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گفت و گو با رئیس اتحادیه سنگبری های اصفهان درباره دغدغه های این روزهای صنعت سنگ؛

بازار صنعت سنگ، سفت و سخت کساد

New Product 
Development – 
Process and 7 

Stages
5

برگزاری سلسله نشست های نقد و بررسی کتاب های مرتبط با حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( با عنوان »میثاق«:

هدف اصلی کتاب دینی تعلیم و تربیت است

 سعید واعظ  حمله ســپاهان به 
بازار نقــل و انتقــاالت، ادامه دارد و 
آن ها با مانوئل فرناندز، بازیساز جدید 
تیم شان قرارداد بستند. فرناندز باید در 
سپاهان جای سروش رفیعی را پر کند 
که این فصل به پرسپولیس پیوست. 
فرناندز، شاید مهمترین خارجی باشد 
که تا امروز به لیگ برتر آمده اســت. 
بازیکنی که پیراهن تیم ملی پرتغال را 
پوشیده، در جام جهانی برای آن ها به 
میدان رفته و سابقه حضور در اللیگا و 
لیگ برتر انگلیس را دارد. نقطه ضعف 

او اما، می تواند سن باالیش باشد.

• اعمال قــدرت در تیم های 
الکچری

بزرگ ترین تیم هایــی که فرناندز در 
آن ها به میدان رفته، بــه قبل از 25 
سالگی او مربوط می شــوند. فرناندز 
فوتبالــش را از بنفیکا شــروع کرد و 
وقتی فقط 18 سال داشت، به ترکیب 
اصلی این تیم رســید. او بــا بنفیکا 
قهرمان لیگ و جام حذفی شد. مدتی 
قرضی، با پیراهن اورتون در لیگ برتر 
انگلیس بازی کرد و سپس با انتقالی 
18 میلیونی به والنسیا پیوست. فرناندز 
فصــل 09/2008، بازیکن فیکس 

والنســیا بود و تا قبــل ازمصدومیت 
هفته های پایانی، در 27 بازی از 29 
بازی اللیگا برای تیمــش به میدان 
رفت. او با والنســیا، قهرمان کوپا دل 
ری شد. هر چند در مراحل پایانی جام 

برای این تیم بازی نکرد.
• افول در شرق

انتقال از غرب به شــرق اروپا، بازی 
کردن در ســطح نســبتًا پایین تری 
برای فرناندز محسوب می شد. او اما 
توانست در ترکیه و روسیه، عملکرد 
درخشــان داشته باشــد. بشیکتاش 
ســال 2011، فرناندز را از اسپانیا به 
ترکیه برد. فرناندز دو فصل اولی که 
از ابتدای لیگ به میدان رفت، تعداد 
پاس گل هایش دو رقمی بودند. فصل 
13/2012 او با 7 گل و 12 پاس گل 
به عنوان یک هافبک، آماری رؤیایی 
ثبت کرد. او ســپس به روسیه رفت 
و همراه لوکوموتیــو، به همه عناوین 
ممکن رســید. فصــل 18/2017، 
فرناندز با لوکوموتیو مســکو قهرمان 
لیگ و روسیه شــد و خودش، جایزه 

بهترین بازیکن فصل را به دست 
آورد. همین هم باعث شد در سن 32 
سالگی، به تیم ملی دعوت شود و با 

پرتغال به جام جهانی برود.
• سال های رکود

سال های بین 2018 تا 2022، برای 
فرناندز خوب پیــش نرفتند. او یک 
سال بعد جام جهانی، از لوکوموتیو جدا 
شد و به کراسنودار رفت. در این تیم، 
به موفقیت چندانی نرسید و به ترکیه 
برگشــت تا پیراهن قیصریه اسپور را 
بپوشــد. اوضاع او در ترکیه، بدتر شد 
تا جایی که هفته ها در لیســت تیم 
هم قرار نگرفت. حتی رفتن به یونان 
نتوانســت او را احیا کند و در ترکیب 
ثابت آپولون اسمیرنی جایی نداشت. 
با سقوط آپولون اســمیرنی، فرناندز 
بازیکن آزاد شــد و به پیشنهاد ژوزه 
مورایــس برای حضور در ســپاهان 
جواب مثبت داد. قراردادی که شاید، 
بتواند ســال های بد او را بــه پایان 
برســاند و پایانی زیبا، بــرای دوران 

فوتبال فرناندز رقم بزند.

شکل گیری یک ایده و تبدیل شدن به محصول یا خدمتی برای مشتریان، فرآیند را 
پشت سر می گذارد که به آن فرآیند تجاری سازی می گویند. تجاری سازی در مفهوم 
عام یکی از رسالت های شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و اداره تجاری سازی و 
انتقال فناوری شهرک اســت که مجید محمدی، رئیس این اداره اظهار کرد: فرآیند 
تجاری سازی تنها به فروش محصول خالصه نمی شود بلکه چند مرحله دارد که در این 
مراحل پس از بررسی نیاز و خالءهای جامعه، ایده پردازی و پردازش صورت می گیرد 

و سپس به مرحله فروش محصول می رسد.
وی ادامه داد: در مرحله ورود محصوالت به بازار که به صورت پایلوت، نیمه صنعتی، 
یا تجاری و انبوه انجام می شود، اداره تجاری ســازی و انتقال فناوری شهرک ورود 

جدی تری دارد و در حوزه تأمین مالی، وام و جذب سرمایه گذار تمرکز می کند.
رئیس اداره تجاری سازی و انتقال فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره 
به اینکه روش های تأمین مالی متفاوتی وجود دارد، تصریح کرد: ممکن است سرمایه 
و فروش و یا سرمایه و تجربه در کنار هم قرار گیرند و موجب خلق پول شوند اما بسته 

به فعالیت شرکت ها روش سرمایه گذاری متفاوت است.
محمدی مشاوره در قراردادهای مالی و ارزیابی سطح آمادگی فناوری و ارزش گذاری 
فناوری را از جمله فعالیت های این اداره در زمینه تجاری سازی برشمرد و گفت: مباحث 

مالکیت، ثبت ایده و تأمین مالی آن برای نمونه سازی از مراحل تجاری سازی است.

بیا این ور بازار؛ کوالک سپاهان در نقل وانتقاالت ادامه دارد

مانوئل فرناندز، بازیساز سپاهانی ها

 رئیس اداره تجاری سازی و انتقال فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد:

حمایت از ورود موفق محصوالت دانش بنیان به بازار

2

شـهر بـه عنـوان پیچیده تریـن مصنـوع بشـر نیاز  
منـد مدیریتی بـا دارا بودن طیفـی از ادراکـی از این 
پیچیدگیهـا اسـت و بـه همیـن دلیـل الزم اسـت 
کـه مدیریت شـهری بایـد حافـظ شـهرها و منافع 
مـردم آن باشـد. »ِمری پیفولـت« مدیریـت را هنر 
انجـام امـور بوسـیله دیگـران توصیـف کـرده و بر 
نقش دیگـران و قبـول هدف از سـوی آنـان تاکید 

کـرده اسـت.
شـهر به عنـوان یک منبـع توسـعه مطرح اسـت و 

جایـگاه مدیریـت شـهری در روند توسـعه شـهر و 
بهبود سـکونتگاههای شـهری نقش تعیین کننده 
دارد. نحـوه مدیریـت بـر جریـان مطلـوب زندگی 
شـهری می توانـد در بهبـود سـکونتگاه و پایداری 
توسـعه شـهری نقشـی مهم ایفا زیرا عامل تنظیم 
کننـده برنامه هـای شـهری از کارایـی مدیریـت 

شـهری نشـات می گیـرد.
مشکالت اصلی شـهرهای امروزه عمده مشکالت 
اصلـی شـهرهای امروزترافیک، گسـتردگی پهنه 

شـهری و افزایـش جمعیـت اسـت کـه وظیفـه 
مدیریت شـهری اسـت تا بین نهادهـای عمومی، 
خصوصـی و مدنـی رقابـت و تـوازن ایجـاد کند تا 
زمینه پیدایش شـهر یکپارچه و پویا را فراهم سـازد.

»هربرت ای سیمسـون« مدیریت را تصمیمگیری 
دانسـته و این و ظیفه را بهترین و اصلی ترین نقش 

مدیر قلمداد کرده اسـت.

کارشناس ارشد جامعه شناسی شهر

یوسف شریف زاده
سرمقالـــه
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آنچه در مدیریت شهری مهم و اثرگذار است؛

مدیریت شهری نوین و نقش آن در توسعه شهر
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:

بودجه دولتی، برای مرمت آثار تاریخی 
اصفهان کافی نیست

مدیر عامل شرکت فناور رادین محرک پارس خبر داد:

 تولید دستگاه های آسیاب کن
با بهره گیری از علم متالوژی

راه های رسیدن به موفقیت و خوشبختی؛

 زمان شناسی
و مدیریت زمان

٣
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رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

زمینه آزادی 212 زندانی از زندان های 
استان اصفهان فراهم شد

چهره روز

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:

محموله 700 میلیونی لوازم جانبی 
تلفن همراه کشف شد
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فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف 2 هزار و 660 
قطعه لوازم جانبی تلفن همراه خارجی قاچاق به ارزش 7 

میلیارد ریال خبر داد.

صفهان
منبع: اخبار ا

 آگهى مناقصه (نوبت دوم)

 آگهى مناقصه (نوبت دوم)

  شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره 1401/100/216 مورخ 1401/3/24 شــوراى محترم شهر 
و ردیف 402 پروژه آســفالت معابر در بودجه مصوب ســال 1401 شــهردارى تیران (برنامــه و طرح پروژه 
هاى عمرانى) نســبت به برگزارى مناقصــه عمومى عملیات اجرایى پروژه آســفالت معابرشــهر تیران (حمل و 
پخش و اجرا) با اعتبار اولیــه ده میلیارد ریال مطابق با شــرایط مندرج در آگهى شــماره 20010954620000014 
ســامانه تدارکات دولت الکترونیک (ســامانه ســتاد) و برابر برآورها و اســناد پیوســت و از طریــق برگزارى 
مناقصه عمومى به پیمانکاران و واجدین شــرایط اقــدام نماید. تمامــى مراحل برگزارى فراخــوان از دریافت 
و تحویل اســناد تا بازگشــایى پاکت ها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ســتاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
موعد زمانى:

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/5/9 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/4/29   
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/5/20 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/5/19   

شهردارى تیران در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 1401/100/215 مورخ 1401/3/25 شوراى محترم شهر و ردیف 
402 پروژه آســفالت معابر در بودجه مصوب سال 1401 شــهردارى تیران (برنامه و طرح پروژه هاى عمرانى) نسبت 
به برگزارى مناقصه عمومى عملیات اجرایى پروژه آسفالت معابرشــهر تیران با اعتبار اولیه 8 میلیارد ریال (حدود 
115 تن قیر یارانه اى سهم شهردارى است و دانه بندى شــن و پخت و پز آسفالت با پیمانکار) مطابق با شرایط مندرج 
در آگهى شــماره 20010954620000013 سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ســامانه ستاد) وطبق اسناد پیوست و 
از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران و واجدین شــرایط اقدام نماید. تمامى مراحل برگزارى فراخوان از 
دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایى پاکت ها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
موعد زمانى:

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/5/8 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/4/28   
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/5/19 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/5/18   

حسن حجتى-  شهردار تیران

حسن حجتى-  شهردار تیران

شناسه: 1353376

شناسه: 1353377

چاپ دوم

چاپ  دوم

 اصالحیه مناقصه عمومى  شماره 01/3384 
مورخ 1401/4/20 شهردارى نوش آباد

بدینوسیله تاریخ هاى مندرج در آگهى منتشره در روزنامه اخبار اصفهان مورخ 1401/4/21 و روزنامه زاینده رود 
مورخ 1401/4/25 با موضوع عملیات پخت و حمل آســفالت مورد نیاز جهت استفاده در معابر سطح شهر به شرح 

ذیل اصالح مى گردد.
مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1401/5/8 و مهلت تحویل اسناد و پیشــنهاد قیمت ها تا تاریخ 1401/5/20 اصالح 

مى گردد و ضمنا بازگشایى پاکات در مورخ 1401/5/22 مى باشد.
تلفن: 03154822021

شناسه: 1356811
احمد شاه باالیى - شهردار

قابل توجه شــهروندان گرامى آیا مــى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناســایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شــناخته شوید؟

021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

hedieh@naslefarda.net
تلگرام: 09339872658

تلفن روابط عمومى: 03132274500 - 03132274505 

در هر مناســــبتى پیشـــرو باشیـد
طرح هدیه نســل فردا این امکان را به شما مى دهد 
تولدها، ســالگردها و همه خاطرات خوشى را که با 

عزیزان تان دارید پیش آنها به یاد بیاورید. 
با عضویت در این طرح امکان ارسال رایگان هدیه به 
هر نقطه از استان و چاپ آگهى تبریک در روزنامه با 

شرایط ویژه را خواهید داشت.

با ا�ن ��ح �ی �وا�ید ��ه ��ان �ن را 
� ��ه �نا��� � غاف���ر ��ید.



در شـــهر
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معـاون امـداد و نجـات جمعیـت 
هالل احمـر اصفهان گفـت: تمامی 
شـعب این جمعیت بـرای رویارویی 
بـا سـیالب احتمالـی در روزهـای 
آینده در اسـتان به حالـت آماده باش 

قـرار گرفته انـد.
داریـوش کریمـی افـزود: بـا توجـه 
بـه پیـش بینـی هواشناسـی مبنـی 
بـر احتمـال رگبـار و بـاران شـدید 
آینـده،  روزهـای  در  لحظـه ای 
مکاتبـات الزم بـا شهرسـتان های 
اسـتان انجـام شـد تـا بـا تشـکیل 
جلسـات مدیریـت بحـران بتوانیـم 
تـوان رویارویـی خـود را بـا خطرات 

احتمالـی افزایـش دهیـم.
وی ادامـه داد: هماننـد آنچـه در 
جنـوب کشـور ُرخ داد، احتمـال دارد 
اواخر هفته تا اواسـط هفتـه آینده در 
بخش هایی از اسـتان اصفهان مانند 
جنـوب، غـرب و بخشـی از شـرق 
شـاهد بارش هـای لحظه ای شـدید 
و رگبار باشـیم و بـا توجه به شـرایط 
آب و هوایـی فعلـی، امـکان جـاری 
شدن روان آب و سـیالب وجود دارد.

معـاون امـداد و نجـات جمعیـت 
هـالل احمر اصفهـان با بیـان اینکه 
تجهیزات و مـواد خوراکـی مصرفی 
و دیگـر وسـایل مـورد نیـاز به اندازه 
کافـی در مراکز ایـن نهاد در اسـتان 
وجـود دارد تصریـح کرد: بـر همین 
اسـاس امدادرسـانی در کمتریـن 
زمـان ممکـن و بصـورت فراگیـر 

انجـام خواهـد شـد.
کریمـی بـا اشـاره بـه اینکـه پیـش 
بینی هـای الزم بـرای پیشـگیری از 
هرگونـه آسـیب و تلفـات ضـروری 
اسـت، اضافـه کـرد: نـکات الزم به 
فرمانداری ها و دهیاری های اسـتان 
ارائه شـده اسـت تا ایـن مجموعه ها 
هـم در شـرایط آماده تـری قـرار 

بگیرنـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در روزهای 
آینده توقـف در مسـیر رودخانه های 
خشـک، آبراه ها )َمسـیل( و حاشـیه 
رودخانه هـای فصلـی ممکن اسـت 
خطرنـاک باشـد، اظهارداشـت: این 
امکان وجـود دارد کـه در منطقه ای، 
هـوا صـاف و آفتابـی باشـد امـا در 
باالدسـت آن بـه دلیـل بارندگـی 
شـدید لحظه هـای، سـیالب پدیـد 
آمـده و پـس از طـی مسـیر، نواحی 
کنـد  تخریـب  را  دسـت  پاییـن 
بنابرایـن حضـور در چنیـن مناطقی 

ممنـوع اسـت.
معـاون امـداد و نجـات جمعیـت 
دربـاره  اصفهـان  احمـر  هـالل 
امدادرسـانی بـه مناطـق حادثـه 
دیـده جنـوب از سـوی ایـن اسـتان 
گفت: درخواسـتی در ایـن خصوص 
نداشـتیم و اسـتان فـارس عملیـات 

امدادرسـانی را انجـام داد.
بـه گـزارش ایرنـا، بطـور کلـی ۴۳ 
در  انسان سـاز  و  طبیعـی  بـالی 
جهـان شـناخته شـده کـه ۳۵ مورد 
آن در ایـران رخ می دهـد و بر همین 
اسـاس کشـورمان جـزو ۱۰ کشـور 
بالخیـز جهـان بـه شـمار مـی رود.

اسـتان اصفهان اکنون سـه هـزار و 
۸۷۵ نجاتگـر و امدادگـر، ۲۳ هـزار 
عضـو جـوان و ۱۵ هـزار داوطلـب 

ثبـت شـده در سـامانه دارد.

