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معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خبرداد  :

چهارمین خط   BRT اصفهان ؛ 18 کیلومتر

Top 10 Cleanest Countries In The World 2022

5

معاون سیاسی استانداری اصفهان در نشست خبری تاکید کرد:

پاسـخگویی هـمه مـدیران در برابـر رسـانه
2

ــی   ــان هم افزای ــش بنی ــرکت های دان ــالت ش رس
ــش محــور و  ــروت، توســعه اقتصــاد دان ــم و ث عل
ــه  ــق اهــداف علمــی و اقتصــادی اســت و ب تحق
ــور  ــاله کش ــداز 20 س ــم ان ــل در چش ــن دلی همی
ــن مســئله شــده اســت کــه  ــژه ای برای ــد وی تاکی
ــور را  ــی از GDP کش ــل توجه ــش قاب ــد بخ بای

ــد. ــم کنن ــان فراه ــش بنی ــرکت های دان ش
در واقـع کریدورهـای علـم و فنـاوری، چارچـوب 
شـناخته شـده ای بـرای ایجـاد ایـن ارتباطـات و 
هم افزایـی بـوده و در کنـار دیگـر قابلیت هـا و 

توانایی هـا بـا دارا بودن زیـر سـاختارهای فیزیکی 
کالن شـهرهای دارای سـابقه علـم و فنـاوری و 
صنعت، بسـتر الزم بـرای تحقـق اهداف توسـعه 

مبتنـی بـر دانایـی را فراهـم می کنـد. 
ــاوری در  ــم و فن ــای عل ــری کریدوره ــکل گی ش
مناطقــی از جغرافیای کشــور که در اســناد توســعه 
ملــی و آمایشــی، مأموریت هــای بین المللــی 
ــاخت  ــد، زیرس ــده گرفته ان ــه عه ــه ای ب و منطق
الزم بــرای توســعه حــوزه اقتصــاد دانایی محــور از 
یــک ســو و ارتباط ایــن حــوزه اقتصــادی بــا حوزه 

ــن  ــی از ســوی دیگــر ای ــاوری جهان اقتصــاد و فن
موضــوع را رقــم می زنــد و ایــن نقــش شــرکت ها 

ــد. ــگ می کن ــهرها پررن ــده ش را در آین
ــای  ــاس یافته ه ــر اس ــل و ب ــن دالی ــه ای ــس ب پ
موجــود بــه نظــر می رســد بــرای تحلیــل تجربــه 
ــی  ــه بررس ــد ب ــان بای ــهری دانش بنی ــعه ش توس
دقیــق و بــاز تعریــف نظــام برنامه ریــزی و تدقیق 
طرح هــای فرهنگــی، علمــی، فنــاوری، نــوآوری 
و سیاســی در شــهر و توســعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگــی پرداختــه شــود.

نوشین رواقی
سرمقالـــه
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رسالت شرکت های دانش بنیان در آینده شهرها
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نماینده خمینی شهر:

تونل سوم کوهرنگ بعد از 20 سال همچنان 
اجرایی نشده است

بررسی ابعاد فاجعه زیست محیطی اخیر در گفت وگو با کارشناسان:

عالج فاجعه یادبود است
نه پنهان کاری

برای فصلی که فراغت فرزندان زیادتر است؛

مشاور نوجوان چه وقت؟ چه کسی؟ چه 
شکلی؟
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رئیس قرارگاه جهادی امام صادق )ع( مطرح کرد؛

آزادسازی 3 زندانی توسط قرارگاه جهادی 
امام صادق )ع(

چهره روز

مدیرکل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
استان اصفهان:

اجرای طرح واکنش سریع در اصفهان

2

طرح واکنش سریع طوس با هدف ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت 
ارائه خدمات راهداری و اولویت دهی به نیازهای ضروری تأمین 
ایمنی راه ها به منظور افزایش رضایتمندی کاربران جاده ای و 
تحقق سیاست حکمرانی و نظارت مردمی در پیشبرد اهداف 

دولت سیزدهم اجرایی می شود....

منبع: ایرنا



در شـــهر

Isfahan News
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آزادسازی ۳ زندانی توسط 
قرارگاه جهادی امام صادق )ع(

رئیس قرارگاه جهادی امام صادق 
)ع( مطرح کرد؛

ــی،  ــاون سیاس ــان مع اخبار اصفه
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری 
اصفهــان گفت: شــفافیت و پاســخگو 
بــودن از شــعارهای ایــن دولــت 
ــر  اســت و همــه مدیــران بایــد در براب
اصحــاب خبــر و رســانه پاســخگو 

باشــند.
ــنبه  ــاری روز دوش ــا جان نث محمدرض
ــا نماینــدگان  ــه ب در نشســت صمیمان
رســانه های رســمی و خبرنــگاران 
اســتان در اســتانداری اصفهــان اظهار 
داشــت: هــر مســوولی کــه می خواهد 
ــد  ــد بای ــت کن ــت خدم ــن دول در ای
ــخگو  ــردش پاس ــه عملک ــبت ب نس

ــد. باش
بــه گفتــه وی، مســوولی کــه بــا 
ــال  ــدارد بدنب ــاط ن ــگاران ارتب خبرن
ایــن نیســت کــه در کارش پیشــرفت 
کنــد و مســوول دلســوز بایــد بــه 
دنبــال فهمیــدن عیــب کارش باشــد.

وی با اشــاره بــه ضرورت پاســخگوی 
مدیــران بــه اهالــی رســانه، ادامــه داد: 
هیــچ مدیــر و مســوولی اجــازه نــدارد؛ 

ــات  ــه جلس ــات محرمان ــز اطالع بج
ــه  ــخگویی ب ــن، از پاس ــورای تأمی ش
خبرنــگاران طفــره رود و در صورتیکــه 
ــانه ها  ــود رس ــخگو نب ــوولی پاس مس
ــالع  ــورای اط ــه ش ــه دبیرخان ــد ب بای
رســانی اســتان اطــالع دهنــد و از حق 

ــد. ــاع کنن ــود دف خ
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری اصفهــان خطــاب بــه 
خبرنگارانــی کــه درخواســت داشــتند 
ــورد  ــتان ها در برخ ــایر اس ــه س از روی
ــود،  ــه ش ــو گرفت ــگاران الگ ــا خبرن ب
ــنهاد  ــگاران پیش ــرد: خبرن ــار ک اظه
خــود بــرای حــل مشــکالت را در 
ــا  ــد. م ــه دهن ــف ارائ ــات مختل جلس
نیــز در جایــگاه خــود از تمــام ظرفیتی 
کــه در اختیــار اســتان اســت اســتفاده 
می کنیــم تــا چالــش اصحــاب رســانه 
را بــه حداقــل برســانیم. همچنیــن بــا 
همــکاری اداره کل ارشــاد پیگیری هــا 
بــرای حــل مشــکالت خبرنــگاران را 

ــم داد. ــام خواهی انج
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــاری ب جان نث

ــرای  ــگاران ب ــکالت خبرن ــل مش ح
ارشــاد بایــد دغدغــه باشــد تــا بتــوان 
ــز  ــا نی ــت: م ــرد، گف ــری ک آن را پیگی
در اســتانداری تمــام تــوان خــود را بــه 
ــه  ــکالت هم ــا مش ــم ت کار می گیری
ــگاران و  ــای خبرن ــه دغدغه ه از جمل
اصحــاب رســانه رفع شــود اگرچــه در 
ایــن راســتا بایــد بــه یــک همفکــری 
مشــخصی بــا اهالــی رســانه برســیم.

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری اصفهــان در خصــوص 
امنیــت شــغلی خبرنــگاران کــه از 
ــادآور  دغدغه هــای مهــم آنهاســت، ی
ــن  ــد از ای ــا نبای ــگاران م ــد: خبرن ش
موضــوع ترس داشــته باشــند کــه اگر 
ــد  ــد کردن ــری را نق ــا مدی ــوول ی مس
ــد داد  ــت خواهن ــود را از دس ــغل خ ش
ــتانداری  ــا از اس ــت را م ــن حمای و ای
ــم  ــاز می کنی ــر آغ ــی خب ــرای اهال ب
تــا ســایر مدیــران نتواننــد در برابــر آن 

ــد. ــتادگی کنن ایس
ــات  ــوص مصوب ــاری در خص جان نث
ســفر ریاســت جمهــوری اعــالم کرد: 

دســتاوردهای سفر ریاســت جمهوری 
ــه زودی در  ــه اصفهــان را اســتاندار ب ب
ــگاران و  ــار خبرن ــه ای در اختی مصاحب
ــتان قرار خواهد داد و  ــریف اس مردم ش
مصوبــات این ســفر هنوز ابالغ نشــده 
امــا نتایــج خوبی بــرای اســتان حاصل 
شــده کــه بــه زودی توســط اســتاندار 

اصفهــان اعــالم خواهــد شــد.
وی در پاسـخ بـه گالیـه خبرنـگاران 
مبنـی بـر پوشـش خبر سـفر ریاسـت 
جمهـوری و چالش هایـی کـه بـا آن 
مواجه شـده بودند، تصریح کـرد: بطور 
رسـمی از همـه خبرنـگاران بـه دلیل 
مشـکالتی که در پوشـش اخبار سـفر 
ریاسـت جمهـوری بـرای آن هـا بـه 
وجـود آمـد عذرخواهـی می کنـم و 
امیـدوارم در برنامه هـای آینده شـاهد 

چنیـن موضوعاتـی نباشـیم.
رییــس شــورای اطــالع رســانی 
ــه  ــانه ب ــت: رس ــان گف ــتان اصفه اس
ــا راه درســت را  ــد ت ــا کمــک می کن م
ــم و در جلســات امنیتی به  انتخاب کنی
ــرگاه  ــم ه ــالم کرده ای ــتگاه ها اع دس

مــردم جایــی داد می زننــد ببینیــد 
ــوده  ــنوا ب ــوولی ناش ــه مس ــوش چ گ
کــه مــردم مجبــور شــدند فریــاد بزنند 
ــا  ــرای م ــا ب ــانه در اینج ــش رس و نق

ــت. ــت اس ــا اهمی ــگ و ب پررن
وی اضافــه کــرد: در صورتیکــه 
مشــکالت اهالــی رســانه رفــع 
شــود می تواننــد صــدای مــردم در 
موضوعــات مختلــف باشــند و همیــن 
ــا مــردم  امــری منجــر خواهــد شــد ت
آرام تــر انتقــادات خــود را مطــرح کنند 
چــرا کــه می داننــد رســانه زبــان 
گویــای آنهاســت و معتقدیــم کــه 
بایــد اطــالع رســانی مــا قوی تــر 
ــر  ــا صداهــای نابهنجــار کمت باشــد ت

ــود. ــنیده ش ش
ــه از همــکاری  ــن نشســت گالی در ای
نکــردن برخــی مســووالن، عــدم 
تأمیــن مالــی رســانه ها و خبرنــگاران، 
مشــکالت متعــدد صنفی خبرنــگاران 
ــت شــغلی، مســکن و،  ــژه امنی ــه وی ب
ــگاران  ــن شــئون خبرن زیرســوال رفت
ــمی،  ــانه های غیررس ــمی در رس رس

ــه  ــد ب ــال نق ــردن در قب ــت نک حمای
مســووالن، لــزوم ایجــاد فضــای 
نقــد در اســتان و عــدم تبعیــض میــان 
خبرنــگاران در پوشــش اخبــار از جمله 
ــگاران و  ــه خبرن ــود ک ــی ب دغدغه های
ــدگان رســانه های اســتان به آن  نماین

ــد. ــاره کردن اش
نماینــدگان  صمیمانــه  نشســت 
رســانه های رســمی و خبرنــگاران 
سرپرســتی  شــامل  اســتان 
رســانه های سراســری و اســتانی، 
و  خبرگزاری هــا  نماینــدگان 
ــی و نمایندگان  تشــکل های مطبوعات
ــور  ــا حض ــان ب ــای اصفه روزنامه ه
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری ورییــس شــورای اطــالع 
ــت اداره کل  ــتان، سرپرس ــانی اس رس
ــگ و ارشــاد اســالمی، مدیرکل  فرهن
ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم رواب
و مدیــرکل اجتماعــی فرهنگــی 
ــروز  ــح ام ــان صب ــتانداری اصفه اس
ــات  ــالن جلس ــاه در س ــم مردادم ده
ــد. ــزار ش ــان برگ ــتانداری اصفه اس

معاون سیاسی استانداری اصفهان در نشست خبری تاکید کرد:

پاسـخگویی هـمه مـدیران در برابـر رسـانه

حمیــد مهــدوی افــزود: طــرح دســتیار فنــاوری امســال بــرای نخســتین 
ــا  ــی از توانایی ه ــری بخش ــه فراگی ــدن زمین ــم ش ــدف فراه ــا ه ــار ب ب
و مهارت هــای مــورد نیــاز بــازار کار بــرای دانشــجویان در طــول 
ــری و اشــتغال دانشــجویان در  ــوار شــدن بکارگی ــی و هم دوران تحصیل
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور در کشــور اجــرا شــد و در هــر اســتان، 
پــارک علــم و فنــاوری مســوولیت اجــرای آن را بــه عهده داشــته اســت.

وی بــا بیان اینکــه در ایــن طــرح دانشــجویان یــک دوره ۶ ماهــه مهارت 
ــان  ــش بنی ــاور و دان ــرکت های فن ــه را در ش ــت فناوران ــوزی و فعالی آم
مســتقر در پارک هــای علــم و فنــاوری تجربــه می کننــد، اظهــار داشــت: 
بــا توجــه بــه نــوع مقطــع تحصیلــی دانشــجو در پایــان ۶ مــاه مبلغــی به 
آنهــا پرداخــت می شــود کــه ماهانــه یــک، دو و ســه میلیــون تومــان بــه 
ترتیــب بــرای دانشــجویان کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتراســت.

مهــدوی بــا اشــاره بــه اینکــه ثبــت نــام دانشــجویان متقاضــی شــرکت 
ــرد:  ــد، خاطرنشــان ک ــاز ش ــرداد امســال آغ ــرح از اواســط خ ــن ط در ای
در اســتان اصفهــان در قــراردادی کــه بــا ۶ دانشــگاه اصفهــان، صنعتــی 
اصفهــان، فنــی حرفــه ای، علمــی کاربــردی و موسســه آمــوزش عالــی 
دانــش پژوهــان پیشــرو داشــتیم، دانشــجویان ایــن دانشــگاه ها 
می توانســتند بــرای شــرکت در طــرح دســتیار فنــاوری ثبــت نــام کننــد.

وی با اشــاره بــه ثبــت ۴۳۷ دانشــجو در طــرح مذکــور در اصفهــان، ادامه 
داد: از بیــن آنهــا ۱۷۸ دانشــجو انتخــاب شــدند و در نهایــت پــس از انجام 
مصاحبــه بــا شــرکت های فنــاور، ۱۰۷ دانشــجو بــرای شــرکت در طــرح 

دســتیار فنــاوری پذیرفتــه و تأیید شــدند.
رییــس پــارک علــم و فنــاوری شــیخ بهایــی اصفهــان، گفــت: 
ــان  ــه خواه ــارک ک ــتقر در پ ــان مس ــش بنی ــاور و دان ــرکت های فن ش
شــرکت در ایــن طــرح بودنــد نیــز موضــوع فعالیــت و طرح هــای تحقیق 
ــی، ۸۸  ــرکت متقاض ــن ۱۱۵ ش ــد و از بی ــالم کردن ــود را اع ــعه خ و توس
ــه  ــد شــدند کــه ۱۲۵ طــرح از آنهــا پذیرفت ــز شــرایط و تأیی شــرکت حائ

ــد. ش
ــاه  ــدت ۶ م ــه م ــده ب ــه ش ــجویان پذیرفت ــه دانش ــان اینک ــا بی وی ب
ــد،  ــد ش ــه کار خواهن ــغول ب ــده مش ــد ش ــاور تأیی ــرکت های فن در ش
خاطرنشــان کــرد: آن هــا بایــد در هــر مــاه ۵۰ ســاعت در ایــن شــرکت ها 
فعالیــت داشــته باشــند و پــس از ۶ مــاه بــر اســاس گــزارش عملکــردی 
کــه شــرکت های فنــاور بــه مــا ارائــه می کننــد، مبلــغ تعییــن شــده بــه 

دانشــجویان پرداخــت می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مبلــغ توســط پــارک علــم و فنــاوری شــیخ 
ــی از  ــرد: بخش ــه ک ــود، اضاف ــت می ش ــجویان پرداخ ــه دانش ــی ب بهای
اعتبــار آن از محــل وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بخــش دیگری 
از محــل پشــتیبانی صنایــع بــزرگ اســتان یــا منابــع شــهرک علمــی و 
تحقیقاتــی اصفهــان تأمیــن می شــود کــه میــزان آن حــدود یــک و نیــم 

میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.
ــه ای از فرصــت  ــاوری، نمون ــان اینکــه طــرح دســتیار فن ــا بی مهــدوی ب
ــن  ــح داد: ای ــت، توضی ــر اس ــاس کوچکت ــتادان در مقی ــی اس مطالعات
ــغلی  ــده ش ــری از آین ــا تصوی ــد ت ــه دانشــجویان کمــک می کن طــرح ب
ــه ۶ ماهــه ای کــه کســب می کننــد  خــود داشــته باشــند و پــس از تجرب
ــن  ــا در ای ــن آنه ــد، همچنی ــم بگیرن ــود تصمی ــغل خ ــرای ش ــد ب بتوانن
ــازار کار را  ــور در ب ــرای حض ــای الزم ب ــا و توانمندی ه ــدت مهارت ه م

فــرا می گیرنــد.
وی ادامــه داد: شــرکت های فنــاور نیــز در این طــرح می تواننــد دانش روز 
را از طریــق دانشــجویان جــذب می کننــد و از بیــن آنهــا نیروهــای آینــده 
خــود را بــر اســاس توانمندی هــا تأمیــن کــرده و بــر روی آنهــا ســرمایه 
ــه  ــه بیشــتر دانشــجویان پذیرفت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــذاری کنن گ
شــده در ایــن طــرح در مقطــع کارشناســی ارشــد هســتند، تصریــح کــرد: 
ــن  ــان بیشــترین اســتقبال را از ای ــی اصفه دانشــجویان دانشــگاه صنعت
ــن  ــام بســیار پایی ــت ن ــزان ثب طــرح داشــتند و در برخــی دانشــگاه ها می
ــای  ــجو و طرح ه ــداد دانش ــر تع ــان از نظ ــزود: اصفه ــدوی اف ــود. مه ب
تحقیــق و توســعه شــرکت فنــاور در طــرح دســتیار فنــاوری رتبــه برتــر 
ــه  ــن زمین ــران در ای ــت ته ــد وضعی ــت هرچن ــتان ها داش ــن اس را در بی
متفــاوت از ســایر استان هاســت زیــرا در ایــن اســتان، چنــد پــارک علــم 

