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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خبر داد:

تصویببودجهبرای»بیابانزدایی«

New Product 
Development – 
Process and 7 

Stages
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موافقت شورای اقتصاد برای تأمین فاینانس ۶۸۰ میلیون یورویی:

بهرهبرداریازخطدومترویاصفهان۵سالجلوافتاد

نمایش »روده درازی های یک مرده بی صاحب« به نویسندگی و کارگردانی »هادی کیانی« در سالن نقش جهان تاالر 
هنر اصفهان به روی صحنه رفت.

رسول شجاعی / ایرنا
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جهاد تبیین فصـل الخطاب رهبری بـرای همه  
موضوعـات اسـت. از اقدامـات انجام شـده در 
سـال های پیـروزی انقـاب اسـامی تاکنـون 
گرفتـه تـا آنچـه بایـد انجـام شـود. در ایـن 
خصوص همـه مـا موظـف هسـتیم کـه از این 
نظر رهبـری تبعیـت کنیـم و بـه آن جامه عمل 
بپوشـانیم. بایـد ازآنچه رهبـری اشـاره فرمودند 

حمایـت کنیـم زیـرا فصـل الخطاب اسـت.
همـه مـا وظیفـه تبییـن و پیگیـری و دفـاع 

به تمام معنـا داریـم. طبیعتـًا آن هایـی کـه در 
این حوزه دلسـوز هسـتند باید احسـاس تکلیف 
کنند وسـعی کننـد کاسـتی ها را جبـران نمایند. 
باید بـه نحوی عمـل کنند کـه زمینـه اجرایی با 
رضایت معظم له فراهم شـود. نکتـه مهم دیگر 
دراین بـاره کـه نیازمند بیان اسـت بحـث برخی 
بـه خطـا رفتن هاسـت. فحـوای جهـاد تبییـن، 
جلـب آرامـش، آسـایش و رضایتمنـدی مـردم 
اسـت. متأسـفانه اخیـراً در مقولـه امربه معروف 

و نهی از منکـر رفتارهایی را می بینیـم که دقیقًا 
با منویـات رهبـری در خصوص جهـاد تبیین در 
تضاد اسـت. کجـا رهبـری فرمودند کـه در این 
امر دسـت بـه خشـونت و فحاشـی بزنیـد؟ کجا 
رهبری امر کردند کـه برای مبارزه بـا بدحجابی 
و بی حجابی بـا زن و بچه مردم مانند اسـیری ها 

و بیگانـگاِن دشـمن برخـورد کنید؟.
نائب اول رئیس کمیسیون قضایی 
مجلس شورای اسالمی

سیدحاجیمحمدموحد
سرمقالـــه
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جهاد تبیین فصل الخطاِب رهبری برای همه موضوعات است

7

8

مدیرعامل شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان اعالم کرد؛

 عزم شرکت های ریسندگی و بافندگی
برای بازپرداخت بدهی تأمین اجتماعی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد:

 خودروهای وارداتی
نه ارزان هستند،  نه اقتصادی

واکنش ها به نامه ساترا علیه پلتفرم ها تمامی ندارد؛

 ساترا، نکن!
این رسانه میلی را میلی تر نکن

٣
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رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان خواستار شد:

 اجرای مجدد طرح
پنجشنبه های صنایع دستی

چهره روز

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان:

اولویتهایامنیتاجتماعی
دراختیاررسانههاقرارگیرد
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معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: 
دستگاه های متولی امنیت اجتماعی، اولویت های الزم این حوزه ها 
را در اختیار رسانه ها قرار دهند. محمدرضا جان نثاری در جلسه 

شورای اطاع رسانی استان اصفهان افزود ...

منبع: ایمنا

 آگهي فراخوان عمومی واگذاری تعدادی از زمین های مسکونی واقع در شهر جدید فوالدشهر  
به شماره 1401/3939/ص مورخ 1401/04/28  

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد تعدادی از امالک و اراضی با کاربری های مختلف خود واقع در محالت شهر جدید فوالدشهر را از طریق فراخوان 
عمومی به شماره  1401/3939/ص مورخ 1401/04/28 و با جزئیات مندرج در اســناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

WWW.SETADIRAN.IR به شماره ثبت سامانه  2001001335000007  به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: پنجشنبه مورخ 1401/04/30 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی: تا ساعت 19 مورخ 1401/05/05 .
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ  1401/05/01 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/05/08 . ) فقط در ساعات اداری(

 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/04/30 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/05/15
تاریخ بازگشایی فراخوان اراضی:  زمان بازگشایی پاکتهاي پیشنهاد قیمت ساعت 09 صبح  مورخ 1401/05/20 

تاریخ اعالم به برنده:   پنجشنبه مورخ 1401/05/20 
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است: 

1( برگزاری فراخوان واگذاری اراضی )مزایده( صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR  می باشد و 
کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین شرکت در فراخوان )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

شرکت کنندگان در فراخوان از این طریق می باشد.
2( کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنی،ضوابط شهرسازی، نحوه فروش و سایر موارد مورد نیاز بر برد اعالن عمومی سامانه الکترونیکی دولت و وب سایت 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی https://fooladshahr.ntdc.ir/  قابل مشاهده،  بررسی و انتخاب می باشد.
3( مبلغ و نوع سپرده شركت در فراخوان عمومی امالک : مبلغ سپرده شرکت در فراخوان معادل 5% )پنج درصد( قیمت پایه هر پالک و صرفاً فیش واریزی 
به حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به شــماره 4001119506377117 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شماره شبا 
IR410100004001119506377117 و شناسه واریز 963285300101026008222200001144 )واریزی از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز شودضمنًا 

ثبت شناسه واریز الزامی است(.
نکته مهم: در ماشین نویسی فیش واریزی و توضیحات آن توسط بانک بایستی حتمًا نام شركت عمران شهر جدید فوالدشهر درج شده باشد. 

4( متقاضیان مي توانند در فراخوان عمومی واگذاری اراضی بیش از یک پالک شرکت کنند، در این صورت باید سپرده هاي جداگانه تهیه نمایند.
5( با توجه به محدودیت سامانه مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد ارائه نماید لذا در صورتیکه دو نفر بخواهند 
مشترکاً یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستی فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارک فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذاری کنند. 

6(  عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768  مركز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 - 021     

.  WWW.SETADIRAN.IR اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی

روابط عمومی شركت عمران فوالدشهر

نوبت اول

شناسه آگهی: 1353876
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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان با اشاره به وجود مدارس پرخطر به 
لحاظ قدمت ساختمان و تهدیدات خشکسالی 
گفت: این مهم نیازمند اعتبارات ویژه و افزایش 

مشارکت خیران است.
مجید نسیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با 
ایرنا افزود: بر این اساس از ابتدای سالجاری 
تفاهمنامه ساخت بالغ بر ۲۹۰ واحد آموزشی 
در استان با کمک خیران منعقد شده که در 
صورت تأمین به موقع اعتبارات، ۱۳۰ مدرسه 
تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با تاکید بر تخصیص اعتبارات مصوب سفر 
و همچنین اعتبارات ویژه برای تجهیز مدارس 
خیرساز در استان اظهار داشت: این مدارس در 
شهرهای اصفهان، فریدن، تیران، نجف آباد، 
حبیب آباد، برخوار، هرند، مبارکه و دهاقان 

احداث و تکمیل خواهد شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان افزود: در زمان حاضر فرونشست، 
وجود مدارس فرسوده با قدمت بیش از ۴۰ 
سال، ناتمام ماندن مدارس خیرساز )مشارکتی( 
و هزینه بَر بودن تعمیر و نگهداری مدارس از 
چالشهای موجود در حوزه نوسازی مدارس 
استان است. وی اظهار داشت: براساس آخرین 
برآوردها، اکنون ۳۴ مدرسه در استان در کام 
فرونشست قرار دارد که بیشتر آنها در نواحی 
چهار، پنج و ۶ شهرستان اصفهان و همچنین 
شهرستانهای خمینی شهر، برخوار، میمه و 

شاهین شهر قرار دارند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان، همچنین به وجود ۲۱ مدرسه 
کانکسی با ۲۴ کالس و ۳۹ مدرسه سنگی 
با ۱۲۸ کالس در فریدونشهر، سمیرم و کاشان 

اشاره کرد.
وی، مدارس نیازمند بازسازی با قدمت بیش 
از ۴۰ سال در استان را شامل ۱۰ هزار و ۳۴۴ 
کالس عنوان کرد که ۲۶ درصد فضای 

آموزشی استان را شامل می شود.
نسیمی همچنین از وجود ۱۴ هزار کالس 
درس نیازمند مقاوم سازی با قدمت بیش از 
۴۰ سال در استان خبر داد که ۳۷ درصد فضای 

آموزشی استان را تشکیل می دهد.
وی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای 
توسعه و پیشگیری از آسیب به مدارس به 
تخصیص اعتبار دولتی به مدارس آسیب دیده 
از فرونشست، افزایش اعتبار برای نوسازی و 
مقاوم سازی مدارس، اطالع به موقع آموزش 
و پرورش به اداره کل نوسازی مدارس استان 

درباره مدارس خطرآفرین اشاره کرد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان افزود: در این راستا افزایش مشارکت 
خیران و آحاد مردم در امر مدرسه سازی و 
اعتبارات برای تکمیل سریعتر  افزایش 
مدارس نیمه تمام و آموزش دانش آموزان و 
کارکنان مدارس برای استفاده صحیح، تعمیر و 
نگهداری مدارس نیز کمک بسیار موثری برای 

تکمیل و توسعه مدارس در استان خواهد بود.
بیش از ۹۰۵ هزار دانش آموز در سال تحصیلی 
گذشته در پنج هزار واحد آموزشی در استان 

اصفهان تحصیل کردند.

مدارس در معرض 
خطر نیازمند اعتبارات 
ویژه ومشارکت خیران

مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان 
هشدار داد:

مدیرکل دفتر بازرسـی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی اسـتانداری اصفهان، افزایش مشارکت 
شـهرداری ها و سـازمان های عمران شـهرهای این اسـتان به منظـور افزایش رفـاه معلوالن 
بویژه در تـردد و ایـاب و ذهاب را خواسـتار شـد. صـادق کرمی در جلسـه مناسب سـازی معابر 
برای معلـوالن اسـتان اصفهان افـزود: از آنجا کـه بخش قابل توجهـی از پروژه هـای عمرانی 
از سـوی این نهادهـای نامبـرده اجرا می شـود، بـرای بهبـود مسـیرها و گذرگاه هـای فعلی و 

احداث مسـیرهای ویژه در سـاختمان های جدید، هماهنگی و همفکری با سـازمان بهزیستی 
اقدام شـود.

وی ادامـه داد: خریـد دسـتگاه خـودروی َون بـرای جابجایـی و تـردد شـهری معلـوالن از 
جملـه درخواسـت های این قشـر اسـت کـه بایـد سـازمان های مختلف نظیـر شـهرداری ها، 

سـازمان های عمـران در شـهرهای مختلـف و تاکسـیرانی بـرای تأمیـن آن بکوشـند.
مدیـرکل دفتربازرسـی، مدیریـت عملکـرد و امورحقوقی اسـتانداری اصفهـان با بیـان اینکه 
خرید دسـت کم ۱۵ دسـتگاه خودروی َون رفع نیاز اولیه برای معلوالن شـهر اصفهان اسـت و 
تصریح کرد: مشـارکت نهادها و سـازمان های گوناگون بـرای تأمین مالی آن ضروری اسـت.

کرمی بـا اشـاره بـه اهمیـت فعالیت هـای رسـانه ای و فرهنگـی در موضـوع معلـوالن گفت: 
نیاز اسـت که رسـانه ها بخصـوص صدا وسـیما بـا مشـارکت اداره کل بهزیسـتی، برنامه های 

بیشـتری را به ایـن مقوله اختصـاص داد.
وی افـزود: در مدت اخیر سـه دسـتورالعمل برای مناسب سـازی معابر شـهری به منظـور رفاه 

معلوالن بـه سـازمان ها و دسـتگاه های مرتبـط با این بخش ابالغ شـده اسـت.
همچنین مدیرکل بهزیسـتی اصفهان در این جلسـه خاطرنشـان کرد: حمایت مالی از سـوی 
سـازمان های عمران شهری در شـهرهایی مانند اصفهان، فوالدشهر و مجلسـی برای پیشبرد 

اهداف و بهسـازی معابـر از اهمیت باالیی برخوردار اسـت.
ولـی اهلل نصر اصفهانی اضافـه کرد: البتـه برخی موافقت های انجـام گرفته با شـهرداری هنوز 

در گیر و دار موافقـت معاونت مالـی و اداری این نهاد بوده و هنوز محقق نشـده اسـت.
جلسـه مناسب سـازی معابر برای معلـوالن اسـتان اصفهان عصر سـه شـنبه در محل سـالن 

اجتماعـات اسـتانداری اصفهاند برگزار شـد.
آمار معلوالن اسـتان اصفهان ۹۴ هزار و ۴۴ نفر اسـت که از ایـن تعداد ۵۹ هـزار و ۵۰۱ نفر مرد 

و ۳۴ هزار و ۵۴۳ نفر زن هسـتند.

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری عنوان کرد:

ضرورت همراهی شهرداری و سازمان های عمران اصفهان برای رفاه معلوالن

محسـن معصومـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا اشـاره بـه اعالم 
فراخـوان مسـابقه ملـی »زیـوری بـرای اصفهـان« اظهار داشـت: پس 
از برگـزاری موفقیـت آمیـز مسـابقه ملـی »چهل وکتـور از خط آسـمان 
اصفهـان« و اسـتقبال طراحـان سراسـر کشـور، در گام بعـدی مسـابقه 

»زیـوری بـرای اصفهـان« طراحی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه خروجی هـای مسـابقه چهـل وکتـور از خط آسـمان و 
ارتباط آن با مسـابقه بعدی اظهار کرد: هـدف از طراحی مسـابقه زیوری 
برای اصفهان این اسـت که وکتورهای خط آسـمان را در مسـیر توسـعه 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اصفهان و بـه عنـوان یادبودی از شـهر در 

قالب زیـورآالت توسـط هنرمنـدان و طراحان معرفـی کنیم.
رئیـس اداره خالقیـت و نوآوری هـای شـهرداری اصفهان با بیـان اینکه 
فراخـوان مسـابقه چهـل وکتـور از خط آسـمان اصفهـان در بهمـن ماه 
۱۳۹۹ بـه صـورت رسـمی اعالم شـد و بـا اسـتقبال بـی نظیـر طراحان 
کشـور تا فروردین مـاه ۱۴۰۰ آثار قابـل مالحظه ای خلق گردیـد، اظهار 
کرد: ورود نمادهـای اصفهان به بخش مهـم هویتی شـهر، یعنی صنایع 
دسـتی و صنعت گردشـگری گام بعدی است که در مسـابقه ملی زیوری 
بـرای اصفهـان یعنـی اسـتفاده از وکتورهـای خط آسـمان اصفهـان در 

صنایع دسـتی و در قالـب زیورآالت طراحی شـده اسـت.
وی افـزود: زیـورآالت مجموعه ای از اشـیا زینتی در مقیاسـی متناسـب 
با بـدن انسـان از قبیل گوشـواره، گردنبند، دسـتبند، انگشـتر و… اسـت 
که بـه منظـور آراسـتن بـدن و پوشـاک مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد و 

کاربردهـای متنوعـی نیـز در فرهنگ مـردم دارد.
معصومـی تصریـح کـرد: طراحی زیـورآالت بـه عنـوان صنایع دسـتی 
کوچـک مقیـاس، سـوغاتی از شـهر اصفهـان اسـت کـه هر گردشـگر 
می توانـد نسـخه ای کوچـک از آن را بـه شـهر یـا کشـور خـود ببـرد و 
نمادهـای اصفهـان را در سراسـر جهـان منتشـر کنـد و ایـن یکـی از 

راه هایـی اسـت کـه شـهر اصفهـان در اذهـان خواهـد مانـد.
وی ادامـه داد: تاکیـد مـا صرفـًا اسـتفاده از وکتورهـای خـط آسـمان 
اصفهان نیسـت، بلکه هنرمنـدان و طراحـان می توانند از تمامـی نمادها 
و نشـانه هایی که معرف شـهر اصفهان اسـت در اثـر خود اسـتفاده کنند.

معصومی با اشـاره بـه اهداف این مسـابقه ملـی اظهار داشـت: برندینگ 
شـهر اصفهان در حوزه گردشـگری، ایجاد نمـاد هویتی بـرای اصفهان، 
تولید صنایع دسـتی کوچک مقیـاس در راسـتای برندینگ شـهر خالق 
اصفهان و ارتقـا جایـگاه صنایع دسـتی و توسـعه صنعت گردشـگری از 

جمله اهـداف برگزاری این مسـابقه اسـت.
رئیـس اداره خالقیـت و نوآوری هـای شـهرداری اصفهان بـه جوایز این 
مسـابقه اشـاره کرد و گفت: جایـزه نفـر اول ۲۰۰ میلیون ریـال، نفر دوم 
۱۰۰ میلیـون ریـال و نفـر سـوم ۵۰ میلیـون ریـال اسـت. ضمنـًا عالوه 
بر اعطـای گواهـی شـرکت، کتـاب مجموعه آثـار نیـز به تمام شـرکت 

کنندگان اهـدا خواهد شـد.
الزم بـه ذکر اسـت کـه آخرین مهلـت ارسـال آثار بـه دبیرخانه مسـابقه 
ملی زیوری بـرای اصفهـان ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ اسـت و طراحـان می توانند 

آثار خـود را از طریـق my.isfahan.ir ارسـال کنند.

رئیـس اداره خالقیـت و نوآوری هـای شـهرداری 
اصفهان گفـت: فراخـوان مسـابقه ملـی »زیوری 

بـرای اصفهـان« اعالم شـد.

فراخوان مسابقه ملی 
»زیوری برای اصفهان« 

اعالم شد

رئیس اداره خالقیت و نوآوری های شهرداری:

خبر ویژه

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان 
گفـت: از سـرگیری و اجـرای مجـدد 
طـرح پنجشـنبه های صنایع دسـتی 
بـا هـدف رویدادسـازی و رونق هرچه 
بیشـتر ایـن بـازار و کسـب و کارهای 
مرتبـط بـا آن در اصفهـان ضـروری 

اسـت.
طـرح  افـزود:  شـیردل  عبـاس 
پنجشنبه های صنایع دسـتی با هدف 
ارائه تخفیـف در فـروش محصوالت 
صنایع دستی در سـال ۹۸ در اصفهان 
اجرا شـد اما با شـیوع ویروس کرونا و 
ُرکـود حاکـم بر بخـش گردشـگری، 
ایـن طـرح نیـز مـورد فراموشـی قرار 
گرفـت و تـا کنـون اقدامـی بـرای 

اجـرای مجـدد آن نشـده اسـت.
در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
طرحپنجشـنبه های صنایـع دسـتی 
محصـوالت  می توانسـتند  مـردم 
از  را  اصفهـان  دسـتی  صنایـع 
فروشـگاه های منتخب و دارای نشان 
اعتمـاد و همـراه بـا تخفیـف و هدیه، 
خریـداری کننـد، اظهـار داشـت: مـا 
می توانیـم بـا رویـداد سـازی در هـر 
صنفی مانند صنایع دسـتی به توسـعه 
و رونـق هرچه بیشـتر بـازار آن کمک 

. کنیـم
شـیردل بـا تاکیـد بـر اینکـه اجـرای 
طرحی ماننـد پنجشـنبه های صنایع 
دستی مسـتلزم همکاری بین بخشی 
و همراهی سـایر بخش هـای مرتبط 

و فعـال در عرصـه گردشـگری مانند 
گردشـگری  تورهـای  و  هتل هـا 
اسـت، اضافه کـرد: بـا اجـرای چنین 
طرح هایـی و ارائـه تخفیـف در ایـام 
خاص از هفته می توانیم گردشـگران 
بیشـتری را بـه شـهر و اسـتان جذب 
کنیم کـه بـه ایجـاد و رونق کسـب و 
کار در بخش هـای دیگـر نیـز منجـر 

خواهـد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در چنـد ماهـی 
کـه طـرح در سـال ۹۸ برگـزار شـد، 
اسـتقبال خوبـی از آن صـورت گرفت 
و موفقیت آمیز بود، خاطرنشـان کرد: 
اگر این اتفاق در شـرایط موجود بیفتد 
دسـتاوردهای خوبـی بهمـراه خواهد 
داشـت و هماهنگـی و همدلـی همه 
بخش هـای دولتی و خصوصـی برای 

اجـرای آن ضـروری اسـت.
شـیردل با اشـاره بـه اینکـه اصفهان 
جزو شـهرهای خالق صنایع دسـتی 
جهـان اسـت، گفـت: اقداماتـی مانند 
ایجـاد خانه هنرمندان صنایع دسـتی، 
ارتباط مناسـب بین همـه بخش های 
مرتبط با صنایع دسـتی و گردشگری 
و ثبـت ملـی و جهانـی رشـته های 
صنایـع دسـتی بـه توسـعه ایـن هنر 
در اصفهـان کمک بسـیاری می کند.

