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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان از قطع برق 5٤ اداره دولتی و غیر دولتی خبر داد:

خاموشی مجرمین مصرف برق

Some Advantages and Disadvantages of 
Modern Technology on Youth in Society

5

مدیرکل امور اجرایی ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری

نسخه بی آرتی مشکل گشای ترافیک اصفهان است
6

بـی کـم و کاسـت موضـوع تبییـن، موضـوع  
دسـتاوردهای انقـاب اسـامی اسـت. باتوجه به 
تاش هایـی کـه انجـام شـده و آثـار و برکاتی که 
داشـته امـا متاسـفانه مـا خـوب بـه ایـن موضوع 

پرداختـه نشـده اسـت. 
اگر این آثار بـه خوبی تبیین شـود چند پیامـد دارد: 
اعتماد آفرینـی رفع شـبهات و برداشـت های ناروا 
افزایـش ضریـب امیـد در جامعـه و کاهـش یاس 
و ناامیـدی و تقویـت روحیـه قدرشناسـی. یـک 
وقت اسـت کـه مـن نمی دانـم شـما درزمینـه ای 

چقدر فعـال بودیـد، لذا ممکن اسـت خیلـی عادی 
برخـورد کنم.

 امـا وقتـی برایـم موضـوع روشـن می شـود کـه 
شـما چه گام هـای اساسـی برداشـتید آن وقت به 
طـور طبیعی زبـان بـه تحسـین و تکریـم و تقدیر 

می گشـایم. 
با ایـن موضـوع نباید به عنـوان یک شـعار برخورد 

 . د شو
معتقـدم بـرای اینکه بحـث جهاد تبییـن عملیاتی 
شـود، هرکدام از سازمان ها و دسـتگاه ها به تناسب 

مأموریت خودشـان باید مبادرت به تبییـن نمایند. 
منتهـی الزمه اش این اسـت که به تناسـب افکار و 

اندیشـه ها متفاوت باشد.
 وقتــی می خواهیــم بــرای جوانــان تبییــن کنیــم 
بــه یــک شــکلی بایــد باشــد و بــرای میانســاالن 
ــرای  ــه، ب ــت اینک ــری. و در نهای ــکل دیگ ــه ش ب
اجــرا کــردن جهــاد تبییــن بایــد گام هــای 
آگاهانــه ای برداریــم بــه ویــژه رســانه ملی و ســایر 
رســانه های رســمی کشــور کــه می تواننــد نقــش 

ــری داشــته باشــند. ــده ت تعییــن کنن

حوریه محزونیه
سرمقالـــه
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ارتقاء روحیه قدرشناسی جامعه از جهاد تبیین می گذرد

٣
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معاون امدادونجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

امدادرسانی به بیش از 5 هزار آسیب دیده 
در ٣ ماه نخست سال

بازی تهران در زمین بریکس موفق بود

ورود ایران
به یک ائتالف جدید

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان خبر داد:

تهیه طرحی برای تفحص ازبرداشت های 
آب از باالدست زاینده رود و کارون

2

2

در برنامه بهشت اطلسی ها مطرح شد:

دختران امروز
بهشتی های آینده را تربیت کنند

چهره روز

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

طرح عدالت و تعالی نظام سالمت 
در وزارت بهداشت کلید خورد

8

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح عدالت و 
تعالی نظام سامت در وزارت بهداشت کلید خورد و بسته های 

خدمت تحت این طرح، تعریف و گام به گام اجرایی خواهد شد.

منبع: ایمنا

  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهپایه

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر

آگهي 

 آگهی مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهپایه در نظر دارد، ششــدانگ یکباب مغازه تجاری موقوفه مسجد ولی عصر)عج( کوهپایه)رقبه1( به 
مساحت35 مترمربع واقع در بلوار امام رضا)ع(شهرکوهپایه را با مبلغ پایه ماهانه10/000/000ریال و همچنین ششدانگ یکباب مغازه تجاری موقوفه 
عباس قرائتی)رقبه1( به مساحت 28مترمربع واقع در خیابان حافظ غربی شهر کوهپایه با مبلغ پایه ماهانه 6/000/000 ریال را از طریق مزایده و با رعایت 

شرایط و مقررات اوقافی به اجاره واگذار نماید .
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر صرفًا در ساعات اداری، به قسمت اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کوهپایه مراجعه و یا با 

شماره تلفن 46422200-031 داخلی 3 تماس حاصل نمایند . 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر بموجب آگهی شماره 303273 مورخ 1401/4/8 در نظر دارد 
نسبت به واگذای به اجاره واحدهای تجاری و اداری واقع در خمینی شهر منظریه، بلوار فیض االسالم، ابتدای خیابان سینا 
و بلوار دانشجو، نبش کوی بامداد، جنب مجتمع کیسان بمدت یک سال اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 33626071 داخلی 18 تماس و یا به آدرس خیابان شریعتی شمالی کوچه 94 مراجعه فرمایند.
شناسه: 1344923

آگهی عمومی مناقصه دو مرحله ای شماره 1401/4
نام مناقصه گذار: بنیاد شهید وامور ایثارگران استان اصفهان                                                                                           نوبت اول

موضوع مناقصه:

شماره مناقصهمیزان  تضمین شرکت در مناقصهموضوعردیف

انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی 1
7/600/000/001401/4 ریالساختمان های تحت پوشش بنیاد شهید و امورایثارگران استان اصفهان

مهلت دریافت اسناد: 
نمایندگان شرکتهای واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول شنبه ) 1401/04/11(تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ )1401/04/16(  از طریق سامانه ستاد ایران 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه ستاد ایران به نشانی setadiran.ir اسناد مناقصه شماره 1401/4

مهلت تکمیل وارائه اسناد و قیمت پیشنهادی: پایان روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 می باشد. 
تاریخ بازگشایی پاکات )الف و ب( : روز سه شنبه مورخ 1401/04/28 ساعت 9 صبح

)نمایندگان شرکت کننده در مناقصه می توانند در صورت تمایل با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه کمیته ارزیابی فنی مربوط به خود حضور بهم رسانند.(
تاریخ بازگشایی پاکت) ج ( مناقصه از طریق سامانه و اعالم برنده نهایی مناقصه: روزپنجشنبه مورخ 1401/04/30 ساعت 9 صبح می باشد و اسناد و مدارک ارائه شده در چهارچوب 
ضوابط و مقررات قانونی مناقصات بررسی و از شرکت هایی که حائز امتیازفنی مورد نظر بنیاد گردیده اند برای بازگشایی پاکت )ج( دعوت بعمل می آید و با برنده مناقصه قرارداد 

منعقد خواهد شد.
محل برگزاری مناقصه: اصفهان-خیابان شمس آبادی جنب هنرستان ابوذر - بنیاد شهید و امورایثارگران استان اصفهان – سالن شهدای کارمند

توجه: ضمن اینکه ضمانت نامه بانکی در سامانه مذکور اسکن و در سامانه بارگذاری می شود، الزامی اســت اصل ضمانت نامه بانکی و صورت های مالی حسابرسی شده ، مطابق 
دستورالعمل در پاکات) الف– ب وج ( ممهور شده حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 به اداره حراست بنیاد واقع در خیابان شمس آبادی جنب هنرستان 

ابوذر طبقه اول تحویل گردد.
*اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات به ویژه قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.

متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه با اداره پشتیبانی و مهندســی اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران اســتان اصفهان با شماره تماس 
03132403560)جناب آقای اسدی( تماس حاصل فرمایند.                                                                                   

      اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

شناسه: 1345031

شناسه: 1344916

031 - 32274793 | 32274792                021 - 88016649  | 88356308
agahinaslefarda.ir

سایت ثبت آگهی مفقودی 
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استان  علمی کاربردی  دانشگاه  رئیس 
اصفهان گفت: مهلت ثبت نام در دوره های 
سه شنبه  تا  علمی کاربردی  دانشگاه 
»چهاردهم تیرماه ۱۴۰۱« تمدید شد تا 
کسانی که عالقه مند به شرکت در رشته های 
مختلف هستند، فرصت ثبت نام داشته باشند.

بهزاد رضایی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با 
بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی در پذیرش 
مهرماه سال تحصیلی جدید، مجموعاً ۳۹۱ 
رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی دارد، 
اظهار کرد: حدود ۲۲ مرکز علمی کاربردی 
در استان اصفهان در این دوره ها دانشجو 

می پذیرد.
وی افزود: این مرکز علمی حدود ۲۲۲ رشته 
برای دوره های کاردانی و ۱۶۲ رشته در مقطع 
کارشناسی دارد، اما در این دوره از ثبت نام با 
توجه به مشاغل جدید و نیاز بازار ۵۷ کد رشته 
جدید نیز ایجاد شد که با موافقت تهران در این 

دوره ها نیز پذیرش خواهیم داشت.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان 
ادامه داد: در گذشته پذیرش این مرکز علمی 
تنها محدود به اوایل شهریورماه بود، اما در 
سال جاری پذیرش همزمان با برگزاری 
کنکور صورت می گیرد و تمدید و تکمیل 
ثبت نام نیز در مقطع زمانی مناسبی انجام 

می شود.
وی در رابطه با میزان تمدید مهلت ثبت نام 
گفت: مهلت ثبت نام در دوره های دانشگاه 
علمی کاربردی تا سه شنبه -چهاردهم تیرماه 
۱۴۰۱- تمدید شد تا کسانی که عالقه مند به 
شرکت در رشته های مختلف هستند، فرصت 

ثبت نام داشته باشند.
رضایی اضافه کرد: عالقه مندان می توانند 
با مراجعه به سایت مربوط به دانشگاه 
علمی کاربردی، اطالعاتی در رابطه با 
رشته های این مرکز علمی کسب کرده و 
برای ثبت نام به سایت سنجش مراجعه کنند.

وی در رابطه با میزان استقبال از رشته های 
دانشگاه علمی کاربردی گفت: با توجه به 
اینکه برای نخستین بار زمان پذیرش تغییر 
کرد، برای ثبت نام در رشته ها اطالع رسانی 
گسترده الزم بود؛ البته اطالع رسانی به میزان 
کافی انجام شد و استقبال نیز نسبتاً مطلوب 
بود، اما نیاز است که مردم آشنایی بیشتری 

نسبت به رشته های جدید کسب کنند.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان 
تاکید کرد: با توجه به نیاز جامعه باید بتوانیم در 
حوزه های فنی به خصوص در بخش های 
مورد نیاز جامعه نیروهای متخصص تربیت 
و فرصتی برای تحصیل دانشجویان در رشته 

مورد عالقه خود ایجاد کنیم.
وی افزود: دانشگاه علمی کاربردی در 
حوزه های مختلفی ازجمله تربیت بدنی، علوم 
اجتماعی، هنر و گردشگری، صنایع دستی 
و فنی، بخش های مربوط به صنعت، تعمیر 
لوازم خانگی و حوزه هایی مانند مواد و 
ریختگری دوره هایی ارائه می کند و همواره 
تالش این مرکز توسعه رشته های جدید بر 

مبنی نیاز استان است.

مهلت ثبت نام دانشگاه 
علمی کاربردی تمدید 

شد 

رئیس دانشگاه علمی کاربردی 
استان اصفهان:

ــزاری  ــان از برگ ــتان اصفه ــی اس ــت قایقران ــس هیئ رئی
ــته های  ــا رش ــنایی ب ــتعدادیابی و آش ــزرگ اس ــش ب همای
ــه  ــای پای ــه تیم ه ــک ب ــدف کم ــا ه ــی ب ــف قایقران مختل

ــر داد. ــتان خب اس
ــه  ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب ــو ب ســلمان قاضی عســگر در گفت وگ
برگــزاری همایــش اســتعدادیابی پــس از دوســال در اصفهــان، 
ــا بهبــود شــرایط کرونایــی و گذشــت دو ســال  اظهــار کــرد: ب
ــرای  ــتعدادیابی ب ــک دوره اس ــزاری ی ــه برگ ــدون ورزش، ب ب
تیم هــای قایقرانی نیــاز داشــتیم. این اســتعدادیابی از رده ســنی 
ــا ۱۵ ســال در بخــش نونهــال و نوجــوان انجــام می شــود. ۸ ت

وی از طــرح ویــژه در ایــن رویــداد خبــر داد و افــزود: همایش 
ــران  ــران و پس ــش دخت ــتعداد در دو بخ ــف اس ــزرگ کش ب
برگــزار و طــرح ویــژه اســتعدادیابی دوقلوهــا بــرای تیم های 

ــرد. ــم ک ــرا خواهی ــره را اج رشــته های دونف
ــر  ــل حاض ــان در مح ــرد: داوطلب ــح ک ــگر تصری قاضی عس
ــی،  ــف بدن ــت های مختل ــد. تس ــام می کنن ــده و ثبت ن ش
ــه  ــا گرفت ــی از آن ه ــان مل ــی توســط مربی فیزیکــی و تعادل
ــر را  ــورد نظ ــاخص های م ــه ش ــرادی ک ــپس اف ــده و س ش
ــرای مراحــل بعــد انتخــاب خواهنــد شــد. داشــته باشــند، ب

ــدف  ــاره ه ــان درب ــتان اصفه ــی اس ــت قایقران ــس هیئ رئی

اصلــی برگــزاری ایــن رویــداد ورزشــی، افــزود: ایــن رویــداد 
بــزرگ اســتعدادیابی بــا حضــور مســئوالن، مربیــان و 
ــه و  ــای پای ــه تیم ه ــک ب ــرای کم ــی ب ــان قایقران ملی پوش

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــم مل تی
ــای  ــه تیم ه ــی، پای ــاخه بادبان ــر از ش ــرد: غی ــه ک وی اضاف
ملــی قایقرانــی در ســایر شــاخه ها از اصفهــان اســت و 
تجربــه نشــان داده کــه در صورت کمــک و تقویــت قایقرانی 

ــم کــرد. ــی کمــک خواهی ــی مل ــه قایقران اصفهــان، ب
رئیس هیئــت قایقرانی اســتان اصفهان در خصوص شــرایط 
این رشــته بــا توجــه بــه معضــل کم آبــی در اســتان، توضیح 
داد: در ایــن رشــته تمرکــز زدایــی شــده و از شهرســتان هایی 
کــه پتانســیل آبــی داشــتند حمایــت و آماده ســازی کردیــم. 
ــتان هایی  ــه از شهرس ــاد و ورزن ــمیرم، نجف آب ــهرضا، س ش
هســتند کــه اســتخر یــا امکانــات آبــی خوبــی بــرای اجرای 

قایقرانــی دارنــد.
ــته های  ــا رش ــنایی ب ــتعدادیابی و آش ــزرگ اس ــش ب همای
مختلــف قایقرانــی بــه همــراه طــرح ویــژه کشــف اســتعداد 
ــتان در دو رده  ــه اس ــای پای ــت تیم ه ــت تقوی ــا جه دوقلوه
ســنی نوجوانــان و جوانــان در مجموعــه ورزشــی کوثر ملک 

شــهر اصفهــان برگــزار خواهــد شــد.
ــتان  ــی اس ــت قایقران ــا همــت هیئ ــداد ورزشــی ب ــن روی ای
اصفهــان بــا همــکاری بنیــاد شــهید ایثارگــران در دو بخش 

ــود. ــرا می ش ــران اج ــران و پس دخت

رئیس هیئت قایقرانی استان اصفهان خبر داد:

برگزاری همایش استعدادیابی قایقرانی در اصفهان

کارگاه صنایــع دســتی کرباســی 
ــا حضــور اســتاندار اصفهــان  ــی ب باف
و مدیــران اســتانی و خوروبیابانــک در 
ــرداری رســید. ــه بهره ب شــهر خــور ب

اسـتاندار اصفهـان در حاشـیه ایـن 
مراسـم در گفت و گو با خبرنـگار ایرنا 
افـزود: احیای صنایع دسـتی بـه رونق 

اقتصـاد منطقـه کمـک می کند.
ســید رضــا مرتضــوی افــزود: 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ــه  ــد زمین گردشــگری شهرســتان بای

ــتی را در  ــع دس ــه صنای ــاد بازارچ ایج
ــد. ــم کن ــک فراه ــور و بیابان خ

وی خاطرنشــان کــرد: فعــاالن 
صنایــع دســتی در بحــث ایجــاد 
ــری  ــش موث ــای شــغلی نق فرصت ه
دارنــد و حمایــت از ایــن حــوزه امــری 

ــت. ــت اس ــز اهمی حائ
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه 
نقــش صنایــع دســتی در معرفــی 
ــاط  ــردم در نق ــدن م ــگ و تم فرهن
مختلــف، گفــت: توجــه بــه ایــن 

پیشــبرد  بــه  می توانــد  حــوزه 
ــن رشــد  ــی و همچنی اقتصــاد مقاومت
ــور  ــگ کش ــر و فرهن ــالی هن و اعت
ــد. ــک کن ــتان کم ــتان و شهرس و اس

مسـئول کارگاه نیـز در مراسـم افتتاح 
با اشـاره به اینکه کرباسـی بافی یکی 
از رشـته های قدیمـی صنایـع دسـتی 
بـه حسـاب می آیـد گفـت: ایـن هنـر 
بـه همـت عالقه منـدان احیـا شـده و 
توانسـته ایم پیشـرفت خوبـی در ایـن 

صنعت داشـته باشـیم.

ــال  ــزود: در ح ــی اف ــه رحیم محبوب
حاضــر ۱۰ نفــر در ایــن کارگاه در 
ــنتی و  ــای س ــد پارچه ه ــه تولی زمین
ــی  ــتگاه های قدیم ــا دس ــاس ب کرب

ــتند. ــه کار هس ــغول ب مش
ــع  ــا، در حــوزه صنای ــه گــزارش ایرن ب
ــک  ــور و بیابان ــتان خ ــتی شهرس دس
۲۰۵ نفــر در ۵ کارگاه و ۱۵۰ مــورد 

ــتند. ــغول هس ــرادی مش ــد انف تولی
تاکنــون ۴۳ هــزار و ۵۸۰ صنعتگــر 
ــع دســتی در اســتان  ــد صنای و هنرمن

اصفهــان مجــوز تولیــد، کارت 
شناســایی یــا مجــوز مشــاغل خانگی 

ــد. ــت کردن دریاف
ــهر  ــن ش ــوان دومی ــه عن ــان ب اصفه
جهانــی صنایــع دســتی در طــول 
تاریــخ نقــش مهمــی در رشــد 
و توســعه فرهنــگ و تمــدن ایــن 
ــت. ــرده اس ــا ک ــن ایف ــرزمین که س

۶۰۲ رشــته صنایــع دســتی  از 
ــورد  ــا ۲۹۹ م ــده در دنی ــایی ش شناس
مربــوط بــه ایــران و از این تعــداد ۱۹۶ 

ــی  ــتان تاریخ ــه اس ــوط ب ــته مرب رش
ــه  ــت ک ــان اس ــرور اصفه ــر پ و هن
تاکنــون ۴۰ هــزار نفــر شــاغل در این 

ــدند. ــاماندهی ش ــش س بخ
ــورداری از  ــا برخ ــتان ب ــن شهرس ای
بناهــای تاریخــی و جاذبه هــای 
طبیعــی و مذهبــی، بوم گــردی 
هــا و کارگاه هــای صنایــع دســتی 
و هنرهــای منحصــر به فــرد هــر 
ســاله شــاهد بازدیــد شــمار زیــادی از 
گردشــگران داخلــی و خارجی اســت.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرسانی به پنج هزار و ۱۸۴ آسیب دیده ناشی از ۸۸۹ 
حادثه به وسیله یک هزار و ۷۹ تیم عملیاتی این جمعیت طی 
سه ماهه نخست سال جاری، خبر داد. داریوش کریمی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درخصوص وضعیت امدادرسانی 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان، اظهار کرد: طی سه 
ماهه نخست سال جاری، به ۸۸۹ حادثه با پنج هزار و ۱۸۴ 

آسیب دیده امدادرسانی شد.
وی با اشاره به حوادث تحت پوشش این جمعیت در مدت 

مذکور، افزود: در این بازه زمانی ۴۲۶ حادثه جاده ای، ۲۲۷ 
خدمت حضوری، ۱۰۶ حادثه شهری، ۶۶ حادثه صنعتی 
و کارگاهی، ۴۰ حادثه کوهستان، سه حادثه ریزش آوار، 
یک حادثه ریلی، ۱۰ حادثه سیل و آب گرفتگی، دو حادثه 
طوفان، یک حادثه آتش سوزی جنگل و مراتع و یک 
حادثه دریایی_ساحلی، توسط نیروهای امدادی جمعیت 

هالل احمر استان پوشش داده شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان با 
اشاره به افزایش ۴۵.۴۴ درصدی حوادث سه ماه نخست 

سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ادامه داد: 
تعداد حوادث جاده ای ۴۰.۱۳ درصد، حوادث کوهستان 
۲۵ درصد، خدمات حضوری ۱۶۷.۶۰ درصد و حوادث 
صنعتی و کارگاهی ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، افزایش یافته و تعداد حوادث سیل و آب گرفتگی ۲۳ 
درصد، طوفان ۳۳.۳۳ درصد و حوادث شهری ۴.۵ درصد 
کاهش داشته است. وی با اشاره به تعداد نجات یافتگان 
مدت مذکور، تصریح کرد: در امدادرسانی به حوادث رخ 
داده، ۷۵۷ نفر نجات داده شدند که از این تعداد ۵۳۲ نفر به 

بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۲۵ نفر خدمات 
درمانی سرپایی دریافت کردند. 

انجام ۴۶ عملیات رهاسازی توسط نیروهای جمعیت 
هالل احمر

کریمی اضافه کرد: سه هزار و ۸۸۷ نیروی عملیاتی نجاتگر 
و امدادگر در قالب یک هزار و ۷۹ تیم عملیاتی با به کارگیری 
۷۹۲ دستگاه خودروی امدادی آمبوالنس در عملیات های 
ند و در این مدت ۴۶ عملیات  یاد شده فعالیت داشته ا

رهاسازی توسط نیروهای این جمعیت انجام شده است.

