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نخستین پروانه الکترونیکی ساختمان در اصفهان صادر شد؛

بله مجازی به ساخت و ساز واقعی

Elon Musk Decoded: 

6 Secrets of the 
Richest man’s 

Success
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خبر داد:

برداشتن کاشی های معیوب گنبد مسجد امام اصفهان
2

 افزایـش ناهمگونی سـاختار شـهری بـا نیازهای  
جمعیت، به بسـتری برای بروز معضالت فرهنگی 
و اجتماعـی وگاه الینحـل تبدیل شـده اسـت، به 
گونه ای کـه دامنه تغییـرات اجتماعـی، اقتصادی، 
فرهنگـی و ... بـه حوزه های سیاسـی نیز کشـیده 
شـده اسـت. در فقدان نظام مدیریت، برنامه ریزی 
و نظـارت مـردم محـور، در یـک رویکـرد متمرکز 
و یـک طرفـه، طبعاً نظـام برنامـه ریـزی و نظارت 
نیز تحـت تأثیـر قـرار گرفتـه، مدیریت شـهری را 
نیز با مشـکالتی مواجـه می نماید و امـکان اجرای 

مدیریـت واحـد محلـی، منطقـه ای و مشـارکتی 
را نیـز ناممکـن می سـازد؛ در نتیجـه، برنامه هـا و 
توسـعه شـهری دارای هویـت و متکـی بـه مردم، 
محقـق نشـده و برخـوردار از مشـروعیت و قدرت 
عملـی نخواهـد بـود. بـه عبـارت دیگـر، سـاختار 
مدیریـت شـهر در امتداد سـاختار مدیریت کشـور 
اسـت و تناسـب ماهیتی بین ایـن دو، الزم و ملزوم 
یکدیگرنـد. شـهر بـه عنـوان بخشـی از حاکمیت 
ملی، ماهیتی کلـی دارد که دارای اجـزای متنوعی 
می باشـد. بـه اقتضـای ایـن خصوصیـات، شـهر 

نیازمنـد مدیریـت کالن در سـطوح محلـی و ملی 
نیز خواهـد بود، تـا توازن توسـعه شـهر و تناسـب 
آن با سـاختار کلی کشـور حفظ گردد. از این منظر، 
دولت از طریق مقـررات، هدایت گر سیاسـت های 
کالن و شـهرداری به عنوان مسـئول برنامه ریزی 
همه جانبه برای کل سیسـتم شـهر و ناظـر اجرای 
برنامه هـای محـالت و مناطـق، حافظ سـاختار و 

قواعـد شـهری می باشـند.
 کارشناس ارشد توسعه
و عمران شهری

شیرین صدر
سرمقالـــه
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رابطه دولت ها و شهرها عامل توسعه یا توقف
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مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 تمام دستگاه های اجرایی
در قبال مدیریت بحران وظیفه دارند

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان اعالم کرد:

آغاز عملیات اجرایی توسعه خط یک مترو 
به سمت شاهین شهر 

دردسرهای سوالنا برای اتریوم؛

 توکـــن ها
علیــه هـم

6

٣

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

انتخاب هیئت رئیسه مجمع نمایندگان 
اصفهان برای سال سوم فعالیت

چهره روز

واکنش یک روحانی به ممنوعیت برگزاری مراسم ترحیم 
برای افرادی که خودکشی کرده اند:

چنین حکمی ممنوعیت نه با عقل نه 
با حکم دینی و نه با اخالق ایرانی

2

یک کارشناس مذهبی گفت: درست است که خودکشی حرام 
و گناه کبیره است و کسی که خودکشی می کند حساب و کتاب 
سختی خواهد داشت، اما ممنوعیت برگزاری مجلس ترحیم 
برای چنین فردی نه با عقل نه با حکم دینی و نه با اخالق ایرانی 

می سازد.

صفهان
منبع: اخبار ا

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ذوب آهن 
اصفهان شنبه ۲۵ تیرماه، با حضور بیش از ۷۳ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان 
سهام شرکت، اعضای هیات مدیره، نماینده موسسه حسابرسی و نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار تهران و تعدادی از دیگر مسئولین این شرکت، در سالن تشریفات روابط 

عمومی برگزار شد.
مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ارائه گزارش به هیات مدیره 
گفت: این شرکت به عنوان تولیدکننده مقاطع ساختمانی مطابق با آخرین استانداردهای 
روز دنیا، این مقاطع کیفی را برای استفاده در زیرساخت های کشور در بخش های 

گوناگون تولید می کند.
• ذوب آهن اصفهان، دارنده رتبه سوم تولید فوالد خام

وی افزود: این شرکت با تولید ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تن فوالد خام در سال ۱۴۰۰ در 
مقایسه با سایر رقبا از منظر تولید فوالد خام، رتبه سوم را در کشور دارد و در سال های ۹۹ 
و ۱۴۰۰ رشد همه شرکت ها به جزء ذوب آهن منفی بوده است و این شرکت مادر صنعتی 

رشد ۵ درصدی تولید فوالد خام را به همت تالشگران ثبت نمود.
• تیرآهن سهم ۶۴ درصدی در سبد تولید ذوب آهن دارد

 این مقام مسئول بیان کرد: در سبد تولید محصوالت ذوب آهن، تیرآهن سهم تولید ۶۴ 
درصدی دارد و در بخش صادرات نیز ۵۶ درصد از سهم صادرات شرکت را از آن خود 
نموده است لذا تولید و توسعه انواع تیرآهن ها در سایزهای مختلف در دستور کار قرار دارد.

• ذوب آهن روی ریل پیشتازی تولید
مهندس رخصتی گفت: طی سه سال اخیر از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰، تولید تمامی 
محصوالت در شرکت ازجمله کک به عنوان یک محصول میانی تا شمش و محصوالت 

نوردی رو به افزایش بوده است.
• ساخت یک میلیون واحد مسکونی فرصت مغتنمی برای تولیدکننده 

مقاطع ساختمانی استاندارد
وی فرصت های پیش روی شرکت را نیز چنین برشمرد: آغاز نهضت ملی مسکن توسط 
دولت خدمتگزار و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برای ذوب آهن اصفهان 
که تولیدکننده مقاطع ساختمانی است یک نقطه قوت بسیار مهم به شمار می رود، امکان 
تأمین نسبی بخشی از مواد اولیه و انرژی در داخل کشور، توسعه تکنولوژی در صنعت 

فوالد و امکان کاهش هزینه های تولید، هدف گذاری دولت در توسعه شبکه حمل ونقل 
ریلی کشور، تغییر الگوی مصرف از ورق به مقاطع سنگین و انتقال نماد از فرا بورس به 

بورس و استفاده از معافیت های مالیاتی و ابزارهای تأمین مالی.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه به تشریح نقاط قوت شرکت نیز به شرح ذیل 
پرداخت: اعتبار و برند شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، وجود زنجیره کامل تولید 
فوالد، تولید فوالد خام تمیز، توانمندی در تولید محصوالت متنوع باکیفیت باال، وجود 
زیرساخت های الزم برای توسعه و سرمایه گذاری، تأمین بخشی از منابع انرژی موردنیاز 
)برق و گاز سوختنی( در داخل شرکت، بهره گیری از کمیته های تخصصی و اتاق های 

فکر جهت رصد مستمر فضای کسب وکار و ارائه سیاست های راهبردی.

وی در خصوص محدودیت های موجود نیز گفت: نامتوازن بودن خط تولید در کک 
سازی و فوالدسازی ازجمله محدودیت ها است. قابلیت تولید ۳ میلیون و ششصد هزار 
تن چدن در باالدست خط وجود دارد و درنوردها نیز قابلیت تولید مقاطع وجود دارد در میانه 
فوالدسازی وجود دارد که قابلیت جذب این میزان از چدن را ندارد که با تأکید هلدینگ 
صدرتامین و برنامه های مصوب شده به سمت جذب حداکثری چدن در کوتاه مدت و 

تبدیل آن به فوالد که ارزش افزوده باالیی دارد، حرکت می کنیم.
• سه هاب ویژه برای تأمین پایدار مواد اولیه

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص تأمین مواد اولیه نیز گفت: در سه محدوده 
کشور سه هاب تعریف شده است که در یک بخش آن مجوز تأسیس گندله سازی و 

فرآوری سنگ آهن گرفته شده است و در بخش دیگر در کردستان تفاهم نامه آن منعقد 
شد و در شرق اصفهان نیز در مرحله مذاکره هستیم و انشاا.. به زودی خبرهای خوشی در 

این زمینه منتشر می کنیم.
وی اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولیدکننده فوالد در ایران از نسل 
اول که بنیان این کارخانه را نهادند تاکنون به همت نیروی انسانی مجرب، کارنامه 
درخشانی از خودش در بخش مختلف و در جای جای ایران اسالمی به یادگار گذاشته 
است. برنامه ریزی برای بهره گیری از تجربیات پیشگامان و همچنین دانش کارکنان در 

بخش های مختلف شرکت در دستور کار قرار دارد.
 مهندس رخصتی رکوردهای شرکت در سال ۱۴۰۰ را نیز چنین عنوان کرد: دستیابی 
به رکورد تولید ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار تن چدن مذاب و یک میلیون و ۲۲۳ هزار تن کک 
خشک، طراحی و تولید ریل مترو و قطار پرسرعت، توافق با استانداری کردستان برای 
بهره برداری از معادن سنگ آهن، اخذ مجوز فرآوری سنگ آهن و تولید گندله در خراسان 
جنوبی و خراسان رضوی، تکمیل زنجیره تولید ریل ملی با انعقاد قرارداد سوزن ریل با 
استفاده از توان شرکت های دانش بنیان، طراحی و تولید محصوالت جدید باارزش  افزوده 
باال مانند: میلگرد ساده قطر ۳۰ و ۵۰ مارک ۷۰Cr۲، تیرآهن IPE۳۰ و شمش فوالدی با 
مارک های مختلف و کسب رکورد ۱۲ ساله تولید قطعات در کارگاه های ساخت با ساخت 

و تحویل حدود ۴۰۵۰۰۰ قطعه.
بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صورت های مالی تلفیقی گروه و 
شرکت ذوب آهن اصفهان شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ 
و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی 

منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
همچنین مقرر گردید از محل سود خالص سال ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۶۰ ریال به عنوان 

سود سهام تقسیم و طبق برنامه زمان بندی شده در وجه سهامداران پرداخت گردد.
بر اساس این مصوبات، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به به عنوان حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی علی البدل، برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ضمن اینکه 
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج اطالعیه و آگهی های شرکت برای مدت یک سال، 

تعیین گردید. 

تولید محصوالت باارزش  افزوده باال، استراتژی اصلی ذوب آهن
در مجمع عمومی ذوب آهن اصفهان مطرح شد:



در شـــهر
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ISFAHAN
N E W S

مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه اصفهان گفت: این مرکز با بیش از 
۱۰ دانشگاه از کشور عراق همکاری های 
بسیار خوب علمی و پژوهشی دارد و مشکلی 

در زمینه مراودات با آنها نداریم.
آرش شاهین افزود: بیش از ۵۰۰ دانشجو 
عراقی در زمان حاضر در رشته های مختلف 
اصفهان تحصیل  دانشگاه  در  تحصیلی 
می کنند. وی درباره مسائل مربوط به فهرست 
دانشگاه های ایرانی مورد تأیید عراق در سال 
۲۰۲۲ میالدی، اظهار داشت: وزارت علوم این 
کشور استانداردهایی برای تأیید دانشگاه ها بر 
اساس چند نظام رتبه بندی بین المللی دارد به 
همین برخی از دانشگاه ها که در تعدادی از این 
نظام های رتبه بندی قرار نداشتند از طرف آنها 

حذف شدند.
شاهین با اشاره به اینکه هیچ دانشگاهی در 
همه نظام های رتبه بندی دنیا حضور ندارد، 
اضافه کرد: در واقع تغییر ساختاری در عراق 
در این زمینه اتفاق افتاده است اما وزارت علوم 
کشورمان به رایزنی برای حل این مساله 
و اصالح آن پرداخته است و به زودی رفع 

می شود.
وی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان حدود 
یکهزار و ۲۰۰ دانشجوی خارجی دارد، 
خاطرنشان کرد: حدود ۶۰۰ نفر آنها نیز از 
افغانستان و سایر آنها از کشورهای دیگر 
هستند. مدیر دفتر همکاری های علمی و 
بین المللی دانشگاه اصفهان گفت: این دانشگاه 
در صدد تنوع بخشی به دانشجویان خارجی 
از کشورهای مختلف بوده و همکاری هایی 
را با برخی از دانشگاه ها در چند ماه اخیر آغاز 

کرده است.
وی به انعقاد تفاهم نامه همکاری یا برقراری 
ارتباطات علمی و پژوهشی با دانشگاه هایی از 
اسپانیا، رومانی، صربستان و بالروس اشاره کرد 
و افزود: برنامه ها و سمینارهای مشترک زیادی 
نیز بین دانشگاه اصفهان و دانشگاه ها و مراکز 

علمی و پژوهشی خارجی برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، هاشم داداش پور معاون وزیر 
علوم و رییس سازمان امور دانشجویان در 
مصاحبه ای اعالم کرد که وزارت آموزش 
عالی عراق در سال ۲۰۲۲ دانشگاه های جهان 
را بر اساس نظام رتبه بندی QS، شانگهای 
و تایمز ارزشیابی کرده است که در آن ۳۳ 
دانشگاه ایران برای تحصیل دانشجویان 
عراقی معتبر شناخته شده اند.  بیش از ۵۶ 
هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه های ایران 
تحصیل می کنند که سهم دانشگاه های آزاد و 
دانشگاه های غیرانتفاعی از این میزان، بیش از 
۷۴ درصد است و ۲۶ درصد دانشجویان عراقی 
هم در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم 

و وزارت بهداشت تحصیل می کنند.
دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه جامع و مادر 
استان اصفهان دارای حدود ۱۷ هزار دانشجو و 
۷۰۰ عضو هیات علمی و یکی از دانشگاه های 
برتر کشور است؛ این دانشگاه به عنوان یکی از 
دانشگاه های منتخب ایران در طرح تبدیل 
به یکی از پنج دانشگاه برتر کشور در تراز 

بین المللی انتخاب شده است.

همکاری علمی و پژوهشی 
دانشگاه اصفهان با 
دانشگاه های عراقی

مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی 
دانشگاه اصفهان

مسابقات بسکتبال پانزدهمین الپییاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاه های 
سراسر کشور که در شهر تبریز آغاز شده بود، با قهرمانی سروقامتان دانشگاه 

اصفهان به پایان رسید.
در آخرین روز این رقابت ها دو دیدار برگزار شد که در دیدار رده بندی تیم های 
دانشگاه بوعلی سینا همدان و الزهرا )س( به مصاف یکدیگر رفتند و تیم بوعلی 
سینا همدان ۶۹ بر ۵۳ دانشگاه الزهرا )س( را شکست داد و عنوان سومی را از 

آن خود کرد.
در مسابقه فینال نیز تیم های بسکتبال دختران دانشگاه اصفهان و پیام نور 

آذربایجان شرقی برای کسب عنوان قهرمانی مقابل یکدیگر صف آرایی کردند و 
دانشگاه اصفهان با شکست ۸۲ بر ۵۸ حریف عنوان قهرمانی مسابقات پانزدهمین 

المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه های کل کشور در سال ۱۴۰۱ را به دست آورد.
رتبه بندی چهار تیم بسکتبال دختران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور 
به قرار زیر است: ۱. دانشگاه اصفهان رتبه اول ۲. دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی 
رتبه دوم ۳. دانشگاه بوعلی همدان رتبه سوم ۴.    دانشگاه الزهرا )س( رتبه چهارم

اسامی بازیکنان تیم بسکتبال هم عبارت است از: راحله جبارزارع، فاطمه وجدی، 
مهدیه سپه وند، عاطفه محمدی راد ، بهار اکبری، لوسین هوسپیان ، صبا نصر 

اصفهانی، مرضیه دیانتی، نگار کریمی، زهرا کریمی، فاطمه قادری ، فاطمه زهرا 
خانی سر مربی گری تیم به عهده سعیده نجاتی بوده با سرپرستی مریم بنوان.

گفتنی است یونس حسن زاده سرپرست این رقابت ها بود و حسن منصوری، سعید 
روشن بختی، امین برق لشکری و غالمرضا علیزاده  ناظران فنی مسابقات بودند.

رییس دانشگاه اصفهان این موفقیت بزرگ را به تیم بسکتبال دختران دانشگاه 
اصفهان تبریک و برای همه تیم های ورزشی که در این دوره از مسابقات برای 
دانشگاه اصفهان افتخارو یربلندی به ارمغان آوردند آرزوی موفقیت و سرافرازی 

نمود

رقابت های بسکتبال دختران دانشگاه های کشور برگزار شد:
تیم بسکتبال دختران دانشگاه اصفهان فاتح ایران

یک کارشـناس مذهبی گفت: درسـت است که خودکشـی حرام و گناه 
کبیره اسـت و کسـی کـه خودکشـی می کند حسـاب و کتاب سـختی 
خواهد داشـت، امـا ممنوعیـت برگـزاری مجلـس ترحیم بـرای چنین 
فردی نه بـا عقل نـه با حکـم دینـی و نه بـا اخـالق ایرانی می سـازد.

