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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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معاون استانداری؛ گاوخونی کانون بحرانی فرسایش بادی در مرکز کشور؛

وقتیدرماندردمیشود!

7 Secrets to 
Being a Great 

Manager
5

درخواست جامعه دانشگاهی از مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان؛ توقف مرمت گنبد مسجد جامع عباسی:

گردنوگریبانمرمترارهاکنید!
2

 
خیلی غافلگیرانه و به قول دوستانی که می دانند 
»ِکلَش« )منظور بازی Clash of Clans( چیست 
یکهو در خبرگزاری ها دیدیم »اَتَک خوردیم«؛ چه 
جوری؟ گویا هم زمان شدن ۱۷ مرداد و مناسبت روز 
خبرنگار مصادف شد با آیین عاشورای حسینی و این 
مهم مسئوالن اصفهان رواداشت تا جشن روز خبرنگار 
را زودتر از موعد و قبل از آغاز ماه محرم برگزار کنند؛ 
دست مریزاد به این همه دوراندیشی مدیران ارشد 

استانی و شهری.

اما جالب اینکه این بار هم دوستان و فعاالن هنر هشتم 
)روابط عمومی ها( قبل از خبرنگاران خبر شدند! این بار 
هم بازی به نام ما بود، در زمین آن ها بود و به کام دگری!

این بارهم همان دوراندیشاِن شهر اندیش که در حل 
مشکل کولرهای اتوبوس شهری حیران اند یا باذوق 
زدگی در بزرگراه وعده وعیدها تخته گاز می رانند سر 
صف، آن جلو، روبروی دوربین ها لبخند زدند تا ایرنا 
و ایمنا عملکردشان را در حوزه فرهنگ و هنر استان 

ثبت و ضبط کند.

انصافاً در این سیل مدیران و مسئوالنی که برای رفتن 
پشت تریبون تاب نداشتند کسی نبود از خودش سؤال 
کند؛ آیا در استان اصفهان و کل ایران این همه خبرنگار 
داریم؟ اگر داریم خوش به حالمان. اگر هست شکر 
خداوند که چنین سفره ای در فرهنگ این مرزوبوم 

پهن است و اگر نداریم ...
فقط کاش بعضی دوستان پیشکسوت و قدیمی تر 
به هر دعوتی لبیک نمی گفتند و به هر پیشنهادی 

بله نمی دادند. 

محمدبندرعباسی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در اصفهان برگزار شد!

به افتخار روابط عمومی ها و به خاطر روابط خصوصی هورا
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ماجرای واردات برنج خارجی و صادرات برنج ایرانی ؛

 اقتصاد برنج
بین قوانین شفته شد!

»شما« و »ایران کاال« به زودی و »تماشا«، »آی فیلم«، »کودک« و »امید« در آینده 
حذف خواهند شد؛

اخراجی های صدا و سیما به صف

بلندترین فهرست سال 2022 معرفی شد؛

 ســرها
در میــان ابرهـا
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توسط خانه نوجوان شهرداری اصفهان برگزار می شود؛

 اجرای طرح »آواها ونواها«
با حضور 200 مسجد شهراصفهان

چهره روز

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

پیوستنایرانبهجمعتولیدکنندگان
تختالفوالدهایالکتریکی
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 اخبار اصفهان  مدیرعامل فوالد مبارکه از پیوسـتن ایران 
به جمع تولیدکنندگان تختال فوالدهای الکتریکی خبر داد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلفن تماس:  03145225200

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شناسه: 1352388

فراخوان عملیات اجرایی بخشی از پیاده روسازی با اولویت محله های امام 

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

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

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

روح اله بابایی- شهردار اشترجان شناسه: 1352511

چاپ اول

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

مزایده 2001093481000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

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

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

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

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

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

مزایده گر موجود است.

آگهی مزایده 

شناسه آگهی: 1348713 سید فضل اله هاشمی - شهردار خورزوق     

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

محمدمهدی احمدی - شهردار مبارکه                                                                                        شناسه: 1348031

مشخصات مورد مزایده

نرخ پایه اجاره بر اساس نظریه مشخصات
کارشناس رسمی دادگستری

مبلغ سپرده جهت شرکت 
در مزایده عمومی

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

نوبت اول

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلفن تماس:  03145225200

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شناسه: 1352388

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

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

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

روح اله بابایی- شهردار اشترجان شناسه: 1352511

چاپ اول

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

مزایده 2001093481000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

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

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

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

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

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

مزایده گر موجود است.

آگهی مزایده 

شناسه آگهی: 1348713 سید فضل اله هاشمی - شهردار خورزوق     

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

محمدمهدی احمدی - شهردار مبارکه                                                                                        شناسه: 1348031

مشخصات مورد مزایده

نرخ پایه اجاره بر اساس نظریه مشخصات
کارشناس رسمی دادگستری

مبلغ سپرده جهت شرکت 
در مزایده عمومی

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

نوبت اول

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت دوم

چاپ دوم

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

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

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

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

عباسعلی ابراهیمی-  شهردار نیک آباد شناسه: 1352394

نوبت اول

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

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

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

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

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

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

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز شناسه: 1352398

نوبت دومنوبت اول

نوبت دوم

آگهی مزایده (نوبت دوم)

شناسه: 1352411
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 اخبـار اصفهـان  مسـئول خانـه 
نوجـوان از برگـزاری رویـداد آمـوزش و 
تـوان افزایـی گروه های سـرود مسـاجد 
»آواهـا و نواهـا« با شـعار »هر مسـجد، 
یک سـرود« ویژه مناطق 15 گانه شـهر 

اصفهـان خبـر داد.
صفیه سـادات موسـویان اظهار داشـت: 
این طرح از سـوی خانه نوجوان سـازمان 
فرهنگـی اجتماعی ورزشـی شـهرداری 
اصفهـان و با همـکاری سـتاد هماهنگی 
کانون هـای فرهنگـی هنـری مسـاجد 
اسـتان اصفهـان برنامـه ریزی شـده که 
تقویت هویت دینـی، مذهبـی و انقالبی 
نوجوانـان شـهر هـدف اصلی آن بـوده و 
فرآیند آن شـامل شناسـایی تسهیلگران، 
تشـکیل گروه هـا، برگـزاری جلسـات 
توجیهـی، اعـزام مربـی بـه کانون هـا، 
ارائه محتوای سـرود و اجراهـای میدانی 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای ایـن طـرح 
تصریـح کـرد: هریـک از مسـاجد فعـال 
شـهر اصفهـان یـک نفـر را بـه عنـوان 
تسـهیلگر بـه خانـه نوجـوان معرفـی 
کرده که ایـن تسـهیلگر به عنـوان رابط 
سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی 
شـهرداری اصفهان بـا کانـون فرهنگی 
هنری مسـاجد فعالیت و نوجوانان مستعد 
و عالقمنـد به فعالیـت در زمینه سـرود و 
آواهـای انقالبـی و مذهبی را شناسـایی 
می کنـد. پـس از شناسـایی عالقمندان، 
مربـی مربوطه از سـوی خانـه نوجوان به 
مسـاجد اعزام می شـود و ایـن نوجوانان 

در فرآینـد آمـوزش قـرار می گیرنـد
مسـئول خانـه نوجـوان ادامـه داد: در 
اجـرای ایـن طـرح، پـس از پایـان یـک 
دوره آمـوزش چندماهـه، از هـر مسـجد 
یـک گـروه سـرود انتخـاب شـده و بـه 
رقابـت بـا دیگـر گروه هـا می پـردازد. در 
نهایـت بهتریـن گروه هـا مـورد حمایت 
قـرار می گیرنـد و فیلـم و ویدیـوی 
ویـژه ای از اجـرای آن هـا تهیه و منتشـر 

. د می شـو
موسـویان اظهـار داشـت: در ایـن طـرح 
حـدود 200 مسـجد فعال شـهر اصفهان 
از 15 منطقه شـهرداری اصفهان به خانه 
نوجـوان معرفـی شـده کـه امیدواریم از 
طریـق هماهنگـی دقیـق، اولیـن دوره 

این طـرح بـه خوبـی اجرا شـود.
حجـاب،  و  عفـاف  گفـت:  وی 
افتخارآفرینـی، دانـش بنیـان و امیـد به 
آینـده بـه عنـوان موضوعـات انتخابـی 
سـرودها اسـت کـه هر یـک از سـرودها 
با موزیـک ویدیوهای جـذاب اختصاصی 

ارائـه خواهـد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: نوجوانـان گـروه 
سـنی 12 تـا 18 سـال در گروه هـای 
جداگانـه دختـر و پسـر تـا 10 مردادمـاه 
فرصـت دارنـد از طریـق مراجعـه بـه 
سـایت Isfahan.fahma.org و یـا 
تمـاس بـا شـماره 031-32351391 
 ثبـت نـام کـرده و در ایـن طرح شـرکت

 کنند.

اجرای طرح »آواها ونواها« 
با حضور 200 مسجد 

شهراصفهان

توسط خانه نوجوان شهرداری اصفهان 
برگزار می شود؛

 کاروان ورزشـی دانشجویان پسـر دانشـگاه اصفهان موفق 
به کسب اولین مدال طالی مسـابقات قهرمانی پانزدهمین 
المپیاد فرهنگی ورزشـی دانشـجویان دانشـگاه های سراسر 
کشـور شـد. دانشـجویان پسـر ورزشـکار رشـته تیراندازی 
دانشگاه اصفهان در پانزدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی 
کشـور که به میزبانی دانشـگاه تبریز برگزار می شـود موفق 

به کسـب مقـام اول تیمی تفنگ، شـدند.
این موفقیت توسـط محمد صالح شـریفی دینی دانشـجوی 
مهندسـی راه آهـن، خشـایار فارسـی مـدان دانشـجوی 
مهندسـی کامپیوتـر و میالد رئیسـی پوردانشـجوی رشـته 

فیزیک بـا مربی گـری خانـم فهیمـه جنید بـه دسـت آمد.
شـایان ذکر اسـت در این دور از مسـابقات تیم تیرانـدازی با 
تفنگ دانشـگاه اصفهان مقام اول، تیم دانشـگاه تهران مقام  
دوم و تیم دانشگاه علم و صنعت مقام سـوم را کسب نمودند.

دکتـر کارگر فرد رئیـس اداره تربیـت بدنی و دانشـکده علوم 
ورزشـی دانشـگاه اصفهان ضمن تبریک به تیـم تیراندازی 
پسـران و مربـی ایـن تیـم، اظهار داشـت: سـرمایه گـذاری 
در ورزش دانشـجویی هزینـه نیسـت، بلکـه هزینه کـرد در 
ایـن حـوزه دسـتاوردهای بزرگـی را بـرای آینـده کشـور به 

دنبـال دارد.

سرمایه گذاری در ورزش و کسب دستاوردهای بزرگ

کسب مدال طالی المپیاد توسط تیم تیراندازی با تفنگ 
پسران دانشگاه اصفهان

سید رضا مرتضوی، استاندار استان اصفهان، در آئین افتتاح نمایشگاه 
دستاوردهای دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با عنوان »روایت تبلیغ« که در 
سالن جلسات گلستان شهدا برگزار شد، با اشاره به محتوای غنی این نمایشگاه، 
اظهار کرد: این نمایشگاه می تواند امید را به نگاه افراد در حوزه فرهنگی و 

درنتیجه، حل مسائل و ناهنجاری های اجتماعی بازگرداند.
او ضمن توصیه به دستگاه ها و فعاالن فرهنگی برای حضور در نمایشگاه 
»روایت تبلیغ« با بیان اینکه نقطه قوت این نمایشگاه رویکردی است که 
در بخش های مختلف دفتر تبلیغات درباره ورود به محتواهای پایه و مهم 
تعریف شده است، ادامه داد: از این مرحله به بعد دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
باید به موضوع تبدیل این محتواها به محصوالتی مؤثر، جذاب و عامه پسند 
برای ارتباط با بدنه جامعه تمرکز کند. مهم ترین مسیر، نگاه راهبردی و حضور 
فعال تر در فضای مجازی و تبدیل محتواهای پایه و اساسی به مفاهیم جذاب 

در این فضا است.
مرتضوی با بیان اینکه رویکرد جدید دفتر تبلیغات اسالمی در حوزه حکمرانی 
قرآنی- اسالمی و رویکردی که در حوزه مباحث اقتصادی ایجادشده می تواند 
دو مسئله مهم اما زمین مانده جامعه را پوشش دهد، شوق و اشتیاق مدیران 
بخش های مختلِف دخیل در نمایشگاه را قابل توجه دانست و تصریح کرد: این 
اشتیاق و دغدغه مسئوالنه به معنای حیات و فعالیت مؤثر در دفتر تبلیغات است 

که باید آن را به فال نیک گرفت.
همچنین حجت االسالم عبدالرسول احمدیان، رئیس دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان نیز با بیان اینکه این نمایشگاه مدل جدیدی از فعالیت تبلیغی را برای 
کنشگران و مدیران فرهنگی ارائه می کند، اظهار کرد: در نمایشگاه »روایت 
تبلیغ« ظرفیت های تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی ارائه و از تمام مدیران مجموعه 
فرهنگی درخواست شده که در این نمایشگاه حضور پیدا کرده و ما را در اجرای 
این روش جدید فرهنگی یاری کنند تا بتوانیم با استفاده از نظرات کارشناسی و 

تخصصی آن ها خالءهای موجود را برطرف کنیم.
او با بیان اینکه در این نمایشگاه ظرفیت های دفتر تبلیغات ارائه شده و امکان 
تعامالت مراکز فرهنگی فراهم می شود تا با اطالع از ظرفیت ها وارد تعامالت 
و تفاهم نامه های فرهنگی شوند، افزود: این نمایشگاه از امروز دوم مردادماه 
آغازشده و تا پنج شنبه ششم مرداد ویژه فعالین و مدیران فرهنگی ادامه خواهد 
داشت، البته بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است، اما دعوت و تبلیغات ویژه 

مدیران فرهنگی است.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ادامه داد: در این نمایشگاه محصوالت 
پژوهشکده الهیات و خانواده که در یک سال اخیر چاپ و منتشرشده و همچنین 
کالن برنامه پایداری و کارآمدی خانواده به عنوان رویکرد و مدل مفهومِی ما 

برای مواجهه با مسائل حوزه خانواده نیز رونمایی شدند.
احمدیان از برگزاری گردهمایی مبلغین محرم در حاشیه نمایشگاه »روایت 
تبلیغ« خبر داد و گفت: این گردهمایی با ظرفیت 800 مبلغ آقا و 200 مبلغ 
خانم و سخنرانی آیت اهلل سید احمد خاتمی با هدف تقدیر از فعالیت مبلغین 
و آمادگی فعالیت های تبلیغِی جدید برگزار می شود. امسال مبلغین از اصفهان 
به کل کشور با تمرکز بر استان اصفهان، استان های هم جوار و برخی استان های 

جنوبی اعزام می شوند.

اسـتاندار اصفهـان در نخسـتین روز از برگـزاری 
نمایشـگاه »روایـت تبلیـغ« بـا بیـان اینکـه دفتر 
تبلیغات اسـامی اصفهـان باید به موضـوع تبدیل 
محتواهـای پایـه بـه محصوالتـی مؤثر، جـذاب و 
عامه پسـند تمرکز کند، گفـت: مهم ترین مسـیر، 
نگاه راهبردی و حضـور فعال تر در فضـای مجازی 
و تبدیـل محتواهـای پایـه و اساسـی بـه مفاهیم 

جـذاب در ایـن فضا اسـت.

 دفتر تبلیغات اسالمی
 به دنبال حضور فعال تر
در فضای مجازی باشد

استانداراصفهان درنخستین روز از برگزاری 
نمایشگاه »روایت تبلیغ«:

خبر روز

جمعی از استادان دانشگاه و متخصصان 
معماری و مرمت، با امضای نامه ای 
خواستار توقف مرمت گنبد مسجد جامع 
عباسی تا انجام تحقیقات بیشتر، پس 
از اخذ نظر خبره ترین صاحب نظران 
ملی و بین المللی دراین باره شدند. از 
بیست وسوم تیرماه که تصویر گنبد 
مسجد جامع عباسی، پیش و پس 
از مرمت اخیر، کنار هم گذاشته و در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد تا 
به امروز، نقد و نظرات گوناگونی در 
رسانه های مختلف، درباره این مرمت 
منتشرشده است. به تازگی نیز علیرضا 
ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان در گفت وگوی اختصاصی 
خود با ایسنا، ضمن استقبال از اظهارنظر 
صاحب نظران دانشگاهی، در پاسخ 
به این سؤال که آیا برای تصحیح 
ایرادات به وجودآمده زمان بندی تعیین 
کرده اید؟ اعالم کرد: »مرمتگر تا پایان 
مهرماه فرصت خواسته اما ما درخواست 
کرده ایم که تا پایان شهریورماه نسبت 

به تصحیح ایرادات اقدام کند.«
جمعی از استادان برجسته رشته معماری 
و مرمت دانشگاه اما با امضای نامه ای که 
برای نشر در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار 
داده شده، با توجه به اهمیت این گنبد 
جهانی، خواستار توقف مرمت تا انجام 
تحقیقات بیشتر و اخذ نظر خبره ترین 
بین المللی  و  ملی  صاحب نظران 

دراین باره شده اند.
در بخشی از متن این نامه که به شماره 
553۷/123/1۴01 و به تاریخ یکم 
مردادماه 1۴01 در دبیرخانه اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان به ثبت 
رسیده، آمده است: »... مدت هاست که 
متخصصان دلسوز و دوستداراِن میراث، 
درباره آسیب های جدی ای که به واسطه 
تصمیم های نادرسِت شوراهای فنی 
و سازوکارهای غلط موجود در اداره 
کل میراث فرهنگی، به اندک ماترِک 
گذشتگاِن ما وارد می شود، هشدار 
می دهند و هشدارشان نادیده گرفته 

می شود.
هر از چند گاهی، با رخ دادِن یک فاجعه، 
آن ها صدایشان را باالتر می برند و بعد، 
دوباره همه چیز به رواِل ثابت خود 
برمی گردد؛ دوباره موریانه بی توجهی، 
جسم و جان میراث نحیف اصفهان 
را از درون می خورد، به مرور زمان و با 
ادامه این روند، فاجعه های تازه، عطف 
به فجایِع گذشته می شود و آن وقت 
است که مردم دیگر توان تشخیص و 
تمیز دادِن صدای متخصص دلسوز 
را از صدای اغیار ندارند. قربانِی چنین 
وضعیتی میراث ایران است که بیش 
از هر وقت دیگری به انجام مطالعاِت 

جدی برای حفاظت و مرمت نیاز دارد.
امضاکنندگان این نامه از شما درخواست 
دارند شنیدن صدای آنان را تا بروز فاجعه 
بعدی به تعویق نیندازید و خاطره بدی از 
دوران مدیریت خود در میراث فرهنگی 
اصفهانـ  که زمان زیادی هم از آن 

نگذشتهـ  بر جای نگذارید.
اگر در پی رفع بنیادیِن مشکل ها، 
افزایش تاب آوری بناها و امیدآفرینی 
در دِل غم زده مردم هستید، اینک وقت 
آن رسیده؛ این شما و این میدان عمل: 
لطفاً مرمت گنبد مسجد جامع عباسی را 

متوقف کنید.«
رونوشت این نامه، خطاب به عزت اله 
فرهنگی،  میراث  وزیر  ضرغامی، 
است  صنایع دستی  و  گردشگری 
و فهرست امضاکنندگان آن نیز )به 

ترتیب اخذ امضا( به این شرح است:
 1- غالمحسین معماریان: استاد 
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه 
علم و صنعت ایران. 2- محمدمهدی 
کالنتری: مدرس دانشگاه و پژوهشگر 
بافت های  و  بناها  مرمت  دکتری 
تاریخی در دانشگاه علم و صنعت 
ایران. 3- مریم قاسمی سیچانی: 
دانشیار معماری دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خوراسگان اصفهان. ۴- نریمان 
فرح زا: عضو هیئت علمی دانشکده 
هنر و معماری دانشگاه یزد. 5- حامد 
ایمان طلب: دکترای مرمت و عضو 

هیئت علمی گروه معماری دانشگاه 
آزاد اسالمی.

