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همایش تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برگزار شد:

شفافیت اقتصادی عامل تبیین دستاوردهای کشور

Everything you 
need to know 
about green 

beans
5

رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان گالیه کرد:

خرید خانه کمتر از یک میلیارد در شهرهای بزرگ غیرممکن

گرامیداشت شهدای مدافع حرم 
ســرداران پر افتخار در گلستان 

شهدای اصفهان برگزار شد. 

پژمان گنجی پور / ایمنا 
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امروزه روشـن شـده اسـت کـه تأمیـن نیازهای  
روانـی و عاطفـی در گـرو معنویت و دیـن نهفته 
اسـت و ایـن دو، مهم تریـن اصـل بـرای تأمین 

سـامت روان اسـت.
همچنیـن یافته هـا حاکـی از آن اسـت کـه دین 
و معنویـت تأثیـر مثبتی بـر سـامت روان افراد 
دارد و منجـر بـه ارتقـای وضعیـت سـامت و 
پیشـگیری از بیماری هـای جسـمی و روانـی 
می شـود و نیـز در مقیاسـی بزرگتـر منجـر بـه 
آرامش روانـی درجوامع مذهبی می گـردد. نتایج 

پژوهش هـای دیگری نشـان می دهـد، توجه به 
اثرات مثبـت دیـن و معنویـت بر سـامت روان 
و مشـکاتی کـه نسـل جـوان و آینـده سـاز ما 
دارنـد )کـه بعضـًا نشـات گرفتـه از بـی تفاوتـی 
والدیـن بـه تربیـت دینـی در سـال های اخیـر 
اسـت( حائـز اهمیت فـراوان اسـت. سـازمان ها 
و نهادهـای ذی صـاح کـه تأمیـن سـامت 
روانـی جامعـه از اولویت هـای آنها اسـت باید با 
به کارگیـری نظـرات کارشناسـان ایـن عرصه، 
عنایـت خاصی بـه این حـوزه داشـته باشـند و با 

آموزش درسـت از ابتدایی ترین سـطح تـا زمانی 
کـه کـودکان دیـروز ایـن آب و خـاک تبدیل به 
جوانانی فرهیختـه و بالنده شـوند، تمرکز کنند تا 
بتوانند جوانان توانمنـد این مرز و بـوم را در برابر 
انواع مشـکات واکسـینه کـرده و بدیـن طریق 
ایرانـی آباد و آزاد را ترسـیم نمایند و نشـان دهند 
که ایمان بـه خـدا چگونـه در درمـان بیماری ها 
و تحقق احسـاس امنیـت و آرامش و پیشـگیری 
از اضطـراب و بیماری هـای روانی کامـًا موفق 

عمـل می نمایـد.

مهرداد زندی
سرمقالـــه
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باورهای معنوی و مذهبی برترین واکسن برای بشر امروز

8

8

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی:

مرمت قنات های آسیب دیده از سیل 
اردستان فردا آغاز می شود

تحلیل کارشناس ارشد فیزیک نجوم از پدیده زیبای آسمان؛

اَبَرماه اَمرداد، همنشینی با ُزحل در میانه 
بارش شهابی بَرساوشی

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در شهرستان لنجان خبر داد:

توزیع ساالنه حدود 7 درصد از گاز 
مصرفی استان اصفهان 
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با حضور معاون اول رئیس جمهورانجام شد:

 رونمایی از ۳ طرح جدید پژوهشی
و مهارت آموزی در صنعت آجرنماچین

چهره روز

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

۸۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز را 
بومی سازی کرده ایم
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت با دارا بودن 
کارگاه های پیشرفته پشتیبانی و ساخت، ۸۵ درصد از تجهیزات 
و قطعات مورد نیاز را بومی سازی کرده و ۱۵ درصد بقیه را نیز 
با حمایت از شرکت های توانمند داخلی و دانش بنیان کشور، 

تأمین می کند.