استاندار اصفهان در حاشیه مراسم بهره برداری از کارگاه صنایع دستی کرباسی بافی درخوروبیابانک مطرح کرد:

معاون امدادونجات هالل احمر اصفهان خبر داد:

احیای صنایع دستی و کمک به رونق اقتصاد منطقه

امدادرسانی به بیش از ۵ هزار آسیب دیده در ۳ ماه نخست سال

کتاب »درمان شـناختی، رفتـاری برای زندگی روزمره« نوشـته جیسـون. 
ام.سـاترفیلد بـا ترجمـه ای از محسـن لعلـی و ایمـان محمدی، از سـوی 

انتشـارات جهاد دانشـگاهی اسـتان اصفهـان منتشـر و رونمایی شـد.
در ابتــدای آئیــن رونمایــی از ایــن کتاب ســمیرا قاســمی، مدیر انتشــارات 
جهــاد دانشــگاهی اســتان اصفهــان ایــن نشســت را نشســت رونمایــی 
از نورســیده نشــر معرفــی کــرد و توضیــح داد: بــه نظــر مــن هــر کتــاب 
بــرای مؤلــف یــا مترجــم و بــرای ناشــری کــه فرآینــد را از زمــان دریافت 
ــد حکــم  ــاب مدیریــت می کن ــه کت ــا تبدیــل آن ب یــک فایــل word ت

ــوده اســت. ــز همین طــور ب ــن نی ــرای م ــد و ب ــدا می کن ــد را پی فرزن
ــدا  ــری را پی ــاب روزگار خوش ت ــای کت ــم فض • امیدواری

ــد کن
محمدرضــا رهبــری، معــاون فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی اصفهــان نیــز 
ــاب،  ــژه کت ــن وانفســای فعالیــت فرهنگــی و به وی ــان اینکــه در ای ــا بی ب
ــت: در گام  ــه اســت، گف ــیار ناجوانمردان ــف بس ــتن مؤل دســت تنها گذاش
ــه کار  ــی منتشــر می شــود رســانه ها را ب ــی کتاب ــم وقت اول تــالش کردی
بگیریــم تــا نشــر کتــاب جنبــه خبــری خوبــی پیــدا کنــد و در گام دوم از 
دیگــر ابزارهــا ازجملــه پادکســت اســتفاده کنیــم، همچنیــن تــالش این 
اســت کــه از مســیرهایی کــه می توانیــم ازجملــه نشســت های روزهــای 
ــاد  ــی جه ــتمر در کتاب فروش ــور مس ــه به ط ــر هفت ــه ه ــنبه ک سه ش
ــاب  ــم و کت ــخن بگویی ــاب س ــاره کت ــود درب ــزار می ش ــگاهی برگ دانش
ــود و  ــر ش ــی پررونق ت ــای فرهنگ ــم فضاه ــم و امیدواری ــی کنی را بررس

ــد. ــدا کن ــری را پی ــاب روزگار خوش ت ــای کت فض
او بــا ابــراز خرســندی از انتشــار کتابــی دیگــر بــا ترجمــه محســن لعلــی 
ــر در رویکردهــای انتشــارات جهــاد دانشــگاهی  ــر تغیی افــزود: عــالوه ب
اصفهــان بــرای افزایــش کیفیــت کتاب هــا چــه ازنظــر وضعیــت 
ظاهــری کتــاب و چــه ازنظــر کیفیــت علمــی آن به گونــه ای کــه 
ــام  ــتیم و تم ــز برداش ــد، گام دیگــری نی ــاد کن ــی اعتم مخاطــب به راحت
ابزارهــای خــود را بــکار گرفتیــم تــا بتوانیم کتــاب را بــه جامعــه فرهنگی 
و عالقه منــد معرفــی کنیــم و واســطه خوبــی بــرای پیونــد دادن کتــاب و 

ــیم. ــد آن باش ــب نیازمن مخاط
ــاری  ــناختی رفت ــان ش ــان، درم ــازع درم ــب بالمن • رقی

ــت اس
در ادامــه ایــن آئیــن محســن لعلــی، یکــی از مترجمــان کتــاب »درمــان 
شــناختی، رفتــاری بــرای زندگــی روزمــره« گفــت: اولیــن کتابــی کــه با 
جهــاد دانشــگاهی کار کــردم و چــاپ شــد کتــاب »راهبردهــای درمــان 
شــناختی رفتــاری کــودکان و نوجوانــان مضطــرب و افســرده« بــود کــه 
آن را بــا همراهــی خانــم نفیســه فرخــی ترجمه کــردم کــه بر اســاس آن، 
ــرای کــودک کــه تفکــر انتزاعــی  ــوان حتــی ب شــناخت درمانــی را می ت
ندارد نیــز اســتفاده کــرد و خوشــحالم کــه اکثــر درمانگرهــا از ایــن کتاب 

در پیش دبســتانی ها و دبســتان ها اســتفاده کرده انــد.
ــون  ــتم »فن ــه آن را الزم دانس ــه ترجم ــری ک ــاب دیگ ــه داد: کت او ادام
ــت  ــیار راح ــی آن بس ــای درمان ــه پروتکل ه ــود ک ــی« ب ــناخت درمان ش
ــاری  ــناختی رفت ــان ش ــای »درم ــه، کتاب ه ــت، در ادام ــده اس نوشته ش
بــرای کمال گرایــی« و »افــکار منفــی« ترجمــه شــدند و کتــاب 
ــی از  ــز یک ــی نی ــرت لیه ــته راب ــن« نوش ــاور نک ــی را ب ــر احساس »ه
زیباتریــن کتاب هــا بــود کــه آن را بــرای ترجمــه انتخــاب کــردم و هــم 
ــه  ــن اینک ــت، ضم ــتفاده اس ــان قابل اس ــم مراجع ــر و ه ــرای درمانگ ب
ــودکان و  ــی در ک ــش فعال ــه و بی ــص توج ــالل نق ــای اخت »همبوده

ــد. ــه ش ــود ک ــری ب ــاب دیگ ــان« کت نوجوان
• درمان شناختی رفتاری برای شروع پایان زندگی

همچنیــن ایمــان محمــدی، دیگــر مترجــم کتــاب »درمــان شــناختی، 
رفتــاری بــرای زندگــی روزمــره« بــا بیــان اینکــه این کتــاب هــم درمان 
اســت و هــم شــناخت در آن دخیــل اســت و هــم در آن تغییــرات رفتــاری 
انجــام می شــود و بــرای زندگــی روزمــره همــه مــا راهکارهایــی را ارائــه 
می دهــد، اظهــار کــرد: فصل هــای اول ایــن کتــاب بــه بحث تشــخیص 
و ســنجش مشــکل پرداخته شــده و در ادامــه بحــث هدف گــذاری 
ــان  ــل درم ــدف، پن ــکل و ه ــا مش ــه ب ــا توج ــرده و ب ــه ک ــان را ارائ درم
چیــده می شــود و در مرحلــه آخــر تکنیک هایــی برحســب نیــاز هــر فــرد 

مطــرح می شــود.
او افــزود: این کتــاب بــرای درمان نگرانــی، اضطــراب، درمان افســردگی، 
ــه کــرده و  بیمناکــی و نشــخوارهای فکــری تکنیک هــای ســاده ای ارائ
ــم آن  ــی قابل فه ــودن یعن ــاده ب ــاب س ــن کت ــت ای ــکات مثب ــی از ن یک

اســت البتــه یادگیــری و اجــرای آن در زندگــی بســیار دشــوار اســت.

ــازی  ــای مج ــون و کانال ه ــگان در تلویزی بیگان
بیگانــه تــالش دارنــد تــا عــزت و هویت معلــم را 
بشــکنند و او را در حــد یــک شــاعر طلبــکار تنزل 

ــد. بدهن

در وانفسای فعالیت فرهنگی 
دست تنها گذاشتن مؤلف 
بسیار ناجوانمردانه است

مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی استان اصفهان 
در آیین رونمایی از کتاب »درمان شناختی، رفتاری 

برای زندگی روزمره«: 

گزارش

خواهـر شـهید بهشـتی در برنامـه 
»بهشـت اطلسـی ها« روایت هایـی 
از سـبک و سـیره زندگی این شـهید 
بزرگـوار بیـان کـرد وگفـت: دختران 
امـروز، بهشـتی های آینـده را تربیت 

کننـد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات معاونـت 
فرهنگی شـهرداری اصفهان، حاجیه 
خانـم حسـینی بهشـتی در برنامـه 
»بهشـت اطلسـی ها« کـه همزمان 
بـا سـالروز شـهادت شـهید دکتـر 
آیت الـه بهشـتی و ۷۲ تـن از یـاران 
انقـالب اسـالمی در خانـه فرهنـگ 
شهید بهشتی برگزار شـد، اظهار کرد: 
امـروز شـهدا در بیـن مـا نیسـتند اما 
آرمان هـای آن هـا وجـود دارد. ما باید 
در مسـیر این آرمان هـا حرکت کنیم 

تـا بـه تعالی برسـیم.
وی افزود: شـهید بهشـتی به خداوند 
عشـق می ورزید، کسـی که عاشـق 
خدا باشـد بعد از او دیگران عاشـقش 
می شـوند و این وعـده خداوند اسـت.

خواهر شهید بهشـتی با تأکید بر لزوم 
همراهـی پرورش همـراه بـا آموزش 
گفـت: اگر نسـل جـوان ما در مسـیر 
صحیح پـرورش پیـدا کند همـه چیز 
در کشـور درسـت می شـود. پیروی از 
راه شـهدا یکـی از مسـیرهای تربیت 

بهشـتی نوجوانان و جوانان اسـت.
وی ادامه داد: دختران امروز ما باید برای 

انتخاب همسر و پرورش فرزندان خود 
معنویات را در اولویت قرار دهند، زیرا 
معنویات پایدار هستند و نه مادیات و 
باید بستری فراهم شود تا درون آنها 
شهدایی مانند شهید بهشتی پرورش 

پیدا کنند.
بهشـتی اظهار کـرد: عمر مـا در حال 
گذر اسـت و بایـد از لحظـه لحظه آن 
بهترین اسـتفاده را ببریـم. خداوند در 
قـرآن می فرماید: اگـر با بـاری از گناه 
به وسـعت زمیـن و آسـمان نـزد من 
بیاییـد من با همان وسـعت به سـوی 
مغفرت تـو می آیـم، امـا مادامـی که 
گناه نکنـی و گناهت را تکـرار نکنی.

وی تصریـح کـرد: عمـری کـه از 
خداونـد هدیـه گرفته ایـم باالتریـن 
ودیعه الهی اسـت و باید از آن استفاده 
مناسـب را ببریم. مشـکالت همیشه 
بـوده و هسـت امـا بایـد بـه گونه ای 
برنامـه ریزی کنیـم که بـرای آخرت 

آمـاده شـویم.
خواهـر شـهید بهشـتی ادامـه داد: 
همه مـا در این دنیا مسـافر هسـتیم، 
با چمدانـی کـه نمی دانیم چـه در آن 
اسـت و بـا پـروازی کـه تاریخـش را 
نمی دانیـم امـا چـه خـوب اسـت که 
مانند شـهدا توشه سـفر را آماده کنیم.

وی با بیان اینکه صدقه جاریه در زندگی 
ما از سه راه ممکن است، گفت: تربیت 
فرزندان شایسته، اثر و قلم ماندگار و 

بیت فرد، سه راهی هستند که انسان از 
طریق آن ها می تواند باقیات صالحات 
داشته باشد که شهید بهشتی هر سه 

مورد را داشت.
بهشـتی اظهار کرد: شـهید بهشـتی 
بـا آیـات قـرآن پـرورش یافـت و 
عاقبت بخیـری نیـز نصیبـش شـد. 
زیـرا مـادرم او را با خواندن قرآن شـیر 
داد و بزرگ کرد و از خانـه ای که مدام 
در آن قـرآن خوانـده می شـد و بـه 
دسـتورات الهی عمل می شـد، چنین 

شـهیدی پـرورش یافـت.
وی تصریح کرد: عافیت در دین، دنیا و 
آخرت مهم است و اگر عافیت در دین 
پیدا کنیم در دنیا نیز به عافیت می رسیم.

خواهـر شـهید بهشـتی بـا اشـاره به 
برخـی ویژگی هـای ایـن شـهید 
بزرگـوار افـزود: او بـه اسـتعدادیابی و 
پـرورش نیروهـای جـوان اهمیـت 
و  می کـرد  کادرسـازی  مـی داد. 
شـناخت خوبی از جوانان داشت. هیچ 
کاری را بـرای خود مشـکل نمی کرد 

و می گفـت اگر بـرای مشـکل غصه 
بخورید تـوان بندگـی از شـما گرفته 

. می شـود
وی افـزود: او بـه کشـف عناصر مدیر 
مفیـد معتقـد بـود، وقـت شناسـی 
می کـرد، نمـاز اول وقـت می خوانـد 
و والدیـن را تکریـم می کـرد. از جمله 
دالیـل عاقبت بخیـری او نیـز همین 
مـوارد اسـت. او مـرگ در راه خـدا را 
می خواسـت و نـه در بسـتر کـه 

سـرانجام بـه آن نیـز رسـید.

دختران امروز، بهشتی های آینده را تربیت کنند
در برنامه بهشت اطلسی ها مطرح شد:
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نمایش »آورده اند که...« به کارگردانی هادی کیانی در بیست و هفتمین جشنواره 
تئاتر کودک و نوجوان در شهر همدان موفق به دریافت جایزه در دو بخش بازیگری 
زن و طراحی لباس شد. کارگردان این نمایش دراین باره به ایسنا گفت: این نمایش بر 
اساس قصه »مردی که لب نداشت« سروده احمد شاملو نوشته شده و داستان مردی 

است که برای خندیدن به دنبال لب می گردد.
او ادامه داد: در شکل اجرای این اثر از شیوه  نمایش های ایرانی مانند نقالی، شبیه خوانی، 

سیاه بازی و ضربی خوانی و با هدف آشنایی نوجوانان با این نوع نمایش استفاده شد.
کیانی افزود: این نمایش تیرماه امسال هم زمان با بیست و هفتمین جشنواره تئاتر 

کودک و نوجوان در سه اجرا در شهر همدان به روی صحنه رفت که مورد استقبال 
بسیار قرار گرفت و در سه بخش موسیقی، طراحی لباس و بازیگری زن کاندیدای 
دریافت جایزه شد که درنهایت خانم غزاله نجیمی در بخش بازیگری زن و هادی 

کیانی در طراحی لباس موفق به کسب جایزه شدند.
این کارگردان تصریح کرد: به دلیل اینکه نمایش »آورده اند که...« اولین اجرای سالن 
بود در زمان اجرا مشکل سیستم صوت، هماهنگ نبودن امکانات سالن و سیستم 
جشنواره باعث ایجاد مشکل و ضربه به این اجرا شد و اگر این مشکالت به وجود 
نمی آمد با توجه به سطح و کیفیتی که در این نمایش وجود داشت قطعاً می توانست 

در بخش های دیگر نیز کاندید شده و جوایز بیشتری کسب کند. بااین وجود هدف 
صرفاً جشنواره نیست و این اثر در اصفهان و دیگر جشنواره ها نیز اجرا خواهد داشت.

کیانی با اشاره به محتوای اخالقی این نمایش برای نوجوانان گفت: نمایش »آورده اند 
که...« حول این محور است که ظواهر در رسیدن به اتفاقات خوب اهمیت چندانی 

ندارند و آنچه ارزش و اهمیت بیشتری دارد درونیات و عمق مسائل است.
او بـا بیـان اینکـه گـروه بازیگـران نمایـش »آورده انـد کـه...« را بانوان تشـکیل 
می دهد، گفت: ۹ نفر از بانـوان بازیگر از گروه سـنی ۱۴ تا ۱۸ سـال در این نمایش 

نقش آفرینـی می کننـد. 

درخشش نماینده 
اصفهان در 

جشنواره تئاتر 
کودک و نوجوان

 کارگردان نمایش »آورده اند 
که...« خبر داد: 

خبر 
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شهرستان

Isfahan News

مدیر شبکه دامپزشکی تیران و کرون گفت: 
حمام کنه در پیشگیری از بیماری تب کریمه 
کنگو به منظور سم پاشی و ضدعفونی کردن 

دام در تیران و کرون ایجاد شد.
میثم استکی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با 
اشاره به اینکه ویروس بیماری تب خونریزی 
کریمه کنگو در دام هیچ گونه عالمتی نداشته 
و بعد از هفت تا ۱۴ روز عامل بیماری از بدن 
دام پاک می شود، اظهار کرد: با گرم شدن 
هوا و ایجاد شرایط مناسب تکثیر در کنه و 
این حشره به عنوان یک مخزن نگهداری 
که در هر روز دو تا هشت هزار تخم ریزی 
دارد. وی با بیان اینکه انتقال عامل بیماری 
تب کریمه کنگو، سبب افزایش خطر بروز 
کریمه  تب  افزود:  می شود،  بیماری  این 
انسان  بین  مشترک  بیماری های  از  کنگو 
این  با  مبارزه  که  می شود  محسوب  دام  و 
و  ویروس  چرخه  رفتن  بین  از  در  انگل 
پیشگیری از انتقال به انسان، برای سالمت 
جامعه ضرورت دارد. مدیر شبکه دامپزشکی 
سم پاشی  کرد:  خاطرنشان  کران  و  تیران 
برنامه ریزی شده دام و جایگاه های نگهداری 
و پرورش، همچنین سمپاشی میادین فروش 
دام، جزو مهمترین اقدامات برای پیشگیری 
فروردین ماه  از  که  است  بیماری  این  از 
برنامه ریزی های مختلفی در شهرستان آغاز 

و تا پایان تابستان ادامه دارد.
برای  کنه  حمام  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
سم پاشی دام، تصریح کرد: حمام کنه برای از 
بین بردن کنه های خارجی که روی بدن دام 
وجود دارد فعال شد، که دام ها با عبور از این 
استخر عمیق حاوی میزان معین سم و آب 
باعث از بین رفتن کلیه انگل های خارجی 
آن می شود. استکی تاکید کرد: فعال کردن 
استخرهایی که جهت حمام ضد کنه برای 
دام سبک، تعبیه شده با کمک و همیاری 
بخشداری و دهیاری های روستاها، صورت 
پذیرفته است. مدیر شبکه دامپزشکی تیران 
و کرون رعایت پیش سرد ۲۴ ساعته قبل 
بازار  در  قرمز  تازه  گوشت  عرضه الشه  از 
از  پیشگیری  راستای  در  مهمی  اقدام  را 
این بیماری اعالم کرد و گفت: کشتار دام 
خارج از کشتارگاه ها و به صورت غیرمجاز 
یکی از عوامل مهم انتقال بیماری بخصوص 
کرد:  اضافه  وی  است.  کنگو  کریمه  تب 
واحدهای  از  گوشت  تهیه  از  شهروندان 
غیرمجاز خودداری کرده و کشتار دام های 
نذری یا شخصی باید در کشتارگاه و زیرنظر 

همکاران فعال در این بخش انجام پذیرد.
این دامپزشک در خصوص کنه بیماری تب 
کریمه کنگو، گفت: کنه یک انگل خارجی 
و خونخوار است که با اتصال به پوست و 
نیش زدن تغذیه می کند و یکی از عوامل 
انتقال عامل بیماری تب کریمه کنگو در دام 
یا از دام به انسان، گونه خاصی از کنه است 
که در محیط وجود دارد و با حذف این گونه 
می توان چرخه انتقال بیماری را مختل کرد.

مدیر شبکه دامپزشکی تیران و کران 
خبر داد:

 احداث حمام کنه برای
 سم پاشی دام در پیشگیری از

تب کریمه کنگو

گفت و گو
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اسـتاندار اصفهـان گفـت: تخصیـص اعتبـارات و 
مشـوق های اقتصـادی و تسـهیل در تحقـق امـور 
زیرسـاختی از اولویت هـای دولت مردمی سـیزدهم 

در مناطـق کـم برخوردار اسـت.
سـید رضـا مرتضوی در جلسـه شـورای مشـترک 
اداری اسـتان اصفهان و شهرسـتان خور و بیابانک 
افزود: در سـفرهای شهرسـتانی یکـی از اولویت ها، 
شناسـایی میدانـی طرح هـای زیـر سـاختی راکـد 
نهایـی  تکمیـل  دربـاره  تمهیـدات الزم  اتخـاذ  و 

پروژه هـا و تحقـق وعده هاسـت.
اسـتاندار اصفهان، اظهار داشـت: مکلف هسـتیم به 
انتظـارات بـه حـق مـردم پاسـخ دهیـم و از حدود 

قانونـی صیانت و حراسـت کنیم.
و  عمومـی  مشـکالت  رفـع  ضـرورت  بـر  وی 
سـاماندهی بـه امـور همگانی تاکیـد کـرد و افزود: 
باشـند  خـود  وعده هـای  مراقـب  حتمـاً  مدیـران 
چراکـه بـه هیـچ وجـه خلـف وعـده جایز نیسـت.

وی بـا تبیین ضـرورت اهتمـام مجدانه مسـئوالن 
بـه رفع مشـکالت مناطق کم برخـوردار بر اهمیت 
حضـور میدانـی و انقالبـی آنها در جامعه، تسـهیل 
در امـور اقتصـادی و معیشـتی، ممانعـت از اطالـه 
پاسـخگویی کارآمـد بـه درخواسـت ها و شـکایات 
مردمـی، اتخـاذ سیاسـت های راهبردی بـه منظور 
توسـعه پایـدار منطقـه، ایجـاد زمینه های مناسـب 
و مسـتعد سـرمایه گـذاری نافـع و اشـتغال آفرینی 

پایـدار تاکیـد کرد.
میدانـی  و  جهـادی  حضـور  افـزود:  مرتضـوی 
مدیـران و بازخوردهـای مؤثـر دیدارهـای چهـره 

بـه چهـره آنها با اقشـار مختلـف مـردم و ضرورت 
پاسـخگویی خادمانـه از الزامـات کارگـزاران دولت 

مردمـی سـیزدهم اسـت.
اسـتاندار اصفهان با اشـاره به اهمیت جهاد تبیین و 
ضـرورت توسـعه اخالق مـداری در فضای مجازی 
خاطرنشـان کـرد: امـروز بیشـتر از هر زمـان دیگر 
انسـجام همگانـی، هـم افزایی جمعـی و همگرایی 

عمومی ضروری و راهگشاسـت.
وی افـزود: حمایـت از طرح هـای اشـتغال آفریـن 
بـه ویـژه در مناطق کـم برخـوردار از اولویت دولت 

مردمی سـیزدهم اسـت.
اسـتاندار اصفهـان، خـور و بیابانـک را یـک گوهـر 
پنهـان شـده و مغفـول مانـده بیـان کـرد و افـزود: 
ایـن شهرسـتان ظرفیت هـای متعـدد جغرافیایـی، 
خـدادادی، اقتصـادی و گردشـگری بـا مردمانـی 
سـخت کوش، صبور و هوشـمندانه دارد که از پس 
بسـیاری از مشـکالت منطقه برآمده اند و مسئوالن 
باید سـعی کنند که در سـطح اسـتان جلوه هایی از 

ایـن گوهـر را تجلـی دهند.
سـازی  فعـال  زمینـه  در  کمیتـه ای  گفـت:  وی 
ظرفیت هـای اقتصـادی معـادن و صنایـع معدنـی 
ایـن شهرسـتان بـه محوریـت معاونـت اقتصـادی 
اسـتانداری تعریـف شـده اسـت کـه امیدواریـم بـا 
ایسـتادن پـای تمام ایـن مصوبات تحـوالت خوبی 
در سـطح خـور وبیابانک اتفاق بیفتـد و ماحصل آن 

آسـایش و آرامـش بیشـتر مـردم منطقـه باشـد.
پایـدار  بـرق  مرتضـوی همچنیـن دربـاره بحـث 
کمـک  بـا  افـزود:  وبیابانـک  خـور  شهرسـتان 

شـرکت توزیـع بـرق منطقـه ای جهت تأمیـن برق 
و پشـتیبانی هایی بمنظـور افزایـش سـبد انـرژی 
در قالـب احـداث یـک مجموعـه نیروگاهـی بـرق 
خورشـیدی چنـد مگابایتـی در کنـار شـهر جنـدق 
یـک سـرمایه گـذاری انجـام می شـود تـا هـم به 
افزایـش درآمـد شـهر و هـم تأمیـن بـرق منطقـه 

کمـک کنـد.
اسـتاندار اصفهـان خاطرنشـان کـرد: بازدیدهایـی 
نشـان دهنـده  داشـتیم  بیابانـک  و  کـه در خـور 
ایـن امـر اسـت کـه ایـن شهرسـتان ظرفیت های 

دارد. پیشـرفت  و  آبادانـی  بـرای  فوق العـاده ای 
وی افـزود: سـعی شـد بـا مطالعاتـی کـه از ۲ مـاه 
قبـل در مورد شهرسـتان انجام شـد مقدمات سـفر 
شهرسـتانی انجام و شـورای اداری مشترک استان 

و شهرسـتان برگزار شـود.
دیدار استاندار اصفهان با نخبگان خور وبیابانک

همچنیـن اسـتاندار اصفهان در نشسـت با نخبگان 
و فعاالن سیاسـی، فرهنگی و اجتماعی شهرسـتان 
خـور وبیابانک گفـت: نخبگان مکلفند تمـام قد به 
میـدان بیاینـد و واقعیت هـا و توانمندی هـا را تبیین 

. کنند
مرتضوی با تبیین شـرایط خـاص جهانی و اتفاقات 
اخیـر در نظـام روابـط بیـن الملـل، تصریـح کـرد: 
نخبـگان بسـیار مواظـب باشـند مبـادا رسـانه های 
مغـرض و معانـد افـکار همگانـی را مدیریـت و به 
مطامـع و اهداف شـوم خـود جامه عمل بپوشـانند.

