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نشست اقتصادی ایران و کنیا دراتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:

اصفهانمیزباننشستبررسیفرصتهایتجاریوسرمایهگذاری

How 7,000 Steps 
a Day Can Reduce 

Your Risk of 
Early Death
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همزمان با هفتم تیرماه و سالروز شهادت آیت اله دکتر بهشتی )ره( و 72 تن از یاران ایشان:

مجموعه10جلدی»آقایبهشتی)ره(«رونماییشد
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توسعه در دانش امروز مفاهیم گسترده ای یافته و در یکی 
از بحث های نظری ارتباط توسعه فردی در بسترتوسعه 
شهری به اثبات رسیده، شاید به همین دلیل است که در 
شهرهای مدرن و توسعه یافته میزان رضایت از کیفیت 
زندگی در اجرا و اصالح فضاهای شهری در نظر گرفته 
می شود. در واقع امروزه با توسعه برنامه ریزی شهری، 
میزان رضایت از کیفیت زندگی در فضاهای برنامه ریزی 
شده از اهداف اولیه و اصلی شهرها به شمارمی رود، در 
این راستا محققان معتقدند برنامه ریزی همسو با بهبود 
کیفیت زندگی می تواند زمینه های دیگر توسعه مانند 
توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را به همراه داشته 

باشد. یکی از مهمترین اهداف مطرح کردن مفهوم 
»کیفیت زندگی شهری« اصالح و تکامل توسعه از 
توسعه صرف کمی به توسعه پایدار شهری بوده است؛ در 
واقع کیفیت زندگی شهری یکی از اهداف اصلی توسعه 
پایدارویکی ازمؤلفه های اساسی برای شکوفایی و 
ارتقای وضعیت زندگی است و درنتیجه باید آن را محور 
توسعه اجتماعی و اقتصادی دانست. »کیفیت زندگی« 
مفهومی جهت تعیین رضایت داشتن یا نداشتن افراد 
و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی تعریف می شود که 
میان رشته ای، گستردگی، پیچیدگی وچند بعدی 
بودن این موضوع باعث شده در رشته های گوناگونی 

ازجمله شهرسازی، جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد 
روانشناسی، علوم سیاسی، بازاریابی، مدیریت مورد 
استفاده قرار گیرد و دارای مفهوم و معانی متفاوت باشد. 
برخی از اقتصاددانان معتقدند برای کیفیت زندگی اساسًا 
پیامدهای رشد اقتصادی درنظرگرفته می شود؛ درحالی 
که در نزد جامعه شناسان، این مفهوم نیازهای اساسی، 
انسجام اجتماعی، نوع دوستی وازخودگذشتگی درمیان 
جماعات را در برمی گیرد. این مفهوم نشان دهنده 
ویژگی های کلی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مناطق 
است که به عنوان ابزاری برای تدوین استراتژی های 

برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرهادهالکویی
سرمقالـــه
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توسعه شهری بستر سرعت توسعه فردی

7

8

در نشست ارائه راه حل هایی برای جریان دایمی زاینده رود پیشنهاد شد؛

 راه اندازی پروژه تصفیه
و تبدیل آب های خاکستری به سفید

اولین نشست از سلسله نشست های جستجوی مبانی نظری موسیقی ایران در کتاب ها و رساله های قدیم برگزار شد:

 بازخوانی متون گذشته
راهی برای شناخت کامل موسیقی ایران

مزایا و معایب زندگی مدرن برای جامعه؛

 سیاه و سفید
دو روی سکه تکنولوژی
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بخش پیوند سلول های بنیادی خونساز در 
بیمارستان الزهرا )س( اصفهان افتتاح شد

چهره روز

مدیر گروه ادبیات دایرةالمعارف بزرگ اسالمی:

ایکاشبشرچادرنشینبود
امابیفرهنگنبود

2

مدیلر گلروه ادبیلات دایرةالمعارف بلزرگ اسلالمی گفت: 
ایلران ظلرف ارزش هلای دینلی، مللی و تشلیع اسلت و 
زبلان و فرهنلگ کشلور ملا رسلتم زبان هلا و فرهنگ هلا 

بلوده و اسلت.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهى تجدید مناقصه هاى عمومى یک مرحله اى
 شماره 1401/10/ن و 1401/12/ن

اداره ارتباطات و اطالع رسانى  راه و شهرسازى استان اصفهان

اداره کل راه وشهرسازى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى  زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، بدینوسیله از 
شرکت هاي داراي صالحیت و شرایط مندرج در اسناد مناقصه دعوت می گردد براى دریافت اسناد مناقصه تا روزپنجشنبه 

مورخ 1401/04/16 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پاکت هاى پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ  28/ 1401/04
گشایش پاکت هاى الف-ب-ج، ساعت 10 روز  چهارشنبه مورخ  1401/04/29

نشانى:  اصفهان  ـ  خیابان سعادت آباد، 6681068 3- 031

مبلغ برآورد موضوع پروژهشماره مناقصهردیف
(ریال )

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در مناقصه 

(ریال)

صالحیت و شرایط 
شرکت کنندگان

پایه 5 راه و ترابرى10،993،316،490550،000،000تکمیل باند دوم کمشچه اردستانتجدید 1401/10/ن1

تجدید 1401/12/ن2
تکمیل پل واقع در محل تقاطع محور 
خوانسارك به پیربکران با کمربندى 

شهر پیربکران
پایه 5 راه و ترابرى13،312،631،179666،000،000

شناسه: 1344041

نوبت  دوم

 آگهى مناقصه
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 2853 مورخ 1400/11/30 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به 
همراه عملیات زیرسازى معابر سطح منطقه دو شهردارى نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 53/629/407/480 ریال بدون تعدیل و با احتساب 
ما به التفاوت قیر، حسب مدارك موجود در مدارك مناقصه از محل اعتبارات عمرانى سال 1401 شهردارى منطقه دو و بر اساس جدول پیشنهادى کارفرما به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه:  شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مســتقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین االت متناسب با 
موضوع مناقصه بوده یا داراى کارخانه تولید آسفالت و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل رتبه پنج در رشته راه و ترابرى) از سازمان مدیریت و برنامه 

ریزى کشور باشند .
(شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند)

مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت هاى واجد 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 1401/4/25 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را 

حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/4/29 به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 2/700/000/000 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 به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه 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 دراسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

عبدالرسول امامى - شهردار نجف آباد شناسه: 1344644

نوبت اول

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

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

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308
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اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون   
استانداری اصفهان گفت: حاشیه نشینان 
دارای مشکالت متعدد فرهنگی هستند 
و تعداد کانون های توزیع و مصرف مواد 
مخدر در مناطق حاشیه نشین بیشتر از نقاط 

دیگر است.
محمدرضا جان نثاری در نشست خبری 
با اصحاب رسانه اظهار داشت: شیوع 
آسیب ها و مشکالت اجتماعی در مناطق 
حاشیه نشین رو به افزایش است که برای رفع 
معضل اعتیاد در این مناطق باید از پیشروی 

حاشیه نشینی ممانعت کرد.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استانداری اصفهان با بیان اینکه برای این 
مناطق برنامه هایی داریم، گفت: مناطق 
حاشیه نشین به حال خود رها شده است و به 
ساده ترین موضوعات حاشیه نشینان حتی 

جمع آوری زباله رسیدگی نشده است.
جان نثاری ادامه داد: ساکنان مناطق 
حاشیه نشینی گاهی از افرادی هستند که 
به خاطر سخت شدن شرایط زندگی و نبود 
شغل در روستاهای خود، مجبور به مهاجرت 
و سکونت در حاشیه شهر شده اند که شرایط 
نامناسب در این مناطق خود دلیل روی آوری 

آن ها به مواد مخدر است.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استانداری اصفهان در ادامه بابیان اینکه سن 
مصرف کنندگان مواد مخدر در زمان شیوع 
کرونا پایین آمده است، گفت: در مدت کرونا 
شرایط سختی بر مردم تحمیل شد و عمده 
ارتباطات از طریق فضای مجازی صورت 
گرفت که ولنگاری این فضا و عدم تشخیص 
کودکان و نوجوانان در انتخاب مطلب باعث 
کاهش سن اعتیاد در مصرف کنندگان و 

سنین نوجوانی شد.
وی علت اصلی روی آوری نوجوانان به 
اعتیاد را نبود فضای تعامل و ضعف گفت و 
گو با یکدیگر دانست و گفت: گاه مشکالت را 
تنها در لوای یک تعامل و گفت وگو می توان 
رفع کرد و نبود سرخوردگی های اجتماعی، 
بیکاری و محرومیت های اجتماعی در بروز 
اعتیاد نقش دارد و باید با اقدامات جهادی و 

شبانه روزی این وضعیت را سامان داد.
معاون استاندار اصفهان در پایان با بیان 
آماری از اعتیاد در این استان گفت: بالغ بر 
۱.۳ درصد از جمعیت دانش آموزان و ۲.۴ 
درصد از دانشجویان استان اصفهان معتادند 
که در کشور این رقم به ترتیب معادل ۲.۱ و 

۴.۷ درصد است.
وی افزود: بالغ بر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از 
جمعیت استان اصفهان بین ۱۵ تا ۶۵ سال 
سن دارند که از این تعداد به طور تخمینی 

۱۲۰ هزار نفر معتاد هستند.
جان نثاری گفت: از کل جمعیت معتاد 
استان، بالغ بر چهار هزار نفر معتاد متجاهرند 

که سرپناهی ندارند و کارتن خواب هستند.

نقاط حاشیه نشین 
کانون افزایش مصرف 

مواد مخدر است

معاون استاندار اصفهان: 

رئیـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان دهاقـان گفت: از 
بین بهبود یافتـگان از اعتیاد در دهاقـان، کارآفرینان 
گمنامی در سـطح شهرسـتان داریـم و در ایـن زمینه 

الگوی کشـور محسـوب می شـویم.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، سـیدعلی موسـوی در 
همایـش تجلیـل از بهبودیافتـگان مواد مخـدر که با 
حضور برخـی مسـئوالن و افـراد بهبود یافتـه برگزار 
شـد، اظهار کـرد: هفته مبـارزه با مـواد مخـدر را ارج 
می نهیـم و آرزوی بهبـود برای افـراد مبتـال داریم تا 

بتوانیـم در ایـن زمینه سـرآمد باشـیم.
وی بـا بیـان اینکـه افـراد بهبـود یافتـه توانایـی 
کارآفرینـی هـم دارنـد، افـزود: بهزیسـتی در 
سـه حـوزه پیشـگیری، درمـان و اشـتغال زایی 

فعالیـت دارد؛ خوشـبختانه در امـر مهـم بهبـود و 
درمـان موفقیت هایـی داشـته ایم و حتـی از بیـن 
بهبودیافتـگان کارآفرینـان گمنامـی در سـطح 

داریـم. شهرسـتان 
رئیـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان دهاقان با اشـاره 
بـه یـاری رسـاندن بـه افـراد در حـال تـرک تصریح 
کـرد: در سـال گذشـته ۱۵ میلیـون »یـاری بـرگ« 
بـرای نگهداری افـراد در حـال ترک اعتیـاد به کمپ 
دهاقـان واگذار شـد تـا افـراد بی بضاعت هـم از این 
فرصـت اسـتفاده کنند امـا هم چنان دسـت یـاری به 

سـمت سـایر ارگان هـا و خیریه هـا دراز می کنیـم.
وی گفـت: در حـوزه پیشـگیری اقداماتـی از جملـه 
احداث نمایشـگاه و صدای مشـاور برگزار شـد و خط 

۱۲۳ اورژانـس اجتماعـی هـم بـه منظـور مداخالت 
اجتماعـی در ارتبـاط بـا آسـیب های همسـر آزاری و 

کـودک آزاری فعـال بوده اسـت.
• مطالعه کم، آسیب زا است

در ادامـه ایـن جلسـه مشـاور فرمانـدار شهرسـتان 
دهاقان سـرانه مطالعه کم ایرانیـان را معضلی بزرگ 
دانسـت و افزود: نداشـتن برنامه بـرای مطالعه منجر 
بـه آسـیب های اجتماعـی می شـود و در درازمـدت 

متضـرر خواهیم شـد.
مجیـد مطهـری بـا بیـان اینکـه دهاقـان اسـتعداد 
الگوی پایـدار شـدن را دارد، عنـوان کرد: بـا توجه به 
این که شهرسـتان دهاقان از جمعیت کمـی برخوردار 
اسـت باید بـا برنامه ریـزی و تأمل گام هایـی جدی و 

شایسـته در راسـتای ترک اعتیاد و بهبود افـراد مبتال 
برداریـم و البتـه در ایـن زمینـه بـه زودی بـه عنوان 
الگـوی پایـدار و نمونـه در کشـور مطرح می شـویم.

وی مطرح کرد: تشـکر ویژه از مسـئول انجمن »ان. 
ای« شهرسـتان دهاقـان داریـم کـه در ایـن سـنگر 
سـازنده و مهم خدمت و بـا افراد بهبـود یافته انجمن، 

امیـد بـه زندگـی را در وجود همـه زنـده می کند.
• زبان مشـترک اعضای انجمـن »ان. ای« 

در دنیا
همچنیـن در ادامـه این جلسـه یک اسـتاد دانشـگاه 
با اشـاره بـه هم زبانـی انجمـن »ان. ای« در سراسـر 
دنیـا اظهار کـرد: در تـالش برای رسـیدن بـه هدف، 
انسـان بایـد عالقـه هم بـه خـرج دهد تـا بـه نتیجه 

برسـد.
حسـین علیان افزود: مـا باید بـه نوعی زندگـی کنیم 
تـا در پایان، بـا صدای بلنـد بتوانیـم اعـالم کنیم که 

»من آن چـه در توان داشـته ام را انجـام داده ام«.
ایـن مشـاور و اسـتاد دانشـگاه تصریح کـرد: در ۱۳۱ 
کشـور جهـان انجمـن »ان. ای« داریـم کـه گویـی 
همـه همزبـان بـرای کمـک بـه درمـان بیمـاری 
اعتیـاد تمام تـالش خـود را بـه کار می بندنـد. علیان 
اذعـان کرد: گاهـی یک فـرد بـا نزدیکان خـود زبان 
مشـترکی نـدارد امـا افـراد ایـن انجمـن بـزرگ بـا 
یکدیگر زبان مشـترکی دارنـد زیرا همدل شـده اند و 

در واقـع یـک نفر هسـتند.
وی اظهـار کـرد: در ایـن انجمـن عشـق و همدلـی 

مـوج می زند و بهبودیافتـگان مفهوم عمـل و اراده در 
زندگـی انسـانی را بـه همـه نشـان می دهند.

علیـان خطـاب بـه بهبودیافتـگان افـزود: موالنـا 
می گوید کـه »اگـر انسـان خـود را از ترس هـا خالی 
کند صـدای الهی را می شـنود«؛ اگر شـما بـا خداوند 
رابطه نزدیـک برقـرار کنید از گذشـته غـم و از آینده 

تـرس بـه همـراه نخواهید داشـت.
علیان در ادامـه عزت نفـس را الزمه زندگی انسـانی 
برشـمرد و عنـوان کـرد: در زندگی مهارت نـه گفتن، 
شـکرگزاری، و رضایت داشته باشـید و تسلیم خداوند 
باشـید تا راضی باشـید و بـه دیگـران اجـازه ورود به 
زندگـی خصوصی تـان را ندهیـد تـا بـا عـزت نفـس 

زندگـی کنید.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دهاقان مطرح کرد؛

بهبود یافتگان از اعتیاد در نقش کارآفرینان گمنام

علی اصغر دادبه، در آییـن رونمایی از کتـاب هفت بند »کمال الدین حسـن 
بن محمود کاشـانی« اظهـار کرد: ایران اسـت کـه ظرفیت رسـتم پروری 
دارد و امـام علـی )ع( را در خـود جـای می دهـد، امـا مخالفان ایـن تمدن، 
اکنـون فرهنـگ مـا را نشـانه گرفته اند و انسـان متمـدن امروز دنبال سـر 

نخ هـای تمـدن ما هسـتند.
وی افـزود: مخالفـان فرهنـگ و ادب پارسـی در صـدد از بیـن بـردن این 
حوزه فرهنـگ غنـی و تلقین ناکارآمـد جلـوه دادن آن هسـتند، آنگونه که 
به ما تلقیـن کردند معمـاری خانه های ما پس از ۴۰۰ سـال کلنگی اسـت، 

امـا خانه هـای ۳۰ سـاله خودشـان در انگلیس کلنگی نیسـت.
مدیر گـروه ادبیـات دایرة المعـارف بزرگ اسـالمی و حافظ پژوه برجسـته، 
تصریـح کرد: چـه مکرهـا و بیدادگری هـا که بـرای فرهنـگ و ادب ایران 
زمین نشـده و همچنان با برانگیختـن تمدن هایی کـه در فرهیختگی آنها 

تردید اسـت و این ناجوانمـردی همچنـان ادامه دارد.
دادبه گفت: در حالـی که دنیـا در روزگار ما به اوج تمدن رسـیده اسـت، اما 
از فرهنگ، خبری نیسـت، انسـانی کـه به راحتـی در جهان آدم می کشـد، 
آیا می تـوان بـه، عنوان انسـان متمـدن، نـام فرهیختـه را بر او گذاشـت؟ 

کاش بشـر چادر نشـین بـود و این همـه بی فرهنـگ نبود.
به گزارش ایسـنا، این حافظ شـناس، تصریح کرد: زبان و ادب فارسـی اگر 
چه بـا شمشـیر غزنویان بـه هند رفـت، اما اگـر قرار بـود به صـرف آن زور 
و شمشـیر بماند آن همـه احساسـات بروز نمی کرد و کسـی نمی توانسـت 
به زبان فارسـی شـعر بگوید و همـه احساسـات و عواطـف خـود را به زور 

بیـان کند.
وی گفت: زبان پارسـی بـه پشـتوانه ارزش فرهنگـی آن آرام آرام در شـبه 
قـاره مانـدگار شـد. بـرادران مـا در شـبه قاره هند آنقـدر اثـر پدیـد آوردند 
که تـا امـروز حتـی نتوانسـته ایم از آن آثار کـه خـود حکایت هـا دارد یک 
فهرسـت کامـل پدیـد بیاوریـم و آثـاری که چـاپ و شـناخته شـده، فقط 

قطـره ای از آن دریا اسـت.
اسـتاد فلسـفه اسـالمی و ادبیـات عرفانـی افـزود: امـروز مجموعه هـای 
نفیـس زیـادی در کتابخانه هـا وجـود دارد کـه بـه علـت بی فرهنگـی 
گردنکشـان جهـان کـه در کشـتار آدم و از بیـن بـردن فرهنـگ و تمـدن 

دسـت دارنـد، بررسـی و آشـکار نشـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: حتـی قصـد ایجـاد دهکـده جهانـی برابـر بـا نابـودی 
فرهنگ هـا و تمدن هـای دیگر اسـت، بـه طـوری که اگـر تا قرن بیسـتم 
وجود یـک تمـدن عظیـم دیگـر را نیز قبـول داشـتند، امـا از قرن بیسـتم 
به ایـن طـرف سررشـته ها را گـم کردنـد کـه بگوینـد فرهنـگ و تمدنی 

وجود نـدارد.
دادبـه گفـت: بـرادران مـا در شـبه قاره کار عظیـم و ارزشـمندی در چـاپ 
نسـخه های خطـی و قدیمـی می کننـد. فقـط مسـلمانان به زبان فارسـی 
شـعر نگفتند، بلکه هندوها نیز به فرهنگ و ادب و شـهر فارسـی پرداختند 
و زبـان فارسـی را از سـعدی، مولـوی و حافـظ به عنـوان بـزرگ زبـان و 

ادبیـات فارسـی آموختند.
دادبـه با انتقـاد از ناآشـنایی فرزنـدان ما بـا سـعدی و حافظ، تصریـح کرد: 
شناسـایی و حتی آمـوزش روزانـه یک بیـت از اشـعار این شـاعران بزرگ 
زبان و ادبیات فارسـی بـه فرزندان ما عامـل تربیت آنها می شـود. فرهنگ 
حمایـت می خواهـد و جـای گالیه منـدی اسـت کـه حمایـت نمی کنیم تا 

اسـتاد حلی ها و سـایر بـزرگان در کاشـان تکثیر شـوند.
آییـن رونمایـی از کتـاب هفت بنـد »کمال الدیـن حسـن بـن محمـود 
کاشـانی« شـاعر قرن هفتم و هشـتم هجری در مدح حضرت علـی )ع( با 
مقدمه سـید عارف نوشـاهی و حضور این ایران پـژوه پاکسـتانی و تجلیل 
از وی در خانـه تاریخـی تـاج )مـوزه مـردم شناسـی و خانـه هنرمنـدان( 

برگزار شـد.
در ایـن آییـن علی اصغـر دادبـه، حافظ پـژوه و مدیـر گـروه ادبیـات 
دایرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی، علـی میرانصـاری عضـو هیئـت علمـی 
بنیـاد معـارف اسـالمی و محمدرضا غیاثیـان، اسـتاد دانشـکده معماری و 
هنر دانشـگاه کاشـان در مـورد وضعیـت شـعر در ایـران و شـبه قاره هند، 
معرفـی عـارف نوشـاهی و بررسـی خـط نسـتعلیق میـرزا آقا دهلـوی در 
کتابت نسـخه خطی اشـعار هفت بند حسـن کاشـی در مدح امیرالمؤمنین 

حضـرت علـی )ع( سـخنرانی کردنـد.

