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معاون فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان هشدارداد:

کانون های گردوغباراصفهان ۴۰۰ هزارهکتار بیشتر شدند!

Some Foods To Eat 
And Avoid On An Empty 
Stomach For Better 

Digestive Health
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مدیر گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان اعالم کرد:

واجدین شرایط ُدز چهارم واکسن کرونا دراصفهان 55۰ هزار نفر

عضو هیات علمی گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: هیچ ممنوعیتی برای تزریق واکسن کرونا 
بدلیل ابتال به بیماری خاصی مانند ام اس یا سکته وجود ندارد بلکه 

حتی این افراد نیاز بیشتری به دریافت واکسن دارند.
فرزین خوروش در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان افزود: اینکه عده ای مواردی مانند ایجاد لخته خون را 
بهانه ای برای دریافت نکردن واکسن کرونا عنوان می کنند، امری 
کاماًل نادرست است و هیچ ممنوعیتی برای این کار وجود ندارد 
مگر آنکه فردی در نوبت اول به شوک یا حساسیت شدید هنگام 

تزریق واکسن دچار شود.
وی با بیان اینکه برخی از مخالفان واکسن کرونا، هر چیزی را 
به این واکسن مربوط می دانند، اظهار داشت: این موضوع فقط 
در کشورمان اتفاق نمی افتد بلکه در برخی کشورهای دیگر نیز 

این مباحث وجود دارد.
این پزشک متخصص با اشاره به اینکه بیماری کووید-۱۹ 
ممکن است زمینه ابتال به بیماری های دیگر را گسترش دهد و 
این موضوع ارتباطی به تزریق واکسن کرونا ندارد، تصریح کرد: 
در پاسخ به برخی مخالفان واکسن کرونا باید گفت که یکی از 
محکمترین دالیل برای اثربخشی واکسیناسیون عمومی، کاهش 
شدید تعداد شهدای سالمت پس از تزریق واکسن کرونا در بین 

کادر درمان و بهداشت بود.
وی همچنین با بیان اینکه امروزه دنیا به سمت واکسیناسیون 
اجباری پیش رفته زیرا دالیل کافی برای اثربخشی آن وجود دارد 
و علم دنیا به این نتیجه رسیده است، گفت: همانطور که برخی 
موارد در کشورمان برای کل جامعه، الزم دانسته شده است برای 
واکسن نیز همین شرایط وجود دارد زیرا این موضوع شخصی 

نیست بلکه جنبه اجتماعی دارد.
وی با بیان اینکه ما باید به حقوق همدیگر احترام بگذاریم، تاکید 
کرد: برای رسیدن به ایمنی عمومی )گله ای( در برابر کرونا باید 
پوشش واکسیناسیون به ۸۰ درصد برسد بنابراین در برخی موارد 
نیاز به اجبار هست تا این ۸۰ درصد محقق و خیال ما از این بابت 

راحت شود.
به گفته وی، در زمان حاضر با توجه به میزان پوشش 
واکسیناسیون، ایمنی گله ای در کشورمان ایجاد شده و شدت ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ و میزان مرگ و میر کاهش یافته است اما 
اگر چند ماه آینده مجدداً به آمار بسیار باالی کرونا رسیدیم آنوقت 

می توانید از ما در این زمینه پاسخ بخواهید.
خوروش همچنین با اشاره به اینکه احتمال بروز عارضه پس از 
دریافت واکسن کرونا وجود دارد، افزود: عده ای در فضای مجازی 

درباره این عوارض بزرگنمایی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه پیشگیری از ابتال به ویروس 
کرونا و سویه های آن، بازگشت دوباره به رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و حذف سهل انگاری هاست، گفت: الزم است رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و 

قرنطینه کردن افراد مشکوک و مبتال جدی گرفته شود.
این پزشک متخصص اضافه کرد: اگر مردم افزایش مجدد آمار 
کرونا را جدی نگیرند، ممکن است دوباره برخی از خانواده ها بدلیل 
از دست دادن اعضای خود بر اثر ابتال به کووید-۱۹ عزادار شوند.

وی با بیان اینکه سیستم بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان برای افزایش بستری ها و بیماران سرپایی آماده است، 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز کرونا، درمان قطعی 
ندارد مردم باید به چند نکته توجه کنند از جمله اینکه از مصرف 
خودسرانه آنتی بیوتیک خودداری کنند و اگر پس از بروز عالئم 
بیماری، دچار احساس تنگی نفس و سرفه شدید شدند یا تب آنها 

طوالنی مدت شد همچنین به پزشک مراجعه کنند.
خوروش اضافه کرد: اگر کسی در اماکن عمومی و بسته ماسک 

نمی زند در واقع به جامعه بی حرمتی می کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه طب نوین مخالف طب سنتی 
نیست، گفت: مخالفت با واکسن نیاز به مدرک و پژوهش دارد 

و نمی توان بدون داشتن دلیل درباره آن با قطعیت سخن گفت.

مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: بر اساس آخرین آمار 
رسمی موجود، حدود ۹۰ تجهیز در شهربازی های استان 
پلمب شده است که شکستن آنها بدون حکم فک پلمب، 
خیانت در امانت محسوب شده و اقدام قضایی برای آن انجام 
می شود. محمود فرمانی افزود: طبق آخرین آمار رسمی 
موجود از ۷۸۰ تجهیز در ۷۴ شهربازی استان اصفهان، حدود 

۶۹۰ تجهیز دارای تأییدیه معتبر و سایر آنها در پلمب است.
وی با بیان اینکه سال گذشته هزار و ۱۷۵ بازرسی از 
تجهیزات شهرهای بازی استان اصفهان انجام شد، اظهار 
داشت: تعداد تجهیزات پلمب شده و دارای تأییدیه معتبر 
بطور مداوم در حال تغییر است اما آمار رسمی آنها بصورت 

دوره ای اعالم می شود.
وی با تاکید بر اینکه تجهیزات شهرهای بازی، مشمول 
استاندارد اجباری است و به موجب قانون باید تأییدیه ایمنی و 
کیفیت را از اداره کل استاندارد اخذ کنند تا اجازه فعالیت داشته 
باشند، گفت: کارشناسان اداره کل استاندارد و شرکت های 
بازرسی در سطح استان به شناسایی تجهیزات فاقد ایمنی 
می پردازند اما با توجه به وسعت و تعدد شهرهای بازی، این 
کار به منابع انسانی و وقت زیادی نیاز دارد درحالیکه ما با 

کمبود نیروی انسانی مواجهیم.

فرمانی با اشاره به اینکه متصدیان شهربازی حق استفاده از 
تجهیزات پلمب شده را تا زمان اخذ حکم فک پلمب ندارند، 
تصریح کرد: یکی از ضمانت نامه های مهم برای عدم استفاده 
از تجهیزات پلمب شده تا زمان اخذ مجوز این است که 
دستگاه ها و بخش هایی که مجوز بهره برداری از سالن های 
بازی و شهربازی ها را صادر می کنند در قراردادهای خود، 
نظارت بر اخذ تأییدیه را جزو الزامات شروع بهره برداری 

بدانند.
وی با بیان اینکه ما با تجهیزات شهرهای بازی سرو کار 
داریم، خاطرنشان کرد: ممکن است در یک شهربازی از یک 

تا چند تجهیز پلمب شده باشد.
مدیرکل استاندارد اصفهان درباره حادثه پیش آمده درباره 
یکی از تجهیزات شهربازی شهر " گز " در شمال اصفهان، 
توضیح داد: در مراجعه ای که کارشناسان در بهمن پارسال 
به این شهربازی داشتند ۲ تجهیز سنگین آن شامل "اسکیت 
یو" و "سالتو " بدلیل نداشتن تأییدیه استاندارد، پلمب شد 
و تاکنون تأییدیه ای از اداره کل استاندارد استان برای این 

تجهیزات صادر نشده است.
فرمانی با بیان اینکه این تجهیزات تأییدیه استاندارد و مجوز 
فک پلمب از این اداره کل را نداشتند، افزود: بررسی های اولیه 

نشان می دهد که پلمب دستگاه "اسکیت یو " شکسته 
شده بود اما برای "سالتو "، پلمب اداره استاندارد شکسته نشده 

و از در دیگر وارد آن شده بودند.
وی با اشاره به اینکه شکستن پلمب از طریق اقدام قضایی 
پیگیری می شود، ادامه داد: ادعا شده است که اواسط تیر ماه 
امسال گواهی ایمنی توسط یکی از شرکت های بازرسی برای 
آنها صادر شده اما تاریخ صدور گواهی پس از اتفاق رخ داده 
در شهربازی است و از طرفی این گواهینامه داخلی محسوب 
شده و فقط برای ارائه به اداره کل استاندارد است بطوریکه 
پس از دریافت این گواهی، ابعاد فنی دوباره بررسی و در 
صورت تأیید، تأییدیه ایمنی برای آنها صادر می شود و پس 

از صدور تأییدیه ایمنی، مجوز فک پلمب داده خواهد شد.
فرمانی با تاکید بر اینکه حادثه شهربازی شهر گز نیاز به 
بررسی در ابعاد مختلف دارد، گفت: این اداره کل آماده 

همکاری برای پیگیری موضوع است.
اواسط تیر امسال یک نوجوان هنگام استفاده از دستگاه 
"سالتو" پارک شهید مدرس شهر گز شهرستان شاهین 
شهر و میمه دچار حادثه شد و جان باخت و دادستان عمومی 
و انقالب شاهین شهر نیز از بررسی قضایی ابعاد پرونده فوت 

این نوجوان خبر داد.

عضوهیات علمی گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی : 

هیچ ممنوعیتی برای تزریق واکسن کرونا وجود ندارد
مدیرکل استاندارد اصفهان

۹0 تجهیز شهربازی در استان اصفهان پلمب شده است
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یکـی از روش هـای جلوگیـری از مهاجرت هـای 
بی رویـه روسـتاییان بـه شـهرها ایجـاد شـغل 
مناسـب عـالوه بـر رونـق کشـاورزی و دامـداری 
و صنایع دسـتی ایجـاد مکان هـای توریسـتی و 
گردشگری اسـت که عالوه برجذب توریست منبع 
مالی و اقتصادی خوبی برای روسـتاییان محسـوب 
می شـود. این در حالی است که بسـیاری از روستاها 
بـا داشـتن بافـت قدیمی کـه میـراث باقی مانـده از 
نیاکان خـود موردتوجه کمتـری قرارگرفته اسـت و 
می توانند با احیا، مرمـت و نگهـداری ازآن ها عالوه 

بـر درآمدزایی برای روسـتاییان پتانسـیل مناسـب 
بـرای جـذب توریسـت ها و گردشـگران داخلـی و 
خارجـی باشـند. بسـیاری از روسـتاهای شـمالی با 
موقعیت ییالقی و بافت بـاارزش هرسـاله در جذب 
توریسـت ازلحـاظ اقتصـادی ایجـاد شـغل بـرای 
روسـتاییان بـاارزش شـدن زمین هـای مسـکونی 
و ایجـاد مکان هـای مناسـب بـرای گردشـگران 
خـود بخشـی ازرونـق اقتصـادی کشـور هسـتند و 
درروسـتاهای کویری با بافت سـنتی داشتن قلعه ها 
و چشـمه ها و آب انبارهـای قدیمـی عـالوه برزنده 

نگه داشـتن میراث نیـاکان محیطـی جذاب تر برای 
سـاکنین روسـتاها به حسـاب می آیند وبـا توجه به 
موقعیت هـای آب وهوایی متنـوع بافـت قدیمی در 
شمال جنوب و شرق کشـورمان درمناطق روستایی 
می توان بهترین کشـوردرجذب توریست بود؛ بافت 
فرسـوده و بناهای قدیمی روسـتایی فرصت مغتنم 
صنعـت گردشـگری هسـتند اما ایـن مقولـه برای 
مدیران نادیدنی اسـت و بـرای توریسـت ها جذاب.

 کارشناسی برنامه ریزی روستایی 
)جغرافیا(

اشرف کمالی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

بافت فرسوده و بناهای قدیمی روستایی فرصت مغتنم صنعت گردشگری؛

آنچه برای توریست ها جذاب است و برای مدیران نادیدنی!
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صعود آمارها در روزگارسقوط رعایت پروتکل ها

 کرونـــا
دوباره دهان باز کرد!

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان در بازدید گروه مهندسی رزمی ٤0 صاحبالزمان )عج(:

ذوب آهن فرهنگ صنعت داری را 
برکارخانه داری ترجیح داده است

حل مشکل مسکن در گفت و گو با نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

 شاه کلید زمین و تسهیالت
قفل مسکن را باز می کند
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نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی:

 آسیای میانه یکی از مهم ترین ظرفیت ها
در حوزه تجارت خارجی است

چهره روز

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان:

سوخت، یکی از چالش هایی که 
بنگاه های اقتصادی است
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مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان از 
بررسی روند میزان مصرف سوخت معادن استان و تخصیص 

سوخت در بنگاه های اقتصادی و معادن استان خبرداد.

س
منبع: فار

احادیث عیدغدیر
عید غدیر از بزرگ ترین اعیاد شیعیان و روز هجدهم ذى الحجه که پیامبر اکرم(ص) به دستور خدا، امام على(ع) را به مقام خالفت و 

امامت منصوب کرد. واقعه غدیر در سفر حجه الوداع سال دهم هجرى و در سرزمین غدیر خم روى داد. در احادیث شیعه تعابیرى هم چون 
عیُداله االکبر (بزرگ ترین عید االهى)، عید اهل بیت محمد(ص)، و اشرف االعیاد (واالترین عید) براى این روز به کار رفته است.

امــام 
صــادق(ع) 

فرمود : روز غدیر خم عید 
بزرگ خداست ، خدا پیامبرى 

مبعوث نکرده ، مگر ینکه این روز را عید 
گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز 

در آسمان، روز عهد و پایمان و در زمین، 
روز پایمان محکم و حضور همگانى 

است .

عید غدیر از بزرگ ترین اعیاد شیعیان و روز هجدهم ذى الحجه که پیامبر اکرم(ص) به دستور خدا، امام على(ع) را به مقام خالفت و 
امامت منصوب کرد. واقعه غدیر در سفر حجه الوداع سال دهم هجرى و در سرزمین غدیر خم روى داد. در احادیث شیعه تعابیرى هم چون 

عیُداله االکبر (بزرگ ترین عید االهى)، عید اهل بیت محمد(ص)، و اشرف االعیاد (واالترین عید) براى این روز به کار رفته است.

مبعوث نکرده ، مگر ینکه این روز را عید 
گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز 

در آسمان، روز عهد و پایمان و در زمین، 
روز پایمان محکم و حضور همگانى 

امام رضا 
(ع) فرمود:پــدرم 

به نقل از پــدرش ( امام 
صادق(ع)  نقل کرد که فرمود: روز 

غدیر در آسمان مشهورتر از 
زمین است .

صادق(ع)  نقل کرد که فرمود: روز 
غدیر در آسمان مشهورتر از 

زمین است .
م  مــا ا

 ( ع ) ق د صــا
فرمود: به خدا قسم اگر مردم 

فضیلت واقعى « روز غدیر » را 
مىشناختند ، فرشــتگان روزى ده  بار با 

آنان مصافحه مى  کردند و بخشش هاى خدا 
به  کسى  که  آن روز را شناخته، قابل  

شمارش نیست .

صادق(ع)  نقل کرد که فرمود: روز 
غدیر در آسمان مشهورتر از 

م  ما ا
کاظــم (ع) 

على(ع)  فرمود:والیت 
در کتاب هاى همه پیامبران 

ثبت شــده اســت و هیچ پیامبرى 
مبعوث نشد ، مگر با میثاق نبوت 

محمد(ص) و امامت على(ع).

امام 
(ع)  باقــر 

از پــدر بزرگوارش امام 
صادق (ع) نقل کرد که فرمود :

شیطان دشمن خدا چهار بار ناله کرد: 
روزى که مورد لعن خدا واقع شد و روزى 

که به زمین هبــوط کرد و روزى که 
پیامبر اکرم (ص) مبعوث شــد و 

روز عید غدیر .

امام 
(ع)  هادى 

به ابواسحاق فرمود :در 
روز غدیــر پیامبر اکرم(ص) 

برادرش علــى (ع) را بلند کرد و به 
عنوان پرچمدار ( و فرمانــده ) مردم و 

پیشواى بعد از خودش معرفى کرد .

عید غدیر از بزرگ ترین اعیاد شیعیان و روز هجدهم ذى الحجه که پیامبر اکرم(ص) به دستور خدا، امام على(ع) را به مقام خالفت و 
امامت منصوب کرد. واقعه غدیر در سفر حجه الوداع سال دهم هجرى و در سرزمین غدیر خم روى داد. در احادیث شیعه تعابیرى هم چون 

عیُداله االکبر (بزرگ ترین عید االهى)، عید اهل بیت محمد(ص)، و اشرف االعیاد (واالترین عید) براى این روز به کار رفته است.

از پــدر بزرگوارش امام 
(ع)  هادى 

باقر  امام 
(ع) فرمود : اسالم بر 

پنج پایه استوار شده است: 
نماز، زکات، روزه ، حج و والیت و به 
هیچ چیز به اندازه آنچه در روز غدیر 

به والیت تاکید شده ، ندا نشده 
است .

م  ما ا
(ع)  رضــا 

فرمود : کسى که در روز 
( غدیر ) مؤمنى را دیدار کند، 

خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى کند 
و قبرش را توسعه مى  دهد و هر روز هفتاد 

هزار فرشته قبر او را زیارت مى  کنند 
و او را به بهشت بشارت مى  دهند .

�بارک باد

اینفوگرافى / سمیه عزیزیان
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جمعیـت  نـان  جوا امـور  معـاون 
هالل احمر اسـتان اصفهـان از برگزاری 
طـرح تابسـتانی شـوق رویش بـا هدف 
غنی سـازی اوقـات فراغـت اعضـاء و 
داوطلبان ایـن جمعیت خبـر داد و گفت: 
نزدیـک بـه ۲۰ عنـوان برنامـه در گروه 
سـنی ۶ تـا ۳۵ سـال بـرای تابسـتان 

امسـال پیش بینـی شـده اسـت.
حیدرعلـی خانبـازی در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، اظهـار کـرد: به منظـور پـرورش 
و تربیـت جوانـان خـالق و بـا اسـتعداد 
فرهنگـی،  مختلـف  برنامه هـای 
آموزشـی، مناسـبتی و بشردوسـتانه در 
سـطح کانون های جوانان، دانشـجویی، 
روسـتایی، دانش آمـوزی و غنچه هـای 
هالل طـی سـه ماهـه تابسـتان برگزار 

خواهـد شـد.
وی گفت: برگزاری جلسـه هم اندیشـی 
پیرامـون فعالیت هـا در فصل تابسـتان، 
برگـزاری جشـن و مراسـم افتتاحیـه 
برگـزاری  تابسـتانی،  کالس هـای 
کارگاه های آموزشـی، برپایی نمایشـگاه 
اردوهـای  و  هنـری  دسـتاوردهای 
فرهنگـی آغازگـر برنامه هـای طـرح 
جمعیـت  فراغـت  اوقـات  تابسـتانی 

هالل احمـر اصفهـان بـود.
معاون امـور جوانان جمعیـت هالل احمر 
اسـتان گفـت: عـالوه بـر آمـوزش، 
توانمندسـازی، مهارت هـای زندگـی و 
برگـزاری اردو در طـرح شـوق رویـش، 
کاربینـی میدانـی برنامه ملـی دادرس با 
حضـور دانـش آمـوزان و طـرح یـاس با 
هـدف آمـوزش مهارت هـای زندگی به 
مددجویان کمیتـه امداد نیز در تابسـتان 

امسـال اجـرا خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه سـال گذشـته برنامه 
هالل احمـر  جمعیـت  در  حضـوری 
نداشـتیم، تصریـح کـرد: بزرگ تریـن 
تفـاوت برنامه هـای تابسـتان امسـال 
برگـزاری دوره هـای حضـوری اسـت. 
مخاطـب دوره هـا نیـز بـه نزدیـک بـه 
از اعضـای جمعیـت  ۳۲ هـزار نفـر 
هالل احمر در گروه سـنی ۶ تا ۳۵ سـال 

. هسـتند
خانبـازی بـا یـادآوری اینکـه جمعیـت 
دیگـری  برنامه هـای  هالل احمـر 
همچـون آموزش های امـدادی در طول 
تابسـتان دارد، گفـت: در حـوزه جوانـان 
طرح شـوق رویـش اجـرا می شـود که با 
توجه بـه حضـوری بـودن دوره، تاکنون 
اسـتقبال از این طـرح خوب بوده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه آغـاز طـرح شـوق 
رویـش از ۲۰ خردادمـاه، گفـت: ایـن 
طـرح تـا پایـان تابسـتان ادامـه دارد و 
عالقه منـدان می تواننـد در دوره هـای 
آمـوزش، توانمندسـازی، پویش هـا، 
جشـنواره ها و برنامه هـای متنوعـی کـه 

پیش بینـی شـده شـرکت کننـد.
جمعیـت  نـان  جوا امـور  معـاون 
هالل احمـر اسـتان بـا بیـان اینکـه 
نزدیـک بـه ۲۰ عنـوان برنامـه متنـوع 
پیش بینـی  امسـال  تابسـتان  بـرای 
شـده، خاطرنشـان کرد: در حـوزه کاری 
و مأموریت هـای خودمـان برنامه هـای 
کاملی بـرای اوقـات فراغـت پیش بینی 
حمایـت  در صـورت  کـه  کرده ایـم 
می توانیـم ایـن برنامه هـا را ازنظر کمی 

و کیفـی ارتقـا دهیـم.