اتحادیـه صنایـع دسـتی  رییـس 
اصفهـان بـه برگـزاری هجدهمیـن 
مجمـع عمومـی شـورای جهانـی 
صنایع دستی در سـال ۹۵ در اصفهان 

اشـاره و اضافه کرد: این رویداد، اتفاق 
بسـیار بزرگی در عرصه صنایع دستی 
بـود کـه در کشـورمان برگزار شـد اما 
بعـد از آن، بخش های مختلـف برای 
بهـره گیـری از ایـن فرصت بدسـت 
آمده چندان باهـم همراهـی نکردند.

شیردل به تشکیل گروه کاری اقتصاد 
گردشـگری در اسـتانداری اصفهـان 
اشـاره کـرد و گفـت: تشـکیل ایـن 
کارگـروه را بـه فال نیـک می گیریم و 
امیدواریم که بدون حاشـیه و در مسیر 

درسـت حرکـت کند.

وی تصریـح کـرد: الزم اسـت بخش 
دولتـی بـا حمایـت و مدیریـت، کار 
اصلی را بـه صاحبـان آن یعنی بخش 
خصوصی فعال در عرصه گردشگری 

و صنایع دسـتی بسـپارد.
شـیردل همچنیـن بـه برگـزاری 
پنجمیـن جشـنواره عکـس و فیلـم 
کوتـاه صنایع دسـتی اصفهان اشـاره 
و خاطرنشـان کرد: فردا پنجشـنبه در 
مراسـم اختتامیـه در اتـاق بازرگانـی 
اصفهـان، برگزیـدگان این جشـنواره 

معرفـی و تجلیـل می شـوند.

اصفهـان بـه عنـوان دومیـن شـهر 
جهانـی صنایـع دسـتی در طـول 
تاریخ نقش مهمی در رشـد و توسـعه 
فرهنگ و تمـدن این سـرزمین کهن 

ایفـا کـرده اسـت.
از ۶۰۲ رشـته صنایع دستی شناسایی 
شـده در دنیـا ۲۹۹ مـورد مربـوط بـه 
ایران و از این تعداد ۱۹۶ رشـته مربوط 
به اسـتان تاریخی و هنرپرور اصفهان 
اسـت کـه تاکنـون بیـش از ۴۳ هزار 
نفر شـاغل در این بخش سـاماندهی 

. ند شد

اجرای مجدد طرح پنجشنبه های صنایع دستی
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان خواستار شد:

پنج شنبه 30 تیر 1401  | شمـاره 1106

مدیرکل آمـوزش و پرورش اسـتان اصفهـان گفت: سـند تحـول بنیادین در 
آموزش و پـرورش همانند قانون اساسـی اسـت کـه در آن به نیروی انسـانی 
توجه ویژه ای شده اسـت و محـل تأمین نیروی انسـانی در آمـوزش و پرورش 
دانشـگاه فرهنگیان اسـت. محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آمـوزش و پرورش 
اسـتان اصفهـان در مراسـم معارفـه سرپرسـت جدیـد دانشـگاه فرهنگیـان 
اصفهان با بیان اینکه جایگاه معلم بر کسـی پوشـیده نیسـت، اظهار داشـت: 
سـند تحول بنیادین در آموزش و پرورش همانند قانون اساسـی اسـت که در 

آن به نیروی انسـانی توجه ویـژه ای شده اسـت و محل تأمین نیروی انسـانی 
در آمـوزش و پرورش دانشـگاه فرهنگیان اسـت.

وی افـزود: اگر مـا بتوانیم دانشـگاه فرهنگیـان را به صـورت کامـل در حوزه 
کمی و کیفـی در خدمت آمـوزش و پـرورش قـرار دهیم و بـه آن توجـه و در 
راسـتای فرصتـی مناسـب بـرای تربیت نیـروی انسـانی تـراز نظـام مقدس 
جمهوری اسـالمی نگاه کنیـم، در این صـورت در آموزش و پرورش مشـکل 

نیروی انسـانی کمـی و کیفـی نخواهیم داشـت.

ابراهیمـی خاطـر نشـان کرد: اگـر یـک معلم و یـک دانشـجو بـرای معلمی 
تربیت شـود، می توانیـم آینده آمـوزش و پـرورش را تأمیـن شـده ببینیم چرا 
که در جایگاهـی به نـام دانشـگاه فرهنگیان تربیت می شـود، تعلیـم می بیند 

و حقـوق معلمـی را یـاد می گیرد.
مدیـر کل آموزش و پرورش اسـتان اصفهان عنـوان کرد: فلسـفه معلمی این 
اسـت کـه او در دانشـگاه فرهنگیـان تربیت شـود، زیـرا او می خواهـد عامل 

اصلـی تربیت نیـروی انسـانی هر جامعه باشـد.

دانشگاه فرهنگیان 
محل تأمین نیروی 
انسانی آموزش و 
پرورش است

 مدیرکل آموزش و پرورش
استان اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
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رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان از اعزام ۸۰۰ برادر و ۲۰۰ 
خواهر مبلغان اصفهان، به استان های مختلف در ایام ماه محرم 

خبر داد.
حجت االسالم عبدالرسول احمدیان روز چهارشنبه در جمع 
خبرنگاران گفت: برنامه تبلیغی امسال با شعار »امید، استقامت و 
غیرت دینی« دنبال خواهد شد و با توجه به ظرفیت حوزه های 
علمیه اصفهان، حضور تبلیغی در استان های مختلف خواهیم 

داشت.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اظهار کرد: برهمین اساس 
در راستای ارتقای توان علمی مبلغان، گروه های تولید محتوای 
دفتر تبلیغات اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره های مختلفی با 
موضوعات جریان های انحرافی، تربیت مربی، برای آموزش 

مبلغان داشته اند.

وی گفت: مجمع مبلغان ماه محرم چهارم مرداد با همکاری 
سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان، مرکز رسیدگی به امور 
مساجد، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران و ائمه 
جمعه با سخنرانی آیت اهلل سید احمد خاتمی در گلستان شهدای 

اصفهان برگزار می شود.
حجت االسالم احمدیان خاطر نشان کرد: با همکاری سازمان 
تبلیغات ۴۰۰ نقطه محروم تبلیغی شناسایی شده است و اعزام های 

عمومی دفتر با هدف پوشش این مناطق برنامه ریزی می شود.
وی با اشاره به دستور رهبر معظم انقالب در خصوص جهاد کبیر 
و جهاد تبیین، گفت: جهاد تبیین، جهادی برای روایت صحیح در 
جنگ نرم است که از ابتدای ظهور اسالم همواره وجود داشته است.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ادامه داد: دشمن به صورت 
مغرضانه و هدفمند در برابر اسالم برنامه ریزی می کند و الزمه آن 

حرکت صحیح مبتنی بر راهبرد و برنامه مدون است. برهمین 
اساس دفتر تبلیغات در سال های اخیر با راهبرد ویژه ای در این 

مصاف وارد شده است.
وی به نقش حضرت زینب )س( در تبیین عاشورا اشاره کرد و افزود: 

مبلغان نیز با همین دیدگاه در حوزه تبیین وارد شوند.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه صرفاً از طریق 
اعزام مبلغ نمی توان نیاز جامعه را پاسخ گفت، افزود: اعزام مبلغ 
یکی از کارکردهای دفتر است و ظرفیت های دیگری در این 

دفتر وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان از 
کارکردمحوری به مسأله گرایی سوق پیدا کرده است، در حالی که 

عمده مجموعه های فرهنگی کشور کارکرد محور هستند.
حجت االسالم احمدیان اظهار کرد: در روش مسأله محوری، پس 

از شناسایی مشکل و مساله، مجموعه ظرفیت های داخلی و بیرونی 
برای رفع مشکل بسیج می شوند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه »روایت تبلیغ« با حضور استاندار، 
در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان از دوم تا ششم مردادماه در 
گلستان شهدای اصفهان، گفت: هدف ما از برگزاری این نمایشگاه 
ارائه این رویکرد برنامه ریزی به سایر نهادهای دینی به منظور 
هم افزایی بین نهادهای دینی و استفاده از استعدادها و ظرفیت ها 

در حوزه فعالیت های دینی است.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اضافه کرد: یکی دیگر از 
اهداف این نمایشگاه معرفی کارکردهای عملیاتی دفتر تبلیغات 
اسالمی در حوزه آموزش، پژوهش، فرهنگ و تبلیغ، هنر، رسانه، 
مرکز ملی پاسخگویی به مسأله دینی و مرکز نوآوری فرهنگی 

اشراق به عنوان ظرفیت های عملیاتی دفتر است.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

هزار ُمَبِلغ در ماه محرم، به استان های همجوار اعزام می شوند
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رئیس اداره نظارت بر طرح های عمرانی 
گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
پروژه   ۴۰۰ بر  بالغ  اکنون  ارشاد  وزارت 
عمرانی را در ۲۸ استان در دست اجرا دارد 

که حدود ۴۵ پروژه ملی است.
محمدرضا برکت، در حاشیه بازدید خود از 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
اظهار  خبرنگاران،  جمع  در  گلپایگان 
ارشاد تکمیل  کرد: رویکرد جدید وزارت 
پروژه های نیمه تمام است و در حد توان 
مرمت و بازسازی برخی مراکز را در دستور 

کار داریم.
وی ادامه داد: وزارت ارشاد اکنون بالغ بر 
در  استان  در ۲۸  را  عمرانی  پروژه   ۴۰۰
دست اجرا دارد که حدود ۴۵ پروژه ملی 
صرفًا  بودجه ها  استانی  پروژه  در  است. 
ریزی  برنامه  شورای  و  استان ها  توسط 
برای  اما  می شود  تکلیف  تعیین  استان 
پروژه های ملی وزارتخانه مأمور اجرای آن 
است و بودجه آن از طریق سازمان برنامه 

بودجه تخصیص می یابد.
بر  نظارت  اداره  رئیس  ایسنا،  به گزارش 
طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، گفت: مجموعه فضای فیزیکی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گلپایگان 
به گونه ای است که مانند آن را در برخی 
مشکالت  اما  نداریم،  هم  استان ها  از 
چند  آینده  هفته  ابتدای  دارد.  فیزیکی 
نفر از کارشناسان وزارتخانه در گلپایگان 
مورد  را  ساختمان  و  خواهند شد  مستقر 
بررسی و ارزیابی قرار می دهند و برآوردی 
از هزینه های مورد نیاز خواهند داشت و 
پس از کارشناسی که در هفته آینده انجام 
خواهد شد اعالم می کنیم که در طی چه 
مدت زمانی بازسازی این مجموعه انجام 

خواهد شد.
همچنین نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
در مجلس، خاطرنشان کرد: متاسفانه سالن 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همایش  و  سینما 
اسالمی شهرستان گلپایگان حدود یکسال 
اوقاف مبنی بر عدم پرداخت  با شکایت 
حق موقوفه توسط این مجموعه، پلمب 
بود و اکنون هم در حال خراب شدن است. 
مسئوالن  به  افزود:  خاتمی  مسعود  سید 
المال  بیت  که  دادم  تذکر  بارها  مربوطه 
باید  سینما  سالن  است.  مردم  به  متعلق 
درشان مردم باشد و از آن استفاده کنند 
ارشاد قول تکمیل  راستا وزیر  در همین 
سالن سینمای گلپایگان را از بودجه سال 
اظهار  نیز  گلپایگان  فرماندار  داد.   ۱۴۰۱
کرد: شهرستان گلپایگان از سال ۱۲۸۵ 
با  از شهرستان های  و  داشت  فرمانداری 
قدمت است؛ سابقه این منطقه زبانزد است 
و در حوزه فرهنگ، علم و فقاهت حرف 
برای گفتن دارد، اما ظرفیت های موجود با 
امکانات هماهنگی ندارد و حتی یک سالن 
همایش آبرومند نداریم و سالن موجود از 
حداقل امکانات )صوت، سیستم گرمایش 
و سرمایش، تهویه و...( که درشان مردم 

این شهرستان باشد برخوردار نیست.

رئیس اداره نظارت بر طرح های عمرانی 
وزارت ارشاد خبر داد؛

تکمیل پروژه های نیمه تمام 
رویکرد جدید وزارت ارشاد

خبر روز

ISFAHAN
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مدیرعامل شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان گفت: با وجود اینکه ۸۰ درصد بدهی 
شرکت از جرائم هست عزم شرکت های ریسندگی و بافندگی، پرداخت بدهی سازمان 
تأمین اجتماعی است. حسین دیگبری در نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به 
اظهارات امیر ساالر ربیعی رئیس شعبه تأمین اجتماعی کاشان بیان کرد: سازمان 
تأمین اجتماعی به رغم استمهال بدهی های شرکت از طریق مصوبات شورای محترم 
تأمین استان و شهرستان، مبالغ جریمه و دیرکرد و هزینه های اجرایی را به طور کامل 
محاسبه و به مبالغ اصل بدهی افزوده است که هم اکنون نزدیک به ۸۰ درصد بدهی 

منظور شده به نام این شرکت به تأمین اجتماعی مربوط به همین جرائم است.
وی بیان کرد: اصل بدهی شرکت ریسندگی وبافندگی کاشان به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان 
و شرکت نساجی کاشان ۱۸ میلیارد تومان است. پرداخت نکردن به موقع حق بیمه 
کارگران این شرکت به دلیل قوه قاهره ناشی از وضعیت بحرانی حاکم بر کارخانه ها 
و بر پایه مصوبات شورای تأمین کاشان واستان اصفهان بوده است که به طور قطعی 
این امر از روی میل و اراده مسئوالن و مدیران شرکت نیست که مشمول جریمه شود.

مدیر عامل شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان گفت: شرکت بر مبنای حق مدنی 
و قانونی خود، ضمن پیگیری حقوقی برخی اظهارات ناصواب رییس شعبه تأمین 
اجتماعی کاشان به منظور تنویر افکار عمومی به ویژه همشهریان مواردی را در پاسخ 
به اظهارات وی اعالم می کند. دیگبری افزود: شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان و 
مؤسسه تابعه )شرکت نساجی کاشان( با سابقه ای نزدیک یک قرن فعالیت در صنعت 
نساجی کشور، و به عنوان یک مؤسسه عام المنفعه و دارای سوابق درخشان در عرصه 
خدمات اجتماعی خاصه کمک رسانی به رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس 
از حدود ۲ دهه قبل بنابه دالیل متعدد از جمله بحران کشوری در صنایع نساجی، 
دچار وضعیت حاد و بحرانی از جهات گوناگون )اقتصادی، کارگری، مالی و ...( شده 

است. وی اظهار داشت: همواره سعی و تالش همه مسئوالن ذی ربط شهرستان، 
استان وحتی مدیران شرکت در سال های گذشته و هم اکنون، حفظ این کارخانجات 
و استمرار حیات تولیدی و اقتصادی آن بوده است تا به تبع آن از فرصت گرانبهای 
شغلی کارگران و تأمین معاش آن ها و خانواده هایشان صیانت شود که در همین راستا 
نشست های بسیاری در قالب کمیسیون های کارگری و شورای تأمین شهرستان و 
استان تشکیل و در نتیجه ده ها مصوبه با موضوعات مختلف صادر و به این شرکت و 

دستگاه های ذی ربط ابالغ شد.
این مقام مسئول در ادامه گفت: برخی مصوبات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارگران 

و نیز نحوه پرداخت حق بیمه آنان به سازمان تأمین اجتماعی است.
دیگبری بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی )که همواره مدیران کل وقت استان یا 
رؤسای شعبه شهرستان در جلسات شورای تأمین استان و شهرستان حضور داشته اند( 
مطابق مصوبات متعدد شورای تأمین، مکلف شده است تا در بازه زمانی معین، لیست 

حق بیمه کارگران این شرکت را بدون دریافت وجه و یا با دریافت بخشی از مبلغ کل 
لیست حق بیمه ماهانه کارگران دریافت نماید.

• ۱۲ میلیارد ریال پرداخت ماهانه حق بیمه کارگران
 حسین دیگبری گفت: لیست حق بیمه کارگران این کارخانجات پس از چند سال و 
براساس مصوبات یاد شده از سال ۱۳96 به صورت پلکانی و از سال ۱۳97 تاکنون 
به صورت کامل پرداخت می گردد به گونه ای که طی پنج سال اخیر هیچ گونه بدهی 
جدیدی به سازمان تأمین اجتماعی ایجاد نشده است. الزم به ذکر است هم اکنون 
ماهانه بالغ بر دوازده میلیارد ریال نقداً بابت حق بیمه کارگران این شرکت به سازمان 

تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.
وی همچنین عنوان کرد: مبلغ ۴% )۸%( حق بیمه مازاد مربوط به بازنشستگی، سختی 
کار کارگران این شرکت نیز از همان سال ۱۳96 به صورت نقدی برای کارگران 
ذیربط به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود و از این بابت نیز هیچ گونه بدهی 

جدیدی ایجاد نشده است.
رئیس شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان بافندگی خاطر نشان کرد: با عنایت به 
تأمین  این کارخانجات، طی سال های متمادی، شورای  وضعیت خاص و بحرانی 
استان در قالب حداقل 9 مصوبه، مقرر داشته است که شرکت ریسندگی و بافندگی 
نسبت به فروش امالک مازاد اقدام و منابع حاصل از آن را به پرداخت بخشی از 
دیون خود به دوایر دولتی از جمله تأمین اجتماعی اختصاص دهد )۳۳%( و مابقی به 
مصارف و هزینه های داخلی شرکت از جمله پرداخت معوقات کارگری )حقوق و حق 
سنوات خدمت( اختصاص یابد. وی افزود: در راستای اجرای مصوبات موضوع بند ۵، 
این شرکت، پس از طی مراحل و تشریفات قانونی از جمله اخذ مصوبه تفکیک و 
تغییرکاربری بخشی از امالک مازاد خود از کمیسیون محترم ماده ۵ استانداری اصفهان 
)مرجع قانونی( و همچنین انجام مذاکرات الزم با شهرداری کاشان، تعدادی از قطعات 

تفکیکی را با تنظیم بیع نامه عادی واگذار نموده است.
• پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال به سازمان تأمین اجتماعی برای بخشی 

از مطالبات معوق
رئیس شرکت گفت: در همین راستا وبراساس توافقات فوق، این شرکت برای تمام 
قطعاتی که پروانه صادر شده است به ازای هر قطعه مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به صورت 
نقد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده است. )بابت بخشی از مطالبات معوق( اما 
متأسفانه از اواخر سال گذشته سازمان محترم تأمین اجتماعی به صورت یک طرفه و با 
عهدشکنی، مصوبات و توافقات فوق را نادیده گرفته و در صدور پروانه های ساختمانی 
اختالل ایجاد کرده است که متأسفانه این اقدام عهدشکنانه سازمان، سبب شده تا 
تأدیه حقوق سازمان تأمین اجتماعی باوقفه روبرو و مشکالت عظیمی برای شهروندان 

و خریداران ایجاد گردید.