وی گفـت: یکی از اهداف بنیادین انقالب اسـالمی 
جلـب همگانـی اسـت و فرمانداران مکلف هسـتند 

با برگزاری جلسـات مسـتمر و راهبردی با نخبگان 
متعهـد و متخصـص از همه ظرفیت هـای جاری و 
جمعی در راسـتای بلـوغ توانمندی هـای اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصادی و خدمت به همگان اسـتفاده 

کنند.
اسـتاندار اصفهـان افـزود: در دولـت سـیزدهم بـا 
عنایـت بـه تمهیـدات راهبـردی اتخـاذ شـده یک 
فصـل نویـن در توسـعه عادالنـه پایـدار باالخـص 
در مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه در حـال تکوین و 

اسـت. تحقق 
ظرفیت هـای  بـا  متناسـب  منـدی  بهـره  وی، 
شهرسـتان بـا رویکـرد اقتصـاد مقاومتی از سـوی 
مردمـان خـور و بیابانک را شایسـته تقدیر دانسـت 
و افـزود: شهرسـتان خـور و بیابانـک می توانـد بـا 
بضاعـت کـم نظیـر خـود و مـردم متعهـد، متدین، 
سـخت کـوش و والیتمـدار، نقشـی پـر فـروغ و 
کارآمـد در عرصه جذب و تسـهیل سـرمایه گذاری 

اشـتغال آفریـن محقـق سـازد.
اسـتاندار اصفهـان با بیـان اینکـه در دوران تحریم، 
افزایـش  رونـد  در  بنیـان  دانـش  شـرکت های 
صـادرات بـه صورت جهشـی گام برداشـتند، تاکید 
کـرد: اگر تنـوع محصوالت و ورود بـه فناوری های 
جدیـد بـه صـورت ویـژه در کشـور دنبـال شـود 
اقتصـاد مقاومتی رقـم می خورد و دیگـر نمی توانند 

مـا را تحریـم کنند.
مرتضـوی یـادآور شـد: جایی مـا را تحریم می کنند 
کـه وابسـتگی ما بـرای آن ها آشـکار اسـت از این 
رو بـا حضـور مؤثر و کارآمـد در حـوزه دانش بنیان 

می توانیـم معـادالت آن ها را بهـم بزنیم.
دغدغه هـای  بیـان  بـا  حاضـران  جلسـه  ایـن  در 
صنفـی و جمعـی درخواسـت های خـود را مطـرح 

کردنـد و دربـاره آنهـا تبـادل نظـر شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، اسـتاندار اصفهـان در جریـان 
دهمیـن سـفر شهرسـتانی خـود بـه همـراه جمعی 
از مسـئوالن اسـتان به شهرسـتان خـور و بیابانک 

سـفر یـک روزه داشـت.
وی در بدو ورود خود از ایسـتگاه ایسـت و بازرسـی 
شـهید رشـیدی سـه راهـی پلیـس راه و سـپس از 
شـهرک صنعتی و مجتمع گردشـگری راه ابریشـم 
و سـاختمان در حـال سـاخت پایگاه امـداد جاده ای 

شـهر جندق بازدیـد کرد.
سـید رضـا مرتضـوی بـا حضـور در شـهر فرخی با 
خانواده شـهیدان حمید و احمد رییسـی از شـهدای 

دفـاع مقدس شـهر فرخی دیـدار و گفتگـو کرد.
بازدیــد از مجتمــع معدنــی پتــاس، تجدیــد میثــاق 
ــع  ــردی و کارگاه صنای ــد از بوم گ ــا شــهدا، بازدی ب
ــتاندار و  ــروز اس ــای ام ــر برنامه ه ــتی از دیگ دس
مســئوالن اســتانی و شهرســتانی در ســفر بــه خور 

و بیابانــک بــود.
مرتضـوی در بازدیـد از معـدن پتـاس بـا تبییـن 
سیاسـت های اقتصـادی دولـت دربـاره ارائـه اعتبار 
و تسـهیالت بـر هـم افزایـی دسـتگاه های اجرایی 
رونـد  تسـهیل  دربـاره  شهرسـتانی  و  اسـتانی 
تخصیص منابع به شهرسـتان های شـرقی اسـتان 

کرد. تاکیـد 
وی در ادامه از اسـتخر شـنای نیمه کاره شـهر خور 

بازدیـد و با حضـور در فرمانداری بـا جمعی از مردم 
دیـدار کـرد و مشـکالت و دغدغـه آن هـا را مـورد 

بررسـی قرار داد.
در دیـدار چهره به چهره اسـتاندار اصفهـان با مردم 
شهرسـتان خوروبیابانک عمده مباحث مطرح شـده 
دربـاره نحـوه ارائـه دسـتگاه های خدمـت رسـان، 
امـور مرتبـط بـا بیمـه، بهداشـت و درمـان، جهـاد 
کشـاورزی، صنعت معـدن و تجارت، گردشـگری، 
سـرمایه گـذاری، گسـترش و نوسـازی فضاهـای 
آموزشـی، شـهرداری ها و دهیاری هـا، تسـهیالت 
و اعتبـارات بانکـی و مشـوق های اقتصـادی بـود 
کـه پـس از طـرح از سـوی متقاضیـان، مراتـب از 
طریـق مدیـران حاضر پیگیـری و مطابق با ضوابط 
حقوقـی و قانونـی جـاری نتیجـه جهـت تحقـق و 

اجـرا بـه متقاضیان اعالم شـد.
خـور و بیابانـک بـه مرکزیت شـهر خور با وسـعت 
افـزون بـر ۱۲ هـزار کیلومتـر مربع و ۲۰ هـزار نفر 
جمعیـت در ۴۲۰ کیلومتری شـرق اصفهـان، حدود 
۱۰ درصـد از کل مسـاحت اسـتان اصفهـان را در 

دارد. اختیار 
ایـن شهرسـتان دارای ظرفیت هـای گردشـگری، 
بومگـردی، صنایع معدنی و کشـاورزی و دامپروری 
از جملـه کشـت گیاهـان دارویی و پرورش شـتر و 

شـترمرغ است.
خور و بیابانک شهرسـتان منتخب هدف توسـعه در 
اسـتان اسـت کـه اقدامات خوبـی در ابعـاد مختلف 
زیرسـاختی، ایجاد اشـتغال و سـرمایه گذاری انجام 

شـده است.

گزارش ویژه

استاندار اصفهان در جلسه شورای مشترک اداری استان اصفهان و خور و بیابانک:

 تخصیص مشوق های اقتصادی از اولویت های دولت در مناطق کم برخوردار است

رئیـس مجمـع نمایندگان اسـتان اصفهان از تهیـه طرحی در خصوص 
تحقیـق و تفحـص در خصوص برداشـت های آب از مناطق باالدسـت 

زاینـده رود و کارون از سـال های ۱۳۷۲ تاکنـون خبر داد.
حجـت االسـالم سـیدناصر موسـوی الرگانـی در گفـت و گو با ایسـنا 
اظهـار کرد: طرحـی برای تحقیق و تفحص در خصوص برداشـت های 
آب از مناطق باالدسـت زاینده رود و کارون از سـال های ۱۳۷۲ تاکنون 
تهیه شـده اسـت چون راهی نیسـت جـز اینکـه از ابزارهـای قانونی و 

الـزام آور مجلس بهره گیـری کنیم.

وی ادامــه داد: مقامــات دولتــی از گذشــته تاکنــون وعده هــای 
رنگارنگــی داده انــد؛ در ســفر اخیــر آقــای رییســی، رئیــس جمهــوری 
ــط  ــان فق ــردم اصفه ــرای م ــده رود ب ــه زاین ــم ک ــان گفت ــه اصفه ب
یــک مشــکل نیســت بلکــه از مشــکل گذشــته و بــه حیــات و ممــات 
ــه،  ــه برنام ــه طــرح و ن ــه شــعار، ن ــل شــده اســت. ن اصفهــان تبدی
ــم. ــل می خواهی ــط عم ــا فق ــورد م ــتان نمی خ ــدرد اس ــدام ب هیچک

نماینـده فالورجـان اضافـه کـرد: انـگار مقامـات دولـت به اورژانسـی 
بـودن موضـوع پی نبـرده و گمـان می کنند که می شـود ایـن موضوع 

را نادیـده گرفت و یا حتی برداشـتهای جدیدی از زاینـده رود انجام داد.
ــه کارون  ــوص رودخان ــکالتی در خص ــروز مش ــه ب ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: تمــام ایــن مشــکالت ناشــی از عــدم رعایــت حقابــه و نادیــده 
گرفتــن قوانیــن ملــی و برداشــت بــی رویــه آب از باالدســت اســت. 
ــص از  ــق و تفح ــرح تحقی ــوع ط ــاد موض ــدن ابع ــن ش ــرای روش ب
ــه  ــده رود و کارون را تهی ــتی از سرچشــمه های زاین برداشــت باالدس
کــردم کــه بــا بــه جریــان افتــادن ایــن موضــوع، مــردم در جریــان 

ــد. ــرار می گیرن ــات ق ــات تخلف جزیی

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
خبر داد:

تهیه طرحی برای 
تفحص ازبرداشت های 

آب از باالدست 
زاینده رود و کارون

رئیـس اداره راه وشهرسـازی شهرسـتان 
کاشـان از رفـع تصـرف نزدیـک به یک 
از زمین هـای ملـی شهرسـتان  هکتـار 
ریـال  میلیـارد  ارزش ۱۰۰  بـه  کاشـان 

خبـر داد.
مجتبـی آراسـته در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
اظهـار کـرد: تشـدید حفاظـت اراضـی 
ملـی و پیشـگیری از وقوع تصرف برنامه 
مشـترک مأمـوران یـگان حفاظـت اداره 
همـکاری  و  کاشـان  و شهرسـازی  راه 
مرجـع قضایـی و انتظامـی اسـت کـه 
به منظـور جلوگیـری از تضییـع حقـوق 

انجـام می شـود. شـهروندان 
بـه  مربـوط  ملـی،  اراضـی  افـزود:  وی 
عمـوم مـردم اسـت و دفـاع از حقـوق 
مـردم در مقابـل تصـرف کننـدگان بیت 
المـال و صیانـت از زمین هـای ملـی که 
بـه نوعـی از امـوال بیت المال محسـوب 
در  و  ماسـت  همـه  وظیفـه  می شـود 
ایـن زمینـه تمـام تـوان خـود را بـه کار 

می بریـم.
رئیـس اداره راه وشهرسـازی شهرسـتان 
کاشـان، تصریـح کـرد: ایـن اقـدام بـه 

اسـتناد مصوبه شـورای حفاظـت از انفال 
و حکـم مقـام قضایـی مبنـی بـر تثبیت 
حقـوق عمومـی درخصـوی جمـع آوری 
مصالـح و پیشـگیری از وقـوع جـرم، در 
برابـر متصرفانی اجرا شـد کـه به منظور 
حصارکشـی، تفکیـک و تغییـر کاربـری 
اراضـی دشـت تقـی زاده شـهر کاشـان 
درپـالک ۱۰ اصلـی از ۵۵۳ فرعـی اقدام 

بودند. کـرده 
آراسته گفت: پیشـگیری از تصرف منابع 
طبیعـی و اراضـی ملی در قانون نسـبت 
بـه برخـورد بـا تأخیر بعـد از سـاخت بنا 
در اولویـت قـرار دارد، بنابرایـن یکـی از 
اقدام هـای مؤثـر در ایـن زمینـه تثبیـت 
مالکیـت اراضی ملـی و دولتـی و اجرای 

قانـون حدنگار اسـت.
گسـتردگی  و  وسـعت  افـزود:  وی 
شهرسـتان کاشـان نیازمند آن اسـت که 
اجـرای قانـون با همـکاری و مشـارکت 
سـازمان ها و نهادهای متولـی امر زمین، 
اجـرا شـده و تثبیـت مالکیـت اراضـی 
ملـی می توانـد همچـون سـدی در برابر 

متجـاوزان بـه اراضـی ملـی شـود.

مدیـر سـتاد مردمـی رسـیدگی بـه امـور دیـه و کمک 
بـه زندانیـان نیازمند کاشـان گفـت: احسـان حاج صفی 
کاپیتـان تیم ملـی فوتبال ایـران با کمـک خیرخواهانه 
و ۱۸۰ میلیـون تومانـی خـود سـبب آزادی ۱۰ زندانـی 

جرائـم غیرعمـد در این شهرسـتان شـد.
علـی راحمـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افزود: 
مجمـوع دیـه ۱۰ زندانـی یادشـده یـک و نیـم میلیارد 
تومـان بـود که شـاکیان، پـس از نشسـت های مختلف 
سـتاد دیـه از ۸۷۰ میلیـون تومـان ایـن مبلـغ گذشـت 

کردند.
وی بـا قدردانـی از گذشـت بخشـی از دیـه زندانیـان 
توسـط شـاکیان ادامـه داد: ۴۵۰ میلیـون تومـان نیـز از 
سـوی ۱۰ زندانـی و ۱۸۰ میلیون تومـان باقی مانده نیز 

توسـط حاج صفـی تأمیـن و سـبب آزادی زندانیان شـد.
مدیـر سـتاد مردمی رسـیدگی بـه امور دیـه و کمک به 
زندانیـان نیازمند کاشـان اضافه کرد: زندانیان آزاد شـده 

۹ مـرد و یک نفر زن هسـتند.
احسـان حاج صفـی کاپیتـان تیـم ملـی فوتبـال ایـران 

ششـم اسـفند ۱۳۶۸ در کاشـان متولـد شـده اسـت.
کاشـان با مسـاحت چهار هـزار و ۳۹۲ کیلومتر مترمربع 
و جمعیـت افـزون بر ۳۶۴ هـزار نفر بر پایه سرشـماری 
اصفهـان  شهرسـتان  پرجمعیت تریـن   ،۱۳۹۵ سـال 
پـس از مرکـز این اسـتان و بیسـت و هشـتمین شـهر 

پرجمعیـت ایران محسـوب می شـود.
ایـن شهرسـتان در فاصله نزدیـک بـه ۲۰۰ کیلومتری 

شـمال اصفهان واقع شـده اسـت.

نماینده ولی فقیه در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
گفت: راه رسیدن به امام زمان )عج( در برهه کنونی با اطاعت 

از رهبری نظام اسالمی امکان پذیر است.
حجت االسالم سیدمصطفی طباطبایی نژاد در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا در اردستان افزود: در شرایط کنونی الزم است 
مردم پشت سر رهبرمعظم انقالب اسالمی حرکت کنند و 
فریب توطئه های دشمنان را نخورند تا انقالب اسالمی حفظ 

شود و ایرانی سربلند و سرافراز داشته باشیم.
وی به مناسبت سالروز واقعه هفتم تیر اشاره و تصریح کرد: 
در این حادثه که به دست منافقان کوردل در سال ۱۳۶۰ 
آیت اهلل  داد  و در محل دفتر حزب جمهوری اسالمی رخ 
سیدمحمدحسین بهشتی و ۷۲ از یاران با وفایش به شهادت 
رسیدند و این واقعه هولناک کافی بود انقالب نوپای اسالمی 
را از هم بپاشد که با تدبیر و درایت حضرت امام خمینی 
)ره( مبنی بر اینکه دولت، مجلس و قوه قضاییه باید فوری 

تشکیل شود و مردم به صحنه بیایند توطئه دشمنان خنثی 
شد.

نماینده ولی فقیه در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
خاطر نشان کرد: امروز پس از ۴۱ سال هنوز یادواره شهدای 
هفتم تیر در کشور و در اردستان برگزار می شود و ما شاهد 
این تجمع عظیم هستیم که به پاس جان فشانی ها و از 

خودگذشتگی این شهیدان است.
وی ادامه داد: همه وظیفه داریم عالوه بر گرامیداشت یاد و 
خاطره این عزیزان، هدف های آنان را بشناسیم و در جامعه 

پیاده کنیم.
حجت االسالم طباطبایی نژاد گفت: حضور پرشور و هرچه 
بیشتر مردم در این آیین ها نشان از عالقه و قدردانی قشرهای 
مختلف به شهیدان و هدف های ارزشمند آنهاست که جان 

خود را در راه انقالب و آرمان های نظام اسالمی فدا کردند.
نماینده ولی فقیه در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

با تبریک هفته قوه قضاییه به کارکنان و دست اندرکاران 
دادگستری  کارکنان  خدمت رسانی  و  تالش ها  از  قوه  این 

شهرستان اردستان تقدیر کرد.
وی ادامه داد: در واقعه هفتم تیر حجت االسالم سیدنوراهلل 
طباطبایی نژاد نخستین نماینده اردستان در مجلس شورای 
اسالمی، حسن بخشایش اردستانی و محمود تفویضی زواره 
را گرامی  این عزیزان  یاد وخاطره  به شهادت رسیدند که 

می داریم.
آیین گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد واقعه هفتم تیر 
و شهادت حجت االسالم سیدنوراهلل طباطبایی نژاد نخستین 
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی در این 

شهرستان برگزار شد.
شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفر جمعیت، ۳۲۰ 
شهید و نزدیک به ۵۵۰ جانباز و ۴۴ آزاده در شمال شرقی 

اصفهان واقع شده است.

»نیروگاه خورشیدی« بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان 
شهرضا در جنوب استان اصفهان با حضور وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.
به گزارش ایرنا، این نیروگاه خورشیدی با توان ۱۰۰ کیلو 
وات ساعت و هزینه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان با 

کمک خیران ساخته شد.
شامل سی  تصویربرداری  بخش  توسعه  طرح  همچنین 
تی اسکن و ام آر ای بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا نیز 
که هزینه آن از محل اعتبارات هیات امنای ارزی وزارت 

ارز  دالر  هزار  بر ۲۵  بالغ  و  است  شده  تأمین  بهداشت 
ترجیحی است به بهره برداری رسید..

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بازدید 
امکانات بهداشتی شهرستان های شهرضا و دهاقان و نیز 

بیمارستان سید الشهدای اصفهان به این خطه سفر کرد.
شهرستان شهرضا در ۷۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع 

شده است.
قرار است وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از 

اصفهان به شهرستان آباد استان فارس عزیمت کند.

رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان کاشان خبر داد:

آزاد سازی یک هکتار از زمین های ملی

مدیر ستاد دیه کاشان:

 ۱۰ زندانی در کاشان با کمک مالی کاپیتان تیم ملی
فوتبال ایران آزاد شدند

نماینده ولی فقیه در سازمان جنگل ها:

راه رسیدن به امام زمان )عج( اطاعت از رهبری نظام اسالمی است

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خبر داد : 

افتتاح نیروگاه خورشیدی بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا 

فرماندار شهرضا و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کردند که این خطه به نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان، پزشک 

متخصص و تخت های اورژانس نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اسالمی در حاشیه بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امکانات 
بهداشتی و درمانی شهرضا و در جمع مسئوالن گفت: در بخش بهداشت و 
درمان شهرضا به تجهیزات و ساختمان سازی نیاز نداریم بلکه نیروی انسانی و 

پزشک متخصص می خواهیم.
سمیه محمودی با بیان اینکه کمبود پزشک در شهرضا معضل و مشکل جدی 
است، اظهار داشت: بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( شهرضا تنها پوشش دهنده 
جمعیت ۱۶۰ هزار نفری این شهرستان نیست بلکه به مردم دهاقان، سمیرم، 

جرقویه و ایزدخواست هم خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می کند.
وی با بیان اینکه شهرضا از نظر موقعیت جغرافیایی در جاده ترانزیتی شمال 
به جنوب قرار دارد و با وقوع هرگونه تصادف مصدومان و حادثه دیدگان به 
این بیمارستان انتقال داده می شوند، تصریح کرد: در مواقعی همه بخش های 
بیمارستان به درمان مصدومان تصادفی اختصاص می یابد و این مساله اهمیت 

نیروی انسانی و پزشک متخصص را در این بیمارستان نشان می دهد.
محمودی خاطرنشان کرد: تأسیس دانشکده پرستاری و مامایی و فوریت های 
پزشکی در شهرضا خواسته دیگر ما از وزارت بهداشت است. همچنین فرماندار 
شهرضا در این بازدید گفت: کمبود تخت های اورژانس معضل امروز شهرضاست 
زیرا که بیشتر تخت ها فرسوده شده است. سید امیر جعفری اظهار داشت: تقویت 
اورژانس یکی از خواسته های اصلی ماست و باید زیر بنای ناوگان فوریت های 
پزشکی شهرضا را تحکیم کنیم وی خواستار تعیین تکلیف برخی از زمین هایی 
شد که تحت نظر تأمین اجتماعی، اوقاف یا دانشگاه علوم پزشکی است و افزود: 
پس از ۴۰ سال باید این زمین ها تعیین تکلیف شود تا بتوان از آن بهره برداری 
کرد. فرماندار شهرضا گفت: ساختار نیروی انسانی بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( 
باید اصالح شود و ۷۱۳ نیرو به شکل شرکتی، پیمانی، خرید خدمت و سایر 

موارد فعالیت می کنند که باید بیمارستان از عهده هزینه آنها بر آید.
درمان  و  بهداشت  حوزه  در  تاکنون  سالمت  خیران  کرد:  خاطرنشان  وی 
شهرضا کمک کننده بوده اند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور 
بازدید از امکانات بهداشتی شهرستان های شهرضا و دهاقان و نیز بیمارستان 

سیدالشهدای اصفهان به این خطه سفر کرد.

