن دولتی برای رفع معضل 
زاینده رود حرف قاطع نمی زنند  

گفت و گو

مخابرات منطقـه اصفهان به عنـوان تأمین 
کننده ارتباطات مخابراتی در سـطح استان، 
در جریـان سـفر رئیـس جمهـور بـه ایـن 
اسـتان، وظیفه تأمین زیرساختهای ارتباطی 

و مخابراتـی الزم را بـر عهده داشـت.
در این سـفر کـه در قالب بیسـت و پنجمین 
سفر اسـتانی آیت اهلل رئیسـی و هیئت دولت 
صورت پذیرفت؛ مخابـرات منطقه اصفهان 
بـا برنامه ریزی و تـالش بی وقفه، توانسـت 
شـبکه پایـدار ارتباطـی الزم بـرای تحقـق 

اهـداف دولت مردمـی را فراهـم آورد.
از جملـه اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـن 
زمینـه می تـوان بـه: اجـرای فیبـر نـوری 
اختصاصـی در محـل پاسـخگویی سـامانه 
پاسـخگویی مردمی ۱۱۱، اجرا و تخصیص 
پـورت PON و راه انـدازی ۱۰۰ خـط تلفـن 
ثابت در محل اسـتقرار اپراتورهای پاسخگو، 
ایجـاد ارتبـاط وایرلـس پشـتیبان در محل 
پـل شهرسـتان بـا سـرعت ۱۰۰ مگابیـت 
بـر ثانیـه، اختصـاص پهنـای بانـد ارتباطی 
نقطه به نقطـه بـه میـزان ۱۰۰ مـگا بیـت بر 
ثانیه تا محل اسـتانداری، راه انـدازی ارتباط 
تلفنـی و زیـر سـاخت تمـاس ۱۱۱ ارتبـاط 
مردمی معادل ۱۸۰ کانـال ارتباطی همزمان 
و مدیریـت نامحدود و سـر ریـز تماس های 
مردمـی، اجـرای فیبـر نـوری ورزشـگاه ۲۵ 
آبان محل دیـدار مردمـی رییـس جمهور و 
اختصـاص پهنـای بانـد اینترنـت ۱۰۰ مگا 
بیـت بر ثانیـه بـا ظرفیت توسـعه پذیـری تا 
یک گیگا بیـت بر ثانیـه، اختصـاص پهنای 
بانـد ارتباطـی دانشـگاه آزاد خوراسـگان به 
میـزان ۸۰۰ مـگا بیـت بـر ثانیـه، نصـب و 
راه انـدازی زیـر سـاخت تلفنـی معـادل ۳۲ 
شـماره در محل ورزشـگاه ۲۵ آبـان، تأمین 
اینترنت وایرلس در محل ورزشـگاه ۲۵ آبان 
بـا سـرعت قابل توسـعه تـا یک گیـگا بیت 
در ثانیه و تأمیـن اینترنت وایرلـس در محل 

سـالن نقش جهـان اشـاره کرد.
گفتـی اسـت، اسـتقرار حضـوری تیم هـای 
سیسـتم های  انتقـال،  دیتـا،  مدیریـت 
دسترسـی، فیبـر نـوری، پشـتیبانی فنـی، 
تغذیـه و نیـرو در سـالن های سـتادی، 
پاسـخگویی و محـل برگـزاری دیدارهـای 
ریاسـت جمهـوری، اسـتقرار تیم هـای 
پشـتیبان )مراکـز مانیتورینگ( سـرویس و 
زیرسـاختهای ارتباطـی مخابراتـی، تأمیـن 
شـیفت آمـاده جهـت پشـتیبانی مـوارد 
احتمالـی، تأمیـن و تکمیل زیرسـاخت های 
پشـتیبان منابع تغذیـه در مـوارد اضطراری 
و مکان هـای برگـزاری مراسـم، تأمیـن و 
راه انـدازی ارتباطـات مرتبط با شـبکه دولت 
در محـل اسـتقرار نماینـده مقـام وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در محـل 
شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و راه انـدازی 
ارتبـاط خصوصـی نقطـه بـه نقطه بـا ثبت 
احـوال در محل سـتاد پاسـخگویی از جمله 
دیگـر اقدامـات مخابـرات منطقـه اصفهان 
در راسـتای تسهیل خدمت رسـانی دولت به 

مـردم عزیـز اسـتان می باشـد.
دیـدار بـا کارآفرینـان و فعـاالن اقتصـادی، 
اقشـار مختلـف مـردم، نخبـگان، حضـور 
در جلسـه شـورای اداری اسـتان، بازدیـد از 
شـهرک علمی و تحقیقاتی و شـرکت های 
دانـش بنیـان موفـق و شـرکت در نشسـت 
خبـری از جملـه برنامه هـای یـک روزه 
ریاسـت جمهوری به اسـتان اصفهـان بود.

تأمین زیرساخت های 
ارتباطی سفر موفق بود

تشریح نقش مخابرات منطقه در سفر 
ریاست جمهور به اصفهان:

 خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیرعامـل راه آهـن گفـت: در دولـت سـیزدهم توجـه ویـژه ای بـه اتمـام 
طرح قطـار سریع السـیر اصفهـان - تهـران شـده و از ۴ میلیارد یـوان که در 
 این طـرح هزینه شـده حـدود ۱.۷ میلیـارد یـوان مربوط بـه هفت مـاه اخیر

است.
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری مـوج اصفهـان، سـید میعـاد صالحی در 
آخرین روزهای خرداد ماه در جریان بیسـت و پنجمین سـفر اسـتانی رئیس 
جمهور بـه اصفهان در بازدید از طرح قطار سـریع السـیر اصفهـان - تهران، 
با اشـاره به اینکه برای طرح قطارسـریع السـیر تهـران- قم- اصفهـان نیاز 

به یک تصمیم جـدی داریم، بیان داشـت: بـرای بخشـی از کار می توانیم از 
طـرح شـرکت های دانش بنیان اسـتفاده کنیـم. اگر ایـن راه آهن پرسـرعت 
را بتوانیـم اجـرا کنیـم می توانیم سـایر خطـوط قطار پرسـرعت را هـم اجرا 

کنیم و اگـر به توقـف برسـیم به بن بسـت خواهیم رسـید.
 وی بـا بیـان اینکـه موضـع و اولویـت راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران 
حرکت بـه سـمت صنایع هایتـک با فنـاوری پیشـرفته اسـت، اظهـار کرد: 
این موضوع یکـی از مصادیق راه آهن پرسـرعت اسـت. البته این نسـل اول 

اسـت و در دنیا نسـل دوم و سـوم پیاده شـده اسـت.

ایـن مقام مسـئول افـزود: اینکـه یـک پـروژه در حـوزه فنـاوری نزدیک به 
۱۵ سـال طول کشـیده اسـت نیـاز بـه آسیب شناسـی دارد و البتـه در دولت 
سـیزدهم توجه ویـژه ای بـه ایـن امـر شـده و از ۴ میلیارد یـوان کـه در این 
پروژه هزینه شـده حـدود ۱.۷ میلیـارد یوان مربـوط به هفت ماه اخیر اسـت 

و ایـن نشـان از توجه دولت سـیزدهم اسـت.
مدیرعامـل راه آهـن گفـت: خوشـبختانه در دوره جدید مجموعـه دولت به 
این طـرح توجـه ویـژه دارد و اصل طـرح در تهـران- قم- اصفهان اسـت و 

الزم اسـت در کل این طـرح به طـور کامـل منابع آن دیده شـود.