نشست خبری

مدیرعامل شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان اعالم کرد؛

عزم شرکت های ریسندگی و بافندگی برای بازپرداخت بدهی تأمین اجتماعی

حسین محمدصالحی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست های وزارت 
نیرو برای مدیریت خاموشی ها، بیان کرد: متاسفانه سیاست های وزارت نیرو 
نتوانسته خاموشی ها را در فصل گرما به نحو درستی مدیریت کند. این 
سیاست ها منجر به فشار مضاعف بر کشاورزان شده است، به عنوان نمونه 
در منطقه ما که کاماًل کشاورزی است در چهار ماه از سال برق مصرف 
می شود و کشاورزی انجام می دهند و به جز این چهار ماه که مصادف با بهار 

و تابستان است، مصرف برق در سایر ایام به شدت پایین است.
وی در ادامه با بیان اینکه خاموشی چاه های کشاورزی در این ایام خسارت 

زیادی را به کشاورزان وارد کرده است، اظهار کرد: ای کاش بخشی از 
این خاموشی ها به صنایع بزرگ انتقال می یافت که ظرفیت تولید برق 
نیز دارند. متاسفانه سیاست خاموشی ها به صورت گزینشی اجرایی و منجر 
به نارضایتی کشاورزان شده است. این امکان وجود داشت که بخشی از 
خاموشی را به بلوارهای بزرگی که در بیابان ها کشیده شده است، انتقال داد.

نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
میزان برداشت گندم در منطقه ما به نسبت سال های قبل به کمتر از نصف 
کاهش پیدا کرده است که این امر نتیجه اتخاذ سیاست های غلط است. 

متاسفانه بعضاً ۵ ساعت در طول روز برق چاه های کشاورزی قطع می شود، 
این امر موجب شده تا بخشی از محصوالت کشاورزی از بین برود. کسی 

هم حاضر به پاسخگویی به کشاورزان نیست.
محمدصالحی در پایان با بیان اینکه ساعات کار برخی از ادارات کاهش 
پیدا کرده که یک گام مثبت برای مدیریت مصرف می باشد، خاطرنشان 
ارگان ها  کرد: ای کاش که مدیریت مصرف برق در همه دستگاه ها و 
دنبال می شد، آنگاه ما می توانستیم با کمترین فشار از این دوره تنش آبی 

و برقی عبور کنیم.

 نماینده مردم فریدن و فریدونشهر
در مجلس شورای اسالمی:

خاموشی چاه های 
کشاورزی خسارت 
زیادی به کشاورزان 
وارد کرده است

رئیـس اداره نظـارت بـر طرح هـای عمرانـی 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی گفـت: تـا 
دهـه فجر بخشـی از سـالن سـینمای مربوط 
بـه فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان 

گلپایـگان راه انـدازی می شـود.
بـه  سـفر  جریـان  در  برکـت  محمدرضـا 
گلپایـگان در گفـت و گـو بـا ایرنا افـزود: هر 
چنـد زمیـن ایـن مجموعـه از اوقـاف اسـت 
و در گذشـته مشـکالتی داشـته اسـت، ولـی 
سـعی شـد کـه 9۰ میلیـون تومـان از بدهی 
قبلـی ایـن مجموعه نیـز از سـوی وزارتخانه 

پرداخـت شـود.
اسـاس  ایـن  بـر  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
میدانـی  بازدیـد  بـا  مربوطـه  کارشناسـان 

کارهای تخصصی در راسـتای رفع معضالت 
و مشـکالت را پیگیـری و مورد بررسـی قرار 

می دهنـد.
رییـس اداره نظـارت بـر طرح هـای عمرانـی 
افـزود:  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
حسـب دسـتور وزیرفرهنگ و ارشـاد اسالمی 
مأموریت اصلی ما در سـفر به این شهرسـتان 
بررسـی مشـکالت طرحهای عمرانی در این 

حـوزه بوده اسـت.
و  فرهنـگ،  علمـا،  را شـهر  گلپایـگان  وی 
رسـانه خوانـد و گفـت: در دیدار بـا فرماندار و 
مسوالن شهرسـتان مصوبات خوبی پیرامون 
موضـوع مذکـور اخذ شـد کـه انتظـار می رود 

هرچـه سـریعتر اجرا شـود.
سـه  شهرسـتان  ایـن  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
دهسـتان )جلگـه، کنـار رودخانـه و نیـوان(، 
سـه شـهر )گلپایگان، گوگد و گلشـهر( و ۵۲ 

دارد. روسـتا 
گلپایگان از طرف شـمال بـه خمین، از جنوب 
بـه خوانسـار، از شـرق بـه میمـه و از طـرف 
جنـوب شـرقی بـه نجف آبـاد محدود اسـت.

شهرسـتان گلپایگان با 9۰ هـزار نفر جمعیت 
در ۱۸۰ کیلومتـری شـمال غـرب اصفهـان 

دارد. قرار 

احمـد دانایی نیـا در گفت وگـو با خبرنـگاران افزود: کارخانه شـماره 
یـک ریسـندگی و بافندگـی کاشـان ۱7 آذر سـال ۱۳۱۳ به همت 
چنـد نفـر از بازرگانـان خوشـنام و در رأس آنـان زنده یـاد حسـن 
تفضلـی پـدر صنعـت نسـاجی ایـران بـا سـرمایه اولیـه ۲۲۵ هزار 
تومـان بـه منظـور تأسـیس کارخانجـات ریسـندگی و بافندگـی، 

رنگـرزی، چـاپ، تکمیـل و تولید برق تأسـیس شـد.
وی با بیان اینکه نخسـتین واحد تولید این شـرکت در اردیبهشـت 
۱۳۱۵ مشـتمل بر ۱6 دسـتگاه رینگ ۴۰۰ دوکی و در مجموع به 
ظرفیـت 6 هـزار و ۴۰۰ دوک ریسـندگی بهره بـرداری شـد، اظهار 
داشـت: پس از آن با گسـترش شـرکت، دیزل خانه آن سال ۱۳۲7 
بـر پایـه پیمان منعقـده با وزارت کشـور سـال ها، مأمور بـه تأمین 

بـرق عمومی، خانگی و صنعتی کاشـان شـد.
رئیـس اداره میـراث فرهنگـی کاشـان خاطر نشـان کـرد: به دلیل 
کاربـری، از ابتـدا تاکنـون این شـرکت به نـام کارخانه ریسـندگی 
و بافندگـی مشـهور اسـت، شـهروندان قدیمی که با ایـن کارخانه 

خاطـره دارنـد از آن بـه عنـوان کارخانـه اربـاب تفضلـی )مالک و 
بنیانگـذار کارخانـه( نیز نـام می برند.

وی، دفتـر کار اربـاب تفضلـی را یـادآور معمـاری نـاب ایرانـی 
دانسـت و افـزود: از ایـن مجموعـه، امـروز تنها هشـتی ورودی و 
بخشـی از اتاق هـای جنـب آن، ورودی کارخانـه و دودکش هـای 
آن باقـی مانـده کـه امیدواریـم خانـواده زنده یاد تفضلـی، موزه ای 

در خـور و شـان وی، تأسـیس کننـد.
دانایی نیـا یـادآور شـد: دودکش هـای کارخانـه آجـری و در تـاج 
دارای تزیینـات زیبـای آجرکاری اسـت که مناره هـای دوران میانه 

اسـالمی را در ذهـن تداعـی می کند.
میـان  در  اثـر  خـاص  ویژگی هـای  جملـه  از  وی،  گفتـه  بـه 
کارخانه هـای مشـابه همزمـان، تلفیـق معمـاری نئوکالسـیک و 
معماری سـنتی ایرانی در سـاختمان کارخانه اسـت که در مجموع 
بخشـی از هویـت شـهری و خاطره جمعی کاشـانی ها را تشـکیل 

می دهنـد.

• ثبت آب انبار زیارت راوند در فهرست آثار ملی
دانایی نیـا همچنیـن از ثبت آب انبـار تاریخی زیـارت راوند نیز خبر 
داد و گفـت: تاکنـون ۲9 آب انبـار تاریخـی در ایـن شهرسـتان در 

اثرهـای ملی کشـور به ثبت رسـیده اسـت.
رئیـس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی کاشـان 
افـزود: ایـن آب انبـار در جـوار بقعه متبرکـه ولی ابن موسـی الکاظم 
)ع( قـرار دارد و بـه احتمـال در قالـب یک مجموعـه تاریخی بوده 

است.
وی ادامـه داد: آب انبـار تاریخـی زیارت راوند مانند سـایر آب انبارها 
دارای اجـزای سـر در، راه پلـه )راچینـه(، پاشـیر، مخـزن و بادگیـر 

اسـت که در سـال های گذشـته بادگیر آن تخریب شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، 9 پرونـده ثبتـی دیگـر شـامل تپـه تاریخـی قلعـه 
روسـتای »الـزگ« جوشـقان قالـی متعلـق بـه دوران اشـکانی 
و ساسـانی، چهـار صفـه عـارف باقـری در منطقـه فیـن بـزرگ، 
خانـه تاریخـی جهان آرایـی، حمام »کوچـه خورد«، خانـه تاریخی 

قرائتـی متعلـق بـه اوایـل دوران پهلـوی، حمـام تاریخـی محلـه 
»سـرده کامـو«، حمـام تاریخی روسـتای قهـرود متعلق بـه اواخر 
دوران قاجـار و همچنیـن مسـجد جامع روسـتان ورکان متعلق به 
دوران ایلخانیان نیز بررسـی و مورد تصویب اعضای شـورای ثبت 

آثـار ملی اسـتان قـرار گرفته اسـت.
رئیـس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی کاشـان 
اظهـار داشـت: پرونـده ایـن 9 اثـر تاریخی پـس از تکمیـل و رفع 
نواقـص بـه منظـور تصویـب و دریافـت شـماره ثبـت به شـورای 

عالـی ثبـت ملی آثـار تاریخی کشـور ارسـال خواهد شـد.
تاریخـی  اثـر  از یک هـزار و 7۰۰  بیـش  وی خاطرنشـان کـرد: 
واجـد ارزش در کاشـان شناسـایی شـده کـه از این تعـداد تاکنون 
۳۳۸ بنـای تاریخـی شـامل ۸۳ خانـه، ۳7 بقعه متبرکـه، ۲۰ تپه و 
محوطـه باسـتانی، ۲9 آب انبـار، ۱۸ کاروانسـرا، قلعـه و تیمچـه، 
هفـت حمـام، ۳۱ مسـجد و ۸۳ اثـر از سـایر بناهـای شهرسـتان 

کاشـان در فهرسـت آثـار ملـی کشـور بـه ثبت رسـیده اسـت.

سـخنگوی مرکـز اورژانـس اسـتان اصفهـان 
گفـت: مـرد ۲7 سـاله بـر اثر غرق شـدگی در 
سـد نکوآباد مبارکه جان خود را از دسـت داد.

عبـاس عابـدی در گفت وگـو با خبرنـگار مهر 
با اشـاره بـه حادثه غـرق شـدگی در اصفهان 

اظهـار داشـت: ایـن حادثـه سـاعت ۱6 و ۱۵ 
دقیقـه به مرکـز فرماندهی عملیـات اورژانس 

اسـتان اصفهان گزارش شـده اسـت.
وی افـزود: ایـن حادثه در مبارکه سـد نکوآباد 

گزارش شـده است.

سـخنگوی مرکـز اورژانـس اسـتان اصفهـان 
بـا اشـاره بـه اعـزام یک واحـد امـدادی ۱۱۵ 
بـرای ایـن حادثه ابراز داشـت: در ایـن حادثه 
مـرد ۲7 سـاله جـان خـود را از دسـت داده 

. ست ا

 رئیس اداره نظارت بر طرحهای عمرانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

 بخشی از سالن سینمای گلپایگان
در دهه فجر راه اندازی می شود

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان:

بخشی از کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان در فهرست آثار ملی ثبت شد

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد؛

مرگ مرد ۲۷ ساله بر اثر غرق شدگی در سد نکوآباد مبارکه

فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش جمهوری اسـالمی ایـران گفت: در 
حـال تولیـد پیچیده تریـن پهپادهـا هسـتیم و آن هـا را بـه خدمـت 
گرفته ایـم و در نیـروی زمینـی رکـن عملیات هایی کـه در آینده در 

موقـع لـزوم انجـام خواهیـم داد، بـا پهپاد خواهـد بود.
امیـر سـرتیپ کیومـرث حیـدری فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش 
و  تجهیـزات  از  سـرزده  بازدیـد  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
نیروهـای مسـتقر در پـادگان گـروه ۲۲ توپخانـه ارتش شـهرضا در 
جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت: نیـروی زمینـی در عرصه نهضت 
خودکفایـی کامـل داشـته و در نیـروی زمینـی ۲۳ رسـته داریم که 

چرخـه دفاعـی کشـور را تشـکیل می دهـد.
وی بـا بیـان اینکـه هـر کـدام از این رسـته ها اگر نتواننـد همگام با 

فنـاوری حرکـت کنند و بـه خودکفایـی برسـند، ضعیف ترین حلقه 
زنجیـر می شـوند که زنجیـره را پاره می کنند، افزود: در ۲۳ رسـته نه 
تنهـا بـه خودکفایـی رسـیده ایم بلکه آمادگـی داریم به کشـورهایی 

که در مسـیر انقـالب اسـالمی حرکت می کننـد، کمک کنیم.
حیـدری بازدیـد از دسـتاوردهای مبتنـی بـر فنـاوری روز پـادگان 
شـهرضا را هـدف از سـفر خـود برشـمرد و گفت: این یـگان، یگان 
قدرتمنـد و مشـت محکـم فرمانـده در عملیـات و توپخانه اسـت و 

یکـی از توپخانه هـای خوشـنام ارتـش اسـت.
فرمانـده نیـروی زمینـی ارتش گفـت: در حـال تولیـد پیچیده ترین 
پهپادهـا هسـتیم و آن هـا را به خدمت گرفته ایـم و در نیروی زمینی 
رکـن عملیات هایـی کـه در آینـده در مواقـع لزومف انجـام خواهیم 

داد بـا پهپـاد خواهد بود.
وی بـا بیـان اینکـه ثقـل جنگ هـای نویـن امـروز بـر پایـه بدون 
سرنشـین ها اسـت، ادامه داد: نیروی زمینی نیز پیشـتاز همه نیروها 

در ایـن عرصـه بوده اسـت.
حیـدری بـا بیـان اینکـه امسـال احـداث مسـکن شـخصی بـرای 
کارکنـان را آغـاز کرده ایـم، گفـت: در هـر پادگانـی کـه حضـور 
پیـدا می کنـم مـکان احـداث مجتمع مسـکونی بـرای کارکنـان را 
مشـخص کـرده و بـه کارکنان مـکان مربوطه را اعـالم می کنیم تا 

امیـدی در جهـت تحقـق بهتـر اهـداف ایجاد شـود.
فرمانـده نیـروی زمینـی ارتش عنـوان کرد: سـاخت ۲۳ هـزار خانه 
سـازمانی را در دسـتور کار قـرار داده ایـم کـه عملیـات اجرایـی آن 

آغـاز شـده و تـا به امـروز بیش از ۴ هـزار واحد مسـکونی را تحویل 
کارکنـان داده ایـم و بـا مابقـی نیـز از ۱۰ تـا 9۰ درصـد پیشـرفت 
فیزیکـی داشـته اسـت، در ۵۱ شهرسـتان ایـن پـروژه را در دسـتور 
کار داریـم کـه واحدهـای هر شهرسـتان کـه آماده می شـود، افتتاح 

آن را انجـام می دهیـم.
وی بـا اشـاره بـه طـرح کوثر ارتـش جمهـوری اسـالمی در جهت 
سـاخت مسـکن شـخصی برای کارکنان خاطرنشـان کرد: در حال 
حاضـر ۲۵ هـزار نیـرو فاقـد مسـکن شـخصی داریـم کـه در طرح 
کوثـر، پیـش از موعد بازنشسـتگی خانه دار خواهند شـد و این طرح 
بـرای تمامـی کارکنانی که فاقد مسـکن شـخصی باشـند، شـامل 

خواهد شـد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

پیچیده ترین پهپادها را تولید می کنیم
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The value of export from North 
Khorasan province, in the 
northeast of Iran, jumped 219 
percent in the first quarter of 
the current Iranian calendar 
year (March 21-June 21), as 
compared to the first quarter in 
the previous year, a provincial 
official announced.
Abbas Baqeri, the acting head 
of the province’s customs de-
partment, said that 36,370 tons 
of products worth $33,246,164 
were exported from the prov-

ince in the three-month period, 
indicating also 215 percent rise 
in terms of weight.
He named petrochemical prod-
ucts including urea fertilizer, 
ammonia and melamine crys-
tal, steel products, edible citric 
acid, houseplants, plastic prod-
ucts, cans and alpha aluminum 
as the major exported items, 
and Afghanistan, Turkmeni-
stan, Iraq, Turkey, Romania, 
Uzbekistan and Germany as the 
main export destinations.

The official further announced 
that commodities worth 
$8,781,197 were imported to 
the province in the first quarter 
of the present year, with one 
percent rise year on year.
He named air conditioner, 
flashlight, frozen red meat, 
electric motor, digital scale, 
can production line, and pipe 
production line as the main im-
ported items, and China, Brazil, 
Oman and Turkey as the major 
sources of imports.

As previously announced by 
Mehrdad Davoudzadeh, the 
deputy head of the province’s 
Industry, Mining and Trade 
Department for commercial 
affairs and trade promotion, 
commodities valued at over 
$173 million were exported 
from North Khorasan during 
the previous Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 
20).
Davoudzadeh named Afghan-
istan, Iraq, Turkmenistan, Uz-
bekistan, Germany, India, Tur-
key, Ukraine, Pakistan, Poland, 
Syria, Russia, Kuwait, Austria, 
Oman, Indonesia, United Arab 
Emirates, and Canada as the 
main destinations to them the 
products were exported from 
North Khorasan in the previous 
year.
Putting the province’s worth of 
imports at $42 million in the 
past year, the official further 
named China, Russia, Sudan, 
Pakistan, the United Arab Emir-
ates, Germany, South Korea, 
Turkey, India, Netherlands, 
Ethiopia, Denmark, Austria, 
Oman, United Kingdom, Tai-
wan, Italy, Turkmenistan, Swe-
den, Kyrgyzstan, Kazakhstan, 
Brazil, Azerbaijan and France as 
the major sources of imports.
As announced by the head of 
the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRI-
CA), the value of Iran’s non-oil 
exports reached $13.69 billion 
in the first three months of the 
current Iranian calendar year, 

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

Quarterly export from North Khorasan jumps 219% yr/yr

Iran’s defense chief: 
Israel presence in 
region brings noth-
ing but instability
The Iranian Defense Minister 
Mohammad Reza Ashtiani said 
on Tuesday that the Western-
ers are looking to sell military 
products to the countries of the 
region by capitalizing on the 
Iran-phobia project and the pre-
text of creating security.
Ashtiani made the remarks in a 
meeting with Commander of the 
Royal Navy of Oman (CRNO) 
Rear Admiral Saif Bin Nasser Bin 
Mohsin Al Rahbi. 
“The Sultanate of Oman is con-
sidered our friend in the region 
and has a particularly important 
place among our neighbors in 
the foreign and defense policy 
of the Islamic Republic of Iran,” 
General Ashtiani said.
 The defense minister said Iran 
believes that the presence of 
foreign troops will not help the 
security of the region, and Teh-
ran believes and has constantly 
emphasized that the security of 
the region is provided by the co-
operation of all countries in the 
region.
Referring to the presence of 
the Israeli regime in the region, 
Ashtiani said, “We believe that 
the entrance of this regime to 
the regional (equations) will 
result in nothing but insecurity, 
and that this regime is trying to 
legitimize itself by creating divi-
sions among Islamic countries.”
Referring to the recent trip of 
the American president to West 
Asia, he said the trip cannot be 
in line with establishing stability 
and lasting security in the re-
gion, adding Tehran considers 
Biden’s visit to the region pro-
vocative.
In the same context, the defense 
minister said Western countries 
“are looking for the sale of mil-
itary products to the countries 
of the region” in line with their 
Iran-phobia project and under 
the pretext of creating security.
For his part, Rear Admiral Saif 
bin Nasser stated the foreign-
ers are only thinking about their 
own interests by their presence 
in the region. 
He further emphasized, “The se-
curity of the region is primarily 
provided by the countries of the 
region.”
Referring to the abundant natu-
ral resources in the West Asian 
region, Oman’s navy chief said 
many countries are greedily 
looking to have access to this 
region’s resources, and there 
is no doubt that increasing the 
level of cooperation to strength-
en security and stability in the 
region will limit the greed of 
foreigners.