ــاوری مســتقر اســت. و فن

ــی  ــیخ بهای ــاوری ش ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
ــان از پذیرش  ــی اصفه ــهرک علمی و تحقیقات ش
و تأییــد نهایــی ۱۰۷ دانشــجو بــرای شــرکت در 
ــر داد و  ــتان خب ــاوری« در اس ــتیار فن ــرح »دس ط
گفــت: اصفهــان، عملکــرد برتــر را در ثبــت نــام 
دانشــجویان و شــرکت های فنــاور در ایــن طــرح 

ــت. ــته اس داش

پذیرش 107 دانشجو برای 
شرکت در طرح دستیار 

فناوری اصفهان

رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان خبرداد:

گفت و گو

معـاون امـور مجلـس و ارتباطـات 
اجتماعـی دانشـگاه آزاد اسـالمی 
بـا بیـان ایـن کـه بزرگتریـن تهدید 
جهانـی علیـه کشـور مـا بـه ترتیب 
ایـاالت متحـده آمریـکا، رژیـم 
صهیونیسـتی و تروریسـت دولتـی 
عربسـتان سـعودی اسـت، بـر لزوم 
آمادگـی بـرای مقابلـه با دشـمن در 
جنگ هـای سـخت، نرم و هوشـمند 

تأکیـد کـرد.
معاونـت امـور مجلـس و ارتباطـات 
اجتماعـی دانشـگاه آزاد اسـالمی در 
دومیـن دوره تخصصی جهـاد تبیین 
سازمان بسیج اسـاتید که با همکاری 
سـتاد جهـاد تبییـن نهـاد نمایندگی 
مقـام معظـم رهبـری و معاونـت 
فرهنگی دانشـجویی دانشـگاه های 
آزاد اسـالمی اسـتان اصفهـان در 
بسـتر فضـای مجـازی برگـزار شـد 
به بیـان نکاتی پیرامـون این موضوع 

پرداخـت.
دکتـر محمـد قربانـی گلشـن آبادی 
بـا بیـان ایـن مقدمـه کـه جمهوری 
اسـالمی ایران به سـه دلیـل ماهیت 
ضداسـتکباری، ضدصهیونیسـتی و 
ضدامپریالیسـتی، داشـتن موقعیـت 
مهـم ژئوپولتیکی و حمایـت از جبهه 
مقاومت از ابتدا مورد هجمه اسـتکبار 
جهانی قـرار گرفت، پیـروزی انقالب 
سال ۱۳۵۷ را سـبب ایجاد تحوالتی 
در منطقـه و فرامنطقـه دانسـت کـه 
منافـع اسـتکبار جهانـی را بـه خطـر 
انداخـت لـذا ایـن کشـورها را بـر آن 
داشـت تـا وارد نبـرد علیـه کشـور ما 

شـوند.
وی سـخنان خـود را بـا موضـوع 
»ویژگـی جنگ هـای آینـده در افق 
۱۴۰۴ از منظر رهبـر معظم انقالب« 
دنبـال کـرد و گفـت: دشـمنان نظام 
از ابتـدای شـکل گیـری جمهـوری 
اسـالمی بـا طـرح ریـزی کودتـا 
بـه مقابلـه بـا انقـالب پرداختنـد، 

گروهک های تروریسـتی و تکفیری 
همچون سـازمان مجاهدیـن را علیه 
کشـور تهییـج کردنـد و تـا امـروز از 

مقابلـه بـا مـا آرام ننشسـتند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـر اسـاس 
۱۱ سـال پیـش رهبـر  سـخنان 
معظـم انقـالب در مـورد مؤلفه های 
پیـش  جنگ هـای  گوناگـون 
روی جمهـوری اسـالمی ایـران، 
بزرگ تریـن تهدیـد جهانـی علیـه 
کشـور ما را به ترتیب ایـاالت متحده 
آمریکا، رژیم صهیونیسـتی و سـپس 
تروریست دولتی عربسـتان سعودی 
عنـوان کـرد کـه اخیـراً بـا اقداماتی 
نظیـر معاهـده ابراهیـم بـه دنبـال 
عـادی سـازی روابـط بـا اسـرائیل 

اسـت.
سـخنران دومین نشسـت تخصصی 
جهـاد تبییـن اسـتان اصفهـان، نوع 
تهدیـدات پیش روی کشـور مـا را از 
نوع سـخت، نرم و هوشـمند برشمرد 
و گفـت: در نـوع تهدیـد سـخت در 
آینده همچنـان با جنگ هـای نیابتی 
و ترورهـا روبرو خواهیم بـود و در نوع 
نـرم و هوشـمند نیـز شـاهد عملیات 
روانی سـنگین دشـمن برای اسـالم 
هراسـی و جمهـوری اسـالمی ایران 
هراسـی خواهیـم در سـطح جهـان 
به ویـژه در فضای سـایبری خواهیم 

بـود.
قربانـی ضمـن سـفارش بـر مطالعه 
پیرامـون ایـن موضوعـات از منابـع 
مرکـز  سـایت  همچـون  معتبـر 
تحقیقـات و اسـناد دفـاع مقـدس، 
براوردشناسی سـناریوهای محتمل، 
آینـده نگـری و افزایـش توانمنـدی 
دفاعـی، اشـراف اطالعاتـی بـر 
گروهک هـا در منطقـه و فرامنطقـه 
و جنـگ اطالعاتی بـا دشـمنان را از 
جمله منویـات رهبر انقـالب در مورد 
آمادگی بـرای جنگ هـای آینده بیان 
کرد که نشـان دهنده یـک رویارویی 

جـدی بـا دشـمن اسـت.
وی زمیـن، دریـا، هوافضـا، فضـای 
مجـازی، حـوزه شـناختی و ادراکی و 
جنگ تلفیقـی را صحنه هـای جنگ 
آینـده کشـور ما با دشـمنان دانسـت 
و از اهمیـت ژئوکالچـر )جغرافیـای 
فرهنگـی( در صحنه هـای نبـرد 
سـخن بـه میـان آورد کـه در رابطـه 
با حـوزه فرهنگی ایران، کشـورهایی 
و  افغانسـتان  و  پاکسـتان  نظیـر 
کشـورهای هماسـیه شـمال شرقی 
و غربـی کشـور و برخی کشـورهای 
عربـی حـوزه خلیج فـارس را شـامل 

. د می شـو
این اسـتاد دانشـگاه در ایـن رابطه به 
نقش افراد غرب زده، لیبرال مسـلک 
و تکنوکـرات داخلـی در پیشـبرد 
اهداف دشـمن در جنگ های ادراکی 
اشـاره کرد و از جایگاه دکترین اسـب 
تروآ در محاسبات دشـمن علیه ایران 

اسـالمی خبر داد.
سـخنران این نشسـت مجازی حوزه 
اثرگذاری هـای جنگ هـای پیش رو 

را حـوزه نظامـی، حـوزه اقتصـادی، 
حـوزه اجتماعـی و فرهنگـی ماننـد 
رسـانه ها و حـوزه اطالعاتـی امنیتی 
برشمرد و گفت: دشمن درصدد است 
با تمسک قرار دادن تنازعات سیاسی 
داخلی به کشـور ضربـه وارد کند و یا 
مثاًل با دسـتاویز قرار دادن یک اتفاق 
ماننـد برخـورد چنـد روز پیـش یک 
نیـروی پلیس بـا خانم بدحجـاب که 
رسانه ای شـد، فضای اسالم هراسی 
و ایران هراسـی ایجـاد کنـد و یا این 
که در عرصه سیاسـی با تالش برای 
برقرار نکردن تعامل سـایر کشـورها 
با ایران، به کشـور ما فشـار وارد کند.

قربانی در پاسـخ بـه یکی از شـرکت 
کننـدگان در نشسـت پیرامـون ایـن 
موضـوع کـه آیـا ترکیـه در آینـده 
نقش آفرینی علیه کشـور مـا خواهد 
داشـت، گفـت: ترکیـه در عیـن این 
کـه یـک رقیـب منطقـه ای ایـران 
هسـت، متحد مـا نیـز هسـت. االن 
دو اَبَرپـروژه آبی را در دسـت اجرا دارد 
که یکـی پـروژه gap شـامل احداث 

سـدهای ایلیسـو، آتاتورک و غیره در 
غـرب ترکیـه اسـت کـه بـه منظور 
تأمیـن انـرژی انجـام می شـود و در 
آن رهاسـازی آب اتفـاق می افتـد و 
دیگری پـروژه Dap در شـرق ترکیه 
اسـت که به منظور بهـره بـرداری از 
آب بـرای مصـارف مختلف اسـت و 
در آن رهاسـازی اتفـاق نمی افتـد که 
ایـن پـروژه می توانـد طی دو - سـه 
سـال آینده شـمال غـرب کشـور ما 
دچار مشـکالت عدیـده آبی کنـد اما 
با شکسـتی که ترکیه در سوریه خورد 
و سـرانجام با حضور در نشسـت روند 
آستانه حضور بشار اسـد را پذیرفت با 
وجود این کـه حضـور نیروهایش در 
شـمال سـوریه برای کنتـرل کردها 
را ضـروری می دانـد به نظر می رسـد 
با کشـور ما به تقابـل نخواهـد خورد 
زیـرا درگیـر مشـکالت مختلـف 
داخلـی اسـت و می دانـد کـه ایـران 
می توانـد نقـش مهمـی بـرای رفـع 
این مشـکالت مثـاًل بـرای مقابله با 

عناصـر پ.ک.ک ایفـا کند.

ضرورت آمادگی برای مقابله با دشمن در عرصه های سخت، نرم و هوشمند
دومین دوره تخصصی جهاد تبیین سازمان بسیج اساتید برگزار شد:
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ملودی دهانی: طرح واکنش سریع طوس با هدف ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت 
ارائه خدمات راهداری و اولویت دهی به نیازهای ضروری تأمین ایمنی راه ها 
به منظور افزایش رضایتمندی کاربران جاده ای و تحقق سیاست حکمرانی و 

نظارت مردمی در پیشبرد اهداف دولت سیزدهم اجرایی می شود.
مدیرکل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: این 
استان دارای بزرگترین شبکه راه های کشوراست که ازمجموع ۱۲ هزار کیلومتر 
راه استان اصفهان ۸۰۰ کیلیومتر راه شریانی خراب و یک هزار کیلومتر از راه های 

شریانی و اصلی این استان نیاز آنی به بهسازی رویه آسفالت دارد.
فرزاد دادخواه با اشاره به اینکه برای جلوگیری و کنترل ازوقوع تصادفات که 
دراثر نواقص در جاده ها به وقوع می پیوندد طرح شبکه همیاران مردمی دولت در 
بخش راهداری با عنوان طرح واکنش سریع )طوس( در سطح راه های اصفهان 
همزمان با سراسر کشور درحال اجرا است؛ گفت: کاربران جاده ای می توانند 
مشکالت مرتبط با ایمنی راه ها را که نیازمند اقدام سریع برای برطرف است از 

طریق سامانه ۱۴۱ گزارش دهند.

این مقام مسـئول، هـدف از اجـرای طـرح واکنش سـریع را ارتقـای کیفیت و 
افزایش سـرعت ارائه خدمات راهـداری و اولویـت دهی به نیازهـای ضروری 
تأمین ایمنی راه ها دانسـت و گفت: شـبکه همیاران مردمی دولت در راسـتای 

این طـرح ایجاد می شـود.
 فرزاد دادخواه تاکید کرد: در حوزه ایمنی و حریم راه ها، راه های دوطرفه استان 
نیاز به نصب حفاظ بتنی دارد که ۲۰۵ میلیارد تومان اعتبار برای ۱۱۷ کیلومتر 

طول برآورد شده است.

اجرای طرح 
واکنش سریع در 

اصفهان

مدیرکل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان اصفهان:

خبر

ISFAHAN
N E W S

ــان  ــر اصفه ــالل احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
گفــت: نیروهــای نجاتگــر ایــن نهــاد از روز نخســت وقــوع 
ــک  ــب ی ــر در قال ــزار و ۴۶۵ نف ــه ۶ ه ســیالب در اســتان ب

ــد. ــانی کردن ــوار امدادرس ــزار و ۵۴۰ خان ه
ــی در  ــاز بارندگ ــا آغ ــان ب ــزود: همزم ــی اف ــوش کریم داری
اســتان و وقــوع ســیالب، ۱۸ شهرســتان درگیــر ایــن پدیده 
شــدند و مجمــوع حادثــه دیــدگان بــه بیــش از هفــت هــزار 

نفــر رســید.
ــتان ۳۸۹  ــر در اس ــالل احم ــات ه ــه داد: در عملی وی ادام
نیــروی امدادگــر حضــور داشــتند کــه بــا تــالش آنــان ۱۲۶ 
مــورد رفــع آبگرفتگــی خانــه، ۵۴ مــورد رهاســازی خــودرو 

و یــک هــزار و ۱۶۹ مــورد اســکان اضطــراری انجــام شــد.
ــان  ــر اصفه ــالل احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
اضافــه کــرد: توزیــع ۳۰۰ بســته غذایــی، ۲۹۲ تختــه 
ــون، ۷۲  ــن نایل ــش از ۴.۵ ُت ــو، بی ــه پت ــت، ۹۳۰ تخت موک
ــات انجــام  ــی چــادر از دیگــر اقدام چــادر اســکان و ۵۹ کف

ــود. ــته ب ــای گذش ــه در روزه گرفت
کریمــی اظهارداشــت: ســیالب اخیر در اســتان هیــچ تلفات 
جانــی و مفقــودی نداشــت و دلیــل آن اقدامــات پیشــگیرانه 
بویــژه در شهرســتان ها و هماهنگــی نهادهــای مربوطــه بــا 

نظــارت مدیریــت بحــران بــود.
ــه پیــش  ــا توجــه ب وی خاطرنشــان کــرد: هفتــه گذشــته ب

بینــی هواشناســی مبنــی بــر احتمــال رگبــار و باران شــدید 
لحظــه ای، مکاتبــات الزم بــا شهرســتان های اســتان 
انجــام شــد تــا بــا تشــکیل جلســات مدیریــت بحــران توان 

ــد. ــا یاب ــی ارتق ــا خطــرات احتمال ــی ب رویاروی
ــان  ــر اصفه ــالل احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
ــایر  ــه عش ــا جامع ــالم ب ــع اق ــون توزی ــرد: اکن ــح ک تصری
همچنــان ادامــه دارد و معضــل فعلــی، مراجعــه افــراد 
متفرقــه )ســاکن در منــازل و دارای کارت عشــایری( 
ــی  ــس از بررس ــز پ ــا نی ــت و م ــالم اس ــت اق ــرای دریاف ب
نیــاز و ضــرورت، اقــالم را در اختیــار حادثــه دیــدگان قــرار 

. هیــم می د

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان:
هالل احمردرسیالب اخیر به بیش از ۶ هزار نفر امدادرسانی کرد

صادق  امام  جهادی  قرارگاه  رئیس 
)ع( گفت: آزادسازی سه نفرزندانی در 
یام والدت امام حسن مجتبی )ع( با  ا
هزینه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال 

از جدیدترین اقدامات این مرکز است.
مهدی فدایی در جمع اصحاب رسانه با 
اشاره به اینکه همزمان با شیوع کرونا 
نسبت به تأسیس این قرارگاه اقدام شد، 
اظهار کرد: در طول این مدت حدود 
چهار هزار بسته معیشتی داشتیم که 
پس از پایش و تحقیقات الزم در میان 
شهر  حومه  در  نیازمند  خانواده های 

اصفهان توزیع شد.
وی با اشاره به توزیع ۱۰ هزار پرس غذای 
گرم میان نیازمندان افزود: در این ایام 
همچنین برای ترخیص بیماران نیازمند، 

کمک های نقدی انجام گرفت.
رئیس قرارگاه جهادی امام صادق )ع( 
با اشاره به دیگر فعالیت های جهادی 
این قرارگاه بیان کرد: تعمیر و ترمیم 
خانه افراد نیازمند به ویژه افراد کهنسال 
وتوزیع یک هزار بسته فکری و خالقانه 
برای کودکان از جمله این اقدامات بوده 

است.
وی از توزیع ۵۰۰ بسته بهداشتی شامل 
ماسک، مواد ضدعفونی و کتابچه راهنما 
در ایام شیوع کرونا خبر داد و تاکید کرد: 
همزمان با توزیع این بسته ها، راهنمایی 
شفاهی در ارتباط با پیشگیری از بیماری 

و موارد مرتبط دیگر به افراد ارائه شد.
فدایی با بیان اینکه در زمان های موردنیاز 
اردوهای جهادی با حضور خودجوش 
نیروها انجام می شود، گفت: آزادسازی 
سه نفر زندانی در ایام والدت امام حسن 
مجتبی )ع( با هزینه یک میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون ریال از جدیدترین اقدامات این 
تفاقات خوب  مرکز بود که ذیل آن ا

دیگری نیز رقم خورد.
مرکز  روابط عمومی  مدیر  ادامه  در 
فرهنگی مکتب الصادق )ع( با اشاره به 
اینکه این مرکز دو بخش قرارگاه فرهنگی 
و جهادی دارد، اظهار کرد: پایه و اساس 
قرارگاه فرهنگی مکتب الصادق )ع(، 
تربیت مدیران نخبه و انقالبی است که 
سال گذشته در دو بخش خواهران و 
برادران و در دور بخش نوجوانان و جوانان 
برگزار شد. علی صفاری با اشاره به 
برگزاری ۱۴۰ جلسه تربیتی مؤثر در این 
راستا افزود: برگزاری جشن های فرهنگی 
ویژه بزرگساالن و عزاداری دهه فاطمیه با 
سخنرانی دکتر حبشی از دیگر برنامه های 
مرتبط فرهنگی بازخورد خوبی داشت به 
نوعی که جشن منطقه ای میالد امام 
حسن )ع( منجر به آزادی سه زندانی شد.