منبع: ایرنا



در شـــهر
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مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و 
ــان  ــهرداری اصفه ــبز ش ــای س فض
گفــت: قطــع شــبانه درختــان بــه غیر 
ــراد در  ــران و اف ــی عاب ــت ایمن از رعای
ــی  ــث ترافیک ــر و مباح محــدوده خط

ــدارد. ــری ن ــل دیگ ــهر دلی ش
ــه  ــخ ب ــش در پاس ــان من ــد عرف مجی
ــه  ــب ب ــان در ش ــع درخت ــی قط چرای
ــود  ــات وج ــی اوق ــت: گاه ــنا گف ایس
یــک درخــت خطرآفریــن اســت و یــا 
ــقوط  ــال س ــاری احتم ــت بیم ــه عل ب
ــت  ــن اس ــی ممک ــود دارد، حت آن وج
خودرویــی بــا آن برخــورد کــرده و 
درخــت بــه شــدت آســیب دیــده 
باشــد کــه مجبوریــم آن را قطــع 

کنیــم.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و 
ــان  ــهرداری اصفه ــبز ش ــای س فض
گفــت: در اغلــب اوقــات ممکــن 
اســت درخــت در معبــر ترافیکــی 
قــرار داشــته باشــد کــه در طــول 
روز اجــازه کار کــردن نداشــته باشــیم 
ــا  ــت اینکــه قطــع درخــت ب ــه عل و ب
وجــود رعایــت مــوارد ایمنی از ســوی 
ــت پرخطری  نیروهای ســازمان، فعالی
ــور  اســت، در برخــی از مکان هــا مجب
ــم. ــبانه کار کنی ــورت ش ــویم به ص ش

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه قطــع 
ــی  ــر از ایمن ــه غی ــان ب ــبانه درخت ش
ــر  ــدوده خط ــراد در مح ــران و اف عاب
و مباحــث ترافیکــی شــهر دلیــل 
دیگــری نــدارد، تصریــح کــرد: در 
مجموعــه مــا واحــدی بــه نــام واحــد 
گیاه پزشــکی وجــود دارد کــه در 
مناطــق ۱۵ گانــه ســطح شــهر فعــال 
ــا کمــک ســه  ــن واحــد ب هســتند. ای
ســازمان دیگــر ازجملــه مدیریــت 
ــار و  ــوه و تره ب ــازمان می ــاژوان، س ن
ــای  ــه فض ــتان ها ک ــازمان آرامس س
ســبز دارنــد به طــور مســتمر از 
درختــان شــهر بازدیــد و وضعیــت 

درختــان را رصــد می کننــد.
عرفــان منــش دربــاره افزایــش 
ســقوط درختــان در ســطح شــهر نیــز 
ــه ای  ــات مجموع ــب اوق ــت: اغل گف
ــه ای  ــک به گون ــل فیزیولوژی از عوام
شــکل می گیرنــد کــه از ادامــه حیــاط 
ــود،  ــری می ش ــت جلوگی ــک درخ ی
ــه  ــل ب ــن عوام ــده از ای ــش عم بخ
شــرایط اقلیمــی و خشک ســالی 
برمی گــردد و ممکــن اســت بــا 
مختصــر وزش بــاد درخــت از جــا 

ــود. ــده ش کن
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و 
ــان  ــهرداری اصفه ــبز ش ــای س فض
ــای  ــتفاده از روش ه ــوص اس در خص
اســکن  بــرای  مــدرن  علمــی 
ــرای اینکــه  ــراً ب ــت: اخی ــان گف درخت
در هنــگام ســقوط درختــان از ورود 
ــری  ــهروندان جلوگی ــه ش خســارت ب
کنیــم، از شــیوه علمــی و روش 
ــوب  ــم چ ــنجش تراک ــی س پژوهش
اســتفاده کرده ایــم. در ایــن راســتا 
ــگاه ها  ــکاری دانش ــا هم ــتیم ب توانس
و شــرکت های دانــش بیــان بــه 
ــی  ــی یعن ــام توموگراف ــه ن ــی ب روش
ــدا  ســنجش تراکــم چــوب دســت پی