مدیــر گــروه ادبیــات دایرةالمعــارف بــزرگ 
اســامی گفــت: ایــران ظــرف ارزش هــای دینی، 
ــور  ــگ کش ــان و فرهن ــت و زب ــیع اس ــی و تش مل
ــت. ــوده و اس ــا ب ــا و فرهنگ ه ــتم زبان ه ــا رس م

ای کاش بشر چادرنشین 
بود، اما بی فرهنگ نبود

مدیر گروه ادبیات دایرةالمعارف بزرگ اسامی:

 گفت و گو 

 مریـم یـادگاری  مجموعـه 
۱۰ جلـدی »آقـای بهشـتی )ره(« 
همزمان بـا هفتـم تیرمـاه و سـالروز 
شـهادت آیت اله دکتـر بهشـتی )ره( 
و ۷۲ تـن از یـاران ایشـان رونمایـی 
شـد. آییـن رونمایـی از مجموعه ۱۰ 
جلـدی آقـای بهشـتی )ره( همزمان 
بـا سـالروز شـهادت آیت الـه دکتـر 
بهشـتی با حضـور دوسـت داران این 
شـهید بزرگوار و نزدیکان وی در خانه 
فرهنگ شـهید بهشـتی برگزار شـد. 
این مجموعه کتـاب به همـت مرکز 
تخصصی انتشارات سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
و بـا همـکاری خانـه فرهنگ شـهید 
بهشـتی و اداره فرهنگـی منطقه یک 
شـهرداری اصفهان تهیه و چاپ شده 
و شـامل عناوین ادب، اقتدار، اندیشه، 
بردباری، خلوص، سـادگی، معنویت، 
عدالت، مدیریت و نظم آقای بهشـتی 
و گـردآوری و تحقیق ایـن مجموعه 
برعهده حسـین حمیدی بوده اسـت.

• تسـلط به زمان و مکان یکی 
از ویژگی هـای بـارز شـهید 

بهشـتی بود
علی قاسـم زاده، شـهردار اصفهان در 
این مراسـم بـا بیـان اینکـه آفرینش 
مدام در حال تحول اسـت و انسـان ها 
در برابر تحـوالت هسـتی و تغییرات 
اجتماعـی بـه چنـد دسـته نقسـیم 
می شـوند، اظهار داشـت: برخی افراد 
در برابـر ایـن تحـوالت در گذشـته 
می ماننـد و قـدرت روزآمـدی و درک 
زمانـه را ندارنـد که بـه آنهـا متحجر 
گفتـه می شـود. عـده ای نیـز مقهور 
زمان و مکان می شـوند و بـدون اراده، 

رنـگ زمـان و مـکان را می گیرنـد.
وی بـا بیـان اینکـه تسـلط بـه زمان 
و مـکان و معـادالت زمانـه یکـی از 
ویژگی های بارز شـهید بهشـتی بود، 
افزود: از طرفی عده معدودی هسـتند 
که یـک پلـه باالتـر از علـم بـه زمان 
و مـکان قـرار دارنـد و خالـق زمـان و 
مکان هسـتند و شـهید بهشـتی )ره( 
مانند حضـرت امـام )ره( خالـق زمان 
و مـکان بود و جلوتـر از زمـان و مکان 
حرکت می کرد. در واقـع حضرت امام 
)ره( خالـق ادبیـات و فرهنگ جدیدی 
شـد و به زمـان و مکان حس مـی داد.

قاسـم زاده تأکید کـرد برای همیشـه 
مدیـون امثال شـهید بهشـتی و تمام 
کسـانی هسـتیم که ما را از ماندن در 
زمان گذشـته یا رها شـدن در مسـیر 
توسـعه غـرب بـه دنیـای جدیـدی 
به نـام تمـدن نویـن اسـالمی وارد 

کردنـد.

• خدمـت بـه خلـق به رسـم 
اهـل بیـت )ع(

سید محمدحسـین امامی، خواهرزاده 
شـهید بهشـتی )ره( نیز بـا اشـاره به 
حال و هـوای منزل شـهید بهشـتی، 
زوایایی از خدمـت اهالـی آن به خلق 
مانند تربیت مربـی قرآن، پشـتیبانی 
جبهه، تشـکیل قرض الحسنه و تهیه 
جهیزیه بـرای دختـران خانواده های 
نیازمند را برای حاضران تشـریح کرد.

وی بـا تأکیـد بـر الگـو قـرار دادن 
آموزه های شـهید بهشـتی در زندگی 
امـروز افـزود: یکـی از موضوعاتـی 
از  کـه شـهید بهشـتی بسـیاری 
موفقیت هـای خـود را مرهـون آن 
بودنـد، ایـن بـوده کـه میـان علـم و 
عمل خـود هماهنگـی ایجاد کـرده و 
صرفاً به آموختـن اکتفا نکـرده، بلکه 
هرچه آموختـه بود را در عمـل خود به 

منصـه ظهـور رسـانده بـود.
امامـی بـا اشـاره بـه سـعه صدر و 
اخـالق سیاسـی شـهید بهشـتی 
گفـت: مـادرم نقـل می کننـد روزی 
در خدمت بـرادر خود در منزل ایشـان 
بودیـم و مـن از بـرادرم خواسـتم بـه 
هجمه هـا و تهمت هایـی کـه بـه 
ایشـان وارد می شـد پاسـخ دهند، اما 
ایشـان فرمودند ما برای خدمت زمان 
زیادی نداریم و حیف اسـت این زمان 
را صرف جـواب دادن به این مسـائل 
کنیـم و مهـم این اسـت کـه خداوند 

چگونـه دربـاره مـا قضـاوت کند.
در ادامه، حجت االسـالم والمسلمین 
مهـدی اژه ای، از اعضـای شـورای 
مرکزی حزب جمهوری اسـالمی در 
اصفهان و از نزدیکان شـهید بهشتی 
)ره( بـه نقل خاطـره ای از این شـهید 
بزرگـوار و نحوه رفتار و تعامل ایشـان 
بـا کـودکان و نوجوانـان و همچنیـن 

شـیوه مدیریـت اسـالمی پرداخت.
همچنیـن محمدرضـا ابراهیمـی، 
مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهان با گرامیداشـت یـاد و خاطره 
شـهدای واقعه هفتـم تیرمـاه ۱۳۶۰ 
گفت: شـهید بهشـتی )ره( در تربیت 
نیروی انسـانی و ماندگار کردن تفکر 
حکومـت دینـی بسـیار کوشـا بـود و 
بسـیاری از مسـئوالن در دوره هـای 
گوناگـون از شـاگردان ایشـان بودند 
کـه نشـان از نـگاه بلنـد ایـن شـهید 

بزرگـوار دارد.
وی با اشـاره بـه اصول مترقـی قانون 
اساسی جمهوری اسـالمی بیان کرد: 
اصـل والیت فقیه یکـی از این اصول 
مترقـی اسـت کـه حکومـت و قانون 
اساسـی جمهوری اسـالمی را از تمام 

ملـل متمایـز کـرده و بـه آن رنـگ و 
بـوی دینـی می دهـد. اگـر شـهید 
بهشـتی )ره( نبـود شـاید ایـن اصـل 
مترقـی تدویـن و تصویب نمی شـد.

وی تأکیـد کـرد: مسـئوالن آموزش 
و پـرورش اسـتان تمـام تـالش خود 
را برای نشـر تفکـر بهشـتی و انتقال 
آن بـه نسـل نوجـوان و جـوان به کار 

می گیرنـد.
برابـر  تسـلیم پذیری   •
والیت فقیـه از ویژگی هـای 
بارز شـهید بهشـتی )ره( بود

حجت االسـالم والمسـلمین محسن 
شـهید  پسـرعموی  بهشـتی نژاد، 
بهشـتی )ره( نیز در این مراسم گفت: 
دشـمن توسـط نفوذی هـا، عوامـل 
داخلی و شـبکه های خارجی به دنبال 
تخریب شـخصیت شـهید بهشـتی 
)ره( بـود امـا شـهادت، چهـره پـاک 
این شـهید بزرگـوار را بـرای همگان 

روشـن کـرد.
وی اضافـه کـرد: تعبـد به دسـتورات 
دینـی و تعبـد در راه نشـر اسـالم 
همچنیـن  و  جهـان  سـطح  در 
تسلیم پذیری و تمکین از والیت فقیه 
از جملـه ویژگی هـای بـارز شـهید 
بهشـتی بود. ایشـان چند سـال برای 
تبلیـغ آموزه هـای اسـالم در شـهر 
هامبورگ آلمان حضور داشـت. در آن 
زمان روی تابلوی مسـجد هامبورگ 
عنوان »مسـجد ایرانیان« درج شـده 
بود، امـا ایشـان در اولیـن اقـدام خود 
درخواسـت کـرد نوشـته ایـن تابلـو 
تغییـر کنـد و محـدود بـه ایرانیـان 
نباشـد. ایشـان خطبه های خـود را به 
سـه زبـان فارسـی، عربـی و آلمانـی 
ایـراد می کـرد و در آن چند سـال عده 

زیـادی مسـلمان و شـیعه شـدند.
از  زهتـاب  حسـنعلی  ادامـه،  در 
پیشـگامان انقالب اسـالمی با اشاره 
بـه بهره گیـری از محضـر شـهید 
بهشـتی )ره( گفـت: در زمـان حضور 
ایشـان در زنـدان رژیـم پهلـوی، 
بازجویان سـاواک وقتی متوجه شدند 
ایشـان مـدرک اجتهـاد و همچنیـن 
مدرک دکتـرا دارنـد متوجه شـدند با 
شـخصیت متفاوتی روبه رو هسـتند.

وی با بیـان اینکه امـام خمینـی )ره( 
سـنگ صبـور شـهید بهشـتی )ره( 
بودنـد، ادامه داد: شـهید بهشـتی )ره( 
می گفت اگـر هزار تهمـت و بهتان بر 
من بزننـد، مـرا باکی نیسـت، تحمل 

می کنـم و فـدای سـر امام باشـد.
• تبلـور نـگاه عمیـق شـهید 
بهشتی )ره( در قانون اساسی 

جمهوری اسـامی
محمدحسین آقایی، معاون اجتماعی 
و پیشـگیری از وقوع جرم دادگستری 
اسـتان اصفهان نیز تأکید کـرد افکار 
و اندیشـه های ژرف و الهـی شـهید 
بهشـتی )ره( هنـوز در میـان نسـل 
جـوان و آحـاد جامعـه شناخته شـده 
نیسـت و ابـراز امیـدواری کـرد برای 
تبیین این اندیشـه ها تالش بیشتری 

صـورت گیرد.
وی قانون اساسی جمهوری اسالمی 
را سـند حریت، هویـت و اقتـدار ملت 
ایـران دانسـت و تصریـح کـرد: در 
تالش هـای شـهید بهشـتی )ره( و 
نگاه عمیق ایشـان به مسـائل دینی، 
اخالقی، فلسفی، سیاسـی، اجتماعی 
و فرهنگـی در زمـان تدویـن قانونی 
اساسـی بر هیچ کس پوشـیده نیست 
که در اصل والیت فقیـه، آزادی، آرای 

مردمـی، عدالـت اجتماعـی و حقوق 
عامـه تبلـور یافته اسـت و با گذشـت 
بیـش از ۴۰ سـال از انقالب اسـالمی 
هیچ خدشـه ای بـه ایـن قانـون وارد 
نیسـت و دربرگیرنـده تمـام نیازهای 
مادی، معنـوی، اخالقـی، اجتماعی و 

اقتصـادی آحـاد جامعه اسـت.
• تـاش بـر ایـن بـود کـه 
اندیشـه های این شـهید را به 

نسـل جدیـد انتقـال دهیم
همچنیـن میثـم بکتاشـیان، مدیـر 
منطقـه یـک شـهر اصفهـان اظهار 
داشـت: قـرار داشـتن منـزل شـهید 
بزرگوار بهشـتی در منطقه یک برای 
ایـن منطقـه مایـه مباهـات و افتخار 
اسـت و معنویت و محبتی کـه در این 
خانـه وجـود دارد برای همـه ملموس 

اسـت.
وی افـزود: بـا توجـه بـه تأکیـدات 
شـهردار اصفهـان و اعضای شـورای 
امسـال  کردیـم  تـالش  شـهر 
برنامه هـای متفاوتـی را در سـالروز 
شهادت شهید بهشـتی تدارک ببینیم 
کـه البتـه ایـن برنامه ها حـق مطلب 
را ادا نمی کنـد، امـا تـالش کردیم در 
حـد وسـع خـود برنامه های ویـژه ای 
را تـدارک ببینیـم تا اندیشـه های این 
شـهید را به نسـل جدید انتقال دهیم. 
بکتاشـیان ادامـه داد: امیـدوارم منزل 
شـهید بهشـتی مأمن و محفلی برای 
دوسـتداران شـهید بهشـتی باشـد و 
همه ما بتوانیم در مسـیر اندیشه های 
واالی ایـن شـهید بزرگـوار گام 
برداریـم. در پایـان ایـن مراسـم و بـا 
حضـور خواهـر شـهید بهشـتی )ره( 
و مسـئوالن حاضـر از مجموعـه ۱۰ 
جلدی آقـای بهشـتی رونمایی شـد.

مجموعه 10 جلدی »آقای بهشتی )ره(« رونمایی شد
همزمان با هفتم تیرماه و سالروز شهادت آیت اله دکتر بهشتی )ره( و 72 تن از یاران ایشان:
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معاون قضایی دادگستری استان اصفهان گفت: اندیشه ها و افکار شهید بهشتی در دوران 
کنونی هم گمنام و ناشناخته است. به گزارش ایرنا، محمدحسین آقایی در آیین رونمایی 
از کتاب ۱۰ جلدی آقای بهشتی در خانه فرهنگ شهید بهشتی اصفهان، اظهار داشت: 
مظلومیت این شهید واالمقام و انسان الهی همچنان با این گمنامی در شناخت ایشان 
ادامه دارد. وی خاطر نشان کرد: حتی مظلومیت شهید بهشتی هنوز هم برای نسل امروز 
تببین نشده و این در حالی است که اثرگذاری شخصیت کم نظیری مانند شهید بهشتی 

در شکل گیری انقالب و نظام مند کردن قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، آیت 

اهلل بهشتی انسانی فوق العاده، همه جانبه و صاحب نظر در همه شئون بود و به همین 
علت امام خمینی )ره( در کالمی تاریخی از ایشان به عنوان یک ملت نام بردند.

آقایی تنظیم و نگارش قانون اساسی را یادگار بی همتا و ارزشمند دکتر بهشتی برشمرد و 
افزود: این یادگار گرانپایه و مترقی سند هویت و حریت ایران اسالمی است.

وی تاکید کرد: این سند همه جوانب اخالقی، بشری، مادی، معنوی و حقوقی از جمله 
والیت فقیه، حقوق عامه، رسانه های جمعی و عدالت را در بندهای خود دارد.

معاون قضایی دادگستری اصفهان با بیان اینکه بند به بند قانون اساسی کشورمان متأثر 
از اندیشه های شهید بهشتی است، اضافه کرد: ۴۳ سال از تدوین و تصویب این قانون 

گذشته و همچنان خدشه و خللی بر آن وارد نیست. مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان 
در ادامه گفت: تبعیت از والیت عامل مهمی است که دشمن را همواره در سال های اخیر 

سرگشته و آشفته کرده و همین والیت اجازه نداده دشمن به اهداف شوم خود برسد.
محمدرضا ابراهیمی اظهار داشت: امروز ما در همین مکان نورانی و در خانه شهید بهشتی 
عزیز عهد می بندیم افکار و اندیشه های آن شهید بزرگوار را به نسل حاضر منتقل کنیم 
و در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نکنیم. به گزارش ایرنا، مجموعه ۱۰ جلدی »آقای 
بهشتی« نوشته حبیب حمیدی با حضور خانواده شهید بهشتی، شماری از پیشکسوتان 

انقالب، مدیران استانی و شهر اصفهان در خانه فرهنگ شهید بهشتی رونمایی شد.

افکار و 
اندیشه های شهید 
بهشتی همچنان 
گمنام است

معاون قضایی دادگستری استان 
اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

بخش پیوند سلول های بنیادی خونساز مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( به منظور 
خدمات رسانی به بیماران سرطانی در اصفهان افتتاح شد.

به گزارش ایرنا، پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد: بخش پیوند 
سلول های بنیادی خونساز مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( دارای ۶ تخت است و با به 
کارگیری بیش از ۳۰ نفر کادر درمانی آموزش دیده به بیماران سرطانی که جهت درمان قطعی 

نیاز به پیوند سلول های بنیادی خونساز دارند خدمت رسانی خواهد کرد.
این بخش در فضایی با مساحت ۶۳۰ متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال بمنظور 
ساخت و ساز و خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز در بزرگترین مرکز آموزشی درمانی استان 

اصفهان به بهره برداری رسیده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به پیشرفت های مهم استان 
در زمینه سلول های بنیادی گفت: باید با سرعت بیشتری در این راه گام برداریم زیرا با تمام 

ظرفیت ها و توانمندی های موجود در مقیاس کشوری، باید سهم بیشتری را داشته باشیم.

منصور سیاوش افزود: از نظر منابع انسانی ۲۸ نفر در مقطع دکترا و ۱۲ نفر در مقطع کارشناسی 
ارشد در این رشته در دانشگاه مشغول تحصیل هستند و تا کنون ۳۲ طرح در این زمینه اجرا 

شده و ۱۵ طرح دیگر در حال اجراست و سه شرکت دانش بنیان فعال در این زمینه داریم.
وی با اشاره به فعالیت ۶ آزمایشگاه فعال در حوزه سلول های بنیادی در استان اصفهان، 
خاطرنشان کرد: ۱۰ مرکز تحقیقاتی مرتبط با فعالیت پژوهشی سلول های بنیادی نیز در 

حال فعالیت است.
پیوند سلول های بنیادی )SCT( که گاهی اوقات به آن پیوند مغز استخوان نیز گفته می شود، 
روشی است که در آن بیمار سلول های بنیادی سالم را برای جایگزینی سلول های بنیادی 

آسیب دیده دریافت می کند.
سلول های بنیادی خونساز برای درمان افرادی که دچار بدخیمی های خونی یا بیماری هایی 
مانند تاالسمی و سرطان های خون هستند، استفاده می کنند تا بیماری که سلول خونی بدنش 

دچار مشکل شده است، سالمت خود را به دست آورد. 