وی به برگزاری دو رویداد شلیک آخر و 
فستیوال به رنگ نوجوانان ویژه خواهران 
اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود 
۱۲۰ اردوی فرهنگی داشتیم که در زمینه 
شبکه سازی، تیم سازی و آموزش های 

تربیتی کار شد.
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شهرستان

Isfahan News

اسـتاد حـوزه و دانشـگاه تصریـح کرد: 
برکـت در لغت به معنای فزونی اسـت 
و در اصطـاح بـه چیـزی مـی گوینـد 
که مقدارش کم اسـت اما آثـارش زیاد 
اسـت، برخـی افراد برکـت را به معنای 
زیـاد تعبیـر می کنند اما زیـاد به معنای 
کمیت نیسـت بلکه به معنـای کیفیت 
اسـت یعنـی چیـزی کـه خـودش کم 
باشـد، به تعبیـر و زمـان عامیانه خیلی 

بربیاید. کار ازش 
در  یزدانـی  محمـد  االسـام  حجـت 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار صاحـب نیوز 
در مـورد برکـت، عوامل برکـت افزایی 
و عوامـل برکـت زدایـی اظهـار کـرد: 
ایـن موضـوع در جامعـه و عصـر مـا و 
زمـان کنونـی خیلـی کمرنـگ و بعضًا 
بـی رنـگ شـده و شـاید بتـوان گفت 
کمتـر به آن توجـه و عنایت می شـود؛ 
امـا در قدیـم و زمان هـای نـه چنـدان 
دور بیشـتر به چشـم می خـورد و مردم 
بیشـتر به آن اعتقاد داشـتند، متاسـفانه 
در ایـن عصـر و زمـان شـاید بتـوان 
گفـت که ایـن موضـوع رو بـه افول و 
رو بـه زوال اسـت که آن هـم دالیل و 

علت هـای خـاص خـودش را دارد.
اسـتاد حـوزه و دانشـگاه تصریـح کرد: 
برکـت در لغت به معنای فزونی اسـت 
و در اصطـاح بـه چیـزی مـی گوینـد 
که مقدارش کم اسـت اما آثـارش زیاد 
اسـت، برخـی افراد برکـت را به معنای 
زیـاد تعبیـر می کنند اما زیـاد به معنای 
کمیت نیسـت بلکه به معنـای کیفیت 
اسـت یعنـی چیـزی کـه خـودش کم 
باشـد، به تعبیـر و زمـان عامیانه خیلی 

بربیاید. کار ازش 
وی در ادامـه با اشـاره به از نظر عامه 
و  الخیـر  و  دوام  »البرکـه  طباطبایـی 
االسـتمرار« در تشـریح ایـن موضـوع 
گفـت: برکت خیـرش دوام و اسـتمرار 
دارد، و بـه کثـرت و زیـادی بودن تعبیر 
نمی شـود، بلکـه بـه اثـر و اثرگـذاری 
اسـت بـرای مثـال مـی گوینـد فانی 
حقوقـی نـدارد امـا همیـن حقـوق و 
پـول کـم برکـت دارد و همچنیـن می 
گوینـد فانی یـک زندگـی چندنفره را 
بـا همین حقـوق کـم می گذرانـد ولی 
عکـس ایـن موضـوع نیـز وجـود دارد، 
یعنی شـخصی حقـوق باالیـی دارد اما 
هشـتش گـرو 9 اسـت، لذا هـر چه در 
ایـن عالـم وجـود دارد دو بعـد دارد که 
یکـی بـا برکـت و دیگـری بـی برکت 
اسـت و به قـول معروف دوگانه اسـت.
یزدانـی ادامـه در تبییـن ایـن موضوع 
گفـت: شـخصی یـک جملـه کوتـاه 
می گویـد ولـی معانـی زیـادی در آن 
نازنیـن  وجـود  ماننـد  اسـت  نهفتـه 
حضـرت علـی علیـه السـام و سـایر 
ائمـه و معصومیـن کـه یک جملـه دو 
سـه کلمـه ای مـی گوینـد ولـی یـک 
دنیـا مفهـوم در آن نهفتـه اسـت امـا 
بعضی هـا نیز زیـاد حـرف می زنند ولی 
حـرف آنهـا یک ریـال ارزش نـدارد، یا 
یـک نفـر هفـت یـا هشـت بچـه دارد 
و آنهـا باعـث اذیـت پـدر و مادرشـان 
هسـتند، یـا یـک نفـر یـک بچـه دارد 
امـا همـان بچـه باعـث خیـر و برکت 

اسـت. کثیر 
محمـد یزدانـی عنـوان کـرد: اگـر در 
صدر اسـام دقت کنیـد در بین اعراب 
رسـم بر ایـن بود که فرزند زیاد داشـته 
باشـند مخصوصـاً فرزنـد پسـر، ناگفته 
نمانـد دختـر یا پسـر بـودن فرزند مهم 
نیسـت بلکـه سـالم بـودن و بـا برکت 

بودنـش مهم اسـت.
اسـتاد حـوزه و دانشـگاه با بیـان اینکه 
بایـد دعـای ما خواسـتن خیـر و برکت 
در امـور باشـد، بیـان کرد: روایت شـده 
صبـح  )ص(  اسـام  گرامـی  پیامبـر 
کـه از خـواب بلنـد شـدند ایـن دعـا را 
می خواندنـد اللهمانی اسـئلک خیر هذا 
الیـوم و نـوره و هـداه و برکـت، یعنـی 
خدایـا امـروز را روز با خیـر و با هدایت 

و بـا برکتی قـرار ده.
یزدانی ادامـه داد: همچنین امام صادق 
علیـه السـام می فرمایـد: اول هـر ماه 
اسـام  گرامـی  پیامبـر  می شـد  کـه 
حـال مـاه را کـه می دیدنـد ایـن دعا 
را می خواندنـد، اللهـم بـارک لنـا فـی 
شـهرنا، یعنـی خدایـا این مـاه را ماه پر 

برکتـی بـرای مـا قـرار بده.

استاد حوزه و دانشگاه پاسخ داد:

 احادیث در مورد برکت در
زندگی چه می گویند؟

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

نماینده مردم خمینی شهر با اشاره به بیانات رهبری در سال ۱۳۸۰ پیرامون 
مساله آب اصفهان گفت: مقام معظم رهبری ۲۰ سال قبل بحث آب استان 
اصفهان را مطرح فرمودند و نسبت به بعضی از طرح ها به شکل خاص نام 
بردند، اما امروز بعد از ۲۰ سال طرح هایی همچون تونل سوم کوهرنگ 

زمین مانده و اجرایی نشده است.
حجت االسام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی مجلس شورای اسامی 
در ابتدای نطق میان دستور خود از رئیس مجلس خواست تا به اتاق فرمان 
دستور دهد تا بخشی از بیانات رهبر معظم انقاب اسامی پیرامون مسائل 

خاص اصفهان از جمله آب و تونل سوم کوهرنگ را پخش کنند.
وی پس از پخش بیانات رهبری در صحن مجلس تصریح کرد: بیاناتی 
که از رهبر معظم انقاب اسامی شنیدید، مربوطه به سال ۱۳۸۰ در دولت 
اصاحات است، یعنی قریب به ۲۰ سال از این نطق می گذرد و مقام معظم 
رهبری ۲۰ سال قبل بحث آب استان اصفهان را مطرح فرمودند و از بعضی 
از طرح ها به شکل خاص نام بردند، اما امروز بعد از ۲۰ سال طرح هایی 
همچون تونل سوم کوهرنگ زمین مانده و تعطیل شده و اجرایی نشده 
است. نماینده مردم خمینی شهر افزود: حتی اظهار نظرهایی می شود که 

این تونل غیر قانونی است. شما کام مقام معظم رهبری را شنیدید که 
تصریح می کنند که این پروژه و این طرح به زودی به اتمام برسد.

نقدعلی در ادامه اظهار کرد: البته چون همه ما اهل ایران هستیم و ایران 
باید یکپارچه باشد، به طور مثال همین تونل هایی که گاهی مورد اعتراض 
برادران عزیزم در استان خوزستان یا چهار محال و بختیاری قرار می گیرد، 
آورده آبی این تونل ها ۳۸۰ میلیون است که به اغراق رئیس حوزه آبریز 
زاینده رود کل این آورده همان باالدست در اثر توسعه آبی که اتفاق افتاده 

است، مصرف می شود.

نمایندهخمینیشهر:

تونل سوم کوهرنگ 
بعد از ۲۰ سال همچنان 

اجرایی نشده است

گزارش تصویری

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۶۸ بیمار کووید ۱9 در 
مرکزهای درمانی این منطقه بستری هستند که از این تعداد، ۵۲ بیمار 

در کاشان و ۱۶ نفر در آران و بیدگل تحت مراقبت و درمان قرار دارند.
کورش ساکی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون ۱۲ بیمار در 
بخش مراقبت های ویژه مرکزهای درمانی شهرستان های کاشان و آران 

و بیدگل بستری هستند.
وی ادامه داد: ۱۶ بیمار جدید حاد تنفسی با سن ۳۴ تا 9۳ سال در منطقه 
کاشان بستری شدند که از این تعداد هشت بیمار در کاشان و هشت بیمار 

در آران و بیدگل تحت مراقبت و درمان قرار دارند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: شمار آزمایش مثبت 
ویروس کرونا در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل با ثبت 9۵ مورد 

جدید به ۶۷ هزار و ۵۱۵ نفر رسید.
وی، با اشاره به مراجعه ۲۴۲ نفر به کلینیک های حاد تنفسی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان در ۲۴ ساعت گذشته، اضافه کرد: ۶ هزار و 9۶۶ نفر 

نیز شمار پذیرش بستری موقت در مرکزهای ریفرال این دانشگاه است.
به گفته ساکی، ۳9۷ هزار و ۸۲۳ نفر از آغاز شیوع کرونا )اسفند 9۸( 
تاکنون به مرکزهای بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی ۲ شهرستان 
بیمار حاد  بیدگل مراجعه کرده اند و ۲۰ هزار و ۸9۴  آران و  کاشان و 
آران و  بیمارستان های شهرستان های کاشان و  از  تاکنون  نیز  تنفسی 

بیدگل مرخص شده اند.

واکسیناسیون  خصوص  در  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
جمعیت باالی پنج سال منطقه کاشان اظهار داشت: از ابتدای طرح ملی 
واکسیناسیون علیه ویروس کرونا تاکنون ۷۷ و 9۱ صدم درصد واجدان 
شرایط نوبت نخست و ۷۱ و ۱۴ صدم درصد نوبت دوم واکسن را دریافت 
کرده اند. وی بیان کرد: ۳۶ و ۱۳ صدم درصد از جمعیت باالی ۱۸ سال 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل نیز واکسن نوبت سوم مقابله با 

ویروس کرونا را تزریق کرده اند.
وضعیت کرونایی کاشان در برهه کنونی نارنجی و آران و بیدگل زرد است.

جمعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفری شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، 
زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار 
دارد. ویروس کرونا )COVID-۱۹( اواسط دسامبر ۲۰۱9 )۲۴ آذر 9۸( 
در شهر »ووهان« کشور چین گزارش شد؛ ابتدا از این بیماری به عنوان 
ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر 
سال ۲۰۱9 )9 دی 9۸( به صورت رسمی شیوع این ویروس را در این 
کشور اعام کرد؛ این ویروس در نهایت به همه کشورها از جمله ایران 
سرایت کرد و سازمان بهداشت جهانی را بر آن داشت تا وضعیت فوق العاده 

اعام کند.
شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله حدود ۲۰۰ 
کیلومتری شمال اصفهان و شهرستان آران و بیدگل با بیش از ۱۰۳ هزار 

نفر جمعیت در حدود ۲۱۵ کیلومتری اصفهان قرار دارد.

سـرهنگ هادی کیان مهـر، فرمانده نیـروی انتظامی 
شهرسـتان ناییـن گفـت: در این نمایشـگاه کشـفیات 

پلیـس شـامل انـواع مـواد مخـدر، اسـلحه و مهمات، 
مشـروبات الکلی و کاالهای قاچاق به تماشـا گذاشته 

شـده است.
بـه گفتـه کیان مهر، امسـال کشـفیات مـواد مخدر و 

کشـفیات کاالی قاچـاق افزایش یافته اسـت.
شهرسـتان نایین در چهارراه مواصاتی شـرق اسـتان 
اصفهـان قـرار دارد و هـر سـاله بـه همـت و تـاش 
شـبانه روزی نیروهـای انتظامـی، مقـدار زیـادی مواد 
مخـدر و نیـز کاالهای قاچاق در جاده های آن کشـف 

و ضبـط می شـود.

فرمانـدار سـمیرم گفـت: شـدت بارش هـا سـبب ایجـاد 
سـیل بزرگـی شـد، به طـوری کـه ۱۰۰ میلیـارد تومـان 
خسـارت تنهـا بـه بخـش کشـاورزی سـمیرم وارد شـد.

مـراد الیاس پـور در گفت وگـو بـا ایسـنا درباره خسـارات 
سـیل در شهرسـتان سـمیرم، اظهـار کـرد: هنوز بـرآورد 
دقیقـی از کل خسـارت وارد شـده ناشـی از سـیل انجام 
نشـده، اما در بخش کشـاورزی و شـیات، کشـاورزان و 
باغـداران خسـارات زیـادی را متحمـل شـده اند کـه این 
خسـارت ۱۰۰ میلیـارد تومـان برآورد می شـود. در بخش 
شـیات خسـارات سـنگینی وارد شـده بـه طـوری کـه 

بسـیاری از ماهی هـا تلف شـدند.
آبرسـانی،  کانال هـای  بـه  سـیل  خسـارت  افـزود:  وی 
مـزارع و کشـتزارها زیـاد بود. سـیل به منازل مسـکونی 
نیـز خسـاراتی وارد کـرد بـه طـوری کـه بـه ۲۰ خانـه 
از  یکـی  خانه هـای  و  معابـر  شـد.  وارد  خسـارت هایی 

روسـتاها نیـز دچـار آب گرفتگـی شـد.
فرمانـدار سـمیرم گفـت: بارندگی شـدید و جاری شـدن 
سـیل به شـبکه راه های شهرسـتان خسـاراتی وارد کرد، 
به طـوری کـه برخـی از ایـن جاده ها مسـدود شـد. حتی 
رانـش زمیـن و ریزش کـوه نیز اتفـاق افتاد. بسـیاری از 
دام هـای روسـتائیان نیز در اثر سـیل تلف شـدند. مسـیر 
نورآبـاد بـه گردنـه بیـژن رانش زمیـن و ریـزش کوه رخ 
داد کـه راهـداران در حـال تـاش بـرای بازگشـایی این 

مسـیر هستند.
آغـاز  از  قبـل  روز  چنـد  کـرد:  تصریـح  الیاس پـور 
پاکسـازی  رودخانه هـا  و  مسـیل ها  تمـام  بارندگی هـا 
شـدند، امـا شـدت بارندگـی موجـِب این خسـارات شـد. 
در شـهر سـمیرم مشـکل خاصـی بـه غیـر از چنـد مورد 
آب گرفتگـی نداشـتیم و بـه طـور میانگیـن ۲۸ میلیمتـر 

بارندگـی در ایـن شـهر رخ داد.

رئیس بیمارسـتان شـهید بهشـتی اردسـتان گفت: مـردم برای 
حضـور در جلسـات عـزاداری محـرم حتمـًا ماسـک بزننـد و 

واکسـن یـادآور خـود را تزریـق کنند.
میـزان  اظهـار کـرد:  ایسـنا،  بـا  در گفت وگـو  علـی صادقـی 
بیمارسـتان  بـه  کرونـا  ویـروس  سـرپایی  مراجعه کننـدگان 
اردسـتان نسـبت بـه دو هفتـه گذشـته بیـش از دو برابـر شـده 
اسـت. البتـه بـه واسـطه میـزان واکسیناسـیون کـه در جامعـه 
انجام شـد میزان بسـتری بیمـاران کرونایی کمتـر از پیک های 

اسـت. قبلی 
وی افـزود: وضعیـت کنونی بیمـاری کرونا در اردسـتان پرخطر 
اسـت و شـاهد حجـم زیـادی از مراجعـات بـه مراکـز درمانـی 
هسـتیم. همچنـان تأکیـد می کنیـم هیـچ بیمـاری بـه اسـم 
سـرماخوردگی و آبریـزش نداریـم و هرچـه وجـود دارد کرونـا 

تلقـی می شـود.
رئیـس بیمارسـتان شـهید بهشـتی اردسـتان بـه کسـانی کـه 
قصـد حضـور در مجالس پرجمعیـت را دارند توصیـه کرد برای 
حضـور در جلسـات عـزاداری حتمـًا ماسـک بزننـد و واکسـن 
یـادآور خـود را تزریق کنند، زیـرا در حال حاضر بیشـتر افرادی 
کـه دچـار بیمـاری کرونـا می شـوند و بـه بیمارسـتان مراجعـه 
می کننـد کسـانی هسـتند کـه یا واکسـن نزدند و یـا نوبت های 

بعـدی واکسـن خـود را تزریـق نکردند.
صادقـی بـا بیـان اینکـه تـب، سـرفه، آبریـزش بینـی و عائم 
کرونـای  جدیـد  سـویه  نشـانه های  شـایع ترین  از  گوارشـی 
اُمیکـرون اسـت، تصریـح کـرد: هر فـردی که این گونـه عائم 
اولیـه را دارد بایـد سـریعًا به پزشـک مراجعه کنـد و خود را از ۵ 
روز تـا یـک هفتـه در خانـه قرنطینـه و اگر عامت هـا ادامه دار 

بـود مجـدد به پزشـک مراجعـه کند.
کمتـر  جامعـه  وضعیـت  مشـاهده  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
شـیوه نامه های  اردسـتان  شهرسـتان  مـردم  از  یک سـوم  از 
کسـانی  می زننـد.  ماسـک  و  می کننـد  رعایـت  را  بهداشـتی 
کـه در مجالـس عـزاداری بدون ماسـک حضـور پیـدا می کنند 
اگـر ناقـل بیمـاری باشـند و افـراد دیگـر را درگیر کرونـا کنند، 
گناهـی بـزرگ مرتکـب می شـوند کـه خـود ائمـه اطهـار هـم 

راضـی نیسـتند.
رئیس بیمارسـتان شـهید بهشـتی اردسـتان با اشـاره به انتقاد و 
تخریب هایـی کـه برخـی افـراد در خصوص واکسـن در فضای 
مجـازی انجـام می دهنـد، گفـت: فلسـفه تزریـق هر واکسـنی 
کاهـش شـدت بیمـاری اسـت. همان گونه که از آمار مشـخص 
اسـت واکسیناسـیون توانسـته میـزان مـرگ و میـر را از ۲۰ 

درصـد بـه کمتـر از یـک درصد کاهـش دهد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

۶۸ بیمار کووید ۱۹ در منطقه کاشان بستری هستند

در بازدید فرمانده انتظامی استان اصفهان از نمایشگاه کشفیات نیروی انتظامی نایین مطرح شد:

افزایش کشفیات مواد مخدر و کاالی قاچاق

فرماندار سمیرم:

خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی سیل به کشاورزی سمیرم

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان:

مردم در جلسات عزاداری حتمًا ماسک بزنند

رئیس دامپزشـکی شهرسـتان اردستان هشـدار داد کشـتار دام ها 
خـارج از محیـط کشـتارگاهی خطـر انتقـال بیماری هـا را با خود 

به همـراه دارد.
سـعید راعـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: بـا رفـع برخی 
از نواقـص کشـتارگاه دام مشـترک اردسـتان و زواره و بـا توجـه 
بـه لـزوم سـاماندهی کشـتار مـاه محـرم و صفـر، ایـن واحـد به 
دسـتور مقام قضایی شهرسـتان بازگشـایی شـد و قصابان منطقه 
می تواننـد کشـتارهای خود را در این مکان انجـام و پس از توقف 
در اتـاق پیش سـرد و انتقال بـا خودروهای یخچال دار نسـبت به 

توزیـع آن اقـدام کنند.