غنی سازی اوقات 
فراغت در طرح 

رویش مهر هالل احمر

معاون جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان خبر داد:

مدیـر پژوهش، خالقیـت و فناوری هـای نویـن شـهرداری اصفهان گفـت: دبیرخانـه برگزاری 
مسـابقات در اداره کل نـوآوری و خالقیـت شـهرداری اصفهـان بـرای مجموعـه شـهرداری و 

سـازمان های وابسـته بـه آن راه انـدازی می شـود.
مرتضـی نصوحـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنا، بـا بیـان اینکه ایـده برگـزاری مسـابقات در 
شـهرداری اصفهان، سـازوکاری برای دریافت و جذب خالقیت گروه های حرفه ای کشـور تلقی 
می شـود، اظهار کرد: مکانیزم مسـابقات کمک می کند تا امیـد در بین جوانانی کـه در حوزه های 
مختلف به صـورت تخصصـی ادامـه تحصیلـی دادنـد و فارغ التحصیـل شـده اند و فرصت های 

اسـتخدامی کمتری در اختیـار دارند، ایجاد شـود.

وی با اشـاره به اهمیـت برگزاری مسـابقات در شـهرداری، افـزود: جوانان متخصـص می توانند 
از فرصت برگزاری مسـابقات بهره مند شـوند، زیـرا در صـورت ارائه طرح های مطلوب و کسـب 

رتبـه می توانند از جوایـز مربوطه بهـره ببرند.
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شـهرداری اصفهان گفت: شفافیت در شاخصه های 

ارزیابی موضوع بسـیار مهمی اسـت که از ابتدای برگزاری هر مسـابقه باید رعایت شود.
وی با بیـان اینکه حضور یک مدیر مسـابقه قـوی و برون سـازمانی نیز اهمیت بسـیاری دارد که 
می تواند در جذب مخاطبان اصلی مسـابقه کمک شـایانی داشته باشد، خاطرنشـان کرد: حضور 
داوران قـوی نیـز در امر برگزاری مسـابقات اهمیـت دارد، زیـرا انگیزه بسـیاری از افـرادی که در 

مسـابقات شـرکت می کنند، به دلیل تأیید گرفتن از داوران مسـابقات اسـت.
نصوحی با بیان اینکه دقیق بودن شـرایط مسـابقه، تناسـب داشـتن جوایز آن و همچنین رعایت 
زمان بندی های اعالم شـده در روند برگزاری مسـابقات، در برگزاری یک مسـابقه موفق بسـیار 
مؤثر اسـت، اضافه کرد: بر این اسـاس در نظـر داریم دبیرخانه برگـزاری مسـابقات را در اداره کل 
نوآوری و خالقیت شـهرداری اصفهـان برای مجموعه شـهرداری و سـازمان های وابسـته دایر 

و نهادینه کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه برگـزاری ۱۰ مسـابقه مختلـف در زمینه های متعـدد همچـون حمل ونقل، 
برنامه ریـزی شـهری، مدیریت پسـماند و دیگـر زمینه هـا در دسـتور کار قـرار دارد، گفـت: تا به 
امروز چندین مسـابقه در مجموعه شـهرداری برگزار شـده اسـت که می توان به طراحی ورودی 
باغ گل ها، طراحـی نیمکت، ایسـتگاه اتوبوس و سـطل های زباله بـرای گذر فرهنگـی چهارباغ 

اشـاره کرد.
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شـهرداری اصفهـان اظهار امیدواری کـرد: با انجام 
این مجموعه اقدامات بتوانیم در سـطح ملی، ایده هـای خالقانه را از گروه هـای حرفه ای دریافت 

کنیم و از آن بهره مند شـویم.

در شهرداری اصفهان؛

دبیرخانه برگزاری مسابقات راه اندازی می شود

بهزاد رضایی، در نشست خبری، اظهار کرد: تمام مراکز دانشگاه علمی و کاربردی 
مربوط به نهادهای عمومی هستند و یا توسط بخش خصوصی اداره می شوند.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد جوانان تصمیم دارند با گذراندن دوره های 
مهارتی وارد بازار کار شوند، تصریح کرد: در برنامه ششم، هدف گذاری رسیدن 
به آموزش ۳۰ درصدی مهارت محور تعریف شد که تاکنون متاسفانه ۱۳ درصد 
محقق شده است. در همین راستا دانشگاه جامع علمی و کادبردی شکل گرفته و 

در حال ارائه خدمات مهارت محور است.
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اصفهان با بیان اینکه آموزش های 
حین خدمت از دیگر عرصه های آموزش است که در مراکز دانشگاه علمی و 
کاربردی در قالب دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می شود، گفت: در 
حال حاضر بر اساس طرح آمایش استان برنامه ریزی شده که در این راستا گام 

برمی داریم.
رضایی از فعالیت ۳ مرکز رشد و ۹ مرکز نوآری در دانشگاه جامع علمی و کاربردی 
استان اصفهان خبر داد و گفت: تا سال قبل، پذیرش بعد از اعالم نتایج کنکور ارائه 
می شد و امسال برای نخستین بار پذیرش در دانشگاه قبل از اعالم نتیجه کنکور 

انجام می پذیرد.
وی با بیان اینکه ثبت نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی و 
کاربردی از ۲۹ خرداد و در مقطع کاردانی از ۱۴ تیرماه آغاز شده است، تصریح کرد: 
عالقه مندان به تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی فرصت دارند با مراجعه به 

آدرس پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت نام اقدام کنند.
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اصفهان توضیح داد: امسال در مقطع 
کاردانی ۲۲۲ کدرشته محل و در مقطع کارشناسی نیز ۱۶۹ کد رشته ارائه می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اصفهان در پاسخ به سؤال ایسنا 
در خصوص وضعیت کنونی دانشگاه، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۱ هزار 
دانشجوی فعال در مراکز علمی و کاربردی استان اصفهان در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی مشغول به تحصیل هستند، البته این تعداد به جز آموزش های کوتاه 

مدت، پودمانی و ضمن خدمت است.
رضایی در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا، اضافه کرد: در خصوص سطح بندی مراکز 
در استان اصفهان وضعیت خوبی داریم. این روند از سه سال گذشته آغاز شده و 

همواره مراکزی از استان اصفهان در سطح ملی، رتبه داشته اند.
وی افزود: در سال گذشته، از مجموع ۳۱ مرکز کشور، ۸ مرکز رتبه داشتند که ۲ 
مرکز در اصفهان بود. درحال حاضر مراکز سطح ۴ در استان محدود داریم. در حال 
حاضر ۲۲ مرکز علمی و کاربردی در استان اصفهان فعال است که هر مرکز تقریبًا 

به طور متوسط، ۵۰۰ دانشجو دارد.
به گفته رضایی با توجه به اینکه ۲۲ هزار فارغ التحصیل مقطع دانشگاه های فنی 
و حرفه ای و کارو دانش در کشور داریم، توجه بیشتر به آموزش های مهارتی مورد 

نیاز است.
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اصفهان در پاسخ به سؤال دیگر ایسنا، 
با اشاره به اینکه اقبال به سمت جذب نیازهای مهارتی تغییر کرده است، گفت: بر 
اساس آخرین آمار سازمان سنجش، تاکنون ۳۸ هزار ثبت نام در کشور انجام شده 

که البته ثبت نام نهایی شهریورماه است.
غالمرضا مالکی، معاون علمی دانشگاه علمی و کاربردی استان اصفهان نیز در این 
نشست، اظهار کرد: نظام مهارت دارای دو بال است که توسط دانشگاه های علمی و 

کاربردی و فنی حرفه ای اداره می شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه علمی و کاربردی کم ترین بار مالی را برای دولت دارد، 
داشتن مجوز برگزاری دوره های پودمانی و شغل محور بودن رشته های فعال این 
دانشگاه را از نقاط تمایز دانشگاه علمی و کاربردی اعالم کرد. کمترین دانشگاهی 

در کشور وجود دارد که یکباره کد رشته جدید مبتنی بر نیاز جامعه داشته باشد.
مالکی در توضیح رشته های فعال در دانشگاه، گفت: رشته های فعال این دانشگاته 
در حوزه آی تی ۴۱ رشته، در حوزه ورزش و سالمت ۴۹ رشته، ۱۴ رشته در حوزه 
حقوق و در حوزه مدیریت و خدمات اجتماعی ۱۶ و ۵ کد رشته در حوزه های برق و 

انرژی های تجدیدپذیر است.

رئیس دانشـگاه جامـع علمـی و کاربردی اسـتان 
اصفهـان گفـت: در مجمـوع ۳۹۱ کد رشـته محل 
در مقاطع کاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته توسط 
۲۲ مرکـز آموزش علمی کاربردی اسـتان اصفهان 

ارائه می شـود.

راه اندازی ۵۷ کد رشته 
جدید در پذیرش مهر ۱۴۰۱

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی اصفهان خبر داد:

نشست خبری 

مدیـر گـروه بیماری های واگیـر مرکز 
بهداشـت اصفهان گفت: از سه میلیون 
نفر جمعیت باالی ۱۸ سـال در اسـتان 
حدود ۵۵۰ هزار نفر، ُدز سـوم واکسـن 
کرونـا را دریافـت کرده انـد و حداقل ۶ 
مـاه از آن گذشـته اسـت بنابرایـن این 
افـراد می تواننـد بـرای دریافـت نوبت 

چهارم مراجعـه کنند.
رضـا فدایـی در جمـع خبرنـگاران در 
دانشگاه علوم پزشـکی اصفهان افزود: 
تـا کنـون ۸۵ درصـد جمعیـت مـورد 
هدف در اسـتان اصفهـان نوبـت اول، 
حـدود ۷۵ درصـد نوبـت دوم و حـدود 
۴۰ درصـد نوبت سـوم واکسـن کرونا 

را دریافـت کردنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از ۱۶ تیـر 
جاری میـزان مراجعـه مردم بـه مراکز 
بهداشـتی و منتخـب بـرای دریافـت 
واکسـن کرونـا افزایـش یافته اسـت، 
اظهـار داشـت: مراجعـه مـردم از ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ نفـر در روز تـا قبـل از ۱۶ تیر به 
بیش از پنـج هزار نفـر در زمـان حاضر 

رسـید.
وی با بیان اینکـه آمار کرونا در اسـتان 
اصفهان تـا اواخر خـرداد از نظـر تعداد 
بیماران سـرپایی و بسـتری به حداقل 
رسـیده بود، اظهار داشـت: امـا از اوائل 
تیر آمار رو بـه افزایش رفـت بطوریکه 
تعداد بسـتری ها از ۶۰ به بیـش از ۲۰۰ 

نفر رسـیده است.
فدایی بـا اشـاره به اینکـه تعـداد موارد 
مثبت آزمایش هـای کرونا نیز تـا اواخر 
خـرداد بـه حـدود ۵۰ مـورد در هفتـه 
کاهش یافتـه بود، افـزود: امـا در زمان 
حاضر این عدد به ۴۰۰ مـورد مثبت در 

هفته نیز رسـیده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مـا همچنـان در 
مسـیر صعودی آمار کرونا قـرار داریم، 
تصریح کرد: با توجه بـه افزایش موارد 
سـرپایی و بسـتری، مجـوز تزریـق ُدز 

یـادآور واکسـن کرونـا صـادر شـد و از 
مـردم می خواهیـم کـه هرچـه زودتر 
بـرای دریافـت واکسـن بـه مراکـز 

بهداشـتی مراجعـه کننـد.
فدایـی با اشـاره به اینکـه افـراد باالی 
۱۸ سـال می توانند بـرای دریافـت ُدز 
سـوم و چهارم اقدام کننـد، تاکید کرد: 
اولویت اول در واکسیناسـیون عمومی 
بـرای افـرادی اسـت کـه هنـوز هیچ 
واکسـن کرونایـی دریافـت نکردنـد و 
اولویت بعدی برای دریافـت ُدز چهارم 

اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه همـه مراکـز 
هفته هـای  کـه  بهداشـتی 
گذشـته واکسـن کرونـا را تزریـق 
می کردنـد در زمـان حاضـر نیـز ۲ 
واکسـن سـینوفارم و پاسـتوکووک 
را تزریـق می کننـد، اضافـه کـرد: 
بـرای پاسـخگویی بـه نیـاز مـردم 
برخی مراکـز جامع سـالمت بعنوان 
پایگاه هـای واکسیناسـیون منتخب 
دارای سـبد کامـل واکسـن شـامل 

برندهـای مختلـف هسـتند.
فدایـی بـا اشـاره بـه اینکـه در زمـان 
حاضر واکسـن اسـپوتنیک در اسـتان 
موجود نداریم، گفت: ما تنها کشـوری 
هسـتیم کـه ۱۱ برنـد واکسـن کرونـا 

داریـم.
مدیـر گـروه بیماری های واگیـر مرکز 
بهداشـت اصفهان با تاکید بـر اهمیت 
تزریق واکسـن کرونـا، افـزود: عده ای 
از مردم این پرسـش را مطرح می کنند 
که پـس از دریافت واکسـن کرونـا باز 
هـم بـه بیمـاری کوویـد-۱۹ مبتـال 
شـدند که در پاسـخ بـه آنهـا باید گفت 
خاصیـت اصلـی واکسـن کرونـا ایـن 
اسـت کـه جلـوی درگیـری ریـه و 
بدحـال شـدن را در صـورت ابتـال بـه 

ایـن بیمـاری می گیـرد.
وی همچنیـن با بیـان اینکه بـرای ُدز 

چهـارم واکسـن کرونـا می تـوان هـر 
نوع واکسـن موجـودی را تزریق کرد و 
محدودیتـی در این زمینه وجـود ندارد، 
تصریح کـرد: از مـردم می خواهیم که 
حساسـیتی در این زمینه نداشته باشند.

فدایی ادامه داد: واکسیناسیون عمومی 
جامعـه باعـث می شـود کـه موج های 
جدیـد کرونا با جهـش ناگهانـی آمار و 
بیمارسـتان ها با هجوم بیماران مواجه 
نشـوند و آمار مرگ و میر پایین باشـد.

مدیـر گـروه بیماری های واگیـر مرکز 
بهداشـت اصفهان به موضوع کرونای 
مزمن نیـز اشـاره و اضافه کـرد: برخی 
از افـراد بـا وجودی که ماه هـا از ابتالی 
آنهـا به کوویـد-۱۹ گذشـته اسـت اما 
همچنـان بـا مشـکالت جسـمی یـا 
روحـی مواجه هسـتند و ممکن اسـت 
مـا در آینـده بـا افزایـش مـوارد دیابت 
یـا مشـکالت قلبـی و عروقـی مواجه 

شـویم.
وی با اشـاره بـه اینکه در زمـان حاضر 

محدودیتـی بـرای برگـزاری مراسـم 
مختلـف وجـود نـدارد، خاطرنشـان 
کـرد: جلسـه هایی بـا سـازمان حـج و 
زیـارت و شـورای هماهنگـی تبلیغات 
اسـالمی بمنظور اطالع رسـانی درباره 
رعایـت شـیوه نامه هـای بهداشـتی 
برای زائـران عتبـات عالیـات در حین 
و بازگشـت از سـفر داشـته ایم و بـر 
تأمین آب آشـامیدنی سـالم و ضرورت 
واکسیناسـیون زائـران تاکیـد شـده 

اسـت.
فدایی درباره واکسیناسـیون کودکان و 
نوجوانان گفـت: اگـر خانواده ها نگران 
ایـن هسـتند کـه هنـگام بازگشـایی 
مدارس مشـکلی بـرای فرزنـدان آنها 
وجود نداشـته باشـد الزم اسـت هرچه 
سریعتر برای واکسیناسـیون آنها اقدام 

. کنند
به گفتـه وی هنوز بـرای افـراد زیر ۱۸ 
سـال ُدز سـوم واکسـن کرونـا تزریق 
نمی شـود مگـر آنکـه دارای بیمـاری 

زمینـه ای و نقـص ایمنـی و گواهی از 
پزشک باشـند بطوریکه تا کنون برای 
حـدود یکهزار کـودک در اسـتان بنا به 
تشخیص پزشک نوبت سـوم واکسن 

کرونـا تزریق شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، بهتـر اسـت رسـانه ها 
دربـاره خـواص واکسـن بـرای مـردم 
اطالع رسـانی بیشـتری انجـام دهند 
تـا اینکـه تقابـل ۲ طرفـه بـا مخالفان 

واکسـن داشـته باشـند.
بـه گـزارش ایرنـا، بـر اسـاس آخرین 
آمـار دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان 
۲۳۵ بیمـار دارای عالئـم کرونـا در 
بسـتری  اسـتان  بیمارسـتان های 
هسـتند و ۲۰ بیمـار بدحـال کرونایـی 
در بخـش مراقبت هـای ویـژه تحـت 

درمـان قـرار دارنـد.
مجـوز تزریـق ُدز یـادآور و چهـارم 
واکسـن کرونـا در ۱۳ تیـر امسـال 
از سـوی معاونـت بهداشـتی وزارت 

بهداشـت صـادر شـد.

واجدین شرایط ُدز چهارم واکسن کرونا دراصفهان ۵۵۰ هزار نفر
مدیر گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان اعالم کرد:
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جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان از شناسـایی و دسـتگیری 
اعضای یک باند قاچاق اسـلحه توسـط مامـوران انتظامی در این اسـتان 

خبـر داد.
سـردار محمدرضا هاشـمی فر افزود: ماموران فرماندهی انتظامی اسـتان 
اصفهـان در راسـتای اجـرای طرح مبـارزه با سـالح و مهمـات غیرمجاز، 
حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری در راه هـای مواصالتی به ۲ دسـتگاه 
خودروی سـواری مشـکوک و آن هـا را بمنظور بازرسـی دقیق تـر متوقف 

ند. د کر
وی اظهـار داشـت: مامـوران پـس از توقیـف ۲ خـودرو و بازرسـی از آنها 
بـا هماهنگی قضایـی، موفق بـه انهـدام باند قاچاق اسـلحه و کشـف ۳۵ 

قبضه اسـلحه شـکاری به همـراه یک هـزار و ۶۰۰ فشـنگ شـدند.
جانشـین فرمانده انتظامی اسـتان افـزود: در این خصوص ۴ نفر دسـتگیر 

و پس از تشـکیل پرونده به مرجـع قضایی تحویل داده شـدند.
وی تاکید کرد: پلیـس با مجاهدت و تالش شـبانه روزی بـا مخالن نظم 

و امنیت، قاچاقچیان، اشـرار و سـوداگران مـرگ قاطعانه برخـورد می کند 
و اجازه جـوالن به آن هـا را نخواهد داد.

سـردار هاشـمی فـر خاطرنشـان کـرد: پلیـس قاطعانه بـا خریـد، فروش 
و نگهـداری سـالح های غیرمجـاز برخـورد می کنـد و در ایـن راسـتا 
از شـهروندان درخواسـت می شـود تـا درصـورت اطـالع از ایـن گونـه 
مـوارد مراتـب را از طریـق شـماره تلفـن ۱۱۰ بـه پلیـس اطـالع دهند تا 

برخوردهـای قانونـی بـا متخلفـان صـورت گیـرد.