مدیرعامل راه آهن کشور:

در دولت سیزدهم 
توجه ویژه ای به 
اتمام طرح قطار 

سریع السیر اصفهان 
- تهران شده است



جهـــــــان
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نمایندگان مردم در مجلس شـورای اسـامی در نشسـت 
علنی قوه مقننه در راستای بررسـی وضعیت حوزه صنعت 
و مسـائل و دغدغه های مرتبط با معیشـت مردم، سؤال از 
فاطمی امین وزیر صنعت را مورد رسـیدگی قـرار دادند که 
این مسـئله منجر به دادن کارت زرد به وزیر مربوطه شد و 
همچنین بـا مصوبه خود بر توسـعه مناطق محـروم تاکید 
کردند. بیستمین نشسـت علنی مجلس شـورای اسامی 
بـه ریاسـت محمدباقـر قالیبـاف رئیـس مجلس شـورای 
اسـامی و با حضور 221 نفر از نمایندگان و رأس سـاعت 

8 و 8 دقیقه برگزار شـد.

پـس از قرائـت آیـات قـرآن حسـینعلی حاجـی دلیگانـی 
عضو هیأت رئیسـه مجلس شـورای اسـامی ابتدا دستور 
کار صحـن علنـی را قرائـت کرد که بر این اسـاس سـؤال 
تعـدادی از نماینـدگان از وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت 
و بررسـی گـزارش کمیسـیون های برنامـه، بودجـه و 
محاسـبات، کشـاورزی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی، 

انـرژی و غیـره در دسـتورکار نماینـدگان قـرار گرفت.
در جریـان برگـزاری بیسـتمین نشسـت علنـی مجلـس 
شـورای اسـامی، سـؤال محمد وحیدی نماینده بجنورد، 
مانه، سـملقان، جاجرم، گرمـه و راز و جـرگان و تعدادی 

دیگـری از نماینـدگان از وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت 
بررسـی شد.

ابتـدا سـیدرضا فاطمـی امیـن، وزیـر صنعـت، معـدن و 
تجـارت در مـورد ضعـف عملکـرد وزارتخانـه متبوعـش 
در کنتـرل قیمـت کاالها و عـدم توانایـی در پشـتیبانی از 
صاحبان صنایع و بهره بـرداران معدن توضیحاتـی را ارائه 
کـرد و گفت: می تـوان بـا کارهای جزئـی و مـوردی آن را 
اصـاح کـرد و نیـاز اسـت که بـه سـمت اصاح سـاختار 

گام برداریـم.
در ادامـه محمد وحیـدی، نماینـده مـردم بجنـورد در قوه 
مقننه در تشـریح سـؤال خود مبنـی بر اینکـه دلیل ضعف 
عملکـرد وزارت صمـت در کنتـرل قیمـت کاالهـا و عدم 
توانایـی در پشـتیبانی از صاحبان صنایـع و بهره بـرداران 
معدن چیسـت، عنـوان کـرد امروز همـه صاحـب نظران 
اقتصـادی بـه میـدان آمده انـد تـا بـا کمـک بـه دولـت 
مشـکات اقتصادی کشـور را برطرف کننـد، قطعاً کمک 
بـه دولت آقـای رئیسـی، کمک به کشـور اسـت و نظارت 
بر عملکـرد دولـت به منظـور رفع ضعـف عملکـرد دولت 
نیز مـورد تأییـد اسـت، بنابرایـن قصد مـا برطـرف کردن 
ضعف هـا و ایجـاد یـک نظـام شایسـتگی بـرای حـل 

مشـکات مردم اسـت.
نهایتـاً، وحیدی از پاسـخ های وزیر قانع نشـد و توضیحات 
وزیـر بـه رأی گذاشـته شـد و نماینـدگان نیـز بـا 91 رأی 
موافق، 141 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 
نماینده حاضـر در صحـن از توضیحات وزیر قانع نشـدند.

بررسـی گزارش کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسبات در 
مورد آخرین وضعیت ثبـت اطاعات کارکنان دسـتگاه ها 

در سـامانه های پاکنـا و ثبـت حقـوق و مزایـا نیـز دومین 
دسـتور کار منتخبان ملت بود که سـید محمدرضا میرتاج 
الدینـی، نایـب رئیس کمیسـیون مفـاد آن را بـرای عموم 

قرائـت کرد.
نایـب رئیـس کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات 
مجلـس در قرائت گـزارش ایـن کمیسـیون در خصوص 
آخریـن وضعیـت ثبـت اطاعـات کارکنـان دسـتگاه ها 
در سـامانه های پاکنـا و ثبـت حقـوق و مزایـا اعـام کرد؛ 
وزارتخانه هـای نفـت، اقتصـاد، ورزش و کار کمتریـن 

عملکـرد ثبـت حقـوق در سـامانه را داشـته اند.
در ادامـه جلسـه رئیـس مجلـس شـورای اسـامی پـس 
از قرائـت گـزارش کمیسـیون برنامـه درخصـوص ثبـت 
اطاعـات کارکنـان دسـتگاه ها، بـا بیـان اینکه بیـش از 
۳0 درصـد دسـتگاه ها در ثبـت داده های حقـوق کارکنان 
دچـار مشـکل هسـتند و داده هـا را ثبـت نکرده انـد و 
براسـاس قانون در صـورت اسـتنکاف باید با آنهـا برخورد 
شـود، گفـت: پرداخت حقـوق مدیـران دسـتگاه هایی که 
اطاعات شـان در پاکنا ثبت نشـود، غیرقانونی و دسـتبرد 

بـه بیت المـال اسـت.
در ادامه نشسـت اسامی ناطقان میان دسـتور از سوی علی 
کریمی فیروزجائی عضو هیات رییسـه مجلس اعام شـد 
که بر ایـن مجتبی ذوالنـوری نماینده قم، سـیدرضا تقوی 
نماینـده تهـران، ری، شـمیرانات، اسامشـهر و پردیس، 
روح اهلل متفکـر آزاد نماینده تبریز، آذرشـهر و اسـکو، ولی 
اهلل بیاتـی نماینـده تفـرش و آشـتیان و حسـینعلی حاجی 
دلیگانـی نماینده شـاهین شـهر، برخـوار و میمه بـه بیان 

دغدغه هـای خـود پرداختند.

دستاورد عملکرد کابینه از نشست علنی دیروز بهارستان چه بود؟

اخطار بهارستان به وزیر صمت

 پریسـا جمدی  فناوری اطاعات و ارتباطات 
طـی دو دهـه گذشـته رشـد و تغییـر سـریع و 
زیادی داشـته و یکـی از پیشـرفت های اصلی آن 
پیدایش رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی اسـت. 
تکنولوژی به سـرعت در حـال تغییر و پیشـرفت 
است. به عنوان مثال پیشـرفت فناوری تلفن های 
همراه نقـش موثری بـر فعالیـت در رسـانه های 
اجتماعـی دارد. تلفن های همـراه ابـزار اتصال را 
در هـر مـکان و هـر زمـان در هـر دسـتگاهی در 

دسـترس همـه قـرار می دهند.
چرا مـردم اطاعـات را بـه اشـتراک می گذارند؟ 
یک تحقیق جالب توسـط گروه بینش مشـتریان 
نیویورک تایمـز، انگیزه هـای شـرکت کنندگان 
در  اطاعـات  اشـتراک گذاری  بـه  بـرای 
رسـانه های اجتماعـی را آشـکار کرد، که شـامل 
تمایـل بـه اشـتراک گذاری محتـوای ارزشـمند 
و سـرگرم کننده بـرای دیگـران اسـت. و از دیگر 
انگیزه هـای افـراد بـرای بـه اشـتراک گذاری 
اطاعـات، معرفـی خـود؛ بـرای رشـد و تقویت 
روابـط و اطاع رسـانی دربـاره نمانام هـای 
موردعاقه شـان اسـت. ایـن عوامل باعث شـده 
اسـت که شـبکه های اجتماعـی به ابـزاری مفید 
برای حفـظ ارتباط بـا دوسـتان و خانـواده تبدیل 