آماده باش هالل احمر 
اصفهان برای رویارویی 

با سیالب احتمالی

معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر اصفهان خبر داد:

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان گفت: نتیجه گیری در طرح های استعدادیابی ورزشی 
ُمستلزم برنامه ریزی ُمدون و همکاری بیشتر بخش خصوصی 

و هیات های ورزشی است.
علیرضا امینازاده، اظهار داشت: برنامه ریزی باید بگونه ای باشد 
که پس از شناخت چهره های ُمستعد و قابل سرمایه گذاری، 
برای آینده بلندمدت آنان نیز برنامه اجرایی داشته باشیم تا 

ورزشکار پس از بُرهه ای رها نشود.
وی با بیان اینکه پرورش بازیکنان حرفه ای نیازمند تدوین یک 
فرایند و اجرا تا آخر است، تصریح کرد: آموزش ُمدون، استفاده از 
مربیان کارآزموده، تأمین تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز از 
ضروریات استعدادیابی تا معرفی ورزشکار حرفه ای به باالترین 

سطوح تیم ها به شمار می رود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان خاطرنشان کرد: استعدادیابی و پرورش استعدادهای 
برتر، تنها با فعالیت بخش دولتی مقدور نیست و بخش 

خصوصی بویژه باشگاه ها نیز باید در آن سهیم شوند.
امینازاده اضافه کرد: هرچه حضور و حفظ ورزشکاران در 
باشگاه های حرفه ای بیشتر شود نفرات بهتری تربیت خواهند 
شد که پشتوانه ای مناسب برای تیم های ملی محسوب 

می شوند.
وی ادامه داد: از طرفی هیات ها بعنوان بازوی اصلی ورزش، 
باید در جهت استعدادیابی بر مبنای هر رشته بصورت جداگانه 
برنامه های تخصصی میان و بلندمدت داشته باشند و بی شک 

هر هیات و فدراسیونی که در این زمینه موفق تر عمل کند شاهد 
تشکیل تیم های خوب ملی و حضور اثربخش در رویدادهای 

بین المللی بویژه مسابقات آسیایی و المپیک خواهیم بود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان با اشاره به طرح ملی المپیاد استعدادهای برتر ورزشی 
در سال ۹۷ گفت: اصفهان در ۲ دوره آن بخوبی درخشید و شمار 
مدال ها و ورزشکاران جدید شناخته شده این خطه افزایش 
یافت که نشان می دهد طرح های مشابه می تواند تأثیر مناسبی 

در ورزش استان داشته باشد.
استان اصفهان ۲۸ شهرستان و افزون بر پنج میلیون و ۳۰۰ نفر 
جمعیت دارد. حدود ۳۷۵ هزار ورزشکار سازمان یافته و یک 

هزار و ۷۰۰ باشگاه در این استان فعالیت می کنند.

معاون ورزش و جوانان اصفهان عنوان کرد:

نتیجه گیری طرح های استعدادیابی ورزشی در گرو برنامه ریزی ُمدون

 6 منطقـه  آزادسـازی  و  امـالک  مسـئول 
شـهرداری اصفهان گفـت: ۱۱ پـالک در محله 
احمدیه بـا هزینه ۲۴ میلیـارد تومان آزادسـازی 

شـد.
مجتبـی فروزنـده بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: 
روند تملـک و آزادسـازی تعـدادی از محله های 
منطقـه 6 شـهرداری اصفهـان در سـال ۸۳ در 
دسـتور کار مدیریـت ایـن منطقـه قـرار گرفـت 
کـه در ایـن میـان محلـه احمدیـه بـه دلیـل 
برخورداری از بافت قدیمی، فرسـوده و ناکارآمد 
کـه منجـر بـه بـروز ناهنجاری هـای اجتماعی 
در آن نیـز شـده بـود، در فهرسـت ایـن محله ها 

قـرار گرفـت.
او افـزود: در دوره جدیـد مدیریت شـهری، عزم 
جـدی بـرای آزادسـازی محلـه احمدیه شـکل 
گرفـت و خوشـبختانه منجـر بـه ایـن شـد کـه 
در سـال ۱۴۰۱ توانسـتیم بیـش از ۱۱ پـالک با 
مسـاحت ۱۰۱۳ مترمربـع عرصه و حـدود ۷۰۰ 
مترمربـع اعیانـی را آزادسـازی کنیم کـه در نوع 

خـود آمـاری قابـل توجه اسـت.
او با ابـراز امیـدواری از اینکه مابقـی پالک های 
ایـن محله کـه شـامل ۲۷ پالک اسـت تا سـال 
۱۴۰۲ آزادسـازی شـوند، تأکیـد کـرد: مدیریت 
شـهری بـه دنبـال آن اسـت تـا در ایـن محلـه 

فضای مناسـبی را برای فعالیت هـای فرهنگی، 
اجتماعـی، رفاهـی و تفریحی فراهـم کند.

• آزادسازی خیابان شـهید خلیلی دوم 
با اعتبار 17 میلیـارد تومان

مسئول امالک و آزادسـازی منطقه 6 شهرداری 
اصفهـان با اشـاره بـه آزادسـازی محـور خیابان 
شـهید خلیلی دوم بـه عنوان پـروژه مهـم دیگر 
در این منطقه توضیـح داد: این محلـه نیز دارای 
بافت فرسـوده، قدیمی و ناکارآمد شـهری است 
و لذا آزادسـازی محور خیابان شـهید خلیلی دوم 

در دسـتور کار قرارگرفته است.
او بابیـان اینکـه بـرای ایـن پـروژه ۱۷ میلیـارد 

تومان اعتبـار تخصیص داده شـده اسـت، افزود: 
با تعریض این خیابان نوعی بازسـازی، بهسـازی 
و نوسـازی بافـت فرسـوده هـم اتفـاق می افتد.

• آزادسـازی پارکینگ لسان االرض در 
دست اقدام

فروزنـده دیگر آزادسـازی مهـم در منطقـه 6 را 
شـامل پارکینـگ لسـان االرض در مجـاورت 
گلسـتان شـهدا دانسـت و گفـت: این پـروژه در 
راسـتای خدمت رسـانی بـه زائران تخـت فوالد 
و گلسـتان شـهدا اسـت و پـس از آزادسـازی در 
اختیـار معاونـت عمـران شـهری جهـت احداث 

پارکینـگ طبقاتـی قـرار می گیـرد.

شهرداری  هفت  منطقه  سرپرست 
اصفهان گفت: پروژه مرمت و ساماندهی 
منظور شاخص سازی  به  خانه جوان 
عناصر معماری و شهرسازی با صرف 
اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در حال 

انجام است.
محسن گلی با اعالم این خبر گفت: 
این پروژه با مساحت ۳۱۰۰ متر مربع و 
اعتباری به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در حال 

انجام است و تاکنون 6۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است.

او با اشاره به نوع معماری، ساخت منحصر 
به فرد و قدمت خانه جوان، تأکید کرد: با 
مرمت و ساماندهی این مرکز می توانیم 
هویت تاریخی منطقه را زنده نگه داشته 
و حلقه پیوند با گذشتگان و فرهنگ غنی 

آنها را بازگو کنیم.
به گفته سرپرست منطقه هفت شهرداری 

اصفهان، احیای حمام دوران صفوی، 
بخشی از ضلع شمالی خانه جوان که از 
دوران قاجار به یادگار مانده و ساختمان 
کوشک مرکزی یادگار دوران پهلوی 
از جمله اقداماتی است که در قالب 
پروژه های مرمت و احیا در منطقه ۷ 

انجام می شود.
او خاطرنشان کرد: سبک سازی بام، 
چشمه ها،  و  طاق  استحکام بخشی 

خواناسازی پالن و حذف الحاق ها، اجرای 
دوخت و دوزها و درز ترک ها بر پایه 
جرزهای طاق چشمه ها، اجرای پاکسازی 
سطح و دوده زدایی، مرمت، بازسازی و 
کف سازی حمام تاریخی و الیه برداری 
رنگی درب های چوبی ضلع شمالی و 
شرقی آن و احیا و بازسازی حمام تاریخی 
صفوی از دیگر اقداماتی است که در قالب 

پروژه مرمتی انجام خواهد شد.

مسئول امالک و آزادسازی منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:

آزادسازی 11 پالک در محله احمدیه با هزینه 24 میلیارد تومان

زینب زمانی نیـا، مدیر مجموعـه فیالال در نشسـت خبری این جشـنواره 
که ظهر امـروز سـوم مردادمـاه در تـاالر نواندیشـان مرکز رشـد واقع در 
دانشـگاه اصفهـان برگـزار شـد گفت: ایـن مجموعـه از یک سـال پیش 
در حوزه کـودک فعالیـت می کنـد و تولید داسـتان،  طراحی اپلیکیشـن و 
آمـوزش نویسـندگان در زمینـه کـودک و نوجـوان ازجملـه فعالیت های 

مجموعـه فیالال اسـت.
او افـزود: در یـک سـال اخیـر بـه ایـن موضـوع رسـیدیم کـه در تولیـد 
داسـتان، مسـائل مهم و چالش های اساسـی والد و کودک موردبررسـی 
قـرار نمی گیـرد. از سـوی دیگـر فرآینـد چـاپ کتـاب، سـخت و زمان بر 
اسـت به همین دلیل اپلیکیشـنی برای داسـتان کـودکان طراحی شـد و 
بر این اسـاس نویسـندگان از سراسـر کشـور داسـتان های خود را ارسال 
می کننـد و پـس از کارشناسـی و داوری در ایـن اپلیکیشـن اسـتفاده 
می شـود کـه داسـتان ها متناسـب بـا نیازهـای کـودک و چالش هـای 

روز خواهـد بـود.
مدیـر مجموعـه فیـالال یـادآور شـد: بـرای آمـوزش نویسـندگان و 
توانمندسـازی آن هـا نیـز جشـنواره ملـی طراحـی شـد کـه طـی آن 
نویسـندگان و عالقه مندان از سراسـر کشـور پس از ثبت نام و شرکت در 
نشست های علمی آموزشـی،  از دوم تا چهارم شـهریورماه در کارگاه های 
عملـی داستان نویسـی بـا حضـور اسـاتید ادبیـات کـودک و منتورهـای 

متخصـص شـرکت کـرده و آثـار خـود را تولیـد و ارسـال می کننـد.
زمانـی نیـا تصریـح کـرد: در حـوزه کسـب وکارهای فنـی اسـتارتاپ 
ویکندها نقش تسـهیلگری داشـتند امـا در حوزه علـوم انسـانی و به ویژه 

ادبیـات جـای چنیـن رویـدادی خالـی بود.
در این نشسـت همچنین محبوبه همتیـان،  عضو هیئت علمی دانشـکده 
ادبیـات دانشـگاه اصفهـان نیز بـا بیان اینکـه دغدغـه ادبیات کـودک از 
حدود ۱۰ سـال پیش در گـروه ادبیات فارسـی دانشـگاه اصفهـان ایجاد 
شـد، گفـت: پایان نامه هایـی در مقطـع کارشناسی ارشـد و دکتـرا در این 
حـوزه کار شـده اسـت امـا برخـالف برخـی از دانشـگاه ها واحد درسـی 

ادبیـات کـودک در مواد درسـی رشـته ادبیات فارسـی وجـود ندارد.
او ادامـه داد: دانش آموختگان رشـته های فنی با مراکز پژوهشـی و سـایر 
نخبگان مرتبـط می شـوند و مسـابقه هایی چنـدروزه با عنوان کارسـوق 
را بـرای تولید یـک محصول و یـا ارائه راه حل بـرای یک مشـکل برگزار 
می کننـد کـه جـای چنیـن برنامـه ای در حـوزه ادبیـات و علوم انسـانی 
اصفهـان خالی بـود. بنابراین بـا همکاری گروه ادبیات فارسـی دانشـگاه 
اصفهان و مجموعـه فیالال و بـا توجه به فقـر محتوایی در حـوزه ادبیات 
کودک و ضـرورت کار در این زمینه فعالیت مشـترکی در ایـن حوزه آغاز 

شـد و امیدواریم کـه ادامه پیـدا کند.
همتیان بـا بیان اینکه جشـنواره ملـی داستان نویسـی کـودک و نوجوان 
دو هـدف را دنبـال می کنـد،  خاظرنشـان کـرد: هـدف اول تربیـت 
نویسـندگان از طریق برگزاری کارگاه هایی در حاشـیه جشـنواره و هدف 
دوم جلب توجه به ضـرورت نـگاه علمی به حـوزه ادبیات کودک، کشـف 

اسـتعدادها و تشـویق نویسـندگان و عالقه منـدان ایـن حوزه اسـت.
عالقه منـدان برای شـرکت در جشـنواره ملـی داستان نویسـی کودک و 
نوجـوان می توانند تـا ۲۸ مردادماه بـا مراجعه به سـایت filala.ir نسـبت 

به ثبت نـام خـود اقـدام کنند.

نخستین جشنواره ملی داستان نویسـی کودکان و 
نوجوان با محور گردشـگری ادبـی، دوم تا چهارم 
شـهریورماه در دانشـگاه اصفهان برگزار می شود.

برگزاری جشنواره ملی 
 داستان نویسی کودک

و نوجوان

 مدیر مجموعه فیالال در نشست خبری
تاالر نواندیشان مطرح کرد:

گزارش

سلسـله  کریمیـان   سـمیه   
نشست های نقد و بررسـی کتاب های 
مرتبط بـا حضـرت امیرالمؤمنین علی 
)ع( با عنوان »میثاق« بـه همت ادارات 
کل کتابخانه هـای عمومی اسـتان ها 
در هشـت منطقـه کشـور در حـال 

برگـزاری اسـت.
آییـن نقـد و بررسـی 6 عنـوان کتـاب 
»آسـنا و راز کنیسـه«، »بچـه ای کـه 
نمی خواسـت آدم باشـد«، »در اسارت 
نفـرت«، »سـفری کـه پـر ماجـرا 
شـد«، »کوهی کـه خنـده رو بـود« و 
»والفـور؛ دسیسـه گری از هـالس« 
از نشـر مهرسـتان، به میزبانی اسـتان 
اصفهـان و بـا مشـارکت اسـتان های 
یـزد، کهگیلویـه و بویراحمـد و چهـار 
محال بختیـاری بـا حضور مدیر نشـر 
مهرسـتان، نویسـندگان و منتقـدان 

برگـزار شـد.
بـه مناسـبت دهـه مبـارک امامت و 
والیـت آیین نقـد و بررسـی 6 عنوان 
کتاب »آسنا و راز کنیسـه«، »بچه ای 
کـه نمی خواسـت آدم باشـد«، »در 
اسارت نفرت«، »سـفری که پر ماجرا 
شـد«، »کوهی که خنـده رو بـود« و 
»والفـور؛ دسیسـه گری از هـالس« 
از نشـر مهرسـتان، به میزبانی شـهر 
اصفهـان و بـا همـکاری ادارات کل 
کتابخانه هـای عمومـی اسـتان های 
بویراحمـد،  و  کهگیلویـه  یـزد، 
چهارمحـال و بختیـاری و اصفهـان 
روز سـه شـنبه ۲۸ تیرمـاه، سـاعت 
۱6: ۳۰ در سالن اجتماعات هنرستان 
هنرهـای زیبـا بـا حضـور مدیر نشـر 
مهرسـتان، نویسـندگان، منتقـدان و 
سـایر عالقه مندان برگزار و از پلتفورم 

اسـکای روم پخـش گردیـد.
 در ابتـدای ایـن نشسـت سـید احمـد 
حسـینی، مدیر نشـر مهرسـتان گفت: 
بـر طبـق آمارهـای رسـمی و غیـر 
رسـمی ۸۰ درصد کتاب هـای کودک 
و نوجوان ترجمه اسـت. اّمـا باید به این 
نکته اشاره کردکه در کشـور عزیزمان 

نویسـندگان،  ناشـران،  از  جمعـی 
تصویرگـران و.. توانایـی آن را دارند که 
آثار فاخـری در این حـوزه پدیـد آورند.

وی در ادامـه افـزود: چـاپ کتـاب 
»سـفری کـه پرماجراشـد« فتـح 
البابی بـرای نشـر مهرسـتان در حوزه 
ادبیـات دینـی کـودک و نوجـوان بود 
و بـه واسـطه خالقیـت نویسـنده آن، 
مورد اسـتقبال بسـیار قرار گرفـت و به 
مـا نشـان داد کـه می توانیـم آثـار نو و 
خالقانـه ای تولیـد کنیـم و نتیجـه آن 
چاپ شـش عنـوان کتـاب بـا موضوع 
غدیـر، ویـژه کـودک و نوجـوان بـود.

حسـینی در پایـان خاطـر نشـان کرد: 
کتاب هـای مرتبـط بـا امـام علـی )ع( 
و واقعـه غدیـر نشـر مهرسـتان بارهـا 
تجدید چاپ شـده و در جشـنواره های 
ادبـی مختلـف مـورد تجلیـل قـرار 
گرفتـه اسـت و جامعه مـا بـرای تولید 
آثـار خالقانـه در حـوزه دینی بـه ویژه 
ادبیات دینی کـودک و نوجوان بسـیار 

تشـنه است.
در ادامه این نشسـت فرهنگـی- ادبی 
سید علی کاشـفی خوانسـاری، منتقد 
ضمن بیـان توضیحاتی دربـاره ادبیات 
دینی کودک و نوجوان، شرط موفقیت 
ایـن حـوزه از ادبیـات را توجـه به سـه 
شـاخص ادبیت متن، دیـن و مخاطب 

کـودک و نوجوان بیـان کرد.
 سپس جلسـه نقد و بررسـی مجموعه 
کتاب هـای غدیـر نشـر مهرسـتان با 
حضـور سـید احمـد حسـینی، مجری 
و کارشـناس؛ سـجاد خالقـی، منتقد از 
اسـتان چهارمحال و بختیـاری؛ فرزانه 
فرازمنـد، منتقـد از اسـتان یزد و سـید 
علـی کاشـفی خوانسـاری، منتقـد از 
اسـتان تهران، حجـت السـالم آذری، 
منتقد؛ از استان کهگیلویه و بویراحمد، 
عطیه السـادات صالحیـان، نویسـنده 
کتـاب »در اسـارت نفـرت«؛ سـمانه 
خاکبازان، نویسـنده کتاب »آسـنا و راز 
کنسـیه«؛ بنفشـه رسـولیان، نویسنده 
کتاب »سـفری که پرماجرا شد«؛ زهرا 

موسوی، نویسـنده کتاب »بچهای که 
نمی خواسـت آدم باشـد«، ثنـا ثقفـی، 
نویسـنده کتـاب »کوهی کـه خنده رو 
بـود« و »والفـور؛ دسیسـهگری از 
هالس«، اثر زنده یاد سـعید تشـکری 

برگزار شـد.
و  مجـری  حسـینی،  احمـد  سـید 
کارشـناس در ابتـدا دربـاره چرایـی 
پرداختن نویسـندگان بـه ادبیات دینی 
کـودک و نوجـوان، با توجه به سـختی 
و محدودیت هایی این حوزه سـواالتی 

را مطـرح کـرد.
سمانه خاکبازان، نویسنده کتاب »آسنا 
و راز کنیسـه« گفت: با توجـه به اینکه 
می دانسـتیم نوشـتن بـرای کـودک و 
نوجوان بسـیار سـخت اسـتف اما این 
گروه بسیار مستعد دانسـتن و آموختن 