اعضای یک باند قاچاق 
اسلحه در اصفهان 
دستگیر شدند

 جانشین فرمانده انتظامی
 استان اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

سرپرست دامپزشکی اردستان گفت: بیش 
از ۸۵ درصد موارد گزارش ابتالی انسانی 
به تب مالت در سطح شهرستان اردستان 
مربوط به منطقه مهاباد است که به دلیل 
رخ  آنها  کردن  کوچ  و  دام  زیاد  جمعیت 

می دهد.
بعدازظهر  احمدی طبا  سید محمد هادی 
وضعیت  بررسی  جلسه  در  سه شنبه 
اظهار  اردستان،  شهرستان  کشتارگاه 
امام  و  شهرداری  دامپزشکی،  داشت: 
جمعه مهاباد در خصوص آگاهی بخشی 
به مردم مهاباد فعالیت کنند و به مردم در 
خصوص بیماری هایی نظیر تب مالت و 

تب کریمه کنگو هشدار دهند.
وی با بیان اینکه یک اقدام کوتاه مدت 
باشیم،  داشته  مهاباد  کشتارگاه  برای 
اردستان  شهرستان   ۹۶ سال  در  افزود: 
مشترک  کشتارگاه  برای  مصوبه  یک 
شهرستانی در منطقه سهامیه داشته است، 
اکنون دو مکان برای کشتارگاه در مهاباد 
و هم مشترک اردستان و زواره در اختیار 
مانند  امکانات کشتارگاه مشترک  داریم، 
اتاق پیش سرد و قالب ها و نظایر آن قابل 
انتقال است. فرماندار اردستان تصریح کرد: 
اصلی ترین وظیفه ما تأمین سالمتی مردم 
است از رسانه و فرهنگ سازی در جهت 

هشدار و آگاه سازی مردم استفاده شود.
احمدی طبا تاکید کرد: در حوزه سالمت 
مردم با کسی شوخی نداریم، دامپزشکی 
واحد  هر  اگر  حکومتی  تعزیرات  اداره  و 
حال  در  که  کردند  مشاهده  را  قصابی 
انجام تخلفی است و بدون رعایت مسائل 
بهداشتی و شرعی اقدام به ذبح می کنند 

سریع رسیدگی و جریمه کند.
اردستان  دامپزشکی  سرپرست  ادامه  در 
بیان کرد: بیش از ۸۵ درصد موارد گزارش 
سطح  در  مالت  تب  به  انسانی  ابتالی 
منطقه  به  مربوط  اردستان  شهرستان 
مهاباد است که این مورد به دلیل جمعیت 
دام ها  کردن  کوچ  همچنین  و  دام  زیاد 
رخ می دهد و موجب جابه جایی بیماری 

می شود.
گوشت  اعظم  بخش  تأمین   •
منطقه  در  اردستان  شهرستان 

مهاباد
گوشت  اعظم  بخش  افزود:  راعی  سعید 
به  مهاباد  منطقه  را  اردستان  شهرستان 
دلیل دامدار بودن مردم آن منطقه تأمین 
می کند و ریسک احتمال بروز بیماری های 
مشترک دام و انسان در آن منطقه هم 
چندین  کرد:  تصریح  وی  است.  بیشتر 
کل  اداره  حراست  همراه  به  پیش،  ماه 
از  اداره کل  دامپزشکی و واحد بهداشت 
در  و  کردیم  بازدید  مهاباد  قصابی های 
خصوص عدم کشتار در محل و محیطی 

غیر از کشتارگاه اخطار دادیم.
آموزش  درباره  کرد:  خاطرنشان  راعی 
مردمی در ارتباط با بیماری های مشترک 
انسان و دام و کشتار دام در فضای مجازی 

اطالع رسانی هایی را انجام دادیم. 

سرپرست اداره دامپزشکی اردستان مطرح کرد:

 ۸۵ درصد ابتالی انسانی
 به تب مالت در اردستان

مربوط به مهاباد

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

گزارش تصویری

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: آسیای میانه یکی از 
مهم ترین ظرفیت های مغفول در حوزه تجارت خارجی کشور است و می تواند 
نقش مهمی در توسعه صادرات کشور، افزایش درآمدهای پایدار ارزی و نیز 
دسترسی به بازارهای بزرگتر برای تولید کنندگان ایرانی را در پی داشته باشد.

پروین صالحی مبارکه، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در مبارکه، در خصوص سفر رئیس مجلس شورای 
اسالمی به ازبکستان اظهار کرد: این سفر در پی دعوت همتای ازبکستانی از 

آقای قالیباف انجام شده است.

وی در ادامه گفت: دیدار با رئیس جمهور ازبکستان، رؤسای مجلس سنا و 
مجلس نمایندگان ازبکستان و همچنین نشستی با بخشی از تجار فعال، از 
برنامه های این هیأت ایرانی در سفر به ازبکستان است و همچنین امیدواریم 
روابط پارلمانی خود را با این کشور توسعه دهیم که بدون شک در روابط بین 

ملت ها و دولت های دو کشور تأثیر خواهد داشت.
صالحی مبارکه با بیان اینکه این سفر نشان دهنده اهمیت ارتقای روابط 
پارلمانی با کشورهای حوزه آسیای میانه است، گفت: آسیای میانه یکی از 
مهم ترین ظرفیت های مغفول در حوزه تجارت خارجی کشور است و به دلیل 

اشتراکات کشورها و نیز فعالیت سازمان های همکاری های شانگهای و اکو 
در آن و نیز استفاده از ظرفیت مجمع مجالس آسیایی، می تواند نقش مهمی 
در توسعه صادرات کشور، افزایش درآمدهای پایدار ارزی و نیز دسترسی به 

بازارهای بزرگتر برای تولیدکنندگان ایرانی در پی داشته باشد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی افزود: همچنین با توجه به 
پیشینه فرهنگی دو کشور، بازدید از برخی ظرفیت های فرهنگی ازبکستان 
برای ارتقاء روابط فرهنگی از جمله برنامه های رئیس مجلس و هیأت همراه 

در ازبکستان است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی:

آسیای میانه یکی از 
مهم ترین ظرفیت ها در 
حوزه تجارت خارجی 

است

راهپیمایی روز ملی عفاف و حجاب باحضور بانوان فریدنی برگزار شد و 
کودکان نسل مهدوی با همخوانی سرود »سالم فرمانده« ارادات خود 
را به عنوان »منتظران کوچک ظهور« به امام زمان )عج( ابراز کردند. 
به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز ملی »عفاف و حجاب« و جشن 
»بزرگ بانوی عفیف«، با حضور بانوان فاطمی، کودکان و نوجوانان 
دهه نودی و هشتادی و با همخوانی سرود »سالم فرمانده« در فریدن 
برگزار شد. در این مراسم بانوان در حالی که دست در دست کودکان 
خود داشتند، مسیر شهرداری تا گلزار شهدای شهرستان را با پای پیاده 
طی کرده و بار دیگر با حضور خود در این همایش با آرمان های شهدا 
و وصیت آنها در ارتباط با حفظ حجاب، تجدید میثاق کردند. بانوان 
شهرستان فریدن با به تصویر کشیدن حجاب فاطمی خود در چشم 
دوربین ها، به دنیا نشان دادند که رهرو راه حضرت فاطمه )س( و از 

منتظران واقعی امام زمان )عج( هستند.
در این مراسم نسل امام زمانی ها با همخوانی سرود »سالم فرمانده« 
ارادت خود را به عنوان »منتظران کوچک ظهور« به حضرت مهدی 

)عج( ابراز کردند.

شهردار خوانسار گفت: تحویل اشتباهی جنازه به خانواده 
های متوفی در خوانسار و خاکسپاری یکی از اجساد از 

روی عمد نبوده است.
مهدی احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ما یک 
روز قبل از عید قربان ۲ متوفی خانم داشتیم که غسال 
خانم برای شست وشوی این ۲میت اقدام کرد که اتفاقا 
درحین شست و شو از اقوام وبستگان آنها نیز به کمک 

خانم غسال آمده و در امر غسل دادن حضور داشته اند.
وی گفت: بعد از اتمام کار، میت به سردخانه منتقل می 

شود تا وقت کفن و دفن برسد.
شهردار خوانسار ادامه داد: وقتی خانواده یکی از متوفی ها 
برای تحویل جنازه و برگزاری مراسم تشییع مراجعه می 
کند  به دلیل کوچک بودن منطقه و کم بودن حجم فوتی 

ها بدون توجه به شناسایی، میت را تحویل می گیرد.
احمدی افزود: در هنگام دفن و تلقین هم توجهی به این 
موضوع که میت به آنها تعلق دارد یاخیر نمی شود و اقدام 

به خاکسپاری می کنند.
۲ساعت  بعداز  که  بعدی  خانواده  کرد:  خاطرنشان  وی 
اختالف مراجعه می کنند متوجه می شوند میت به آنها تعلق 
ندارد و میت آنها جا به جا و به اشتباه خاکسپاری شده است.

شهردار خوانسار گفت: با کسب رضایت طرفین مشکل 
حل شده و هیچ گونه اختالفی پیش نیامد و ما از طرفین 

به خاطر این اشتباه عذرخواهی هم کردیم؛ اما در فضای 
مجازی شیطنت هایی صورت گرفته و موضوع را برجسته 
و حساسیت ایجاد کردند که مطمئنا کار شخصی غیر از 

اقوام متوفی ها بوده است.
احمدی تصریح کرد: بعد از این اتفاق جلسه ای گرفته 
شد اخطار به افراد خاطی داده شد و برای غسالخانه کاور 
مخصوص میت و برچسب شناسایی تهیه شد که در آینده 

شاهد تکرار این موضوع نباشیم.
شهردار خوانسار توصیه کرد: اگر چه مطالبه گری یکی 
از کارکردهای رسانه است ولی توجه کردن به حیثیت و 
آبروی افراد و خانواده ها از الزامات اخالقی و اصول حرفه 

ای رسانه های خبری است.
متوفی  اتفاقی عجیب جسد یک  در  قربان  عید  روز  در 
تحویل خانواده دیگری شد و بعد از خاکسپاری، هنگامی 
که خانواده دوم میخواستند متوفی خود را به خاک بسپارند 
برخی از اعضای خانواده درخواست دیدن چهره متوفی را 
می کنند که متوجه می شوند جنازه فردی غیر از مادرشان 
است و بعد از آن به شهرداری مراجعه می  کنند و متوجه 
می شوند جنازه مادرشان به اشتباه تحویل خانواده دیگری 

شده است و به خاک سپرده شده است.
بعد از آن خانواده اول هم متوجه می شوند جنازه فردی 
غیر از متوفی خودشان را ساعاتی قبل به خاک سپرده اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به افزایش 
در  منطقه  این  در  کرونا  به  مبتالیان  شمار  محسوس 
روزهای اخیر گفت: تعداد آزمایش مثبت این ویروس در 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۷۰ مورد 
جدید به ۶۵ هزار و ۸۸۳ نفر رسید. به گزارش خبرنگار 
ایرنا، کورش ساکی به خبرنگاران افزود: در شبانه روز گذشته 
هشت بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری 
شدند که از این تعداد ۶ بیمار با  سن ۴۲ تا  ۸۷ سال در 
مرکزهای درمانی کاشان و ۲ نفر ۳۴ و ۶۵ سال در آران و 

بیدگل تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه اکنون ۲۱ بیمار حاد تنفسی در مرکزهای 
درمانی کاشان و ۱۰ بیمار نیز در بیمارستان های آران و 
در  بیمار هم  اظهار داشت: یک  بستری هستند،  بیدگل 
بخش مراقبت های ویژه مرکز درمانی کاشان بستری است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به مراجعه 
۲۷۳ نفر به کلینیک های حاد تنفسی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان در ۲۴ ساعت گذشته، خاطرنشان کرد: ۶ هزار و 
۹۶۶  نفر نیز شمار پذیرش بستری موقت در مرکزهای 
ریفرال )زیر مجموعه( دانشگاه است. به گفته وی، ۳۸۸ 
هزار و ۱۰۳ نفر از آغاز شیوع کرونا )اسفند ۹۸( تاکنون 
درمانی ۲  و  بستری و سرپایی تشخیصی  به مرکزهای 
شهرستان کاشان و آران و بیدگل مراجعه کرده اند و ۲۰ 
هزار و ۷۱۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان های 

شهرستان های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده اند.
ساکی در خصوص واکسیناسیون جمعیت باالی پنج سال 
این منطقه اظهار داشت: از ابتدای طرح ملی واکسیناسیون 
علیه ویروس کرونا تاکنون ۷۷ و ۷۷ صدم درصد واجدان 
شرایط نوبت نخست و ۷۱ و هفت صدم درصد نوبت دوم 

واکسن را دریافت کرده اند.
به گفته وی، ۳۵ و۷۷ صدم درصد از جمعیت باالی ۱۸ 
سال شهرستان های کاشان و آران و بیدگل نیز واکسن 

نوبت سوم مقابله با ویروس کرونا را تزریق کرده اند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان بیان کرد: ستاد 
ملی مقابله با کرونا برای استمرار مصونیت در برابر ویروس 

کرونا، تزریق دز یادآور برای افرادی که ۶ ماه از آخرین 
تزریق واکسن آنان گذشته است را مورد تاکید قرار داده  

تا با دست کم  ابتال و مرگ ناشی از کرونا روبرو شویم.
دز  تزریق  به  ترغیب  برای  مردم  تبیین  بر  تاکید  با  وی 
یادآور، گفت: مهم ترین رکن در تزریق دز یادآور واکسن، در 
دسترس ترین واکسن کرونا  است که این مهم باید تولید 

محتوی رسانه ای قرارگیرد
در  ماسک  از  بهره گیری  ضرورت  بر  تاکید  با  ساکی 
مکان های سرپوشیده افزود: در صورت مشاهده هرگونه 
عالیم اولیه توسط هر فرد، استفاده سریع از ماسک برای 
جلوگیری از سرایت به سایر افراد و مزاجعه به پزشک و 
مرکزهای درمانی توصیه می شود. وی اظهار داشت: اکنون 
مرکز خدمات جامع سالمت سهراب سپهری واقع در بلوار 
امام رضا )ع( کاشان به عنوان مرکز تجمیعی واکسیناسیون 
انواع  تا ۲۰  فعال است و  از ساعت ۸  کرونا در کاشان 
گفته  به  می شود.  تزریق  آن  در  کووید ۱۹  واکسن های 
ساکی، افزون بر این مرکز در تمامی مرکزهای خدمات 
نوبت شیفت  در  بیدگل  و  آران  و  جامع سالمت کاشان 
صبح تزریق واکسن کرونا انجام می شود. وضعیت کرونایی 
کاشان و آران و بیدگل در برهه کنونی زرد است. جمعیت 
نزدیک به ۵۰۰ هزار نفری شهرستان های کاشان و آران و 
بیدگل، زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم 
 )۱۹-COVID( پزشکی کاشان قرار دارد. ویروس کرونا
اواسط دسامبر ۲۰۱۹ )۲۴ آذر ۹۸( در شهر »ووهان« کشور 
چین گزارش شد؛ ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه 
نام  برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ 
دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ۹۸( به صورت رسمی شیوع 
این ویروس را در این کشور اعالم کرد؛ این ویروس در 
نهایت به همه کشورها از جمله ایران سرایت کرد و سازمان 
بهداشت جهانی را بر آن داشت تا وضعیت فوق العاده اعالم 
کند. شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر 
در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان و شهرستان 
آران و بیدگل با بیش از ۱۰۳ هزار نفر جمعیت در حدود 

۲۱۵ کیلومتری اصفهان قرار دارد.

مدیر عامل آب و فاضالب استان 
اساس  همین  بر  گفت:  اصفهان 
واگذار  انشعابات  ماه  مرداد  از ۱۵ 
خواهد  وصل  شهروندان  به  شده 
شد و شهر تیران از نعمت تصفیه 

فاضالب بهره مند می شود.
مصوبات  به  اکبریان  حسین 
مجتمع  به  آبرسانی  طرح  تکمیل 
تیران  شهرستان  روستایی   ۴۱

افزود:  و  کرد  اشاره  کرون  و 
بر  مبنی  نیرو  وزیر  تاکید  با 
محرومیت زدایی و جهاد آبرسانی 
امسال  امیدواریم  روستاها،  به 
برای  توجهی  قابل  اعتبارات 
یابد  اختصاص  طرح  این  تکمیل 
این  از  باقیمانده  روستا های  تا 
مجتمع نیز از آب آشامیدنی پایدار 

بهره مند شوند.

همه  گفت:  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  مشاور 
اتفاقات در کشور، حتی در برجام در گرو مقاومت 
محاصره های  و  فشار  حال  در  هم  دشمن  است 

اقتصادی است.
پاسدار  سرتیپ  سردار  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
داشت  گرامی  همایش  در  چهارباغی  محمود 
شهدای محور مقاومت در شاهین شهر با تبریک 
در  داشت:  اظهار  غدیرخم  عیدسعید  رسیدن  فرا 
دفاع  در هشت سال  ما  به کشور  زمانی دشمن 
دچار  آن  زیرساخت های  که  کرد  حمله  مقدس 
مشکل بود؛ زمانی رژیم بعثی با چراغ سبز آمریکا 
به ایران حمله کردند تا اندیمشک و ذفول آمدند و 
سراغ جاده تهران را می گرفتند اما وقتی نیروهای 
امام  فرمان  به  مردمی  بسیج  جمله  از  مقاومت 
خمینی به صحنه آمدند با عملیات های مختلف 

دشمن را ناکام کردند.
وی افزود: مقاومت لشکر امام حسین به فرماندهی 
شهید حسین خرازی و سایر رزمندگان اصفهانی 
در عملیات فتح المبین غیر قابل توصیف است در 
مجموع باید گفت فداکاری رزمندگان اسالم در 
هشت سال دفاع مقدس در عملیات های مختلف 

غیرقابل توصیف بود.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با بیان اینکه تنها جنگی که شرق و غرب یک 
طرف و یک کشور یک طرف دیگر بود، جنگ 
ایران و عراق بود، ابراز داشت: بعد از اینکه صدام 

توسط آمریکا به درک واصل شد عماًل عراق مثل 
یک استان به ایران متعلق شد؛ اتفاقی افتاد که 
محور مقاومت با فرماندهی شهید قاسم سلیمانی 
تقویت و االن این اتفاق باعث شده که اسرائیل 
روز خواب  و  از ترس هر لحظه حزب اهلل شب 

نداشته باشند.
در  مقاومت  جریان  رزمندگان  کرد:  اضافه  وی 
قوی ترین  مقابل  روزه   ۳۳ جنگ  مانند  جنگی 
ارتش جهان به نام اسرائیل جنایت کار مقاومت 

و ایستادگی کردند و آن را شکست دادند.
محور  مرد  بزرگ  سلیمانی  شهید   •

مقاومت بود
آمریکایی  توطئه  اینکه  بیان  با  سردار چهارباغی 
و اسرائیلی داعش را به وجود آورد و نزدیک ۷۰ 
درصد سوریه را که هم پیمان جمهوری اسالمی 
این  افزود:  گرفتند،  را  بود  مقاومت  محور  پل  و 
از  در حالی بود که فرزندی از جنس مقاومت و 
همرزمان شهید خرازی و همت و ... اجازه نداد این 
توطئه به سرانجام برسد، زمانی که در سوریه بودم 
با کمک حاج قاسم دو گردان توپخانه راه انداختیم 
و زیر تیر رأس اسرائیل بزرگ عملیات توپخانه را 

انجام دادیم.
وی ادامه داد: حاج قاسم محاصره حرم حضرت 
زینب و فرودگاه دمشق را در اولین گام باز کرد؛ 
شهید سلیمانی بزرگ مرد محور مقاومت بود و در 

مرحله اول قلب داعش را نابود کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با بیان اینکه فرماندهان ارشد ارتش روسیه که با 
ما در سوریه همکاری می کردند از توانمندی های 
با  قاسم  حاج  افزود:  بودند،  شده  متعجب  ایران 
افتخار و با مدیریتی که داعش نسخه داعش و 
حامیان او را در عراق و سوریه را پیچید و نابود کرد.

تمام  که  سال   ۱۰ گذشت  از  بعد  گفت:  وی 
کشورهای عربی و غربی متحد شده بودند که بشار 
اسد برود امروز شاهدیم که با قدرت بیشتری در 

حال فعالیت است.
دیوانه  ترامپ  اینکه  بیان  با  چهارباغی  سردار 
را  سلیمانی  قاسم  که  کرد  را  اشتباه  بزرگ ترین 
شهید کرد، ادامه داد: چرا که شهادت حاج قاسم 
سلیمانی موجب تقویت محور مقاومت شد، اگر 
هزاران کتاب به نگارش در بیایید کسی نمی تواند 

عظمت قاسم سلیمانی را تعریف کند.
وی با تاکید بر اینکه بعد از شهادت حاج قاسم 
سلیمانی و زدن پایگاه عین االسد در عراق باعث 
شد هیبت آمریکا را در منطقه به ذلت بکشاند، 
اضافه کرد: همه اتفاقات در کشور، حتی در برجام 
در گرو مقاومت است دشمن هم در حال فشار و 
محاصره های اقتصادی است که برکت خون شهدا 
و رهبری مقام معظم رهبری از این پیچ سربلند 

بیرون خواهیم آمد.
گفتنی است در پایان این مراسم از خانواده شهید 
جواد قربانی شهید مدافع حرم تجلیل به عمل آمد.