وی در خصوص رفع برخی مشـکات سـاختاری در کشـتارگاه 
دام اردسـتان، افزود: برخی مشـکات اساسـی کشـتارگاه مانند 
اتـاق پیش سـرد رفـع شـده و شـهرداری های اردسـتان و زواره 
موظـف هسـتند تا رفـع کامل دیگـر نواقص کشـتارگاه اقدامات 
الزم را انجـام دهنـد و دامپزشـکی بایـد گزارش هـای هفتگـی 

خـود را بـه مسـئوالن شهرسـتان ارائه کند.
ــتان هشــدار داد کشــتار  ــتان اردس ــس دامپزشــکی شهرس رئی
دام هــا خــارج از محیــط کشــتارگاهی خطــر انتقــال بیماری هــا 
ــا خــود بــه همــراه دارد و از هیئت هــای مذهبــی و مــردم  را ب
ــه دلیــل شــیوع بیماری هــای  شهرســتان درخواســت داریــم ب
مشــترک بیــن انســان و دام ماننــد تــب مالــت و کریمــه کنگــو 
کــه در کشــور وجــود داد، حتمــاً کشــتار نــذری خــود را داخــل 
ــورت  ــه ص ــی ک ــا نظارت های ــا ب ــد ت ــام دهن ــتارگاه انج کش
می گیــرد از ســامت گوشــت و الشــه های ذبــح شــده 

مطمئــن شــوند.
راعـی بـا بیـان اینکـه سـامت کشـتارهایی کـه در معابـر و 
خیابان هـا انجام می شـود مورد تأیید دامپزشـکی نیسـت، گفت: 
از مـردم و عـزاداران درخواسـت می کنیـم نـذورات خـود را در 
قالـب ذبـح به صـورت بهداشـتی در کشـتارگاه انجـام دهنـد تا 

مخاطـرات غیربهداشـتی مـردم را تهدیـد نکند.

رئیس دامپزشکی اردستان:

کشتار دام خارج از محیط کشتارگاه خطر انتقال بیماری را به همراه دارد
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The value of export from 
Bushehr province, in the 
southwest of Iran, rose 79 per-
cent in the first four months of 
the current Iranian calendar 
year (March 21-July 22), as 
compared to the same period 
of time in the past year, a pro-
vincial official announced.
Mehdi Safavi, the director-gen-
eral of the province’s Industry, 
Mining and Trade Department, 
said that over 9.723 million 
tons of products worth over 
$5.164 billion were exported 
from Bushehr province in the 
said four-month period, indi-
cating also 12 percent growth 
in terms of weight.
He named petrochemicals, 

minerals, fisheries and veg-
etables as the main exported 
products, and China, United 
Arab Emirates (UAE), India, 
South Africa, Nigeria, Sudan, 
Mozambique, Turkey, Pakistan 
and Singapore as the major 
sources of export.
The official further announced 
that about 206,000 tons of 
commodities valued at over 
$672 million were imported 
to the province in the first four 
months of the present year, 
indicating 95 percent growth 
in value and 45 percent rise in 
weight year on year.
He named kinds of fabric, 
rice, kinds of tea, kinds of tire, 
motorcycle and bicycle parts, 

kinds of restaurant cooking 
devices, and passenger car 
parts as the major imported 
items, and China, UAE, Rus-
sia, India, Thailand, Philip-
pines, Turkey, Sri Lanka, Re-
public of Korea and Japan as 
the main sources of imports 
during the said four-month 
period.
As previously announced 
by Behrouz Qarehbeygi, the 
director-general of the prov-
ince’s customs department, 
the value of export from 
Bushehr province rose 67 
percent in the past Iranian 
calendar year 1400 (ended on 
March 20), from its preceding 
year.

He put the value of export 
from the province at $10.136 
billion in the past year, and 
the weight of exported com-
modities, including gas con-
densate, at 25.78 million tons, 
with six percent growth year 
on year.
The official further announced 
that 25.506 million tons of 
non-oil goods, excluding gas 
condensate, worth $9.9 billion 
were exported from Bushehr 
province in the previous year, 
showing 73 percent and six 
percent annual rise in terms of 
value and weight, respectively.
He named petrochemical 
products, gas condensate, 
minerals, fisheries, and veg-
etables as the main exported 
items, and China, the United 
Arab Emirates, India, Paki-
stan, Turkey, South Africa, 
Nigeria, Brazil, Mozambique 
and Qatar as the major export 
destinations of the province’s 
products in the past year.
According to the data released 
by the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRI-
CA), the value of Iran’s non-oil 
exports reached $17.24 billion 
in the first four months of the 
current Iranian calendar year, 
up 22 percent compared to 
the last year’s same period.
Based on the mentioned data, 
Iran exported 35.656 million 
tons of non-oil commodities 
in the mentioned four months, 
IRIB reported.

Meanwhile, some 11.159 mil-
lion tons of goods valued at 
$17.24 billion were imported 
into the country in the said 
period, indicating a 17-percent 
rise in terms of value com-
pared to the last year’s same 
time span. In total, the Islamic 
Republic traded about 46.815 
million tons of non-oil goods 
worth $34.48 billion with its 
trade partners in the first four 
months of the current Iranian 
calendar year, up 19 percent in 
terms of value, the IRICA data 
showed.
Iran’s top export destination 
during this period was China 
with $5.617 billion worth of 
imports from the Islamic Re-
public, followed by Iraq with 
$2.398 billion, the United 
Arab Emirates (UAE) with over 
$2.264 billion, Turkey with 
$2.06 billion, and India with 
$567 million.
Liquid propane, methanol, liq-
uefied natural gas, urea, liquid 
butane, polyethylene, bitu-
men, light petroleum oils, iron 
and steel ingots, and light oil 
products were among the top 
exported items in the said four 
months.
Meanwhile, the country’s top 
five sources of imports during 
these four months were the 
UAE with $4.875 billion, China 
with $4.422 billion, Turkey with 
$1.787 billion, India with $859 
million, and Russia with $599 
million worth of imports.

Export from Bushehr province rises 79% in 4 months on year

Biden’s blackmailing 
brings Iran to nuclear 
threshold
Although the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) is not offi-
cially dead yet, the internationally 
recognized agreement endorsed by 
the United Nations Security Council is 
now in a state of coma, chiefly due to 
the political confusion of U.S. Presi-
dent Joe Biden.
As the successor of a reckless pres-
ident named Donald Trump who uni-
laterally withdrew from the JCPOA in 
May 2018, Biden pledged to return to 
the deal and built his elections cam-
paign around it.
However, his willingness to compro-
mise has led to a current state of coma 
for the 2015 nuclear deal, and this has 
caused Tehran to shift tones. 
In an interview with Al Jazeera aired 
on July 18, Kamal Kharrazi, head of 
Iran’s Strategic Council on Foreign Re-
lations, said, “It should be noted that 
Iran is on the nuclear threshold and 
this is not something secret.”
He added “Iran has the capability to 
build nuclear bomb but it has no de-
cision” to do so.
The remarks by Kharrazi sparked var-
ious reactions from political analysts 
all around the world, but it meant one 
thing: he made it clear that Iran is pre-
paring a credible response to a possi-
ble Israeli aggression.
Kharrazi is usually reticent and cagey 
about Iran’s foreign policy. And when 
he speaks, he chooses his words 
carefully and in a measured way. How-
ever, the same position was uttered 
by Iran’s nuclear chief, Mohammad 
Eslami. 
Speaking on Monday, Eslami said, “As 
Mr. Kharrazi stated, Iran has the tech-
nical ability to build a nuclear bomb, 
but this is not on the agenda.” 
However, he added, the important 
point is that the Israeli regime has 
made numerous false accusations and 
fabrications to deceive the public. 
“The public is being raised with the 
support of the opposition front of the 
Islamic Revolution. They may create 
problems for Iran, but they will not 
achieve their desired results, as Iran 
has found its way and is moving for-
ward with its plans,” he elaborated.
Eslami also noted that all of Iran’s 
nuclear activities are being carried 
out under the supervision of the In-
ternational Atomic Energy Agency in 
line with the NPT and the Safeguards 
agreement.
“The philosophy of the JCPOA was to 
answer all the illusory questions attrib-
uted to the Islamic Republic of Iran. 
Therefore, in the JCPOA, it was agreed 
that Iran would limit its capacity and 
accept strict monitoring of its nuclear 
activities in order to eliminate these 
false accusations,” he noted, asking 
the West that if it wants to return to 
the deal, do it quickly and stop wasting 
everybody’s time.
Iran is now closer than ever to ob-
taining a nuclear bomb, past the point 
where assassinations, sabotage, or 
even an airstrike blitz might meaning-
fully impede its nuclear capability.
In an article published in The Intercept, 
Hussain Murtaza, a prominent journal-
ist, wrote, “Iran’s path to the bomb is 
of course of its own making, but it has 
been helped along the way by Biden’s 
stubborn refusal to make the compro-
mises necessary to revive the 2015 
nuclear deal. Biden’s predecessor 
Donald Trump withdrew from the deal 
in a fit of pique, and Biden campaigned 
on getting back in. When push came 
to shove, however, Biden refused to 
undo Trump’s aggressive measures.”
Murtaza labeled the current status of 
the JCPOA “as a zombie,” as it’s nei-
ther dead nor alive.
“It’s hard to say that the nuclear deal 
is definitively finished because, in the-
ory, both parties could miraculously 
come to terms at any time. It could be 
accurately described as a zombie: not 
quite dead, but not about to have life 
breathed back into it either,” he wrote.
Seemingly, Biden likes blackmailing 
Iran. Although Trump initiated the 
process that led to this point, it was 
Biden’s combination of weakness and 
indecision that brought the JCPOA to 
its current dilemma.

Lawmakers insist 
on passing nucle-
ar document into 
law: Eslami

The Iranian lawmakers are 
insisting on turning the com-
prehensive document and 
roadmap for developing the 
nuclear sector into a law, so 
that changing governments 
do not harm the country’s 
nuclear development path, 
Atomic Energy Organization 
of Iran (AEOI) chief Moham-
mad Eslami announced on 
Sunday after attending a ses-
sion of the parliament’s ener-
gy committee.
“The Atomic Energy Organi-
zation, within the framework 
of achieving the Leader of the 
Revolution’s directives and 
the plans of the current gov-
ernment, took the initiative to 
prepare the comprehensive 
document on nuclear energy, 
which was presented on April 
10, 2022,” he said, according 
to Al Alam.
He added, “In conjunction 
with that the Atomic Energy 
Organization was mandated in 
the budget law for the current 
year by the Majlis (Parliament) 
to prepare a comprehensive 
document and roadmap for 
the development of the nu-
clear sector for the next 50 
years, and to be approved by 
the government until the end 
of this year.” 
The current Iranian year 
ends on March 20, 2023.
The top nuclear official con-
tinued, “During this session, 
the representatives were 
mostly looking at quantita-
tive goals, and they had this 
vision that this document 
would be turned into law, so 
that the coming and going of 
governments would not harm 
the country’s nuclear develop-
ment path.”
Eslami pointed out that the 
AEOI has plans to build more 
nuclear power stations and 
increase radiation uses as 
well as develop and accelerate 
infrastructure, because his 
organization wants the impact 
of nuclear technology to be 
felt in the living affairs of cit-
izens more and more.
In April, Eslami said the 
“Comprehensive Strategic 
Document for Nuclear Devel-
opment” properly covered the 
AEOI’s situation as well as the 
country’s nuclear strategy.
The document included mul-
tiple aspects of nuclear tech-
nology, the industrialization 
of Iran in various fields, and 
issues that have not yet been 
addressed.
In terms of nuclear power, the 
document lays the ground-
work for the development of 
power facilities with a capacity 
of up to 10,000 MW.
The nuclear chief also said 
that his organization is con-
structing a 360 MW power 
plant in Darokhovein, Khuz-
estan. This factory, according 
to Eslami, will be built entirely 
by Iranians.
Eslami’s remarks came at a 
time when the nuclear talks 
between Iran and the West 
have plunged into the un-
known due to the U.S.’s un-
willingness to make the po-
litical decisions necessary to 
conclude the talks. 

Indian Ministry of Port, Shipping, and 
Waterways, on Sunday, celebrated 
“Chabahar Day” in Mumbai to reiterate 
commitment to developing the south-
eastern Iranian port which is going to 
connect India to Central Asian markets 
through the International North-South 
Transport Corridor (INSTC).
The ceremony was attended by senior 
officials from both sides including Dep-
uty Head of Iran’s Ports and Maritime 
Organization (PMO) Jalil Eslami, India’s 

Minister of Ports, Shipping and Water-
ways Sarbananda Sonowal, and ambas-
sadors of several Central Asian coun-
tries including Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
and Afghanistan, as well as the repre-
sentatives of some of India’s major trade 
institutions, the PMO portal reported.
Speaking at the gathering, Sonowal 
stated that India’s vision is to make Sha-
hid Beheshti Port at Chabahar a transit 
hub in the region and link it to INSTC to 

reach out to Central Asian countries.
The minister said that Iran’s Chabahar 
port would provide unique opportuni-
ties for shipping and logistics compa-
nies seeking to become active on the 
INSTC.
According to MPO’s Deputy Head Hos-
sein Shahdadi, the officials attending 
the gathering emphasized the impor-
tance of Chabahar port and the readi-
ness of the respective countries to use 
Chabahar port for the transfer and tran-

sit of goods.
The need for the establishment of a reg-
ular shipping line between Indian ports 
and Chabahar, facilitating the issuance 
of land and sea transport bills of lading, 
and facilitating plant quarantine rules 
and requirements in the transfer and 
transit of horticultural and agricultur-
al shipments were among the issues 
raised and requested by private sector 
companies in this event, Shahdadi said.
Under a 10-year agreement with Iran, 
India has committed to develop and 
operate Shahid Beheshti terminal in 
Chabahar, located on the Sea of Oman 
in southeast Iran.
As Iran’s only oceanic port on the Gulf 
of Oman, Chabahar port holds great 
significance for the country both politi-
cally and economically. The country has 
taken serious measures for developing 
this port in order to improve the coun-
try’s maritime trade. The port consists 
of Shahid Kalantari and Shahid Beheshti 
terminals, each of which has five berth 
facilities. The port is located in Iran’s 
Sistan-Balouchestan Province and is 
about 120 kilometers southwest of Pa-
kistan’s Baluchistan province, where the 
China-funded Gwadar port is situated.

India reiterates commitment to developing Chabahar port

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 2,062,224 tons of 
commodities worth $437 million were 
traded at Iran Mercantile Exchange 
(IME).
As reported by the IME’s Public Rela-
tions and International Affairs Depart-

ment, the exchange traded on its metals 
and minerals trading floor 1.632 million 
tons of commodities valued at almost 
$232 million
On this floor the IME sold 946,234 tons 
of cement, 391,000 tons of iron ore, 
202,617 tons of steel, 31,500 tons of 

sponge iron, 30,000 tons of cast iron, 
15,545 tons of zinc, 8,025 tons of alu-
minum, 8,015 tons of copper, 100 tons 
of molybdenum concentrate and 7 kg of 
gold bars.
Furthermore, the IME witnessed on both 
domestic and export rings of its oil and 
petrochemical trading floor 424,839 
tons of commodities worth more than 
$199 million.
Commodities traded on this floor in-
cluded 79,749 tons of polymeric prod-
ucts, 10,800 tons of vacuum bottom, 
25,500 tons of lube cut, 26,292 tons of 
chemicals, 25,700 tons of sulfur, 3,652 
tons of base oil, 225 tons of insulation 
and 154,732 tons of bitumen.
The IME also traded within the same 
week 5,343 tons of commodities on its 
side market.
The value of trades at Iran Mercantile 
Exchange rose 102 percent, and the vol-
ume of trades at the exchange increased 

128 percent in the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20), which 
was the highest level of growth in the 
history of the exchange since its estab-
lishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in the 
volume and value of trades of different 
products, 10 major records in total val-
ue and physical market trades were reg-
istered. In a way that besides the total 
value of trades, the volume and value of 
physical market trades, the volume, and 
value of industrial products and petro-
chemicals trades, the value of oil prod-
ucts trades and the volume and value of 
side market trades all hit records.
IME is one of the four major stock mar-
kets of Iran, the other three markets are 
Tehran Stock Exchange (TSE), Iran’s 
over-the-counter (OTC) market known 
also as Iran Fara Bourse (IFB), and Iran 
Energy Exchange (IRENEX).