شـود.
• 7 تأثیر رسانه های اجتماعی

1. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بر سیاسـت: طی 
مطالعات انجام شـده، از هر 5 فرد بالـغ آمریکایی، 
1 نفـر اخبـار سیاسـی را از طریـق رسـانه های 
اجتماعـی دنبـال می کنـد. طـی نتایـج حاصـل 
از ایـن مطالعه، افـرادی کـه اخبـار سیاسـی را از 
طریـق شـبکه های اجتماعـی دنبـال می کننـد 
اطاعـات کمتـری داشـته و بیشـتر در معـرض 
آگاهـی از اخبـار غلـط و ادعاهـای ثابـت نشـده 
قرار دارنـد. در مقایسـه بـا سـایر رسـانه ها، تأثیر 
رسـانه های اجتماعی در مبارزات سیاسـی رشـد 
چشـمگیری داشته اسـت. شـبکه های اجتماعی 
نقش بسـیار مهمی را در سیاسـت های انتخاباتی 
بـه عهده دارند- از نامـزدی ناموفق هـاروارد دین 
در سـال 200۳، تا انتخـاب اولیـن رئیس جمهور 
آفریقایی-آمریکایـی در سـال 2008، و بار دیگر 

در کمپیـن دونالـد ترامپ.
2. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بر جامعـه: تقریبًا 
یک چهـارم جمعیـت جهـان در شـبکه هایی 
در  هسـتند.  فعـال  اینسـتاگرام  ازجملـه 
ایاالت متحـده، نزدیـک بـه 80٪ از کل کاربـران 
اینترنـت در ایـن پلت فـرم هسـتند. ازآنجایی که 
شـبکه های اجتماعـی بـر پایـه تعامـات بیـن 
افـراد اسـتوار اسـت، هرچـه افـراد بیشـتری 
از آن هـا اسـتفاده کننـد، شـبکه های اجتماعـی 
قدرتمندتر می شـوند. بدون رسانه های اجتماعی، 
آسـیب های اجتماعـی، اخاقـی، محیطـی و 
سیاسـی کمتـر دیـده خواهنـد شـد. درحالی کـه 
فعالیت رسـانه های اجتماعـی منجر بـه افزایش 
آگاهـی در مـورد مسـائل اجتماعـی می شـود، 

سـواالتی در مورد اینکه آیـا این آگاهـی به تغییر 
واقعـی تبدیـل می شـود یـا نـه پیـش می آیـد. 
برخـی بر ایـن باورنـد کـه شـبکه های اجتماعی 
وسـیله ای بـرای بـه اشـتراک گذاری نگرانی هـا 
در مورد مسـائل اجتماعی از طریـق رایانه و تلفن 
همراه هسـتند و به این ترتیب نیازی به مشـارکت 
فعـال در کمپین های حضوری و حقیقی نیسـت. 
و خب حمایت و پشـتیبانی در این جور مواقع فقط 
وابسـته به یـک الیـک یـا بـه اشـتراک گذاری 

محتـوا اسـت.
۳. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر تجـارت: 
شـرکت ها اهمیـت اسـتفاده از رسـانه های 
اجتماعـی را در برقـراری ارتبـاط بـا مشـتریان و 

کسـب درآمـد می داننـد.
شـرکت ها به این نتیجه رسـیده اند کـه می توانند 
از رسـانه های اجتماعـی بـرای ایجـاد بینـش، 
تحریـک تقاضـا و ایجـاد محصـوالت هدفمنـد 
اسـتفاده کنند. به کارگیـری کامـل فناوری های 
اجتماعـی در محـل کار، مرزها را حـذف می کند، 
بـودن در فضای محـدود و انـزوا را از بیـن می برد 
و باعث افزایش تعامل شـده و به ایجـاد مهارت و 

دانـش بیشـتر در کارمنـدان کمـک می کند.
بُعـد منفـی قضیـه ایـن اسـت کـه در صـورت 
عـدم اشـتراک گذاری اجتماعـی کافـی، اعتبـار 
کسـب وکار از بیـن مـی رود. ایـن نتایـج ماهیت 
دوطرفه تأثیـر رسـانه های اجتماعی را برجسـته 
می کنـد. زمانـی کـه محصـوالت به وفـور بـه 
اشـتراک گذاشـته می شـوند، فـروش افزایـش 
می یابـد. امـا وقتـی عکـس ایـن قضیـه رخ 
دهد، مشـتریان نسـبت بـه محصول و شـرکت 

بی اعتمـاد می شـوند.
4. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر دنیـای 
کسـب وکار: رسـانه های اجتماعـی تأثیـر بـه 
سـزایی بـر جـذب نیـرو و اسـتخدام داشـته اند. 
شـبکه های اجتماعی حرفـه ای ماننـد لینکدین، 
جزو پلتفرم های مهم رسـانه های اجتماعی برای 

افـرادی اسـت که بـه دنبـال برجسـته شـدن در 
حرفه خود می باشـد؛ که بـه افراد اجـازه می دهند 
تا برند شخصی شـان را ایجـاد و بازاریابـی کنند. 
نـوزده درصـد از مدیـران اسـتخدام، تصمیمـات 
استخدامی خود را بر اسـاس اطاعات یافت شده 
در رسـانه های اجتماعـی می گیرنـد. بـر اسـاس 
نظرسـنجی اسـتخدام رسـانه های اجتماعـی 
CareerBuilder در سـال 2018، 70 درصـد از 
کارفرمایان از سـایت های شـبکه های اجتماعی 
برای تحقیق در مورد نامزدهای شـغلی اسـتفاده 

می کننـد.
5. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر آمـوزش و 
توسـعه: نامزدهای شـغلی که مهارت هـای خود 
را در جدیدتریـن و پیشـرفته ترین تکنیک هـای 
رسـانه های اجتماعـی توسـعه می دهنـد، گزینه 

مناسـب تر و بـدرد بخورتـری هسـتند.
 OnePoll یک نظرسنجی در سال 2020 توسط
 Pearson and Connections به نمایندگی از
آمریکایـی  والدیـن   2000 از   Academy
و فرزنـدان دبیرسـتانی آنهـا در مـورد »شـرایط 
جدید« دبیرسـتان سـؤال کرد. شـصت و هشت 
درصد از دانـش آموزان و 65 درصـد از والدین آنها 
معتقدند که رسـانه های اجتماعی یـک ابزار مفید 
و بخشـی از شـرایط جدید دبیرسـتان خواهد بود. 
وباگ هـا، ویکی هـا، لینکدیـن، و پادکسـت ها 
در حـال حاضر ابزارهـای رایجی بـرای یادگیری 
در بسـیاری از مؤسسـات آموزشـی هسـتند. 
رسـانه های اجتماعـی بـه افزایـش یادگیـری 
آنایـن از راه دور کمـک کرده اند. علیرغـم موارد 
مربوط به نـود حریـم خصوصـی و برخـی موارد 
تقلـب در بیـن زبـان آمـوزان از راه دور، ایـن امـر 
مانع اسـتفاده از بسـترهای اجتماعـی در آموزش 

نشـده است.
6. چالش های رسـانه های اجتماعی: رسـانه های 
اجتماعـی محکـوم بـه ترویـج آسـیب های 
اجتماعی هسـتند، از جملـه: تهدیدات سـایبری: 

نظرسنجی موسسه آزار و اذیت سـایبری در سال 
2019 از دانش آمـوزان دبیرسـتانی و راهنمایـی 
ایاالت متحده نشـان داد کـه بیشـتر از ۳6 درصد 
اعـام کرده انـد کـه در مقطعـی از زندگـی خود 
مـورد آزار و اذیـت سـایبری قـرار گرفته انـد و ۳0 
درصد آنهـا دو بـار یا بیشـتر قربانی ایـن موضوع 
شـده اند. بعـاوه مشـخص شـد کـه تقریبـاً 15 
درصـد افـراد اعتـراف کرده انـد کـه حداقل یک 
بـار شـخصی را مـورد آزار و اذیـت سـایبری قرار 
داده انـد و نزدیک به 11 درصد اذعـان کرده اند که 
این کار را دو بار یا بیشـتر انجـام داده اند. نوجوانان 
می تواننـد از شـبکه های اجتماعـی برای انتشـار 
شـایعات، اشـتراک گذاری ویدئوهایـی بـا هدف 
تخریـب شـهرت و باج گیـری دیگـران سـوء 