به گـزارش ایمنا، حجت االسـالم علـی سـرلک، اظهار کـرد: »اگر این 
مسـئله واقعًا در خوانسـار رخ داده باید بگوییم کـه جاهالنه ترین حرف 
ممکن اسـت، درسـت اسـت که خودکشـی حرام و گناه کبیره اسـت و 
کسـی که خودکشـی می کنـد قاعدتًا حسـاب و کتـاب سـختی خواهد 
داشـت، اما ممنوعیت برگـزاری مجلس ترحیـم برای چنیـن فردی نه 

با عقـل می سـازد نه بـا حکم دینـی و نه بـا اخـالق ایرانی.«
وی ادامـه داد: »خانـواده کسـانی که خودکشـی کرده انـد در رنـج 
مضاعـف هسـتند، چنیـن اقداماتـی بیشـتر تنبیـه خانـواده و افزایـش 

ناراحتـی و غصـه آن هـا اسـت. ایـن تصمیـم شـبیه بنزیـن ریختن بر 
روی آتش اسـت، چنیـن تصمیم هایـی به دلیـل ناآگاهـی از روال دین 
اسـت، این اقدامـات از منـش روا داری و تسـلیت گفتن بـه بازمانده ها 
به دور اسـت. به همیـن خاطـر امیـدوارم چنیـن تصمیمی به سـرعت 

لغو شـود.«
حجت االسـالم سـرلک تصریح کرد: »الحمداهلل در کشـور، در اسـتان 
اصفهـان و به خصوص در شـهر عالِم خیـز خوانسـار که پـر از معنویت 
و هیئت هـای مذهبـی اسـت، مگر پدیـده خودکشـی چقـدر رواج دارد 
که چنیـن تصمیـم اشـتباهی را گرفته اند، بـا چنین تصمیمی بـه دنبال 
اثبـات چه چیزی هسـتند، خودکشـی حتمـًا گناه کبیره اسـت و کسـی 
کـه ایـن کار را انجام دهـد اشـتباه کرده، امـا ما کـه خبر نداریم، شـاید 
آن فرد بـه خاطر خوبی هـای دیگر مـورد بخشـش قرار بگیـرد، ضمن 

اینکه ما بـه عنوان کسـانی که در قبـال مصیبـت زدگان وظایفی داریم 
بایـد آن هـا را آرام کنیم نـه این کـه نمک به زخم شـان بپاشـیم.«

وی اظهـار کـرد: »امیدوارم هرکسـی کـه این تصمیـم غلـط را گرفته 
به سـرعت اصـالح کنـد و بیشـتر از این بـا مفاهیـم دینـی و اجتماعی 

برخورد سـبک سـرانه و هیجانـی نکنند.«
در روزهای گذشـته خبر ممنوعیت برگزاری مراسـم ترحیم در بهشـت 
فاطمیه )س( خوانسـار بـرای افرادی که خودکشـی کرده اند رسـانه ای 
شـد. مهدی احمدی، شـهردار خوانسـار در بخشـی از نامه به مسـئول 
خدمـات شـهری ایـن شهرسـتان نوشـته اسـت: »از تاریـخ پانزدهـم 
تیرمـاه ۱۴۰۱ برگـزاری هرگونـه مراسـم ترحیـم در بهشـت فاطمیـه 
)س( بـرای متوفیانی که بـه دلیل خودکشـی فـوت نموده انـد، ممنوع 

اسـت.«

واکنش یک روحانی به ممنوعیت برگزاری مراسم ترحیم برای افرادی که خودکشی کرده اند:

چنین حکمی ممنوعیت نه با عقل نه با حکم دینی و نه با اخالق ایرانی

سـیدمجید میرپویا در جشـن ملی ارتباطـات و روابط عمومی اظهـار کرد: 
امـروزه ارتباطـات نقـش مهمـی در پیشـرفت جامعـه ایفا می کنـد ضمن 
اینکه روابـط عمومی حلقـه ارتباطی مردم با سـازمان ها اسـت. هر چه این 
حلقه گسـترده تر باشـد نقش مهمی در ارتقـای اطالع رسـانی جامعه دارد.

وی ادامه داد: از سـال ۹۴ نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در اسـتان 
اصفهان تشـکیل شـد که مهمترین دسـتاوردهای این انجمن در اسـتان، 
ایحاد همدلـی و هم گرایـی بین تشـکل های روابـط عمومی اسـتان بود. 
حدود ۱۰ همایشـی ملی و ۱۰ همایش اسـتانی از سـال ۹۴ تا ۹۸ در استان 
توسـط این انجمن برگزار شـد همچنین در دوران کرونا ۶۰ وبینار آموزشی 
توسـط انجمن روابط عمومی در اسـتان اصفهان برگزار شـد و در کنار این 
موارد ایـن انجمن دسـتاوردهای بزرگـی برای ارتقـای روابـط عمومی ها 

اداره های دولتی و خصوصی در اسـتان اصفهان داشـته اسـت.
عبـاس زمانی، مدیـر گـروه ارتباطـات دانشـگاه دانـش پژوهـان در ادامه 
این مراسـم اظهار کـرد: در گذشـته دانشـجویان و عالقه مندان بـه ادامه 
تحصیـل در مقطـع تحصیـالت تکمیلـی رشـته علـوم ارتباطـات مجبور 
بودند بـه اسـتان های دیگر بـه غیر از اسـتان اصفهـان تحصیـل کنند که 
خوشـبختانه در سـاله ۹۸ رشـته علوم ارتباطـات اجتماعی در مقطع ارشـد 

توسـط دانشـگاه دانش پژوهان پیـش رو آورده شـد.
وی افـزود: در کشـور ۱۲ دانشـگاه دولتـی، پیـام نور، غیـر انتفاعـی و ۱۴ 
دانشـگاه آزاد اسـالمی رشـته علـوم ارتباطـات را دارد که اسـتان اصفهان 
در سـه سـال اخیر توانسـت این رشـته را با مجـوز وزارت علـوم راه اندازی 
کنـد. همچنین رشـته مدیریـت رسـانه بـا تالش هـای صـورت گرفته از 
سـوی مسـئولین اسـتان در مقطع کارشناسـی ارشـد بـرای اولین بـار در 
اسـتان اصفهان و جنـوب کشـور راه اندازی شـد کـه امسـال اولین جذب 
دانشـجویان این رشـته صـورت می گیـرد. ذکر ایـن نکته ضروری اسـت 

که در کشـور فقـط ۱۲ دانشـگاه رشـته مدیریـت رسـانه را دارند.
نایب رئیـس دپارتمـان ارتباطات و اطالعـات اصفهان با تشـریح چرایی 
خروجـی ضعیف برخـی روابـط عمومی هـای دسـتگاه ها، تصریـح کرد: 
روابـط عمومی در تئوری هـای جدید علـوم ارتباطات نقـش پررنگ دارد 
امـا در مکتب کالسـیک روابـط عمومـی جایگاهی نـدارد کـه در مکتب 
انسـانی این مرز بـرای روابـط عمومی مشـخص و جایـگاه بهتـری پیدا 

. د کر
وی ادامه داد: در اواخر قرن بیسـتم شـاهد روی کارآمـدن مکتب نمادین 
تفسـیری هسـتیم در این مکتب بـرای سـازمان ها مسـئولیت اجتماعی 
مشـخص شـده اسـت که عهده اصلی آن را روابـط عمومی هـا می دانند. 
مکتـب بعدی، مکتب پسـت مـدرن اسـت، این مکتـب سـاختار و قواعد 
پذیرفته شـده در سـازمان ها را بـه چالش می کشـد کـه در اینجـا روابط 

عمومـی سـاختار جدید متناسـب با ایـن سـبک را باید تبییـن کنند.
زمانـی تاکید کرد: هـر مدیری بر اسـاس نـگاه و مکتبی که در ذهـن دارد، 
به واحـد روابط عمومـی خود اهمیـت می دهد، پـس می توان گفـت مدیر 

یک مجموعه باعـث تعالی یا سـقوط یـک روابط عمومی می شـود.

رئیس شـورای نمایندگـی انجمن روابـط عمومی 
ایـران در اصفهـان گفـت: سـال ۹۴ نمایندگـی 
انجمـن روابـط عمومی ایـران در اسـتان اصفهان 
تشـکیل شـد کـه از مهمتریـن دسـتاوردهای 
ایـن انجمـن ایجـاد همدلـی و هم گرایـی بیـن 

تشـکل های روابـط عمومـی اسـتان بـود.

توسعه رشته علوم ارتباطات 
 و مدیریت رسانه در

استان اصفهان

 رئیس انجمن روابط عمومی ایران
در اصفهان تاکید کرد:

 گفت و گو 

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
اصفهان گفـت: کاشـی های معیوب 
و مشـکل داری کـه باعـث ایجـاد 
ناهمـواری در سـطح گنبـد مسـجد 
امام )ره( شـده اسـت، برداشـته شده 
و کاشـی های جدید نصب می شـود.

در چنـد روز اخیـر تصاویـری از گنبد 
مسـجد تاریخـی امـام )ره( اصفهان 
در شـبکه های اجتماعی منتشرشـده 
کـه واکنش هایـی دربـاره مرمـت 
ایـن گنبـد و وجـود برخـی عیـوب و 
ناهمواری هـا در آن به همراه داشـته 

اسـت.
علیرضـا ایـزدی درباره ایـن موضوع 
اظهار داشـت: پس از برداشـته شدن 
گنبـد  داربسـت های  از  قسـمتی 
مسـجد امـام، معایـب و مشـکالتی 
ازنظـر ناهمـواری در بخش هایـی 
از آن به ویـژه در ترک هـای ۱۵ و 
۱۶ مشـاهده شـد کـه بـه مـردم و 
عالقه منـدان بـه میـراث فرهنگـی 
قـول می دهیم این مسـائل بـا دقت، 
کار تخصصـی و دلسـوزانه برطـرف 

شـود.
وی بابیـان اینکه بحـث مرمت گنبد 
مسـجد تاریخـی امـام اصفهـان از 
حـدود ۱۳ سـال گذشـته مطرح شـد 
که طبیعـی بـود، افـزود: باید بـه این 
نکتـه توجـه داشـت کـه یـک بنای 
تاریخی همـواره به مرمت نیـاز دارد.

وی بابیـان اینکـه رفتـار بناهـای 
خشـتی و آجـری نسـبت بـه بناهای 
سـنگی حسـاس تر اسـت، افـزود: 
گنبـد مسـجدهایی ماننـد امـام یـا 
شـیخ لطف اهلل اصفهان از این قاعده 
مسـتثنی نیسـت و بایـد شـرایط آن 
ازنظـر علمـی و تخصصـی به طـور 

کامـل بررسـی شـود.
ایـزدی بـا اشـاره بـه مشـکالتی که 
برای گنبد مسـجد امام در سـال های 
گذشـته به وجود آمده و حتی بخشی 
از گنبد این مسـجد، فروریختـه بود، 
خاطرنشـان کرد: با توجه بـه اهمیت 
موضـوع از اوایل دهـه ۹۰ کار مرمت 
ایـن گنبد شـروع شـد تـا اینکـه کل 

گنبـد را داربسـت زدند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه مـا در 
مباحـث میراثـی به طـور شـورایی 
تصمیم گیـری می کنیـم و بحـث 
شـخصی بودن مطرح نیست هرچند 
اختالف نظرهایـی  اسـت  ممکـن 
وجـود داشـته باشـد، تصریـح کـرد: 
اعتقـاد مـن بر ایـن اسـت کـه بنای 
تاریخـی را ُپـر از داربسـت نکنیـم 
بطوریکه ایـن بحـث را دربـاره گنبد 
سـلطانیه، چهل سـتون و عالی قاپـو 

نیـز مطـرح کـردم.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی اصفهان 
ادامـه داد: زمانـی کـه اطـراف یـک 
داربسـت  از  پـر  تاریخـی  بنـای 
بصـری  ازنظـر  مـا  می شـود، 
نمی توانیـم به طـور دقیق تشـخیص 
دهیـم کـه آن بنـا به عنوان مثـال 
گنبـد، چـه شـکلی پیداکـرده و اگـر 
دچار ناهمواری باشـد، نمی تـوان آن 

را به درسـتی تشـخیص داد.
از  پـس  اینکـه  بابیـان  وی 
کش وقوس هـای فـراوان سـرانجام 
تصمیم بـه باز کـردن داربسـت های 
گنبد مسـجد امام اصفهـان گرفتیم، 
گفت: یکی از بهتریـن و مجرب ترین 
اسـتادکارهای کاشـی کار در چنـد 
سـال گذشـته برای مرمت این گنبد 
کارکـرد و او بـه مـا اعـالم کـرد کـه 
در برخـی از نقـاط گنبـد به ویـژه در 
سـه تَـرک کـه کار مرمـت از آن هـا 
شروع شـده بود بایـد کارهـای دیگر 
مرمتـی انجـام شـود و داربسـت ها 

آنجـا باقـی بمانـد.
ایـزدی اضافـه کـرد: بـه همیـن 
دلیـل مـا از ضلع دیگـر گنبد شـروع 
بـه بـاز کـردن داربسـت ها کردیم و 
بعدازاینکه چند قسـمت از داربست ها 
کـه  شـد  مشـخص  شـدند  بـاز 
مشـکالتی در تعـدادی از کاشـی ها 
وجـود دارد و ایـن بحـث مطرح شـد 

کـه مرمـت بایـد ادامـه پیـدا کنـد.
وی ادامـه داد: اگر در سـال های ۹۰ و 
۹۱ نیـز به گنبد مسـجد امـام با دقت 
نگاه می شـد و ناهمواریهـای زیادی 
بـر روی آن وجـود داشـت و در چنین 
بناهایـی حتـی اگـر بهتریـن کارهـا 
و مرمت هـا را انجـام دهیـم بازهـم 
مجبوریـم پـس از چنـد سـال دوباره 
آن هـا را مرمـت کنیـم و نمی شـود 
به طور کامـل از بنای تاریخی دسـت 

کشـید.
وی بابیـان اینکـه در زمـان حاضـر 
ترک هـای یـک،  اقداماتـی بـر روی َ
دو و سـه قدیـم گنبـد مسـجد امـام 
در حـال انجـام اسـت و تـالش 
می شـود ایـن مرحلـه در اسـرع 
وقت پایـان یابـد، اظهـار امیـدواری 
کـرد کـه ایـن عملیـات و همچنیـن 
تکمیـل مرمـت گنبد مسـجد شـیخ 
لطـف اهلل با تخصیص اعتبارات سـفر 
رییس جمهـور بـه اصفهـان هرچـه 

زودتـر انجـام شـود.
ایـزدی بـا تأکیـد بـر اینکه مـا قبول 
داریـم در مرمـت گنبد مسـجد امام، 
عیوبـی وجـود داشـته هرچنـد ایـن 
اسـت،  طبیعـی  امـری  موضـوع 
اظهـار داشـت: در زمـان حاضـر 
مرمت بـر روی ایـن گنبد ادامـه دارد 
و داربسـت ها به مرورزمـان کـه گنبد 

مرمـت می شـود بازخواهـد شـد و 
بخشـی از گنبد را از حصار داربست ها 
خـارج می کنیم تـا شـرایط آن ازنظر 
بصـری و اتفاقاتـی کـه افتـاده، بهتر 

مشـخص شـود.
وی بابیـان اینکـه امـکان اشـتباه 
محاسـباتی وجـود دارد، افـزود: از 
طرفـی در بخش هایـی از گنبـد بعـد 
از ۱۱ سـال کـه داربسـت ها بـر روی 
آن هـا فشـار آورده، روی لبـه کاشـی 
اثر گذاشـته بـه همین دلیـل باید این 
کاشـی ها را نیـز برداشـته و کاشـی 

جدیـد به جـای آن قـرار دهیـم.
وی بابیـان اینکـه همچنان بـر جمع 
شـدن داربسـت ها از روی بناهـای 
تاریخـی تأکیدداریـم، گفـت: از ایـن 
بـه بعد در هـر جا که نیـاز باشـد اجازه 
داربسـت زدن می دهیم زیـرا تا زمانی 
که داربسـت ها را باز نکنیـم این قبیل 
معایب مشـخص و نمایان نمی شـود.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان 
مـا  کـرد:  خاطرنشـان  اصفهـان 
همـواره از جامعـه متخصـص و 
دلسـوز کـه واقـع بینانـه نسـبت بـه 
مسـائل قضـاوت می کند دعـوت به 

می کنیـم. همـکاری 
در پایـگاه اطـالع رسـانی اداره کل 
میـراث فرهنگـی اصفهـان نیـز بـا 
اشـاره بـه بازنگـری مقطعـی درباره 
مختلـف  بخش هـای  مرمـت 
گنبـد مسـجد امـام )ره( اصفهـان 
همزمـان بـا بازگشـایی تدریجـی 
داربسـت های اطـراف آن، اعـالم 
شـده اسـت: مرمتگران با بـاز کردن 
مرحله به مرحلـه داربسـت ها در حال 
بررسـی ایرادها یـا نیازهـای مرمتی 
جدیـد بـر روی گنبـد هسـتند، لـذا 
در ضلـع جنـوب و جنـوب شـرقی 
نیازهـای مرمتـی ازجملـه اصـالح 

برخـی بندکشـی ها وجـود داشـت 
کـه به سـرعت در حـال انجام شـدن 

اسـت.
بـه گفتـه مدیـرکل میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
اصفهـان، ناظران و مرمتگـران طرح 
بـا بـاز کـردن داربسـت های ضلـع 
شـمالی گنبد نیز متوجه شـدند که در 
بخـش انتهـای ترک هـای پانزدهم 
و شـانزدهم به ویـژه در بخـش رأس 
گنبـد، اعوجاجـی )ناهمـواری( وجود 
دارد، لـذا پیمانـکار طرح کـه ازجمله 
مرمتگـران پیشکسـوت و بومـی 
اصفهان اسـت با پذیرفتن مسـئولین 
امر و قبول ایـن نکته کـه این بخش 
از گنبد نیاز بـه بازنگـری دارد، اعالم 
آمادگی کرده در اسـرع وقت نسـبت 
به رفـع نواقص و ایـرادات این بخش 