Commodities worth $437m traded at IME in a week
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
4,112 points on Monday.
As reported, TEPIX closed at 
1.427 million points, as over 3.55 
billion securities worth 20.816 
trillion rials (about $74.8 million) 
were traded at the TSE.
The first market’s index rose 2,981 

points, and the second market’s 
index gained 8,373 points.
TSE is on the four Iranian stock 
exchanges, the other three ones 
are Iran Mercantile Exchange 
(IME), Iran Energy Exchange 
(IRENEX), and Iran’s over-the-
counter (OTC) market, known as 
Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX gains 
4,000 points on 
Monday

Iran confirms prob-
able new round of 
nuclear talks
The Iranian foreign ministry con-
firmed on Monday that a new 
round of talks between Iran and 
P4+1 may be held soon.
This was announced by Iranian 
Foreign Ministry spokesman 
Nasser Kanaani while address-
ing the press during his weekly 
briefing.
“The Islamic Republic of Iran 
has always been creative and 
has taken initiatives in the ne-
gotiation process. We consider 
the negotiation process as a 
logical and reasonable process 
to reach a comprehensive, stable 
agreement that guarantees Iran’s 
interests, especially economic in-
terests, within the framework of 
the JCPOA,” the diplomat stated.
He then pointed out that in recent 
days various messages contain-
ing serious substances were ex-
changed. 
“In this context, Mr. Borrell pro-
posed a text based on past nego-
tiations and the parties received 
it, and Iran also received these 
proposals. The Iranian side has 
carefully examined the text and 
presented its own point of view. 
In this regard, we witnessed the 
efforts and dynamism of other 
parties.”
Efforts are being made by the 
French side to bring the views 
closer, Kanaani noted, saying 
that Iran welcomes any initiative 
that helps to reach an agreement.
“We were always creative and 
flexible and were present at the 
negotiating table. After the ex-
change of messages that hap-
pened in the last days and week 
and the reviews that were done 
on the proposed texts, there is 
a possibility that in the near fu-
ture we will be able to reach a 
conclusion regarding the timing 
of the negotiations and probably 
conduct a new round of negotia-
tions,” he added. 
The spokesman underlined that 
this depends entirely on the will 
of the other side, especially the 
American side, to show its read-
iness to reach a logical, reasona-
ble and stable agreement.
“We are optimistic that the ne-
gotiation process will lead us to 
logical and reasonable results. 
The Islamic Republic of Iran con-
siders reaching an agreement as 
a serious strategy and does not 
look at the talks as a tactic. It 
believes that reaching an agree-
ment can provide both our inter-
ests and the interests of the other 
parties,” Kanaani noted. 
U.S. imposed “unnecessary 
costs” to Iran
The diplomat added, “Iran re-
mained in the JCPOA and the 
party that left the agreement 
was the U.S. government, which 
imposed ‘unnecessary costs’ on 
Iran and the international com-
munity and the members of the 
agreement. Iran expects the U.S. 
government to act responsibly 
and return to the agreement with 
political will and secure its full 
interests within the agreement.” 
We follow Iraq’s developments 
with concern
Elsewhere in the presser, Ka-
naani responded to a question 
on the recent events in Iraq, say-
ing that Iraq is Iran’s important 
neighbor. 
“Naturally, we follow the current 
developments of this country 
carefully and with concern. Iran 
has always emphasized the sta-
bility and importance of the es-
tablishment and security of this 
important country as a neighbor, 
friend and brother, and believes 
that the security of Iraq is the se-
curity of Iran and the region,” the 
diplomat stated.

Top 10 Cleanest Countries 
In The World 2022
By: PARISA JAMADI
Source: https://infos10.com/cleanest-countries-in-the-world/

Want to know what is the cleanest 
country in the world 2022. Here is a 
list of the top 10 cleanest countries 
in the world in 2022, which have the 
highest EPI (Environmental Perfor-
mance Index).

10. Finland – EPI 78.64
Finland is a Nordic country in Northern 
Europe. It shares land borders with 
Sweden to the west, Russia to the 
east, and Norway to the north. Finland 
is the tenth cleanest country in the 
world 2022, achieving an EPI score of 
78.64. 
Helsinki is the country’s capital and 
largest city. 
09. Ireland – EPI 78.77
Ireland ranks ninth in the list of the top 
10 cleanest countries in the world in 
2022, achieving an EPI score of 78.77.
The capital and largest city is Dublin, 
which is located on the eastern side 
of the island. About 40 percent of Ire-
land’s population of 5 million people 
live in the Greater Dublin area.
Ireland is one of the wealthiest coun-
tries in the world, with a nominal GDP 
of $476 billion, a GDP per capita of 
$94,556.

08. Austria – EPI 78.97
Austria is a developed country in the 
southern part of Central Europe. It is 
made up of nine federated states, one 
of which is Austria’s capital and largest 
city, Vienna.
Austria ranks 8th on the list of top 
10 cleanest countries in the world in 
2022, with an EPI score of 78.97. Aus-
tria was ranked 6th in 2020 with an EPI 
score of 79.6.
Located in Central Europe, it is a land-
locked rich country with mountainous 
areas. 
Austria has an area of 32,386 square 
miles and a population of about 9 mil-
lion. 
07. Luxembourg – EPI 79.12
Luxembourg is a small landlocked 
country in Western Europe. It is bor-
dered by Belgium to the west and 
north, Germany to the east and France 
to the south. Luxembourg is the 7th 
cleanest country in the world in 2022 
with an EPI score of 79.12. Its capital, 
Luxembourg City, is one of the four 
official capitals of the European Union.
Luxembourg is a small country that 
covers an area of 2,586.4 km. The 
population of this country is approx-

imately 633,622 in 2022, making it 
one of the least populated countries in 
Europe.
With a GDP of 84 billion, Luxembourg 
is one of the richest countries in the 
world.
06. United Kingdom – EPI 79.89
The United Kingdom has an EPI score 
of 79.89. It is ranked sixth among the 
top 10 cleanest countries in the world 
in 2022. The UK has a high Air Quali-
ty Index of 94.43. The UK has got full 
marks in terms of drinking water and 
sanitation.
Additionally, the United Kingdom is 
a sovereign country in northwestern 
Europe. It has a total area of 93,628 
square miles, and a population of 67.8 
million.
The United Kingdom is the 10th most 
visited country in the world in terms 
of tourism. It is the fourth most visited 
country in Europe.
05. Sweden – EPI Score 80.51
With an EPI score of 80.51, Sweden 
ranks fifth among the top 10 clean-
est countries in the world in 2022. It 
has consistently been on the list of 
the cleanest countries in the world for 
many years.

Sweden is the largest country in North-
ern Europe, with an area of 450,295 
square kilometers, the third largest 
country in the European Union, and is 
the fifth largest country in Europe. 
Sweden’s capital and the largest city is 
Stockholm. 
04. Malta – EPI 80.90
Malta is a southern European island 
country which is made of an archipel-
ago in the Mediterranean. With the EPI 
score of 80.90, Malta is at fourth place 
in the top 10 most clean countries in 
the world 2022. 
Also, with a dense population of ap-
proximately 515,000 in the field of 122 
square miles, Malta is the tenth of the 
world according to the area. Its capital 
is Valeta, which is the smallest national 
capital of the EU according to the area 
of 0.24 square meters. 
03. Denmark – EPI 81.60
With an EPI score of 81.60, Denmark 
ranks third as the cleanest country in 
the world 2022. It is a Nordic country 
in Northern Europe, the southernmost 
of the Scandinavian countries. 
Denmark is a developed country, and 
Danes enjoy a high standard of living. 
At the same time, the country ranks 

high in certain metrics of national per-
formance, including education, health 
care, protection of civil liberties, dem-
ocratic governance.
02. France – EPI 83.95
France is the second cleanest country 
in the world with an EPI score of 83.95 
in 2022. France is the third largest and 
wealthiest country in Europe, and is 
the most attractive tourist destination 
for tourists.
France is a developed country, whose 
GDP is the seventh largest in the world 
by nominal GDP and the ninth largest 
in terms of PPP. 
01. Switzerland – EPI 87.42
Switzerland has been crowned the 
cleanest country in the world in 2022 
with an EPI of 87.42. It is known for its 
dense forests, wildlife as well as safe 
and clean water.
Switzerland is bordered by Italy to the 
south, France to the west, Germany to 
the north, and Austria and Liechten-
stein to the east.
Also, Switzerland is known for its ex-
pansive landscape. There are more 
than 1,500 lakes in this cleanest place 
on Earth, each less than 10 miles from 
another lake.

Iran exported 116 million liters of 
gasoline worth about $32 million 
in the first month of the current Ira-
nian calendar year (March 21-April 
20), data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Adminis-
tration (IRICA) showed.
Over the past few years, the Islamic 
Republic has managed to not only 
become self-sufficient in gaso-
line production but also become a 
net exporter of the strategic fuel, 
however, the significant increase 
in domestic gasoline consumption 
in recent months has once again 
raised concerns about the need for 
imports. Iran became a net gasoline 
exporter in February 2019, after 
the inauguration of the third phase 
of the Persian Gulf Star Refinery 
(PGS) project which added 120,000 
barrels to the country’s daily gaso-
line production.
The increase in the country’s gas-
oline production and exports came 

despite the fact that nearly two 
years ago Iran was an importer of 
the strategic product, shipping in 
over 4.5 million liters per day of 
gasoline.
The increase in the exports of the 
mentioned commodity is a result of 
the increase in the country’s refin-
ing capacity.
Over the past seven years, Iran’s 
refining capacity has also increased 
by about 500,000 barrels per day 
(bpd), according to the National 
Iranian Oil Refining and Distribution 
Company (NIORDC).
The country’s refining capacity, 
which stood at 1.8 million bpd 
in the Iranian calendar year 1392 
(ended on March 20, 2014), has 
reached 2.3 million bpd.
There are currently 10 refineries 
in the country, nine of which are 
processing crude oil, and one is 
specially designed for refining gas 
condensate.

Monthly gasoline exports stand at $32m

Major Iranian banks have signed mem-
orandums of understanding (MOU) with 
domestic companies to provide $17.8 
billion for the construction of a large-
scale refinery and a petro-refinery one, 
IRNA reported
As reported, the MOUs for the funding 
of Morvarid Makran Refinery and Sha-
hid Ghasem Soleimani Petro-refinery, 
each with a total processing capacity 
of 300,000 barrels per day (bpd), were 
signed by the representatives of the 
mentioned entities on Monday, in a cer-
emony attended by President Ebrahim 
Raisi and Oil Minister Javad Oji.
During the ceremony, Bank Meli Iran, 
Tejarat Bank, and Refah Bank signed an 
MOU with National Iranian Oil Refining 
and Distribution Company (NIORDC), 
Persian Gulf Petrochemical Industries 

Company (PGPIC), Ahdaf Investment 
Group, and Tdbir Energy Development 
Group for investing $11.1 billion in Sha-
hid Ghasem Soleimani Petro-refinery.
Also, Morvarid Makran Refinery is going 
to be constructed with a total investment 
of $6.7 billion based on an MOU signed 
among Bank Mellat, Parsian Bank, and 
Mofid Economic Group.
Shahid Ghasem Soleimani Petro-refin-
ery is going to be established in Jask 
Island while Morvarid Makran Refinery 
will be constructed in Bandar-Abbas, 
both in southern Iran.
Nearly 65 percent of the products pro-
duced in Shahid Soleimani Petro-refin-
ery will be fuels and 35 percent would 
be chemical products.
The projects are scheduled to be com-
pleted within five years.

Creating added value, preventing the 
sales of raw materials, preventing 
the import of gasoline, increasing the 
country’s refining capacity and produc-
tion of petroleum products, creating 
jobs and supporting domestic knowl-
edge-based companies, and guiding 
liquidity towards productive investment, 
are among the major goals of the said 
projects.
Due to the country’s benefit from oil 
and gas resources, the development 
of petro-refineries is much easier and 
relatively cheaper in Iran than other 
countries in the world, and the country 
can play a role in regulating the price 
of petrochemical products in the world 
due to its proximity to energy sources 
and its capacity for the development of 
petro-refineries.

Mohammadreza Pour-Ebrahimi, the chairman of 
the Iranian parliament (Majlis)’s Economic Com-
mittee has said the parliament is seeking to pass 
new legislations to prevent stock market viola-
tions, IRNA reported on Monday.
“Currently, in order to deal with destructive viola-
tions such as unauthorized transactions, we are 
considering a bill to amend the capital market law 

for the independence of Stock Exchange Organ-
ization (SEO) and to add new restrictive regula-
tions,” Pour-Ebrahimi said.
According to the official, the details of the men-
tioned bill have been reviewed by the committee’s 
specialized working groups, and it is now being 
reviewed by capital market experts and special-
ized institutions to be passed by the end of sum-

mer (September 22).
He pointed to the enhancement of transparency in 
the capital market as one of the main axes of this 
bill and said: “In order to prevent violations and 
problems due to unprofessional behavior and ille-
gal activities, the capital market needs to increase 
transparency.”
Unprecedented fluctuations in the Iranian stock 

market over the past few months have led share-
holders, experts, and scholars to call for the gov-
ernment to increase its support for the market.
Following the rising concerns over the market 
conditions, in early April, the Government Eco-
nomic Coordination Headquarters, in its 216th 
meeting, approved some new directives for reg-
ulating the stock market.

Majlis to pass preventive laws to deal with stock market violations

Major banks, institutions ink MOUs worth $17.8b 
to build refinery, petro-refinery
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نفت  پااليش  شركت  مديرمالي 
اصفهان گفت: با تصمیمات هوشمندانه 
كاركنان  شركت،  اين  مديريت 
پااليشگاه اصفهان موفق گرديدند تنها 
در دوره سه ماهه نخست سال جاري 
بیش از 13 همت سود خالص را عايد 

شركت نمايند.
• سود 5 برابری دوره سه ماهه 
نخست سال جاري نسبت به 

دوره مشابه سال گذشته
صاحـب ارجمنـد بـا اشـاره بـه اينكه 
سـود دوره سـه ماهه نخسـت سـال 
جاري نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 
گذشـته كه میـزان ۲.۵ همـت بوده، 
بیـش از ۵ برابر گزارش شـده اسـت، 
تصريـح كـرد: افزايش كرك اسـپرد 
)رابطه قیمت نفت خام و محصوالت 
نفتـي( يكـي از داليـل ايـن اتفـاق 
ارزشـمند بـوده اسـت كـه البتـه اين 
مهم منتـج بـه رشـد خالـص آماري 
شـركت های ديگـر پااليشـي شـده 
اسـت، امـا می تـوان بـا قاطعیـت 
برنامه ريـزي بهینـه تولید، سیسـتم 
تـاش  و  خردمندانـه  مديريـت 
مضاعف كاركنـان شـركت پااليش 
نفـت اصفهـان را از داليـل افزايـش 
قابل توجـه سـود آن به نسـبت ديگر 
شـركت های پااليـش خصوصـي 

برشـمرد.
 وی همچنین ادامه داد: در اين مسیر 
اهدافي همچون افزايش فرآورده های 
باارزش افزوده باال و دستیابي به 
ركوردهاي جديد در اهداف مالي و 
راهبردي شركت به ثمر نشسته است. 
همچنین زمینه حركت رو به رشد 
و تأمین متوازن ذی نفعان را فراهم 

كرده است.
• افزايش دقت اندازه گیری 
فرآورده های نفتي و پايش 
سامانه های اندازه گیری بسیار

مدير كنترل و نظارت بر مبادالت مواد 
نفتي نیز اظهار داشت: در سال 1401 
و در پي بازنگري ساختار سازماني و 
دستور مديرعامل شركت، مبني بر 
ايجاد اداره كنترل بر مبادالت مواد 
نفتي، دقت اندازه گیری فرآورده های 
نفتي و پايش سامانه های اندازه گیری 

بسیار افزايش يافت.
حمید كمالي تأكید كرد: به طور حتم 
اين حركت ارزشمند موجب افزايش 
مقدار فروش ناشي از دقت اندازه گیری 
خواهد شد و درنهايت مقادير فروش در 
سه ماهه های آتي سال جاري نسبت به 
مدت زمان های متناظر 1400 افزايش 

خواهد داشت.

براي  جديد  برنامه ريزی   •
فروش و تغییر قیمت گذاری، 

دلیل افزايش سود شركت
رئیــس بازاريابــي و فــروش شــركت 
پااليــش نفــت اصفهــان طــي 
ســخناني بابیــان اينكــه پااليشــگاه 
بزرگ تريــن تولیدكننــده وكیــوم 
باتــوم )ته مانــده بــرج خــأ( در 
كشــور اســت، گفــت: تــا ســال 
1400 بــه دلیــل محدوديــت در 
ــزان  ــه می ــا ب ــل تانكــري تنه تحوي
ــا  ــل تانكــري داشــت. ام 100 تحوي
ــت  ــت مديري ــا حماي ــبختانه ب خوش
ــه  ــزان ب ــن می ــان اي و همــت كاركن

۲00 تانكــر افزايــش يافــت.
ابراهیـم كاويانـي پـور در ادامـه 
برنامه ريـزی جديـد بـراي فـروش و 
تغییر قیمت گـذاری را دلیـل افزايش 

سـود ايـن شـركت دانسـت.

• تداوم رشد شاخص ها با 
مديريت تحول گرا و تالش 
و  متعهد  كاركنان  مجدانه 

متخصص
رئیس برنامه ريزی تولید و اختاط مواد 
نفتي نیز اذعان داشت: يكي از كارهاي 
ارزنده انجام شده در سطح شركت ارائه 
مدل بهینه تولید فرايند و محصوالت 
توسط متخصصان پااليشگاه است، در 
سه ماه نخست سال جاري به استناد اين 
مدل شاهد افزايش سودآوری ناشي از 
كاهش محصوالت بارزش كمتر و 

افزايش محصوالت كیفي بوده ايم.
احسـان رحیمي تحلیل سیسـتم ها و 
توسعه سـامانه های شـركت پااليش 
نفـت اصفهـان نیـز سـال 1401 را از 
منظـر تحقـق شـاخص های مالـي 
بسـیار پربـار پیش بینـی كـرد و ابراز 
امیدواري نمـود: امیدواريم با مديريت 

تحول گـرا و تاش مجدانـه كاركنان 
متعهد و متخصـص خود، رونـد رو به 
رشـد شـاخص ها تداوم داشـته باشد.