اسـت.
عطیه السـادات صالحیـان، نویسـنده 
کتـاب »در اسـارت نفرت« گفـت: آثار 
بسـیار محـدودی بـرای نوجوانـان بـا 
موضـوع غدیـر بـه چـاپ رسـیده و با 
وجود دانسـتن سـختی های این مسیر 
پرفراز و نشـیب وارد این عرصه شـده و 

تمامی دشـواری ها را به جان خریدیم.
از اسـتان  سـجاد خالقـی، منتقـد 
چهارمحـال و بختیـاری گفـت: در 
دنیایـی کـه کـودکان و نوجوانـان در 
دنیـای بازی هـای سـه بعـدی و چنـد 
بعدی، هالیـوود، هری پاتـر و ...زندگی 
می کنند، توقع آنـان باالتر رفته اسـت 
و اگر مـا مثل گذشـته به ادبیـات دینی 
کودک و نوجـوان بپردازیم، مخاطب از 

ان اسـتقبال نمی کنـد.
در ادامه فرزانه فرازمند، منتقد از اسـتان 
یزدایـن نکتـه را بیـان کرد کـه، هدف 
کتـب دینـی تعلیـم و تربیـت اسـت و 
اولیـن مشـخصه در ایـن حـوزه بایـد 
لذت بخشـی و ایجاد روحیه نشـاط در 

کـودک و نوجوان باشـد.
سپس بنفشه رسولیان، نویسنده کتاب 
»سـفری کـه پرماجرا شـد« گفـت: با 
توجه به اینکه معلم هسـتم با نیازهای 
کـودکان و نوجوانـان در حـوزه دیـن 
آشـنا بـوده و می دیـدم در کتاب هـای 
هدیه هـای آسـمانی، جذابیتـی وجود 

نـدارد.
ثنـا ثقفـی، نویسـنده جـوان کتـاب 

»کوهی کـه خنـده رو بـود«، اثـر خود 
را کـه ویـژه کـودکان و نوجوانـان بود، 

معرفـی کـرد.
علـی کاشـفی خوانسـاری، منتقـد از 
اسـتان تهران، سـه ضلع ادبیـت متن، 
نسـبت با دین و مخاطـب را محورنقد 
و بررسـی کتب ادبیات دینـی کودک و 

نوجوان قـرار داد.
زهـرا موسـوی، نویسـنده کتـاب 
»بچهای که نمی خواسـت آدم باشـد« 
گفـت: عـدم شـخصیت پـردازی در 
ادبیـات دینی کـودک و نوجـوان دیده 
می شـود و ما باید آثـاری را تولید کنیم 

کـه مخاطـب را جـذب کنـد.
در پایان حجت السـالم آذری، منتقد؛ 
از اسـتان کهگیلویه و بویراحمد درباره 
اهمیت تصویرگری و نقش تصویرگر 
در روایـت داسـتان مطالبـی را بیـان 

. د کر
وی گفـت: در داسـتان های دینـی 
کمتر از تخیل استفاده شـده و به ویژه 
در کتـاب »»کوهی که خنـده رو بود« 
تخیل به شـکل بسـیار زیبایی به کار 

گرفته شـده اسـت.

هدف اصلی کتاب دینی تعلیم و تربیت است
برگزاری سلسله نشست های نقد و بررسی کتاب های مرتبط با حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( با عنوان »میثاق«:
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 اخبـار اصفهـان  رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان گفـت: بـا موافقت 
اعضای کمیسـیون عفـو اسـتان زمینـه آزادی ۲۱۲ زندانـی از زندان های اسـتان 

اصفهـان فراهم شـد.
حجت االسـالم اسـداله جعفری رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان بـا بیان 
اینکه همزمان با سـالروز میالد حضرت امام موسـی کاظـم )ع( و در یکـی دیگر از 
چهارشـنبه های امام رضایی زمینـه آزادی ۲۱۲ زندانی فراهم شـد، اظهار داشـت: 
پیامبر بـا اشـاره به نـزول آیـات سـوره عنکبـوت بـه اصحـاب فرمودنـد، خداوند 
قصـد غربالگـری و امتحـان امـت مـن را دارد و بعضی هـا از این امتحان سـربلند 

بیـرون نمی آینـد و برخی هم شـاید مـردود و مشـروط شـوند و در دوره آخـر زمان 
سـخت ترین دوره ایـن آزمایش هـا از جملـه در مـورد امـوال بـرای دفـاع از دیـن 

خواهـد بود.
وی بـا اشـاره بـه خدمـات و تالش هـای خیـران در اسـتان اصفهـان گفـت: بـا 
حرکت هـای بـزرگ خیـران در زندان هـای اسـتان در زمان هـا و مناسـبت های 
مختلف سـال زمینه آزادی تعداد زیادی از محکومان غیرعمدی فراهم شـده است.

جعفری بیان کـرد: امسـال خیـران در زمینـه آزادی زندانیـان جرائـم غیرعمد در 
سـتاد دیه اسـتان بـا کمـک 6۰ میلیـارد تومانـی خـود زمینـه آزادی ۳۴۰ زندانی 

را مهیـا کردنـد و بعـد از ماه مبـارک رمضـان نیز بـا برپایـی چهارشـنبه های امام 
رضایـی زمینـه آزادی و کمک بـه خانواده هـا را در خیریه امـام موسـی کاظم )ع( 

دنبـال می کنند.
رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان بـا تقدیر از مشـارکت جدید خیـران جوان 
در خیریـه و زندان ها گفـت: در برگزاری چهارشـنبه امام رضایـی کمک های قابل 
توجهـی در زمینـه آزادی، درمـان، آمـوزش، تهیه جهیزیـه، رهـن و اجـاره، اعزام 
خانواده هـای زندانیان به مشـهد مقـدس و همچنین تأمین وسـایل گرمایشـی و 

سرمایشـی بـه زندان ها صـورت گرفته اسـت.

زمینه آزادی 
212 زندانی از 
زندان های استان 
اصفهان فراهم شد

 رئیس کل دادگستری
استان اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

سرپرست منطقه هفت شهرداری 
اصفهان خبر داد:

 مرمت و ساماندهی
خانه جوان با ۳۰ میلیارد 
ریال اعتبار
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شهرستان

Isfahan News

درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  مدیـر 
شهرسـتان اردسـتان گفـت: میزان 
مراجعه کننـدگان بیمـاران سـرپایی 
مراکـز  بـه  کرونـا  وضعیـت  بـا 
منتخـب شهرسـتان اردسـتان بیش 

از ۱۰ برابـر شـده اسـت.
گفت وگـو  در  ذبیحـی  حسـن 
میـزان  کـرد:  اظهـار  ایسـنا،  بـا 
مراجعه کننـدگان بیمـاران سـرپایی 
مراکـز  بـه  کرونـا  وضعیـت  بـا 
منتخـب شهرسـتان اردسـتان بیش 
از ۱۰ برابـر شـده اسـت و اکنـون 
۵ بیمار بسـتری در بیمارسـتان این 

هسـتند. مراقبـت  تحـت  شـهر 
شهرسـتان  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
هفتـه ای  یـک  حـدود  اردسـتان 
اسـت که درگیـر پیک هفتـم کرونا 
از  همچنـان  افـزود:  اسـت،  شـده 
مردم درخواسـت داریـم از ُدز یادآور 
واکسـن غافل نشـوند. افـرادی که 
ُدز سـوم را نزدنـد چهـار مـاه پـس 
از تزریـق ُدز دوم مراجعـه کننـد و 
افـرادی کـه مبتال به کرونا هسـتند 
تمـام  و  ابتـال  از  پـس  مـاه  یـک 
افـراد ۱۸ سـال بـه بـاال که شـش 
مـاه از ُدز سـوم آنها گذشـته اسـت 
می تواننـد بـرای دریافـت واکسـن 

کرونـا مراجعـه کننـد.
درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  مدیـر 
اردسـتان، تصریح کرد: بـا برآوردی 
صـورت  گذشـته  ماه هـای  از  کـه 
هجمه هـای  علیرغـم  گرفتـه 
واکسـن گریـزی کـه در فضاهـای 
ارزش  می شـود،  انجـام  مختلـف 
بـر  واکسیناسـیون  تأثیرگـذاری  و 
بـا  نیسـت.  پوشـیده  کـس  هیـچ 
مراکـز  در  مـا  همـکاران  تـالش 
منتخب شهرسـتان اردستان از نظر 
پوشـش نوبـت سـوم در رتبـه دوم 
بعـد از نطنز قـرار داریـم. همچنین 
شهرسـتان  سـوم  نوبـت  پوشـش 
بیـش از ۵۶ درصد و پوشـش نوبت 
چهـارم شهرسـتان حـدود ۴ درصد 

اسـت.
نتیجـه  کـرد:  اضافـه  ذبیحـی 
واکسیناسـیون  از  مـردم  اسـتقبال 
در ماه هـای گذشـته بـه خـود آنهـا 
و سـالمت جامعه برگشـت و باعث 
شـد تـا مـدت طوالنـی خبـری از 
حـال  در  نباشـد.  کرونایـی  فوتـی 
می کنیـم  توصیـه  اکیـداً  حاضـر 
مـردم بـه تبلیغـات اشـتباهی کـه 
واکسـن  عـوارض  خصـوص  در 

نکننـد. توجـه  می شـود، 
پروتکل هـای  رعایـت   •
 ۳۰ از  کمتـر  بـه  بهداشـتی 

رسـید درصـد 
کـه قصـد  بـه همـه کسـانی  وی 
را  مختلـف  مجالـس  برپایـی 
رعایـت  کـرد:  توصیـه  دارنـد، 
و  مناسـب  تهویـه  فاصله گـذاری، 
از  کننـد  رعایـت  را  ماسـک  زدن 
ورود افـراد بیمـار جلوگیـری کننـد 
و همـواره توجـه داشـته باشـند که 

اسـت. کمیـن  در  کرونـا 
درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  مدیـر 
شهرسـتان اردسـتان با بیـان اینکه 
بـا بررسـی های انجـام شـده میزان 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در 
از ۳۰ درصـد  بـه کمتـر  اردسـتان 
رسـیده و کمتـر کسـی از ماسـک 
ایـن  داد:  ادامـه  اسـتفاده می کنـد، 
در  اکنـون  کـه  اجتماعـی  رفتـار 
سـطح جامعه شـاهد هسـتیم برای 
ادامه مسـیر بسـیار خطرناک است. 
هفتـم  پیـک  در  اکنـون  اردسـتان 
کرونـا قـرار دارد و هـر بی توجهـی 
می توانـد وضعیـت ایـن شهرسـتان 

را بحرانـی کنـد.
تزریـق  وضعیـت  دربـاره  ذبیحـی 
واکسـن در شهرسـتان، گفت: سـبد 
موجـود واکسـن در این شهرسـتان 
بـه جـز واکسـن آسـترازنکا کامـل 
می تواننـد  شـهروندان  و  اسـت 
هـر نـوع واکسـنی کـه درخواسـت 
کننـد.  تزریـق  را  باشـند  داشـته 
اکنـون روزانـه حـدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
نفـر بـرای دریافت واکسـن مراجعه 

. می کننـد

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان:

مراجعه بیماران سرپایی 
کرونا در اردستان ۱۰ برابر 

شده است

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری اصفهان گفت: بودجه دولت پاسـخگوی 
مرمـت آثـار تاریخـی ایـن اسـتان نبـوده و زمینـه 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در مرمـت و رونق 

صنعـت گردشـگری بایـد فراهـم شـود.
علیرضـا ایـزدی در بازدیـد از آثـار تاریخی و نشسـت 
تیـران و کـرون،  بـا فرمانـدار و مدیریـت شـهری 
افـزود: فرصت هـای سـرمایه گـذاری مورد بررسـی و 

در راسـتای توسـعه صنعـت گردشـگری و حفـظ آثار 
تاریخـی مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.

وی اتـالف وقـت در حمایـت از بخـش خصوصـی 
را مـورد انتقـاد قـرار داد و اذعـان داشـت: عـدم بهره 
گیـری از افراد سـرمایه گذار در پیشـرفت کار و رونق 
اقتصـادی مؤثـر بـوده و پـروژه مرمـت قلعه قمیشـلو 
هم نیازمنـد همیـن همکاری مشـترک بخـش دولتی 

و خصوصی اسـت.
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری اصفهـان ادامه داد: طرح سـرمایه گذاری 
قمیشـلو و دیگر نقاط گردشـگری تیران و کرون باید 
بررسـی و بـر اسـاس مـاده ۲۷ بـه بخـش خصـوص 

واگـذار و از اتـالف وقـت جلوگیـری بشـود.
محیطـی  زیسـت  موضوعـات  کـرد:  اضافـه  وی 
بایـد  قمیشـلو  شـده  حفاظـت  منطقـه  بـا  مرتبـط 
توسـط کارشناسـان اعالم نظـر شـود و بـا رعایـت 

شـود. اجـرا  دسـتورالعمل ها 
ایزدی خاطرنشـان کرد: موقعیت گردشـگری قمیشلو 
از نقـاط خـاص بـوده و گردشـگری هدفمنـد در آن 
رقم مـی خـورد و نـگاه میـراث فرهنگـی بـه آن یک 
نقطـه مـورد توجه و جـذب توریسـت بـرای بازدید و 

اقامت اسـت.
• صنعت گردشـگری فرصتی برای توسعه 

اقتصادی تیـران و کرون
فرمانـدار تیـران و کرون بـه موقعیـت جغرافیایی این 
شهرسـتان اشـاره و بیان کرد: طرح های گردشـگری 
ایـن شهرسـتان فرصت هـای خـوب اشـتغال زایی و 
اقتصـادی فراهـم می کنـد کـه این موضوع مسـتلزم 
همـکاری ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری، راه و شهرسـازی و حفاظـت از محیط 

زیسـت اصفهان اسـت

 علـی محمـدی کیـا ادامـه داد: طرح قمیشـلو، پارک 
وجیـن، سـد خمیـران و روسـتاهای گردشـگری جـز 
مهمتریـن پروژه های سـرمایه گـذاری در این عرصه 
محسـوب می شـود که بخـش خصوصـی طرح های 
آمـاده داشـته ولـی در بوروکراسـی اداری باقـی مانده 

است.
وی تـردد بـاالی در ایـن جاده هـا را فرصتـی بـرای 
سـرمایه گـذاری در عرصـه گردشـگری و رونـق این 

صنعـت بیان کـرد.
میـراث  بـا  شـهری  مدیریـت  تعامـل   •
گردشـگری و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 

رئیـس شـورای شـهر تیـران بـا بیـان اینکـه بـرای 
رونـق گردشـگری تعامـل و همـکاری دوره جدیـد 
مدیریـت شـهری با میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری وجود دارد، گفت: در توسـعه شـهری به 

ایـن مقولـه بـه صـورت ویـژه توجه می شـود.
علیرضـا دادخـواه ادامه داد: تشـکل های محلی و آحاد 
شـهروندان خواهـان اجـرای طرح هـای گردشـگری، 
حفـظ میـراث فرهنگی و بهـره گیـری از قابلیت های 

این حوزه هسـتند.
بـه گفتـه وی، قلعـه قمیشـلو عالوه بـر اینکـه برای 
اسـت،  اهمیـت  ایرانـی و خارجـی حائـز  توریسـت 
شـهروندان ایـن خطـه هـم تقاضـای بازدیـد از ایـن 

نقطـه بکـر گردشـگری را دارنـد.
• توجـه بـه بافـت فرسـوده و قدیمـی در 

شـهری پروژه هـای  اجـرای 
شـهردار تیـران بـا بیان اینکـه نقاط گردشـگری بکر 
و آثـار تاریخـی ایـن دیـار از ارزش و جایـگاه مهمـی 
در جـذب توریسـت برخـوردار بوده، خاطرنشـان کرد: 
خانه هـای قدیمـی و آثـار تاریخـی در برخـی نقـاط 
دچار تخریب شـده اند کـه همـکاری اداره کل میراث 

فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری بـا مالکان و 
تسـهیل قوانیـن و ارائـه تسـهیالت بانکی بـه مرمت 

و بازسـازی آن کمـک می کنـد.
حسـن حجتـی بـا بیـان اینکـه شـهرداری در احیـا و 
مرمـت آثار تاریخی همـکاری می کنـد، تصریح کرد: 
حمـام قدیمـی این شـهر در دوره هـای قبلی مدیریت 
شـهری مرمـت و احیا شـده اما بـه دلیل اینکه سـند 
آن در تملـک دیگـر دسـتگاه ها قـرار گرفتـه امـکان 
تکمیـل آن وجـود نـدارد. وی اضافـه کـرد: بـرای 
تکمیـل ایـن حمـام تنهـا ۳۰ درصـد کار باقـی مانده 
در ۴۵  و کـرون  تیـران  ایرنـا،  گـزارش  بـه  اسـت. 
کیلومتـری مرکز اسـتان و در مسـیر شهرسـتان های 
غـرب اصفهـان از جملـه فریدن، چـادگان، خوانسـار 
و گلپایـگان و اسـتان های چهارمحـال و بختیـاری 
و خوزسـتان قـرار گرفتـه اسـت کـه ایـن موقعیـت 
جغرافیایـی، فرصتی برای رونق صنعت گردشـگری و 

جذب گردشـگر اسـت.
تفرجگاه هـای طبیعـی و تاریخـی این شهرسـتان هر 
کـدام گنجینـه ای تاریخـی و بکـر و زیبایـی هسـتند 
کـه همـه مسـافران و گردشـگران را بـه خـود جذب 

و نظرهـا را معطـوف خـود می سـازد.
ظرفیت هـای ملـی و بین المللی در حوزه گردشـگری 
ایـن منطقـه شـامل قلعـه تاریخـی و پـارک ملـی 
حفاظت شـده قمیشلو، شـهر زیر زمینی کردعلیا، سد 
شـهید منتظری روسـتای خمیران، روسـتای تاریخی 
جاجـا، کوچـه باغ هـای تاریخی تیـران اسـت که این 

سـرمایه ها ناشـناخته و بدون اسـتفاده مانده اسـت.
وجـود ۹۰۰ در سـنگی تاریخـی در باغ هـای تیـران 
کـه البتـه شـمار آن ها بـه ۲ هزار عـدد می رسـید اما 
بـه مـرور زمـان از بیـن رفتـه، این شـهر را بـه وجود 

درهـای سـنگی معـروف کرده اسـت.