۶- مهدی مکی نژاد: عضو هیئت علمی 
فرهنگستان هنر. ۷- فرهاد نظری: 
ناملموس  میراث  کمیته  عضو 
سازمان آیسسکو. 8- حمید ندیمی: 
استاد بازنشسته، دانشکدُه معماری و 
شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی. 
9- مهدی خاک زند: عضو هیئت علمی 
و معاون پژوهشی دانشکده معماری 
و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت 
ایران. 10- هادی صفائی پور: عضو 
مستندنگاری،  گروه  هیئت علمی 
مطالعات و مرمت معماری، دانشکده 
معماری و شهرسازی دانشگاه شهید 
بهشتی تهران. 11- اسکندر مختاری: 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث 
فرهنگی. 12- صادق رشیدی فرد: 
معمار، کارگردان و روزنامه نگار. 13- 
محمدسعید ایزدی: عضو هیئت علمی 
دانشگاه بوعلی سینا همدان. 1۴- 
هیئت علمی  عضو  حیدری:  وحید 
گروه مرمت دانشگاه سمنان. 15- 
سیاوش صابری کاخکی: پژوهشگر 
دکتری معماری. 1۶ - هانی زارعی: 

هیئت علمی گروه مرمت دانشگاه 
جندی شاپور دزفول. 1۷- محسن 
کشاورز: دکتری مرمت و احیاء بناها و 
بافت های تاریخی، استادیار دانشگاه 
شهید باهنر کرمان. 18 - محسن 
اکبرزاده: دکتری معماری اسالمی و 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تربت حیدریه. 19- علی زمانی 
فرد: دانشیار گروه مرمت و احیا بناها و 
بافت های تاریخی دانشگاه هنر تهران. 
20 - محسن عباسی هرفته: دکتری 
مرمت و هیئت علمی گروه مرمت و 
معماری دانشگاه یزد. 21- صدیقه 
معین مهر: استادیار و عضو هیئت علمی 
ـ  اسالمی  آزاد  دانشگاه  معماری 
واحد تهران جنوب. 22- علی رضا 
محمدی می السی: دکتری تاریخ و 
هیئت علمی دانشگاه سپهر اصفهان. 
23- ترانه یلدا: معمار و شهرساز. 
2۴- فریماه هوشیار: کارشناس ارشد 
مرمت بناها و بافت های تاریخی. 
25- داریوش حیدری: دکترای مرمت 
ابنیه و بافت های تاریخی، مدرس 
دانشگاه های هنر اصفهان و یزد. 2۶- 
کاوه منصوری: دکترای مرمت ابنیه 

و بافت های تاریخی. 2۷- حمیدرضا 
گروه  هیئت علمی  عضو  جیحانی: 
معماری دانشگاه کاشان. 28- ایمان 
وکیل زاده: کارشناس ارشد معماری، 
مدرس دانشگاه، روزنامه نگار و عکاس. 
29- شیرین مستغاثی: کارشناس ارشد 
مرمت و خبرنگار حوزه میراث فرهنگی. 
نوگورانی:  جعفری  مهدی   -30
کارشناس ارشد معماری. 31- محسن 
افشار: دانش آموخته معماری، معمار و 
مرمتگر. 32- امین محمودزاده: عضو 
هیئت علمی گروه مرمت دانشگاه آپادانا 
شیراز. 33 - مهدی صادق احمدی: 
دکتری مرمت و عضو هیئت علمی 
دانشگاه فنی و حرفه ای یزد. 3۴- رضا 
ابویی: دانشیار و عضو هیئت علمی 
یزد.  دانشگاه  معماری  دانشکده 
35- فرامرز پارسی: کارشناس ارشد 
معماری، مدرس دانشگاه های تهران، 
علم و صنعت، آزاد اسالمی تهران 
مرکز، تبریز، یزد. 3۶- الدن اعتضادی: 
استادیار بازنشسته دانشکده معماری 
و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 

تهران.
منبع: ایسنا

 گردن و گریبان مرمت را رها کنید!
درخواست جامعه دانشگاهی از مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان؛ توقف مرمت گنبد مسجد جامع عباسی:
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رئیس شورای اسالمی استان اصفهان گفت: ورود شوراها به بازی های سیاسی 
آفت خطرناک کار شورایی است و نیاز است منتخبان شورا نماد اخالق مداری، رفتار 

منصفانه و عالمانه باشند.
محمدجواد توحیدی راد، رئیس شورای اسالمی استان اصفهان در اجالس شورای 
اسالمی استان اصفهان اظهار داشت: از اولین قانون شورای محلی مصوب سال 1358 
شورای انقالب تا آخرین اصالحیه از اختیارات شوراها کاسته شده و از روح حاکم بر 

جایگاه شوراها در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی گفت: نیاز است دولت ها با توانمندسازی نهادهای مردمی و توسعه مشارکت های 

اجتماعی جامعه را رشد دهند و انجام امور را به مردم واگذار کنند.
توحیدی راد پیرامون عدم درآمد پایدار شهرداری ها بیان داشت: هیچ شخصی با 
خالف سازی حوزه شهری مخالف نیست اما نیاز است تکلیف درآمدهای پایدار 
شهری مشخص شود، از سال 13۶3 تا کنون این موضوع بدون سرانجام مانده و 
امروزه شهرداری ها در معرض ورشکستگی هستند و از نمایندگان مجلس درخواست 

دارم به این موضوع ورود پیدا کنند.
رئیس شورای اسالمی استان اصفهان با تاکید بر اینکه ورود شوراها به بازی های 
سیاسی آفت خطرناک کار شورایی است، خاطرنشان کرد: نیاز است منتخبان شورا 

نماد اخالق مداری، رفتار منصفانه و عالمانه باشند در این مسیر الزم است امور در 
کمیسیون های مربوطه پیگیری شود و شورا در نهایت به عنوان هیأت منصفه، از میان 

راهکارهای پیشنهادی راهکار مناسب را انتخاب کند.
وی پیرامون توجه به کار تیمی در شوراها اظهار داشت: نیاز است جایگاه و آبروی شورا 
حفظ شود، اختالفات شورا امری طبیعی است اما اگر بر اساس امر همدلی پیش برود 
موجب ارتقای امور خواهد شد، زمانی که اختالف نظرات به بیرون سرایت می کند 
موجب پیچیده تر شدن مسائل و سوءاستفاده از این مورد می شود و نیاز است شوراها 

اهداف خود را واضح تر و همدلی را بیش تر کنند.

ورود شوراها به 
بازی های سیاسی 
آفت کار است

 رئیس شورای اسالمی
استان اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

نمی آینـد  کار  ایـن  دنبـال  »جوان هـا 
و برایشـان افـت دارد گلیـم و جاجیـم 
ببافنـد، چون قدیم در روسـتا می گفتند 
کسـانی که ندار هستند گلیم و جاجیم 
می بافنـد و ایـن ذهنیـت هنـوز هـم 
وجـود دارد! خیلـی از جوان هـا بـرای 
مـدرک  دنبـال  و  می آینـد  یادگیـری 
هـم هسـتند، امـا حاضـر نیسـتند این 
کار را انجـام بدهنـد، برخـی هم دنبال 

مـد و ناخـن کاری رفته انـد...«.
زنـان  از  یکـی  دهخدایـی  ناهیـد 
توانمنـد و هنرمنـد احیـا کننـده گلیـم 
او  اسـت.  فریـدن  منطقـه  جاجیـم  و 
و  گلیـم  اسـتادکار  مادربزرگـش  کـه 
جاجیم بافـی بـوده، حـاال چنـد سـالی 
اسـت بـا کارگاهـی کـه راه انداختـه، 
احیـا کننـده گلیـم و جاجیـم منطقـه 

اسـت. شـده  فریـدن 
کارگاه گلیم و جاجیـم خانم دهخدایی 
در  دهـق  روسـتای  در   ۹۶ سـال  از 
شهرسـتان فریـدن کار خـود را آغـاز 
بافـت  بـه  محـدود  فقـط  امـا  کـرد، 
گلیـم و جاجیم نشـد و آن هـا را تبدیل 
در  کـه  کـرده  تزئینـی  وسـایل  بـه 
دکوراسـیون خانه هـای امـروزی هـم 

دارد. طرفـدار 
 ۱۰ می گویـد:  ایسـنا  بـه  دهخدایـی 
سـال قبـل زمانـی کـه همسـرش کار 
پـرورش بوقلمـون در ایـن منطقـه را 
کارگاه  گرفـت  تصمیـم  کـرد  شـروع 
از  کـه  بزنـد  جاجیم بافـی  و  گلیـم 
بچگـی بـه آن عالقـه داشـته، البتـه 
قبـل از آن هـم چنـد سـالی خیاطـی 
و  می کـرده  بافتنـی  و  قالی بافـی  و 
همیشـه بـه این کارهـا عالقه داشـته 

اسـت.
او در مـورد راه انـدازی کارگاه توضیـح 
می دهـد: مادربزرگـم اسـتادکار روسـتا 
بـود و مـن از مادربـزرگ و عمه هایـم 
کـه این کار را بلـد بودند کمک گرفتم 
تـا کارگاه را راه بینـدازم. بعـدازآن بـه 
همـراه مـادرم، سـه تـا از عمه هایـم، 
را  کار  کارگاه  در  دختـرم  و  خواهـرم 
شـروع کردیـم، البتـه دخترم بـا اینکه 
عالقـه زیـادی بـه ایـن کار دارد االن 
دانشـجوی کارشناسـی ارشـد اسـت و 
فرصـت زیـادی بـرای این کار نـدارد.

ایـن بانـوی هنرمنـد بـه سـختی های 
شـروع کار اشـاره و اظهـار می کنـد: 
تـا  کشـیدیم  سـختی  خیلـی  اوایـل 
آمدیـم نـخ را آمـاده کنیم، دسـتگاه ها 
را بسـازیم، پشـم درسـت کنیم، رنگرز 
پیـدا کنیـم و ... تقریبـاً ۷۰ سـال بـود 
انجـام  روسـتا  در  را  کار  ایـن  کسـی 
نمـی داد، ولی مـا توانسـتیم دوباره این 

هنـر را زنـده کنیـم.
نیـز  کارگاه  ایـن  تولیـدات  دربـاره 
توضیـح می دهـد: اینجـا تنهـا کارگاه 
و  رنـگ  اسـت.  فریـدن  منطقـه  در 
منطقـه  ایـن  خـاص  مـا  طرح هـای 
اسـت، یعنـی جاهـای دیگر هـم گلیم 
و جاجیـم تولیـد می شـود ولـی نـوع 

دارد. نقشـه فـرق  بافـت و 
مـا در کارگاه گلیـم و جاجیـم می بافیم 
دیگـر  وسـایل  بـه  تبدیـل  بعـد  و 
می کنیـم، چـون االن کسـی دیگـر از 
لحـاف کرسـی اسـتفاده نمی کنـد، اما 
مثـاًل جاجیـم را تبدیل بـه کیف، کیف 
رومیـزی  و  رومبلـی  کوسـن،  پـول، 
کردیـم کـه اسـتقبال خوبی هم شـد.

تولیـدات  فـروش  دربـاره  دهخدایـی 
کارگاه نیـز توضیـح می دهـد: تولیدات 
را واسـطه برایمـان می فروشـد، چـون 
بیشـتر مشـتری هایمان تهران هستند. 
البتـه ما سـلیقه آن هـا را نمی دانیم اما 
هـر چیـزی تولیـد می کنیـم می گویند 
چـون  می خرنـد.  و  اسـت  خـوب 
تولیداتمـان هـم جدیـد و هـم سـنتی 
کار  همـه اش  اینکـه  ضمـن  اسـت، 
دسـت اسـت و می پسـندند، اما در این 
منطقـه کسـی پول بـرای ایـن چیزها 

نمی دهـد!
او دربـاره تعـداد بافنـدگان کارگاهـش 
فصلـی  بافنـدگان  می گویـد:  نیـز 
هسـتند، امـا معمـواًل از ۹ نفـر تـا ۱۵ 
نفـر اینجـا مشـغول کار هسـتند کـه 
همـه از زنان منطقه و در سـنین ۴۵ تا 
۶۰ سـال هسـتند. از مسـن ترها بـرای 
آمـوزش کمـک گرفتیـم امـا جوان ها 

کمتـر اسـتقبال می کننـد.

احیاکننده گلیم و جاجیم منطقه فریدن؛

دختران جوان از
گلیم و جاجیم بافی
خجالت می کشند

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
گردشـگری  پـروژه  شـاخص ترین  گفـت:  مبارکـه  شهرسـتان 
شهرسـتان مبارکه بهره بـرداری از طرح »گردشـگری، کشـاورزی 
کاریـز« اسـت که بـرای این پـروژه بخش خصوصـی ۲۰۰ میلیارد 
تومـان سـرمایه گذاری کـرده اسـت. ولـی اهلل رهبـری در گفت وگو 
بـا ایسـنا دربـاره وضعیـت آثـار تاریخی و گردشـگری شهرسـتان 
مبارکـه، اظهـار کـرد: حـدود ۳۰۰ اثـر تاریخـی در این شهرسـتان 
شناسـایی شـده کـه از ایـن تعـداد ۴۰ اثـر ثبت ملی شـده اسـت. 
مهم تریـن اثـر تاریخـی مبارکـه »ارِگ نهچیـر« متعلـق بـه دوره 
صفـوی اسـت که در زمان قاجـار و اوایل دوره پهلـوی الحاقاتی به 
ایـن ارگ افزوده می شـود. وسـعت ارگ نهچیر ۲۰ هـزار متر مربع 
بـوده و از نظـر معماری یکی از شـاهکارهای معماری ایران اسـت 

و در حـال حاضـر توسـط شـهرداری مرمـت می شـود.
وی افـزود: یکـی دیگـر از آثار تاریخی شـاخص مبارکـه »غارهای 
قلعه بُزی« دیزیچه اسـت که بر اسـاس اکتشـافات باستان شناسی 
متعلـق بـه دوره پارینه سـنگی میانـی )۴۲ هزار سـال پیش( اسـت 
که محل سـکونت انسـان های اولیـه در فالت مرکزی ایـران بوده 
اسـت. بقایایـی از قلعـه بـزی کـه دژ نظامی مسـتحکمی در زمان 
ساسـانیان بـوده باقی مانده اسـت. یکی از امتیازات مبارکه نسـبت 
به دیگر شهرسـتان ها این اسـت کـه تعداد قلعه هـای تاریخی )۱۵ 
قلعـه( در ایـن شهرسـتان زیاد اسـت و تنها در شـهر طالخونچه ۶ 

قلعه تاریخی وجـود دارد.
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
شهرسـتان مبارکـه، گفـت: معمـواًل آثـار تاریخـی نیـاز بـه مرمت 
اضطـراری دارنـد. اداره کل اسـتان بـرای جـذب اعتبـار بـه ایـن 
منظـور تـالش زیادی انجـام می دهد و در شهرسـتان مبارکه بیش 
از ۹۰ درصـد آثار تاریخی شـاخص مرمت شـده اند و مابقـی آثار در 

برنامـه مرمت هسـتند.
رهبـری تصریـح کرد: ارگ نهچیر و موزه شـهر کرکوند بیشـترین 
گردشـگر را بـه خـود جـذب می کننـد. همچنیـن کبوترخانه هـای 
زیبـا شـهر و خانه هـای تاریخـی هـم گردشـگران زیادی بـه خود 

. می بینند
وی به زیرسـاخت های گردشـگری شهرسـتان مبارکه اشـاره کرد 
و افـزود: در حـال حاضـر یـک هتـل ۳ سـتاره، یک هتل ورزشـی 
در مجموعـه صفائیـه، یـک مهمانپذیـر، دو خانـه بومگـردی، یک 
مجموعـه اقامتـی بیـن راهـی، ۴ دفتـر آژانـس گردشـگری، یک 
مجتمـع گردشـگری و یـک زائرسـرا در شهرسـتان داریـم کـه در 
کنـار ایـن زیرسـاخت ها ارگ نهچیر به عنوان یک اقامتگاه سـنتِی 
ویـژه در حـال مرمـت اسـت. قلعـه اکبرآبـاد شـهر دیزیچـه نیز به 
عنـوان یک مرکز اقامتی سـنتی در حال مرمت و بهسـازی اسـت.

گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
شهرسـتان مبارکـه، گفـت: همچنیـن یـک طـرح گردشـگری، 
کشـاورزی بـا ظرفیت اقامـت یکصد نفر آمـاده بهره بـرداری داریم 
کـه یکـی از بزرگ ترین طرح های گردشـگری کشـور اسـت که تا 

یـک مـاه آینده بـه بهره بـرداری می رسـد. دو مجتمع گردشـگری 
نیـز در دسـت احداث و اجـرای پروژه های گردشـگری زیـادی نیز 

تا یـک سـال آینـده در برنامـه داریم.
در  فعالـی  اینکـه بخـش خصوصـی حضـور  بیـان  بـا  رهبـری 
پروژه هـای گردشـگری شهرسـتان مبارکـه دارد، اظهار کـرد: تمام 
مـواردی که اشـاره شـد توسـط بخـش خصوصـی در حـال اجرا و 
سـرمایه گذاری اسـت و در بـه کارگیری ظرفیـت بخش خصوصی 
یکـی از شهرسـتان های موفـق در اسـتان اصفهـان بوده ایـم و در 
مرمـت آثـار تاریخـی نیز بخش خصوصـی با کاربری گردشـگری 

فعـال بوده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: شـاخص ترین پروژه گردشـگری شهرسـتان 
و  می رسـد  بهره بـرداری  بـه  آینـده  مـاه  یـک  تـا  کـه  مبارکـه 
طـرح  اسـت،  کشـور  گردشـگری  طرح هـای  بزرگ تریـن  جـزِء 

»گردشـگری، کشـاورزی کاریـز« اسـت کـه بـرای ایـن پـروژه 
بخـش خصوصی ۲۰۰ میلیارد تومان سـرمایه گذاری کرده اسـت و 
بـرای ۷۰ نفـر اشـتغالزایی می کند. ایـن طرح گردشـگری خدمات 
پذیرایـی و اقامـت ارائـه می دهـد. در طـرح مذکـور چنـد گلخانـه 
پیـش بینی شـده کـه در ایـن گلخانه هـا میوه های گرمسـیری به 
عمـل می آیـد که برای گردشـگران جاذبـه خاصی خواهد داشـت.

گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
شهرسـتان مبارکـه، گفت: در طرح گردشـگری، کشـاورزی کاریز، 
دریاچـه قایقرانی نیز وجود دارد. کل وسـعت طرح ۱۶ هکتار اسـت 

کـه ۷ هکتـار آن مجـوز بهره بـرداری گردشـگری دارد.
رهبـری افـزود: تعـدد آثـار تاریخـی در شهرسـتان مبارکـه زیـاد 
اسـت و مرمـت آثـار مهم به سـرانجام رسـیده اسـت، امـا خانه ها، 

کبوترخانـه هـا و حمام هـای تاریخـی نیـاز بـه مرمـت دارند.
وی تصریـح کـرد: در بخـش صنایع دسـتی ۵۰۰ هنرمنـد در ۸ 
رشـته فعالیـت می کننـد. در راسـتای احیای هنرهای بومی سـنتی 
احیـای هنـر کاربافـی بـوده که یـک کارگاه در شـهر طالخونچه با 
۱۵ نفـر نیـرو داریـم. همچنین شناسـایی لباس هـای بومی محلی 
مبارکـه در ۵ سـال اخیـر انجام شـده اسـت. ۹۰ درصـد هنرمندان 
صنایع دسـتی تسـهیالت دریافت کرده اند و تقریباً تمام هنرمندان 
فعـال بیمه هسـتند و در رشـته های میناکاری و قلم زنی بیشـترین 

هنرمنـد را داریم.
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره  رئیـس 
شهرسـتان مبارکـه، خاطرنشـان کـرد: عبـور رودخانه زاینـده رود از 
مبارکـه یکـی از جاذبه هـای طبیعی شهرسـتان بـوده کـه در کنار 
رودخانـه مکان هـای خدماتی و تفریحی نیز راه اندازی شـده اسـت. 
پـارک سـاحلی »سـرا روِد« مبارکـه در اسـتان اصفهـان بی نظیـر 
اسـت و در روزهـای تعطیـل ۱۵ هـزار نفـر از ایـن پـارک بازدیـد 

می کننـد.
رهبـری گفت: اعتبار سـفر اسـتانی رئیس جمهور برای شهرسـتان 
مبارکـه هنـوز مشـخص نشـده، اما طبـق قول هایی که داده شـده 
اعتبـار ویـژه ای برای مرمت آثـار تاریخی تخصیـص خواهد یافت.

گزارش

رئیس اداره میراث فرهنگی مبارکه خبر داد؛

بهره برداری از طرح »گردشگری، کشاورزی کاریز« تا یک ماه آینده

نماینـده مـردم شـهرضا و دهاقـان در مجلـس شـورای اسـالمی بـا 
اشـاره به عدم جانمایی درسـت سـایت پسـماندهای زبالـه در منطقه 
هفت یکـی گفـت: اگـر این سـایت ایجاد شـود مسـائل و مشـکالت 
بسـیاری بـه وجـود مـی آورد و مانند معضـالت تصفیه خانـه فاضالب 

شـهرضا در منطقـه جرم افشـار می شـود.
نماینـده مـردم شـهرضا و دهاقـان در مجلـس  سـمیه محمـودی 
شـورای اسـالمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در شـهرضا بـا 
اشـاره بـه ایجـاد سـایت پسـماندهای زبالـه اظهار داشـت: در سـال 

۹۳ قـراردادی بین شـهرداری های شـهرضا، دهاقـان و مبارکه منعقد 
شـد تـا دفـع غیراصولـی زبالـه را بـه صـورت اصولـی بازیافـت و به 

کـود کمپوسـت تبدیـل کنند.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای ایـن سـایت چنـد جانمایـی انجـام شـد و 
در نهایـت روبـه روی گردنـه پـوده و در مجـاورت جـاده اصلـی و 
روبـروی پادگان قدس سـپاه شـهرضا جانمایی سـایت زباله این سـه 
شهرسـتان مشـخص شـد که در مسـیر شـهرضا و در حـوزه دهاقان 
اسـت، افـزود: این مکان مـورد قبول مسـؤوالن وقـت آن زمان قرار 

گرفـت، امـا با پیگیری و کارشناسـی های انجام شـده مشـخص شـد 
کـه جانمایـی درسـتی نبوده و سـعی کردیـم جلوی آن گرفته شـود.

محمـودی بـا بیـان اینکـه در بازدیـدی کـه همـراه بـا مسـؤوالن 
شـهرضا، دهاقـان و مبارکـه از سـایت زبالـه شاهین شـهر داشـتیم با 
مقایسـه شـرایط مشـخص شـد این سـایت جز ضـرر و زیـان چیزی 
نداشـت، گفـت: به دلیل شـرایط زیسـت محیطی با اصـل آن موافق 
هسـتیم امـا جانمایـی خوبـی انجام نشـده بـود، بنابرایـن کار متوقف 

. شد

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

 انتقاد نماینده شهرضا
از جانمایی نادرست 

سایت دفع زباله

مدیـر کتابخانـه مرکـزی، تأمیـن منابـع علمـی و 
انتشـارات دانشـگاه کاشـان از کسـب رتبـه بیـن 
المللـی دو نشـریه و ارتقـاء رتبه سـه نشـریه علمی 

ایـن دانشـگاه خبـر داد.
احمـدی زاده بـا اشـاره به اینکـه هر سـال به منظور 
ارتقـای کیفـی نشـریات علمـی و بـه اسـتناد ماده 
۱۰ آییـن نامـه نشـریات علمـی کشـور، ارزیابـی و 
رتبه بندی نشـریات از سـوی مدیریت سیاستگذاری 
امـور پژوهشـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری 
انجـام می گیـرد، افـزود: در ارزیابی نشـریات علمی 
کشـور مربوط به سـال ۱۴۰۰ از میان دوازده نشریه 
 Iranian علمـی فعـال دانشـگاه کاشـان، نشـریه
 Journal of Mathematical Chemistry
مدیرمسـئولی  و  بازیگـران  بهنـام  سـردبیری  بـه 

 Journal of نشـریه  و  اشـرفی  سـیدعلی رضا 
Nanostructures بـه سـردبیری مسـعود صلواتی 
و مدیرمسـئولی محمـد الماسـی کاشـی موفـق به 

کسـب رتبـه بین المللـی شـدند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن دو نشـریه سـال گذشـته 
رتبـه الف را کسـب کـرده بودند، خاطر نشـان کرد: 
همچنین نشـریه محاسـبات نرم به سـردبیری سید 
عباس طاهر و مدیرمسـئولی سـید مرتضـی بابامیر 
حائـز رتبـه ب شـد کـه سـال گذشـته رتبـه ج را 

کسـب کـرده بود.
هنرهـای  نشـریه  همچنیـن  افـزود:  احمـدی زاده 
امیرحسـین  سـردبیری  بـه  ایـران  صناعـی 
اکبـری،  عبـاس  مدیرمسـئولی  و  چیت سـازیان 
بـرای نخسـتین بـار با کسـب رتبه ب در فهرسـت 

نشـریات وزارت عتـف قـرار گرفته اسـت و نشـریه 
حدیـث پژوهـی دانشـگاه کاشـان، بـه سـردبیری 
سـیدرضا مـؤدب و مدیرمسـئولی محسـن قاسـم 
پـور، تنها نشـریه فارسـی زبان این دانشـگاه اسـت 
کـه همچنـان بـا رتبه الـف بـه فعالیت خـود ادامه 

می دهـد.
مدیـر کتابخانـه مرکـزی، تأمیـن منابـع علمـی و 
انتشـارات دانشـگاه کاشـان برنامه هـای آینـده این 
حوزه در راسـتای ارتقاء رتبه سـایر نشریات دانشگاه 
آخریـن  اسـاس  بـر  نشـریات  استانداردسـازی  را 
اسـتانداردها و دسـتورالعمل های بین المللی، ارزیابی 
کیفی نشـریات، ثبت نشـریات در پایگاه های علمی 
و همچنیـن نمایه سـازی نشـریات در پایگاههـای 

DOAG و SCOPUS و WOS عنـوان کـرد.

مدیـرکل دفتـر فنـی، امـور عمرانـی و حمـل و نقـل و ترافیـک 
اسـتانداری اصفهـان گفـت: بـا توجـه بـه افزایـش سـاخت و سـاز 
مسـکن و سـکونت در شـهر جدید بهارسـتان، اکنون این شـهر به 

۱۰ مدرسـه جدیـد نیـاز دارد.
حمیدرضـا رحیمـی، در حاشـیه برگزاری جلسـه گـروه کاری تلفیق 
زیربنایـی اسـتان اصفهـان در گفـت و گـو بـا ایرنـا با بیـان کمبود 
فضاهـای آموزشـی در شـهر جدید بهارسـتان افـزود: ایـن موضوع 
پیـش از ایـن نیـز توسـط اداره کل نوسـازی مـدارس و اداره کل 

آمـوزش و پـرورش اسـتان هـم بـه اسـتانداری اعـالم شـده بود.
وی ادامـه داد: شـرکت عمـران بهارسـتان در جلسـه ای بـا معـاون 
هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری و مدیران کل آموزش و پرورش 

و نوسـازی مدارس اسـتان، متعهد شـد تا ضمن تأمیـن زمین برای 
احـداث مـدارس در راسـتای رفـع بخشـی از نیازهای آموزشـی این 

شـهر اقدام کند.
مدیـرکل دفتـر فنـی، امـور عمرانـی و حمـل و نقـل و ترافیـک 
اسـتانداری اصفهـان اضافـه کـرد: ایـن واحدهـای آموزشـی بـا 
هماهنگـی اداره کل نوسـازی مـدارس و بـر اسـاس اسـتانداردهای 

مـورد تأییـد ایـن اداره کل سـاخته خواهـد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: اداره کل نوسـازی مـدارس نیاز کنونی شـهر 
جدیـد بهارسـتان را ۱۰ فضای آموزشـی اعالم کرده کـه مورد تأیید 
قرار گرفته اسـت اما در صورت نیاز به سـاخت و سـاز بیشـتر، بطور 

قطع پیگیری الزم توسـط اسـتانداری انجام خواهد شـد.

رحیمـی بـا بیـان اینکـه احـداث ایـن فضاهـا بـر اسـاس برنامـه 
زمانبنـدی انجـام خواهد شـد، اظهـار داشـت: تأمین اعتبـار احداث 
ایـن واحدهـای آموزشـی بـرای شـرکت عمـران بهارسـتان در بازه 

زمانـی ۲ سـاله انجـام خواهد شـد.
بـه گفتـه وی، در صـورت تأمین سـرانه، مشـکل کمبـود فضاهای 
آموزشـی در شـهر جدیـد بهارسـتان حل خواهد شـد امـا در صورت 
نیـاز بـه احـداث فضـای جدیـد آموزشـی، پیگیری هـای الزم برای 

تأمیـن اعتبـار با محوریـت اسـتانداری انجام خواهد شـد.
مدیـرکل دفتـر فنـی، امـور عمرانـی و حمـل و نقـل و ترافیـک 
اسـتانداری اصفهـان بـا بیان اینکـه ۱۷ مورد از مسـائل شـهرهای 
آران و بیـدگل، خـورزوق، شـاهین شـهر، فریدونشـهر، مبارکـه، 

سـمیرم، باغبهادران، زاینده رود، شـهرضا، منظریه و شهر بهارستان 
در جلسـه امروز بررسـی شـد، گفت: در این نشست ۲ مورد در زمینه 
الحـاق اراضـی مربـوط به شـرکت عمـران بهارسـتان بـرای طرح 
نهضـت ملـی مسـکن و یک مـورد برای احـداث پسـت ۴۰۰ کیلو 
ولـت بـرق در راسـتای ارائـه خدمـات بـه متقاضیان طـرح نهضت 

ملی مسـکن، مـورد بررسـی قـرار گرفت.
به گزارش ایرنا، جلسـه گروه کاری تلفیق زیربنایی اسـتان اصفهان 

با حضور مدیران و کارشناسـان مربوطه در اسـتانداری برگزار شد.
شـهر جدیـد بهارسـتان یکـی از شـهرهای اقمـاری واقـع در ۲۰ 
 - جـاده  مسـیر  در  اصفهـان،  جنـوب شـرقی شـهر  کیلومتـری 

اسـت. اصفهـان- شـیراز 

سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان گفت: افزایش شـمار ابتال و بسـتری مبتالیان به کووید 
۱۹ بنـا بـه اعـالم وزارت بهداشـت، کاشـان از وضعیـت زرد خارج شـد و در وضعیت شـرایط نارنجی 

قـرار گرفت.
کـورش سـاکی در گفت وگـو با ایسـنا، اظهار کـرد: هفته آخـر تیرمـاه ۴۴۵ نفر از شـهروندان منطقه 
کاشـان بـه کرونـا مبتال شـدند که ۷۰ نفـر از آنهـا در مرکزهای درمانی بسـتری و ۲۴ نفـر از آنها به 

بخـش مراقبت هـای ویژه منتقل شـدند.
وی افزود: ۱۱۷ مورد ابتالی جدید شناسـایی شـده اند که ۴۷ بیمار در بیمارسـتان های تحت نظارت 
این دانشـگاه با حداقل سـن ۳ سـال و حداکثر سـن ۶۸ سـال بستری هسـتند که هفت نفر به بخش 

مراقبت هـای ویژه منتقل شـده اند.
سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان، افزود: میـزان پوشـش نوبـت اول واکسـن های کووید 
۷۷.۸۵ درصـد، نوبـت دوم ۷۱.۱۰ درصـد و نوبـت سـوم بـرای شـهروندان بـاالی ۱۸ سـال بـه رقم 

۳۵.۹۷ درصد رسـیده اسـت.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه به بازگشـت مسـافران خانه خدا، به همه شـهروندان سـفارش می شـود 

که ضوابـط بهداشـتی را رعایت کنند.
سـاکی تأکیـد کـرد: مهم ترین راهکار بـرای پیشـگیری از کووید ۱۹ تکمیل واکسیناسـیون و رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی اسـت و شـهروندان توجه داشـته باشـند کـه ابتالی یـک نفـر در دورهمی 

می توانـد سـایر افـراد را درگیـر کنـد، بنابراین افراد بایـد از شـرکت در تجمعات خـودداری کنند.

مدیر کتابخانه مرکزی خبر داد:

۲ نشریه دانشگاه کاشان رتبه بین المللی گرفت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی:

کرونا، کاشان را نارنجی کرد

مدیرکل دفترفنی، امورعمرانی وحمل ونقل وترافیک استانداری اصفهان:

بهارستان اصفهان به ۱۰ مدرسه جدید نیاز دارد

گفـت:  اصفهـان  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
از  یکـی  در  مسـتقر  انتظامـی  مامـوران 
ورودی هـای شهرسـتان ناییـن موفق به کشـف 
۴۱۳ کیلوگـرم تریـاک از یک دسـتگاه کامیونت 

شـدند. عبـوری 
و  گفـت  در  میرحیـدری،  محمدرضـا  سـردار 
گـو بـا ایرنـا افـزود: مامـوران مسـتقر در یکـی 
از ورودی هـای شهرسـتان ناییـن حیـن کنتـرل 
خودروهـای عبـوری بـه یـک دسـتگاه کامیون 
بنـز مشـکوک شـدند و آن را متوقـف کردنـد.

وی اضافـه کـرد: در بازرسـی از این خودرو ۴۱۳ 
کیلوگـرم تریـاک که در بـار کامیونت جاسـازی 

شـده بود، کشـف شد.

وی ادامـه داد: در ایـن رابطـه یک نفر دسـتگیر 
و بـه مراجـع قضائی تحویل داده شـد.

زیـادی  مقـدار  سـال  هـر  ایرنـا؛  گـزارش  بـه 
مـواد مخـدر و کاالهـای قاچـاق در جاده هـای 
شهرسـتان نایین واقع در شـرق اسـتان اصفهان 

کشـف و ضبـط می شـود.
روزانـه افـزون بـر ۲۵ هـزار دسـتگاه خـودرو از 
گلـوگاه  و  می کننـد  عبـور  ناییـن  جاده هـای 
از  یکـی  شهرسـتان  ایـن  شـرافت  شـهید 
ایسـتگاه های مهم کشـف کاالی قاچـاق و مواد 

مخـدر در کشـور اسـت.
شـرق  کیلومتـری   ۱۴۰ در  نائیـن  شهرسـتان 

دارد. قـرار  اصفهـان 

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

۴۱۳ کیلوگرم تریاک در نایین کشف شد

ت
س تزئینی اس

عک
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Iranian Transport and Ur-
ban Development Minister 
Rostam Qasemi on Sunday 
inaugurated a project for the 
construction of the first group 
of affordable housing units for 
laborers under the framework 
of the National Housing Move-

ment, IRIB reported.
In the inauguration ceremony, 
which was held through video 
conferencing, Qasemi ordered 
the construction of 31,980 
affordable housing units to 
begin in Yazd Province under 
the framework of the National 

Housing Movement scheme.
As reported, of the mentioned 
units 2,500 will be construct-
ed for laborers.
Earlier this month, Ministry 
of Transport and Urban De-
velopment announced the 
beginning of the operation for 

the construction of 1,383,513 
units of National Housing 
Movement throughout the 
country by the end of the 
fourth Iranian calendar month 
Tir (July 22).
As announced in a meeting 
to review the strategies for 
organizing the housing mar-
ket, the first series of National 
Housing Movement units will 
be delivered to the applicants 
in the second half of the 
present Iranian calendar year 
(September 23, 2022-March 
20, 2023).
After National Housing Action 
Plan (started in 2018), Nation-
al Housing Movement is the 
government’s second major 
program to provide affordable 
housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the con-
struction of 209,212 residen-
tial units of National Housing 
Movement began in early Feb-
ruary.
The ceremony to begin the 
mentioned operation and also 
to launch some development 
projects in the housing sector 
was attended by the transport 
and urban development min-
ister.

National Housing Movement 
to construct four million 
housing units in four years 
is one of the major plans of 
the current government in the 
housing sector.
According to the plan, out of 
these four million residen-
tial units, 3.2 million units 
will be constructed in cities 
and 800,000 units in villag-
es, some of these units are 
currently being constructed 
after providing lands and 
preparing the necessary 
conditions.
Land supply was the first con-
dition for the realization of the 
national movement plan and 
housing construction, in this 
regard, a series of measures 
were taken by the government 
and Ministry of Transport and 
Urban Development. Accord-
ing to the latest statistics, the 
lands of 2.8 million housing 
units of National Housing 
Movement have been provid-
ed by the ministry.
Although, studies show that 
the provision of land and fi-
nancial resources are two 
serious obstacles to the con-
struction of this number of 
residential units.

Construction operation of national housing units for laborers started

Top U.S. Officer: Chi-
na Military Signifi-
cantly Dangerous

The Chinese military has become 
significantly more aggressive 
and dangerous over the past five 
years, the top U.S. military officer 
said during a trip to the Indo-Pacif-
ic that included a stop Sunday in 
Indonesia.
Gen. Mark Milley, chairman of 
the Joint Chiefs of Staff, said the 
number of intercepts by Chinese 
aircraft and ships in the Pacific 
region with U.S. and other partner 
forces has increased significantly 
over that time, and the number of 
unsafe interactions has risen by 
similar proportions.

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

Iran emerging as 
drone power

After years of assiduous efforts, 
Iran has now mastered the pro-
cess of producing state-of-the-art 
drones, something that has added 
another element to Iran’s military 
prowess. 
Iran’s drone capabilities are noth-
ing new. Over the last decade, 
Iran, thanks to its native scientists, 
has succeeded in developing a full 
range of combat, reconnaissance, 
and surveillance drones. The latest 
major achievement in this regard 
was unveiled earlier this month 
when the Iranian Army’s navy in-
augurated Iran’s first drone carrier 
which included a variety of mod-
ern and advanced types of drones 
all produced and manufactured by 
Iranian experts in the Army and 
the Ministry of Defense.