اقدام هـای الزم را انجـام دهـد.
ایـزدی با اشـاره به عمر مفید کاشـی 
به ویـژه در هـوای آزاد و بـا توجـه به 
تغییـرات اقلیمـی در اصفهـان، بیـن 
۲۵ تا ۳۰ سـال اسـت، تصریح کرد: با 
توجه به مرمت هـای اساسـی متعدد 
بـر روی گنبد در ۴۰۰ سـال گذشـته، 
هیچ گونـه کاشـی اصیل صفـوی بر 
روی ایـن گنبـد باقـی نمانده، بـا این 
وصـف مرمتگـران در این مـدت ۱۱ 
سـال، نسـبت به حفـظ کاشـی های 
مرمت هـای  بـه  متعلـق  سـالم 
دهه هـای گذشـته تالش هـای خود 
را به کاربـرده و ایـن در حالـی اسـت 
کـه حداقـل در ۱۰۰ سـال گذشـته 
شـواهدی در دسـت اسـت کـه گنبد 
در طـی سـال های ۱۳۱۶، ۱۳۲۸ و 
به ویـژه در دهـه هشـتاد خورشـیدی 

به طـور کامـل مرمت شـده اسـت.
ایـزدی اضافـه کـرد: در ایـن مـدت 
مرمـت  در  به ویـژه  مرمتگـران 

طرح هـای گل هـای الله عباسـی 
در  کـه  شـدند  متوجـه  گنبـد 
مرمت هـای دهه هـای گذشـته در 
رنگ بنـدی برخـی از ایـن گل هـا 
ایراداتـی وجود داشـته، لـذا در مرمت 
اخیـر بـا نظـر کارشناسـان خبـره 
رنگ بنـدی ایـن گل هـا بـر اسـاس 
گل هـای باقیمانـده از مرمت هـای 
قبلی بـه گل هـای اصلـی بازگردانده 

شـده اسـت.
اواخر اردیبهشت امسـال بود که اداره 
کل میراث فرهنگی اصفهان از اتمام 
عملیات مرمـت گنبد عظیم مسـجد 
تاریخـی امـام )ره( )جامـع عباسـی( 
اصفهـان و جمع آوری داربسـت های 

گنبد پس از ۱۱ سـال خبـر داد.
گنبـد مسـجد تاریخـی امـام )ره( 
اصفهان با کاربرد بیـش از ۵۰۰ هزار 
قطعـه کاشـی به عنـوان بزرگ ترین 
گنبـد کاشـی کاری مسـاجد تاریخی 

جهـان شـناخته می شـود.
مسـجد امـام )ره( )جامـع عباسـی( 
میـدان  تاریخـی  آثـار  از  یکـی 
نقش جهـان اصفهـان اسـت کـه 
در دوران صفـوی سـاخته شـد و از 
بناهـای مهـم معمـاری اسـالمی به 

شـمار مـی رود.
ایـن مسـجد به واسـطه تزیینـات 
به کاررفتـه  شـگفت انگیز  بسـیار 
در آن، شـهرتی جهانـی دارد. گنبـد 
شـاهکارهای  از  یکـی  مسـجد 
کـه  اسـت  اصفهـان  معمـاری 
به صـورت ۲ پوسـته )دو پـوش( 
بناشـده اسـت. ارتفـاع گنبـد داخلی 
۳۸ متـر و گنبـد خارجـی ۵۴ متـر 
اسـت. این مسـجد در سـال ۱۳۵۸ با 
مجموعه میـدان امـام )نقش جهان( 
بـه ثبـت سـازمان جهانـی یونسـکو 

. رسـید

برداشتن کاشی های معیوب گنبد مسجد امام اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خبر داد:
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نخسـتین شـهروند اصفهانـی که توانسـت پـس از اجـرای طـرح صـدور پروانه 
الکترونیکـی سـاختمان، پروانـه سـاختمانی خـود را بـدون مراجعه حضـوری به 
شـهرداری دریافت کنـد، گفـت: رونـد کار بدون اتـالف وقـت و چانه زنـی انجام 
شـد. دریافت پروانه سـاختمانی یکی از مهمترین مجراهای تعامل شـهرداری ها 
با شهروندان اسـت که همواره مشـکالتی همچون اتالف وقت، باال رفتن هزینه 
یا سـو اسـتفاده های مالی را بـرای شـهروندان ایجاد می کـرد، اما ایـن موضوع به 
تازگـی از سـوی مدیریت شـهری اصفهان بـه نحو قابـل توجهی مدیریت شـده 
اسـت، به این صورت که شـهرداری اصفهـان گام بلنـدی در زمینه صـدور پروانه 

سـاختمانی به صورت الکترونیکی برداشـته و توانسـته اسـت در راسـتای اجرای 
طرح شـفافیت و ارتقـای سـالمت اداری، وعده چندیـن سـاله را محقق کند.

مهـدی کمالـی، نخسـتین شـهروند اصفهانـی اسـت کـه پروانـه الکترونیکـی 
سـاختمان را برای منزل خود در خیابان کشـاورزی واقع در منطقه ۱۳ شـهرداری 
اصفهـان دریافت کـرده اسـت؛ وی کـه تجربه تقاضـای دریافـت صـدور پروانه 
سـاختمانی به روش قبلی و غیـر الکترونیـک را نیـز دارد، در این باره گفـت: برای 
منزل خود از طریـق ثبت نام در سـایت درخواسـت پروانـه دادم و روال کار بسـیار 

راحـت و سـریع انجام شـد.

وی ادامـه داد: در رونـد قبلـی، صـدور پروانـه بسـیار وقت گیـر بـود و حداقل دو 
تا سـه مـاه طـول می کشـید و نیاز بـه مراجعـات متعـدد به شـهرداری داشـت، 
اما بـا روال فعلی بـدون نیاز بـه مراجعـه و تنها بـا ثبت نـام در یک سـامانه، کار 

انجام شـد.
کمالـی تأکید کـرد: نکتـه مثبت دیگـر در ایـن سیسـتم این اسـت که نیـازی به 
چانه زنـی و صحبت بـا افراد مختلـف بـرای تصویب ارتفـاع و طبقات سـاختمان 
نیسـت، بلکه با فرمول مشـخص و ثابتی ارتفاع مصـوب اعالم می شـود و این به 

معنـای صرفه جویـی در وقت، هزینـه مردم و البته شـهرداری اسـت.

بله مجازی به 
ساخت و ساز 
واقعی

نخستین پروانه الکترونیکی 
ساختمان در اصفهان صادر شد؛

خبر روز
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شهرستان

Isfahan News

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
گفت:  بیدگل  و  آران  شهرستان 
بیدگل  و  آران  فرهنگی  زیرساخت های 
دچار مشکل است و احداث فرهنگسراها و 
خانه های فرهنگی برای انجام فعالیت های 

فرهنگی و هنری ضروری است.
سعید ضابطی در گفت وگو با ایسنا درباره 
در  فرهنگ  حوزه  مشکالت  مهم ترین 
شهرستان آران و بیدگل، اظهار کرد: در 
نداریم،  خاصی  مشکل  فرهنگ  حوزه 
اما برخی از زیرساخت های فرهنگی در 
این شهرستان دچار مشکل است. آران 
و بیدگل بر اساس چند شاخصه معرفی 
شاخصه ها  این  از  یکی  که  است  شده 
ماشینی  پایتخت فرش  محسوب شدن 
ایران است. همچنین شهرستان آران و 
بیدگل نسبت به جمعیت شهر نمونه ایثار 
همه  از  و  می شود  محسوب  شهادت  و 
مهم تر اینکه به عنوان شهر نمونه قرآنی 
و دارالقرآن معرفی شده، چراکه دارای ۵ 
هزار قرآن آموز و بیش از ۱۰۰۰ حافظ 

قرآن است.
در  چندانی  مشکل  بنابراین  افزود:  وی 
در  تنها  و  نداریم  هنر  و  فرهنگ  حوزه 
مشکل  دچار  فرهنگی  زیرساخت های 
هستیم. برای مثال این شهرستان دارای 
سینما و فرهنگسرا نیست. فرهنگسراها 
محله های  در  که  فرهنگی  خانه های  و 
بستر  می تواند  می شود  ایجاد  شهری 
فعالیت های  انجام  برای  را  مناسبی 
فرهنگی و هنری ایجاد کند که اکنون 

نیازمند داشتن چنین خانه هایی هستیم.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
اینکه  بیان  با  بیدگل  و  آران  شهرستان 
هنرمندان به نامی در عرصه های مختلف 
سطح  در  هنرمندان  این  گفت:  داریم، 
مختلف  رشته های  در  ملی  و  استانی 
مشغول فعالیت هستند، اما مکان مناسبی 
برای انجام فعالیت های فرهنگی و هنری 
ندارند که به همین دلیل باید خانه های 
فرهنگی و فرهنگسرا در آران و بیدگل 
احداث شده تا فعالیت های این هنرمندان 

هدفمند شود.
ضابطی، تصریح کرد: شهرستان آران و 
بیدگل دارای ۴ شهر و ۱۱ روستا است 
که دارای ظرفیت های فرهنگی و هنری 
بسیاری هستند. ایجاد نگارخانه، گالری 
روستاها  و  این شهرها  در  فرهنگسرا  و 
واجب است تا پتانسیل اهالی فرهنگ و 

هنر هرز نرود.
مشکل  نشر  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
خاصی نداریم به طوری که بیش از ۹۰ 
از این تعداد ۳۸ نفر  نویسنده داریم که 
در حوزه دفاع مقدس و ایثار و شهادت 
دارای  همچنین  می کنند.  نویسندگی 
از  یکی  چنانچه  هستیم  قوی  ناشران 
ناشران شهرستان ظرف دو سال بیش از 

۱۰۰ جلد کتاب چاپ کرده است.

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
آران و بیدگل:

 زیرساخت های فرهنگی
آران و بیدگل دچار

مشکل است

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

نماینـده مـردم شـهرضا و دهاقـان در مجلـس 
چهارمیـن  و  سـی  گفـت:  اسـالمی  شـورای 
نماینـدگان اسـتان اصفهـان  نشسـت مجمـع 
برگـزار شـد و بـا رأی نمایندگان، هیئت رئیسـه 
مجمـع بـرای سـال سـوم فعالیـت مشـخص 

. ند شد
شـهرضا  مـردم  نماینـده  محمـودی  سـمیه 

در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  دهاقـان  و 
اصفهـان  در  فـارس  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو 
اظهار داشـت: سـی و چهارمین نشسـت مجمع 
نماینـدگان اسـتان اصفهـان در محـل مجلـس 
شـورای اسـالمی با دسـتور کار انتخابات هیئت 
رئیسـه مجمع برگزار شـد و هیئت رئیسه مجمع 

بـرای سـال سـوم فعالیـت مشـخص شـدند.

حجت االسـالم  نشسـت  ایـن  در  افـزود:  وی 
مـردم  نماینـده  سـیدناصر موسـوی الرگانـی 
شهرسـتان فالورجـان بـا کسـب اکثریـت آرا 
به عنـوان رئیس، حسـین رجایی نماینـده مردم 
شهرسـتان لنجـان به عنـوان نایـب رئیـس و 
بنـده نیـز به عنـوان دبیـر مجمـع نماینـدگان 

اسـتان اصفهـان انتخـاب شـدیم.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس 
شورای اسالمی خبر داد:

انتخاب هیئت رئیسه مجمع 
نمایندگان اصفهان برای 

سال سوم فعالیت

 نخسـتین دوره پودمانی »طرح تعالی« با شـرکت 
۶۰ تـن از اسـاتید حـوزه علمیه قـم و برخی دیگر 
از اسـتان ها بـه مـدت یـک هفتـه در شهرسـتان 

خوانسـار آغاز شـد.
در  حـوزه  خبرگـزاری  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

اصفهـان، از جملـه برنامه هـای مراسـم افتتاحیـه، 
سـخنرانی حجت االسالم والمسـلمین محمدعالم 
زاده نـوری، معـاون تهذیـب و تربیـت حوزه هـای 
علمیـه کشـور و حجـت االسـالم رسـول خواجـه 

کریمـی، امـام جمعـه شـهر خوانسـار بـود.
معـاون  توسـط  اسـاتید  پرسـش های  بـه  پاسـخ 
مداحـی  و  علمیـه  تربیـت حوزه هـای  و  تهذیـب 
امـام  والدت  مناسـبت  بـه  )ع(  اهل بیـت  ذاکـر 
هـادی )ع( و عیـد والیـت امیرمؤمنـان امـام علی 
دوره  افتتاحیـه  آییـن  برنامه هـای  دیگـر  از  )ع( 
پودمانـی »طـرح تعالی« اسـاتید حـوزه علمیه بود.

الزم بـه ذکـر اسـت، دوره پودمانی طـرح تعالی به 
مـدت یک هفتـه در دانشـکده ریاضی شهرسـتان 

آغاز شد. خوانسـار 

فرمانـدار آران و بیـدگل بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای قابـل توجـه و جایـگاه ویـژه ایـن 
شهرسـتان در بخـش صـادرات غیرنفتی کشـور گفت: سـاالنه افـزون بـر ۳۰۰ میلیون 
دالر کاالی غیرنفتـی از ایـن شهرسـتان بـه مقصد کشـورهای خارجی صادر می شـود.

علی اکبـر رضایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: محصوالت فـوالدی و فرش 
ماشـینی بـه عنـوان دو کاالی مهـم از ایـن شهرسـتان بـه بیـش از ۱۵ کشـور جهـان 
صـادر می شـود کـه سـهم محصـوالت فـوالدی حـدود ۹۰ درصـد و فـرش ماشـینی 

حـدود ۱۰ درصد اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ۴۸ میلیـون و ۷ هـزار دالر کاالی غیرنفتـی در سـه ماهه نخسـت 
سـال جـاری از ایـن شهرسـتان به مقصد کشـورهای دیگر صادر شـده اسـت، افزود: بر 
اسـاس آمارهای گمرکی در سـال گذشـته حدود ۳۴۸ میلیون دالر محصوالت فوالدی 
و فـرش ماشـینی بـا وزن ۴۶۵ هـزار تـن از این شهرسـتان به مقصد کشـورهای دیگر 

صادر شـده است.
بـه گفتـه وی، بیشـترین محصوالت فوالدی و فرش ماشـینی آران و بیـدگل به مقصد 
کشـورهایی از جملـه چین، جمهوری آذربایجان، افغانسـتان، پاکسـتان، امـارات متحده 

عربـی، عراق، قطر و گرجسـتان صادر شـده اسـت.
• سـاالنه افـزون بـر ۳۰۰ میلیـون دالر کاال از آران و بیـدگل صـادر 

د می شـو
رضایـی بـا اشـاره بـه فعالیـت ۷۰۰ کارخانه فـرش ماشـینی دارای مجوز بهره بـرداری در 
آران و بیـدگل گفـت: افـزون بر ۵۰ درصد فرش ماشـینی کشـور در این شهرسـتان تولید 
می شـود کـه ایـن مهم آران و بیـدگل را به قطب تولیـد این کاال در ایـران و حتی جهان 

پـس از شـهر افـزون بـر ۲ میلیون نفـری غازی آنتـپ ترکیه تبدیل کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه فعالیت ۸۵۰ واحـد تولیدی فعـال در آران و بیدگل افـزود: ورود جدی 

بخـش خصوصـی بـه عرصـه تولیـد و اقتصـاد در ایـن شهرسـتان، نـرخ بیـکاری را به 
حـدود پنج درصد رسـانده اسـت.

فرمانـدار آران و بیـدگل بـه نقـش مهـم و برجسـته رسـانه ها در پیشـرفت کشـور و 
ایـن شهرسـتان گفـت: تعامـل دوسـویه مدیـران دولتی و بخـش خصوصی با رسـانه ها 

می توانـد توسـعه پایـدار منطقـه را بـه همراه داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه خبرگـزاری خبرگـزاری جمهـوری اسـالمی فرصـت ویـژه ای 
بـرای ارائـه گـزارش عملکـرد دولـت از سـوی مدیـران اسـت، افـزود: ایرنـا می توانـد 
ضعف هـای عملکـردی دسـتگاه های اجرایـی را بـه فرمانـداری گـزارش دهد تـا اقدام 

الزم بـرای رفـع کاسـتی ها صـورت گیـرد.
آران و بیـدگل بـا جمعیـت افـزون بـر ۱۰۳ هزار نفـر در فاصله نزدیک بـه ۶ کیلومتری 

کاشـان و ۲۱۵ کیلومتری شـمال اصفهان واقع اسـت.

معـاون اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اصفهـان از افتتـاح بند خاکـی )پروژه 
آبخیـزداری( شـهر تودشـک از توابـع شهرسـتان کوهپیایـه واقـع در شـرق با هدف 

کاهـش اثـرات مخـرب سـیالب و تغذیـه سـفره های آب زیرزمینی خبـر داد.
ابوطالـب امینـی در گفـت و گـو بـا ایرنـا اظهارداشـت: برای ایـن بند و بنـد دوم این 
پـروژه کـه حـدود ۵۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد اعتبـاری معادل چهـار میلیارد 

تومـان اختصاص یافته اسـت.
وی اضافـه کـرد: هـر یـک از بندهـای مـورد اشـاره بالغ بر هفـت متر ارتفـاع دارد و 
بـرای کنتـرل و اسـتحصال سـیالب بـا حجـم ۱۰۰ هزار متـر مکعب طراحی شـده 

است.