گزارش

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:

بودجه دولتی، برای مرمت آثار تاریخی اصفهان کافی نیست

در  آزاد  دانشگاه  رئیس  گفت:  مجلس  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
نشست امروز کمیسیون در مورد افزایش ظرفیت پزشکی و چالش های 
اخیر ۲۵۰۰  که طی سه سال  کرد  تاکید  و  مطرح  را  مسائلی  موجود 
پزشک و ۲۴۰۰ دندان پزشک تربیت کردیم اما ۲۸۰۰ نفر اقدام به اخذ 
مدارک برای مهاجرت کردند یعنی ۱.۲ دهم برابر پزشکانی که تربیت 
کردیم مهاجرت کردند و این زنگ خطری جدی است و باید آسیب 

شناسی شود.
از  بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی  زهرا شیخی کمیسیون 

استماع گزارش معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و رئیس انستیتو پاستور و مسئوالن سازمان غذا و دارو برای مقابله با 
سویه جدید ویروس کرونا خبر داد و گفت: رئیس انستیتوپاستور در این 
به نظر  نشست مطرح کرد که سویه های جدیدی وارد کشور شده و 

می رسد که مقاومت به واکسن در این سویه های جدید وجود دارد.
وی افزود: همچنین سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در مورد 
سویه جدید کرونا توضیحاتی را ارائه و اعالم کرد که در سه هفته اخیر 
ابتال به کرونا رو به افزایش بوده و معیار برای تشخیص یا بستری، تست 

پی سی آر نیست زیرا مثبت یا منفی کاذب آن زیاد بوده بنابراین عالئم 
بالینی مهم است؛ وی همچنین بیان کرد که در حال حاضر بدترین 
وضعیت درگیری کرونا بر اساس جمعیت مربوط به استان های کرمان، 
قم، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری است البته سویه های جدید 
کرونا در دنیا شیوع پیدا کرده و تنها مختص ایران نیست و شدت مسری 
بودن سویه های جدید بسیار باال است و کشندگی کمتری دارند؛ اعضای 
کمیسیون بهداشت و درمان هم اظهاراتی را در مورد اتفاقات اخیر در 

حوزه دارو مطرح کردند.

 سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس
در تشریح دستورکارکمیسیون بهداشت 

مجلس:

مهاجرت پزشکان باید 
آسیب شناسی شود

»بهـرام افشـاری« بـه سـمت سرپرسـت مدیریت 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان چـادگان انتخـاب 
شـد. »بهـرام افشـاری« با حکم مدیـر کل آموزش 
و پـرورش اسـتان اصفهـان، بـه عنوان سرپرسـت 
مدیریـت آمـوزش و پـرورش شهرسـتان چـادگان 
انتخـاب منصـوب شـد. پیـش از این رضـا صفری 
مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان چـادگان بود 
که در اواخر سـال گذشـته بازنشسـته شـده و پس 
از وی تاکنـون علیرضا سـمندگانی، معاون توسـعه 
منابـع ایـن مدیریـت، بـا حفظ سـمت، سرپرسـتی 
برعهـده  را  پـرورش چـادگان  و  آمـوزش  مدیریـا 

داشت.

افشـاری متولد شهرسـتان چادگان و دارای مدرک 
دکتـرای مدیریـت آموزشـی از دانشـگاه اصفهـان 
اسـت و ریاسـت گـروه طـرح و برنامـه اداره کل 
ریاسـت  اصفهـان،  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش 
گـروه تحقیـق و پژوهش این اداره کل، سرپرسـت 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان زریـن شـهر، نایب 
رئیس هیات اندیشـه ورز بسـیج فرهنگیان اسـتان 
و مسـئول قرارگاه جهادی معلمان اسـتان اصفهان 

را در کارنامـه کاری خـود دارد.
شهرسـتان چادگان با ۲۷ هـزار و ۵۰۰ نفر جمعیت 
در غـرب اسـتان اصفهـان واقـع اسـت و فاصلـه 

مرکـز آن تـا اصفهـان ۱۲۰ کیلومتـر می باشـد.

فرمانـدار ویژه شهرسـتان کاشـان با اشـاره به تشـکیل قـرارگاه اقتصاد 
دانـش بنیـان، گفت: تشـکیل معاونت علـم و فنـاوری در وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری و راه انـدازی پارک هـای علـم و فناوری در کشـور 
نشـانه عـزم جدی نظـام و دولت بـرای تحقق قدرت علمـی در منطقه 
اسـت. بـه گزارش خبرگـزاری فـارس از کاشـان، محمدشـریف زارعی 
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان کاشـان ظهـر امـروز در چهارمیـن جلسـه 
شـورای اداری شهرسـتان کاشـان که بـا محوریت اقتصـاد دانش بنیان 
برگـزار شـد، با بیـان اینکه علـم و دانش، نیـروی انسـانی متخصص و 
سـرمایه بایـد در کنـار بازار تولیـد قرار بگیرنـد تا نتیجه آن بـه افزایش 
ثـروت و اشـتغال زایی بیانجامـد افزود: این شهرسـتان امـروز به عنوان 
قطـب صنعتـی و علمـی در کشـور مطـرح اسـت و ایـن مهم بـا توجه 
بـه تصویـب قانون جهـش تولید دانش بنیـان می توانـد فرصت مغتنمی 

برای رشـد و توسـعه منطقه باشـد.

وی بـا اشـاره بـه اهمیـت و جایگاه شـرکت های دانش بنیـان در پارک 
علـم و فنـاوری غیـاث الدین جمشـید کاشـانی ایـن شهرسـتان اظهار 
داشـت: از مسـووالن و به خصوص صاحبان صنایع کاشـان می خواهم 
بـا امکانـات پارک و علم فناوری دانشـگاه این شهرسـتان بیشـتر آشـنا 

شـوند تـا از این مرکـز برای بهبـود فعالیت هـا بهره گرفته شـود.
زارعـی خاطرنشـان کـرد: تشـکیل معاونـت علـم و فنـاوری در وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و راه انـدازی پارک هـای علم و فنـاوری در 
کشـور نشـانه عـزم جدی نظـام و دولت بـرای تحقق قـدرت علمی در 

منطقه اسـت.
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان کاشـان ضمـن پیشـنهاد تشـکیل قـرارگاه 
اقتصـاد دانـش بنیـان کاشـان اظهـار داشـت: دبیرخانـه ایـن قـرارگاه 
می توانـد در فرمانـداری ایجاد شـود و مسـووالن دسـتگاه های مصوب 

قانـون جهـش و صاحبـان صنایـع عضو قـرارگاه شـوند.

رئیس بیمارستان شـهید جلیل یاسوج 
گفـت: اعضـای بـدن میـالد تیموری 
روسـتای  اهـل  سـاله   ۲۵ جـوان 
مرکـزی  بخـش  توابـع  از  گرمـوک 
سـمیرم بـه سـه نفـر زندگـی دوبـاره 

بخشـید.
 علی غفاری رئیس بیمارسـتان شهید 

جلیل یاسـوج در گفـت و گو با خبرنگار 
داشـت:  اظهـار  سـمیرم  در  فـارس 
مرحـوم میالد تیمـوری روز سه شـنبه 
در دو راهـی سـپیدار، جـاده یاسـوج-

کازرون بـه همـراه پنج نفـر از اعضای 
خانواده در اثر سـانحه تصـادف در این 
بیمارسـتان بسـتری شـد. وی افـزود: 
ایـن کار توسـط تیـم پزشـکی مـرگ 
مغـزی وی تأییـد شـد و بـا رضایـت 
خانـواده اعضای بـدن این جـوان تازه 
دامـاد اهدا شـد. غفاری تصریـح کرد: 
تیم پزشکی بیمارسـتان پیوند اعضای 
شـیراز سـه عضو وی شـامل دو کلیه 
و کبـد را جهـت پیونـد بـه سـه بیمار 
بـه شـیراز منتقـل کردنـد. روسـتای 
گرموک ازتوابع بخـش مرکزی در ۲۳ 

کیلومتـری سـمیرم واقع اسـت.

رئیـس اداره هواشناسـی کاشـان گفـت: تفسـیر نقشـه های 
هواشناسـی، بیانگـر کاهـش دمای دشـت کاشـان اسـت که 
بعد از سـه درجه افزایش دما در روز چهارشـنبه روند کاهشـی 

تـا روز شـنبه هفتـه آینـده ادامه خواهد داشـت.
عبـاس ارغوانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهار کـرد: مناطق 
جنوبـی اسـتان اصفهـان در شـرایط هشـدار زرد هواشناسـی 
اسـت بنابرایـن وقـوع بارش های آخر هفته در دشـت کاشـان 
دور از انتظـار نبوده و دسـتگاه های مربـوط باید برای مدیریت 

باشند. آماده  شـرایط 
رئیـس اداره هواشناسـی کاشـان، تصریـح کـرد: بـا توجـه به 
رفتـار تهاجمـی سیسـتم مانسـون و امکان غافلگیری ناشـی 
از مخاطـرات آن، بهره بـرداران در بخـش کشـاورزی نیـز باید 
آمادگـی الزم بـرای روبرو شـدن با شـرایط احتمالی را داشـته 

باشـند تـا خسـارت های ناشـی از آن کاهش پیـدا کند.
ارغوانـی تأکید کـرد: وقوع تندبادهای لحظه ای و فعال شـدن 
کانون هـای فرسـایش بـادی، منجـر بـه کاهش دیـد افقی و 

کیفیـت هـوا و افزایش شـاخص های آلودگی شـده و آسـیب 
بـه سـازه های موقت و احتمال شکسـتن درختـان را به دنبال 

دارد.
وی تصریـح کـرد: بـه گلخانـه داران سـفارش می شـود که با 
توجـه بـه پیش بینـی تندبـاد لحظـه ای و بارش رگبار نسـبت 
بـه اسـتحکام و تنظیـم رطوبـت و دمای سـازه ها اقـدام کنند 
و باغـداران بـرای جلوگیـری از عارضـه ترکیدگی انـار آبیاری 

منظـم را در سـاعات خنک شـبانه روز انجـام دهند.
رئیـس اداره هواشناسـی کاشـان گفت: پسـته کاران نیز برای 
پایـش و ردیابـی آفـت کنـه پسـته اقـدام کـرده و بـه منظور 
مبـارزه بـا آفـت پسـیل پسـته بـا توجـه بـه احتمال بـارش، 

شستشـوی درختـان را در زمـان مناسـب عملیاتـی کننـد.
ارغوانـی اظهـار کـرد: باغـداران نسـبت بـه نصـب تله هـای 
آفـت مگـس میـوه  بـرای شـکار  حـاوی طعمـه مسـموم 
مدیترانـه ای اقـدام مناسـب را انجـام دهنـد و پنبـه کاران نیـز 
سرپرست جدید آموزش و پرورش چادگان منصوب شدنسـبت بـه پایـش و ردیابـی آفـت سـنک پنبـه اقـدام کنند.

قرارگاه اقتصاد دانش بنیان در کاشان تشکیل شود کاهش دمای دشت کاشان

 اهدای اعضای جوان سمیرمی
به سه بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید

هـر  گفـت:  اردسـتان  شهرسـتان  بـرق  امـور  سرپرسـت 
هیئـت مذهبـی کـه در مصـرف بـرق خـود صرفه جویـی 
نکنـد مطمئنـاً پـس از اخطارهـای الزم مشـمول قطعـی 
بـرق خواهـد شـد. محسـن قاسـمی در گفت وگو با ایسـنا، 
اظهـار کـرد: از عزاداران حسـینی به ویژه مسـئوالن هیئات 
بـر رعایـت  داریـم، عـالوه  تکایـا درخواسـت  مذهبـی و 
مصـرف صحیـح بـرق، نـکات ایمنـی در خصوص بـرق را 

کنند. رعایـت 
وی بـا بیان اینکه مشـاهده می شـود برخی هیئـات مذهبی 
در سـطح شهرسـتان آذین بنـدی محـرم خـود را بـا چـراغ 
و المپ هـای بسـیار پرمصـرف انجـام دادنـد کـه در ایـن 
مسـئوالن  بـه  را  الزم  اخطارهـای  و  تذکـرات  خصـوص 

هیئـات داده شـد، افـزود: مسـاجد و تکایـا به دلیـل رایگان 
بـودن تعرفـه برق مصرفـی مدیریت مصرف بـرق را رعایت 
نمی کنند که از سـازمان تبلیغات اسـالمی درخواسـت داریم 
نسـبت بـه سـاماندهی و فرهنگ سـازی ایـن موضـوع امور 

بـرق را یـاری کنند.
سرپرسـت امور برق شهرسـتان اردسـتان با اشـاره به اینکه 
هـر هیئـت مذهبـی کـه در مصرف بـرق خـود صرفه جویی 
نکنـد مطمئنـاً پـس از اخطارهای الزم مشـمول قطعی برق 
خواهـد شـد، تصریـح کـرد: اداره بـرق هیچ گونـه مجوزی 
بـرای هیئـات مذهبـی صـادر نکرده اسـت و فقط بـه دلیل 
رایـگان بـودن تعرفـه بـرق اماکـن مذهبـی هیئت هـا ایـن 
موضـوع را رعایـت نمی کننـد و بـا برنامه ریزی هـای انجـام 

شـده بـا متخلفـان برخورد خواهد شـد.
قاسـمی تأکیـد کـرد: مسـئوالن هیئـات و تکایـا در ایـام 
 LED سـوگواری از المپ هـای کـم مصـرف و پربـازده و
بـرای تأمین روشـنایی مـورد نیاز بـرای مجالس عـزاداری 
اسـتفاده کننـد و از المپ هـای کـم بـازده و پرمصـرف از 

قبیـل المپ هـای مـدادی و رشـته ای پرهیـز شـود.
شـده  انجـام  برنامه ریزی هـای  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
خوشـبختانه از ابتـدای فصل تابسـتان هیچ گونه قطعی برق 
در بخـش خانگـی نداشـتیم، گفت: از مـردم و بهره بـرداران 
مصـرف بـرق می خواهیم بـا صرفه جویـی و مصرف صحیح 
بـرق، ایـن اداره را یـاری کننـد تا زمـان باقی مانـده از فصل 

تابسـتان بـدون قطعی برق سـپری شـود.

قطع برق در انتظار هیئت های مذهبی پرمصرف
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 The value of Iran’s export to 
Qatar is expected to rise to $1 
billion within two years, the 
vice chairman of Iran-Qatar 
Joint Economic Committee an-
nounced.
Khorshid Gazderazi said, “Giv-
en the satisfactory results 
obtained as a result of Iranian 
trade delegation’s trip to Qa-
tar, Iran’s exports value to this 
country is expected to increase 
to $1 billion within the next two 
years.”
Opening of Iran’s trade center 
in Qatar at the initiation of 
Iran’s Trade Promotion Organ-
ization (TPO), appointment of 

Iran’s economic adviser in Qa-
tar, visiting economic capacity 
of Qatar including Hamad Free 
Zone were of the main achieve-
ments gained in the visit of Ira-
nian trade delegation to Qatar, 
he added.
Back on June 6, Iran and Qatar 
inked a memorandum of un-
derstanding (MOU) at the end 
of the two countries’ eighth 
Joint Economic Committee 
meeting in Doha to outline ave-
nues for future cooperation.
The MOU was signed by Ira-
nian Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian and Qatar’s Minis-
ter of Commerce and Industry 

Sheikh Mohammed Bin Hamad 
Bin Qassim Al-Thani who co-
chaired the committee meet-
ing.
This memorandum determines 
the framework of cooperation 
in various fields including tran-
sit, transportation, industry 
and trade, energy, customs and 
free zones, tourism, culture, 
agriculture, sports, etc.
Speaking at the eighth meet-
ing of the Iran-Qatar Joint 
Economic Committee, Mehra-
bian emphasized the Iranian 
government’s approach to 
developing international rela-
tions and said: “Considering 

our good relations in the past, 
this meeting should be a new 
chapter in the development of 
cooperation between the two 
countries.”
“We hope to see a significant 
increase in interactions with 
the agreements reached in this 
meeting,” he added.
“One of the most important 
goals of the meeting is to sup-
port the Iranian and Qatari pri-
vate sectors, and we are happy 
to see that a large conference 
with the participation of Iranian 
businessmen is being held in 
Doha at the same time as the 
meeting of the joint commit-
tee,” Mehrabian said
According to the official, eight 
MOUs on food, medical indus-
try, knowledge-based com-
panies, etc. were also signed 
between businessmen of the 
two countries on the sidelines 
of the mentioned meeting.
The Iranian energy minister 
noted that Iran and Qatar have 
set financial goals for 2023 and 
hope to see doubled economic 
relations and trade balance be-
tween the two countries.
Meanwhile, in the same day, 
Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agricul-
ture (ICCIMA) and Qatar Cham-
ber of Commerce and Industry 
also signed an MOU to form a 
Joint Economic Council.
The document was signed by 
Sheikh Khalifa bin Jassim Al-
Thani, Chairman of the Qatar 
Chamber of Commerce and 
Industry, and his Iranian Coun-
terpart Gholam-Hossein Sha-

feie in Doha.
In the signing ceremony, Al-
Thani hailed the formation of 
the council that makes up of 
elites of different economic 
sectors of the two countries.
He said that the council will 
help discover investment op-
portunities in both countries 
and develop mutual coopera-
tion.
The Qatari official stressed the 
importance of the positive role 
that the private sector can play 
in developing trade between 
the two sides.
Shafeie, for his part, an-
nounced Iran’s willingness to 
boost trade ties with Qatar and 
said that there are numerous 
grounds for cooperation in this 
regard.
In another event held on the 
sidelines of the two countries’ 
Joint Economic Committee 
meeting, TPO Head Alireza 
Peyman-Pak held talks with the 
private sector representatives 
of the two countries to discuss 
trade related issues and chal-
lenges.
Speaking in that meeting, Pey-
man-Pak expressed the Iranian 
government’s determination 
to fully support Qatari traders 
and investors who decide to do 
business in Iran.
“Holding joint meetings be-
tween businessmen and private 
sectors of the two countries is 
one of the issues emphasized 
by the governments of Iran 
and Qatar, and both countries 
are working to establish stable 
trade relations,” he said.

