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سایه سنگین قدبلندهای غیرمجاز بر سر میراث اصفهان

ارتفـــاع پســـت

Dried Fruit:
Good or Bad?
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معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

سهم خاموشی شهرک های صنعتی، یک روز در هفته
8

رضـا پوربافرانـی رییـس مرکـز آمـوزش فنـی وحرفـه ای شهرسـتان نائین در 
تشـریح این خبر بیان داشـت: پیرو همکاری هـای این مرکز بـا کمیته امـداد )ره( در 
جهت توانمند سـازی مدد جویان تحت پوشـش، جلسـه ای ترویجـی، فرهنگی در 
محل کمیته امـداد با حضور شـفیعی رییـس کمیته امـداد و جمعـی از مـدد جویان 

برگـزار گردید.

در این جلسـه ضمن تشـریح کامـل اهداف سـازمان آمـوزش فنـی و حرفه آب 
کشـور و حرفه های قابل اجـرا درمرکز جهـت ایجاد مهـارت، مدد جویان با فلسـفه 
مهـارت آمـوزی آشـنایی و مقـرر گردیـد در راسـتای توانمنـد سـازی مـدد جویان 
ورسـیدن به اشـتغال حد اکثر اسـتفاده ازظرفیت های آموزشـی کارگاههـا صورت 

پذیرد.

امیر رضـا فرهـادی مقـدم: فیلـم سـینمایی 
»رهـا و انگشـتر جـادو« بـه تهیـه کنندگـی و 
کارگردانـی امیـر مؤمنـی اصل و بـا بـازی متفاوت 
و درخشـان نیمـا فـاح، سـحر ولدبیگـی و رهـا 
بالی که هر سـه بازیگـران اصلی فیلم را تشـکیل 
می دهند، برای عمـوم مخاطبین کـودک و نوجوان 

و بزرگسـال تهیـه و تولیـد شـده اسـت.

ــن  ــادو« ضم ــتر ج ــا و انگش ــینمایی »ره ــم س فیل
برخــورداری از آموزه هــای علــم روان شناســی 
ــوزش،  ــت و آم ــد و تربی ــم رش ــه مفاهی ــه ب و توج
ــینمایی  ــم س ــن 137 فیل ــه از بی توانســته اســت ک
ــع  ــان، در جم ــور جه ــران و 105 کش ــور ای از کش
ــاه و  ــه پنج ــه ب ــر راه یافت ــینمایی برت ــم س 9 فیل
یکمیــن جشــنواره بیــن المللــی فیلــم رشــد حضور 
داشــته باشــد و در دل کــودکان و نوجوانــان راه پیدا 
ــا  ــان ب ــه همزم ــود ک ــی می ش ــش بین ــد و پی کن
آغــاز نمایــش فیلــم، مخاطبیــن کــودک و نوجــوان 
و بزرگســال بــرای تماشــای فیلــم لحظــه شــماری 

ــد. نماین
در خاصــه داســتان فیلــم ســینمایی رها و انگشــتر 
ــتان  ــن باس ــا محس ــه؛ باب ــت ک ــده اس ــادو آم ج
ــرای  ــا ب ــرش ره ــا دخت ــراه ب ــت و هم ــناس اس ش

کشــف یک غــار مخــوف بــه شــمال ایران ســفر 
می کننــد؛ وقتــی بــه غــار می رســند، ناگهــان 
ــت  ــث وحش ــد و باع ــی افت ــاق م ــرزه اتف ــن ل زمی
ــام  ــه تم ــه ک ــود. زلزل ــا می ش ــن و ره ــا محس باب
ــد از 6 هــزار ســال اســتراحت،  می شــود، آتوســا بع
ــده و وارد  ــدار ش ــی بی ــوت قدیم ــک تاب از درون ی
زندگــی انســان های امــروزی می شــود. بــا 
ــار  ــا دچ ــن و ره ــا محس ــی باب ــا، زندگ ورود آتوس
اتفاقــات بســیار پــر هیجــان و چالــش بــر انگیــزی 

ــه... ــا اینک ــا، ت ــود. ام می ش
ــر  ــادو را دکت ــا و انگشــتر ج ــه ره ــگارش فیلمنام ن
ــم روان شناســی  ــه عل ــا توجــه ب ــی ب منصــور بال
بــر عهــده داشــته و کیانــوش اســامی بــا همراهی 
ــا  پرویــز قدســی بــه عنــوان مشــاوران فیلمنامــه ب

ــته اند. ــکاری داش ــنده هم نویس

در مراسـمی بـا حضـور امـام جمعـه خوراسـگان، 
اعضـای شـورای اسـامی شـهر اصفهـان، مدیـر 
منطقـه 15، فرمانـده و اعضـای بسـیج، مسـئول 
هیئت هـای مذهبی خوراسـگان، شـهروندان منطقه 
و خانـواده شـهید مدافـع حـرم؛ »شـهید حمیدرضـا 
باب الخانـی« از تابلوی نـام این شـهید در چهارراهی 

واقـع در خیابـان جـی غربـی رونمایی شـد.
مدیـر منطقـه 15 شـهرداری اصفهـان در مراسـم 
نامگـذاری ایـن چهـارراه اظهـار کـرد: بـا هـدف 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهیدان، ایـن چهـارراه 
که در گذشـته به عنـوان چهارراه اریسـون شـناخته 
می شـد، از این پـس به نـام تنها شـهید مدافـع حرم 
منطقـه 15؛ »شـهید حمیدرضا بـاب الخانـی« تغییر 

پیدا کـرد.
هوشـنگ نظری پور افزود: این چهـارراه در خیابان 

جی حـد فاصل چهـارراه مسـجد علـی )ع( و سـه راه 
شـهید رجایی واقع شـده اسـت.

به گفتـه وی، شـهید باب الخانی اولین شـهید سـپاه 
قـدس از اسـتان اصفهـان و از جوانان دهه شـصتی، 
تحصیل کـرده و نخبـه ای بـود که بیـش از دو سـال 
از عمـر خـود را در سـوریه و در جـوار مرقـد حضرت 
زینب )س( صـرف مبارزه بـا داعش کرد و در سـنین 
جوانی مسـئولیت عملیات یکی از مناطـق و آموزش 

رزمنده هـای سـوری را بـر عهده داشـت.
رئیـس کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی شـورای 
اسـامی شـهر اصفهـان نیـز گفـت: رهبـر معظـم 
انقـاب فرمودنـد؛ امـروز فضیلـت زنده نگه داشـتن 

یـاد شـهدا کمتـر از شـهادت نیسـت.
حجت االسـام والمسـلمین مهروی پور افزود: یکی 
از وظایـف مسـئوالن، عمل کـردن به ایـن فرمایش 

رهبر انقاب و زنده نگه داشـتن یاد شـهدا، نهادینه 
کـردن روحیـه ایثـار و مقاومـت در جامعه اسـت که 
نامگـذاری یکـی از چهارراه های شـهر به نام شـهید 

مدافع حـرم از مصادیق آن اسـت.
احمد شریعتی، عضو شورای اسـامی شهر اصفهان 
نیز خاطرنشـان کرد: موضوع نامگذاری این چهارراه 
بـه نـام شـهید جـوان مدافـع حـرم در اولین جلسـه 
شـورای نامگـذاری مطـرح و پیگیری هـای الزم در 

کوتاه تریـن زمـان انجام شـد.
شـهید حمیدرضـا باب الخانـی سـی ودومین شـهید 
مدافع حرم اسـتان اصفهان اسـت که در 31 سـالگی 
و ۴5 روز پس از شـهادت سـردار رشـید اسـام حاج 
قاسـم سـلیمانی بـه درجه رفیـع شـهادت نائـل آمد 
و پیکـر پاکـش در گلسـتان شـهدای اصفهـان آرام 

گرفـت.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نائین خبر داد:

جلسه ترویجی، فرهنگی با کمیته امداد امام )ره( شهرستان با هدف 
توانمندسازی مددجویان تحت پوشش

تهیه و تولید یک فیلم برای عموم مخاطبان؛

»رها و انگشتر جادو« آماده نمایش می شود

طی مراسمی با حضور مدیران شهری؛

اولین چهارراه اصفهان به نام شهید مدافع حرم مزین شد

در اواسط دهه نود میادی، دو استاد اقتصاد از  
دانشگاه هاروارد دریک مطالعه تطبیقی کمی از 
کشورهای جهان به این نتیجه رسیدند که رشد 
اقتصادی کشورهایی که صادراتشان از مواد خام 
که  است  کمترازکشورهایی  می شود  تشکیل 
چنین صادراتی ندارند. بدین معنا که وجود درآمد 
آسان نفت، نیاز به اصاحات جدی اقتصادی، رشد 
تکنولوژی، صنعتی شدن وپیشرفت واقعی اقتصاد 
دراین کشورها را کمرنگ کرده است. البته باید 
یادآور بشویم که درآمدهای نفتی به خصوص بعد 
ازایجاد کارتل بین المللی اوپک نقش بسیارعمده ای 
در کشورهای خاورمیانه پیدا کرد. بین سال های 
196۲ و 197۲ میادی ایران یکی ازمدل های 

نمونه رشد اقتصادی درخاورمیانه ودربین کشورهای 
درحال توسعه است. یعنی اگربخواهیم بگوئیم درچه 
دوره ای ایران ازنظر اقتصادی پیشرفت کرد، همان 
فاصله 6۲ تا 7۲ میادی است. حتی کره جنوبی 
می خواست درآن دوران ازایران الگو بگیرد. سال 
197۴، کار ناگهان خراب شد چون شاه برنامه ای در 
پیش گرفت که غیرقابل اجرا بود. چون کشورظرفیت 
صنعتی شدن سه چهار ساله را نداشت.درآن دوران 
شاه شخصی تصمیم گرفت وبه هیچ وجه به حرف 
مدیران اقتصادی که قصد تصحیح این برنامه را 
داشتند گوش نکرد. ازدیگرنفرین های نفت،نبود یا 
کمبود دموکراسی درکشورهای نفت خیزاست. این 
کمبود یا نبود دموکراسی را به این شکل می شود 

تعریف کرد که دولِت کشورهای نفت خیز خاورمیانه 
به درآمد مالیاتی مردم چندان وابسته نیست. دولت 
به خودی خود به خاطر نفت درآمد دارد و این درآمد به 
دولت اجازه می دهد خدمات مختلف بین شهروندان 
توزیع کند، از جمله تحصیل و بهداشت رایگان یا بسیار 
ارزان و بقیه خدمات مثل یارانه ها. این باعث می شود 
دولت نقشی پدرساالرانه پیدا کند وبه شهروندان 

پاسخگونباشد.
 یعنی به جای پاسخگویی به شهروندان خدمات ارزان 
بدهدبنابراین نباید فکرکنیم که نفرین های نفت 
اجتناب ناپذیرند. با مدیریت صحیح وبا توسعه یافتن 
ساختارهای اقتصادی سیاسی کشورها، می توان بر 

این نفرین ها فائق آمد.

مهرداد زند اصفهانی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

پیروزی بر نفرین های نفتی
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روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران هشدار داد: 

 »فرسودگی روانی«
مردان

اهداف نخست وزیر اسرائیل از سفر به امارات چه بود؟

 کشورهای عربی
حیاط خلوت اسرائیل

هشدار مدیران نظام پزشکی کشور درباره بی انگیزگی پزشکان:

 دخالت های غیرکارشناسی را
متوقف کنید

7

2

رئیس اداره اعزام تخصصی و تشکل های تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

 جذب بیش از 60 مبلغ تخصصی
در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

چهره روز

 استاد ادبیات فارسی در نشست زیبایی شناسی
در ادبیات فارسی:

هنجارشکنی  موالنا در غزل سرایی 
حیرت انگیز است

2

استاد ادبیات فارسی گفت: هنجارشکنی های موالنا گسترده است 
و همه این ویژگی ها ناشی از اتفاقاتی است که در روح او می افتد. 
قصد موالنا نوآوری و شگفت زدگی ما نبوده بلکه او با جهانی 

روبروست که ما تجربه آن را نداریم.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهى
شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و 

شرکت هاى داراى مجوز قانونى و واجد صالحیت واگذار نماید.

* پیشــنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه تا آخر وقت ادارى ســاعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/4/12 به سامانه 
الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، ابتداى بلوار آیت اله خامنه اى، شهردارى فوالدشهر
تلفن: 03152622001 و 03152623013

شناسه: 1338738

شماره صورتجلسه نوع آگهىموضوعردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ پایه (ریال)در مناقصه (ریال)

اجراى عملیات تکمیل ساختمان سالن هاى مراسم 1
6/00/949تجدید مناقصهگلزار حمزه سید الشهداء شهر فوالدشهر

1400/12/23/500/000/00070/000/000/000

شهردار فوالدشهر

نوبت اول

هیئت مدیره

آگهی مناقصه  
  شرکت کشاورزي و  دامپرورى فجر اصفهان ( سهامى عام ) در نظر دارد 
عملیات هاى مشــروحه ذیل را در واحد نطنز ( دامدارى رحمت آباد ) را 
از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان و 
شرکت هاى  لذا متقاضیان و شرکت هاى داراى صالحیت مى توانند جهت 
بازدید از محل ، اخذ اسناد مناقصه و یا کسب اطالعات بیشتر در ساعات 
ادارى و یا سایت شرکت به آدرس www.fajreisfahan.ir  مراجعه 
و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 1401/04/23 به دبیرخانه شرکت 

تحویل نمایند.  
  اجاره 3 دستگاه مینى بوس جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل 

  طبخ و توزیع ســه وعده غذا کارکنان در محل واحد، نطنز ( دامدارى 
رحمت آباد ) 

     تلفن هاي  تماس : 15- 03154335314
 آدرس دفتر: شهرستان نطنز ،  کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز - اصفهان ، 

روستاى رحمت آباد  

آگهى مناقصه

عبدالرسول امامى-  شهردار نجف آباد

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

واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با 
موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابرى) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك 

و رزومه شرکت تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/4/11 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 375/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى 
نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

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

شناسه: 1333759

نوبت دوم

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
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مدیر روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری 
مسابقات  برگزاری  از  اصفهان  استان 
دوچرخه سواری کوهستان شاخه کراس 
کانتری خبر داد و گفت: این دوره مسابقات 
پس از وقفه کرونایی با حضور ورزشکارانی 
از سراسر استان اصفهان در دو رده سنی و 
دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد. محمد 
باقری در خصوص مسابقات قهرمانی استان 
اصفهان در رشته کراس کانتری و سابقه 
المپیکی آن، اظهار کرد: دوچرخه سواری 
شاخه های مختلفی دارد و یکی از آن ها 
کوهستان است. دوچرخه سواری کوهستان 
نیز از دو بخش تشکیل شده که کراس 

کانتری شاخه المپیکی آن است.
• برگزاری با حضور ۸۰ رکابزن از 

سراسر استان
وی افزود: فرانک شاهزیدی یکی از بانوان 
تیم ملی کراس کانتری است که در این 
مسابقات قهرمانی به مقام نخست در رده 
سنی جوانان دست یافت. همچنین تمام 
ورزشکارانی که توانستند بر سکو بایستند از 
رکابزنان مطرح و ملی پوش این رشته هستند.

دوچرخه سواری  مسابقات  فنی  مدیر 
قهرمانی استان اصفهان، توضیح داد: 
مسابقات دوچرخه سواری رشته کوهستان 
در ماده کراس کانتری با حضور ۸۰ رکابزن 
از سراسر استان اصفهان در پارک کوهستانی 
بهارستان برگزار شد که حکم قهرمانی استان 

را داشت.
باقری ادامه داد: پس از وقفه چند ساله 
کرونایی، این دوره مسابقات مورد استقبال 

بسیار خوبی قرار گرفت.
وی سطح مسابقات را خوب ارزیابی کرد 
و گفت: در این دوره، مسابقات سطح 
بسیار خوبی داشت. اصفهان همیشه در 
رشته  خصوص  به  و  دوچرخه سواری 
کوهستان سرآمد بوده و در این دوره نیز 
شرایط و آمادگی شرکت کنندگان بسیار 

خوب بود.
****

مدیر فنی مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی 
استان اصفهان با اشاره به المپیکی بودن این 
رشته، افزود: تیم ملی دوچرخه سواری کراس 
کانتری به مسابقات بازی های آسیایی اعزام 
شد و نتیجه خوبی گرفت. در چند سال اخیر 
اتفاقات خوبی در این رشته رخ داده است. 
مسابقات دوچرخه سواری در رشته کوهستان 
)کراس کانتری( قهرمانی استان اصفهان، 
یادبود قهرمان محمد وصال با حضور بیش 
از ۸۰ ورزشکار خانم و آقا از استان در پیست 
کوهستانی شهر بهارستان در دو رده سنی 
بزرگساالن و جوانان برگزار و در پایان به 
نفرات برتر اول تا سوم حکم و مدال قهرمانی 

داده شد.

برگزاری مسابقات 
قهرمانی »کراس کانتری« 

استان

مدیر روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری 
استان اصفهان خبر داد:

 مریـم یـادگاری  رئیـس اداره اعـزام تخصصـی و تشـکل های تبلیغـی دفتر 
تبلیغات اسـامی اصفهـان گفت: بـا حضور مدیـرکل تبلیـغ تخصصـی، پرونده 
بیـش از 6۰ نفـر از مبلغان شـعبه اصفهـان در کمیتـه جذب بررسـی و بـرای آنها 
پرونـده تبلیغ تخصصـی تشـکیل شـد. حجت االسـام و المسـلمین کاردان پور 
اظهـار داشـت: معاونـت فرهنگـی تبلیغی ایـن دفتر بـر پایـه توانمنـدی علمی و 
مهارتـی و در راسـتای تحقق مسـئله محـوری در رشـته های مختلف نسـبت به 
شناسـایی و جذب مبلغان تخصصـی از بیـن واجدین شـرایط اقدام نموده اسـت.
وی افزود: با حضور کمیته جذب تبلیـغ تخصصی در اصفهـان از 64 نفر از مبلغان 
خواهر و برادری که درخواسـت خـود را ثبت کـرده بودند آزمـون و مصاحبه انجام 

شـد. رئیس اداره اعـزام تخصصی و تشـکل های تبلیغـی دفتر تبلیغات اسـامی 
اصفهـان افزود: از ایـن تعداد، 14 نفـر از مبلغان کـودک و نوجوان شـعبه اصفهان 
بودندکه دوره های آموزشـی مورد نیـاز را گذرانده ولی دارای مـدرک مربی نبودند 

کـه از آنها نیز آزمـون مصاحبه و اجـرای برنامه انجام شـد.
وی گفت: برای کمیته جـذب تبلیغ تخصصی به منظور تفاهم و تعامات بیشـتر، 
بازدیـد از مراکز فرهنگـی و آموزشـی تربیت محـور و تحـول خواه برنامـه ریزی 
شـده بود که بازدید از مؤسسه و شـرکت دانش بنیان آکوگیم، مؤسسـه مهر تابان 
مهدوی و نمایشـگاه والشـمس بنیاد مهدویت و آینده پژوهشـی از جمله آنها بود.
حجـت االسـام و المسـلمین کاردان پـور بـا بیـان این کـه به منظـور تخصص 

محور شـدن تبلیغ سـعی داریم تا پایان سـال چنـد کمیته جـذب تبلیغ تخصصی 
برگـزار نماییم، گفت: مسـتندات علمـی و مهارتی هـر مبلغ بررسـی و امتیازدهی 
می شـود و با تعیین تخصـص اطاعات آنها ثبـت و در ادامه با شـکل گیری بانک 
اطاعاتـی از مبلغـان تخصصی، امـکان بهـره گیری بهتـر از این ظرفیـت وجود 
خواهد داشـت. وی در پایان گفت: اطاعات مبلغانی کـه پذیرش تبلیغ تخصصی 
آنها نهایی می شـود در سـامانه رشـد به نشـانی اینترنتی roshd.balagh.ir قرار 
داده می شـود و همـه مبلغـان عاقه منـد می توانند بـا مراجعه به بخش »سـامانه 
تبلیـغ تخصصی« پایـگاه اینترنتی بـاغ بـه نشـانی www.balagh.ir اقـدام به 

درخواسـت تشـکیل پرونده تخصصی نمایند.

رئیس اداره اعزام تخصصی و تشکل های تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

جذب بیش از 60 مبلغ تخصصی در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

محمـد صیرفی نـژاد در دیـدار با مسـئول سـتاد امر بـه معـروف و نهی از 
منکـر و اعضـای بسـیج محله هـای »بابـوکان«، »رسـالت« و »دهنـو« 
منطقه دو شـهرداری اصفهـان که با حضور برخی اعضای شـورای شـهر 
برگزار شـد، اظهار کرد: ما سـعی کردیـم با اقشـار مختلف مـردم از جمله 
فرهنگیـان، بسـیجیان و معتمـدان محلـی ارتباط برقـرار کنیم تـا در این 
راسـتا بتوانیم بیشـتر با مردم منطقه آشـنا شـویم، لذا در این راسـتا ضمن 
انعقاد قـرارداد بـا مراکـز پژوهشـی، معضـات و آسـیب های فرهنگی و 
اجتماعـی محله هـا را به صـورت علمـی شناسـایی و اسـتخراج کرده ایم.