شهردار خوانسار: 

خاکسپاری اشتباهی جنازه در خوانسار عمدی نبود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

۷۰ مورد جدید ابتال به کرونا در منطقه کاشان ثبت شد

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

همه اتفاقات در کشور حتی برجام در گرو مقاومت است

مدیر عامل آب و فاضالب استان اصفهان مطرح کرد:

بهره برداری ازمدول نخست تصفیه خانه 
فاضالب شهرتیران  

اساس  بر  اردستان  کشتارگاه  احداث 
اردستان  شهرستان   ۹۶ سال  مصوبه 
آغاز شد. سرپرست فرمانداری اردستان 
با اشاره به اینکه اختصاص اعتبار برای 
این کشتارگاه از منابع تملک دارایی و 
کمک شهرداران صورت گرفته، گفت: 
در  کشتارگاه  احداث  مصوبه  اجرای  با 
امکانات  شهرستان  این  در   ۹۶ سال 
دام  مشترک  کشتارگاه  سه  در  موجود 

این مکان  به  مهاباد  و  زواره  اردستان، 
منتقل می شود.

سید محمد هادی احمدی طباء با بیان 
اینکه ۷۰ درصد بیماران مبتال به بیماری 
تب مالت شهرستان متعلق به ۲۰ درصد 
شهر مهاباد است افزود: برخورد شدید 
قضایی در انتظار واحد های صنفی این 
شهر است که گوشت غیر بهداشتی به 

مردم این منطقه عرضه می کنند.

سرپرست فرمانداری اردستان خبر داد: 

احداث کشتارگاه جدید در شهرستان

 اجتماع بزرگ نسل مهدوی
در راهپیمایی روز عفاف و حجاب 

فریدن
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The value of export from Mar-
kazi province, in the center of 
Iran, rose 11 percent in the first 
three months of the current Ira-
nian calendar year (March 21-
June 21), from the same period 
of time in the past year, accord-
ing to a provincial official.
Esmaeil Hosseini, the direc-
tor-general of the province’s 
customs department, said 
that 363,166 tons of goods 
worth $306.116 million were 
exported from Markazi in the 
first quarter of this year, indi-
cating also three percent rise 
in weight.
The official said that the prod-

ucts were exported to 67 
countries including Turkey, 
Iraq, Afghanistan, Pakistan and 
Azerbaijan.
He named heavy and light pol-
yethylene, aluminum ingots, 
food and beverages, plastic 
and disposable products, glass 
and crystal products, steel 
sections, tissues, tiles and ce-
ramics as the major exported 
products.
Hosseini further announced 
that 35,545 tons of products 
valued at $134.764 million 
were imported to the province 
in the first quarter of the pres-
ent year, with 11 percent and 

eight percent growth in value 
and weight, respectively.
He named the United Araba 
Emirates (UAE), Turkey, China, 
Hong Gong, and Qatar as the 
main sources of imports and 
raw materials for the produc-
tion of diapers, juice packs, 
machines, components and 
parts, edible essence, edible 
raw materials, steel wire, alu-
minum coil and sanitary raw 
materials as the major import-
ed items.
Markazi province is one of the 
major industrial and agricultur-
al hubs of Iran.
More than 2,800 production 

units are active in Markazi prov-
ince, of which 250 units are 
also active in the field of export.
As previously announced by 
Ali Jodaki, the acting head of 
the province’s Industry, Min-
ing and Trade Department, the 
value of export from Markazi 
province rose 39 percent in the 
past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), from its 
preceding year.
He said that over 917,000 tons 
of non-oil commodities worth 
$1.109 billion were exported 
from the province in the previ-
ous year.
He named petrochemical prod-
ucts, aluminum ingots, juices, 
chemicals, all kinds of glass, 
casting products, polyester fib-
ers, rebar, flowers and plants, 
heavy and light polyethylene, 
and polypropylene as the main 
products exported from the 
province in the previous year, 
and Iraq, Afghanistan, Turkey, 
Pakistan, and the United Arab 
Emirates as the major export 
destinations.
The official further announced 
that 129,000 tons of products 
worth $446 million were im-
ported into the province in the 
past year.
He named alumina powder, 
carbon anode, aluminum coil, 
peanuts, juice raw materials, 
aluminum ingots, steel pipes 
and rebars, juice bags, and 
cotton as the major imported 
items, and China, Turkey, the 
UAE, India and Germany as the 
main sources of imports.
As announced by the head of 
the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRI-

CA), the value of Iran’s non-oil 
exports reached $13.69 billion 
in the first three months of the 
current Iranian calendar year, 
up 21 percent compared to the 
last year’s same period.
Alireza Moghadasi said Iran 
exported 27.7 million tons of 
non-oil commodities in the 
mentioned three months.
Meanwhile, some 8.154 mil-
lion tons of goods valued at 
$12.464 billion were imported 
into the country in the said pe-
riod to register an 18-percent 
rise in terms of value compared 
to the last year’s same quarter.
In total, the Islamic Republic 
traded about 36 million tons 
of non-oil goods worth $25.5 
billion with its trade partners 
in the first quarter of the cur-
rent Iranian calendar year, up 
19.5 percent in terms of value, 
Moghadasi said.
According to the official, the 
country’s trade balance was 
$605 million positive in the 
mentioned time span.
Iran’s top export destination 
during this period was Chi-
na with $4.214 billion worth 
of imports from the Islamic 
Republic, followed by Iraq 
with $1.824 billion, Turkey 
with $1.737 billion, the United 
Arab Emirates (UAE) with over 
$1.645 billion, and India with 
$424 million.
Meanwhile, the country’s top 
five sources of imports during 
these three months were the 
UAE with $3.426 billion, China 
with $3.131 billion, Turkey with 
$1.273 billion, India with $512 
million, and Germany with 
$456 million worth of imports.

Export from Markazi province up 11% in 3 months on year

Serbia determined 
to expand trade ties 
with Iran
Serbia’s Minister of Foreign Af-
fairs Nikola Selakovic has an-
nounced his country’s serious de-
termination to develop economic 
relations with Iran noting that the 
volume of trade between the two 
countries has the potential to in-
crease and Serbia supports this 
issue, IRNA reported on Tuesday.
Speaking in a meeting with Head 
of Iran’s Trade Promotion Organ-
ization (TPO) Alireza Peyman-Pak 
in Belgrade, Selakovic referred to 
the 80-year history of official re-
lations between the two countries 
and expressed the determination 
of the president and the govern-
ment of the Republic of Serbia 
to expand economic cooperation 
with the Islamic Republic of Iran.
Underlining the good political 
relations between the two coun-
tries, he said that the volume of 
mutual trade has the potential to 
increase and the Serbian govern-
ment is ready to take the neces-
sary measures to realize this goal.
According to Selakovic, with the 
arrangements made, the next 
meeting of the two countries’ 
Joint Economic Committee will 
be held in Tehran in the near fu-
ture and the necessary prepara-
tions are also being made for the 
visit of the president of Serbia to 
Iran.
Peyman-Pak, for his part, re-
ferred to the capacities and capa-
bilities of Iranian companies and 
explained Iran’s roadmap for the 
development of economic coop-
eration with Serbia, and noted 
that several mechanisms have 
been considered to realize the in-
crease in the volume of trade be-
tween the two countries through 
the private sectors.
He also emphasized the role of 
the chambers of commerce of 
Iran and Serbia in promoting 
trade relations between the two 
countries.
• Establishing an Iran-Serbia 
joint chamber of commerce
On the same day, Peyman-Pak 
also visited the Chamber of Com-
merce and Industry of Serbia to 
hold talks with the private sector 
representatives of the country.
During the visit, the Iranian offi-
cial suggested establishing a joint 
Iran-Serbia chamber of com-
merce to facilitate trade exchang-
es between the private sectors of 
the two countries.
He expressed Iran’s readiness for 
improving the structure of the 
two countries’ economic coop-
eration that is currently pursued 
under the framework of a joint 
economic committee.
“Iran and Serbia’s economies are 
complementary, not competitors, 
and this is a special privilege in 
joint cooperation,” the TPO head 
said.
He also pointed to the formation 
of a joint working group between 
the two sides and said: “This 
working group can help solve the 
problems and challenges of trade 
between the two countries, most 
of which are logistical problems 
related to transportation.”
Further in this meeting, the Ser-
bian side also welcomed the 
idea for the establishment of a 
joint chamber of commerce and 
underlined common investment 
opportunities in Iran and Serbia.
Peyman-Pak who has led an 
economic delegation to Serbia 
arrived in Belgrade on Monday 
and was officially welcomed by 
the country’s Deputy Economy 
Minister and representatives of 
the Ministry of Foreign Affairs 
and the Chamber of Commerce 
and Industry of Serbia.
Deputy head of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) Hossein 
Selahvarzi and a group of busi-
nessmen active in various fields 
accompany the TPO head during 
this visit.

Broader coopera-
tion: Better environ-
ment

Iranian President Seyyed Ebra-
him Raeisi said the Islamic 
Republic welcomes regional 
cooperation and convergence to 
overcome environmental chal-
lenges, such as dust storms, to 
improve the situation. Making 
the remarks in an address to 
the Regional Ministerial Meeting 
on Environmental Cooperation 
for a Better Future in Tehran on 
Tuesday, which was attended by 
the ministers and officials of 11 
countries, Raeisi added some 
environmental challenges are 
transnational issues, the tackling 
of which requires an interna-
tional determination, president.
ir reported. He described the 
environment protection as an 
undeniable priority, noting that 
although economic and industri-
al developments are two essen-
tial issues, they are definitely of 
inferior importance compared to 
preserving the environment.

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

First Russian rail 
cargo to India ar-
rives in Iran

The first rail transit cargo from 
Russia to India arrived in Iran 
on Tuesday through the Sara-
khs border crossing to officially 
launch the eastern section of the 
International North-South Tran-
sit Corridor (INSTC). The arrival 
of the Russian train into the Ira-
nian border was observed in a 
ceremony attended by First Vice 
President Mohammad Mokhber 
along with roads and urban de-
velopment, oil, industry, and ag-
riculture ministers as well as the 
vice president for science and 
technology.

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

Nizami’s ancestral 
house in Tafresh 
renovated to attract 
tourists

Nizami Ganjavi was a great Ira-
nian poet who made an invalu-
able contribution to the history 
of not only Persian poetry, but 
world literature. He was born 
in 1,141 CE in Ganja, the Re-
public of Azerbaijan, where he 
remained until his death in about 
1,209. That’s why he is known 
as Nizami Ganjavi. At the time 
of Nizami Ganjavi the Republic 
of Azerbaijan was part of the 
Persian Empire. However, ac-
cording to historical documents, 
the birthplace and house of his 
ancestors is located in Tad vil-
lage, near the city of Tafresh, in 
the central province of Markazi. 

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

Serbia determined 
to expand trade ties 
with Iran
Serbia’s Minister of Foreign 
Affairs Nikola Selakovic has an-
nounced his country’s serious 
determination to develop eco-
nomic relations with Iran noting 
that the volume of trade between 
the two countries has the poten-
tial to increase and Serbia sup-
ports this issue, IRNA reported 
on Tuesday. Speaking in a meet-
ing with Head of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) 
Alireza Peyman-Pak in Belgrade, 
Selakovic referred to the 80-year 
history of official relations be-
tween the two countries and ex-
pressed the determination of the 
president and the government of 
the Republic of Serbia to expand 
economic cooperation with the 
Islamic Republic of Iran.

The value of Iran’s non-oil export to Iraq fell 22 
percent in the first quarter of the current Iranian 
calendar year (March 21-June 21), from that of the 
same quarter in the previous year, the spokesman 
of Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA) announced.
Ruhollah Latifi said that Iran exported commodities 
worth $1.824 billion to Iraq in the three-month pe-

riod of this year.
Increasing non-oil exports to the neighboring 
countries is one of the major plans that the Iranian 
government has been pursuing in recent years.
The value of Iran’s exports to Iraq rose 20 percent 
during the previous Iranian calendar year (ended 
on March 20), as compared to the preceding year.
As reported, Iran exported $8.916 billion worth of 
commodities to its neighbor in the mentioned year, 
making Iraq the Islamic Republic’s second-biggest 
trade partner.
Exports to Iraq accounted for 18.3 percent of the 
country’s total non-oil shipments in the previous 
year.
As stated by the chairman of the Iran-Iraq Joint 
Chamber of Commerce, Iran is planning to boost 
its annual trade with neighboring Iraq to $20 bil-
lion.
Speaking in a business forum between Iran and 
Iraq’s Kirkuk province last December, Yahya Al-e 
Eshagh said the Iranian and Iraqi governments are 
determined to develop regional cooperation in all 
areas.
“Despite all events that are happening in the region, 
the relationship between the two countries of Iran 

and Iraq are on the upward trajectory,” the official 
said.
The current administration of Iran under President 
Raisi has shown great interest in broadening and 
enhancing trade and economic ties with neighbor-
ing states, he emphasized.
Elsewhere in his remarks, the chairman of the 
Iran-Iraq Joint Chamber of Commerce pointed to 
the country’s planning for a $20 billion trade with 
Iraq and put the current trade volume exchange be-
tween the two countries at about $13-$14 billion.
Iran and Iraq signed a memorandum of under-
standing (MOU) on economic cooperation back in 
January 2021, at the end of the fourth meeting of 
the two countries’ Joint Economic Committee.
During the committee meeting, technical commit-
tees were formed in various business fields to dis-
cuss technical and engineering services and other 
topics of interest. The meeting also proposed and 
supported the establishment of a joint investment 
fund between the two countries and hopes to con-
tinue its path.
Good agreements were also reached to review es-
tablishing a shipping corridor and increasing the 
number of Iraqi aircrafts passing over Iran.

Quarterly non-oil export to Iraq drops 22% year on year

Iran exported €64.228 million worth of pistachios 
to Europe during the current year’s January-April 
period, according to the data released by the Euro-
pean Union’s statistics agency (Eurostat).
Based on the Eurostat data, Iran’s pistachio exports 
to the European Union decreased 15 percent in the 
mentioned four months compared to the same pe-
riod last year, IRNA reported.
In the first four months of 2021, Iran had exported 
€75.597 million worth of pistachios to the union.
During the said four months, shelled pistachio ex-
ports to Europe dropped 43 percent compared to 
the same period last year and reached €27.456 
million. The Islamic Republic had exported €48.506 
million worth of shelled pistachios to Europe in the 
first four months of 2021.
The exports of pistachio kernels, however, experi-
enced a significant growth of 36 percent in the peri-
od under review compared to the same four months 
in the previous year. During this period €36.772 
million worth of pistachio kernels were exported to 
Europe compared to the €27.091 million in 2021.

Germany, Spain and Italy were among the top im-
porters of Iranian pistachios in the first four months 
of 2022.
According to Eurostat, Iran’s pistachio export to Eu-
rope amounted to €192 million in 2021, which was 
not changed significantly compared to the €191 

million in 2020.
Iran exported 135,322 tons of pistachio worth 
$914,427,826 during the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20).
According to Rouhollah Latifi, the spokesman of the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA), Iran’s pistachio was exported to 75 coun-
tries during the year 1400.
Of the total exported pistachios in the previous year, 
115,557 tons were unshelled fresh pistachios, the 
value of which was about $696,043,124.
Germany, with $50 million worth of imports, India 
with $44 million, United Arab Emirates (UAE) with 
$29 million, Iraq with $25 million, and Turkey with 
$13 million were the top five export destinations for 
dried pistachios.
However, in total, China was the first export destina-
tion for the Iranian product importing $199 million 
worth of pistachios, followed by India, Russia, Iraq, 
and Kyrgyzstan which imported $85 million, $53 
million, $50 million, and $45 million of pistachios, 
respectively.

Pistachio exports to Europe top €64m in 4 months



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

Thursday, July 14, 2022

Thursday, July 14, 2022 - No: 1101 

 Head of Iran’s Trade Promotion Organi-
zation (TPO) has announced his organiza-
tion’s plan to prepare and offer incentive 
packages to the exporters of electrical 
equipment and products in the country.
The official made the announcement in a 
meeting with the board members of Iran 
Electrical Industry Syndicate, the TPO 

portal reported on Monday.
According to Alireza Peyman-Pak, TPO is 
planning to provide special incentives to 
the exporters active in the electrical indus-
try, saying: “We are ready to support the 
exporters of this industry in the form of 
holding international exhibitions and pro-
viding guarantee fund services.”

TPO to offer 
incentive pack-
ages to exporters 
of electrical 
industry

Tehran Summit: 
Putin, Erdogan 
Due Tuesday
Russian President Vladimir 
Putin will visit Iran next 
week, the Kremlin said Tues-
day.
During a trip to Tehran next 
Tuesday, Putin will attend 
a trilateral meeting with 
the presidents of Iran and 
Turkey, the so-called As-
tana format of meetings for 
Syria-related talks, Kremlin 
spokesman Dmitry Peskov 
said.
The three countries have so 
far held 18 rounds of talks, 
initially in the Kazakh capi-
tal of Astana. The last triple 
summit was held in the Ka-
zakh capital Nur-Sultan in 
mid-June.
Putin’s visit to Iran will fol-
low U.S. President Joe Bid-
en’s trip to Occupied Pales-
tine and Saudi Arabia this 
week, where Iran will be a 
key subject of discussion.

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

Iran Welcomes 
Regional Cooper-
ation to Address 
Env i ronmen ta l 
Challenges
President Ebrahim Raisi said 
Iran welcomes regional col-
laboration in dealing with 
environmental problems, 
including dust pollution, 
whose settlement he said 
requires international deter-
mination.
The Iranian president deliv-
ered an address to the “Re-
gional Ministerial Meeting of 
Environmental Cooperation 
for a Better Future”, held in 
Tehran on Tuesday.
In the conference, attended 
by ministers and officials 
from 11 regional countries, 
the Iranian president said, 
“Economic and industrial 
development is a necessity 
for all countries, but this de-
velopment must be marginal 
compared to environmental 
protection.”

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

Iranian Volley-
ballers to Play 
Poland in 2022 
VNL Finals
Iran will meet reigning world 
champion Poland in the 
quarterfinals of the 2022 
Volleyball Nations League 
(VNL).
Team Melli has already de-
feated Poland 3-2 in Week 
3 of the competition in 
Gdansk. The quarterfinals 
round will be held in Bolo-
gna, Italy from July 20 to 24.

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

Tehran photo ex-
hibit explores 
Bosnian people’s 
grief over Sre-
brenica Genocide
An exhibition of photos 
displaying Bosnian people 
mourning for the victims of 
the Srebrenica Genocide was 
organized at Tehran’s Nia-
varan Cultural Center.
The two-day exhibition en-
titled “White Stones and 
Broken Hearts” opened on 
Monday to commemorate 
the 27th anniversary of the 
massacre of over 8,000 Bos-
nian Muslim men in what 
was Europe’s worst civilian 
slaughter since World War II.

 TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
4,065 points on Tuesday.
As reported, the index closed at 
1.483 million points at the end of 
Tuesday trades.
Iranian stock market has been 
struggling for months to get back 
on track, however various internal 
and external factors have been hin-
dering this market from reaching its 
true potential.
According to Market Analyst Va-
hid Halalat, the uncertainty of the 
global economy in the wake of the 
Ukraine war, the uncertainty about 
the results of nuclear talks, the un-
clear situation of the privatization 
of the country’s major automakers, 

and most importantly, the lack of 
enough attention paid by the gov-
ernment officials to the stock market 
are among the internal and external 
factors that have caused the capital 
market to fall behind other markets 
such as housing.
Emphasizing that these factors have 
affected the mindset of the share-
holders and caused everyone to 
stay away from the market, Halalat 
said on July 2: “Considering internal 
factors, the country’s major auto-
makers play an important role in the 
stock market and have a great psy-
chological impact; And since their 
privatization process has not been 
realized yet, the validity of the entire 
project has become questionable.”