‘Export from Iran to Qatar is expected to hit $1b in 2 years’

FM Lavrov: Russia’s 
Goal Is to Oust Zelen-
sky
Russia’s top diplomat said Moscow’s 
overarching goal is to topple the gov-
ernment of Ukrainian President Volo-
dymyr Zelensky, making Russian war 
aims more explicit as its forces keep 
pummeling Ukraine with artillery bar-
rages and airstrikes.
The remark from Russian Foreign 
Minister Sergey Lavrov comes amid 
Ukraine’s efforts to resume grain ex-
ports from its Black Sea ports, some-
thing that would help ease global 
food shortages, under a new deal 
tested by a Russian strike on Odesa 
over the weekend.

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

Mideast Wakes Up to 
Climate Change Dam-
age
Temperatures in the Middle East have 
risen far faster than the world’s aver-
age in the past three decades. Pre-
cipitation has been decreasing, and 
experts predict droughts will come 
with greater frequency and severity.
The Middle East is one of the most 
vulnerable regions in the world to the 
impact of climate change — and al-
ready the effects are being seen.

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

Iran, Saudi Arabia 
edge closer to restor-
ing ties
After more than a year of painstak-
ing and security-oriented talks, Iran 
and Saudi Arabia appear to be on the 
verge of making a breakthrough that 
could end years of diplomatic sever-
ance. 
Iran announced on Monday that 
it had accepted an offer by Saudi 
Arabian Crown Prince Mohammad 
bin Salman for Iraq to hold a public 
meeting of the Iranian and Saudi for-
eign ministers, an indication that the 
countries are moving the talks to the 
political level. 

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

Plans for Pope’s Can-
ada trip criticized by 
native leaders
The Assembly of Canada’s First 
Nations National Chief, RoseAnne 
Archibald, has criticized the “unilater-
al” planning of the Pope’s visit to the 
country. Archibald was among the 
delegation that greeted Pope Francis 
on his arrival at Edmonton, Alberta, 
airport in what has been described 
as a historic visit to apologize for 
Canada’s deadly abuse of indigenous 
children at residential schools fund-
ed by the government and run by the 
church.

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

Iran’s Bagheri Kani 
briefs MPs 
Iranian Deputy Foreign Minister for 
Political Affairs Ali Bagheri Kani has 
briefed Iranian lawmakers on a range 
of issues pertaining to Iran’s foreign 
policy. 
On Sunday afternoon, he attended 
the Parliament’s National Security 
and Foreign Policy Committee where 
he outlined the Islamic Republic’s 
regional and international policies 
and answered questions from MPs, 
according to the foreign ministry.

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

Two Iranian athletes 
banned for doping
Deaf sprinter Hashem Yadegari and 
kurash wrestler Saba Karamali have 
tested positive for banned substanc-
es.
Yadegari tested positive for anabolic 
steroid Mesterolone and Stanozolol.
He will be ineligible for competition 
for four years from May 22, 2022 to 
May 20, 2026.
Karamali also tested positive for 
using the prohibited substance 
spironolactone.
She will be ineligible for three months 
from May 31, 2022 to Aug. 31, 2022.

Technical re-
sponse to politi-
cal rhetoric
Two days after the head of 
the International Atomic En-
ergy Agency took a political 
swipe at Iran’s nuclear pro-
gram, Iran’s nuclear chief 
fired back, calling Rafael 
Grossi’s remarks detrimental 
to the confidence-building 
process.
Mohammad Eslami, the 
head of the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI), 
says the Islamic Republic 
has taken a string of con-
fidence-building measures 
including the marathon talks 
that led to the 2015 nuclear 
deal (JCPOA) and the instal-
lation of IAEA’s surveillance 
cameras in Iran’s nuclear 
sites. The United States, Brit-
tan, France, Germany and the 
IAEA, however, have not ap-
preciated Iran’s trust-building 
moves, according to Eslami. 
The nuclear chief, therefore, 
stresses Iran will continue to 
keep IAEA’s cameras operat-
ing beyond safeguard agree-
ments turned off until the US 
returns to the JCPOA.

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

China confirms 
warnings to U.S. 
on Pelosi’s possi-
ble Taiwan visit
China delivered sterner warn-
ings to U.S. officials about 
House Speaker Nancy Pelo-
si’s possible visit to Taiwan 
in August, a foreign ministry 
spokesman said on Monday, 
confirming a report by the 
Financial Times (FT).
The FT report, published on 
Saturday, cited six people 
familiar with the Chinese 
warnings as saying they were 
significantly stronger than 
the threats that Beijing has 
made in the past when it was 
unhappy with U.S. actions or 
policy on Taiwan.  The private 
warnings suggested a possi-
ble military response, the FT 
report said.

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

Russian goal to 
oust Ukraine’s 
government: Lav-
rov
Russia appears to have re-
versed itself after the coun-
try’s top diplomat said Mos-
cow’s overarching goal is to 
topple the government of 
Ukrainian President Volody-
myr Zelensky.
Speaking to envoys at an 
Arab League summit in Cai-
ro late Sunday, Russian For-
eign Minister Sergey Lavrov 
said Moscow is determined 
to help Ukrainians “liberate 
themselves from the burden 
of this absolutely unaccept-
able regime,” AP reported.

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

Cameras to Re-
main Turned Off
Iran will keep the UN nucle-
ar agency’s cameras turned 
off until a 2015 nuclear deal 
is restored, the head of the 
country’s atomic energy or-
ganization said on Monday.
Iran informed the Interna-
tional Atomic Energy Agency 
(IAEA) it had removed IAEA 
equipment, including a num-
ber cameras installed volun-
tarily after the agency passed 
a U.S.-drafted resolution 
against Tehran in June.

Members of the Tehran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture (TCCIMA)’s Indus-
try and Mining Committee gathered for the 19th 
time in the current Iranian calendar year (started 
on March 21) to discuss the issues related to the 
Tehran province’s industry and mining sectors.

The challenges that the mining sector is current-
ly facing regarding the imports of machinery and 
equipment was the main topic discussed at the 
gathering, the TCCIMA portal reported.
During the meeting, which was attended by the 
representatives of Tehran’s major industrial and 
mining companies and machinery manufacturers 
and importers, the participants claimed that there 
is a big gap between the demand for machinery 
and the domestic production in the country.
Speaking at the gathering, Sajad Ghoroghi, the 
deputy chairman of the committee, pointed out that 
one of the problems of the mining sector is the lack 
of required machinery and said: “Organizations 
active in the mining sector are trying to provide a 
detailed assessment of the industry’s current situ-
ation in order to come up with new solutions and 
proposals for the issues.”
“Because considering the gap between the supply 
and demand of machinery in the country, the min-
ing sector will lose its stability and this situation 

cannot continue,” the official said.
Based on official statistics, currently, 31,000 units 
of machinery are active in the country’s mining 
sector which produce 350 million tons of products, 
according to Ghoroghi.
“Of the mentioned machinery, 18,000 have a 
lifespan of more than 20 years. Now, if we are to 
achieve the goal of producing 750 million tons of 
minerals by the Iranian calendar year 1404 (begins 
in March 2025), about 25,000 machines should be 
added to the existing capacity,” he said.
However, domestic manufacturers of mining ma-
chinery have limited capacity to meet this need, 
and last year the total number of machines pro-
duced by domestic companies did not reach 40 
units, the official regrated.
According to available official information, Heavy 
Equipment Production Company (Hepco) pro-
duced a total of 32 machines last year, including 10 
rollers, nine loaders, and 13 excavators, which is 
very far from the country’s existing needs.

Mining sector issues discussed at TCCIMA committee meeting

The value of Iran’s export to Turk-
menistan increased 38 percent in the 
first quarter of the current Iranian 
calendar year (March 21-June 21), 
from the first quarter of the previous 
year, the spokesman of Islamic Re-
public of Iran Customs Administra-
tion (IRICA) announced.
Ruhollah Latifi said that Iran export-
ed commodities worth $95 million 
to Turkmenistan in the three-month 
period.
In mid-June a high-ranking Turkmen 
delegation headed by Deputy Chair-
man of the Cabinet of Ministers of 
Turkmenistan Atdayev Batyr Tagano-
vich attended a meeting with Iranian 
Industry, Mining, and Trade Minister 
Reza Fatemi-Amin to discuss ways 
of expanding trade ties.
In that meeting the two sides 
stressed the need for the establish-
ment of a Tehran-Ashgabat trade 
center.
The attendees also emphasized sup-
porting the businessmen of the two 
countries in order to facilitate and ac-

celerate trade relations and decided 
to form a working group to draw a 
one-year roadmap for future coop-
eration.
Welcoming the Turkmen side’s pro-
posal for establishing a joint busi-
ness center, Fatemi-Amin said: “We 
have established business centers in 
16 countries and this is a good way 

to expand economic relations.”
He also stressed the need to define 
an action plan for the two countries’ 
trade activities to determine products 
and goods for import and export.
Taganovich for his part called on the 
Iranian government to hold joint ex-
hibitions with Turkmen companies.
The official also suggested that an 

agreement be signed to increase 
trade relations between the two 
countries. He also called for the de-
velopment of border markets.
At the same time, Iran’s Minister 
of Transport and Urban Develop-
ment Rostam Qasemi met with 
Director-General of the Agency for 
Transport and Communications of 
Turkmenistan Chakyev Mammethan 
Berdimyradovich and negotiated the 
promotion of transport and transit 
ties between the two countries.
Speaking in the meeting, Qasemi 
referred to the 50 percent increase 
in transportation between Iran and 
Turkmenistan following the previ-
ous agreements between the two 
countries, saying: “By reviewing 
transportation tariffs and fulfilling 
agreements between the two sides, 
traffic between the two countries can 
be further increased.”
Berdimyradovich for his part empha-
sized that there are no restrictions on 
the expansion of transportation ties 
between the two countries.

Iran’s export to Turkmenistan rises 38% in 3 months on year
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 24,346 
points to 1.439 million on Monday.
As reported, over 6.663 billion se-
curities worth 41.328 trillion rials 
($147.6 million) were traded at the 
TSE.
The first market’s index fell 20,988 

points, and the second market’s in-
dex dropped 39,460 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 loses 
24,000 points 
on Monday

Iran Plast expo slat-
ed for late Septem-
ber

Iran’s 16th International Exhi-
bition of Plastic, Rubber, Ma-
chinery, and Equipment (IRAN 
PLAST) is scheduled to be held 
at the Tehran Permanent Interna-
tional Fairground during Septem-
ber 21-24, Shana reported.
Like the previous years, this edi-
tion of the exhibition will also cov-
er four major areas including raw 
materials, machinery and equip-
ment, final and semi-finished 
products as well as services.
As the biggest event in the petro-
chemicals and plastics industry in 
West Asia, Iran Plast was held for 
the first time in 2002 on the initia-
tive of Iran’s National Petrochem-
ical Company (NPC) in order to 
boost the domestic plastics in-
dustry market, facilitate the global 
marketing process and present in 
global markets.
The exhibition, which is classified 
among the world’s prestigious 
exhibitions of the plastic industry, 
seeks to provide a platform for 
developing the domestic plastics 
industry market.
A statistical look at the previous 
editions of the exhibition shows 
that this event has been following 
a growing trend despite all the 
problems and issues created by 
external factors like the U.S. sec-
tions and the pandemic.

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

Iran football leg-
end Mahdavikia 
turns 45
So many young football fans 
don’t know “what we talk about 
when we talk about Mehdi Mah-
davikia” but he has already writ-
ten his name into history book 
of Iran football.
Mahdavikia, nicknamed “The 
Rocket”, belongs to the Golden 
Generation of Iran football in the 
90s along with Karim Bagheri, 
Ali Daei, Khodadad Azizi, Ah-
madreza Abedzadeh, and Mehdi 
Pashazadeh.
He started his playing career in 
Tehran based club Bank Melli in 
1991 as a kid and then joined 
Iranian popular football team 
Persepolis.  
Four years later, he joined Ger-
man club VfL Bochum. After 
Bochum’s relegation, he signed 
for Bundesliga side Hamburg 
where he stayed for the next 
eight seasons.
His strongest points were his 
vision, passing skills, fast-
paced runs and set-pieces such 
as corners, spotkicks and free 
kicks.
Mahdavikia’s greatest nation-
al team match, arguably, was 
against South Korea in the 2004 
Asia Cup, where he assisted 
three goals in Team Melli’s 4–3 
win. Many also point to his dy-
namic game against the U.S. in 
the 1998 FIFA World Cup that 
saw him score Iran’s second 
and winning goal, as his best 
ever. Another excellent match 
where he scored two great goals 
against China in the qualification 
round for the 1998 World Cup 
when he was just 20 years old.
Mahdavikia, widely regarded 
as the best winger in Iran foot-
ball history, currently leads the 
country’s U21 football team.
The legendary icon turned 45 
years on July 24.

Head of Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) met with 
Chairman of the Board of the Ger-
man Federal Association for Eco-
nomic Development and Foreign 
Trade (BWA) Michael Schumann 
on Sunday to discuss ways of 
expanding economic relations be-
tween the two countries.
In this meeting, Gholam-Hossein 
Shafeie criticized German govern-
ment’s restrictions on issuing visa 
for Iranian businessmen, saying 
that facilitation of visa issuance is 
a prerequisite for the expansion of 
trade ties between the two coun-
tries, the ICCIMA portal reported.
Stating that Germany has always 
been Iran’s first trade partner in 
Europe, the ICCIMA head said: 
“After the nuclear deal, Germany 
was the first country to restart re-
lations with Iran and the volume 
of trade between the two sides in-
creased by 60 percent in a short 
time. But after the withdrawal 
of the U.S. from the JCPOA, the 
volume of economic exchanges 
between Iran and Germany de-
creased by 50 percent.”
He further praised Germany’s ef-
forts for maintaining economic 
ties with the Islamic Republic and 
said: “I hope your visit can help 
activate the commercial capacities 
of both sides further. Especially 
with the new situation and the war 

in Ukraine, cooperation between 
Iran and Germany can have good 
results for our region and Eu-
rope.”
Shafeie further pointed to the 
automotive, agriculture, and edu-
cation sectors as attractive fields 
for cooperation between the two 
sides, saying:” We are becoming 
the hub of automobile manufac-
turing in the region and we need 
new technologies in agriculture 
due to droughts and limited water 
resources.”
The official noted that ICCIMA is 
seeking to establish an office in 
Germany, adding “We are doing 
our best to increase the volume 
of trade with Germany. Fortunate-
ly, the conditions are better than 
in the past and it is possible for 
the delegations to meet in person. 
I hope that the next meeting of 
the two countries’ joint economic 
committee will be held as soon as 
possible to help the development 
of trade between the two sides.”
Schumann for his part stated that 
currently, 1,300 people from dif-
ferent companies and research 
institutes in Germany are mem-
bers of BWA, saying: “Our goal is 
to find emerging markets across 
the globe. This association helps 
German companies to find busi-
ness partners in the world and 
supports international companies 
to operate in Germany.”

‘Facilitating visa issuance, a prerequi-
site for expanding Iran-Germany trade’

Iran-Armenia joint industry, mining, 
and trade working group held a meet-
ing on Monday in which the two sides 
discussed the implementation of agree-
ments and memorandums reached in 
the last meeting of Iran-Armenia Joint 
Economic Committee.
Hosted by Iran’s Trade Promotion Or-
ganization (TPO), the event was attend-
ed by TPO Head Alireza Peyman-Pak, 
Director-General of the TPO’s office 
of Central Asia, Caucasus, and Russia 
Rahmatollah Khormali, as well as Arme-

nia’s deputy economy minister.
As reported by the TPO portal, the par-
ties discussed issues such as Iran’s 
export of engineering and technical 
services to Armenia, barter trade be-
tween the two countries, developing the 
north-south corridor, establishing joint 
industrial parks, and joint production of 
medicine and medical equipment in Iran 
as well as the exchange of pharmaceu-
ticals.
While welcoming the idea of the joint 
production of medicine and medical 

equipment in Armenia, the Armenian 
side considered this project as an op-
portunity to enter international markets.
Also, referring to the 33 percent growth 
of trade exchanges between the two 
countries in the first five months of 
2022, the Armenian deputy economy 
minister welcomed the establishment 
of Iran’s trade center in Yerevan and 
requested to send business and phar-
maceutical delegations from Iran to Ar-
menia to get to know their counterparts 
and hold B2B meetings.

Iran-Armenia joint industry, 
mining, trade working group holds meeting

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

New product development is a task tak-
en by the company to introduce newer 
products in the market. Regularly there 
will arise a need in the business for new 
product development.
Your existing products may be tech-
nologically outdated, you have differ-
ent segments to target or you want to 
cannibalize an existing product. In such 
cases, New product development is the 
answer for the company.
7 Stage Process of New Product Devel-
opment
1) Idea generation
in this you are basically involved in the 
systematic search for new product Ide-
as. A company has to generate many 
ideas in order to find one that is worth 
pursuing. The Major sources of new 
product ideas include internal sources, 
customers, competitors, distributors 
and suppliers.