وی مشـکل اعتیـاد و مهاجـران را یکـی از مشـکات شناسـایی شـده 
محله هـای منطقـه دو شـهرداری برشـمرد و افـزود: تمرکـز بـر رفـع 
آسـیب های اجتماعـی بـا همـکاری سـازمان های مردم نهـاد یکـی از 

راه حل هـای پیشـنهادی اسـت.
مدیر منطقه دو شـهرداری اصفهـان تصریح کرد: جشـنواره های مختلف 
فرهنگـی، هنـری و ورزشـی محله هـا را متمرکـز بـر رفـع آسـیب های 
اجتماعی کردیم و با کمـک نهادهای مؤثری همچـون آموزش وپرورش، 

بسـیج و کانون های فرهنگـی گام هـای مؤثـری برمی داریم.
وی حمایـت عمرانی به مسـاجد و امور فرهنگـی و نیز همـکاری دوجانبه 
در جهت حل مسـائل موضوع محـور را یکـی از فعالیت های مهـم و مؤثر 
بیـن شـهرداری و مسـاجد برشـمرد و گفـت: جشـنواره های فرهنگـی و 
ورزشـی در محله ها به هویت بخشـی و نیـز کاهش آسـیب های اجتماعی 
محله ها کمـک می کند، لـذا به دنبـال توسـعه و ایجاد فضاهای ورزشـی 

در منطقه هسـتیم.
• اختصـاص اعتبـارات فرهنگـی ویـژه بـرای مناطـق 

نـه ه گا د نز پا
محمدرضـا فـاح، عضـو شـورای اسـامی شـهر اصفهـان نیـز در ایـن 
دیـدار گفـت: دولت و شـورای اسـامی شـهر عـزم جـدی دارد تغییراتی 
در سیسـتم مدیریت شـهری ایجـاد و گفتمان جدیـدی برای نسـل جوان 

تعریـف کند.
• برگزاری جشـنواره های فرهنگـی ورزشـی در محله های 

منطقه ۲
وی تصریـح کـرد: در ایـن دوره مدیریـت شـهری اعتبـارات فرهنگـی 
ویـژه ای بـرای مناطـق پانزده گانـه اختصـاص داده ایم.حجت االسـام 
و المسـلمین موسـی هاشـمی، مسـئول سـتاد امر بـه معـروف و نهی از 
منکـر منطقـه دو شـهرداری اصفهـان گفـت: در بعضـی از محله هـا بـه 
بهانه کمک مالی، افـراد را به سـمت گروه های انحرافـی و عرفان کاذب 
می کشـانند که بایـد اقـدام ویژه ای بـرای رفـع این مسـئله انجام شـود. 
وی افـزود: انتظـار داریم عـاوه بـر برنامه هـای فرهنگـی و تفریحی در 
منطقه دو، بـا زبانی نـرم به ارشـاد افـراد بپردازیم تـا فریـب عرفان های 

کاذب را نخورنـد.

مدیــر منطقــه دو شــهرداری اصفهــان از 
ــی  ــی و ورزش ــنواره های فرهنگ ــزاری جش برگ
ــش  ــتای کاه ــه در راس ــن منطق ــای ای در محله ه

ــر داد. ــی خب ــالت فرهنگ معض

برگزاری جشنواره های 
فرهنگی ورزشی در 

محله های منطقه ۲

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خبر داد: 

گزارش

گفت:  فارسی  ادبیات  استاد 
هنجارشکنی های موالنا گسترده 
است و همه این ویژگی ها ناشی از 
اتفاقاتی است که در روح او می افتد. 
قصد موالنا نوآوری و شگفت زدگی ما 
نبوده بلکه او با جهانی روبروست که 

ما تجربه آن را نداریم.
رشید کاکاوند در نشست زیبایی شناسی 
همت  به  که  فارسی  ادبیات  در 
دفتر تخصصی ادبیات و زبان مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان برگزار شد، 
با اشاره به جایگاه غزلیات شمس در شعر 
فارسی اظهار داشت: از زمانی که اشعار 
عربی یا شعر هجایی وارد زبان ما شد، 
موسیقی کام به عنوان نخستین ابزار 

در ادبیات ما شناخته شد.
وی افزود: موسیقی شعر در ساده ترین 
شکل، خود را با وزن و قافیه نشان 
می دهد. ما موسیقی را تکرار منظم لذت 
بخش صدا می دانیم، این تکرار گاهی با 
یک ساز و گاهی با کلمات پدید می آید.

این استاد ادبیات فارسی با اشاره به 
»تکرار« به عنوان مبنای موسیقی 
گفت: وزن، از بدیهیات شعر فارسی 
است و تا دهه ۳۰ که احمد شاملو وزن 
را از شعر کنار گذاشت، وزن بخش 

ثابت شعر فارسی به شمار می رفت.
وی با اشاره به وزن در اشعار نیما 
یوشیج ادامه داد: شعر نیما دچار تاطم 
است، یعنی مصرع های کوتاه و بلند 
زیادی درون خود دارد. ویژگی این نوع 
شعر، نبود یکنواختی است. یکنواختی 
در اشعار شعرای مختلف ویژگی مثبت 
یا منفی نیست و برای هر کدام یک 

شاخصه خاص محسوب می شود.
کاکاوند تصریح کرد: ما در شعر 
فارسی دلبسته وزن بودیم و این 

وزن که از لوازم شعر هست را شاملو 
کنار گذاشت، به همین علت است که 
می گوییم شاملو در حوزه شعر فارسی 

دشمن زیاد دارد.
وی خاطرنشان کرد: تمام مصرع های 
یک اثر باید از وزن و قافیه یکسان 
برخوردار باشند. با توجه به جایگاه وزن 
و قافیه، نوع شعر را تشخیص می دهیم 

و قالب آن را می شناسیم.
این استاد ادبیات فارسی تصریح کرد: 
موالنا یکی از عجایب ادبیات ماست 
زیرا غزل سروده اما قالب غزل را 
رعایت نکرده است. موالنا قالب را 
شکسته و از آن عبور کرده است، خود 
نیز در اشعارش به این قالب شکنی و 
گذر از ویژگی های کامی معترف 

است.
وی با بیان اینکه در غزلیات شمس، 
چندین غزل وجود دارد که قافیه 
رعایت نشده است، گفت: سؤال این 
است که چرا متوجه این گذر از قالب 
غزل در اشعار موالنا نمی شویم. 
وظیفه شاعر غزل سرا این است که 
مصرع اول با مصرع های زوج هم 
قافیه باشد، اما موالنا گاهی از وظیفه 

خود گذر کرده است.
کاکاوند افزود: قافیه میانی را شاعر بنا 
به ذوق خود در شعر اضافه می کند که 
در اشعار موالنا این نوع از قافیه ها را 

زیاد مشاهده می کنیم.
وی با بیان اینکه سعدی هیچ وقت 
هنجارها را نمی شکند و شعر تربیتی 
می گوید، ادامه داد: شورشی بودن 
موالنا در مقابل تربیتی بودن سعدی 

وجه تمایز این دو شاعر بزرگ است.
این استاد ادبیات فارسی بیان کرد: 
مصوت های بلند، کام را باشکوه 

می کند و بیش از سایر صداها باید 
برای آن انرژی گذاشت. این مصوت ها 
ضرباهنگ زبان را کند می کنند و به 
این ترتیب سبب ایجاد بار عاطفی در 
متون عاطفی و ایجاد بار حماسه در 

متون حماسی می شود.
وی ادامه داد: در شعر سعدی تمام 
ارکان جمله در سر جای خود قرار دارد 
در حالی که در اشعار فردوسی جایگاه 
کلمات جابجا می شود. این نشان 
دهنده روحیه حماسی و شجاعت 
شاعر است. سعدی نظم قراردادی را 
رعایت می کند و در پر آشوب ترین 
مقطع تاریخ ما، شخصی سازگار در 
ادبیات فارسی است. بنابراین روحیه 
سعدی متناسب با معلمی و نظم است 
و از او هنجارشکنی نمی بینیم، اما در 
اشعار موالنا با غزلیات عجیب و غریب 

روبرو می شویم.
کاکاوند افزود: در اشعار حافظ نیز 
هرچه می بینیم نتیجه دیگری دارد 
و این ناشی از شخصیت حافظ در 
اشعار اوست. این تفاوت ها البته نشان 
دهنده برتری آن ها بر هم نیست بلکه 
هر کدام شخصیتی منحصربه فرد در 

ادبیات ما هستند.
وی گفت: موالنا قواعد و عادات سخن 
را به هم می زند، این یک مرتبه ای در 
جان اوست و اینجا از تعریف یک شاعر 
جدا می شود. هنجارشکنی های موالنا 
گسترده است و همه این ویژگی ها 
ناشی از اتفاقاتی است که در روح او 
می افتد. قصد موالنا نوآوری و شگفت 
زدگی ما نبوده بلکه او با جهانی 

روبروست که ما تجربه آن را نداریم.
این استاد ادبیات فارسی تصریح کرد: 

موالنا زبان عامیانه را به غزلیات خود 
وارد کرده است، در شعر او گاهی 

پارادوکس را نیز شاهد هستیم.
وی بیان کرد: در اشعار موالنا حال از 
بیخود شدن را بارها مشاهده می کنیم، 
او به دنبال نوآوری نیست و در حال 
بیان خود است. چون خود او مشابهی 
در بیرون ندارد و ما درکی از حال او 
نداریم بنابراین ابیات و غزل هایی 
از او می خوانیم که متوجه معنی و 

مفهومش نمی شویم.
کاکاوند با بیان اینکه هنگام خواندن 
ابیات موالنا دچار حیرت می شویم، 
گفت: آنچه در اشعار او توصیف 
می شود برای ما باورکردنی نیست اما 
با حوادثی در عالم معنا روبرو شده که 
فقط با چنین کلمات و ابیاتی توانسته 

آن ها را شعر تبدیل کند.

هنجارشکنی  موالنا در غزل سرایی حیرت انگیز است 
استاد ادبیات فارسی در نشست زیبایی شناسی در ادبیات فارسی: 
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نمایش »میشـو سـوزوکی« که این شـب ها در سـالن تماشـای تاالر هنر به روی 
صحنه می رود روایتگر داسـتان انسـان ها، وعده هـا، تعهدات و احوال آن هاسـت. 
پویان عطایـی، کارگـردان این نمایـش در گفت وگو با ایسـنا اظهار کرد: »میشـو 
سـوزوکی« محصول گروه تئاتر میعاد جوان اسـت و سـوژه هایی در ایـن اثر وجود 
دارد کـه به خوبی بـا مخاطـب ارتبـاط برقـرار می کند و بـر او تأثیـر می گـذارد. او 
قـوی، پرمایـه بـودن و موضـوع دراماتیک ایـن متـن را دلیـل انتخـاب آن برای 
نمایش دانسـت و افزود: این ویژگی ها باعث شـده تا نمایش »میشـو سـوزوکی« 
در 1۵ جشـنواره ملی به عنوان اثر برتر انتخاب شـود. عطایی بابیـان اینکه نمایش 

»میشـو سـوزوکی« حاصل تمریـن دوماهـه گروه اسـت و اجـرای ایـن نمایش 
در تـاالر هنر اصفهـان از بیسـت و هفتـم خردادماه آغازشـده و تا سـوم تیـر ادامه 
خواهد داشـت، گفت قصـه این تئاتر کـه در فضایـی تراژیک و کمـدی در جریان 
اسـت، درباره تعهـدات، حرف ها و وعده های انسـان ها و افرادی اسـت کـه تا پای 
جان سـر قول خود می ماننـد و لحظـات جدی و کمـدی مختلف نمایـش، باعث 
همراهی مخاطب می شـود. این کارگـردان با اشـاره به علت انتخـاب نام نمایش 
گفت: این نـام از روی کاراکتر اصلی نمایش انتخاب شـده که یک موتورسـیکلت 
به نام سـوزوکی اسـت. سـوزوکی در طول نمایش ازخودگذشـتگی هایی نشـان 

می دهـد کـه او را بـه مهم ترین شـخصیت نمایـش تبدیـل می کنـد. او با اشـاره 
به اسـتقبال خوب تماشـاگران از نمایش »میشـو سـوزوکی«، اظهار کـرد: در این 
چند شـب اجرا در تاالر هنـر، بازخوردها و اسـتقبال عالـی بوده اسـت و مخاطبان 
ارتباط خوبی با نمایـش برقرار کردنـد، با این وجـود انتظار داریم کـه عاقه مندان 

بیشـتری به تماشـای نمایش »میشو سـوزوکی« بنشینند.
به گـزارش ایسـنا، نمایش میشـو سـوزوکی تا سـوم تیرماه سـاعت 1۹ در سـالن 
تماشـای تاالر هنر واقـع در میـدان الله اجـرا می شـود و عاقه منـدان می توانند 

برای تهیـه بلیت به سـایت گیشـه ۸ مراجعـه کنند.

»میشو سوزوکی« 
روایتی از جنس 

تعهد

 در گفت و گو با کارگردان
نمایش مطرح شد:

خبر
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رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان گفت: با تقویت شعب 
ویژه رسـیدگی کننده بـه پرونده های مـواد مخـدر، برخورد با 
سـوداگران و قاچاقچیـان مـواد مخـدر شـدیدتر خواهد شـد. 
حجت االسـام اسـداله جعفـری، رئیـس کل دادگسـتری 
اسـتان اصفهان در حاشـیه بازدیـد از حوزه هـای قضایی خور 
و بیابانک و نائین اظهار داشـت: یکی از مهم ترین مسـائل دو 
حوزه خور و بیابانک و نائین، مشـکل نیروی انسـانی است که 
در آینـده نزدیک با جـذب نیروهـای جدید و تقسـیم آن ها در 
سـطح اسـتان، این دو منطقه در اولویت قـرار خواهند گرفت. 
وی با اشـاره بـه آمار قابـل قبـول صلـح و سـازش در این دو 
ناحیه افـزود: آمار صلح و سـازش در خـور و بیابانـک 4۹ و در 

نائین 4۰ درصد اسـت کـه از میانگین کشـوری باالتر اسـت 
اما بـا توجـه بـه فرهنـگ، اخاق مـداری و مهـرورزی مردم 
ایـن دو ناحیه، بـا تقویت شـوراهای حـل اختـاف، می توان 
تغییـرات مثبتـی در این آمارهـا ایجاد کـرد. جعفـری فعالیت 
دسـتگاه قضایی و نیروهـای انتظامی نائیـن در امر مبـارزه با 
مواد مخدر را سـتودنی دانسـت و تصریـح کرد: بـه دلیل قرار 
گرفتن نائین در مسـیر عبور محموله های مـواد مخدر، حجم 
پرونده هـای وارده بـا این موضـوع، نسـبت به دیگـر مناطق 
استان بیشـتر اسـت و با تقویت شعب رسـیدگی کننده به این 
پرونده ها شـاهد افزایش کیفیـت در برخـورد با سـوداگران و 

قاچاقچیـان مـواد مخدر خواهیـم بود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
برخورد با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر تشدید می شود
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شهرستان

Isfahan News

خیریه  بیمارستان  مدیره  هیئت  رئیس 
آیت اهلل گلپایگانی گوگد گفت: در یک 
یک  دارای  بیمارستان  این  آینده  سال 
دندانپزشکی،  بخش  کلینیک،  پلی 
برای شیمی  اتاق عمل، ۱۰ تخت  دو 

درمانی و... خواهد بود.
سید رضا نوربخش در گفت وگو با ایسنا، 
در  گوگد  شهر  بیمارستان  کرد:  اظهار 
زمان حیات آیت اهلل گلپایگانی آغاز به 
کار کرد و فعالیت آن با کمک خیران 
ادامه یافت، اما این کمک ها در حدی 
نبود که این بیمارستان ارتقا یابد و در حد 
یک درمانگاه فعالیت خود را حدوداً تا دو 
سال قبل ادامه داد تا اینکه نماینده فعلی 
قول  مجلس  در  خوانسار  و  گلپایگان 

دادند وضعیت را بهینه کنند.
این  نخست  گام  در  داد:  ادامه  وی 
بیمارستان را ثبت کردیم که روند آن 
حدود ۹ ماه به طول انجامید. همچنین 
قانونی  فعالیت  مجوز  بیمارستان  این 
چند  طی  درمانی  اقدام  هر  و  نداشته 
سال گذشته در آن انجام می شده است 
بدون مجوز بوده و اگر اتفاق ناگواری 
برای یک بیمار رخ می داد نمی توانستیم 
از بیمارستان دفاع کنیم، گرفتن مجوز 
فعالیت بیمارستان روال سختی دارد که 
با حمایت نماینده مجلس در اردیبهشت 

۱۴۰۱ این مجوز صادر شد.
خیریه  بیمارستان  مدیره  هیئت  رئیس 
خیریه  بیمارستان  اینکه  بیان  با  گوگد 
شفای آیت اهلل گلپایگانی ۶۴ تختخوابی 
است، گفت: در پایان دولت قبل مبلغی 
حدود ۵۵ میلیارد تومان به این بیمارستان 
تخصیص یافت و در اردیبهشت سال 
۱۴۰۰ به حساب دانشگاه علوم پزشکی 
نقد  پول  عنوان  تحت  اصفهان  استان 
هیئت  برنامه های  شد  مقرر  و  واریز 
مدیره به دانشگاه علوم پزشکی ارائه و 
به صورت قانونی مبالغ مورد نیاز هزینه 
شود. در همین راستا مناقصه های بخش 
برگزار  بهمن ۱۴۰۰  در  ساز  و  ساخت 
شده است. ۳۵ میلیارد تومان این اعتبار 
و  ساز  و  ساخت  و  بهینه سازی  صرف 
مابقی برای خرید تجهیزات هزینه شده 

است.
نوربخش در خصوص چشم انداز آینده 
یک  در  کرد:  تصریح  بیمارستان،  این 
یک  دارای  بیمارستان  این  آینده  سال 
پلی کلینیک خواهد بود که دارای ۶ اتاق 
پزشک یک اتاق زنان زایمان، یک اتاق 
نوار قلب، یک اتاق نوار مغز، یک اتاق 
چشم پزشکی و یک سالن انتظار است. 
در مجموع طرح ما در این بیمارستان 
داخلی،  اطفال،  بخش های  شامل 
جراحی، زنان و زایمان با ۶۴ تخت و ۱۰ 
تخت اضافی برای شیمی درمانی خواهد 
اورژانس  اتاق عمل یکی در  بود و دو 
و دیگر در بخش خواهد بود. همچنین 
بهینه  و  بزرگ تر  دندانپزشکی  بخش 
خواهد شد تا هم زمان ۵ دندانپزشک در 

آن مستقر شوند.
وی افزود: بخش های آزمایشگاه و اداری 
و سیستم اطفای حریق استانداردسازی 
و به روز خواهد شد. در بخش اورژانس با 
فضای ۴۰۰ متر مربعی پزشک عمومی، 
واحد درمان سریع، اتاق احیا و اتاق عمل 
سرپایی مستقر خواهد شد و داروخانه و 
بخش  و  تقویت  تصویربرداری  بخش 

فیزیوتراپی نیز راه اندازی خواهد شد.
میلیارد  با ۵۵  اینکه  بیان  با  نوربخش 
آن  به  بیمارستان  این  اعتبار  تومان 
بیمارستان ایده آل نمی رسد و قطعاً نیاز 
برای  گفت:  داریم،  خیران  کمک  به 
انبار  آشپزخانه،  رختشویخانه،  تجهیز 
و آزمایشگاه نیاز به ۱۵ میلیارد تومان 
آمبوالنِس  پول داریم. همچنین حواله 
»آی سی یودار« توسط نماینده مجلس 
باید ۲  تحویل  برای  اما  دریافت شده، 
میلیارد تومان پرداخت شود. مدتی قبل 
میلیون  و ۲۰۰  میلیارد  یک  خیر  یک 
که  کرد  کمک  بیمارستان  به  تومان 
جی«  پی  »اُ  دستگاه  یک  توانستیم 

خریداری کنیم.
گوگد،  بیمارستان  مدیره  هیئت  رئیس 
آیت اهلل  بیمارستان  کرد:  خاطرنشان 
هیچ  به  گوگد  شهر  در  گلپایگانی 
خدماتی  با  موازی کاری  قصد  وجه 
شهر  )ع(  حسین  امام  بیمارستان  که 
بلکه  ندارد،  می دهد،  ارائه  گلپایگان 
باید به گونه ای عمل کنیم که مردم از 

امکانات نهایت استفاده را ببرند.

رئیس هیئت مدیره بیمارستان خیریه 
آیت اله گلپایگانی گوگد:

 بیمارستان در ریل
توسعه قرار گرفت

خبر ویژه
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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی اردستان گفت: 
سالیانه افزون بر ۲۷۰ هزار تن محصول های زراعی 
شامل گندم، جو و صیفی جات در این شهرستان تولید 
می شود. اسحاق شفیعی در گفت وگو با خبرنگاران 
مصرف  بر  عالوه  شده  تولید  محصول های  افزود: 
و  شهرها  بازارهای  و  سیلوها  به  شهرستان  داخل 

استان های دیگر ارسال می شود.
وی با بیان اینکه مهمترین محصول باغی اردستان 

انار با تولید سالیانه ۱۲ هزار تن است، ادامه داد: سطح 
زیر کشت این محصول در شهرستان یک هزار و 
اصفهان  استان  نخست  رتبه  دارای  و  هکتار   ۱۵۰

است.
به گفته وی، تولید پسته در اردستان با سطح ۲ هزار و 
۹۲۷ هکتار رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده 
و تولید گردو، بادام، زعفران و گل محمدی نیز جایگاه 

خوبی در شهرستان دارد.