میلیارد   ۱.5 سود  تحقق   •
پیچیدگي  ضريب  و  دالري 

باالي ۱2 در افق ۱405
مصطفـي نظـري در ادامـه ترسـیم 
چشـم انداز پتروپااليشـي، تحقـق 
سـود 1.۵ میلیـارد دالري و ضريـب 
پیچیدگـي بـاالي 1۲ در افـق 140۵ 
را نشـانه ای از توانمنـدي سیسـتم 
مديريت شـركت برشـمرد و بـا روند 
رو به رشد و متعالي پااليشـگاه، آن را 

كامـًا دسـت يافتنی دانسـت.
تحقـق  بـا  كـرد:  تصريـح  وي 
چشـم انداز شـركت، در طلیعه بامداد 
آن روز، هلدينگ پتروپااليشـي شپنا 
بـر فـراز قله هـای موفقیـت خواهـد 

. نشسـت
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 ملودی دهانی  طرح واكنش سريع طوس 
با هدف ارتقاء كیفیت و افزايش سرعت 
ارائه خدمات راهداری و اولويت دهی به 
نیازهای ضروری تأمین ايمنی راه ها به منظور 
افزايش رضايتمندی كاربران جاده ای و 
تحقق سیاست حكمرانی و نظارت مردمی 
در پیشبرد اهداف دولت سیزدهم اجرايی 

می شود.
مديركل اداره كل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان گفت: اين استان 
دارای بزرگترين شبكه راه های كشوراست 
كه ازمجموع 1۲ هزار كیلومتر راه استان 
اصفهان ۸00 كیلیومتر راه شريانی خراب 
و يک هزار كیلومتر از راه های شريانی و 
اصلی اين استان نیاز آنی به بهسازی رويه 

آسفالت دارد.
فرزاد دادخواه با اشاره به اينكه برای جلوگیری 
و كنترل ازوقوع تصادفات كه دراثر نواقص در 
جاده ها به وقوع می پیوندد طرح شبكه همیاران 
مردمی دولت در بخش راهداری با عنوان 
طرح واكنش سريع )طوس( در سطح راه های 

اصفهان همزمان با سراسر كشور درحال 
اجرا است؛ گفت: كاربران جاده ای می توانند 
مشكات مرتبط با ايمنی راه ها را كه نیازمند 
اقدام سريع برای برطرف است از طريق سامانه 

141 گزارش دهند.
اين مقام مسئول، هدف از اجرای طرح واكنش 
سريع را ارتقای كیفیت و افزايش سرعت ارائه 
خدمات راهداری و اولويت دهی به نیازهای 
ضروری تأمین ايمنی راه ها دانست و گفت: 
شبكه همیاران مردمی دولت در راستای اين 

طرح ايجاد می شود.
 فرزاد دادخواه تاكید كرد: در حوزه ايمنی و حريم 
راه ها، راه های دوطرفه استان نیاز به نصب 
حفاظ بتنی دارد كه ۲0۵ میلیارد تومان اعتبار 
برای 11۷ كیلومتر طول برآورد شده است. 
دادخواه افزود: افرادی در هر يک از ادارات كل 
راهداری استان ها به عنوان مسئول پیگیری 
اجرای طرح مذكور تعیین شده اند تا عاوه بر 
نظارت مردمی كه بعد از اين پیوست در اجرای 
اين طرح وجود دارد، كنترل و رصد الزم برای 

اجرای دقیق و مناسب طرح را انجام دهند.

مديركل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: 
سه هزار و 1۹4 تن سهمیه برنج برای هیات های 
مذهبی استان در ماه های محرم و صفر به منظور 
اطعام عزاداران حسینی به نرخ تنظیم بازار 

اختصاص داده شد.
محسن ضیايی روز دوشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ايرنا افزود: ۲ نوع برنج شامل 444 تن 
برنج هندی و ۲ هزار و ۷۵0 تن برنج تايلندی به 
نرخ تنظیم بازار برای اطعام عزاداران در هیات 
مذهبی استان در ماه محرم و صفر در نظر گرفته 

شده است.
وی ادامه داد: اين سهمیه برنج با توجه به نیاز 
هر شهرستان و براساس تقاضا و تشخیص 
دستگاه های مرتبط به صورت شهرستانی 

تخصیص داده می شود.
مديركل غله و خدمات بازرگانی اصفهان با بیان 
اينكه اقامی مانند برنج و شكر به هیات هايی كه 
مجوز از سازمان تبلیغات اسامی داشته باشند 
عرضه می شود اظهار داشت: هیات های مذهبی 

متقاضی برنج به نرخ تنظیم بازار ابتدا بايد برای 
دريافت معرفی نامه به سازمان تبلیغات استان 
مراجعه كنند و برای دريافت برنج به اداره كل غله 

و خدمات بازرگانی استان مراجعه كنند.
وی با بیان اينكه اين اداره كل براساس 
معرفی نامه سهمی مشخص از برنج در اختیار 
هیات های مذهبی قرار می دهد، خاطرنشان 
كرد: همچنین هزار و ۹00 تن شكر سفید هم 
برای توزيع بین هیات های مذهبی استان 
اصفهان ويژه ماه های محرم و صفر در نظر 

گرفته شده است.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانی 
استان اصفهان با اشاره به اينكه كمبودی در 
تأمین كاالی اساسی در بازار استان وجود ندارد 
اضافه كرد: درصورت نیاز استان به سهمیه بیشتر 
برنج خارجی و شكر در اين ايام، اقدام های الزم 
برای تأمین آن از سوی اداره كل غله و خدمات 
بازرگانی استان انجام می شود و در اين ارتباط 

كمبودی وجود نخواهد داشت.

مسئول مراكز تولید سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
با اشاره به فعالیت قابل توجه گلخانه های محمودآباد و جروكان 
متعلق به اين سازمان در شهر اصفهان گفت: اصفهان در مقايسه 
با ديگر شهرها توجه ويژه ای به تولید گل و گیاه دارد در حالی كه 

بسیاری از شهرها فاقد مركز تولید هستند.
سعید بلندنظر با اعام اين خبر گفت: گلخانه های محمودآباد و 
جروكان با كنترل و كاهش سال به سال هزينه ها، افزايش بهره وری 
و حركت به سمت تولیدات به صرفه و در عین حال با كیفیت، اينک به 

جايی رسیده اند كه در زمینه تولید و كیفیت پیشتاز هستند.
او تأكید كرد: اين روند همچنان ادامه دارد و تا سال 140۲ به بیش از 

۲0 درصد افزايش بهره وری خواهیم رسید.
بلندنظر تصريح كرد: در سال ۹۷ و ۹۸ پروژه برون سپاری تولید گل 
و گیاه از سوی سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
تعريف شد تا ضرر و زيان حاصل از قیمت تمام شده محصوالت به 
صفر برسد و سپس شهريور ۹۹ مجدداً سازمان پارك ها ارائه برنامه 

جديدی را برای تولید برعهده گرفت.
او يكی از عوامل پیشرفت و فعالیت مؤثر در گلخانه های محمودآباد 
و جروكان را رساندن تولیدات زودتر از بازار به سطح شهر و مناطق 
دانست و توضیح داد: برای مثال كلم های زينتی كه در حال تولید 

است برای كشت زمستانه تا پیش از سال نو استفاده می شود.
بلندنظر اضافه كرد: ما در مركز تحقیات شماره يک به دنبال تولید 
گونه های دائمی و مقاوم به خشكی هستیم و در جهت تكريم 

شهروندان، تولید گیاهان با كیفیت را در دستور كار قرار داده ايم.
با تهیه و تولید گل های باكیفیت به شهروندان احترام 

می گذاريم
مسئول مراكز تولید سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با 
بیان اينكه تأمین اين نهاده ها با توجه به تحريم ها و مشكات اقتصادی 
به معضل تبديل شده است، تأكید كرد: اين گونه های منحصر به فرد با 

كیفیت خاص خود، تنها بايد از منبع اصلی تأمین شوند.
او افزود: مديرعامل و هیئت مديره سازمان پارك ها برای احترام به 
شهروندان، بهترين كیفیت را در تهیه و تولید گل ها لحاظ می كنند در 

حالی كه به راحتی می توان شهر را با گونه های معمولی پر كرد.
او با اشاره به زيبايی منحصر بفرد پارك های اصفهان خاطرنشان كرد: 
امروز شهروندان می توانند بهترين نوع گل ها را كه زيبايی چشم نوازی 

دارند و در ديگر شهرها كمتر ديده می شوند، در اصفهان ببینند.
مسئول مراكز تولید سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
تأكید كرد: اصفهان در مقايسه با ديگر شهرها توجه ويژه ای به تولید گل 

و گیاه دارد در حالی كه حتی پايتخت فاقد مركز تولید است.

مدیرکل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:

اجرای طرح واکنش سریع در اصفهان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان خبر داد:

اختصاص سهمیه برنج هیات های مذهبی 
اصفهان به نرخ تنظیم بازار

مسئول مراکز تولید سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش تولید انواع گل وگیاه در گلخانه های محمودآباد و جروکان

مدیرمالي شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:

تحقق ۷۵ درصد سود سال گذشته پاالیشگاه اصفهان در بهار امسال

محمود فرمانی افزود: از هشت مجموعه تولید سیمان فعال و زير پوشش 
اداره كل استاندارد استان اصفهان همه آنها معادل 100 درصد دارای پروانه 
استاندارد هستند و از 1۲ واحد تولید انواع كاشی نیز 11 واحد معادل ۹1.۷ 

درصد پروانه استاندارد دارند.
وی میزان واحدهای دارای پروانه استاندارد در بین واحدهای تولیدی 
عايق رطوبتی را ۸0 درصد، بتن آماده ۷۷.۶ درصد، انواع آجر و پنل رسی 
۷۶.۷ درصد، شیشه های ساختمان ۷4.1 درصد و بلوك پلی استايرن ۵۲ 
درصد اعام و اضافه كرد: كمترين میزان استانداردسازی مربوط به تیرچه 

خرپايی با 4۶.۸ درصد و سنگدانه ۵0.۶ درصد است.
فرمانی از مهمترين داليل پايین بودن میزان استانداردسازی در واحدهای 
تولید تیرچه خرپايی را نوع تولید و مصرف آن دانست و اظهار داشت: برای 
تولید اين محصول به تاسیسات و تجهیزات پیچیده ای نیاز نیست و بطور 

مستقیم از محل تولید به مصرف منتقل می شود.
وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولید سنگدانه نیز در شرق و شمال 
شرق اصفهان مستقر هستند كه مجوز تولید ندارند و ما نمی توانیم به آنها 

پروانه استاندارد بدهیم.
فرمانی با اشاره به نظارت و بازرسی های اداره كل استاندارد استان اصفهان 
بر واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی، اظهار داشت: برخی از مصالح 
ساختمانی مشمول استاندارد اجباری هستند و در ساخت و ساز نیز بايد از 

مصالح ساختمانی استاندارد استفاده شود.
مديركل استاندارد استان اصفهان خاطرنشان كرد: در سال گذشته و چهار 
ماه نخست امسال ۲3۸ اخطار به واحدهای تولید مصالح ساختمانی در 

استان صادر و 14 واحد پلمب شد.
وی با اشاره به اعام جرم برای ۶۵ فقره پرونده در زمینه مصالح ساختمانی 
غیر استاندارد در اين مدت، افزود: احكام صادره قضايی برای واحدهای 
متخلف مصالح ساختمانی نیز در اين مدت معادل يكهزار و ۵00 میلیون 

ريال و 1۸ ماه حبس تعزيری بوده است.
وی به گزارش كارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان استان در 
چهار ماه نخست امسال نیز اشاره و اضافه كرد: از ۲۵ بازرسی صورت 
گرفته، سه مورد تعلیق و ۲ مورد ابطال پروانه استاندارد، سه مورد اخطاريه 
حقوقی، چهار فقره اعام جرم، ۲ ارجاع به كمیسیون ماده 4۲ و سه مورد 

دريافت پروانه استاندارد داشتیم.
فرمانی مهمترين مشكات واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی را در 
ارتباط با استانداردسازی محصوالت، نبود دسترسی واحدهای تولیدی آجر 
و سنگدانه به مواد اولیه مناسب، اتاف انرژی باال، ناهمگونی محصول 
و عدم پخت كامل و مناسب مصالح كوره ای به دلیل سنتی بودن ساختار 
آنها، عدم شستشوی كامل سنگدانه ها به دلیل كمبود آب، عدم تعیین 
تكلیف قطعی برای واحدهای تولیدی درباره احرای مصوبه كمیته امور 
زيربنايی، عدم نظارت كافی در حوزه مصرف مصالح و تجهیزات ساختمانی، 
عدم وجود حساسیت كافی مجريان و ناظران به كیفیت مصالح و كنترل 
استاندارد در طرح های دولتی و خصوصی و شیوه های نادرست و غیر علمی 

در كارگاه های سنتی عنوان كرد.
وی، عدم اهتمام به دريافت يا تمديد پروانه استاندارد، رقابت ناسالم و 
فروش محصوالت واحدهای فاقد پروانه استاندارد و تولید مصالحی مانند 
بتن، تیرچه و بلوك بدون مجوز در محل برخی از پروژه های انبوه سازی 
را از ديگر مشكات مربوط به استانداردسازی مصالح ساختمانی در استان 
اصفهان برشمرد و گفت: در مجموع حدود ۹0۶ واحد تولیدی فعال مصالح 
ساختمانی در استان شناسايی شده است و ۸۶ آزمايشگاه همكار برای 

كنترل و ارزيابی كیفیت اين محصوالت داريم.

مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: باالترین میزان 
استانداردسازی در میان کارگاه ها و واحدهای تولیدی 
مصالح ساختمانی در استان مربوط به سیمان و انواع 

کاشی به ترتیب با ۱۰۰ و ۹۱.۷ درصد است.

مدیرکل استاندارد اصفهان:
باالترین استانداردسازی مصالح 
ساختمانی در اصفهان مربوط به 

سیمان و کاشی است

گفت و گو

حســن دهانــی رئیــس كمیســیون 
هوشمندســازی و حمل ونقــل شــورای 
ــاد  ــا انتق ــان ب ــهر اصفه ــامی ش اس
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــت حم از معاون
ــث  ــت: مباح ــان گف ــهرداری اصفه ش
ــه اتوبوســرانی، تاكســیرانی،  ــوط ب مرب
پــارك حاشــیه ای، پاركینگ هــا، 
نقــل،  و  حمــل  هوشمندســازی 
ــواری  ــن دوچرخه س ــیرهای ناايم مس
كــه ســبب ايجــاد حادثــه بــرای 
ــت  ــر اس ــود مدنظ ــهروندان می ش ش
ــی  ــدام خاص ــوص آن اق ــه در خص ك
انجــام نشــده اســت و هرچــه ســريع تر 
بايــد نســبت بــه حــل ايــن مشــكات 

ــرد.  ــدام ك اق
ــار  ــری اظه ــاح در تذك ــا ف محمدرض
كــرد: مــا خــود را رهــرو ســید الشــهدا 
ــه  )ع( می دانیــم و بايــد بگويیــم اگــر ب
ــورای  ــردم وارد ش ــده م ــوان نماين عن
شــهر شــديم از روی هــوا و هــوس 
ــه  ــت ب ــال خدم ــه دنب ــه ب ــوده بلك نب
مــردم و ايجــاد رفــاه و آســايش بــرای 

ــت.  ــوده اس ــهروندان ب ش
وی ادامــه داد: انتقاداتــی كــه وارد 
اســت را تــا جايــی كــه بشــود در 
كمیســیون ها و جلســات غیرعلنــی 
شــورا مطــرح می كنیــم تــا بــه 
ــرادی  ــا اف ــرد ي ــروی ف شــخصیت و آب
ــرد  ــه نك ــر افاق ــا اگ ــورد ام ــه نخ لطم
ــر  ــا تذك ــق ي ــب نط ــم در قال مجبوري
در صحــن علنــی شــورا مطــرح كنیــم.

رئیــس كمیســیون حمــل و نقــل 
و هوشمندســازی شــورای اســامی 
شــهر اصفهــان گفــت: امــام خامنــه ای 
می فرماينــد توانايــی و شايســتگی 
ــدی در انتخــاب  مســئوالن نقــش كلی
ــاب  ــه انتخ ــی ك ــا جاي ــران دارد ت مدي
شــخصی ماننــد ابــوذر، كــه از صحابــه 
ــاران  ــرم )ص( و ي ــر اك ــزرگ پیامب ب
خــاص امــام علــی )ع( بــود از هرگونــه 

مديريــت منــع می شــود.
 در واقــع آدم خــوب بــودن بــه معنــای 
ــا  ــت. وی ب ــودن نیس ــوب ب ــر خ مدي
تاكیدبــر اينكــه مــا نماينــدگان 
مــردم هســتیم و هیــچ مماشــاتی 
ــرد: در  ــح ك ــم، تصري ــی نداري ــا كس ب
دوره انتخابــات شــعارهايی داديــم 
ــا رأی  ــه م ــاس آن ب ــردم براس ــه م ك
ــه  ــیجی گون ــی و بس ــا انقاب ــد ت دادن
بــه مشــكات مــردم رســیدگی كنیــم 
و مشــكاتی كــه چنديــن ســال اســت 
ــر  ــل گريبان گی ــًا در دوره قب مخصوص
شــهرداری بــوده را در كمتريــن زمــان 

ــم. ــل كنی ح
ــر  ــهردار ب ــاب ش ــزود: انتخ ــاح اف  ف
اســاس برنامه هــای متقــن بــوده 
ــه  ــه ب ــی ك ــم نیروهاي ــار داري و انتظ
ــر  ــل و مدي ــاون و مديرعام ــوان مع عن
انتخــاب می كنــد ماننــد خــودش 
ــداف  ــتای اه ــند و در راس ــد باش توانمن
ــد.  ــت كنن ــهرداری حرك شــورا و ش
وی خاطرنشــان كــرد: يكــی از 
حوزه هايــی كــه ضعف هايــی در آن 
ديــده می شــود حــوزه معاونــت حمــل 
ــت  ــهرداری اس ــک ش ــل و ترافی و نق
كــه قبــًا تذكراتــی در ايــن خصــوص 
ــری حاصــل نشــده  ــا تغیی ــم ام داده اي

اســت. 
رئیــس كمیســیون حمــل و نقــل و 
هوشمندســازی شــورای اســامی 
شــهر اصفهــان گفــت: مباحــث 
ــه اتوبوســرانی، تاكســیرانی،  ــوط ب مرب
پــارك حاشــیه ای، پاركینگ هــا، 
نقــل،  و  حمــل  هوشمندســازی 
ــواری  ــن دوچرخه س ــیرهای ناايم مس
كــه ســبب ايجــاد حادثــه بــرای 
ــت  ــر اس ــود مدنظ ــهروندان می ش ش
ــی  ــدام خاص ــوص آن اق ــه در خص ك
انجــام نشــده اســت و هرچــه ســريع تر 
بايــد نســبت بــه حــل ايــن مشــكات 

اقــدام كــرد.

انتقاد شورای شهراز معاونت 
حمل و نقل و ترافیک

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و 
حمل ونقل شورای شهر مطرح کرد:

خبر روز 

ISFAHAN
N E W S

 اخبار اصفهان : معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: خط اتوبوس 
تندرو از سه راه درچه در غرب اصفهان تا پايانه جی در شرق، به طول 1۸ كیلومتر با 

اعتباری بالغ بر 1۵0 میلیارد تومان در آستانه بهره برداری است.
حسـین حق شـناس با اعام اين خبر گفـت: مسـیر چهارمین خـط بی.آر.تی 
از سـه راه درچه در غرب اصفهان تا پايانه جی در شـرق به طـول 1۸ كیلومتر و 

اعتباری بالغ بـر 1۵0 میلیارد تومان در آسـتانه بهره برداری اسـت.
او افزود: اين خط از پايانه جی آغاز شده و از خیابان های هشت بهشت شرقی، 

هشت بهشت غربی، فرشادی، بلوار هشت بهشت، میدان امام حسین )ع(، 
شمس آبادی، شیخ بهايی و آتشگاه عبور می كند و به سه راه درچه می رسد.