TEDPIX drops 4,000 points on Tuesday

The first rail transit cargo from Russia to 
India entered Iran on Tuesday through 
the Sarakhs border crossing, to officially 
launch the eastern section of the North-
South railway corridor, IRNA reported.
The Russian train was allowed into the 
Iranian border in a ceremony attended by 
First Vice President Mohammad Mokhber 
along with transport, oil, industry, and ag-
riculture ministers as well as the vice pres-
ident for science and technology.
Speaking at this ceremony, Mokhber 
stressed the Iranian government’s deter-
mination for expanding trade with neigh-
boring countries, especially in the transit 
sector, saying: “The transit capacity of the 
country has increased to 20 million tons 

and by planning and taking appropriate 
measures, transiting 300 million tons of 
commodities per year can be reached.”
Carrying 39 containers, the Russian transit 
train left Chekhov station on July 6, trave-
ling 3,800 kilometers through Kazakhstan 
and Turkmenistan to enter Iran. The cargo 
will be transported to Bandar Abbas port in 
southern Iran through a 1600 km rail route 
to finally be sent to India’s Nhava Sheva 
Port via sea.
The North-South Corridor consists of three 
route sections, namely East, West, and 
Middle.
Iran and Russia are also cooperating in the 
maritime sector to use the Caspian Sea to 
shorten the transit route from Russia to 

India.
Earlier this week, the Islamic Republic of 
Iran Shipping Lines (IRISL) announced 
that it has assigned 300 containers to 
transport goods between Russia and India.
The mentioned containers have been allo-
cated to execute the first phase of a pro-
gram for transiting Russian commodities 
to India via the North-South Corridor using 
the Caspian Sea.
“According to the plans made by the Islam-
ic Republic of Iran Shipping Lines, in the 
first phase, 300 containers have been con-
sidered for transporting cargos to Russia, 
and if the demand increases, the number of 
these containers will increase continuous-
ly,” an IRISL statement said.

 Iranian Parliament Mohammad Bagher Qalibaf on Tuesday commented on 
the imminent visit of U.S. President Joe Biden to Israel and Saudi Arabia, 
saying the United States is pursuing policies and agendas set out by Israel. 
“Evidence available to us shows that this trip has been fully arranged by 
the Zionists (Israelis) and that the U.S. president is implementing agendas 
and projects that the Zionist regime, which is the biggest enemy of the 
region’s nations, has outlined and dictated in full detail. Turning into an 
executive of Israeli policies in the region will be a historic and strategic 
mistake on the part of the U.S. president, one which will be detrimental 
to the Biden administration before anyone else,” Qalibaf was quoted as 
saying by Iran’s state news agency IRNA. 
Speaking at an open session of Parliament, the speaker accused the U.S. 
of making the same mistake it made in Ukraine which is the expansion of 

NATO toward the East. 
He added, “Indiscretion in expanding NATO to the East and ignoring potent 
geopolitical warnings in that regard led to the start of the Ukraine war. Now 
the same indiscretion is taking place in the sensitive region of the Middle 
East [West Asia] and the Persian Gulf.” 
Qalibaf then strongly criticized Israel, saying, “Israel is an illegitimate and 
destabilizing entity which is unable to even manage its internal political 
environment. Israel is standing at the bottom of a well and urges America 
and other countries into falling into that well. The true nature of the Abra-
ham accords is nothing other than that.”
He added, “I do not have much hope that the U.S. administration will be 
able to discern the right decision at the current stage just as it didn’t show 
even a minimum of rationality in the nuclear talks.” 

Washington implementing Israeli agenda in the region: speaker

Russia’s 1st rail transit cargo to India arrives in Iran

Some Foods To Eat And Avoid On 
An Empty Stomach For Better Digestive Health 

By: PARISA JAMADISource: https://www.lifehack.org/488728/10-foods-to-eat-and-avoid-on-an-empty-stomach-for-better-digestive-health

Eating is vital to our health and well being. We eat 
to live. When you consume your foods, in some 
cases, is just as important as what you are con-
suming. Eating all the right foods but at the wrong 
time is counterintuitive and an exercise in futility.
The goal in healthy eating is not just eating foods 
that are good for you and avoiding the bad. It is 
learning your body and figuring out how to opti-
mize the food that you do eat. This means learning 
how to improve your digestion and to maximize 
absorption of the key nutrients your body needs.
Eat these 4 foods on an empty stomach:
1. Fresh Fruit
Fruit is an incredibly healthy food group: packed 
with vitamins, nutrients, fiber and water. Incorpo-
rating fruit into your diet, the proper way, allows 
your digestive system to reap more powerful 
benefits through vitamin intake and improved di-
gestion. Starting your day with fruits helps you 
detoxify your system, supplies you with a great 
deal of physical energy, can aid in weight loss and 
provide the needed energy and focus for other life 
activities. 
The simple sugars contained in fruit need time to 
be completely absorbed by your body. When fruits 
are eaten alone and when your stomach is emp-
ty, all of the nutrients, fiber and the simple sugars 
contained in the fruit can be more easily processed. 
According to prevailing research, this is the ‘proper 
way’ to benefit from eating fruits.
2. Oatmeal, Buckwheat and Cornmeal Porridge
Eating oatmeal first thing in the morning or on 
an empty stomach has several advantages. First 
it provides a coating on the lining of the stomach 
which prevents irritation from your bodies natural-
ly occuring hydrochloric acid (HCL). Oatmeal also 
contains soluble fiber which aids in digestion and 
lowers cholesterol.

Buckwheat and cornmeal porridge also stimu-
late digestion while lowering blood pressure and 
cholesterol levels. They remove toxins and heavy 
metals from your intestines and create a satiated 
feeling for a longer period of time. 
3. Honey
Honey helps to awaken your immune and diges-
tive systems. Honey has been shown to help with 
“lazy bowel syndrome,” and other stomach issues. 
It also acts as a cleaning agent by ridding the body 
of harmful viruses and bacteria.
4. Eggs
Eggs are extremely good for you and provide a 
myriad of health benefits whenever they are con-
sumed. What makes them the perfect food to con-
sume on an empty stomach is the fact that they 

make you feel full longer. Studies have shown 
that when eggs are eaten in the morning, the total 
amount of daily calories consumed decreases and 
eggs also aid in fat reduction.
These four foods will improve your overall health, 
aid in digestion and are excellent breakfast foods! 
Along with knowing which foods we should eat, we 
should also be aware of foods we should avoid eat-
ing when our stomach is empty. Eating the wrong 
foods at the wrong time can wreak havoc on your 
insides.
Avoid these 5 foods when your stomach is empty:
1. Tomatoes
Tomatoes, although packed with nutrients and high 
amounts of Vitamin C, also contain high levels of 
tannic acid which increases acidity in the stomach 

and can lead to gastric ulcers. Save the tomatoes 
for dinner salad.
2. Yogurt
The primary reason to avoid putting yogurt on an 
empty stomach is because the benefits of  the lactic 
acid bacteria found in yogurt is rendered ineffective 
due to the high acidity of stomach acid. Therefore 
you gain very few of yogurt’s health benefits when 
consumed first thing in the morning. 
3. Processed Sugar
We all are aware that too much sugar is bad for 
you. But did you know that the sugar added to most 
processed foods–such as high fructose corn syrup 
and other such sweeteners have bad effect on the 
liver? The sugar that is found naturally in fruits is 
counteracted by it’s fiber but copious amounts of 
fructose–especially on an empty stomach, over-
loads the liver and can lead to liver damage. Skip 
the breakfast donuts, guys…
4. Bananas
Bananas are one of the best known diet foods. It 
satiates, assists in relieving constipation and is 
considered by some health experts to be a super 
food. However, bananas contain high amounts of 
magnesium and potassium which can lead to an 
imbalance of magnesium and potassium in blood 
if you eat bananas on a completely empty stomach. 
Bananas are a prime example of eating the right 
food at the wrong time.
5. Tea and Coffee
Drinking coffee on an empty stomach increases 
acidity, which in turn causes heartburn and indiges-
tion throughout the day. Drinking tea on an empty 
stomach can suppress the secretion of gastric juic-
es and reduces bile and acid in the stomach which 
aid in the overall digestion of foods and is essential 
to the process of secreting excess cholesterol from 
the body. 



اقتصاد استان

Isfahan News

معـاون فنـی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اسـتان اصفهان گفت: 
نزدیک ۴۰۰ هـزار هکتار بـه کانون 
گردوغبـار اسـتان اضافه شـده و در 
حالیکـه ایـن کانون هـا قبـًا یـک 
میلیـون و ۹۲ هـزار هکتـار بـود، 
اکنون وسـعت آن بـه یـک میلیون 

و ۵۰۰ هـزار هکتار رسـیده اسـت.
حسـینعلی نریمانـی در گفت وگـو 
ایسـنا دربـاره فعـال شـدن  بـا 
کانون هـای گردوغبـار در اسـتان، 
اظهار کرد: طبق اعام هواشناسـی، 
ایـن کانون هـا از سـمت شـمال و 
شمال شـرق اسـتان اصفهان فعال 

شـده اسـت.
وی گفـت: ایـن کانون ها مشـخصًا 
اصفهـان،  اسـتان های  مـرز  در 
سـمنان و خراسـان جنوبـی فعـال 

شـده اسـت.
معـاون فنـی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری اسـتان اصفهـان بـا 
بیـان اینکـه اصفهـان در زمسـتان 
مواجـه  آالینده هـا  آلودگـی  بـا 
اسـت و معمـواًل با گـرم شـدن هوا 
ریزگردهـا را داریـم، افـزود: طـی 
بررسـی های صـورت گرفتـه ایـن 
مناطـق به عنـوان کانـون بحـران و 
همچنیـن مناطـق تحت فرسـایش 

بـادی تلقـی می شـود.
وی با اشـاره به اینکـه نزدیک ۳۳۰ 
هـزار هکتـار مناطـق تحـت تأثیـر 
فرمایـش بـادی در اسـتان فعـال 
اسـت، تصریح کرد: بافت این خاک 
ریزدانه و حسـاس به فرسایش است 
و بـه دلیـل اینکـه ایـن مناطـق از 

لحاظ ناهمـواری در کمترین ارتفاع 
هسـتند، بارندگی موجب چسبندگی 

بین خـاک آنهـا می شـود.
نریمانـی بـا بیـان اینکـه اسـتان 
اصفهـان طـی سـال گذشـته ۶۵ 
درصد نسـبت به بلندمـدت کاهش 
بارندگی داشـت و در دهه گذشته نیز 
با کمبود بارش مواجـه بودیم، تأکید 
کـرد: ایـن خـاک دچـار فرسـایش 
شـده اسـت که معمواًل بـا وزش باد 
ایـن خاک هـا بـه سـمت اصفهـان 

یـد. می آ
وی بـا بیـان اینکـه کانون هـای 
گردوغبـار از خشکسـالی پیـروی 
می کننـد، افـزود: مـا اکنـون در 
کانـون   ۱۴ نزدیـک  اصفهـان 
گردوغبـار داریـم کـه دو کانـون در 
شهرسـتان گلپایـگان و شـهرضا 
اخیـراً بـه کانون هـای گردوغبـار 

اضافـه شـده اسـت.
معاون فنـی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اسـتان اصفهان با اشاره 
بـه افزایـش وسـعت کانون هـای 
گردوغبـار طـی ده سـال گذشـته، 
اظهار کرد: نزدیک ۴۰۰ هزار هکتار 
به کانـون گردوغبـار اسـتان اضافه 
شـده و در حالی کـه ایـن کانون هـا 
قبًا یک میلیـون و ۹۲ هـزار هکتار 
بـود، اکنـون وسـعت آن بـه یـک 
میلیـون و ۵۰۰ هـزار هکتار رسـیده 

اسـت.
طرح هـای  کـرد:  تأکیـد  وی 
بیابان زدایـی معمـواًل در مناطقـی 
اسـت کـه بیابانی شـده و اکنـون به 
زیرسـاخت ها و ... خسـارت می زنـد 

کـه بـا روش هـای مکانیکـی بـه 
دنبـال تثبیـت خـاک هسـتیم، امـا 
بیابان هـای جدیـد و کانون هـای 
بحـران بـه دلیـل تغییـر اقلیـم و 

خشکسـالی اسـت.
نریمانـی گفـت: اگـر مـا چند سـال 
بارندگـی داشـته باشـیم و خـاک 
مناطـق پسـت مرطـوب شـود، از 
وسـعت مناطق بیابانی و فرسـایش 

بـادی کـم خواهـد شـد.
وی دربـاره تأثیر خشـکی زاینده رود 
بـر گسـترش مناطـق فرسـایش 
بـادی، گفـت: اصفهان یـک کانون 
مستعد گردوغبار در شـرق اصفهان 

دارد کـه از سـگزی آغاز و به سـمت 
ورزنـه تـا گاوخونـی ادامـه دارد؛ 
ایـن کانـون در مجـاورت رودخانـه 
زاینده رود اسـت و نزدیـک ۶۰ هزار 
هکتـار اراضـی کشـاورزی اطـراف 

آن قـرار دارد.
معـاون فنـی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اسـتان اصفهان گفت: 
اگـر ایـن اراضـی از طریـق آبیـاری 
زیـر کشـت رود، تثبیـت می شـوند، 
اما اگـر بـه ایـن اراضـی آب نرسـد 
و کشـاورزی نکننـد، ایـن زمین هـا 
ایجـاد  بـرای  بالقـوه ای  منابـع 

گردوغبـار می شـوند.

 ۳۰ امسـال  کـرد:  اظهـار  وی 
میلیـارد تومـان از اعتبـارات سـفر 
ریاسـت جمهوری بـه اصفهـان به 
طرح هـای بیابان زدایـی اسـتان 
تخصیـص یافتـه و امیدواریـم در 
برنامـه هفتـم توسـعه، دولـت و 
مجلـس بـه موضـوع بیابان زدایـی 

توجـه بیشـتری کننـد.
نریمانـی البتـه تأکیـد کـرد: مـا 
برابـر  در  نمی توانیـم  هیـچ گاه 
بیابان زایـی، بیابان زدایـی کنیم، اما 
حداقـل می توانیـم نقاطی حسـاس 
و کانون هـای فرسـایش بـادی را 

تثبیـت کنیـم.
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دبیر هیات مدیره سـازمان نظام پزشـکی اصفهـان گفت: بخش عمـده ای از بـار درمانی بـر عهده بخش دولتی اسـت و 
کشـور نیازمنـد ورود سـرمایه گذاران بخش خصوصـی به ویـژه تعاونی های پزشـکی به صـورت پررنـگ در این عرصه 

ست. ا
پوریا عادلـی اظهـار داشـت: ورود تعاونی های پزشـکی به حـوزه درمـان مانع نگاه تجـاری بـه مقوله درمان و سـامت 
می شـود؛ این در حالی اسـت که بافت متنوع فرهنگـی و جغرافیایی کشـور و منابع مالـی موجود اجرای چنیـن الگویی را 
غیر ممکن و ناکارآمـد و ترکیبـی از ارائه خدمات دولتـی و خصوصـی را تبدیل به مناسـبترین الگو برای کشـور می کند.

دبیر هیات مدیره سـازمان نظام پزشـکی اصفهـان با اشـاره به اینکه اکثریت خدمات سـرپایی کشـور امسـال در بخش 
خصوصـی ارائه می شـود، گفـت: بـرای اجـرای عدالت اجتماعـی و حرکت به سـمت دسترسـی مناسـب تمام سـطوح 
اجتماعی به خدمات متناسـب درمانی نیـاز به طرح الگـوی پرداخت بهای خدمـات درمانی اسـت در این حـوزه ۲ الگو در 

سـطح جهان وجود دارد یکی پیـش پرداخـت و الگوی دیگـر پرداخت بـه هنگام بیماری اسـت.
عادلی اضافه کـرد: الگوی کنونـی پرداخت در ایـران برای دهک هـای اجتماعی پایین و حتی متوسـط جامعـه فاجعه بار 
و کمر شـکن اسـت و وظیفـه و رسـالت سیاسـتگذاران جامعه اسـت کـه از ایـن الگو پرداخـت فاصلـه گرفته و بـا انجام 

سیاسـتگذاری های صحیح به سـمت الگـوی پیـش پرداخت حرکـت کنند.
دبیر هیـات مدیره نظام پزشـکی اصفهـان گفت: الگـوی پیـش پرداخت مبتنی بـر پرداخت حـق بیمه به سـازمان های 
بیمه گر خصوصـی، دولتی، پایه و تکمیلی تعریف شـده اسـت و در زمان بیمـاری پرداخت نـه از جیب فرد بلکـه از طریق 

سـازمان های بیمه گـر پرداخت خواهد شـد.
وی تأمین منابع پرداخت حق بیمه افراد را سـومین عامل تعیین کننده در ایـن زمینه خواند و گفت: اجرای آن به ۲ شـکل 
امکان پذیر اسـت که در شـکل اول الگوی پرداخت حـق بیمه آحاد جامعه به وسـیله دولت بـا بهره گیـری از منابع دولتی 
همچون مالیـات امکان پذیر اسـت و الگوی دیگر پرداخت حق بیمه توسـط خود فرد به شـکل مسـتقیم اسـت که در هر 

۲ الگـو تأمین منابع خـود افراد جامعه هسـتند که هزینـه درمانی خـود را تأمین می کنند یا به شـکل پرداخـت از مالیات و 
منابع عمومی و یا به شـکل مسـتقیم و به صورت فردی اسـت.

عادلی گفـت: در مورد الگـوی تأمین منابع با توجه به سـطح درآمـدی متفاوت آحاد جامعـه و منابع محدود کشـور امکان 
اتخاذ یک رویه یکسـان وجود نـدارد و نیازمند تعریف سـاختاری چند وجهی با لحاظ کردن سـطح درآمـدی دهک های 

مختلف جامعه هستیم.
وی اضافه کرد: نکته اساسـی و مهم در این میان لزوم توجه به این واقعیت اسـت کـه ترکیبی متوازن و ایـده آل از بخش 
درمـان دولتی و خصوصی در ایران ۱۴۰۱ مناسـب ترین الگو کشـوری نظام سـامت در راسـتای توسـعه کشـور و نظام 
سـامت محسـوب می شـود وحرکت از پرداخت در زمان بیماری به سـمت الگوی پیـش پرداخت الزمه اجـرای عدالت 

اجتماعی اسـت به این امیـد که بیمـاران در زمان بیماری دغدغه دیگری نداشـته باشـند.
دبیر هیات مدیره سـازمان نظام پزشـکی اصفهان تاکید کرد: نظام سـامت از حوزه های مهم زندگی فـردی و اجتماعی 
افراد است که به شـدت در تمامی نظام های سیاسی دنیا مورد توجه سیاسـتمداران و احزاب سیاسـی قرار دارد و اتاق های 
فکر گروه های سیاسـی مختلـف در بزنگاه های انتخاباتی سـعی می کننـد از وعده هـای انتخاباتی کاندیداهـای خود در 

این حوزه به عنـوان مزیت رقابتی در مقابل سـایر کاندیداها اسـتفاده کنند.
وی گفت: این موضوع سـبب شـده اسـت که دربیشـتر مواقع پوپولیسـم در این حـوزه جایگزیـن نظرات کارشناسـان و 
صاحبنظران حوزه سـامت شـود و به جای آنکه شـاهد یک رویه کارشناسـانه و منطبق بـا داشـته ها و توانایی های ملی 
باشـیم دراکثریت کشـورهای جهـان شـاهد تصمیمات تکانشـی، کوتاه مـدت و بـدون امکان تـداوم آن بـه قصد جلب 

رضایت مقطعـی رأی دهندگان هسـتیم.
دبیر هیات مدیـره نظام پزشـکی اصفهان اظهار داشـت: حرکت به سـمت نظام پیش پرداخت یک شـبه ممکن نیسـت 

و حرکتی تدریجـی و نیازمند سیاسـت گذاری های میان مـدت و بلند مدت حاکمیتی اسـت.

دبیر هیات مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان:

حضور بخش خصوصی در بخش بهداشت و درمان کمرنگ است

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان هشدارداد:

کانون های گردوغباراصفهان ۴۰۰ هزارهکتار بیشتر شدند!