• فعالیت ۱۴۴ واحد مرغداری گوشتی و 
تخم گذار در اردستان

از  اردستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  سرپرست 
واحد   ۱۲۳ شامل  مرغداری  واحد   ۱۴۴ فعالیت 
گوشتی، هشت واحد تخم گذار و سه واحد پرورش 
پولت )نیمچه تخم گذار( خبر داد و اظهار داشت: برای 
هر دوره جوجه ریزی افزون بر چهار میلیون و ۲۵۰ 
هزار قطعه جوجه گوشتی با تولید ۳۰ هزار تن گوشت 
مرغ و ۵۷۰ هزارقطعه مرغ تخم گذار با تولید هفت 
هزار و ۵۰۰ تن تخم مرغ به بازار مصرف عرضه 

می شود.
استان  گوشتی  مرغ  درصد  اینکه ۱۸  بیان  با  وی 
اصفهان در اردستان تولید می شود، اضافه کرد: این 
شهرستان در این خصوص رتبه نخست استان را به 
خود اختصاص داده است؛ همچنین ۱۲۰ هزار قطعه 

انواع ماکیان نیز در شهرستان تولید شده است.
خام،  شیر  تن  هزار  پنج  سالیانه  داد:  ادامه  شفیعی 
یک هزار و ۳۵۰ هزار تن گوشت قرمز، ۷۰ تن پشم، 
کرک و مو در اردستان تولید و به بازار عرضه می شود 
و ۸۶۶ کلنی زنبور عسل سالیانه پنج تن عسل تولید 

می کند.
به گفته وی، ۱۵ هزار قطعه ماهی با تولید ۲۲ تن 

ماهی و ۴۶ هزار و ۵۰۰ قطعه ماهی زینتی و در 
مجموع ۵۵ هزار و ۵۰۰ تن محصوالت دامی در 

اردستان تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.
• پرداخت ۲۵ میلیارد تومان کمک بالعوض 

به طرح های آبیاری کم فشار
از  اردستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  سرپرست 
پرداخت ۲۵ میلیارد تومان کمک بالعوض دولت به 
طرح های آبیاری کم فشار همراه با نوار تیپ خبر داد 
و گفت: حدود سه میلیارد تومان تسهیالت خرید ۶ 
دستگاه تراکتور و یک ونیم میلیارد تومان تسهیالت 
خرید ادوات کشاورزی به کشاورزان پرداخت شده 

است.
شفیعی افزود: ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای 
ساخت گلخانه بزرگ مقیاس و افزون بر ۳ میلیارد و 
۵۵۰ میلیون تومان برای  ۱۷۵ پرونده دامدار کارت در 

سال ۱۴۰۰ پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در رابطه با تأمین سرمایه در گردش 
دام و طیور در سال جاری ۲۳۵ پرونده به مقدار ۱۷۳ 
مه ۵۲  است  شده  معرفی  بانک  به  تومان  میلیارد 
پرونده مصوب و ۳۴ میلیارد تومان پرداخت شده و 
اردستان پس از اصفهان و کاشان، رتبه سوم استان 

را دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی اردستان اضافه 
میلیون   ۲۰ بزرگ  تبدیلی  صنایع  بخش  در  کرد: 
تومان و مشاغل خانگی ۱۰۰ میلیون تومان به پنج 

نفر پرداخت شده است.
• توزیع حدود ۴۰۰ تن کاالی تنظیم بازار 

در اردستان
توزیع  واگذاری مسوولیت  ابتدای  از  شفیعی گفت: 
تاکنون  کشاورزی  جهاد  به  بازار  تنظیم  کاالهای 
افزون بر ۴۰۰ تن کاال غیر از آرد نانوایی در سطح 

شهرستان توزیع شده است.
وی افزود: این کاالها شامل برنج تایلندی، هندی، 
پاکستانی، شکر سهم خانوار و صنف و صنعت، قند، 
نبات، مرغ منجمد، گوشت منجمد گوساله، تخم مرغ 

و روغن نباتی است.
در  اردستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  سرپرست 
با  نیز  مورد  این  کرد:  تصریح  آرد  توزیع  خصوص 
نظارت دقیق و طبق سهمیه ناتوایی ها توزیع می شود 

و بازرسان بر نحوه پخت و توزیع نان نظارت دارند.
شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفرجمعیت 
و ۲۵ هزار و ۷۶۱ هکتار زمین کشاورزی و باغی 
در ۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده 

است.

گزارش

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی اردستان:

سالیانه ۲۷۰ هزار تن محصوالت زراعی در اردستان تولید می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اعتقاد به اینکه نباید 
از نسل خود خاطره یک ظل السلطان جمعی دیگر را برای نسل های آینده 
باقی بگذاریم، تصریح کرد: اصفهان میراث دار ابنیه تاریخی بشر است، نباید 
با تعلل اجازه نابود شدن میراث تاریخی بشر را در اصفهان بدهیم، فرونشست 
منتظر تصمیمات ما نمی شود، باید هر چه زودتر به داد وضعیت موجود برسیم.

مهدی طغیانی در یک گفت وگوی مجازی که در بستر اینستاگرام برای 
دنبال کنندگان صفحه مجازی اش انجام شد، درباره دستاوردهای بیست و 
پنجمین سفر استانی هیئت دولت به اصفهان، چینش وزرا برای سفر به 
شهرستان های مختلف استان را سؤال برانگیز خواند و اظهار کرد: انتخاب 

وزرا برای سفر به شهرستان های مختلف قابل نقد بود، مثاًل وزیر نیرو که 
باید به مسئله آب رسیدگی می کرد به منطقه چادگان که غنی ترین منابع آبی 
و سد زاینده رود را دارد فرستاده بودند و از آن طرف وزرایی به شرق و غرب 
استان فرستاده شده بودند که نسبت کمی با آب داشتند. وی در عین حال 
با بیان اینکه استانداری در چینش وزرا نقشی نداشت و برنامه سفر وزرا در 
دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور بسته شده بود، ادامه داد: در اصفهان وزیر 
میراث فرهنگی و گردشگری قرار بود به وضعیت میراث فرهنگی اصفهان 
رسیدگی کند، اما به عنوان نماینده رئیس جمهور به مترو سر زد و به اماکن 
دیگری رفت که نسبت کمی با وظیفه سازمانی او داشتند و ما هم که انتقاد 

کردیم گفته شد که وزیر میراث به عنوان نماینده رئیس جمهور در شهر 
اصفهان حضور دارند و می توانند به همه جا بروند و همه پروژه ها را رسیدگی 
کنند، در حالی که می شد وزرا متناسب با مسائل منطقه تقسیم شوند. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی به برخی حواشی پیرامون جلسه 
شورای اداری استان با حضور رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد: این حواشی 
در شبکه های اجتماعی هم پر سر و صدا شد، و به حق نقدهایی را هم در پی 
داشت، موضوع متوجه نکته خارج از موضوعی بود که توسط معاون اجرایی 
رئیس جمهور در جلسه مطرح شد که اگر آن ادبیات و آن شعر دقیق انتخاب 

نشده بود جای تعجب دارد و اگر دقیق هم استفاده شده بود جای سؤال.

نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره 
سفر هیئت دولت:

 می شد وزرا متناسب
 با مسائل منطقه

تقسیم شوند

نبودن یک فرهنگسـرا در شهرسـتان گلپایگان 
جهـت ارائه آثـار هنرمندان همـواره از مطالبات 

بـه حـق آنها بوده اسـت.
دومیـن نمایشـگاه اختصاصـی سـودابه عالیی 
هنرمنـد گلپایگانی بـا ارائه آثاری کـه عمدتاً در 
موضوعات اجتماعی توجه شـده است، در سالن 
فرهنگ و ارشـاد اسالمی شهرسـتان گلپایگان 

افتتـاح شـد. یکـی از دغدغه هـای هنرمنـدان 
گلپایـگان کـه در سـال های گذشـته تاکنـون 
همواره برجسـته اسـت، کم توجهی مسـئوالن 
در جهـت احـداث یک فرهنگسـرا می باشـد تا 
هنرمنـدان آثـار خـود را در موضوعـات مختلف 
بـه نمایش بگذارند. این نمایشـگاه از ۲۸ خرداد 

الـی ۲ تیـر ۱۴۰۱ برقرار می باشـد.

گلپایـگان،  پـگاه  پاسـتوریزه  شـیر  شـرکت 
صـادرات  بـرای  خوبـی  پتانسـیل های 
زیـر  بایـد  و  دارد  همسـایه  کشـورهای  بـه 
سـاخت های الزم در این شـرکت فراهم شـود.

بـه گـزارش ایـران اکونومیسـت بـه نقـل از 
روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـرکت 
احسـان  سـید  )پـگاه(،  ایـران  شـیر  صنایـع 
خانـدوزی وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی در 
بازدیـد از پـگاه گلپایـگان و محصـوالت جدید 
دانـش بنیـان ایـن مجموعـه، ضمـن اعـالم 
ایـن مطلـب افـزود: بـا عنایـت بـه فرمایـش 
رهبـر معظـم انقـالب در بیـان شـعار سـال، 
سـمت  ایـن  بـه  بایـد  تولیـدی  شـرکت های 
هدایت شـده و کشـور را از واردات و مواد اولیه 

جهـت تولیـد بـی نیـاز کننـد.
پـگاه  مدیرعامـل  گرجـی  مهـدی  محمـد 
گلپایـگان نیـز ضمـن بیـان دسـتاوردها، بـه 
مشـکالت شـرکت در نیاز به تأمیـن نقدینگی 
از دامـداران و لـزوم توسـعه  جهـت حمایـت 
پروژه هـای  تکمیـل  گـذاری جهـت  سـرمایه 
شرکت اشـاره و خواسـتار صدور دستور مساعد 

. شد
گفتنـی اسـت، ایـن بازدیـد در راسـتای سـفر 
ریاسـت محتـرم جمهـور بـه اسـتان اصفهـان 
انجام و سـید مسـعود خاتمی نماینده گلپایگان 
و خوانسـار و جمعـی از مسـئولین شهرسـتان، 
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی را همراهـی 

کردند.

دومیـن نمایشـگاه اسـتانی بـا موضـوع تخصصـی صنایـع دسـتی 
در شاهین شـهر برپاسـت. معـاون کانـون بسـیج هنرمنـدان و دبیـر 
عرضـه  نمایشـگاه ها  ایـن  برگـزاری  از  هـدف  گفـت:  نمایشـگاه 
و نمایـش هنرهـای سـنتی، گسـترش و فرهنـگ اصیـل ایرانـی 
اسـالمی، تعامـل بیـن هنرمنـدان، ایجاد روحیـه رقابـت پذیری بین 
آنـان و ایجـاد بسـتر مناسـب به منظـور عرضـه و بازاریابـی بـرای 

هنرمنـدان اسـت.
سـیده ملیحه محمـودی افـزود: در این نمایشـگاه صنایع دسـتی ۷۰ 
هنرمند شـرکت کردند که پس از کارشناسـی تخصصی ۳۲ هنرمند 
بـه ایـن نمایشـگاه راه یافتنـد. آثار صنایع دسـتی به نمایـش درآمده 
از هنرمنـدان سـفالگری، مکرومه بافـی، قلـم زنـی، مینـاکاری، چرم 
دوزی، کیـف دوزی، سـوزن دوزی، فـرش بافـی، زیـورآالت اسـت. 

بازدیـد از ایـن نمایشـگاه تـا ۳۰ خردادمـاه برای عموم آزاد اسـت.

تولیـد کننـده محصـوالت بهداشـتی در مبارکـه ۹۰۰ 
میلیـارد ریـال جریمـه شـد. قاضـی و رییـس شـعبه 
چهـارم گشـت تعزیـرات حکومتی اسـتان گفت: یکی 
تولیدکننده هـای محصـوالت شـوینده  بزرگتریـن  از 
و بهداشـتی اسـتان، ۱۶ قلـم از محصـوالت خـود را 
۴۰ درصـد غیرقانونـی افزایـش داده بـود کـه مراجع 
کردنـد. جریمـه اش  ریـال  میلیـارد   ۹۰۰ قضایـی، 

بنایـی افـزود: ایـن واحد تولیـدی در ۱۰ روز گذشـته، 
۱۲۰۰ تـن از محصـوالت خـود را بـا افزایـش قیمت 
بـه سراسـر کشـور توزیـع کـرده اسـت که با دسـتور 
قاضـی تعزیـرات مقـرر شـد تمامـی آن هـا مرجـوع 
شـده و پـس از اصـالح قیمـت، مجـدداً روانـه بـازار 
شـود. سـعید فیـروزی، رئیـس تعزیـرات شهرسـتان 
مبارکـه نیـز گفـت: در بازرسـی های صـورت گرفتـه 
از آغـاز طـرح مردمی سـازی یارانه هـا تا به امـروز در 
شهرسـتان، بیـش از ۳۰۰ پرونـده تخلـف تشـکیل و 

تحویـل مراجـع قضایی شـده اسـت.

رئیـس هیئـت فوتبال شهرسـتان نطنز گفت: 
بانـوان نطنـزی یـک گام دیگـر تا صعـود به 
لیـگ برتـر فوتسـال بانـوان کشـور فاصلـه 

دارند.
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  عسـگری  مهـدی 
اظهـار کرد: تیـم هیئـت فوتبال بانـوان نطنز 
بـا درخشـش در مرحلـه اول لیگ دسـته یک 
فوتسـال بانـوان کشـور، ضمن صعود بـه دور 
دوم مسـابقات، یـک گام دیگـر تـا صعـود به 
لیگ برتر فوتسـال بانوان کشـور فاصلـه دارد.
بـه  کـه  مسـابقات  دوم  دور  در  افـزود:  وی 
صـورت متمرکـز در دو گروه برگزار می شـود، 
۸ تیـم حاضـر در ایـن مرحله به قیـد قرعه در 
۲ گـروه قـرار گرفتند که در گـروه یک هیئت 
فوتبـال آمـل، بهمـن بهبهـان، مهـر عظـام 
تهـران و وچـان کردسـتان حضـور دارنـد که 

میزبانـی این گـروه بر عهده تیم وچان اسـت.
رئیـس هیئـت فوتبال شهرسـتان نطنز گفت: 
گـروه دوم نیـز از تیم هـای هیئـت فوتبـال 
نطنـز، اسـتقالل سـاری، وحـدت خوزسـتان 
و آریـا پـاک البـرز تشـکیل شـده اسـت کـه 
میزبانـی ایـن گـروه بـه نطنـز سـپرده شـده 

. ست ا
وی تصریـح کـرد: دو تیـم برتـر هـر گـروه 
ضمـن حضـور در مرحلـه نیمه نهایـی لیـگ 
دسـته یک فوتسـال بانـوان، جواز حضـور در 
لیـگ برتـر فوتسـال بانوان کشـور را کسـب 
می کننـد کـه امیدواریـم تیـم هیئـت فوتبال 

نطنـز یکـی از ایـن چهـار تیم باشـد.
عسـگری خاطرنشـان کـرد: این مسـابقات از 
تاریـخ ۴ تـا ۶ تیر برگزار می شـود کـه میزبان 

گروه دوم این مسـابقات، شـهر نطنز اسـت.

کم توجهی مسئوالن به این شهرستان ادامه دارد؛

ایجاد فرهنگسرا مطالبه حق هنرمندان گلپایگان

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از شرکت های تابعه پگاه:

پگاه گلپایگان پتانسیل باالیی برای صادرات دارد

معاون کانون بسیج هنرمندان و دبیر نمایشگاه:

برپایی نمایشگاه تخصصی صنایع 
دستی استان در شاهین شهر

رئیس هیئت فوتبال نطنز خبر داد؛

 یک گام تا صعود بانوان نطنزی
به لیگ برتر فوتسال

رئیس تعزیرات شهرستان مبارکه:

تولیدکننده متخلِف محصوالت 
بهداشتی جریمه شد

سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اردسـتان گفـت: 
از  درصـد   ۱۸ از  بیـش  تأمیـن  بـا  اردسـتان 
گوشـت سـفید اسـتان، رتبه اول تولید گوشـت 
مـرغ را دارد و هم اکنـون ۱۲۳ واحـد مرغداری 
گوشـتی فعـال در ایـن شهرسـتان وجـود دارد.

اسـحاق شفیعی، در نشسـت خبری به مناسبت 
هفتـه جهاد کشـاورزی، اظهار کرد: شهرسـتان 
اردسـتان دارای ۴۷۵ قنات، ۳۰ دهنه چشـمه و 
۷۵ چـاه عمیـق بـوده و رتبه دوم تعـداد قنوات 
اسـت کـه مجمـوع طولـی  دارا  را  اسـتان  در 

قنـوات آن ۲۶۵ کیلومتـر می شـود.
در  بارندگی هـا  کاهـش  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
در  کم آبـی  بحـران  باعـث  اخیـر  سـال های 
قنات هـای این شهرسـتان شـده اسـت، افزود: 
در سـال جـاری بـه دلیل شـدت خشکسـالی ها 
و همچنیـن کاهـش محسـوس بارندگـی اکثر 
کاهـش  بـا  اردسـتان  روسـتایی  قنات هـای 
شـدید آب دهی و خشـک شـدن مواجه اسـت.

سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اردسـتان، میـزان 

اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان را ۱۷۸۹۵ 
ایـن مقـدار  از  هکتـار عنـوان کـرد و گفـت: 
حـدود ۱۲۶۰۰ اراضـی زراعـی و ۵۴۰۰ هکتـار 
اراضـی باغـی شهرسـتان را تشـکیل می دهـد. 
همچنیـن حـدود هفـت هـزار نفـر از سـاکنان 
ایـن شهرسـتان تحـت پوشـش خدمـات جهاد 

کشـاورزی قـرار دارنـد.
شـفیعی با بیـان اینکـه مهم تریـن محصوالتی 
کـه در شهرسـتان اردسـتان کشـت می شـود 
شـامل گنـدم، جـو، ذرت و صیفی جـات اسـت، 
ادامـه داد: میـزان مجمـوع تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی ایـن شهرسـتان به صـورت میانگین 

سـاالنه بیـش از ۲۷۰ هـزار تن اسـت.
را  شهرسـتان  باغـات  سـطح  بیشـترین  وی 
گفـت: حـدود  و  کـرد  عنـوان  انـار  محصـول 
انـار  را  شهرسـتان  باغـات  از  هکتـار   ۱۱۵۰
در  اینکـه  وجـود  بـا  کـه  می دهـد  تشـکیل 
اسـتان  اول  رتبـه  اردسـتان  گذشـته  سـنوات 
را از لحـاظ کیفیـت و میـزان تولیـد در اختیـار 

داشـت و در سـال های اخیـر بـه علـت کم آبی 
و بیماری هـا رتبـه شهرسـتان در این خصوص 

تنـزل پیـدا کـرده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، سرپرسـت جهاد کشـاورزی 
اردسـتان، افزود: در شهرسـتان اردسـتان حدود 
۳۵۰۰ رأس دام سـنگین و بالـغ بـر ۱۴۰ هـزار 
رأس دام سـبک وجـود دارد کـه در دامداری ها 
می شـود.  نگهـداری  شهرسـتان  مراتـع  و 
 ۱۸ از  بیـش  تأمیـن  بـا  اردسـتان  همچنیـن 
درصـد گوشـت سـفید اسـتان اصفهـان، رتبـه 
اول تولیـد گوشـت مـرغ را دارد و اکنـون ۱۲۳ 
واحـد مرغـداری گوشـتی، ۸ واحـد مرغـداری 
تخم گـذار و ۳ واحـد پـرورش پولـت در ایـن 

می کننـد. فعالیـت  شهرسـتان 
شـفیعی بـا بیـان اینکـه جهـاد کشـاورزی بـا 
توجـه بـه وضعیـت کم آبـی کـه در شهرسـتان 
بـرای  را  حمایتـی  برنامه هـای  دارد  وجـود 
گسـترش پـرورش گیاهان دارویـی و گلخانه ها 
بـرای بهره بـرداران برنامه ریـزی کـرده اسـت، 

گفـت: برگزاری کالس های آموزشـی و اعطای 
کاشـت  متقاضیـان  بـه  کم بهـره  تسـهیالت 
مهم تریـن  از  گلخانـه ای  و  دارویـی  گیاهـان 
حمایت هـای ایـن مدیریـت در ایـن زمینه بوده 

. ست ا
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت کم آبـی و شـدت 
بـا  گفـت:  اخیـر،  سـال های  خشکسـالی های 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده تاکنـون حـدود 
۴۷۸ هکتـار از اراضـی کشـاورزی شهرسـتان 
تحـت سیسـتم نویـن آبیـاری قـرار گرفتـه و 
بـرای سـال جـاری حـدود ۵۰۰ هکتار بـه این 

سیسـتم اضافـه خواهـد شـد.
سرپرسـت جهاد کشاورزی اردسـتان از افرادی 
فعالیـت  خانگـی  مشـاغل  موضـوع  در  کـه 
مدیریـت  بـه  مراجعـه  بـا  خواسـت  می کننـد 
جهاد کشـاورزی شهرسـتان نسـبت به دریافت 
و  خـود  محصـوالت  ثبـت  و  فعالیـت  پروانـه 
همچنیـن دریافـت تسـهیالت کم بهـره اقـدام 

. کنند

اداره  سرپرسـت  آیینـی  در 
و  آران  شهرسـتان  پسـت 
آییـن  شـد.  معرفـی  بیـدگل 
معارفه سرپرسـت اداره پسـت 
بیـدگل  و  آران  شهرسـتان 

در ایـن آییـن کـه علـی اکبر 
رضایی فرماندار آران و بیدگل، 
دهقانـی معاونت اداری پسـت 
اسـتان اصفهـان و جمعـی از 
مسـئوالن برگزار شـد، محمد 

راسـتی به عنـوان سرپرسـت 
جدیـد اداره پسـت شهرسـتان 
و  معرفـی  بیـدگل  و  آران 
خـداداد  ناصـر  خدمـات  از 

شـد. قدردانـی  سرپرسـت 

برگزاری آیین معارفه سرپرست اداره پست شهرستان آران و بیدگل:

 محمد راستی به عنوان سرپرست اداره پست
شهرستان معرفی شد

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان:

۱۸ درصد گوشت سفید اصفهان در اردستان تولید می شود
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 Head of Iran’s Trade Promo-
tion Organization (TPO) who 
traveled to Russia during June 
15-17, to attend the 25th St. 
Petersburg International Eco-
nomic Forum, held talks with 
senior Russian officials on 
the sidelines of the mentioned 
event.
During his three-day stay in 
St. Petersburg, Alireza Pey-
man-Pak met with Russian 

Deputy Prime Minister Alexei 
Overchuk, the country’s Minis-
ter of Construction and Hous-
ing Irek Faizullin, Trade Minister 
of the Eurasian Economic Com-
mission (EEC) Andrey Slepnev, 
as well as, Maxim Sokolov, 
former transport minister and 
head of the country’s major au-
tomobile company Avtovaz.
Completing Iran’s Rasht-As-
tara railway

In the meeting with Overchuk, 
the Russian official expressed 
his country’s readiness for 
completing the Rasht-Astara 
railway in Iran in order to devel-
op the north-south corridor.
“Russia is ready to build the 
162-kilometer-long Rasht-As-
tara railway for Iran,” he said.
Peyman-Pak for his part em-
phasized Russia’s role in mod-
ernizing Iran’s rail transport and 

shipping fleet in the Caspian 
Sea, as well as renovating the 
country’s road fleet.
He suggested that Iran should 
join the Eurasian Economic 
Union (EAEU) as an observer 
member.
Monetary issues, formation of a 
joint production working group, 
supply of industrial parts to 
Russian factories by Iranian 
manufacturers, and creation of 
joint free zones in the north and 
south of Iran were also among 
the subjects discussed in this 
meeting.
Importing construction materi-
als from Iran
The TPO head also met with 
Russia’s Construction and 
Housing Minister Irek Faizullin 
and discussed potential areas 
for cooperation between the 
two countries.
In this meeting, Faizullin ex-
pressed Russia’s willingness 
for importing construction ma-
terials from Iran. He also noted 
that his country is also con-
sidering the imports of power 
plant turbines from the Islamic 
Republic.
Signing a free trade agree-
ment with EAEU by yearend
Attending an Iran-Russia busi-
ness forum in St. Petersburg, 
Peyman-Pak stressed Iran’s 
readiness for signing a free 
trade agreement with the Eur-
asian Economic Union (EAEU) 
by the end of the current year.
He also pointed to the holding 
of joint specialized exhibitions 

as an important measure that 
will lead to the development 
of trade relations between Iran 
and Russia and stressed the 
need for removing obstacles to 
monetary, banking, and trade 
exchanges.
“Both countries are facing 
harsh sanctions that have 
targeted the monetary and 
banking systems in the first 
place. The Islamic Republic of 
Iran has gained good experi-
ence through its long struggle 
against sanctions and has de-
signed various ways to combat 
these sanctions,” he said.
He proposed the formation of 
joint transport companies and 
joint ventures to renovate and 
modernize Iran’s road, rail, and 
sea transport fleet, as well as 
accelerate the joint completion 
of the Rasht-Astara railway, 
which was welcomed by the 
Russian side.
The TPO head also attended 
a meeting with Andrey Slep-
nev, the minister in charge of 
trade of the Eurasian Economic 
Commission (EEC), in which 
he emphasized Iran’s complete 
readiness for the signing of a 
free trade agreement with the 
EAEU.
Peyman-Pak suggested that 
in addition to the cooperation 
between Iran’s free industrial 
zones and the industrial parks 
of the EAEU member countries, 
the two sides should begin 
working on joint production of 
industrial goods.