فرماندار شهرضا عنوان کرد:

شهرستان نیازمند پزشک متخصص و تخت اورژانس است
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The tree of Iran’s balanced 
foreign policy approach is on 
the verge of being a one-year-
old child. Stronger than be-
fore, Iran is pursuing dynamic 
diplomacy in a variety of cities 
such as Doha, Ashgabat, and 
other capitals. Baghdad will 
also join the list soon.
While Iran’s top negotiator Ali 
Bagheri Kani is engaged in in-
tensive negotiations in Qatar 
with the United States through 

the European Union delega-
tion, Iran’s President Ebrahim 
Raisi and his oil and foreign 
ministers are in Ashgabat 
pursuing transit diplomacy as 
well as the legal regime of the 
Caspian Sea with the littoral 
states. Prior to his departure 
for Ashgabat on Wednesday, 
Raisi spoke to reporters about 
the purpose of his visit to 
Turkmenistan. 
“This visit is taking place at 

the invitation of the esteemed 
president of the brotherly and 
friendly country of Turkmen-
istan in order to attend the 
Caspian Sea littoral states 
summit,” he remarked.
The President called the Cas-
pian Sea a common heritage 
and capital for the littoral 
states with more than 270 
million people. 
“We have good relations with 
the littoral states of the Caspi-

an Sea, but in addition to re-
viewing the legal regime of the 
Caspian Sea and peaceful use 
of the sea for the purpose of 
improving security at the sea, 
what will be discussed at the 
sixth summit of the Caspian 
Sea littoral states is coopera-
tion between countries in the 
fields of transport, transit, 
trade, management of marine 
living resources, environment, 
as well as preventing the pres-
ence of outsiders in the sea, 
which is also agreed upon by 
all coastal countries.”
Prior to the beginning of the 
summit, Raisi met Serdar 
Berdimuhamedow, Turkmen-
istan’s President, as well as 
Chairman of the People’s 
Council of Turkmenistan, Gur-
banguly Berdimuhamedow.
During the meeting with the 
President of Turkmenistan, 
Raisi pointed out that the im-
plementation of the memoran-
da of understanding and co-
operation documents signed 
by the two countries during 
Berdimuhamedow’s recent 
visit to Tehran will accelerate 
promotion of cooperation be-
tween the two countries.
Later, Raisi met with the Azer-
baijani President, Ilham Ali-
yev. 
During the meeting, Raisi re-
minded Aliyev that the pres-

ence of the Israeli regime in 
any part of the world under-
mines security there.
The president also had a brief 
meeting with his Russian 
counterpart Vladimir Putin on 
the sidelines of the summit. 
There’s little doubt that Tehran 
has not put all its eggs into the 
basket of the JCPOA revival, 
as it actively seeks to estab-
lish trade relations with the 
neighbors. It’s short-sighted 
thinking to assume that Iran 
has to wait for the United 
States to return to the JCPOA, 
while it can enjoy the bene-
fits of regional alliances such 
as the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO), or BRICS 
(Brazil, Russia, India, China, 
and South Africa). 
On Monday, Iran’s former 
Foreign Ministry spokesman 
Saeed Khatibzadeh, who was 
holding his last presser, told 
the Tehran Times correspond-
ent that Tehran has submitted 
a membership request to the 
BRICS secretariat via Foreign 
Minister Hossein Amir Ab-
dollahian. While dynamically 
trailing balanced and active 
diplomacy with the neighbors, 
Tehran is awaiting Washing-
ton’s serious political deci-
sions to return to the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).

Dynamic diplomacy: From SCO to BRICS

Iran slams G7 an-
ti-Iran statement as 
unfounded and bi-
ased
on Tuesday, Tehran strongly criti-
cized the Group of Seven industri-
alized states’ anti-Iran statement 
as baseless, one-sided, and unfair.
The statement was released during 
a gathering of the group’s seven 
members on Tuesday in Germa-
ny. The group includes Canada, 
France, Germany, Italy, Japan, the 
United Kingdom, and the United 
States.
The group criticized Iran’s “bal-
listic missile activity,” advocated 
“limitation of Iran’s nuclear pro-
gram,” and charged Iran with “hu-
man rights breaches.”
Later in the day, Nasser Kanani, the 
spokesman for the Iranian Foreign 
Ministry, stated that the Islamic 
Republic strongly opposes the is-
suance of such a statement.
The statement, he said, “deliber-
ately ignores” the United States’ 
withdrawal from the 2015 nucle-
ar agreement with Iran and other 
pacts, as well as Washington’s 
subsequent re-imposition of un-
lawful sanctions against the Ira-
nian people.  The Foreign Ministry 
official chastised the countries that 
had made the statement for their 
complicity in the imposition of 
sanctions by the U.S. and their fail-
ure to resist the coercive economic 
measures. Additionally, he rejected 
any criticism of Iran’s peaceful nu-
clear energy program, saying the 
statement “deliberately” ignores 
the Islamic Republic’s ban on all 
nuclear weapons.Kanani empha-
sized that the G7 countries were 
making “factitious accusations” 
against Iran while having the 
world’s “biggest nuclear arsenal.”
The spokesperson denounced the 
statement for attempting to cast 
doubt on Iran’s extensive col-
laboration with the International 
Atomic Energy Agency. He went 
on to deny any allegations against 
Iran’s “legitimate and defensive 
missile program,” reiterating that 
the country’s missile development 
will never be open to compromise.
“It is necessary that the parties that 
have issued the statement rath-
er be accountable for their sales 
of billions of dollars of advanced 
weapons, which is one of the most 
important factors of instability in 
our region,” Kanani remarked. 
-------------------------------------------------------------

BMI Notifies “Compre-
hensive Instructions 
for Presenting Services 
to Knowledge-based 
Companies”
Bank Melli Iran (BMI) notified the 
comprehensive instructions for 
providing quality services to knowl-
edge-based companies.
In line with implementing sublime 
remarks of Leader of the Islamic 
Revolution on supporting knowl-
edge-based companies as the main 
strategy for economic progress and 
development of the country, Bank 
Melli Iran has embarked on compil-
ing and developing “Comprehensive 
Instructions for Providing Quality 
Services to the Knowledge-based 
Companies” with the aim of acceler-
ating and facilitating the process of 
offering quality financial and credit 
services to these companies. Public 
Relations Department of Bank Melli 
Iran (BMI) reported.  According to 
the instruction notified to all branch-
es of the bank across the country, 
Bank Melli Iran has considered a 
credit package with special terms 
and conditions in order to facilitate 
and accelerate fulfilling activities 
pertinent to the knowledge-based 
companies. 
In this instruction, the executive 
mechanism has been determined 
for receiving request from knowl-
edge-based companies as appli-
cants of using services and facilities 
as well as the way of evaluating 
these companies. 

Certain UNSC 
members abuse 
authority to ad-
vance political 
agenda: envoy

Majid Takht Ravanchi, the Am-
bassador and Permanent Rep-
resentative of Iran to the UN, 
has denounced the use of the 
UN Security Council’s powers 
and duties by certain member 
states.
“A candid review of the Secu-
rity Council’s practices reveals 
that the Council’s authority 
and powers have been repeat-
edly abused by certain States,” 
Takht Ravanchi said on Tues-
day.
The ambassador made the 
remarks while addressing an 
open debate on “Implementa-
tion of the note by the Presi-
dent of the Security Council”.
The following is the full text of 
speech by Iran’s ambassador:
“I thank you for organizing this 
open debate. I also thank the 
briefers for their informative 
briefings.
Increasing the Security Coun-
cil’s efficiency and effective-
ness must always be viewed 
as a work in progress, be-
cause the nature and scope 
of challenges related to inter-
national peace and security 
are constantly evolving. This 
requires the Security Coun-
cil to commit to continually 
improving the effectiveness 
and transparency of its work, 
as well as its interaction 
and communication with 
non-Council members. To 
that end, reforming and evolv-
ing the Council into a fully 
transparent, rule-based, and, 
above all, accountable body 
is the most efficient method 
to ensure its transparency, 
efficiency, and effectiveness. 
That is the reason why the 
Council’s “working methods” 
are among the five primary 
topics under consideration in 
the ongoing Security Council 
reform discussions. 
We commend the significant 
efforts and measures that 
have been made in recent 
years to improve the Council’s 
working methods; nonethe-
less, these efforts have fallen 
short of what the UN mem-
bers had expected because 
they have been few and slow. 
Therefore, in accordance with 
discussions on the subject 
within the “Intergovernmen-
tal Negotiations”, efforts to 
advance in this field must be 
increased, especially within 
the Council itself. 
Against this backdrop, I would 
like to address the following 
points.
1-The Security Council must 
adhere to the purposes and 
principles of the United Na-
tions in all of its decision-mak-
ing procedures. Full compli-
ance with the UN Charter will 
enable the Council to refrain 
from adopting ultra-vires de-
cisions that contravene the 
UN Charter, or considering cir-
cumstances that do not pose 
a threat to international peace 
and security as well as issues 
pertaining to the domestic af-
fairs of States. This will assist 
the Council to avoid abuse 
or overuse of its Chapter VII 
functions and instead carry 
out its obligations hereunder, 
appropriately, and responsibly.
2-The Security Council must 
assess the effectiveness of 
sanctions and their humani-
tarian repercussions at various 
stages of conflict and suspend 
or lift them as needed. 

Iranian Oil Ministry is going to use the 
capabilities of the country’s knowl-
edge-based companies to implement a 
program for improving the recovery fac-
tor of 750 oil fields across the country. In 
this regard, the ministry will be collabo-
rating with Iran National Innovation Fund 
(INIF) as the government body in charge 
of supporting knowledge-based compa-
nies, Shana reported. To brief the com-
panies and investors about the details of 
the mentioned program, INIF is going to 
host a meeting in which the project will 
be presented by the officials of National 
Iranian Oil Company (NIOC) to financial 
institutions, traders active in money and 
capital markets and other investors.
In this meeting, while introducing the 
generalities of the project, investment 

opportunities in this field will be ex-
plained to investors and they will also be 
introduced to the representatives of the 
knowledge-based companies that are go-
ing to work on the project.
Over the past two decades, the Iranian 
Oil Ministry has become more and more 
determined to collaborate with knowl-
edge-based and research-based compa-
nies, universities, and research institutes 
to advance its development goals. To 
pursue its new goals, the Oil Ministry 
has signed numerous memorandums 
and agreements with domestic knowl-
edge-based firms and research institu-
tions in recent years and such entities 
now play a significant role in making the 
country’s oil and gas industry more and 
more self-reliant.

Knowledge-based firms to collaborate in developing 750 oil fields

During the past Iranian calendar month Khordad 
(ended on June 21), the third month of Iranian cal-
endar year, 10,826,000 million tons of commodities 
worth more than $3 billion were traded at Iran Mer-
cantile Exchange (IME), showing 21 percent and 36 
percent growth in value and weight, respectively, as 
compared to the second month.
As reported by the IME’s Public Relations and Inter-
national Affairs Department, the exchange saw on 
both domestic and export pits of its oil and petro-
chemical trading floor, trade of 1.558 million tons of 
commodities valued at more than $1.1 billion.
The IME’s customers purchased on this floor 
300,800 tons of vacuum bottom, 400,622 tons of bi-
tumen, 444,102 tons of polymeric products, 206,000 
tons of lube cut, 155,855 tons of chemicals, 25,165 
tons of sulfur, 24,198 tons of oil, 500 tons of argon 
and 800 tons of insulation.

Furthermore, the exchange saw trade of more than 
9.181 million tons of commodities worth nearly $2 
billion on its metals and minerals trading floor.
Items traded on this floor included 5,986,000 tons of 
cement, 1,669,000 tons of steel, 1,224,000 tons of 
iron ore, 180,000 tons of sponge iron, 83,470 tons 
of aluminum, 55,149 tons of zinc, 35,361 tons of 
copper, 670 tons of molybdenum concentrate, 1,000 
tons of coke, 60 tons of lead, 90 tons of precious 
metals concentrate and 5 kg of gold bars.
On its agricultural trading floor, the exchange saw 
offering of five tons of saffron.
Next was the IME’s automobile trading floor with 
trades of 22 Cara Sedan automobiles.
Last was the IME’s side market on which the ex-
change traded 86,358 tons commodities.
The value of trades at the Iran Mercantile Exchange 
rose 102 percent, and the volume of trades at the 

exchange increased 128 percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 20), which was 
the highest level of growth in the history of the ex-
change since its establishment.
Statistical data show that in the past year, in addition 
to new records in the volume and value of trades of 
different products, 10 major records in total value 
and physical market trades were registered. In a way 
that besides the total value of trades, the volume and 
value of physical market trades, the volume, and val-
ue of industrial products and petrochemicals trades, 
the value of oil products trades and the volume and 
value of side market trades all hit records.
IME is one of the four major stock markets of Iran, 
the other three markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) market known 
also as Iran Fara Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

IME’s monthly value of trades rises 21%

ICCIMA hosts Iran-Poland business forum
Iran Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCIMA) host-
ed an Iran-Poland business forum on 
Wednesday, the ICCIMA portal reported.
The event was attended by ICCIMA 
Deputy Head Hossein Selahvarzi, Head 
of Iran-Poland Joint Chamber of Com-
merce Rahim Bana-Molaei, and Deputy 
Head of Polish Chamber of Commerce 
for Importers, Exporters, and Coopera-
tion Andrzej Pilat as well as the repre-
sentatives of some companies from the 
two countries.
Speaking at the gathering, Selahvarzi 
referred to the historical background 

and good relations between Iran and 
Poland and expressed hope that trade 
exchanges between the two countries 
will continue vigorously.
He mentioned the exchange of numer-
ous trade delegations and the signing of 
several memoranda of understanding 
between the two countries in the past, 
saying: "Unfortunately, since 2017, the 
volume of trade between Iran and Po-
land has decreased significantly, mainly 
due to the sanctions. We hope that there 
is enough will between the private sec-
tors of the two countries to increase the 
mutual trade up to the previous levels.”

The official stressed the need for estab-
lishing financial channels and banking 
relations between the two countries as 
a prerequisite for the expansion of trade 
ties, saying: “The level of cooperation 
will expand if the monetary exchanges 
between Iran and Poland are improved 
by creating a special financial channel 
between the two countries and the two 
sides can also agree on the establish-
ment of preferential tariffs between the 
two countries.”
Selahvarzi further underlined the advan-
tages and common fields for coopera-
tion between Iran and Poland, and said: 

"There are good grounds for coopera-
tion in the agriculture and agricultural 
machinery industries, rail transport and 
locomotive manufacturing, considering 
Poland's capabilities.” Maritime trans-
port is also very important in Iran, and 
due to the existence of northern and 
southern ports, we are interested in us-
ing the experience of Poland in this field, 
the ICCIMA deputy head added.
He also pointed to the mining sector 
as a great area for mutual cooperation 
considering Poland’s experiences in 
manufacturing mining machinery and 
equipment.
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Secretary of Iran-Syria Economic Rela-
tions Development Headquarters Abbas 
Akbari has met with officials of Syria’s 
Tartus city to discuss the activation of in-
vestment capacities and opportunities as 
well as the development of Tehran-Tartus 
economic relations. Akbari headed an eco-
nomic delegation to Tartus city of Syria, 
IRNA reported. Developing and strength-
ening economic relations between Iran 

and Syria and transferring Iran’s scientific 
technology to Syria to develop the Syrian 
economy were the main purposes of his 
trip to Tartus, according to Akbari. In this 
meeting, Tartus Governor Safwan Abu 
Saadi briefed the Iranian side about Tartus 
province’s investment opportunities as 
well as the possibility of developing eco-
nomic cooperation between the two coun-
tries in order to ensure common interests.

Iran, Syria 
discuss joint 
investment 
opportunities

Jordan backs 
down from region-
al NATO idea, says 
all Arabs want 
good ties with Iran
The Jordanian foreign minis-
ter has stressed that there has 
been no discussion of forming 
a military alliance in the region 
with the presence of the Israe-
li regime, saying this was not 
also on the agenda of the U.S. 
president’s visit to the region in 
mid-July. According to Al-Ja-
zeera, Jordanian Foreign Min-
ister Ayman al-Safadi stressed 
on Wednesday that no talks had 
been held on the formation of an 
Arab alliance with Israel.
He added that what was men-
tioned in the interview of the 
Jordan King’s interview with 
the CNBC was that the King 
stressed his support for the for-
mation of an Arab defense pact.
It was natural for Jordan to “de-
fend any joint Arab institution-
alized action, whether security, 
defense or economy,” al-Safadi 
said. Through his remarks the 
Jordanian chief diplomat dis-
missed as baseless reports by 
Western and Israeli media out-
lets about Tel Aviv’s attempt to 
establish a military alliance with 
several Arab countries against 
Iran with the help of the Unit-
ed States. On the other hand, 
al-Safadi announced, several 
Arab countries are conducting 
joint coordination prior to the 
U.S. president’s visit to the re-
gion. He also said he was visit-
ing Doha in the same direction 
to convey a message from the 
King of Jordan to the Emir of 
Qatar. Elsewhere in the inter-
view, al-Safadi called the issue 
of Palestine a fundamental is-
sue. He went on to call the Syr-
ian crisis and the security of the 
Arab countries on the southern 
shores of the Persian Gulf “very 
important issues”. The chief 
diplomat added, “We all want 
mechanisms that will ensure 
our security through dialogue 
and resolving concerns.”
He also described the issue of 
energy and food security as im-
portant challenges that require 
the cooperation of Arab states.
All these issues will be dis-
cussed with the American 
president during his visit to 
the region. Concluding his in-
terview, the Jordanian foreign 
minister highlighted that all 
Arab countries seek to estab-
lish good relations with Iran, 
and “to reach this stage, we 
must eliminate the causes of 
tension through dialogue.” In an 
interview with CNBC on Friday, 
King Abdullah II of Jordan said 
he would support the formation 
of a Middle East military alliance 
similar to NATO, and that it can 
be done with countries that 
are like-minded. “I’d like to see 
more countries in the area come 
into that mix,” he said.
“I would be one of the first peo-
ple that would endorse a Middle 
East NATO,” Abdullah said.
He added, “The mission state-
ment has to be very, very clear. 
Otherwise, it confuses every-
body.” The Jordanian king 
noted, “I’m hoping what you’re 
seeing in 2022 is this new vibe, I 
guess, in the region to say, ‘how 
can we connect with each other 
and work with each other’.”
While Iran has been vocal in 
expressing its objection to the 
concept of “regional NATO”.
 Earlier, a report by Al-Araby-Al-
Jadeed said that Cairo has sent 
assuring messages to Tehran 
that it will not be part of any mil-
itary alliance that acts against 
Iran.

Some Advantages and Disadvantages of Modern Technology on Youth in Society
By: PARISA JAMADISource: https://adilblogger.com/advantages-disadvantages-modern-technology-youth-society/

It’s very important to know the bad effects 
of modern technology that how modern 
technology affects our lives.
Disadvantages of Modern Technology on 
Youth in Society
1. Technology Causes Lack of Interest in 
Studying
Most of the important thing for the stu-
dents is their ambitions and their goals 
which they have to achieved and study 
for.
But by the extensive use and addiction to 
technology, they lose interest in the study. 
They always want to use the computer, 
mobile phones, tablets, play stations, etc.
They leave their ambitions and the goals 
they have to achieve. Most of the students 
get affected by this.
Here I want to highlight some other bad 
effects of technology in education for 
students
• Waste the precious time of the students
• Technology distracts students from their 
studies, goals, and ambitions.
• Loss of creativity.
And many more.
2. Technology Causes Environmental 
Problems
Modern technology also affects our sur-
rounding environment.
Any kind of pollution in our surrounding 
environment is harmful to human beings 
and also other living things.
I want to highlight some points here by 
which our environment gets damaged by 
the use of modern technology.
1. Air Pollution Due to Technology
Factories and vehicles create a lot of dan-
gerous gases and pollute our environ-

ment air and it creates a lot of diseases 
(like asthma) in human beings and other 
living things.
A lot of people and living things by oxy-
gen problems and other kinds of diseases 
produced by air pollution.
2. Sound/Noise Pollution Due to Technol-
ogy
There is a lot of technological things 
which create a lot of sound pollutions. 
Includes heavy machines, factories, vehi-

cles, airplanes, etc.
It is very harm-

ful to living 
things.
3. Water Pollution Due to Technology
Different kind of factories and mills that 
creates the chemical wastes and those 
chemical waste enters the river and lakhs 
which polluted the water and it is very 
harmful to living things.
It creates a lot of dangerous diseases in 
living things and the causes of death.
3. Technology Reduce the Creativity of 
People
One of the worst things about modern 
technology is technology reduces the 
creativity of the people.
4. Technology Causes Health Problems in 

Peoples
Technology also affects our health. There 
are different kinds of diseases found in 
people are caused by the extensive use 
of technology.
Most people use their mobile phones 
nowadays. Which also affects the health 
of people.
Some of the bad effects of technology on 
human health are given below.
1. Damage eyesight.
2. Damage hearing.
3. Increase obesity
4. Brain cancer.
5. Asthma problems.
6 . Skin cancer.

7. Increase 
obesi-

ty.
And many more.
Now I am going to discuss all the advan-
tages of modern technology for people.
Advantages of Modern Technology on 
Youth in Society
1. Technology Cause Cost Deficiency
Cost deficiency is one of the main goals 
of modern technology. 
More ever technology helps people from 
different aspects. Which results in cost 
deficiency.

For different kinds of works, we required 
a lot of workers to do and it is done by 
technological machines and a few work-
ers in a few minutes and at fewer costs.
2. Technology Saves our Precious Time
One of the main objectives of modern 
technology is to save precious time.
There is a lot of technological devices or 
machines or gadgets, we save a lot of our 
time.
Or if you want to find the right way for 
your destination you have not to waste 
your time because the navigation app on 
your smartphone finds the best possible 
way for your destination.
3. Technology Use for Edu-
cation

Technology also 
plays a very important role in the field 

of education, it has a lot of advantages 
for the students and as well as for the 
teachers.
Technology makes study and teaching 
very easy for students and teachers.
There is a lot of electronic devices, 
gadgets, and software that help a lot of 
students in education.
4. Technology Used for Entertainment
Technology also works in the entertain-
ment area. There is a lot of modern tech-
nological devices used for entertainment.

• Play stations (used for playing video 
games).
• Video games.
• Computer
• Mobile phones.
• VR devices.
And many more.
5. Technology Used for Communication
In today’s world communication has 
become very easy for people to contact 
and communicate with people around the 
world, and it is because of communica-
tional technology.
Mobile phones are the best example of 
communication technology.
Through mobile phones, people can con-
tact and can communicate with people, 
friends, and relatives around the world 
very easily and at less cost.
Before the inventions of mobile phones 
and telephones, people used letters for 
communications with their relatives and 
friends. It was very difficult for people 
to communicate through letters because 
sending letters takes a lot of time and also 
charges money.
But after the invention of telephones and 
mobile phones, it becomes very easy for 
people to communicate with their rela-
tives within seconds.
Conclusion
It all depends on the people of how they 
are using the technology. If they are using 
technology in a bad way then the result 
will be worst for them.
And if they are using the technology to a 
limit and aware of the bad effects of tech-
nology for them then that will be good for 
them.