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

The making of Iraq’s 
Hashd

The Hashd al-Sha’abi in Iraq or 
Popular Mobilization Units (PMU) 
are holding conferences and cer-
emonies to honor their martyrs as 
well as military parades to mark 
the eighth anniversary of the mil-
itary force’s founding. The largest 
military parade to date this year 
has been held in the province of 
Diyala with the presence of Iraqi 
Prime Minister Mustafa al-Kha-
dhimi and PMU chairman Falih al-
Fayadh as well as other high-rank-
ing security officials.

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

Iran remains world’s 
10th biggest steel 
producer in H1 2022: 
WSA

Iran has maintained its place as 
the world’s 10th biggest steel 
producer during January-June 
2022, according to the latest data 
released by the World Steel Asso-
ciation (WSA).
Production of crude steel in Iran 
reached 13.6 million tons during 
the mentioned six months, regis-
tering a 10.8 percent decline year 
on year, the report said.

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

Iran to partake at Po-
land volleyball tour-
nament

Iran national volleyball team have 
been invited to the Memorial of 
Hubert Jerzy Wagner.
2022 Volleyball Nations League 
bronze medalist Poland, 2021 
Asian champions Iran, 2022 
Olympic bronze medal winner Ar-
gentina and Serbia will participate 
in the tournament scheduled for 
August 18 to 20.
The Memorial of Hubert Jerzy 
Wagner is a friendly tournament 
for the national teams, currently 
held every year and organized by 
the Hubert Wagner Foundation.
The first Memorial was held 
in 2003. The competition has 
been held every year since, ex-
cept 2020 due to COVID-19 
pandemic.

Energy-hungry Eu-
rope bears brunt of 
Iran sanctions

Iranian President Seyyed Ebra-
him Raeisi and his French coun-
terpart Emmanuel Macron held 
a two-hour phone conversation 
on Saturday. The pair discussed 
regional and international devel-
opments including food security 
and energy security as well as 
ways to boost bilateral cooper-
ation.

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

Iran pushing to re-
patriate smuggled 
painting of Mozaf-
far ad-Din Shah: 
Official

The repatriation of the smuggled 
painting displaying the portrait 
of Mozaffar ad-Din Shah Qajar 
is on the agenda of the Ministry 
of Cultural Heritage, Tourism, 
and Handicrafts, said Morteza 
Adibzadeh, the director-general 
of Museums and Historical-Cul-
tural Properties.
On Saturday, after examination 
of the documents and prop-
erties registered in Golestan 
Palace in Tehran, Adibzadeh 
confirmed that the painting did 
exist and had been smuggled 
out of Golestan Palace and later 
sold abroad between 1938 and 
1982, iribnews.ir reported.

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

Two Palestinians 
killed in Israeli raid 
on West Bank

Palestinian mourners carry the 
body of Abdul Rahman Sobh, 
28, in Nablus after he was killed 
in an Israeli military raid in the 
old quarter of the city in the oc-
cupied West Bank early on 24 
July, 2022.
 AFP
Two Palestinians were killed 
overnight during an Israeli mil-
itary raid in the occupied West 
Bank city of Nablus, the Pal-
estinian Health Ministry said 
Sunday.

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

Mossad’s Terrorist 
Operation Thwarted

Iran said its security forces had 
arrested a network of agents 
working for the occupying re-
gime of Israel before they were 
able to carry out sabotage and 
“terrorist operations”.
“This network’s members were 
in contact with Mossad spy 
agency through a neighboring 
country and entered Iran from 
(Iraq’s) Kurdistan region with 
advanced equipment and strong 
explosives,” the ministry said in 
a statement.

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

Over 110 Palestin-
ians Begin Hunger 
Strike in Israeli 
Jails

Some 40 Palestinian prisoners 
began a hunger strike in Israeli 
prisons in solidarity with two 
compatriots whose health dete-
riorated as a result of the hun-
ger strike they are carrying out 
themselves in demand of their 
release, local media reported.
According to the Al Quds news 
agency, a group of Islamic Jihad 
members started the protest 
Saturday night, and another 75 
from the Popular Front for the 
Liberation of Palestine (PFLP) 
were expected to follow suit 
Sunday.

 Iran has maintained its place as the 
world’s 10th biggest steel producer 
during January-June 2022, according 
to the latest data released by the World 
Steel Association (WSA).
Production of crude steel in Iran reached 
13.6 million tons during the mentioned 
six months, registering a 10.8 percent 
decline year on year, the report said.
The WSA put the crude steel output by 
the world’s top 64 producers at about 
949 million tons in the mentioned time 
span, 5.5 percent less than the figure for 
the previous year’s first half.
Iran’s monthly crude steel output stood 
at 2.2 million tons in June, falling 10.8 
percent compared to the figure for June 
2021. The world’s producers managed 
to produce 158.1 million tons of steel in 
the said month to register a 5.9-percent 
drop year on year.
Producing 526 million and 63.2 million 
tons of steel, China and India stood in 
first and second places in the said pe-
riod, respectively, while Japan occupied 
third place producing 46 million tons of 
the mentioned product.
The U.S., Russia, South Korea, Ger-

many, Turkey, and Brazil took fourth to 
ninth places, respectively.
During the first half of the current year, 
China’s production declined by 6.5 per-
cent, Japan’s production fell 4.3 percent, 
Brazil experienced negative growth of 
2.9 percent, Turkey’s output declined by 
4.6 percent, and South Korea registered 
a negative 3.9 percent growth.
African nations produced 1.2 million 
tons of the commodity in June 2022, 
down 18.7 percent from the figure for 
June 2021, while Asia and Oceania 
countries produced 118.8 million tons, 
down 3.1 percent, year on year, accord-
ing to the mentioned data.
The Iranian Steel industry has been 
constantly developing over the past 
years against all the pressures and ob-
stacles created by outside forces like 
the U.S. sanctions and the coronavirus 
outbreak that has severely affected the 
performance of the world’s top produc-
ers.
The country is expected to climb to sev-
enth place among the world’s top steel 
producers by the Iranian calendar year 
1404 (March 2025).

The value of Iran’s export to Azerbai-
jan increased 87 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 (IRICA) 
announced.
Ruhollah Latifi said that Iran exported 
commodities worth $161 million to 
Azerbaijan in the three-month period.
In late April, Azerbaijan’s Minister of 
Economy Mikayil Jabbarov under-
lined the need for the expansion of 
economic relations with Iran.
Jabbarov made the remarks in a 
meeting with visiting Iranian Dep-
uty Foreign Minister for Economic 
Diplomacy Affairs Mehdi Safari in 
Baku.
In the meeting, the officials explored 
ways of promoting trade relations, 
especially by defining and imple-
menting joint projects.
During his visit to the Republic of 
Azerbaijan, Safari also met with Sha-
hin Mustafayev, deputy prime min-
ister and chairman of the two coun-

tries’ joint economic committee. The 
official also held talks with his Azeri 
counterpart Khalaf Aly oghlu Khala-
fov.
The two sides discussed a variety 
of issues in the abovementioned 
meetings including the latest de-
velopments in bilateral relations, 
follow-ups on the agreements 
reached during Joint Economic 
Committee meetings, the ongoing 
projects between the two coun-
tries, the reconstruction of Kara-
bakh, and other issues of mutual 
interest.
Also at the same time, Azerbaijan’s 
ambassador in Tehran said that his 
country and Iran have proper capaci-
ties to raise economic and trade ties.
Ali Alizadeh said that Iranian and 
Azerbaijani businesses have strong 
ties which could be strengthened by 
facilitating cross-border exchanges.
He noted that the borders of the Re-
public of Azerbaijan have been open 
to Iranians during the pandemic de-
spite limitations in place for other 
counties.

Iran remains world’s 10th 
biggest steel producer in H1 2022: WSA

Iran’s export to Azerbaijan 
climbs 87% in 3 months on year

During the past Iranian calendar 
month Khordad (ended on July 22), 
the third month of Iranian calendar 
year, 8.849 million tons of commodi-
ties worth more than $2.2 billion were 
traded at Iran Mercantile Exchange 
(IME).
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange saw on both 
domestic and export pits of its oil and 
petrochemical trading floor, trade of 
1.121 million tons of commodities 
valued at more than $784 million.
The IME’s customers purchased on 
this floor 201,350 tons of vacuum 
bottom, 275,059 tons of bitumen, 
316,753 tons of polymeric products, 
148,500 tons of lube cut, 161,706 
tons of chemicals, 4,605 tons of sul-
fur, 13,456 tons of oil, 110 tons of ar-
gon, 1,000 tons of slops wax and 755 
tons of insulation.
Furthermore, the exchange traded on 
its metals and minerals trading floor 
7.696 million tons of commodities 
worth more than $1.4 billion.
Items traded on this floor included 
4,352,000 tons of cement, 1,428,000 

tons of steel, 1,551,000 tons of iron 
ore, 273,500 tons of sponge iron, 
36,225 tons of aluminum, 41,400 
tons of zinc, 20,910 tons of copper, 
510 tons of molybdenum concentrate, 

1,000 tons of coke, 60 tons of lead, 60 
tons of precious metals concentrate 
and 57 kg of gold bars.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 31,660 

tons commodities.
As previously reported, the value of 
trades at Iran Mercantile Exchange 
rose 102 percent, and the volume 
of trades at the exchange increased 
128 percent in the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
which was the highest level of growth 
in the history of the exchange since its 
establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in 
the volume and value of trades of dif-
ferent products, 10 major records in 
total value and physical market trades 
were registered. In a way that besides 
the total value of trades, the volume 
and value of physical market trades, 
the volume, and value of industrial 
products and petrochemicals trades, 
the value of oil products trades and 
the volume and value of side market 
trades all hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three mar-
kets are Tehran Stock Exchange (TSE), 
Iran’s over-the-counter (OTC) market 
known also as Iran Fara Bourse (IFB), 
and Iran Energy Exchange (IRENEX).

Commodities worth over $2.2b traded at IME in a month
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 9,734 
points to 1.463 million on Sunday.
As reported, over 6.185 billion se-
curities worth 47.223 trillion rials 
(about $168.65 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index fell 7,085 

points, and the second market’s in-
dex dropped 19,626 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) mar-
ket, known as Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX drops 
9,700 points on 
Sunday

Annual tax income 
stands at over 
$12.7b
Head of Iran’s National Tax 
Administration (INTA) Davoud 
Manzour said the country’s tax 
income reached over 3.54 quad-
rillion rials (over $12.7 billion) 
in the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20).
According to Manzour, the men-
tioned amount includes both 
direct and indirect taxes, Tasnim 
News Agency reported.
The official noted that over 50 
percent of the country’s tax rev-
enues are collected in Tehran 
and INTA is taking all the nec-
essary measures to avoid tax 
evasions in this province.
He further noted that in the cur-
rent year’s national budget bill, 
the government has estimated 
the country’s tax revenues to be 
4.54 quadrillion rials (over $16.3 
billion) of which 1.43 quadrillion 
rials (about $5.13 billion) have 
been collected in the first four 
months of the current calendar 
year (March 21-July 22).
Considering the above-men-
tioned figures, the target tax 
revenues for the said four 
months have been realized by 
95 percent, according to the 
INTA head.

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

FINEX 2022 host-
ing over 100 com-
panies in Tehran
The 14th International Ex-
hibition of Exchange, Bank, 
and Insurance (FINEX 2022) 
kicked off at Tehran Perma-
nent International Fairground 
on Sunday with the participa-
tion of 100 companies active 
in the mentioned fields, IRNA 
reported.
As reported, several special-
ized and educational work-
shops are scheduled to be 
held on the sidelines of this 
year’s event.
Rasing awareness about finan-
cial markets and their servic-
es, increasing financial litera-
cy, promoting the capabilities 
of domestic companies active 
in the stock exchange, bank-
ing and insurance sectors, and 
making children and teenagers 
familiar with financial sectors 
are among the most important 
goals of this exhibition.

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

Taliban to buy 
350,000 tons of oil 
from Iran

Finance Ministry of the Taliban 
regime announced on Satur-
day that it has signed a con-
tract to purchase 350,000 tons 
of oil from Iran, Fars News 
Agency reported.
According to the ministry, the 
contract has been signed with 
the aim of reducing fuel prices 
in Afghanistan.
Earlier, a high-ranking Afghan 
delegation had traveled to 
Iran to discuss oil purchas-
es and transit of petroleum 
products to Afghanistan, the 
Taliban Ministry of Finance 
reported.
As per the ministry, a joint 
committee has also been 
formed to negotiate the im-
ports of Compressed Natural 
Gas (CNG) by Afghanistan and 
cooperation for the construc-
tion of petroleum pipelines for 
the country.
The report comes as the price 
of gasoline and fuel has un-
precedentedly increased in 
Afghanistan’s energy market.

7 Secrets to Being a Great Manager
By: PARISA JAMADISource: https://cmoe.com/blog/7-secrets-to-being-a-great-manager/

Leading and managing others is a huge 
responsibility that can feel even more 
daunting if you’re new to a leadership 
role. There are a lot of skills to learn and 
rules to remember. 
A manager has more tasks to complete 
than any of the employees who report 
to them because they are ultimately re-
sponsible for everything their workers 
are doing. Here are seven secrets to be-
coming a great manager and continuing 
to grow in your career:
1.   Talk to People
For leaders, openly and regularly com-
municating with employees is essential. 
Being a great manager means knowing 
what your employees are doing and why 
they are doing it. Sometimes people 
think that managers should maintain 
several degrees of separation from their 
employees. While it’s true that managers 
shouldn’t be overly friendly or show fa-
voritism to any of their employees, great 
managers communicate openly and 
treat all of their employees with respect 
in every situation.
2.   Employee Behavior Matters
The employees you manage directly re-
flect how you are doing as a manager. It 
comes down to this: if your employees 
are being unproductive or ineffective, 
you do not look good as a manager. 
3.   Deal with Conflict, Even When It’s 
Uncomfortable
Managers need to be able to put out in-

terpersonal fires and make tough calls. 
Great managers know how to stop a 
conflict between employees in a way 
that is rational and fair.
 4.   Manage Your Time Effectively
Although the people aspects of a man-
ager’s job are likely to take up the most 

time, it is important for managers to 
know how to manage their time efficient-
ly so that they do not get behind on their 
tasks and deliverables. Great managers 
know how to schedule their time so that 
they can get all of their work done effi-
ciently and serve the people they lead.

5.   Train People Well
Something that will help alleviate some 
of the pressure and reflect well on you 
as a manager is making sure every 
member of your team is well-trained.
Your team needs to be able to work well 
together without you having to watch 

over them every second, and the best 
way to achieve that is training. Spending 
a little extra time training a new employ-
ee is a great way to make sure everyone 
on your team has the same information 
and is handling things in the same way. 
This is a task you can take on yourself 
or delegate to a trusted member of your 
staff.
6.   Create a Motivating Work Environ-
ment
If everyone on your team is focused 
on achieving the same goal, it can give 
them a sense of greater purpose, even 
if the goal is something as simple as the 
whole team trying to beat a record or 
being the best in the company at some-
thing.
7.   Learn from Others
It takes time, patience, practice, and 
some failures to become a great manag-
er, and even people who have been man-
aging for years still have things to learn. 
You should never stop asking for advice 
or learning from those around you.
Asking managers you admire for ad-
vice or the people above you for tips 
on how to be better is a great way to 
improve. There is always something to 
learn; the more you ask for help and 
tips, the better you will become. Re-
member that there will never be a time 
when you know everything and learn-
ing from the people around you is the 
best way to grow.

The Statistical Center of Iran (SCI) 
has put the average inflation rate 
in the twelve-month period ended 
on July 22, which marks the end of 
the fourth Iranian calendar month 
Tir, at 40.5 percent, rising 1.1 per-
cent from the figure for the twelve-
month ended to the third month.
The center put the country’s point-
to-point inflation rate at 54 percent 
in the fourth month, which means 
families have paid an average of 54 
percent more for purchasing the 
same package of commodities and 
services in that month, compared 
to the same month in the preceding 
year.
The inflation rate was 52.8 percent 
for the urban households, rising 1.4 
percent from the previous month, 
and 60.7 percent for the rural 
households, increasing 2.5 percent 
from the previous month.
The Statistical Center of Iran has 
put the average inflation rate in 
the twelve-month period ended on 
March 20, which marks the end of 
the past Iranian calendar year 1400, 

at 40.2 percent.
The center put the country’s point-
to-point inflation rate at 34.7 per-
cent in the last month of the past 
year, which means families have 
paid an average of 34.7 percent 
more for purchasing the same pack-
age of commodities and services in 
that month, compared to the same 
month in the preceding year.
The inflation rate in the twelve-
month period ended on March 20 
was 39.7 percent for the urban 
households, and 42.8 percent for 
the rural households.
The point-to-point inflation rate was 
reported to be 34.5 percent for the 
urban households and 35.8 percent 
for the rural ones, according to the 
SCI.
The Statistical Center of Iran had 
put the inflation rate in the twelve-
month period ended on March 20, 
2021 (the end of the Iranian calen-
dar year 1399) at 36.4 percent, ris-
ing 2.2 percent from the figure for 
the twelve-month period ended on 
the last day of the preceding year.

Inflation rate up 1.1%

In line with instructions of President 
Ebrahim Raeisi and special empha-
sis of Minister of Industry, Mine, and 
Trade, PARS KHODRO Company man-
aged to remove defects in more than 
15,000 manufactured cars in less than 
four months.
According to the Public Relations De-
partment of SAIPA Automotive Group, 
PARS KHODRO Company, a subsidiary 
company of SAIPA Automotive Group, 
could complete and commercialize all 
defective cars at the round-the-clock 
and unflinching efforts of its industri-
ous personnel and workers.
With the support of senior manage-

ment of SAIPA Automotive Group and 
the incessant follow-ups of CEO of 
Pars Khodro Company as well as the 
round-the-clock efforts of personnel 
and supply of the required spare parts, 
more than 15,000 incomplete cars 
available in company’s parking lots 
were completed and commercialized, 
the report added.
In line with orders of President Ebra-
him Raeisi and special emphasis of 
Minister of Industry, Mine and Trade 
Seyyed Reza Fatemi Amin as well as 
with the planning and support of SAI-
PA Automobile Group in providing the 
required spare parts, while completing 

the incomplete cars.
Currently, Pars Khodro Company pro-
duces all its manufactured cars with-
out any defects in line with gaining 
satisfaction of its dear customers.
In tandem with materializing objectives 
and planning made in SAIPA Automo-
tive Group, Pars Khodro Company 
has devised a comprehensive plan for 
increasing production volume of cars 
and diversifying its product portfolio 
in the current year in 1401 (started 
March 21, 2022), so that these pro-
jects are being followed up one by one, 
the Public Relations Department of 
SAIPA Company ended.

Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA) hosted a seminar on Saturday to introduce the incentives 
and facilities provided by the country’s SMEs Investment Guarantee 
Fund, the TCCIMA portal reported.
The seminar was organized by the TCCIMA Money and Capital Mar-
ket Committee in collaboration with the chamber’s Training and Hu-
man Resources Development Institute.
In this event, which was attended by a large number of businessmen 
and representatives of economic enterprises, the attendees were 
briefed on the facilities provided by the SMEs Investment Guarantee 
Fund.
At the beginning of this meeting, Feryal Mostofi, the head of the 

TCCIMA Money and Capital Market Committee introduced the fund, 
saying the SMEs Investment Guarantee Fund was established with 
the aim of supporting SMEs by providing them with various types of 
credit and contracting guarantees.
“This seminar has been arranged for businessmen to get more famil-
iar with the facilities and services provided by this fund,” she noted.
As reported, the guarantees provided by the SMEs Investment Guar-
antee Fund include credit and contract guarantees.
As for the credit guarantees, bank guarantees and purchase of raw 
materials are covered, and in the contract guarantee section, the 
guarantee of participation in tenders, good performance, and ad-
vance payment are provided to the applicants.