کنیــم.
ــان  وی در توضیــح توموگرافــی درخت
خاطرنشــان کــرد: توموگرافــی 
به نوعــی تائیــد موضــوع اســکن 
چــوب شــناخته می شــود و به صــورت 
غیــر مخــرب درختــان را اســکن 
می کنــد. در انجــام ایــن فرآینــد 
ــا را  ــوب م ــیر چ ــم و تفس ــر تراک اگ
ــه تراکــم چــوب  ــرد ک ــه ســمتی بب ب
ــاه و  ــه گی ــل تن ــرای تحم ــت ب درخ
ــت،  ــی نیس ــی کاف ــای هوای اندام ه
دســتور قطــع آن صــادر می شــود. 
ــت  ــران اس ــهر ای ــا ش ــان تنه اصفه
کــه از روش توموگرافــی بــرای 
اســکن چــوب درختــان اســتفاده 

. می کنــد

چرا درختان اصفهان شبانه 
قطع می شوند؟

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان:

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
اصفهان گفت: از ابتدای سـال جاری تاکنون 
۳۴ نفـر در منابـع آبی اسـتان اصفهـان جان 

خـود را از دسـت داده انـد.
منصور شیشـه فروش روز شـنبه در گفت وگو 
با خبرنـگار ایرنا افـزود: از ابتدای سـال جاری 
تاکنون در مجمـوع ۷۰ مورد حادثـه در منابع 
آبـی، رودخانه هـا، اسـتخرهای ذخیـره آب 
کشـاورزی، کانال هـای انتقـال آب و مخازن 
سـدها رخ داده که ۳۶ نفـر نجات یافتـه و ۳۴ 

نفر غـرق شـده اند.
وی با اشـاره بـه ۲ مـورد حادثه غرق شـدگی 
در اسـتان اصفهـان در ۲ روز گذشـته اظهـار 
داشـت: سـه نفر بر اثـر وقـوع ۲ حادثـه غرق 
شـدگی در اسـتخر ذخیـره آب کشـاورزی و 
محل ذخیره طبیعـی آب در ۲ روز گذشـته در 

شهرسـتان شـهرضا غرق شـدند.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
اصفهان نسـبت به شـنا کـردن در اسـتخرها 
و کانال هـای انتقـال آب کشـاورزی، دریاچه 

سـدها ورودخانـه هـای جـاری بعلـت خطر 
پذیـری، ناپایـداری بسـتر، جریان هـای 
گردابـی، دمـای پاییـن آب، شـیب زیـاد 
ولغزندگـی دیـواره کانال هـا و اسـتخرهای 
کشـاورزی هشـدار داد و گفـت: نصـب تابلو، 
ایجاد فنس اطراف اسـتخرهای کشـاورزی، 
اسـتقرار عوامل گشـت و نظارت توسط جهاد 
کشـاورزی، آب منطقـه ای وشـهرداری ها و 

هشـدار بـه گردشـگران ضـرورت دارد.
وی اضافه کرد: رودخانـه زاینده رود در مناطق 
باغ بهـادران و چادگان، رودخانه های سـمیرم 
و فریدون شهر و سـدهای مخزنی خمیران در 
تیران و کـرون، باغـکل در خوانسـار، قره قاچ 
و حنـا در سـمیرم و کوچـری در گلپایـگان 
مسـتعد حوادث غرقی هسـتند کـه همزمان 
با گرمـای هـوا و افزایـش دمـا میل افـراد به 
شـنا زیـاد می شـود و بـه دلیـل ایمـن نبودن 

منابع آبـی افـراد غرق می شـوند.
شیشـه فـروش بـا بیـان اینکـه کانال هـای 
آبـی منشـعب از رودخانه هـا بـه دلیـل حالت 