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

Syrian FM arrives in 
Tehran
Faisal Mekdad, the Syrian For-
eign Minister, arrived in Tehran 
late on Tuesday to be briefed 
about the latest decisions fol-
lowing the meeting of the presi-
dents of Iran, Russia and Turkey 
on Tuesday to assess the situ-
ation in Syria within the Astana 
format.
During the trilateral summit, 
Iranian President Ebrahim Raisi 
said, “The international commu-
nity bears the responsibility to 
solve the crisis of the displaced 
and Syrian refugees, and we will 
support any initiative to do so.”
He then noted that Syria’s sover-
eignty is a red line and the illegal 
presence of the United States 
there is the “cause of instabili-
ty.”
For his part, Russia’s Putin 
said that thanks to cooperation 
through the Astana process, the 
level of violence in Syria has de-
creased and there is now a polit-
ical process.

“Rome and Per-
sia in Late Antiq-
uity” published in 
Persian

Rome and Persia in Late 
Antiquity: Neighbours and 
Rivals” co-written by Beate 
Dignas and Engelbert Winter 
has been published in Per-
sian.
Qoqnus is the publisher of 
the book originally published 
by the Cambridge University 
Press in 2007. The book was 
translated into Persian by Ja-
vad Seydashraf.
The foundation of the Sassa-
nid Empire in Persia in 224 
AD established a formidable 
new power on the Roman 
Empire’s eastern frontier, and 
relations over the next four 
centuries proved turbulent. 
This book provides a chron-
ological narrative of their 
relationship, supported by 
a substantial collection of 
translated sources illustrat-
ing structural patterns. 
The political goals of the two 
sides, their military confron-
tations and their diplomatic 
solutions are discussed, as 
well as the common interests 
between the two powers. 
Special attention is given to 
the situation of Arabia and 
Armenia, to economic as-
pects, the protection of the 
frontiers, the religious life in 
both empires and the chan-
nels of communication be-
tween East and West.
Considerable attention is 
also paid to exploring the 
role played by the Sassanids 
in the history of the ancient 
Near East. 
The book will prove invalua-
ble for students and non-spe-
cialists interested in late an-
tiquity and early Byzantium.
Beate Dignas is an associate 
professor in ancient history 
at the University of Oxford.
Her broad interests are in 
Greek history and religion, 
especially late classical and 
Hellenistic, as well as in the 
cultures and history of an-
cient Anatolia.
More specifically, she focus-
es on the Hellenistic Period, 
especially priesthood and the 
link between ethnic and reli-
gious identities.
She is currently engaged in 
a study of the religious land-
scape and cultural identity of 
pre-Attalid Pergamon. 
Among her credits are “Econ-
omy of the Sacred in Hellen-
istic and Roman Asia Minor” 
and “Practitioners of the Di-
vine: Greek Priests and Reli-
gious Officials from Homer to 
Heliodorus”.
German historian Winter has 
been an expert reviewer for 
the Alexander von Humboldt 
Foundation since September 
2011. 
In 2014 he became a mem-
ber of the Institutum Turci-
cum Scientiae Antiquitatis 
and a corresponding member 
of the German Archaeological 
Institute, and in 2015, he be-
came a board member of the 
Carl Human Foundation. 
In October 2016, Winter be-
came a member of the Scien-
tific Advisory Board of Istan-
buler Mitteilungen.

The value of Iran’s export to Arme-
nia increased 21 percent in the first 
quarter of the current Iranian calen-
dar year (March 21-June 21), from 
the first quarter of the previous year, 

the spokesman of Islamic Republic 
of Iran Customs Administration (IR-
ICA) announced.
Ruhollah Latifi said that Iran export-
ed commodities worth $74 million to 

Armenia in the three-month period.
Iran and Armenia signed a memoran-
dum of understanding at the end of 
the two countries’ 17th meeting of 
Joint Economic Committee in Yere-
van in mid-May.
The MOU, which covers cooperation 
in areas of transit, transportation, 
facilitation of exchange of goods, 
energy, development of environ-
mental cooperation in Aras area and 
removal of pollution from border 
rivers, as well as medical tourism, 
was signed by Iranian Energy Min-
ister Ali-Akbar Mehrabian and Ar-
menian Deputy Prime Minister Mher 
Grigoryan, who are the chairmen of 
the two countries’ Joint Economic 
Committee.
In that meeting, which was attended 
by a large number of deputy minis-
ters, senior officials, ambassadors, 
and members of parliament of the 

two countries, the main issues that 
play a key role in the development of 
relations between the two countries 
were discussed.
According to the officials, the pur-
pose of holding the 17th meeting of 
Iran-Armenia Joint Economic Com-
mittee was the real and tangible de-
velopment of relations between the 
two countries.
In late April, Iranian Finance and 
Economic Affairs Minister Ehsan 
Khandouzi headed a delegation on a 
visit to Armenia to hold talks with the 
country’s senior officials with the aim 
of expanding economic ties between 
the two nations.
During the visit, Khandouzi met with 
Armenia’s Deputy Prime Minister 
Mher Herbert Grigoryan, the coun-
try’s Economy Minister Vahan Kero-
byan, and Minister of Finance Tigran 
Khachatryan.

Iran’s export to Armenia increases 21% in 3 months on year

National Iranian Oil Company (NIOC) 
has signed a strategic memorandum 
of understanding (MOU) with Russia’s 
Gazprom to cooperate in oil and gas 
industry projects valued at about $40 
billion, Shana reported.
The MOU was signed by NIOC Head 
Mohsen Khojasteh-Mehr and Vitaly 
Markelov, deputy chairman of the Gaz-
prom management committee, in an 
online ceremony on Tuesday.
The development of Kish and North 
Pars gas fields, increasing the recov-
ery factor of South Pars field, devel-
opment of six oil fields, swapping gas 
and petroleum products, completion 
of LNG projects, construction of gas 
export pipelines, and cooperation in 
other scientific and technological are-
as are among the most important axes 
of the signed memorandum.
Speaking at the signing ceremony, 
Khojasteh-Mehr said signing the 
memorandum with Gazprom can be 
considered one of the biggest foreign 
investments in the history of Iran’s oil 
industry.

“The National Iranian Oil Company 
does not ignore any investment op-
portunity,” the NIOC head said.
He noted that Iran and the Russian 
Federation are determined to secure 
and increase strategic cooperation in 
various fields, saying: “Promotion of 
economic relations and attracting in-
vestment in oil and gas industries is 
emphasized by President Ebrahim Rai-
si and fully supported by Oil Minister 
Javad Oji.”

Referring to the meeting with the 
senior managers of Gazprom during 
his recent trip to St. Petersburg, Kho-
jasteh-Mehr said: “Following that visit, 
Gazprom managers also visited Teh-
ran last week at the order of Russian 
President Vladimir Putin and we had 
some constructive negotiations.”
“We hope that after signing this mem-
orandum, technical and economic 
negotiations will start in the shortest 
possible time under the framework of 

the mechanism considered by both 
sides,” the official added.
The NIOC head further mentioned his 
company’s plans for attracting $160 
billion of investment in the country’s 
oil and gas industries, saying that this 
investment is going to be used to in-
crease the country’s oil and gas pro-
duction.
Currently, we have implemented pro-
jects worth four billion dollars with 
various Russian companies, he said.
Elsewhere in the online ceremony, 
Markelov pointed to the NIOC as one 
of the key companies in Iran and said: 
“The areas of cooperation between us 
are very broad, and today we are sign-
ing a memorandum of understanding 
for the development of oil and gas 
fields, gas pipelines, technology de-
velopment, and transfer, etc.”
The relations between Iran and Russia 
have been put on a new path with the 
support of President Raisi and Putin, 
and the two countries are taking new 
strategic measures to expand relations 
at all economic and political levels.

NIOC, Gazprom ink co-op MOU worth $40b
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Turkey’s President Recep Tayyip 
Erdogan invited his Iranian coun-
terpart Ebrahim Raisi to attend the 
2021 Islamic Solidarity Games.
The Games are scheduled to be 
held in Istanbul from Aug. 9 to 18.

Iran will participate in 18 events in 
the Islamic Solidarity Games.
Erdogan traveled to Iran for a 
summit with his Iranian and Rus-
sian counterparts on the Syrian 
conflict.

President Raisi 
invited to Is-
lamic Solidarity 
Games

Iran’s annual cav-
iar output to reach 
100 tons by Mar. 
2025
Head of Iran Fisheries Organi-
zation (IFO) has said the annual 
production of caviar in the coun-
try is anticipated to reach 100 
tons by the Iranian calendar year 
1404 (begins on March 21, 2025) 
if the government continues sup-
porting this sector, IRIB reported.
Speaking at the 7th National Con-
ference and Exhibition of Caviar 
and Related Industries, Hossein 
Hosseini announced his organi-
zation’s planning for the produc-
tion of 100 tons of caviar and 
20,000 tons of sturgeon meat by 
1404.
Back in July 2021, former IFO 
Head Nabiollah Khoun-Mirzaei 
had put the country’s annual cav-
iar production at 12 tons.
Speaking on the sidelines of the 
Sixth National Conference and 
Exhibition of Caviar and Related 
Industries, Khoun-Mirzaei put the 
annual production of sturgeon 
meat at over 3,500 tons.

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

Annual rice pro-
duction seen to 
rise 20%
Iranian farmers are expected to 
produce 2.2 million tons of rice 
during the current Iranian calen-
dar year (started on March 21) 
to register a 20-percent increase 
year on year, Deputy Agriculture 
Minister Alireza Mohajer said.
“With this increase in produc-
tion, more than 70 percent of 
the country’s rice demand can be 
supplied by domestic farmers,” 
Tasnim news agency quoted Mo-
hajer as saying.
According to the official, the 
country’s current annual demand 
for rice is about three million 
tons.
Based on official statistics, over 
620,000 hectares of Iran’s ag-
ricultural lands are under rice 
cultivation, of which 520,000 
hectares are in Mazandaran, Gi-
lan and Golestan provinces.

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

10-kilometer-long 
feast on Eid 
a l - G h a d i r
On the occasion of Eid al-Ghad-
ir, a celebration was held across 
10 kilometers length of Valiasr, 
the longest street in Tehran, on 
Monday.
The Municipality of Tehran em-
bellished the street by illuminat-
ing squares, installing decorative 
elements, and lighting alleyways 
and thoroughfares.
Cultural, art, and entertainment 
programs were held. People were 
served food and pastries.  
Eid al-Ghadir is a source of unity 
for the Islamic nation. The event 
is the day on which Imam Ali 
(AS), the first Imam of the Shia, 
was appointed as successor to 
Prophet Muhammad (S).
The greatest Eid of God
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Ali Khamenei has said 
the regulation of government, 
power, and ruling in the Islamic 
community was determined by 
Ghadir. This is the significance of 
Ghadir.
“No doubt, the day of Eid al-Ghad-
ir is an extremely important day. 
The importance of this Eid--the 
most important Eid based on 
the Shia narrations-- relies on its 
theme: wilayah [governance]. It 
could be said that the goal of all 
the efforts made by the prophet 
Muhammad and other prophets 
and religious figures was to es-
tablish the wilayah of God.”

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 889 
points to 1.468 million on Tuesday.
As reported, over 3.515 billion se-
curities worth 23.67 trillion rials 
(about $84.535 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index dropped 
2,273 points, while the second mar-
ket’s index rose 3,639 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).
Iranian stock market has been 
struggling for months to get back 
on track, however various internal 
and external factors have been hin-
dering this market from reaching its 
true potential.
According to Market Analyst Va-
hid Halalat, the uncertainty of the 

global economy in the wake of the 
Ukraine war, the uncertainty about 
the results of nuclear talks, the un-
clear situation of the privatization 
of the country’s major automakers, 
and most importantly, the lack of 
enough attention paid by the gov-
ernment officials to the stock mar-
ket are among the internal and ex-
ternal factors that have caused the 
capital market to fall behind other 
markets such as housing.
Emphasizing that these factors 
have affected the mindset of the 
shareholders and caused everyone 
to stay away from the market, Ha-
lalat said on July 2: “Considering 
internal factors, the country’s major 
automakers play an important role 
in the stock market and have a great 
psychological impact; And since 
their privatization process has not 
been realized yet, the validity of the 
entire project has become question-
able.”

TEDPIX loses 889 points on Tuesday

National Iranian Oil Company (NIOC) 
has increased its crude oil selling prices 
(OSP) for Asian buyers in August amid 
a global surge in oil prices, Reuters re-
ported citing industry sources with di-
rect knowledge of the matter.
As reported, NIOC’s official selling price 
increase affected four grades of Iranian 
oil namely Light, Heavy, Soroush and 
Forouzan.
The NIOC had set the August OSP of 
Iranian Light grade for Asia at $8.9 a 
barrel above the Oman/Dubai average, 
up $2.80 from the previous month.
The prices for Iranian Heavy, Forouzan, 
and Soroush grades are also set to be 
$5.6, $5.65, and $1.45 above the Oman/
Dubai average, respectively.
Iran has been shipping its oil into the 

global markets successfully despite the 
U.S. sanctions and over the past year, 
the export of Iranian crude oil increased 
significantly.
In late June, Head of Iran’s Planning and 
Budget Organization (PBO) Massoud 
Mir-Kazemi announced that selling oil 
was better than before.
“The price of oil and its export has in-
creased and selling oil has become 
better,” Mir-Kazemi told reporters on 
the sidelines of the cabinet meeting on 
June 22.
Considering the increase in exports, 
NIOC has also been ramping up pro-
duction so that according to Oil Minister 
Javad Oji, the country’s oil production 
has increased almost to the pre-sanc-
tions level.

In April, Oji said that the country’s crude 
oil production reached the pre-sanction 
level.
Saying that the current capacity of Iran’s 
oil production is more than 3.8 million 
bpd, the minister said, “We hope that 
through the efforts of all those active in 
this sector, we will reach higher figures 
in the exports of crude oil, gas conden-
sate, oil products, and petrochemicals.”
“By taking effective measures in on-
shore and offshore oil fields, drilling 
new wells, repairing wells, rebuilding 
and modernizing facilities, and oil col-
lection centers, the current oil produc-
tion capacity has reached before the 
sanctions, and we have no problem in 
performance and this amount of pro-
duction”, Oji added.

Iran’s Integrated 
Forex Market 
launches Ruble/Rial 
currency pair

Iran’s Integrated Forex Market has launched 
the Ruble/Rial currency pair in its trades, 
IRNA reported.
The offering of the mentioned pair was of-
ficially started on Tuesday in a ceremony 
attended by Governor of Central Bank of 
Iran (CBI) Ali Saleh-Abadi, and CBI Deputy 
Governor Asghar Abolhasani.

Speaking at the ceremony, Abolhasani said 
launching this foreign currency pair was 
put on the agenda after President Ebrahim 
Raisi’s visit to Russia last year and the re-
cent visit of the CBI governor to the country.
Iran needs to conclude bilateral and mul-
tilateral monetary agreements with the 
countries in the region, especially with 

neighboring countries, and Russia was the 
first country to do so, the official said.
A currency pair is the quotation of two 
different currencies, with the value of one 
currency being quoted against the other. 
The first listed currency of a currency pair 
is called the base currency, and the second 
currency is called the quote currency.

Iran raises August OSP for Asian buyers

New Product Development – Process and 7 Stages
By: PARISA JAMADISource: https://www.marketing91.com/new-product-development/

New product development is a task taken by the 
company to introduce newer products in the mar-
ket. Regularly there will arise a need in the busi-
ness for new product development.
Your existing products may be technologically 
outdated, you have different segments to target 
or you want to cannibalize an existing product. In 
such cases, New product development is the an-
swer for the company.
7 Stage Process of New Product Development
1) Idea generation
in this you are basically involved in the systematic 
search for new product Ideas. A company has to 
generate many ideas in order to find one that is 
worth pursuing. The Major sources of new prod-
uct ideas include internal sources, customers, 
competitors, distributors and suppliers.
Almost 55% of all new product ideas come from 
internal sources according to one study. Compa-
nies like 3M and Toyota have put in special incen-
tive programs or their employees to come up with 
workable ideas.
Almost 28% of new product ideas come from 
watching and listening to customers. Customers: 
even create new products on their own, and com-
panies can benefit by finding these products and 
putting them on the market.
Example – Pillsbury gets promising new products 
from its annual Bake-off. One of Pillsbury’s four 
cake mix lines and several variations of another 
came directly from Bake-Off winners’ recipes.
2) Idea Screening
The second step in New product development is 
Idea screening. The purpose of idea generation 
is to create a large pool of ideas. The purpose of 
this stage is to pare these down to those that are 
genuinely worth pursuing. Companies have differ-
ent methods for doing this from product review 
committees to formal market research.
It, is helpful at this stage to have a checklist that 
can be used to rate each idea based on the factors 
required for successfully launching the product in 
the marketplace and their relative importance.
Against these, management can assess how well 

the idea fits with the company’s marketing skills 
and experience and other capabilities. Finally, the 
management can obtain an overall rating of the 
company’s ability to launch the product success-
fully.
3) Concept Development and Testing
The third step in New product development is Con-
cept Development and Testing. An attractive idea 
has to be developed into a Product concept. As op-
posed to a product idea that is an idea for a prod-
uct that the company can see itself marketing to 
customers, a product concept is a detailed version 
of the idea stated in meaningful consumer terms.
This is different again from a product image, 
which is the consumers’ perception of an actual 
or potential product. Once the concepts are de-
veloped, these need to be tested with consumers 
either symbolically or physically. For some con-
cept tests, a word or a picture may be sufficient, 
however, a physical presentation will increase the 
reliability of the concept test.
After being exposed to the concept, consumers 
are asked to respond to it by answering a set of 
questions designed to help the company decide 

which concept has the strongest appeal. The com-
pany can then project these findings to the full 
market to estimate sales volume.
4) Marketing Strategy Development
This is the next step in new product development. 
The strategy statement consists of three parts: the 
first part describes the target market, the planned 
product positioning and the sales, market share 
and profit goals for the first few years.
The second part outlines the product’s planned 
price, distribution, and marketing budget for the 
first year. The third part of the marketing strategy 
statement describes the planned long-run sales, 
profit goals, and the marketing mix strategy.
Business Analysis – Once the management has de-
cided on the marketing strategy, it can evaluate the 
attractiveness of the business proposal. Business 
analysis involves the review of projected sales, 
costs and profits to find out whether they satisfy a 
company’s objectives. If they do, the product can 
move to the product development stage.
5) Product Development
Here, R&D or engineering develops the product 
concept into a physical product. This step calls 

for a large investment. It will show whether the 
product idea can be developed into a full- fledged 
workable product.
First, R&D will develop prototypes that will satisfy 
and excite customers and that can be produced 
quickly and at budgeted costs. When the proto-
types are ready, they must be tested. Functional 
tests are then conducted under laboratory and 
field conditions to ascertain whether the product 
performs safely and effectively.
6) Test Marketing
If the product passes the functional tests, the next 
step is test marketing: the stage at which the prod-
uct and the marketing program are introduced to 
a more realistic market settings. Test marketing 
gives the marketer an opportunity to tweak the 
marketing mix before the going into the expense 
of a product launch.
The amount of test marketing varies with the type 
of product. Costs of test marketing can be enor-
mous and it can also allow competitors to launch 
a “me-too” product or even sabotage the testing 
so that the marketer gets skewed results. Hence, 
at times, management may decide to do away with 
this stage and proceed straight to the next one:
7) Commercialization
The final step in new product development is 
Commercialization. Introducing the product 
to the market – it will face high costs for man-
ufacturing and advertising and promotion. 
The company will have to decide on the tim-
ing of the launch (seasonality) and the location 
(whether regional, national or international). 
This depends a lot on the ability of the compa-
ny to bear risk and the reach of its distribution 
network.
Today, in order to increase speed to market, many 
companies are dropping this sequential approach 
to development and are adopting the faster, more 
flexible, simultaneous development approach. Un-
der this approach, many company departments 
work closely together, overlapping the steps in the 
product development process to save time and in-
crease effectiveness. 