حق شـناس از خريد ۲۵ دسـتگاه اتوبـوس برای اين خـط با حمايـت دولت از 
طريق انتشـار اوراق مشـاركت خبر داده و تأكیـد كرد: تبادل مسـافر با خطوط 
يک، دو  و  سـه اتوبوس تندرو، تبادل مسـافر با خـط يک مترو و تبادل مسـافر 

با خطوط پر مسـافر شـمالی جنوبـی از مزايای اين خط اسـت.
ــدازی   ــا  راه ان ــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان  ادامــه داد: ب مع

ايــن خــط، اتصــال شــمال، جنــوب، شــرق، غــرب و مركــز شــهر اصفهــان 
ــرون  ــتانی و ب ــافران درون اس ــاط مس ــود و ارتب ــام  می ش ــر انج ــه يكديگ ب
ــه مســافربری  ــق پايان ــدرو و رون ــه مركــز شــهر توســط خــط تن شــهری ب

ــد. ــم می كن ــی را فراه ج
به گفته حق شناس، توسعه حمل ونقل تركیبی و استفاده از ظرفیت موجود جهت 
خدمات دهی بهتر به مسافران و رانندگان از ديگر ويژگی های چهارمین خط 

بی.آر.تی اصفهان است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
اصفهان خبرداد  :

 BRT   چهارمین خط
اصفهان ؛ 18 کیلومتر



جهـــــــان

Isfahan News

پریسا جمدی سال های نوجوانی 
یکی از چالش برانگیزترین مراحل 
است.  والدین  و  نوجوانان  برای 
نوجوانان معمواًل شروع به مواجه شدن 
با فشارهای جدید می کنند و بعضی 
اوقات هنگامی که با مشکل مواجه 
می شوند، به روش های خیلی سالم 
نشان  واکنش  به مشکالت  نسبت 
است  ممکن  نوجوانان  نمی دهند. 
برای مقابله با این مشکالت و یافتن 
روش مناسب برای حل آنها نیاز به 
مشاوره داشته باشند. والدین همیشه 
باید مراقب باشند و نشانه هایی را که 
الزم است از آنها مراقبت کنند بدانند 
و چگونگی پیدا کردن مشاور مناسب 
فرزندان نوجوان خود را نیز بدانند. برخی 
از کشمکش هایی که نوجوانان با آن 
مواجه می شوند یک قسمت طبیعی 
از رشد هستند، مانند تجربه ایده های 
جدید، طرز رفتار و برخورد با گروه های 
همسن، و تغییرات در هویت، سالیق و 
خلق و خوی. این همیشه برای والدین 
و قیم ها مهم است که هنگامی که با 
نوجوانان سر و کله می زنند تا به آزادانه 
حرف زدنشان و گفتن مشکالتی که 
دارند کمک کنند، صبر و شکیبایی 

زیادی داشته باشند.
• مشاوره به نوجوان در چه 

شرایطی
وسیعی  به طیف  می تواند  مشاوره 
از مسائل کمک کند، اما برخی از 

رایج ترین موارد عبارتند از:
طالق و جدایی: آیا شما و همسرتان 
اخیراً از هم جدا شده اید؟ نوجوانان 

اغلب زمانی که با تغییرات قابل توجه 
مربوط به زندگی و جدایی و طالق روبرو 
می شوند مبارزه و کشاکش می کنند، 
که می توانند طیف وسیعی از احساسات 
را به وجود آورند: غم، خشم به مشاوره 

خشم، ترس، پشیمانی یا حتی گناه.
داغداری: آیا به تازگی و یا حتی طی 
سالهای قبل یکی از اعضای خانواده 
شما فوت کرده است؟ در صورتی که 
فرزند پسر یا دختر شما بخصوص به 
آن فرد نزدیک بوده باشد، ممکن 
است بتواند از مشورت با یک فرد 
جهت کمک به کنترل احساسات خود 

بهره مند شوند.
زورگویی: زورگویی می تواند بسیار 
آسیب رسان باشد زیرا اغلب به آن 
بی توجهی می شود. در صورتی که فکر 
می کنید به پسر یا دختر شما زورگویی 
می شود، سعی کنید در موردش با او 
صحبت کنید، و به مدرسه او مراجعه 
کنید. مشاوره می تواند یک راه مؤثر 
برای کمک به آنها در ایجاد عزت نفس 
و انعطاف پذیری پس از مواجهه با 

زورگویی باشد.
استرس در مدرسه: اخیراً، هزاران دانش 
آموز با فشارهای امتحانات روبرو شده اند 
و االن منتظر نتایج هستند. خیلی از 
دانش آموزان برای مقابله با این فشارها 
می جنگند، و در مورد عواقبش نگران 

هستند.
مشکالت خانوادگی: اغلب آنچه که 
نوجوانتان درگیرش می شود ممکن 
است به طور کلی مربوط به آنچه که 
در خانواده رخ می دهد باشد. در این 

موارد، مشاوره خانواده می تواند گزینه 
خوبی باشد.

• عالئم گاهی اوقات ممکن 
است اشتباه باشند

نوجوانان اغلب به جای اینکه مشکالت 
را بیرون بریزند و در موردشان صحبت 
کنند آنها را درون خود می ریزند، و این 
باعث می شود فهمیدن اینکه دچار 
مشکل هستند کار دشواری شود. با این 
حال، اگر متوجه هرگونه از نشانه های 
زیر شدید، ممکن است بخواهید مشاوره 

یا پشتیبانی بیشتری را در نظر بگیرید.
تغییر رفتار: آیا آنها شروع به تخلیه 
هیجان کردند یا دچار دردسر شدند؟ 
یا شاید آرام و کناره گیر شده اند و یا 
زمان زیادی را در اتاقشان می گذرانند؟ 
تغییر قابل مالحظه ای در رفتار می تواند 
بخشی از مراحل عادی رشد آنها باشد، 
اما همچنین می تواند نشانه ای از این 
باشد که آنها نیاز به پشتیبانی بیشتری 

دارند.
الگوهای خواب: اغلب هنگامی که 
موارد  می کنیم،  ناراحتی  احساس 
فیزیکی مانند الگوهای خواب اولین 
چیزهایی هستند که تحت تأثیر قرار 
می گیرند. در صورتی که نوجوان شما 
سخت می تواند بخوابد، ممکن است 
نشانه چیزی باشد که موجب اضطراب 
او می شود. بعالوه، خواب بیش از حد 
معمول نیز می تواند نشان دهنده این 
باشد که او دچار روحیه ضعیف و یا حتی 

افسرده است.
الگوهای خوردن: آیا نوجوان شما به 
میزان قابل مالحظه ای بیشتر یا کمتر 

از حد معمول می خورد؟ یا در زمان های 
مختلف روز می خورد؟ آیا آنها از نشستن 
و غذا خوردن با دیگر اعضای خانواده 
سر باز می زنند؟ الگوهای تغذیه و اشتها 
اغلب در پیرامون احساسات تغییر 
می کنند. اگر نگران غذا خوردن نوجوان 
خود هستید، ممکن است بخواهید با 

پزشک یا مشاور مشورت کنید.
مشکالت سالمتی: آیا دختر یا پسر 
نوجوان شما اغلب می گوید که سر درد 
و ناراحتی های شکم دارد، و متوجه 
تغییراتی در خلق و خو و عدم انگیزه شان 
شده اید؟ این ها اغلب عالئم اضطراب 
هستند. اولین اقدام این است که به 

پزشک خود مراجعه کنید.
نمرات مدرسه: افت قابل توجهی در 
نمرات مدرسه می تواند یک شاخص 
کلیدی باشد که نوجوانان احساس 
ناراحتی یا پرشانی می کنند. نوجوانان 
ممکن است در مدرسه احساسات 
خودشان را جوری بروز دهند که در 
خانه نمی دهند، به این معنا که شما 

نمی توانید ببینید.
• پیشنهاد راهکارهایی برای 

رفتار مناسب با نوجوانان
همانطور که در قسمت های قبل گفته 
شد، نوجوانان در این دوران ممکن است 
با تغییرات و مشکالت متنوعی روبرو 

شوند و نیاز به حمایت یا مشاوره داشته 
باشند. در زیر برخی نکات وجود دارند 
که می توانند زمان نیاز به مشاوره برای 

نوجوانان کمک کننده باشند:
گوش دادن و اندیشیدن: هنگامی که 
با یک نوجوان دارای مشکل مواجه 
می شوید، به او فرصتی برای صحبت 
کردن بدهید و به دقت گوش کنید. 
در این صورت بهتر در مورد مشکل 
وی مطلع می شوید و به راحتی متوجه 
می شوید که چه باید بگویید. نوجوانان 
می خواهند بدانند که به آنها گوش داده 

و آنها را درک می کنید.
هرگز قضاوت نکنید: یک نوجوان به 

راحتی می تواند بفهمد که قضاوتش 
می کنید. در صورتی که احساس کند 
شما قضاوتش می کنید احتمااًل بیشتر 
ساکت می شود و از به اشتراک گذاشتن 
مشکالت با دیگر افراد هراسان می شود 
به این دلیل که فکر می کند قضاوت 

می شود.
جلسات مشاوره کمتر اما مکرر: از 
جلسات طوالنی مدت مشاوره پرهیز 
کنید. بزرگساالن می توانند می توانند 
جلسات مشاوره طوالنی مدت داشته 
باشند چون به راحتی می توانند متقاعد 
شوند. اما این موضوع در مورد نوجوانان 

صدق نمی کند.
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زهرا وفایی  رئیس کمیته اقتصـاد دیجیتال کمیسـیون اقتصادی مجلس 
شورای اسـالمی گفت: سیاسـت عدم پاسـخگویی به افکار عمومی و مطالبه 
مردم و فرار از مشارکت در فرآیند قانون گذاری در شـأن سازمان صدا و سیما و 
مدیران ارشد آن نیسـت و در سالی که از سـوی رهبر معظم انقالب اسالمی با 
عنوان »تولید، دانش بنیان و اشـتغال آفرین« نامگذاری شـده است تضعیف و 
تخریب صنایع دانش بنیان خصوصـاً در حوزه ای با این اهمیـت امری مذموم، 
غیراخالقی اسـت و سـوال برانگیزتر از آن این حد از فراری بودن سازمان صدا 
و سـیما از مشـارکت در تدوین الیحه یا طرح قانونی جهت تبیین حدود و ثغور 

حوزه صـوت و تصویـر فراگیر و چارچـوب فعالیت سـاترا و سـایر متولیان این 
حوزه اسـت. توانگر با اشـاره بـه بررسـی جزییات عملکرد سـاترا اظهـار کرد: 
همان طور که امام راحل عظیم الشـأن فرمودنـد مجلس در رأس امور کشـور 
اسـت و مقام معظم رهبـری نیز بارهـا همگان را نسـبت به تمکین بـه قانون 
و سـاز و کارهای رسـمی و قانونی کشـور تاکید فرموده انـد و در چنین فضایی 
جایگاه هیـچ فرد و نهـادی فراتر از قانون نیسـت و ضروری اسـت تـا قانون و 

اساسـنامه سـاترا جهت تصویب در مجلس مورد بررسـی قرار گیرد.
رئیس کمیتـه دانش بنیـان و اقتصاد دیجیتال کمیسـیون اقتصـادی مجلس 

شورای اسـالمی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسـه کمیته اقتصاد دیجیتال 
مجلس، معاونان وزارت ارشـاد و مرکز ملـی فضای مجازی حضور داشـتند و 
با سـعه صدر و در فضایـی صمیمانه با VOD هـا گفت وگـو کردند. همچنین 
در این جلسـه از VOD ها خواسـته شـد تا توجه دقیق تری بـه چارچوب های 
اخالقی جامعه داشـتند باشـند آنها نیز ضمـن بیان التـزام خود به طی شـدن 
فرآینـد قانونی خواسـتار تصویـب قوانیـن الزم جهت شـفاف شـدن ضوابط 
نظـارت و نیز تعیین نهـادی مسـتقل، منصف و بی طـرف بـرای تنظیم گری 

این حوزه شـدند.

رفتار غیر قابل 
قبول و یک بام و دو 
هوای سازمان  با 
پلتفرم ها 

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد 
دیجیتال مجلس از عملکرد صدا 
وسیما انتقاد کرد:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

حرکت یک کشتی حامل غالت از بندر اودسا

برای نخستین بار از آغاز جنگ 
روسیه و اوکراین انجام گرفت؛
یورونیوز  دولت ترکیه، میانجی میان روسیه و 
اوکراین برای از سرگیری صادرات غله از بنادر 
دریای سیاه اعالم کرد که نخستین کشتی 
حامل غالت اوکراین بندر اودسا در دریای 
سیاه را به مقصد طرابلس لبنان ترک کرده 
است. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای از 
این خبر به گرمی استقبال کرد. وزارت دفاع 
ترکیه، کشور میانجی و ناظر بر اجرای موافقت 
صدور غالت اوکراین از دریای سیاه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: »کشتی رازونی قرار 
است طبق برنامه دوم اوت )فردا( به استانبول 
برسد و پس از بازرسی های الزم، مسیر خود را 
به سوی لبنان ادامه دهد.« این خبر در حالی 
منتشر می شود که کی یف، روسیه را به سرقت 
و صادرات غالت اوکراین متهم می کند. بر 
مبنای همین اتهام، هفته گذشته دادگاهی در 
لبنان یک کشتی روسی حامل غالت به مقصد 
سوریه را توقیف کرد. روسیه و اوکراین جمعه 
دو هفته پیش در استانبول با میانجیگری دولت 
ترکیه و سازمان ملل متحد برای از سرگیری 
صدور غالت از بنادر جنوبی اوکراین در دریای 
سیاه موافقت کردند. با وجود استقبال محتاطانه 
همپیمانان کی یف از این توافق، اتحادیه اروپا، 
بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا هفته پیش و 
پس از بمباران اودسا، حسن نیت روسیه برای 
بازگشایی عملی این آبراه استراتژیک را زیر 
سؤال بردند. روسیه می گوید اهداف نظامی را 
در این بندر هدف قرار داده است. روسیه حدود 
یک هفته پیش از آغاز رسمی حمله نظامی، 
با اعزام ناوگان نظامی به دریای سیاه، ارتباط 
دریایی میان اوکراین و آب های بین المللی را 
قطع کرد. ارتش اوکراین هم با مین گذاری 
گسترده آب های ساحلی، امکان تردد شناورها 
در همین دریا را عماًل از بین برده است. دولت 
ترکیه در زمان امضای توافق برای مین روبی 

دریای سیاه اعالم آمادگی کرد.

مشاور نوجوان چه وقت؟ چه کسی؟ چه شکلی؟
برای فصلی که فراغت فرزندان زیادتر است؛
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دریـا وفایی اینکـه چـرا در تابسـتان 
بارش های سـنگین و سـیل و سـیالب 
بـه راه می افتـد، موضوعی اسـت علمی 
و تخصصـی کـه بایـد در فرصتـی 
مناسـب مـورد واکاوی قـرار گیـرد. امـا 
آنچه اکنـون به گفتـه متخصصـان امر 
مهم تـر بـه نظـر می رسـد، توصیه هـا و 
اطالع رسـانی هایی اسـت که باید زودتر 

از این هـا بـه آن توجـه می شـد.
فعـاًل و در حـال حاضر بـارش باران های 
شـدید و بـه راه افتـادن سـیل در ایـران 
همچنـان بسـیاری از جاده های کشـور 
را مسـدود نگه داشته و خسـارات فراوانی 
را هـم بـه بـار آورده اسـت. همچنین بر 
اسـاس اعـالم مقام هـای رسـمی آمـار 
جان باختگان این سـیل در سراسر کشور 

در حـال افزایش اسـت و تاکنـون مرگ 
دسـت کم چند ده نفر تأییدشـده اسـت.

• در تابسـتان بارش ها سـنگین 
اسـت، مسـئوالن غافل نباشند 
و مـردم هـم هشـدارها را جدی 

ند بگیر
بهلول علی جانی استاد جغرافیای طبیعی 
دانشگاه خوارزمی دراین باره به ما گفت: در 
تابستان بارش ها سنگین است، مسئوالن 
غافل نباشند و مردم هم هشدارها را جدی 
بگیرند. هرچند کشور ما منطقه ای خشک 
است اما حتی در فصول گرم وقتی شرایط 
مساعد باشد احتمال بارش های شدید 

زیاد است.
بنیان گــذار  کــه  جانــی  علــی 

اقلیم شناســی ســینوپتیک اســت در 
توضیــح بیشــتر بیــان داشــت: عــده ای 
ــت  ــه مصیب ــتانه را ب ــای تابس بارش ه
و بــال تعبیــر می کننــد درحالی کــه 
چنیــن چیــزی نیســت. وقتی از ســمت 
جنــوب شــرقی یعنــی از اقیانــوس هنــد 
ــر  ــد، منج ــران می رس ــه ای ــت ب رطوب
بــه بــاران می شــود. ایــن رطوبتــی کــه 
ــاد  ــیار زی ــد بس ــد می آی ــوس هن از اقیان
ــب  ــت، خ ــرم اس ــم گ ــوا ه ــت، ه اس
ــنگین  ــیار س ــای بس درنتیجــه بارش ه

رخ می دهــد.
از این استاد دانشـگاه خوارزمی پرسیدیم 
»بارش ها تـا چه زمانـی ادامـه دارد؟« او 
پاسـخ داد: هر سـامانه بارشـی کـه وارد 
می شـود ابتـدا اوج می گیـرد ولـی بعـد 

به تدریـج کـم می شـود. بارش هایی هم 
که می بینیم تا چنـد روز دیگـر و احتمااًل 
در هفتـه جـاری قطـع شـود. البتـه در 
بعضی از شـهرهای کشـور مانند مناطق 
جنوبی ممکـن اسـت دیرتر تمام شـود.
بنیان گـذار اقلیم شناسـی سـینوپتیک 
خاطرنشـان کـرد: حتـی در روزهـای 
آفتابـی هـم نبایـد در مسـیر مسـیل ها 
اُتـراق کـرد چـون بارش های تابسـتانه 
ناگهانی اسـت، اآلن هـوا کامـاًل آفتابی 
اسـت امـا در چشـم برهـم زدنـی ابری 
پیـدا می شـود و شـروع بـه رگبـار و بعد 
هم سـیل بـه راه می افتـد. بنابرایـن باید 
موضـوع بارش هـای تابسـتانه به طـور 
صحیـح بـرای مـردم و حتی مسـئوالن 

تفهیـم شـود.