اسـتفاده کنند.
نبود حریـم خصوصی: مزاحمت، سـرقت هویت، 
حمـات شـخصی و سـوء اسـتفاده از اطاعات، 
برخی از تهدیدات کاربران شـبکه های اجتماعی 
اسـت. بیشـتر اوقات، خود کاربران مقصر هستند 
چراکـه محتوایـی را بـه اشـتراک می گذارنـد 
کـه نبایـد در معـرض دیـد عمـوم باشـد و کامًا 

شخصی هسـتند.
متأسـفانه، زمانی کـه محتـوای خصوصی حذف 
می شـود، معمواًل خیلی دیر شـده اسـت. و محتوا 
ممکن اسـت باعث ایجـاد مشـکاتی در زندگی 

شـخصی و حرفه ای فرد شـود.
7. تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر روابـط: یکی 
از تأثیـرات بـد رسـانه های اجتماعـی، ترغیـب 
افراد بـه برقراری دوسـتی های مجـازی به جای 
دوسـتی های واقعـی اسـت. اصطاح "دوسـت" 
که در رسـانه های اجتماعی اسـتفاده می شـود با 
دوسـتی های واقعی یک دنیا فرق دارند. دوستان 
واقعی در واقع یکدیگـر را از نزدیک می شناسـند 
و اغلـب رو در رو بـا هم ارتبـاط برقـرار می کنند.
www.simplilearn.com/real-impact- 
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 حسین محزونیه    حجت عبدالملکی، وزیر کار با ارائه نامه ای به رئیس جمهور 
رسماً استعفای خود را اعام کرد. او دلیل استعفایش را »افزایش هماهنگی دولت« 
اعام کرد. پیش تر شایعاتی درباره کنار رفتن عبدالملکی از وزارت کار منتشر شده اما 

رسماً تأیید نشده بود.
خبر کوتاه بود و به روال این سال ها توئیتری. عبدالملکی در توییتی نامه خود به سید 
ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در آن آمده است: »ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به 
اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد 
مجلس محترم شورای اسامی، به منظور افزایش هماهنگی دولت استعفای خود را از 

این سمت اعام می نمایم. اینجانب در طول حدود ۳00 روز فعالیت در این وزارتخانه، 
همه تاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به کار بستم و از همراهی 

صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر می کنم.
خود را سرباز کوچک نظام اسامی و دولت مردمی می دانم و تا پای جان در مسیر تحقق 
آرمان های رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقاب اسامی مجاهدانه تاش خواهم 

کرد و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد ان شاءاله.«
• سخنگو تأیید کرد

ســخنگوی دولت از پذیرش اســتعفای عبدالملکی و انتخاب زاهدی وفا به عنوان 

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت در نشســت خبری خود با تأیید استعفای 
عبدالملکی بیان کرد: اخیراً آقای عبدالملکی برای دومین بار استعفای خودشان را تقدیم 

رئیس جمهور کردند که آقای رئیس جمهور پذیرفتند.
وی ادامه داد: البته آقای دکتر عبدالملکی به همکاری خودشان را با دولت ادامه داده و 
از امروز هم در سمت مشاور رئیس جمهور خواهد بود و آقای محمد هادی زاهدی وفا 
استاد شناخته شده علم اقتصاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه پذیرفته و منصوب 

شدند.

وزیر کار بیکار شد!

 پذیرفته شدن استعفای 
عبدالملکی:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

 چه بالیی قرار است
سر بیت کوین بیاید؟

کاهش در ادامه رکود 
و سقوط در مسیر افت

او با بیـان اینکه وجـود مخـازن آمونیاک می توانسـت ابعاد فاجعه را بسـیار 
گسـترده کند که بـا ورود بـه موقع نیروهـای امـدادی مسـئول و مدیریت 
مناسـب بحران از وقـوع یـک فاجعه بـزرگ جلوگیری شـد، عنـوان کرد: 
روشـن شـدن ابعـاد ایـن حادثـه و مقصـران احتمالـی می توانـد زمینـه 

پیشـگیری از تکـرار چنین حوادثـی را فراهـم کند.
رییس دانشـگاه علوم پزشکی شیراز در بازدید شـبانه از بیمارستان حضرت 
قائم )عج(، ضمن بررسـی روند ارائه خدمـات درمانی بـه مصدومان حادثه 
نشـتی مواد شـیمیایی در کارخانـه کربنـات سـدیم شهرسـتان فیروزآباد، 
گفت: در این حادثـه 1۳۳ مصدوم در بیمارسـتان فیروز آباد پذیرش شـدند 

و تاکنـون 114 مصدوم ترخیص شـده اند.
دکتر سـید وحید حسـینی بـا حضـور در بیمارسـتان حضـرت قائـم )عج( 
شهرسـتان فیروزآباد، ضمـن گفت و گو بـا تیم واکنش سـریع دانشـگاه و 
مسـووالن این مرکز درمانـی، از نزدیـک جویـای روند خدمت رسـانی به 

مصدومـان این حادثه شـد.
او با بازدیـد از بخش هـای بسـتری مصدومان ایـن حادثه، بـر فرآیندهای 
ارائـه خدمـات در ایـن مرکـز درمانـی نظـارت کـرد و بـا گفـت و گـو بـا 
مصدومـان و همراهـان، میـزان رضایتمنـدی آنـان را از دریافـت خدمات 

جویا شـد.
مسـوول ارشـد حوزه سـامت فارس با اعام اینکـه خوشـبختانه موردی 
از فوت ناشـی از این حادثـه گزارش نشـده اسـت، افـزود: 1۳۳ مصدوم به 
بیمارسـتان حضرت قائم )عج( منتقل شـدند که از این تعـداد تاکنون 114 

مصدوم ترخیص شـدند.
دکتر حسـینی با بیـان اینکه پـس از وقوع حادثـه بافاصله مراکـز درمانی 
و بیمارسـتان های شـیراز و شهرسـتان ها به حالت آماده بـاش درآمدند، از 
برگزاری دو نشسـت سـتاد مدیریت بحران دانشـگاه و اعزام تیم پزشـکی 
متخصص، یـک دسـتگاه بالگـرد، 12 دسـتگاه آمبوالنس، یک دسـتگاه 

اتوبـوس آمبوالنس به شهرسـتان فیروزآبـاد خبر داد.
مسـوول ارشـد حوزه سـامت اسـتان بـا قدردانـی از تیـم واکنش سـریع 
دانشـگاه و پزشـکان، پرسـتاران و کارکنـان ایـن بیمارسـتان بـه پـاس 
اقـدام سـریع در ارائـه خدمـات درمانی بـه مصدومان ایـن حادثـه، عنوان 
کـرد: مصدومـان ایـن حادثـه بیشـتر دچـار آسـیب های تنفسـی شـدند 
کـه خوشـبختانه بـا درمان بـه موقـع و سـریع و مدیریـت صحیـح در این 
مرکـز درمانـی، خدمـات در کوتاهتریـن زمان ممکن بـه مصدومـان ارائه 
شـد. دکتر حسـینی بـا تاکید بـر اینکـه سـرمایه اصلی دانشـگاه پرسـنل 
جهادی و تاشـگری هسـتند کـه در بحران ها با تمـام توان بـرای نجات 
جـان بیمـاران و مصدومان تـاش می کننـد، گفت: پـس از هـر بحرانی، 
نگرانی هایـی بـه وجـود می آیـد کـه اقدامـات سـریع تیم هـای درمانی و 
مدیریت صحیح ایـن مرکز درمانـی در این بحـران، باعث رفـع نگرانی ها 
در بین خانواده هـای مصدومان شـد. او با بیـان اینکه اقدامات مسـووالن، 
پزشـکان، پرسـتاران و کارکنـان این مرکـز درمانـی در حادثه نشـتی مواد 
شـیمیایی در کارخانـه کربنـات سـدیم شهرسـتان فیروزآبـاد قابـل تقدیر 
اسـت، اظهار کرد: این حادثه نیـز یک بحران بـوده که بار دیگر پزشـکان، 
پرسـتاران و کارکنان مجموعه سـامت اسـتان با سـرعت عمـل در ارائه 

خدمـات درمانی، توانسـتند نتیجـه مطلوبـی بگیرند.
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز با اشـاره به وضعیت مطلـوب کرونا 
ویروس در کشـور و اسـتان، گفـت: در حـال حاضر میـزان ابتا، بسـتری 
و فـوت ناشـی از کرونا کاهـش یافتـه و ایجاد وضعیـت مطلـوب کرونایی 
در کشـور نسـبت به سـایر کشـورها، حاصل لطف خداوند متعـال، تاش 
دولت سیزدهم، وزارت بهداشت، پزشکان، پرسـتاران و کارکنان مجموعه 
سـامت، همچنیـن مشـارکت و همراهی مردم اسـت کـه این دسـتاورد 

مهـم را رقـم زدند.