اقتصاد استان

Isfahan News

موافقت شـورای اقتصاد بـرای تأمین 
فاینانـس ۶۸۰ میلیـون یورویی برای 
خـط دوی متـرو اصفهـان باعـث 
حداقـل ۲۰ هـزار میلیـارد تومـان 
هزینه کمتر از مردم اصفهان، ۵ سـال 
جلو افتـادن بهره برداری متـرو، ۲۰۰ 
هـزار سـفر شـهری کمتـر، ذخیـره 
معادل ۳ برابر بودجه عمرانی امسـال 
شـهر و تحرک بیشـتر اقتصاد شـهر 

خواهد شـد.
محمـد نورصالحـی، رئیس شـورای 
شـهر اصفهـان در نطـق پیـش از 
دسـتور چهل و نهمین جلسـه علنی 
این شـورا، با اشـاره به ورود دسـتگاه 
تی بی ام به ایسـتگاه آیت اهلل کاشانی 
در خـط دوی متـرو، گفت: بر اسـاس 
گزارش هـای اعالم شـده پیشـرفت 
سـفت کاری ایـن ایسـتگاه بـه ۶۵ 
درصـد رسـیده اسـت. همچنیـن 
بخـش عمرانـی خـط دوی متـرو تا 
امـروز ۳۸ درصـد پیشـرفت کـرده و 
عملیـات عمرانـی متـرو از ایسـتگاه 
دارک تـا ایسـتگاه ابتـدای خیابـان 
شـهید اشـرفی اصفهانـی بـا ۱۵ 
کیلومتر و ۱۶ ایسـتگاه در حال انجام 

. ست ا
وی گفـت: فعالیـت عمرانـی در ایـن 
خط از دو سـمت در حال انجام اسـت 
و عملیـات سـفت کاری ۱۳ ایسـتگاه 
پیشـرفت خوبی داشته اسـت. درباره 
اسامی ایسـتگاه ها نیز تصمیم گرفته 
شـد مانند خـط یـک متـرو، نام های 
۱۶ ایسـتگاه در شـورای نام گـذاری 

مطرح شـود.
رئیـس شـورای شـهر اصفهـان بـا 
اشـاره بـه پیشـرفت کار در بخـش 
عمرانـی و حفـاری تونـل، افـزود: 
طـی قـراردادی کـه بـا شـرکت مپنا 
در شـورای اقتصـاد تصویـب شـده، 
صفر تا ۱۰۰ عملیات خـط دوی مترو 
به عنـوان یک پروژه رسـمی تضمین 

شـده تـاز سـوی دولـت توسـط این 
شـرکت انجـام خواهـد شـد.

• برنامـه ۳۶ ماهه تکمیل خط 
دوم مترو اصفهان

نورصالحی با بیـان اینکه بـا توجه به 
فراهم شـدن بسـترها، برنامه تکمیل 
ایـن خـط می توانـد ۳۶ ماهه باشـد، 
گفـت: قـرار شـد کارگـروه ویـژه ای 
بـا محوریت اسـتاندار تشـکیل شـود 
و پروژه هـای بزرگـی کـه نیازمنـد 
حمایـت مسـئوالن ارشـد اسـت در 
ایـن کارگـروه مطـرح شـود. حلقـه 
حفاظتی، محور تشـریفات از سـمت 
فـرودگاه و محـور بهارسـتان ازجمله 
ایـن پروژه هاسـت. در همیـن راسـتا 
معتقدیـم متـرو پـروژه اول اسـتان 
اصفهـان و صـد درصـد منافـع آن 

متوجـه مـردم اسـت.
نورصالحـی بـا بیـان اینکـه تکمیل 
ادامه خط یـک مترو به طـرف میدان 
اسـتقالل در برنامه و فراخـوان برای 
انتخاب پیمانکار در حال انجام اسـت، 
اظهـار امیـدواری کـرد کـه طـی دو 
تا سـه سـال آینـده اتصال خـط یک 
بـه بهارسـتان و ایسـتگاه سـپاهان 
شـهر و راه آهـن بـه سـمت کامل تـر 
شـدن پیش رفته و خط دو به سـمت 

بهره بـرداری بـرود.
رئیـس شـورای شـهر اصفهـان 
در ادامـه بـا بیـان اینکـه در حـوزه 
اتوبوسـرانی نیـز نیازمنـد حمایـت و 
سـرمایه گذاری بیشـتری هسـتیم، 
گفـت: امسـال هزینه هـا به خصوص 
در بخـش جاری، به صـورت غیرقابل 
پیش بینـی باال رفـت، در عیـن حال 
بازسـازی اتوبوس هـا و افزایش تعداد 
نـاوگان از ۶۰۰ دسـتگاه موجـود بـه 
حداقل ۱۰۰۰ دسـتگاه جزو تأکیدات 
شوراسـت و همچنـان بر تحقـق آن 
مصر هسـتیم. در این زمینه با مشکل 
منابع مالی مواجه هسـتیم و پیگیری 

اسـتاندار اصفهـان می توانـد بـرای 
تحویـل اتوبوس هایـی که مبلـغ آن 

پرداخـت شـده مؤثر باشـد.
• آزاد شـدن حـدود ۳ برابـر 

بودجـه عمرانـی امسـال
علـی صالحـی، سـخنگوی شـورای 
اسـالمی شـهر اصفهان نیـز در نطق 
میـان دسـتور ایـن جلسـه، با اشـاره 
موافقت شـورای اقتصاد بـرای تأمین 
فاینانـس ۶۸۰ میلیـون یورویی برای 
خـط دوی متـرو اصفهان گفـت: این 
عدد اگـر تبدیل بـه دالر شـود معادل 
صـادرات کل اسـتان در سـال ۱۴۰۰ 
است و باعث آزاد شـدن حدود ۳ برابر 
بودجه عمرانی امسـال ما برای سـایر 
طرح هـا طی چهار سـال خواهد شـد.

وی تصریـح کـرد: ایـن تأمیـن مالی 
نتایـج بسـیار خوبـی بـه دنبـال دارد 
ازجملـه، حداقـل ۲۰ هـزار میلیـارد 
مـردم  از  کمتـر  هزینـه  تومـان 
اصفهان، حداقل ۵ سـال جلـو افتادن 
بهره بـرداری متـرو، حداقـل ۲۰۰ 
هزار سـفر شـهری کمتر و گامی بلند 
برای عبور از تنفس در شـرایط قرمز، 

ذخیره معـادل ۳ برابـر بودجه عمرانی 
امسـال شـهر، بـرای فعالیت هـای 
دیگـر و تحرک بیشـتر اقتصاد شـهر 

ناشـی از ایـن تزریـق مالی.
ایـن عضـو شـورای شـهر اصفهـان 
این تأمیـن مالی را در مسـیر تسـریع 
بهره برداری از خط دوی قطار شهری 
مؤثـر دانسـت و افـزود: با رسـیدن به 
عرصه عمـل و فعال شـدن مجموعه 
مپنـا بـا همراهـی وزارت کشـور، 
شـیرینی در بهره بـرداری از خط دوی 
قطـار شـهری تـداوم پیـدا می کنـد 
و امیدواریـم شـاهد نهایـی شـدن 
فرآیندهـا در حـوزه اجـرا نیز باشـیم.

به گزارش ایسـنا، در چهـل و نهمین 
جلسـه علنی شـورای شـهر اصفهان 
الیحـه دو فوریتـی بـرای تخفیف در 
عوارض سـاختمان های مسـکونی و 
ارزش افـزوده دفاتر کار بررسـی شـد 
و مصوب شـد بـرای سـاختمان های 
مسـکونی و دفاتـر کار تـا سـه طبقه، 
از یکـم مـرداد تا سـی ام مهرمـاه، ۲۵ 
درصـد تخفیـف در صـدور پروانـه و 
ارزش افـزوده دفاتـر کار اعمـال 

می شـود.
الیحـه افزایـش نـرخ پارکینگ های 
عمومـی تحـت اداره شـهرداری نیز 
در این جلسـه برسـی و افزایـش نرخ 
به تصویب رسـید. این الیحـه با طی 
مراحـل قانونـی اجـرا خواهـد شـد تا 
پارکینگ هـا بـا نرخ هـای جدیـد و 
خدمـات بیشـتر در اختیـار مـردم 
قـرار گیرنـد. در ادامه جلسـه اصالح 
اساسـنامه سـازمان آرامسـتان ها و 
سـازمان ساماندهی مشـاغل شهری 
بـا تغییـرات و اصالحاتـی کـه در 
کمیسـیون های تخصصـی و تلفیق 

رخ داده بـود بـه تصویـب رسـید.
الیحه اهـدای مبالغـی از جانب مردم 
به شـهرداری نیـز بـا توجه بـه اینکه 
عـدد نزدیک بـه ۱۰۰ میلیـارد تومان 
و از حـدود اختیـارات شـهردار خـارج 
بـود در صحـن علنـی شـورا مطـرح 
شـد. ایـن الیحـه بـه علـت اینکـه 
مسـتندات الزم را نداشـت بـا رأی 
اعضا به کمیسـیون تلفیق برگشـت 
تا مجـدداً پـس از بررسـی در دسـتور 

کار شـورا قـرار گیرد.
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فرمانده یـگان حفاظت اراضی اسـتان اصفهان 
گفت: بـا تالش هـای بعمل آمـده طـی ۹۰ روز 
ابتدای سـال، بیـش از ۵۳ هکتـار از اراضی ملی 
اسـتان از دسـترس سـودجویان خـارج و رفـع 

تصـرف فوری شـد.
امیرسعید باقری، فرمانده یگان حفاظت اراضی 

اسـتان اصفهان در خصوص وضعیت تعرض به 
اراضی ملی و اقدامات رفع تصـرف فوری اظهار 
کرد: با تـالش و همـت عوامل یـگان حفاظت 
اراضی راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان، طی 
سـه ماه اول سـالجاری، ۳۳ فقره وقـوع تعرض 
به اراضـی ملی شناسـایی و رفع تصـرف فوری 

. شد
وی بـا بیـان اینکـه وسـعت ایـن اراضـی رفـع 
تصرف شده در سطح اسـتان بیش از ۵۳ هکتار 
بوده اسـت گفت: ایـن میزان نسـبت بـه مدت 
مشـابه سـنوات گذشـته روند افزایشـی داشته 

اسـت.
باقـری اذعـان داشـت: مطابـق بـا برآوردهای 
بعمل آمـده ارزش اراضـی بازپس گیری شـده 
بیش از شـش هزار میلیـارد ریال بوده اسـت که 

به بیـت المـال بازگردانده شـد.
فرمانده یـگان حفاظت اراضی اسـتان اصفهان 
اضافـه کـرد: در این مـدت و در راسـتای اجرای 
۷ فقره حکم قطعـی قضایی بـرای رفع تصرف 
از اراضـی ملی، بیـش از ۱۳ هـزار متـر مربع در 
سـطح اسـتان اصفهان به ارزش بـرآوردی بالغ 
بـر ۶۱۹ میلیارد ریـال رفع تصرف، قلـع و قمع و 

خلعید شـده است.
وی خاطرنشـان کرد: تیم های گشت و مراقبت 
یـگان حفاظـت اراضـی هـم در سـطح ادارات 
شهرسـتان ها و هم در سـتاد اداره کل به صورت 
شـبانه روزی و مستمر در حال گشـت زنی برای 
رصد اراضـی ملـی و دولتی تحت پوشـش این 
اداره کل هسـتند و در صـورت مشـاهده مـوارد 
مربوط بـه تصرف ایـن اراضی اقدامـات قانونی 

الزم را انجـام می دهنـد.
باقری تصریح کـرد: یـگان حفاظـت از اراضی 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان بـا 
قاطعیت تمـام مقابـل افـراد سـودجو و فرصت 
طلـب ایسـتاده و دسـت متجـاوزان بـه امـوال 

عمومـی و بیت المـال را کوتـاه می کنـد.
فرمانده یـگان حفاظت اراضی اسـتان اصفهان 
از مـردم خواسـت از خرید اراضی دارای شـک و 
شـبهه و فاقد سـند پرهیـز کننـد و در معامالت 
خود شـرایط احتیـاط را رعایت کـرده همچنین 
پس از کسـب اطمینان و اخذ استعالم موقعیت 
این اراضی از مراجع ذی صالح نسـبت به خرید 
ملک اقـدام کننـد و در مواجهه بـا زمین خواری 
بـا شـماره تلفـن شـبانه روزی ۱۶۵۶ مـوارد را 

اطـالع دهند.

مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان گفت: در مجموع حـدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ 
هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسـکن در اسـتان واجد شـرایط هسـتند 
که ایـن افـراد می تواننـد در مناطقـی کـه تأمین زمیـن انجام شـده، بـرای واریز 

وجه اقـدام کنند.
علیرضا قاری قرآن در حاشـیه هشـتاد و هفتمین جلسـه شـورای مسـکن استان 
اصفهان در اسـتانداری اصفهـان در جمـع خبرنـگاران، افزود: پاالیـش مجموع 
ثبت نامی های طرح نهضت ملی مسـکن در کل اسـتان تمام شـده است و بیش 
از ۴۲۲ هـزار نفر در اسـتان ثبت نـام کردند که حـدود ۱۴۰ هزار نفر حائز شـرایط 

نهایی و در نقاط مختلف اسـتان پراکنده هسـتند.
وی ادامـه داد: در زمان حاضر حـدود ۲۰ هزار نفر از متقاضیان بـه بانک ها معرفی 
شـدند و حدود ۱۳ هـزار نفـر از متقاضیـان واجد شـرایط هم تخصیص بـه پروژه 

شـده اند و بقیه هـم در مراحـل بعدی قـرار دارند.
مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان اظهار داشـت: بیشـترین تمرکز این 
متقاضیـان در شـهر "بهارسـتان" اسـت کـه حـدود ۵۰ هزار نفـر متقاضـی حائز 
شـرایط را در بر می گیرد، حـدود ۳۰ هزار نفر متقاضی هم برای "شـاهین شـهر" 
بعنوان سـرریز شـهر اصفهـان وجـود دارد و "فوالدشـهر" بعنوان سـومین نقطه 
در اسـتان اصفهان در این طرح اسـت و بـه ترتیب شـهرهای دیگر و شـهرهای 

بزرگ اسـتان قـرار دارند.
وی خاطرنشـان کرد: در زمان حاضر برای حـدود ۸۴ هزار واحد بصـورت کلی در 

اسـتان تأمین زمین شـده که بیش از ۵۵ تا ۵۶ درصـد را در بر می گیـرد و بقیه در 
حال تأمین اسـت به این معنی کـه در برخی از شـهرها نیاز به الحـاق زمین داریم 
و در بعضی از شـهرها نیاز بـه تغییر کاربـری در داخـل محدوده ها وجـود دارد که 

در کمیسـیون های هفتگی در مجموعه شـهرهای اسـتان در حال انجام است.
قاری قـرآن با بیـان اینکه بـه ترتیـب و بر اسـاس متقاضیانـی که احراز شـرایط 
شـدند زمین را تأمیـن خواهیم کـرد اضافه کـرد: رتبه بنـدی اسـتان ها در زمینه 
نهضت ملی مسـکن بـه شـاخص های مختلفـی وابسـته اسـت و از مرحله ثبت 
نـام، پاالیش، تأمیـن زمیـن و در نهایت رسـیدن بـه مرحلـه اجرایی هر کـدام از 

اسـتان ها در وضعیتـی قـرار دارند.
وی با اشـاره بـه اینکه کالنشـهر اصفهـان پـس از تهران بیشـترین تعـداد ثبت 
نامی را دارد افزود: اسـتان تهـران با حـدود ۸۵۰ هزار نفـر ثبت نامی ایـن طرح و 
اصفهان بـا ۴۲۲ هزار نفر ثبـت نامـی در جایـگاه اول و دوم قرار دارند و خراسـان 

رضـوی و آذربایجان شـرقی در رده هـای بعدی قـرار دارند.
مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان گفت: بطـور معمول تأمیـن زمین در 
کالنشـهرها بدلیل پهناوری و تعداد زیاد افـراد ثبت نامی، کار پیچیده و مشـکلی 
اسـت کـه ایـن مـوارد در کالنشـهرها با هـم مقایسـه و سـنجیده می شـوند که 
اصفهـان در مجموعـه کالنشـهرهای کشـور، بطـور میانگیـن در تأمیـن زمین 

بـاالی ۵۰ درصد قـرار دارد.
وی بیان کرد: مقایسـه اسـتانهای دیگر که تعـداد ثبت نامی های کمتـری دارند، 

با هـم انجام می شـوند امـا اصفهـان در زمینـه تأمین زمیـن و مناطقی کـه برای 
این طـرح انتخاب می شـود از جملـه تأمیـن آب، مسـائل فرونشسـت، در تأمین 
زمیـن باید مورد توجـه قرار گیـرد و قیاس هر شـهر با دیگـر شـهرها را نمی توان 

بعنـوان مالک قـرار داد و وضعیـت هر کدام از شـهرها متفاوت اسـت.
قاری قـرآن ادامه داد: جلسـه شـورای مسـکن هر یکمـاه یکبار بصـورت منظم 
برگزار شـود و در زمان حاضر مهمتریـن موضوع این شـورا در زمینه طرح نهضت 

ملی مسـکن اسـت که بعنوان قانون به همه اسـتانها ابالغ شـده اسـت.
وی با بیان اینکه امروز جلسـه شـورای مسـکن و سـتاد بازآفرینی اسـتان برگزار 
شـد افـزود: در سـتاد بازآفرینـی بـه مبانـی کلـی در بخـش رویکـرد مربـوط به 
بازآفرینی بافت های فرسـوده و ناکارآمد در شـهر اصفهان و مجموعه شـهرهای 

بـزرگ اسـتان پرداخته شـد.
مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان اضافه کرد: کمیسـیون مـاده پنج در 
روزهـای اخیر مصوبه ای با رویکرد تشـویقی در رابطه با سـاخت و سـاز در عرصه 
بافت های فرسـوده داشـته که بـر اسـاس آن مصوبـه، امـروز به مباحـث جزیی 

تـری در این زمینـه پرداخته شـد و به چنـد الگـو در این زمینه رسـیدیم.
وی ابـراز امیـدواری کرد کـه اتفـاق خوبی کـه در محله همـت آباد بعنـوان یک 

نمونـه رخ داده را بتوانیـم در نقاط مختلف شـهر گسـترش دهیم.
قاری قـرآن گفـت: مقرر شـد کـه طرح هـای خـاص در نقـاط مختلف شـهر در 
جلسـه های آینده ارائه شـود و با نگاه کامل به موضـوع بازآفرینی و تولیـد آنها به 

مسـکن جدید مـورد توجه قـرار گیرد.
وی با بیـان اینکه طـرح همت آبـاد روال خـود را طـی می کند خاطرنشـان کرد: 
سـه بلوک ۲۴ واحـدی در مرحلـه اول این طرح سـاخته شـده بود که بلـوک اول 
تحویل داده شـده که در این الگو بیشـتر تسهیلگر و دفاتر تسـهیلگری وارد شدند 

و دولت بیشـتر به عنوان پشـتیبان و حمایت کننده محسـوب می شـود.
مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان اضافه کرد: بلـوک دوم و سـوم این 
طرح هـم در حال تکمیل اسـت و سـرمایه گـذار در آینده آنهـا را در اختیـار مردم 
قـرار خواهد داد تـا بتواند بخش دیگـری از اراضـی را آزاد کند و بـا کامل تر کردن 
این طـرح بعنـوان الگـو می توانیم در نقـاط دیگری از شـهر کـه در زمـان حاضر 
یک نقطـه در زینبیـه و توسـعه آن محل، بـا این نـگاه مـورد توجه قـرار دهیم و 

تنها توسـعه حـرم مد نظـر قـرار نگیرد.
وی با بیان اینکـه مردمی کـه در آن محل زندگـی می کنند باید مـورد توجه قرار 
گیرند و بتوانیـم آنها را هـم در این فرآینـد وارد کنیـم تاکید کرد: در محله شـاهد 
و منطقـه ۱۰ شـهرداری هم ایـن وضعیت مقداری پیشـرفت داشـته و مقرر شـد 
جلسـه کمیته بازآفرینی در این زمینه تشـکیل شـود و نتایـج آنرا در جلسـه آینده 

ارائـه دهیم.
به گزارش ایرنا، هشـتاد هفتمین جلسـه شـورای مسـکن استان روز سـه شنبه با 
حضور اسـتاندار اصفهـان و مدیران دسـتگاههای اجرایـی با بررسـی طرح های 