درون  آب  کـرد:  تصریـح  اصفهـان  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  آبخیـزداری  معـاون 
بندهـا به وسـیله ۲ لولـه بـه بیـرون از ایـن سـازه هدایـت می شـود تـا تغذیـه قنوات 
و جلوگیـری از آسـیب بـه نواحـی اطراف ماننـد جاده ها، سـکونتگاه ها و مـزارع را به 

همراه داشـته باشـد.
امینـی خاطرنشـان کـرد: خشکسـالی های اخیـر افـت محسـوس سـطح آب هـای 
زیرسـطحی را بـه دنبـال داشـته اسـت و اجـرای چنیـن طرح هایـی می توانـد برای 

اسـتفاده بهتـر از سـیالب و روانآب هـا مفیـد باشـد.
وی تاکیـد کـرد: مناطق کوهسـتانی و حاشـیه کویر اسـتان بیش از سـایر نقاط دیگر 
بـه طرح هـای آبخیـزداری برای جلوگیری از سـیالب نیـاز دارد و بـرای مثال تجربه 
سـیل سـال ۹۸ نشـان داد که میزان تخریب و آسـیب سـیالب در این نواحی چقدر 

باالست.
بـه گـزارش ایرنـا، شـهر تودشـک بـا چهـار هـزار و ۲۰۰ نفـر جمعیـت در شـرق 
شهرسـتان کوهپایـه و در ۹۶ کیلومتـری شـرق مرکـز اسـتان اصفهـان قـرار دارد.
آبخیـزداری Watershed Management علـم و هنر برنامه ریزی مسـتمر و اجرای 
اقدامـات الزم بـرای مدیریـت منابـع عرصه هـای آبخیز اعـم از طبیعی، کشـاورزی، 
اقتصـادی و انسـانی بـدون ایجـاد اثـرات منفـی در منابـع آب و خـاک اسـت کـه 

می توانـد بـه صـورت مکانیکی یـا بیولوژیکی باشـد.
اسـتان اصفهـان بـا ۲۸ شهرسـتان، مسـاحتی معـادل ۱۰.۷ میلیـون هکتـار دارد که 
بیـش از ۹۰ درصـد از آن معـادل حـدود ۹.۸ میلیـون هکتـار را عرصه هـای منابـع 
طبیعـی و ملـی و از ایـن میـزان حـدود ۴۰۳ هـزار هکتـار را جنـگل )معـادل چهـار 
درصـد(، ۶ میلیـون هکتـار مرتـع )معـادل ۶۴ درصـد( و سـه میلیـون هکتـار بیابان 

)معـادل ۳۲ درصـد( در برگرفتـه اسـت.

استاد عالم زاده نوری و دوره پودمانی طرح تعالی مطرح کرد:

 شرکت ۶۰ استاد حوزه
در اولین دوره پودمانی »طرح تعالی«

فرماندار آران و بیدگل:

ساالنه افزون بر ۳۰۰ میلیون دالر کاال از آران و بیدگل صادر می شود

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خبر داد:

بند خاکی شهر تودشک شهرستان کوهپایه اصفهان به بهره برداری رسید

شـهردار نایین با اشـاره به اینکه ۱۰۹ هکتار 
از بافـت شـهری نایین دارای بافت فرسـوده 
و تاریخـی اسـت، گفـت: در ایـن زمینه، ۱۸ 
طـرح بازآفرینـی شـهری در بافـت فرسـوده 

و تاریخـی شـهر نایین تعریف شـده اسـت.
حسـن شـفیعی ادامـه داد: شـهرداری نایین 
از سـرمایه گـذاران و دسـتگاه هایی کـه بـه 
کننـد حمایت هـای  پیـدا  ورود  ایـن حـوزه 
ویـژه ای در قالـب بخشـودگی ۷۰ درصـدی 

صـدور پروانه برای بازسـازی بافـت تاریخی 
می کنـد و تخصیـص اعتبار بـرای طرح های 

بازآفرینـی هـم در نظـر گرفته اسـت.
بـه  سـخنانش  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
عملیاتـی شـدن و اتمـام فاز نخسـت »طرح 
جامـع شـهر نایین« اشـاره کـرد و افـزود: با 
پیگیـری اداره کل راه و شهرسـازی، مرحلـه 
دوم طـرح جامـع شـهر نائیـن نیـز در آینـده 

نزدیـک بـه اتمـام می رسـد.

شهردار نایین خبر داد:

 اجرای 18 طرح بازآفرینی شهری
در بافت تاریخی نایین

 آگهی  مزایده
 شماره 1401/1600/ص مورخ 1401/4/26 )مرحله اول(

 شهرداری نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 24 منضم به نامه شماره 263 مورخ 1401/2/22 
شورای اسالمی شهر و ارزیابی قیمت کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به فروش تعدادی از پالک های مسکونی 

شهرک غدیر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
* متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/4/26 تا تاریخ 1401/5/12 در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و نسبت به 

دریافت مدارک و شرکت در مزایده اقدام نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/4

عباسعلی ابراهیمی-  شهردار نیک آباد شناسه: 1352394

نوبت اول

 آگهی مزایده
شهرداری نطنز در نظر دارد نسبت به فروش دو واحد تجاری طبقه همکف پاساژ به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

1- واحد تجاری طبقه همکف پاساژ به شماره پالک 3664 به متراژ 18/65 مترمربع و واحد تجاری به شماره پالک 3663 به متراژهای 16/42 مترمربع واقع در طبقه همکف 
پاساژ

بهای پایه فروش: برای واحد تجاری به شماره پالک 3664 بمبلغ هر مترمربع 350/000/000 ریال و برای واحد تجاری به شماره پالک 3663 به هر مترمربع 350/000/000 
 ریال می باشد. تضمین شرکت در مزایده هر کدام از واحدهای تجاری 500/000/000 ریال می باشد که به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه 
مزایده گزار تسلیم شود: 1- ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز )به پیشنهاداتی 

که فاقد سپرده، سپرده کمتر ، چک یا نظایر آنها می باشد ( ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات، جزییات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. 
*شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری شنبه 1401/5/15 و در 

محل دبیرخانه محرمانه شهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد.
تلفن تماس: 031-54222119

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز شناسه: 1352398

اینفوگرافیکنوبت اول



Important
License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515

Organization of advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w. e s f a h a n - n e w s . c o m
04INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s
Tuesday, July 19, 2022 - No: 1104 

In line with improving and up-
grading quality of its products, 
SAIPA Automotive Group Compa-
ny started manufacturing a hybrid 
engine for SHAHIN car at SAIPA 
Auto Manufacturing Research and 
Innovation Center in joint cooper-
ation with Noushirvani University 
of Technology of Babol.
According to the Public Relations 
Department of SAIPA Group, CEO 
of SAIPA Automotive Group, CEO 
of SAIPA Group announced that 
his company is ready to take ad-
vantage of the ideas and knowl-
edge-based projects of academic 
centers and Ministry of Science, 
Research and Technology in the 
field of manufacturing car and au-
tomotive spare parts.
Universities and academic centers 
in the country are the highest 
knowledge-based centers and 

relationship between the industry 
and university should be strength-
ened bilaterally, he said, adding, 
“Therefore, SAIPA Automotive 
Group is ready to host academ-
ics in order to solve problems 
facing automotive industry and 
take advantage of technical know-
how, knowledge and expertise of 
academic centers of the country 
optimally.”
Moohammad-Ali Teimouri Chief 
Executive of SAIPA Automotive 
Group pointed to the dissatis-
faction of Leader of the Islamic 
Revolution with the quality of cars 
manufactured at SAIPA Group in 
early days of his tenure as CEO 
of SAIPA Group and naming the 
current year after in 1401 “Pro-
duction: Knowledge-based and 
Job-Creating”, and said, “If we 
want to increase quality of prod-

ucts, we cannot improve the 
quality without relying on high ca-
pabilities and potentials of knowl-
edge-based centers, so that high 
capacities of knowledge-based 
centers should be used optimally 
which can help solve current and 
future problems of automotive in-
dustry of the country.”
Conditions of market for produc-
ing car in the country should be in 
such a way that knowledge-based 
centers and investment must be 
used in line with economic pro-
duction, Teimouri emphasized. 
In previous management, invest-
ment was made for a period three 
years to design production line 
and manufacture a new product 
and finally, car production volume 
reduced which is no economical, 
he criticized. 
CEO of SAIPA Group then point-

ed to policymaking in automotive 
industry of the country and said 
that the issue of policymaking 
is important and effective in this 
industry that must be taken into 
serious consideration.
In this regard, “We expect the 
Ministry of Science, Research and 
Technology and universities in the 
country to help automotive and 
car manufacturing industry, so 
that policies adopted in this regard 
must be in line with supporting 
objectives of this industry.”
The country’s officials have 
adopted appropriate and accurate 
decisions in the field of taking 
advantage of nuclear technolo-
gies in a way that this issue i.e. 
using nuclear technology will help 
automotive industry of the coun-
try produce electric, hybrid and 
knowledge-based vehicles, he 
underlined. 
He pointed out that the new laws 
adopted in car manufacturing 
industry of the country are in ac-
cordance with the standards of 
car production in advanced coun-
tries, adding that only 28% of cars 
in the world are produced with 85 
standards in a way that Iran’s car 
industry is included in this 28% as 
mentioned in above.
This is while that, today, world’s 
major car manufacturing compa-
nies produce cars for countries 
where the 85 standards are not 
implemented in these countries, 
he criticized.
Universities and academic centers 
should not invest by themselves, 

rather, automotive industry 
should provide financial resourc-
es and facilities to universities, 
he said, adding that universities 
should sell their knowledge to car 
manufacturers and do think of 
commissioning a workshop and 
production line in the university.
The CEO of SAPA Group stated, 
“We expect academics to pro-
vide their technical knowledge 
to the automotive industry and 
in this regard, SAIPA Research 
and Innovation Center and also 
Megamotor Company, as SAI-
PA’s knowledge-based centers, 
are ready to cooperate and col-
laborate with universities and 
academic centers in the country 
wholeheartedly.”
In the current year, SAIPA Auto-
motive Group has concentrat-
ed on producing new product, 
launching new production lines 
with world’s most modern tech-
nologies, Teimouri ended. 
Dr. Ali Khatibi Deputy Ministry of 
Science, Research and Technol-
ogy for Administrative, Financial 
and Resources Management Af-
fairs was the next speaker who 
said, “In line with the instructions 
of Leader of the Islamic Revo-
lution on increasing quality of 
domestically-produced cars, we 
are ready to establish necessary 
cooperation and collaboration 
with domestic automakers and in 
this way, we are ready to provide 
these industries with high techni-
cal and engineering potentials of 
universities of the country.”

SAIPA Takes Giant Stride in Improving Quality of Products

Iran blasts UN 
rapporteur for ap-
plauding conviction 
against Nouri

Iran’s top human rights official 
has slammed the UN special 
rapporteur on the situation of 
human rights in Iran for hailing 
a Swedish court’s conviction 
against Iranian national Hamid 
Nouri.
Kazem Gharibabadi, the deputy 
chief of the Iranian Judiciary 
and secretary of the High Coun-
cil for Human Rights, called 
Javid Rehman’s words very up-
setting in a statement issued on 
Friday.
“It is extremely disappointing 
that Javid Rehman has chosen 
to publicly support arbitrary 
detention and sham trial of an 
Iranian citizen instead of calling 
out the Swedish authorities and 
holding them to account for the 
gross violations of fundamental 
human rights of the victim,” he 
remarked. 
Rehman praised the conviction 
of Nouri, a former Iranian judi-
cial officer who was sentenced 
to life in prison by a Swedish 
court on Thursday for his al-
leged role in the death of im-
prisoned dissidents in the late 
1980s.
Nouri has been kept in solitary 
confinement for nearly two 
years after being arrested upon 
arrival at Stockholm Airport in 
November 2019.
He has categorically denied all 
claims leveled against him at 
the request of the MEK terrorist 
organization.
“The process and verdict in 
Sweden constitute a landmark 
and important leap forward in 
the pursuit of truth and justice 
for a dark chapter in Iranian 
history. It is also a clear signal 
that denial, despite substantive 
evidence, and impunity can no 
longer be tolerated,” Rehman 
said.
“I urge other States to take on 
similar investigation and prose-
cution of serious human rights 
violations in Iran using princi-
ples of universal jurisdiction. 
There is a serious accountability 
gap for past and present gross 
violations of human rights law, 
and national courts in other 
States play a fundamental role 
in filling that gap,” he added. 
Gharibabadi went on to under-
line that “Rehman’s press state-
ment in support of a grave injus-
tice was yet another indication 
of his inherent inclination to use 
his UK-sponsored mandate for 
a self-aggrandizing campaign 
to please Iran’s adversaries at 
the cost of sacrificing the basic 
principles of human rights.”
Gharibabadi raised grave con-
cern over egregious human 
rights breaches committed by 
Swedish authorities against 
Nouri in a letter to the UN 
High Commissioner for Human 
Rights last week.
“I request you to take all neces-
sary measures to hold Sweden 
accountable and to prevent fur-
ther violations and to secure the 
release of Mr. Nouri,” he said in 
a letter to Michelle Bachelet.
On Thursday, Nasser Kanaani, 
the spokesperson for Iran’s For-
eign Ministry, called the Swed-
ish court’s decision “unaccept-
able,” adding it was based on 
baseless charges made by the 
MEK terrorist organization.
Kanaani added this is a politi-
cized decision made based on 
baseless and fabricated preten-
sions against Iran, its courts, 
and Nouri as well. 

Chinese ambas-
sador: Beijing 
continues cooper-
ation with Tehran 
in line with inter-
national law

In an exclusive interview with 
the Mehr news agency pub-
lished on Saturday, Chinese 
ambassador to Tehran Chang 
Hua outlined his visions on 
Iran-China ties, the JCPOA 
revival negotiations, and the 
Tehran-Beijing comprehensive 
cooperation plan.
During the interview, Chang 
said that this year China, as 
the host of the 2022 BRICS 
summit and as a country that 
has been able to overcome 
the negative effects of the 
spread of coronavirus on its 
economy, has successfully 
organized several international 
forums. 
“Accordingly, on June 23 and 
24 of this year, China suc-
cessfully held the 14th BRICS 
Summit. During this meeting, 
China managed this round 
of high-level international 
discussions with the idea of 
BRICS +,” he noted. 
“During the BRICS summit, 
apart from the leaders of the 
five member-states, the lead-
ers of Iran and some other 
countries with emerging and 
developing markets were also 
present, and this presence 
had a symbolic importance 
as well as a significant in-
ternational influence. In the 
course of these talks, the 
leaders of different countries 
deeply exchanged views on 
accelerating the improvement 
of the world’s economic sit-
uation, deepening pragmatic 
cooperation, operationalizing 
initiatives related to global 
development, realizing a new 
era in cooperative relations 
in the field of global develop-
ment, and such matters. They 
spoke powerfully about the era 
of joint realization of develop-
ment-oriented prosperity,” he 
elaborated. 
Chang also called Iran “an im-
portant country in West Asia 
and one of the important de-
veloping countries.” 
He added in recent years com-
prehensive strategic partner-
ship between China and Iran 
has been developed, mutual 
trust between the parties has 
been consolidated in a contin-
uous process, and bilateral co-
operation in various fields has 
been growing steadily.
The diplomat also said BRICS 
remains open and inclusive. 
“The field of cooperation be-
tween the BRICS member 
countries is open and inclu-
sive, and we will be waiting for 
the entry of more partners into 
the big BRICS family. We are 
confident that under the joint 
efforts of different countries, 
the path of BRICS coopera-
tion will become wider day by 
day, and in this atmosphere, 
countries will create a beauti-
ful future in the field of global 
development by gathering the 
growing force of dignified co-
operation.” 
‘Iran, China have always sup-
ported each other resolutely’ 
Responding to a question on 
the Iran-China 20-year com-
prehensive cooperation plan, 
the ambassador noted that in 
2016, Xi Jinping, China’s Pres-
ident, visited Iran and during 
that time the two countries 
announced the promotion of 
their relations to the level of 
comprehensive strategic part-
nership. 

Head of Iran Small Industries and 
Industrial Parks Organization (ISIPO) 
said 211 idle industrial units have 
been revived in the country’s indus-
trial parks and zones in 100 days 
since the beginning of current Iranian 
calendar year (March 21).
“We have planned to revive 1,600 
idle units in the present year, which 
is predicted to create jobs for 28,800 
persons”, Ali Rasoulian stated.

“The mentioned 211 units returning 
to the production cycle, our target for 
this year has been materialized by 13 
percent”, he stated.
By reviving these units, jobs have 
been created for 4,481 persons, 
which shows that the job creation 
target has been martialized by 16 per-
cent, the official added.
Rasoulian has previously announced 
that 2,067 idle industrial units were 

revived in the country’s industrial 
parks and zones during the previous 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20).
According to the ISIPO head, with the 
reviving of the mentioned units job 
opportunities were created for over 
39,000 people.
“ISIPO had put it on the agenda to re-
vive 2,000 stagnant units inside and 
outside industrial parks and zones in 
the previous year and by the end of 
the year 2,067 idle units returned to 
the production cycle, which provided 
employment for more than 39,000 
people,” Rasoulian said.
The official noted that 1,433 small 
workshop units were also estab-
lished in the mentioned year most of 
which were production and knowl-
edge-based units with high technol-
ogy.
The necessary licenses were also 
obtained for establishing 26 new 
industrial parks and zones across 
the country in the previous year, he 
added.
In late February, the official said that 
900 consultants from the private 

sector and knowledge-based com-
panies were selected in the form of 
industry clinics across the country to 
recognize the weaknesses of indus-
trial units with the aim of reactivating 
stagnant units or units that are oper-
ating below capacity.
He stressed that reviving idle produc-
tion units is the main approach that 
the government is currently following 
in the industry sector.
The government is seriously pursuing 
its programs to resolve production 
units’ problems in collaboration with 
the private sector; Very good plan-
ning has been done in this regard, 
Rasoulian said.
He mentioned providing infrastruc-
ture and supporting small business-
es and enterprises as two major 
programs of the Ministry of Indus-
try, Mining and Trade in relation to 
industrial parks and said that 2,023 
projects related to providing infra-
structure for industrial parks, includ-
ing water, electricity, and gas supply, 
with 60 trillion rials (about $215 mil-
lion) of credit is underway in different 
parts of the country.