 شیوا صدر  چندی پیش، به دنبال وقوع نشتی در یکی 
از مخــازن آمونیاک کارخانه کربنات ســدیم واقع در 
شهرســتان فیروزآباد، منجر به حادثه و مصدومیت 
بالغ بر ۱۴۹ نفر به دلیل استنشــاق گازهای سمی شد 
که براســاس اطالعات نهایی، تاکنون ۱۲۶ مصدوم 
از بیمارســتان مرخص شده اند. دســتور رئیس کل 
دادگستری فارس در خصوص بررسی علل بروز حادثه 
کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد به رئیس و دادستان 
عمومی و انقالب این حوزه قضایی ابالغ شــد. حجت 
االسالم سید کاظم موســوی در گفتگو با خبرنگاران 
با تاکید بر اینکه پرونده قضایی برای بررســی دقیق و 
کارشناسی شده علل حادثه حریق در کارخانه کربنات 
سدیم فیروزآباد تشکیل خواهد شد، گفت: در یک فرآیند 
قضایی و کارشناسی قصور احتمالی و ترک فعل مسئوالن 
مربوطه بررسی و در این خصوص نص صریح قانون اجرا 

خواهد شد.

گزارش روز

 ابعاد علت انفجار در کارخانه شیمیایی
فیروزآباد روشن شد؛

منتفی شدن فاجعه فارس

داده هـای بازار نشـان می دهند که فشـار 
فروش بیت کوین در اواخـر روز 12 ژوئن 
افزایـش یافـت و تـا ظهـر روز 1۳ ژوئـن 
ادامه داشـت. این فروش گسـترده باعث 
شـد که قیمت ارز دیجیتـال برتر بـازار تا 
20، 950 دالر سـقوط کند. البتـه در زمان 
انتشـار ایـن خبـر، قیمـت بیـت کویـن 
کمی بهبـود یافتـه و بـه کانـال 22 هزار 
دالر برگشـته اسـت، اما در بازه زمانی 24 
سـاعته، همچنـان یـک افـت قابل توجه 

11٫۳ درصـدی را نشـان می دهـد.
بـه گـزارش سـایت کویـن تلگـراف، در 
حالـی کـه فـروش بیـت کویـن اکنـون 
کمـی کاهـش یافتـه، امـا معامله گـران 
می ترسـند که اخبار منفـی و افزایش نرخ 
بهره در ایـاالت متحـده، در آینـده باعث 
کاهـش بیشـتر قیمـت ایـن ارز دیجیتال 
شـود. در ادامـه، نگاهـی می اندازیـم بـه 
آن چه که چندیـن تحلیلگر در مـورد افت 
بیـت کویـن و ادامـه رونـد آن می گویند.

رکت کپیتال )Rekt Capital(، تحلیلگر، 
بازارهـای نزولـی  می گویـد کـه در 
قبلـی، بیـت کویـن از حمایـت خـوب و 
قابل قبولـی در میانگیـن متحـرک 200 

هفتـه ای خـود برخـوردار بـوده اسـت.
رکـت کپیتـال بـا اسـتناد بـه دو چرخـه 
نزولـی قبلـی، می گویـد کـه اگـر پرایس 
اکشـن بیت کویـن مشـابه عملکردهای 
قبلی آن باشـد، BTC این بـار هم ممکن 
اسـت از میانگین متحـرک 200 هفته ای 
خود )در محدوده 2۳ هـزار دالر( برگردد و 
یک حرکت رو بـه جلو را در پیـش بگیرد.

در این میـان، یـک تحلیلگر دیگـر با نام 
مسـتعار ویـل مـپ )Whalemap( بـا 
انتشـار نمـودار زیـر، می گویـد کـه بیـت 
کوین بسـیاری از سـطوح حمایتـی خود 
را از دسـت داده و ایـن سـطوح اکنـون به 
مقاومـت تبدیـل شـده اند. او پیش بینـی 
می کنـد کـه در صـورت تـداوم از دسـت 
دادن دیگر سـطوح حمایتـی، قیمت بیت 
کویـن ممکن اسـت حداکثر تـا 1۳، ۳۳1 

دالر سـقوط کنـد.
 Francis( در نهایـت، فرانسـیس هانـت
Hunt(، یـک تحلیلگـر بـازار کـه بـا نام 
مسـتعار The Market Sniper نیـز 
شـناخته می شـود، پیش بینـی می کنـد 
کـه قیمـت بیـت کویـن ممکن اسـت تا 

8 هـزار دالر هـم کاهـش یابـد.
در زمـان انتشـار ایـن خبـر، ارزش کل 
بـازار ارزهـای دیجیتـال بـا یـک افـت 
6٫8 درصـدی در 24 سـاعت گذشـته، 
بـه کمتـر از یـک تریلیـون دالر سـقوط 
کـرده و بـه 956 میلیـارد دالر رسـیده 
اسـت. میزان تسـلط بیت کوین بـر بازار 
رمزارزها نیـز برابر با 45 درصـد گزارش 

شـده اسـت.

رسانه های اجتماعی محکوم به ترویج آسیب های اجتماعی
آنچه الزم است درباره تأثیر رسانه های اجتماعی بدانید؛



حقایـق بخـش اصلـی زندگی مـا انسـان ها هسـتند 
و »پذیـرش« آن هـا سـخت ترین بخـش اسـت. 
»حقیقـت تلـخ اسـت« و بنابرایـن راه گریـزی از آن 
وجـود نـدارد، این تلخی هـا رنـج به همـراه می آورند و 
تـرس عقب ماندگـی و حس قربانـی زندگی شـدن به 
دنبال آن می آیـد. بنابرایـن تنها راهی کـه پیش روی 
ما قـرار دارد پذیرش حقایق اسـت و یادگیری راه هایی 
کـه می توانـد مـا را در دنیایـی بـا رنجش هـای کمتر 
قرار دهـد. در ایـن مطلب قصـد داریم به بررسـی این 
مطالب بپردازیـم امـا در ابتدا بایـد ببینیم ایـن حقایق 

تلـخ چـه چیزهایی هسـتند:
1-ثروتوقدرتمعموالًبهارثمیرسد

نشـریه فوربـس هـر سـاله فهرسـتی از ثروتمندترین 
و قدرتمندتریـن افـراد دنیـا منتشـر می کنـد. معمواًل 
نیمـی از میلیاردرهـای ایـن فهرسـت ثـروت خـود را 
از والدین شـان بـه ارث برده انـد یـا ازدواج موفقـی 
داشـته اند. ۲۰ درصـد دیگـر از ایـن ابرپولدارهـا هم از 

خانواده هـای ثروتمنـد و سرشـناس هسـتند.
مثـًا جـف بـزوس، پایه گـذار آمـازون، کسـب و 
کار خـود را بـا ۳۰۰ هـزار دالری شـروع کـرد کـه از 
ناپدری اش قـرض گرفته بـود. بیل گیتـس، پایه گذار 
مایکروسـافت هم از خانواده ثروتمنـدی از بانکدارها و 
سیاسـتمدارها بـود. اینکـه گفتـه می شـود هر کسـی 
می توانـد بـه موفقیـت برسـد در واقع چیـزی جز یک 
رویای زیبا نیسـت. با این حال، با پیدایـش اینترنت ما 
فرصت های بیشـتری برای ثروتمند شـدن به دسـت 
آورده ایـم و این اتفـاق به لطـف وجود اسـتارتاپ های 
مختلف رخ داده اسـت. بـه هر حال، حقیقت آن اسـت 
که فرزنـدان والدین ثروتمنـد، این مسـیر را راحت تر و 