Almost 55% of all new product ideas 
come from internal sources according 
to one study. Companies like 3M and 
Toyota have put in special incentive pro-
grams or their employees to come up 
with workable ideas.
Almost 28% of new product ideas come 
from watching and listening to custom-
ers. Customers: even create new prod-
ucts on their own, and companies can 
benefit by finding these products and 
putting them on the market.
Example – Pillsbury gets promising new 
products from its annual Bake-off. One 
of Pillsbury’s four cake mix lines and 
several variations of another came di-
rectly from Bake-Off winners’ recipes.
2) Idea Screening
The second step in New product devel-
opment is Idea screening. The purpose 
of idea generation is to create a large 
pool of ideas. The purpose of this stage 

is to pare these down to those that are 
genuinely worth pursuing. Companies 
have different methods for doing this 
from product review committees to for-
mal market research.
It, is helpful at this stage to have a 
checklist that can be used to rate each 
idea based on the factors required for 
successfully launching the product in 
the marketplace and their relative im-
portance.
Against these, management can assess 
how well the idea fits with the compa-
ny’s marketing skills and experience and 
other capabilities. Finally, the manage-
ment can obtain an overall rating of the 
company’s ability to launch the product 
successfully.
3) Concept Development and Testing
The third step in New product devel-
opment is Concept Development and 
Testing. An attractive idea has to be 

developed into a Product concept. As 
opposed to a product idea that is an idea 
for a product that the company can see 
itself marketing to customers, a product 
concept is a detailed version of the idea 
stated in meaningful consumer terms.
This is different again from a product 
image, which is the consumers’ percep-
tion of an actual or potential product. 
Once the concepts are developed, these 
need to be tested with consumers either 
symbolically or physically. For some 
concept tests, a word or a picture may 
be sufficient, however, a physical pres-
entation will increase the reliability of the 
concept test.
After being exposed to the concept, con-
sumers are asked to respond to it by an-
swering a set of questions designed to 
help the company decide which concept 
has the strongest appeal. The company 
can then project these findings to the 
full market to estimate sales volume.
4) Marketing Strategy Development
This is the next step in new product 
development. The strategy statement 
consists of three parts: the first part 
describes the target market, the planned 
product positioning and the sales, mar-
ket share and profit goals for the first 
few years.
The second part outlines the product’s 
planned price, distribution, and market-
ing budget for the first year. The third 
part of the marketing strategy statement 
describes the planned long-run sales, 
profit goals, and the marketing mix 
strategy.
Business Analysis – Once the manage-
ment has decided on the marketing 
strategy, it can evaluate the attractive-
ness of the business proposal. Business 
analysis involves the review of project-
ed sales, costs and profits to find out 
whether they satisfy a company’s objec-
tives. If they do, the product can move 
to the product development stage.
5) Product Development
Here, R&D or engineering develops 
the product concept into a physical 
product. This step calls for a large 
investment. It will show whether the 

product idea can be developed into a 
full- fledged workable product.
First, R&D will develop prototypes 
that will satisfy and excite customers 
and that can be produced quickly and 
at budgeted costs. When the proto-
types are ready, they must be tested. 
Functional tests are then conducted 
under laboratory and field conditions 
to ascertain whether the product per-
forms safely and effectively.
6) Test Marketing
If the product passes the functional 
tests, the next step is test marketing: 
the stage at which the product and the 
marketing program are introduced to 
a more realistic market settings. Test 
marketing gives the marketer an oppor-
tunity to tweak the marketing mix before 
the going into the expense of a product 
launch.
The amount of test marketing varies 
with the type of product. Costs of test 
marketing can be enormous and it can 
also allow competitors to launch a “me-
too” product or even sabotage the test-
ing so that the marketer gets skewed 
results. Hence, at times, management 
may decide to do away with this stage 
and proceed straight to the next one:
7) Commercialization
The final step in new product develop-
ment is Commercialization. Introduc-
ing the product to the market – it will 
face high costs for manufacturing and 
advertising and promotion. The com-
pany will have to decide on the timing 
of the launch (seasonality) and the lo-
cation (whether regional, national or in-
ternational). This depends a lot on the 
ability of the company to bear risk and 
the reach of its distribution network.
Today, in order to increase speed to 
market, many companies are dropping 
this sequential approach to develop-
ment and are adopting the faster, more 
flexible, simultaneous development 
approach. Under this approach, many 
company departments work closely 
together, overlapping the steps in the 
product development process to save 
time and increase effectiveness. 
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 یلدا توکلی  اصفهان به عنوان 
پایتخت سنگ کشور شناخته شده 
است و اگر چه حدود 50 درصد از 
تولید سنگ کشور در اصفهان انجام 
می شود و اما طی سال های اخیر تعداد 
بی شماری از کارخانه های سنگ به 
علت رکود بازار و عدم توانایی پرداخت 
تعطیلی  به  اقدام  هزینه هایشان 
کرده اند و این تعطیلی های پی در 
پی می تواند آسیب جدی بر پیکره 
این صنعت وارد کند به طوری که 
طی چند روز گذشته نیز تعداد قابل 
توجهی از سنگبری های اصفهان 
دست به تعطیلی زده اما با دادن وعده 
مسئولین و به امید سامان یافتن اوضاع 
تعدادی کار خود را از سر گرفتند در 
حالیکه هنوز تا تحقق وعده های داده 
شده فاصله زیادی وجود دارد در واقع 
افزایش قیمت ارز، تحریم، رکود و 
کاهش در ساخت و ساز داخلی از 
جمله مشکالت این صنعت است 
و تولیدکنندگان هم از انجام برخی 
واردات و صادرات بسیار ناراضی 

هستند.
• تعطیلی پشت تعطیلی

محمـد بابایـی رئیـس اتحادیـه 
اسـت،  اصفهـان  سـنگبری های 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از 2 
هـزار واحـد سـنگ بری در اسـتان 
اصفهـان فعالیـت دارنـد کـه 800 
سـنگ بری از ایـن تعـداد در منطقه 
محمود آباد هسـتند، اظهار داشـت:: 
جملـه  از  سـنگبری  واحدهـای 
صنوفـی هسـتند کـه ایـن روزهـا با 
مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم 

می کنند، مشـکالتی که بسـیاری را 
تا مـرز تعطیلی کشـانده اسـت. البته 
مشـکالت اقتصـادی ما از سـال 95 
شـدت یافت و طـی سـال های اخیر 
به تعـداد تعطیلی واحدهـای تولیدی 
افـزود و در نتیجـه کاهـش تولیـد و 
تعدیـل نیـرو را بـه دنبـال داشـت 
و شـاهد تعطیلـی پشـت تعطیلـی 

بودیـم.
• مالیات بـرارزش افـزوده و 
تعطیلـی بسـیاری از سـنگ 

بری هـا
وی مشـکالت ناشـی از مالیـات 
بـرارزش افـزوده و مالیات بـر درآمد 
را یکـی از بزرگ تریـن دغدغه هـای 
در بخـش سـنگ عنـوان کـرد و 
خاطر نشـان کـرد: مالیات بـر ارزش 
افـزوده در دراز مـدت بسـیاری از 
کارگاه هـای سـنگبری را به تعطیلی 
می کشـاند. در واقـع طی سـال های 
اخیـر واحدهای سـنگبری بـه دلیل 
مشـکالت ناشـی از رکـود، موفـق 
به مشـتری یابی نشـده اند و سرمایه 
این واحدهـا بـه دلیل نبود مشـتری 
کـه آن هم ناشـی از رکـود در بخش 
تولیـد اسـت، پایـان یافتـه و تمـام 
تولیدکننـدگان سـنگ اکنـون دچار 
کسـری سـرمایه هسـتند. احمـدی 
متذکـر شـد: در واقـع مشـکالت 
اقتصـادی واحدهـای سـنگبری بـه 
قیمـت دالر گـره خـورده و دسـت 
صنعـت سـنگ از ارز دولتـی خالـی 
مانـده و افزایـش روز افزون نـرخ ارز 
نیـز تأثیر منفی بر رشـد ایـن صنعت 

گذاشـته اسـت.

و  بیمـه  حـق  افزایـش   •
جریمه هـای سـنگین کار را 

کـرده سـخت تر 
بابایی افزود: از طرفی قوانین دسـت 
و پـا گیر تأمیـن اجتماعـی و افزایش 
حق بیمه و جریمه های سـنگین نیز 
کار را سـخت تر کرده چرا کـه در این 
اوضاعـی کـه اقبـال سـنگ اصـاًل 
بلنـد نیسـت چنیـن مسـائلی باعث 
می شـود تـا مشـکالت دو چنـدان 
باشـد. وی افزایـش 7 برابری قیمت 
گاز مصرفـی سـنگبری هـا را نیز به 
عنوان یکـی دیگـر از مشـکالت بر 
شـمرد و متذکـر شـد: فناوری هـای 
نوینی کـه در بحـث سـنگ از جمله 
رزیـن و خشک سـازی سـنگ بـه 
وجـود آمده باعـث افزایـش مصرف 
گاز شـده و گـران شـدن قیمـت گاز 

هـم اثـر منفـی بـر تولیـد و فـروش 
می گـذارد و در مجمـوع همـه ایـن 
دالئـل در کنـار یکدیگر بـه افزایش 
قیمـت تمـام شـده سـنگ منجـر 
می شـود و با توجه به کسـادی بازار، 
اقبالـی بـه خرید سـنگ نیسـت و از 
طرفـی سـرامیک و بعضـی از اقالم 
رقیـب سـنگ شـده اند و همیشـه با 
تخفیف بیشـتری به مشتری عرضه 
شـده و موجـب می شـود مشـتری 

کم شـود.
• بـا هنـد و چیـن دو رقیـب 
خارجـی دسـت در گریبانیـم
سـنگبری های  اتحادیـه  رئیـس 
اصفهان افـزود: در بحث صـادرات نیز 
با مشـکالتی مواجه هسـتیم چـرا که 
دو رقیـب مـا در بحث صادرات سـنگ 
یعنی هند و چین، تمامی لوازم مصرفی 

را خودشـان تأمین کرده و از همین رو با 
هنـد و چیـن دو رقیـب خارجی دسـت 
در گریبانیـم و نمی توانیم بـا آنها رقابت 
داشته باشیم چرا که آنها در بازار جهانی 
سـنگ را ارزانتر فروخته و مشتری های 
بیشـتری جذب می کنند. بابایی یاد آور 
شـد: بعـد از چنـد روز تعطیلـی کامـل 
واحدهـای سـنگبری و مکاتبـات پـی 
در پـی بـا مسـئولین اسـتان و کشـور 
قول هایی مبنی بر کاهش مشـکالت 
و رفـع موانـع داده شـده که البتـه هنوز 
عملـی نگردیـده امـا بـا توجه بـه این 
وعده هـا فعالیـت تعدایـد از واحدهـا 
در حـال انجـام اسـت بـه امیـد اینکـه 
مسـئولین بتوانند گرهی از مشـکالت 
مـا را بـاز کننـد در غیـر ایـن صـورت 
ادامه فعالیت پایتخت سـنگ کشـور با 
مشـکل اساسـی روبـه رو خواهـد بود.
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با صـدور احکامی از سـوی مدیرعامل، روسـای 
بهره بـرداری مرکز اسـتان، تـدارکات و عملیات 
کاال، فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات )ICT( و 

خدمـات طرح هـا معرفی شـدند.
طی مراسـمی که با حضـور مدیرعامـل و برخی 
مدیـران و روسـای واحدهـا برگـزار شـد، احکام 
روسـای بهـره بـرداری مرکز اسـتان، تـدارکات 
و عملیـات کاال، فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
)ICT( و خدمـات طرح های شـرکت قرائت و هر 
یک از روسا مسئولیت خود را رسـماً آغاز نمودند.
در ایـن مراسـم ابوالقاسـم عسـکری، ضمـن 
تاکیـد برانجـام صحیـح مسـئولیت با توجـه به 

برنامـه ریزی مـدون و در نظـر گرفتن اهـداف و 
اسـتراتژی های شـرکت توسط روسـای معرفی 
شـده، گفـت: خوشـبختانه در خصوص توسـعه 
گاز با وجود گازرسـانی 100 درصدی به شـهرها 
و 99.08 درصـدی روسـتاها بایسـتی بـا برنامه 
ریزی و تالش و همت کلیه همـکاران در جهت 
افزایش سـطح کیفی خدمات، هوشـمند سازی، 
بهینه سـازی و ارتقاء فرآیند نگهداری و تعمیرات 
شـرکت گام های مهمـی سـازمان گام برداریم.

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، بیان 
داشـت: درخواسـت ما از مدیران جدیـد حمایت 
از تولیـد، دانش بنیان و اشـتغال آفریـن و تکریم 

و حفظ کرامـت نیـروی انسـانی اسـت، اولویت 
تصمیم های سـازمانی بایـد در راسـتای توانمند 
سـازی سـرمایه های انسـانی باشـد، چـرا کـه 
نیروی انسـانی متخصـص و توانمنـد می توانند 
سـهم بسـزایی در راسـتای ارتقاء و بهره برداری 

سـازمان داشـته باشند.
وی، بـر لـزوم ارائـه بهتریـن خدمـات بـه 
مشـتریان در سـریعترین زمـان و بـه بهترین 
نحوممکـن، تاکیـد نمـود وافـزود: سـازمانی 
کـه در رتبـه اول تأمیـن انرژی اسـتان اسـت 
بایسـتی در ارائه خدمـات نیز سـرآمد و چابک 
باشـد و باید تالش کنیم عالیتریـن و باالترین 

رضایتمندی را از سـوی مردم و خداوند متعال 
کسـب نمائیم.

همچنین وی، اعـالم کرد: واحدهـای مخابرات 
و فنـاوری اطالعـات ادغـام و از ایـن پس تحت 
عنـوان واحـد ICT بـا رویکـرد و پویایـی جدیـد 

فعالیـت خواهـد کرد.
الزم به ذکر اسـت، حسـین همت یار طباطبایی 
به عنوان سرپرسـت بهره برداری مرکز اسـتان، 
قربانعلـی درعلی به عنوان سرپرسـت تـدارکات 
و عملیـات کاال، جعفر عباسـی سرپرسـت واحد 
ICT و احمـد توکلی به عنـوان سرپرسـت واحد 

خدمات طرح هـا معرفی شـدند.

مدیـر بهـره بـرداری و نگهـداری از تأسیسـات آبـی شـرکت آب منطقـه ای 
اصفهان گفـت: مجمـوع ذخیره آب سـدهای بـزرگ اسـتان اصفهـان تاپایان 
تیرمـاه بـه ۳۳5 میلیـون مترمکعب رسـید که حاکـی از پرشـدگی 25 درصدی 

اسـت.
احسـان الـه امینی با اشـاره بـه آخریـن وضعیـت ذخیره آبی شـش سـد بزرگ 
اسـتان اصفهـان، اظهار داشـت: هـم اکنون میزان پرشـدگی سـدهای اسـتان 
25 درصد اسـت و بررسـی وضعیت سـدهای اسـتان نشـان می دهد که میزان 
پرشـدگی سـدها نسـبت به میانگیـن بلند مدت بـا کاهشـی معـادل ۶۶ درصد 

مواجه اسـت.
وی ادامـه داد: ذخیـره سـد مخزنـی زاینده رود بـا ظرفیـت نرمال یـک میلیارد 
و 2۳9 میلیـون متـر مکعـب تـا پایـان تیرمـاه سـال جـاری بـه 287 میلیـون 

مترمکعـب رسـید.
امینی بـا بیـان اینکـه ذخیره آبی سـد زاینـده رود نسـبت به سـال گذشـته 1۴ 
درصد کاهـش دارد، ادامـه داد: در مقایسـه با بلندمـدت )50 سـال(، ذخیره آب 

ایـن سـد ۶9 درصـد کاهـش نشـان می دهد.
مدیـر بهـره بـرداری و نگهـداری از تأسیسـات آبـی شـرکت آب منطقـه ای 
اصفهـان به وضعیت سـد گلپایگان اشـاره کرد و گفـت: این سـد در حال حاضر 
10 میلیـون مترمکعـب ذخیـره آب دارد و حجم آن نسـبت به سـال گذشـته در 
مدت زمـان مشـابه 28 درصـد افزایـش و در مقایسـه با بلنـد مـدت ۴2 درصد 

کاهـش نشـان می دهـد.
وی با بیان اینکه ذخیره سـد قره آقاچ سـمیرم بـه 21 میلیون مترمکعب اسـت، 
افـزود: ذخیره کنونی سـد حنای سـمیرم ۶.8 میلیـون مترمکعب اسـت و حجم 

این سد نسـبت به سـال گذشـته ۳5 درصد و در مقایسـه با بلند مدت ۳8 درصد 
کاهـش نشـان می دهد. 

مدیـر بهـره بـرداری و نگهـداری از تأسیسـات آبـی شـرکت آب منطقـه ای 
اصفهـان ادامـه داد: سـد خمیـران در تیـران و کـرون ۴.1 میلیـون مترمکعـب 
ذخیره آبی دارد که نسـبت به سـال گذشـته پنج درصد کاهش نشـان می دهد.

امینـی افـزود: سـد باغـکل واقـع در خوانسـار نیـز هـم اکنـون 1.7 میلیـون 
مترمکعـب آب دارد و بر این اسـاس حجم آبی سـد باغکل در مقایسـه با سـال 

قبـل 22 درصـد افزایـش نشـان می دهـد.
وی با تأکیـد بر وضعیـت منابع آب اسـتان خواسـتار صرفـه جویـی در مصرف 
آب در همـه بخش های اسـتان شـد و افـزود: صرفه جویـی و اسـتفاده بهینه از 
آب را در همـه بخش ها از جمله آب شـرب، صنایع، کشـاورزی ضروری اسـت.

توسط مدیرعامل انجام گرفت؛

معرفی برخی مدیران در شرکت گاز استان اصفهان

آخرین وضعیت ذخایر آبی سدهای بزرگ اصفهان؛

۶ سد بزرگ استان اصفهان ۲۵ درصد آب دارد

گفت و گو با رئیس اتحادیه سنگبری های اصفهان درباره دغدغه های این روزهای صنعت سنگ؛

بازار صنعت سنگ، سفت و سخت کساد

محمدعلی احمدی فرمانـدار اصفهـان در حاشـیه بازدیـد از اداره کل فنی و 
حرفه ای اسـتان اصفهـان، بـا اشـاره بـه ظرفیت های خـوب موجـود برای 
ارائـه آموزش های متعـدد در بخش ها و رشـته های مختلـف در کارگاه های 
فنی و حرفه ای، اظهار داشـت: باید مـردم را از ظرفیت های خـوب موجود در 
مجموعـه آموزش فنـی و حرفـه ای که باعـث می شـود آموزش هایـی را به 
طور حضـوری، مجـازی و تلفیقی بـه کارآموزان ارائـه نماینـد، مطلع کنیم.

وی افـزود: مهارت هایـی کـه آمـوزش داده می شـود، از جملـه مهارت های 
کاربـردی اسـت کـه کارآمـوزان پـس از گذرانـدن مهـارت الزم می توانند 

جذب بـازار کار شـوند.
احمـدی ارتباط بـا صنایع کوچـک در بخش هـای تولیـدی و خدماتـی را از 
جمله برنامه هـای خوب سـازمان آموزش فنـی و حرفه ای برشـمرد و گفت: 
ارتباط بیـن مجموعه آموزش فنـی و حرفـه ای و مراکزی که نیـاز به نیروی 
کار دارنـد و آموزش مؤثـر و کاربردی نیـروی کار باعث ایجاد اشـتغال پایدار 

می شـود.
فرماندار اصفهان به هماهنگی های انجام شـده در سـازمان آمـوزش فنی و 
حرفه ای اشـاره و تأکید کـرد: اطالع رسـانی به مردم، تالش برای گسـترش 
آموزش هـای فنی و حرفـه ای، توسـعه مراکز مردمـی برای ایـن آموزش ها 
و کمک بـه آمـوزش اشـتغال خانگی و چرخـه کامـل آموزش ها کـه منجر 
به تولید جامـع در تولید و خدمات می شـود، از اهمیـت ویـژه ای برخوردارند.