211 idle industrial units revived in 100 days

The value of export from Kermanshah province, in 
the west of Iran, rose eight percent in the first quar-
ter of the current Iranian calendar year (March 21- 
June 21), as compared to the same quarter in the 
previous year, the director-general of the customs 
department of the province announced.
Bakhtiar Rahmanipour said that 1,543,118 tons of 
commodities worth $649,851,516 were exported 
from the province in the first quarter.
He named rebar and ironware, tiles and ceramics, 
fruits and vegetables, constructional stones, dairy 
products, all kinds of plastic products, and dispos-
able containers as the major exported items.
The official further said that 2,940 tons of products 
worth $10,877,939 were imported to the province 
in the first quarter of the present year, with 64 per-
cent drop in value and 74 percent fall in weight as 
compared to the first quarter of the previous year.
He named aluminum alloy, labeling machine parts, 
and production line equipment as the main imported 
items.
As previously announced by the official, the value of 
export from Kermanshah province rose 15 percent 
in the past Iranian calendar year 1400 (ended on 

March 20), from its preceding year.
Rahmanipour said that 525.305 million tons of com-
modities worth $2.723 billion were exported from 
the province in the previous year.
In terms of the weight, the exports also indicate 
three percent annual growth, he added.
He named ceramics and tiles, rebars, iron products, 
fruits and vegetables, constructional stones, dairy 
products, and plastic products as the main export-
ed items. The official further announced that 25,804 
tons of products worth $66.351 million were im-
ported to the province in the past year, indicating 10 
percent growth in terms of value.
He named aluminum alloy, factory production line, 
batteries, and tires as the major imported items.
As announced by the head of the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration (IRICA), 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 million tons of goods val-
ued at $12.464 billion were imported into the coun-
try in the said period 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 mil-
lion tons of non-oil goods worth $25.5 billion with 
its trade partners in the first quarter of the current 
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 
China 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 with over $1.645 billion, and India with 
$424 million.
Meanwhile, the country’s top five sources of im-
ports 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.

Quarterly export from Kermanshah province increases 8% yr/yr
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 10,000 
points to 1.48 million on Saturday 
(the first day of Iranian calendar 
week). As reported, over 5.623 bil-
lion securities worth 31.48 trillion 
rials (about $112.42 million) were 
traded at the TSE.
The first market’s index dropped 

8,014 points and the second mar-
ket’s index lost 18,044 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), 
Iran Energy Exchange (IRENEX), 
and Iran’s over-the-counter (OTC) 
market, known as Iran Fara Bourse 
(IFB).

TEDPIX drops 
10,000 points

Biden trip to region 
aims to salvage Is-
rael: MP
An Iranian lawmaker has said 
that United States President 
Joe Biden’s visit to the West 
Asia region is aimed to save 
Israel from the crises it is en-
tangled in. 
“As regards Biden’s trip to the 
region, there are several note-
worthy points. First, the situ-
ation of the usurping Zionist 
regime is unfavorable, critical, 
and special. Many governments 
tried to solve the problems of 
this regime, but they all failed,” 
Mehrdad Veis-Karami told 
Iran’s state news agency IRNA. 
He added, “Internal threats of 
the Zionist regime, martyr-
dom-seeking operations that 
have challenged the security 
of the Zionist regime, incidents 
with unknown sources such as 
frequent fires have put this re-
gime in a difficult situation.”
Referring to the drone and 
missile power of the Resist-
ance Front in Palestine and 
Lebanon’s Hezbollah, he said 
in the past “the Zionist regime 
responded to a single Kalash-
nikov bullet with an F-16 air-
craft, but now we see that it is 
in a weak position.”
The lawmaker said, “The very 
analysis that this child-killing 
regime has been subjected to 
serious decline and downfall is 
one of the debates that are seri-
ously discussed in the media of 
the Zionist regime.”
In such a situation, he said, the 
American Zionists are putting 
pressure on President Biden to 
“stabilize this regime by trave-
ling to the occupied territories 
and give it legitimacy and cred-
ibility.”
Veis-Karami noted, “Currently, 
the Zionist regime is surround-
ed by resistance, the fragile 
maneuvers of this regime with 
some reactionary Arab coun-
tries will not be able to guaran-
tee the survival of this occupy-
ing regime.”
He said one of the motivations 
of Biden’s trip to the region is to 
create an alliance between the 
Zionist regime and reactionary 
Arab countries. “This alliance 
will never be realized,” he as-
serted. 
He said, “The American presi-
dent will not be able to save the 
regime that is rotten from the 
inside.”
During his visit to Israel, U.S. 
President Joe Biden issued 
threats against Iran and spoke 
in such a way as to signal 
Washington’s readiness to use 
force against Iran.
In Jerusalem, President Biden 
signed a document called “The 
Jerusalem U.S.-Israel Strategic 
Partnership Joint Declaration,” 
which makes two references to 
Iran in the context of the U.S.’s 
commitment to preserving Isra-
el’s security. 
The Declaration accused Iran 
of pursuing nuclear weapons 
and highlighted a U.S. commit-
ment to “use all elements of its 
national power to ensure” that 
Iran does not acquire nucle-
ar weapons. Needless to say, 
Iran has long said that it does 
not seek such weapons. But 
this commitment clearly shows 
the extent to which the Biden 
administration fell under the 
influence of the Israeli regime, 
which settles for nothing oth-
er than a U.S. military action 
against Iran. In fact, this was 
conveyed by Israeli officials to 
the Biden administration. They 
told Biden that the U.S. should 
threaten Iran with military ac-
tion.

Elon Musk Decoded: 6 Secrets of the Richest man’s Success 
By: PARISA JAMADI
Source: https://www.linkedin.com/pulse/elon-musk-decoded-7-secrets-richest-mans-success-vivek-singh

As the net worth of Elon Musk crossed 
two hundred billion dollars last week 
making him the richest man ever on 
this planet, I could not stop myself 
from studying the secret of his suc-
cess. If you ever felt success is just 
a stroke of luck or being at the right 
place at the right time, the following 
facts will make you rethink:
-Elon had a violent unhappy childhood. 
His mother was beaten often and he 
called his father a terrible human being 
who only thought evil about him
-He could not afford an apartment, so 
rented an office and slept on the couch 
and took shower at the gym to save 
money
-Musk underwent three divorces and 
had to care for his five children
-He was two days away from bankrupt-
cy in 2008 and had almost lost all of 
his wealth
So despite all these setbacks what 
shaped Musk, the person who is reim-
agining humanity today. Here are the 
pointers:
1. A Vision for a New World 
and a Passion to Work for It
Elon could see climate change as a se-
rious threat and he launched Solar City, 
the biggest supplier for solar power in 
the USA. He found the banking indus-

try inefficient and created a system to 
transfer money instantly at PayPal. He 
saw the space rocket technology has 
not changed in the last sixty years so 
he brought innovation and supplied 
rockets at three percent of the pre-
vious price. He saw carmakers not 
concerned about the impact of fossil 
fuels, so he changed the status quo 
with Tesla.
2. Conviction in His Ideas
Musk had put 100 million dollars which 
was only enough for three flights to 
space at SpaceX. When all of them 
failed and had nobody to bet on, he put 
all his might making the fourth flight a 
massive success. NASA later rewarded 
a contract worth 1.6 billion dollars. By 
2008 Tesla had burnt 300 million dol-
lars with not a viable product. 
3. Admitting the Mistakes and Learn-
ing from them
The first car Tesla launched was a 
sports car that could not take off. So 
he decided to reinvent the car and 
make it a practical stylish family sedan 
Model S. He openly admitted why the 
three flights had failed to take off at 
SpaceX and committed to getting that 
right the next time.
4. Taking Absolute Responsibility for 
His Aspirations

When he was 10, his fa-
ther denied buying a com-
puter to him, so he started 
writing code and selling 
them. He sold his first game 
Blaster for 500 dollars. When 
he failed to get a job in Net-
scape, he founded Zip2, a 
company that helped media 
houses to move content online. 
He says, ‘If you don’t get a job, 
create your own job.’
5. Not Sitting on His Laurels
A rare quality he displayed was 
to raise the bar higher every time 
he hit a new milestone. He made 20 
million dollars by selling Zip2 to Com-
paq and started x.com that eventually 
became PayPal. He made 165 
million dollars after 
selling Paypal 
a n d 

launched SpaceX. As soon 
as SpaceX stabilized, he 
took over Tesla. Now, he 

is busy working on sending 
people to Mars.
6. Integrity
After the automobile compa-
nies were collapsing during 
the 2008 recession, he took 
a loan of 450 million dollars 

from the government. Obama 
administration attracted a lot of 

criticism for offering loans to elec-
tric car companies. The loan was paid 

off nine years ahead of schedule 
with twenty million dollars as 

an interest to the taxpayers.

Head of Iran’s Trade Promotion Organ-
ization (TPO) has stressed the need for 
establishing a consortium of medical 
equipment exporters in order to in-
crease the quality and export capacity 
of the products made in this sector, the 
TPO portal reported.
Alireza Peyman-Pak made the remarks 
during a visit to a knowledge-based 
medical equipment production com-
pany in Tehran on Saturday.
The TPO head’s visit to the men-
tioned company comes as, during 
Peyman-Pak’s recent visit to Serbia, 
the authorities of this country had 
expressed interest in the import of 
knowledge-based products, especially 
medical equipment from Iran.
Peyman-Pak said Eastern European 
countries can be a gateway for the en-
try of Iranian products into the Europe-
an Union, adding: “Meanwhile, the for-
mation of a medical equipment export 
consortium will ensure the presence of 
qualified traders and companies in the 
destination markets to promote and 
maintain Iran’s reputation and brand.”
During the visit to the company, the 

official emphasized the government’s 
complete support for the production 
and export of knowledge-based prod-
ucts.
He further stressed Serbia’s interest 
in trade with Iran and said: “Trade 
Promotion Organization is doing 
everything in its power for the pres-
ence of knowledge-based companies 
in new and green markets like Serbia.”
The TPO head also announced reach-
ing an agreement with Russia’s Sber-
bank to support joint production of 
knowledge-based products in Russia 
and called this an effective step to solve 
the problems of knowledge-based 
product manufacturers to be present 
in other countries.
He stressed the need to remove ob-
stacles to the production and export of 
knowledge-based products and said: 
“Today, various countries have realized 
the quality of Iranian knowledge-based 
products, and for this reason, in 
meetings and negotiations, they de-
mand imports, joint investments, and 
launching production lines in their 
countries.”

TPO considers launching medical equipment 
export consortium

Manager of operations at Tehran Oil Re-
fining Company has announced the com-
pany’s plan for upgrading the refinery 
into a petro-refinery in order to expand 
its products basket, Shana reported.
Mostafa Tehrani stated that Tehran Oil 
Refining Company has taken fundamen-
tal measures to maintain, improve and 
increase the quality of its products.
Changing the water supply source of the 
refinery, upgrading the refinery’s power 
grid, and upgrading the cathodic pro-
tection system of the refinery are among 
the measures taken in the movement 
towards becoming a petro-refinery, ac-
cording to the official.
Mentioning the company’s new project to 
cut dependence on the Thran city’s drink-
ing water supply, the official said: “This 
company was dependent on the drinking 

water supply of the city of Tehran for 
its operation, however, considering the 
water crisis in the capital, we decided to 
define a project to use the water supplied 
from the treatment plant in southern Teh-
ran instead of using drinking water.”
Therefore, in the near future, a funda-
mental step will be taken in the direction 
of achieving sustainability by utilizing the 
southern Tehran water treatment plan for 
industrial water, Tehrani added.
Referring to the significant measures 
taken to improve the refinery’s cathod-
ic protection system and move in the 
direction of becoming a petro-refinery, 
the operations manager of Tehran Oil 
Refining Company stated: “We do not 
have a plan to increase the capacity of 
the units, our effort is to increase the 
quality of the products by using the 

maximum available capacity of the 
company. Our most important action in 
this regard has been the construction 
and launch of the CCR project with the 
aim of improving the quality of our gas-
oline output.”
“We have also started primary studies 
on a project for converting heavy prod-
ucts into chemical and petrochem-
ical products; With the launch of this 
project, while increasing the refinery’s 
octane output, the benzene production 
will decrease,” he said.
Tehran Oil Refinery is a non-integrated 
refinery owned by the National Iranian 
Oil Refining and Distribution Company 
(NIORDC) located in southern Tehran. 
The refinery, which started operations 
in 1969, has a processing capacity of 
250,000 barrels per day.

Head of Iranian Mines and Mining Industries Develop-
ment and Renovation Organization (IMIDRO) Vajihol-
lah Jafari said his organization is going to complete 
12 semi-finished mining industry projects by the end 
of the current Iranian calendar year (March 20, 2023).
According to Jafari, the estimated amount of invest-
ment made in the mentioned projects is $1.403 billion 
and they will provide direct employment for 2,887 
people while indirect jobs will be created for more than 
7,599 people, IRNA reported on Saturday.

The projects are in various fields including copper, 
steel, lead, zinc, ferrochrome, coal, hydrated lime, and 
phosphate, Jafari said. The official noted that four of 
the mentioned projects are related to the copper chain, 
two will go operational in the steel chain, some mines 
will also be revived and several infrastructure projects 
will also be inaugurated.
As the major state-owned holding company active in 
the mining sector in Iran, IMIDRO has been playing a 
significant role in developing the mining industry in 

the country. In addition to new exploration and devel-
opment projects, over the past few years, the organ-
ization has been pursuing a program for reviving idle 
small-scale mines across the country.
Having 81 different types of minerals, Iran is one of 
the top 10 mineral-rich countries across the globe. 
In this regard, the Iranian government has been se-
riously pursuing several programs for promoting the 
mining sector as a major contributor to the country’s 
economic growth.

Iran’s proven iron ore reserves are 2.7 billion tons, 
while the country’s copper reserves are 2.6 billion 
tons. The country also has 11 million tons of zinc re-
serves.
The total proven reserves of Iran’s mines are estimat-
ed at about 60 billion tons, which is expected to reach 
more than 100 billion tons with the implementation of 
the Industry, Mining, and Trade Ministry’s exploration 
programs over 500,000 square kilometers of new 
mineral zones.

IMIDRO to complete 12 semi-finished mining projects by late Mar. 2023

Tehran Oil Refinery to be upgraded into petro-refinery



اقتصاد استان
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مدیرکل پست استان اصفهان با 
بیان اینکه در بحث صادرات تجارت 
الکترونیک سهم چندانی نداریم، گفت: 
سهم خرده فروشی آنالین در کشور 
۴ درصد است و اگر کسب و کارهای 
فیزیکی به دنیای مجازی نروند در 
آینده رو به افول خواهند رفت و تعطیل 

می شوند.
حمید باقری در نشست خبری به 
مناسبت هفته تجارت الکترونیک، 
با اشاره به نقش پست در تجارت 
از  یکی  کرد:  اظهار  الکترونیک، 
شاخص های توسعه یافتگی سرانه 
مرسوالت در پست است و به دنبال 
ارتقا جایگاه سرانه مرسوالت با حمایت 
از کسب و کارها و استارتاپ ها هستیم.