سـریع تر مـی طـی کنند.
۲-خوشبینیشعاریاسترنگین

حتمـًا سـخنرانی های انگیزشـی را شـنیده اید یـا 
کتاب هایـی ماورایـی که سـعی دارنـد مـا را از حقایق 
زندگـی دور کنند و به سـمت رویاسـازی سـوق دهند. 
اینکه آمیـزاد بتواند نیمه پـر لیوان را ببینـد قطعاً خوب 
اسـت اما همیـن مهـم زمانـی صـورت می گیـرد که 
توانایـی دیـدن آن نیمـه دیگـر لیوان را داشـته باشـد 
و اگرنـه تشـخیص اینکـه کـدام نیمـه پـر و خالـی 
اسـت غیـر ممکـن خواهـد بـود. بنابرایـن نمی تـوان 
دسـت روی دسـت گذاشـت و تنهـا بـا خوشـبینی به 
جهـان پیرامـون نـگاه کـرد. در دهـه ۱۹۵۰ میادی، 
دانشـمندان آمریکایـی چیـزی بـه نـام روانشناسـی 
مثبت را مطرح کردند. طبق قواعد روانشناسـی مثبت، 
شـما باید بـه همه چیـز نـگاه خوبی داشـته باشـید، با 
مشـکات با لبخند روبه رو شـوید، و شـکایتی نکنید. 
با این حال، روانشناسـان مـدرن معتقدنـد این نگرش 

فایـده ای نخواهد داشـت.
تحقیقات نشـان داده تجسـم موفقیـت و خوش بینی، 
احتمال دسـتیابی بـه موفقیـت را پایین مـی آورد. اگر 
کسـی در ذهن خـود تصـور کند کـه همه چیـز خوب 
پیـش خواهد رفـت، ممکـن اسـت در زندگـی واقعی 

دسـت از تـاش بـردارد و منتظر بمانـد تا یـک پایان 
خـوش رقم بخـورد.

تحقیقـات نشـان می دهـد کسـانی کـه دیـدی 
واقع گرایانـه و تـا حـدودی افسـرده بـه دنیا دارنـد، به 

موفقیـت بیشـتری می رسـند.
۳-خودخواهیگاهیراهچارهاست

شـرکای عاطفی بایـد دائماً با یکدیگـر مدارا کننـد و در 
رابطه خـود سـرمایه گذاری عاطفی کنند. گاهـی هر دو 
طـرف رابطه باید فقـط به خودشـان فکر کننـد، در غیر 
این صـورت ممکن اسـت عزت نفس تـان را از دسـت 
دهیـد. روانشناسـان توصیـه نمی کننـد طبـق عائق 
شـریک عاطفی تان زندگی کنیـد و معتقدند شـما باید 
بـا دوسـتان تان ارتبـاط داشـته باشـید، وقت هایـی بـا 
خودتـان خلـوت کنیـد و از بدن خـود مراقبـت کنید. به 
طور کلـی نبایـد فقـط شـریک عاطفی تان برای شـما 
عزیز باشـد و تمرکزتان روی او باشـد، بلکـه باید همین 
رفتـار را با خودتان هم داشـته باشـید. وقتتـان را صرف 
تـاش بـرای گرفتـن تأییـد و خوش رفتاری شـریک 
عاطفی تـان نکنیـد. در ایـن صـورت اسـت کـه قـادر 
خواهیـد بـود عزت نفس خـود را حفـظ کنیـد و در برابر 

وقایع ناخوشـایند قوی باشـید.
۴-همهباقربانیانخشونتهمدردینمیکنند

در روانشناسـی اصطاحی وجود دارد به نام »سـرزنش 
قربانی« و این زمانـی رخ می دهد که قربانی وادار شـود 
در مورد موقعیتی کـه از آن آسـیب دیده احسـاس گناه 
کند. ایـن یـک تله ذهنـی اسـت کـه دائمـاً گرفتارش 
می شویم. مغز انسـان به دنبال الگو اسـت و اعتقاد دارد 
که شـر باید بـه سـزای اعمالش برسـد و خیر همیشـه 
پیـروز می شـود. به همیـن دلیل اسـت کـه ما دائمـاً به 
دنبال توضیحی منطقی برای اتفاقـات بدی می گردیم 

کـه بـرای قربانـی رخ داده، مثـًا پوشـیدن لباس های 
باز، قدم زدن در یـک خیابان تاریک و خلوت یا داشـتن 
رفتار بی ادبانه نسـبت به شـخص خطـاکار. حقیقت آن 
اسـت که هیچ کـدام این ها دلیـل آن اتفاق نیسـتند اما 
مغـز مـا اهمیتی بـه ایـن مسـأله نمی دهـد. بـه همین 
دلیل اسـت کـه دیگران بـا قربانیـان احسـاس همدلی 

نمی کننـد.
۵-باورهاییکهنمیتواننددنیارانجاتدهند

از زمان اختراع پاستیک، انسان ۸ میلیارد تن محصول 
از این مـاده مضـر تولید کـرده و تنهـا یک دهـم آن ها 
بازیافت شـده. اسـتفاده از پاسـتیک قابل بازیافت هم 
کمک چندانـی نخواهند کـرد چون لباس هـا، ظروف و 
کفش هایی کـه از PET یـا همان پلی اتیلـن ترفتاالت 
بازیافتـی تولید شـده اند هنوز تجزیه نشـده اند و سـیاره 
زمیـن را کمـاکان مسـموم می کننـد. گیاه خوارشـدن 
را هـم کمکـی بـه کاهـش انتشـار کربن دی اکسـید 
می دانسـتند. امـا درنهایـت به ایـن نتیجه رسـیدیم که 
با این رویـه آب زیـادی صرف آبیـاری گیاهـان خواهد 
شـد، زمین ها مملو از کودها و موادشـیمیایی خواهد شد 
و جنگل ها بـرای تبدیل شـدن بـه زمین کشـاورزی از 

بیـن خواهنـد رفت.
خودروهـای الکتریکـی صدمـه ای بـه اتمسـفر زمین 
نمی زننـد، امـا از جهـات دیگـری خطرنـاک هسـتند؛ 
باتری های لیتیومـی این خودروها طـی فرآیندی تولید 
می شـوند که اصًا سـازگار با محیط زیسـت نیست. به 
عاوه، اگـر یکی از ایـن ماشـین ها دچار آتش سـوزی 
شـود، خاموش کردن آتش آن به چندین تـن آب و مواد 
شـیمیایی نیاز دارد. اغلـب نوآوری هایی کـه در رابطه با 
حفـظ محیط زیسـت صـورت می گیرنـد بیشـتر برای 

فروشندگان شـان منفعـت دارند.