Head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza Pey-
man-Pak has said comprehensive 
planning and focus on neighboring 
countries have been the main rea-
sons for the significant increase in 
the country’s non-oil exports in the 
past nine months.
“One of the main issues that should 
be considered in export develop-
ment is being program-oriented 
and having a strategy,” Peyman-Pak 
told the national TV.
As reported by the TPO portal, the 
official noted that the government 
has set a goal for increasing the 
country’s non-oil exports to $75 
billion by the Iranian calendar year 
1404 (starts in March 2025), add-
ing: “We have set the minimum 
increase in exports at $75 billion.”
He mentioned the prioritization of 
export destinations based on the 
country’s resources and said: “In 
recent years, the markets of South-
east Asia and Africa have been 
neglected considering all available 
opportunities, and now by prioritiz-
ing Africa, we have been able to in-

crease the exports to this continent 
by 100 percent, but the number is 
still low.”
Peyman-Pak further noted that one 
of the government’s policies to pro-
mote exports is to dispatch trade 
delegations along with officials on 
their visits to other countries, say-
ing: “During the current govern-
ment administration all ministers 
and officials that have visited other 
countries have been accompanied 
by trade delegations.”
We recently dispatched a trade del-
egation to Russia which was the 
largest delegation exchange in the 
history of the two countries’ rela-
tions, he added.
Referring to the $605-million posi-
tive trade balance of the country in 
the first three months of the current 
Iranian calendar year (March 21-
June 21), the TPO head said: “This 
happened in a situation when we 
had economic reforms, the Ukraine 
war, and the Shanghai quarantine, 
and we were able to increase the 
trade balance.”
He also stated that the exports to 
Turkey have increased by 100 per-
cent.
Peyman-Pak also mentioned the 
reason for the recent decrease in 
exports to Iraq, saying that the main 
reason for the decline in exports to 
Iraq was the increase in the prices 
of Iranian goods due to the elimi-
nation of the subsidized currency 
allocations for some goods.

Goal-oriented planning, main reason for 
rising non-oil exports: TPO head

During the 87th meeting of the dialogue 
council of the government and the Teh-
ran Province’s private sector which was 
held on Tuesday, the representatives of 
the Tehran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture (TCCI-
MA) called on the government to reduce 
interfering in economic affairs.
The meeting was attended by TCCIMA 
Head Masoud Khansari, and represent-
atives of various government and private 
sector institutions and organizations, the 
TCCIMA portal reported.
During the gathering, the private sector 
representatives analyzed and examined 
the cases of government interventions 
in various markets such as poultry and 

eggs, livestock feed, small-scale and re-
newable power plants, postal services, 
and the textile industry, pointing out the 
problems and challenges created by this 
approach and called for reducing such 
interventions. Speaking in the meeting, 
Khansari stated that the less the govern-
ment intervenes in economic affairs, the 
better the results.
As an example, the TCCIMA head point-
ed to the situation of the poultry industry 
in the country and said: “Over 96 percent 
of production in this industry is carried 
out by the private sector, however, the 
whole process of importing raw materi-
als is done by the government.”
The Agriculture Ministry continues to 

force poultry breeders to keep certain 
breeds of chickens that are not econom-
ically justifiable for them, and insisting 
on following such approaches in the 
country’s poultry industry will cost the 
industry a lot, he added.
Also, the Chairman of the Board of the 
Textile Industry Association spoke about 
the problems created for the produc-
tion units of this industry following the 
changes in import duties and customs 
tariffs.
Elsewhere in the meeting, some issues 
related to the activities of transporta-
tion companies including the constant 
changes in the names of streets and 
roads were raised by some attendees.

the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), lost 716 points to 
1.513 million on Wednesday.
As reported, over 6.073 billion securities worth 36.691 trillion rials 
(about $122.3 million) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 1,046 points, while the second 
market’s index rose 179 points. A market analyst believes that the 
Iranian stock market has the potential to grow despite the distrust 
created in the market as a result of some bad decisions.
Emphasizing that there is potential for growth in the market, Hassan 

Kazemzadeh told ISNA on June 5: “Given this potential, the mar-
ket will grow. Of course, there are ups and downs, but no matter 
how much distrust there is, the changes of major economic factors 
will affect the market, but this effect takes place gradually and over 
time.” According to the analyst, uncertainty about monitoring pol-
icies, especially interference in valuing the shares of companies, 
imposition of various duties, imposing corporate expenses such as 
taxes and export duties, etc., has caused shareholders to be pessi-
mistic about the market.

“Although there is a 30 to 40 percent growth potential in the market, 
even professionals are disappointed,” he regretted.
Regarding the situation of the capital market in the second half of 
the year, Kazemzadeh said: “According to the fundamental anal-
ysis, many stocks that are profitable, regardless of whether their 
profit margins or profitability are high or low, have the potential to 
reach their price ceiling of the Iranian calendar year 1399 (ended on 
March 20, 2021). If this happens, the market index will also pass 
the ceiling of that year.”

TEDPIX falls 716 points on Wednesday

TCCIMA calls on govt. to reduce interfer-
ing in economic affairs
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مدیرکل امور اجرایی ترافیک معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان، توسعه حمل ونقل ریلی را 
زمان بر و هزینه بر دانست و گفت: 
نمی توانیم  فعلی  بودجه های  با 
معضل  کوتاهی  مدت  ظرف 
ترافیک اصفهان را حل کنیم، اما با 
 )BRT توسعه خطوط بی آر تی )
می توانیم با هزینه و زمان کمتر، 
دسترسی شهروندان به حمل ونقل 
حمید  کنیم.  تسهیل  را  عمومی 
آقایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به پیش بینی ۱۱ خط بی آرتی برای 
اصفهان، اظهار کرد: با اجرای این 
خطوط شهروندان دسترسی راحتی 
به حمل ونقل عمومی پیدا می کنند و 
در بررسی هایی که مشاور پیش ازاین 
انجام داده بود، شهروندان می توانند 
ظرف ۱۰ تا ۱۲ دقیقه به اتوبوس 

دسترسی پیدا کنند.
وی با اشاره به اجرای خط یک بی 
آر تی اصفهان از پایانه باقوشخانه 
تا پل زندان، گفت: این خط روزانه 
جابجا  مسافر  هزار   ۱۰۰ حدود 
می کند. خط دوم از میدان قدس تا 
میدان جمهوری است که حدفاصل 
میدان قدس تا بزرگمهر با خط اول 
هم پوشانی دارد. خط سوم نیز در 
خیابان جی حدفاصل پایانه ارغوانیه 
تا میدان احمدآباد راه اندازی شده و 
از احمدآباد تا پایانه خرم تغییر مقطع 
عرضی در خیابان ها در حال انجام 
است. در این مسیر خط پرش برای 
عبور و مرور اتوبوس ها پیش بینی 
کرده ایم تا بتوانیم با ایستگاه هایی 

که در طول مسیر پیش بینی کرده ایم 
سرفاصله اتوبوس ها را تنظیم کنیم.

مدیرکل امور اجرایی ترافیک معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه خط چهارم 
بی آر تی در خیابان هشت بهشت 
غربی و شرقی اجرا می شود، تصریح 
کرد: این خط از خیابان عالمه امینی 
شروع می شود و انتهای آن به میدان 
امام حسین )ع( و سپس به خیابان 
شیخ بهایی و آتشگاه می رسد که تا 
سه راه درچه را پوشش می دهد، یعنی 
خط شرقی غربی بسیار خوبی است 
که سعی می کنیم این خط را تا اواسط 
تیرماه امسال راه اندازی کنیم و در 
اختیار مردم قرار دهیم. فعاًل این خط 
جزو اولویت های ماست که قسمت 
آتشگاه هنوز انجام نشده و در برنامه 

راه اندازی است.
وی گفت: خط بعدی بی آر تی در 
خیابان پروین حدفاصل میدان الله، 
خیابان پروین، الهور، حمزه، مشتاق 
دوم و انتهای آن پایانه آبشار است. 
این خط هم اکنون در دستور کار 
است و تا یک ماه و نیم آینده عملیات 
اجرایی آن شروع می شود و این خط 
را هم در اختیار مردم و شهروندان 

قرار می دهیم.
آقایی با بیان اینکه بر اساس مطالعات 
انجام شده بهترین راه برای رها شدن 
از معضل ترافیک شهرها، توسعه 
تأکید  است،  عمومی  حمل ونقل 
کرد: تنها راه حل این است که سهم 
خودروهای شخصی را کم کنیم، 
چون هر ماشین یک و نیم سرنشین را 

جابجا می کند و اگر بتوانیم این سهم 
را به حمل ونقل عمومی و اتوبوس با 
۴۰ نفر بدهیم به همان میزان تردد 
خودروی شخصی را کم خواهیم کرد.

وی در پاسخ به اینکه شبکه معابر 
ما جوابگوی توسعه خطوط بی آر 
تی هست یا خیر، گفت: باید ببینیم 
اولویت را به چه چیزی می دهیم؛ 
اگر اولویت را به خودروهای شخصی 
بدهیم و خودرو محور باشیم باید 
دست به ترکیب خیابان ها نزنیم، اما 
اگر بخواهیم اولویت را به حمل ونقل 
عمومی بدهیم باید بخشی از عرض 
خیابان را بگیریم تا اتوبوس با یک 
زمان بندی مناسب به مردم خدمات 
بدهد. این کار مستلزم این است 
که یک خط از خیابان بگیریم و به 
اتوبوس اختصاص دهیم، اما اگر این 

خط را نگیریم و اتوبوس هم زمان با 
ماشین ها حرکت می کنند در ترافیک 
می ماند و مردم هم در ایستگاه ها 

منتظر می مانند.
مدیرکل امور اجرایی ترافیک معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان در مورد تردد خودروهای 
شخصی در خطوط بی آر تی نیز 
گفت: اوایل در خط یک بی آر تی 
ماشین های زیادی تردد می کردند، 
اما االن کمتر شده و دوربین های 
مرکز کنترل ترافیک نیز فعال اند. 
جریمه عبور از خط بی آر تی نیز ۸۰ 
هزار تومان است و برنامه داریم با 
فعال کردن دوربین های ثبت تخلف 
از مسیرهای بی آرتی، جلوی این 

تخلف را بگیریم.
وی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم به 

سمت حمل ونقل ریلی برویم زمان بر 
و هزینه بر است و با این بودجه ها 
نمی توانیم ظرف مدت کوتاهی به 
هدفمان برسیم، تصریح کرد: با توسعه 
خطوط بی آر تی هم هزینه ها کمتر 
است و هم راحت تر و با زمان کمتری 
می توانیم این خطوط را راه اندازی 
کنیم. تردد با اتوبوس برای مردم نیز 
راحت تر از رفتن به فضای زیر زمین 
است و درعین حال می توانند از منظر و 

سیمای نیز استفاده کنند.
آقایی در خاتمه خاطرنشان کرد: 
یکی از مشکالت کنونی ما کم شدن 
تولیدات و تنوع اتوبوس ها است، اما 
باوجود افزایش قیمت وحشتناک 
اتوبوس، شهرداری اصفهان تمام 
هم وغم خود را برای خریداری 

اتوبوس به کار گرفته است.
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مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصادی 
اسـتانداری اصفهان از انجام ۹ پروژه پیشران 
اقتصـادی در ایـن دفتـر خبـر داد و گفـت: 
یکی از این ۹ پـروژه، منطقه ویـژه اقتصادی 
اسـت که پیش بینی چهار منطقه در اسـتان 
شده است. احسـان شـهیر در آیین تجلیل از 
مدیران پیشکسـوت و پیشـرو صنعت استان 
اصفهـان در محل اتـاق بازرگانـی اصفهان، 
اظهار کـرد: سـتادی بـرای ایجاد تحـول در 
ایجـاد کار و بسـتر بـرای دانـش پایه گذاری 
شده که هر کسـی در آن سـهم و مسئولیتی 
دارد. بایـد آن را درک کـرده و بـا سـرعت و 
شـتاب متناسـب انجـام شـود. وی افـزود: 
سیاست اسـتانداری اصفهان و بحث آمایش 
اسـتانی بر دو حـوزه اقتصـاد گردشـگری و 
دانش بنیان بنا شـده اسـت که جـز با همت 
و همـکاری کارآفرینـان محقق نمی شـود. 
شـهیر خاطرنشـان کـرد: بـه نسـبت ارقـام 
کشـوری تعداد کل بیکاران اصفهـان وضع 
بـدی نـدارد امـا آمـار بیـکاران در مقاطـع 
تحصیلـی اصفهـان بسـیار بـد اسـت. ایـن 
آمار و شـرایط زمانی قابل بهبود اسـت که از 

تجربـه مدیـران موفق اسـتفاده شـود.
مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصادی 

اسـتانداری اصفهـان از انجـام ۹ پـروژه 
پیشـران اقتصـادی در دفتـر امـور اقتصادی 
خبـر داد و گفـت: یکـی از ایـن ۹ پـروژه، 
منطقه ویـژه اقتصـادی اسـت. شـهیر ادامه 
داد: چهار منطقه اقتصادی در اسـتان مدنظر 
اسـت. مجوزهـای کاشـان تقریبـاً آمـاده و 
زیرسـاخت های آن انجـام شـده اسـت. 
شـهرک پوشـاک یکی دیگـر از پروژه های 
پیشـران اسـت که جز سیاسـت های استان 
اسـت. وی تاکید کرد: برای مدیریـت نیاز به 
الگـو و سـتاره هایی داریم که افـراد حاضر در 
حوزه کسـب و کار مسیرشـان را گـم نکنند.

مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصادی 
اسـتانداری اصفهـان بـا تاکیـد بـر لـزوم 
اسـتفاده از تجـارب، تصریح کـرد: در فلزات 
محصـوالت شـیر تخـم مـرغ و بسـیاری 
زمینه های دیگر پیشـتازیم، اما بـرای تحول 
عظیم در اصفهان باید از تجـارب افراد موفق 
کسـب وکار استفاده شود. شـهیر خاطرنشان 
کرد: برای اصفهـان باید همه قـدم برداریم. 
مسـئوالن اسـتانی حاضر شـدند و امیدوارم 
بـا مشـارکت مدیران پیشکسـوت و پیشـرو 
صنعـت اسـتان اصفهـان مسـیر هموارتر و 

سـریع تر طـی شـود.

رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان گفـت: 
مواجه با جنـگ و فشـار اقتصادی هسـتیم، 
امـا توانسـتیم بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای 
مردمی و بخـش خصوصـی آن را به فرصت 
تبدیل کنیـم. برای توسـعه صنعتـی باید در 
صنایع پیشکسـوتاِن پیشـرو داشـته باشیم. 
مسعود گلشیرازی، در آیین تجلیل از مدیران 
پیشکسوت و پیشـرو صنعت استان اصفهان 
در محـل اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـادن 
اصفهـان، اظهـار کـرد: اگـر بخواهیـم نماد 
بیرونـی مطلوبی داشـته باشـیم، بایـد نقاط 
مشـترک مان را پیـدا و توسـعه دهیـم. یکی 
از ایـن نقـاط انجمن هـا هسـتند. بنابرایـن 
یکـی از برنامه هـای اصلـی اتـاق بازرگانـی 
توجـه بـه تشـکل های عضـو خـود اسـت 
کـه موتـور کشـور را روشـن می کننـد. وی 
افـزود: صنایـع پیشـرو صنایعی هسـتند که 
بنابـر توجـه مدیـران، موتور محرک کشـور 
هستند. از سـوی دیگر پیشکسـوتان صنایع 
امیدآفرینان نسل آینده هسـتند. رئیس اتاق 
بازرگانـی اصفهـان تاکیـد کـرد: بایـد توجه 
داشـت که پیشـرانان اقتصادی در آینده یک 
کشـور موثرند. حـال و روز اصفهان می طلبد 
که در کنار پیشکسـوتی، پیشـرو هم باشیم. 

وی با قدردانی از تالش صنایع فعال کشـور، 
تصریـح کـرد: در دنیـا هیـچ صنعـت تولید، 
پخـش و صادراتـی وجـود نـدارد که بـا این 
حجم از مشکالت بتواند کار کند. وی گالیه 
کـرد: جنـگ و فشـار اقتصـادی موجـود را 
می بینیـم، امـا ایـن میـزان تعدد بخشـنامه 

غیرقابـل باور اسـت.
گلشـیرازی بـا تاکیـد بـر ایجـاد فرصـت از 
میان تهدیدها، یادآور شـد: جنـگ اقتصادی 
داشـتیم، امـا تهدید بـه فرصـت شـد. چرا؟ 
چون بخـش خصوصـی فراتـر از تصـور و با 
اسـتفاده از ظرفیت هـای مردمـی عـالوه بر 
کنترل تحریـم، رونق هم ایجـاد کرد. رئیس 
اتـاق بازرگانـی اصفهان با اشـاره بـه اقتصاد 
گردشـگری و دانـش بنیـان به عنـوان دو 
سـند اقتصادی اسـتان اصفهان، خاطرنشان 
کرد: چـه بخواهیـم، چـه نخواهیـم معضل 
کـم آبـی گریبان گیـر اصفهـان اسـت کـه 
صاحبان فکـر و صنعـت بـا اسـتفاده از علم 
دانش بنیـان می تواننـد بـه اقتصـاد کمـک 
کننـد. گلشـیرازی ادامـه داد: مدیـر، زمانـی 
خوشـحال اسـت که کارگر خود را شاد کند و 
روزی که نتوانـد حقوق کارگـرش را بپردازد، 

بدتریـن روز او اسـت.

عملیـات گاز رسـانی بـه روسـتاهای ابراهیم 
آبـاد و جعفرآبـاد بـا اعتبـار هشـت میلیـارد 
تومـان بـه طـول ۱۴ کیلومتـر آغـاز شـد. 
اسـتاندار اصفهـان در حاشـیه مراسـم آغـاز 
عملیـات گاز رسـانی بـه روسـتاهای ابراهیم 
آبـاد و جعفرآبـاد خـور و بیابانـک گفـت: در 
دولـت مردمـی سـیزدهم نهضـت خدمـت 

رسـانی، هرگـز تعطیـل شـدنی نیسـت.
ــاد  ــت جه ــر اهمی ــوی ب ــا مرتض ــید رض س
خدمــت رســانی بــه ویــژه بــه مناطــق 
ــت  ــرد و حمای ــح ک ــوردار تصری ــم برخ ک
ــتان از  ــد اس ــئوالن ارش ــه مس ــه جانب هم
ــق در  ــع چهــره مذمــوم محرومیــت مطل رف
ــد. ــادآور ش ــتان را ی ــه اس ــتاهای تابع روس

وی بــا اشــاره بــه گاز رســانی سراســری بــه 
ــی  ــا تأمیــن اعتبارات ــزود: ب شــرق اســتان اف

ــان  ــه اصفه ــور ب ــفر رئیس جمه ــه در س ک
در نظــر گرفتــه شــده، بــه زودی شــاهد طرح 
ــان  ــارک و چوپان ــمت ان ــه س ــانی ب گازرس

ــود. ــم ب خواهی
فرمانــدار خــور و بیابانــک هــم گفــت: 
ــتان از  ــن شهرس ــکالت ای ــیاری از مش بس
ــانی،  ــت و درمان، انتقال گاز رس جمله بهداش
بهســازی جاده هــا از طریــق مســؤوالن 
اســتانی و کشــوری مطــرح و پیگیری شــده 

ــت. ــژه اس ــه وی ــد توج ــه نیازمن ک
احمدرضــا طحانــی افــزود: رفــع مشــکالت 
ــرق،  ــوزه آب، ب ــا ح ــط ب ــاختی مرتب زیرس
ــوان  ــدار به عن ــع پای ــه مناب ــال ب گاز و اتص
ــردم  ــته م ــن خواس ــن و اصلی تری مهمتری

ــت. ــتان اس ــن شهرس ای
فرمانـدار خـور و بیابانـک گفـت: یکـی از 

مشـکالت اساسـی ایـن شهرسـتان راه های 
ارتباطـی و مواصالتـی آن اسـت و بـا توجـه 
بـه حجـم بـاالی تـردد در جاده هـای ایـن 
زیرسـاخت های  نبـود  و  شهرسـتان 
حمل ونقـل مناسـب بایـد افزایـش ایمنـی 

راه هـا را جـدی گرفـت.
طحانـی افـزود: ایـن شهرسـتان حتـی یک 
متـر هـم جـاده ۲ بانـده نـدارد و جاده هـای 
اصلی و روسـتایی آن ۲ طرفـه و حادثه آفرین 

اسـت.
وی گفت: بـا ۲ خطـه شـدن جاده هـای این 
شهرسـتان آمار تصادف و سـوانح جاده ای در 

حد قابـل توجهـی کاهـش می یابد.
نماینـده مـردم شهرسـتان های نائیـن و 
خـور و بیابانـک در مجلـس هم گفـت: خور 
و بیابانـک از آب، بـرق و گاز پایـدار برخوردار 

نیسـت از این رو یکـی از مطالبات ما در سـفر 
رئیس جمهـور بـه اسـتان و همچنیـن سـفر 
اسـتاندار و مدیـران کل انتقال گاز سراسـری 

بـه خـور و بیابانک اسـت.
الهـام آزاد همچنیـن از فقـدان گاز پایـدار در 
شهرسـتان خـور و بیابانـک گفـت و تصریح 
کـرد: گاز CNG در حـال حاضـر اسـتفاده 
می شـود و همچنان بسـیاری از روسـتاها به 

گاز متصـل نشـده اند.
وی افـزود: بـرای اتصـال شهرسـتان خـور 
و بیابانـک بـه گاز سراسـری بیـش از ۴ هزار 
میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز اسـت کـه یکی 
از مطالبـات جـدی در جهـت تأمیـن اعتبـار 
و اجـرای آن بـه شـرقی ترین نقطـه اسـتان 

اسـت.
آزاد بــا بیــان اینکــه خــور و بیابانــک از 

شهرســتان های محــروم کشــور اســت و 
با مرکــز اســتان فاصلــه بســیار زیــادی دارد، 
گفــت: جاده هــای اصلــی و مواصالتــی 
و فرعــی و روســتایی شهرســتان خــور و 
ــد  ــک طــی ســال های گذشــته نیازمن بیابان
بهســازی بــوده امیدواریــم بــا تأمیــن اعتبــار 

ــود. ــع ش ــکالت مرتف ــن مش الزم ای
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
ــک  ــور و بیابان ــن و خ ــتان های نائی شهرس
ــان را در  ــتان اصفه ــعت اس ــوم وس ــک س ی
بــردارد و پهناورترین شهرســتان های کشــور 
ــاخت های  ــود زیرس ــه بهب ــا ب ــتند؛ ام هس

آنهــا توجــه کافــی نمی شــود.
ــدگان اســتان اصفهــان  ــر مجمــع نماین دبی
ــت و  ــش بهداش ــرد: در بخ ــان ک خاطرنش
ــا  ــک ب ــور و بیابان ــژه در خ ــه وی ــان ب درم

ــه  ــتیم و ب ــه هس ــص مواج ــود متخص کمب
ــد مســافتی و جاده هــای نابســامانی  دلیل بُع
کــه دارد متأســفانه مــردم این شهرســتان ها 

ــتند. ــروم هس ــان مح از متخصص
وی بـا تاکیـد براینکـه زیرسـاخت های الزم 
دراین شهرسـتان ها مهیا نیسـت، ادامـه داد: 
بیـکاری ازمعضل جوانـان این منطقه اسـت 
که بـه دلیل نبود زیرسـاخت نمی توان شـغل 
پایدارایجـاد کـرد و بـا توجه بـه اینکـه ۳۵۱ 
روز هـوای ایـن شهرسـتان ها آفتابی اسـت، 
ظرفیت نصب نیروگاه های خورشیدی را دارد 
که از ایـن طریـق تولید بـرق صـورت گیرد.