بازآفرینـی و نهضت ملی مسـکن در اسـتانداری اصفهان برگزار شـد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان خبر داد:

رفع تصرف فوری بیش از ۵۳ هکتار از اراضی ملی استان اصفهان

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

حدود ۱۴۰ هزار نفر در استان واجد شرایط دریافت نهضت ملی مسکن

موافقت شورای اقتصاد برای تأمین فاینانس ۶۸۰ میلیون یورویی:

بهره برداری از خط دو متروی اصفهان ۵ سال جلو افتاد

بهنـام ابراهیمـی تمرکـز بـر کشـورهای هـدف صادراتـی را یکـی از 
اولویت های مهـم دوره نهـم اتـاق بازرگانی اصفهان دانسـت و افـزود: بر 
این اسـاس میزهای تجاری بـا کشـورهای مختلف و شـتابدهنده تجارت 

بردار تشـکیل شـد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا همـکاری کمیسـیون معـادن و شـتابدهنده 
تجـارت بـردار بتـوان تیم هـای مدیریـت صـادرات در حـوزه سـنگ را به 
منظـور دسـتیابی بـه جایـگاه واقعـی صنعت سـنگ اسـتان اصفهـان در 

جهـان، پـرورش داد.
حسـام الدیـن فرهـادی نسـب مشـاور کمیسـیون معـادن نیـز هـدف از 
برگزاری این نشسـت را توسـعه صـادرات صنعت سـنگ ایـران و معرفی 
آن بـه بازارهای جهانی کمتر کار شـده و پـرورش چندین بازرگان مسـتعد 
جوان بـرای اهـداف عالـی ایـن صنعت عنـوان کـرد و افـزود: وجـود این 
جوانـان مشـتاق و پرانگیـزه تاثیرات مثبتـی در آینـده این صنعـت خواهد 

داشـت.
وی افـزود: برگـزاری ایـن سلسـله نشسـت ها از برنامه هـای اتاق هـای 
بازرگانی بـوده اما انتظـار مـی رود، درقبال ایجاد این بسـتر، شـاهد کمک 
شـرکت کنندگان دوره به اقتصاد کشـور، ارزآوری، صـادرات، ایجاد ارزش 

افـزوده بـاال و پرهیـز از رقابت منفی باشـیم.
همچنین سیامک حاج سـیدجوادی پژوهشـگر و تحلیلگر ارشد بین المللی 
تولیـد و بازرگانـی صنعـت سـنگ سـاختمانی در ایـن نشسـت هـدف از 
برگزاری ایـن دوره را ارائه اصـول زنجیره تأمین و صادرات صنعت سـنگ 
از قبیـل اکتشـاف، اسـتخراج، فـراوری، ابزارزنـی، معماری، بسـته بندی، 
احصـاء آمارهـای جهانـی بـر مبنـای طبقه بنـدی سـنگ ها، سـبک ها و 

روش هـای مارکتینـگ عنـوان کرد.
وی بـا بیـان اینکـه شـرکت کننـدگان ایـن دوره در گروه هـای مختلـف 
تقسـیم بندی می شـوند افزود: در ایـن دوره ۱۲ جلسـه کارگاهی تشـکیل 
شـده و در پایان هر گروه بـه ارائه گـزارش تحقیق خود درباره کشـورهای 

منتخـب می پردازنـد.
حـاج سـیدجوادی بـا بیـان اینکـه ایـن دوره طـی ۷ مـاه برگزار می شـود 
تصریح کرد: در این دوره اسپانسـرهایی برای بازاریابـی در بازارهای هدف 

صادراتـی حضـور خواهنـد یافت.
وی عمده تریـن ضعـف صنعـت سـنگ کشـور را مربـوط بـه واحدهـای 
بازرگانـی دانسـت و افـزود: بسـیاری از واحدهای سـنگ بری ما بـا وجود 
دارا بـودن خط فرآوری مجهـز، صادرات انجـام نمی دهند زیرا بـازار خوبی 
در داخـل دارنـد اما بایـد به ایـن نکته توجه داشـت که همیشـه ایـن روال 

ادامـه نخواهد داشـت.
پژوهشـگر و تحلیلگـر ارشـد تولیـد و بازرگانی صنعـت سـنگ ۹۷ درصد 
صـادرات سـنگ ایـران را بـه کشـورهای همسـایه بیـان و تصریـح کرد: 
این در حالی اسـت کـه از ایـن میـزان ۷۰ درصد صـادرات به عـراق انجام 
می شـد که بـه دلیـل ورود ترکیـه بـه بـازار عـراق این میـزان بـا کاهش 

شـدید مواجه شـده اسـت.
حـاج سـیدجوادی پایین بـودن قیمت سـنگ صادراتی ایـران بـه ترکیه را 
نیز معضل دیگـر این صنعت دانسـت و گفـت: در صورت باال نگه داشـتن 
قیمـت سـنگ ایـران در ترکیـه می تـوان از نفـوذ سیاسـت این کشـور در 

صادرات سـنگ ایـران جلوگیـری کرد.
وی تاکید کـرد تمامی ایـن نقاط ضعـف مربوط به بخـش بازرگانـی بوده 
که سـعی می کنیم ایـن موارد را در این سلسـله نشسـت ها برطـرف کنیم.

نشست مقدماتی مدیریت اجرایی فروش و بازاریابی 
صنعت سنگ در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
در این نشست دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با بیان 
اینکه معدن و محصوالت معدنی از مزایای رقابتی 
استان اصفهان است افزود: پرداختن به مزایای رقابتی 
در توسعه اقتصادی استان اولویت نخست نهادهای 

اقتصادی مانند اتاق بازرگانی است.

مدیریت اجرایی فروش و بازاریابی صنعت سنگ 
ساختمانی برگزار شد:

 طرحی نو برای ارتقاء صادرات
سنگ ایران

گزارش

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اصفهـان گفـت: امسـال ۱۴ میلیـارد و 
۸۰۰ میلیـون تومـان اعتبـار ملـی بـرای  
بیابان زدایـی  در ایـن اسـتان تصویـب 

شـده اسـت.
امسـال  افـزود:  کاظمـی  محمدعلـی 
همزمـان با سـفر رییـس جمهـور و هیات 
دولت به اسـتان ۳۰ میلیـارد تومـان برای 
بیابـان زدایـی پیشـنهاد دادیـم امـا ۱۴ 
میلیـارد و ۸۰۰ میلیـون تومـان مصـوب 

شـده اسـت.
مدیـر کل منابع طبیعی و آبخیـزداری، این 
اسـتان را جزو اسـتان های فعال در بخش 
بیابـان دانسـت و یـادآور شـد: اعتبـارات 
ملی اسـتان در زمینـه بیابـان زدایی خوب 
اسـت و سـهم هر سـاله اسـتان بر اساس 
شـاخص های، از سـتاد ملی دریافت شـده 

اسـت.
کاظمی با اشـاره به اینکه سـال گذشته ۱۰ 
میلیارد تومـان اعتبـار ملی بـرای مقابله با 
بیابان زایی به اسـتان اصفهـان اختصاص 
پیدا کرد خاطرنشـان کرد: سـهم اعتبارات 
اسـتانی در زمینه بیابـان زدایی نسـبت به 

اعتبـارات ملی ۱۰ درصد اسـت.
وی بیان کـرد: تصویب ردیـف اعتبار ملی 
بـرای اسـتانهای واقـع در کویـر مرکـزی 
ایـران، یکـی از مهمتریـن درخواسـت ها 
بـرای رفـع مشـکالت در زمینـه بیابـان 

زایـی اسـت.
به گفتـه وی، وجـود حوزه های مشـترک 
مناطـق  از  بعضـی  در  اسـتانی  بیـن 
مشـکالتی را در ایـن زمینه بوجـود آورده 
اسـت و بـه همیـن دلیـل هیـچ اسـتانی 
حاضـر بـه فعالیـت در اینگونـه حوزه هـا 

نیسـت.
• پیشـنهاد تشـکیل کارگـروه 
مقابله بـا بیابـان زایی در اسـتان

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
گفت: کارگروه "اقدام ملـی مقابله با بیابان 
زایی" در تهران تشـکیل شده اسـت که از 
مسـووالن اسـتان تقاضـا داریم تشـکیل 
این کارگـروه متناظر را در اسـتان با حضور 
دسـتگاههای اثر بخش در موضوع مقابله 
با بیابـان زایی را در دسـتور کار قـرار دهند.

به گزارش ایرنـا، بیابان زایی و گـرد و غبار 
از چالش های مهـم قرن بیسـت و یکم در 
حوزه منابـع طبیعی محسـوب می شـود و 
از مجموع ۲۸ شهرستان اسـتان اصفهان، 
۱۴ شهرسـتان درگیر پدیـده بیابـان زایی 

. ست ا
نگاهـی بـه وضعیـت عرصه هـای طبیعی 
اصفهـان حاکـی اسـت کـه ایـن خطـه با 
۲۸ شهرسـتان، مسـاحتی معـادل ۱۰.۷ 
میلیون هکتـار دارد که بیـش از ۹۰ درصد 
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 میلیون 
هکتـار مرتـع معـادل )۶۴ درصـد( و سـه 
میلیـون هکتار بیابـان معـادل )۳۲ درصد( 

در برگرفتـه اسـت.
جنگل هـای اسـتان اصفهـان به طـور 
عمده در ۲ شهرسـتان فریدون شـهر با ۴۰ 
هزار هکتـار و سـمیرم بـا ۲۵ هـزار هکتار 

قـرار دارد.

تصویب بودجه برای 
»بیابان زدایی«

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
خبر داد:

 خبر روز

ISFAHAN
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نشست مجمع نمایندگان استان با حضور استاندار، معاونین استاندار و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در محل پاالیشگاه اصفهان برگزار شد.

سیدرضا مرتضوی در این نشست به توانمندی و ظرفیت نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی برای کمک به توسعه استان و نقش آفرینی آن ها در جذب اعتبارات و 
تصویب قوانینی که مسیر توسعه را هموارتر می سازد اشاره کرد و افزود: هم افزایی، 
همدلی مسئولین و همه نهادها و دستگاه های اجرایی می تواند از حجم مشکالت 

استان بکاهد و موجب ارتقاء توسعه و آبادانی استان شود.
وی با تشریح عملکرد مدیریت استان درخصوص پیگیری های مطالبات و مصوبات 

سفر رئیس جمهور در هفته گذشته اظهار داشت: پروژه های نیمه تمام استان که 
بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند در سفر ریاست جمهوری تعیین تکلیف 
و اعتبار الزم برای به پایان رسیدن آن ها دریافت شد تا خیرات آن نیز برای مردم 

منطقه احساس شود.
استاندار، سفر رییس جمهور برای استان اصفهان را سفری پربار و پربرکت برشمرد 
و گفت: با این سفر، فضای الزم برای پیگیری مطالبات نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و فرمانداران شهرستان ها و مطالبات قانونی مردم بیش از گذشته فراهم 

شد.

مرتضوی با انتقاد از اعالم نشدن ارقام دقیق میزان کاهش بارش ها تصریح کرد: 
برخی با اهدافی خاص در ارائه آمار درخصوص کاهش بارش ها و نیز میزان مصرف 
آب صنایع اغراق می کنند، درصورتی که مدیریت صحیح آب موجود می تواند 
فالت مرکزی را از مشکالت ناشی از کمبود آب نجات دهد. مقام عالی دولت در 
استان افزود: صنایع استان اصفهان دارای سابقه فعالیت چندین دهه هستند ولی در 

حال حاضر مصرف آب این صنایع نسبت به گذشته بسیار تعدیل پیدا کرده است.
محسن قدیری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز گزارشی از فعالیت 

پاالیشگاه ارائه کرد.

استانداردرمجمع نمایندگان 
استان در شرکت پاالیش نفت 

اصفهان:

همدلی مسئولین 
عامل توسعه و 

آبادانی استان است
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 امین رضایی  باالخره فهرسـت نامزدهـای هفتـاد و چهارمیـن دوره از جوایز 
»امی« اعـام شـد. وراثت یک سـریال کمیـک و هم زمـان تراژیک درخشـان 
دربـاره سـرمایه داران و نخبـگان فعال در شـرکت های بزرگ اسـت که توسـط 
جسـی آرمسـترانگ نویسـنده بریتانیایی آثـار کمدی خلق شـده. کل سـریال بر 
یک سـؤال سـاده متمرکز اسـت: چـه کسـی وارث لـوگان -  مردی ترسـناک و 
یک غول رسـانه ای شـبیه به روپـرت مـرداک – خواهد بـود و مجموعـه بزرگ 

رسـانه ای او را اداره خواهـد کـرد؟ گرچـه در ابتـدا به نظر می رسـد کنـدال یکی 
از پسـران او در مقـام وارث قـرار گرفته اما بـه سـرعت در می یابیم که نـه او و نه 
خواهر و بـرادران به انـدازه خود او تشـنه قدرتش، بـرای این مقـام در نظر گرفته 

نشـده اند.
• سریال محبوب داوران جوایز

معروف اسـت که سـریال وراثـت از مجموعه های محبـوب فصل جوایز اسـت. 

جسی آرمسترانگ برای فصل اول سریال جایزه نویسـندگی سریال درام هفتاد و 
یکمین جوایز امی سـاعات پربیننده را به دسـت آورد و در همین مراسم جایزه ای 

هم به نیکوالس بریتل برای سـاخت موسـیقی این سـریال رسـید.
امـا موفقیت هـای جدی تـر و بزرگ تـر هنـوز در راه بـود. فصـل دوم مجموعـه 
درخشـش بسـیاری داشـت و در جوایز گلدن گلـوب به عنـوان بهترین سـریال 
تلویزیونی درام شـناخته شـد. همچنین برایان کاکس جایزه بهتریـن بازیگر مرد 
سـریال درام را تصاحـب کـرد در حالی که کیـرن کالکیـن نامزد جایـزه بهترین 

بازیگـر نقـش مکمل شـده بود.
در هفتاد و دومین جوایز امی سـاعات پربیننـده وراثت در ۱۰ رشـته نامزد دریافت 
جایزه شـد و از این نظر پس از سـریال نگهبانـان )Watchmen( بـا ۱۱ نامزدی 
در رتبه دوم قـرار داشـت. در نهایـت ۴ جایزه مهـم به این سـریال رسـید؛ جایزه 
نویسندگی سـریال درام برای جسـی آرمسـترانگ، جایزه کارگردانی سریال درام 
برای آنـدری پـارک، جایـزه بهتریـن نقـش اول مـرد بـرای جرمی اسـترانگ و 

مهم تـر از همه جایـزه بهترین سـریال درام.
• درخشش درام »وراثت«  با نامزدی در ۲۵ شاخه

فصل سـوم سـریال کمدیـ  درام »وراثت«  با نامزدی در ۲۵ شـاخه پیشـتاز این 
دوره از جوایز »امی«  شـد. سـریال »وراثت« ۲۵ عنوان نامزدی در شـاخه هایی از 
جمله بهترین سـریال درام،  بهترین بازیگر مرد سـریال درام برای بـازی »برایان 
کاکس«  و »جرمـی اسـترانگ«،  بهترین بازیگـر زن نقش مکمل سـریال برای 
نقش آفرینی »جی اسـمیت کامرون«  و »سـارا اسـنوک«  و بهتریـن بازیگر مرد 
نقش مکمـل سـریال درام برای بـازی »نیکاس بـراون«،  »کایـران کولکین«  

و »متیـو مک فیدن«  به عنـوان نامـزد دریافت جایـزه را دریافت کرده اسـت.
در مجموع سـریال »وراثت«  شـبکه »اچ بی او« در بخش بازیگـری ۱۴ بار نامزد 

دریافت جایزه شـده اسـت. به این ترتیـب این سـریال رکورد بیشـترین نامزدی 
سـال در بخش بازیگری یک سـریال درام را شکست.

• کمدی »تد السو«  با آن مربی دوست داشتنی!
همچنین سـریال کمدی »تد السـو«  کـه از »اپل تـی وی« روی آنتـن می رود 
در ایـن دوره از جوایز »امـی« ۲۰ عنوان نامـزدی، از جمله بهتریـن بازیگر مرد 
نقـش اول سـریال کمـدی بـرای بـازی »جیسـون سـودیکیس« را به دسـت 

آورده اسـت.
• »لوتوس سفید« با ۲0 نامزدی سوم است

سـریال »لوتوس سـفید« نیز کـه از »اچ بـی او« پخش می شـود در ۲۰ شـاخه از 
جمله شـاخه بهتریـن بازیگر مـرد مکمل بـرای بازی »مـوری بارلـت«، »جیک 
لیسـی« و »اسـتیو زان« نامزد شـد. این سـریال همچنین برای بازی های »کانی 
بریتـون«،  »جنیفـر کولیـج«، »الکسـاندرداداریو«، »ناتاشـا روتول«  و »سـیدنی 
سـویینی«  در شـاخه بهترین بازیگر زن نقش مکمل به عنوان نامزد انتخاب شـد.

سـریال »بـازی مرکـب«  کـه از »نتفلیکـس«  پخـش شـد نیـز بـا ۱۴ بـار 
نامـزدی تاریخ سـاز و بـه نخسـتین سـریال غیرانگلیسـی زبانی تبدیـل شـد 
کـه تاکنـون در شـاخه بهتریـن سـریال درام »امـی«  نامـزد دریافـت جایـزه 
شـده اسـت. »بازی مرکب« در بخـش بهتریـن سـریال درام، بهتریـن بازیگر 
مـرد نقـش اول بـرای بـازی »لـی جونـگ جـه«، بهتریـن بازیگر مـرد نقش 
مکمـل بـرای بـازی »پـارک هائـه سـون«  و »او یئونـگ سـون«، بهتریـن 
بازیگـر زن نقـش مکمـل بـرای ایفـای نقـش »جونـگ هـو یئـون« و »لـی 
یـو مـی«  بـه عنـوان بازیگـر مهمـان شـانس دریافـت جایـزه دارد. مراسـم 
 هفتـاد و چهارمیـن دوره از جوایـز »امـی«  در دوازدهـم سـپتامبر برگـزار

 می شود.

سریال »وراثت« با نامزدی در ۲۵ رشته دوباره درخشید؛

»امی«  در تسخیر خاندان ثروت و پول!