وی بـا تأکیـد بـر لـزوم آمـوزش اخـالق حرفـه ای بـه متربیـان در کنـار 
آموزش های فنـی و حرفه ای، افـزود: باید به گونـه ای برنامه ریزی شـود که 
متربیان عالوه بـر آموزش های فنـی و حرفه ای، دوره های آموزشـی مکمل 

فرهنگی و معنـوی را نیـز بگذرانند.
احمدی اقدامات صورت گرفته در راسـتای تسریع در صدور مجوزها را مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: افزایـش مجوزهای مراکـز آزاد و غیردولتی و پراکندگی 

آن ها در سـطح شهرسـتان رضایت بخش بوده است.
فرماندار اصفهان بر لـزوم تعامل دسـتگاه های اجرایی مختلـف با مجموعه 
آمـوزش فنی و حرفـه ای بـرای بهـره گیـری از ظرفیت های خـوب موجود 
تأکید کرد و افـزود: تعامل دسـتگاه های مختلف با مجموعه آمـوزش فنی و 
حرفه ای در جهت توسـعه آموزش کارکنان دسـتگاه های اجرایـی و آموزش 
نیروهای شـرکت های تولیدی و خدماتی بسـیار حائز اهمیت اسـت؛ چراکه 

آموزش یکی از ارکان مهـم افزایش بهره وری از نیروی انسـانی اسـت.
وی با بیـان اینکه چرخه آمـوزش در مجموعـه فنی و حرفـه ای، یک چرخه 
آمـوزش کامل اسـت، تصریح کـرد: باتوجـه به چرخـه کامـل آموزش های 
فنـی و حرفـه ای، کارآمـوزان می تواننـد بـا هم افزایـی سیسـتم مولـدی را 

ایجـاد کنند.
احمـدی خاطرنشـان کـرد: از طریـق برنامه های توجیهـی آموزشـی، آحاد 
مختلف مـردم در محـالت و روسـتاها با ظرفیت های خوب آموزشـی آشـنا 
شـوند تا بتوانند بـه بهترین نحـو از این ظرفیت هـای موجود اسـتفاده کنند.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه آموزش در مجموعه فنی و 
حرفه ای، یک چرخه کامل است، گفت: باتوجه به چرخه 
کامل آموزش های فنی و حرفه ای، کارآموزان می توانند 

با هم افزایی سیستم مولدی را ایجاد کنند.

فرماندار اصفهان در حاشیه بازدید از اداره کل فنی و 
حرفه ای استان اصفهان:

 چرخه آموزش در مجموعه
فنی و حرفه ای کامل است

گزارش
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
و  حـذف  گفـت:  اصفهـان  مـدارس 
جایگزینـی تمـام مـدارس سـنگی و 
کانکسی در نقاط مختلف اسـتان نیازمند 
20۶ میلیارد و 800 میلیـون تومان اعتبار 
اسـت. مجیـد نسـیمی، افـزود: در زمـان 
حاضـر 21 مدرسـه کانکسـی دارای 2۴ 
کالس درس بـا جمعیـت دانش آمـوزی 
17۶ نفـر در شهرسـتان های بوییـن 
و میاندشـت، فریدونشـهر و چـادگان 
برپاسـت. وی اظهار داشـت: برای حذف 
مـدارس کانکسـی ۳1 میلیـارد و 800 
میلیـون تومـان اعتبـار مـورد نیاز اسـت. 
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مـدارس اصفهـان همچنیـن از وجود ۳8 
مدرسـه بـا 128 کالس درس سـنگی و 
جمعیت دانش آمـوزی حدود یکهـزار نفر 
در شهرستان های سـمیرم، فریدونشهر و 
کاشـان دایر خبـر داد و اعتبـار الزم برای 
جایگزینی مدارس سـنگی را بالغ بر 175 

میلیـارد تومـان ذکـر کرد.
نسـیمی در باره دلیل دایر شـدن مدارس 
کانکسـی و سـنگی در مناطـق مختلـف 
اسـتان گفـت: بخشـی از ایـن موضـوع 
بدلیـل شـرایط اقلیمـی )کوهسـتانی و 
کویـری( و بخـش دیگـری مربـوط بـه 
کـم بـودن جمعیـت دانش آمـوزی آن 

مناطـق اسـت.
وی بـا بیان اینکـه راهـکار تحقـق ایـن 
مهـم تخصیـص بموقـع اعتبـارات مورد 
نیـاز اسـت، افـزود: در راسـتای آخریـن 
اقدامـات بـرای جایگزینـی مـدارس 
کانکسـی تاکنـون 2 مدرسـه تحویـل و 
جایگزیـن شـده و احـداث هفت مدرسـه 
نیز در دسـت اجراسـت و برای جایگزینی 
مدارس سـنگی نیز تاکنون سـه مدرسـه 
تحویـل و جایگزین شـده و سـاخت سـه 

مدرسـه نیـز در دسـت اجراسـت.
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مدارس اصفهـان افـزود: همچنیـن پنج 
مدرسـه کانکسـی اسـتان بـا جمعیـت 
دانش آموزی بـاالی 10 نفر اسـت که در 
طرح کشـوری شـهید پناهی، مدرسه ای 

جایگزیـن آن سـاخته خواهـد شـد.
طـرح شـهید دانش آمـوز رضـا پناهـی 
بمنظـور سـاماندهی مـدارس سـنگی 
و کانکسـی بـاالی 10 دانش آمـوز در 
کشـور بـه همـت خیـران، بسـیجیان و 
جهادگـران از 28 تیر آغاز شـد و در قالب 
آن سـاماندهی یکهـزار و 12۶ مدرسـه 
سـنگی و کانکسـی بـا جمعیـت بـاالی 
10 دانـش آمـوز در کشـور در دسـتور 
کار سـازمان توسـعه، تجهیز و نوسـازی 

مـدارس قـرار گرفـت.
وی خاطرنشـان کرد: در اسـتان اصفهان 
فضـای  نیازمنـد  عشـایری  مناطـق 
آموزشـی وجـود نـدارد ولـی در بحـث 
رفـع محرومیـت از مناطق کـم برخوردار 
اعتبـاری بالـغ بـر 10۶ میلیـارد تومـان 
اختصـاص داده شـده کـه کنـون بـرای 
احـداث ۳1 مدرسـه بـا زیربنـای حـدود 
29 هـزار مترمربـع و 210 کالس درس 

در حـال اجراسـت.
نسـیمی با بیان اینکه در اسـتان مدرسـه 
کپـری وجود نـدارد، یـادآور شـد: به قول 
وزیـر اسـبق آمـوزش و پرورش در سـال 
98 تمام مدارس خشـت و گلی در اسـتان 

برچیده شـد.
بیـش از 905 هـزار دانش آمـوز در سـال 
تحصیلـی گذشـته در پنـج هـزار واحـد 
آموزشـی در اسـتان اصفهـان تحصیـل 

کردنـد.

جایگزین کردن مدارس 
کانکسی نیازمند ۲۰۶ میلیارد 

تومان اعتبار

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اصفهان خبر داد:

خبر روز
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فرمانـده انتظامـی شهرسـتان اصفهان از کشـف 2 هـزار و ۶۶0 قطعـه لوازم 
جانبی تلفـن همـراه خارجی قاچـاق بـه ارزش 7 میلیـارد ریال خبـر داد.

حسـین بسـاطی فرمانده انتظامی شهرسـتان اصفهـان اظهار داشـت: در پی 
کسـب خبری مبنی بـر نگهـداری کاالی قاچاق در یـک منزل مسـکونی در 
یکی از محالت سـطح شهرسـتان، بررسـی موضـوع در دسـتور کار مأموران 

فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان اصفهان قـرار گرفت.
وی افـزود: مأمـوران این فرماندهی بـا انجـام مجموعه اقدامات هوشـمندانه 

و پلیسـی و همچنیـن حصـول اطمینـان از صحـت و سـقم موضـوع پـس از 
شناسـایی دقیق محل دپـوی کاالی قاچاق طـی هماهنگی بـا مرجع قضایی 
به محـل اعزام شـدند. بسـاطی با بیـان اینکـه مأمـوران در بازرسـی به عمل 
آمده از محـل موفق به کشـف 2 هـزار و ۶۶0 قطعه انـواع لـوازم جانبی تلفن 
همراه شـدند، گفت: کارشناسـان مربوطه ارزش کاالهای قاچاق کشـف شده 
را 7 میلیـارد ریال تعییـن کردند، گفـت: در این خصـوص 8 نفر دسـتگیر و به 
همراه پرونـده برای انجـام اقدامـات قانونی به مرجـع قضایی معرفی شـدند. 

فرمانده انتظامی شهرسـتان اصفهـان از همکاری و همراهی مـردم در اجرای 
مأموریت هـای پلیـس قدردانـی کـرده و خاطرنشـان کرد: مبـارزه بـا قاچاق 
کاال و ارز مهم تریـن راهـکار در جهت حمایـت از تولید داخلـی و کوتاه کردن 
دسـت افراد سـودجو و فرصت طلب به شـمار می رود، از این رو از شـهروندان 
می خواهیم همـکاری و تعامـالت خود بـا پلیس را همچنـان ادامـه داده و در 
صورت مشـاهده موارد مشـکوک در این خصـوص مراتب را سـریعًا از طریق 

تماس بـا شـماره تلفن 110 بـه مامـوران پلیس اطـالع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان:

محموله 700 
میلیونی لوازم 
جانبی تلفن 
همراه کشف شد

انقـالب اسـالمی  بنیـاد مسـکن  مدیـرکل 
اصفهـان گفـت: سـهم امسـال اسـتان بـرای 
مقاوم خانه های روسـتایی 10 هـزار واحد تعیین 
شـده که از این تعـداد حدود ۶25 واحـد بصورت 
انبوه سـاز و مابقـی بصـورت انفرادی در دسـت 

اقـدام اسـت.
غالمحسـین خانی اظهار داشـت: برای نوسازی 
هر خانه فرسـوده روسـتایی، 100 میلیون تومان 
تسـهیالت ارزان قیمت بـا کارمزد پنـج درصد و 
بازپرداخت 20 سـاله بـه متقاضی ارائه می شـود.

وی بیان کرد: افزایش سـقف تسـهیالت از 100 
میلیـون تومان بـه 200 میلیـون تومـان بعنوان 
عاملی بازدارنده در پیشـرفت انعقـاد قراردادهای 

جدید شـده است.
وی تاکید کـرد: از متقاضیان می خواهیم نسـبت 
بـه دریافـت ایـن وام و شـروع کار اقـدام کنند و 
در صـورت افزایش سـقف تسـهیالت مـازاد آن 
بـه آنهـا پرداخـت خواهـد شـد. خانـی تصریـح 
کـرد: برغـم صورتجلسـه بنیـاد مسـکن و راه 
و شهرسـازی و ابـالغ بانـک مرکـزی و نامـه 
اسـتاندار اصفهـان مبنـی بـر افزایـش سـقف 
تسـهیالت، تاکنـون بدلیـل ارسـال نکـردن 
تضمین نامه از سـوی سـازمان برنامـه و بودجه، 
افزایـش سـقف تسـهیالت محقـق نشـده و به 
همین دلیل سـاخت و سـاز در روسـتاها بشـدت 
کاهـش یافتـه اسـت. وی بیـان کـرد: مسـکن 

روسـتایی در قیـاس بـا مسـکن شـهری بدلیل 
ماهیـت آن، از جملـه نیـروی کار ارزان، زمیـن 
ارزان، سـرعت جذب اعتبارات مصوب و سـاخت 
نـد بعنـوان محـرک توسـعه  مسـکن می توا
اقتصـادی زود بـازده ایفـای نقـش کنـد. وی 
گفـت: ۶۶ هـزار و 72 واحـد مسـکن روسـتایی 
در ایـن اسـتان تاکنـون بهسـازی و مقـاوم 
سـازی شـده اسـت؛ طرح بهسـازی و نوسـازی 
واحدهای مسـکونی روسـتایی از سـال 8۴ آغاز 
شـده و تاکنون 70 هـزار و 2۶8 واحد مسـکونی 
روسـتایی در اسـتان اصفهان موفق بـه دریافت 
تسـهیالت این طرح شـدند. به گفتـه وی، بنیاد 
مسـکن انقالب اسـالمی بعنوان بـا تجربه ترین 

نهاد در امر سـاخت و سـاز روسـتایی و بازسازی 
حوادث، از سـال 1۳8۴ با ارائه برنامـه ای مدون، 
احـداث سـاالنه 200 هـزار واحـد مسـکونی 
روسـتایی را در برنامـه خـود قـرار داده اسـت. 
وی بـا بیان اینکـه ارتقای سـطح کمـی و کیفی 
واحدهـای مسـکونی روسـتایی از اهـداف کلی 
ایـن طـرح اسـت، ادامـه داد: اسـتحکام، زیبایی 
و مقـاوم سـازی واحدهای مسـکونی روسـتایی 
از مهمتریـن اهداف کیفـی این طرح محسـوب 
می شـود. مدیـر کل بنیـاد مسـکن انقـالب 
اسـالمی اسـتان اصفهـان افـزود: سـهم ایـن 
اسـتان از ایـن طـرح در سـال های 8۴ تـا کنون 

70 هـزار و 2۶8 واحـد بـوده اسـت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان:

10 هزارواحد مسکونی روستایی در استان امسال مقاوم سازی می شود
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 معاون غذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان 
گفـت: در قالب اجـرای طـرح دارویـار ۳۶۶ قلـم دارو 
کـه قبـل از آن جـزو بیمه نبـود، تحـت پوشـش قرار 
گرفـت و ۱۱۹ قلـم داروی بـدون نسـخه )ُپرمصرف( 

هـم بیمه شـد.
دکتـر محمـود اعتبـاری، روز یکشـنبه در نشسـت 
خبری بـا اصحاب رسـانه افـزود: طـرح دارویـار از ۲۳ 
تیـر بصـورت همزمـان بـا سراسـر کشـور در سـطح 
داروخانه هـا و بیمارسـتان های اصفهـان آغـاز شـد و 

بدنبـال آن قیمـت دارو تغییـر یافـت.
وی اضافـه کـرد: این طـرح به منظـور اصـاح یارانه 
دارو و انتقـال آن از صنایع داروسـازی به مصرف کننده 

)بیمار( در سراسـر کشـور اجرایی شد.
اعتبـاری بـا اشـاره بـه تغییـر قیمـت داروهـای تولید 
داخـل در قالـب ایـن طـرح )جـز داروهـای ُپرمصرف 
و مکمل هـا( گفـت: در ایـن طـرح چنانچـه داروهای 
ُپرمصـرف بـا نسـخه خریـداری شـود حتـی قیمـت 
نسـبت به قبل از اجـرای طرح نیـز کمتر خواهـد بود.

معاون غـذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان 
ادامه داد:

وی در بـاره آغـاز چـراغ خاموش ایـن طـرح و اجرای 
یک هفته ای آن خاطرنشـان کـرد: اگر قبـل از اجرای 
طـرح، ایـن موضـوع رسـانه ای می شـد بطـور قطـع 
سـودجویان با خرید بیـش از حـد دارو و ذخیره سـازی 

آن سـبب کمبـود دارو در جامعـه می شـدند.
اعتبـاری بـا اعام اینکـه داروهـای خارجـی در ایـن 
طرح شـامل افزایـش قیمت نخواهـد بود، گفـت: اگر 
در گذشـته، بیماران تحت پوشـش بیمه در هر نسـخه 
دارویـی شـامل ۳۰ درصـد یارانـه دولت می شـدند در 
طـرح دارویـار اگرچه بـا افزایـش قیمـت مواجهیم اما 
با پوشـش کامل بیمـه ای در واقـع بیمار همـان مقدار 

پـول را می پـردازد.
وی بـا اعـام اینکـه ۳ دهـک اول جامعـه بصـورت 
خـودکار تحت پوشـش بیمه قـرار می گیرنـد و هزینه 
داروی آنها رایگان اسـت، تصریح کرد: تمام افراد فاقد 
بیمـه می توانند بـا ثبت نـام در سـامانه بیمه سـامت 
بصـورت رایـگان بیمـه شـوند و دهک هـای بـاالی 
جامعـه نیـز بـرای ارزان تمـام شـدن قیمـت دارو باید 

تحت پوشـش بیمـه قـرار گیرند.
معاون غـذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان 
گفـت: در طـرح دارویـار بیـش از ۶ میلیون نفر از سـه 

دهک جامعـه بیمه شـدند.
وی از افزایـش میانگیـن ۵۰ تـا ۶۰ درصـدی قیمـت 
داروهـای داخلی خبـر داد و اعـام کرد: دلیـل کمبود 
دارو، مشـکات اقتصادی صنایع داروسـازی است که 
بـا افزایـش قیمـت دارو در طـرح دارویار شـاهد رونق 

تولیـد دارو در صنایـع داروسـازی خواهیم بود.
اعتبـاری، افزایش رشـد صـادرات رسـمی دارو، حذف 
قاچـاق، اصـاح الگـوی مصـرف و پیشـگیری از 
خوددرمانـی را از مزایای طرح دارویار دانسـت و اضافه 
کرد: بیشـترین قاچـاق دارو را به کشـور افغانسـتان و 

چند کشـور همجـوار داشـتیم.
وی خاطرنشـان کـرد: دارو در تمـام دنیا یـک کاالی 
گـران محسـوب می شـود کـه دولت هـا بابـت خرید 
آن بـه بیمـاران یارانـه می پردازند و بـا طـرح دارویار، 
یارانه دارو بـه بیمار و از طریق پوشـش بیمـه ای تعلق 

می گیـرد.
وی همچنیـن گفـت: در ایـن طرح، بیمـار با یـک بار 
مراجعـه بـه پزشـک و دریافـت نسـخه الکترونیـک 
می تواند تا سـه بـار بـدون مراجعـه مجدد به پزشـک 

دارو دریافـت کنـد.