۶-مـردانبیشـتراززنانخیانـتمیکنند،
وقتیانتظـارشراندارید

ایـن اعتقـاد وجـود دارد کـه مـردان بیشـتر از زنـان به 
شـریک عاطفی شـان خیانـت می کننـد و وفـاداری در 
میـان آن ها یـک ویژگـی کمیاب محسـوب می شـود. 
ایـن بـاور درسـت اسـت امـا فقـط تـا حـدودی. طبق 
تحقیقـات، زنان تا قبـل از ۳۰ سـالگی به انـدازه مردان 
خیانـت می کننـد، آن ها حتی به شـریک عاطفی شـان 

بیشـتر از مـردان دروغ مـی گویند.
بـا ایـن حـال، مـردان بـا بـاال رفتـن سـن بـه خیانت 
روی می آورنـد، بـه طـوری کـه ۲۰ درصـد بیشـتر از 
زنـان خیانـت می کننـد. بیشـترین میـزان خیانـت در 
میـان مردانی اسـت که مـا بـه نـدرت آن هـا را در نظر 
می گیریـم. در واقـع در ۲۰ درصـد خانواده هایـی کـه 
همسـران بـاالی ۶۰ سـال دارنـد، خیانـت بیشـتر رخ 

می دهـد!
۷-»تو«تنهانجاتدهندهخودتهستی

آدمیـزاد در کل دوران حیـات خـود بـه دنبـال جفتـی 
می گردد تـا بتوانـد ادامـه زندگـی را در کنـار او بگذراند 
و زندگـی را بـرای خود آسـان تر کنـد. این طـرز فکر تا 
جایی پیش می رود که اشـخاص بـه ویژه زنـان در این 
تصور هسـتند که همسـران آنهـا باید نقش ناجـی آنها 
را ایفا کنند و اگـر غیر آن صورت بگیـرد حتماً عاقه ای 
در میان نیسـت. البته برخـی از ما همین فکر را نسـبت 
به پدر و مـادر و رئیـس خویش داریـم اما به قـول فروغ 
فرخزاد »از آینه بپـرس نام نجات دهنـده ات را« و چقدر 
زیبـا در همین چنـد کلمـه به مـا می گوید هیچ کسـی 
جز خودمـان نمی توانـد شـرایط را برایمان تغییـر دهد.
۸-مـردمحتمـاًبایـدازآنچههسـتندبهتر

؟ شند با

دلیلـی وجود نـدارد که مردم حتمـاً باید از آنچه هسـتند 
بهتر باشـند، حتـی وقتی رفتـار آن هـا کامًا بد اسـت. 
خودبزرگ بینـی شـما موجـب می شـود بـه خودتـان 
بگوییـد »چون مـن این طـرز رفتـار _ مردم را دوسـت 
نـدارم، پـس حتمـاً بایـد بـد رفتـار نکننـد.« همچنین 
اگرچـه خیلـی خـوب اسـت کـه چیزهـا و وقایـع طور 
دیگـری باشـند، ولی آنهـا همین هسـتند که هسـتند. 
مجدداً تکـرار می کنیـم که دلیل نمی شـود چون شـما 
)و دیگـران( میـل داریـد اوضـاع طـور دیگری باشـد، 

گرفتاری هـا بایـد یـا نباید باشـند.
۹-فاجعهرخنمیدهد!

به ندرت پیش می آید کـه در صورت عدم دسترسـی به 
راه حـل »کامًا درسـت«، فاجعه ای رخ بدهـد. مگر آن 
که خودتـان بخواهید اتفاق بیفتد. اگـر تصمیم گیری بد 
را فاجعـه در نظر بگیرید. بـرای مثال، اگـر ازدواج با یک 
آدم نامناسـب و در نهایت طاق دادن او را فاجعه بدانید. 
به احتمال زیـاد وقتـی می فهمید اشـتباه کرده ایـد، آن 
را فاجعـه در نظـر می گیریـد. امـا اگـر همین اشـتباه را 
مایه تأسـف و بدبیـاری در نظر بگیرید، برای شـما قابل 

تحمل می شـود و از آن درس عبـرت خواهید گرفت.
•چگونـهبایـدواقعیتهـایتلـخودردناک

رابپذیریـم؟
۱-آن هایـی که خـود مـا در ایجـاد و تـداوم آنها نقش 
داشـته ایم. ۲. آن هایـی کـه خـارج از تصمیـم و اراده 
ما بوده اسـت. بـرای هر دو دسـته ایـن اتفاقـات یک 
نسـخه کلـی وجـود دارد: پذیرفتـن آن واقعیـت تلخ و 
دردنـاک. ممکـن اسـت خاطـره تلـخ مـا به از دسـت 
دادن عزیـزی مربـوط باشـد، یا بـه قطع یـک ارتباط 
عاطفی، ممکن اسـت از نظـر اقتصادی دچار مشـکل 
شـده باشـیم شـغل مان را از دسـت داده باشـیم، مورد 
تمسـخر یا اسـتهزای دیگـران قـرار گرفته باشـیم، از 
جایی یا کسـی کـه انتظـارش را نداشـتیم طرد شـده 
باشـیم و... . آنچـه در تمام این موارد مشـترک اسـت، 

تجربـه از دسـت دادن یا همـان فقدان اسـت.
•»رنج«چهنقشیدرزندگیمادارد؟

ــور از  ــرش و عب ــج، پذی ــاره رن ــکی درب داستایوفس
ــز  ــک چی ــا از ی ــن تنه ــد: »م ــه می گوی آن اینگون
می ترســم و آن اینکــه شایســتگی رنج هایــم را 

ــم« ــته باش نداش
او در واقـع در ایـن جملـه بـه خواننـده خـود می آموزد 
که رنج چقـدر می توانـد انسـان را کامل و پختـه کند.

ویکتور فرانکل، عصب شـناس و روان پزشک اتریشی 
کـه بزرگتریـن رنج هـا را در اردوگاه هـای کار اجباری 
تجربه کرده معتقد اسـت داشـتن زندگـی بامعنا بدون 
تنش و رنج ممکن نیسـت. چون او بهداشـت روانی را 
مسـتلزم داشـتن اندازه ای از تنش می دانـد و می گوید 
نبایـد به خاطـر دسـت وپنجه نرم کردن بـا تنش هـا 
بـرای پیدا کـردن معنـی بالقـوه زندگـی خـود نگران 
باشـیم. زیرا، آن چه انسـان الزم دارد تعادل و بی تنشی 
نیسـت بلکـه کوششـی اسـت کـه بـرای رسـیدن به 

هدفـی شایسـته، درگیر آن می شـود.
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نماینده مردم نطنز، بادرود و بخش قمصر در 
مجلس، گفت: در بحث نهاده های دامی، دولت 

نتوانسته دامداران شهرستان نطنز و کشور را قانع 
کند که توقع داریم برای حل این مشکل گام 

اساسی برداشته شود.
رحمت اله فیروزی، در شورای اداری شهرستان 
نطنز که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان انرژی اتمی برگزار شد، اظهار کرد: دولت 
در بحث نهاده های دامی نتوانسته دامداران را 
قانع کند و دامداران پیرامون این موضوع دل 

نگران هستند.
وی افزود: امیدواریم دولت مصوبه ای را تصویب 

کند که باعث خوشحالی دامداران در حوزه 
نهاده های دامی شود.

به گزارش ایسنا، نماینده مردم نطنز در مجلس، 
پیرامون مشکات دارویی در داروخانه های 
شهرستان، گفت: با توجه به بدهی بیمارستان های 
شهرستان به شرکت های دارویی، شرکت ها از 

دادن دارو به داروخانه ها امتناع می کنند.
فیروزی تصریح کرد: با توجه به اینکه بحث دارو با 
سامت مردم سر و کار دارد، از دولت می خواهیم 

پیرامون این موضوع، اهتمام جدی داشته باشد.

نماینده مردم نطنز در مجلس:

دولت نتوانسته دامداران را در بحث نهاده ها راضی کند

در  جمهـور  رییـس  معـاون 
امـور زنـان و خانـواده گفـت: ده 
مصوبـه در حـوزه زن و خانواده با 
اعتبار بیـش از هشـتاد میلیارد در 

اصفهـان کلیـد زده شـد.
انسـیه خزعلی در جمـع نخبگان 
و بانـوان اصفهانـی اظهـار کرد: 
الگـوی سـوم و زن تـراز انقاب 
اسـامی از اهداف بزرگی اسـت 
که در بخـش زنـان می توانیم در 
جامعـه گفتمـان سـازی کنیم و 
یکـی از راهکارهای مهـم برای 
نشـر این گفتمان رسـانه اسـت.