مدرس دانشگاه علمی کاربردی اصفهان 
گفت: ایموجی ها به عنوان مجموعه ای 
از عائم و نشانه های کوچک رنگارنگ 
هستند که به پیام های متنی اضافه 
می شوند و توانستند انقابی در مسیر 
ارتباطات دیجیتال ما ایجاد کنند. 
معصومه رشیدی افزود: ایموجی ها با 
هویت ویژه خود ارتباطات آناین را به 
روزگاری بردند که انسان ها در نبود خط 
و زبان از تصاویر برای برقراری ارتباط 

استفاده می کردند.
وی ادامه داد: ایموجی ها، تجلی تمایل 
انسان دیجیتالی شده امروز، برای نشان 
دادن احساسات و افکار خود از طریق 

تصاویر هستند.
مدرس دانشگاه علمی کاربردی اصفهان 
اظهار داشت: تصاویری که همیشه به 
اندازه زبان، نقش اجتماعی، ارتباطی 
و بیانی برای ما ایفا کرده اند و حال این 
نمادهای بصری کوچک به عنوان 
نمونه کاملی از نبوغ و خاقیت در قلب 
تعامات انسانی به کمک ما آمده اند تا 
ارتباطات غیرکامی را در بستر ارتباطات 
باواسطه کامپیوتری تقویت کنند و 
گاه حتی در خط مقدم برقراری این 

ارتباطات نیز قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه ارتباطات در طول 
تاریخ، مسیری پرپیچ و خم را طی 
کرده است اضافه کرد: ارتباطات 
چهره به چهره به عنوان ساده ترین 
و بی واسطه ترین نوع ارتباط میان 
انسان ها، از طریق ارتباط کامی 
می توانست تحت تأثیر لحن، حجم 
و استرسی که بر روی کلمات قرار 
می گیرد، تفسیر گیرنده پیام از یک جمله 

را تغییر دهد.
این پژوهشگر رسانه خاطرنشان کرد: 
حتی سیگنال های غیرکامی که به 
عنوان زبان بدن شناخته می شوند و 
قدمتی بسیار طوالنی تر از ارتباط کامی 
دارند، نیز بر درک پیام گیر تأثیر گذاشته و 

یا می توانند آن را تقویت کند.
وی افزود: نوآوری های عصر دیجیتال، 
شکل و سیستم ارتباطات را دچار تحول 
کرد و اگرچه اصول اساسی آن ثابت 
ماند اما چگونگی برقراری ارتباطات 

دستخوش تغییر شد.
مدرس علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه 
علمی و کاربردی اصفهان گفت: رواج 
گفتگوی آناین، به از بین رفتن عناصر 
مهمی در ارتباطات انسانی مانند لحن 
گفتار، احساس، زبان بدن و غیره منجر 
شد و برای حل این مشکل، ارتباط گران 
نشانه های غیرکامی جدیدی مانند 
استفاده از حروف بزرگ به عنوان 
جایگزینی برای فریاد، عامت تعجب 
چندگانه برای ابراز هیجان و نمادهایی 

برای بیان حاالت چهره ابداع کردند.
وی بیان کرد: این نمادهای بیانی که به 
ایموجی معروف شدند، بیشتر و بیشتر 
در ارتباطات شبکه ای مورد استفاده 
قرار گرفتند و به عنوان جایگزین برای 
ارتباط چهره به چهره، حرکات و زبان 

بدن محسوب شدند.
رشیدی اظهار داشت: سال ۱۹۹۹ 
میادی، مهندس ژاپنی، شیگه تاکا 
کوریتا، نخستین ایموجی را با الهام از 
شکلک های محبوبی که در آن زمان 
در چت روم ها استفاده می شد ایجاد 
کرد تا از طریق آنها اطاعات را راحت تر 
منتقل کند و به همین علت نیز بیشتر از 
نمادها به جای چهره استفاده می کرد و 
تا سال ۲۰۱۰ یعنی حدود ۱۰ سال پس 
از پیدایش ایموجی ها، آن ها به بخش 
اصلی جریان ارتباطات در سراسر جهان 
تبدیل شدند چراکه جهانی، فراگیر و 

سرگرم کننده بودند.
وی ادامه داد: ایموجی ها مورد استفاده 
قرار گرفتند تا کاربران بتوانند احساس، 
نگرش و قصد فرستنده پیام را در 
متن ها درک کنند، معنای عاطفی یا 
متنی بیشتری در ارتباط ایجاد کنند، 
جذابیت و غنای پیام را برای گیرندگان 
افزایش دهند، به کاربران در تنظیم لحن 
و گفتگو کمک کنند، در مدیریت و حفظ 
روابط بین فردی نقش بازی کنند، به 
عنوان یک اصاح کننده احساسات 
عمل کنند و به طور خاصه هدف پیام 
را روشن و فقدان نشانه های غیرکامی 
و احساسات را در ارتباطات نوشتاری و 

تعامات دیجیتال جبران کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس مستند 
»داستان ایموجی« که در سال ۲۰۱۹ 
منتشر شد، ایموجی ها با محبوب ترین 

نوع آن یعنی چهره با اشک شوق، 
غالباً در موارد مثبت مورد استفاده قرار 
می گیرند که از نظر عاطفی و زبان 

شناسی بسیار قابل توجه است.
این پژوهشگر رسانه گفت: بنابراین 
می توان استدالل کرد که اگر کسی 
ایموجی »چهره عصبانی« را ارسال 
کند، این شکلک نمی تواند به اندازه پیام 
گفتاری یا نوشتاری بیان عصبانیت از 

طرف مقابل، جدی گرفته شود.
وی تاکید کرد: پس استفاده و تأثیر مثبت 
آنها بیش از موارد منفی است اما معایب 
این نمادهای بصری نیز از دید برخی 

منتقدان و محققان پنهان نمانده است.
به گفته وی، آن ها معتقدند ایموجی ها 
باعث سوء تفاهم در ارتباطات بین افراد 
شده و نه تنها به غنی سازی آن کمک 
نمی کند بلکه تأثیر منفی نیز بر جای 
می گذارد چراکه ممکن است افراد معنی 
ایموجی ها را اشتباه متوجه شوند و گاه در 
فرهنگ های مختلف این معنا متفاوت 

است.
هرچند  کرد:  خاطرنشان  رشیدی 
نمی توان این نکته را نادیده گرفت اما 
باید گفت، ایموجی ها یک زبان تمام عیار 
نیستند بلکه برای کامل کردن معنای 
نوشتاری در گفتگوهای آناین و یا بیان 

احساسات مورد استفاده قرار می گیرند.
وی یادآور شد: آن ها آنقدر متنوع و کامل 
نیستند که بتوانند جایگزین زبان شوند و 
تنها می توانند کیفیت ارتباطات دیجیتال 

ما را بهبود بخشند.
مدرس علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه 
علمی و کاربردی اصفهان اظهار داشت: 
اگرچه استفاده از ایموجی، فلسفه ای 
بنا بر آنچه گفته شد دارد اما در برخی 
موارد افراد عادت کرده اند آنچه احساس 

می کنند را با ایموجی بیان کنند و حتی 
از نوشتن کلماتی عباراتی مانند »من 
خوبم« نیز طفره می روند. استفاده مداوم 
از ایموجی در همه زمان ها، آن ها را با 
مشکل اساسی مواجه می سازد چراکه 
دیگر نمی توانند در مواقع لزوم آنچه 
احساس می کنند را در قالب کام 
درآورده و شانس خود را برای نوشتن 

متون معنادار کاهش می دهند.
وی بیان کرد: آنچه ایموجی ها و کلمات 
اختصاری به ما آموختند این است که 
به دنبال راه های بهتر و سریعتر برای 
برقراری ارتباط با یکدیگر بوده و از 
موانع زبانی فراتر رویم اما نباید تنها به 
ارتباط و بیان خودمان خود از طریق این 
شکلک ها متکی باشیم و همچنان از 

قدرت کلمات بهره مند شویم.
رشیدی افزود: امروزه بیش از سه هزار 
نوع ایموجی مختلف از شکلک ها 
گرفته تا حیوانات و حمل و نقل و 
غیره در دسترس است که هر سال 
نیز توسط کنسرسیوم یونیکد به عنوان 
نهادی که وظیفه کنترل و نظارت بر 
ایموجی ها را برعهده دارد بر تعداد آنها 
افزوده می شود. دست های هل دهنده 
در دو جهت و صورت لرزان از جمله 
ایموجی هایی هستند که امسال در کنار 
سایر طرح های ارائه شده توسط ایموجی 

پدیا در ماه سپتامبر تأیید خواهند شد.
وی ادامه داد: استفاده از اموجی طی سه 
سال گذشته ۷۷۵ درصد افزایش یافته و 
این استفاده روز افزون تنها به نسل هزاره 
مربوط نمی شود بلکه افراد در هر سنی و 
حتی برندها نیز از ایموجی ها برای ارتباط 

با مشتریان خود استفاده می کنند.
مدرس علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه 
علمی و کاربردی اصفهان گفت: نکته 

جالب دیگر اینکه بر اساس مطالعات 
انجام شده، زنان ۱۶ درصد بیشتر از 

مردان از ایموجی ها استفاده می کنند.
وی اضافه کرد: مطالعه انجام شده 
توسط مرکز تحقیقات پیو، نرخ استفاده 
از ایموجی در پیام های تجاری نیز ۷۷۵ 
درصد افزایش یافته است که نشان 
می دهد ایموجی ها می توانند ابزار 
ارتباطی ارزشمندی جهت انتقال سریع 
و مؤثر مفاهیم در محیط های کاری 

باشند.
همچنین استفاده از آنها می تواند به 
ایجاد رابطه و اعتماد بین اعضای تیم 

کمک کند.
رشیدی خاطرنشان کرد: استفاده از 
ایموجی در پست های رسانه های 
اجتماعی، امکان مشارکت را تا ۲۵.۴ 
درصد افزایش می دهد. بنابراین افراد 
و یا کسب و کارها اگر به دنبال راهی 
برای افزایش تعامل در پست های خود 
هستند می توانند با افزودن یک یا دو 
ایموجی، درصد تعامل را ۲۵.۴ درصد 
نسبت به پست های فاقد ایموجی 

افزایش دهند.
انتخاب تاریخ ۱۷ جوالی به عنوان روز 
ایموجی ارتباطی به ژاپن و تاریخ ایجاد 

نخستین ایموجی ها ندارد.
شرکت اپل در ایموجی که برای تقویم 
و نوت پد طراحی کرده بود این تاریخ را 

ثبت کرده است.
اپل  کاربران  برای  ترتیب  این  به 
واژه تقویم و ۱۷ جوالی یادآور هم 
هستند. علت آن که اپل این تاریخ را 
روی تقویمش گذاشته هم آن است 
که در ۱۷ جوالی ۲۰۰۲ در کنفرانس 
مک ورلد برای اولین بار از iCal شرکت 

اپل رونمایی شد.
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 امین رضایی  شـبکه های مجازی و نشـریات مکتـوب طی چند روز گذشـته 
شـاهدترند شـدن نامه های زیادی بوده اند و نامه سـاترا علیه پلتفرم هـای خودی 
از همه عجیب تـر بود. نامـه ای که از سـعید مقیسـه رئیس سـاترا صداوسـیما به 
پیمان جبلـی )رئیـس صداوسـیما( منتشـر شـده و در بندهایـی از آن با اشـاره به 
مصوبه شـورای فضای مجازی صدا و سـیما، از عزم جدید سـاترا بـرای برخورد و 

تعلیق پلتفرم های شـبکه نمایش خانگی اشـاره شـده اسـت.

در واقـع درخواسـت از بیـش از ۲۰ نهاد بـرای انجام اقدامـات بازدارنـده پلتفرم ها 
شـاید یکی از بی سـابقه ترین نمونه از مصوبات منتشـر شـده برای خروج رقبای 
جدید از میـدان رقابت با صداوسـیما اسـت. اما آنچه عجیب اسـت این اسـت که 
رئیس سـاترا از ۲۰ نهاد فرهنگی و امنیتی هم برای مشـارکت در چنین اقدامی نه 
فقط درخواست داشته بلکه حتی نقشـه راه هم مشـخص کرده که چگونه در این 
مهم حضور بهم رسـانند و انجا وظیفه کنند. اما صداوسـیما و سـاترا نهاد وابسـته 

بـه آن، با بودجه بیـش از ۵ هزار میلیـارد تومان بهتر اسـت که به جـای حذف رقبا 
به فکر ارتقا خود باشـد. واقعیت این اسـت که مدیران صداوسـیما و سـاترا باید به 
این درک برسـند که بـا این رویه آنهـا در تلویزیـون اگر تمـام پلتفرم های نمایش 
خانگی را هم تعطیل کنند باز کسـی بیننـده برنامه های آنها نخواهد بـود. ماهواره 
می بینند، فیلم وسـریال خارجـی دانلـود می کننـد و ... اما کسـی ایـن برنامه ها و 

سـریال های از رده خارج و گرفتـار در دور باطـل را نگاه نمی کند.

ساترا، نکن! این 
رسانه میلی را 
میلی تر نکن

واکنش ها به نامه ساترا علیه 
پلتفرم ها تمامی ندارد؛

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

انجمن علمی مهندسی مکانیک 
دانشگاه اصفهان خبر داد:

برگزاری مدرسه 
مخترعین در دانشگاه 

اصفهان

این مطلـب را دکتـر هـادی طحان نظیـف سـخنگوی شـورای نگهبان 
در جمع خبرنـگاران عنـوان کـرد و گفت: صاحیـت و وظایـف مجلس 
براسـاس قانون مشـخص اسـت. این وجهه را هـم باید مـورد توجه قرار 
دهیم که نظـارت و پیگیری قوانیـن دخالت در انتصابات نیسـت. مجلس 
این حـق را دارد کـه قوانین وضع شـده را پیگیـری کند کـه در این مورد 
هم پیـش بینی در قانـون صورت گرفته اسـت. مـا همینطور کـه بر عدم 
دخالت تاکیـد می کنیـم باید بـر بحث نظـارت هم توجه داشـته باشـیم. 
وی دربـاره ماهیـت ادغام یـا تفکیـک وزراتخانه هـا )همچـون موضوع 
تشـکیل وزارت بازرگانـی( نیـز گفـت: در مـورد ادغـام وزارت خانه هـا 
مـا ورود نمی کنیـم؛ زیـرا اساسـًا در صاحیت مـا نیسـت و شـورا صرفًا 
مصوبات ارسـالی را بـر اسـاس موازین شـرع و قانـون بررسـی می کند. 
مـا وارد بحث هـای محتوایـی و کارشناسـی نمی شـویم و نخبـگان و 
کارشناسـان باید این بحث ها را دنبـال کنند و این موضـوع در صاحیت 
دولـت و مجلـس اسـت. وی افـزود: وظایـف و صاحیت هـای مجلس 
براسـاس قانـون مشـخص اسـت کـه شـامل قانون گـذاری و نظـارت 
اسـت؛ البته وظیفـه نظـارت و پیگیری امـور، به معنـای دخالـت در امور 
اجرا نیسـت و در عین حـال، پیگیری و نظـارت بر قوانین وضع شـده هم 

نبایـد دخالت تلقی شـود.
• موضوع هنوز تصویب نشده

وی درباره اصاحیـه قانـون انتخابات ریاسـت جمهوری نیـز گفت: این 
موضـوع بـا ایـراد هیئت عالـی نظـارت مواجه شـد. بـا این حال شـرایط 
ثبت نام هـای انتخابـات سـال ۱۴۰۰ نسـبت به سـال های گذشـته بهتر 
شـد. سـخنگوی شـورای نگهبـان در خصـوص طـرح افزایـش تعـداد 
نماینـدگان مجلـس نیز گفـت: تاکنـون یک بـار ایـن کار انجام شـده و 
آن هـم از طریق الیحـه بوده و رویـه دیگری هـم در این رابطـه نداریم. 
موضـوع هنـوز تصویـب نشـده کـه شـورای نگهبـان اظهـار نظـر کند. 
تاکنـون در شـورای نگهبـان بحثی در ایـن خصـوص نداشـته ایم و باید 
تصویـب شـود و بعد نسـبت بـه آن اظهـار نظر می شـود. طحـان نظیف 
در پاسـخ به سـوالی درباره اظهار نظر یکـی از اعضای مجمع تشـخیص 
مصلحت نظـام مبنی بـر این که برخی اعضای شـورای نگهبـان به دلیل 
کهولت سـن در جلسـات حضـور پیـدا نمی کنند گفـت: باید عـرض کنم 
همه اعضـای شـورای نگهبـان عضو مجمـع نیسـتند و تنهـا فقها عضو 
هسـتند. گاهی همزمانی جلسـات مجمع تشـخیص با جلسـات شـورای 
نگهبان موجب شـده تا اعضای شـورا نتواننـد در جلسـات مجمع حضور 
داشـته باشـند اما باید اعـام کنم که جلسـات شـورای نگهبـان همواره 
با حضـور همـه اعضا تشـکیل می شـود و بندرت پیـش می آیـد که حتی 

یک نفـر از اعضا در جلسـات غیبت داشـته باشـد.
• ارزیابی عملکرد شـورای نگهبان برعهده مردم، نخبگان 

و رسانه ها است
سـخنگوی شـورای نگهبان درباره نقاط ضعـف این نهاد گفـت: ارزیابی 
عملکرد شـورای نگهبـان برعهـده مـردم، نخبـگان و رسانه هاسـت. ما 
در شـورای نگهبـان اقدامـات زیـادی انجـام می دهیـم. مثـًا در بررس 
مصوبات جلسـات متعددی با نخبگان، دسـتگاه ها و افـراد مختلف داریم 
و فکر می کنم در این جهت باید اطاع رسـانی بیشـتری داشـته باشـیم.

 یلدا توکلی  تاکنون نسبت به موضع شورای نگهبان 
درباره نقش نمایندگان در انتصابات با توجه به دیدگاه 
رهبر انقالب چندین بار صحبت شده و رهبر معظم 
انقالب هم تاکیداتی داشتند در حقیقت نظارت و پیگیری 

قوانین دخالت در انتصابات نیست.

گزارش

نظیف سخنگوی شورای نگهبان:

نظارت و پیگیری قوانین 
دخالت در انتصابات نیست

مکانیـک  مهندسـی  علمـی  انجمـن 
همـکاری  بـا  اصفهـان  دانشـگاه 
اسـمارتک،  شـتاب دهنده  مجموعـه 
مدرسـه مخترعیـن ویـژه نوجوانـان و 
جوانـان را در دانشـگاه اصفهـان برگزار 

. می کنـد
سـمیرا جبروتیـان، مدیـر شـتاب دهنده 
اسـمارتک در گفت وگـو با ایسـنا، اظهار 
کـرد: مدرسـه مخترعیـن دانشـگاه 
اصفهـان بـا هـدف آمـوزش و ارتقـاء 
مهارت هـای نو آفرینـی، ابـداع و اختراع 
در سـنین نوجـوان و جـوان بـا هـدف 
دانش آموزان دبیرسـتانی و دانشجویانی 
با عاقه منـدی به نوآفرینی در دانشـگاه 
اصفهـان و بـا همـکاری انجمـن علمی 
مهندسـی مکانیـک دانشـگاه اصفهـان 
اصلی تریـن  کـه  شـد  پایه گـذاری 
و بنیادی تریـن هـدف ایـن مجموعـه 
توانمندسـازی و ایجاد محیطی خاق با 
بهـره وری از افـرادی کارآمـد، کارآفرین 
و باتجربـه در حیطه هـای مختلف اسـت 
و این مجموعه در تاش اسـت تا مسـیر 
را بـرای آینده سـازان و کارآفرینان جوان 

همـوار کنـد.
وی برنامـه کاری این مدرسـه را شـامل 
ارائـه آموزش های کاربردی دانشـگاهی 
بـه زبانـی سـاده و قابـل فهـم بـرای 
دانش آمـوزان معرفـی کـرد بـه صورتی 
کـه توانایی هـای اجرایـی آنهـا بـرای 
نـوآوری و اختـراع بـه حـد قابـل قبولی 
برسـد و بـا چهارچـوب آموزش هـای 
مختلـف  رشـته های  در  دانشـگاهی 

مهندسـی تـا حـد کلـی آشـنا شـوند.
جبروتیـان بـا بیـان اینکـه نـوآوری 
و ابتـکار، شـجاعت علمـی، اعتمادبـه 
نفـس شـخصی و ملـی و کاِر متراکـم و 
انبـوه، عاج کاِر پیشـرفت علمی اسـت، 
تصریـح کـرد: توجـه بـه حیطه هـای 
نـوآوری، فنـاوری و کارآفرینـی جـای 
در  آن  عملـی  محیط هـای  خالـی 
دانشـگاه ها و مدارس احسـاس می شود. 
علم بـه تنهایی کافـی نیسـت؛ باید علم 
را بـه فنـاوری، فنـاوری را بـه صنعـت و 
صنعت را به توسـعه کشـور وصل کنیم.

مدیـر شـتاب دهنده اسـمارتک با اشـاره 
بـه برگـزاری مدرسـه مخترعیـن در 
دانشـگاه اصفهـان، خاطرنشـان کـرد: 
اولیـن مجموعـه دوره هـای مدرسـه 
مخترعیـن دانشـگاه اصفهان بـا همین 
هـدف در هفـت فـاز برنامه ریزی شـده 
که شامل ۱۵ سـاعت کارگاه مخترع شو 
و ۵۰ سـاعت کارگاه مقدماتی رشته های 
برنامه نویسـی، الکترونیـک و مکانیـک 
اسـت. ایـن دوره بـه صـورت آنایـن 
برگـزار می شـود و مخاطبانی از سراسـر 
کشـور ثبـت نـام کرده انـد و فیلم هـای 
آفایـن در طـول دوره بـه تناسـب در 

اختیـار افـراد قـرار می گیـرد.