سـیدرضا فاطمی امین، در جریان سـفر به اسـتان اصفهان ضمن دیدار با 
مدیرعامل گروه فـوالد مبارکه چند پـروژه صنعتی در مجتمع فوالد سـبا 

را افتتاح و از نزدیک از خطـوط تولید این شـرکت بازدید کرد.
در این آئیـن که جمعـی از نماینـدگان مـردم اصفهان و شهرسـتان های 
لنجـان و مبارکه در مجلس شـورای اسـامی نیز حضور داشـتند، پس از 
افتتاح واحدهای گاز زدایـی و کربن زدایی تحت خـأ )V.O.D & V.D( و 
اسـمز معکوس ثانویه )RO2( فوالد سـبا و بازدید از فـوالد مبارکه گفت: 
امـروز به پـاس قدردانـی از زحمـات و تاش هـای مدیـران و کارکنـان 

سـخت کوش فوالد مبارکـه، از ایـن مجموعه دیـدن کردم.
• فـوالد مبارکـه کشـورمان را از واردات ایـن محصـوالت 

خـاص بی نیـاز کرد
وی عملکرد فـوالد مبارکـه در تنظیـم بـازار، کاهش چشـمگیر مصرف 
آب و تولیـد محصـوالت ویـژه را قابل تقدیر دانسـت و بـا بیـان اینکه در 
حال حاضر کشـور مـا، هـم تولیدکننـده و هـم صادرکننده فوالد اسـت، 
گفـت: پیش ازایـن زمانـی کـه قصـد تولیـد الکتروموتـور را داشـتیم، 
فـوالد الکتریکـی را از دیگـر کشـورها خریـداری و وارد می کردیـم کـه 
خوشـبختانه فـوالد مبارکـه کشـورمان را از واردات ایـن محصـوالت 

خـاص بی نیـاز کـرد.
وزیر صنعـت، معـدن و تجارت با اشـاره بـه اهمیـت تثبیت قیمـت انواع 
محصوالت فـوالدی در بازارهـای داخلی تصریـح کرد: فـوالد مبارکه با 
جبران کسـری محصوالت به خوبی توانسـت مدیریت بـازار را نیز انجام 

دهـد و در حفظ تعـادل آن تأثیرگذار باشـد که جـای تقدیر دارد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود اظهـار داشـت: این شـرکت در 
حـوزه فنـاوری نیـز اقدامـات مؤثـری انجـام داده و عـاوه بـر ایـن، بـا 
سـرمایه گذاری های قابل توجهی که انجـام داده، مصـرف آب واحدهای 
خـود را نسـبت بـه سـایر تولیدکننـدگان فـوالد جهـان بـه کمترین حد 

ممکن کاهـش داده اسـت.
• فـوالد مبارکـه دغدغه کشـور در حـوزه تولیـد فوالدهای 

الکتریکـی را برطـرف کرد
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت یکـی از دغدغه هـای ایـن وزارت خانه 
را دسـت یابی بـه توانمنـدی تولیـد فوالدهـای ویـژه، نظیـر فوالدهای 
موردنیـاز صنعـت تولیـد ترانسـفورماتورها دانسـت و در همین خصوص 
خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه فـوالد مبارکـه با تحقیـق و بـه روزآوری 
دانـش فنـی و در ادامه نیز بـا اجرا و بـه بهره بـرداری رسـاندن طرح های 
توسـعه هدفمنـد، دغدغـه ایـن وزارت خانه و کشـور را برطرف سـاخت. 

• کامل شدن زنجیره تولید در فوالد مبارکه
فاطمـی امیـن در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا تاکید بـر اهمیت 
تکمیـل حداکثـری زنجیـره تولیـد در کشـور تصریح کـرد: در بسـیاری 
مواقـع بـا حلقـه مفقـوده در زنجیـره تولیـد مواجه هسـتیم و ایـن باعث 
می شـود کـه سـرمایه گذاری ها ارزش افـزوده الزم را بـه همراه نداشـته 
باشـند و همچنان بـه واردات نیازمند باشـیم. خوشـبختانه در ایـن زمینه 
شـاهد هسـتیم که فـوالد مبارکه بـا سـرمایه گذاری هـای هدفمنـد و با 
دسـت یابی بـه دانش فنـی تولیـد فوالدهـای سـیلیکونی و در ادامـه نیز 
با احـداث خطوط نورد ایـن قبیل محصـوالت، زنجیـره تولیـد را در حال 

کامـل کردن اسـت.
وی ادامـه داد: همان طور کـه مقام معظم رهبری اشـاره کرده انـد، تولید، 
جهـاد در برابـر دشـمن اسـت. علی رغـم اعمـال تحریم هـای ظالمانـه 
دشـمنان، حجـم تجـارت خارجـی ایـران در سـال گذشـته ۱۲۰ میلیارد 
دالر بـوده و این نشـان دهنده جهادی اسـت کـه در تولید و تجـارت رقم 
خورده اسـت و جـا دارد از حرکت جهادگونـه رزمندگان و سـربازان جبهه 

صنعـت قدردانـی کنیم.

وزیـر صمـت گفـت: فـوالد مبارکـه بـا سـرمایه 
گذاری های هدفمنـد و با دسـت یابی بـه دانش فنی 
تولید فوالدهای سـیلیکونی و با احـداث خطوط نورد 
ایـن قبیـل محصـوالت، زنجیـره تولیـد را در فوالد 

تکمیـل می کنـد.

وزیر صمت ضمن دیدار با مدیرعامل گروه فوالد مبارکه:

زنجیره تولید در فوالد مبارکه کامل شد

گزارش
مدیرکل دفتـر هماهنگی و امـور اقتصادی 
اسـتانداری اصفهان از بررسـی روند میزان 
مصرف سـوخت معادن استان و تخصیص 
سـوخت در بنگاه هـای اقتصـادی و معادن 

اسـتان خبرداد.
احسـان شـهیر در نشسـت تأمین سوخت 
معدنـی  آالت  ماشـین  و  تجهیـزات 
اظهـار داشـت: یکـی از چالش هایـی کـه 
بنگاه های اقتصـادی با آن مواجه هسـتند؛ 
موضوع سـوختی است که توسـط شرکت 
فرآورده هـای نفتـی تأمیـن و تخصیـص 
داده می شـود کـه در سـامانه دریافـت 
فرآورده های نفتی »سـدف« پـس از تأیید 
اداره کل صمت، اداره برق و شرکت فرآوده 
نفتی سـوخت بـه معـادن تخصیـص داده 

می شـود.
وی افـزود: یکـی دیگـر از چالش هـای 
معـادن فرآینـد زمـان بنـدی تخصیص و 
تأییـد سـوخت بـرای ایـن بنگاهها اسـت 
که امـروز با حضـور نماینـدگان آنهـا مورد 

بررسـی قـرار گرفـت.
مدیرکل دفتـر هماهنگی و امـور اقتصادی 
اسـتانداری اصفهـان تصریح کـرد: البته ما 
معـادن امینـی داریـم کـه از سـوخت ها به 
موقـع اسـتفاده می کننـد، اما قـرار بـر این 
شـد که در زمان کوتـاه و ظـرف یک هفته 
ارزیابی میزان سـوخت هر بنـگاه اقتصادی 

و یا معدن مشـخص شـود.
وی ادامه داد: همچنین برخی شهرستان ها 
ازجملـه شهرسـتان خـور و بیابانـک برای 
تأمین سـوخت معـادن نماینده و مسـئول 
نداشـتند کـه قـرار شـد بـرای ایـن منظور 
فـردی را مشـخص و در محـل سـازمان 

صمـت شهرسـتان خـور مسـتقر کنند.
شـهیر گفـت: میـزان سـوخت تخصیص 
یافتـه بـر اسـاس اسـتخراج، فـروش و 
تولید بنگاه هـا و لیتـری ۳۰۰ تومـان و نیز 
قیمـت آزاد بر اسـاس فـوب خلیـج فارس 
۲۹ هـزار تومـان در نظـر گرفتـه شـده که 
جهـت پیشـگیری از قاچاق سـوخت برای 
درخواست و مصرف سـوخت زمان طراحی 

شـده است.
وی اضافـه کـرد: بـه منظـور ایجـاد رونق 
تولیـد و اشـتغال آفرینـی، تسـهیل و رفـع 
موانـع اکتشـاف معـادن تأمیـن سـوختی 
برای ایـن امور نیز فراهم شـده و مکاتبه ای 
بـا سـازمان صمت شـده کـه سـهمیه ای 
بـرای تأمین سـوخت معادن تازه اکتشـاف 

شـده در نظرگرفته شـود.
مدیرکل دفتـر هماهنگی و امـور اقتصادی 
اسـتانداری اصفهان اضافه کرد: در راستای 
پیشـگیری از قاچـاق یـا فروش سـوخت؛ 
۱۸ سـامانه در ایـن رابطـه بـه هـم متصل 
هسـتند و میزان فروش معادن را در سامانه 
ثبت می کنند که بـا توجه به اینکـه مالیات 
دولتی و غیر دولتی از آنها دریافت می شـود، 
لـذا کمتـر تخلـف صـورت می گیـرد، زیرا 
مـاک میزان برداشـت بـر اسـاس حقوق 

مالیاتی بـرآورد می شـود.
وی نظـارت بـر ایـن امـر را توسـط 
دسـتگاه های اجرایـی از جملـه وزارت 
صمت، جهاد کشـاورزی بابـت گلخانه ها و 
سـپس شـرکت پخش فرآورده های نفتی 

عنـوان کـرد.

سوخت، یکی از چالش هایی 
که بنگاه های اقتصادی است

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

استاندار اصفهان گفت: دانشگاه فرهنگیان باید تقویت شود چرا که طبق تاکید 
مقام معظم رهبری تأمین نیروی آموزش و پرورش از این طریق است که در این 
زمینه با توجه به محدودیت های فضایی آموزش و پرورش، از ظرفیت خالی سایر 

دانشگاه های استان باید استفاده شود.
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه قانون در خصوص ساخت مدرسه توسط انبوه سازان اجرایی 
شود، اظهار کرد: در این زمینه کمیته ای ذیل شورای شهر برای بررسی موارد در دست 

ساخت و نظارت برای ساخت مدارس توسط انبوه سازان تشکیل شود.

وی گفت: دانشگاه فرهنگیان باید تقویت شود چرا که طبق تاکید مقام معظم 
رهبری تأمین نیروی آموزش و پرورش از این طریق است و در این زمینه با توجه به 
محدودیت های فضایی آموزش و پرورش، از ظرفیت خالی سایر دانشگاه های استان 

باید استفاده شود.
• نیم میلیون نفر در کالس های اوقات فراغت آموزش و پرورش 

اصفهان شرکت می کنند
محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این جلسه 
اظهار داشت: در سفر ریاست جمهوری اعتبارات خوبی برای آموزش و پرورش استان 

درنظر گرفته شده که انتظار داریم این اعتبارات به جهت مشکات حوزه آموزش و 
پرورش استان پیش از آغاز سال تحصیلی تخصیص یابد.

وی افزود: تابستان در بخش پرورشی کاس های اوقات فراغت با ظرفیت بیش از 
۵۰۰ هزار نفر را خواهیم داشت و در طرح تعمیق و تثبیت یادگیری نیز برای مقطع 
متوسطه ۴۱۰ پایگاه برای ۷۰ هزار دانش آموزی که نیاز به این دوره ها دارند، تأمین 

شده است.
ابراهیمی گفت: در دوره ابتدایی نیز ۳۲۸ پایگاه برای ۵۸ هزار دانش آموز آماده 

برگزاری دوره تعمیق و تثبیت یادگیری در ۸ هفته خواهد بود.

استاندار اصفهان در جلسه شورای 
آموزش و پرورش استان اصفهان:

فضای مازاد سایر 
دستگاه ها در اختیار 

دانشگاه فرهنگیان 
قرار گیرد

معاون حمایـت و سـامت خانـواده کمیته 
امـداد اسـتان اصفهـان گفـت: در حـال 
حاضر ۶۴ هزار و ۴۳۴ زن سرپرسـت خانوار 
تحت حمایـت کمیته امداد اسـتان اصفهان 
هسـتند. هـادی بنایـی بـا بیـان اینکـه در 
حال حاضر بیـش از ۶۴ هزار زن سرپرسـت 
خانـوار تحـت حمایـت ایـن نهاد هسـتند، 
اظهـار داشـت: ایـن زنان بـا عواملـی مانند 
فوت، زندانـی، متارکه و... در جامعه توسـط 
کمیته امـداد شناسـایی و بـرای جلوگیری 
از آسـیب پذیـری بیشـتر، از آنهـا حمایـت 

می شـود.
وی بـا اشـاره بـه عوامـل تاثیرگـذار 
بـر توانمنـدی زنـان سرپرسـت خانـوار و 
بیشـتر  پذیـری  آسـیب  از  جلوگیـری 
ایـن قشـر، ادامـه داد: ایـن نهـاد بـرای 
توانمندسـازی زنـان سرپرسـت خانـوار 
در ابعـاد اجتماعـی، فـردی و فرهنگـی بـا 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی مختلـف 
و در بعـد اقتصـادی بـا ایجـاد اشـتغال 

برداشـته موثـری  گام هـای   پایـدار، 
است.

بنایـی همچنیـن بـا تاکیـد بـر هزینه های 
سـنگین مسـکن و سـرپناه امن به مشکل 
غالب ایـن خانواده هـا اشـاره کـرد و افزود: 
اغلـب خانوارهـای تحـت حمایـت بـا این 
چالـش روبـرو هسـتند کـه بـا مشـارکت 
خیـران و ارائه تسـهیات ودیعـه، احداث یا 
خرید مسـکن، سـعی در رفع این مشکات 

داریـم.
معاون حمایـت و سـامت خانـواده کمیته 
امـداد اسـتان اصفهـان، یکـی دیگـر از 
مهم ترین مشـکات زنـان را عـدم توانایی 
در کسـب فرصت هـای شـغلی مناسـب 
دانسـت و بیـان داشـت: این قشـر آسـیب 
پذیر را در زنجیره مشـاوره، آمـوزش و ارائه 
تسـهیات اشـتغال، بـه بـازار کار سـوق 
می دهیـم تـا بـا کسـب درآمـد مناسـب و 
ایجـاد بسـتر حمایتی بیمـه، بـه خودکفایی 

ایشـان کمـک شـود.

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان 
بـا اشـاره بـه اجـرای ۵۳ پـروژه بازآفرینـی 
شـهری بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۲۷۳ میلیـارد 
و ۸۱۰ میلیـون ریـال گفـت: حـدود ۴۰۲ 
میلیـارد ریـال اعتبـار قیر بـرای آسـفالت با 
اولویـت معابـر خاکـی بافت هـای ناکارآمـد 
در سـطح اسـتان تخصیـص یافتـه اسـت. 
علیرضـا قاری قـرآن در خصـوص اقدامـات 
بعمـل آمـده در راسـتای بازآفرینی شـهری 
اظهار داشـت: از جملـه اقدامات انجام شـده 
در ایـن حوزه، بـاز آفرینـی محله همـت آباد 
اصفهـان، پـروژه پایلـوت کشـوری اسـت، 
این پروژه با مشـارکت ۱۰۰ درصـدی مردم 
در فـاز اول بـوده و از خصوصیـات ویـژه آن 
کارفرمایی مالکان یا همان مردم اسـت که از 
طریق ایجاد شرکت تعاونی، احیاء و نوسازی 
صـورت گرفتـه اسـت. وی افـزود: از دیگـر 
خصوصیـات ایـن پـروژه راه انـدازی و اداره 
دفتـر تسـهیل گری توسـط شـرکت تعاونی 
و نهـاد محلی اسـت کـه بـرای اولین بـار به 

عنوان اقـدام جهادی بـرای توسـعه درون زا 
در کشـور انجـام پذیرفته اسـت.

مدیرکل راه و شهرسـازی استان اصفهان در 
خصوص سـایر فعالیت هـای بعمل آمـده در 
حـوزه بازآفرینی شـهری و سـکونتگاه های 
غیر رسـمی در سـطح اسـتان اذعان داشت: 
عـاوه بـر تعریـف پروژه هـای عمرانـی 
نوسازی و سـاماندهی بافت از محل پرداخت 
تخفیف عوارض بافت فرسـوده با مشـارکت 
شـهرداری ها و بـا اعتبـار بالـغ بر یکهـزار و 
۶۰۰ میلیارد ریـال، تخفیفات صـدور پروانه 
در بافت های فرسـوده شـهری بالغ بـر ۹۲۰ 
میلیارد ریال در ۷۹ شهر استان پرداخت شده 
اسـت. وی بـا بیـان اینکـه بالـغ بـر دو هزار 
میلیـارد ریال تسـهیات نوسـازی مسـکن 
در بافت فرسـوده برای یکهـزار و ۴۳۳ واحد 
پرداخت شـده اسـت گفـت: بـا تاش های 
بعمل آمـده محدوده هـای بافت فرسـوده و 
ناکارآمد ۱۰۴ شـهر اسـتان به میـزان حدود 

۱۴ هزار هکتار شناسـایی شـده اسـت.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان خبر داد؛

 حمایت کمیته امداد اصفهان از
6۴ هزار و ۴3۴ زن سرپرست خانوار

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

اجرای ۵3 پروژه بازآفرینی شهری 
در استان اصفهان



جهـــــــان

Isfahan News

 امیر میریان  هفته پیش بود که منابــع خبری از برگزاری 
رزمایش ایران، روســیه و چین در آمریــکای التین در اوایل 
ماه آگوست سال جاری میالدی خبر دادند. میزبانی رزمایش 
مذکور را ونزوئال بر عهده خواهد داشت و نظامیان ایران، روسیه 
و چین قصد دارند برای برگــزاری آن عازم آمریکای التین و 
کارائیب شــوند. اعالم این خبر موجی از تحلیل های مختلف 
سیاسی، نظامی، استراتژیک، ژئوپلیتیک و رسانه ای را در جهان 

در پی داشته است. چراکه چنین مانوری برای اولین بار از تاریخ 
تأسیس امریکا در سال ۱۷۷۶ تاکنون با این عمق و دامنه وجود 
نداشته و عماًل باید گفت که این مانور قاعده بازی های نظامی 
را در جهان دچار تحول اساسی خواهد کرد. جنگ امپریالیسم 
رسانه ای چون صدای آمریکا، منو تو، سیان ان و بی بی سی از 
امروز تا یک ماه آینده زمان برگزاری مانور به طور ویژه به ابعاد 
این مانور با محوریت دفاع از منافع ملی امریکا خواهد پرداخت.

• حرکت ساختار جهانی به سمت نظام چندقطبی
 رزمایش فـوق که بـا عنوان »تـک تیرانـدازی مـرز« برگزار 
خواهد شـد به نوعی نمایـش قدرت بـه آمریکا تلقی می شـود 
و اینکـه بار دیگـر موازنه قوا در نظـام بین الملل در حـال تغییر 
و تحول اسـت. البته تحـول و دگرگونـی در ژئوپلیتیک جهان 
یـک ضـرورت اجتناب ناپذیـر اسـت و اکنـون هم جهـان در 
حـال تغییرات سـریع هسـت و نظـم تک قطبـی آمریکایی ها 
که بعـد از فروپاشـی نظـام دوقطبـی در سـال ۱۹۹۰ مدعیان 
بودند، به سـرعت در حال افول اسـت و نظـم چندقطبی جدید 
با بازیگـران جدیـدی چون ایـران، چین و روسـیه به سـرعت 

در حال شـکل گیری و اوج هسـت.
• اتحاد اســتراتژیک کشــورهای ضد امریکا در 

سراسر جهان
اقدام هماهنگ کشـورهای شـرقی در نزدیکـی آمریکا ضمن 
آنکـه بیانگر پایـان جهـان تک قطبی اسـت، بر تشـکیل یک 
جبهه فراگیـر بر ضـد آمریکا نیـز داللـت دارد. ایـن رزمایش 
نشـان می دهـد کشـورهای مخالـف آمریـکا کـه پیش تـر 
به صـورت جداگانه بـه مخالفت بـا آمریکا در سـطوحی پایین 
می پرداختنـد، امـروز در اقدامی کـه محوریتـی ضدآمریکایی 
دارد در سـطحی بسـیار بـاال بـا یکدیگـر هماهنـگ شـده اند 
روسـیه و چیـن بـه دنبـال تضعیـف قـدرت نظامـی آمریـکا 
در آمریـکای التیـن و جهـان هسـتند، ارتبـاط ایـران هـم با 
آن هـا نشـان دهنده خصومت بـا آمریکا اسـت. )چنـدی قبل 
نیز سـومین رزمایـش مرکـب بـه میزبانی ایـران و بـا حضور 
نیروهـای دریایی چیـن و روسـیه با عنـوان »کمربنـد امنیت 
دریایـی ۲۰۲۲« در منطقه شـمال اقیانوس هند برگزار شـد.( 
ضمن اینکـه این حضور نشـان می دهـد منافع ایـن قدرت ها 

در حیاط خلوت سـابق آمریکا به سـطحی رسـیده که حفاظت 
نظامـی از آن هـا الزم اسـت و دکتریـن صبـر اسـتراتژیک به 
اقـدام اسـتراتژیک در سـاختار سیاسـت خارجـی کشـورهای 
ایـران، چیـن و روسـیه بـرای مقابلـه بـا امریـکا تبدیل شـده 