خــور و بیابانــک بــه مرکزیــت شــهر خــور با 
وســعت افــزون بــر ۱۲ هــزار کیلومتــر مربــع 
و ۲۰ هــزار نفــر جمعیــت در ۴۲۰ کیلومتــری 
ــد از کل  ــدود ۱۰ درص ــان، ح ــرق اصفه ش

مســاحت اســتان اصفهــان را در اختیــار دارد.
ایــن شهرســتان دارای ظرفیت هــای 
ــی  ــع معدن ــردی، صنای ــگری، بومگ گردش
ــت  ــه کش ــروری از جمل ــاورزی و دامپ و کش
گیاهــان دارویــی و پرورش شــتر و شــترمرغ 
اســت. خــور و بیابانــک شهرســتان منتخــب 
هدف توســعه در اســتان اســت کــه اقدامات 
خوبــی در ابعــاد مختلــف زیرســاختی، 
ــام  ــذاری انج ــرمایه گ ــتغال و س ــاد اش ایج
ــا  ــن شهرســتان از شــمال ب شــده اســت. ای
ــمنان، از  ــتان س ــان در اس ــتان دامغ شهرس
ــا شهرســتان اردکان در اســتان یزد،  جنوب ب
ــتان  ــس در اس ــتان طب ــا شهرس ــرق ب از ش
ــتای  ــا روس ــرب ب ــی و از غ ــان جنوب خراس
ــرز  ــم م ــن ه ــتان نائی ــان در شهرس چوپان

ــت. اس

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مطرح کرد؛

پیش بینی چهار منطقه اقتصادی 
در اصفهان

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

جنگ اقتصادی با همت بخش 
خصوصی به فرصت تبدیل شد

با حضور مسئولین و مدیران ارشد استان انجام گرفت؛

آغازعملیات گازرسانی به روستاهای ابراهیم آباد وجعفرآباد خور و بیابانک

مدیرکل امور اجرایی ترافیک معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری

نسخه بی آرتی مشکل گشای ترافیک اصفهان است

 وحیـد مهدویـان در جلسـه معرفی سـامانه ثبـت درخواسـت الکترونیکی 
پروانه سـاختمان، اظهـار کـرد: در سـال ۹۳ با توجـه به معضالتـی که در 
حـوزه شهرسـازی وجـود داشـت، برنامه ریزی شـد تـا در گام نخسـت به 
سـمت حذف عملیات دسـتی و در نهایـت شهرسـازی الکترونیک حرکت 

کنیـم، بر این اسـاس سیسـتم سـرای هشـت راه اندازی شـد.
وی افـزود: در سـال ۹۵ نخسـتین منطقه شـهر اصفهان یعنـی منطقه ۱۳ 
به سیسـتم سـرای هشـت مجهز شـد تا حوزه شهرسـازی ایـن منطقه به 
صـورت الکترونیکی بـه شـهروندان خدمـات ارائه کنـد، به ایـن ترتیب تا 
سـال ۹۷ تمام مناطق پانزده گانه شـهرداری به این سیسـتم مجهز و تمام 

عملیات دسـتی حذف و بـه صـورت الکترونیکی ارائه شـد.
معاون شهرسـازی و معماری شـهردار اصفهان بـا بیان اینکه فـاز دوم این 
سـامانه، هوشمندسـازی اسـت، تصریح کرد: پـس از یک دوره وقفه سـه 
سـاله در مدیریت جدید شـهری بـا حمایت کامـل شـهردار و مطالبه گری 
اعضـای شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان، فـاز دوم ایـن طرح مبنـی بر 
هوشمندسـازی را آغـاز کردیـم، در واقـع در ایـن دوره قصـد داریـم تمام 
فعالیت هـای الکترونیکی مناطـق پانزده گانه و سـتاد معاونت شهرسـازی 
را بـه صورت هوشـمند ارائـه کنیم تـا مراجعات حضـوری اربـاب رجوعان 

به شـهرداری بـه صـورت کلی حذف شـود.
وی با بیـان اینکه نخسـتین اقدام بـرای تحقق هوشـمند سـازی، اصالح 
فرآیندهـا بـود، خاطرنشـان کـرد: بـر ایـن اسـاس فرایندهـای دسـتی با 
بکارگیری هوش مصنوعی در نهایت سـاده سـازی به صورت الکترونیکی 

و هوشـمند ارائه شـد.
مهدویان بـا بیان اینکـه تولیـد این سـامانه بر اسـاس اصـالح فرآیندها با 
نگاه هوشمندسـازی، از بهمن ماه سال گذشـته در معاونت شهرسازی آغاز 
و تا پایان اردیبهشـت ماه ادامـه یافت، اظهـار کرد: پـس از تکمیل مراحل 
تولید، سـامانه به صورت آزمایشـی راه اندازی شـد تـا نواقـص روند صدور 

الکترونیکی پروانه سـاختمانی رفع شـود.
وی ادامـه داد: پـس از رفع نواقـص در یک بـازه زمانی دو ماهـه در نهایت 
اصالحـات انجـام و از ابتـدای تیرمـاه سـامانه صـدور الکترونیکـی پروانه 

سـاختمان روی سـایت my.isfahan.ir بارگذاری شـد.
معاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار اصفهـان در این سـامانه کارتابلی 
در اختیـار متقاضـی قـرار می گیـرد کـه بعـد از احـراز هویت، شـخص به 
تمـام اطالعـات پرونده هـای خـود در شـهرداری دسترسـی می یابـد، در 
حقیقت ایـن کارتابـل درگاه ورودی هر شـهروند بـه شـهرداری اصفهان 
و شهرسـازی در خانـه خود اسـت، به طـوری که تمـام خدمـات همچون 
پایـان کار در آینـده و ابالغ هـای مـاده ۱۰۰ نیـز از این طریق قابـل رؤیت 
اسـت. وی تاکیـد کرد: تـا پایـان شـهریورماه و در نهایـت نیمه دوم سـال 
جـاری، مجـوز سـفت کاری و پایـان کار سـاختمان ها و همچنیـن تـا 
پایان سـال ۱۴۰۱ همـه فعالیت هایی کـه در حوزه شهرسـازی و سـتادی 
مناطق به صـورت الکترونیکـی و حضوری اسـت از طریق این سـامانه به 
صورت خـودکار، هوشـمند و بـدون مراجعـه حضـوری ارائه شـود. معاون 
شهرسـازی و معماری شـهردار اصفهان بـا بیان اینکـه در اجرا و اسـتقرار 
این سـامانه همدلی و هماهنگی خوبی در مدیریت شـهری وجود داشـت، 
اظهار امیـدواری کرد: بـا همگرایی کـه در بخش های مختلف شـهرداری 
اصفهـان ایجـاد شـده و بـا همـکاری ذی نفعـان همچـون انبوه سـازان و 
جامعه مهندسـان شـاهد خبرهـای خـوش بیشـتری در این حوزه باشـیم.

مهدویان با بیان اینکه شـهرداری اصفهان با اسـتقرار این سـامانه پیشگام 
در کشـور اسـت، گفت: از سـازمان نظـام مهندسـی و انجمن انبوه سـازان 
درخواسـت می شـود، شـرایط را بـرای آمـوزش همگانـی کارکنـان و 

کارشناسـان خود توسـط تیـم اجرایـی شـهرداری فراهـم کنند.
وی افـزود: با راه انـدازی این سـامانه هـر آنچه پیـش از این تحـت عنوان 
چانه زنـی، توافـق و تعامـل بوده اسـت، حـذف خواهد شـد و تمام امـور به 
صورت هوشـمند، خـودکار و بـدون اعمال سـلیقه فـردی ارائه می شـود.

معاون شهردار اصفهان گفت: با استقرار سامانه 
هوشمند توسعه شهری سیستم بر اساس ضوابط 
مصوب تصمیم گیری می کند از این رو هرگونه چانه زنی 
و توافق را در حوزه شهرسازی و درآمدی حذف و به 
نوعی سلیقه گرایی با اجرای این سامانه حذف می شود. 

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

همه خدمات شهرسازی تا پایان سال 
هوشمند می شود

خبر روز

رایـزن اسـبق بازرگانـی ایـران در تونس 
و الجزایـر گفـت: در حالیکـه آفریقا یکی 
از بازارهـای آماده بـرای ورود اسـت، اما 
چهره واقعی اقتصاد آن نشـان داده نشده 
و می توانیم بـا کاهش قیمت تمام شـده، 
مبادالت بـرون مرزیمـان را حفـظ کرده 

و توسـعه دهیم.
مجیـد قربانی فـراز، در آییـن تجلیـل از 
مدیـران پیشکسـوت و پیشـرو صنعـت 
اسـتان اصفهـان در محل اتـاق بازرگانی 
اصفهـان، در خصـوص امـکان توسـعه 
بازارهـای  کـرد:  اظهـار  صـادرات، 
صادراتی به دو دسـته تقسـیم می شـود و 
یکی از آن، بازارهای پیرامونی شـامل ۱۵ 
کشـور همسـایه مانند عراق و افغانستان 
است. دسـته دوم نیز بازارهای دور دست 
و یک میلیارد و دویسـت میلیونـی آفریقا 

اسـت.
وی افـزود: چهـره واقعـی آفریقا شـامل 
۵۴ کشـور اسـت کـه در شـرق ایـن قاره 
و غنـا، سـاحل عـاج و کنیـا کشـورهای 
غربی آماده ورود هسـتند. مصـر و تونس 
نیـز دو کشـور شـمالی مناسـب بـرای 

صادرات انـد.
مسـئول سـابق امـور تجـاری اتحادیـه 
اروپـا اعـالم کـرد: سـال ۱۴۰۰ حـدود 
۴۸ میلیـارد صـادرات و ۵۲ میلیـارد دالر 
واردات داشـتیم کـه بخشـی از آن بـرای 

مـواد اولیـه بـوده اسـت.
قربانی فـراز توضیـح داد: بخش وسـیعی 
از صـادرات محصوالت پتروشـیمی بوده 
اسـت. در بحـث صـادرات نیـز شـرکای 
تجـاری داشـتیم و عمـارت، ترکیـه، 
آلمـان و روسـیه، انگلسـتان، هلنـد و 
هنـد کشـورهایی هسـتند کـه از آن هـا 
گوشـی همراه، روغـن دانـه آفتابگردان، 
تراکتورهـای جـاده ای، روغن سـویا و... 

وارد کرده ایـم.
وی ادامـه داد: ایـن ارقام نشـان می دهد 
امـکان مبادلـه و کار هسـت، امـا گـران 
اسـت. پـس بایـد قیمـت تمـام شـده را 
کم کنیـم. از سـوی دیگـر خدمـات فنی 
مهندسـی و دانش بنیان ۲ میلیـارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر بـوده و هنوز جـای کار دارد.

هماهنگ کننـده امور تجـارت بین الملل 
ITC در ITPO خاطرنشـان کرد: کشورها 
بـه طـور عملیاتـی و ملمـوس یکدیگـر 
را رصـد می کننـد. الجزایـر کشـور نفـت 
و گازی در شـمال آفریقـا اسـت کـه 
ظرفیت هـای خوبـی دارد، بنابرایـن باید 
خود را بـه دانـش و اطالعات روز مسـلح 
کـرده و بـه سـایر مناطـق و بازارهـای 

جهانـی ورود کنیـم.
قربانی فراز بـا تاکید بـر تسـهیل قوانین، 
ادامه داد: در شـمال آفریقا ۳۵۰۰ شرکت 
اروپایـی مشـغول هسـتند. زیـرا قانـون 
آسـان بـرای جـذب سـرمایه و نیـرو 
کار دارد. بایـد توجـه کنیـم کـه چـه 
کشـورهایی با چـه اقداماتی توانسـته اند 
جذب سـرمایه بیشـتری داشـته باشـند.

رایـزن اسـبق بازرگانـی ایـران، اصفهان 
را یکـی از قطب هـای سـنگ دانسـت و 
پیشـنهاد داد: بـا توجـه بـه ظرفیـت باال 
تولیـد سـنگی در اصفهـان، می تـوان 
در زمینـه مسـکن و تولیـدات سـنگ 
الجزایر وارد شـود. حضـور دیپلمات های 
سـفارتخانه ها و بررسـی روند کار صنایع 
اصفهـان نیـز می توانـد زمینـه را بـرای 

صـادرات بیشـتر فراهـم کنـد.

آفریقا، از بازارهای بکر و 
مهیای اقتصادی برای ایران

رایزن اسبق بازرگانی ایران در تونس و 
الجزایر مطرح کرد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

سـخنگوی صنعت برق اسـتان اصفهان گفت: ۲۰۰ اداره دولتی و غیر دولتی 
که بیـش از الگـوی تعیین شـده برق مصـرف کردند اخطـار قطـع گرفتند و 
بـرق ۵۴ اداره پرمصـرف ایـن اسـتان قطـع شـد. محمدرضـا نوحـی اظهار 
داشـت: بر غم اخطارهای داده شـده حـدود ۵۴ اداره نسـبت به ایـن اخطارها 
توجهی نداشـتند که به قطـع بـرق آنها منجـر شـد و ۱۴۶ اداره ایـن الگوی 

مصـرف را رعایـت کردند.
وی ادامـه داد: مشـترکان باید رعایـت الگوی مصـرف را با توجه بـه گرمای 

هوا مـورد توجه قـرار دهنـد تا بـرق آنها قطع نشـود.

سـخنگوی صنعت بـرق اسـتان اصفهـان اظهـار داشـت: بـا توجه بـه آمار 
ارائه شـده برخی بانک ها، شـماری از دوائر تابعه شـهرداری، فروشـگاه اتکا، 
سـازمان میادین شـهرداری اصفهان نسـبت به رعایت الگوی مصرف توجه 

الزم را نداشـتند.
وی با اشـاره بـه اهمیت صرفـه جویـی در مصرف بـرق اداره ها خاطرنشـان 
کـرد: با توجـه به شـرایط موجـود بـا رعایـت الگوی مصرف توسـط بیشـتر 
اداره هـای دولتـی و غیـر دولتـی اسـتان ۱۰ مـگاوات صرفه جویی شـد که 
ایـن مقدار صرفـه جویی بـرای معـادل ۲ هـزار واحد مسـکونی تأمیـن برق 

انجام شـد.
نوحـی گفـت: مدیریت مصرف بـرق تـا پایـان شـهریور ادامـه دارد و تأمین 
برق کشور بسـیار حسـاس شـده و مدیریت مصرف برق و همیاری همگانی 

امر ضروری اسـت.
وی از مشـترکان خواسـت با مصرف بهینه بـرق در فصل تابسـتان بویژه در 
سـاعات اوج بار بعد از ظهر به پایداری شـبکه کمک کنند. اسـتان اصفهان با 
بیش از پنج میلیـون نفر جمعیت، نزدیک به سـه میلیون مشـترک برق دارد. 

شهرسـتان اصفهان دارای یک میلیون و ۱۷۲ هزار مشـترک برق اسـت.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان 
 از قطع برق ۵۴ اداره دولتی

و غیر دولتی خبر داد:

خاموشی مجرمین 
مصرف برق
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 سعیده اسکندری  همزمان با فرارسیدِن فصل جابجایی مستاجران، 
بار دیگر بازار اجاره مسکن )به سیاق سال های اخیر(، دستخوِش 
چالش های قابل توجهی شده است. نگاهی گذرا به فایل های اجاره 
و یا مراجعه به دفاتر امالک حاکی از افزایش های بعضاً 50 درصدی 
مبلغ اجاره مسکن در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته است. 
در این راستا، این مساله در روزهای اخیر صدای بسیاری از مستاجران 
را درآورده و برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی و همچنین 
نهادهای متولی نیز خواستار مدیریت و کنترل اوضاع شده اند. این روند 
موجب شد تا به تازگی دولت کشورمان، به طور خاص از مجرای وزارت 
راه و شهرسازی، از رونمایی از بسته جدیِد حمایتی از مستاجران صحبت 
کند که در قالب آن ضمن تعیین سقف های مشخص جهت افزایش 
مبلغ اجاره برای مستاجران، حمایت های دیگری نیز به انحا مختلف 

از آن ها در قالب هایی نظیر گسترش اعطای وام ودیعه مسکن به 
مستاجران و محدود کردن حوزه مانور موجرها در مواجهه با مستاجران، 

عملیاتی می شود. 
رویکردی که حداقل تاکنون در مورد ثمربخش بودِن آن، اما و اگرهای 
فراوانی مطرح است و منتقدان بر این باورند که دولت هنوز از تاریخ درس 
نگرفته و همچنان با نگاهی دستوری )که نگاهی غیرموثر است( به بازار 
مسکن می نگرد. نگاهی که نه تنها قادر نخواهد بود بازار مسکن بویژه 
در بخش اجاره را کنترل کند بلکه حتی می تواند آن را به سمت وضعیت 
بدتری نیز رهنمون سازد. با این همه، در این میان یک سؤال اساسی 
مطرح می شود: دالیل و محرک های اصلِی وضعیت نابسامان کنونی 
در بازاره اجاره مسکن چیست؟ به نظر می رسد که در این زمینه به طور 

خاص می توان سه مؤلفه را مورد شناسایی قرار داد.

تأثیرپذیری مسکن از متغیرهای کالن اقتصادی کشور
بخش مسکن چه در بخش خرید و چه اجاره، همواره بایستی به مثابه 
بخشی از اقتصاد کالن کشور درک و فهم شود. وقتی اقتصاد با وضعیتی 
نابسامان و تورمی افسارگسیخته و آشفته مواجه است، کاماًل طبیعی است 
که بخش مسکن نیز از آن تأثیر بپذیرد و همچون خیلی از بازارهای دیگر 
نظیر خودرو، طال، ارز و غیره، شاهد افزایش قیمت باشد. اما اینکه چرا 
موضوع مسکن از اهمیت بیشتری برخوردار است، تا حد زیادی به دلیل 

جایگاِه مسکن و سهم آن در سبد هزینه خانوار ایرانی است.
هم اکنون در شهرهای بزرگی نظیر تهران، هزینه های مربوط به 
بخش مسکن چیزی قریب به 50 درصد از مجموع هزینه های 
خانوارها را تشکیل می دهد. این یعنی یک خانوار در شهر بزرگی 
نظیر تهران، شاید حتی بیش از 50 درصد از درآمد خود را در بخش 

مسکن هزینه می کند. با این حال، اینکه چرا این وضعیت در بخش 
مسکن حاکم است و برای مقابله با آن چه باید کرد؟ می توان گفت 
هر زمان که یک کاالیی از حالت مصرفی خود خارج و تبدیل به 
کاالیی سرمایه ای شود، طبیعتًا ما شاهد افزایش غیرطبیعی، فراتر 
از تورم و یا جهشی بهای آن کاال خواهیم بود. از این رو، مشکل 
اول در بخش مسکن این است که امروز مسکن در ایران برخالف 
بسیاری از کشورهای جهان، شکل یک کاالی سرمایه ای را به خود 

گرفته است.
2: عدم توازن شدید در دو سوی عرضه و تقاضای بازار 

مسکن
دلیل دوم وضعیت نابسامان کنونی در بازار مسکن این است که در کشور 
ما میزان تقاضایی که برای مسکن چه در حوزه خرید و چه اجاره وجود 

دارد، بیش از میزان عرضه است. این بدان معناست که میزان ساخت و 
سازهایی جدیدی که اتفاق می افتند، تقاضاهای جدید از سوی مردم را 
پوشش نمی دهند. ما بر اساس برنامه های توسعه، سالیانه نزدیک به یک 
میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم. این مساله چه از حیث تشکیل 
خانوارهای جدید و همچنین تأمین نشدِن نیازهای انباشته از سال های 
گذشته، معنای خود را پیدا می کند. باید توجه داشته باشیم که ما ساالنه 
همانطورکه پیش تر نیز گفته شد، حدوداً بین 800 هزار تا یک میلیون 
واحد مسکونی نیاز داریم، اما در سال های گذشته، به طور میانگین 
چیزی در حدود 500 هزار واحد مسکونی را ایجاد کرده ایم. در این راستا، 
انباشتی از تقاضا ایجاد شده که به درستی مخاطب قرار نگرفته و سال به 
سال نیز تشدید شده است. از این منظر مساله عدم تناسب عرضه و تقاضا 
در ایجاد وضعیت کنونی در بازار مسکن، نقشی قابل توجه داشته است.

علت بحران در بازار اجاره مسکن چیست؟

 امیـر میریـان  بامـداد سـه 
شـنبه سـخنگوی وزارت خارجـه 
و  ایـران  کـرد  اعـالم  روسـیه 
آرژانتیـن درخواسـت خـود را بـرای 
عضویـت در گـروه بریکـس ارائـه 
داده انـد. گفتنـی اسـت ایـران بارها 
درخواسـت عضویـت خـود در ایـن 
گـروه را مطـرح کـرده بـود امـا بـه 
نظـر می رسـد این بـار با سـفر هفته 
گذشـته »الوورف« به ایران، بحث 
عضویـت ایـران در گـروه بریکـس 
بـه صـورت جدی تـر دنبـال شـد.

بـه  چیـن  مثبـت  نـگاه   •
عضویـت ایـران در گـروه 

یکـس بر
سـال ۲00۱ چین ایده تشکیل یک 
ائتالف چهارجانبه با برزیل، روسـیه 
و هند )BRIC( مطرح و گفتگوهای 
مقدماتـی آن را در حاشـیه اجـالس 
شـصت و یکـم سـازمان ملـل آغاز 
کرد. سـال ۲00۶ این ایـده اجرایی 
شـد و پایـه و اسـاس ائتالفـی فـرا 
قـاره ای بنیـان گـذارده شـد. ایـن 
گفتگوهـا سـال های بعد هـم ادامه 
داشـت تـا اولیـن اجـالس رسـمی 
در   ۲00۹ سـال  در  »بریـک« 
یکاترینبـورگ روسـیه بـا حضـور 
مقامات ارشـد چهـار کشـور برگزار 
شـد. از آن سـال هـر سـاله اجالس 
کشـورهای »بریـک« برقـرار بـود 
تـا اینکـه در سـال ۲0۱۳ آفریقـای 
جنوبی نیـز به جمع آن ها پیوسـت و 
»بریک« بـه »بریکـس« تغییر نام 
داد. امسـال چهاردهمیـن اجـالس 
سـران »بریکـس« بـا محوریـت 
و  تجـاری  همـکاری  تقویـت 
اقتصـادی میـان اعضـا و شـرکای 
ایـن گـروه برگـزار شـد و جمهوری 
اسـالمی ایران در قالب دیپلماسـی 
پویـا و بـه سـبب برخـورداری از 
قابلیت هـای فـراوان در حوزه هـای 
و  تجـاری  نزیتـی،  ترا انـرژی، 
اقتصـادی از مهم تریـن کانون های 
توجـه در این نشسـت بـود. آیت اهلل 
سـید ابراهیم رئیسـی رئیس جمهور 
ایـران روز جمعـه به دعوت رسـمی 
»شـی جین پینـگ« همتـای چینی 
خـود در نشسـت مجـازی سـران 
»بریکـس«  گـروه  کشـورهای 
شـرکت و دیدگاه هـای تهـران را 
در خصـوص مهم تریـن مسـائل 
بین المللـی و توسـعه همکاری های 
سـایر  بـا  اقتصـادی  و  تجـاری 
کشـورها تشـریح کـرد. هرچند که 

ایـران تاکنون اصـاًل عضو رسـمی 
این گروه نبـوده و الزامـی به دعوت 
کشـورمان در ایـن نشسـت نیسـت 
اما دعـوت رئیـس دوره ای بریکس 
از »آیت اهلل رئیسـی« یـک عالمت 
مثبـت بـه ایـران و ناظـر بـر اراده 
یکـی از اعضـای اصلـی و کلیـدی 
بریکس یعنـی چین در همـکاری با 
ایران اسـت و ایـن حضـور فرصتی 
مغتنمـی بـرای آیت اهلل رئیسـی بود 
کـه در یـک اجـالس بسـیار مهـم 
بین المللـی کـه بیش از سـی درصد 
اقتصـاد جهـان و بیـش از نیمـی از 
جمعیـت جهـان را در اختیـار دارنـد 
صحبت کنـد. البتـه هرچند بـه باور 
کارشناسـان، برگـزاری اجـالس 
سـران بریکـس و حضـور ایـران در 
این نشسـت در شـرایطی که جهان 
بـه سـبب تبعـات ناشـی از شـیوع 
ویـروس کرونـا، جنـگ اوکرایـن 
بـا  گسـترده  خشکسـالی های  و 
مشـکالت اقتصادی فراوانی درحال 
دسـت و پنجه نـرم کردن اسـت، از 
اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت 
اما ایـن مسـئله را باید توجه داشـت 
کـه عضویـت در بریکـس فرآینـد 
طوالنـی دارد و این گونـه نیسـت 
که درخواسـتی صورت بگیرد و وارد 
این اجـالس شـویم، از ایـن رو باید 
فرآیندهـای متعـددی طـی شـود.