یک هویت ساده و یک کهکشان معنا!
گفت و گو با مدرس دانشگاه علمی کاربردی اصفهان دربدرقه روزجهانی ایموجی ها؛ نشانه های غیرکالمی درارتباطات دیجیتال؛ 



 پریسـا جمدی  برخی افـراد بـه دالیـل مثبت در 
کارشـان، از جایگاه قبلی خود به سـمت مدیریت ارتقا 
پیـدا می کننـد. امـا مدیریـت خـوب و مثبـت نیازمند 
مهارت هـای زیـادی اسـت که بیشـتر ایـن مهارت ها 
ربطی بـه توانایی های فنـی ندارند. مثاًل ممکن اسـت 
یک کارمنـد از نظر فنی عالی باشـد، اما بـرای جایگاه 
مدیریتـی گزینـه مناسـبی نباشـد. معمـواًل افـرادی 
کـه از نظـر مراقبتـی، همـدردی و حمایتی نسـبت به 
خودشـان و دیگـران فعال تر هسـتند، گزینـه بهتری 
بـرای مدیریـت می باشـند. در ایـن مقاله قصـد داریم 
در مـورد ویژگی هـا و رفتارهـای یـک مدیـر خـوب 

صحبـت کنیم.
• شنیدن

اگر مدیـر توانایـی گـوش دادن و شـنیدن حرف های 
کارمندان را داشـته باشـد، باعـث می شـود کارمندان 
احسـاس امنیـت و احتـرام کننـد. مدیـران خـوب 
معمـواًل جلسـاتی تشـکیل می دهنـد کـه اعضـای 
تیـم و کارمنـدان بتواننـد بـه راحتـی صحبت هـا و 
مشکالتشـان را در میـان بگذارنـد و هر فـرد 5 دقیقه 
فرصـت دارد کـه حـرف بزنـد و بقیـه افـراد بـا دقـت 
گوش دهنـد. در این نوع جلسـات معمواًل تایم جلسـه 
نیز کمتر شـده و هـر فـرد منتظـر می ماند تا بـه نوبت 
خـودش عقایـد، سـؤاالت و مشـکالت را با جمـع در 

میـان بگـذارد.
• درخواست کردن

درخواست از تیم باعث ایجاد اشـتیاق و تمرکز در افراد 
تیم می شـود. شـما بـه عنوان یـک مدیـر باید مـوارد 
زیر را انجـام دهید. آگاهـی افراد تیـم را افزایش دهید، 

دیدگاه آنهـا را تغییـر داده یا بـه چالش بکشـید، برای 
آنهـا هـدف طراحی کنیـد، گزینه هـای مختلـف ارائه 
دهید، احساسـات آنهـا را بشناسـید، با تفکر یا تجسـم 
خالقانه ایـده خلق کنید، متوجه پیشـرفت ها بشـوید، 
متوجه شـوید چـه چیـزی باعث عـدم پیشـرفت آنها 

می شـود، انگیـزه یا تعهـد آنها را بسـنجید.
• حمایت

مراقبـت و همـدردی بـا اعضـای تیـم یکـی از 
کلیدی تریـن مشـخصه های مدیـران خـوب اسـت. 
مدیـران خـوب حامـی اعضـای تیم شـان هسـتند و 
بـه قدری نسـبت بـه آنهـا آشـنایی دارنـد کـه متوجه 
حـاالت و احساساتشـان شـوند. در زمـان آمـوزش یا 
توسـعه بیشـتر، اعتمادسـازی، راهنمایی یا مربیگری 
یا چالش های بیشـتر، یک مدیر خوب بایـد از اعضای 
تیم ش حمایـت کند. زمانی که کل تیـم درگیر و تحت 
فشـار اسـت، یک مدیـر خـوب خـودش نیز بـه گروه 
می پیونـدد و بـا هـم کار را انجـام می دهنـد. مدیـران 
خوب بـه راحتی از اعضای تیم شـان تعریـف و تمجید 
کـرده و بـرای موفقیت هـای فـردی و جمعی جشـن 

می گیرنـد.
• چالش

اعضای تیـم بایـد درک درسـتی در مورد آنچـه از آنها 
انتظار می رود داشـته باشـند، بـه همین دلیـل مدیران 
موفق انتظـارات واضحی بـرای آنها تعییـن می کنند. 
مدیـران موفق اعضـای تیم خـود را موظـف می دانند 
کـه در مقابـل عملکردهـای خـود پاسـخگو باشـند، 
بازخورد منظمـی ارائه می دهنـد و با محیطی سرشـار 
از چالش های سـالم آشـنایی داشته و مشـکلی ندارند.

• الگو بودن
کسـی که زیر دسـت مدیـر خـوب بـوده، بـه احتمال 
زیاد خـودش نیـز مدیر خوبـی خواهـد شـد. بدانید که 
شـما بـرای اعضـای تیم تـان بـه عنـوان یـک مدیر، 
الگو نیز هسـتید. اعضـای تیم معمـواًل آنچـه در رفتار 
شـما می بینند را برای خـود الگو می کنند. پس سـعی 
کنید به عنـوان یک مدیـر، الگـوی خوبی بـرای بقیه 

افراد باشـید.
بـه این نکتـه توجـه کنید کـه افـراد تیـم از رفتارهای 

شـما چه برداشـت هایی خواهند داشـت. به سـؤاالت 
زیر پاسـخ دهید- سـپس از اعضای تیم تـان بخواهید 
که بـه ایـن سـؤاالت در مورد شـما پاسـخ دهنـد: هر 
چند وقـت یکبـار دیگران را تحسـین می کنـم؟ چقدر 
راحـت می توانـم دیگـران را بـه چالش بکشـم؟ نظر 
بقیـه افـراد در مـورد تیمـم چیسـت؟ چقدر نسـبت به 
تیمـم وفـادار هسـتم؟ چقـدر بـه وعده هایـم پایبندم 
و آنچـه را کـه گفتـه ام عملـی می کنـم؟ در صـورت 
بـروز اشـتباه آیـا خیلـی راحـت اشـتباهم را پذیرفتـه 

و عذرخواهـی می کنـم؟ هـر چنـد وقـت یکبـار 
موفقیت هـای فـردی و تیمـی را جشـن می گیـرم؟ 
چقدر شـنونده خوبی هسـتم؟ در صورتی که به عنوان 
یک مدیـر ویژگی هـای ذکر شـده را داریـد، می توانید 
بـه خودتـان ببالیـد، چـرا که شـما یـک مدیـر خوب 
هسـتید، و اعضـای تیم تـان بایـد قـدر شـما را بدانند.

https://www.changeboard.com/article-de-
/tails/16330/secrets-of-successful-managers
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار اصفهـان گفـت: 
دسـتگاه های متولـی امنیـت اجتماعـی، اولویت هـای الزم ایـن 
حوزه هـا را در اختیـار رسـانه ها قـرار دهنـد. محمدرضا جـان نثاری 
در جلسـه شـورای اطالع رسـانی اسـتان اصفهـان افزود: رسـانه ها 
عالوه بر شـفاف سـازی واقعیت هـای جامعـه، اولویت هـای مهم را 

نیـز رصـد و پیگیـری کنند.
وی گفت: رسـانه بـرای اینکه به ارتقـاء امنیت اجتماعـی کمک کند 

الزم اسـت بیشـتر به نقد و بررسی سـبک زندگی بپردازد.
معاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعی اسـتاندار اصفهان با بیـان اینکه 

رسـانه ها باید سـبک زندگی دینـی ایرانی را نیـز تقویت کننـد ادامه 
داد: بعضـی موضوع هـا زمانـی قبیح بـوده اسـت و امـروز آن قبح را 
ندارد و این نشـانه ای از رشـد و تمدن بودن جامعه را نشـان می دهد.

جان نثاری افزود: رسـانه در شناسـایی نشانه سـازی جامعه می تواند 
حـرف بـرای گفتـن داشـته باشـد و نشـانه ها را درسـت و بـه موقع 

تبییـن کند.
وی از رسـانه ها بـه ویـژه صداوسـیما خواسـت از برجسـته سـازی 
سـلبریتی هایی که به ارزش هـا و الگوهای مناسـب پایبند نیسـتند، 

پرهیـز کند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان:

اولویت های امنیت اجتماعی در اختیار رسانه ها قرار گیرد

 امین رضایی  با وجود همه 
وعده های آقای صمت و تخته گاز 
رفتن هایش در قول ها و وعده ها 
انجمن  دبیر  اخیر  نظر  اظهار 
واردکنندگان خودرو آب یخی بود 
بر سر بازارگرم کن های صنعت 
خودرو. او به رسمًا و شفاف گفت 
که خودروهای وارداتی نه ارزان 

هستند، نه اقتصادی.
»هنوز شرایط واردات خودرو به 
کشور روشن نیست و طوالنی شدن 
آن فرآیند ابهاماتی را برای تاجران 

و واردکنندگان ایجاد کرده است«
مهدی دادفر با اشاره به اینکه روشن 
نبودن شرایط مانع از بازاریابی 
مناسب برای واردکنندگان خودرو 
شده است، گفت: در حالی صحبت 
از واردات خودرو در شهریور ماه 
است که هنوز هیچ قانون و مقرراتی 
در این زمینه تدوین و تصویب نشده 
است، به این ترتیب دور از ذهن 
است که چنین اتفاقی در شهریور 

امسال امکان پذیر باشد.
این فعال بازار خودرو اضافه کرد: 
برخی از خودروهای ارزان قیمت 
صحبت می کنند و مثاًل می گویند 
در این راستا قرار است خودروهایی 
با محدوده قیمت ۱۰ هزار دالر وارد 

ایران شود.
وی با اشاره به اینکه طبق قوانین 
موجود و بر اساس شرایط کنونی، 
یک خودروی ۱۰ هزار دالری در 
بازار ایران با پنجاه درصد افزایش 
قیمت روبه رو می شود، توضیح داد: 
به عبارت دیگر قیمت تمام شده 
یک خودروی ۱۰ هزار دالری برای 
خریدار ایرانی بین ۱5.5 تا ۱۶ هزار 

دالر است.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: 
به عبارت دیگر در بهترین شرایط 
قیمت تمام شده یک خودرو بر 
مبنای دالر سیصد میلیون تومانی 
در ایران بیش از ۴5۰ میلیون تومان 
نمی توان  ترتیب  این  به  است، 
توقع داشت در قیمت خودروهای 
دویست  محدوده  در  مصرفی 
میلیون تومان تغییری در بازار ایجاد 

شود.
سیاستگذار  تعریف  گفت:  وی 
از ارزان قیمت با تعریف مردم از 
ارزان قیمت فرق جدی دارد و قیمت 
خودروی وارداتی به ایران نمی تواند 
کمتر از بهای خودروی تولیدی در 

ایران باشد.
دادفر اضافه کرد: برای نمونه اکنون 
 ۲۲۰ خودروی کوئیک به نرخ 
میلیون تومان فروخته می شود. 
این در حالی است که مقامات 
می گویند خودروی اقتصادی قرار 
است به ایران وارد شود، این ها 
شعارهایی بسیار غیرواقعی است 
چرا که خودرویی با قیمت کمتر 
از دویست میلیون از نظر افکار 
عمومی اقتصادی است و در نتیجه 
خودروهایی که وارد ایران می شود 

نه ارزان خواهند بود و نه اقتصادی.
او نتیجه گیری کرد: این که گفته 
می شود باید خودروی اقتصادی 
وارد شود در اصل فرستادن مردم 

به دنبال نخودسیاه است.
این فعال بازار خودرو تاکید کرد: 
به این ترتیب نباید این انتظار در 
مردم ایجاد شود که واردات خودرو، 
بهای خودروهای مصرفی داخلی را 
تحت تاثیر قرار می دهد. این گونه 
انتظارات در عمل به زیان بازار است 

چرا که باعث کوچ تقاضا می شود.

 خبراول
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 خودروهای وارداتی
 نه ارزان هستند

 نه اقتصادی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
خبر داد:

راز مدیران موفق چه بوده است!

 ریاست آسان
و مدیریت مشکل

اسـتاندار اصفهان گفـت: ظرفیت هـا و امکانـات این اسـتان در بخش 
گردشـگری سـالمت و پزشـکی تا کنون به خوبی معرفی نشـده است 
و بایـد از زیرسـاخت های ایجـاد شـده بـرای رشـد و توسـعه آن بهـره 

گرفـت.
سـید رضا مرتضوی در جلسـه گـروه کاری »اقتصاد گردشـگری« در 
اسـتانداری اصفهـان افـزود: در چند سـال گذشـته قدم هـای خوبی از 
سـوی بخـش خصوصـی و تشـکل های مـردم نهـاد در زمینـه ایجاد 
زیرساخت های سـالمت و پزشـکی در اسـتان برداشته شـده است که 
می تـوان از ایـن سـرمایه و فرصت بـرای رونق گردشـگری سـالمت 

به خوبـی اسـتفاده کرد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت گردشـگری سـالمت و زیرساخت های 
ایجاد شـده در این زمینه در استان، اظهار داشـت: زیرساخت های الزم 
در این زمینه آماده شـده اسـت امـا باید بـا معرفـی و تقویت آنهـا، گام 

به گام جلـو برویم.
وی با اشـاره بـه اهمیـت تشـکیل گـروه کاری اقتصاد گردشـگری در 
اسـتان، تصریح کرد: باید مشـخص شـود که در هر یک از بخش های 
گردشـگری می خواهیم در چـه رتبه ای قـرار بگیریم و به کجا برسـیم 
تـا بتوانیم بـه برنامه های هـدف خـود در این زمینه دسـت پیـدا کنیم.

اسـتاندار اصفهـان بـا بیـان اینکـه الزم اسـت از ظرفیت نخبـگان در 
کمیته های گـروه کاری اقتصاد گردشـگری اسـتان اصفهان اسـتفاده 
شـود، گفـت: هـم افزایـی بخش هـای مختلـف، رویدادآفرینـی برای 
اصفهـان و پیش بردن حـوزه اقتصاد گردشـگری بـا نگاه نـرم افزاری 

در ایـن مسـیر ضروری اسـت.
مرتضوی بـا تاکید بر اینکـه ما در برابر مسـوولیت دسـتگاه های دولتی 
متولی در بخش گردشـگری کوتـاه نمی آییم، افـزود: بخش خصوصی 
عضو گروه کاری اقتصاد گردشـگری اسـتان نیز بایـد در قبال تصمیم 

گیری های انجام شـده، مشـارکت و پاسـخگو باشد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت مانـدگاری بیشـتر گردشـگران در مقاصـد 
گردشگری اسـتان و نقش آن در رشد اقتصاد گردشـگری، خاطرنشان 
کرد: برنامه ریزی بمنظور مشـارکت بیشـتر بخش دولتـی و خصوصی 

در ایـن زمینه ضروری اسـت.
اسـتاندار اصفهـان همچنین بـر توجه بـه حمـل و نقـل در کمیته های 
گـروه کاری اقتصـاد گردشـگری و حمایـت از نمایشـگاه بیـن المللی 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اصفهـان بـا هـدف برگـزاری هرچـه 

قدرتمندتـر آن تاکیـد کـرد.

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان در ایـن 
جلسـه گفت: یکـی از اهـداف تشـکیل و فعالیـت گـروه کاری اقتصاد 
گردشـگری، هـم افزایـی و هماهنگـی بیـن بخشـی و فرابخشـی در 

زمینـه گردشـگری اسـت.
امیررضـا نقش با بیان اینکه گردشـگری و نگاه توسـعه اقتصـاد در این 
بخش یکـی از پیشـران های اقتصـادی اسـتان اصفهان اسـت، افزود: 
بمنظور تحقـق این موضـوع باید هماهنگی بین بخشـی و فرابخشـی 

به خوبـی انجام شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن گـروه کاری مسـووالن و نمایندگان 
دسـتگاه های اجرایـی و حاکمیتـی، امنیتی، غیـر دولتی و تشـکل های 
مردم نهاد در زمینه گردشـگری عضویـت دارند، خاطرنشـان کرد: این 
گـروه کاری زیـر مجموعه گـروه اقتصـاد، اشـتغال و سـرمایه گذاری 

اسـتانداری فعالیـت می کند.

•بررسـی ایجاد کمیتـه ای بـا موضوع گردشـگری خالق 
و دانـش بنیان

وی با بیان اینکه چند برابر شـدن سـهم گردشـگری در اقتصاد اسـتان 
یکـی از اهداف مـا اسـت، تصریـح کـرد: هـم افزایـی و هماهنگی در 
سـطح اسـتان برای رسـیدن به این هـدف و ارتقـای جایـگاه اصفهان 

در گردشـگری، ضروری اسـت.
نقش با اشـاره به اینکـه کمیته های زیـر مجموعه گـروه کاری اقتصاد 
گردشـگری تشـکیل می شـود، اضافـه کـرد: مسـائلی ماننـد نقـش 
دانشـگاهیان و مغفـول ماندن گردشـگری سـالمت و پیشـنهادهایی 
درباره ایجـاد کمیتـه ای با موضوع گردشـگری خـالق و دانـش بنیان 

نیز مطرح شـده اسـت کـه بررسـی خواهد شـد.
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان 
اصفهان نیـز با اشـاره به برگـزاری دوازدهمین نمایشـگاه بیـن المللی 

گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهان از هفتـم تا یازدهم مهر امسـال، 
گفت: ما بـه دنبال ایجـاد تصویری مناسـب از اصفهان بعنـوان میزبان 
قدرتمنـد رویدادهای مرتبـط با گردشـگری و صنایع دسـتی در اذهان 

عمومـی داخلـی و خارجی هسـتیم.
علیرضا ایـزدی با بیـان اینکـه تالش می شـود مخاطبـان اثرگـذار به 
این نمایشـگاه جذب شـوند، افـزود: اگر بتوانیم نمایشـگاه بیـن المللی 
گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهـان را بعنـوان برنـد و رویـداد ثابت 
عرصـه گردشـگری در تقویم هـای جهانـی ثبـت کنیـم در اقتصـاد 

گردشـگری اسـتان و کشـور تأثیر بسـزایی خواهد داشـت.
علیرضـا سـاالریان، رییـس دفتـر نمایندگـی وزارت امورخارجـه در 
اصفهان در این جلسـه به برخی از مشـکالت بخش گردشـگری اشاره 
و تاکیـد کـرد: مشـکل اصلی مـا، نـرم افـزاری اسـت زیـرا در معرفی 

ظرفیت هـای گردشـگری، ضعیـف هسـتیم.
در ایـن جلسـه بـه برخـی از وظایـف گـروه کاری اقتصاد گردشـگری 
شـامل فراهم کردن زمینه هـای ورود سـرمایه های داخلـی و خارجی، 
هماهنگـی بیـن بخش های مؤثـر، برنامـه ریـزی بـرای آموزش های 
تخصصی، اولویت های صنایع دسـتی، برنامه ریزی برای گردشـگری 
خاص مانند سـالمت، علمی و ورزشـی، حـذف موانع سـرمایه گذاری، 
ترغیب و تشـویق سـرمایه گذاران به اجرای طرح های کالن، اسـتفاده 
از ظرفیـت خواهرخوانده هـای اصفهـان، مشـارکت جوامـع محلی در 
گردشـگری کشـاورزی و روسـتایی و بهـره منـدی از ظرفیـت حضور 

پیـروان ادیان توحیدی اشـاره شـد.
همچنیـن در ایـن جلسـه بـر مسـائلی ماننـد اهمیـت حمـل و نقل در 
بخـش گردشـگری، اسـتفاده از ظرفیـت نخبـگان و دانشـگاهیان در 
گـروه کاری اقتصـاد گردشـگری و توجه بیشـتر به مقوله گردشـگری 

سـالمت تاکید شـد.
اسـتان اصفهان بـا بیـش از ۲۲ هـزار بنا و اثـر تاریخـی که یکهـزار و 
۸5۰ مـورد آن بـه ثبـت ملـی و هفت اثـر آن بـه نام هـای میـدان امام 
)نقش جهان(، کاخ چهلسـتون، باغ فین کاشـان و مسـجد جامع و سـه 
قنات به نام هـای "وزوان"،"مزدآبـاد" و "مون" به ثبت جهانی رسـیده، 

کانون توجـه گردشـگران داخلی و خارجی اسـت.
همچنیـن ایـن اسـتان بـا حـدود ۶۹ بیمارسـتان دولتـی، خصوصـی، 
خیریـه و وابسـته بـه ارگان هـا با حـدود ۱۰ هـزار تخـت ثابـت و بهره 
منـدی از مجموعه هایـی ماننـد شـهرک سـالمت یکـی از قطب های 

درمانـی کشـور بشـمار می آیـد.

استاندار در جلسه گروه کاری »اقتصاد گردشگری« خواستار شد:

معرفی نشدن ظرفیت های اصفهان در زمینه گردشگری سالمت به خوبی
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