TCCIMA holds seminar to introduce new incentives for SMEs

PARS KHODRO Co. removes defects of over 15k 
cars in less than 4 months
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 اخبار اصفهـان  مدیرعامل فوالد 
مبارکـه از پیوسـتن ایـران بـه جمـع 
تولیدکننـدگان تختـال فوالدهـای 

الکتریکی خبـر داد.
محمـد یاسـر طیـب نیـا گفـت: 
هم زمـان بـا عیـد غدیـر و بـرای 
نخسـتین بار در کشـور، تولید تختال 
موردنیـاز فوالدهـای الکتریکـی بـا 
۸/۱ درصـد سیلیسـیم، بـا اتـکا بـه 
دانش فنـی و همـت واالی مدیریت 
و کارکنان فوالد مبارکه میسـر شد و 
ایران بـه جمع معـدود تولیدکنندگان 

ایـن قبیـل فوالدها پیوسـت.
وی ایـن دسـتاورد ارزشـمند را گامی 
بـزرگ و اسـتراتژیک در راسـتای 
تولیـد محصـوالت بـاارزش افـزوده 
باال دانسـت و ادامه داد: رفع نیازهای 
داخلـی، رقابـت بـا تولیدکننـدگان 
حلقـه  شکسـتن  و  خارجـی 
تحریم هـای ظالمانـه از مهم تریـن 
دسـتاوردهای ایـن موفقیـت اسـت.

به گفتـه مدیرعامـل فـوالد مبارکه، 
فوالدهـای الکتریکـی درزمینـه 
تولید ترانسـفورماتورها و موتورهای 
الکتریکـی و همچنیـن در تولیـد 
فوالدهایـی با خـواص مغناطیسـی 
خـاص کاربـرد دارنـد و مقادیـر زیاد 
سیلیسـیم و آلومینیوم و مقادیر بسیار 
کم کربـن و گوگرد از مشـخصه های 
بارز ایـن نـوع محصوالت فـوالدی 

اسـت.
 وی بـا تأکیـد بـر اینکـه فوالدهای 
الکتریکـی بـا ۸/۱ درصد سیلیسـیم 
یکـی از گریدهـای اسـتراتژیک 
صنعـت فـوالد محسـوب می شـود، 
خاطرنشـان کـرد: تولیـد ایـن نـوع 
فوالدهـا حتـی در خـارج از کشـور 

هـم به صـورت محـدود و توسـط 
انجـام  خـاص  تولیدکننـدگان 

. د می شـو
غالمرضا سـلیمی، مدیر ارشد تولید 
فوالد مبارکـه در تشـریح چگونگی 
و جزئیـات تولیـد ایـن محصـول 
ارزشـمند اضافـه کـرد: ازآنجاکـه 
مصـرف ایـن نـوع ورق فـوالدی در 
ایران هـرروز در حال افزایش اسـت، 
نیـاز بـه تولید ایـن محصـول جهت 
مصرف داخلی و نیز امـکان رقابت با 
تولیدکنندگان خارجی و صدور آن به 
کشـورهای دیگر به شـدت احساس 

می شـد.
سـلیمی بـا اشـاره بـه اهمیـت تولید 
داخلی این گریـد فوالدی ادامـه داد: 
در راسـتای بومی سـازی تکنولـوژی 
تولیـد ایـن نـوع فوالدهـا بر اسـاس 
شـرکت،  در  موجـود  تجهیـزات 
جلسـات متعـدد کارشناسـی بیـن 
قسـمت های مختلـف انجـام شـد 
و پـس از مشـخص شـدن مـوارد 
بااهمیـت دررونـد تولیـد و ارائـه 
راهکارهـای دقیـق موردنیـاز بـرای 
رفـع محدودیت هـای تجهیزاتـی، 
تیم کارشناسی تشکیل و تست های 
اولیـه در ناحیـه فوالدسـازی انجـام 
گرفت و تحلیل و بررسـی شد. نهایتًا 
یک دسـتورالعمل خاص برای تولید 

ایـن فـوالد طراحـی گردیـد.
وی خاطرنشـان کـرد: تولیـد فـوالد 
با مقادیر زیـاد سیلیسـیم و آلومینیوم 
و درعین حـال مقادیـر کم کربـن و 
گوگرد نیازمند اسـتفاده از تجهیزاتی 
خـاص مثـل VOD در فوالدسـازی 
و تنظیمـات ماشـین ریخته گـری و 
دسـتورالعمل های خنک سـازی بـا 

حساسیت باال اسـت که با محاسبات 
کارشناسـی در ذوب سـازی، سرباره 
توسـط  ریخته گـری  و  سـازی 
کارشناسـان ناحیـه فوالدسـازی، 
محدودیت های تجهیزاتـی جبران و 

امکان تولیـد این فوالد بـا تجهیزات 
موجود فراهم شـد و نهایتاً در روز عید 
سـعید غدیر خم، این گریـد فوالدی 
بدون عیب بـا موفقیت ذوب سـازی 

و ریخته گـری گردیـد.

مدیـر ارشـد تولیـد فـوالد مبارکـه 
کسـب ایـن موفقیـت بـزرگ را 
تولیـدی،  واحدهـای  به تمامـی 
پشـتیبانی و ذی نفعان فـوالد مبارکه 

تبریـک گفـت.
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
این کالنشهر برای بهبود اوضاع ترافیک و 
آسان سازی عبور و مرور به دسِت کم یک هزار 

دستگاه اتوبوس واحد جدید نیاز دارد.
محمد نورصالحی، افزود: خرید این تعداد 
دستگاه اتوبوس نیازمند تأمین منابع مالی در 
سطح استانی و ملی است تا بتوان تا مهر امسال 

بخشی از آنها را تهیه کرد.
وی نوسازی ناوگان تاکسیرانی را از دیگر 
ضروریات این شهر دانست و ادامه داد: در این 
پیوند با هدف تأمین اعتبار، جلساتی با مسووالن 

اقتصادی استان برگزار شده است.
رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به خط 
دوم قطار شهری تصریح کرد: اکنون دستگاه 

حفار "تی بی ام" در ایستگاه خرازی به کاشانی 
قرار دارد و فعالیت این بخش روند خوبی بخود 

گرفته است.
نورصالحی در باره خط اول متروی اصفهان و 
افزایش خدمات ناوگان عمومی این شهر نیز 
خاطرنشان کرد: زمان کار خط نامبرده از دیروز 
یک ساعت بیشتر شد و به ساعت ۲۲ تغییر کرد 
و از سوی دیگر زمان خدمت رسانی اتوبوسرانی 

را نیز تا ساعت ۲۲: ۳۰ دقیقه افزایش دادیم.
وی در باره ابطال ُمصوبه تخصیص ۲ درصد از 
گردش مالی تاکسی های اینترنتی به سازمان 
تاکسیرانی اصفهان گفت: این مبلغ بالغ بر ۱۴ 
میلیارد تومان در سال است، اما با احتساب 
سهم خدمات مدیریت شهری مانند خیابان، 

آسفالت، چراغ راهنمایی و دوربین و گردش مالی 
تاکسی ها ۷۲۰ میلیارد تومان می شود.

رییس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه باید 
درک صحیحی از حجم خدمات و مقایسه آن با 
سایر اقدامات داشت، اضافه کرد: طراح و مالک 
نرم افزار تاکسی اینترنتی که می تواند در یک 
اتاق نیز کار کند، ۱۵ درصد از گردش مالی آن 
سهم می بَرد اما شهرداری برغم ارائه خدمات 

متعدد، از این مبلغ یا مشابه آن محروم است.
دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز 
در این جلسه گفت: سال قبل ۹۷۱ پروژه در 
این کالنشهر تعریف، اما ۳۱۰ طرح آن تکمیل 
شد که نشان می دهد بخش قابل توجهی از آنها 

سرانجامی نداشته است.

محمدرضا فالح با اشاره به اهمیت تکمیل 
طرح های ارائه شده افزود: زمانی که بودجه 
برای طرح معرفی می شود باید طراحی، تملک و 

اجرای آن نیز در اسرع وقت انجام گیرد.
وی با بیان اینکه مناطق مختلف شهرداری 
اصفهان امسال باید مطالعات جامعی در باره 
طرح های سال آینده خود داشته باشند، اضافه 
کرد: بویژه رویکرد در مناطق کم برخوردار باید 
تغییر یابد و برنامه ریزی خوبی برای آن نواحی 

داشته باشیم.
پنجاهمین در جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان در تاالر شورای شهرداری مرکزی 
اصفهان برگزار شد. اصفهان با ۱۵ منطقه 

شهرداری بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت دارد.

 دکتر زهره رجبی  این روزها درباره تاالب ها مطالب زیاد و 
اظهارنظرهای متفاوتی می شنویم و می بینیم ولی از یاد نبریم که 
اصطالح تاالب برای مردم مختلف، معانی متفاوتی دارد، درحقیقت 
نزدیک به ۵۰ تعریف از تاالب امروزه مورد استفاده قرارمی گیرد. 
این در حالی است که طی دهه گذشته هر گونه اظهار نظری درباره 
تاالب ها با ترجیع بند هشدار به هم وصل شده و همه دلسوزان در 
این حوزه از مرگ تاالب ها می گویند. حاال وقتی پای اصفهان در 
میان باشد یک تاالب مهم تر می شود، تاالب گاو خونی. تاالبی که 
میزبان بیش از ۱۰ میلیون لیتر مکعب آب بود و حاال کانون غبار و 

آلودگی های شهر اصفهان و شرق استان!
به یاد داشته باشیم که از کارکردهای مهم تاالب ها، جلوگیری از 
طوفان های ریزگرد است. همچنین اکوسیستم تاالب منبع آب برای 

کشاورزی، تغذیه چشمه ها، زیستگاه پرندگان و حیات وحش است.
• گاوخونی کانون بحرانی فرسایش بادی در مرکز 

کشور است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تاالب گاوخونی 
اصفهان بدلیل مواجهه با خشکسالی به یکی از کانون های بحرانی 
فرسایش بادی در مرکز کشور تبدیل شده بنابراین احیای آن ضروری 
است. منصور شیشه فروش افزود: در زمان حاضر حدود ۹۸ درصد از 
سطح تاالب گاوخونی خشک است و اگر این پهنه بطور کامل خشک 
شود، کارکردها و ارزش های محیط زیستی خود را از دست می دهد.

وی با بیان اینکه از حدود ۴۷ هزار هکتار وسعت تاالب گاوخونی 
در زمان حاضر فقط ۲ درصد آن دارای حداقل رطوبت است، اظهار 
داشت: زمانی که تاالب آب داشت ساالنه حدود ۱۵۰ هزار قطعه 

پرنده مهاجر وارد آن می شدند اما اکنون این تعداد به کمتر از یکهزار 
قطعه رسیده است.

شیشه فروش با اشاره به اینکه حداقل رطوبت موجود در سطح 
تاالب بدلیل ورود زهاب به آن است، خاطرنشان کرد: این تاالب 
از نظر حفاظت از تنوع زیستی، تعدیل آب و هوا، کنترل آلودگی هوا، 
تثبیت ماسه های روان، حفاظت از منابع آب و خاک، حفظ ارزش های 
تاریخی منطقه و ایجاد فرصت های گردشگری دارای ارزش های 
باالیی است اما این کارکردها زمانی بطور کامل محقق می شود که 

تاالب احیا و حقابه های آن تأمین شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: خشک شدن 
تاالب گاوخونی تبعات زیان بار زیادی مانند ایجاد گرد و غبار، کاهش 
حجم سفره های آب زیرزمینی، شور شدن آب و تشدید بیماری 

پوستی سالک در منطقه را بهمراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: اجرای قانون حفاظت از تاالب ها و رودخانه های در 
معرض خطر و طرح حفاظت از اکوسیستم های تاالبی توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو برای احیای تاالب بین المللی 

گاوخونی در شرق اصفهان ضروری است.
وی با اشاره به اینکه در سفر رییس جمهور به اصفهان نیز بر احیای 
تاالب بین المللی گاوخونی تاکید شد و امیدواریم پیگیری های الزم 
برای آن بعمل آید، گفت: برنامه های استان برای احیای تاالب 
گاوخونی تدوین شده و الزم است مجموعه های حفاظت محیط 
زیست، منابع طبیعی و آب منطقه ای این برنامه ها را با تأمین اعتبار 

مناسب و طبق زمان بندی انجام شده، پیگیری کنند.
شیشه فروش به اجرای طرح بیابان زدایی در چهار هزار هکتار و 

حفاظت از تپه های ماسه ای در اطراف ورزنه و حسن آباد در شرق 
اصفهان، اظهار داشت: الزم است سازمان مراتع و آبخیزداری 
کشور نیز بمنظور اجرای طرح استان اصفهان درباره بیابان زدایی و 
تثبیت کانون های گرد و غبار در پهنه حدود ۵۰ هزار هکتاری تاالب 

گاوخونی اقدامات الزم و تأمین اعتبار مورد نیاز را انجام دهد.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از مساحت استان اصفهان درگیری 
خشکسالی است، افزود: از ابتدای امسال تا کنون ۲ ماه ناسالم و 
همراه با گرد و غبار داشتیم که فعال شدن کانون های داخلی بیابانی 
و کانون های بیرون استانی و هم مرز با ما در این زمینه تاثیرگذار 

بوده است.
• بسیاری از کارشناسان احیای دوباره این اکوسیستم 

را غیرممکن می دانند
این موارد در حالی است که در کشاکش اعتراض ها و صدور بیانیه ها 
از سوی دوستداران محیط زیست درباره وضعیت بحرانی تاالب 
گاوخونی و تحریم فعالیت های اقتصادی که به آلودگی یا تخریب 
غیرقابل جبران اکوسیستم این منطقه منجر می شوند، بسیاری از 
کارشناسان احیای دوباره این اکوسیستم را غیرممکن می دانند. آن ها 
از گاوخونی قطع امید کرده اند و بر این باورند که این تاالب قربانی 
بهره برداری نادرست از آب زاینده رود شده است. این کارشناسان به 
استناد کنوانسیون رامسر که در آن تاالب گاوخونی به عنوان یکی 
از ۲۲ تاالب بین المللی در ایران معرفی شد، حفظ و حراست از این 
اکوسیستم را ضروری دانسته و تاکید می کنند حفظ حیات در این 
منطقه که یکی از نخستین مناطقی است که جمعیت در آن سکنی 

گزید، نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

اصفهان نیازمند هزار اتوبوس

معاون استانداری؛ گاوخونی کانون بحرانی فرسایش بادی در مرکز کشور؛

وقتی درمان درد می شود!

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد: 

پیوستن ایران به جمع تولیدکنندگان تختال فوالدهای الکتریکی

بـه گـزارش خبرنـگار ایراسـین، نمایشـگاه بـورس، بانـک و بیمـه به 
عنـوان بزرگتریـن رویـداد مالی ایـران در زمینه بـورس، بانـک و بیمه 
اسـت و سـاالنه بـا حضـور بسـیاری از شـرکت های توانمنـد داخلی و 
خارجـی در بخشـهای مختلـف صنعتـی و اقتصـادی برپـا می شـود تا 
شـرکت های فعـال در ایـن بخـش دسـتاوردها و خدمـات خـود را در 
معـرض بازدیدکننـدگان، دسـت اندرکاران و متخصصـان ایـن عرصه 

قـرار دهند.
شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه توکا ارائه دهنده خدمـات مالی مرتبط 
با بازار سـرمایه، شـرکت سـبد گردانی آتیه توکا برای اخـذ مجوزهای 
مشـاوره سـرمایه گذاری، پردازش اطالعـات مالی و مشـاور پذیرش و 
عرضه اوراق بهادار و صندوق سـرمایه گذاری اختصاصـی بازار گردانی 
توسـعه فـوالد مبارکه بـرای افزایـش نقدینگی و بـازار گردانی سـهام 

شـرکت های فوالدی در ایـن نمایشـگاه حضوری پررنـگ دارند.
این نمایشـگاه به عنـوان معتبرتریـن رویداد مالی کشـور با مشـارکت 
گسـترده فعاالن، کارشناسـان و متخصصـان بازارهای مالـی در زمینه 
افزایـش ارتبـاط و آگاهـی مـردم از بازارهـای یادشـده و خدمـات آن 
برگـزار می شـود و بـاال بـردن اطالعـات و آگاهی هـای مالی مـردم و 
شـرکت ها و بنگاه هـای اقتصـادی از مهم تریـن اهداف برگـزاری این 

رویـداد مهـم اقتصادی اسـت.
ارائـه توانمندی هـای داخلـی در هر سـه حـوزه بـورس، بانـک و بیمه 
از طریـق آمـوزش و فرهنگسـازی، برپایـی غرفه هـای ویـژه مالـی، 
برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی، فرآهـم آوردن زمینه مناسـب جهت 
تعامالت بین المللـی در حوزه مالی و اسـتقبال سـرمایه گذاران خارجی 
و برگزاری رویدادهـای مربوط به اسـتارتاپ ها در این سـه حوزه مالی 

از اهـم برنامه هـای این نمایشـگاه اعالم شـده اسـت.
صنعـت بیمـه هماننـد بازارهـای سـرمایه و بازارهـای مالـی و بانکی 
جدیدتریـن خدمـات و دسـتاوردهای خـود را در این نمایشـگاه عرضه 
کـرده اسـت، زیـرا توسـعه همکاری های ایـن سـه صنعت در رشـد و 
توسـعه اقتصـاد ملی ضـروری اسـت و بـه طـور قطـع، همکاری های 
بیشـتر بنگاه های صنعتـی و اقتصـادی با سـه صنعت بـورس، بانک و 
بیمـه تاثیـرات مثبتی بـر روند معامـالت بازار سـرمایه خواهد داشـت.

معرفی دسـتاوردها و نوآوری های سـه بـال اقتصادی و اصلی کشـور، 
از اهـداف اصلی برگـزاری صنعـت مالی )بـورس، بانک و بیمه( اسـت 
و برگزاری چنیـن رویـداد اقتصادی فرصتی مناسـب برای شـناخت و 
آشـنایی هر چه بیشـتر بـا آخریـن پتانسـیل ها و ظرفیت های این سـه 
حوزه اسـت که هم اکنون از ظرفیـت ۲ های مهم اقتصـادی و صنعتی 

کشـورها محسـوب می شوند.
چهاردهمیـن نمایشـگاه صنعت مالی )بـورس، بانک و بیمـه( با حضور 
متخصصـان، کارشناسـان و مدیـران شـرکت های داخلـی و خارجـی 
در ایـن سـه بخـش مهـم اقتصـادی کشـور، دوم تا پنجـم مـرداد ماه 
سـال جـاری در محـل دایمـی نمایشـگاه های بیـن المللـی تهـران 
برگزار می شـود و غرفـه گروه فـوالد مبارکـه در سـالن های ۸ و ۹ این 
نمایشـگاه پذیـرای عالقمنـدان و مشـتریان ایـن شـرکت صنعتی در 

ایـن مـدت خواهـد بود.

چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی )بورس، بانک و 
بیمه( به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای مالی و 
اقتصادی با حضور فعال گروه فوالد مبارکه، شرکت های 
دائمی  محل  در  مالی  و  سرمایه گذاری  بورسی، 

نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران انجام می شود؛

 حضورفعال گروه فوالد مبارکه
در نمایشگاه صنعت مالی

گزارش
مدیـرکل گمـرکات اصفهـان گفـت: 
صـادرات گمرکات اسـتان از ابتدای سـال 
جـاری تاکنـون ۶۲۹ هـزار و ۶۸۳ ُتن کاال 
بـه ارزش ۴۲۱ میلیـون و ۸۰۰ هـزار دالر 
بوده که این مقـدار از لحاظ ارزش، مشـابه 

صادرات سـال گذشـته اسـت.
• اقالم صادراتی گمرکات اسـتان 

اصفهان شامل ۴۷۷ نوع کاال
رسـول کوهسـتانی پـزوه افـزود: اقـالم 
صادراتی گمرکات اسـتان اصفهان شامل 

۴۷۷ نـوع کاالسـت.
وی ادامـه داد: ُچـدن، آهـن و فـوالد 
۱۹۰ میلیـون دالر بـا سـهم ۴۵ درصـد، 
محصوالت پتروشـیمی ۸۰ میلیـون دالر 
با سـهم ۱۹ درصـد، محصـوالت لبنی ۴۱ 
میلیـون دالر بـا سـهم ۱۰ درصـد، فـرش 
ماشـینی و دسـتباف ۳۱ میلیـون دالر بـا 
سـهم ۷ درصـد و محصـوالت آهنـی و 
چدنـی ۳۰ میلیـون دالر با سـهم ۷ درصد، 
بیشـترین کاالهـای صادراتـی محسـوب 

. د می شـو
مدیـرکل گمـرکات اصفهـان با مقایسـه 
پنج قلم عمـده کاالی صادراتـی از طریق 
گمرکات اسـتان اصفهان به مدت مشـابه 
سال گذشته اظهار داشـت: در سال جاریی 
صـادرات ُچـدن، آهـن و فـوالد ۲۲ درصد 
کاهـش، محصـوالت پتروشـیمی ۱۲ 
درصد افزایـش، محصوالت لبنـی ۸ برابر 
رشـد، فرش ماشـینی و دسـتباف ۸ درصد 
افزایش و محصـوالت آهن و فـوالد ۲۲۰ 

درصد رشـد داشـته اسـت.
کوهسـتانی پزوه، عمده کشـورهای هدف 
صادراتـی از طریـق گمـرکات اسـتان را 
عـراق، افغانسـتان، پاکسـتان، ترکیـه و 
ارمنسـتان اعـالم و تصریـح کـرد: در این 
مدت ارزش کاالهـای صادراتـی به عراق 
۱۵۱ میلیـون دالر، پاکسـتان ۹۱ میلیـون 
دالر، ترکیـه ۳۲ میلیـون دالر، افغانسـتان 
۲۰ میلیـون دالر و ارمنسـتان ۱۹ میلیـون 

دالر بـوده اسـت.
• ۸۰ کشـور تعداد کل کشورهای 
هدف صادراتـی گمرکات اصفهان

وی تعداد کل کشـورهای هـدف صادراتی 
گمـرکات اصفهـان را در ایـن مـدت ۸۰ 
کشور برشـمرد و بیان کرد: نسبت به چهار 
ماهه سـال گذشـته، صادرات سـال جاری 
از طریق گمرکات اصفهان به کشـورهای 
عـراق ۱۷ درصـد کاهـش، پاکسـتان ۵۰ 
درصـد افزایش، ترکیـه ۱۰۰ درصد رشـد، 
افغانسـتان ۶۹ درصد کاهش و ارمنسـتان 

۳۵ درصـد افزایش داشـته اسـت.
وجـود ُقطب هـای صنعتـی نظیـر فـوالد، 
منسـوجات، هواپیماسـازی، لوازم خانگی، 
رنگ سـازی و صنایـع نظامـی از دیگـر 
دالیل اهمیت گمرک اصفهان محسـوب 

می شـود.
گمرکات اسـتان اصفهـان با پنـج گمرک 
تابعـه فعـال، در کیلومتـر پنـج جـاده 

اصفهـان- شـیراز قـرار دارد.

بیش از ۴۲۱ میلیون دالر کاال 
از طریق گمرکات اصفهان 

صادر شد

مدیرکل گمرکات اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیـرکل دیوان محاسـبات اسـتان اصفهـان از ارائه گـزارش تفریـغ بودجه، 
شـش ماه زودتر از موعـد مقرر بـرای نخسـتین بار خبـر داد.

سـید مجتبـی ارشـاد در ایـن بـاره توضیـح داد: بـا تـالش و راهبـری و 
برنامه ریـزی دقیـق رئیـس دیـوان محاسـبات کشـور و زحمـات بی شـائبه 
همـکاران سراسـر کشـور از جمله اسـتان اصفهـان، گـزارش تفریـغ بودجه 
سـال ۱۴۰۰ منبعـث از اصـل ۵۵ قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ۶ ماه 
زودتـر از تکلیف مقـرر در بنـد ۱ مـاده ۲۱۹ قانـون آیین نامه داخلـی مجلس 
شـورای اسـالمی برای نخسـتین بار در تاریـخ کشـور در پایان تیرماه سـال 

جاری تهیه و نهایی شـد که توسـط رئیـس کل ایـن دیوان در صحـن علنی 
مجلـس قرائـت خواهد شـد.

وی دربـاره علـت تغییـر زمـان، اظهار کـرد: این امـر مهـم تنها یـک رویداد 
آماری نبوده اسـت، بلکه این امر بـرای اسـتفاده بهینه و کاربـردی در تنظیم 
بودجه توسـط ارکان دولـت از جمله اسـتاندار و مدیران دسـتگاه های اجرایی 
سراسـر کشـور و اسـتان و همچنین اطالع رسـانی صحیح و کاربردی و مؤثر 
بـه نمایندگان مجلـس در کمیسـیون ها مجامـع مختلف برای بهـره برداری 
مناسـب از ایـن سـند در فرایندتصویب قوانیـن به خصـوص قوانیـن مالی و 

بودجه سـال ۱۴۰۲ و همچنین اطالع نخبگان و تشـکل های ملی و اسـتانی 
و صاحبـان اندیشـه بـرای اصـالح سـاختار نظـام بودجـه ریـزی بهتـر و در 
نهایت اطالع رسـانی شـفاف در اجـرای حکم متقـن در قانون اساسـی برای 
افـکار عمومی ملت بوده تا نسـبت بـه فرایند بودجه ای توسـط دسـتگاه های 

اجرایـی و نظارت سـالمت مالی کشـور اطـالع یابند.
مدیرکل دیـوان محاسـبات اسـتان اصفهـان افـزود: از دیگر اقدامـات مهم 
دیـوان محاسـبات کشـور در دوره اخیر گـزارش تفریـغ بودجه سـال ۱۴۰۰ 

پیوسـت های ایـن گـزارش اسـت.

برای نخستین بار صورت 
گرفت؛

ارائه گزارش 
تفریغ بودجه، 

شش ماه زودتر 
از موعد مقرر

تاالب گاوخونی در موقعیت جغرافیایی فالت مرکزی ایران و محدوده استان های اصفهان و یزد واقع شده است. این تاالب در سال ۱۳۵۴ 
در فهرست تاالب های عضو کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است و از جمله تاالب های داخل خشکی محسوب می شود. منبع اصلی 
تأمین آب گاو خونی رودخانه زاینده رود است. این تاالب از نظر شوری آب در دسته شور قرار می گیرد. کویری بودن منطقه و عدم دسترسی 
آسان به تاالب گاوخونی سبب شده تا بکر باقی بماند. هراز نی، عدسک آبی، گز و یال اسبی از نمونه های گیاهی شاخص تاالب گاو خونی 
هستند. این تاالب در زمستان میزبان تعداد زیادی از پرندگان مهاجر نقاط سردسیر است. خوتکای هندی، آنقوت، فیلوش، عقاب تاالبی، 
چوب پا، کاکایی و انواع اردک از جمله پرندگان تاالب گاو خونی هستند؛ عالوه بر این، حیوانایی چون افعی شاخدار ایرانی، مار پلنگی، 

الک پشت مهمیزدار، سگ ماهی، سیاه ماهی شامات و ماهی گورخری در این تاالب دیده می شوند.



جهـــــــان

Isfahan News

 مریم عمادی  عصر روز جمعه خبری منتشر شد مبنی بر 
اینکه کشور روسیه و اوکراین توافقی امضا کردند که بر اساس 
آن صادرات غالت اوکراین از طریق دریای سیاه ادامه یابد. این 
نخستین توافق مهم میان دو کشور متخاصم از ابتدای حمله 
نظامی روسیه به خاک اوکراین است. هرچند در این نشست 
نمایندگان اوکراینی حاضر نشدند با مقام روسی پشت یک میز 

بنشینند و قرارداد از طرف وزیر دفاع ترکیه امضا شد اما انتشار خبر 
آن، امیدواری ها را برای کاستن از بحران جهانی غذا ناشی از حمله 
روسیه به اوکراین افزایش داده است. البته در کنار توافق فوق، سند 
دیگری نیز به امضای سازمان ملل و روسیه رسید که تضمین 
می کند که تحریم های غرب علیه مسکو چه به طور مستقیم و 
چه غیرمستقیم بر محموله های کود و غالت انتقالی از مسیر فوق 

اعمال نخواهند شد. داشتن چنین سندی یکی از شروط روسیه 
برای امضای توافقنامه صادرات غالت بوده است.

• روسیه و غرب؛ پاس کاری تقصیرها به یکدیگر
 پیش از شعله ور شدن جنگ روسیه و اوکراین، کشورها به تکاپو 
افتاده و به بررسی منافع و آسیب های احتمالی این درگیری 
پرداختند با توجه به اینکه روسیه و اوکراین تقریباً تأمین یک سوم 
گندم جهان را در اختیار داشتند )روسیه صادرکننده اصلی کود 
شیمیایی و اوکراین صادرکننده بزرگ ذرت و روغن آفتابگردان 
در جهان بودند( جنگ اخیر بین این دو کشور و اختالل در عرضه 
این محصوالت به بازارهای جهانی، قیمت گندم و سایر کاالهای 
اساسی را بیش از 100 درصد افزایش داد. حتی بروز اختالل در 
عرضه غالت از سوی روسیه و اوکراین، کشورها را با تهدید جدی 
مواجه می کرد. اصلی ترین تهدید، اخالل در امنیت غذایی و 
گرسنگی پیش بینی نشده دنیا بود که می توانست عالوه بر فقر، 
در درازمدت منجر به درگیری بسیاری از کشورها به خصوص در 
منطقه خاورمیانه و آفریقا شود. بنابراین در طول پنج ماهی که از 
جنگ اوکراین و روسیه می گذرد آمریکا اعالم کرده دولت بایدن 
از ارسال محموله های غالت و کود روسیه برای کاهش ناامنی 
غذایی جهانی ناشی از جنگ حمایت می کند و هیچ تحریمی از 
سوی آمریکا بر محموله های غالت و کود روسیه وجود ندارد. در 
مقابل آن ها بارها مسکو را برای بستن بندرها اوکراین و عدم 
امکان ارسال غالت اوکراین سرزنش کرده بودند. مسکو هم در 
مقام دفاع ضمن رد این ادعا اعالم کرده بود که گندم اوکراین تنها 
یکتا دو درصد از تولید جهان را شامل می شود، بنابراین بحرانی 
وجود نخواهد داشت و این اوکراین است که این کشتی ها را 
گروگان گرفته است. همچنین راه های مختلفی برای صادرات 

غالت به رودخانه دانوب و سپس رومانی، مجارستان و لهستان 
از بندرها بردیانسک و ماریوپل تحت کنترل اوکراین وجود دارد 
ضمن اینکه اگر کی یف بندرها خود را از مین پاک کند، روسیه نیز 

عبور امن محموله های غالت را تضمین خواهد کرد.
• همه چیز درباره توافق جدید

در چهارچوب قرارداد جدید میان اوکراین و روسیه، کریدورهای 
دریایی امنی بوجود می آید تا امکان تردد کشتی های تجاری در 
دریای سیاه فراهم شود؛ مسکو و کی یف نیز متعهد می شوند که به 
بی طرفی کشتی های در حال تردد در این کریدور احترام بگذارند. 
سه بندر اوکراین از جمله بزرگترین هاب صادراتی این کشور در 
اودسا بازگشایی می شوند. بندرها دیگر چرنومورسک و یوژنی 
هستند. براساس این توافقنامه، کنترل این بندرها در اختیار طرف 
اوکراینی است. همچنین قرار است از کشتی های حامل غالت 
نیز بازرسی های کاملی انجام شود. این خواسته مسکو است که 
می خواهد اطمینان یابد کی یف از این مسیر برای تأمین سالح 
خود استفاده نمی کند. این بازرسی ها در دریا انجام نمی شوند، 
بلکه در ترکیه و بطور مشخص در شهر استانبول که دارای دو بندر 
تجاری بزرگ )یکی در ورودی بسفر و دیگری در دریای مرمره( 
است و توسط نمایندگان چهار طرف امضا کننده این توافق، و در 
زمان ورود و خروج کشتی ها انجام می شوند. این قرارداد به مدت 
چهار ماه امضا و به طور خودکار تمدید خواهد شد. در حال حاضر 
۲0 تا ۲۵ میلیون تن غالت در سیلوهای بندرها اوکراین دپو شده 
است و امکان تخلیه ماهانه هشت میلیون تن وجود دارد که مدت 
چهار ماهه برای فروش این ذخایر کافی است. گفتنی است این 
قرارداد به نفع روسیه نیز هست زیرا مسکو خود صادرکننده عمده 
غالت و کود است و این توافق باید فروش آن کاالها را برایش 

در بازار جهانی آسان تر کند. کرملین بارها گفته است که به دلیل 
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا توان صدور ذخایر خود را ندارد. 
البته این مسئله را هم باید توجه داشت که توافق فوق با مشکالت 
مختلفی روبه رو است. مثاًل دران هیچ آتش بس گسترده ای مورد 
مذاکره قرار نگرفته است. بنابراین کشتی ها از طریق یک منطقه 
جنگی تردد خواهند کرد. هر نوع حمله در نزدیکی کشتی ها یا 
بنادری که آن ها استفاده می کنند می تواند توافق را از بین ببرد. 
خطر دیگر نقض اعتماد یا عدم توافق بین بازرسان و مقامات 
فرماندهی مشترک است. درست است که هدف از این قرارداد 
کمک به جلوگیری از قحطی با تزریق بیشتر گندم، به بازارهای 
جهانی برای نیازهای بشردوستانه است و مقامات می گویند این 
توافق پتانسیل افزایش جریان گندم به کشورهای گرسنه را در 
عرض چند هفته دارد و از قحطی تمام عیار جلوگیری می کند و 
امیدوارند که به کاهش تدریجی قیمت جهانی غالت منجر شود 
اما با توجه به شکنندگی توافق، بعید است که بازار غالت بالفاصله 

به حالت عادی بازگردد.
• تأثیر توافق بر بازارهای جهانی

بالفاصله پس از امضای توافق صادرات گندم توسط اوکراین و 
روسیه، قیمت ندم در بازارهای جهانی بیش از 47 دالر کاهش 
یافت که معادل ۵.86 درصد است و هر بوشل از این محصول 
به قیمت 7۵9 دالر معامله شد. این توافق روی کاهش سایر 
کاالهای اساسی مانند خوراک دام و دانه های روغنی هم تأثیر 
گذاشته است. قیمت ذرت که به عنوان خوراک دام استفاه می شود 
9.۲۵ دالر کاهش یافت و دانه روغنی سویا هم کاهش 3.۲ دالری 
را تجربه کرد. امروز و فردا روز تعطیلی بازارهای جهانی است و 

باید دید که صبح دوشنبه گندم با چه قیمتی عرضه خواهد شد.

ایرنـا: باشـگاه پرسـپولیس همچنـان 
پیگیر جـذب »کاسـیانو« مهاجـم برزیلی 
تیـم ویـزال پرتغـال اسـت. کاسـیانو 
دیـاز مهاجـم برزیلـی تیـم ویـزال یکـی 
بتـدا مـورد  ز ا از بازیکنانـی بـود کـه ا
توجـه باشـگاه پرسـپولیس قـرار داشـت 
امـا پروسـه جـذب او کمـی زیـاد از حـد 
طوالنی شـد تا جایی کـه سرخپوشـان از 
حضور ایـن بازیکـن در پرسـپولیس ابراز 
ناامیـدی کردنـد. طبـق برنامـه قـرار بود 
کـه ایـن بازیکـن پـس از پرداخـت پـول 
رضایتنامـه باشـگاه ویزال به تهـران بیاید 

که حاال این پول تهیه شـده و مسـووالن 
دنبـال راهـی هسـتند تـا بـا پرداخـت آن 
جـذب کاسـیانو را راحت تـر کننـد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه کاسـیانو در تمرینات 
اخیر ویـزال حضورنداشـته وعلـت آن هم 
مصدومیـت ایـن بازیکـن بـوده اسـت. 
ازکاسـیانو  هـم  پرسـپولیس  باشـگاه 
مـدارک پزشـکی اش را خواستارشـده 
تـا بررسـی های الزم درمـورد میـزان 
مصدومیـت ایـن بازیکـن انجـام شـود. 
بدیـن ترتیب شـاید تـا هفتـه آتـی انتقال 
این بازیکـن با سرخپوشـان نهایی شـود.

ایسـنا: وینگـر ۲6 سـاله اسـترالیایی-
بروندایی تبار با قراردادی ۲ سـاله وبه عنوان 
سـهمیه آسـیایی به جمـع طالیی پوشـان 
اصفهانی اضافه شـد. مدیرعامـل و اعضای 
هیئت مدیره باشگاه سـپاهان به درخواست 
ژوزه مورایـس سـرمربی ایـن تیم بـرای به 
خدمـت گرفتـن الویـس کامسـوبا وینگـر 
۲6 سـاله اسـترالیایی درهفتـه گذشـته 
مذاکراتـی با این بازیکـن انجـام داده بودند. 
پس ازبرپایـی اردوی تدارکاتی سـپاهان در 
ترکیه کامسـوبا با حضـور درایـن اردو، پس 
از گذرانـدن تسـت های پزشـکی باشـگاه 

وبـا انجـام مذاکـرات نهایـی، قـراردادی به 
مـدت ۲ سـال با سـپاهان بـه امضا رسـاند. 
ایـن بازیکـن ۲6 سـاله سـابقه حضـور در 
تیم های آوندل اف سـی، ملبورن ویکتوری 
و سـیدنی اف سـی اسـترالیا را در کارنامـه 
دارد. وی در لیـگ قهرمانـان آسـیا فصـل 
۲0۲۲-۲0۲1 بـا پیراهن سـیدنی اف سـی 
به میدان رفته اسـت. بـا خرید ایـن بازیکن 
البته باید همچنـان در انتظار معرفی شـدن 
سـه بازیکـن خارجـی دیگر باشـیم کـه در 
پسـت هافبـک میانی، دفـاع وسـط، مدافع 

راسـت یـا مهاجم هسـتند.