اسـت.
• آمریکا درغم از دست دادن حیاط خلوت خود

 نکتـه دیگـر در رزمایـش فـوق این اسـت کـه آمریـکا برای 
اولین بـار شـاهد مانـور دریایـی دشـمنانش در فاصلـه کمتر 
از ۱۰۰ کیلومتـری خـود هسـت. ایاالت متحـده بـر اسـاس 
دکتریـن »مونروئـه« حضـور قدرت هـای دیگـر در قـاره 
آمریـکا را برنمی تابـد چراکـه ایـن حضـور عـالوه بـر اینکـه 
تاکیـد می کنـد آمریکا دیگـر رأس نظـام تک قطبی نیسـت و 
جهان به جهـان چندقطبـی ورود کرده اسـت نشـان می دهد 
آمریـکا حتی دیگـر هماننـد گذشـته رهبری قـاره آمریـکا را 
نیز در دسـت نـدارد. این مسـاله ضربـه ای افزون تر از سـقوط 
نظـام تک قطبـی در جهان اسـت. اکنـون هـم ایاالت متحده 
بـه لحـاظ تاریخـی آمریـکای التیـن و حـوزه کارائیـب را 
حیاط خلـوت خود دانسـته و نسـبت به حضـور نظامـی دیگر 
کشـورها در ایـن منطقه به شـدت حسـاس اسـت. البتـه باید 
توجه داشـت کـه ونزوئـال روزی حیات خلـوت آمریـکا بود و 
امروز حیـات امن ایران شـده اسـت. مـادورو اخیراً یک سـفر 
دیپلماتیک بـه خاورمیانـه را به پایان رسـاند کـه طی آن یک 
قرارداد اسـتراتژیک ۲۰ سـاله با ایـران امضا کرد کـه زمینه را 
برای پهلو گرفتـن یک نفت کش ]سـاخت[ ایـران در ونزوئال 
و تخلیـه نفت خـام تحریم شـده ایـران فراهـم کـرد و ایران 
کشـتی های سـوخت خود را به ونزوئـال رسـاند درحالی که به 
گفتـه ایندیپندنت ۴ نـاو آمریـکا و هواپیماهای آن نتوانسـتند 

مانـع شـوند. ضمـن اینکـه ارتـش ونزوئـال بـرای اولیـن بار 
در رژه نظامـی خـود در پنجـم ژوئـن )سه شـنبه ۱۴ تیـر(، 
پهپادهـای رزمـی ایـران مونتـاژ شـده در ونزوئـال را نمایش 
داد. اکنون هم نشـریه پولیتکو در گزارشـی اعـالم کرده زنگ 
خطر احتمـال انتقال موشـک دوربرد ایـران به حیـات خلوت 

آمریکا بسـیار زیـاد خواهـد بود.
• دومینوی تقویت جبهه ضدآمریکایی در امریکای 

التین
مانور فـوق زمینـه اتحـاد کشـورهای آمریکای التیـن چون 
ونزوئـال، آرژانتیـن و نیکاراگوئـه بـا همدیگر را بیشـتر فراهم 
می کنـد. پایـداری دولت »نیـکالس مـادورو« در ونزوئال زیر 
شـدیدترین تهدیـدات نظامی و فشـارهای اقتصـادی و روی 
کارآمـدن کم سـابقه چپ گرایـان در شـیلی و قدرت یابـی 
بی سـابقه آنهـا در کلمبیا حاکـی از آن اسـت کـه چپ گرایان 
بـر پایتخت هـای آمریـکای التیـن مسـلط شـده اند. آن هـا 
پیش تـر دولت هـای دو کشـور مهـم آرژانتیـن و مکزیـک را 
نیز از چنگ راسـت گرایان وابسـته بـه آمریـکا درآورده بودند. 
در برزیل نیـز »لـوال داسـیلو« رئیس جمهور اسـبق برزیل در 
آسـتانه بازگشـتی پرشـکوه به قدرت قـرار دارد. خارج شـدن 
برزیـل، آرژانتیـن و مکزیـک بـه عنـوان قدرت هـای اصلـی 
آمریـکای التین از دسـت آمریـکا و یکدسـت شـدن تقریبی 
ایـن منطقـه بـه دسـت چپ گرایـان وضعیـت جدیـدی را در 
نیمکره غربـی ایجـاد کـرده اسـت. این شـرایط موجب شـده 
جبهه ضدآمریکایی در منطقه از لحاظ سیاسـی تقویت شـود. 
اکنـون نیـز حضـور نظامـی قدرت هـای شـرقی در آمریکای 
التین بـه بهانـه مانور نظامـی می توانـد یک پیوسـت نظامی 

نیـز بر پیوسـت سیاسـی موجـود اضافـه کند.

 زهرا وفایی  نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: شاه 
کلید زمین و تسهیالت قفل مســکن را باز می کند. علی نیک 
زادثمرین در گفت و گو با ما اظهار داشت: نهاد خانواده در دین 
مبین اسالم نهاد مقدسی است که باید حفظ و تقویت شود که 
تهیه مسکن مناسب یکی از الزامات حفظ این نهاد مقدس است.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: متاسفانه در زمینه تأمین مسکن مناسب 
خانوارها کم کاری های زیادی صورت گرفته و امروز خانواده ها 

از بابت مسکن دچار مشکل هستند.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اصول متعدد 
قانون اساسی بیان کرد: قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند 
راهبردی کشور در عرصه های گوناگون تهیه مکسن مناسب با 
اولویت اقشار محروم را از وظایف خدشه ناپذیر دولت دانسته 

است و باید به مر قانون اساسی در این زمینه عمل شود.
نیکزاد در مورد تصویب قانونی در مجلس دهم و همچنین قانون 
جهش تولید مسکن در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: تمام 
ابعاد این دو قانون باید اجرایی شود. در قانون جهش تولید دو شورا 
در سطح ملی و استانی تعریف شده است که می تواند گره ها را باز 

کند و این دو شورا باید محکم وارده شده و اقدام های عملیاتی 
و مؤثر انجام دهد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: مسکن یکی از مهم ترین شاخص ها در 
تولید ناخالص ملی است و موانع موجود در حوزه مسکن با اراده 
محکم و برنامه ریزی صحیح قابل رفع است. اگر بتوانیم نهضت 
ملی مسکن را با قدرت و سرعت اجرا کنیم صنایع مختلفی 
فعال خواهد شد و این امر به اشتغال جوانان کشور هم کمک 

خواهد کرد.

ایران، روسیه و چین یک مانور نظامی در ونزوئال برگزار می کنند؛

رزمایششرقیهازیرگوشغربیها

 یلدا توکلی  ایمیل کرونــا دوباره به 
رویمان آغوش گشــود و چهار شهر در 
حال حاضر در وضعیت قرمز و چهارده 
شهر هم در وضعیت نارنجی و ۱۱۴ شهر 
در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهر در وضعیت 
آبی قرار دارند. روزهای زیادی کشورمان 
در وضعیت خوبی به ســر برد و مردم از 
رفتن کرونا خوشحال بودند اما حاال بعد از 
گذشت دو ماه رنگ قرمز به نقشه کشور 

بازگشته است.
• دو رقمی شدن کرونایی ها

آخرین بـار ۱۹ اردیبهشـت ماه امسـال 
بود کـه فوتی هـای کرونـا با ثبـت ۱۲ 
نفر فـوت، دو رقمی بود و مجـدداً بعد از 
۶۰ روز، مرگ ومیـر در روز ۱۹ تیـر مـاه 
با ثبـت مـرگ ۱۰ تـن، دو رقمی شـد. 
همچنیـن در جلسـه اخیـر سـتاد ملی 
مقابله با کرونا، بر تقویـت مراقبت های 
بهداشـتی مـرزی در تمامـی مرزهـا، 
باتوجه بـه ابتال فـراوان در کشـورهای 
همسـایه از ترکیـه تـا امـارات، تاکیـد 

شـده است.
• افزایش تعداد و ساعات خدمت 

رسانی مراکز واکسیناسیون
دکتـر عبـاس شـیراوژن سـخنگوی 
سـتاد ملی مقابلـه بـا کرونا اسـت وی 
با تاکید بـر اینکه، بـا توجه بـه افزایش 
مـوارد ابتـال، بسـتری ها، سـرپایی ها و 
شـهرهای قرمز و نارنجی، بر اسـتفاده 
از ماسـک در کلیـه فضاهـا چـه بـاز و 
چـه سـر پوشـیده در شـهرهای قرمـز 
و نارنجـی تأکیـد شـده اسـت گفـت: 
اسـتفاده از ماسـک در شـهرهای آبی و 
زرد در نقـاط سرپوشـیده یـا پـر ازدحام 
و پرتردد نیز ضروری اسـت. وی افزود: 
این سـتاد بر تزریـق دز یادآور واکسـن 
نیز تاکید و اعـالم کرده که الزم اسـت 
وزارت بهداشت تعداد و ساعات خدمت 
رسـانی مراکـز واکسیناسـیون را برای 
ایجـاد تسـهیل در امر واکسیناسـیون، 

افزایـش دهد.
• آمادگــی مقابله بــا افزایش 

مراجعه بیماران
دکتـر سـعید کریمـی معـاون درمـان 
نیـز  وی  اسـت  بهداشـت  وزارت 
دسـتورالعملی بـا موضـوع "آمادگـی 
مقابلـه بـا افزایـش مراجعـه بیمـاران 
کووید ۱۹ در بیمارسـتان های کشـور" 
خطاب به معاونین درمان دانشـگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشـکی و خدمات 
بهداشـتی درمانی سراسر کشـور صادر 
کـرد. در دسـتورالعمل ابالغـی دکتـر 
سـعید کریمـی خطـاب بـه معاونیـن 
درمـان دانشـگاه ها و دانشـکده های 
پزشـکی آمده اسـت: در شـرایط پایدار 
و قبـل از آغـاز مـوج احتمالـی جدیـد 
ظرفیت هـای موجـود درمانـی کلیـه 
بیمارسـتان های تحت پوشش بررسی 
و بیماسـتان های ریفـرال منطقـه ای 
تفکیـک، مسـیر ارجـاع و مراجعـه 

بیمـاران سرپایی/بسـتری مشـخص 
شـود. توالـی بیمارسـتان های ریفـرال 
)به تفکیک بزرگسـال و اطفال( تعیین 

شـود.
• احتمال مرگ و میر دور از ذهن 

نیست
دکتـر مهـرداد حـق ازلی عضـو کمیته 
علمی کشـوری مقابله با کرونا با اشـاره 
به عالئـم ابتـال بـه سـویه های جدید 
امیکـرون تاکید کـرد: در سـویه جدید 
احتمـال افزایـش مبتالیان، بسـتری و 

مـرگ و میـر دور از ذهن نیسـت؛
بـا اشـاره بـه شناسـایی سـویه جدیـد 
امیکـرون )BA۴ و BA۵( در ایـران، 
گفـت: تعـداد مبتالیـان به بیمـاری رو 
به افزایـش اسـت و علت ایـن افزایش 
آمار این اسـت کـه اکثـر افـراد رعایت 
کنـار  را  بهداشـتی  پروتکل هـای 
گذاشـتند. وی درباره عالئم بیماری در 
مبتالیـان بـه سـویه های جدیـد یعنی 

BA۴ و BA۵، بیـان کـرد: افـراد عالئم 
گوارشـی دارنـد. وی ضمـن اشـاره به 
شـیوع وبا در برخی اسـتان های کشور، 
دربـاره عالئـم افتراقـی وبـا از کرونـا، 
اظهـار کـرد: اسـهال در وبـا شـدیدتر 
اسـت؛ در حالی که طول مدت اسـهال 
در این سـویه امیکرون ۲۴ تا ۴۸ ساعت 
بوده و تعـداد دفعات کمتـری دارد اما در 
وبـا اسـهال بسـیار شـدیدتر و آبکی تر 
اسـت. دبیر بـورد داخلی کمیتـه علمی 
کرونـا دربـاره احتمال آغـاز پیک هفتم 
کرونـا در روزهای آتـی،  تصریـح کرد: 
شرایط فعلی هشـداری برای آغاز پیک 
هفتـم اسـت. البتـه ایـن پیک مشـابه 
شـرایطی کـه بـا پیـک دلتـا داشـتیم 
نخواهد بود؛ زیرا واکسیناسـیون شکل 
گرفتـه اسـت؛ امـا احتمـال افزایـش 
مبتالیـان، بسـتری و مرگ و میـر دور 
از ذهـن نیسـت. وی بـا تاکید بـر لزوم 
اسـتفاده از ماسـک بـرای پیشـگیری 

از ابتـال به بیمـاری، گفـت: اسـتفاده از 
ماسک در تجمعات حائز اهمیت است. 
جامعه عمدتاً دچار عادی انگاری شـده 
اسـت که این موضـوع سـبب افزایش 
تعـداد مبتالیـان می شـود. همچنـان 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بایـد 
یـک اصـل مهـم در جامعه باشـد. وی 
در خاتمـه تاکیـد کـرد: موضـوع مهم 
دیگـر واکسیناسـیون اسـت کـه هنوز 
۲۰ درصد مـردم واکسـن نزده انـد. و از 
طرفی تعداد زیادی از افراد هم واکسـن 
دز سـوم را تزریـق نکرده انـد؛ توصیه و 
تاکید مـا تکمیـل روند واکسیناسـیون 
است. تعداد تزریق واکسن در طول روز 
بسـیار کاهش یافته اسـت؛ زیـرا مردم 
فکـر می کننـد دیگر نیـازی بـه تزریق 
واکسـن نیسـت، امـا بـه شـکل جدی 
بویژه بـا ورود به فصل پاییز و زمسـتان 
نیـاز اسـت کـه سیسـتم ایمنـی افـراد 

تقویت شود.  
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 پریسـا جمدی  میخچه ها و پینه ها نواحی سـخت و دردناک پوسـت هسـتند 
که اغلـب در واکنـش به فشـار یا سـایش روی پاهـا ایجاد می شـوند. آن هـا زمانی 
که پوسـت تالش می کند ناحیه اصلی ناشـی از آسـیب، فشار یا سـایش را حفاظت 
کنـد، رخ می دهند. میخچـه و پینه خطرناک نیسـتد امـا می تواننـد باعث تحریک 
شـوند. ایـن عارضه در بیـن افـرادی که کفش هـای تنگ و نامناسـب می پوشـند، 
پاهای عرق ریـز دارنـد و آنهایی که هـر روز برای مـدت زمان طوالنی می ایسـتند، 
رایج تر اسـت. این عارضه بـر زنان بیشـتر از مردان تأثیـر می گـذارد. در صورتی که 
میخچه یا پینـه خیلی دردناک باشـد، یـا اگر فـرد مبتال بـه دیابت، پوسـت نازک و 

شـکننده، یا مشـکالت گردش خـون دارد، بهتر اسـت با پزشـک مشـورت کند. با 
درمان مناسـب، میخچـه و پینـه می توانند برداشـته شـوند اما ممکن اسـت بدون 

تغییر سـبک زندگی یا تغییـرات در کفـش بازگردند.
• عالئم و نشانه ها

پینه هـا و میخچه هـا می تواننـد باعث شـوند فـرد احسـاس کنـد روی سـنگ راه 
می رود. عالئـم یا نشـانه های زیر ممکن اسـت نشـان دهنـده این باشـند که پینه 
یا میخچـه وجـود دارد: برآمدگی سـخت و بـاال آمده، ناحیـه ضخیم و زبر پوسـت، 
پوسـتی که پوسـته پوسـته و خشـک یا پوسـته پوسـته و مومی شکل اسـت، درد 

یا حساسـیت در زیر پوسـت، افـراد مبتال بـه دیابـت، نوروپاتی محیطـی و بیماری 
شـریانی محیطـی باید بـه طور ویـژه مراقب باشـند.

• پیشگیری
اقدامات زیر ممکن اسـت به کاهـش خطر ابتال بـه پینه و میخچه کمـک کند: هر 
شـب پا را بـا آب و صابون بشـویید. بعد از شسـتن و خشـک شـدن پاهـا، یک کرم 

مرطـوب کننده مخصـوص پا اسـتفاده کنید.
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چین چگونه از مخالفانش 
در آمریکا جاسوسی 

می کند؟

باشگاه فرهنگی، ورزشی ذوب آهن کهید طوالیی در امور ورزش قهرمانی داشته و 
توانسته خود را به قطب بسکتبال کشور بدل کند، حال با نگرانی بزرگی روبرو شده 
که ممکن است تالش چند ساله گاندوها و رسیدن به سکوی نایب قهرمانی لیگ 

برتر ۱۴۰۰ را به باد دهد.
با توجه به ظرفیت باال رشته های توپی به خصوص بسکتبال در استان اصفهان، 
پیشنهاد برای تشکیل تیم دوم و سوم از دیگر باشگاه ها به عنوان نماینده استان 
مطرح بود، اما اکنون با توجه به تمرکز ذوب آهن بر استعدادیابی و فعالیت آکادمی ها، 

گمانه زنی ها برای انحالل برخی تیم های لیگ برتری پررنگ تر شده است.
البته مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه از قطعی نبودن تصمیم گفت و 
تأکید می کند که مسئوالن همچنان در حال بررسی هستند تا کمترین آسیب به 

ورزش اصفهان و ذوب آهن وارد شود.
اما باید در نظر داشت بازیکنان پایه و استعدادهای حاضر در آکادمی به امید بازی 
در لیگ برتر با تیم ذوب آهن پا به رکاب شده و انگیزه گرفته اند. تصمیم منحل 
شدن تیم ها می تواند آتش این نسل را هم سرد کرده و سبب ترمز قطار پرسرعت 

بسکتبال استان شود.
مهرداد صدری، مدیر فنی و سرمربی تیم های پایه ذوب آهن پس از انتشار خبر 
انحالل احتمالی برخی تیم های این باشگاه مانند تیم های بسکتبال، با اشاره به 
تأثیرات این تصمیم بر بسکتبال مجموعه ذوب آهن به ایسنا، گفت: انحالل 
بسکتبال در سال ۹۷-۹۸ ضربه سختی به زیر مجموعه بسکتبال وارد کرد و ثمره 
چندین سال زحمت کادر فنی ذوب آهن از بین رفت، تا جایی که حدود ۹۰ درصد 
بازیکنان به راحتی در تیم های دیگر قرار گرفتند. این در حالی است که ذوب آهن 

زحمت پرورش آنها را کشیده بود.
وی ابراز امیدواری می کند: اکنون هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه و مسئوالن 
کارخانه در تالش هستند که تا حد امکان اتفاق تلخی برای تیم های باشگاه نیفتد و 

مطمئناً همه به دنبال رقم خوردن بهترین شرایط هستند.
صدری تصریح می کند: با توجه به گسترش ویروس کرونا و مشکالتی که همراه 
داشت، سه دوره مسابقات رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان با همت هیئت 
بسکتبال در سال ۱۴۰۰ برگزار شد که با حمایت باشگاه، تیم ذوب آهن در دو رده 
به مقام دوم رسید. البته رده سنی مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور از سوی 

فدراسیون اعالم نشده و این مسابقات برگزار نشد.
وی همچنین خروجی تیم های پایه ذوب آهن را خوب ارزیابی کرده و می گوید: در 
خصوص خروجی تیم های پایه به تیم بزرگساالن آمار خوبی در کارنامه ثبت شده، 
به طوری که برخی بازیکنان تیم جوانان تا زمان شروع مسابقات ذوب آهن در لیگ 
دسته یک و دو کشور به تیم های پادما یدک ایرانیان و گلنور اصفهان به صورت 

کمکی اضافه شده اند.
این مدیر بسکتبالی ذوب آهن از حضور حسین مهدیان و علی گلستانه از تیم های 

نوجوانان و جوانان باشگاه در رده ملی خبر می دهد.
صدری در خصوص برنامه تیم های پایه بسکتبال در سال جاری، توضیح می دهد: 
در صورت صالحدید مدیران و هیئت مدیره باشگاه و مجموعه بسکتبال ذوب آهن 

آماده شرکت در مسابقات لیگ استان و کشور در تمام رده های سنی خواهند بود.
صدری خاطرنشان می کند: ترتیبی اتخاذ شود تا به صورت قانونمند هر سال تعدادی 
از بازیکنان جوانان در کنار تیم بزرگساالن تمرین کرده و انگیزه و دلگرمی بیشتری 

کسب کنند. این گونه می توان اتفاق خوب فوتبال را در بسکتبال نیز رقم زد.

چند روزی از به گوش رسیدن زمزمه هایی مبنی بر انحالل 
تیم های منهای فوتبال باشگاه ذوب آهن می گذرد. خبری 
نگران کننده که واکنش های زیادی از اهالی ورزش 
اصفهان به خصوص عالقه مندان به بسکتبال را در پی 

داشت.

گزارش خبری

پاشنهآشیلگاندوها
درآستانهانحالل

امریکا وبریتانیا درباره رشد فعالیت های 
جاسوسی چین به ویژه جاسوسی سایبری 
درسراسرجهان هشدارمی دهند. مخالفان 
چینی مقیم امریکا یکی از اهداف جاسوسی 
دولت چین به شمار می روند. شیوه های 
جاسوسی دولت چین از مخالفانش درخارج 
ازاین کشورموضوع تحقیق خبرنگاران بی 
بی سی است. دراین گزارش آمده است: 
»آرثر لئو« از مخالفان قدیمی دولت چین 
مقیم ایالت کالیفورنیا امریکاست. دفتر 
تحقیقات فدرال امریکا به او اطالع داد دولت 
چین جاسوس هایی را به منطقه خلیج فارس 
اعزام کرده تا درباره گذرنامه او و دخترش 
اطالعات کسب کنند. دختر او »الیسا لئو« 
اسکی باز المپیکی امریکاست. لئو ادامه 
داد: نمی توانم بگویم شوکه شدم اما به 
خودم گفتم آنها موضوع را جدی گرفته اند.