• هـر اپیدمـی یـک یادبـود 
الپوشـانی نـه  می خواهـد 

کوروش هالکویی اپیدمیولوژیسـت هم 
دراین باره بـه ما گفت: همیشـه در درس 
بررسـی اپیدمی هـا، این گلـه را داشـتم 
کـه به جـای اینکه یـک یادبـودی برای 
رخداد هر اپیدمـی بزرگ و یـادآور درس 
آموخته داشته باشـیم، تالش شده است 
در سـال های گذشـته الپوشـانی کنیم.

وی ادامـه داد: سـیل تجریـش را مثـال 
می زنـم کـه هـر پنجـاه سـال یک بـار 
حادثـه ای عظیـم بـر جـای می گـذارد 
و همه چیـز اطـراف رودخانـه تجریـش 
در هـم کوبیـده می شـود. خـب اگـر 
شـهرداری یـک بنـای یادبـودی در 
محـدوه تجریـش ایجـاد کند و بـر روی 
ایـن یادبـود، تاریـخ سـیل های عظیم را 
قـرار دهـد، همین اقـدام شـاید به عنوان 
یـک درس آموختـه، در آینـده موجـب 
نجات جان هـای بسـیار و جلوگیـری از 

خسـارات شـود.
هالکویـی یـادآور شـد: در اینجـا هم به 
ایجـاد چنین بنـای یادبودی در امـام زاده 
داوود تأکیـد می کنم. مطمئن باشـید که 
سـیل اخیر، آخرین سـیل نخواهـد بود و 
مجـدداً تکـرار خواهـد شـد، همان طور 
که در ۶۸ سـال پیـش رخداد ایـن فاجعه 

هولناک ثبت شـده اسـت.
• هشـداری کـه جهـان دیـد، 

شـنید ولـی نفهمیـد!
چنـدی پیـش در خبـری کـه یورونیـوز 
منتشـر کـرد آمـده بـود نتیجـه یـک 
پژوهـش نشـان می دهـد کـه ذوب 
شـدن ۳.۵ تریلیون تن از صفحات یخی 
گرینلنـد طی یـک دهـه گذشـته باعث 
شـده اسـت تـا سـطح آب دریاهـا یـک 

سـانتی متر بـاال بـرود.

ــه  ــه در تهی ــمندان ک ــی از دانش گروه
ایــن تحقیــق نقــش داشــتند همچنین 
هشــدار داده انــد کــه آب شــدن یخ های 
گرینلنــد خطــر جــاری شــدن ســیل در 
ــش  ــان را افزای ــف جه ــق مختل مناط
ــدن  ــا آب ش ــه آن ه ــه گفت ــد. ب می ده
کامــل صفحــات یخــی گرینلنــد 
می توانــد ســطح آب اقیانوس هــا را 

ــرد. ــاال بب ــر ب ــش مت ش
اقلیم شناسـان  تاکنـون  هرچنـد 
پژوهش هـای زیـادی بـر روی گرینلند 
انجـام داده بودنـد امـا در تحقیـق جدید 
دانشـمندان برای اولیـن بـار از داده های 

ماهـواره ای استفاده شـده اسـت.
نتیجـه ایـن پژوهـش در نشـریه علمی 
 Nature ( »نیچـر کامیونیکیشـنز« 
منتشرشـده   )Communications
اسـت. محققان در گزارش خود هشـدار 
داده اند کـه میـزان ذوب شـدن یخ های 
گرینلنـد طـی چهـار دهـه گذشـته ۲۱ 

درصـد افزایش یافتـه اسـت.
از ســوی دیگــر عامــل ذوب شــدن 
ــک  ــی ی ــه ط ــی ک ــوم از یخ های یک س
دهــه گذشــته آب شــدند گرمای شــدید 
در تابســتان ســال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ 
ــا و تصاویری که دانشــمندان  بود. داده ه
ــد  ــان می ده ــد نش ــع آوری کرده ان جم
ــزون  ــکلی روزاف ــه ش ــا ب ــوج گرم که م
بــه یکــی از عوامــل اصلــی یــخ شــدن 
ــت. ــده اس ــد تبدیل ش ــای گرینلن آب ه

به گفته دانشمندان داده های ماهواره ای 
به آن هـا امکان داده اسـت تا به سـرعت 
و دقـت میـزان ذوب شـدن یخ هـای 
گرینلنـد در هرسـال را تخمیـن بزننـد. 
آن هـا به این ترتیـب می تواننـد میـزان 
افزایش سـطح آب دریاهـا را نیز تخمین 

بزننـد.

• سـرعت آب شـدن یخ هـای 
گرینلنـد از دهـه ۱۹۹۰ هفـت 

برابـر شـده اسـت
همچنین نتیجه تحقیق دیگری نشـان 
می دهد یخ هـای منطقـه گرینلند هفت 
برابر سـریع تر از دهـه ۱۹۹۰ میالدی در 

حال آب شـدن است.
بنا به نتیجه پژوهشـی که در مجله نیچر 
)Nature( منتشرشده اسـت حدود ۴۰۰ 
میلیـون نفـر تـا سـال ۲۱۰۰ میـالدی 
هرسـال در معـرض مواجهـه باسـیل 
خواهنـد بـود. ایـن تحقیق با مشـارکت 
۹۶ دانشـمند متخصص محیـط قطبی 

انجام شـده اسـت.
محققـان در ایـن پژوهش از یک رشـته 
داده هـای ماهـواره ای که از سـال ۱۹۹۲ 
تـا ۲۰۱۸ به دسـت آمده بـود اسـتفاده 
تحقیـق  ایـن  داده هـای  کرده انـد. 
دانشـمندان نشـان می دهد که سـرعت 
و وسـعت آب شـدن یخ هـای گرینلنـد 
بسیار بیشـتر از پیش بینی پژوهش هایی 
اسـت کـه پیش ازایـن انجام شـده بـود. 
یافته هـای ایـن تحقیـق بـه ایـن معنـا 
اسـت کـه افزایـش سـطح آب دریاهـا 
احتمااًل در سـال ۲۱۰۰ به ۶۷ سـانتیمتر 
خواهد رسـید. ایـن رقم هفت سـانتیمتر 
ازآنچـه پیش ازایـن پیش بینی شـده بود 

بیشـتر است.
افزایش سـطح آب دریاها باعـث خواهد 
شـد کـه احتمـال وقـوع طوفان هـای 
دریایی بیشتر شـود. به گفته دانشمندان 
آب شـدن یخ هـای گرینلند باعث شـده 
است که سـطح آب دریاها از سال ۱۹۹۲ 
تاکنـون حـدود ۱۰.۶ میلی متـر افزایش 
یابـد. گرینلنـد پـس از قطـب جنـوب 
دومیـن تـوده یخـی بـزرگ کـره زمین 

محسـوب می شـود.
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معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان از نصب ۱۰۰ اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

هزار متر پرچم ریسه ای و حدود ۹ هزار پرچم میله ای ویژه ماه محرم 
خبر داد و گفت: ۴۰۰ نقطه برای برپایی موکب به مناسبت عزاداری 
امام حسین )ع( ویژه ایام محرم در شهر تعیین شده است. مهدی بقایی 
با اعالم این خبر گفت: همزمان با آغاز ماه محرم شاهد فضاسازی 
و آذین بندی شهر از سوی شهرداری و هیئت های مذهبی هستیم. 
او افزود: مجموع پرچم های نصب شده توسط شهرداری در مناطق 
پانزده گانه و ناژوان شامل ۶۱۰۰ پرچم میله ای، ۱۰۰ هزار متر پرچم 
ریسه ای، ۱۰۵۰ پرچم کتیبه ای و چهار عدد پرچم بزرگ بوده است. 
بقایی با بیان اینکه ۴۰۰ نقطه برای برپایی موکب به مناسبت عزاداری 

امام حسین )ع( در شهر تعیین شده است، تأکید کرد: به منظور برگزاری 
هرچه با شکوه تر مراسم عزاداری، جلسات متعددی با هیئت های مختلف 
برگزار و در راستای پیشگیری از هر پیشامدی با بهداری و نیروی 
انتظامی مذاکراتی صورت گرفته است و تذکرات الزم به هیئت ها داده 
شده است. او با اعالم اینکه هیئت های مذهبی برای نصب داربست های 
تبلیغاتی، برپایی موکب ها و خیمه ها باید از شهرداری مجوز دریافت 
کنند، افزود: فرآیند اعطای مجوز به صورت غیرحضوری است و با این 
اقدام رفت وآمد هیئت ها را به حداقل رسانده ایم. بقایی خاطرنشان کرد: 
شهرداری از هیچ کمکی به هیئت های مذهبی برای بهتر برگزار شدن 

مراسم های عزاداری دریغ نخواهد کرد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:

تعیین ۴۰۰ نقطه در شهر برای برپایی موکب عزاداری

سازمان  تولید  مراکز  مسئول 
پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشاره به فعالیت قابل 
محمودآباد  گلخانه های  توجه 
و جروکان متعلق به این سازمان 
در شهر اصفهان گفت: اصفهان 
در مقایسه با دیگر شهرها توجه 
ویژه ای به تولید گل و گیاه دارد 
در حالی که بسیاری از شهرها فاقد 

مرکز تولید هستند.
سعید بلندنظر با اعالم این خبر 
گفت: گلخانه های محمودآباد و 
جروکان با کنترل و کاهش سال به 
سال هزینه ها، افزایش بهره وری و 
حرکت به سمت تولیدات به صرفه 
و در عین حال با کیفیت، اینک به 
جایی رسیده اند که در زمینه تولید 

و کیفیت پیشتاز هستند.
او تأکید کرد: این روند همچنان 
ادامه دارد و تا سال ۱۴۰۲ به بیش 
از ۲۰ درصد افزایش بهره وری 

خواهیم رسید.
بلندنظر تصریح کرد: در سال ۹۷ 
و ۹۸ پروژه برون سپاری تولید گل 
و گیاه از سوی سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان 
تعریف شد تا ضرر و زیان حاصل 
از قیمت تمام شده محصوالت 
به صفر برسد و سپس شهریور 
۹۹ مجدداً سازمان پارک ها ارائه 
برنامه جدیدی را برای تولید برعهده 

گرفت.
او یکی از عوامل پیشرفت و فعالیت 
مؤثر در گلخانه های محمودآباد و 
جروکان را رساندن تولیدات زودتر از 
بازار به سطح شهر و مناطق دانست 
و توضیح داد: برای مثال کلم های 
زینتی که در حال تولید است برای 
کشت زمستانه تا پیش از سال نو 

استفاده می شود.
بلندنظر اضافه کرد: ما در مرکز 
دنبال  به  یک  شماره  تحقیات 
تولید گونه های دائمی و مقاوم به 
خشکی هستیم و در جهت تکریم 
شهروندان، تولید گیاهان با کیفیت 

را در دستور کار قرار داده ایم.
با تهیه و تولید گل های باکیفیت به 

شهروندان احترام می گذاریم
مسئول مراکز تولید سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه تأمین این نهاده ها با توجه 
به تحریم ها و مشکالت اقتصادی 
به معضل تبدیل شده است، تأکید 
کرد: این گونه های منحصر به فرد با 
کیفیت خاص خود، تنها باید از منبع 

اصلی تأمین شوند.
او افزود: مدیرعامل و هیئت مدیره 
سازمان پارک ها برای احترام به 
شهروندان، بهترین کیفیت را در 
تهیه و تولید گل ها لحاظ می کنند در 
حالی که به راحتی می توان شهر را 

با گونه های معمولی پر کرد.
او با اشاره به زیبایی منحصر بفرد 
پارک های اصفهان خاطرنشان 
کرد: امروز شهروندان می توانند 
بهترین نوع گل ها را که زیبایی 
چشم نوازی دارند و در دیگر شهرها 
کمتر دیده می شوند، در اصفهان 

ببینند.
مسئول مراکز تولید سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان 
تأکید کرد: اصفهان در مقایسه با 
دیگر شهرها توجه ویژه ای به تولید 
گل و گیاه دارد در حالی که حتی 

پایتخت فاقد مرکز تولید است.

 خبر
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افزایش تولید انواع گل 
وگیاه در گلخانه های 
محمودآباد و جروکان

مسئول مراکز تولید سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری 

اصفهان خبر داد:

گزارش

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 75 درصدی پروژه بازیکده حصه با حدود 2۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

بررسی ابعاد فاجعه زیست محیطی اخیر در گفت وگو با کارشناسان:

عالج فاجعه یادبود است نه پنهان کاری

در نشسـت صمیمانـه مدیـران عامـل آبفـا و ذوب آهـن اصفهـان 
برسـرعت بخشـیدن در اجـرای تاسیسـات فاضـالب شـهرهای 
فوالدشـهر، اشـترجان، ایمانشـهر و روسـتاهای فالورجان تاکید شـد.

در ایـن جلسـه نیـز مدیـران عامـل و معاونیـن شـرکت های آب و 
فاضالب و ذوب آهن اسـتان اصفهان در زمینه تسـریع در تأمین منابع 
مالی و تکمیل بـه موقع تاسیسـات فاضالب در شـهرها و روسـتاهای 

مورد نظـر بـه توافق رسـیدند.

الزم به توضیـح اسـت همـکاری دوجانبه پیرامـون تکمیـل طرح های 
تاسیسـات فاضـالب شـهرهای فوالدشـهر، اشـترجان، ایمانشـهر و 
روسـتاهای فالورجـان به اسـتناد ابـالغ سیاسـت های اصـل ۴۴ قانون 
اساسـی توسـط رهبـر معظـم انقالب بـه مدیریـت اجرایـی کشـور، در 
راستای توسـعه اقتصادی کشـور برداشـته بوده که برمبنای آن مدیریت 
کالن نظـام بر لزوم کاسـتن از حضور دولت در شـئون مختلـف جامعه و 
فرصتی برای فعـاالن غیردولتـی در عرصه اقتصـاد کشـور فراهم نمود 

تا در ایـن فرایند هـم خـود از نتایج ایـن کار و تـالش بهره مند شـوند و 
هم جامعـه از مواهـب سـرمایه های ملی خود بـی نصیب نمانـد درحالی 
که در سـال های اخیر اجرای تاسیسـات فاضالب در شـهرها و روستاها 
به دلیـل تزریـق محـدود اعتبـارات دولتی با کنـدی صـورت می گرفت 
و بـرای خـارج شـدن از ایـن وضعیـت الزم اسـت و به اسـتناد مـاده ۳۷ 
برنامه ششـم توسـعه از تمامـی ظرفیت هـا و قابلیت های موجـود در امر 
سـرمایه گذاری توسـط بخـش خصوصـی و تعاونی در کشـور اسـتفاده 

نمود، بـه طـوری که می تـوان گفـت ایجـاد زمینه هـای مناسـب برای 
مشـارکت سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی بصـورت فاینانـس و بیع 
متقابل می تواند کمک شـایانی نماید تـا طرح های توسـعه ای در بخش 
فاضالب در شـهرها و روستاها با سـرعت بیشـتری عملیاتی شود براین 
اسـاس شـرکت آب فاضالب اسـتان اصفهان با سـرمایه گـذاری ذوب 
آهن اجـرای تاسیسـات فاضالب در شـهرهای فوالدشـهر، اشـترجان، 
ایمانشـهر، و روسـتاهای فالورجان به روش بیع متقابـل عملیاتی نمود.

معـاون عمـران شـهری شـهرداری اصفهـان از پیشـرفت ۷۵ 
درصـدی پـروژه احـداث بازیکـده محلـه حصـه بـا حـدود ۲۰۰ 
میلیـارد ریال اعتبـار خبـر داد. اصغر کشـاورز راد با اعـالم این خبر 
گفت: بازیکـده محله حصـه واقع در منطقـه ۱۴ به عنـوان یکی از 
محله هـای کم برخوردار شـهر اصفهـان، یکـی از پروژه های مهم 
محله محـور و مـورد حمایـت مدیریـت شـهری اصفهان اسـت.

او افـزود: درصـد پیشـرفت ایـن پـروژه تاکنـون بـه ۷۵ درصـد 
رسـیده و حـدود ۲۰۰ میلیـارد ریـال هزینـه اجرایـی و آزادسـازی 

داشـته اسـت.

آنطور که کشـاوز راد خبر داده اسـت، میـزان کار انجام شـده برای 
احـداث بازیکـده محله حصـه تاکنـون ۲۲ هـزار نفر سـاعت بوده 

. ست ا
معاون عمران شـهری شـهرداری اصفهـان درباره سـایر جزئیات 
ایـن پـروژه خبـر داد: طـول ایـن پـروژه ۱۳۵ متـر و عـرض آن 

میانگیـن ۶۳ متـر اسـت.
به گفته کشـاورز راد مسـاحت این پروژه ۸ هزار و پانصـد مترمربع 
اسـت و برای احداث آن از ۲ هـزار و ۵۰۰ تن مصالح زیرسـازی، ۳ 
هزار و ۶۰۰ تن بتن و ۳ هزار مترمربع سـنگ اسـتفاده شـده است.

او دربـاره تأثیـرات احـداث این پـروژه هم گفـت: ایجاد نشـاط در 
میان شـهروندان محله حصه، جلوگیری از تشـکیل پاتوق معتادان 
در محلـه و جلوگیـری از ایجاد گـرد و غبـار از جملـه مزایای پیش 

بینی شـده در خصـوص احـداث این بازیکده اسـت.
معـاون عمـران شـهری شـهرداری اصفهـان خاطرنشـان کـرد: 
امکانـات و بازی های سـرگرم کننـده بازیکده محله حصه شـامل 
بازی مـاز، والیبـال سـاحلی، تنیـس، تاتمی، بـازی فکـری، زمین 
اسـکیت، آالچیـق جهـت اسـتراحت و بـازی نمایشـی و مسـیر 

دوچرخه سـواری خواهـد بـود.

نشست صمیمانه مدیران عامل آبفا و ذوب آهن اصفهان برگزار شد؛

همکاری دوجانبه پیرامون تکمیل طرح های تاسیسات فاضالب چند شهر
شهرهای فوالدشهر، اشترجان، ایمانشهر و روستاهای فالورجان در مرحله تکمیل طرح های تاسیسات فاضالب قرار گرفتند

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