Iran, Russia take new steps to expand all-out ties

Summer school 
for Afghans to be 
launched in Sis-
tan-Baluchestan 
Univers i ty

Sistan-Baluchestan University 
will host the first international 
summer school for Afghan stu-
dents and scholars, IRNA report-
ed on Saturday.
In collaboration with the Scientif-
ic Association for Peace Studies 
of Iran, the University of Sistan 
and Baluchestan is holding the 
first international summer school 
for Afghan students and scholars 
for more than four months as 
part of the “Heart of Asia” inter-
national program.
In 2011, an initiative of the Re-
public of Afghanistan and the 
Republic of Turkey was officially 
launched at a conference hosted 
by Turkey in Istanbul.
Since then, Afghanistan sup-
ported by fourteen Participating 
Countries of the Heart of Asia 
Region and 16 Supporting Coun-
tries beyond the region as well 
as 12 Regional and International 
Organizations is leading and co-
ordinating this Process. 
The Heart of Asia – Istanbul 
Process aims at promoting and 
strengthening peace, securi-
ty, stability, and prosperity in 
Afghanistan and in the region 
through confidence building and 
enhancing regional cooperation 
among 15 countries of the Heart 
of Asia Region.
A detailed program called Inter-
national Summer School for Af-
ghan Students and Researchers 
(whether living in Afghanistan, 
Iran, or other parts of the world) 
has been prepared.
This summer school will be 
opened for the first time with 
the presence of 43 prominent 
professors from both Iran and 
Afghanistan in more than 260 
hours of online education and in 
the form of 9 specialized topics in 
the field of humanities and social 
sciences from June 21 to Octo-
ber 28.
Afghans account for 25% of for-
eign students in Iran
In April, Mohammad Javad Sal-
manpour, the deputy head of the 
Organization for Student Affairs, 
said twenty-five percent of the 
foreign students studying in Ira-
nian universities are Afghan na-
tionals.
Afghan students attend Iranian 
universities in three ways; some 
enter the university by participat-
ing in the national entrance exam 
of Iran, and some others receive 
admission from universities that 
have non-Iranian student licens-
es. The third group also attended 
the country’s universities through 
scholarships, he explained.
Many of the Afghan students 
are studying master’s and Ph.D. 
courses in Iranian universities, 
he added, IRNA reported.
Currently, foreign nationals con-
stitute 1.64 percent of the coun-
try’s student population, which is 
about 0.14 percent higher than 
the goal set by the Sixth Five-
Year National Development Plan 
(2016-2021).
According to the plan, some 1.5 
percent of the population of uni-
versity students in the country 
should be non-Iranian, however, 
the figure stood at 1.64 percent 
in the past Iranian calendar year 
(March 2020-March 2021), Af-
shin Akhoundzadeh, an official 
at the Organization for Student 
Affairs, said, IRNA reported in 
May 2021.

Over 600 compa-
nies participating 
in Iran Agrofood 
intl. exhibition
The 29th International Exhibi-
tion of Food, Food Technology 
and Agriculture (Iran Agrofood 
2022) is running at the Teh-
ran Permanent International 
Fairgrounds from Friday until 
Monday.
The opening ceremony of the 
international event was par-
ticipated by Hooman Razdar, 
the managing director of Iran 
International Exhibitions Com-
pany (IIEC) on Friday.
Commodity groups of this 
exhibition include: food prod-
ucts, processing and related 
industries, equipment and 
technology of food industry, 
packaging equipment, machin-
ery and related industries, agri-
cultural machinery and related 
industries including irrigation 
machinery and equipment.
The exhibit is participated by 
665 Iranian and foreign ex-
hibitors from Germany, Italy, 
Brazil, Belarus, Russia, Nether-
lands, India, Spain, Austria, the 
United Arab Emirates (UAE), 
Belgium, Turkey, Tunisia, Den-
mark, Switzerland, Oman, and 
France.
In addition, the pavilion of 
knowledge-based companies 
and startups by the Innovation 
and Prosperity Fund of the 
President Office is one of the 
features of this edition of Iran 
Agrofood Exhibition.

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

Increasing rupee 
deposits, a prereq-
uisite for boosting 
Iran-India trade: 
UCO Bank
The managing director of In-
dia’s UCO Bank says the de-
cline of rupee deposits, that 
the bank receives from local 
oil companies buying Iranian 
crude oil, has been prevent-
ing the bank from playing its 
intermediatory role in trade 
between the two sides.
Speaking in a meeting host-
ed by Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) on 
Saturday, Shri Soma Sanka-
ra Prasad said the decline in 
India’s oil imports from Iran 
has significantly reduced the 
volume of rupee deposits that 
UCO would use to pay Indian 
firms in return for the services 
and goods they provide to Ira-
nian companies.
As reported by the ICCIMA 
portal, both Iranian and Indian 
traders have recently criticized 
UCO bank’s performance as 
the intermediator in settling ru-
pee-rial trade exchanges.
According to Ebrahim Jamili, 
the head of the Iran-India Joint 
Chamber of Commerce, al-
though India is claiming to be 
interested in increasing trade 
with Iran, the Indian govern-
ment hasn’t taken any practical 
steps in this regard.
UCO has been the major Indian 
banker that tackled the coun-
try’s oil trade with Iran even 
during the sanctions.
Under the framework of the 
bank’s settlement program, 
Indian oil importers deposit 
money at the rupee accounts 
of Iranian oil exporters main-
tained at the Kolkata-based 
bank and the Islamic Republic 
used that money for making 
payments to Indian exporters 
against letters of credit opened 
by Iranian private banks.

Iran Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (ICCI-
MA) is hosting the first Iran-Croatia 
halal trade conference during June 
18-20, the ICCIMA portal reported.
The event has been organized by 
the Islamic Chamber Research and 
Information Center (ICRIC) which is 
a subsidiary of the Organization of 
Islamic Cooperation (OIC).
As reported, the opening ceremony of 

the conference was attended by sen-
ior officials from the two countries 
including ICCIMA Head Gholam-Hos-
sein Shafeie, Chief Executive Officer 
of Croatia’s Center for Halal Quality 
Certification Aldin Dugonjic, heads 
and members of the Croatia-Iran par-
liamentary friendship group and the 
Croatian friendship group in the Ira-
nian parliament as well as a number 
of traders and businessmen active in 

the two countries’ halal industries.
Speaking in the conference, Shafeie 
underlined the great capacities of 
Iran’s halal industries, saying: “Iran 
is one of the top producers of ha-
lal commodities among the Islamic 
countries. Halal food has been one 
of the world’s booming industries in 
recent years, and its market value is 
projected to reach about $1 trillion by 
2027.”
“In 2020, Iran was the sixth largest 
producer of halal food among 73 
Muslim and non-Muslim countries,” 
he added.
According to the official, the undeni-
able role of the food industry in job 
creation and revenue generation has 
made this industry one of the most 
important contributors to the eco-
nomic growth of many countries.
“Currently, the food sector in Iran is 
the third-largest production industry 
after the refining and petrochemical 
and chemical industries,” Shafeie 
said.
Given Iran’s capacities and capabil-
ities, it is possible to export Irani-
an foodstuff to various countries, 

including Southeast Europe with 
proper planning and investment, he 
stressed.
Dugonjic, for his part, emphasized 
the significant capacities of Iran and 
Balkan countries in the field of halal 
trade, and said: “Croatia produces 
about 7,000 halal products in 250 
certified halal production centers and 
we can provide some of our products 
to the Iranian market.”
He noted that another meeting will 
be held later in October which will 
be attended by the representatives of 
the two countries’ private sectors to 
further discuss future cooperation.
As reported by the ICCIMA portal, the 
capacities and potentials of the halal 
industries of Iran, Croatia, and other 
Southeast European countries will be 
discussed and explored in detail dur-
ing this three-day conference.
Strategies for developing coopera-
tion and trade exchanges with Cro-
atia and also with other Southeast 
European countries such as Bosnia 
and Herzegovina and Montenegro 
are also among the subjects explored 
in the event.

Tehran hosting 1st Iran-Croatia halal trade conference

 Electricity generation by Iran’s thermal power 
plants has currently reached 51,800 megawatts 
(MW) which is a new record in the history of the 
country’s electricity industry, Head of Iran Grid 
Management Company (IGMC) Mostafa Rajabi 
Mashhadi announced.
According to Rajabi Mashhadi, the output of the 
country’s hydropower plants is also at an accept-
able level proportional to the current water shortage 
situation and the electricity demand, IRNA reported.
So far, no systematic blackouts have been imposed 
across the country in the domestic sectors, Rajabi 
Mashhadi said.
Increasing the country’s power generation capacity 
and preventing blackouts during the peak consump-
tion periods have been among the Energy Ministry’s 
top priorities since the current government admin-
istration took office in August 2021.
To this end, the ministry had put it on the agenda 
to increase the capacity of thermal power plants by 
5,300 MW by the current Iranian calendar year’s 
summer time peak consumption period (starting on 
June 22), of which more than 3,000 MW has been 

achieved so far.
Back in August 2021, Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian announced that his ministry was plan-
ning to boost the country’s power generation ca-
pacity by 35,000 MW over the next four years.
The mentioned figure would be achieved through 
the construction of the thermal power plants with 

15,000 MW of capacity, and renewable power 
plants with the capacity of 10,000 MW by the public 
and private sectors, as well as the construction of 
new power plants with 10,000 megawatts capacity 
by large industries.
Over the past decade, constant temperature rising 
and the significant decrease in rainfalls across Iran 
have put the country in a hard situation regarding 
electricity supply during peak consumption periods.
In this regard, the Energy Ministry has been follow-
ing new programs to meet the country’s power de-
mand during peak periods and to prevent outages.
Constructing new units in the country’s power 
plants and also building new power plants for major 
industries are among the mentioned programs that 
are being pursued seriously by the ministry in col-
laboration with other related government entities.
The Islamic Republic’s total power generation ca-
pacity currently stands at about 85,500 gigawatts 
most of which is supplied by thermal power plants.
Currently, combined cycle power plants account for 
the biggest share of the country’s total power gen-
eration capacity followed by gas power plants.

Thermal power plants break new output record
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 Iran were defeated against India 
83-78 in the 2022 FIBA U16 Asian 
Championship on Saturday.
Mohammad Amini scored 27 
points for Iran and Harsh Dagar 
earned 25 points for India.
Iran will meet the Philippines for 

the seventh place on Sunday.
Japan, Australia, New Zealand 
and Lebanon booked their place 
at the 2022 FIBA U17 Basket-
ball World Cup which will be 
played from July 2-10 in Malaga, 
Spain.

Iran beaten by 
India at 2022 
FIBA U16 Asian 
Championship

Iran’s top Hajj of-
ficial arrives in 
Saudi Arabia

Sadeq Hosseini, the head of 
Iran’s Hajj and Pilgrimage 
Organization, arrived in the 
Saudi holy city of Medina on 
Friday to closely oversee the 
executive procedures for Ira-
nian pilgrims. 
He was received at the air-
port by some officials of the 
Saudi Ministry of Hajj and 
Umrah and a group of direc-
tors of the Iranian Hajj Com-
mittee, Al Alam reported. 
The head of the organiza-
tion is scheduled to closely 
supervise the affairs and fol-
low up on matters related to 
pilgrims.
This year, 39,600 Iranian pil-
grims will perform Hajj. The 
first batch of Hajj pilgrims 
from Iran left the country 
on Sunday through Tehran’s 
Imam Khomeini Internation-
al Airport.
This year’s Hajj comes af-
ter a two-year interruption 
brought on by the COVID-19 
pandemic. It also comes 
against a backdrop of diplo-
matic talks between Iran and 
Saudi Arabia that facilitated 
the Hajj for Iranian citizens. 
After a two-year shutdown of 
the Hajj pilgrimage due to the 
coronavirus pandemic, Ira-
nian pilgrims began setting 
off their religious journey to 
Saudi Arabia to perform Hajj, 
an annual Islamic ritual fea-
turing Muslims from around 
the world descending on the 
holy Saudi city of Mecca.
Prior to the Iranian pilgrims 
starting their journey to per-
form the 2022 Hajj pilgrim-
age, Ayatollah Khamenei met 
with a number of officials in 
charge of Hajj. He addressed 
a number of issues pertain-
ing to Hajj and its rituals as 
well as international rela-
tions.
The Leader expressed sat-
isfaction with the easing of 
corona-related restrictions 
on performing Hajj. “This 
was great news that after 
2 years, God reopened the 
door for Hajj. This is a divine 
invitation opening the way 
to the Hajj pilgrims. This is 
not a favor from anyone; it 
is God’s acceptance of the 
respected pilgrims and your 
enthusiasm. God willing, 
you will have a good Hajj,” 
he said, according to a read-
out put out by the khamenei.
ir.  
Ayatollah Khamenei de-
scribed Hajj as a way of 
strengthening coexistence. 
“What are mankind’s prob-
lems in the world now? That 
they don’t know how to co-
exist, and they act aggres-
sively toward each other. 
Hajj teaches coexistence. In 
Hajj people who don’t know 
each other and who are 
coming from different cul-
tures coexist in peace,” he 
said, adding, “Much of the 
world’s miseries and prob-
lems are the result of aris-
tocratic lifestyles and luxuri-
ous living. A great part of the 
world’s wealth is being spent 
on such things everywhere. 
Hajj teaches you to have a 
simple lifestyle.”

Dried Fruit:
Good or Bad?
By: PARISA JAMADI
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Information about dried fruit is very 
conflicting.
Some say it is a nutritious, healthy 
snack, while others claim it is no better 
than candy.
This is a detailed article about dried fruit 
and how it can affect your health.
What is Dried Fruit?
Dried fruit is fruit that has had almost all 
of the water content removed through 
drying methods.
The fruit shrinks during this process, 
leaving a small, energy-dense dried 
fruit.
Raisins are the most common type, fol-
lowed by dates, prunes, figs and apri-
cots.
Other varieties of dried fruit are also 
available, sometimes in candied form 
(sugar coated). These include mangoes, 
pineapples, cranberries, bananas and 
apples.
Dried fruit can be preserved for much 
longer than fresh fruit and can be a 
handy snack, particularly on long trips 
where refrigeration is not available.
Dried Fruit is Loaded With Micronutri-
ents, Fiber and Antioxidants
Dried fruit is highly nutritious.
One piece of dried fruit contains about 
the same amount of nutrients as the 

fresh fruit, but condensed in a much 
smaller package.
By weight, dried fruit contains up to 3.5 
times the fiber, vitamins and minerals of 
fresh fruit.
Therefore, one serving can provide a 
large percentage of the daily recom-
mended intake of many vitamins and 
minerals, such as folate (1Trusted 
Source).
However, there are some exceptions. 
For example, the vitamin C content is 
significantly reduced when the fruit is 
dried (2Trusted Source).
Dried fruit generally contains a lot of 
fiber and is a great source of antioxi-
dants, especially polyphenols (3Trusted 
Source).
Polyphenol antioxidants are associated 
with health benefits such as improved 
blood flow, better digestive health, 
decreased oxidative damage and re-
duced risk of many diseases (4Trusted 
Source).
Health Effects of Dried Fruit
Several studies have shown that people 
who eat dried fruit tend to weigh less 
and ingest more nutrients, compared 
to individuals not eating dried fruit 
(5Trusted Source, 6Trusted Source, 
7Trusted Source).

Dried fruit is also a good source of many 
plant compounds, including powerful 
antioxidants (8Trusted Source, 9Trusted 
Source, 10Trusted Source, 11Trusted 
Source).
Raisins May Reduce the Risk of Cer-
tain Diseases
Raisins are dried grapes.
They are packed with fiber, potassium 
and various health-promoting plant 
compounds.
They have a low to medium glycemic 
index value, and a low insulin index 
(12Trusted Source, 13Trusted Source).
Studies show that eating raisins may 
(12Trusted Source, 14Trusted Source, 
15Trusted Source, 16Trusted Source, 
17Trusted Source):
• Lower blood pressure.
• Improve blood sugar control.
• Decrease inflammatory markers and 
blood cholesterol.
• Lead to increased feeling of fullness.
All of these factors should contribute to 
a reduced risk of developing type 2 dia-
betes and heart disease.
Prunes are Natural Laxatives and May 
Help Fight Diseases
Prunes are dried plums.
They are highly nutritious, being rich in 
fiber, potassium, beta-carotene (vitamin 

A) and vitamin K.
They are known for their natural laxative 
effects.
Prunes are considered to be even more 
effective at relieving constipation than 
psyllium, which is another common 
remedy (18Trusted Source).
Dried Fruit is High in Natural Sugar 
and Calories
Fruit tend to contain significant amounts 
of natural sugars.
Because the water has been removed 
from dried fruit, this concentrates all the 
sugar and calories in a much smaller 
package.
For this reason, dried fruit is very high in 
calories and sugar, including both glu-
cose and fructose.
Avoid Dried Fruit with Added Sugar 
(Candied Fruit)
To make some dried fruit even more 
sweet and appealing, they are coated 
with added sugar or syrup before being 
dried.
Added sugar has repeatedly been 
shown to have harmful effects on 
health, increasing the risk of obesity, 
heart disease and even cancer (28Trust-
ed Source, 29Trusted Source).
Dried Fruit May Also Contain Sulfites, 
and May be Contaminated With Fungi 

and Toxins
Some producers add preservatives 
called sulfites to their dried fruit.
This makes the dried fruit look more 
appealing, because it preserves the fruit 
and prevents discoloration.
This applies mainly to brightly colored 
fruits, such as apricots and raisins.
Some individuals may be sensitive to 
sulfites, and may experience stomach 
cramps, skin rashes and asthma attacks 
after ingesting them (30Trusted Source, 
31Trusted Source). 
Take Home Message
Same as with many other foods, dried 
fruit have both good and bad aspects.
Dried fruit can boost your fiber and nu-
trient intake and supply your body with 
large amounts of antioxidants.
However, they are also high in sugar and 
calories, and can cause problems when 
eaten in excess.
For this reason, dried fruit should only 
be eaten in small amounts, preferably 
along with other nutritious foods.
Also, they are a high-carb food, making 
them unsuitable on a low-carb diet.
At the end of the day, dried fruit is far 
from perfect, but it is certainly a much 
healthier and more nutritious snack than 
chips or other processed junk foods.

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 16,632 
points to 1.547 million on Saturday 
(the first day of Iranian calendar 
week).
As reported, over 6.437 billion se-
curities worth 41.626 trillion rials 
(about $148.66 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index dropped 
11,138 points, and the second mar-
ket’s index fell 36,729 points.
Back in October 2021, Head of Se-
curities and Exchange Organization 
(SEO) Majid Eshqi had outlined new 
strategies and programs for the 
country’s stock market during his 
tenure, among which supporting in-
vestors, creating a transparent, effi-
cient, and equitable market, as well 
as reducing inclusive risk based on 
the market’s broad objectives can 
be mentioned.
Eshqi had stressed the use of mod-
ern technologies and mechanisms 
to increase public access to market 

data as a major strategy in this re-
gard.
According to the SEO head, anoth-
er strategy would be amending the 
market’s rules and regulations to 
increase justice and accountability, 
while strengthening the medium- 
and small-scale level financing 
through new mechanisms.
“Diversification and promotion 
of the capital market (in terms of 
market, tools, and institutions), 
increasing the transparency and 
quality of information published in 
the capital market, reforming busi-
ness processes and increasing the 
efficiency of financial markets, de-
velopment of financial institutions 
and de-monopolization, develop-
ment and strengthening of technical 
infrastructure, facilitating and clari-
fying the issuance of licenses in the 
capital market and the development 
of the debt market and increasing 
its liquidity will also be pursued,” 
Eshqi had explained.