بخش پیوند سلول های بنیادی 
خونساز در بیمارستان الزهرا )س( 

اصفهان افتتاح شد
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شهرستان

Isfahan News

آمار  اردستان گفت:  رییس دادگستری 
طالق در یک سال اخیر نسبت به مدت 
مشابه سال ۱۴۰۰، ۱۵ درصد کاهش 
ایرنا،  به گزارش خبرنگار  داشته است. 
خبری  نشست  در  شعبان فر  علیرضا 
ابتدای تیر ۱۴۰۰  از  افزود: آمار طالق 
تا تیر ۱۴۰۱ افزون بر ۸۵ فقره است در 
حالی که این آمار در مدت مشابه سال 

قبل از آن ۱۰۰ فقره بوده است.
وی اضافه کرد: بخشی از طالق ثبت 
شده نیز مربوط به بادرود نطنز است که 
دفتر خانه طالق ندارد و در اردستان ثبت 

می شود.
مدت  همین  در  اینکه  بیان  با  وی 
 ۱۰ دادگستری  پرونده های  ورودی 
تصریح  است،  داشته  کاهش  درصد 
کرد: ورودی یکسال گذشته نزدیک به 
یک هزار پرونده و در مدت مشابه سال 

۱۴۰۰ ۱۱ هزار پرونده بوده است.
با  اردستان  دادگستری  رییس 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم 
تیر اظهار داشت: بیشترین جرم انجام 
که  است  توهین  شهرستان  در  شده 
این خطه  بودن  دارالعرفان  به  توجه  با 
فرهنگی، این آمار در خورشان و منزلت 

مردم شریف شهرستان نیست.
در  بعدی  جرم های  داد:  ادامه  وی 
است  مخدر  مواد  و  سرقت  اردستان 
مواد  عبور  محل  ترانزیت  جاده  که 
امسال کشفیات کاهش  بوده و  مخدر 
یافته است، از طرفی یکی از علت های 
سرقت، مصرف مواد مخدر و موضوع 

اقتصادی است.
شعبان فر گفت: سن ازدواج در اردستان 
سال   ۱۵ زیر  دختران  و  است  پایین 
ازدواج می کنند که از پختگی و تجربه 
الزم برخوردار نیستند و اغلب منجر به 

طالق می شود.
سند  به  اردستان  دادگستری  رئیس 
و  اشاره  قضایی  چشم انداز  و  تحول 
مالک  مهم  این  کرد:  نشان  خاطر 
عمل دادگستری ها، سرلوحه فعالیت ها 
مراجعه  جمله  از  نکته هایی  دارای  و 
دادگستری است  به  غیرمستقیم مردم 
که کار آنها با دادرسی الکترونیک انجام 

می شود.
وی افزود: همچنین دفترهای خدمات 
قضایی یکی دیگر از موردهایی است که 
از آن  را  به راحتی کارهای خود  مردم 

طریق پیگیری می کنند.
زندانیان  به  مربوط  امور  به  شعبان فر 
اشاره کرد و گفت: رسیدگی و پیگیری 
بهتر  زندانیان  خصوص  در  مردم  امور 
الکترونیک  دادرسی  طریق  از  و  شده 
انجام می شود، همچنین سامانه ثنا برای 
همه فعال شده و از مردم می خواهیم که 
امضای الکترونیک را هم پیگیری کنند 
تا به ثبت برسد، چرا که در زمان مراجعه 
به دادگستری این امضا نیاز است تا امور 

سریعتر انجام شود.
وی با اشاره به صدور رای های جایگزین 
خطرناک  که  متهمانی  برای  افزود: 
زندان  از  آنان  بودن  بیرون  و  نیستند 
خطری برای جامعه ایجاد نمی کند و در 
نظم و امنیت اخالل به وجود نمی آورد 
رای های جایگزین حبس صادر شده و 
تاکنون از این طریق کمک های مالی 
کتابخانه  بیمارستان،  به  تجهیزاتی  و 
عمومی و نیروی کار شهرداری صورت 
گرفته و از پابند الکترونیکی استفاده شده 

است.
اردستان  دادگستری  وی،  گفته  به 
اداری  و  قضایی  نیروی  موضوع  در 
دارد  اداری  نفر سهمیه  به ۱۷  نزدیک 
که مرحله های نام نویسی و استخدامی 
آنان در حال انجام است که با ورود این 
افراد به مجموعه دادگستری سرعت کار 
سریعتر  مردم  امور  و  می یابد  افزایش 

انجام خواهد شد.
رئیس دادگستری اردستان درخصوص 
معاضدت قضایی خاطرنشان کرد: هر 
روزه وکیل در محل دادگستری حضور 
دارد و افرادی که قادر به گرفتن وکیل 
نیستند از این طریق راهنمایی و مشاوره 
با تأسف در زمینه صلح  اما  می گیرند، 
مالی  پرونده های  در  به ویژه  سازش  و 

موفقیت چندانی حاصل نمی شود.
شهرستان اردستان با افزون نفر ۴۳ هزار 
نفر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شمال 

شرقی اصفهان واقع شده است.

رئیس دادگستری اردستان:

طالق در اردستان
طی یکسال ۱۵ درصد 

کاهش داشت

خبرروز

ISFAHAN
N E W S

فرماندار فریدن گفت: با پیگیری های انجام شده و با 
مساعدت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
مقرر شد سه هزار ُتن قیر رایگان به شهرداری های 
داران و دامنه فریدن تخصیص یابد که حمایت خوبی 
برای تسریع طرح های آسفالت معابر شهری خواهد 

بود.
عزیز اهلل عباسی در نشست خبری با خبرنگاران در 
به چالش های  فرمانداری فریدن،  اجتماعات  سالن 
حوزه شهری در این شهرستان اشاره و بیان کرد: 
پیشرفت  و  اجرا  سرعت  از  اقتصادی  تنگناهای 

پروژه های شهری در فریدن کاسته است.
وی از واگذاری رایگان پساب تصفیه خانه فاضالب 
شهرداران )بخش مرکزی فریدن( برای مدت پنج 

سال به شهرداری این شهر و کشاورزان خبر داد.
عباسی افزود: تصمیم گیری برای چگونگی مصرف 
این پساب پس ازاین مدت نیز بر عهده فرمانداری 

شهرستان است.
آب  پایدار  منبع  پساب  این  افزود:  فریدن  فرماندار 
برای توسعه کشت درختان غیرمثمر و آبیاری آن ها 

در سطح شهر همچنین توسعه اشتغال و سودآوری 
است که سال ها هدر می رفت.

از  پس  می کنیم  تالش  افزود:  فریدن  فرماندار 
دارایی ها  تملک  و  ملی  توازن  اعتبارات  تخصیص 
بر اساس اولویت ها و نیازها سبد اعتباری مناسب به 

شهرداری های فریدن تخصیص دهیم.
شهرداران  آرامستان  انتقال  طرح  پیشروی  از  وی 
و  بسیار  پیگیری های  از  پس  افزود:  و  داد  خبر 
جلسات مختلف در تازه ترین مرحله ۱۰ هزار هکتار 
زمین خارج از محدوده شهر برای آرامستان جدید 
پیش بینی شده است که امیدواریم فرایند آماده سازی 
زیرساخت ها و امکانات الزم هم از سوی شهرداری 

به زودی آغاز شود.
فرماندار فریدن افزود: با پیگیری های انجام شده برای 
نهایی شدن طرح تفصیلی، توسعه شهرداران شتاب 

خواهد گرفت.
وی به سفر اخیر رییس جمهور به اصفهان و وزیر 
بر ۴۵۰  افزون  کرد:  بیان  و  اشاره  فریدن  به  نیرو 
فریدن  به  سفر  این  در  ملی  اعتبار  تومان  میلیارد 

اختصاص یافت.
عباسی گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 
طرح محور داران - بویین میاندشت و ۳۰۰ میلیارد 
اختصاص  نهادهای دیگر شهرستان  به  نیز  تومان 

داده شده است.
فرماندار فریدن گفت: با مکاتبه و رایزنی مقرر شد 
به  کمک  برای  جداگانه  به طور  دیگری  اعتبارات 
شهرستان  مختلف  بخش های  مشکالت  تسریع 
ازجمله پساب فاضالب، نظام پزشکی، مصال، تأمین 
آب آشامیدنی پایدار، جاده و کشتارگاه تخصیص یابد.

 ۱۴۴ نیز  جمهور  رییس  سفر  از  پیش  افزود:  وی 
عنوان چالش و مشکل در منطقه فریدن احصا و به 
استانداری ارسال شده بود و پیگیری برای رفع آن ها 

ادامه دارد.
فرماندار فریدن طرح نهضت ملی مسکن را فرصتی 
خوب برای خانه دارشان اقشار مختلف مردم دانست 
رایگان  نقشه ملک  این طرح زمین و  افزود: در  و 
است و متقاضیان فقط برای احداث ساختمان آورده 

شخصی دارند.
وی افزود: در مرحله نخست این طرح، ۱۸ پالک 
زمین در شهرداران در قالب سه طبقه به ۵۴ متقاضی 
از بین ۹۰ نفر که جزو اولویت ثبت نام شده ها بودند 
طی فرایند قرعه کشی اعطا شد و زمین های سایر 
بعد مشخص  در مراحل  و  به تدریج  نیز  متقاضیان 

می شود.
عباسی بابیان اینکه هر قطعه زمین با مساحت حداقل 
۱۸۰ مترمربع به سه متقاضی واگذار می شود، افزود: 
بر اساس برنامه ریزی ها مقررشده است این طرح در 
قالب خانه های ویالیی چهار طبقه که سه طبقه آن 

مسکونی و یک طبقه پارکینگ است احداث شود.
فرماندار فریدن در خصوص رویکرد حمایتی دولت 

از کشاورزان گفت: دولت در سال گذشته ۱۰ میلیارد 
تومان از اقساط معوقه کشاورزان فریدن را پرداخت 
و مهلت بازپرداخت برخی وام ها را نیز سه سال دیگر 

تمدید کرده است.
کشاورزی  محصوالت  برخی  یخ زدگی  به  وی 
باید در زمان  بیان کرد: کشاورزان  اشاره و  منطقه 
مناسب نسبت به بیمه محصول خود اقدام کنند و 
جهاد کشاورزی نیز الزم است در این خصوص به 

کشاورزان اطالع رسانی کند.
فرماندار فریدن به برخی مشکالت حوزه بهداشت 
پزشک  ماندگاری  افزود:  و  کرد  اشاره  درمان  و 
نیازمند فراهم کردن شرایط  متخصص در منطقه 
الزم و حمایت از آن ها است، البته رعایت انصاف، 
وجدان کاری و رسیدگی کامل به وضعیت و حقوق 
متخصص ضروری  پزشکان  از سوی  نیز  بیماران 

است.
وی افزایش ظرفیت ویزیت پزشکان متخصص و 
ارتقای سیستم نوبت دهی بیمارستان شهید رجایی 

داران را ضروری دانست.
عباسی در خصوص تأخیر در فرایند تغییر مدیران 
شهرستان گفت: مهم ترین دلیل این موضوع مربوط 
به سطوح باالتر مدیریتی است زیرا تغییرات هنوز در 

سطح نهادهای استانی اتفاق نیفتاده است.
فرماندار فریدن توانمندی، دلسوزی، کارایی، خالقیت 
و پشتکار را از معیارهای انتخاب مدیران جدید بیان 
کرد و افزود: فهرست انتظارات از مدیران فعلی نیز به 
آن ها داده شده است تا در خروجی حوزه خود مدنظر 

قرار بدهند.
وی افزود: چنانچه مدیری نتوانست در مسیر تحقق 
انتظارات گام بردارد و توانمندی او احراز نشود بدیهی 
است که با گزینه های جدید بر اساس فرایندهای 

اداری جایگزین خواهد شد.
شورای  هشت  بند  اساس  بر  اینکه  بابیان  عباسی 
اداری، فرماندار هر شهرستان باید در جریان فرایند 
جایگزینی مدیران قرار بگیرد، افزود: در این خصوص 
از بدو آغاز بکار دولت پذیرای نظرات مختلف برای 
انتخاب و معرفی گزینه های مناسب هر حوزه بوده ایم 

و هستیم.
فرماندار فریدن افزود: در فرایند اخذ مالیات از اصناف 
و کسبه مقررشده است ضمن اعتماد کامل به آن ها 
وجوه  ازجمله  بانکی  تراکنش های  به  رسیدگی  در 
واریزی به حساب از طریق دستگاه کارت خوان اصل 
را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ها با رعایت 
کامل مقررات قانونی تعیین شود، مگر آنکه طبق 
اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبت خالف ادعای 

آن ها ثابت شود.
وی افزود: برخی مودیان باوجود داشتن درآمدهای 
مالیات  و  می کنند  مالیاتی  فرار  به  اقدام  کالن 
فرایندها  و  قوانین  که  نمی پردازند  را  خود  واقعی 
متعلقه  مالیات  و وصول  گروه  این  برای شناسایی 

پیش بینی شده است.
عباسی به اجرای طرح اصالح اقتصادی دولت اشاره 
نتایج مثبت این طرح باگذشت زمان  و بیان کرد: 

بیشتر احساس خواهد شد.
فرماندار فریدن، تبیین این طرح برای مردم و آگاهی 
بخشی در خصوص مزایای آن را از سوی رسانه ها و 

کارشناسان اقتصادی ضروری دانست.
فرماندار  نشست خبری  نخستین  ایرنا،  گزارش  به 
فریدن در دولت سیزدهم با حضور شماری از اهالی 

رسانه و خبرنگاران این شهرستان برگزار شد.
فریدن با ۲ شهر و ۲۸ روستا و جمعیت افزون بر ۴۹ 
هزار نفر در ۱۴۰ کیلومتری غرب اصفهان واقع است.

گزارش

فرماندار فریدن خبر داد:

سه هزار تُن قیر رایگان به شهرداری های شهرستان فریدن اختصاص یافت

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: باالخره 
بعد از گذشت بیش از یک دهه از اخذ مجوز منطقه ویژه اقتصادی در 
شهرضا این منطقه در مجاورت کریدور شمال به جنوب کشور در شورای 

عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب رسید.
شورای  مجلس  در  دهاقان  و  شهرضا  مردم  نماینده  محمودی  سمیه 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرضا اظهار داشت: منطقه 
ویژه اقتصادی شهرضا یکی از مناطق ویژه اقتصادی مهم کشور است که 
از سال ۱۳۸۹ مجوزهای الزم را کسب کرده است، اما اجرای آن تاکنون 

به دلیل دست اندازی ها و مانع های بسیار بر زمین مانده بود.
وی با بیان اینکه این منطقه به مساحت ۵۰۰ هکتار ساخته می شود، افزود: 
در مرحله نخست ۳۰۰ هکتار زمین به این منطقه اقتصادی اختصاص داده 

شده است و در مرحله دوم ۲۰۰ هکتار دیگر اضافه می شود.
محمودی بیان کرد: باالخره بعد از گذشت بیش از یک دهه از اخذ مجوز 
منطقه ویژه اقتصادی در شهرضا این منطقه در مجاورت کریدور شمال 
به جنوب کشور در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب 

رسید.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با 
تصویب این منطقه باید جلسات آن در سازمان محیط زیست کشور برگزار 
شود، گفت: بعد از گرفتن جلسه در سازمان محیط زیست منطقه ویژه 

اقتصادی شروع به کار می کند.
وی با بیان اینکه از حضور سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی شهرضا 
استقبال می کنیم، بیان کرد: اولویت ما در منطقه ویژه با سرمایه گذاران 
شهرستان شهرضا است تا در منطقه سرمایه گذاری کنند و در ادامه با 

سرمایه گذاران استان اصفهان و دیگر سرمایه گذاران است.

 نماینده مردم شهرضا و دهاقان
در مجلس شورای اسالمی:

پایان یک دهه انتظار 
منطقه ویژه اقتصادی 

شهرضا به تصویب رسید

از  خمینی شـهر  انتظامـی  فرمانـده 
دسـتگیری مالـک باغ وحـش غیر مجاز 

داد. خبـر  اصفهـان  در 
سـرهنگ غالمرضـا براتـی در گفت وگو 
بـا خبرنـگار مهـر بـا اشـاره بـه آخریـن 
وحـش  بـاغ  کشـف  پرونـده  وضعیـت 
غیرمجاز در خمینی شـهر اظهار داشـت: 
خوشـبختانه مالـک این باغ شناسـایی و 

در اصفهـان دسـتگیر شـد.
وی افـزود: در حـال حاضر این شـخص 

تحویـل مراجع قضائی شـده اسـت.
انتظامـی شهرسـتان خمینـی  فرمانـده 
شـهر بـا بیـان اینکـه مالـک ایـن بـاغ 

را در  باغـی  بـوده و  وحـش اصفهانـی 
خمینـی شـهر خریـداری کـرده اسـت، 
ابـراز داشـت: وی در ایـن بـاغ پرندگانی 
را   ... و  قـو  غـاز،  همچـون فالمینگـو، 

اسـت. می کـرده  نگهـداری 
وی همچنیـن به نگهداری از شـیر ماده 
آفریقایـی در این باغ اشـاره کـرد و ادامه 
داد: همـه این پرنـدگان و شـیرآفریقایی 

بـه صـورت قاچاق تأمین شـده اسـت.
سـرهنگ براتی ادامـه داد: همه پرندگان 
تحویـل بـاغ پرنـدگان اصفهـان و یـک 
قـاله شـیر نیـز تحویـل پـارک وحـش 

صفه شـده اسـت.

رئیس اداره بهره برداری امور برق اردستان گفت: بخش کشاورزی اردستان با مصرف 
روزانه ۸ مگاوات برق بیشترین مصرف برق را در این شهرستان دارد.

احمد پوربافران در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امسال کشور حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار 
مگاوات برق کسری دارد که ناشی از رعایت نشدن تولید و مصرف برق در سطح 

کشور است.
وی با بیان اینکه اوج مصرف برق در کشور از تاریخ ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریور 
خواهد بود که باعث ایجاد چالش هایی برای شرکت های توزیع برق می شود، افزود: کل 
شهرستان های استان اصفهان روزانه حدود ۲۱۵۰ برق مصرف می کند و مصرف برق 
در شهرستان اردستان با بیش از ۳۳ هزار مشترک روزانه ۳۲ مگاوات است که به نسبت 

توسعه ای که در شبکه توزیع برق در این شهرستان داشتیم این مقدار نرمال است.
به گفته رئیس اداره بهره برداری امور برق اردستان بخش کشاورزی اردستان با مصرف 
روزانه ۸ مگاوات برق بیشترین مصرف برق را در این شهرستان دارد و در بخش صنعت 

روزانه حدود ۶ مگاوات برق مصرف می شود.
پوربافران با اشاره به کمبود برق در کشور گفت: با برنامه ریزی شرکت توانیر امسال 
دستورالعمل های مجزایی برای خاموشی ها در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال به 

بخش کشاورزی شهرستان توصیه شده روزانه از ساعت ۱۲ تا ۱۷ مصرف برق خود را 
به صفر برسانند تا صورتحساب قبض برق سه ماهه تابستان آنها رایگان محاسبه شود.