توافق جدید میان روسیه و اوکراین امضا شد؛

ترک ها داور دریایی طرفین درگیر جنگ

 یلدا توکلی  ازاول مردادماه ممنوعیت 
واردات برنج باید طبق قانون انجام شود 
وهر چند باید در فصل برداشت، ورود 
برنج های خارجی انجام نگیرد، اما ماجرا 
به سمت و سوی دیگری رفت و نظر 
مسئولین در این رابطه همه چیز را بر 

عکس کرد.
• ممنوعیت عاملی برای افزایش 

قیمت برنج
اول مردادماه آغاز فصل منع واردات برنج 
است و باید تا آبان ماه این قصه ادامه 
داشته باشد، در واقع یکی از ابزار تنظیم 
بازار برنج، جریان واردات آن محسوب 
می شود که در سال های اخیر کم حاشیه 
نیز نبوده است. ابتدای مردادماه تا پایان 
آبان هر سال، جهت حمایت از محصول 
داخل، ممنوعیت فصلی واردات برنج 
اعمال و بعد از چهار ماه لغو می شود، در 
این فاصله ترخیص آن از گمرک ممنوع 
است مگر شرایط خاص تعریف شده 
باشد. سال گذشته با توجه به کاهش 
واردات و نیاز داخل، واردکنندگان 
خواستار لغو ممنوعیت واردات شدند، 
و این ممنوعیت می تواند عاملی برای 
افزایش قیمت برنج در بازار داخل باشد 
ولی به هر ترتیب وزارت صمت و ستاد 
تنظیم بازار با این موضوع موافقت نکرد 
و ممنوعیت اعمال شد. برای امسال نیز 
اعالم اخیر انجمن واردکنندگان از این 
حکایت دارد که رایزنی هایی جهت لغو 
ممنوعیت صورت گرفته و ظاهراً وزارت 
جهاد موافقت اولیه داشته است و در 
نهایت نیز اول مردادماه لغو ممنوعیت 

واردات برنج اعالم شد.
• افزایش ۱۶۴ درصدی قیمت 

برنج ایرانی
در سه ماهه اول امسال، واردات کاالی 
اساسی حدود شش میلیون تن به ارزش 

بیش از 4.۵ میلیارد دالر بوده که سهم 
برنج به ۵83.6 هزار تن به ارزش بالغ بر 
۵۵0 میلیون دالر می رسد. گزارش های 
رسمی نیز بیانگر افزایش 164 درصدی 
قیمت برنج ایرانی و بیش از 47 درصدی 
برنج وارداتی در خردادماه امسال نسبت 
به پارسال است. برنج وارداتی تا 47.۲ 
درصد نسبت به پارسال و 9.8 درصد 
در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال گران 
شده است؛ به طوری که هر کیلو برنج 
خارجی درجه یک در خردادماه سال 
گذشته به طور متوسط حدود ۲4 هزار 
و 700 تومان بوده که در اردیبهشت ماه 
امسال به 33 هزار و ۲00 تومان و در 
خردادماه به متوسط 36 هزار و 400 
تومان رسیده ولی تا 4۲ هزار تومان هم 
فروش رفته است. در رابطه با وضعیت 
برنج ایرانی نیز این کاال در خردادماه 

سال گذشته به طور متوسط 36 هزار 
و 800 تومان، اردیبهشت ماه امسال 
حدود 8۲ هزار تومان و در خردادما 
97 هزار و 300 تومان فروخته شده و 
فروش آن به بالغ بر 11۲ هزار تومان هم 
رسیده است. بر اساس این گزارش، برنج 
ایرانی نسبت به اردیبهشت ماه 18.8 و 
در مقایسه با خردادماه پارسال 164.۲ 

درصد گران شده است.
• ممنوعیت واردات برنج لغو شد

ایران  گمرک  معاون  اعالم  طبق 
ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال 
جاری لغو و اجرایی نخواهد شد؛ بر این 
اساس واردات این کاال به روال قبل 
ادامه دارد. فرود عسگری معاون امور 
گمرکی گمرک ایران است وی اعالم 
کرد که طبق تصمیم سی امین نشست 
ستاد تنظیم بازار و بر اساس پیشنهاد 

وزارت جهاد ممنوعیت فصلی برنج در 
سال جاری لغو شد. به گفته وی لغو 
ممنوعیت فصلی واردات برنج همزمان 
با اول مردادماه به گمرکات اجرایی ابالغ 

شد. وی متذکر شد
• منع واردات کمکی به تنظیم 

بازار نمی کند
مسیح دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
است وی گفته بود که با توجه به وارداتی 
که صورت گرفته و نسبت به قبل کم 
بوده است، باید واردات برنج در این 
مقطع ادامه پیدا کند، کشاورز حتی تاکید 
کرده که این اتفاق باید قبل از شروع 
ممنوعیت رخ دهد و اگر در زمان آن 
باشد، قطعاً هیچ نفعی برای تنظیم بازار 

نخواهد داشت.
• همه چیز به نفع دالل ها

محمدی یک برنج کار است که موافق 

منع واردات برنج نیست چرا که می گوید 
منع واردات تنها جیب دالل ها را پر 
می کند وی معتقد است که با ورود برنج 
خارجی مخالف هستیم اما برنج ایرانی را 
هم از برنج کار با قیمت پایین می خرند 
در حالیکه چندین برابر می فروشند در 
حالیکه کشاورز باید هزینه کود و کارگر 
و غیره را برای کاشت و برداشت برنج 
بدهد و حالت با ممنوعیت واردات برنج 
خارجی، قیمت برنج داخل چند برابر 
می شود و دالل ها سود واقعی را می برند. 
همچنین برنج خارجی افزایش 34.۵ 
درصدی قیمت نسبت به سال قبل دارد، 
هر کیلو از آن در اردیبهشت پارسال به 
طور متوسط حدود ۲4 هزار و 600 تومان 
بوده که در همین ماه امسال به حدود 33 
هزار و ۲00 تومان رسیده و تا بیش از 

38 هزار تومان هم قیمت خورده است.
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سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی اصفهـان از وقـوع ۲ حادثه آتش سـوزی 
در یک انبـار ضایعـات مـواد پالسـتیکی و یک مغـازه خـرازی در بـازار این 
کالنشـهر خبـر داد و گفـت: ایـن حـوادث با حضـور مامـوران آتش نشـانی 
مهار شـد. فرهاد کاوه آهنگـران، افزود: یک حادثـه حریق در انبـار ضایعات 
مواد پالسـتیکی و السـتیک در خیابان بعثت روبـه روی خیابان گلسـتان در 
شـمال کالنشـهر اصفهان گزارش شـد کـه آتش سـوزی گسـترده ای بود.

وی با بیان اینکـه در این انبار ضایعات السـتیک و پالسـتیک به مـواد اولیه 
تبدیل می شـد، اظهار داشـت: بیشتر ایسـتگاه های آتش نشـانی اصفهان در 

عملیات مهار این انبار شـرکت داشـتند و با وجـود مهار آتـش در لحظه های 
اولیه، مامـوران هنـوز در حال پاکسـازی محل هسـتند زیرا خامـوش کردن 

آتش در مواد پالسـتیکی نیـاز به زمان بیشـتری دارد.
به گفته وی، ۲۲ ایسـتگاه آتش نشـانی اصفهـان در عملیات مهـار این آتش 

سـوزی که نیاز به آب زیادی نیاز داشـت، شـرکت داشتند.
کاوه آهنگـران بـا بیـان اینکه گزارشـی از وجـود مصدومـان در ایـن حادثه 
دریافت نشـده اسـت، اضافه کرد: دلیـل وقوع این حادثه در دسـت بررسـی 

اسـت.

وی به حادثـه دیگری نیز اشـاره کـرد و گفـت: این حادثـه مربوط بـه وقوع 
حریق در یک مغـازه خـرازی در بازار کوچـه هارونیـه در مرکز شـهر بود که 

هفت ایسـتگاه آتش نشـانی بـه محل اعزام شـدند.
سـخنگوی سـازمان آتـش نشـانی اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکه ایـن آتش 
سـوزی در لحظه هـای اولیـه مهـار شـد و گسـترش پیـدا نکـرد، افـزود: در 
ایـن بـازار، انبارهـای پوشـاک و پتـوی زیـادی وجـود دارد و اگـر حریـق 
 گسـترش می یافـت آتـش سـوزی سـنگینی بوقـوع می پیوسـت امـا از آن

جلوگیری شد.

۲ حادثه آتش 
سوزی در کالنشهر 
اصفهان مهار شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی 
اصفهان:

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

 عضو کمیسیون قضایی
مجلس شورای اسالمی:

بدخواهان نظام پشت 
این قضیه تندروی ها 

هستند 

غالب فیلم و سریال های عرضه شده در سپهر فرهنگی و هنری کشور، حداقل در دو 
دهه اخیر، ملودرام های اجتماعی عاشقانه و یا کمدی فانتزی های لوده بوده است و 
انگشت شمار به ژانرهای خاص، مفهومی، قصه گویی تاریخی و پرداختن به چهره 
و برهه ای از زمان پرداخته و بها داده شده است که شاید یکی از دالیل استقبال کم 
نسبت چنین پرداخت های هویتی و تاریخی، سازوکار سخت، طوالنی و هزینه بر آن 

بوده و کمتر کسی تن به چنین تولیداتی داده است.
سازمان هنری و رسانه ای اوج در چند سال اخیر سعی کرده این سازوکار و ساختار 
غلط و معیوب را کنار بزند و با شیوه هایی بروز و خالقانه پا در عرصه ساخت و تولید 
آثار نمایشی با مضمون تاریخی و باستانی بگذارد و از سازندگان این آثار حمایت 
کند، به نحوی که زمان و هزینه آن به حداقل ترین مقدار ممکن و از آن سو کیفیت 

تولیدات باالترین درجه را داشته باشند.
از جمله این آثار سریال تلویزیونی مستوران است که با نگاهی به قصه های کهن و 
باستانی ایرانی سعی داشته ارجاعی به هویت و اصالت ادبیات بومی و وطنی بدون 

اقتباس و کپی برداری از مدل های شرقی و غربی داشته باشد.
مستوران یک سریال خوش ساخت و خوش ریتم است که اتکای اصلی آن به قصه 
و قصه گویی است و مبنا را بر داستان های قدمایی موجود در ادبیات کهن ایرانی که 
بر گرفته از روایت های برجسته تاریخی است گذاشته و به شکل ملموسی قصه های 

آن نمونه عینی امروزی دارد و مخاطب براحتی می تواند آن را تطبیق بدهد.
حکایت ها و مثل های فراوانی در ادبیات کهن پارسی هست که تبدیل آن به فرمت 
نمایش امروزی بشدت مغفول مانده و تنها چند نمونه مختصر در دهه شصت و هفتاد 
بوده که نگاهی گذرا به این حکایت ها داشته است، از آن جمله می توان به سلطان 
و شبان، روزی روزگاری و خرده مجموعه هایی برگرفته از »شاهنامه« و »کلیله و 
دمنه« اشاره کرد. اهمیت پرداختن به فرهنگ اصیل وطنی و رجوع به المان های 
تاریخی و تمدنی چه نوع واقعی و حقیقی اش و چه افسانه و خیالی اش در کشورهای 
دارای قدمت، تاریخ و قدرت و حتی تهی از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 
توسط گزاره های مفهومی این رجوع بتوانند مردم خود را نسبت به کشور و حکمرانی 
اصیل و بر آمده از سنت آمیخته با الزامات مدرنیته، متعصب و همراه نگهدارند اما 
در ایران و با وجود داشتن عقبه ای غنی از تمدن، اصالت، قدمت و تاریخ و موهبت 
قصه ها و داستان های فراوان واقعی، افسانه ای و اساطیری، جریان فرهنگی، هنری 
و رسانه ای حاکم در تمام ادوار، تعمداً یا سهواً نخواسته، نتوانسته یا ندانسته که باید 
به این مهم بپردازد و المان های باستانی و قدمایی خود را احیا کرده و زنده نگهدارد 
و تنها به باز نشر کتب، اشاراتی ضعیف در مقاطع تحصیلی و نگاه گذرا و مناسبتی 
بسنده کرده است. مستوران شروع و قدم اولیه در پرداختن به این امر مهم است که 
نسل جدید در »جنگ روایت« اسیر و قربانی نو الگوهای بی هویت نشود و با رجوع 
به عقبه اصیل خود بتواند در میان آثار نمایشی این چنینی از کهن الگوهای تاریخ و 
تمدنی خود پند و اندرز و خط مشی بگیرد. در کنار این اصل، در حوزه نمایشی، سینما و 
تلویزیون دوری از بدیهی سازی، کپی کاری و پرداخت های کلیشه ای به موضوعات 
تکراری و رفتن به سوی ژانر سازی بومی و تاریخی، مهم ترین راه نجات ساختار هنر 

هفتم در ایران و بازگشت اقبال مخاطب به آن است.

در زمانه و موقعیتی که عمده نگاه و تاکید تولید کنندگان 
و سرمایه گذاران آثار نمایشی بر ساخت محتواهای 
کلیشه ای آپارتمانی و شهری و پرداختن به داستان های 
بدیهی روزمره، نخ نما شده و گاه عاری از انسجام و 
کنشگری فرهنگی در مدیوم سینما، تلویزیون و پلتفرم ها 
می باشد، قطعاً جای خالی آثاری با مضامین و مفاهیم 
تمدنی، باستانی، اسطوره ای و افسانه های بومی و وطنی که 
ارجاعات تاریخی دارد، به شدت ملموس و محسوس است.

یادداشت

وقتی موفقیت سریال بیرون از آپارتمان رقم می خورد!

سریال مستوران
درخشش داستان های مستور

دریا وفایی  مدتی است قانون عفاف 
وحجاب با اهدافی چون پیشگیری ازتزلزل 
خانواده ها و فروپاشی ازآن به اجرا درآمده 
است. قانونی که اگرچه به نظر می رسد با 
اشکاالتی همراه است حاال طی روزهای 
گذشته نوع اجرایش درگوشه و کنارکشور، 
باعث بروز بی قانونی و البته بهانه سازی 
های ریز و درشت برای مخالفان جمهوری 

اسالمی ایران شده است.
• اجرای قانون باید محترمانه باشد

سید مرتضی حسینی عضو کمیسیون قضایی 
مجلس شورای اسالمی دراین باره به ما گفت: 
درست است که حجاب قانون کشور ماست 
اما بنده این نحو برخورد را اصاًل صحیح 
نمی دانم. اجرای قانون باید محترمانه باشد آن 

هم درمقوله حساسی به نام عفاف و حجاب.
وی ادامه داد: بعضاً می بینیم یا می شنویم که 
یک مامورمرد نیروی انتظامی با آن خشونت با 
یک خانم برخورد کرده که البته اگر این فیلم ها 
درست باشد، این ها به دور از آرمان های 
انقالب است. دین اسالم اصاًل چنین چیزی 

را قبول ندارد.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی 
بیان داشت: گویا عده ای دارند با اهداف و 
برنامه های خاصی، تندروی هایی انجام 
می دهند تا به نظام جمهوری اسالمی ایران 

ضربه بزنند.
حسینی تصریح کرد: مطمئنًا این نوع 
برخوردها با مساله حجاب سرتاپا اشکال 
است. قطعاً مضراتش بسیار بیشتر از فوایدش 
است. دین پیامبر )ص( دین رحمانیت و رأفت 
است، درکجای دین واقعی اسالم خشونت و 
بی حرمتی در امربه معروف و نهی از منکر 

آمده است؟.
• بدخواهان نظام پشت این قضیه 

تندروی ها هستند 
این عضو کمیسیون قضایی مجلس یازدهم 
خاطرنشان کرد: به نظر می رسد یک جنبش 
نامحسوس ضد نظام با چنین برنامه هایی به 
دنبال تخریب جمهوری اسالمی ایران است. 
ممکن است بعضی از افراد نفوذی که حضرت 
آقا هم می فرمایند، می خواهند با تندروی 
دولت و نظام کشورمان را دراین مسیربیندازند 
که هم از مسائل مهمتر غافل شویم و هم به 

اصل نظام ضربه وارد شود.
وی گفت: به نظرم ممکن است دراین 
ماجراِی تندروی ها، وجود افراد بدخواه نظام 

پشت این قضیه باشد.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه »خواستار رسیدگی به تخلفات 
انجام شده هستیم«، یادآورشد: مجریان 
قانون به ویژه قوه قضائیه نباید به راحتی از 
اتفاقات اخیردر مساله اجرای قانون عفاف 
و حجاب عبور کنند. اگر قانون شکنی جرم 
است و تنبیه دارد باید برای همه موارد باشد 
حتی آن افرادی که به بهانه اجرای قانون، 

قوانین را لگدمال می کنند.

اقتصاد برنج بین قوانین شفته شد!
ماجرای واردات برنج خارجی و صادرات برنج ایرانی ؛

 آخرین وضعیت کاسیانو
برای حضور در پرسپولیس

 کامسوبا اولین خرید خارجی
تیم فوتبال سپاهان



  پریسـا جمدی  دوسـت دارید بدانید کـه ارتفاع برج 
تایپـه و برج خلیفه چقدر اسـت؟ هـر زمان نـام بلندترین 
برج هـای جهـان بـه میـان می آیـد اولیـن چیـزی کـه 
بـه ذهـن همـه می رسـد برج الخلیفـه اسـت، بعـد از آن 
بلندتریـن برج های جهـان در چیـن قـرار دارنـد. در این 
مقاله قصـد داریم 10 مـورد از بلندتریـن برج های جهان 

در سـال 2022 را معرفـی کنیم.
10 - تایپه 101 – 1671 فوت )509 متر(

برج تایپـه 101 یـک سـاختمان 101 طبقه اسـت که در 
تایپه، جمهوری چین )تایـوان( قرار دارد. در سـال 2004، 
برج تایپـه بـه عنـوان بلندترین سـاختمان در جهـان به 
جای بـرج ویلیـس )بـا نـام قبلی بـرج سـیرز( شـناخته 
شـد. اما در سـال 2010 برج خلیفـه در دبی از بـرج تایپه 
پیشـی گرفت. برج تایپـه 101 جـزو دهمین سـاختمان 
بلند جهان در سـال 2022 شـناخته شـده اسـت. هزینه 
سـاخت این برج 1.895 میلیارد دالر برآورد شـده اسـت. 
مـکان: تایوان، چیـن، تعداد طبقـات: 101، ارتفـاع: 509 

متـر )1671 فوت(.
9 - چاینا زون 1731 فوت )527 متر(

برج سـیتیک یک آسـمان خراش فـوق العاده اسـت که 
در منطقه تجـاری مرکـزی پکن واقع شـده اسـت. این 
برج بـه چاینـا زون معـروف اسـت، و دارای 109 طبقه و 
528 متـر ارتفـاع می باشـد. در 18 آگوسـت 2016، برج 
سـیتیک به بلندترین سـاختمان پکـن تبدیل شـد. این 
برج در سـال 2022 نهمین بـرج بلند جهان نامیده شـد. 
تعداد طبقـات: 109 )+8 زیـر زمیـن )، ارتفـاع: 527 متر 

)1731 فـوت).
8 - مرکز مالی تیانجیـن CTF- 1739 فوت 

)530 متر(
مرکـز مالی تیانجیـن CTF یک آسـمان خـراش خیلی 
بلند اسـت کـه در تیانجیـن چین قـرار دارد. سـاخت این 
برج در سـال 2013 آغاز و در سـال 2019 به پایان رسید. 
ایـن بـرج بعـد از بـرج Goldin Finance 117 دومیـن 
سـاختمان بلنـد در تیانجین، هشـتمین سـاختمان بلند 

جهـان در سـال 2022 و بلندتریـن سـاختمان جهـان با 
کمتر از 100 طبقه می باشـد. مکان: چین، تعداد طبقات: 

97، ارتفـاع: 530 متـر )1739 فوت(.
7 - مرکز مالی گوانگجو CTF- 1739 فوت )530 متر(

مرکز مالـی گوانگجـو یک آسـمان خـراش 530 متری 
)1739 فـوت( در گوانگجـو، گوانگدونـگ اسـت کـه 
سـاخت آن در اکتبـر 2016 تمام شـد. این برج سـومین 
برج بلند در چیـن، بلندترین بـرج در گوانگجو و هفتمین 
برج بلنـد جهـان در سـال 2022 شـناخته شـده اسـت. 
مکان: چین، تعداد طبقات: 111 )+5 زیـر زمین )، ارتفاع: 