TEDPIX loses 16,000 points on Saturday

Iran’s gross domestic product (GDP) 
grew 4.4 percent in the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 20), 
the Central Bank of Iran (CBI) announced.
According to the CBI, the figure was 3.9 
percent excluding oil.
The Statistical Center of Iran (SCI) has 
previously put the country’s GDP growth 
at 4.3 percent including oil, and at 3.5 
percent excluding oil in the previous 
year.
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 ri-
als (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 fig-
ures were 7.254 quadrillion rials (about 
$26.571 billion) and 6.289 quadrillion ri-

als (about $23.036 billion), respectively, 
in 1399.
The SCI said that the agriculture sector 
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 economic 
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.
Back in April, in a report on Iran’s econo-

my, the bank had revised up its forecast 
for Iran’s gross domestic product (GDP) 
growth in 2022, expecting 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 re-
leased in January.
“Iran’s economy continues its gradual 
recovery that started in mid-2020, driven 
by the oil sector and services. However, 
water and energy shortages led to a con-
traction of the agriculture and industry 
sectors,” the recent report said.
A recovery in Iran’s oil and service sec-
tors (11.7 and 6.5 percent growth, re-
spectively) – following a return of global 
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.

Annual GDP growth stands at 4.4%: CBI
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مخدوش شدن منظر آثار تاریخی 
اصفهان در حالی یکی از دغدغه های 
در  فرهنگی  میراث  کوشندگان 
سه سال اخیر بوده است که با وجود 
پیگیری های حقوقی، بناهایی که منظر 
میدان نقش جهان، پل خواجو و چهارباغ 
عباسی را مخدوش کرده اند، هنوز تعدیل 
نشده اند. ارتفاع گرفتن یک باب هتل در 
حریم چهارباغ، ساخت مجتمع تجاری 
در حریم میدان نقش جهان، در کنار باال 
رفتن اسکلت یک مجتمع مسکونی در 
کریدور دید پل خواجو، از جمله مهمترین 
اتفاقاتی است که موجب شده است منظر 
آثار تاریخی شاخصی چون گنبد مسجد 
جامع عباسی، میدان نقش جهان، 

چهارباغ و پل خواجو نشانه گرفته شود.
پیش تر یک باب هتل با ارتفاع ۲۲ متر در 
حریم چهارباغ ساخته شد و منظر دیداری 
این خیابان تاریخی را مخدوش کرد که 
با اعتراض کارشناسان و کوشندگان 
میراث فرهنگی و البته معماران مواجه 
شد. پروانه این هتل بدون ابالغ مصوبه 
کمیسیون ماده ۵ صادر شده و عالوه بر 
این از ارتفاع هشت متری حریم محور 
تاریخی فرهنگی اصفهان عدول کرده 

است.
مورد دیگر، ساخت یک مجتمع تجاری 
که با حکم دیوان عدالت ادارای از ارتفاع 
حریم میدان نقش جهان و حریم درجه 
یک محور تاریخی فرهنگی اصفهان 
عدول کرد اما با پیگیری کوشندگان 
میراث فرهنگی و چندین بار دستور 
توقف ساخت و ساز، فروردین امسال، 
دیوان عدالت اداری رأی به تعدیل آن 
صادر کرد. اما آن طور که کوشندگان 
میراث فرهنگی به ایرنا گفته اند، تاکنون 
شهرداری به عنوان مجری، اقدامی در 

این خصوص انجام نداده است.
عالوه بر این، در گذر سعدی یکی از 
گذرهای مهم و ورودی میدان نقش 
جهان، نقض ارتفاع پنج متر حریم میدان 
نقش جهان، حریم دولتخانه صفوی و 
حریم محور تاریخی فرهنگی اصفهان، 
ساخت و سازهایی با نام بازسازی، اما در 
عمل با نوسازی و تجاوز از ارتفاع پیشین، 
هشدار کارشناسان نسبت به از بین رفتن 
سیما و منظر عناصر میدان نقش جهان 
را در پی داشت؛ آن ها معتقد بودند که این 
ساخت سازها به همراه ارتفاع مجتمع 
تجاری یاد شده در حریم بالفصل میدان 
نقش جهان و محور تاریخی فرهنگی 
اصفهان می تواند بدعت ناگواری برای 
منظر این میراث ارزشمند اصفهان باشد.

و اما آخرین مورد، باال آمدن اسکلت 
یک ساختمانی مسکونی، درست در 
کریدور دید پل خواجو بود که ارتفاع ۱۲ 
متری در حریم منظری پل های تاریخی 
اصفهان را نقض کرد. طبقه چهارم این 
ساختمان یک طبقه مازاد بر ضوابط 
طرح تفصیلی است و شکایت اداره کل 
میراث فرهنگی به این منجر شد که این 
ساختمان ۲ بار دستور توقف بگیرد اما 
همچنان این بنا در مقابل پل خواجو 

تعدیل نشده است.
کارشناسان معماری نادیده گرفتن ارتفاع 
مصوِب طرح تفصیلی در بافت تاریخی و 
همچنین خالء قوانین و ضوابط طراحی 
منظر و نبود اسناد الزم االجرای منظر را 
از دالیل مخدوش شدن منظر این آثار 

تاریخی می دانند.
از نگاه برخی کارشناسان راهکار اصلی، 
رعایت مصوبات طرح تفصیلی است و 
باید مسووالن نسبت به اهمیت حفظ 
هویت معماری و میراث فرهنگی 
اصفهان توجه کنند چرا که نادیده گرفتن 
قوانین و ضوابط باالدستی و ارتفاع مجاز 
در حریم آثار تاریخی می تواند بدعت 
ناگواری باشد که منظر و هویت معماری 
و میراث فرهنگی اصفهان را از بین ببرد.

گنبدهای فیروزه ای، پل های تاریخی و 
کرانه های زاینده رود، چهارباغ و عناصر 
معماری میدان نقش جهان، از مهمترین 
جلوه های معماری اصفهان بوده که از 
دیرباز این خطه تاریخی با آنها شناخته 
شده، توصیف یا به تصویر کشیده شده 
است اما حاال کارشناسان مطرح معماری 
و میراث فرهنگی اصفهان، نسبت به 
کم رنگ شدن یا به تعبیر آنها گم شدن 
این عناصر یگانه معماری اصفهان 
در پشت بناهایی که از قوانین عدول 
کرده اند هشدار می دهند و می خواهند 
که مسووالن شهری و نهادهای متولی 
صیانت از منظر و حریم آثار تاریخی و 

معماری این شهر را جدی تر بگیرند.
ایرنا پیشتر درسلسله گزارش هایی موارد 
نقض ارتفاع در حریم آثار تاریخی یاد 
شده را در گفت وگو با کارشناسان و 
مسووالن و نهادهای مرتبط بررسی 
و پیگیری کرده است؛ اما آن طور 
که کارشناسان و کوشندگان میراث 
فرهنگی و معماری به خبرنگار ایرنا 
گفته اند با وجود اعتراض و پیگیری های 
حقوقی و البته در برخی موارد، گرفتن 
حکم تعدیل ارتفاع بناهایی که ناقض 
قوانین طرح تفصیلی و حرائم آثار تاریخی 
بوده اند، این احکام اجرا نشده اند یا در 
گیرو دار اعتراض مالکان و امور قضایی 

هنوز بالتکلیف مانده اند.
• چاره کار، تمکین از ضوابط 
ارتفاعی طرح تفصیلی اصفهان 

است
در این ارتباط آتوسا افغان رئیس انجمن 
صنفی مهندسان معمار استان اصفهان، 
ارتفاع مازاد بر مصوبات طرح تفصیلی در 
حریم های مرتبط با میراث فرهنگی را 
مشکلی دانست که به مخدوش شدن 
منظر عناصر معماری و میراث فرهنگی 

ارزشمند اصفهان منجر شده است.
وی تنها راه چاره را رعایت ضوابط 
طرح تفصیلی اصفهان دانست و گفت: 
در سایر نقاط شهر هم طرح تفصیلی 
اهمیت خودش را دارد و کدهای ارتفاعی 
با تراکم قابل تحمل جمعیتی و ترافیکی 
برنامه ریزی شده اند؛ هرجایی تخلف 
از ارتفاع مصوب طرح تفصیلی، اتفاق 
بیفتد، مشکالتی برای خوِد شهروندان 

ایجاد می شود ولی در بافت تاریخی این 
مشکالت اهمیت ویژه ای پیدا می کند 
و وقتی بحث از حرائم درجه یک و ۲ 
میراث فرهنگی است، اهمیت موضوع 

چندین برابر می شود.
رییس انجمن صنفی مهندسان معمار 
استان اصفهان حریم میدان نقش جهان 
و عناصر تاریخی آن را از مهمترین 
حرائم میراثی اصفهان خواند و افزود: 
از تهدیدهایی مثل ساختمان ارگ 
جهان نما، تا ساختمان های کوچک تر 
باعث تهدید چنین میدانی شدند؛ این 
میدان در دست ما امانت است و باید به 
عنوان یک میراث محترم از آن حفاظت 

کنیم و به نسل های بعدی بسپاریم.
افغان ارتفاع مجتمع تجاری نیوشا را 
یکی از تهدیدهای حریم میدان نقش 
جهان خواند و گفت: تا زمانی که این 
ساختمان ها که از مجاری قانونی عبور 
می کنند، محدود نشوند و یا تخلفشان 
برطرف نشود، مشکل حل نخواهد 
شد. متاسفانه در جایی که ساختمان 
این مجتمع تجاری ساخته شده است، 
بقیه مالکان هم اقدام به گرفتن مجوز 
ارتفاعات بیشتر کرده اند. وقتی در عمل 
می بینند جلوی تخلف گرفته نشده، راهی 
پیدا می کنند که آنها هم این کار را انجام 

بدهند و به سود مورد نظرشان برسند.
را  متولیان صادقانه مسیر   •

هدایت کنند
رییس انجمن صنفی مهندسان معمار 
استان اصفهان عدول از ضوابط طرح 
شدن  مخدوش  دلیل  را  تفصیلی 
کریدور دید پل خواجو دانست و گفت: 
کارفرما یک طبقه مازاد بر مصوبات 
طرح تفصیلی ساخته است و با اینکه 
این ساختمان در قسمت بافت تاریخی 
را  تاریخی  بافت  منظر  اما  نیست 
مخدوش کرده است؛ این یعنی اینکه 
برنامه ریز طرح های جامع و تفصیلی 
تمام کدهای ارتفاعی را در نظر گرفته اند 
تا در قسمت های بافت تاریخی، حریم 
و منظر بصری رعایت شود. در مورد 
ساختمان جانب شمال پل خواجو، بدون 
اینکه ساختمان در حریم بافت تاریخی 
باشد به دلیل ساخت مازاد، برای بافت 

تاریخی تهدید شده است.
به گفته افغان تا این لحظه هیچ کدام از 
ساختمان هایی که از ارتفاع های مجاز 

حریم میدان نقش جهان، پل خواجو، 
چهارباغ و حریم محور تاریخی فرهنگی 
اصفهان تجاوز کرده اند تعدیل نشده اند 
و با وجود پیگیرهای انجن صنفی 
مهندسان معمار استان اصفهان و 
گرفتن رأی دیوان عدالت اداری برای 
تعدیل مجتمع تجاری نیوشا، این حکم 

اجرا نشده است.
وی در این رابطه افزود: مجرای قانونی و 
حکم قانونی وجود دارد ولی تا این لحظه 
این ساختمان تعدیل نشده است! متولی 
اجرای این حکم شهرداری است و این 

نهاد باید اقدام کند.
• مشکل، پروسه طوالنی مدت 
رسیدگی قضایی به پرونده های 

میراثی است
در این پیوند علیرضا ایزدی مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع 
دستی استان اصفهان نیز در پاسخ به 
پرسش های ایرنا در خصوص روند 
پیگیری تعدیل بناهایی که حریم یا 
منظر میدان نقش جهان، چهارباغ، محور 
تاریخی فرهنگی اصفهان و پل خواجو را 
مخدوش کرده است، گفت: وقتی اثری 
دارای حریم مصوب نیست، حفاظت 
و حراست آن دچار چالش می شود اما 
بخشی از این تجاوزها به حریم های 
آثارمصوب ماست و به تبع آن، در دستور 
کار حقوقی مجموعه ما قرار گرفته اند و 
شکایت هایی هم شده است اما پروسه 
رسیدگی به آنها به دلیل اینکه صاحبان 
این امالک، خودشان را محق می دانند 

و شکایت می کنند، زمان بر شده است.
به گفته فعاالن میراث فرهنگی و انجمن 
صنفی مهندسان معمار اصفهان که از 
پیگیران تعدیل مجتمع تجاری نیوشا در 
حریم میدان نقش جهان بوده اند، دیوان 
عدالت اداری در فروردین امسال حکم 
تعدیل طبقه چهارم این بنا را داده است 
اما پاسخ ایزدی به ایرنا در این رابطه 
چنین است: پیگیر تعدیل ارتفاع این 
ساختمان ها بوده ایم و هستیم. یکی 
از این موارد ساختمان مجتمع تجاری 
نیوشاست که منتظر اعالم حکم قطعی 
و نهایی هستیم؛ وقتی نهایی بشود، زمان 
مشخصی را برای اجرا مشخص کرده و 

اعالم می کنند.
اقدام  یک  قدم،  اولین   •
پیشگیرانه با سامانه هوشمند 

شهرسازی
در همین ارتباط خبرنگار ایرنا با معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
گفت وگو کرد اما آن طور که این مقام 
شهرداری اصفهان نیز به ایرنا گفته است، 
موارد احکامی تعدیل ارتفاع های مازاد بر 
طرح تفصیلی از جمله تعدیل ارتفاع یک 
مجتمع تجاری در حریم میدان نقش 
جهان به این معاونت ارجاع نشده است.

وحید مهدویان توضیح داد: این موارد 
مربوط به دوره قبل شهرداری اصفهان 
است و در هفت ماهی که در این معاونت 
هستم موردی به من ارجاع نشده که 
پیگیری کنم؛ در چند مورد اخیر از جمله 
بحث تئاتر شهر که ارتفاع مازادی را 
در چهارباغ اقدام کرده بودند، با وجود 
اینکه پروژه مشارکتی شهرداری بود، 
با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی 
ملزم کردیم نقشه ها مطابق با ارتفاع 
تأیید شده میراث فرهنگی یعنی هشت 

متر تا روی جان پناه اصالح شود.
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان گفت: واقعیت این است که 
وقتی حقی ایجاد و پروانه ای صادر شود، 
تعدیل ارتفاع ها، تا حدودی سخت است 
اما امکان ناپذیر نیست. در این ارتباط 
یک اقدام پیشگیرانه در خصوص رعایت 

ضوابط حریم
***

سنگین  سایه  هنوز  که  حالی  در 
ارتفاع های غیرمجاز بر سر حریم 
تاریخی میدان نقش جهان، چهارباغ، 
محور تاریخی فرهنگی اصفهان و 
پل خواجو سنگینی می کنند باید دید 
تا چه اندازه دفاع کارشناسان میراث 
فرهنگی و دائره حقوقی آنها در مراجع 
قضایی خریدار دارد و آیا می توان 
امیدوار بود به اینکه سیمای معماری 
و میراث فرهنگی ارزشمند اصفهان 
از پشت ارتفاعات مازاد از طرح های 
تفصیلی و حریم تاریخی آزاد یا سیما 
و منظرشان از خدشه این ارتفاعات 
آزاد شود یا خیر!؟ و دست آخر اینکه 
آیا سامانه هوشمندسازی شهرداری 
می تواند دست متخلفان را چه از بیرون 
و دورن این نهاد ببندد و برای همیشه 
حرف آخر را ضوابط طرح تفصیلی بزند 
یا باز هم راه های رسیدن به ارتفاع های 

غیرمجاز چندان دور نیست!؟
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: برنامه امسال ذوب آهن اصفهان، تولید ۴۰۰ هزارتن محصوالت صنعتی و با 
ارزش افزوده باالست.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به عنوان سخنران اصلی اولین 

کنفرانس تخصصی استیل پرایس با عنوان تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال که سه شنبه ۲۴ خرداد ماه در 
هتل المپیک تهران برگزار شد، به شرایط تولید این محصوالت پرداخت و گفت: تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 
یکی از استراتژی های اصلی این شرکت است که در این راستا برنامه امسال ذوب آهن اصفهان، تولید ۴۰۰ هزارتن 

محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده باالست.
وی افزود: با اجرای طرح های توسعه مرتبط تا افق ۱۴۰۴ بیش از ۶۰ درصد ازمحصوالت تولیدی شرکت، فوالدهای 

آلیاژی وکیفی باارزش افزوده باال خواهد بود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به وجود زنجیره کامل تولید فوالد از مواد معدنی تا محصول نهایی در این مجتمع 
عظیم صنعتی، تولید فوالد به روش کوره بلند-کنورتور مشابه ۷۰ درصد واحدهای تولید فوالد جهان را یکی از مزیت های 
اصلی این شرکت برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و گفت: این شرکت با دارا بودن گواهینامه ها و 
استانداردهای ملی و بین المللی در تولید محصوالت فوالدی در سال گذشته موفق به صادرات یک میلیون و ۱۰۰ هزار 

تن از محصوالت خود شد.
مهندس رخصتی، طراحی و تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان را یکی از مهمترین گام های صنایع فوالدی کشور 
برای تولید محصوالت صنعتی دانست و گفت: در این راستا فوالد مورد نیاز ریل تولید شد و همچنین انواع ریل مورد 
نیاز کشور از جمله ریل مترو، ریل معدن، ریل زبانه سوزن و ... نیز تولید شد که به لحاظ بومی سازی یکی از افتخارات 

سال های اخیر صنعت کشور محسوب می شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: این شرکت از ۱۰ سال گذشته، رویکرد تولید محصوالت صنعتی را به صورت 
جدی دنبال کرده است و به تدریج از تولید محصوالت ساختمانی به سمت تولید محصوالت صنعتی حرکت کرده است.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به پروژه های توسعه این شرکت در راستای تولید محصوالت صنعتی اشاره کرد و گفت: 
پروژه های احداث خط جدید کالف آلیاژی در کارگاه نورد ۳۵۰، احداث کوره پاتیلی شماره ۳ و بازسازی کوره پاتیلی 

شماره ۱، احداث واحد VOD در بخش فوالدسازی و ریخته گری تختال و نورد گرم و سرد الکتریکی از جمله پروژه هایی 
است که تولید محصوالت صنعتی در ذوب آهن اصفهان را متحول می سازد.

وی به ۱۲ مورد فوالدهای خاص تولید شده در ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: این شرکت قادر به تولید انواع 
فوالدهای آلیاژی از جمله کم آلیاژ، پر آلیاژ، میکروآلیاژ با استحکام باال، ابزار و فوالد ضدزنگ است و همچنین قادر به 

تولید هرگونه سفارش برای فوالدهای خاص می باشد.
مهندس رخصتی نتایج اقتصادی حاصل از توسعه تولید فوالدهای آلیاژی و صنعتی را برای ذوب آهن اصفهان بسیار 
چشمگیر دانست و گفت: نسبت حاشیه سود تولید ورق سرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی نسبت به سایر محصوالت 
بسیار قابل توجه است و همچنین تولید ریل و تیرآهن H بال پهن و فوالدهای آلیاژی همچون کالف آلیاژی، سیم و ... 

نیز نسبت به دیگر محصوالت حاشیه سود خوبی ایجاد می کند.
 وی افزود: در تولید محصوالت ساختمانی نیز، به سمت تولید محصوالتی رفتیم که سایر فوالدسازان کشور قادر به 
تولید آن نبوده اند. از جمله این محصوالت می توان به تیرآهن های بال پهن اشاره کرد که در استحکام صنعت ساختمان 

کشور اهمیت بسیاری دارد و می تواند تحولی در این صنعت ایجاد کند.
مهندس رخصتی افزود: گرایش ذوب آهن اصفهان به تولید محصوالت صنعتی به این معنا نیست که نیاز کشور به 
محصوالت ساختمانی را نادیده گرفته ایم بلکه هرگاه نیاز باشد این محصوالت را به اندازه کافی و بر اساس تقاضای بازار 

تولید می کنیم و در ابتدای سال جاری نیز نقش مهمی در کنترل قیمت ها ایفا نمودیم.
نخستین کنفرانس تخصصی استیل پرایس با محوریت فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال با حضور جمعی از دست 
اندرکاران و متخصصین صنعت فوالد کشور برگزار شد. سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، فوالد آلیاژی، فوالد خراسان و شرکت توسعه آهن 

و فوالد گل گهر مشارکت کنندگان اصلی این کنفراس بودند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوبآهناصفهانامسال۴۰۰هزارتنمحصوالتباارزشافزودهباالتولیدمیکند

سایه سنگین قدبلندهای غیرمجاز بر سر میراث اصفهان

ارتفـــاعپســـت

مرجان هادیان در نشستی با خبرنگاران گفت: با همکاری دانشکده داروسازی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درصددیم فرآورده های سنتی با سیب سالمت 
عرضه شود و فرآورده هایی را که توسط عطاری ها و یا واحدهای زیرزمینی تولید 

می شود ساماندهی کنیم.
وی با اشاره به بازرسی از واحدهای تولیدکننده محصوالت غذایی و بهداشتی در 
سطح استان، گفت: به غیر از نظارت بر واحدهای تولیدی، طرح هایی برای پایش 
محصول در سطح عرضه نیز داریم و تقریباً دو بار در سال محصوالت بازار را کنترل 
می کنیم. اگرچه وظیفه ما کنترل محصوالت در زمان تولید است، اما با پایش 
محصوالت عرضه شده، در صورت کشف عدم انطباق اقدام قانونی خواهیم کرد.