ذوزنقـه ای بـرای شـنا مناسـب نیسـت، 
خاطرنشـان کـرد: اسـتخرهای ذخیـره آب 
کشـاورزی نیـز محـل مناسـبی بـرای شـنا 
نیسـت زیرا سـطح آن لغزنـده و دارای شـیب 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دسـتورالعمل بـرای 
پیشـگیری و کنتـرل غرق شـدگی در منابـع 
آب بـه دسـتگاه ها ابـاغ شـده و در ایـن 
زمینـه برنامه ریـزی شـده اسـت، بیـان کرد: 
اطاع رسـانی عمومـی از ایمن نبـودن منابع 
آبـی، رودخانه هـا و اسـتخرهای کشـاورزی 
برای شـنا و همـکاری دسـتگاه های اجرایی 
بـرای آموزش ها و ایمن سـازی اسـتخرهای 
ذخیـره آب کشـاورزی بـه جهـاد کشـاورزی 

اباغ شـده اسـت.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهــان افــزود: کلیــه اســتخرهای پرورش 
ماهــی و کشــاورزی موظــف به فنس کشــی 
ــن  ــر ای ــد ب ــاورزی بای ــاد کش ــتند و جه هس
ــنا  ــای ش ــد و تابلوه ــارت کن ــتخرها نظ اس

ممنــوع را نصــب کنــد و طناب هــای نجــات 
در طــول و عــرض و نردبــان فلــزی در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــب ش ــتخرها نص اس
ــب  ــه نص ــف ب ــه ای موظ ــه آب منطق اینک
تابلوهــای شــنا ممنــوع در منابع آبی، ســدها 
و رودخانه هاســت، ادامــه داد: تیم هــای 
گشــت و بازرســی آب منطقــه ای موظــف به 
ــا و  ــا، کانال ه ــیر رودخانه ه ــور در مس حض

ــتند. ــدها هس ــزن س مخ
شیشـه فروش بـا بیـان اینکـه شـرکت آب 
منطقه ای اصفهان موظف بـه نرده گذاری در 
اطراف این سدهاسـت، بیان کرد: گشـت آب 
منطقه ای بـه ویژه در روزهـای تعطیل باید به 
صورت موتوری و قایقی حضور داشـته باشد.

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
اصفهـان خاطرنشـان کـرد: ضـرورت فعـال 
بـودن تیم های غواصـی در روزهـای تعطیل 
و اسـتقرار گروه هـای نجـات مجهز بـه قایق 
نجات در اطـراف رودخانه ها به شـهرداری ها 

اعام شـده اسـت.

از ابتدای سال جاری تاکنون؛

۳۴ نفر بر اثر غرق شدن در اصفهان جان باختند

با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، علیرضا برادران، معاون 
صنایع عمومی وزارت صمت، غامحسین حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور، هادی حبیبی ماچیانی مدیرکل آموزشگاه های آزاد 
و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و آرش اخوان 
طبسی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان سه طرح جدید گروه 
کارخانجات آجر نماچین در بخش های مهارت آموزی، فناوری های جدید 
در حوزه تولید و تألیف کتاب در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت 

ساختمان تهران رونمایی شد.
رضا چینی، مدیرعامل گروه کارخانجات آجر نماچین در این آئین ضمن 
تشریح فعالیت های این گروه صنعتی در زمینه استفاده از فناوری در تولید آجر 
به عنوان یکی از اصلی ترین مصالح ساختمانی اظهار داشت: ما مدت هاست 
به منظور کاهش مصرف انرژی، کاهش وزن ساختمان و کمک به محیط 

زیست، تولید آجر نمای خشک را در دستور کار قرار داده ایم.
وی افزود: از سوی دیگر در کنار همه مزایای آجر نمای خشک باید توجه 
داشت که این فناوری می تواند روند اجرای پروژه ها را به میزان قابل توجهی 