معـاون امـور زنـان و خانـواده 
ریاسـت جمهوری  خانـواده 
افـزود این کـه دولـت بخواهد با 
هزینه هـای دولتـی رسـانه های 
کار  کنـد  احـداث  را  بـزرگ 
اشـتباهی اسـت زیـرا مـردم 
جهادگران و زبان رسـانه هستند 
و بایـد بـرای بیـان گفتمـان بـه 

میـدان آینـد.
وی خاطرنشـان کـرد: دولـت 
مردمی اسـت و با پشـتوانه مردم 
آمده اسـت و بـا تحکـم دولتـی 
نمی تـوان ایده ها را عملـی کرد.

جمهـوری  ریاسـت  معـاون 
تصریـح کـرد: عـدم تعـادل بین 
خانـه و اجتمـاع از نـکات مهمی 
بـود کـه توسـط فرهیختـگان 
مطـرح شـد و در ایـن موضـوع 
بـر روی  تاکیـد بسـیار  بایـد 
الگـوی سـوم، وظایـف مـادری 
و همسـری و الگـوی عفـاف و 

حجـاب داشـت.
و  بـودن  زینبـی  گفـت:  وی 
مشـارکت در اجتمـاع را زنـان 
بـه درسـتی نشـان دادنـد و مـا 
به دنبـال این هسـتیم کـه نظام 
واره ای را بـرای زنـان تدویـن 
کنیـم تـا بتـوان تخفیف هـا و 
پشـتوانه های حمایتـی از مادران 

و زنـان داشـته باشـیم.
خزعلـی بـا هزینـه بـر بـودن 
مشـاوره بیان کـرد: طرحی برای 
خانواده هـای نوپـا اسـت کـه در 
سـال اول رایگان و در سال های 
بعـد بـرای دهک هـای یـک تـا 
چهـار اسـت و در پیشـگیری از 

طـاق مؤثر اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: امیدواریم 
در بحـث صنایـع دسـتی بـازار 
خارج و صادرات را در دسـتور کار 

قـرار دهیم.
معـاون امـور زنـان و خانـواده 
ریاسـت جمهـوری بـا بیـان 
اهمیت دهـی بـه اشـتغال زنان 
سرپرسـت خانـوار، عنـوان کرد: 
محوریـت  بـا  توانمندسـازی 
و  برنامـه کسـب  و  خانـواده 
کار از جایـگاه مهـم برخـوردار 
اسـت و در مرحلـه اول زنـان 
سرپرسـت خانـوار و در مرحلـه 
دوم فرزندانشـان مـورد تأییـد 

سـت. ا
 ۱۰ بـه  جمع بنـدی  در  وی 
مصوبـه بـرای زنـان اسـتان 
بـا اعتبـار بیـش از ۸۰ میلیـارد 
اشـاره و افـزود: در امـور زنـان 
سرپرسـت خانـوار، ورزشـگاه 
بانوان، مدرسـه علمیـه، خوابگاه 
بـرای زنـان، تسـهیات بـرای 
کارآفرینـی و اشـتغال و مراکـز 
نابـاروری نظـارت کنیـم و ایـن 
نکته را مـد نظـر قـرار دهیم که 
زنان کارآفرین نظیـر قالی بافتن 

نمـاد عـزت هسـتند.

 خبر روز

ISFAHAN
N E W S

 ده مصوبه برای استان
در حوزه زنان کلید خورد

معاون امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری در اصفهان:

واقعیتیبزرگکهفقطبهترینآدمهایدنیاازآنباخبرند؛

حقیقت تلـــخ است

 وزیر بهداشـت و درمان گفت: برای نخسـتین بـار ناباروری تحت پوشـش 
بیمـه سـامت در اصفهـان از اول خرداد ماه امسـال عملیاتی شـده اسـت. 
بهـرام عین الهـی، پـس از پایان سـفر یکـروزه خـود بـه بویین میاندشـت 
در گفت و گـو با ایرنـا، افـزود: بر این اسـاس ۹۰ درصـد خدمـات ناباروری 

تحت پوشـش بیمه سـامت اسـت.
وی گفـت: از ابتدای خرداد امسـال نیـاز به پرداخـت هزینه هـای ناباروری 
نیسـت و با مراجعـه به ایـن مراکـز، هزینه هـای درمانـی بیمـاران کامل از 

صورت حسـاب آن هـا کسـر می شـود.
وزیربهداشـت و درمان افزود: به دنبال ماندگاری نیروهـای متخصص، ۲۰ 
درصد افزایش رشـته پزشـکی به مناطق محـروم اختصاص داده شـده که 
بر اسـاس آن افراد پذیرفته شـده بایـد از نیروهـای محلی و بومی باشـند تا 
پس از اخـذ تخصص در منطقـه بمانند و مشـکل کمبود پزشـک در مناطق 

محروم رفع شـود.
وی با بیـان اینکه سـقف کارانه و پلـکان درآمد پزشـکان متناسـب با محل 
خدمت آنها تعیین خواهد شـد اظهار داشـت: نسـبت درآمد پزشـکان شاغل 
در مناطق محـروم و کانشـهرها اصـاح و بـاز تعریف می شـود بطوریکه 

توزیع پزشـک با سـند آمایش سـرزمین منطبق شـود.
به گفتـه وی، بـا تصمیم جدیـد وزارت بهداشـت، جذب پزشـکان به بخش 
دولتـی افزایش می یابـد تـا بهـره وری و کیفیت خدمـات بیمارسـتان های 

دولتی بیشـتر شـود.
عین الهی ادامـه داد: آمار کرونـا در ایران به صفر رسـید این در حالی اسـت 

که در کشـورهای غربی هنوز آمار فوتـی وجود دارد.
به گفته وی، علـت موفقیت کشـور در مقابله بـا کرونا، پیـروی از منویات و 

رهنمودهـای رهبر انقـاب بود.

وزیر بهداشـت و درمان ادامـه داد: امروز تا اکنـون ۱۵۰ میلیون ُدز واکسـن 
تزریـق کرده ایـم کـه در ُدز اول ۹۵ درصد و در ُدز سـوم ۶۰ درصد واکسـن 

بـه داوطلبان تزریق شـد.
عین الهی افـزود: رخـداد کرونـا و افزایـش روزانه آمـار فوتی ها و بسـتری 
نیاز به واردات برخـی داروها و تجهیزات را آشـکار کرد و بسـیاری از ایده ها 
برای عبـور از ایـن بحران شـکل گرفـت کـه تولیـد واکسـن در ۶ مرکز از 

سـوی دانشـمندان میهن اسـامی آغاز شد.
وزیـر بهداشـت از اجـرای صددرصـدی طـرح نسخه نویسـی الکترونیکـی 
از دی مـاه سـال گذشـته در کشـور و اسـتان اصفهـان خبـر داد و گفـت: 
 بـا اجـرای ایـن طـرح، در بیمـه سـامت نسـخه غیرالکترونیـک

نداریم.
به گـزارش ایرنا بنـا براظهـارات مدیـر کل بیمه سـامت اسـتان اصفهان 
اکنون این امکان بـرای زوج های نابارور فراهم اسـت که در طول یکسـال 
از سـه دوره خدمـات درمـان نابـاروری در تعهـد بیمه سـامت با پوشـش 
بیمـه ای ۹۰ درصـد تعرفه بخـش دولتـی در مراکز نابـاروری دولتـی و ۹۰ 
درصد تعرفه بخـش عمومی غیر دولتـی در مراکز خصوصی اسـتفاده کنند.

بر این اسـاس مقرر شـد از اول خـرداد کلیـه هزینه هـای درمـان ناباروری 
در تعهـد بیمـه سـامت در بیمارسـتان محاسـبه شـود و نیازی بـه مراجعه 
بیمـاران بـه اداره کل جهـت دریافـت هزینـه از طریـق خسـارت متفرقـه 

نباشـد.
وزیر بهداشـت و درمـان همزمـان با سـفر رییـس جمهـور به اصفهـان به 
بویین میاندشـت و فریدونشـهر رفـت و پس از حضور در گلسـتان شـهدا و 
بازدیـد از چند طـرح در جلسـه شـورای اداری فرمانـداری این شهرسـتانها 

حضـور یافت.

وزیر بهداشت و درمان در اصفهان:

پوشش بیمه ناباروری در اصفهان آغاز شده است

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