مدیر نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی 
اصفهان افزود: در طرح ملی پایش محصوالت کشاورزی ورود کرده ایم و 
محصوالتی را که سازمان غذا و دارو مشخص می کند، از نظر باقی مانده سموم، 
نیترات و فلزات سنگین پایش و به سازمان اعالم می کنیم تا پیگیری های الزم 
انجام شود. همچنین طرح هایی در خصوص تشدید نظارت بر واحدهای لبنی و 
گوشتی داریم که در مقاطع زمانی مختلف بر اساس سامانه و چک لیست های 

هماهنگ در کل کشور انجام می شود.  
وی با بیان اینکه نظارت بر غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک در کارخانه های 
آرد هر دو ماه یک بار انجام و در سامانه بارگذاری می شود، گفت: بررسی اینکه 
چرا نانوایی ها از افزودنی هایی مثل جوش شیرین استفاده می کنند با معاونت 
بهداشت است، با این وجود ما جلسات تعاملی متعددی به ویژه در زمینه آموزش 
نانوایان داریم و اداره تعزیرات هم در این زمینه همکاری خوبی دارد و با متخلفان 

برخورد می کند.
هادیان در مورد نظارت بر محصوالت غذایی مثل سوسیس و کالباس، گفت: به 
خاطر حساسیت هایی که وجود دارد به غیر از بازدیدهای مقطعی، تشدید نظارت بر 
این واحدهای تولیدی را در دستور کار داریم. سالمت سوسیس و کالباس در یک 
مقطع زمانی معضلی شده بود، ولی االن با تجهیزاتی که در اختیار داریم هم نوع 

گوشت و هم بافت های غیرمجاز را تشخیص می دهیم.
وی با تأکید بر اینکه مردم تا حد زیادی می توانند مطمئن باشند نظارت بر 
موادغذایی وجود دارد، افزود: در مورد محصوالت کشاورزی هم نمونه برداری 
انجام می شود و اگر تخلفاتی از باال بودن میزان سموم وجود داشته باشد، وزارت 

بهداشت به جهاد کشاورزی اعالم و پیگیری های الزم انجام می شود.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی 
اصفهان با بیان اینکه لیست محصوالت تراریخته به ما اعالم شده، گفت: در 
محصوالتی مثل سویا، ذرت، کلزا و دانه پنبه احتمال تراریخته بودن هست، به 
همین دلیل ما بر تولیدات این محصوالت نظارت می کنیم و از تولیدکنندگان نیز 

خواسته ایم در صورت تراریخته بودن به ما اعالم کنند.
به گزارش ایسنا، وی در مورد آبلیموهای صنعتی گفت: چندین سال است مکاتباتی 

داشته ایم و امیدواریم استاندارد قوی برای اصالت سنجی آبلیمو داشته باشیم.
الهام جهانمرد، مدیر آزمایشگاه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
نیز با اشاره به اینکه آزمایشگاه مرجع ما متشکل از یک تیم تخصصی و دستگاه ها 
و تجهیزات آزمایشگاهی است، گفت: دو مرجع برای ارسال نمونه داریم، مدیریت 
نظارت معاونت غذا و دارو و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی که در ۲۲ 

شبکه بهداشتی برای ما نمونه ارسال می کنند.
وی با بیان اینکه وجود سم در محصوالت کشاورزی تخلف نیست، تصریح کرد: 
میزان و زمان استفاده از سم مهم است، یعنی اگر سم به میزان و زمان مناسب 
استفاده شده باشد، در زمانی که محصول به دست مصرف کننده می رسد سم 

باقی مانده در حد مجاز است، البته این حد مجاز برای هر سمی متفاوت است.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و 
بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به فعالیت دو سالمتکده مورد تائید 
در اصفهان، گفت: به زودی یکی از این سالمتکده ها 
مجوز داروخانه سنتی را دریافت می کند تا فرآورده های 
تجویزی متخصصان طب سنتی در این داروخانه عرضه 

و داروسازی سنتی ساماندهی شود.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و 
بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی: 

داروسازیسنتی
دراصفهانساماندهیمیشود

خبر ویژه 

مدیـرکل امـور مالیاتی اصفهـان گفت: 
اعتراضـات مالیاتـی فعـاالن اقتصـادی 
با ارائـه مسـتندات و اظهارنامـه عادی با 
حضـور مسـئوالن اتحادیه هـای صنفی 

اسـتان اصفهان بررسـی می شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا، عبـاس 
مزیکـی افـزود: نشسـت هایی بـرای 
بررسـی دغدغـه و نگرانـی اصنـاف 
و فعـاالن اقتصـادی پیرامـون مسـائل 
مالیاتـی و میـزان پرداخـت آنـان بـا 
حضـور نماینـده اتحادیه صنفـی برگزار 
و همراهـی بـا آنـان در صـورت رأی و 

تعییـن مقـدار مالیـات خواهـد شـد.
وی بیـان کـرد: مسـتندات و دالیـل 
قانونـی آنان بـرای اثبـات میـزان درآمد 
و یـا جابـه جایـی حسـاب ها در تعییـن 
تلکیـف مالیاتـی مهـم اسـت کـه بـر 
اسـاس توصیه هـای رئیـس جمهـور 
و رئیـس سـازمان امـور مالیاتـی بـه 
حداقلی تریـن اسـناد و مـدارک اسـتناد 

. د می شـو
• معترضیـن به مالیـات مراجعه 

کنند
مدیرکل امور مالیاتـی اصفهان ادامه داد: 
صاحبان مشـاغل در صورت اعتراض به 
ناهمخوانـی و غیرمتعارف بـودن میزان 
مالیـات خـود می توانـد بـا ارائـه اسـناد 
و مـدارک بـه شـعب امـور مالیاتـی در 
سراسـر اسـتان اصفهان از حقـوق خود 

دفـاع کنند.
دسـتورالعمل های  یادآورشـد:  وی 
حمایتـی بـرای فعـاالن اقتصـادی از 
سـوی سـازمان امـور مالیاتـی بـه 
اسـتان ها ابـالغ شـده تـا همسـو بـا 
توصیـه رئیـس جمهـور بـه گفتـه و 

اظهـارات آنـان اعتمـاد شـود.
مزیکـی اضافـه کـرد: کسـانی کـه بـه 
تبصره ۱۰۰ امور مالیاتـی اعتراض دارند 
بایـد اظهارنامـه عـادی خـود را تکمیل 
و بـرای بررسـی تحویـل ادارات امـور 
مالیاتـی بدهنـد تـا اینکـه وضـع آنـان 

بررسـی شـود.
به گـزارش ایرنـا، مطابق حکـم مقرر در 
تبصـره مـاده )۱۰۰( قانـون مالیات های 
مسـتقیم، سـازمان امور مالیاتی کشـور 
می تواند برخی از مشـاغل یـا گروه هایی 
را کـه میـزان فـروش کاال و خدمـات 
سـاالنه آنهـا حداکثـر ۱۰ برابـر معافیت 
منـدرج در مـاده )۸۴( ایـن قانون باشـد، 
از انجـام بخشـی از تکالیـف از قبیـل 
نگهداری اسـناد و مـدارک موضوع این 
قانـون و ارائـه اظهارنامـه مالیاتی معاف 
کنـد و مالیـات مؤدیـان مذکـور را بـه 
صـورت مقطوع تعییـن و وصـول نماید.

در مـواردی کـه مـؤدی کمتـر از یـک 
سـال مالـی بـه فعالیت اشـتغال داشـته 
باشـد، مالیـات متعلق نسـبت بـه مدت 
اشـتغال محاسـبه و وصـول می شـود. 
حکم ایـن تبصـره مانـع از رسـیدگی به 
اظهارنامه هـای مالیاتـی تسلیم شـده در 

موعـد مقـرر نخواهـد بود.
بنـا بـر اعـالم سـازمان امـور مالیاتـی، 
سـقف فـروش کاال و خدمـت مشـمول 
مالیات هـای  قانـون   ۱۰۰ تبصـره 
مسـتقیم به ۱۰۰ برابر معافیـت موضوع 
مـاده ۸۴ قانـون مالیات هـای مسـتقیم 
یعنـی ۴۸ میلیارد ریـال افزایـش یافت.

بررسی اعتراضات مالیاتی 
فعاالن اقتصادی اصفهان

مدیرکل امور مالیاتی اصفهان خبر داد:

 خبر روز
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مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: امسال بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای اجرای پروژه های محله محور در دو محله »پوریای ولی« و »شاهد« 
اختصاص یافته است. علی اصغر شاطوری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: در سال جاری با توجه به تاکید اعضای شورای اسالمی شهر در خصوص 
محله محوری، اجرای پروژه های مورد نیاز در محله های هدف را در دستور کار قرار 
دادیم که در این راستا دو محله »پوریای ولی« و »شاهد« در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای هر محله اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
است که در مجموع بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان است، افزود: این اعتبارات در راستای 

انجام اقدامات عمرانی، زیباسازی و خدمات شهری در دو محله پوریای ولی و شاهد 
هزینه خواهد شد. مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان تصریح کرد: درخواست 
مهم شهروندان محله »پوریای ولی«، ساماندهی خیابان ۱۵ خرداد و ۲۲ بهمن است 

که در دستور کار قرار گرفت و در مرحله تصویب طرح ها در سازمان طراحی است.
وی ساماندهی مادی فدن، قسمت هایی از زمین های بایر اشراق جنوبی و زیرسازی 
این زمین ها همچنین زیباسازی و انجام دیوارنگاره ها برای محله پوریای ولی را از 
اقدامات در نظر گرفته شده دانست و گفت: از جمله پروژه های تعریف شده برای 
خیابان شاهد، پروژه زیباسازی محله و زیباسازی دیوارنگاره ها و فضای سبز، ایجاد 

پاتوق های شهری و بدنه سازی انهار داخل خیابان است.
شاطوری اتصال خیابان شاهد و اوحدی را از دیگر خواسته های اصلی این محله ها 
خواند و خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای این اقدام در معاونت ترافیک شهرداری 

در حال بررسی است که اگر از این منظر دچار اشکال نباشد، اجرایی خواهد شد.
وی از شهروندان منطقه هفت خواستار همکاری با شهرداری در اجرای پروژه های 
عمرانی شد و افزود: در صورتی که شهروندان پیشنهادی برای بهبود این دو محله 
دارند، می توانند با مراجعه به شهرداری موارد مدنظر را مطرح کنند تا پس از انجام 

بررسی، اقدامات الزم انجام شود.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان 
خبر داد:

تخصیصاعتبار۳۰
میلیاردتومانیبرای
اجرایپروژههای

محلهمحورمنطقه۷



جهـــــــان
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وزیر امور خارجه بـا بیان اینکـه زیربناهای گسـترش روابط دو 
کشـور به خوبی و بـا بنیـان قوی گذاشـته شـده اسـت، گفت: 
مجموعـه توافقنامه هـا و تقاهم نامه هـای جامعـی در اختیـار 
داریم که بایـد در جهت اجـرای کامل آن حرکت کرد. حسـین 
امبرعبداللهیـان وزیر امـور خارجـه جمهوری اسـامی ایران و 
رشـید مردوف وزیر خارجه ترکمنسـتان در آسـتانه سفر رئیس 
جمهـور ترکمنسـتان بـه جمهـوری اسـامی ایـران ماقات 
و در خصـوص موضوعـات مـورد عاقـه گفـت وگـو و تبادل 

نظـر کردند.
وزیر امـور خارجـه کشـورمان ضمن تبریـک مجـدد برگزاری 
موفق انتخابات اخیر ریاسـت جمهوری ترکمنستان، بر اهمیت 
باالی سـفر امـروز رئیـس جمهـور ترکمنسـتان به تهـران در 
سـی امین سـالگرد برقراری روابط میـان دو کشـور تأکید کرد.

امیرعبداللهیـان با بیـان اینکه زیربناهـای گسـترش روابط دو 

کشـور به خوبی و بـا بنیـان قوی گذاشـته شـده اسـت، گفت: 
مجموعـه توافقنامه هـا و تقاهم نامه هـای جامعـی در اختیـار 

داریـم که بایـد در جهـت اجـرای کامـل آن حرکـت کرد.
وزیر امـور خارجه کشـورمان ضمن مرور طرح هـای اقتصادی، 
سیاسـی و فرهنگی میـان دو کشـور، یادآور شـد که دو کشـور 
بـرای سـال جـاری سـه سـرفصل مهـم همـکاری، شـامل 
هفدهمیـن کمیسـیون مشـترک اقتصـادی، پانزدهمیـن 
کمیسـیون مشـترک کنسـولی و مـرزی و برگـزاری کمیتـه 
مشـترک رایزنی هـای سیاسـی بیـن دو وزارت امـور خارجه در 

دسـتور کار قـرار دارد کـه نیازمنـد توجـه دو طـرف اسـت.
رشـید مردوف نیـز در ایـن ماقـات ضمـن تشـکر از میزبانی 
و برنامـه ریـزی خوب جمهـوری اسـامی ایـران، با اشـاره به 
اینکـه سـفر رئیس جمهـور ترکمنسـتان بـه تهـران حاکـی از 
اهمیـت فوق العـاده ایـن کشـور بـرای روابـط بـا ایران اسـت، 

گفـت دولت ترکمنسـتان بـرای ایـن سـفر اسـناد و طرح های 
مختلفـی را آماده کـرده و امیدوار اسـت در این سـفر آغاز جدی 

عملیاتـی آن هـا کلیـد بخورد.
وزیر خارجه ترکمنسـتان همچنین بر ضـرورت همکاری های 
دو جانبه و پنج جانبه برای آماده سـازی مقدمات نشسـت سران 

کشـورهای خزر در عشـق آباد تأکید کرد.
در ایـن ماقـات دو طـرف همچنیـن ضمـن تبـادل نظـر در 
خصوص برنامه هـای مختلف طراحی شـده برای سـفر رئیس 
جمهور ترکمنسـتان به تهـران، دریای خـزر را دریای دوسـتی 
و مـودت و آرامش دانسـتند کـه نیازمنـد همکاری همـه برای 
حفـظ ایـن ثبـات و امنیـت و محیـط زیسـت منحصر بـه فرد 

آن اسـت.
موضوعات منطقه ای از جمله افغانسـتان و تحـوالت در منطقه 
آسـیای مرکزی از دیگر موضوعـات رایزنی هـای دو طرف بود.

وزیرامورخارجه ایران دردیدار با وزیر خارجه ترکمنستان مطرح کرد:

بنیان قوی زیربناهای گسترش روابط ایران و ترکمنستان

 دریا وفایی  باالخره آن هشدارهایی 
که کمتراز یکسال قبل توسط رئیس 
سازمان نظام پزشکی کشور و جامعه 
پزشکی مبنی بر توقف دخالت های 
غیرکارشناسی در امور تعرفه و بیمه ای 
توسط نهادهای غیرمرتبط اعام شد، 
اکنون یکی پس از دیگری به عمل 
تبدیل شده و به تعبیری، "زلزله انسانی 
در دانشکده های پزشکی کشور" به 

شدت درحال وقوع است.
همین چند روز پیش از این بود که سید 
موید علویان رئیس هیأت مدیره سازمان 
نظام پزشکی تهران بزرگ در گفتگو 
با ما برای چندمین بار زنگ خطرنتایج 
تلخ بعضی از سیاست گذاری ها را به 
صدا درآورد و گفت" روند عجیبی برای 
کاهش تصمیم گیری سازمان نظام 
پزشکی در امور سامت مردم شروع 
شده که می تواند تبعات خطرناکی را 
برای نظام بهداشتی و درمانی کشور و 

سامت جامعه به همراه داشته باشد".
او اجباری شدن قرارداد با سازمان های 
بیمه گر پایه را از جمله مشکات 
اینروزهای جامعه پزشکی عنوان کرده 
و آن را مخل حقوق اولیه پزشکان و 
نظام  مصالح  برخاف  و  بیماران 
سامت کشور دانسته و تاکید کرده 
بود" در صورت اجبار حاکمیت به اجرای 
قانون مصوب مجلس و به لحاظ عدم 
امکان اجرای این قانون توسط سازمان 
نظام پزشکی، بخش عمده پزشکان 
و مؤسسات درمانی خصوصی با عدم 
پذیرش شرایط یکطرفه اعامی، عطای 
طبابت را به لقای آن خواهند بخشید 
و مردم برای امور درمانی خود ناچار از 
مراجعه به مراکزی مانند عطاری ها 
که به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند 

خواهند شد.
• وقتی مسئوالن خودشان باعث 
فروپاشی نظام درمان می شوند

به طور حتم مانند سایر مشاغل و 
تخصص ها، علت ریزش منابع انسانی 
از چرخه درمان کشورنیز، به گفته حسین 
نامدار فوق تخصص قلب و عروق و 
علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
پزشکی تبریز، بی توجهی به مقوله 

نخبگی و تخصص محوری است.
او نیز که چندی پیش از اوضاع کنونی 
پزشکان و بی توجهی نسبت به این 
قشرانتقاد کرده بود، بار دیگرخاطرنشان 
کرد: خود دولت هر بار با زبان بی زبانی 
یادمان می اندازد که "پزشکاِن عاقل، در 

بیمارستان دولتی کار نمی کنند".
حبیب معظمی گودرزی، فوق تخصص 
غدد درون ریز و متابولیسم هم پیش از 
این گفته بود: سیاست یک بام و دو هوای 
اقتصادی که واقعیت مراکز درمانی را 
متفاوت از سایر بنگاه ها می بیند عواقب 
جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت 
که خروجی نهایی آن فروپاشی نظام 

سامت کشور خواهد بود.
• کوچ برخی دکترها از طبابت به 

سوپرمارکت داری
علی ساالریان، معاون فنی و نظارت 
سازمان نظام پزشکی ایران هم از 
افزایش تغییر شغل برخی از پزشکان 
خبر داده و گفته است: در حال حاضر 

برخی فارغ التحصیان پزشکی به سایر 
مشاغل کوچ می کنند؛ برخی پزشکان 
ما سوپرمارکت دارند یا حتی اگر کار 
خدماتی داشته باشند، از طبابت منفعت 
بیشتری دارد و این موضوع قابل اثبات 

است.
در  است:  کرده  اعام  وی 
بیمارستان های دولتی کشور جراح 
عمومی درآمدی کمتر از ۱۰ میلیون 
تومان در ماه دارد. دستمزد یک جراح 
عمومی از عمل آپاندیس، زیر ۱۰۰ 
هزار تومان است و درآمد پزشک از هر 
ویزیت زیر ۱۰ هزار تومان است، مگر 
چند ویزیت می تواند در ماه داشته باشد.

ساالریان میزان پرداختی به پزشکان 
عمومی در بیمارستان های دولتی را از 
ماهیانه ۶ تا ۷ میلیون تومان عنوان کرده 
و گفته است: این عدد تا حدود ۲۰ میلیون 

تومان در روستاهای دورافتاده است.
کام  به  پزشکان،  نام  به   •

سازمان های بیمه گر
کامران منتظری رئیس سازمان نظام 
پزشکی اصفهان هم درباره تعرفه 
پزشکان گفته است: تعرفه حداقل 
دستمزدی است که پزشک در ازای ارائه 
خدمات به بیماران دریافت می کند و از 
طریق آن باید کلیه هزینه های زندگی و 
حقوق و مزایای پرسنل خود را پرداخت 

کند.
وی در توضیحاتی بیشترخاطرنشان 
کرده است: پزشکان در قیاس با دیگر 
افراد جامعه، پس از گذراندن تحصیات 
دیپلم، باید ۱3 سال به تحصیل ادامه 
دهند و سپس در مناطق محروم خدمت 
نمایند تا پس از آن بتوانند به صورت 
شخصی آغاز به کار کنند. پزشکان 
معمواًل در این سن و سال خانواده ای 
4 نفره دارند که هزینه های فراوانی را 
متحمل می شوند، از سویی راه اندازی 
مطب نیاز به اخذ هزینه هایی همچون 
و تجهیزات،  خرید مطب، وسایل 
منشی، پرداخت عوارضات شهرداری، 
هزینه های پسماند و مالیات همگام با 
وضع قوانین جدید دارد، بنابراین تعیین 
تعرفه باید به گونه ای باشد که با توجه 
به نرخ رشد ساالنه بتواند تمام شرایط 
موجود را برای یک پزشک فراهم نماید.

منتظری بر ضرورت رشد منطقی 
تعرفه ها و تعیین بودجه سامت بر مبنای 
زمینه اقتصادی کشور تاکید کرده و 
یادآور شده است: دیدگاه جامعه پزشکی 
نسبت به تعرفه این است که اگر تعرفه ها 
واقعی شده و سیستم سامت و درمان، 
سالم باشد، پزشکان بر روی درمان 
صحیح و بهتر تمرکز نموده و دغدغه ای 
جز درمان بیماران ندارند، در این صورت 
پزشکان با تجربه و دارای مهارت که 
هزینه زیادی نیز برای آموزش آن ها 
صرف شده است و در جامعه، سیستم 
درمان را عهده دار هستند، در این کشور 
باقی می مانند و اقدام به مهاجرت یا 

انصراف از حوزه پزشکی نمی نمایند.
• زنگ خطر ورود پزشکان بی 

کیفیت خارجی به کشورمان
محسن مصلحی قائم مقام سازمان 
نظام پزشکی اصفهان نیز با بیان اینکه 
" همواره آش همان آش و کاسه همان 
کاسه بوده"، یادآورشده است: متأسفانه 
مقوله تعرفه های خدمات تشخیصی 
و درمانی به دلیل کمبود دانش اقتصاد 
سامت و سوء مدیریت، همانند بسیاری 
از حوزه های دیگر به موضوع غامض و 
پیچیده ای تبدیل شده که هرساله وقت 
و انرژی زیادی را از دست اندرکاران و 
جامعه پزشکی می گیرد و آخراألمر نیز 
با یک به اصطاح راه حل سطحی، تنها 

رفع تکلیف می گردد.
وی تاکید کرده است: تا زمانی که برنامه 
سطح بندی خدمات و نظام ارجاع، 
پزشک خانواده، تدوین گایدالین ها، 
پرونده الکترونیک سامت و تعرفه 
گذاری خدمات بر اساس کتاب ارزش 
نسبی خدمات محقق نشده و بر اساس 
آن، سهم مناسبی از بودجه سالیانه برای 
حوزه سامت در نظر گرفته نشود، شاهد 
اتاف منابع در عین بودجه مختصر این 
حوزه، سازمان های بیمه گر ناکارآمد، 
تعیین تعرفه های غیرمنطقی و مآال یک 
کشمکش همیشگی بین ارائه کنندگان 
خدمات، سازمان های بیمه گر و مردم 
هستیم که نتیجه نهایی آن، نارضایتی 

همه گروه هاست.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان 
همچنین با اشاره به سایر موضوعات 

خطاب به تصمیم گیران نظام درمان و 
سامت کشور خاطرنشان کرده است: 
متاسفانه نابسامانی عجیبی در محاسبه 
و اعام قیمت واقعی و تمام شده خدمات 
وجود دارد. درحالی که بر اساس قانون 
بیمه همگانی، هر ساله شورای عالی 
بیمه سامت می بایست قیمت واقعی 
و تمام شده خدمات را با توجه به نرخ 
تورم، سود سرمایه و هزینه استهاک 
محاسبه و اعام کند اما، این مهم غالبًا 
دستخوش سایق و حتی بازی های 
سیاسی و مواضع پوپولیستی شده و 
نتیجه ای جز نابسامانی و هرج و مرج در 

پی نداشته است.
وی نیز هشدارداده است: استمرار روند 
موجود، قطعًا منجر به کاهش میزان 
کمیت و کیفیت خدمات تشخیصی و 
درمانی به مردم خواهد شد و در نتیجه 
در آینده ای نه چندان دور، شاهد مراجعه 
مردم به کشورهای دیگر برای گرفتن 
برخی از خدمات با هزینه های چندین 
برابری خواهیم بود، یا مجدداً پزشکان 
بی کیفیت خارجی برای خدمت در 
مناطقی از کشور بازخواهند گشت و با 
تعجب خواهیم دید که دولت، حقوقی 
چندین برابر پزشکان ایرانی آنهم بر 

مبنای دالر به آنها خواهد پرداخت.
مصلحی همچنین، افزایش روز افزون 
مهاجرت پزشکان، عدم تمایل به ادامه 
تحصیل در دوره های دستیاری برخی 
از رشته های پزشکی و خالی ماندن 
ظرفیت آنها و ترک تحصیل حتی در 
سال های آخر دوره دستیاری و اشتغال در 
حوزه های دیگر را از جمله عوارض سوء 
مدیریت و نادیده گرفتن اقتصاد سامت 
دانسته که دودش به چشم مردم می رود.