اینکه سرانه تجارت  بیان  با  وی 
الکترونیک در دنیا رو به افزایش است، 
تاکید کرد: امروز اگر کسب و کارهای 
فیزیکی به دنیای مجازی نروند در 
آینده رو به افول خواهند رفت و تعطیل 

می شوند.
مدیرکل پست استان اصفهان با اشاره 
به اینکه بسیاری از کسب و کارها و 
موفق  زمینه  این  در  استارتاپ ها 
نبوده اند، گفت: یکی از دالیل آن 
نداشتن شبکه توزیع مناسب، نداشتن 
سرمایه کافی برای ورود به این عرصه 
است که پست با نقش آفرینی، سکوی 
تجارت الکترونیک شد و پست ظرفیت 
و زیرساخت خود را در اختیار کسب و 
کارها و استارتاپ ها قرار داد که به دنبال 

ارتقای این جایگاه هستیم.
وی تاکید کرد: یکی از زیرساخت های 
انسانی متعهد و  نیروی  ما وجود 

متخصص است و پست تنها شرکتی 
است که توزیع مویرگی مرسوله ها 
را دارد و به نوعی در توزیع تمام 
بخش های پست به نامه رسان و 

دستگاه ام پوز مجهز هستند.
باقری با اشاره به سیستم حمل و نقل 
پست اصفهان، اظهار کرد: اصفهان 
دومین هاب کشور بعد از تهران است و 
ظرفیت باالیی در جابجایی مرسوالت 
دارد و امروز به صورت مستقیم به غیر 
از چهار استان کشور، با بقیه استان ها 
ارتباط دارد و از مرکز اصفهان تا 
شهرستان ها روزانه دوبار مبادله پستی 
جابجا و همچنین از مرکز شهرستان به 
روستاهای تابعه بین سه تا ۶ روز مبادله 

پستی انجام می شود.
وی به ظرفیت بانک اطالعاتی پست 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج 
میلیون و ۲۰۰ هزار رکورد اطالعات 
کدپستی داریم که ۱۰ درصد حجم 
کشور است و طی یک سال گذشته 
این بانک اطالعی به صورت آنالین 

به روز می شود.
به گزارش ایسنا، مدیرکل پست استان 
اصفهان با اشاره به برخی آمارهای 
جابجایی مرسوله در اصفهان، اظهار 
کرد: در سال ۱۴۰۰ ترافیک وارده 
تجارت الکترونیک در استان ۷۹۵ هزار 
و ۵۵۶ فقره بود که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خود ۱۶ درصد رشد 
داشته و گردش مالی آن ۱۶۴ میلیارد 

تومان بوده است.
تجارت  صادره  ترفیک  به  وی 
الکترونیک در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد 
و افزود: ترافیک صادره استان ۳۱۸ 

هزار و ۴۴۹ فقره بود که با وجود رشد 
۵۰ درصدی نسبت به قبل خود، اما ۴۰ 
درصد خرید و فروش هایی که وارد 
استان شده، صادره بود. یعنی ۱۰۰ 
مرسوله وارد استان شده و ۴۰ مرسوله 
صادر شده است و گردش مالی آن 
۹۱ میلیارد تومان بوده است که نشان 
می دهد ما نسبت به سایر استان ها 

خوب کار نکرده ایم.
باقری گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد 
۱۱۲۳ فروشگاه اینترنتی در استان 
اصفهان داشتیم که ۵۶ درصد نسبت 

به سال ۹۹ رشد داشتیم.
وی با اشاره به بهبود ترافیک تجارت 
الکترونیک در استان در سال جاری، 
گفت: میزان ترافیک وارده به استان 
۲۱۶ هزار و ۹۲۵ فقره مرسوله با 
گردش مالی ۴۳ میلیارد تومان بوده 

که نسبت به سه ماهه سال گذشته 
۳۹ درصد رشد داشته است. همچنین 
ترافیک صادره از استان طی سه ماهه 
امسال ۷۹ هزار و ۴۲ فقره با گردش 
مالی ۱۷ میلیارد تومان بوده که نسبت 
به سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته 

است.
مدیرکل پست استان اصفهان با اشاره 
به اینکه سهم خرده فروشی آنالین در 
کشور ۴ درصد است، گفت: این عدد در 
ترکیه ۸ درصد و متوسط جهانی آن ۱۹ 

درصد است.
وی اضافه کرد: حدود ۲۵۰ هزار مرکز 
تجاری در اصفهان داریم که از این 
تعداد تنها ۱۲۳ هزار مرکز به عرصه 

تجارت الکترونیک ورود کرده اند.
باقری در مورد صادرات فرامرزی 
کرد:  تاکید  الکترونیک،  تجارت 

متاسفانه در بحث صادرات تجارت 
الکترونیک سهم چندانی نداریم.

تجارت  ارزش  به  اشاره  با  وی 
الکترونیک، اظهار کرد: در خرید و 
فروش اینترنتی دست واسطه ها کوتاه 
شده و موجب مهیا شدن فضای کسب 
و کار برای صاحبان ایده می شود و این 
در نهایت منجر به ایجاد اکوسیستم 

منسجم تجارت الکترونیک می شود.
باقری با بیان اینکه اکوسیستم منسجم 
تجارت الکترونیک هنوز در استان ما 
شکل نگرفته است و وضعیت خوبی در 
استان نداریم، تاکید کرد: پست اقدامات 
جدیدی برای پوست اندازی در حوزه 
تجارت الکترونیک کرده است و کرونا 
فرصت برای فروش های آنالین بوده 
و پست نیز باید متناسب با تغییر این 

پارادایم تغییر کند.
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مدیرکل پست استان اصفهان در نشست خبری به مناسبت هفته تجارت الکترونیک عنوان کرد:

سهم ناچیز تجارت الکترونیک در بحث صادرات

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بازوهای اجرایی ستاد 
مدیریت بحران، دستگاه ها هستند و ما در همه دستگاه ها یک واحد مدیریت بحران 
داریم که وظیفه مقابله با مخاطرات را دارد و عملکرد این دستگاه ها در قالب مدیریت 

ستاد بحران پیگیری می شود.
منصور شیشه فروش، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان عصر امروز 
در جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: بعد از حادثه متروپل 
از طرف وزارت کشور بخشنامه ای صادر شد که تأکیدات الزم برای شناسایی 

سازه های آسیب پذیر ابالغ و در استان اصفهان نیز این موضوع انجام شد.
وی افزود: بعد از زلزله بم دستورالعمل های ستاد بحران در کشور تصویب و 
استانداری به صورت خاص در کشور عهده دار مدیریت بحران شد و پس از آن 
در سال ۹۸ قانون مدیریت بحران تغییر پیدا کرد و متناسب با سیاست های کلی 
پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه و براساس سند 
باالدستی که از طرف مقام معظم رهبری ابالغ شد، شکل گرفت و بعد در نهایت 
وظایف دستگاه های اجرایی کاماًل تعیین شد. شیشه فروش خاطرنشان کرد: از 
قوانین ابالغ شده می توان به افزایش و گسترش آموزش، آگاهی و مطالعات علمی و 
پژوهشی در زمینه مدیریت بحران، ایجاد مدیریت واحد، تقویت آمادگی ها و امکانات 
الزم در همه دستگاه ها، نظام جبران خسارت، پیشگیری و کاهش خطرپذیری، 
مکان یابی و مناسب سازی کاربری ها در مراکز جمعیتی، استانداردسازی و غیره اشاره 
کرد. مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: بازوهای اجرایی 
ستاد مدیریت بحران، دستگاه ها هستند و ما در همه دستگاه ها یک واحد مدیریت 
بحران داریم که وظیفه مقابله با مخاطرات را دارد و عملکرد این دستگاه ها در قالب 
مدیریت ستاد بحران پیگیری می شود و همچنین همه دستگاه ها مکلف شده اند که 
سیستم های خود را در برابر حوادث بیمه کنند و موظف هستند نیروها و امکانات 
خود را در زمان بحران در اختیار ستاد قرار دهند. وی یادآور شد: در قانون به صورت 
شفاف تمامی وظایف دستگاه ها بیان شده است و هیچ وظیفه ای معطل نمانده است 
و هر دستگاهی باید قانون مربوط به خود را دقیق بررسی و در راستای اجرای آن 
برنامه ریزی کند که در این راستا در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ ردیف برای دستگاه ها 
مشخص شده است و به تمام دستگاه های اجرایی کشور ابالغ شده است که باید 

پیگیری کنند و سهم خود را از بودجه برای اجرای قانون ابالغ شده دریافت کنند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان:

تمام دستگاه های اجرایی در قبال 
مدیریت بحران وظیفه دارند

خبر

رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات 
استان اصفهان گفت: امسال ۱۵۵ موکب از 
این استان برای خدمت رسانی به زائران اربعین 
پس از ۲ سال محدودیت های کرونا در کشور 

عراق برپا می شود.
جعفر عسگری افزود: باید فرهنگ زیارت 
به زائران گوشزد شود و روحانیان و خادمان 
کاروان ها برای برپایی کالس های فرهنگی 
در خصوص جایگاه و اهمیت زیارت اهل بیت 

)ع( تالش کنند.
وی از موکب داران اعزامی از استان اصفهان 
خواست که به رسالت جهانی راهپیمایی و به 
نوعی همایش عظیم اربعین در ایجاد وحدت 

و همدلی توجه ویژه داشته باشند.
رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات 
استان اصفهان افزود: موکب داران نباید اقدامات 
خود را صرف خدمت رسانی عمومی شامل 
مباحث بهداشتی و غذایی کنند بلکه باید رسالت 
فرهنگی خود را که همانا ترویج فرهنگ و 
مکتب اهل بیت )ع( است را در این فرصت مهم 

به درستی ایفا کنند.
وی تاکید کرد: موکب داران باید در سه حوزه 
خدمت رسانی، رسالت فرهنگی و کمک و 
مشارکت در توسعه و بازسازی عتبات عالیات 

وارد میدان شوند.
رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات 
استان اصفهان با اشاره به اینکه ۴۰۰ موقوفه 
مربوطه به ایران در کشور عراق است گفت: 
یکی دیگر از رسالت موکب داران باید شناسایی 

و احیای این موقوفات باشد.
وی همچنین بر رسالت جهادی اربعین تاکید 
کرد و گفت: موکب داران اصفهانی باید نسبت 
به برپایی موکب های مشترک با مردم عراق و 
الحاق موکبهای خود با آنها جهت ایجاد وحدت 

آفرینی اقدام کنند.
عسگری یادآور شد: براساس ارزیابی های 
صورت گرفته از مجموع پنج تا ۶ میلیون زائر 
پیش بینی شده برای اربعین امسال، ۳۰۰ تا ۴۰۰ 

هزار نفر از استان اصفهان خواهند بود.

برپایی 155 موکب اصفهانی برای 
خدمت رسانی به زائران اربعین

رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات 
عالیات استان اصفهان خبر داد:

 خبر اول

ISFAHAN
N E W S

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از افزایش 
خروجی سد زاینده رود به منظور آبیاری باغ های غرب این استان از بامداد امروز 
خبر داد و گفت: این دوره آبیاری، سبب جاری سازی رودخانه در محدوده شهر 

و شرق اصفهان نمی شود.
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان روز یکشنبه به نقل از محمود 
چیتیان افزود: خروجی آب از سد زاینده رود بر اساس مصوبات کارگروه 
سازگاری با کم آبی با حجم محدودی به مدت ۹ روز فقط برای حفظ درختان 

باغ های غرب استان )شهرستان های لِنجان، مبارکه، نجف آباد، فالورجان و 
خمینی شهر( افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ورودی آب به سد زاینده رود از ابتدای سال آبی فعلی )مهر 
۱۴۰۰( تا ۲۴ تیر امسال در مجموع ۸۹۰ میلیون مترمکعب بوده است در حالی 
که این سد در مدت مشابه سال گذشته ۶۹۸ میلیون مترمکعب و در بلندمدت 

)۵۲ ساله( یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب ورودی آب داشت.
معاون آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه ذخیره سد زاینده رود امروز به ۳۲۳ 

میلیون مترمکعب رسید، خاطر نشان کرد: حجم آب ورودی به سد هم اکنون 
۱۷ مترمکعب بر ثانیه برآورد می شود.

سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده 
آب شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران، در 
سال ۱۳۴۹ با ظرفیت افزون بر ۱.۲ میلیارد مترمکعب بهره برداری شد، این 
سد قوسی شکل در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان 

قرار دارد.

 معاون حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقه ای اصفهان:

خروجی سد زاینده رود با 
هدف آبیاری باغ های غرب 

اصفهان افزایش یافت

 مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده روسازی با اولویت محله های امام 

حسین )ع( و ردانی پور و شهرک امام رضا )ع(
 شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده روســازی با اولویت محله های امام حسین )ع( و 

ردانی پور و شهرک امام رضا )ع( به شماره 2001094734000027 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/4/26
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/5/5

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/5/15
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/5/18

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:
ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 678/750/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
شاهین شهر، میدان فاطمیه شهرداری مرکزی

تلفن تماس:  03145225200

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شناسه: 1352388

 آگهی مزایده )نوبت اول(
شهرداری اشترجان در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی به استناد بند 9 ماده 55 قانون 
شهرداری ها مصوب 1334/4/11 با اصالحات و الحاقات و بند 14 ماده 71 قانون تشکیالت و وظایف 
و انتخابات شورای اسالمی بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر طبق نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری نسبت به اجاره ورزشگاه شهرداری و زمین چمن مصنوعی با قیمت پایه ماهیانه 

50/000/000 ریال برای مدت یک سال اقدام نماید. 
* لذا متقاضیان واجد شــرایط می توانند از تاریخ انتشــار این آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 
1401/5/12 به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا روز 

پنجشنبه مورخ 1401/5/13 بارگذاری نمایند. 
*در ضمن هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

روح اله بابایی- شهردار اشترجان شناسه: 1352511

چاپ اول

شهرداری خورزوق در نظر دارد یک قطعه زمین از امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و 
با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره 

مزایده 2001093481000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: 1401/4/20 مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/5/1 تاریخ بازدید: 1401/5/1
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/5/1 تاریخ بازگشایی: 1401/5/1 تاریخ اعالم برنده: 1401/5/1

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده 

بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 41934-021 تماس 
حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخث ثبت نام / پروفایل 

مزایده گر موجود است.

آگهی مزایده 

شناسه آگهی: 1348713 سید فضل اله هاشمی - شهردار خورزوق     

شهرداری مبارکه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 01/358 مورخ 1401/4/4 شورای محترم اسالمی شهر مبارکه، اجاره 
واحدهای تجاری مجموعه پارک گل نرگس را بطور کامل و مدیریت واحد و با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی 

به مدت یک سال شمسی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مزایده:
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مزایده بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری مبارکه

2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز 1401/5/4 جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت مراجعه نمایند.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/5/15 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 13:30 ظهر روز سه شنبه مورخ 1401/5/18 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
7- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است.

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

محمدمهدی احمدی - شهردار مبارکه                                                                                        شناسه: 1348031

مشخصات مورد مزایده

نرخ پایه اجاره بر اساس نظریه مشخصات
کارشناس رسمی دادگستری

مبلغ سپرده جهت شرکت 
در مزایده عمومی

اجاره واحدهای تجاری )سه واحد( مجموعه پارک 
16/800/000 ریالماهیانه 28/000/000 ریال گل نرگس را بطور کامل و مدیریت واحد

نوبت اول

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت دوم

031 - 32274793          32274792          021 - 88016649         88356308

agah inaslefarda . i r
سایت ثبت آگهی مفقودی 



جهـــــــان

Isfahan News

ایسنا: وزیران خارجه قطر و فرانسه با یکدیگر دیدار و آنگونه که 
وزارت خارجه قطری می گوید، درخصوص پرونده هسته ای ایران 
تبادل نظر کردند. به گزارش ایسنا به نقل از الخلیج آنالین، محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر که به پاریس سفر کرده است 
با کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه دیدار و رایزنی کرد. بنا بر اعالم 
وزارت امور خارجه قطر، در این دیدار درخصوص آخرین تحوالت 
منطقه و جهان از جمله برنامه هسته ای ایران، مساله فلسطین و 
بحران اوکراین گفت وگو شد. دو طرف در این دیدار بر اهمیت 
رسیدن به توافق عادالنه درخصوص مذاکرات هسته ای ایران 
 و لزوم رسیدن به راه حل دیپلماتیک برای بحران اوکراین تاکید

کردند.

ایکنا: رئیس مجلس شورای اسالمی یکی از اهداف سفر به 
ازبکستان را توسعه روابط تزانزیتی و اقتصادی بین دو کشور 

بیان کرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی پیش از عزیمت 
به ازبکستان در توضیح اهداف سفرش به ازبکستان گفت: به 
دعوت رسمی رئیس مجلس عالی و قانون گذاری ازبکستان به 
این سفر می روم. هر دو روسای مجالس در تسریع روابط دو جانبه 
در حوزه پارلمانی و مسائل اقتصادی و تجاری و سیاسی و فرهنگی 
تأکید دارند. وی افزود: از نظر جغرافیایی و فرهنگی دو کشوری 
هستیم که به هم نزدیک هستیم ولی علیرغم این نزدیکی 

روابطمان آنچنان که مورد توقع است توسعه پیدا نکرده است.

ایرنا: رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و دبیر شورای 
راهبردی روابط خارجی با حضور در سفارت ژاپن در تهران، 
دفتر یادبود نخست وزیر پیشین این کشور را امضا کردند. 
دفتر یادبود شینزوآبه نخست وزیر پیشین ژاپن در محل 
سفارت ژاپن در تهران گشایش یافت که شخصیت ها، 
دیپلمات ها، هنرمندان و ... با حضور در محل سفارت، 
این دفتر را امضا کرده اند. علی اکبر صالحی رئیس 
پیشین سازمان انرژی اتمی، عباس عراقچی دبیر شورای 
راهبردی روابط خارجی و معصومه ابتکار معاون سابق 
 رئیس جمهور در دولت دوازدهم نیز در سفارت ژاپن

حضور یافتند.