تسریع بخشد.
• رونمایی از طرح »دیوارهای مدوالر«

مدیرعامل گروه کارخانجات آجر نماچین در ادامه با اشاره به رونمایی از طرح 
»دیوارهای مدوالر« نیز تصریح کرد: این فناوری نیز به نوعی دیواری پیش 
ساخته است که در قالب آن با استفاده از تأسیسات دیوار داخلی و خارجی 
ساختمان را به صورت صنعتی سازی آماده کنیم و در ساختمان هایی که هر 

دو سقف را تحویل دهند بتوانیم کل دیوار و نمای ساختمان را اجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: وزن این دیوارها بسیار کم است و کمک قابل توجهی در 

کاهش زمان ساخت و حفظ محیط زیست دارد.
• راه اندازی آموزش فنی و حرفه ای گروه الف در گروه 

کارخانجات آجر نماچین
چینی همچنین به راه اندازی آموزش فنی و حرفه ای گروه الف گروه 
کارخانجات آجر نماچین اشاره کرد و گفت: پس از پیگیری های مختلف 
مجوز این مرکز برای نخستین بار در استان اصفهان صادر شد و امروز این 
مرکز در این دوره از نمایشگاه با اولین دوره آموزشی و استقبال بیش از ۴۵۰ 

نفر در دوره اول آغاز به کار کرد.
وی اضافه کرد: افراد پس از طی دوره های آموزشی در این مرکز 
گواهینامه های مهارتی را دریافت می کنند که هم امکان استفاده از آن در 

داخل و هم خارج از کشور وجود دارد.
مدیرعامل گروه کارخانجات آجر نماچین همچنین به رونمایی از کتاب 
»ملزومات طراحی پوسته های ساختمانی پایدار« در این نمایشگاه اشاره کرد 
و ابراز داشت: این کتاب با رویکرد توسعه سیستم های نماهای خشک آجری 
به همت ندا چینی، کارشناس ارشد معماری و پژوهشگر تحقیق و توسعه گروه 

کارخانجات آجرنماچین تهیه شده است.

حسـن دهانی رئیس کمیسـیون هوشمندسـازی و حمل ونقل شـورای اسامی 
شـهر اصفهـان بـا انتقـاد از معاونـت حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری اصفهان 
گفـت: مباحث مربوط به اتوبوسـرانی، تاکسـیرانی، پـارک حاشـیه ای، پارکینگ ها، 
هوشمندسـازی حمل و نقـل، مسـیرهای ناایمن دوچرخه سـواری که سـبب ایجاد 
حادثـه برای شـهروندان می شـود مدنظر اسـت کـه در خصـوص آن اقـدام خاصی 
انجام نشـده اسـت و هرچه سـریع تر باید نسـبت به حل این مشـکات اقـدام کرد. 
محمدرضا فاح در تذکـری اظهار کرد: مـا خود را رهرو سـید الشـهدا )ع( می دانیم 
و بایـد بگوییم اگـر به عنـوان نماینده مـردم وارد شـورای شـهر شـدیم از روی هوا 
و هـوس نبـوده بلکـه بـه دنبـال خدمـت بـه مـردم و ایجـاد رفـاه و آسـایش برای 
شـهروندان بوده اسـت. وی ادامه داد: انتقاداتی که وارد اسـت را تا جایی که بشود در 
کمیسـیون ها و جلسـات غیرعلنی شـورا مطرح می کنیم تـا به شـخصیت و آبروی 
فرد یا افـرادی لطمه نخـورد اما اگر افاقـه نکرد مجبوریـم در قالب نطق یـا تذکر در 