530 متـر )1739 فـوت).
6 - مرکز تجارت جهانی یک

مرکـز تجـارت جهانی یـک، کـه بـا نام هـای WTC یا 

برج آزادی نیز شـناخته می شـود، در منهتن جنوبی، شهر 
نیویورک قرار دارد. این ساختمان 1776 فوت )541 متر( 
ارتفـاع داشـته و به عنـوان بلندتریـن سـاختمان آمریکا 
شـناخته می شـود و یکـی از 10 سـاختمان بلنـد جهان 
در سـال 2022 نیز هسـت. این سـاختمان بیشـتر اداری 
اسـت و از باالی سـاختمان چشـم انداز شـهر را می توان 
کامل مشـاهده کرد. مکان: ایاالت متحده آمریکا، تعداد 
طبقات: 94 )+5 طبقـه زیر همکف(، ارتفـاع: 541.3 متر 

)1776 فـوت).
5 - برج لوته - 1819 فوت )554 متر(

بـرج لوتـه )Lotte World Tower( یـک آسـمان 
خـراش دارای 123 طبقـه با ارتفـاع 555.7 متـر )1823 
فوت( اسـت که در سـئول، کـره جنوبـی قـرار دارد. این 

سـاختمان در 3 آوریـل 2017 بـرای عمـوم باز شـد و در 
حال حاضر بلندترین سـاختمان در کره جنوبـی و یکی از 
10 ساختمان بلند جهان در سـال 2022 می باشد. مکان: 
کره جنوبی، تعـداد طبقـات: 123 طبقه بـاالی زمین، 6 

طبقه زیـر زمیـن، ارتفـاع: 554.5 متـر )1819 فوت).
4 - مرکـز تجـارت جهانـی پینـگان، 1965 

فـوت )599 متـر(
مرکز تجارت جهانی پینگان، یک آسـمان خـراش 115 
طبقه ای اسـت که 599 متـر )1965 فوت( ارتفاع داشـته 
و در شـنژن، گوانگدونـگ، چیـن واقع شـده اسـت. این 
سـاختمان به سـفارش بیمه پیمگ ان و توسـط شرکت 
معمـاری آمریکایی طراحی شـده اسـت. مـکان: چین، 
تعـداد طبقـات: 115 طبقه به اضافـه 5 طبقه زیـر زمین، 

ارتفـاع: 599 متـر )1965 فوت(.
3 - ابراج البیت 1972 فیت )601 متر(

ابرج البیـت یک مجموعـه ای دولتی اسـت کـه از هفت 
آسـمان خـراش تشـکیل شـده و در مکـه، عربسـتان 
سـعودی قرار دارد. برج سـاعت مکه، بزرگ ترین صفحه 
ساعت جهان و یکی از 10 سـاختمان برتر جهان در سال 
2022 و بلندترین سازه مستقل اسـت. برج ساعت دارای 
مـوزه برج سـاعت می باشـد که چهـار طبقه بـاالی برج 
به آن اختصـاص داده شـده اسـت. ابـرج البیـت یکی از 
بلندترین سـاختمان های جهان در سـال 2022 شناخته 
شـده اسـت. هزینه سـاخت آن 15 میلیـارد دالر بـرآورد 
شـده. مکان: عربسـتان سـعودی، تعـداد طبقـات: 120 

)برج سـاعت )، ارتفـاع: 601 متـر )1972 فوت).
2 - برج شانگهای – 2073 فوت )632 متر(

برج شـانگهای دارای 128 طبقـه اسـت و در لوجیازوی، 
پودونگ، شـانگهای واقع شده اسـت. ارتفاع آن 632 متر 
)2073 فـوت( می باشـد. تا سـال 2017، این بـرج دارای 
دومین باالبر بلند دنیا با حداکثر سـرعت 74 کیلومتر )46 
مایل( در ثانیه با سـرعت 20.5 بـود. مکان: چیـن، تعداد 
طبقات: 128 طبقـه در باالی زمین و 3 طبقـه زیر زمین، 

ارتفاع: 632 متـر )2073 فوت).
1 - برج خلیفه – 2717 فوت )828 متر(

برج خلیفه آسـمان خـراش بسـیار بلندی اسـت کـه در 
دبی قرار دارد و به نام خلیفـه بن زاید آل نهیـان از امارات 
متحده عربی نامگذاری شـده اسـت. برج خلیفـه با 828 
متـر )2717 فـوت( ارتفـاع بلندترین برج جهان در سـال 
2022 شـناخته شـده اسـت. این برج قبل از افتتـاح، برج 
دبـی نـام داشـت، و دارای 162 طبقه می باشـد. سـاخت 
برج در سـال 2004 آغاز شـد. مکان: دبی، تعداد طبقات: 
154 + 9 تعمیر و نگهداری، ارتفاع بـرج خلیفه: 828 متر 

)2717 فـوت(.
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فرزاد کوهیان سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با تمدید قرارداد خود، یک فصل دیگر اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

هدایت آسمان خراش های ذوب آهن را بر عهده گرفت.
کوهیان که فصل گذشته با ذوب آهن به نایب قهرمانی لیگ برتر 1400 رسید، امروز 
با حضور در باشگاه ذوب آهن و تمدید قرارداد خود، دوباره سکان دار تیم بسکتبال 
ذوب آهن برای هدایت فصل آینده این تیم را در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های 

ایران شد.
تیم بسکتبال ذوب آهن فصل گذشته با هدایت کوهیان و با تالش بازیکنان خود، بدون 

استفاده از بازیکن خارجی نایب قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران شد.
در این میان حواشی پیرامون انصراف این باشگاه از حضور در لیگ برتر بسکتبال مطرح 

بود که با تکذیب مدیرعامل باشگاه و تمدید قرارداد سرمربی عماًل رد شد.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن تمدید کرد؛

کوهیاندوبارهدرجمعذوبیها

ملی پـوش شمشـیربازی ایـران 
شـرایط جسـمی و فنـی خـود را 
بهتـر از قبـل دانسـت و گفـت: 
بـا یـک ضربـه از شمشـیرباز 

المپیکـی شکسـت خـوردم.
در  طـادی  رضایـی  محمـد 
گفت وگـو بـا ایسـنا، شـرایط 
تیـم شمشـیربازی »اِپـه« را رو 
بـه پیشـرفت دانسـت و اظهـار 
کـرد: بـا تمریناتـی کـه داشـتم 
نشـان دادم رونـد روبـه رشـدی 
دارم. امیـدوارم در مسـابقات 
کشـورهای اسـالمی قونیـه این 
رونـد ادامـه داشـته و نتیجـه 

خوبـی بگیـرم.
وی افزود: برابـر حریف المپیکی 
بـه تسـاوی رسـیدم و ایـن امـر 
نشـان از پیشـرفت سـطح بازی 

مـن و تیم ملـی اپـه دارد.
ایـن بازیکـن 21 سـاله تیـم 
ملی اپـه بـا اشـاره به مسـابقات 
قهرمانـی جهـان شمشـیربازی 
رده بزرگسـاالن در مصر توضیح 
داد: از جـدول گروهـی صعـود 
کردیـم، امـا پـس از یک بـرد در 
مرحلـه حذفـی، با اختـالف یک 
امتیـاز بـه حریـف قـدر آلمانـی 

باختـم.
داد:  ادامـه  طـادی  رضایـی 
اشـمیت شمشـیربازی از آلمـان 
بـود کـه سـابقه مـدال آوری و 
بـازی در المپیک را داشـته و جز 
20 بازیکـن برتـر جهـان اسـت. 
خوب بـازی کردم، امـا در نهایت 
بـا یـک ضربـه مغلوب شـدم که 
البتـه در جهـان ورزش امـری 

طبیعـی اسـت.
وی دربـاره نتیجه نسـبتًا ضعیف 
اپـه تیمـی، تصریـح کـرد: در 
بخش تیمی مقابـل چک مغلوب 
شـدیم، امـا مطمئنـًا نسـبت بـه 
قبـل بهتـر ظاهـر شـدیم. یکی 
از بازیکنـان جمهـوری چک که 
بـر آن شکسـت خوردیـم،  برا
سـهمیه المپیک توکیو را داشـت 
و بـه عنـوان یـار تعویضـی بـه 

میـدان آمـد.
ملی پوش شمشـیربازی میزبانی 
مسـابقات  در  را  مصری هـا 
قهرمانی جهان متوسـط ارزیابی 
کـرد و گفـت: مصـر در برخی از 
مسـائل زیرسـاختی مانند سـالن 
مسـابقه و حمـل و نقـل ضعیف 
عمل کرد و نتوانسـت مسـابقات 
بـه ایـن مهمـی را خیلـی خوب 

برگـزار کنـد.
وی در خصوص مسـابقات مهم 
آینـده تیـم ملـی شمشـیربازی، 
رقابت هـای  کـرد:  اعـالم 
کشـورهای اسـالمی مهم ترین 
مسـابقه پیـش رو اسـت کـه از 
19 مردادمـاه بـه ترکیـه اعـزام 

. یم می شـو
رضایی طادی خاطرنشـان کرد: 
اردوهای تیم اِپـه در این چند روز 
آغـاز خواهد شـد. شـرایط تیم و 
کادر فنـی خوب اسـت و بـا تمام 
تـوان بـرای حضـور شایسـته در 
این مسـابقات تـالش می کنیم.

محمـد  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
رضایـی در دور نخسـت جـدول 
مقدماتـی رقابت هـای قهرمانی 
بـا  مصـر  کشـور  در  جهـان 
نتیجـه 15 بـر 10 از سـد حریف 
هندی اش گذشـت، امـا در ادامه 
دور دوم 14 بـر 15 نتیجـه را بـه 
اشـمیت آلمانـی واگـذار کـرد.

خبر روز
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رقابت های کشورهای 
اسالمی مهم ترین 

مسابقه پیش رو است

ملی پوش شمشیربازی:

بلندترین فهرست سال 2022 معرفی شد؛

ســرهادرمیــانابرهـا

 امین رضایی  هر قدرهم اهل تغییر )بهتر است بنویسیم دستکاری( 
آمار باشیم و هر میزان فشاری بیاوریم تا چیزی را به جمعی بقبوالنیم باز 
هم اقتصاد شوخی بردار نیست! این اتفاق که دو شبکه دیگر میهمان آنتن 
نیستند در روزهای منتشر می شود که صدا و سیما با انتشار برخی آمارها از 
میزان محبوبیت و مقبولیت برنامه هایش می گوید و برای پلتفرم ها هم 
دورخیز کرده تا این همه محتوای حرفه ای و ناب و کاربردی را بیش از 

پیش حقنه کند!
پـس از تعطیلـی دو شـبکه تلویزیونی »شـما« و »ایـران کاال« بـه دلیل 
کم مخاطـب بـودن، زمزمه هایـی مبنی بـر ادغام شـبکه های »تماشـا« 

و »آی فیلـم« و همچنیـن »کـودک« و »امیـد« هم شـنیده می شـود.
صداوسـیما با پخش آگهـی تلویزیونی درباره دو شـبکه تلویزیونی شـما 
و ایـران کاال خبر حـذف و خداحافظی این دو شـبکه از آنتـن را به صورت 

رسـمی اعالم کرد.
پخش رسـمی شـبکه شـما در 8 مرداد 1390 با اتکا به تولیدات برنامه ای 
سـیمای مراکز اسـتان ها آغاز شـد. این شـبکه بـا روی کار آمـدن محمد 
سـرافراز رئیس وقت صدا وسـیما با شـعار کوچک سـازی صدا وسیما در 
27 اسـفند 1394 در شـبکه آموزش ادغام شـد. پس از تغییرات مدیریتی 
صدا و سـیما و بـه دنبـال حمایـت مالـی دولـت وقـت در زمان ریاسـت 
عبدالعلـی علی عسـگری در صدا و سـیما مجـدداً در 29 شـهریور 1395 

این شـبکه دوباره بـه آنتن بازگشـت.
شـبکه ایران کاال نیـز در سـال های 1390 تـا 1394 تحت عنوان شـبکه 
بازار آغاز بـه فعالیت کـرد و در روزهای پایانی اسـفند 1394 بسـته شـد. 
در 12 اسـفند ماه سـال 1396 افتتاح رسـمی شـبکه ایران کاال را شـاهد 

بودیم.

آمار پاییـن مخاطـب در دو شـبکه تلویزیونـی شـما و ایـران کاال، پیمان 
جبلی، رئیس سـازمان صداوسـیما را وادار کرد که حکـم خداحافظی این 

دو شـبکه را صـادر کند.
براسـاس تیزری کـه از شـبکه های مختلـف تلویزیونی پخش می شـود، 
برنامه هـای این دو شـبکه از پنجـم مردادمـاه به شـبکه های پرمخاطب 

سـیما منتقل خواهند شـد.
در این تیـزر آمده شـده اسـت: به اطـالع مخاطبـان ارجمند رسـانه ملی 

می رسـاند به منظور بیشـتر دیده شـدن برنامه های شـاخص شبکه های 
ایـران کاال و شـما و بـرای ارائـه وسـیع تر زیبایی هـای گسـتره پهنـاور 
کشـورمان و معرفـی بیـش از پیـش ظرفیت هـای اقتصـادی اجتماعی 
گردشـگری آن ها و نیـز بازنمایی گسـترده تر تولیدات ملـی، فعالیت های 
اقتصادی و مالی کشـور، ایـن برنامه ها از پنجـم مرداد ماه به شـبکه های 
پربیننده سـیما منتقل می شـوند تا با هم افزایی و اسـتفاده بهینـه از منابع 

رسـانه ملی شـاهد تقویـت و ارتقای ایـن برنامه ها باشـیم.

در ایـن اطالعیـه تأکیـد شـده اسـت: بـا اتمـام فعالیت های شـبکه های 
ایران کاال و شـما از پنجـم مردادماه رسـانه ملـی در بازآرایی شـبکه ها بر 
اسـاس نظر مخاطبان و نیز صرفه جویـی در امکانات خـود گام دیگری را 

به سـوی تحـول بر مـی دارد.
شـنیده ها ایرنا حاکی اسـت بـه زودی شـاهد ادغام شـبکه های تماشـا و 
آی فیلـم نیـز خواهیم بـود. با توجـه به ایـن کـه مأموریت هر دو شـبکه 
پخش سـریال های تکراری اسـت، این ادغـام محتمل به نظر می رسـد.

در سـال 1393 ادغـام شـبکه های تماشـا و نمایش اتفـاق افتاد کـه البته 
دوامی نداشـت و پـس از مدتی منتفی شـد.

حبیب اله مازندرانی، اولین مدیر شـبکه تماشـا، مشـکالت مالـی را یکی 
از علل ادغام این شـبکه ها دانسـت و افـزود: از آن جایی که در سـال های 
اخیر، صدا و سـیما با مشـکالت شـدید مالی رو به رو بود، و اداره دو شبکه 
متحمل هزینـه باالیی اسـت و از سـوی دیگـر هزینه های بـاالی تولید 
سیما، سـازمان را به سمتی کشـید که در راستای بهینه سـازی هزینه ها، 

این دو شـبکه ادغام شـوند.
مدیر اولیه شـبکه تماشـا، این ادغام را مفید دانسـت و جلوگیری از پخش 
مجدد سـریال های تکراری و بـاال رفتن محتوای شـبکه هـارا از مزایای 

آن اعـالم کرد.
از طرف دیگـر با توجـه به ایـن که مدیریـت و سرپرسـتی شـبکه امید و 
کـودک را یک نفـر یعنـی محمد صـادق باطنـی بـر عهـده دارد، ممکن 
اسـت برنامه هـای کـودک و نوجـوان هـم در یک شـبکه ادغام شـوند.

به نظـر می رسـد صداوسـیما سیاسـت مشـخصی دربـاره ماموریت ها و 
مخاطبان هـر شـبکه نـدارد و با رفـت و آمـد مدیـران جدیـد موجودیت 

شـبکه های تـازه تأسـیس دسـتخوش تغییـر می شـود.

مدیر امـور باغبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اصفهـان گفت: 
توسـعه صنعـت گیاهـان دارویـی ایـن اسـتان نیازمنـد رفـع 
موانـع صادراتـی و صـدور تولیـدات به مقاصـد مختلف اسـت. 
احمدرضا رییـس زاده، افـزود: یکـی از اصلی تریـن دغدغه های 
تولیدکننـدگان، ُکندی و سـختی صادرات اسـت کـه امیدواریم 

اقدامـات شایسـته ای در ایـن خصـوص انجـام گیرد.
وی بـا اشـاره بـه اشـتغالزایی، درآمدزایـی و ارزآوری صـادرات 
اظهـار داشـت: تکمیـل زنجیـره تولید بعنـوان نیـاز دیگـر این 
صنعت، باید بتوانـد محصول نهایی فـراوری شـده را راهی بازار 

کند و خـام فروشـی غیرسـودمند متوقف شـود.
وی بـا بیان اینکـه کشـورهای خارجـی بسـیاری، محصـوالت 
خـام را می خرنـد و پـس از تبدیـل بـه فـراورده نهایـی بـا چند 

برابر قیمت بـه بازار عرضـه می کننـد، اظهار داشـت: در صورت 
حمایـت از صنایـع داخلـی می تـوان زنجیـره تولیـد را بهبـود 
بخشـید تا در نهایت صـادرات محصـول نهایـی افزایـش یابد.

رییـس زاده بـا بیـان اینکـه صنعـت گیاهـان دارویـی غیـر از 
مصـرف خوراکـی در داروسـازی نیـز اسـتفاده می شـود، افزود: 
از ایـن ظرفیت نیـز بایـد بخوبـی بهره گیری شـود زیـرا در کنار 
اشـتغالزایی، درآمدزایـی و ارزآوری را هـم افزایـش خواهـد داد.
وی خاطرنشـان کرد: صنعت کشـت گیاهان دارویی قادر اسـت 
به بهترین شـکل ممکـن شـعار امسـال را ُمحقق کند زیـرا این 
صنعت، بسـتری مناسـب برای حوزه دانش بنیان و تولید اسـت.
مدیر امـور باغبانی سـازمان جهـاد کشـاورزی اصفهـان اضافه 
کـرد: پیـش بینـی می شـود امسـال حـدود 70 هـزار ُتـن انواع 

گیاهان دارویی در اسـتان کشـت و برداشـت شـود که نسبت به 
سـال قبل رشـد داشـته است.

رییـس زاده افـزود: 16 گونـه گیـاه دارویـی ماننـد بابونه، سـیاه 
دانـه، اُسـطوخودوس زعفـران، گلرنـگ، و زیـره سـیاه در ایـن 

اسـتان تولیـد می شـود.
بـه گـزارش ایرنـا، اسـتان اصفهـان دارای 564 هـزار هکتـار 
اراضـی کشـاورزی اسـت کـه بدلیل کمبـود منابـع آبـی حدود 
200 هـزار هکتار از ایـن اراضی زیر کشـت محصـوالت زراعی 

و باغـی اسـت.
مجموع اراضـی باغی اسـتان اصفهـان حـدود 80 هـزار هکتار 
اسـت و مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای آن در شـرایط عادی 

حـدود 800 هزار ُتـن برآورد می شـود.

»شما« و »ایران کاال« به زودی و »تماشا«، »آی فیلم«، »کودک« و »امید« در آینده حذف خواهند شد؛
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