فعاًل اعمال خاموشی در بخش خانگی نداریم
انجام  برنامه ریزی های  با  اردستان، تصریح کرد:  امور برق  اداره بهره برداری  رئیس 
شده امسال خاموشی های خانگی و عمومی نخواهیم داشت، ولی مجبور هستیم تمام 
خاموشی ها را در بخش کشاورزی و صنعت انجام شود. به بخش صنعت توصیه کردیم 
اگر در سه ماهه پیک مصرف، میزان مصرف خود را تا ۹۰ درصد کاهش دهید مشمول 

خاموشی ها نمی شوید که خوشبختانه تاکنون همکاری خوبی با امور برق داشتند.
اردستان  بخش صنعت شهرستان  برق  کمبود  در صورت  اینکه  بیان  با  پوربافران 
جدول  طبق  گفت:  می شود،  برق  خاموشی های  مشمول  هفته  زوج  روزهای  در 
زمان بندی شده فیدرهای اختصاصی روزهای شنبه، شهرک صنعتی اردستان روزهای 
دوشنبه، و شهرک صنعتی زواره و بخش مهاباد روزهای چهارشنبه مشمول خاموشی 

می شوند.
وی با اعالم اینکه فعاًل برنامه ای برای خاموشی بخش خانگی اعالم نشده است، گفت: 

در صورت عدم صرفه جویی در مصرف، مجبور به اعمال خاموشی هایی خواهیم شد.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان لنجـان از توقیـف 
۲۰ ُتـن ذرت دامـی خارجـی قاچـاق بـه ارزش ۴ 
میلیـارد ریـال در عملیات مأمـوران این فرماندهی 

داد. خبر 
بـه گزارش خبرگـزاری فارس از اصفهـان، صادق 
لنجـان  انتظامـی شهرسـتان  کاظـم زاد فرمانـده 
انتظامـی  فرماندهـی  مأمـوران  داشـت:  اظهـار 
خودروهـای  کنتـرل  حیـن  لنجـان  شهرسـتان 
عبـوری در محـور مواصالتی شهرسـتان، به یک 
دسـتگاه کامیون مشـکوک و آن را متوقف کردند.

وی بـا بیـان اینکه در بررسـی تخصصـی صورت 
و  بارنامـه  فاقـد  راننـده  شـد  مشـخص  گرفتـه 
مـدارک معتبـر گمرکـی بـرای بـار خـود اسـت، 
گفـت: در این عملیات ۲۰ ُتـن ذرت دامی خارجی 

قاچـاق از قسـمت بـار کامیون کشـف شـد.
کاظـم زاد ارزش محموله مکشـوفه را برابر ارزیابی 
کارشناسـان مربوطـه بالـغ بـر ۴ میلیـارد ریـال 
اعـالم کرد و افـزود: در این رابطه راننده دسـتگیر 
و بـه همراه پرونـده بـرای انجام اقدامـات قانونی 

تحویـل مرجع قضائی شـد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان خبر داد:

توقیف 20 تُن ذرت دامی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال 
در لنجان

رئیس اداره بهره برداری امور برق خبر داد:

بیشترین مصرف برق اردستان در بخش کشاورزی است

فرمانده انتظامی خمینی شهر خبر داد:

مالک باغ وحش غیرمجاز در اصفهان دستگیر شد
فرماندار شهرضا گفت: در سفر نماینده دولت به شهرستان 
شهرضا ۴۷۸ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های 

مختلف اختصاص یافت.
امیر جعفری در گفت وگو با ایسنا درباره مهم ترین مصوبات 
سفر نماینده دولت به شهرستان شهرضا، اظهار کرد: در سفر 
ارشاد اسالمی به شهرستان شهرضا ۴۷۸  وزیر فرهنگ و 
میلیارد تومان اعتبار برای شهرضا به منظور تکمیل پروژه های 
نوسازی  فاضالب،  و  آب  روستایی،  دانشگاهی،  مختلف 

مدارس، بیمارستان ها، کشاورزی و راهداری جذب شد.
وی افزود: پیگیری منطقه ویژه اقتصادی را برای شهرضا 
آن مصوب  احداث  این سفر  در  که  داشتیم  کار  دستور  در 
شد. در حوزه مباحث فرهنگی مصوبات خوبی داشتیم مانند 
تکمیل مجتمع فرهنگی مدرس که برای آن اعتبار خوبی 

تخصیص یافت و در کل برای پروژه های فرهنگی اعتبارات 
خوبی گرفتیم.

این شهرستان  مطالبه  مهم ترین  بیان  به  فرماندار شهرضا 
اولویت دار حل  و  مهم  موضوع  نخستین  گفت:  و  پرداخت 
مشکل کمبود آب و کاهش منابع زیرزمینی بود. همچنین 
تکمیل شبکه فاضالب شهری شهرضا از مهم ترین مطالبات 
مردم است که از این پروژه ۵۲ درصد عقب هستیم و تا کنون 

۴۷ درصد پروژه فاضالب به سرانجام رسیده است.
مهمی  مطالبات  راهداری  حوزه  در  کرد:  تصریح  جعفری 
داشتیم به ویژه در کریدور شمال به جنوب کشور که یک راه 
ملی بوده و از شهرضا عبور می کند به دلیل کیفیت پایین جاده 
تصادفات زیادی در آن می شود که برای حل این مشکل در 
این سفر به طور جدی به آن پرداختیم که وزیر ارشاد قول 

پیگیری و مساعدت دادند.
وی ادامه داد: در حوزه صنایع مشکالت شهرک های صنعتی 
مورد بررسی قرار گرفت. این شهرک ها اصواًل با مشکالتی 
از قبیل کمبود برق، گاز، پساب فاضالب و کمبود آب مواجه 

هستند.
میدان  زیباسازی  و  تکمیل  برای  گفت:  شهرضا  فرماندار 
بسیج ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت و در بخش 
فاضالب نیز اعتبارات خوبی در نظر گرفته شد. همچنین به 
سازمان انتقال خون شهرستان ۵ میلیارد تومان اعتبار داده شد.

جعفری خاطرنشان کرد: فاضالب شهری از ابتدای انقالب تا 
کنون ۴۷ درصد پیشرفت داشته است و اگر اعتبارات کافی 
به این پروژه اختصاص یابد می توانیم ۲۰ کیلومتر دیگر را 

لوله گذاری کنیم.

فرماندار شهرضا خبر داد:

تخصیص ۴۷۸ میلیارد تومان به پروژه های شهرضا

ایمنی  مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
شهرداری کاشان از مهار آتش سوزی گسترده در 

کارگاه تولید فیلتر هوا در این شهر خبر داد.
محمدعلی پیراسته در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
وقوع یک آتش سوزی در ابتدای جاده قمصر به ستاد 
فرماندهی این سازمان اطالع داده شد که تیم های 
عملیاتی از ایستگاه شماره چهار این سازمان به محل 
حادثه، اعزام شده و عملیات خاموش کردن آتش را 

انجام دادند.
وجود  از  ناشی  آتش  حجم  به  باتوجه  افزود:  وی 
مایع های قابل اشتعال از جمله تینر و مواد سوختنی 
قابل  سوزی  آتش  دقیق  علت  حادثه،  محل  در 
تشخیص نبوده و باید توسط کارشناسان کمیته علت 

یابی حوادث سازمان بررسی و اعالم شود.
ایمنی   مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
شهرداری کاشان، تصریح کرد: ماموران این سازمان 
در خرداد ماه گذشته در ۳۳۴ مورد عملیات شرکت 
نیز  مورد  و ۲۳۵  آتش سوزی  مورد   ۹۹ که  کردند 

حادثه بود و در این عملیات جان ۶۰ نفر از شهروندان 
را حادثه دیده نجات دادند.

گذشته  ماه  در  کاشان  شهروندان  گفت:  پیراسته 
۷۲۲۵ تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی داشته اند 
که ۴۰۵ تیم عملیاتی جهت امداد رسانی به حادثه 
دیدگان به محل های اعالم شده در اولین فرصت 
اعزام شده اند که متاسفانه این حوادث منجر به فوت 

چهار نفر و مصدوم شدن ۳۳ نفر شد.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
مورد   ۳۹ مدت  این  در  افزود:  کاشان  شهرداری 
بازدید و ۲۷ مورد صدور دستورالعمل ایمنی جهت 
کارشناسان  توسط  شهری،  مختلف  کاربری های 
مکان های  اولویت  با  سازمان  پیشگیری  بخش 

عمومی و مهم انجام شده است.
وی گفت: با توجه به اهمیت آموزش های پیشگیری 
و ایمنی ایمنی عمومی، ۲۰۹۵ نفر از همشهریان در 
دوره های تئوری و عملی شرکت کرده و آموزش های 

الزم را در جهت پیشگیری از حادثه فرا گرفته اند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان خبر داد:

مهار آتش سوزی گسترده در کارگاه تولید فیلتر کاشان
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Head of Iranian Mines and Min-
ing Industries Development 
and Renovation Organization 
(IMIDRO) announced that the 
organization has identified 16 
new promising mineral zones 
in Kermanshah province, in 
the west of Iran, and intends 

to complete the next stages of 
exploration.
Vajihollah Jafari said that IM-
IDRO has conducted 7600 
kilometers of aerial geophysi-
cal operations in this province. 
Among the results were the 
identification of seven areas 

with potential for iron ore and 
poly-metal in Sonqor, Kan-
gavar, and Sahne.
Noting that this organization 
has no restrictions on explo-
ration in the provinces, the 
IMIDOR head clarified: “Con-
sidering the valuable miner-

al potentials in Kermanshah 
province, the completion of 
exploration operations will 
provide investment opportuni-
ties for this province.”
As stated by Head of Iran’s 
Geological Survey and Miner-
al Explorations Organization 
(GSI) Alireza Shahidi, there 
are currently 55 billion tons of 
proven mineral reserves in the 
country.
According to Shahidi, increas-
ing the depth and expanding 
areas of the exploration oper-
ations could add to Iran’s cur-
rent mineral reserves.
“The GSI has been identifying 
hidden reserves across the 
country over the past two dec-
ades, which means that these 
reserves have no signs on the 
surface, so we hope to be able 
to identify them using aerial 
geophysics,” Shahidi said.
Back in May, IMIDRO had an-
nounced that new mineral re-
serves worth over $28.7 billion 
have been discovered across 
the country over the past eight 
years.
Having 81 different types of 
minerals, Iran is one of the 
top 10 mineral-rich countries 
across the globe. In this re-
gard, the Iranian government 
has been seriously pursuing 

several programs for promot-
ing the mining sector as a ma-
jor contributor to the country’s 
economic growth.
Iran’s proven iron ore reserves 
are 2.7 billion tons, while the 
country’s copper reserves are 
2.6 billion tons. The country 
also has 11 million tons of zinc 
reserves.
The total proven reserves of 
Iran’s mines are expected to 
reach more than 100 billion 
tons with the implementa-
tion of the Industry, Mining, 
and Trade Ministry’s explora-
tion programs over 500,000 
square kilometers of new min-
eral zones.
Despite the country’s huge po-
tential in this area, due to some 
issues like the lack of neces-
sary machinery and equipment 
and the lack of access to fi-
nancial resources and foreign 
investment because of the U.S. 
sanctions, the Iranian mining 
sector has been struggling to 
operate at its maximum capac-
ity over the past few years.
So, the government programs 
for promoting this industry are 
mainly focused on relying on 
domestic sources for helping 
the mining sector overcome 
its current problems and hit its 
ideal targets.

IMIDRO identifies 16 promising mineral zones in Kermanshah province

Leader: Reason Behind 
Iran’s Victory Is Resist-
ance

Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei on 
Tuesdya touched on non-stop hostili-
ty of the enemies, saying the Iranian 
nation’s resistance and courage has al-
ways helped it emerge victorious from 
various predicaments.
Ayatollah Khamenei met a group of 
judiciary personnel and staff here on 
the anniversary of a terrorist bomb-
ing which killed 74 leading officials, 
including then chief justice Ayatollah 
Muhammad Beheshti in 1981.

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

Russia Vows to Contin-
ue War Until Ukraine 
Surrenders

Russia vowed on Tuesday its assault 
on Ukraine would continue until Kyiv 
surrenders. And ahead of a key meet-
ing of the NATO allies, U.S. President 
Joe Biden and fellow leaders pledged 
military aid for Kyiv and economic pain 
for Moscow. But President Vladimir 
Putin’s Kremlin was unmoved, warn-
ing that Ukraine’s forces’ only option 
was to lay down their arms in the face 
of the Russian operation. “The Ukrain-
ian side can stop everything before 
the end of today,” Kremlin spokesman 
Dmitry Peskov said.

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

Beheshti, the iconic fig-
ure

June 28 marks the martyrdom anni-
versary of Ayatollah Seyyed Moham-
mad Hossein Beheshti, one of the 
great figures behind the victory of the 
Islamic Revolution. Little is known 
about him, but he was a cleric who 
played a key role in establishing the 
Islamic Republic in 1979.
Beheshti was not an ordinary cler-
ic. That can be understood from his 
background. When graduated from 
Qom Seminary, he traveled to Europe 
to teach the Iranian students in West 
Germany. To this day, many refer to 
him as one of the clerics who was 
years ahead of his time. 

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

Study sheds light on 
mosque attacks in UK

New Research by two British Muslim 
organizations has revealed almost half 
of Mosques or Islamic institutions in 
the United Kingdom have experienced 
religiously motivated attacks over “the 
last three years”, in another sign of the 
rising levels of Islamophobia in the 
country.

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

Milad Ebadipour joins 
Power Volley Milano
Iranian volleyball outside hitter Milad 
Ebadipour has joined Italian volleyball 
club Power Volley Milano.
The 28-year-old player joined PGE 
Skra Bełchatów in 2017 and won the 
Polish championship with the club in 
2018. He also won the Polish Super 
Cup twice.
Ebadipour has penned a one-year deal 
with the Italian team.
“Milad is a player I found after a few 
years, but he still has the same en-
thusiasm and determination that im-
pressed me in PlusLiga. He undoubt-
edly is a charismatic player. He proved 
himself in the Polish league, and 
above all in the Iranian national team,” 
said Roberto Piazza.
“In the new club he will have many 
athletes who will want to shine. I be-
lieve that Milad will also be a volleyball 
player who will significantly contribute 
to raising the level of our team,” em-
phasized the coach of Power Volley 
Milano. Power Volley Milano finished 
in sixth place in the regular season of 
Serie A under leadership of the coach.
Power Volley Milano are an Italian 
professional volleyball club based in 
Milan, Lombardy, Italy. They currently 
compete in the SuperLega, where they 
have been since the 2014–15 season. 
In the 2021/22 season, the club is 
named Allianz Milano.

Raeisi: Iran ready to 
share technological 
achievements with 
D-8

President Seyyed Ebrahim Raei-
si said the country is ready to 
share its technological achieve-
ments with members of the 
D-8 Organization for Economic 
Cooperation, also known as De-
veloping-8.
Raeisi was speaking in a meet-
ing with D-8 Secretary General 
Isiaka Abdulkadir Imam in Teh-
ran.
The president said it’s Iran’s pol-
icy to expand cooperation with 
the regional and international 
organizations as well as world 
countries, Iran Front Page re-
ported.

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

Iran lists US crimes 
to highlight human 
rights violations

Iran on Monday published a long 
list of US human rights viola-
tions at the beginning of a week 
it designated to raise awareness 
about American crimes perpe-
trated under the guise of defend-
ing human rights. 
Each day of the week called the 
“American human rights” marks 
one terror incident that took 
place against Iran in the 1980s 
including the US downing of an 
Iranian Airbus over the Persian 
Gulf on July 3, 1988, killing all 
290 passengers on board.

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

Iran will respond to 
any Israeli interven-
tion in region: Top 
general

Chairman of the Chiefs of Staff 
of the Iranian Armed Forces Ma-
jor General Mohammad Baqeri 
has warned of Israel’s interven-
tionist moves, saying the Islamic 
Republic will give a befitting re-
sponse to any act of Israeli inter-
vention in the West Asia region.
Baqeri made the remarks in a 
meeting with Pakistan’s Chair-
man of the Joint Chiefs of Staff 
Committee Lieutenant General 
Nadeem Reza in Tehran on Mon-
day, according to Press TV.

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

Iran Report: U.S. 
Biggest Violator of 
Human Rights

Iran has listed the U.S. govern-
ment’s violations in an annual 
report on rights, including its 
resort to “economic terrorism,” 
describing the country as the 
“biggest violator of human 
rights.”
In a statement on the occasion 
of the American Human Rights 
Review and Exposure Week 
(June 27-July 3), Iran’s Foreign 
Ministry denounced the politi-
cal approach and use of double 
standards on human rights by 
the United States.

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

Iran, U.S. resume 
indirect talks in 
Doha
Negotiators from Iran and the 
United States resumed indi-
rect talks in Doha, Qatar, on 
Tuesday afternoon. The Iranian 
negotiating team is led by Ali 
Bagheri Kani and the U.S. team 
by Robert Malley, Joe Biden’s 
special envoy for Iran. Malley 
arrived in Doha on Monday. 
However, Bagheri Kani arrived 
on Tuesday.

The executive operation has been 
started for the construction of 6,179 
units of National Housing Movement 
in Khuzestan province, in the south-
west of Iran, a provincial official an-
nounced.
Reza Rezaei, the director-general of 
Khuzestan’s Transport and Urban 
Development Department, said that 
National Housing Movement has 
been welcomed most by Ahwaz and 

Dezfoul among the cities of province.
As announced in a meeting to re-
view the strategies for organizing 
the housing market, the first series 
of National Housing Movement units 
will be delivered to the applicants in 
the second half of the present Ira-
nian calendar year (September 23, 
2022-March 20, 2023).
The mentioned meeting, held on June 
15, was attended by Transport and 

Urban Development Minister Rostam 
Qasemi and Vice President for Eco-
nomic Affairs Mohsen Rezaei.
On June 11, transport and urban de-
velopment minister announced that 
1.35 million units of National Housing 
Movement are currently under con-
struction throughout the country and 
the number is increasing every day.
“With the support of the parliament 
and the credit provided for the facil-
ities of National Housing Movement, 
we will proceed according to the 
schedule”, the minister underlined.
After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Housing 
Movement is the government’s sec-
ond major program to provide af-
fordable housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the construction of 
209,212 residential units of National 
Housing Movement began in early 
February.
The ceremony to begin the men-
tioned operation and also to launch 
some development projects in the 
housing sector was attended by the 
transport and urban development 

minister.
National Housing Movement to con-
struct four million housing units in 
four years is one of the major plans 
of the current government in the 
housing sector.
According to the plan, out of these 
four million residential units, 3.2 mil-
lion units will be constructed in cities 
and 800,000 units in villages, some 
of these units are currently being 
constructed after providing lands and 
preparing the necessary conditions.
Land supply was the first condition 
for the realization of the national 
movement plan and housing con-
struction, in this regard, a series of 
measures were taken by the gov-
ernment and Ministry of Transport 
and Urban Development. According 
to the latest statistics, the lands of 
2.8 million housing units of National 
Housing Movement have been pro-
vided by the ministry.
Although, studies show that the pro-
vision of land and financial resources 
are two serious obstacles to the con-
struction of this number of residen-
tial units.