معـاون غـذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی از وجود 
۱۰ کارخانه داروسازی در اسـتان خبر داد و خاطرنشان 
کرد: ۹۷ درصـد از داروها در کشـور فرموله و به قرص، 
کپسول، شـیاف و سـایر اشـکال دارویی، تبدیل و تنها 
۳ درصد داروها فرموله و از خارج وارد کشـور می شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه اتبـاع خارجـی دارای مجـوز 
قانونی نیز مشـمول طرح دارویار می شـوند، ادامه داد: 
از آنجا که درمـان هر بیمـار بر اسـاس داروی خاص و 
دوره مشـخص انجام می شـود لذا پزشـک، متناسـب 
بـا دوره ای که تشـخیص داده، دارو تجویـز می کند لذا 
از مصـرف خودسـرانه و بی رویـه دارو هـم جلوگیری 

می شـود.
اعتباری با اعـام اینکه در طـول یک هفتـه از اجرای 
این طرح طـی بازرسـی های انجام شـده، شـکایت یا 
مشـکلی در بـاره تغییـر قیمـت داروها گزارش نشـده 
اسـت و اکنـون آرامـش الزم در جامعـه برقرار اسـت، 
گفـت: اصاح قیمـت دارو بصـورت مرحله بـه مرحله 

اجرایـی خواهد شـد.
وی پایـداری طـرح دارویار را منـوط به تأمیـن بودجه 
آن از سـوی سـازمان برنامـه وبودجـه عنـوان کـرد و 
گفـت: بیمـاران از طریق سـه بیمـه خدمـات درمانی 
)سـامت(، تأمین اجتماعی و نیروهای مسـلح شامل 

طـرح دارویـار می شـوند.
معاون غـذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان 
اظهار داشـت: در طرح دارویار مطالبات دانشـگاه علوم 
پزشـکی اصفهان از سـوی تأمین اجتماعی تسـویه و 
بدهـی دانشـگاه بـه شـرکت های دارویی نیز تسـویه 

خواهد شـد.
وی همچنیـن تاکیـد کـرد: اگر بیمـاران شـکایتی در 
حـوزه دارو دارنـد می تواننـد با تمـاس با شـماره تلفن 

۱۹۰، گزارش هـای خـود را ارائـه کننـد.

گونـــاگون
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 اداره کل هواشناسی استان اصفهان در باره تشدید فعالیت سامانه »مونسونی«، اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

رگبار شدید باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و بارش تگرگ در مناطق 
ُمستعد از روز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه هفته جاری در استان هشدار نارنجی 
صادر کرد. بر اساس هشدارهای مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، 
رنگ زرد برای آگاهی بخشی، رنگ نارنجی برای حفظ آمادگی و رنگ قرمز 

برای اقدام است.
هواشناسی اصفهان، دوشنبه با صدور اطاعیه ای از رگبار شدید باران، رعد 
و برق، وزش باد شدید موقت، بارش تگرگ در مناطق ُمستعد و تشدید 
فعالیت سامانه مونسونی از اوایل روز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه در مناطق 
جنوب، جنوب غرب و مرکز استان بویژه مناطق جنوبی تر و مناطق همجوار 

با استان های فارس و چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
بر اساس این گزارش، احتمال ایجاد روان آب، سیابی شدن َمسیل ها، باال 
آمدن ناگهانی آب رودخانه های فصلی، اختال تردد در محورهای مواصاتی 
استان اصفهان منتهی به استان های فارس، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه 

و بویراحمد وجود دارد.
در این اطاعیه به هموطنان و مسووالن توصیه شده است تا ضمن پاکسازی 
کانال ها، جوی ها، آبراهه ها، مسیل ها و رودخانه ها در سطح شهرها و 
رودخانه های ُمنتهی به شهر بویژه در گلوگاه هایی مانند دهانه پل ها اقدام کنند 
و از تردد در حاشیه رودخانه ها و َمسیل ها و چرای دام در مناطق ُمستعد سیل و 

رعد و برق خودداری کنند.

هواشناسی در باره شرایط جوی اصفهان هشدار نارنجی صادر کرد؛

سامانه »مونسونی« آخر هفته در کمین اصفهان

 محمـد رضـا رجائـی  آنکـه 
می دهـد  دسـت  از  را  امـروز 
فـردا را نخواهـد یافـت چـرا کـه 
خوشـبختی آینـده در اسـتفاده 
کـردن از زمـان حـال اسـت. 
کسـانی کـه بـا چشـمانی بـاز 
فرصـت هـارا می شناسـند و بـا 
هوشـیاری از اوقـات گرانبهـای 
را  اسـتفاده  نهایـت  خویـش 
می کننـد و تنبلـی بـه خـود راه 
نمی دهنـد می تواننـد موفقیـت 
و خوشـبختی را از آن خویـش 
شـمردن  غنیمـت  نماینـد. 
فرصت هـا ایـن امـکان را بـه 
شـخص می دهـد کـه وی در 
سـه محیـط )خانـواده، اجتماع و 
دانشـگاه( خوشـبخت و موفـق 
باشـد و همچنیـن بـه اهـداف 
بـرای  کـه  آمیـزی  موفقیـت 
خویـش انتخـاب نمـوده نائـل 
شـود. ربیـع انصـاری عـدم اعتنا 
بـه دقایـق گرانبهـای زندگـی را 
بدبختـی دانسـته اسـت: اکثـر 
نامردیهـا و بدبختی هـای کـه 
گریبانگیـر اشـخاص می شـود 
براثرعـدم توجه و اعتنـا به دقایق 
گرانبهـای زندگـی اسـت. بلـی، 
کسـانی که به علت بی سـوادی، 
تنبلـی، عـدم اراده و تصمیـم 
گیری و... اوقـات گرانبهای عمر 
خویش را بـه بطالـت می گذرانند 
انسـان هایی بدبخـت هسـتند 
زیـرا در زندگـی اهـداف موفقیت 
آمیـز بـرای خویـش انتخـاب 
نـد و در فرصت هـای  ننموده ا
آن  راه  در  زندگـی  مختلـف 
اهـداف گامـی برنداشـته اند. راز 
موفقیت و خوشـبختی استفاده از 
فرصت هـای گرانبهـای زندگـی 
اسـت تـا بـا انتخـاب اهـداف 
موفقیـت آمیـز در زمینه هـای 
دانـش،  همچـون  گوناگـون 
شـغل، هنـر و... به موفقیـت نائل 
آییـم. برتراند راسـل در ایـن باره 
می گوید: بـرای اینکـه عمری را 
بـه خوشـی و موفقیـت بـه پایان 
برسـانیم بایـد موقعیـت زمـان را 
در نظـر بگیریم و بـه اقتضای آن 
گام برداریـم. اگـر خـواب غفلت 
مـا را بربایـد و بـا هـر توجیهی از 
اوقـات گرانبهـای خویـش غافل 
شـویم و یـا هیـچ گونـه حرکتی 
در جهـت اهـداف موفقیـت آمیز 
و خوشـبختی آفریـن خویـش 
بدبختـی  باشـیم،  نداشـته 
گریبانگیـر مـا شـده اسـت. یک 
سانسـکریتی  المثـل  ضـرب 
می گویـد: بـه امـروز توجـه کنید 
زیـرا زندگانی همین امروزاسـت. 
درمـدت کوتـاه امـروز اسـت که 
تمام تغییـرات و حقایـق وجودی 
شـما یعنـی درخشـندگی، نمـو 
جوانـی، افتخـار عمـل و شـکوه 
جوانـی ظاهـر می شـود. دیـروز 
یـک خوابـی بـود و فـردا یـک 
احتمالی بیش نیسـت ولـی امروز 
اگـر خـوب زندگانـی کنیـد هـر 
دیـروزی را خـواب خـوش و هـر 
فدایی را یک احتمـال امیدوارمی 
گردانـد، پـس بـه امـروز توجـه 
کنیـد کـه بامـداد جوانـی همین 
امروز اسـت؛ پـس چه خـوب آن 
را بـه بطالـت نگذرانیـم، امـروز 
را غنیمـت شـماریم و موفقیـت 
و خوشـبختی را از آن خویـش 

ییـم. نما
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زمان شناسی و 
مدیریت زمان

 راه های رسیدن به
موفقیت و خوشبختی؛

معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

۳۶۶ قلم دارو تحت پوشش بیمه با طرح دارویار

مسـئول دفتر سـازمان مالکیـت معنـوی اختراعات جهـان در ایـران از 
کسـب هفت مدال طا، شـش نقره، چهار برنـز و دو جایزه ویژه توسـط 
مخترعـان ایرانـی در نمایشـگاه نـوآوری و طراحـی ژاپـن خبـر داد که 

سـهم اصفهان کسـب یک مـدال نقره اسـت.
مهرداد سـلیمانی با بیان اینکه نمایشـگاه بین المللی نـوآوری و طراحی 
ژاپن با حمایـت سـازمان مالکیت معنـوی اختراعات جهان بـه میزبانی 
کیوتوـ  ژاپـن برگزار شـد، به ایسـنا گفت: بـا توجه بـه محدودیت های 
ناشـی از پاندمی کرونا در سراسـر جهان، ایـن رویداد همانند سـال قبل 
به صـورت مجـازی برگـزار شـد. در ایـن رویـداد بیـش از ۵۰۰ اختراع 
توسـط مخترعان ۲۴ کشـور جهان از جملـه جمهوری اسـامی ایران، 
ژاپن، چیـن، تایـوان، کانادا، کـره جنوبـی پذیرفتـه و مـورد داوری قرار 

. فتند گر
وی افزود: کسـب مدال طـا و جایزه ویژه بـرای طرح »آرتز بـا توانایی 
حفـظ و کنتـرل دامنه حرکتـی مفاصل سـر، سـتون فقـرات و شـانه و 
تحریـک الکتریکـی بـرای تقویـت عضات گـردن و شـانه« توسـط 
الهام صیحـه ای، علیرضـا مایی برجهـری، نرگس صیحـه ای، محمد 
صاحب علـم، سـارا عابدینـی باغبادرانی، فریـده کامران به دسـت آمد. 
همچنیـن مـدال طـا و جایـزه ویـژه بـرای طـرح »کیت تشـخیصی 
لیشـمانیوز جلـدی بـه همـراه میکروتیوب هـای بـدون درب« توسـط 
مهران بختیـاری، صهبا خصوصی ثانی، علیسـا خدادادیـی، احمد خادم 

باشـی، محمـد رعیـت، علیرضا عاقی کسـب شـد.
مسئول دفتر سـازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان در ایران، کسب 
مدال طا و جایـزه ویژه بـرای طرح »ابـزار کمکی برای ژسـت گرفتن 
پـا و دسـت در افـراد ناتوان جسـمی« توسـط احمـد ابراهیمـی، لقمان 
علی محمدیان، محمد قائدی، شـاهین قائدی، سـروش سـلیمی، فائزه 
مهـدی خانـی، کسـب مـدال طا بـرای طـرح »دسـتگاه شستشـوی 
زحم« توسـط امیـن شـعبانپور مقـدم، ایمـان شـعبانپور مقـدم، مهدی 

حاتمی دزدارانـی، مهـدی جایروند، ملیحـه مایی و کسـب مدال طا 
برای طرح »ابزار هوشـمند گفتـار تعاملی بـرای افراد مبتا به اتیسـم« 
توسـط مهدیـه رزم پـور،  آیین حقیقـت، عبدالطیـف حقیقـت را از دیگر 

دسـتاوردهای کاروان ایـران در ایـن دوره از رقابت ها اعـام کرد.
سـلیمانی ادامـه داد: مـدال طا بـرای طرح »لبـاس هوشـمند بیماران 
نورولوژیک با قابلیت کنترل تشـنج، لرزش و حفظ تعـادل، اندازه گیری 
ضربان قلـب و تنفـس و تحریک الکتریکـی جهت تقویـت عضات« 
توسـط هیراد مختاری، مـدال طا بـرای طرح »دسـتگاهی بـا قابلیت 
صحبـت کـردن بـرای افـراد بـدون کام و دارای مشـکات جسـمی 
حرکتی« توسط امیررضا راد شولی ثبت شـد و طرح »پروژکتور مفاهیم 
سـاز جهـت بهبـود سـطوح زبانـی و افزایـش توجـه و تمرکز بـر طبق 
عاقمندی کودکان« توسـط سـیده منـا دسـتوم، مینا بـرادران نویری، 

مرسـانا پورداد، سـید محسـن دسـتوم به مدال نقره رسـید.
وی اضافـه کـرد: طـرح »مسـواک هوشـمند بـا قابلیـت حسـگرهای 
نمایـش بیماری هـای دهـان، مقـدار PH دهـان، مشـکات موجـود 
دنـدان و نشـان دادن مقـدار PH خمیر دندان« توسـط محمـد صفری، 
علی صفـری، مهدی صفـری، مسـعود صفـری موفق به کسـب مدال 
نقـره و طـرح »دسـتبند هوشـمند جهـت بیـدار نگـه کـردن رانندگان 
هنـگام رانندگی« توسـط محمد مبین رادشـولی نیز مدال نقـره گرفت. 
همچنین کسـب مدال نقره بـرای طرح »مـچ بند مخصـوص کودکان 
با قابلیـت اندازه گیـری ضربـان قلب، میـزان اکسـیژن اشـباع در خون 
)S۰۲(، دمای بدن نـوراد، میزان تنفـس و آنالیز کننـده کیفیت خواب« 

توسـط کیـان کشـتکار به دسـت آمد.
به گفته، مسـئول دفتـر سـازمان مالکیت معنـوی اختراعـات جهان در 
ایـران، مدال نقـره بـرای طرح »دستکشـی بـا قابلیـت کنتـرل لرزش 
دسـت و تحریـک الکتریکـی عضات دسـت و سـاعد جهـت تقویت 
عضات )فلکسور و اکستانسور( و جلوگیری از تحلیل عضات دست و 

کمک به انجام حرکات ظریف« توسـط زینب جعفری خوشـن آبادی و 
مدال نقره بـرای طرح »آتل متحـرک و محافظ بر فیزیولوژی« توسـط 
زهرا میرموسـوی، الینا زمانی، روشـان سرشـوق، ملینا نوری و آرتمیس 

بنائیان از اصفهان کسـب شـد.
سـلیمانی یادآور شـد: مدال برنـز به طـرح »صندلـی با قابلیـت تنظیم 
پشـتی و نیشـمنگاه جهـت پیشـگیری از عارضه هـای سـتون فقـرات 
گردن، کمر و نشـیمنگاه« توسـط سـیده سـلما حسـینی، سـید یوسف 
حسـینی، سـید سـعید حسـینی، سـیده سـها علوی زاده، طـرح »کفی 

کفـش بـا قابلیـت تغییـر رنـگ ارگونومیـک متناسـب بـا قوس هـای 
کـف پـا دارای اپلیکیشـن اختصاصـی جهـت بررسـی تعـداد قدم هـا 
و میـزان کالـری مصرفـی« توسـط نازنیـن فاطمـه چنـداز، ریحانـه 
چنـداز، طـرح »آتـل ثبـات دهنـده )فیکـس کننـده/ فیکسـاتور( مـچ 
دسـت به همراه اعمـال مقاومت جهـت جلوگیـری از ضعـف و تحلیل 
عضات در ناحیه مچ و سـاعد و انگشـتان« توسـط امیر محمد دهقانی 
 فارغانی و طـرح کاه ایمنی هوشـمند موتور سـواران توسـط امیرعلی

ملکشاهی رسید.

 اخبار اصفهـان  تجربـه و دانایی برگرفتـه از نیاز بـازار و علـم متالوژی بـه توانایی و 
تولیـد دسـتگاه های آسـیاب کن تبدیل شـد.

خردکـن و آسـیاب کن های صنعتی در ابعـاد و مدل هـای مختلف بـا بازدهی هـای باال 
یکـی از محصوالت پرفروشـی اسـت که شـرکت فنـاور رادین محـرک پارس بـا برند 
ایران آسـیاب در شـهرک علمی و تحقیقاتی تولید می کند. این محصول بـرای فرآوری 

مـواد غذایی در قالـب تولید پـودر، کره گیـری و ارده گیری بـه کار گرفته می شـود.
 امیر کریمیـان، مدیـر عامل شـرکت فنـاور رادین محـرک پارس بـا بیان اینکه سـعی 
کردیم که تجربه به دسـت آمده در ایـن زمینه را تبدیـل به محصول کنیـم، اظهار کرد: 
تجربه و دانایـی برگرفتـه از نیاز بـازار و علم متالـوژی به توانایـی و تولید دسـتگاه های 

آسـیاب کن تبدیل شـد.
وی ادامـه داد: افزایش میـل به طب سـنتی، ترغیب به خرید دسـتگاه های آسـیاب کن 
را به همراه داشـت و تنوع بخشـی به مدل هـای محصوالت بـه لحاظ کیفیـت و قیمت 

باعث ایجـاد بازار رقابتی محصوالت این شـرکت شـده اسـت.
• بهره گیری از علم متالوژی در تیغه دستگاه ها

کریمیـان با اشـاره بـه طیـف گسـترده ای از محصـوالت ایـن شـرکت، تصریـح کرد: 
محصوالت در ابعاد آسـیاب های صنعتی، خانگـی و ۵ مدل آسـیاب های رومیزی تولید 
می شـود که دسـتگاه های کره گیر مانند کـره بـادام زمینی و یا کـره فنـدق نمونه هایی 
از آن اسـت که اغلب محصوالت در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان تولید شـده 

. ست ا
مدیر عامل شـرکت فناور رادین محرک پـارس، کیفیت محصوالت را در این چندسـاله 
اخیر ثابت شـده دانسـت و افزود: این محصوالت به خوبی توانسـته جوابگـوی نیاز بازار 
باشـد که کیفیت منحصر بـه فرد جنـس تیغه بـه وسـیله بهره گیـری از علـم متالوژی 
و همچنیـن مکانیـزم مشـخص ایـن دسـتگاه ها وجـه امتیـازی بـرای آنها محسـوب 

می شـود.

مسئول دفتر سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان در ایران:

مخترعان اصفهانی در ژاپن نقره کسب کردند

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

مدیر عامل شرکت فناور رادین محرک پارس خبر داد:

تولید دستگاه های آسیاب کن با بهره گیری از علم متالوژی
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