و  افکار  قربانیاِن  مردم   •
رویکردهای نادرست

واما یک نمونه از پیامِد این هشدارهای 
نادیده گرفته شده، خبری است که در 
روزهای گذشته به نقل از بیژن ایرج، 
رییس دانشکده پزشکی اصفهان در 
کانال های خبری رسمی و غیر رسمی 
منتشر شد. وی نیز هشدار داده است: 
دانشکده پزشکی اصفهان با یک ریزِش 
افزایشی در بین اساتید و عدم استقبال از 

دوره دستیاری مواجه است.

ایرج دراین باره توضیح داده است: در 
گروه جراحی دو نفر فلوی پیوند کبد ما 
هر دو استعفا دادند. در رادیولوژی سه نفر 
در حال مهاجرت هستند. در اورولوژی 4 
نفر مهاجرت کردند. در ارتوپدی دو نفر 
مهاجرت کردند و جایگزینی نداریم. در 
سایرگروهها هم همینطور یا استعفا 
دادند یا تمایل به تمدید قرار داد ندارند 

حتی در بعضی از گروههای پایه.
او اضافه کرده است: ورودی نیز نداریم، 
گوش و حلق و ارتوپدی و جراحی و 
اورولوژی و رادیولوژی و چشم کسی 
نمی آید. رزیدنتی که فاجعه است، از 
۲۰ تا رزیدنت سال یک زنان ما ۶ نفر 
مانده اند. از ۱۰ تا سال یک جراحی 3 
تا مانده اند. از ۲۰ ظرفیت بیهوشی 3 تا 
آمدند. از ۱۸ طب اورژانس یک نفرآمد. 
از 4 رزیدنت بیماریهای عفونی هر چهار 

تا رفتند و... .
دانشکده پزشکی اصفهان  رییس 
درادامه صحبت هایش گفته است: 
مجبور شدیم سایتهای آموزشی را 
کوچک کنیم مثًا گروه جراحی که تا 
به حال 3 مرکز را پوشش می داد االن 

فقط می تواند یک مرکز را کاور کند.
ایرج همچنین اعام کرده است: دیگر 
به 4 دستگاه آنژیوگرافی نیاز آموزشی 
نداریم. تعداد بیمارستانها و سایتهای 

آموزشی را محدود کردیم.
وی یادآورشده است: مشکل اینجاست 
که این ظرفیتهای خالی که دارد ایجاد 
می شود را معاونت نمی تواند پر کند. 
نه نیرو دارد و نه کسی با این تعرفه ها 
حاضر است درمانی بیاید و کار کند. لذا 
از اول مهر، ما بسیاری از سایتها را خالی 
می کنیم و از طرفی نیروی درمانی نیز 

وجود ندارد.
اصفهان  پزشکی  دانشکده  رئیس 
تصریح کرده است: واهلل باهلل، قربانی 
غایی افکار و رویکردهای نادرست 
غیرکارشناسی، مردم هستند. آنچه 
درمیان جامعه پزشکی کشور درحال 
انجام است مصداق بارز آیه ۱4 سوره 
ذاریات است که خداوند می فرماید: 
اینک بچشید کیفر خود را، این همان 
تعجیل  به  خود  که  است  عذابی 

می خواستید(.
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دسـتیار خارجـی محـرم نویدکیـا که بـه تازگی 
بـه این تیـم پیوسـته بـود از جمـع سـپاهانی ها 
جـدا شـد. بـه گـزارش ایسـنا، پـس از جدایـی 
علیـرض مرزبـان و محمـود کریمـی، باشـگاه 
سـپاهان لوییس مارتینز، مربی پیشین تاتنهام را 
جذب کرد تا مشـکات تیمـش را برطرف کند. 
اما بـا حضـور مارتینز نیز تغییـر چندانـی در روند 

سـپاهانی ها اتفـاق نیفتـاد تـا در نهایـت محرم 
نویدکیـا نیز از سـمتش اسـتعفا دهـد. مارتینز با 
انتشـار پیامی از هواداران سـپاهانی تشـکر کرد.

این مربـی بـرای باشـگاه سـپاهان نیـز آرزوی 
موفقیـت و از ایـن تیـم خداحافظـی کـرد. حاال 
مدیـران باشـگاه سـپاهان در تـدارک بـرای 

انتخـاب سـرمربی جدیـد خـود هسـتند.

مهـدی خبـاز پـس از مذاکـره بـا مدیـران 
گیتی پسـند بـه جمـع کادر فنـی تیـم والیبـال 
این باشـگاه پیوسـت. مهدی خباز، بدنسـاز نام 
آشـنای تیم ملی والیبال کشـورمان که در لیگ 
ملت هـای والیبـال ۲۰۲۱ و المپیـک توکیـو در 
کنار تیـم ملی حضـور داشـت و فصل گذشـته 
به تیـم الغرافه در لیگ سـتارگان قطر پیوسـت، 

پـس از مذاکـره با مدیران باشـگاه گیتی پسـند 
به تیـم والیبـال ایـن باشـگاه ملحق شـد. وی 
سـابقه حضـور در مسـابقات قهرمانـی آسـیا، 
جهانی، لیگ جهانی و المپیـک را همراه به تیم 
ملی را دارد. این مربی بدنسـاز عضو کادر سـعید 
عقیلـی شـد و در جلسـه هماهنگـی کادر فنی 

حضـور یافت.

جدایی دستیار 
 خارجی نویدکیا
از سپاهان

 بدنساز سابق
تیم ملی، روی نیمکت 
خبرگیتی پسند نشست

ISFAHAN
N E W S

رئیس سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی خبر داد:

اهدا میراث مکتوب شیعی 
خاندان روضاتی به آستان

اگرچـه دلیل سـفر هرتزوگ برای عرض تسـلیت به مناسـبت فـوت »خلیفه 
بن زاید« رئیس پیشـین امارات بود، اما سـفرهای دیپلماتیک نشـان می دهد 
روابـط ابوظبـی و تل آویـو رونـد صعـودی دارد. همزمان با انتشـار ایـن خبر، 
قانونگذاران احـزاب دموکـرات و جمهوری خـواه آمریکا، هم الیحـه ای را به 
کنگره ارائـه کرده انـد که بر اسـاس آن، پنتاگـون بـرای ادغام سـامانه پدافند 
هوایی اسـرائیل و تعـدادی از کشـورهای عربی از جمله کشـورهای حاشـیه 
خلیج فـارس همکاری کنـد. گفتنی اسـت این روزهـا دولت آمریکا بـه دنبال 
ایجاد یک ائتاف امنیتی گسـترده بین رژیم اسـراییل و تعدادی از کشورهای 
عربی حاشـیه خلیج فارس )به ویژه کشـورهایی که روابـط دیپلماتیک با این 

رژیم ندارند( اسـت.
• بنت و تالش برای آرام کردن شرایط داخلی

سـفر بنت به ابوظبی درحالی انجام شـد که کابینه وی در متزلزل ترین شرایط 
قرار دارد و حتی از دید تحلیل گران صهیونیسـتی بـه زودی از اکثریت افتاده و 

اسـرائیل بار دیگر باید شـاهد برگزاری انتخابات پارلمانی باشد. 
• ائتالف با هدف مقابله با خطر پهپادها

 به نظر می رسـد که رژیم صهیونیسـتی بعد از امضـای توافق سـازش با چند 
کشـور عربی به ویـژه در منطقـه خلیج فـارس و تبدیـل کردن این کشـورها 
به پایگاه جاسوسـی و نظامی خـود، برای مرحلـه جدیدی برنامه ریـزی کرده 
اسـت که در آن اسـرائیل کنترل ارتش های عربی را به دسـت بگیـرد. اکنون 
هم علت دیگر سـفر سـرزده اخیـر بنت بـه ابوظبـی را می تـوان ایجـاد دفاع 
منطقه ای ضـد توانمندی موشـکی و پهپـادی ایـران دانسـت. در این راسـتا 
بنت در سـفر اخیـر خود به ابوظبی پیشـنهاد تشـکیل یک سـامانه مشـترک 
گنبد آهنیـن در کشـورهای عرب خلیـج فـارس را به رئیـس امـارات ارائه داد 
البته این پیشـنهاد خیلی با اسـتقبال مقامـات امارات مواجه نشـد؛ زیـرا گنبد 
آهنیـن ناکارآمـدی خـود را در مقابلـه بـا موشـک های دسـت سـاز مقاومت 
اسـامی فلسـطین ثابت کرده بـود. گفتنی اسـت بعد از سـفر مکـرر مقامات 
رژیم صهیونیسـتی بـه بحرین و امضـای قراردادهـای نظامی متعـدد با رژیم 
آل خلیفه، کارشناسان صهیونیسـت اعام کردند که اسـرائیل درباره ابتکاری 
برای ایجاد یـک ائتاف با حضور کشـورهای حـوزه خلیج فارس علیـه ایران 

با این کشـورها صحبـت کرده انـد.  .
• همکاری اقتصادی با کشورهای عربی

مقابله با خطر پهبادها یکی از اهداف فرعی تشـکیل ناتوی عربی با مشـارکت 
رژیم صهیونیستی اسـت. در حوزه تجاری نیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
تاش دارد تـا طرح »شـیمون پـرز« رئیس اسـبق رژیم صهیونیسـتی برای 
برقراری رابطـه تجاری پایـدار با کشـورهای حـوزه خلیج فـارس را عملیاتی 
کند. بـه موجب طرح شـیمون پـرز موسـوم بـه خاورمیانـه جدید، قرار اسـت 
رژیم صهیونیستی تا سـال ۲۰۲۵ از رهگذر برقراری رابطه سیاسی و اقتصادی 
با کشـورهای جنوب خلیج فارس سـطح تبادل تجاری خود با این کشـورها را 

سـاالنه به ۷۰ میلیارد دالر ارتقا بخشـد.  
• اسرائیل و استراتژی انتقال جنگ به زمین متحدان

اکنون اگـر اخبـار رسـانه های رژیم صهیونیسـتی دربـاره ائتاف چنـد جانبه 
اسـرائیل و امـارات و دیگـر کشـورهای عربی صحت داشـته باشـد، وضعیت 
کشـورهای حوزه خلیـج فـارس مانند کسـانی اسـت کـه از گرمای سـوزان 
خورشـید بـه سـمت آتـش فـرار می کننـد؛ چرا کـه حضـور رژیـم اشـغالگر 
صهیونیسـتی در چنین ائتافی تنها با هدف محافظت از امنیت خـود در برابر 
تهدیدات مقاومت اسـت و کشـورهای حوزه خلیج فارس را به عنـوان ابزاری 
برای دفـع ایـن خطرهـا در نظـر می گیـرد. به طـور کلـی شـرایط منطقه به 
گونه ای است که صهیونیسـت ها وقوع یک جنگ منطقه ای را در آینده دور یا 
نزدیک اجتناب ناپذیر می دانند؛ جنگی که اگر در میان شـرایط فعلی اسـرائیل 
رخ دهـد می تواند مقدمـه ای برای پایـان دادن بـه موجودیت این رژیم باشـد. 

 امیرمیریان   در روزهای گذشته خبرها و گزارش هایی 
مبنی بر تشکیل یک اتحاد منطقه ای میان رژیم اسرائیل 
و کشورهای عربی علیه ایران از سوی رسانه های بین 
المللی منتشر شده است. شاید یکی از دالیل این ادعا 
سفر غیر منتظره »نفتالی بنت« نخست وزیر اسرائیل، به 
ابوظبی بود. این سفر در شرایطی صورت گرفته که ماه 
پیش هم »اسحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی 

هم به امارات عربی متحده سفر کرده بود.

تحلیل

 اهداف نخست وزیر اسرائیل
از سفر به امارات چه بود؟

 کشورهای عربی
حیاط خلوت اسرائیل

روضاتی  خاندان  مکتوب شیعی  میراث 
»صاحب روضات الجنات« به کتابخانه آستان 
قدس رضوی اهدا شد. مجموعه نسخ خطی، 
چاپ سنگی و اسناد خاندان آیت اله روضاتی 
صاحب روضات الجنات به مرکز نسخ خطی 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا 
شد. حجت االسام سیدجال حسینی؛ رئیس 
سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی، خاندان روضاتی را به لحاظ 
موقعیت علمی و شخصیت اجتماعی، از بیوتات 
برجسته شیعه برشمرد که نزدیک به 4 قرن 
است که ساکن شهر اصفهان هستند و خدمات 
ارزنده ای را برای میراث شیعه داشته اند. وی 
تصریح کرد: این خاندان به خاطر تألیف کتاب 
مشهور روضات الجنات اثر نفیس مرحوم 
آیت اهلل عظمی آقا سید محمد باقر چهار سوقی 

به روضاتین شهرت یافته اند.
حسینی، به اهدای بزرگترین مجموعه منابع 
خطی و چاپ سنگی از سوی این خاندان به 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اشاره 
کرد و آن را مشتمل بر نسخه های خطی، 
مصاحف شریف، جزوات قرآنی خطی، چاپ 
سنگی، سربی و افست برشمرد و وجود تقریرات 
و مواعظ خاندان روضاتی را در میان این 
مجموعه از ویژگی های خاص آن عنوان کرد.

آیت اهلل سید احمد روضاتی، اهدا کننده 
مجموعه ارزشمند، این اقدام را گامی در راستای 
حفظ میراث شیعه عنوان کرد و گفت: در بیوتات 
بسیاری از علما کتابخانه های ارزشمندی وجود 
دارد که بعد از تقسیم شدن بین ورثه کوچک 
شده و بخشی از آن نیز از بین رفته است در 
حالی که این منابع میراث عقیدتی مذهب 

شیعه به شمار می رود.
وی، کتابخانه صاحب روضات را یکی از این 
کتابخانه های ارزشمند با منابع منحصر به 
فرد برشمرد که تنها بخشی از آن باقی مانده 
و بسیاری از داخل و خارج کشور خواهان 

خریداری آن بوده اند.
آیت اهلل روضاتی، کتابخانه آستان قدس 
رضوی را بهترین مکان برای حفظ این میراث 
برشمرد و تصریح کرد: این منابع میراث مذهب 
جعفری هستند که حفظ آن بر ما واجب است و 
این اهدا آن را برای همیشه )تا الی االبد( پایدار 
خواهد داشت. وی، این مجموعه را میراث 
خانوادگی پدر و مادر عنوان کرد که بخشی از 

آن به مرور جمع آوری شده است.
گفتنی است این مجموعه شامل ۸۸9 نسخه 
خطی، 4۰۵ نسخه چاپ سنگی، سربی و 
افست با موضوعات علم حدیث، فقه، تفسیر، 
ادعیه، اصول و کام و 3۶ برگ اسناد تاریخی 
است که به کتابخانه مرکزی آستان قدس 

رضوی منتقل شده است.
در این مجموعه آثار نفیسی از قرون ۱۰، ۱۱ 
و ۱۲ به چشم می خورد و مجموعه الوافیه 
کافی، شرح مختصر  فروع  استرآبادی، 
االصول و رساله طب الرحمه از قدیمی ترین 
و نفیس ترین نسخه های خطی آن به شمار 
می رود که در قرن نهم هجری قمری کتابت 
شده است. همچنین در این مجموعه کتب 
چاپ سنگی و اسناد تاریخی از دوره قاجار 
موجود است که مباحثی پیرامون موضوعات 

فقهی را شامل می شود.
الزم به ذکر است تمام نسخ خطی اهدایی 
پیش از ورود به مخزن برای نگهداری دائمی 
و بهره مندی پژوهشگران و آیندگان اسکن، 
فهرست نویسی، آفت زدایی، مرمت و بازسازی 
شده و به نام اهداگران در فهرست و سامانه 
نسخ خطی فهرست نگار این سازمان به ثبت 

رسیده و قابل جستجو است.

دخالت های غیرکارشناسی را متوقف کنید
هشدار مدیران نظام پزشکی کشور درباره بی انگیزگی پزشکان:



و  فـروش  معـاون 
خدمـات مشـترکان 
شـرکت توزیـع برق 
اصفهـان با اشـاره به 
برگـزاری جلسـاتی 
بـا صنایـع و هیـأت 
مدیره شـهرک های 
صنعتی، گفت: شـهرک های صنعتی یـک روز در هفته 
خاموشـی دارند که با توجه به صحبت های انجام شـده 
مقـرر شـد روز کاری را به جمعه کـه بار کمتـری داریم 

منتقـل کننـد، بنابرایـن تعطیلـی نخواهیـم داشـت.
مهـرداد جنتیان، معـاون فـروش و خدمات مشـترکان 
شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان، در نشسـت خبـری با 
اصحاب رسـانه با اشـاره به اینکه در حال حاضر تولید و 
مصرف برق تراز نیسـت، اظهار کرد: امسـال به صورت 
زودهنـگام وارد فصـل گرمـا شـده ایم و سیسـتم های 
سرمایشـی هم در سـال های اخیر اغلب بـه کولر گازی 
تبدیل شـده و رشـد مصرف را در کل کشـور داشته ایم.

وی افزود: وقتـی ناترازی ایجاد می شـود اگـر مدیریت 
مصرف نداشـته باشـیم و اقـدام الزم انجام نشـود و هر 
شـهری از سـقف مصرف مشـخص شـده فراتـر برود، 
رله های فرکانسـی عمـل کرده و بـرای اینکـه نیروگاه 
فروپاشـی نشـود مجبور هسـتیم محدودیت هایی را در 

شـهرهای مختلف داشـته باشیم.
• در صدد هستیم خاموشی را به بخش خانگی 

و تجاری ندهیم
جنتیـان با اشـاره به اینکـه با توجـه بـه پیش بینی های 
بار و دمـای هـوا، صنعـت بـرق برنامه ریزی کـرده که 
ایـن شـرایط را به خوبـی پشـت سـر بگذاریـم، گفت: 
البتـه در بخـش صنعـت و کشـاورزی محدودیـت 
خواهیم داشـت که بـر اسـاس برنامه مصـوب از تهران 
اسـت کـه صنعت هـا را بـه ۳ دسـته انرژی بر یـا همان 
فوالدسـازی ها، شـهرک های صنعتـی و صنعت هـای 

انفـرادی تقسـیم کرده اسـت.
معـاون فـروش و خدمـات مشـترکان شـرکت توزیـع 
بـرق اصفهـان در ادامه بیان کـرد: طبـق مصوبه هیأت 
وزیـران در ۱۸ اردیبهشـت ۱۴۰۱ ایـن صنعت هـا باید 
مدیریـت بـار شـوند و برنامـه زمانبنـدی خاموشـی به 

آن هـا داده شـود.
هفته  در  روز  • شهرک های صنعتی یک 

خاموشی دارند
وی با اشـاره بـه برگزاری جلسـاتی بـا صنایـع و هیأت 
مدیره شـهرک های صنعتی، مطرح کرد: شـهرک های 
صنعتـی یـک روز در هفته خاموشـی دارند کـه با توجه 
به صحبت هـای انجام شـده مقـرر شـد روز کاری را به 
جمعه کـه بـار کمتـری داریـم منتقـل کننـد، بنابراین 

تعطیلـی نخواهیم داشـت.
جنتیـان تأکید کـرد: در صدد هسـتیم امسـال کمترین 
تنش را بـا صنعـت داشـته باشـیم و بـا برنامـه از پیش 
تعیین شـده از خسـارات احتمالی جلوگیـری کنیم؛ این 

برنامه هـا توسـط دیسـپاچینگ ملـی ارائه می شـود.
معـاون فـروش و خدمـات مشـترکان شـرکت توزیـع 
برق اصفهـان در رابطه بـا ادارات عنـوان کـرد: به تمام 
ادارات بخشـنامه ای ارسال شـده که در وقت اداری باید 
۳۰ درصد نسـبت به دوره مشـابه سـال گذشته مصرف 
خود را کاهش دهنـد، خـارج از وقت اداری هـم باید ۶۰ 

درصـد مصرف خـود را کاهـش دهند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه کنتورهـا در ادارات بـه صورت 
هوشـمند و کنترل پذیر شـده و از راه دور می تـوان تمام 
ادارات را پایـش کـرد، ابـراز کـرد: از روزهای آینـده اگر 
ادارات رعایـت نکنند بعد از ۳ اخطار و رایزنی با مسـؤول 
ارگان مربوطـه، قطعـی را خواهیم داشـت و وصل برق 
هم منوط به این اسـت کـه باالترین مسـؤول مربوطه 

بایـد تعهد دهـد که مصـرف بـرق کاهش پیـدا کند.
جنتیـان تصریـح کـرد: از طریـق اسـتانداری بـه تمام 
دسـتگاه های اجرایـی ایـن مسـأله ابالغ شـد، غیـر از 
این هـم حکـم دادسـتانی داریـم که بـرق مشـترکان 

پرمصـرف اداری را قطـع کنیـم.
• نصب کنتور هوشمند در مناطق پرمصرف 

جنوب شرق
معاون فروش و خدمات مشـترکان شـرکت توزیع برق 
اصفهان گفـت: بعضی از مشـترکان خصوصـی راغب 
نیسـتند که مولـد و دیـزل ژنراتور خـود را وصـل کرده 

و وارد مـدار کنند.