Operation begins for building 
over 6,000 National Housing Movement units in Khuzestan

The operation has been started for the construction 
of 1,203 units of National Housing Movement in 
Zanjan province, a provincial official announced.
Reza Khajeie, the director-general of Zanjan’s Hous-
ing Foundation, said that 15,834 applicants have 
registered in National Housing Movement in the 
province.
As announced in a meeting to review the strategies 
for organizing the housing market, the first series of 
National Housing Movement units will be delivered 
to the applicants in the second half of the present 
Iranian calendar year (September 23, 2022-March 
20, 2023).
The mentioned meeting, held on June 15, was at-
tended by Transport and Urban Development Minis-
ter Rostam Qasemi and Vice President for Econom-
ic Affairs Mohsen Rezaei.
On June 11, transport and urban development min-
ister announced that 1.35 million units of National 
Housing Movement are currently under construc-
tion throughout the country and the number is in-
creasing every day.
“With the support of the parliament and the cred-
it provided for the facilities of National Housing 

Movement, we will proceed according to the sched-
ule”, the minister underlined.
After National Housing Action Plan (started in 
2018), National Housing Movement is the govern-
ment’s second major program to provide affordable 
housing units for the low-income classes.
The operation for the construction of 209,212 resi-
dential units of National Housing Movement began 
in early February.

The ceremony to begin the mentioned operation 
and also to launch some development projects in 
the housing sector was attended by the transport 
and urban development minister.
National Housing Movement to construct four mil-
lion housing units in four years is one of the ma-
jor plans of the current government in the housing 
sector.
According to the plan, out of these four million resi-
dential units, 3.2 million units will be constructed in 
cities and 800,000 units in villages, some of these 
units are currently being constructed after provid-
ing lands and preparing the necessary conditions.
Land supply was the first condition for the reali-
zation of the national movement plan and housing 
construction, in this regard, a series of measures 
were taken by the government and Ministry of 
Transport and Urban Development. According to 
the latest statistics, the lands of 2.8 million hous-
ing units of National Housing Movement have been 
provided by the ministry.
Although, studies show that the provision of land 
and financial resources are two serious obstacles to 
the construction of this number of residential units.

Construction operation of 1,200 National Housing Movement units begins in Zanjan
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 Iran lost to Syria 59-46 in the 
2022 FIBA U16 Women’s Asian 
Championship Division B on 
Tuesday.
In the match held at the Prince 
Hamzah Stadium in Amman, Jor-
dan, Laila Hasan Agha scored 14 

points for the Syrian team, while 
Farnaz Khodamoradi earned 11 
points for Iran.
Syria will face against Lebanon in 
the competition’s semifinals.
Iran will play for the fifth place on 
Wednesday.

Iran fail to advance 
to U16 Women’s 
Asian Championship 
Division B semis

Iran, Tajikistan ink 
MOU to enhance 
trade-industrial 
co-op
Iran and Tajikistan have signed 
a memorandum of understand-
ing (MOU) to expand bilateral 
cooperation in the fields of trade 
and industry, Mehr News Agency 
reported.
The MOU was signed at the end 
of a meeting between the head of 
Iran’s Trade Promotion Organiza-
tion (TPO) Alireza Payman-Pak 
and Tajikistan’s Principal Deputy 
Minister of Industry and New 
Technologies Bakhtiyor Sharifi.
Under the framework of the men-
tioned MOU, the two sides have 
agreed to strengthen and diver-
sify industrial, mining, and trade 
cooperation in accordance with 
their national laws and interna-
tional obligations.
Also, the two sides agreed on 
exchanging specialized trade and 
marketing delegations, especially 
during specialized exhibitions.
The two sides also reached an 
agreement on constructing a 
stone production plant in Tajik-
istan, developing cooperation 
in the field of knowledge-based 
technologies, and reducing tariff 
duties with the aim of increased 
bilateral trade, etc.
A Tajik trade delegation, headed 
by the country’s deputy minister 
of Industry and New Technolo-
gies, arrived in Tehran on Satur-
day to meet with Iran’s transport 
officials and discuss the expan-
sion of ties.
Upon arrival, the delegation at-
tended a meeting with Deputy 
Transport Minister Shahriyar 
Afandizadeh, during which the 
two sides conferred on the pro-
motion of bilateral and multilat-
eral transport ties via different 
transport modes.
They also said that they are de-
termined to increase trade and 
transit as per mutual interests.
The officials also emphasized 
the need for using various inter-
national corridors in the region, 
noting that the two countries 
should advance transit in rela-
tions with other involving coun-
tries including Turkmenistan and 
Afghanistan.
Speaking in this meeting, 
Afandizadeh mentioned Kyr-
gyzstan-Tajikistan-Afghani-
stan-Iran (KTAI) and ECO cor-
ridors as the most important 
routes for transit between Iran 
and Tajikistan, saying that these 
corridors should be more active-
ly operated.
“Iran is ready for any coopera-
tion in various sectors of trans-
portation, including road, rail, 
sea, and air,” the deputy minister 
said.

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

President’s Cup 
Group I: Slovakia 
beat Iran

Slovakia beat debutants Iran 37-
22 in President’s Cup Group I on 
Tuesday.
A draw against Iran would be 
enough for Slovakia to stay in 
this position and continue in the 
17th place bracket.
Iran had also lost to India 31-30 
in its first match in President’s 
Cup.
The 23rd edition of the 2022 IHF 
Women’s Junior World Champi-
onship is being held in Slovenia 
from June 22 to July 3 under 
the aegis of International Hand-
ball Federation (IHF).
Iran are ranked third in the 
group with one point, and they 
were obviously frustrated by 
a narrow defeat against fellow 
Asian team India on Sunday.

How 7,000 Steps a Day Can Reduce Your 
Risk of Early Death
By: PARISA JAMADI
Source: https://www.healthline.com/health-news/how-7000-steps-a-day-can-reduce-your-risk-of-early-death#The-ideal-scenario-

Experts say the quantity of your dai-
ly steps is more important than the 
quickness of them. 
Researchers say walking 7,000 steps a 
day can lower your risk of death by 50 
percent to 70 percent.
• Their study matches up with the 
American Heart Association’s recom-
mendation of 150 minutes of exercise 
per week.
• If you get bored with walking, you 
can switch off with other exercises 
such as swimming and bicycling.
Is 7,000 steps the new sweet spot for 
seeing health benefits?
Maybe so, experts say.
According to a new study, people 
who took about 7,000 steps per day 
had a 50 percent to 70 percentTrust-
ed Source lower risk of dying from 
all causes after 11 years of follow-up 
when compared with people who took 
fewer steps each day. 
It didn’t seem to matter how quickly 
they moved, either. The findings also 
held regardless of factors such as 
race, income level, smoking, weight, 
and diet.
Researchers analyzed data from 2,210 
participants with an average age of 45 
in the 20th year of the examination. 
More than half (57 percent) of partic-
ipants were women and 42 percent 
were Black. 
Participants in the low step group 
compared with the moderate and high 
step volume groups had:
• higher BMI 
• lower self-rated health

• higher prevalence of stage 2 hyper-
tension and diabetes
It’s important to note that the stress of 
enduring racism, discrimination, and 
other racist systems may play a part in 
these types of data.
Encouraging news
Experts say the study should provide 
a motivational boost for many people.
“Sometimes people may be discour-
aged by high exercise goals — 10,000 
steps could seem unattainable, in 
which case people may say, ‘Well it’s 
not even worth trying,’” said Dr. Mi-
chael Tiso, an internal medicine and 
sports medicine physician at The 
Ohio State University Wexner Medical 
Center.
“Having some evidence that some ex-
ercise is better than no exercise may 
encourage more people to initiate ac-
tivity,” he told Healthline.
Tiso says the main point is to remem-
ber that exercise, and physical activity 
in general, is good for you. 
“It’s also good to remember that one 
research study rarely changes overall 
guidelines,” Tiso said.
“Generally it’s best to follow public 
health guidelines when making health 
decisions, or to consult with your doc-
tor for more specific questions based 
on your personal health conditions,” 
he said. 
What the guidelines say
Following the guidelines means paying 
attention to pace and how often you’re 
getting your heart rate up.
The recommended physical activity 

guidelinesTrusted Source from the 
American Heart Association (AHA) in-
clude:
• Get at least 150 minutes per week 
of moderate-intensity aerobic activity 
(such as walking). 
• Another alternative is to get 75 min-
utes per week of vigorous aerobic ac-
tivity (such as running or uphill hiking, 
rowing).
• Another alternative (ideally) is a com-
bination of both, spread out over the 
week.
• Add moderate-intensity to high-in-
tensity, muscle-strengthening activity 
(such as resistance or weights) on at 
least 2 days per week.
• Spend less time sitting. Even light-in-
tensity activity can offset some of the 
risks of being sedentary.
• Increase your amount and intensity 
gradually over time.
“Raising your heart rate is important to 
improve cardiovascular fitness but can 
be done with a variety of activities,” 
Tiso said.
“And don’t be discouraged — if you 
can’t walk 30 minutes or 7,000 steps a 
day, start with a 5- to 10-minute walk,” 
he said. “If you can’t do that, walk from 
the far spot in the parking lot.”
“Any activity is a start, and before you 
know it, it becomes part of your daily 
routine,” Tiso said.
The ideal scenario 
The study didn’t look at increasing 
health benefits after 7,000 steps per 
day. 
However, the AHA says you can gain 

even more overall 

health benefits by 
being active in any activity or 
combination of activities for at 
least 300 minutes per week. 
This roughly translates to 
about 5 hours over 7 days. 
This is the ideal goal and may 
take some time to work up to.

Here are some examples of moder-
ate-intensity activities to start with. 
Try to pick one or more you enjoy 
and schedule it into your day:
• brisk walking (at least 2.5 miles 
per hour)
• water aerobics
• gardening
• tennis (doubles)
• biking slower than 10 miles per 
hour
When you’re ready for more in-
tensity, you can choose from ac-
tivities such as:
• hiking uphill or with a heavy 
backpack
• running
• swimming laps
• aerobic dancing
• heavy yard work like contin-
uous digging or hoeing
• tennis (singles)
• cycling 10 miles per hour 
or faster
• jumping rope

The head of the Agriculture Min-
istry’s Institute of Education and 
Extension has said 100 agricultural 
innovation farms will be set up in 
the country in the near future, IRIB 
reported on Tuesday.
According to Ali-Akbar Moayedi, 
the mentioned farms are aimed to 
transform the country’s agriculture 
and expand knowledge in this field.
The official noted that the first 
agricultural science and technol-
ogy park in the country has been 
already launched, and the estab-
lishment of 10 agricultural villages 
is also on the agenda, which can 
shape a bright future for the coun-
try in this field.
“In the current world, food security 
has a very important place and the 
annual production of 126 million 
tons of agricultural products in the 
country has created a high level of 
security in this regard,” the official 
said stressing the significant of the 
agricultural sector in the country’s 
economy.
Moayedi added that currently, four 
percent of the country’s knowl-
edge-based companies are active 
in the agricultural sector, saying: 
“we are determined to increase 

this figure to twenty percent so that 
our agriculture would be based on 
modern knowledge and technolo-
gy.”
Latest statistics published by the 
United Nations Food and Agricul-
ture Organization (FAO) show that 
Iran currently stands among the 
world’s top producers of agricul-
tural products.
Based on the FAO data, the Islamic 
Republic is the third-largest pro-
ducer of dates, honey, pistachios, 
and walnuts in the world.
Iran is also the 12th largest pro-
ducer of wheat in the world. The 
country’s wheat production in 2020 
amounted to 15 million tons. China 
is the world’s largest producer of 
the strategic grain with 134 million 
tons, followed by India and Russia.
In the production of tea, Iran is 
ranked 12th as well with a pro-
duction of more than 84,000 tons. 
China topped the list with 2.97 mil-
lion tons of tea output, followed by 
India and Kenya.
The Islamic republic is also ranked 
13th in barley production, 18th in 
terms of olive production, and 19th 
in the production of pears and to-
matoes.

100 agro innovation farms 
to be set up across Iran

 The value of Iran’s trade with the Caspian 
Sea littoral states rose 10 percent during 
the two-month period from March 21 to 
May 21, as compared to the same period 
of time in the previous year, the spokes-
man of the Islamic Republic of Iran Cus-
toms Administration (IRICA) announced.
Ruhollah Latifi put Iran’s trade with the 
mentioned countries at about 1,200,940 
tons valued at over $897 million in the 
mentioned two months, Mehr News 
Agency reported.
During the said period, the Islamic Re-
public exported 646,364 tons of goods 
worth over $263.19 million to the four 
Caspian Sea littoral neighbors, which 
despite a 14 percent decrease in weight, 
registered a 17 percent increase in value, 

according to Latifi.
The share of imports from the total 
trade was 554,576 tons of goods worth 
$634.485 million, which increased by 62 
percent in weight and 49 percent in value.
Azerbaijan was the first destination of 
Iranian goods among the Caspian Sea 
countries in the said two months, import-
ing 121,338 tons of Iranian goods worth 
$114.977 million, followed by Russia 
with 198,663 tons of imports worth 
$68.584 million, Turkmenistan with 
232,359 tons of goods worth $58.602 
million imported and Kazakhstan with 
94,003 tons of purchases worth $20.854.
As for the imports, Russia was the top 
source of Iranian imports among the 
Caspian Sea neighbors, selling 443,681 

tons of goods worth $319.142 million 
worth of commodities to Iran in the men-
tioned period.
As previously announced by IRICA, Iran 
traded over 22.196 million tons of non-
oil products worth $16.631 billion with 
other countries in the first two months of 
the current year.
The value of Iran’s export of non-oil prod-
ucts increased 37 percent during the said 
two months as compared to the same 
period of time in the past year.
Iran exported 17.014 million tons of non-
oil commodities worth $8.516 billion in 
the mentioned time span, also registering 
a 1.6-percent rise in weight as compared 
to the first two months of the previous 
year, the IRICA data indicated.

TEDPIX gains 
10,360 points 
on Tuesday

TEDPIX, the main index of the Tehran Stock 
Exchange (TSE), climbed 10,360 points on 
Tuesday, IRNA reported.
As reported, the index closed at 1.514 million 
points.
About 8.950 billion securities worth 80.322 
trillion rials (about $289.8 million) were trad-
ed at the TSE on the mentioned day.

The first market’s index gained 7,436 points, 
and the second market’s index climbed 
21,338 points.
TSE is on the four Iranian stock exchanges, 
the other three ones are Iran Mercantile Ex-
change (IME), Iran Energy Exchange (IREN-
EX), and Iran’s over-the-counter (OTC) mar-
ket, known as Iran Fara Bourse (IFB).

Iran’s trade with Caspian Sea littoral states rises 10%
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 یلـدا توکلـی  نماینـده مـردم 
اصفهـان در مجلس گفـت: نامه ای 
بـه رئیـس دسـتگاه قضایی نوشـته 
و از آیـت اهلل اژه ای دربـاره عملکـرد 
دسـتگاه قضایـی بـرای باالدسـت 
زاینـده رود اسـتمداد کمـک کـرده و 
خواسـته بـا تمام قـوا کمـک کنند تا 

زاینـده رود احیـا شـود.
مهـدی طغیانـی در نشسـتی بـا 
موضـوع ارائـه راه حل هایـی بـرای 
جریـان دایمـی زاینـده رود کـه در 
مجتمع فرهنگـی آموزشـی اقتصاد 
اصفهـان برگـزار شـد، بـا تأکیـد بر 
پیچیده تر شدن مسـائل و مشکالت 
پیرامون زاینـده رود، اظهار کرد: طبق 
تابلـوی منابـع و مصارف که نشـان 
دهنده منابع تأمیـن آب رودخانه و بار 
مصرفی آن می شـود، زاینـده رود در 
وضعیت عـادی و بدون خشکسـالی 
یـک میلیـارد مکعـب کسـری آب 
دارد و ایـن یعنـی مصارفـی تعریـف 
شـده کـه منابـع آن وجـود نـدارد و 
باید مصـرف و برداشـت آب از منابع 

زاینـده رود برداشـته شـود.
وی ادامـه داد: نامـه ای بـه رئیـس 
دستگاه قضایی نوشته ام و از آیت اهلل 
اژه ای دربـاره عملکـرد دسـتگاه 
قضایی بـرای باالدسـت زاینـده رود 
اسـتمداد کمک کـرده ام و خواسـته 
با تمام قوا کمـک کنند تـا زاینده رود 
احیـا شـود و نگذاریـم ایـن مسـئله 

پیچیده تـر شـود.
محمـد درویـش، کنشـگر محیـط 
زیسـت نیز در این نشسـت بـا تأکید 

بر اینکه نبایـد اجازه دهیـم جریانات 
ناپایدار کننده در اصفهان گسـترش 
یابد، از مسـائلی که موجـب افزایش 
جریانـات ناپایدارکننـده در حوضـه 
آبـی رودخانـه می شـود و از عـدم 
تخصیص حقـوق زیسـت محیطی 
حریـم زاینـده رود بـه ویـژه تـاالب 

گاوخونـی انتقـاد کرد.
وی افزود: جـاری نبـودن زاینده رود، 
روند افت سـطح آب هـای زیرزمینی 
را افزایـش داده و باعـث گسـترده تر 
شـدن فرونشسـت ها و مهاجـرت از 
اسـتان خواهـد شـد، بنابرایـن بایـد 
در هـر شـرایطی حق آبـه تـاالب 
گاوخونـی را در اولویت بعد از شـرب 
قـرار دهیـم و ایـن بـه معنـای تقدم 
آنهـا بر حـوزه صنعـت و کشـاورزی 

اسـت.
و  کارآفریـن  صرامـی،  مسـعود 
بنیان گـذار سـیتی سـنتر اصفهـان 
بـا اشـاره بـه اینکـه حکومت هـا 
حافـظ  و  مجـری  قانون گـذار، 
آن قوانیـن هسـتند، اظهـار کـرد: 
کارآفرینـان بایـد بـرای نیازهـای 
جامعه اندیشـیده و با کمـک و اتحاد 
همگانـی، هـر کار غیرممکـن را 

کننـد. ممکـن 
وی بـا اشـاره بـه دغدغـه اش 
و خشـکی  آب  مسـئله  دربـاره 
زاینـده رود از نحـوه مواجهـه خـود 
بـا مسـئله کمبـود آب و تأثیـرش 
باتـری،  برنـا  پروژه هـای  بـر 
سیتی سـنتر، فدک مال و شـهرک 
سـالمت، بـرای مصـرف کمتـر و 

بهینه آب پیشـنهاد داد: نخست راه 
اندازی پـروژه تصفیه خانه آب های 
خاکسـتری و تبدیـل آن بـه آب 
سـفید و قابـل اسـتفاده، دوم ایجاد 
مخـازن جمـع آوری آب بـاران در 
پروژه هـای بهره بـرداری شـده بـه 
منظـور تأمیـن آب بـرای مصارف 
شستشـو، آبیـاری فضـای سـبز و 
انتقـال آب بـه کارخانه برنـا باتری 
برای اسـتفاده در صنایع مـورد نیاز 
کـه تأثیـر به سـزایی در مدیریـت 

بهینـه منابـع آبـی دارد.
صرامـی همچنیـن بـه تجربیـات 
خـود در ابرپروژه هـای انجـام شـده 
یـا در حـال انجـام در اصفهـان 
به عنـوان دغدغـه ای اجتماعـی، 
اقتصادی و محیط زیسـتی اشـاره و 

ابـراز امیـدواری کـرد تـا بتـوان این 
تجربیـات را در سـطحی کالن اجرا 

کـرد.
مجتمـع  مدیـر  رحیمـی،  آرش 
ایـن  نیـز در  اقتصـاد  آموزشـی 
نشسـت، اظهار کرد: تکرار جلسـات 
تخصصی با حضـور اندیشـمندان و 
کارآفرینـان و قانون گـذاران بتوانـد 
گـره ای از وضـع موجـود بکاهـد.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه هـر راه حل 
بلندمدتـی نیـاز بـه اعتمـاد عمومی 
دارد، گفت: زمانی برداشت باالدست 
و پاییـن دسـت زاینـده رود بـه نفـع 
حق آبـه محیـط زیسـت متوقـف 
می شـود کـه هـم دولـت بتوانـد 
راه حل هـای منطقـی و باورپذیـر 
اقتصـادی ارائـه دهـد و هـم مـردم 

بتواننـد خیـر عمومـی را بـر نفـع 
شـخصی ترجیـح دهنـد.