 دریـا وفایـی  وبـا یـک بیمـاری 
باکتریایی اسـت که عموماً از طریق غذا 
و آب آلوده بـه افراد و از فـردی به فردی 
دیگر منتقل می شود. اسـتفراغ و اسهال 
ازجمله نشـانه های این بیماری اسـت. 
به گفته پزشـکان چنانچه درگیری این 
بیمـاری بـا فـرد شـدت گیـرد احتمال 
مـرگ او وجـود دارد. حـاال چنـد روزی 
اسـت کـه آژیـر هشـدار مسـئوالن 
بهداشـتی و کمیسـیون بهداشتی های 
مجلس شورای اسـالمی، برای نظارت 
هرچه بیشـتر برمرزهای کشـور به صدا 
درآمده اسـت. در همیـن رابطه با یحیی 
ابراهیمـی عضو کمیسـیون بهداشـت 
و درمـان مجلـس یازدهـم بـه گفتگـو 

نشسـتیم کـه در ادامـه می خوانید:
• قاعدتاً وبا بیمـاری نوظهوری 
نیسـت اما چـرا در کشـورمان 
بـا رونـد صعـودی شـیوع آن 

مواجهیـم؟
ایران در جوار یک سـری از کشورهایی 
اسـت که مشـکالت فراوان بهداشـت 
و درمانـی دارنـد، ماننـد: افغانسـتان و 
پاکسـتان و عراق کـه امـکان وجود هر 
نـوع بیمـاری عفونی بـه کشـورمان از 

طریق ایـن مناطـق وجـود دارد.
• یعنـی علت اصلـی انتقـال از 

ایـن کشورهاسـت؟
هـم  بهداشـت  کمیسـیون  رئیـس 
اعـالم کردنـد کـه بـه دلیـل ترددهای 
غیرقانونـی اتبـاع مثـاًل از افغانسـتان و 
پاکسـتان بـه کشـورمان، وبا بـه ایران 

منتقـل شـد.
• چه باید کرد؟

ببینیـد، تمـام کشـورها در دنیـا ورودی 
بسـیار سـختی را ازنظر پیگیری عوامل 
بیماری زا مثل کرونـا و همین وبا که جز 
دسـته بیماری هایی اسـت که با انتقال 
فردبه فرد منتقـل می شـود، می گذارند. 
کما اینکـه دریـک مقطعـی وبا بسـیار 

کشـنده بـود چـون باعـث آلودگـی 
دسـتگاه گوارش و اسـهال های بسـیار 
شدید می شود. ولی متأسـفانه مرزهای 
ایـران در ایـن زمینـه آن گونه کـه باید 

قوی نیسـت.
• به عنـوان یک پزشـک و عضو 
کمیسـیون بهداشـت و درمان 
مجلس آیـا از میـزان فراگیری 
وبا در کشـورمان اطـاع دارید؟ 
چنـد درصـد جمعیـت مبتـا 

؟ هستند
اآلن مـوارد تقریباً زیادی در کشـورمان 
دیده شـده امـا خوشـبختانه بـه مرحله 
اپیدمـی نرسـیده اسـت و نمی تـوان 
درصـد داد. البتـه یـادآوری کنـم که در 
فصول گرم معمواًل این مسـائل هست، 
به ویـژه آلودگی هـای آبـی کـه باعـث 
شـیوع وبا می شـود. بااین حـال افرادی 
که مشـکوک باشـند باید مـورد کنترل 
و بالفاصلـه تحـت آزمایش هـا اولیه و 

درمـان قـرار بگیرند.
• ترددهـای مـرزی چـه میزان 
در انتقال و افزایش شـیوع این 

بیماری مؤثر اسـت؟
ترددهـای مـرزی در انتقـال ایـن 
بیماری بـه کشـور بسـیار مؤثر اسـت. 
عامـل اصلـی از مسـافرانی اسـت کـه 
از کشـورهایی کـه درگیـر وبا شـدند و 
رعایـت اصـول بهداشـتی هـم در آن 

مناطـق ضعیـف اسـت، هسـت.
• هشدار کمیسیون بهداشت 
مجلس در این خصوص چیست؟
اواًل مرزهـا را بـا دقـت بیشـتری رصـد 
کنند و تیم های پزشـکی و بهداشتی در 
محـل ورود این مسـافران بـرای انجام 
تشخیص و بررسی مستقر کنند. سپس 
افـرادی کـه عالمـت دار و مشـکوک 
هستند سـریعًا توسـط مراکز بهداشتی 
درمانـی شناسـایی و تحت درمـان قرار 
بگیرنـد. از طرفی مـردم باید خودشـان 

هم هشـدارها را جـدی بگیرند.
تیم هـای  درمرزهـا  اآلن   •
شناسـایی  بـرای  پزشـکی 

نداریـم؟ مبتایـان، 
فعاًل چون اپیدمی پیدا نکرده ممکن 
است چنین تیم هایی در مرزها مستقر 
نباشند اما برای پیشگیری از همه گیری و 
شناسایی افراد مشکوک، استقرار تیم های 
پزشکی درمرزها الزامی است. از طرفی 
مردم هم خودشان عمدتًا آن هایی که 
عالمت دار هستند، یا افرادی که به داخل 
کشورمی آیند و مشکوک هستند، باید 
تحت آزمایش ها اولیه قرار بگیرند و از دید 

تشخیصی پنهان نشوند.
• راجـع عائـم و نحـوه انتقال 
این بیمـاری هم توضیـح دهید.
بلـه ببینیـد، عالمت وبـا معمـواًل مانند 
سـرماخوردگی نیسـت که از ظاهر فرد 
بتوان تشـخیص اولیـه گذاشـت. گاها 
به شـکل مشـکالت گوارشـی اسـت. 

شـخص مبتالبـه وبـا، دچـار اسـهال 
خفیـف بـدون درد و بدون تب می شـود 
کـه به تدریج شـدت می یابد. وبـا گاهی 
همـراه بـا اسـتفراغ و گاهـی بـدون 
اسـتفراغ اسـت کـه به سـرعت و ظرف 
سـه تـا چهـار سـاعت باعـث کم آبـی 
شـدید بـدن می شـود و درصورتی کـه 
سـریعاً آب و امـالح بدن جبران نشـود، 
منجـر بـه مـرگ بیمـار می گـردد. 
همچنیـن بعضـاً ممکـن اسـت بیمـار 
حالت تهـوع داشـته باشـد. دوره پنهان 
وبـا از لحظـه ورود میکـروب بـه بـدن 
تا زمان بـروز از چند سـاعت تـا پنج روز 
متغیراسـت ولی معمواًل طی یـک یا دو 
روز خودش را نشـان می دهـد. راه های 
انتقـال وبـا هـم به صـورت مسـتقیم و 
غیرمستقیم اسـت. یعنی یا از فردبه فرد 
یـا مصـرف آب آلـوده و سـبزی ها و 
میوه هـای خـام و لبنیاتـی کـه از منبع 
تهیـه بهداشـتی آن مطمئن نیسـتیم.
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امام جمعـه کاشـان در واکنش به اظهـارات جو بایـدن رییس جمهـور آمریکا 
در سـفر به منطقه گفـت: حضور کشـتی های نظامـی جمهوری اسـالمی در 
دریای سـرخ و کنترل تنگه باب المندب نشـان از آن دارد که لفاظی جوبایدن، 

یـک توهمی بیش نیسـت.
حجت االسـالم سـید سـعید حسـینی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در 
خطبه های نمـاز جمعه این هفتـه کاشـان در واکنش بـه اظهارات جـو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا در سـفر بـه منطقه اظهار داشـت: یادتان نـرود که درهم 
کوبیدن پایگاه عین االسـد توسـط سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، ابهت 

شـما را در دنیا بر بـاد داد.
وی ضمـن اشـاره بـه قـدرت و تـوان موشـکی جمهـوری اسـالمی ایـران 
خاطرنشـان کرد: تاکتیک شـلیک همزمان هزاران موشـک و پهپـاد همراه با 
جنـگ الکترونیک گسـترده عملکرد هـر سیسـتم پدافندی دشـمن را مختل 

می سـازد.
حسـینی افـزود: حضـور کشـتی های نظامـی جمهـوری اسـالمی در دریای 
سـرخ و کنترل تنگه باب المنـدب نشـان از آن دارد که لفاظـی جوبایدن، یک 

توهمـی بیش نیسـت.

• تنهـا شـهیده حجـاب کاشـان و اسـتان اصفهـان در واقعه 
مسـجد گوهرشاد

امام جمعه کاشـان ضمن تقدیر و تشـکر از حضور غرورآفرین مردم کاشـان در 
اجتماعات متعـدد هفته عفاف و حجاب در کاشـان افـزود: برای اینکـه چادر و 
حجاب به سـر بانوان ایرانـی ماندگار باشـد، هزاران نفر در مسـجد گوهرشـاد 
مشـهد به دسـت رژیم رضاخانی به شـهادت رسـیدند کـه یکی از آن شـهدا، 
شـهیده »سـیده محتـرم بانـو سـادات قاضیـان فینی« تنهـا شـهیده حجاب 

کاشـان و اسـتان اصفهان است.

لفاظی های 
رئیس جمهور 
آمریکا در منطقه 
توهمی بیش نیست

امام جمعه کاشان در واکنش به 
اظهارات رییس جمهور آمریکا:

رمزارز

ISFAHAN
N E W S

دردسرهای سوالنا برای اتریوم؛

توکن ها علیه هم

به گفته آن ها، در »موج اول مهاجرت روس ها« هنرمندان، روزنامه نگاران و مخالفان 
کرملین در پی سرکوب های شدید در روسیه، این کشور را ترک کردند.

• مهاجرت صدها هزار نفری
اگر چه اطالعات دقیقی در مورد شمار روس هایی که از آغاز حمله نظامی روسیه به 
اوکراین، کشورشان را ترک کرده اند وجود ندارد اما برخی گزارش ها از مهاجرت ۲۰۰ 
هزار روس تا اواسط ماه مارس حکایت دارند. بر اساس برآوردهای یک گروه تجاری 
صنعت فناوری اطالعات روسیه، تنها در بخش فناوری ۵۰ هزار تا ۷۰ هزار متخصص 
روس در ماه اول جنگ اوکراین، کشورشان را ترک کرده اند، رقمی که انتظار می رود با 
توجه به نیاز برخی از شرکت های فناوری اطالعات در کشورهای مختلف به ۷۰ هزار 

تا ۱۰۰ هزار نفر برسد.
البته تنها متخصصان روس نیستند که به دنبال مهاجرت از کشورشان هستند. امارات 
عربی متحده که در بحبوحه تحریم های بین المللی علیه روسیه بی طرف مانده بود به 
مقصد مورد عالقه روس های ثروتمند تبدیل شده است به گونه ای که برخی از آن ها 

سرمایه خود را به بازارهای امالک منتقل کرده اند.
شرکت سرمایه گذاری Henley & Partners که در لندن مستقر است، پیش بینی 
کرده که در سال جاری میالدی دست کم ۱۵ هزار میلیونر روس کشورشان را ترک 

کنند. بر اساس این گزارش، دبی بهترین مکان برای ابرثروتمندان روس است.
• احتیاط در میان کشورهای میزبان

اما استقبال از مهاجران روس در کشورهای میزبان چگونه است؟ در جنگ اوکراین، 
روسیه به عنوان متجاوز تلقی می شود، نگرشی که مهاجران روس را هم در برگرفته 
است حتی اگر آن ها مخالف کرملین باشند. برخی از کشورها از جمله گرجستان، 
ارمنستان و کشورهای حوزه بالتیک که همگی در گذشته از تهاجم های روسیه در امان 
نبوده اند، نگران ورود مهاجران روس هستند. به گفته برخی از تحلیلگران سیاسی، این 
گروه از کشورها نگرانند که افزایش شمار روس ها در کشورهایشان باعث شود تا آن ها 
در آینده به هدفی برای تهاجم نظامی روسیه تبدیل شوند. روسیه در توجیه »عملیات 
نظامی ویژه« خود در اوکراین، »آزادسازی« منطقه دونباس در شرق این کشور را 

مطرح کرده که محل زندگی شمار قابل توجهی از روس تبارها است.
• هشدار موج مهاجرت ناشی از بحران غذایی در اروپا

این موج های جدید و بسیار مخرب مهاجرت در حالی است که آژانس حفاظت از 
مرزهای اروپا )فرانتکس( اعالم کرد که اتحادیه اروپا باید خود را برای موج جدید 
مهاجرت ناشی از وخامت بحران غذایی در نتیجه جنگ اوکراین، آماده کند. »آیجا 
کالناج« مدیر موقت فرانتکس در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در پراگ با اشاره 
به آمادگی کامل این اتحادیه برای پذیرش پناهجویان اوکراینی، گفت: در همین حال 
باید خود را برای پذیرش پناهجویانی آماده کنیم که از مناطق درگیر با ناامنی غذایی 
قصد ورود به اروپا را دارند. وی با اشاره به بروز اختالل در نقل و انتقال گندم اوکراین به 
دلیل بروز جنگ، افزود: همین امر موج مهاجرت را در پی خواهد داشت که باید خود را 
برای مواجهه با آن آماده کنیم. »فیلیپو گراندی« کمیسر عالی پناهجویان در سازمان 
ملل متحد، ماه گذشته میالدی هشدار داد در صورت بی پاسخ ماندن بحران غذایی 

فعلی، رکورد یکصد میلیون آواره در جهان با رقم بسیار بزرگتری خواهد شکست.

 اخبار اصفهان  شماری از شهروندان روسیه هم زمان با 
تشدید پیامدهای ناشی از جنگ اوکراین از جمله اعمال 
تحریم های بی سابقه جامعه جهانی به ویژه آمریکا، 
اتحادیه اروپا، بریتانیا و شرکت های بزرگ چند ملیتی 
علیه مسکو، به کشورهای مختلف مهاجرت کرده اند. 
یورونیوز در گزارشی نوشته که برخی از تحلیلگران 
سیاسی از مهاجرت این گروه از شهروندان روس که در 
پی سیاست های جدید کرملین رخ داده است به عنوان 

»موج دوم مهاجرت روس ها« نام می برند.

گزارش ویژه

 آغاز موج دوم مهاجرت شهروندان روسیه
پس از جنگ اوکراین؛

فراِر روسی!

 سمیه کریمیان  در بازار آشفته و نگران 
کننده رمزارزها هیچ قطعیتی وجد ندارد اما این 
مساله قطعی است که ارز دیجیتال سوالنا هنوز 
جا دارد تا در کوتاه مدت نزول را تجربه کند، اما 
جفت ارز سوالنا به دالر در صورتی که از رقیب 
اصلی خود یعنی اتریوم پیروی کند، می تواند 

۵۰۰۰ درصد افزایش یابد.
• اصاح 95 درصدی توکن اتریوم

به گزارش سایت کوین تلگراف الزم به ذکر 
است که قیمت توکن اتریوم )ETH( در دسامبر 
۲۰۱8 پس از 9۵ درصد اصالح، در اوایل همان 
سال از اوج ۱۵۲9 دالری خود، به نزدیک به ۷9 
دالر کاهش یافت. پس از آن، اتریوم بهبودی 
طوالنی را پشت سر گذاشت و طی چهار سال 
بعد نزدیک به 6۰۰۰ درصد افزایش یافت و در 
نوامبر ۲۰۲۱، رکورد 49۵۰ دالری را ثبت کرد.
سوالنا که رقیب اتریوم برای کسب جایگاه 
برتر در بخش قراردادهای هوشمند است، 
پس از رسیدن به اوج فروش در نوامبر ۲۰۲۱ با 
قیمت نزدیک به ۲6۷ دالر، بیش از 8۵ درصد 

سقوط کرده است.
سوالنا  می گوید   PostyXBT تحلیلگر 
می تواند به ۱۵ دالر کاهش یابد، که طبق 
چرخه نزولی اتریوم در سال ۲۰۱8 است. 
در همین حال، توکن سوالنا می تواند در 
سال های آینده شاهد بهبودی مشابه اتریوم 
باشد که این موضوع، می تواند قیمت سوالنا 

را به بیش از ۷۵۰ دالر برساند.
• سوالنا مرحله »سرخوردگی« را 

سپری می کند
در همین حال، یکی دیگر از تحلیلگران 
محبوب، اسپنسر نون، استدالل می کند که 
سوالنا مرحله »سرخوردگی« را سپری می کند 
که بازار اتریوم را در سال ۲۰۱8 گرفتار کرده 
بود و اشاره می کند که این پروژه در نهایت بر 

مشکالت خود غلبه خواهد کرد.
 ،CoinShares طبق گزارش هفتگی اخیر
صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر سوالنا 
تا اول جوالی در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۱۰ 

میلیون دالر ورودی جذب کرده اند.
با توجه به جریان ورودی صندوق به نظر 
می رسد که ارزش بازار سوالنا به تدریج به 
سمت اتریوم پس از مارس ۲۰۲۰ می رود. 
بر اساس داده های ردیابی شده توسط 
TradingView، نسبت ارزش بازار اتریوم/

سوالنا در حال حاضر حدود 3۲.۵ در مقابل اوج 
۵۲۵.3 دسامبر ۲۰۲۰ است.

این معیارها حاکی از انتقال سرمایه قوی به 
اکوسیستم سوالنا است، روندی که ممکن 

است در سال های آینده ادامه یابد.
• سوالنا چالشی جدی برای اتریوم

سوالنا همچنین بر اساس سایر معیارهای 
کلیدی، چالشی جدی برای اتریوم ایجاد کرده 
است. به عنوان مثال، حجم هفتگی سوالنا در 
بازارهای اصلی توکن های غیرمثلی )NFT(، از 
جمله OpenSea و MagicEden، در یک 
روند صعودی ثابت قرار دارد، در حالی که این 
 شاخص برای اتریوم در ماه های اخیر کاهش

یافته است.