وی ادامـه داد: در بخـش تجـاری و خانگـی بـه دنبـال 
طرح هـای فرهنگـی و بازدارندگـی از طریـق تعرفه ها 
هسـتیم؛ اگر مصرف خانگی از ۳۰۰ کیلووات ساعت در 
ماه تجاوز کنـد جریمه های بـاال بـرای پرمصرف ها در 

نظرگرفته می شـود.
جنتیان اضافه کـرد: بـا اولویت بنـدی کنتور بـرق را در 
مناطـق پرمصـرف جنـوب شـرق هوشـمند می کنیم 
تا مصـرف بـرق را از راه دور کنتـرل کنیـم و در صورت 
مصرف زیـاد بـرق آن ها قطـع شـود؛ تعرفه هـای برق 
این مناطـق هم بـه صـورت تصاعـدی باال مـی رود.

• 17 میلیارد تومان پاداش شهرک های صنعتی 
در سال گذشته برای مدیریت مصرف برق

مرسـل صالحی، مدیردفتـر مدیریت مصرف شـرکت 
توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهـان، نیـز در ادامـه ایـن 
نشسـت تأکیـد کـرد: مدیریـت مصـرف تنهـا بـا 

فرهنگسـازی نهادینـه خواهـد شـد.
وی افـزود: امسـال پیک بـار از ۱۵ خرداد شـروع شـده 
و تـا ۱۵ شـهریور ادامـه دارد کـه بـه دلیل گرمـای هوا 
تمـام سیسـتم های سرمایشـی وارد مدار شـده اسـت؛ 
اینکـه تأکیـد داریم سیسـتم های سرمایشـی توسـط 
متخصصان برق سـرویس شـود به دلیل حفـظ امنیت 

جان مـردم اسـت.
صالحی با اشـاره بـه قطعی های برق در سـال گذشـته 
عنوان کـرد: تاکنـون خاموشـی ای در بخـش خانگی، 

تجاری و بیمارسـتان ها اعمال نشـده اسـت که شـرط 
ادامـه آن رعایـت پیـک بار مصـرف برق اسـت.

مدیردفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع بـرق 
شهرسـتان اصفهـان ادامـه داد: در بخـش صنعـت، 
کشـاورزی و صنایـع انرژی بـر مدیریـت مصـرف برق 

در حـال انجـام اسـت.
وی تأکید کرد: تمام شـهرک های صنعتـی از ۱۵ خرداد 
تـا ۲۵ تیر بایـد یـک روز کاری را بـه روز جمعـه منتقل 
کننـد؛ در قبال ایـن جابجایـی روز هم به شـهرک های 
صنعتی پاداش داده خواهد شـد، سـال قبـل ۱۷ میلیارد 
تومان پاداش داشـتیم کـه ۹۰ درصـد در بخش صنعت 
بود، یـک میلیـارد نیز مربـوط به بخـش دیـزل ژنراتور 

. د بو
صالحی اضافـه کرد: امسـال برنامه ریزی شـده اسـت 
از سـاعت ۱۱ صبح محدودیـت بار طی برنامـه قبلی، با 
پیامک ارسـالی، جلسـات با هیأت امنای شـهرک های 
صنعتـی، جلسـه بـا شـرکت شـهرک های صنعتـی 
اصفهان و جلسـه با اداره صنعت معدن و تجـارت تا ۱۱ 
شـب یک روز در هفته محدودیت بار خواهند داشت که 
البته پنجشـنبه و جمعه را مسـتثنی کرده ایم البته تأکید 

بـر جمعه ها هسـت.
مدیردفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع بـرق 
شهرسـتان اصفهـان در ادامـه بیـان کـرد: صنایـع 
انرژی بـر مثـل فوالدی هـا طبـق برنامـه در بعضـی 

روزهـا می تواننـد ۵۰ درصد و بعضـی روزهـا می توانند 
۱۰ درصـد اسـتفاده داشـته باشـند.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه در تالش هسـتیم تـوازن بین 
تولیـد و مصـرف را رعایـت کنیـم، گفـت: بیشـترین 
مصـرف بـار بـرای سـرمایش منـازل اتفـاق می افتـد.
• 37 درصد مشترکان خانگی پرمصرف هستند

صالحـی با بیـان اینکـه ۳۷ درصـد مشـترکان خانگی 
پرمصـرف هسـتند، مطـرح کـرد: الگـوی مصـرف در 
اصفهـان در ماه هـای گـرم ۳۰۰ کیلـووات سـاعت در 
مـاه و در ماه هـای غیرگـرم ۲۰۰ کیلـووات سـاعت در 

ماه اسـت.
مدیردفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع بـرق 
شهرسـتان اصفهـان تأکیـد کـرد: باید بهینـه مصرف 
کنیـم؛ سـرویس کولرهـای آبـی و گازی، تعویـض 
پوشـال کولرهـای آبـی و تمیـزکاری کولـر و تعویض 
فیلتـر کولرهـای گازی می توانـد باعث مصـرف بهینه 
بـرق شـود؛ در سـاعت کم بـاری از وسـایل پرمصـرف 

اسـتفاده کنیـم.
وی اضافه کـرد: در تابسـتان اوج بار از سـاعت ۱۹ تا ۲۳ 
اسـت، در زمسـتان هم سـاعت ۱۷ تا ۲۱ اسـت؛ در این 

سـاعات نباید از وسـایل پرمصرف اسـتفاده کنیم.
صالحـی همچنیـن بـا بیـان اینکـه مصـرف بـرق 
تلویزیـون بـاال بـوده و تلویزیـون گرمـازا نیز هسـت، 
گفـت: غبارزدایـی از المپ ها و تایمـردار کـردن چراغ 
راهروهـا نیز بـه کاهش مصـرف برق کمـک می کند.

• امسال باید 1۴7 مگاوات کاهش پیک بار 
داشته باشیم

مدیردفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع بـرق 
شهرسـتان اصفهـان گفـت: طبـق برنامه اعالم شـده 
باید در بخـش کشـاورزی هر سـاعت ۴۸ مـگاوات، در 
بخش عمومـی اداری ۱۸ مـگاوات و در بخش صنعتی 
۸۱ مـگاوات کاهـش مصـرف پیک را داشـته باشـیم؛ 
جمعاً ۱۴۷ مگاوات تکلیف شـده که بایـد کاهش پیک 

بار را داشـته باشـیم.
وی بـا بیـان اینکه تمـام مشـترکان دیمانـدی و اداری 
کنتور هوشـمند دارند، مطرح کـرد: ۲۰۰ دیـزل ژنراتور 
تا اآلن شناسایی شـده اسـت که ۲۵ مگاوات توان دارند 

به مـا کمـک کنند.
صالحـی تأکیـد کـرد: در بخـش اداری در تمـام ادارات 
کنتور هوشـمند نصب کـرده و لحظـه به لحظـه آن ها 
را کنتـرل می کنیـم؛ در بخـش ادارات اگر رعایت نشـد 
به عنـوان تـرک فعـل مدیـر ادارات لحاظ خواهد شـد 
و نسـبت به قطـع برق اقـدام می کنیـم و تا مدیـر تعهد 

ندهد وصـل نخواهد شـد.
مدیردفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع بـرق 
شهرسـتان اصفهان خاطرنشـان کـرد: اگـر ۱۰ درصد 
همکاری خانگی و عمومی را بگیریم عبور از پیک بار را 
خواهیم داشـت؛ اگر برای بخش خانگی اطالع رسـانی 
و فرهنگ سـازی شـود مدیریت مصرف اتفـاق خواهد 

د. فتا ا

گونـــاگون
دوشنبه 30 خرداد 1401  | شمـاره 1082

ISFAHAN
N E W S

www.esfahan-news.com

08
پخـش مسـتند از زندگـی فینالیسـت های فصـل سـوم مسـابقه اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اسـتعدادیابی عصرجدید یکشنبه شـب، ادامه می یابد. دومین قسـمت 
از این مسـتندها، به زندگی شـخصی و اوضاع و احوال پیمان ابراهیمی 
در اصفهان اختصاص دارد. به گزارش ایرنـا از روابط عمومی برنامه، در 
این مستند درباره غذای سنتی شـهر گنبدهای فیروزه ای، خرید از بازار 
سـنتی اصفهان، نگاه پدر، مـادر و خواهـر او به طنز و اسـتندآپ کمدی 
پیمان و آینده اش در این اسـتعداد، پِل خواجو و سـوغاتی معـروف دیار 

زاینـده رود صحبت می شـود.
دومین مسـتند از زندگی شـخصی و کاری یکی از ۶ فینالیسـت فصل 

سـوم عصرجدید یکشـنبه بعد از خبر سـاعت ۲۲ از شـبکه سـه سـیما 
پخـش می شـود.

به گـزارش ایرنـا، دوشنبه شـب هفتـه گذشـته دومین قسـمت اعالم 
نتایـج عصـر جدیـد روی آنتـن رفـت و ترکیب شـش فینالیسـت این 

مسـابقه در فصل سـوم کامل شـد.
علی طوالبی، سـاینا شـیخی و احسـان یاسین به جمع سـه فینالیست 
دیگر یعنی دو گروه سـتیال و آنیسـا، پهلوانک های ایران زمین و پیمان 
ابراهیمی اضافه شـدند. فینال فصل سـوم عصرجدید، شب عید سعید 

قربـان روانه آنتن می شـود.

زندگی فینالیست اصفهانی »عصرجدید« در قاب مستند

روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه تهران 
نسبت به »فرسودگی روانی« در مردان 
هشدار داد و گفت: کارگزاران باید نسبت به 
سالمت، بهداشت و آرامش روان مردان و 
نشاط معنوی آنها دقت داشته باشند چراکه 
افسردگی ها و فرسودگی های روانی می تواند 

مقدمه ای برای خودکشی شوند.
دکتر غالمعلی افروز در گفت وگو با ایسنا، 
همزمان با هفته جهانی سالمت مردان، 
"امنیت روانی" را باالترین امنیت برای افراد 
دانست و اظهار کرد: امنیت روانی بدون 
حمایت های معیشتی، شغلی، اقتصادی و 
اجتماعی مقدور نمی شود. این استاد ممتاز 
دانشگاه تهران با بیان اینکه بسیاری از 
آقایان در حال حاضر دچار اضطراب شدید و 
افسردگی قابل توجه شده اند، ادامه داد: برخی 
از مردان به دلیل احساس ناتوانی در حسن 
تأمین معیشت خانواده فرسودگی روانی پیدا 
کرده اند و نسبت به تأمین معیشت خانواده 
خود نگران هستند. مردان خانواده در حالی 
سنگربانان خانواده محسوب می شوند که 
با نگرانی های یاد شده بعضاً احساس اقتدار 

الزم برای این سنگربانی را از دست داده اند.
به گفته این روانشناس، احساس "فرسودگی 
احساس  از  سنگین تر  بسیار  روانی" 
"افسردگی" است و در "فرسودگی روانی" 

می توان گفت شخصیت افراد می سوزد.
وی معتقد است که فشارهای روانی، 
اقتصادی، اجتماعی، عاطفی و معیشتی 
می تواند تعارضات روانی برای مردان ایجاد و 

فرسودگی روانی آنها را چند برابر کنند.
افروز درباره نشانه های فرسودگی روانی، 
توضیح داد: احساس شرمندگی از ناتوانی در 
تأمین معیشت خانواده، از دست دادن تمرکز، 
نگرانی نسبت به آینده شغی و خانوادگی و 
معیشتی، داشتن تعارضات و دوگانگی های 
روانی، اضطراب و افسردگی همگی منجر 
به ایجاد فرسودگی روانی می شود. وی 
"خانواده" را باغ، زنان را باغبان و مردان 
خانواده را سنگربان این باغ تشبیه کرد و افزود: 
مردان باید مراقب آرامش و امنیت همسر 
و فرزندان خود باشند. تأمین امنیت روانی 
و معیشت خانواده فراتر از تأمین خوراک 
برای اعضا خانواده است بلکه معیشت شامل 
تأمین حسن و آرامش در زندگی نیز می شود. 
این استاد ممتاز دانشگاه تهران با اشاره به 
اهمیت نقش شرایط اقتصادی و معیشتی 
مردان در داشتن سالمت و امنیت روان، 
ادامه داد: بسیاری از آقایان مراجعه کننده به 
روانشناسان می گویند وقتی به دهه سوم ماه 
می رسند با مشکالت خواب مواجه می شوند. 
برخی مردان دو شغله می گویند نگران این 
هستیم که نتوانیم مخارج جاری زندگی را 
تأمین کنیم که این امر فشار مضاعفی بر 
مردان وارد می کند. مجموعه این فشارها 
برای مردان نا امنی روانی ایجاد کرده است. 
این روانشناس وظیفه تأمین احساس امنیت 
روانی و معیشت مطلوب خانواده ها را بر عهده 
کارگزاران جامعه دانست و یادآور شد: این 
امنیت روانی و معیشت مطلوب خانواده ها 
شامل تأمین تمام نیازهای معقول زندگی 
است. مردان مکلف اند آرامش خانواده را حفظ 
کنند اما مردی می تواند این آرامش را تقویت 
کرده و سنگربان خانواده باشد که خود آرامش 
داشته باشد. سنگربانی که کالفگی فکری 
پیدا کرده و دلمرده، مضطرب و نگران است 
نمی تواند باغ زندگی را نگه دارد. امروزه مردان 
بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت، 
آرامش و نشاط معنوی دارند. افروز در پایان 
سخنان خود با بیان اینکه مهم ترین رکن 
هر خانواده مادر است و این پدر است که باید 
به مادر آرامش دهد، بیان کرد: اگر باغبان 
خانواده یعنی مردان و پدران نشاط نداشته 
باشند فرزندان و زنان نیز نشاط نخواهند 
داشت. نشاط و رشد فرزندان بستگی به نشاط 
پدر و مادر دارد و اگر پدر دلمرده و فرسوده شود 
قطعاً مادر نیز دلمرده شده و فرزندان احساس 
کسالت و خانه گریزی پیدا می کنند. حتی 
ممکن است در این شرایط فرزندان به اشتباه 
برای سرگرمی خود به فضای مجازی پناه 

برده و از والدین دوری کنند.
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»فرسودگی روانی« 
مردان

روانشناس و استاد ممتاز دانشگاه 
تهران هشدار داد:

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

سهم خاموشی شهرک های صنعتی، یک روز در هفته

هنگامی کـه بدن هیـچ انسـولینی تولیـد نمی کند یا قـادر به اسـتفاده از 
آن نیسـت )دیابت نوع ۱( یا بـه اندازه کافی و به درسـتی انسـولین تولید 
نمی کنـد )دیابت نـوع ۲(، فـرد در معـرض افزایش قنـد خـون و ابتال به 
دیابت اسـت. قنـد خون بـاال می توانـد منجـر به عـوارض مزمـن مانند 

آسـیب عصبی، چشـمی یا کلیوی شـود.
شـاخص گلیسـمی چیسـت؟ شـاخص گلیسـمی نشـان دهنـده مقـدار 
قنـدی اسـت کـه پـس از مصـرف غذاهـا جـذب خـون می شـود. 
طبقه بنـدی شـاخص گلیسـمی بـه شـرح زیر اسـت: کـم: ۵۵ یـا کمتر، 

متوسـط: ۵۶ تـا ۶۹ و بـاال: ۷۰ و باالتـر.
هرچـه عدد شـاخص گلیسـمی کمتر باشـد، به ایـن معنی اسـت که قند 
خـون آهسـته تر افزایـش می یابـد، کـه باعـث مدیریـت بهتـر تغییرات 

بعـد از غذا می شـود.
اکثر میوه ها دارای شـاخص گلیسـمی کم تا متوسط هسـتند. بسیاری از 

میوه ها همچنین سرشـار از ویتامین های A و C و فیبر هسـتند.
برای محاسـبه بار گلیسـمی خودتـان، از ایـن معادله اسـتفاده کنیـد: بار 
گلیسـمی برابر اسـت با شـاخص گلیسـمی، ضرب در گرم کربوهیدرات، 

تقسـیم بر ۱۰۰. کم: ۰ تا ۱۰، متوسـط: ۱۱ تـا ۱۹ و بـاال: ۲۰ و باالتر.
• گیالس: عدد شاخص گلیسمی: 20، عدد بار گلیسمی: 6

گیـالس سرشـار از پتاسـیم و آنتـی اکسـیدان اسـت کـه باعـث تقویت 
سیسـتم ایمنـی بـدن می شـود. از آنجایـی کـه گیـالس تنهـا در فصل 
خاصی موجـود اسـت، ممکـن اسـت پیدا کـردن گیـالس تازه سـخت 
باشـد. با این حال، گیالس کنسـرو شـده، که دارای شـاخص گلیسـمی 
۴۱ و بـار گلیسـمی ۶ اسـت، تـا زمانی کـه شـکر افزوده نداشـته باشـد، 

جایگزیـن خوبی هسـتند.
• گریپ فروت: عدد شاخص گلیسمی: 25 و عدد بار گلیسمی: 

3
گریپ فـروت بیـش از ۱۰۰ درصد از میـزان مصرف توصیه شـده روزانه 

ویتامیـن C را داراسـت. امـا بـه این نکتـه توجه کنیـد که گریـپ فروت 
بر عملکـرد تعـدادی از داروهـای تجویزی تأثیـر می گـذارد. در صورتی 
که داروهـای تجویزی مصـرف می کنید، زمانـی که تصمیم بـه خوردن 
گریپ فـروت یـا نوشـیدن آب گریپ فـروت دارید ابتـدا با پزشـک خود 

مشـورت کنید.
• زردآلو خشک: عدد شاخص گلیسمی: 32، عدد بار گلیسمی: 

9
زردآلو بـه راحتی آسـیب می بینـد و گاهـی اوقات پیـدا کـردن زردآلوی 
باکیفیـت سـخت اسـت. به دلیـل آسـیب پذیر بـودن زردآلـو، ایـن میوه 
زمانی که هنوز سـبز و کال اسـت از درخت چیده شـده و صادر می شـود، 
و بـه خوبـی روی درخـت رسـیده نمی شـود. زردآلـوی خشـک اگـر به 
مقدار کم مصرف شـود، جایگزین بسـیار خوبـی برای مواقعی اسـت که 
زردآلـوی تـازه در دسـترس نیسـت.، مقـدار کربوهیدراتی کـه زردآلوی 

خشـک شـده دارد بیشـتر است.
• گالبی: عدد شاخص گلیسمی: 38؛ عدد بار گلیسمی: ۴

از شـیرینی مالیـم گالبـی تـازه یـا پخته شـده لـذت ببریـد. گالبـی با 
پوسـت سـالم تر اسـت و بیش از ۲۰ درصـد از فیبـر توصیه شـده روزانه 

را تأمیـن می کنـد.
• سیب: عدد شاخص گلیسمی: 39، عدد بار گلیسمی: 5

یک سـیب شـیرین بـا پوسـت تقریبـًا ۲۰ درصـد از نیـاز روزانه بـدن به 
فیبـر را تأمیـن می کنـد.

• پرتقال: عدد شاخص گلیسمی: ۴0، عدد بار گلیسمی: 5
پرتقال سرشار از ویتامین C و همچنین فیبر سالم است.

• آلو سیاه: عدد شاخص گلیسمی: ۴0، عدد بار گلیسمی: 2 
)عدد بار گلیسمی آلوخشک 9(

آلـو نیـز ماننـد زردآلـو خیلـی آسـیب پذیر اسـت. می توانیـد بـه جـای 
آلوی تـازه از آلوی خشـک شـده اسـتفاده کنیـد. امـا مراقبت باشـید که 

زیاده روی نکنیـد. میوه های خشـک آب ندارند و در نتیجـه کربوهیدرات 
بیشـتری دارنـد. آلـوی تـازه دارای بـار گلیسـمی ۲ اسـت، در حالی که 

آلـوی خشـک دارای بار گلیسـمی ۹ اسـت.
• توت فرنگی: عدد شاخص گلیسمی: ۴1، عدد بار گلیسمی: 3

جالـب اسـت بدانیـد که یـک فنجـان تـوت فرنگـی بیشـتر از 
یـک پرتقـال حـاوی ویتامیـن C اسـت! انـواع زیـادی 

تـوت فرنگـی وجـود دارد کـه خودتـان می توانید 
پـرورش دهیـد. توت فرنگـی را بـه صـورت 

خـام مصـرف کنیـد. ایـن میـوه حـاوی 
ویتامیـن C، فیبـر و آنتی اکسـیدان ها 

اسـت. همچنیـن می توانیـد تـوت 
فرنگـی را در اسـموتی مصـرف 

کنیـد.
شاخص  عدد  هلو:   •
گلیسمی: ۴2، عدد بار 

گلیسمی: 5
یک هلـوی متوسـط حاوی 
 ۱۰ و  کالـری   ۶۸ تنهـا 
ویتامیـن مختلـف از جملـه 

C می باشـد. A و 
• انگور: عدد شاخص 
53، عدد بار  گلیسمی: 

گلیسمی: 5
انگـور نیـز ماننـد سـایر میوه هـا 

حـاوی فیبـر سـالم اسـت. انگـور 
همچنیـن منبـع خوبـی از ویتامیـن 

B-۶ اسـت کـه باعـث تقویـت عملکـرد 

مغـز و هورمون هـای خلقـی می شـود.
https://www.healthline.com/health/diabetes/low-glycemic-

fruits-for-diabetes#plums

میوه هایی با شاخص گلیسمی پایین برای افراد دیابتی!

میوه های مناسب افراد مبتال به دیابت

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

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

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

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

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