وی تـالش مدرسـه اقتصـاد بـرای 
بـه  سیسـتمی  تفکـر  آمـوزش 
نوجوانـان را راه حلـی بلندمدت برای 
موضوعـات کالن ملـی دانسـت.

در پایان این نشست مسعود صرامی 
از رونـد احداث بیمارسـتان شـهرک 
سـالمت کـه می تواند در جذب سـه 
میلیارد دالر توریسـم سالمت نحوه 
درآمدهای پایـدار در شـهر اصفهان 
را دگرگـون کنـد و همچنیـن آرش 
رحیمـی از اقدامات انجام شـده برای 
احداث نخسـتین شـهر آمـوزش در 
خاورمیانـه کـه اصفهـان را به قطب 
آموزش منطقـه تبدیل خواهـد کرد، 

گزارشـی ارائـه دادند.
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رئیس پلیس فتـا اسـتان اصفهان از شناسـایی و دسـتگیری باند سـه نفره 
کالهبـرداری بـا ترفنـد سـرمایه گذاری در حـوزه ارز دیجیتـال خبـر داد. 
سـرهنگ سـیدمصطفی مرتضوی در گفت وگـو با خبرنـگار ایمنـا، اظهار 
کـرد: بـا ارائـه مرجوعه قضائـی توسـط شـهروند اصفهانـی به پلیـس فتا 
با موضـوع کالهبـرداری در حـوزه رمـز ارز، رسـیدگی به ایـن موضوع در 
دسـتور کار کارشناسـان پلیـس فتـا قـرار گرفت. بـا بررسـی های صورت 
گرفته مشـخص شـد، بـه دنبـال رؤیـت آگهی توسـط شـاکی در سـایت 

دیـوار و سـرمایه گذاری درحـوزه رمـزارزازوی مبلـغ ۳۰۰ میلیـون ریـال 
کالهبـرداری شـده اسـت. وی افـزود: با رصـد و پایـش فضـای مجازی 
توسـط کارشناسـان پلیـس فتا، مشـخص شـد عـالوه بـر کالهبـرداری 
از قربانـی ایـن پرونـده، مـوارد دیگـری ماننـد تبلیغـات کسـب درآمـد و 
سـرمایه گذاری رمـز ارزهـا در سـایت های واسـطه گر اینترنتـی نظیـر 
دیـوار در جریـان اسـت. کارشناسـان پلیس فتا بـا انجـام اقدامـات فنی و 
تخصصی پس از کسـب دسـتور مقام قضائی در یک عملیات پلیسـی سـه 
متهـم را دسـتگیر کرده و بـه پلیـس فتا منتقـل کردنـد. رئیس پلیـس فتا 
اسـتان اصفهان تصریح کـرد: مجرمان سـایبری بـا سوءاسـتفاده از پایین 
بـودن آگاهی کاربـران از رمز ارزهـا و نبـود قوانین و مقـررات در خصوص 
سـاماندهی این نوع ارزهـای دیجیتـال در کشـور، ضمن ایجـاد صفحات 
متعـدد در شـبکه های اجتماعی بـا وعـده اهـدای ارز دیجیتال و تشـویق 
جوینـدگان کار جهـت ثبت نـام در صرافـی آنالیـن ارز دیجیتال اقـدام به 
دریافت حسـاب کاربـری کاربران کـرده و بـا پرداخت سـودهای کاذب و 

موقـت از قربانیـان کالهبـرداری می کننـد.
وی گفت: بـا توجه به شـیب تند وقـوع پرونده های کالهبـرداری در حوزه 
رمـز ارزهـا، توصیـه می شـود پیـش از ورود به هـر حـوزه ای به ویـژه رمز 

ارزها، با اصـول و قوانیـن و همچنین مخاطرات آن آشـنا شـوند.

 مریم محسنی  اتاق بازرگانی اصفهان میزبان هیات سرمایه گذاری 
کنیا به سرپرستی سفیر جمهوری اسالمی ایران در نایروبی بود. سفیر 
ایران در نایروبی در نشستی که به منظور بررسی فرصت های تجاری 
و سرمایه گذاری در زمینه ساختمان و مصالح ساختمانی با فعاالن 
اقتصادی عضو اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد به ارائه توضیحاتی 

در خصوص نمایشگاه دایمی محصوالت ایرانی در کنیا پرداخت.
در این نشست که با حضور جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان 
برگزار شد، جعفربرمکی با بیان اینکه از سال 1۳98 سفارت ایران 
در صدد ایجاد فضایی برای ارائه محصوالت ایرانی در نایروبی بود، 
هدف از راه اندازی این فضا را توسعه روابط تجاری با کنیا، ارزآوری 
برای کشور، استمرار چرخه تولید در ایران، تأمین نیازهای بازارکنیا با 
محصوالت باکیفیت و قیمت رقابتی ایرانی و تأمین نیازهای بازار شرق 

آفریقا و در گام بعدی دیگر کشورهای آفریقایی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: شرق آفریقا متشکل از 6 کشوربوده که از آوریل 
2۰2۰ کنگو نیز به آنها اضافه شده و جمعیتی بالغ بر 45۰ میلیون نفر را 

در خود جای داده است.
برمکی افزود: اکثر این کشورها واردکننده هستند ولی توجه به این 
نکته ضروری است که تجارت جاده ای دو طرفه بوده و و برای داشتن 
فعالیت تجاری مستمر، حوزه صادرات و واردات هر دو باید مورد توجه 

قرار گیرد.
 سفیر ایران در نایروبی با بیان اینکه نمایشگاه دایمی ایران در کنیا کلیه 

تولیدات قابل صادرات کشورمان در نایروبی، شرق آفریقا و تمامی 
کشورهایی که امکان دسترسی به آنها وجود دارد را پوشش خواهد 
داد افزود: مصالح و محصوالت ساختمانی در اولویت قرار گرفت و در 
مراحل بعدی ماشین آالت کشاورزی، محصوالت پتروشیمی، البسه 

و... را نیز پوشش خواهیم داد.
برمکی در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص فرایند همکاری 
با این نمایشگاه گفت: نمایشگاه مذکور در شهرک تیلیسی واقع 
در حاشیه شهر نایروبی واقع شده و 54۰۰ متر سوله برای نمایش 
محصوالت ایرانی تخصیص داده شده است. ضمن اینکه پلتفرمی 
دیجیتال نیز برای توزیع محصوالت میان خرده فروشان در نظرگرفته 

شده.
وی سیاست جدید دولت کنیا مبنی بر ایجاد مسکن مقرون به صرفه 
را فرصتی برای شرکت ها و تولیدکنندگان مصالح و ادوات ساختمانی 
ایرانی دانست و تاکید کرد: محصوالت ایرانی از لحاظ کیفیت، قیمت 
و تنوع با محصوالت چینی که این کشور از آن استفاده کرده قابل 

رقابت است.
برمکی در ادامه تاکید کرد زمینه برای حضور ایرانی ها در آفریقا فراهم 
است و عدم شناخت واقعی از آفریقا مهم ترین مانع گسترش روابط 
ایران با این کشور بوده که با سفر به این کشور می توانید از نزدیک با 

ظرفیت های موجود در آن آشنا شوید.
وی راه اندازی خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا، نمایشگاه دایمی 
ایران در کنیا، ایجاد فضایی برای احداث شهرک صنعتی در این کشور، 

ایجاد ساز و کار نقل و انتقاالت مالی مقیاس کوچک و اخد مجوز پرواز 
مستقیم به کنیا را از جمله اقدامات برای تسهیل مراودات ایران و کنیا 

معرفی کرد.
در ادامه احمدپزنده رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق 
بازرگانی اصفهان کنیا را کشوری زیبا با مردمی مهربان و مهمان نواز 
معرفی و تصریح کرد: آفریقا کشوری بکر و دارای فرصت و ظرفیت 

خوبی برای همکاری ایران با این کشور است.
وی با اشاره به تولید 7۰ درصد فوالد ایران در اصفهان و پتانسیل 
همکاری با کنیا در این زمینه، وجود اطالعات جامع در مورد میزان 
نیاز این کشور، امتیازات در نظرگرفته شده برای سرمایه گذاران و 
نحوه تبادل ارز را بسیار حائز اهمیت دانست. عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه از امکان ارائه تخفیفات ویژه به فعاالن 
اقتصادی کنیا برای حمل دریایی محصوالت خبر داد و گفت: اتاق 
بازرگانی اصفهان تخفیفات و امتیازات ویژه ای از شرکت کشتیرانی 
هندی اخذ کرده که می توان از این فرصت برای مراوده دریایی با آفریقا 
استفاده کرد. همچنین فرشته امینی، نایب رئیس کمیسیون تجارت نیز 
ضمن خوشامدگویی به سفیر و هیات همراه ابراز امیدواری کرد این سفر 
منجر به توسعه مبادالت اصفهان و کنیا شود. مدیرواحد بازاریابی و امور 
بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان نیز به تشریح ظرفیت های اقتصادی 
اصفهان پرداخت. در ادامه فعاالن اقتصادی حوزه های سنگ، مشتقات 
پی وی سی، لوله، اتصاالت، فوالد وشمش فوالدی با هیات تجاری 

کنیایی به صورت B2B به گفت وگو پرداختند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان خبر داد:

دستگیری باند کالهبرداری ۳۰ میلیون تومانی ارز دیجیتال

نشست اقتصادی ایران و کنیا دراتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:

اصفهان میزبان نشست بررسی فرصت های تجاری وسرمایه گذاری

در نشست ارائه راه حل هایی برای جریان دایمی زاینده رود پیشنهاد شد؛

راه اندازی پروژه تصفیه و تبدیل آب های خاکستری به سفید

وی با اشـاره بـه اینکه مـردم نظـارت و گرانفروشـی ها را گـزارش کنند، 
اظهـار داشـت: ضعف هـای نظارتـی وجـود دارد کـه امیـد مـی رود بـا 

هوشـمند کـردن سـامانه ها، مشـکل ها رفـع شـود.
معـاون اسـتانداری اصفهان تعـداد واحدهای صنفـی این اسـتان را 25۰ 
هزار واحـد بیـان و اضافـه کـرد: نزدیک بـه 1۰۰ واحـد درگیـر موضوع 

یارانه هـا هسـتند.
وی با تاکید بـر حمایت از تولیدکننـدگان ادامـه داد: تولیدکنندگان همان 

مردم هسـتند و باید از آنان حمایت و پشـتیبانی شـود.
نقـش تاکیـد کـرد: صنف هـا و اتحادیه هـا بایـد بیشـتر همـکاری کنند 
تا بتـوان بـا وحـدت، وفـاق و همدلی بـر مشـکالت پیـروز شـد و از پیچ 

تاریخـی اقتصـادی کشـور عبـور کرد.
وی خاطرنشـان کـرد: تولیـد مـواد پروتیینـی در کشـور بـه طـور کامل 
خصوصی اسـت و دولت باید در زمینه تسـهیالت تولیدکننـدگان را یاری 

کند و مـردم نیـز با بخـش خصوصـی همـکاری کنند.
معـاون امـور هماهنگـی اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان بـا قدردانی از 
رییـس جمهـور بـرای اجـرای بزرگترین طـرح اقتصـادی کشـور گفت: 
به اعتقاد کارشناسـان اقتصـادی طرح جراحـی اقتصادی کشـور، در بلند 

مدت کاهش تـورم را بـه دنبـال دارد.
وی با بیـان اینکه 6۰ درصـد گندم ایران، وارداتی اسـت، افـزود: مصرف 
گندم کشـور در سـال گذشـته 12 میلیون تـن بود کـه نزدیک بـه هفت 

میلیون تـن آن وارداتی اسـت.
نقـش اظهـار داشـت: بـه پیشـنهاد کارشناسـان اقتصـادی بـا وضعیت 
موجود غالت در کشـور، اگـر دولت شـرایط را ادامه می داد، شـبه قحطی 

در کشـور ایجاد می شـد.
وی موضـوع گنـدم را جـدی دانسـت امـا در عیـن حـال گفـت: بیش از 
چهـاره مـاه گندم مـورد نیـاز اسـتان اصفهـان در سـیلوها موجود اسـت 
و مشـکلی بـرای ذخایر وجـود ندارد اما کشـوری کـه زمانـی خودکفایی 
گنـدم را جشـن گرفتـه اسـت امـروز بـه دلیـل خشکسـالی و کشـت 

جایگزیـن، وارد کننـده گنـدم اسـت.
معاون امـور هماهنگی اقتصـادی اسـتانداری اصفهان با اشـاره به اینکه 
مشـکالت اسـتان احصا شـده اسـت، یادآور شـد: بیـش از 1۰۰ مشـکل 
این اسـتان به رییس جمهور، معـاون اول و وزیر جهاد کشـاورزی اطالع 

داده شـده است.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان با 
تاکید بر هدفمند کردن نظارت ها، گفت: اکنون نزدیک 
به یک هزار نفر در این استان با همکاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بر صنف ها نظارت 
می کنند. امیررضا نقش در همایش توجیهی امنیت 
اقتصادی و فضای سایبری در کاشان افزود: تیم های 
نظارتی استان اصفهان در چند ماه گذشته ۱۰ برابر 

افزایش یافته است.

معاون استانداری اصفهان:

 یک هزار نفر در اصفهان
بر اصناف نظارت می کنند

خبر ویژه  مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح 
فـروش نـان بـا کارتخـوان هوشـمند 
در اسـتان گفـت: ایـن طـرح بـا نصب 
۳ هـزار و 2۰۰ دسـتگاه کارتخـوان در 
خبازی ها در حـال اجراسـت که تالش 
داریم سـایر واحدها هم به این سـامانه 

مجهـز شـوند.
محسـن ضیایـی بـا اشـاره بـه طـرح 
مدیریت هوشـمند یارانه آرد در اسـتان 
اصفهـان افـزود: ایـن طـرح از حـدود 
یک ماه گذشـته در این اسـتان در حال 
اجراسـت و از مجموع چهار هزار و 4۰۰ 
نانوایی اسـتان تاکنون حدود سـه هزار 
و 2۰۰ نانوایـی بـه دسـتگاه کارتخوان 
مخصوص طـرح هدفمند کـردن یارانه 
نان مجهـز شـدند و مابقی تا پایـان ماه 

جـاری عملیاتـی می شـود.
وی ادامـه داد: بـا اجـرای ایـن طـرح 
هیـچ تغییـری در تقاضـای مـردم و 
همچنیـن قیمت نـان ایجاد نمی شـود 
و قیمـت نان و مقـدار خرید نان توسـط 
مـردم هیـچ تغییـری پیـدا نمی کنـد و 
محدودیتی در ایـن زمینه وجـود ندارد.

مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی 
اصفهـان اظهـار داشـت: شـفافیت و 
نـگاه جامع بـه وضعیت آرد و نـان یکی 

از مزایـای ایـن طـرح خواهـد بـود.
وی اضافـه کـرد: بـا اجـرای طـرح 
نـه نـان عـالوه بـر  هدفمنـدی یارا
جلوگیـری از سـوء اسـتفاده از یارانـه 
نـان، کیفیـت تولیـد ایـن قـوت غالب 
سـفره های مـردم هـم افزایـش پیـدا 

خواهـد کـرد.
ضیایـی افـزود: یکـی از رویکردهـا و 
اهـداف مهـم در اجـرای فـروش نـان 
بـا کارتخـوان هوشـمند، جلوگیـری 
از عرضـه خـارج از شـبکه آرد و نـان و 
پیشـگیری از قاچـاق ایـن محصـول 

سـت. ا
طـرح  ایـن  در  کـرد:  تاکیـد  وی 
محدودیـت خاصـی بـرای خریـد نـان 
برای افـراد وجـود نداشـته و قیمت این 

محصـول افزایشـی نـدارد.
ضیایی یادآور شـد: سـرانه باال و به روز 
آموزشـی نانوایـان اصفهـان و فرهنگ 
درسـت و باالی مردم آن موجب شـده 
اسـت که این اسـتان کمتریـن دور ریز 
نـان در کشـور را بـه خـود اختصـاص 

دهـد.
مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانـی 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس 
برآوردهـا دور ریـز نـان در اصفهـان 
کمتـر از پنـج درصد اسـت اما ایـن آمار 
در برخـی از اسـتان ها تـا ۳۰ درصد هم 
می رسـد افـزود: آرد و نـان اصفهان در 
کشـور سـرآمد اسـت که 9۰ درصد این 
افتخـار مربـوط بـه مـردم، نانوایـان و 
دسـتگاه های متولـی در ایـن زمینـه 
اسـت و 1۰ درصـد بـر عهـده سـازمان 
غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـت. حدود 
پنـج هـزار نانوایـی در اسـتان اصفهان 

فعـال اسـت.

 نصب بیش از سه هزار
دستگاه کارتخوان هوشمند 

در نانوایی های شهر

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان 
خبر داد:

 خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیر امـور باغبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اصفهـان اعالم کرد: سـاالنه 
پنج میلیون اصله نهال اسـتاندارد و اصالح شـده درختان مثمر در این اسـتان 

تولید می شـود.
احمدرضـا رییـس زاده افـزود: این تعـداد نهال زیر نظر موسسـه ثبـت گواهی 
بـذر و نهـال و سـازمان جهـاد کشـاورزی در نهالسـتان های مجـاز اصفهان 

تولیـد می شـود.
وی اضافه کرد: 25 نهالسـتان درختـان مثر فعال در اسـتان وجـود دارد که در 
زمینـه تولید انـواع نهال، پیونـدک مورد نیـاز از باغ مـادری فعالیـت می کنند.

مدیر امـور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اصفهـان اضافه کرد: انـواع آلو، 
گیالس، زردآلو، هلو و شـلیل، ارقام مختلف بادام، گالبی، سـیب، انار و پسـته 

بیشترین سـهم نهال های کشـت شده در اسـتان را تشـکیل می دهد.
رییس زاده خاطرنشـان کـرد: این نهال ها با آب و هوای اسـتان چـه در مناطق 
گرم و چه سردسـیر مطابقـت دارد و بخش قابل توجهی از محصوالت اسـتان 

را به خود اختصاص داده اسـت.
وی با اشـاره به اینکـه هر یـک از نهال های تولیـدی در نهالسـتان های مجاز 
اسـتان اصفهـان دارای شناسـه اسـت تصریـح کـرد: این شناسـه بـه نوعی 

سـالمت و مناسـب بودن نهال مـورد نظـر را نشـان می دهد تـا خریـداران و 
باغـداران بـا اعتماد بیشـتر بـرای خریـد آنها اقـدام کنند.