• گـروه بریکـس و تعریـف 
جدیـدی از اقتصـاد جهانـی

موضـوع تحـول و انتقـال قـدرت 

لملـل و چگونگـی  در نظـام بین ا
آن یکـی از مباحـث جالـب توجـه 
نظریه پـردازان بـوده اسـت. تحول، 
برخـالف گذشـته کـه فقـط بعـد 
نظامـی داشـت، امـروزه دارای ابعاد 
اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی هم 
هسـت. هرچنـد نظـم آمریکامحور 
فعلـی و اجمـاع واشـنگتن هنـوز 
غالـب اسـت، مؤلفه هایـی همچون 
سیاسـی  اقتصـاد  در  تغییـرات 
بین الملـل و کنشـگری قدرت های 
نوظهـور، نشـان از تحـول آینـده 
قـدرت در نظـام بین الملـل دارد. 
نهادسـازی های  و  همکاری هـا 
قدرت هـای نوظهـور حکایـت از 
وجـود اراده بـرای تغییر نیز هسـت. 
یکـی از مصادیـق ایـن اراده گـروه 
بریکـس اسـت. درواقـع بریکـس 
کـه یـک ائتـالف فراقـاره ای بـه 
شـمار می آیـد ایـن پتانسـیل را 
دارد کـه سـاختاربندی جدیـدی را 
بـرای اقتصـاد جهانـی ایجـاد کند. 
کشـورهای عضـوآن از نظـر رشـد 
اقتصـادی شـاخص های خوبـی 
را تجربـه می کننـد و ارقـام رشـد 
اقتصـادی خوبـی در ایـن کشـورها 
ثبـت شـده اسـت و ایـن رشـد 
اقتصـادی در چارچوب اقتصـاد بازار 
آزادی کـه آمریکایی هـا بـه دنبـال 
آن هسـتند، نیسـت. ایـن کشـورها 
مدل اقتصادی خاص خـود را دنبال 
می کننـد و از ایـن بابـت می تواننـد 
جمهـوری  بـا  خوبـی  نزدیکـی 

اسالمی ایران داشـته باشند. گفتنی 
اسـت سـهم پنج کشـور عضو گروه 
بریکـس از اقتصـاد جهانـی از زمان 
تأسـیس این گـروه در سـال ۲00۹ 
تـا سـال ۲0۲0 بیـش از هشـت 
درصـد افزایـش یافتـه اسـت. از 
سـوی دیگـر صنـدوق بین المللـی 
پـول نیـز پیش بینی کرده که سـهم 
گروه بریکـس از اقتصـاد جهانی در 
سـال های آینده همچنان افزایشـی 
خواهـد بـود و در سـال ۲0۲۷ بـه 

۲8.۹ درصـد خواهـد رسـید.
• گـروه بریکـس؛ چالشـی 
بر سـر نظـام سیاسـی تک 

قطبی
ائتـالف  کارشناسـان  بـاور  بـه 
بـدون  کـه  بریکـس  قدرتمنـد 
مشـارکت اروپـا و امریـکا تشـکیل 
را  ظرفیـت  ایـن  اسـت  شـده 
دارد تـا صدایـی قـوی در مجامـع 
بیـن  سیاسـی  مهـم  مباحـث  و 
نظـم  سـیطره  و  باشـد  لمللـی  ا
مسـلط فعلـی را بـه چالش بکشـد. 
از بُعـد سیاسـی کشـورهای عضـو 
بریکس جـزو کشـورهای مسـتقل 
بـه شـمار می رونـد و در چارچـوب 
سیاسـت های لیبـرال دموکـرات 
آمریکایـی نمی گنجنـد. از ایـن رو 
با توجـه بـه اینکه اعضـای بریکس 
در دسـته بندی کشـورهای مستقل 
ننـد  سیاسـی جـای دارنـد می توا
فضای جدیـد را بـه روی جمهوری 
اسـالمی بـاز کننـد. تـالش بـرای 

بـه سـوی  دادن جهـان  سـوق 
نظـام چندقطبـی و سـهیم کـردن 
خصوصـًا  مختلـف،  کشـورهای 
قدرتهـای نوظهـور ماننـد اعضـای 
بریکـس در تصمیم گیریهـای بین 
المللـی و ارائه یک نمونـه همکاری 
ز  مشـترک در جهـان، بخشـی ا
اهـداف کشـورهای عضـو بریکس 
بـه شـمار می آیـد کـه شـباهت 
بسـیاری بـا اهـداف جمهـوری 
اسـالمی ایران دارد. در واقع ایران و 
اعضای بریکس اهداف و روشـهای 
مشـترکی در عرصـه بیـن المللـی 
بـه ویـژه در رویارویـی بـا هژمـون 
جهانـی دارنـد کـه می توانـد زمینه 
سـاز همگرایـی هر بیشـتر ایـران و 
گروه بریکس باشـد. ایـن همگرایی 
سـبب شـده اسـت تـا رهبـران 
بریکـس بصـورت مسـتقل و یـا در 
قالب بریکـس از مواضـع جمهوری 
اسـالمی ایـران حمایـت کننـد. در 
ایـن راسـتا کشـورهای بریکـس 
در نشسـت اخیـر خـود بـا صـدور 
»بیانیـه پکن« بـر راه حل سیاسـی 
و دیپلماتیک برای مسـئله هسته ای 
ایران تاکیـد کردند. به نظریم رسـد 
چنانچـه ایـران بـه عنـوان عضـو 
بریکس شـناخته شـود عماًل چیزی 
بـه نـام تحریـم حتـی در حـد تبلیغ 
بـر ایـران اثـری نخواهـد داشـت؛ 
همان گونـه کـه ایـن تحریم هـا 
 روی چیـن و روسـیه تأثیـر اندکـی

داشت.
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معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: رسانه به عنوان صدای 
مردم نقش تأثیر گذاری در بیان مشکالت و مطالبه گری دارد و نباید خاموش شود. 
محمدرضا جان نثاری در شورای اطالع رسانی استان اصفهان افزود: اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی موتور محرک ساختار رسانه ای استان است که خود نیز به ثبات 
نیاز دارد؛ ما ظرفیت و مطلب قابل اطالع رسانی را داریم نیروی انسانی وخبرنگار 

ماهر هم داریم اما اطالع رسانی صحیح انجام نمی دهیم.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: بنده به عنوان رییس 

شورای اطالع رسانی استان از عملکرد شورا راضی نیستم، اگر خبرنگاری اطالع 
رسانی صحیح و روایت گری صحیح درجامعه انجام ندهد روایت غلط مردم آن 

جامعه رابه اشتباه می اندازد.
جان نثاری خاطرنشان کرد: اطالع رسانی باید صریح روشن و در چارچوب انقالب 
اسالمی باشد و خبرنگار باید شنونده انتقادات و پیشنهادها باشد و خبرنگار باید 
به مطالبات مردمی بپردازد و نقل چه مطالبی به نفع جامعه و چه مطالباتی به 

ضرر آنهاست.

وی اضافه کرد: اگر مطالبه باعث تحریک و تنش بین استانی شود امنیت ملی ما 
را به خطر می اندازد و باید با درایت انجام شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: شورای اطالع 
رسانی به عنوان سیاستگذار رسانه ای استان اصفهان هیچ ممانعت و خط 
قرمزی در اطالع رسانی ها ندارد مگر اندک مواردی که شورای تأمین نقد 
می کند. وی افزود: یک خبرنگار باید پیشرفت مصوبات سفرهای مسووالن 

را پیگیری و مطالبه کند. 

رسانه به عنوان 
صدای مرم نباید 
خاموش شود

معاون استاندار اصفهان:

یافتهها

ISFAHAN
N E W S
 چند راه حل طبیعی

برای از بین بردن سردرد

 درمان های خانگی
با آب، خواب و...

• آغاز تکاپوی خرید بازیکن بعد از معرفی سرمربی
سپاهانی ها به واسطه استعفای محرم نویدکیا، تمرکز خود را در بازار تابستانی بر 
انتخاب سرمربی جدید گذاشته بودند و اولویت بعدی طالیی پوشان بعد از انتخاب 
سرمربی، ورود به بازار نقل وانتقاالت بود. با انتخاب مورایس، حاال تکاپوی مدیران 

سپاهان در بازار تابستانه آغاز شده است و آن ها به دنبال تقویت تیم خود هستند.
• مدافع سابق استقالل در تور سپاهان

میالد زکی پور مدافع ۲۶ ساله فصل گذشته گل گهر در آستانه انتقال جنجالی به 
پرسپولیس بود و یحیی گل محمدی از مدیران باشگاه خواسته بود تا او را جذب 
کنند اما انتقاد شدید هواداران سرخ پوش باعث منتفی شدن حضور زکی پور در 
جمع سرخ پوشان پایتخت شد. مدافع سابق استقالل که در لیگ بیست ویکم، 
یک سوپرگل سه امتیازی را به سود گل گهر وارد دروازه فجر کرد و گلی ۳ امتیازی 
را برابر پدیده برای تیمش ساخت، بعد از اتمام قراردادش با گل گهر به دنبال جدایی 

از جمع شاگردان امیر قلعه نویی بود و سرانجام این مهم نهایی شد.
زکی پور بعد از شکست در مذاکرات با پرسپولیس، وارد مذاکره با مدیران سپاهان 
شد. او در روزهای گذشته به صورت غیررسمی مذاکره خود با مدیران باشگاه 
سپاهان را پیش برد و سرانجام و بعد از معارفه ژوزه مورایس، به عنوان اولین خرید 
تابستانی سپاهان معارفه شد. مدافع چپ فصل قبل گل گهر با امضای قراردادی 

۲ ساله به جمع طالیی پوشان اصفهان اضافه شده است.
• دوئل جذاب دو رقیب استقاللی در اصفهان!

میالد زکی پور در شرایطی به عضویت سپاهان در آمد، که در لیگ بیست ویکم 
مدافع چپ طالیی پوشان امید نورافکن بود. نورافکن فصلی درخشان را در ترکیب 
سپاهان گذراند و توانست 4 گل برای تیمش بزند و ۳ گل هم برای طالیی پوشان 

ساخت تا آماری فوق العاده را از خود در لیگ بیست ویکم به جای بگذارد.
زکی پور که در دوران حضورش در استقالل سابقه همبازی بودن با نورافکن را 
دارد، حاال رقیب همبازی استقاللی خود در سپاهان شده است. در دوران حضور 
این دو بازیکن در استقالل، نورافکن در پست هافبک دفاعی به میدان می رفت و 
احتمال دارد برای فصل جدید هم ستاره سپاهان با توجه به جذب میالد زکی پور، 
تغییر پست بدهد و دور از ذهن نیست که او در پست دفاع میانی و یا هافبک چپ 

برای طالیی پوشان در لیگ بیست ودوم به میدان برود.
• هفته توفانی طالیی پوشان در راه است؟

میالد زکی پور اولین خرید تابستانی سپاهان بود و به نظر می رسد مدیران باشگاه در 
تکاپو برای جذب بازیکنان مدنظر ژوزه مورایس هستند تا با وجود اینکه دیرهنگام 
وارد بازار تابستانه شده اند، بتوانند نفرات منتخب سرمربی خود را جذب کرده و 

تیم شان را مهیای حضور در لیگ بیست ودوم کنند.
• جذب بازیکن جانشین برای خروجی ها، اولویت اصلی

گیورگی گولسیانی، دانیال اسماعیلی فر، سروش رفیعی و سجاد شهباززاده چهار 
ستاره سپاهان هستند که از این تیم جدا شده و به جمع سرخابی های پایتخت 
پیوسته اند و به نظر می آید اولویت مدیران سپاهان و کادرفنی جدید این تیم، جذب 

بازیکن جانشین برای خروجی های خود در بازار نقل وانتقاالت است.

 سعید واعظ   طی روزهای اخیر »ژوزه مورایس« سرمربی 
56 ساله پرتغالی به صورت رسمی به عنوان سکاندار 
جدید سپاهان معرفی شد و مدیران طالیی پوش با 
امضای قراردادی 3 ساله، سرمربی سابق الهالل 
عربستان و چونبوک موتورز کره جنوبی و دستیار پیشین 

ژوزه مورینیو را به خدمت گرفتند.

تحلیل

 رویکرد سپاهان در بازار نقل وانتقاالت
پیش رو چه خواهد بود؟

 خط دفاع پروپیمان
و جانشینی خروجی ها

پریسا جمدی  سردرد یک بیماری شایع 
است که بسیاری از افراد روزانه با آن دست 
و پنجه نرم می کنند. از سردردهای خفیف تر 
گرفته تا سردردهای شدید و کاماًل غیرقابل 
تحمل، می توانند زندگی روزمره شما را 
مختل کنند. اگرچه بسیاری از داروها وجود 
دارند که با هدف تسکین عالئم سردرد 
عرضه می شوند، اما تعدادی از درمان های 
طبیعی و مؤثر نیز وجود دارد. در اینجا چند 
درمان خانگی مؤثر برای خالص شدن از 

شر سردرد وجود دارد.
آب بنوشید: آبرسانی ناکافی ممکن است شما 
را به سمت سردرد سوق دهد. در حقیقت، 
مطالعات نشان داده است که کم آبی مزمن 
یکی از دالیل عمده سردردهای تنشی 
و میگرنی است. خوشبختانه، مطالعات 
این را نشان داده است که نوشیدن آب 
عالئم سردرد را در بیشتر افرادی که کم 
آب می خورند طی ۳0 دقیقه تا سه ساعت 

تسکین می دهد.
مقداری منیزیم مصرف کنید: منیزیم 
یک ماده معدنی مهم برای عملکردهای 
بسیاری در بدن است، از جمله کنترل قند 
خون و انتقال عصب ها. جالب اینجاست 
که نشان داده شده است منیزیم نیز یک 
داروی بی خطر و مؤثر برای سردرد است. 
شواهد نشان می دهد که کمبود منیزیم در 
افرادی که به طور مکرر دچار سردردهای 
میگرنی می شوند، در مقایسه با کسانی که 

این مشکل را ندارند، بیشتر است.
خواب کافی داشته باشید: کم خوابی از 
بسیاری جهات می تواند برای سالمتی 
شما مضر باشد و حتی ممکن است در برخی 
افراد سردرد ایجاد کند. به عنوان مثال، یک 
مطالعه فرکانس و شدت سردرد را در کسانی 
که کمتر از شش ساعت در شب می خوابند 
و کسانی که بیشتر می خوابند مقایسه کرد. 
مشخص شد کسانی که خواب کمتری 

دارند سردردهای مکرر و شدیدتری دارند.
کنید:  استفاده  گیاهی  روغن های  از 
روغن های گیاهی مایعات بسیار غلیظی 
هستند که حاوی ترکیبات معطر از گیاهان 
مختلف هستند. روغن های گیاهی نعناع 
و اسطوخودوس به ویژه در هنگام سردرد 

بسیار مفید هستند.
درد را با کیسه آب سرد تسکین دهید: استفاده 
از کیسه آب سرد ممکن است به کاهش 
عالئم سردرد کمک کند. استفاده از کیسه 
آب سرد یا یخ زده در ناحیه گردن یا سر، 
التهاب را کاهش می دهد، رسانایی عصب 
را کند می کند و رگ های خونی را منقبض 
می کند، همه این ها به کاهش درد سردرد 

کمک می کند.
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ورود ایران به یک ائتالف جدید
بازی تهران در زمین بریکس موفق بود



ــازار هارونیه اصفهــان از  مســجد »پا درخت ســوخته« ب
آثــار نــادر بــه جــا مانــده دوران شــاه طهماســب صفوی 
اســت کــه مســائل حفاظتــی آن بیــن ســازمان میــراث 
فرهنگــی و اداره کل اوقــاف، بــا تکلیــف مانده اســت.

مسـجد پا درخت سـوخته یکی از مسـاجد خیلی قدیمی 
در دل یکـی از پـر رفـت آمـد تریـن بازارهـای اصفهان 
و در خیابـان عبدالـرزاق، کوچـه خیاط هـا، بـازار هارونیه 
واقع شـده اسـت. درسـت در یـک نقطـه سـه راهی و 
کسـبه اطـراف آن بیشـتر عمده فـروش لباس هسـتند. 
این مسـجد فاصلـه زیـادی تا بـر خیابـان اصلـی یعنی 
عبدالـرزاق نـدارد اما بـه دلیل بافـت قدیمـی آن چندان 
ماشـین رو نیسـت و بیشـتر ترددها پیاده و یا با دوچرخه و 

موتورسـیکلت همراه اسـت.
ایــن اثــر وقفــی ۱۲ مهــر ۱۳۷۷ بــا شــماره ثبــت ۲۱۲۵ 

در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت.
بـه گفتـه کارشناسـان و اصفهـان شناسـان اطاعـات 
دقیقی از گذشـته مسـجد پا درخت سـوخته )حاج قاسم 
عـاف( اصفهـان و اینکه چـرا عنـوان »پا سـوخته« به 
خود گرفته اسـت در دسـترس نیسـت اما طبـق روایات 
قدیمـی مشـابه درگذشـته های خیلـی دور در کنـار این 
اماکن مقدس و مسـاجد درختـان بزرگ و قدیمـی بوده 
اسـت که مردم به هـر دلیلـی آن را مقدس دانسـته و نذر 
و نیاز و یا دخیل و شـمعی روشـن می کردند تـا به حاجت 
خود برسـند کـه طعمه حریق شـده اسـت و شـاید یکی 
از دالیـل نام گـذاری این مسـجد بـه همین دلیـل بوده 
اسـت که درگذشـته دور که شـکل و شـمایل امـروزی 
را نداشـته اسـت درختی مقـدس و قدیمـی در حوالی آن 
دچار سوختگی شـده و همین نشـان این مسجد قدیمی 
شـده و تا به امروز به همیـن نام محلی باقی مانده اسـت.

ــان«، مســجد  ــی اصفه ــار مل ــاب» بخشــی از آث در کت
ــه  ــد قاجاری ــاجد عه ــزو مس ــوخته ج ــت س ــا درخ پ
ــا  ــود در بن ــخ موج ــا تاری ــا تنه ــت. ام ــده اس معرفی ش
ــه در  ســال ۹۷۵ هجــری قمــری را نشــان می دهــد و ب
قدیمــی آن مربــوط می گــردد و کتیبــه ســردر مســجد 
ــام ابوالفتــح ســلطان میــرزا پســر شاه طهماســب  ــه ن ب
ــوده اســت. ــی مســجد ب ــوی هســت کــه بان اول صف

ــای  ــود بن ــه خ ــا ب ــی نه تنه ــای تاریخ ــن بن ارزش ای
داخلــی مســجد کــه بــه در و ســر در آن و لــزوم حفاظت 
ــی«  ــار اعراب ــدی نج ــه »مه ــردد، چنانک از آن برمی گ
ــت:  ــوص آن گف ــان در خص ــخ اصفه ــگر تاری پژوهش
متأســفانه بــه ایــن بنــا در منابــع مکتــوب، بســیار اندک 
پرداخته شــده و شــاید در حــد چنــد خط بیشــتر نباشــد و 
رد چندانــی از ایــن مســجد در منابــع، موجود نیســت اما 
ــن  ــه ای ــود ب ــروز آســیب های موج ــی ام موضــوع اصل

بنــا مدنظــر اســت.
وی افــزود: مشــکل اصلــی ایــن مســجد کــه بایــد زود 
بــه آن رســیدگی شــود، مرمــت اصولــی ســر در و حفظ 
بقایــای کاشــی کاری زیبــای آن و نگهــداری در چوبــی 
ــت  ــاخص هس ــان ش ــه در اصفه ــت ک ــس آن اس نفی

ــت  ــی اش اس ــت تاریخ ــت قدم ــا، باب ــرا ارزش بن زی
ــد  ــردد و از عه ــب برمی گ ــه دوران شاه طهماس ــه ب ک
ــه  ــان ب ــجد در اصفه ــد مس ــط چن ــب فق شاه طهماس

ــت. ــده اس ــادگار مان ی
ایــن پژوهشــگر تاریــخ اصفهــان تصریــح کــرد: ارزش 
دوم این مســجد هنــر کاشــی کاری ســر در ورودی آن و 
ارزش ســوم، در نفیــس چوبی مزیــن به تزیینــات منبت 
آن اســت کــه نمونــه مشــابه مســجد از آن دوران عهــد 
ــا درخــت ســوخته  ــراز مســجد پ شاه طهماســب، به غی
ــرد  ــاره ک ــِه اش ــار و قطبی ــه مســاجد ذوالفق ــوان ب می ت
کــه البتــه وضعیــت نگهــداری آن هــا به مراتــب بهتــر 

از مســجد پــا درخــت ســوخته اســت.
ــار در محله  وی ادامه داد: ســر در تاریخی مســجد ذوالفق
نیــم آورد بــازار اصفهــان، در حصــاری فلــزی قرارگرفته 
و از گزندهــا مصــون اســت و همچنیــن ســر در مســجد 
ــی، دوره  ــان طالقان ــض خیاب ــان تعری ــه در جری قطبی
ــتون  ــه چهل س ــی های آن ب ــب و کاش ــوی تخری پهل
ــع  ــان وض ــا هم ــجد ب ــن مس ــا ای ــد ام ــل گردی منتق

ــت. ــده اس رهاش
ــت  ــا درخ ــی پ ــجد تاریخ ــاره مس ــت: درب ــی گف اعراب
ســوخته، در منابــع مکتــوب، ســخن چندانــی بــه 
ــار  ــجد، از آث ــن مس ــرروی ای ــی به ه ــده ول ــان نیام می
ــی  ــه در چوب ــوده ک ــوی ب ــب صف ــد شاه طهماس عه
و کهن ســال آن بــه مــورخ ۹۷۵ هجــری قمــری 
برمی گــردد کــه متأســفانه در اثــر بی توجهــی و 
بی مهری هــای فــراوان و نیــز مرمت هــای غیراصولــی 
ــدی  ــر ج ــرض خط ــیار در مع ــانه بس ــر کارشناس و غی
قرارگرفتــه اســت کــه ســازمان میــراث فرهنگــی بایــد 

بســیار ســریع نســبت بــه حفــظ و نگاهــداری ایــن اثــر 
ــد. ــدام کنن ــی اق ــم تاریخ مه

برخی از کسـبه بـازار پیرامون مسـجد نیـز از قدمت این 
مسـجد و ارزشـمند بـودن آن اطـاع داشـتند و عنـوان 
کردند کـه نماز یومیـه در ایـن مسـجد برگزار و توسـط 
خـادم این مسـجد نگهـداری می شـود اما معتقـد بودند 
ازلحاظ مسـائل امنیتی چنـدان حفظ و حراسـت خاصی 
از ایـن مسـجد نمی شـود و خـود در قدیمی نیـز چندان 
محکم نیسـت و امکان اینکـه مـورد سوءاسـتفاده افراد 

سـودجو قـرار بگیرد، هسـت.
مرتضـی فرشـته نـژاد از پیشکسـوتان و کارشناسـان 
بازنشسـته میـراث فرهنگـی نیـز در گفت وگـو بـا ایرنا 
درباره ایـن مسـجد قدیمی گفت: سـرقت آثـار تاریخی 
در اصفهـان زیـاد وجـود دارد و پیش ازایـن نیـز درهـای 
منبت مسـجد شهشـان واقـع در خیابـان ابن سـینا براثر 
بی توجهـی مسـئوالن میـراث فرهنگـی بـه سـرقت 
رفـت و نامه نگاری هـا بـه وزارت خانـه سـازمان میراث 
فرهنگی بـرای حفظ و حراسـت از آثار تاریخـی و چرایی 

بی توجهی هـا بی نتیجـه مانـد.
ــی  ــار تاریخ ــت از آث ــظ و حراس ــرای حف ــزود: ب وی اف
یــک شــورایی کــه یــک عضــو آن از ســازمان میــراث 
فرهنگــی و دیگــری اداره اوقــاف و امــور خیریــه باشــد، 
ــاجد  ــام مس ــا و تم ــیاری از بناه ــرا بس ــت؛ زی ــاز اس نی
ــد  ــی دارن ــتوانه مال ــرای پش ــه ای ب ــف نام ــه وق موقوف
کــه بــرای نگهــداری و حفــظ آن بایــد هزینــه شــود که 
در ایــن خصــوص بایــد از اداره اوقــاف کمــک گرفــت.