استقرار تیم های پزشکی درمرزها الزامی است
گفت وگوی اختصاصی با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره راه های پیشگیری از وبا:

 رایزنی وزیران خارجه قطر
و فرانسه در باره ایران

خرسندی قالیباف از توسعه 
روابط اقتصادی با ازبکستان

صالحی و عراقچی دفتر یادبود 
آبه شینزو را امضاء کردند



اسـتاندار اصفهان گفت: پیوسـت رسـانه ای در راسـتای 
جهاد تبیین بایـد بصورت ویـژه در دسـتور کار مجموعه 
سـازمان قطـار شـهری اصفهـان قرار گیـرد و گـزارش 
اقدامات انجام شـده و در حـال انجام، برای مـردم اطالع 

رسـانی شود.
سـیدرضا مرتضوی در آیین ورود دسـتگاه حفار مکانیزه 
)تی بـی ام( بـه ایسـتگاه چهارسـو و اتمام حفـاری تونل 
حد فاصل ایسـتگاه شـهید خرازی تا ایسـتگاه چهارسـو 
اصفهان، افـزود: مجموعه سـازمان قطار شـهری باید از 
ظرفیت های رسـانه ای در اسـتان به خوبی اسـتفاده کند 
تا جلـوه کارآمدی نظـام در این بخش هم بیـش از پیش 

تجلی پیـدا کند.
وی ادامه داد: امروزه دشـمن هدف گیری دقیقی نسـبت 
به ایـن موضـوع انجـام داده و از ضعف اطالع رسـانی ما 

سوء اسـتفاده می کند.
استاندار اصفهان اظهار داشت: مدیریت استان پشتیبانی 
کامل خـود را از مدیریت شـهری اعالم می کنـد و برای 
رقم خـوردن اینگونه کارها در اسـتان تـالش می کنیم و 
در صورتی که مدیریت شـهری برای تأمیـن منابع مالی 
طرح هـا برنامه ارائـه دهد، هر کمکـی که از دسـتمان بر 

آیـد دریغ نخواهیـم کرد.
وی اضافه کرد: امروز شـرکت های متعددی در اسـتان و 
کشور رشـد یافتند و به ابزارهای مختلف فکری، طراحی 
و عملکری مجهز شـدند که این موضوع ظرفیت بزرگی 
بـرای کشـور و اسـتان محسـوب می شـود و بایـد برای 

صدور خدمات فنی مهندسـی ظرفیت سـازی کنیم.
مرتضوی خاطرنشـان کرد: بعضی از کارهایـی که امروز 
در حـوزه فنـی و مهندسـی در اسـتان اصفهـان انجـام 
می شـود در تـراز شـرکت های بیـن المللـی قـرار دارد 

که در زمـان حاضـر در اقصـی نقاط دنیـا مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد و در صورتی کـه ایـن ظرفیت هـا را فعال 
کنیم، فضـا برای جـذب نخبگان بیـش از پیـش فراهم 

خواهد شـد.
وی بیـان کـرد: مدیرانی کـه در حوزه مدیریت شـهری، 
قطار شـهری و پیمانکارانی که در این حوزه کار می کنند 
باید افق هایی را کـه در این زمینه تعریف شـده، در مدت 
کوتاه تـری محقـق کننـد و از ایـن ظرفیـت در سـایر 

اسـتان ها و کشـورهای مجاور اسـتفاده کنند.
اسـتاندار اصفهـان افـزود: امـروز ارتباطات بیـن المللی 
خوبی در اسـتان فراهم شـده اسـت، باید ظرفیت سازی 
الزم را فراهـم کنیـم تـا شـرکت ها بتوانند با حضـور در 
بازارهـای گسـترده تری کـه پیـش روی آنهـا گشـوده 
شـده امکان جذب و بکارگیری نخبـگان را فراهم کنند.

وی گفـت: مسـیر پیـش روی مـا بـه هـم افزایـی و 
همبسـتگی نیـاز دارد و در صورتیکه مدیران شـهری بر 

روی طرح های خاص و اولویت دار استان برنامه ای دارند 
می تواننـد اعـالم کنند تـا بصـورت ویژه تر و متفـاوت از 

مسـیر اجرایـی کنونی مـورد بررسـی قـرار گیرد.
مرتضوی اضافه کرد: مدیریت اسـتان این امـکان را دارد 
که در قالب کارگـروه ویژه ای بـر روی بعضی از مسـائل 
اصلـی برنامـه ریـزی انجـام دهـد تـا در ادامـه حرکت 

مجموعه اسـتان بـه ما کمـک کند.
وی اظهـار داشـت: ظرفیت هایی کـه از نظـر اقتصادی 

در اسـتان وجـود دارد و رویکـرد خدمـات حمـل نقل در 
آینـده اسـتان بـرای آن می تـوان متصـور بـود می تواند 
ظرفیت هـای اقتصادی بیشـتری را در اسـتان پـای کار 

بیـاورد.
بـه گفتـه وی، بـا تعریـف بعضـی از کارهای مشـترک 
در ایـن حوزه هـا هـم می توانیـم از ظرفیـت بنگاه هـا و 
ظرفیت اقتصـادی موجود در اسـتان به نحـو مطلوبتری 

اسـتفاده کنیم.
بـه گـزارش ایرنـا، دسـتگاه حفـار مکانیـزه TBM خط 
۲ متـروی اصفهـان روز دوشـنبه همزمان با عید سـعید 
غدیرخم، با حضور اسـتاندار، شـهردار و مدیران شـهری 

اصفهان وارد ایسـتگاه چهارسـو شـد.
این خـط مترو از ایسـتگاه میدان شـهدای خمینی شـهر 
تا دارک، از غرب تا شـرق اصفهان به طـول ۲۴ کیلومتر 
امتـداد می یابـد و در مسـیر خـود از ۲۳ ایسـتگاه عبـور 
می کند که در این راسـتا جهـت تسـریع در بهره برداری 
از ایـن خـط، پـروژه به سـه بخـش مجزا تقسـیم شـده 

اسـت.
 به منظور حفـاری تونل حدفاصل ایسـتگاه چهارسـو تا 
ایسـتگاه شـهید خرازی از خط دوی مترو، دسـتگاه حفار 

مکانیزه TBM وارد ایسـتگاه چهارسـو شد.
یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای ایـن طـرح نسـبت به 
سـایر بخش های خطوط مترو اصفهان، اسـتفاده از یک 
دسـتگاه TBM بزرگ مقیاس )با قطر ۹.۴ متـر( به جای 
اسـتفاده از دو دسـتگاه حفار با قطرهای کمتر است؛ این 
مهم بـا توجـه بـه شـرایط پیچیده زمین شناسـی شـهر 
اصفهـان ریسـک های طـرح را بـه ۵۰ درصـد کاهـش 
داده اسـت و اثـرات بسـیار مطلوبـی در راسـتای کاهش 

هزینه هـای اجرایی طرح بـه همـراه دارد.
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مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اصفهـان گفـت: تعـداد روزهـای اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ناسـالم هوا در اصفهـان امسـال در قیاس با مدت مشـابه قبـل آن ۷۹ 
درصد افزایش یافته اسـت. ایرج حشـمتی در جلسـه مدیریـت بحران 
کـه بـا حضـور اسـتاندار اصفهـان برگـزار شـد، افـزود: اعـداد و ارقام 
کیفیت هوای اسـتان اصفهان تا بیسـت و پنجـم تیرماه نشـان دهنده 
ایـن اسـت کـه سـال گذشـته تـا چنیـن روزی حـدود ۳۸ روز هـوای 
ناسـالم بـرای عمـوم و گروه های حسـاس داشـتیم امـا ایـن روزهای 

ناسـالم در سـالجاری به ۶۸ روز رسـیده اسـت.
وی با بیـان اینکه تعـداد روزهای ناسـالم و آلوده هوا حـدود ۷۹ درصد 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت، اظهـار داشـت: ایـن نشـان دهنـده مؤثر 

نبـودن اقدامـات ما اسـت.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اصفهـان اظهـار داشـت: بایـد 
بازبینـی و بررسـی الزم در این زمینه انجام شـود و تکلیف هـر کدام از 

دسـتگاههای مسـوول مشـخص شـود.
وی افـزود: در صورتیکـه بـا همیـن رونـد ادامـه دهیـم اوضـاع 

شـد. خواهـد  نامناسـب تر 
حشـمتی خاطرنشـان کرد: پدیده اینـورژن در ۶ ماهه اول سـال وجود 
ندارد و آلودگی هوا ناشـی از گرد و غبار اسـت که بخشـی از آن منشـأ 

داخلی و بخش دیگر منشـأ خارجـی دارد.
وی گفـت: اسـتان های مـرزی بیشـتر متأثر آلودگـی با منشـأ خارجی 
هسـتند اما اسـتان اصفهـان بیشـتر متأثـر از آلودگـی با منشـأ داخلی 

اسـت.

روزهای ناسالم هوا در اصفهان ۷۹ درصد افزایش یافت

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: از 
مجموع ۲۸ شهرستان این استان، ۱۴ 
زایی  بیابان  پدیده  درگیر  شهرستان 
استحسینعلی نریمانی در گفت و گو با 
ایرنا افزود: بیابان زایی و گرد و غبار از 
چالش های مهم قرن بیست و یکم در 

حوزه منابع طبیعی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه بیشتر کشورها سال به 
سال به سمت خشکی پیش می روند، ادامه 
داد: استان اصفهان جزو مناطق خشک و 
نیمه خشک ایران است که از لحاظ بیابانی 
بودن ۳۰ درصد مساحت این استان را 
بیابان تشکیل می دهد در حالی که در کشور 
۲۰ درصد و در دنیا ۱۰ درصد مساحت به 

عرصه های بیابانی اختصاص دارد.
رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اصفهان اظهار 
داشت: مجموع مساحت بیابان های استان 
اصفهان سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار 
است که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار آن در 
مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارد.
وی اضافه کرد: وزش باد با سرعت بیش 
از ۶ متر بر ثانیه در مناطق تحت تأثیر 
فرسایش بادی، موجب وقوع توفان گرد 

و غبار می شود.
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نیمی از استان درگیر 
پدیده بیابان زایی است

 رییس اداره امور بیابان اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

استاندار اصفهان در آیین ورود دستگاه حفار مکانیزه )تی بی ام( به ایستگاه چهارسو خواستار شد:

پیوست رسانه ای در دستور کار مجموعه سازمان قطار شهری

 آزاده سلیمان نژاد  مدیرعامل 
سازمان قطار شهری اصفهان 
با اعالم اینکه عملیات اجرایی 
توسعه خط یک مترو به سمت 
شاهین شهر امسال آغاز می شود، 
پنج  برای  مسیر  این  گفت 
ایستگاه نیاز به آزادسازی و ۱۰ 
رام قطار دارد که اعتبار موردنیاز 
آن ۲ هزار میلیارد تومان برای 
ایستگاه ها و ۹۰ میلیون یورو 

برای رام و تجهیزات است.
سید محسـن واعظی فر در نشسـت خبری با اصحاب رسـانه در خصوص توسعه 
خط یک متـرو و اتصـال آن به مترو شاهین شـهر، افـزود: طرح توسـعه خط یک 
از سـمت ایسـتگاه شـهرک قدس به سـمت دانشـگاه صنعتی )میدان استقالل( 
حدود پنـج کیلومتر و نیم اسـت و آغـاز عملیات اجرایـی آن منوط بـه منابع مالی 
شـهرداری اسـت که مـاه آینـده بـه مناقصـه گذاشـته می شـود؛ همچنیـن قرار 

اسـت از منابع داخلی شـهرداری بـه این بخش داده شـود.
وی بابیـان اینکـه توسـعه خط یـک متـرو بر عهـده شـهرداری اصفهان اسـت، 
افـزود: طراحی پـروژه انجام شـده و اسـتدالل مـا این اسـت که شـرکت های در 
مسـیر این پروژه ازجملـه نفت، پاالیشـگاه و نیـروگاه کمک کنند اما شـهرداری 

شاهین شـهر ذی نفـع شـده و بـرای دریافت اعتبـارات پیگیر اسـت.
مدیرعامل سـازمان قطـار شـهری اصفهان همچنیـن با اشـاره به اینکـه روزانه 
۸۰ هـزار نفر مسـافر در خـط یک متـرو جابه جـا می شـود، تصریح کـرد: هرقدر 
فاصلـه زمانـی توقـف قطارهـا در ایسـتگاه ها زیـاد باشـد مقبولیـت آن بـرای 
شـهروندان کمتـر می شـود؛ ازایـن رو پیش تـر قـرارداد بـرای خرید قطار بسـته 
شـد، قطار نیز خریداری شـده اما مشـکل اصلـی منابع مالی اسـت و شـهرداری 
به تنهایـی نمی توانـد جـور هزینه هـای باالی قطـار شـهری را بر دوش بکشـد.

سـید محسـن واعظـی فـر ضمـن اعـالم ایـن مطلـب کـه تأمیـن ۵۰ درصـد 
اعتبـارات قطار شـهری بر عهـده دولـت و ۵۰ درصد بر عهده شـهرداری اسـت، 
خاطرنشـان کرد: چهار رام قطـار در چیـن آماده تحویل به ایران اسـت؛ در سـفر 
رئیس جمهـوری بـه اصفهـان این مسـئله نیـز مطرح شـد کـه آن را حـل کنند.

وی بابیـان اینکـه بـا توجـه  بـه موقعیـت زمینـی بـرای هـر خـط واگـن و قطار 
مخصـوص آن خـط بایـد خریداری شـود، ابـراز داشـت: چیـن در قـرارداد برای 
وندورهـای متـرو اصفهـان )تجهیزات سـاخت خطوط متـرو( از تجهیـزات اروپا 

اسـتفاده می کنـد.
مدیرعامـل سـازمان قطار شـهری بـا اشـاره به اینکـه خط یـک متـرو اصفهان 
به طـول ۲۱ کیلومتر و ۲۰۰ متر از شـهرک قـدس خیابـان امام خمینـی )ره( در 
شـمال غرب تا پایانه صفه در جنوب شـهر اصفهان اجراشـده و ۲۰ ایستگاه دارد، 

اظهـار داشـت: این خـط کـه هم اکنـون در حـال بهره بـرداری اسـت ۸۷ درصد 
پیشـرفت دارد و ۱۳ درصـد باقی مانده در این پـروژه مربوط به واگن هایی اسـت 

کـه بایـد تأمین می شـد.
سـید محسـن واعظی فر بابیان اینکه خـط یک متـرو اصفهان اکنون بـا ۱۴ رام 
فعالیـت می کنـد درحالی که نیـاز به وجـود ۳۳ رام در ایـن خط اسـت، گفت: این 
خـط بـرای خدمات دهی بهتـر نیازمنـد تأمیـن تجهیزات اسـت؛ سـرفاصله ها و 
زمان انتظـار مسـافران در ایسـتگاه های متـرو در خط یـک باید ۲ دقیقـه و نیم 

باشـد درحالی که هم اکنـون به دلیـل نبـود رام قطار ایـن سـرفاصله ها به ۱۱ 
دقیقه می رسـد.

وی همچنین گفـت: تکمیل خط یـک نیازمنـد ۱۴۰۰ میلیارد تومـان برای 
سـاخت مسـیرهای دسترسـی و ۱۳۰ میلیون یورو پـول برای خریـد قطار و 
تجهیزات دپو اسـت کـه در صورت تأمیـن اعتبـارات موردنیـاز تکمیل خط 

یک متـرو دو سـال زمـان می برد.
واعظـی فـر با اشـاره بـه اینکـه متـرو بهارسـتان بـه طـول ۱۹ و 
نیـم کیلومتـر در حـال اجـرا اسـت و ریل گـذاری ایـن مسـیر بـه 

سـمت سـپاهان شـهر انجام شـده، افزود: احداث ایسـتگاه سـپاهان شـهر نیز با 
شـهرداری اصفهـان اسـت کـه عملیـات اجرایی آن آغازشـده اسـت.

مدیرعامـل سـازمان قطار شـهری اصفهـان بابیـان اینکه سـاخت هر ایسـتگاه 
مترو حـدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبـار نیاز دارد، بـه وضعیت خط دو مترو اشـاره 
کـرد و گفت: خـط دوی متـرو اصفهان قـرار بود ۷ سـاله اجرا شـود کـه عملیات 

اجرایی آن از سـال ۱۳۹۴ شروع شـده اسـت.
واعظی فـر ضمن اعالم ایـن خبر که خـط دو مترو به طـول ۲۴ کیلومتـر و ۷۰۰ 
متـر از شـهرک دارک یا امام حسـین )ع( در شـمال محلـه زینبیه آغاز می شـود، 
گفـت: ایـن خـط کـه ۲۳ ایسـتگاه دارد به سـمت جنـوب ایسـتگاه حافـظ را به 
سـمت خیابـان آمـادگاه دور می زنـد و پـس از آن مسـیر متـرو غربی - شـرقی 

می شـود.
وی بابیان اینکـه اولویت اول اجرا ۱۶ ایسـتگاه بـه طول ۱۴ کیلومتر تا ایسـتگاه 
شـهید حجـازی )ابتـدای کهنـدژ( اسـت، افـزود: عملیـات اجرایـی از دو جبهه 
هم زمان با دسـتگاه تی بی ام آغازشـده اسـت و تاکنـون ۳۸ درصد سـفت کاری 

خط دوم انجام شـده اسـت.
مدیرعامـل سـازمان قطار شـهری اصفهـان از ورود دسـتگاه تـی بـی ام با قطر 
۹ سـانتیمتر به ایسـتگاه خیابان کاشـانی خبر داد و خاطرنشـان کـرد: باید توجه 
داشـت کـه اصفهـان یـک شـهر میراثـی اسـت و در خصـوص خـط متـرو بـا 
مسـئوالن اداره کل میراث فرهنگی و گردشـگری تفاهم نامـه داریم که عملیات 

اجرایی خطـوط مترو آسـیبی بـه میـراث شـهر وارد نکند.
واعظـی فـر بابیـان اینکـه بـرای انجـام کاوش هـای باستان شناسـی عملیـات 
اجرایـی خـط دو متـرو در ایسـتگاه ابن سـینا حدود سـه مـاه متوقف بـود، گفت: 
اکنـون عملیـات اجرایی متـرو در ایسـتگاه ابن سـینا متوقف نیسـت، بررسـی ها 

انجام شـده و شـایعات فضـای مجـازی واقعیـت نبوده اسـت.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی
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آغاز عملیات اجرایی توسعه خط یک مترو به سمت شاهین شهر  
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