مدیر امور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اصفهان اظهارداشت: این استان 
رتبه نخسـت تولید نهال در کشـور را داراسـت و بخشـی از آنها به کشورهای 

همسـایه و همچنین دیگر اسـتان ها صادر می شـود.
مجمـوع اراضـی باغـی اصفهـان حـدود 8۰ هـزار هکتـار اسـت و مجمـوع 
تولیـدات باغـی و گلخانـه ای در شـرایط عادی حـدود 8۰۰ هـزار ُتن بـرآورد 

. می شـود

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان اعالم کرد:

تولید پنج میلیون 
اصله نهال درختان 

 مثمر ساالنه
در اصفهان

 تجدید مناقصه پروژه پیاده رو سازی، اجرای جدول و آسفالت
شهرداری سمیرم در نظر دارد فراخوان اجرای پیاده روسازی، اجرای جدول و آسفالت به شماره 20010941880000011 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 
برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/4/9
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/4/22

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/5/4
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/5/6

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 1/500/000/000 به صورت ضمانت نامه بانکی
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 03153665801 شهرستان سمیرم، خیابان آبشار، بلوار سالمت

محمد امین علیخانی -  شهردار سمیرم شناسه: 1344724

نوبت اول

031 - 32274793 |  32274792             021 - 88016649 | 88356308

agahinaslefarda.ir سایت ثبت آگهی مفقودی



جهـــــــان

Isfahan News

 حسین محزونیه  دانســتن تاثیرات منفی و مثبت 
تکنولوژی مدرن بر جامعه بسیار مهم است؛ چرا چون 

همه ما در همه ابعاد زندگی با آن درگیر هستیم.
• تکنولـوژی باعـث کـم شـدن عالقـه 

جوانـان بـه مطالعـه می شـود
دانش آمـوزان و دانش جویـان بایـد بـرای درس 
خوانـدن و رسـیدن بـه اهداف شـان انگیـزه داشـته 
باشـند. امـا بـه دلیـل اسـتفاده زیـاد و اعتیـاد بـه 
تکنولـوژی امروزه، عالقـه خود را به مطالعه از دسـت 
می دهنـد، و همیشـه بـه جـای وقـت بـرای مطالعـه 
و درس خوانـدن بیشـتر از کامپیوتـر، تلفـن همـراه، 
تبلـت، پلـی استیشـن و غیـره اسـتفاده می کننـد. و 
دیگـر دسـت از جـاه طلبـی و اهدافـی کـه بایـد بـه 
آنهـا برسـند برداشـته و دلسـرد می شـوند. معمـواًل 
اکثـر دانـش آمـوزان تحـت تأثیر ایـن موضـوع قرار 
می گیرند. از دیگر اثـرات منفی تکنولـوژی بر جوانان 
تلف کردن  می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
وقت گرانبهای جوانـان، پرت کردن حـواس از درس 
خوانـدن و داشـتن اهـداف آینده سـاز، از دسـت دادن 

خالقیـت و و ....
• باعـث ایجاد مشـکالت زیسـت محیطی 

می شـود
تکنولـوژی مدرن محیط اطـراف ما را نیـز تحت تأثیر 
قـرار می دهـد. هر نـوع آلودگـی در محیط اطـراف ما 
بـرای انسـان و سـایر موجـودات زنـده مضـر اسـت. 
آلودگی هـای زیسـت محیطـی ناشـی از تکنولـوژی 

مدرن عبارتنـد از:
آلودگی هـوا ناشـی از تکنولـوژی مـدرن: کارخانه ها 
و وسـایل نقلیـه، گازهـای خطرنـاک زیـادی تولیـد 
می کننـد و باعث آلوده شـدن هـوای محیـط و ایجاد 
بیماری هـای زیـادی )مانند آسـم( درانسـان وسـایر 
موجـودات زنـده می شـوند. بسـیاری از نسـان ها و 
دیگـر موجـودات زنـده بـه دلیـل آلودگـی هـوا دچار 

مشـکالت تنفسـی هسـتند.
آلودگـی صوتـی: برخـی از وسـایل باعـث ایجـاد 
آلودگی هـای صوتـی می شـوند، از جملـه ماشـین 

آالت سـنگین، کارخانه ها، وسـایل نقلیه، هواپیماها و 
غیـره، کـه بـرای موجـودات زنـده مضـر اسـت.

آلودگـی آب: کارخانه هـا و آسـیاب های مختلـف، 
زباله هـای شـیمیایی تولیـد می کننـد کـه ایـن 
زباله هـای وارد جربـان آب رودخانـه شـده و بـرای 
موجـودات زنـده بسـیار خطرنـاک هسـتند، چـرا که 
باعـث ایجـاد بیماری هـای جـدی و در نهایـت مرگ 

موجـودات زنـده می شـوند.
باعـث کاهش خالقیت می شـود: یکـی از اصلی ترین 
معایب تکنولـوژی مدرن و پیشـرفته کاهش خالقیت 

ست. ا
باعث ایجاد مشـکالت سالمتی می شـود: تکنولوژی 
سـالمت مـا را نیـز تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. افراد 
زیـادی بـه دلیـل اسـتفاده زیـاد از تکنولـوژی دچـار 
مشـکالت سـالمتی هسـتند. امـروزه اکثـر افـراد از 
تلفـن همـراه اسـتفاده می کننـد، کـه تأثیـر بـدی بر 
سـالمتی دارد. برخـی از اثـرات منفـی تکنولـوژی بر 
سـالمت انسـان عبارتنـد از: آسـیب بینایـی، آسـیب 
شـنوایی، افزایـش چاقـی، سـرطان مغز، مشـکالت 

آسـم، سـرطان پوسـت، افزایش چاقـی، و غیـره...
•تاثیـرات مثبت اسـتفاده از تکنولـوژی بر 

جوانـان جامعه
تکنولـوژی باعث کاهـش هزینه ها می شـود: کاهش 
هزینه یکـی از اهـداف اصلـی تکنولوژی مـدرن و به 
روز اسـت. تکنولوژی هروز بیشـتر باعث صرفه جویی 
در هزینه هـا می شـود. مثـاًل بـرای انجـام کاری کـه 
نیـاز بـه چندیـن کارگر می باشـد، می تـوان بـا هزینه 

کمتر ماشـین آالت صنعتـی را جایگزیـن کرد.
صرفه جویـی در وقـت: یکـی از مهم تریـن اهـداف 
تکنولـوژی مـدرن صرفـه جویـی در وقـت و زمـان 
اسـت. دسـتگاه ها، ماشـین ها یـا ابزارهای پیشـرفته 
زیـادی وجـود دارد کـه باعـث صرفه جویـی در زمان 
می شـوند. مثـاًل در گذشـته بـرای پیـدا کـردن یـک 
مسـیر و آدرس باید زمان زیادی را صـرف می کردید، 
ولـی امـروزه بـا وجـود برنامه هـای مسـیریابی دیگر 
ایـن مشـکل رفـع شـده و در وقـت نیـز صرفه جویی 

. می شـود
اسـتفاده از تکنولـوژی بـرای آمـوزش: تکنولـوژی 
نقـش بسـیار مهمـی در زمینـه آمـوزش ایفـا می کند 
و مزایـای زیـادی بـرای دانش آمـوزان و معلمـان 
دارد. تکنولـوژی باعـث سـهولت مطالعـه و تدریـس 
برای دانـش آمـوزان و معلمان شـده اسـت. وسـایل 
الکترونیکـی، ابزارهـا و نـرم افزارهای زیـادی وجود 
دارد کـه بـه دانـش آمـوزان کمـک زیـادی بـرای 

آموختـن می کننـد.
تکنولوژی مورد اسـتفاده برای سـرگرمی: تکنولوژی 
همچنین باعث سـرگرمی می شـود. برخی از وسـایل 
سـرگرمی عبارتند از: بازی های ویدیویـی، کامپیوتر، 

تلفن همـراه، دسـتگاه های VR و غیره.
اسـتفاده از تکنولـوژی بـرای برقـراری ارتبـاط: 
تکنولـوژی در دنیـای امـروز ارتباطات را بـرای مردم 
بسـیار آسـان کـرده اسـت. بـرای مثـال می تـوان به 
تلفـن همـراه اشـاره کـرد. از طریـق تلفـن همـراه، 
می توانیـد بـه راحتی و بـا هزینه کمتـر با افـراد دیگر، 
دوسـتان و اقوام در سراسـر جهان تمـاس بگیرید و با 
آنهـا ارتبـاط برقرار کنیـد. در گذشـته بـرای برقراری 
ارتبـاط افـراد از نامـه اسـتفاده می کردنـد. برقـراری 
ارتبـاط از طریـق نامه هـم زمان بر بـود و هم شـامل 

هزینـه بود.
امـا بـا پیشـرفت تکنولـوژی و اختـراع تلفـن و تلفن 

همـراه، افـراد در عـرض چنـد ثانیـه بـه راحتـی 
می تواننـد بـا هـم ارتبـاط برقـرار کننـد.

• نتیجه گیری
در ایـن مقاله در مـورد برخـی از اثرات مثبـت و منفی 
تکنولوژی صحبـت کردیم و امـا در آخر بایـد بگوییم 
کـه همه چیـز بسـتگی بـه نحـوه اسـتفاده افـراد از 
تکنولـوژی دارد. می تـوان از تکنولـوژی در راه خوب 
اسـتفاده کرد. امـا برخی ممکـن اسـت در راه منفی از 

آن اسـتفاده کنند.
WWW.adilblogger.com/advantages-
disadvantages-modern-technology-
youth-society/
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دبیرکل سازمان ملل همزمان با گردهمایی رهبران جهان در شهر لیسبون پرتغال 
گفت:  اقیانوس ها در وضعیت اضطراری قرار دارند.

 آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: جهان در بحبوحه وضعیت اضطراری 
اقیانوسها قرار دارد و به دولتها تاکید کرد برای حفظ سالمت اقیانوسها اقدامات 

بیشتری انجام دهند.
آنتونیو گوترش در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد اقیانوس 
که با حضور رهبران جهان و ســران دولتهای ۲۰ کشور جهان در پرتغال برگزار 
شد، گفت: متاسفانه، ما تصور می کردیم که اقیانوس ها همیشه هستند اما امروز با 

شرایطی روبرو هستیم که آن را وضعیت اضطراری اقیانوس می دانم. باید جریان 
را تغییر دهیم.

دبیرکل ســازمان ملل افزود: خودخواهی برخی کشورها مانع از تحقق تالش ها 
برای دستیابی به توافق بر سر معاهده ای شده که مدت ها در انتظار آن بودیم تا از 

اقیانوس های جهان محافظت شود.
در ماه مارس، کشورهای عضو ســازمان ملل به دلیل عدم توافق بر سر طرحی 
برای حفاظت از دریاهای آزاد در برابر بهره برداری بیش از حد مورد انتقاد محققان 
و فعاالن محیط زیست قرار گرفتند. از ۶۴ درصد دریاهای آزاد که فراتر از مرزهای 

ســرزمینی قرار دارند، در حال حاضر تنها ۱.۲ درصد حفاظت شده اند. بر اساس 
گزارش وضعیت آب و هوای جهانی سازمان جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۱، 
افزایش سطح آب دریاها، گرم شدن اقیانوس ها، اسیدی شدن اقیانوس ها و انباشت 

گازهای گلخانه ای در سال گذشته به باالترین سطح خود رسیده است.
به گزارش روزنامه گاردین، گوترش تاکید کرد: کشورهایی که در مناطق کم ارتفاع 
قرار دارند و شهرهای ساحلی با خطر وقوع سیل مواجه هستند، در حالیکه آلودگی، 
موجب از بین رفتن مناطق ساحلی می شــود و صید بی رویه نیز به ذخایر ماهی 

آسیب می زند.

وضعیت برای 
اقیانوس ها 
اضطراری است

هشدار دبیرکل سازمان ملل 
همزمان با گردهمایی رهبران 
جهان:

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

گفت و گو با معاون امور زنان ریاست جمهوری 
با موضوع عدم اجرای احکام مرتبط با 
توانمندسازی زنان سرپرست خانواده:

توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار در برنامه 

ششم توسعه اجرا نشد
زهرا وفایی  معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری، با انتقاد از عدم اجرای احکام مرتبط با 
حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که در 
برنامه ششم توسعه لحاظ شده بود به نحوه درج 
احکام این بخش در برنامه هفتم توسعه پرداخت.

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در مورد نحوه 
توجه به حوزه توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار در برنامه هفتم توسعه، گفت: ما احکام آن 
را پیش بینی کرده ایم چرا که احکام این بخش در 
برنامه ششم توسعه اجرا نشد بنابراین این احکام 
را در برنامه هفتم توسعه به طور کامل و وسیع تر 

لحاظ کردیم.
وی تصریح کرد: توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار در برنامه ششم توسعه اجرا نشد و حتی 
برنامه جامع آن نیز مصوب نشد و چون خیلی 
ناقص بود در این دولت کارشناسان ماه ها وقت 
گذاشتند و در نهایت برنامه جامعی در ۴ محور 
از جمله مشاوره و مددکاری، آموزش، اشتغال 
و حمایت های رفاهی و ۱۴ گام تنظیم شد و 
امیدواریم این برنامه جامع به سرعت تصویب 
شود تا در برنامه هفتم توسعه بتوانیم آن را به طور 

وسیع در تمام استان ها اجرا کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
دولت، اظهار کرد: با توجه به اینکه ۶ ماه زمان 
برای تدوین این برنامه جامع نیاز است چرا که 
باید کارهای پژوهشی و آماری در این رابطه انجام 
شود و برای اقدامات عملیاتی آن برنامه ریزی 
شود، به این نتیجه رسیدیم اگر بخواهیم 
منتظر طی این مراحل باشیم کما اینکه باید در 
هیات دولت هم تصویب شود و بررسی آن 
در کمیسیون ها به مدت ۶ ماه و در مجلس به 
مدت یکسال طول می کشد و در نهایت به همان 
سرنوشت برنامه ششم توسعه دچار خواهد شد 
بنابراین به صورت میانبر اقداماتی را در این 
حوزه انجام دادیم تا وقتی که قانون تصویب شود 

بتوانیم نقایص موجود را برطرف کنیم.

سیاه و سفید دو روی سکه تکنولوژی
مزایا و معایب زندگی مدرن برای جامعه؛



صنایـع فـوالدی صنایـع آب بـری هسـتند کـه اگـر به 
فناوری هـای نویـن مجهـز نشـوند هـم آب زیـادی را 
مصرف می کننـد و هـم گازهـای آالینده منتشـر شـده 
از این صنایـع باعـث آلودگی هـوا و گرم شـدن محیط و 
تغییر اقلیم منطقه خواهد شـد؛ فوالد مبارکـه اصفهان با 
ایجـاد تصفیه خانه پیشـرفته تـاش کرده وابسـتگی به 
آب خـام را کاهـش دهـد و هـم بـرای تولید فوالد سـبز 

برنامه ریـزی کنـد.
 صنایعـی کـه در نزدیکـی شـهرها راه انـدازی شـده اند 
مشـکات متعـدد زیسـت محیطـی و اقلیمـی را بـرای 
مردم و بـوم آن منطقـه ایجـاد می کنند؛ به همیـن دلیل 
اسـتانداردهای بومـی، ملـی و بین المللـی زیـادی برای 
در امـان مانـدن محیـط زیسـت از آسـیب صنایـع وضع 

شـده اسـت.
صنایـع فـوالدی عمومـاً بـا انتشـار گازهـای آالینـده و 
ذرات معلـق آلـوده در هـوا و همچنین تولید پسـاب های 
آلوده ناشـی از فعالیـت صنعتی، هـم به زیسـت بوم یک 
منطقه آسـیب زده و هم اینکه در بلندمـدت اقلیم منطقه 
را تغییـر می دهنـد؛ بـه عنـوان مثـال صنایـع فـوالدی، 
صنایـع آب بری هسـتند که مصـرف ایـن مـاده در آن ها 
هم نیاز بـه منبع آبـی دارد و هم آب خروجی آن به شـکل 
پسـاب می شـود؛ از طرف دیگـر گازهای آالینده منتشـر 
شـده از این صنایـع نیز به هـم باعـث آلودگی هوا شـده 
و هم موجـب گرم شـدن محیـط و تغییـر اقلیـم منطقه 

خواهد شـد.
به همیـن دلیل رعایـت اسـتانداردهای زیسـت محیطی 
در شـرایطی که کشـور دچار مشـکات متعددی از قبیل 
خشکسالی و کاهش فضای سبز طبیعی و همچنین افت 
تعداد روزهـای پاک در طول سـال اسـت، بیـش از پیش 
اهمیت پیـدا می کند؛ یکـی از مهمترین صنایـع فوالدی 
کـه در حـال حاضـر یـک سـوم فـوالد ایـران را تأمیـن 
می کنـد، فـوالد مبارکـه اصفهان اسـت که همجـواری 
آن با شـهرهای مختلـف، نیاز بـه رعایت اسـتانداردهای 
محیط زیسـتی برای کار صنعتی در ایـن کارخانه را بیش 
از پیش نشـان می دهد؛ در این گزارش اسـاتید دانشگاه از 
اقدامات این شـرکت برای کاهش آالیندگـی و ضرورت 
توجه بـه فناوری هـا و ابزارهای نوین پیشـگیری از ایجاد 

ذرات آالینـده گفته اند.
• جمع آوری و تصفیه فاضالب اقدام مهم 

فوالد برای کاهش وابستگی به آب
مهرداد فرهادیان عضو هیأت علمی دانشـگاه و همچنین 
رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشـگاه اصفهان بیان 

کـرد: قوانیـن زیسـت محیطی زیـادی توسـط مجلـس 
شـورای اسـامی مصـوب و به سـازمان محیط زیسـت 
اباغ شـده که کلیـه صنایع ملزم بـه اجرای آن هسـتند؛ 
امـا سـؤال اصلـی این اسـت کـه چـه مقـدار صنایـع ما 

این هـا را رعایـت می کننـد.
وی ادامـه داد: بـه نظـر مـن صنایـع بـزرگ فـوالدی 
علی الخصوص در اسـتان اصفهان با توجه به مشـکات 
جدی که ما در حـوزه آب داریم باید اقدامـات عملی برای 
کاهش وابسـتگی به منابع آب های زیرزمینی و سـطحی 
انجام دهند کـه در این زمینـه در بین ۲ فوالدسـاز مطرح 
اصفهانی، فـوالد مبارکـه اقدامـات اولیه و عملـی خوبی 
انجـام داده و گام هـای اولیـه مؤثری برداشـته اسـت؛ اما 
دیگر فوالدسـاز اصفهانی دیر به فکر این موضـوع افتاده 

و باید اقدامـات را هرچه سـریع تر انجـام دهد.
فرهادیـان بـا اشـاره بـه توجه بـه حـوزه بازیافت پسـاب 
بـه عنـوان گام اول گفـت: یکـی از اقدامـات خـوب کـه 
فـوالد مبارکـه انجـام می دهـد این اسـت کـه فاضاب 
شـهرهای اطـراف را جمع آوری کـرده و تصفیـه می کند 
و با فناوری های غشـایی بـه اسـتانداردهای آب مصرفی 
می رسـاند و در فراینـد چرخـه مصـرف از آن اسـتفاده 
می کنـد؛ این یکـی از کارهـای مؤثری اسـت کـه فوالد 

مبارکـه در زمینـه فاضاب های شـهری بـه آن مبادرت 
کرده اسـت.

رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان تأکید 
کرد: این موضوع هم باعث افزایش سـامت شهروندان 
ساکن در این شـهرها می شـود و هم در حوزه بازیافت آب 
توانسته اسـت بخشـی از نیازهای صنعت را تأمین کند و 
کاهش وابسـتگی به رودخانه زاینده رود و سـفره آب های 

زیرزمینی را داشـته باشد.
وی به چالش زیسـت محیطی دیگر این صنایع هم اشاره 
و عنوان کرد: در بحث آلودگـی هوا به خصوص ذوب آهن 
باید اقدامات جدی بـرای کاهش آالینده هـای هوا انجام 
دهد و به نظر می رسـد با اسـتانداردهای زیسـت محیطی 
فاصله زیـادی دارد؛ از ایـن طرف فوالد هم بایـد اقدامات 

جدی برای کاهـش آالیندگی ها انجـام دهد.
فرهادیـان با تأکید بر ضـرورت توجه بیشـتر ذوب آهن به 
جلوگیری از انتشـار گازهای آالینده افـزود: فوالد مبارکه 
هم بایـد در این زمینـه اقـدام کند که البته شـنیده شـده 
در ایـن کارخانـه قـرار اسـت در قوس هـای الکتریکـی 
برای احیای سـنگ آهـن، از گاز هیدورژن اسـتفاده کنند 
کـه اکسـیژن موجـود سـنگ آهن را می گیـرد و تبدیـل 
بـه مولکـول آب می کند کـه عـوارض زیسـت محیطی 

کمتـری دارد.
• فوالد مبارکه سیستم های پیشگیری از 

آلودگی هوا را هم راه اندازی کند
نورالـه میرغفـاری، رئیـس دانشـکده منابـع طبیعـی 
دانشـگاه صنعتی اصفهـان اظهار کـرد: سـازمان محیط 
زیسـت اسـتانداردهایی برای تخلیه فاضاب و خروجی 
دودکش هـا و مدیریـت در صنایـع دارد و همـه صنایـع 
موظف بـه اجـرا و رعایـت آن ها هسـتند، صنایـع آهن و 
فـوالد هم جـزو صنایعی هسـتند کـه آالیندگـی زیادی 
در هوا از نظر انتشـار گازهـا و ذرات معلـق و در آب از نظر 

پسـاب های صنعتـی ایجـاد می کننـد.
وی افـزود: فـوالد مبارکـه در ایـن زمینـه بـرای کاهش 
آالینده هـای زیسـت محیطی فعالیت های زیـادی انجام 
داده اسـت؛ بـه نظـر مـن یکـی از بهترین سیسـتم های 
تصفیـه فاضـاب را دارد کـه هـم بـرای فاضاب هـای 
صنعتـی خـودش و هـم بـرای فاضاب هـای شـهری 
که به خاطـر محدودیت منابع آبـی، از شـهرهای اطراف 

خریـداری کـرده، جوابگو اسـت.
میرغفـاری توضیـح داد: در فوالد مبارکـه یک مجموعه 
کامل سیسـتم تصفیـه فیزیکـی و شـیمیایی پیشـرفته 
وجود دارد و در فیلترهای غبارگیـر آن ها هم بعضی از این 

سیسـتم های نصب شـده اسـت؛ بـا این حـال هنـوز جا 
برای بهبـود وجـود دارد.

رئیس دانشـکده منابع طبیعی دانشـگاه صنعتی اصفهان 
در پاسـخ به این سـؤال که چقدر فـوالد مبارکـه با حالت 
ایده آل فاصله دارد، ادامه داد: بخش سیسـتم های تصفیه 
فـوالد کامل اسـت، البته ممکن اسـت راندمان سیسـتم 
در بعضی از قسـمت ها دارای اشـکال باشـد؛ بـا این حال 

یک مجموعـه تصفیه خانه کامل محسـوب می شـود.
وی خاطرنشـان کرد: رویکردی کـه امـروزه در دنیا برای 
مباحـث زیسـت محیطی صنعـت وجـود دارد، جنبه های 
مختلف دارد؛ یک جنبه آن اسـتانداردهای خروجی است 
که بایـد رعایت شـود و همچنیـن اسـتانداردهای ملی و 
بین المللـی هـم بایـد بررسـی و پایش شـود؛ اما مسـأله 
این اسـت که هر صنعت می توانـد تکنولوژی هـای خود 
را بهبود ببخشـد که آلودگی کمتری تولیـد کنند یعنی به 
جای اینکـه آلودگی ایجـاد شـود و بعد بخواهنـد تصفیه 
کنند، به سـمت سیسـتم های پیشـگیرانه حرکت کنند.

غفـاری با بیـان اینکـه مجهز شـدن بـه تکنولوژی های 
پیشـگیرانه هنوز جای کار دارد، افزود: تولیـد پاک و تولید 
محصوالت سبز از جمله مواردی هسـتند که در دنیا روی 
آن ها بسیار تأکید شـده اسـت؛ مثًا در دنیا در زمینه تولید 
آهن و فـوالد به این سـمت حرکـت می کنند که انتشـار 
گازهای گلخانه ای و دی اکسـید کربن را به صفر برسانند 

و فناوری آن هم در دنیا در حال توسـعه اسـت.
رئیس دانشـکده منابع طبیعی دانشـگاه صنعتی اصفهان 
در ارتبـاط بـا خط مشـی زیسـت محیطی فـوالد مبارکه 
هم گفـت: آنچه اعام شـده آن اسـت که این فوالدسـاز 
می خواهـد به سـمت تولید فـوالد سـبز حرکت کنـد و از 
این فناوری هـا اسـتفاده کنـد و هم پای صنایـع فوالدی 
دنیا کـه به دنبـال انتشـار صفـر گاز کربـن هسـتند، گام 

بـردارد.
وی با اشـاره بـه تاش های زیاد فـوالد مبارکـه در زمینه 
کاهش وابسـتگی به آب خام بـه دلیـل محدودیت منابع 
آبـی تصریح کـرد: در بخـش مدیریت پسـماند هنـوز جا 
بـرای کار وجـود دارد؛ چون حجم زیـادی از سـر بارهای 
آهـن و فـوالد تولیـد می شـود کـه هنوز بـدون اسـتفاده 
مانده اسـت و میلیون هـا تن از ایـن مواد در خـود مجتمع 
نگهداری می شـود؛ این ها مواد با ارزشـی هستند که باید 
از آن ها اسـتفاده شـود؛ البتـه مطالعاتی هـم در این زمینه 
انجام شـده اسـت، ولی هنوز بـه مرحله اسـتفاده صنعتی 
نرسـیده اسـت و این معضلی اسـت که همه فوالدسازان 

ایرانی بـا آن مواجه هسـتند.
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آیین رونمایی از مجموعه ده جلدی آقای بهشتی )ره( سه شنبه اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

7 تیرماه ساعت 18 با حضور عاقمندان، مسئوالن و فرهیختگان 
در خانه فرهنگ شهید بهشتی برگزار شد. همزمان با هفتم تیرماه، 
سالروز شهادت آیت اله دکتر بهشتی و 7۲ تن از یاران او، آیین رونمایی 
از مجموعه ده جلدی آقای بهشتی )ره( به همت مرکز تخصصی 
انتشارات سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان و با همکاری 
خانه فرهنگ شهید بهشتی )ره( و اداره فرهنگی منطقه یک شهرداری 
اصفهان برگزار می شود. این مجموعه کتاب ده جلدی شامل عناوین 
ادب، اقتدار، اندیشه، بردباری، خلوص، سادگی، معنویت، عدالت، 
مدیریت و نظم آقای بهشتی است که در مجموع در حدود 480 صفحه 

از سوی انتشارات سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در 
اختیار عاقمندان قرار می گیرد.

گردآوری و تحقیق این مجموعه آثار برعهده حسین حمیدی بوده 
است. نویسنده در این مجموعه عاوه بر گردآوری اطاعات به بیان 
خاطراتی از شهید بهشتی از زبان برخی اعضای خانواده، نزدیکان و 
آشنایان پرداخته که از عکس های قدیمی بخش های مختلف زندگی 
شهید دکتر بهشتی نیز استفاده شده است. انتقال آموزه های معرفتی این 
شهید بزرگوار، آشنایی نسل جدید با ویژگی های شخصیتی و سیره این 
شخصیت تاریخی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر از جمله 

اهداف تهیه، تدوین و رونمایی از این مجموعه آثار است.

مجموعهدهجلدی»آقایبهشتی«رونماییمیشود

رییس پلیس آگاهی فرماندهی 
به  اصفهان  استان  انتظامی 
شهروندان توصیه کرد که با رعایت و 
بکارگیری توصیه های ایمنی پلیس، 
مانع ایجاد فرصت ارتکاب جرم برای 

بزهکاران شوند.
افزود:  سرهنگ حسین ترکیان 
باوجودآنکه گروه های گشت کمین و 
شکار پلیس آگاهی همواره به منظور 
برقراری امنیت مردم در سطح 
استان فعال است و از تمام ظرفیت 
و امکانات برای پیشگیری از وقوع 
جرائم استفاده می شود ولی بازهم 
کاهش وقوع انواع جرائم نیازمند 
هوشیاری و همکاری شهروندان 

است.
مستمر  به طور  گفت:  وی 
بر  مبنی  متعددی  گزارش های 
سرقت منازل، اماکن خصوصی، 
مغازه،  موتورسیکلت،  و  خودرو 
جیب بری،  خشن،  سرقت های 
کیف قاپی به پلیس اعام می شود 

و مورد پیگیری قرار می گیرد.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
از دیگر موارد به کاه برداری در 
فضای حقیقی و مجازی اشاره کرد و 
گفت: یکی از این موارد کاه برداری 
تلفنی است که در قالب تماس با 
افراد و به کارگیری عناوینی همانند 
برنده شدن در قرعه کشی، مسابقات 
تلویزیونی و یا کمک هزینه سفر 
افراد را ترغیب به انتقال پول به شیوه 
کارت به کارت و از دستگاه خودپرداز 
و اغفال آن ها با دریافت اطاعات 

حسابشان می کنند.
وی در این رابطه به شهروندان 
توصیه کرد که به این گونه تماس ها 
اعتماد نکنند و مطمئن باشند شیوه 
پرداخت جایزه از طرق نهادها 
وادارات به صورت حضوری و نه از 
طریق دستگاه های عابر بانک است.

سرهنگ ترکیان همچنین درباره 
افزایش کاه برداری های اینترنتی 
نیز به شهروندان هشدار داد و گفت: 
فضای  در  از مجرمان  بسیاری 
مجازی با عنوان فروشنده و یا 
خریدار خود را نشان می دهند و با 
شیوه های مختلف به ترغیب افراد 
برای واریز پول در قالب بیعانه با ارائه 

رسیدهای جعلی می پردازند.
وی در این راستا نیز به شهروندان 
توصیه کرد که به هیچ وجه قبل از 
رؤیت کاال و اطمینان از صحت و 
سامت آن، اقدام به واریز وجه در 
قالب شماره حساب های انتقالی در 

اینترنت نکنند.
وی با اشاره به کاهش پنج درصدی 
انواع سرقت ها در سال گذشته 
نسبت به سال ماقبل آن در استان 
گفت: در سه ماه امسال میزان 
سرقت ها در استان یک درصد رشد 

داشته است.
سرهنگ ترکیان با اشاره به جدیت 
پلیس در شناسایی و برخورد با 
سارقان درحرکت در استان گفت: 
در مدت سه ماه اول امسال بالغ بر 
48 باند سرقت در استان متاشی 
شدند که نزدیک به 88 درصد آن ها 

سابقه دار بودند
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
در ادامه از شهروندان درخواست 
و  مراقبتی  خود  که ضمن  کرد 
حذف بسترهای وقوع جرم، مورد 
مشکوک بابا شماره تلفن 110 به 

پلیس اطاع دهند.

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

شهروندان با رعایت 
توصیه های پلیس

مانع فرصت ارتکاب 
جرم شوند

رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان خبر داد:

اقدامات مهم فوالدساز اصفهانی برای کاهش آالیندگی قابل تقدیر است؛

تولیدفوالدسبز،بهترینپیشنهاد!

 اخبار اصفهان  یک استاد موسیقی در اولین نشست از سلسله نشست های 
جستجوی مبانی نظری موسیقی ایران گفت: برای شناخت کامل موسیقی 
ایران باید به دل متون بزنیم و هر آنچه از گذشته تا امروز مانده است را 

بازخوانی کنیم.
رسـول عطائـی در اولیـن نشسـت از سلسـله نشسـت های جسـتجوی 
مبانی نظری موسـیقی ایـران در کتاب ها و رسـاله های قدیـم با محوریت 
»موسیقی دسـتگاهی و متون کهن« اظهار داشـت: زمانی که با موسیقی 
اروپا مواجه می شـویم دسـت ما از متون کهن خالی است. بسـیاری از این 
کتب قدیمـی را ما شـاید در حدود 70 سـال پیـش بازخوانی کرده باشـیم.

وی افزود: به عنـوان مثال کتـاب فارابی که حـدود یک هزار و 100 سـال 
پیش تألیف شـده اسـت را ما برای نخسـتین بار ۲۶ سـال پیش به فارسی 

ترجمـه کرده ایم.
این استاد موسـیقی بیان کرد: ما گذشته پرافتخاری داشـتیم بدون اطاع 

کافی از آن. فقط می دانسـتیم ما در موسـیقی مرکزنشـین عالـم بودیم اما 
هیچ اطاع مطلوبـی از این جایگاه نداشـتیم.

عطائی ادامه داد: بخشـی از روایت موسـیقی مـا مربوط به ادبیـات پیش از 
اسـام اسـت. به عنوان مثال نظامی نکاتی را در هفت پیکـر بیان می کند. 
امـا اطاعـی نداریم کـه چنیـن داسـتان هایی تا چه میـزان دقیق اسـت. 
حتی اگر ایـن داسـتان دقیـق نیز باشـد نمی دانیـم چـه ارتباطی بـه طور 

دقیق با موسـیقی داشـته است.

وی با بیـان اینکه بعد از اسـام با نخسـتین اسـنادی که در دسـت داریم، 
می تـوان روی آن هـا برای شـناخت موسـیقی کهن ایـران حسـاب کرد، 
افـزود: قدیمی ترین کتـاب کـه کامل ترین کتـاب از موسـیقی خاورمیانه 

نیز هسـت مربوط بـه فارابی اسـت.
وی اظهار داشـت: موالنا نیـز در اشـعار خـود از مقام های موسـیقی زمان 

خود صحبت می کند، برخی می گویند او به موسـیقی اشـراف داشـته اما از 
غزل هـای او و مقام های ذکر شـده در ابیاتش نمی توانیـم به نتیجه قطعی 

در این خصوص برسـیم.
وی خاطرنشـان کـرد: آخرین کتـاب جدی کـه در موسـیقی بـا آن روبرو 
هسـتیم مربوط بـه مراغی اسـت. البتـه پـس از آن کتـب دیگـری نیز به 

رشـته تحریر درآمـده اما ایـن کتـاب جامعیـت الزم را دارد.
عطائی با بیـان اینکـه در مطالعه کتب قدیم ممکن اسـت بـا برخی نکات 
درباره موسـیقی برای نخسـتین بار روبرو شـویم که چیز عجیبی نیسـت، 
گفت: برای شـناخت کامل موسـیقی ایران باید بـه دل متـون بزنیم و هر 

آنچه از گذشـته تا امروز مانـده اسـت را بازخوانی کنیم.
وی تصریح کـرد: پس از اسـام، در ادبیات فارسـی، کتاب ها و رسـاله ها و 
آثار صوتـی، می توانیم به نکاتـی در باب موسـیقی ایران دسـت پیدا کنیم 
که به سـؤاالت ما دربـاره ارتباط رسـاله های کهن و وجه عملی موسـیقی 

ایـران پاسـخ می دهد.
این اسـتاد موسـیقی افزود: اعراب مجموعه کتبـی دارند به نـام میراث ما، 
که در این کتاب ها سـوابقی از موسـیقی ذکر شـده کـه فارابی را نیـز از آن 

خود دانسـته اند.
وی با بیان اینکه موسیقی نظام توسط لومر فرانسـوی در زمان ناصرالدین 
شـاه وارد کشـور شـد که پـس از آن عـده ای وارد حوزه موسـیقی شـدند، 
ادامـه داد: از آن زمان فرم هـای جدیدی از اروپا وارد کشـور شـد که برخی 
موسـیقی دان های ایرانی از آن اسـتفاده کردند، هرچند که آن زمان برخی 
ضبط های قطعـاً موسـیقی ما به طـور کامـل آلوده بـه موسـیقی اروپایی 

نشـده بود.
وی اظهار داشـت: تکـرار بدون تغییر یک قطعه موسـیقی ممکن نیسـت 
چون موسـیقی اثـری طبیعی اسـت و هر بـار اجـرای آن تفاوت بـا اجرای 

دیگـر دارد. ماننـد دو درختی که کامًا شـبیه هم نیسـتند.

رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان اصفهـان از 
برگـزاری نخسـتین جشـنواره موفقیت های 
پژوهشـی و فناورانـه سـرآمدان علمـی و 
مسـتعدان برتـر اسـتان اصفهـان خبـرداد.

حسـین ربانی بـا اعـام این خبـر به ایسـنا، 
گفـت: مسـتعدان برتـر بنیـاد ملـی نخبگان 
کـه تاکنـون از تسـهیات پژوهشـی ایـن 
بنیـاد اسـتفاده کرده انـد، می تواننـد در ایـن 

جشـنواره شـرکت کننـد.
وی افـزود: شـرکت در ایـن جشـنواره برای 
مسـتعدان برتـری کـه در سـال تحصیلـی 
جـاری از تسـهیات پژوهشـی طرح هـای 
شـهید وزوایـی، احمـدی روشـن، شـهید 
بابایـی، شـهید چمـران و کاظمـی آشـتیانی 
اسـتفاده کرده انـد، الزامی اسـت و ایـن افراد 
باید آثار و دسـتاوردهای خود را در قالب های 
پوسـتر، کتـاب، مقالـه، پایان نامـه، طـرح 
پژوهشـی، موضـوع سـخنرانی بـه همـراه 

مسـتندات آن، از طریـق فـرم مربوطـه در 
وبـگاه بنیـاد نخبـگان اسـتان اصفهـان، بـه 

دبیرخانـه جشـنواره ارسـال کننـد.
رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان اصفهـان بـا 
بیـان اینکـه سـایر مشـموالن تسـهیات 
بنیـاد نیـز می تواننـد در ایـن رویداد شـرکت 
کننـد، تصریـح کـرد: محورهای اصلـی این 
جشـنواره شـامل دسـتاوردهای فـردی ویژه 
برگزیدگان تسـهیات شـهید وزوایی، شهید 
چمـران و کاظمی آشـتیانی و دسـتاوردهای 
تیمـی ویـژه برگزیـدگان تسـهیات شـهید 

احمـدی روشـن و شـهید بابایـی اسـت.
ربانـی، ایجاد بسـتری مناسـب بـرای تکریم 
پژوهشـگران عرصـه پژوهـش و فنـاوری 
در حوزۀ هـای مختلـف علمـی، شناسـایی و 
معرفـی پژوهشـگران، فنـاوران و نـوآوران 
و کشـف اسـتعدادهای برتـر در حوزه هـای 
علمـی  تجربه هـای  گسـترش  مختلـف، 

و ایجـاد تعامـل و همـکاری علمـی میـان 
فضایـی  فراهم سـازی  و  پژوهشـگران 
پرشـور و رقابتـی میـان مسـتعدین برگزیده 
را از اهـداف برگـزاری ایـن رویـداد معرفـی 
کـرد. وی در توضیـح فرآینـد داوری ایـن 
جشـنواره، ادامـه داد: بـرای اجـرای رونـد 
بررسـی و ارزیابـی آثار رسـیده بـه دبیرخانه، 
کمیتـه علمـی جشـنواره در بنیـاد نخبـگان 
اسـتان اصفهان تشـکیل می شـود. در کمیته 
علمـی آثـار رسـیده بـر مبنـای امتیازهـای 
قابل محاسـبه بـا همـکاری داوران منتخـب 
مورد ارزیابـی و داوری قرار می گیـرد. رئیس 
بنیـاد نخبـگان اسـتان اصفهـان، آخریـن 
مهلت شـرکت در این جشـنواره را 30 تیرماه 
اعـام و تاکیـد کرد: بـه آثـار برگزیده بسـته 
به نـوع و سـطح دسـتاورد، جوایز نقـدی و یا 
 گرنت پژوهشـی برای تکمیـل پژوهش اهدا

خواهد شد.

اولین نشست از سلسله نشست های جستجوی مبانی نظری موسیقی ایران در کتاب ها و رساله های قدیم برگزار شد:

بازخوانیمتونگذشتهراهیبرایشناختکاملموسیقیایران

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

بنیاد نخبگان استان اصفهان برگزار می کند؛

برگزاری جشنواره موفقیت های پژوهشی و فناورانه مستعدان علمی
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