ــع  ــان راج ــر اصفه ــگاه هن ــابق دانش ــتاد س ــن اس ای
ــح  ــوخته« تصری ــت س ــا درخ ــجد »پ ــوان مس به عن

کــرد: در قدیــم درختــان قدیمــی و بزرگــی داشــتیم که 
بــرای مــردم تقــدس، مهــم و ارزشــمند و بــه آن اعتقــاد 
ــان  ــی از درخت ــااًل یک ــان احتم ــه آن زم ــته اند ک داش
مجــاور ایــن مســجد دچــار ســوختگی شــده و همیــن 

ــده اســت. ــه اســم مســجد مان ــام ب ن
ــا درخــت ســوخته گفــت: ایــن  وی در مــورد مســجد پ
ــرا  ــوده؛ زی ــه اصفهــان ب مســجد یکــی از مســاجد اولی
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن منطق ــان از ای ــکل گیری اصفه ش
مرکزیــت آن بــوده اســت و لــذا ازلحــاظ قدمــت بســیار 
ــت  ــب اس ــه دوران شاه طهماس ــوط ب ــت و مرب بااهمی
کــه در نزدیکــی آن نیــز مســجد خواجــه نظــام ازملــک 
مربــوط بــه دوران ســلجوقی نیــز وجــود دارد کــه بایــد 

ــود. ــت ش ــظ و حراس حف
فرشـته نژاد تأکید کرد: سـازمان میـراث فرهنگـی باید 
فکری بـرای حفـظ و حراسـت این آثـار تا قبـل از اینکه 
مورد سـرقت قرار بگیرد داشـته باشـد؛ زیرا وقتـی آثار به 
سـرقت رفت، به راحتی جبران نمی شـود چنانکه سرقت 

از درب های مسـجد شهشـهان جبران نشد.
محمدعلی هاشـمی مسـئول پایگاه یگان حفاظتی اداره 
میراث فرهنگـی شهرسـتان اصفهان درباره مسـئولیت 
حفاظـت از مسـاجد ثبتـی ازجملـه مسـجد »پـا درخت 
سوخته«و حراسـت آن توسط سـازمان میراث فرهنگی 
اظهار داشـت: حفاظت اولیه این مسـاجد بر عهده هیات 
امنای مسـجد اسـت امـا در مـورد نصـب حفـاظ فلزی 
بـرای در قدیمـی این مسـجد بایـد موضوع بصـری آن 

نیز مدنظـر قـرار گیرد.
ــان  ــاجد در هم ــی از مس ــرای برخ ــه ب ــزود: البت وی اف
ــت  ــظ و حراس ــرای حف ــزی ب ــای فل ــی نرده ه حوال

ــجد  ــن مس ــت ای ــا در کل مالکی ــت ام ــده اس نصب ش
ــور  ــاف و ام ــا اداره کل اوق ــای آن ب ــن هزینه ه و تأمی
خیریــه اســت و فقــط مــا به عنــوان کارشــناس مرمــت 
می توانیــم بــرای نحــوه مرمــت و حفــاظ آن وارد عمــل 

ــویم. ش
مســئول پایــگاه یــگان حفاظتی میــراث فرهنگــی اداره 
شهرســتان اصفهــان تصریــح کــرد: حفاظــت ایــن بنــا 
بــر عهــده اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســت؛ زیــرا 
ــرای  ــی ب ــای وقف ــن مســاجد دارای مغازه ه ــی ای تمام
ــتعام  ــرای اس ــط ب ــد و فق ــورات مســجد دارن ــع ام رف
ــد  ــی بای ــراث فرهنگ ــازمان می ــا س ــت ب ــوه مرم نح

ــد. مشــورت کنن
وی ادامه داد: ما بازدید روزانه از مسـاجد داریم و با کسـبه 
و هیات امنا مسـاجد در ارتباطیم و نامه نـگاری بودجه ای 
هـم بـرای مرمـت و هـم حفاظـت انجـام می شـود که 
برای این مـورد خاص نیز باید مسـئول و متولی مسـجد 
بررسی و درنهایت به صورت مشـارکتی و یا الکترونیکی 

برای حفاظـت آن تصمیم گیری شـود.
امـا حجت االسام والمسـلمین اصغـر توسـلی معـاون 
حقوقـی اوقـاف اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان 
اصفهـان در گفت وگـو بـا ایرنـا دربـاره حفـظ و مرمـت 
بناهـای اوقافـی و تاریخـی گفـت: هـر جا که مسـجد، 
حسینیه، امامزاده و مکان مذهبی باشـد ازلحاظ مالکیت 
طبـق مـاده ۳ قانـون تشـکیات و اختیـارات سـازمان 
اوقـاف وامورخیریـه وبنابـر شـخصیت حقوقـی مصرح 
در قانـون متعلـق بـر هـر موقوفه محسـوب می شـود و 
چنانچـه منبع درآمـدزا به عنـوان موقوفـات آن نیز وجود 
داشـته باشـد باید صـرف امـوری کـه واقف مشـخص 

کرده اسـت هزینـه و بـه مصرف برسـد.
وی درباره مسجد قدیمی پا درخت سـوخته بیان داشت: 
با توجـه به اینکـه این مکان مقـدس به عنوان مسـجد و 
جزء بناهـای میراثـی و با قدمـت باالسـت و هزینه های 
زیـادی جهـت حفـظ و نگهـداری آن موردنیـاز اسـت و 
درآمـد رقبـات موقوفه مسـجد پاسـخگوی هزینه های 
روزمـره را بـه دلیـل قلـت رقبـات و داشـتن سـرقفلی 
متصرفـان نـدارد؛ بایـد در ایـن خصـوص اداره میـراث 
فرهنگـی نیـز در جهـت تخصیـص اعتبـار جهـت این 

مـکان و مکانـه ای مشـابه اقداماتی انجـام دهد.
معــاون حقوقــی اوقــاف اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: چنانچه مــکان مقدس 
بــه ثبــت میــراث فرهنگــی رســیده باشــد، بــرای حفظ، 
نگهــداری و حراســت ازلحــاظ قانونــی اجــازه هــر نــوع 
ــر  ــر نظ ــد زی ــداری آن بای ــظ و نگه ــرات و حف تعمی
کارشناســان میــراث فرهنگــی انجــام و اعتباراتــی نیــز 
بــرای تعمیــرات و نگهــداری این امــکان در نظــر گرفته 

ــا جوابگــوی هزینه هــای آن باشــد. شــود ت
ــان دارای  ــتان اصفه ــا اس ــی برآورده ــه برخ ــر پای ب
ــای  ــت و از قطب ه ــی اس ــزار اثرتاریخ ــش از ۲۲ ه بی
ــی رود. ــمار م ــه ش ــران ب ــی در ای ــگری فرهنگ گردش

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

نظام رتبه بندی الیدن، نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا در سال ۲۰۲۲ 
میادی خود را منتشر کرد که بر اساس آن، ۴۴ دانشگاه ایرانی در جمع 
۱۳۱۸ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند و ۴ دانشگاه از استان اصفهان در این 
رتبه بندی جای دارند. الیدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است 
که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی 
مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. در سال ۲۰۲۲، در قالب چهار معیار 
کلی مرجعیت علمی ]۱[، دیپلماسی علمی ]۲[، دسترسی آزاد به انتشارات ]۳[ 
و تنوع جنسیتی ]۴[ در الیدن مورد رتبه بندی قرار گرفتند. این ارزیابی ها از 
تولیدات علمی دانشگاه ها در سال های ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ از پایگاه اطاعاتی 
Web of Science استفاده کرده است. در بین کشورهای اسامی، 
ایران با حضور ۴۴ دانشگاه رتبه نخست، ترکیه با ۳۲ دانشگاه رتبه دوم و مصر 

با ۱۰ دانشگاه رتبه سوم را دارند. 

در سال ۲۰۲۲، دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، 
پزشکی شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت 
ایران، تبریز، صنعتی اصفهان، آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات 
تهران، علوم پزشکی ایران، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی 
تبریز، شهید بهشتی، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی اصفهان، گیان، اصفهان، 
پیام نور، شهید باهنر کرمان، ارومیه، کاشان، علوم پزشکی کرمانشاه، 
سمنان، رازی، شاهرود، بوعلی سینا، صنعتی نوشیروانی بابل، یزد، 
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، زنجان، شهید چمران اهواز، محقق 
اردبیلی، خوارزمی، صنعتی سهند، کردستان، مازندران، صنعتی مالک 
اشتر، بین المللی امام خمینی، صنعتی شیراز، سیستان و بلوچستان در 

رتبه بندی الیدن حضور دارند.

۴ دانشگاه اصفهان در رتبه بندی ۲۰۲۲ الیدن

وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی گفـت: از زمـان روی کار 
آمـدن دولـت جدیـد تاکنـون بالغ 
بـر ۱۲ هـزار میلیـارد تومـان برای 
توسـعه بیمارسـتان ها اختصـاص 

یافته اسـت.
بهـرام عیـن اللهـی در حاشـیه 
بازدید از بیمارسـتان سیدالشهدای 
اصفهـان در جمـع خبرنـگاران 
اظهـار داشـت: ۲۲۰ بیمارسـتان 
در کشـور در حـال تکمیـل اسـت 
کـه بهـره بـرداری از آنهـا جـزو 
بهداشـت  وزارت  اولویت هـای 

سـت. ا
وی سـرطان را بعنـوان یکـی از 
مشـکات شـایع و عمـده نظـام 
بهداشـت و درمان کشـور دانسـت 
و افـزود: به سـبب آنکـه داروهای 
بیمـاران سـرطانی بیشـتر وارداتی 
اسـت و بـا نوسـانات قیمـت دالر 
روبروسـت، روز گذشـته توافـق 
شـد که هیـچ تغییـری در وضعیت 
داروهـای سـرطانی از نظـر ارز 

ترجیحـی صـورت نگیـرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با بیان اینکه آمار دقیقی از 
سرطان در کشور نداریم و بسته به 
نوع بیماری تعداد مبتایان متفاوت 
است، گفت: آنچه پر اهمیت است 
پیشگیری است اما با شیوع سرطان 
در زنان بویژه سرطان سینه مواجهیم 
ولذا مراکز متعددی برای این منظور 
در نظر گرفته شده است که در 
بیماری مراحل ابتدایی شناسایی 
شود و به درمان و کاهش سرطان 

سینه در کشور بینجامد.
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهـان نیزگفـت: هـم اینـک ما 
از نظـر تعـداد پایـگاه اورژانـس و 
آمبوالنـس در شـرایط مطلوبـی 
هسـتیم اما با کمبود شـدید نیروی 
انسـانی در بخـش فوریت هـای 
پزشـکی مواجهیم کـه در مواردی 
گاهـی تـا سـرحد تعطیلـی پایگاه 
رفته اما بـا جابجایی نیروهـا از این 
شـرایط سـخت خـارج شـده ایم.

شاهین شیرانی در حاشیه سفر وزیر 
بهداشت به شهرستان شهرضا در 
جمع خبرنگاران افزود: بیمارستان 
امیر المومنین شهرضا با کمک 
خیران نوسازی شده است و به عنوان 
قطب درمانی جنوب استان اصفهان 
محسوب می شود اما هنوزبا کمبود 
برخی تخصص ها از جمله جراحی 

اعصاب مواجه است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
اصفهان از اختصاص ۵۵ متخصص 
به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا 
خبرداد و افزود: با پول نمی توان 
پزشک خرید و ما باید مسیر کار و 
فعالیت پزشکان را تسهیل و هموار 
کنیم که در این راستا سیاست های 
تشویقی خوبی در حال تعیین است.

وی از اجـرای سیاسـت بومـی 
از  گفـت:  و  داد  خبـر  گزینـی 
ظرفیت هـای خالـی دسـتیاری در 
راسـتای بومـی گزینـی اسـتفاده 
می کنیم و هـر پزشـکی در منطقه 
خـود دوران تعهد خدمت پزشـکی 

خـود را خواهـد گذرانـد.
وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی پنجشـنبه بـه منظـور 
بهداشـتی  امکانـات  بازدیـد 
شهرستان های شـهرضا و دهاقان 
و نیـز بیمارسـتان سـید الشـهدای 
اصفهـان بـه ایـن خطه سـفر کرد.
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اختصاص ۱۲ هزارمیلیارد 
تومان برای توسعه 

بیمارستان ها

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در اصفهان:

مسجد »پا درخت سوخته« میان دو سازمان بالتکلیف است

بنای تاریخی بازار هارونیه حیران بین میراث فرهنگی و اوقاف

وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی گفت: طرح عدالـت و تعالی 
نظـام سـامت در وزارت بهداشـت کلیـد خـورد و بسـته های خدمت 

تحت ایـن طـرح، تعریـف و گام بـه گام اجرایی خواهد شـد.
بهــرام عیــن اللهــی در بازدیــد از بیمارســتان امیرالمؤمنیــن )ع( 
ــامت در وزارت  ــام س ــی نظ ــت و تعال ــرح عدال ــزود: ط ــهرضا اف ش
بهداشــت تدویــن و دســتورالعمل آن بــه همــه بخش هــا ابــاغ شــده 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای اصل ــزو برنامه ه و ج
وی بــا بیــان اینکــه ســامت نباید فقــط منحصــر بــه پولدارها باشــد 
ــم،  ــم کنی ــه فراه ــار جامع ــه اقش ــرای هم ــد ســامت را ب ــه بای بلک
ــن  ــت را تدوی ــی بســته های خدم ــت و تعال ــه داد: در طــرح عدال ادام

ــم. ــش می بری ــب پی ــه ترتی ــم و ب کردی
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه دریافتــی پزشــکان بــر اســاس 
ــی  ــه دریافت ــوری ک ــه ط ــد ب ــر کن ــد تغیی ــا بای ــت آنه ــل خدم مح
ــهرهای  ــکان در ش ــر از پزش ــد باالت ــروم بای ــق مح ــکان مناط پزش
ــوق و  ــورای حق ــاله در ش ــن مس ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــزرگ باش ب

ــرای  ــال آن بســته های تشــویقی ب ــه دنب دســتمزد مصــوب شــد و ب
ــم. ــن کردی ــروم تعیی ــق مح ــکان در مناط پزش

وی بــا بیــان اینکــه بهــره وری در بخــش عمــده ای از مراکــز دولتــی 
مــا کامــل نیســت، ادامــه داد: در ایــن مراکــز بایــد زمینــه ای فراهــم 
کــرد کــه مــردم تنهــا درد بیمــاری را داشــته باشــند نــه تأمیــن پــول 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــت بیمه ه ــا تقوی ــه ب ــن عرص ــه در ای ــان را ک درم

ــید. نتیجــه الزم رس
عیــن اللهــی، بودجــه بیمــاران خــاص را هشــت هــزار میلیــارد تومان 
ــاران  ــرای بیم ــد ب ــا بای ــت بیمه ه ــا تقوی ــت: ب ــرد و گف ــام ک اع

صعــب العــاج و خــاص حاشــیه امــن ایجــاد کــرد.
ــتار  ــرد و خواس ــاره ک ــت اش ــدن جمعی ــر ش ــه پی ــت ب ــر بهداش وزی
توجــه خیــران در ایــن حــوزه و برنامــه ریــزی جــدی بــرای آن شــد و 
گفــت: در آســتانه پیــر شــدن جمعیــت کشــور قــرار داریــم و نیــاز بــه 

یــک حرکــت جهــادی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش جمعیــت یــک مســاله فرهنگــی اســت، 

تاکیــد کــرد: اگــر مــردم همراهــی نکننــد ایــران از پویایــی خواهــد 
ــا در هشــت ســال  ــن م ــر یافت ــل ظف ــا دلی ــه تنه ــاد همانطــور ک افت

ــود. ــودن جمعیــت کشــور ب جنــگ تحمیلــی، جــوان ب
ــکیل وزارت  ــول تش ــه در ط ــن بودج ــه بزرگتری ــان اینک ــا بی وی ب
بهداشــت را ســازمان جهانــی بهداشــت بــه موضــوع تنظیــم 
جمعیــت اختصــاص داده اســت، خاطرنشــان کــرد: فرمانــداران بایــد 
ــی جمعیــت  ــد و اکنــون ســتاد جوان طرح هــای تشــویقی ایجــاد کنن
در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان راه انــدازی شــده اســت و هــر 
ــود و  ــه می ش ــادر بیم ــان م ــان زم ــد هم ــه دار ش ــواده ای بچ خان
ــرار  ــه ق ــگان تحــت پوشــش بیم ــودک بطــور رای ــج ســال ک ــا پن ت

. د می گیــر
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در دوران کرونــا اثبــات شــد کــه 
ســامت بعــد از امنیــت بســیار اهمیــت دارد، افــزود: بــدون ســامت 

اشــتغالی وجــود نــدارد و رونــق اقتصــادی نخواهیــم داشــت.
ــت شــبکه های بهداشــت و  ــه اینکــه تقوی ــا اشــاره ب ــن اللهــی ب عی

ــد دانشــگاه های  ــان در دســتور کار وزارت بهداشــت اســت و بای درم
ــورزان از  ــت: به ــد، گف ــت کنن ــر هم ــن ام ــر ای ــکی ب ــوم پزش عل
ــد. ــان برخوردارن ــت و درم ــتم بهداش ــرای سیس ــی ب ــت باالی اهمی

وزیربهداشــت بــا بیــان اینکــه بیمارســتان امیرالمؤمنین )ع( شــهرضا 
نمونــه ای از همیــاری مــردم اســت، تاکیــد کــرد: بزرگ تریــن مؤلفــه 
قــدرت در هــر جامعــه مــردم هســتند و پیــروزی ایــران بــر تحریم ها 

و فائــق آمــدن بــر بحــران کرونــا بدلیــل همــکاری مــردم بود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش عالــی محــدود بــه مرکــز و مــکان 
خاصــی نیســت و بایــد ایــن امــکان بــرای همــه نقــاط کشــور فراهم 
ــوط  ــهرضا من ــت در ش ــکده بهداش ــیس دانش ــت: تأس ــود، گف ش
ــت،  ــر بهداش ــت. وزی ــکی اس ــته پزش ــه رش ــل س ــن حداق ــه تعیی ب
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه منظــور بازدیــد از امکانات بهداشــتی 
شهرســتان های شــهرضا و دهاقــان و نیــز بیمارســتان سیدالشــهدای 
ــهرضا در ۷۰  ــتان ش ــرد. شهرس ــفر ک ــه س ــن خط ــه ای ــان ب اصفه

ــع اســت. ــان واق ــوب اصفه ــری جن کیلومت

تســهیات پرداختــی بانــک کشــاورزی در ســه ماهــه نخســت ســال 
ــن مقطــع در ســال گذشــته ۷۲ درصــد رشــد  ــه همی ۱۴۰۱ نســبت ب
ــرداد  ــان خ ــا پای ــال ۱۴۰۱ ت ــدای س ــک از ابت ــن بان ــت. ای ــته اس داش
جمعــاً ۲۳۴ هــزار و ۲۷۸ میلیــارد ریــال تســهیات بــه ۱۸6 هــزار نفر از 

ــان پرداخــت کــرده اســت. متقاضی
بر اسـاس این گزارش، بیش از ۸۱ درصد تسـهیات بانک کشاورزی تا 

این مقطع در زیربخـش های مختلف بخش کشـاورزی پرداخت شـده 
و الباقی نیـز در بخش قرض الحسـنه و یـا در حمایت از اشـتغال آفرینی 
و بهبـود کسـب و کار و معیشـت هموطنـان بـوده اسـت. این گـزارش 
می افزایـد: در مقطـع یاد شـده، تسـهیات پرداختـی بانک کشـاورزی 
نسـبت به سـال گذشـته بیش از ۹۸ هـزار میلیارد ریـال افزایش داشـته 

اسـت.

با عاملیــت بانــک کشــاورزی تــا ۵ تیرمــاه ســال جــاری، بیــش از ۲۷6 
هزارمیلیــارد ریــال بابــت خرید تضمینــی گندم به حســاب گندمــکاران 
واریزشــده اســت وعملیات پرداخــت همچنــان ادامــه دارد. ازآغاز فصل 
خریــد گنــدم تــا ۵ تیرمــاه ســال جــاری، ۱۸۸۸ مرکــز خرید در کشــور، 
ــزارو ۲۳  ــب 6۰۴ ه ــدم را در قال ــن گن ــون و 6۲6 هزارت ــر ۳ میلی ــغ ب بال
محمولــه بــه ارزش ۳۸۵ هــزار میلیــارد ریــال از کشــاورزان خریــداری 

کرده انــد.
براسـاس این گزارش، گندم به عنوان غله اسـتراتژیک درایران و جهان، 
نقش محوری در تأمیـن امنیت غذایی کشـور دارد و بانک کشـاورزی با 
هدف حمایـت از تولیـد در بخش کشـاورزی وکمـک به تأمیـن امنیت 
غذایی کشـور، بـا تمام تـوان بـرای اجـرای هرچـه بهترعاملیـت خرید 

تضمینی گندم درسـطح کشـور تـاش می کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

طرح عدالت و تعالی نظام سالمت در وزارت بهداشت کلید خورد

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

طی سه ماه اول سال 1401 انجام گرفت:

رشد 7۲ درصدی تسهیالت بانک کشاورزی
توسط بانک کشاورزی انجام گرفت:

واریز بیش از ۲76 هزار میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم
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