به تازگی یک نفر با لئو تماس تلفنی گرفت 
و گفت از طرف کمیته المپیک امریکاست و 
درباره سفر دخترش به بازی های المپیک 
زمستانی در پکن، سؤال کرد اینکه آیا 
دخترش به این سفر می آید یا نه. او تالش 
می کرد جزئیات گذرنامه دخترش را دریافت 
کند اما بعداً متوجه شد این فرد هیچ ارتباطی 
با کمیته المپیک امریکا ندارد و دروغ گفته 
بود. لئو ادامه داد: در این مکالمه اطالعاتی 
درباره خودم و دخترم به او ندادم. مقامات 
امریکایی می گویند فکر می کنند این تماس 
از طرف یک امریکایی ۴۹ ساله است که 

مأموریت جاسوسی از مخالفان چینی دارد.
این فرد آنتونی زیبوریس عضو سابق 
پلیس امریکا و کارآگاه خصوصی است. 
وی از طرف دستگاه های جاسوسی چین 
از مخالفان چینی جاسوسی می کند. لئو 
تعریف می کند که چگونه مشخص شد یک 
دوست چینی اش درآمریکا، جاسوس بود. 
این دوست به اودرپیدا کردن خانه مناسب در 
آمریکا کمک کرده بود. لئو گفت: بعد ازیک 
یا دو سال به من اطالع دادند که این فرد 

جاسوس است.
در ماه مارس گذشته وزارت دادگستری 
امریکا، این شهروند امریکایی را به جاسوسی 
به سود دولت چین متهم کرده بود. این 
تنها مورد از جاسوسی این فرد نیست بلکه 
دیگرمخالفان چینی مقیم امریکا هم هستند 
که هدف این نوع فعالیت ها بودند. اما آنتونی 
زیبوریس تنها کسی نیست که برای دولت 
چین جاسوسی می کند. درسال جاری 
میالدی حداقل ۱۲ نفر دیگر در امریکا به 
جاسوسی به سود دولت چین متهم شدند 
که در میان آنها برخی شهروندان امریکایی 
هم دیده می شوند. آن ها متهم هستند که 
علیه مخالفان چینی مقیم امریکا تعقیب، 
آزار و جاسوسی انجام داده اند. قبل از این 
امریکا و بریتانیا درباره افزایش فعالیت های 
جاسوسی چین در سراسر جهان، ابراز نگرانی 

کرده بودند.

کرونادوبارهدهانبازکرد!
صعود آمارها در روزگارسقوط رعایت پروتکل ها

حل مشکل مسکن در گفت و گو با نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

شاهکلیدزمینوتسهیالتقفلمسکنرابازمیکند



 مریم یـادگاری  سـرهنگ پاسـدار کـوروش بیگی 
فرمانـده گـروه مهندسـی رزمـی پدافنـد غیر عامـل ۴۰ 
صاحـب الزمـان )عـج( نیـروی سـپاه پاسـداران انقالب 
اسـالمی مسـتقر در اصفهان به اتفـاق چند نفـر از دیگر 
مسـئولین این نیـرو روز دو شـنبه ۲۰ تیر ماه سـال جاری 
از خط تولیـد ذوب آهن اصفهـان بازدید و در جلسـه ای با 
ایرج رخصتـی مدیـر عامل شـرکت بـه گفتگـو و تبادل 

نظـر پرداختند.
مدیر عامـل ذوب آهـن اصفهـان در این جلسـه، حضور 
نیروهـای فداکار سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی فعال 
در جبهه هـای رزم و جبهه هـای سـازندگی و محرومیت 
زدایی مردم کشـورمان را موجب تقویت روحیه مدیران و 
کارکنان این شرکت دانسـت و گفت: ذوب آهن اصفهان 
به عنوان یک مجموعـه بزرگ ایثارگری با ۲۹۰ شـهید و 
۱۴ هزار ایثارگر، از بدو تأسـیس خدمت به صنعت کشـور 
را در راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی خـود بـا جدیت 

دنبال کرده اسـت.
 رخصتی بـا تشـریح آخریـن شـرایط تولیـدی و از جمله 
تولیـد ۱۱ نوع محصـول جدید در این شـرکت گفـت: در 
ذوب آهـن اصفهـان فرهنگ صنعـت داری بـر فرهنگ 

کارخانـه داری ترجیح داده شـده اسـت.
وی ضمن قدردانی از حماسـه سـازی های سپاه، خدمات 
آنان در دوران دفـاع مقدس و در مناطق محـروم را کاری 
رزمی و جهادی با اجر مضاعف دانسـت و یادآور شـد: اگر 

این خدمـات و فداکاری ها نبـود، امروز شـاهد این امنیت 
و توسعه نبودیم.

سـرهنگ پاسـدار کوروش بیگـی فرمانـده گـروه رزمی 

و پدافنـد غیـر عامـل ۴۰ صاحـب الزمـان )عـج( نیـز، 
دسـتاوردها و پیشـرفت های ذوب آهـن را قابـل تقدیـر 
دانسـت و گفت: از گذشـته تا کنـون کارکنـان ذوب آهن 

در جبهه هـای دفـاع مقـدس و فعالیت های اقتصـادی و 
تولیـدی حضوری فعـال داشـته اند و تالش مسـتمر آنها 

در ایـن جبهـه کاری جهـادی و افتخارآفرین اسـت.

وی ضمـن شـرح تاریخچـه فعالیت هـای واحـد تحـت 
امر خود در نقـاط مختلف مـرزی کشـور از جمله مناطق 
سیسـتان و بلوچسـتان از محرومیـت زدایـی مـردم این 
منطقه سـخن گفت و افـزود: این واحد کـه زیر مجموعه 
نیـروی زمینـی سـپاه اسـت، بعـد از جنـگ در امـر پاک 
سـازی میادین میـن، ۱۵ شـهید تقدیم اسـالم و کشـور 
نمـوده و روح مطهر این شـهدا و دیگر شـهدای انقالب و 
دفاع مقدس اسـت کـه موجب خیـر و برکـت و آرامش و 

امنیـت در جامعه ما شـده اسـت.
وی افزود: این واحد از سـال ۹۰ تا کنـون وظیفه برقراری 
امنیت در مرزهای جنوب شرقی کشـور را بر عهده داشته 
و در ایـن زمینـه سـاخت پاسـگاه های نظامـی، انسـداد 
مرزی و ایجاد خط سـیم خاردار و غیـره را در مرزها انجام 
داده انـد. در کنـار این فعالیت هـا و در راسـتای محرومیت 
زدایـی نیـز اقـدام بـه راه سـازی، خانه سـازی، مدرسـه 
سـازی، ایجاد مراکز بهداشـتی و دیگـر مراکز مـورد نیاز 
مردم محـروم منطقه نموده و زمینه رفع مشـکالت و فقر 

مردم منطقـه را فراهـم نموده اند.
بازدیـد کننـدگان در ادامه از کارگاه خانه سـازی شـرکت 
تارابگیـن ذوب آهـن اصفهان کـه در امر سـاخت و تولید 
محصـوالت متنـوع فعالیت می کنـد بازدیـد نمـوده و با 
توضیحـات جـالل ابوترابـی مدیر عامـل این شـرکت، 
با رونـد جاری و تولیـدات ایـن کارگاه از جملـه دیوارهای 

پیش سـاخته آشـنا شدند.

گونـــاگون
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مدیـر مرکـز ارتباطـات و امور بیـن الملـل شـهرداری از اعـالم فراخوان اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

مسـابقه ویدئویی لیگ شـهرهای تاریخـی خبـر داد و گفت: ایـن رویداد 
بخشـی از برنامه هـای هجدهمیـن کنفرانـس بیـن المللـی اتحادیـه 
شـهرهای تاریخی جهـان به میزبانی شـهر آندونـگ کره جنوبی اسـت.
 محمدعلـی فرجی، بـا اشـاره بـه ۱8 تیرمـاه روز ملـی ادبیات کـودک و 
نوجـوان، به کارگیـری ظرفیـت ایـن قشـر بـرای توسـعه جوامـع را یک 
ضـرورت دانسـت و گفـت: مسـابقه ویدئویـی لیـگ شـهرهای تاریخی 
رویـدادی بـرای معرفـی جاذبه هـای شـهر و روسـتا بـا اسـتفاده از ایـن 

ظرفیـت مهم اسـت.
وی، موضـوع این رویـداد بین المللی را معرفی جاذبه های شـهر و روسـتا 

دانسـت و تصریح کرد: دانش آموزان کاشانی مقطع سـنی ۱۲ تا ۲3 سال 
می توانند با ارسـال ویدئوهـای حداکثـر 3 دقیقـه ای از جاذبه های منطقه 

فرهنگی کاشـان بزرگ در این مسابقه شـرکت کنند.
مدیر مرکز ارتباطـات و امور بیـن الملل شـهرداری، مهلت ارسـال آثار را 
تا ۱۱ شـهریورماه سـال جـاری ذکر و تأکیـد کرد: ایـن آثار بایـد با فرمت 
۱۹۲۰×۱۰8۰ پیکسل در قالب WMV، AVI ،MP4، و MPEG تهیه و به 
 kashanadmin96@ ادمین کانال تلگرام شهرداری کاشـان به آدرس
ارسـال شـود و یا به صورت حضوری به نشـانی خیابان امام خمینی )ره(، 
خانه تاریخـی آل یاسـین، مرکز ارتباطـات و امـور بین الملل شـهرداری 

تحویـل گردد.

مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:

فراخوان مسابقه ویدئویی لیگ شهرهای تاریخی منتشر شد

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران 
گفت: همه اتفاقات در کشور، حتی 
در برجام در گرو مقاومت است دشمن 
هم در حال فشار و محاصره های 
اقتصادی است. سردار سرتیپ پاسدار 
محمود چهارباغی در همایش گرامی 
داشت شهدای محور مقاومت در 
شاهین شهر با تبریک فرا رسیدن 
عیدسعید غدیرخم اظهار داشت: در 
زمانی دشمن به کشور ما در هشت 
سال دفاع مقدس حمله کرد که 
زیرساخت های آن دچار مشکل بود؛ 
زمانی رژیم بعثی با چراغ سبز آمریکا 
به ایران حمله کردند تا اندیمشک 
و ذفول آمدند و سراغ جاده تهران را 
می گرفتند اما وقتی نیروهای مقاومت 
از جمله بسیج مردمی به فرمان امام 
خمینی به صحنه آمدند با عملیات های 
مختلف دشمن را ناکام کردند. وی 
افزود: مقاومت لشکر امام حسین به 
فرماندهی شهید حسین خرازی و 
سایر رزمندگان اصفهانی در عملیات 
فتح المبین غیر قابل توصیف است در 
مجموع باید گفت فداکاری رزمندگان 
اسالم در هشت سال دفاع مقدس 
در عملیات های مختلف غیرقابل 
توصیف بود. مشاور فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
بیان اینکه تنها جنگی که شرق و 
غرب یک طرف و یک کشور یک 
طرف دیگر بود، جنگ ایران و عراق 
بود، ابراز داشت: بعد از اینکه صدام 
توسط آمریکا به درک واصل شد عماًل 
عراق مثل یک استان به ایران متعلق 
شد؛ اتفاقی افتاد که محور مقاومت 
با فرماندهی شهید قاسم سلیمانی 
تقویت و االن این اتفاق باعث شده که 
اسرائیل از ترس هر لحظه حزب اهلل 
شب و روز خواب نداشته باشند. وی 
اضافه کرد: رزمندگان جریان مقاومت 
در جنگی مانند جنگ 33 روزه مقابل 
قوی ترین ارتش جهان به نام اسرائیل 
جنایت کار مقاومت و ایستادگی کردند 

و آن را شکست دادند.
• شهید سلیمانی بزرگ مرد 

محور مقاومت بود
سردار چهارباغی با بیان اینکه توطئه 
آمریکایی و اسرائیلی داعش را به 
وجود آورد و نزدیک ۷۰ درصد سوریه 
را که هم پیمان جمهوری اسالمی 
و پل محور مقاومت بود را گرفتند، 
افزود: این در حالی بود که فرزندی 
از جنس مقاومت و از همرزمان شهید 
خرازی و همت و ... اجازه نداد این 
توطئه به سرانجام برسد، زمانی که 
در سوریه بودم با کمک حاج قاسم 
دو گردان توپخانه راه انداختیم و زیر 
تیر رأس اسرائیل بزرگ عملیات 
توپخانه را انجام دادیم. وی ادامه 
داد: حاج قاسم محاصره حرم حضرت 
زینب و فرودگاه دمشق را در اولین 
گام باز کرد؛ شهید سلیمانی بزرگ 
مرد محور مقاومت بود و در مرحله 
اول قلب داعش را نابود کرد. مشاور 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با بیان اینکه فرماندهان 
ارشد ارتش روسیه که با ما در سوریه 
همکاری می کردند از توانمندی های 
ایران متعجب شده بودند، افزود: حاج 
قاسم با افتخار و با مدیریتی که داعش 
نسخه داعش و حامیان او را در عراق و 

سوریه را پیچید و نابود کرد.
وی گفت: بعد از گذشت ۱۰ سال که 
تمام کشورهای عربی و غربی متحد 
شده بودند که بشار اسد برود امروز 
شاهدیم که با قدرت بیشتری در حال 

فعالیت است.

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

 همه اتفاقات کشور
در گرو مقاومت است

مشاور فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی:

عکس خبر

جلسه شورای سازمان عمران شهرداری 
اصفهان برگزار شد.

رسول شجاعی / خبرگزاری ایمنا 

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان در بازدید گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان )عج(:

ذوب آهن فرهنگ صنعت داری را برکارخانه داری ترجیح داده است

سرپرسـت اداره کل تأمین اجتماعی اسـتان اصفهان گفت: میانگین پوشـش بیمه ای در کشـور 
حـدود ۵۲ درصـد اسـت امـا میانگیـن پوشـش بیمـه ای در اسـتان اصفهان بـا توجه بـه قدمت 

صنعتـی بـودن و فرهنگ بـاالی بیمه ای حـدود ۶۷ درصد اسـت.
مرتضی حاجـی کاظمی بمناسـبت هفتـه تأمیـن اجتماعـی در جمع خبرنـگاران اظهار داشـت: 

پوشـش بیمـه ای در اسـتان اصفهان حـدود ۱۵ درصـد باالتر از میانگین کشـوری اسـت.
وی ادامـه داد: حدود 3۶۰ هزار نفر مسـتمری بگیر در اسـتان اصفهـان وجود دارد که بـا خانواده 

و افـراد تحـت تکفل نزدیـک ۶۵۰ هـزار نفر می شـوند که سـال ها بیمه پـرداز بودنـد و در زمان 
حاضـر مسـتمری بگیـر هسـتند کـه بازنشسـتگان، از کارافتـادگان و بازمانـدگان آنهـا را در بر 

می گیرنـد.
سرپرسـت اداره کل تأمین اجتماعی اسـتان اصفهان اظهار داشـت: ۴۴ شـعبه، ۲ شـعبه اقماری 

و حـدود ۱۶ کارگزاری رسـمی در اسـتان به شـهروندان خدمات رسـانی می کنند.
وی با بیان اینکه سـال گذشـته" طـرح 3۰۷۰ " اجرا شـد اضافه کرد: هـدف از اجـرای این طرح 
این بـود کـه 3۰ مـورد از خدمات پر تـردد سـازمان بصـورت غیـر حضـوری ارائه شـود و پیش 

بینی شـده بود کـه از حـدود ۷۰ میلیـون مراجعه حضـوری بکاهد.
حاجی کاظمی خاطرنشـان کـرد: در زمان حاضـر بیش از ۹۹ درصد نسـخ بصـورت الکترونیکی 
صادر می شـود و پرونده الکترونیـک درآمد که جـزو آرزوهای دیرینـه بود در حال تحقق اسـت.

وی با اشـاره به بیمه دانشـجویی و بیمـه فراگیـر خانواده افـزود: این امـکان برای دانشـجویان 
و جوانانـی که اکنون مشـغول بـه کار نبوده و خواسـتار ایجـاد سـوابق بیمه ای هسـتند، در قالب 
این ۲ طـرح فراهم شـده و بـا اجرای ایـن طرح افـراد تحت پوشـش والدیـن خود خواهـد ماند، 
تعهـدات ایـن بیمـه بـا نـرخ ۱۲، ۱۴ و ۱8 درصـد اسـت کـه افـراد می تواننـد بـه دلخـواه خود 
بهره مند شـوند و زنـان خانـه دار نیـز می توانند بـا اسـتفاده از این طـرح بـرای خود سـابقه بیمه 

ایجـاد کنند.
سرپرسـت اداره کل تأمیـن اجتماعی اسـتان اصفهـان ادامـه داد: در گذشـته بیمه پـرداز تأمین 
اجتماعی حـدود ۲۵ نفر بـوده و مسـتمری بگیر یک نفـر بوده اسـت )ضریب دریافت و پوشـش 
منابـع ۲۵ بـه یـک بـوده( و یکـی از اشـکاالت امـروز جمعیـت کـه موجب شـده که در اسـتان 

اصفهان حـدود 3.3 دهـم بیمه پـرداز داریـم و یک نفـر مسـتمری بگیر وجـود دارد.
وی افـزود: ایـن موضـوع بعنـوان یکـی از مشـکالت و چالش های بـزرگ سـازمان مشـابه ما 
محسـوب می شـود اما این مسـاله برای تأمین اجتماعی خیلـی زودتر ُرخ داده اسـت و دسـتکم 

باید ۱۰ سـال آینـده به ایـن نقطه می رسـیدیم کـه در زمـان حاضـر به ایـن مرحله رسـیدیم.
حاجـی کاظمی گفـت: یک چالش بـزرگ تأمیـن منابع یک صندوق بین نسـلی اسـت کـه قرار 
اسـت حق بیمه ای که دریافـت می کنـد را به مسـتمری بگیری بدهد که سـال های گذشـته در 

صندوق شـراکت داشـته و در زمان حاضر آماده منتفع شـدن از مسـتمری است.
وی اضافـه کرد: با توجه به قدمت بیمارسـتان شـریعتی و مشـکالت این محل بـرای جلوگیری 
از هر گونـه اتفـاق ناگـوار در سـال های آینـده، بیمارسـتان جدیـدی با نـام " میـالد "جایگزین 

آن خواهد شـد.
سرپرسـت اداره کل تأمیـن اجتماعی اسـتان اصفهان گفت: اقدامـات الزم برای خریـد 3۲ هزار 
متـر زمیـن ایـن بیمارسـتان از سـال ۹3 انجـام شـده و تأمیـن اعتبـار این طـرح انجام شـده و 

امیدواریـم کـه بتوانیـم در سـالجاری عملیـات اجرایی این طـرح را شـروع کنیم.
وی افـزود: یکی از تعهـدات بیمـه تأمیـن اجتماعـی درمان مسـتقیم اسـت که ایـن خدمت در 

مراکـز ملکـی ارائه می شـود.
حاجـی کاظمی تصریح کـرد: بازنشسـتگی های پیش از موعد در سـال های گذشـته با مصوبات 

مجلس هزینه هـای را به سـازمان تأمین اجتماعـی تحمیل کرد.
به گفتـه وی، در زمانی بـرای نوسـازی صنایع، با ۲۵ سـال سـابقه نیروهـای خود را بازنشسـته 
کردنـد و یک نفـر جایگزیـن آن اسـتخدام کردند کـه این مسـاله با پنج سـال زودتر بازنشسـته 

شـود که بار زیـادی را بـه سـازمان وارد کرد.
سرپرسـت اداره کل تأمین اجتماعی اسـتان اصفهان بـا بیان اینکـه در زمان حاضـر بیش از ۵۰ 
درصد بازنشسـتگان پیش از موعدی هسـتند خاطرنشـان کرد: بعضی از مشاغل سـخت و زیان 
آور بر اسـاس قانون بایـد پس از ۲ سـال مرتفع شـوند اما هنوز پس از گذشـت ۱۰ سـال در حال 
انجام اسـت و جایی بـرای توقف وجـود ندارد و افـراد بـه راحتی با ۲۰ سـال فعالیت در مشـاغل 

سـخت و زیان آور و با 3۰ سال سـابقه و ۱۰ سـال ارفاق بازنشسـته می شوند.

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان:

میانگین پوشش بیمه ای در استان اصفهان ۶۷ درصد است

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
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