صحـن علنی شـورا مطـرح کنیم.
رئیس کمیسـیون حمـل و نقل و هوشمندسـازی شـورای اسـامی شـهر اصفهان 
گفت: امام خامنـه ای می فرمایند توانایی و شایسـتگی مسـئوالن نقـش کلیدی در 
انتخاب مدیـران دارد تا جایی که انتخاب شـخصی مانند ابوذر، کـه از صحابه بزرگ 
پیامبر اکرم )ص( و یاران خاص امـام علی )ع( بود از هرگونه مدیریت منع می شـود. 
در واقع آدم خـوب بودن بـه معنای مدیر خـوب بودن نیسـت. وی بـا تاکیدبر اینکه 
مـا نماینـدگان مردم هسـتیم و هیـچ مماشـاتی با کسـی نداریـم، تصریح کـرد: در 
دوره انتخابـات شـعارهایی دادیم که مردم براسـاس آن بـه ما رأی دادنـد تا انقابی 
و بسـیجی گونه به مشـکات مردم رسـیدگی کنیم. و مشـکاتی که چندین سال 
اسـت مخصوصاً در دوره قبل گریبان گیر شـهرداری بـوده را در کمتریـن زمان حل 
کنیم. فاح افزود: انتخاب شـهردار بر اسـاس برنامه های متقن بـوده و انتظار داریم 
نیروهایی که بـه عنوان معـاون و مدیرعامل و مدیـر انتخاب می کنـد مانند خودش 
توانمند باشـند و در راستای اهداف شـورا و شـهرداری حرکت کنند. وی خاطرنشان 
کرد: یکـی از حوزه هایی که ضعف هایـی در آن دیده می شـود حـوزه معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شـهرداری اسـت کـه قبـًا تذکراتی در ایـن خصـوص داده ایم اما 
تغییـری حاصل نشـده اسـت. رئیـس کمیسـیون حمـل و نقـل و هوشمندسـازی 
شـورای اسـامی شـهر اصفهان گفت: مباحث مربوط به اتوبوسـرانی، تاکسیرانی، 
پـارک حاشـیه ای، پارکینگ ها، هوشمندسـازی حمـل و نقـل، مسـیرهای ناایمن 
دوچرخه سـواری که سـبب ایجاد حادثه برای شـهروندان می شـود مدنظر است که 
در خصـوص آن اقدام خاصـی انجام نشـده اسـت و هرچه سـریع تر باید نسـبت به 

حل این مشـکات اقـدام کرد.

۳ طــرح جدیــد گــروه کارخانجــات آجــر نماچین 
ــای  ــوزی، فناوری ه ــارت آم ــای مه در بخش ه
جدیــد در حــوزه تولیــد و تألیــف کتــاب بــا حضور 

معــاون اول رئیــس جمهــور رونمایــی شــد.

رونمایی از ۳ طرح جدید 
پژوهشی و مهارت آموزی 

در صنعت آجرنماچین

انتقاد شورای شهر از معاونت 
حمل و نقل و ترافیک

با حضور معاون اول رئیس جمهورانجام شد:

خبر روز

عبدالـه علـی زاده: مشـاور حقوقـی 
انجمن صنایع نسـاجی کشـور گفت: 
فرش دسـتبافت، از دیر باز در ممالک 
جهـان و در بیـن همـه فرهنگهـا، به 
عنوان یـک صنعـت، ابزار تجـارت و 
به عنوان وسـیله تزئینـی و الکچری 

زندگی بشـر مرسـوم بوده اسـت.
صـادق مهردوسـت بـا بیـان اینکـه 
قدمـت فـرش در ایـران بـه بیـش از 
۲۰۰۰ سـال می رسـد اظهار داشـت: 
اوج دوران شـکوه صنعت فرش ایران 
بـه دوره صفویـه و رکـود آن بـه دوره 
قاجاریـه بـاز می گـردد، اما متأسـفانه 
با ورود شـرکتهای چند ملیتـی و ورود 
فرشـهای بی کیفیت و کپی خارجی، 
این صنعـت سـودآور، با رکـود مواجه 

شـده است.
وی افـزود: فـرش ایـران دارای 
طرحهـای مختلفی اسـت بـه طوری 
که می تـوان گفت بـه تعـداد مناطق 
قالیبافـی در ایران طرح و نقشـه زیبا و 
جذاب فرش وجـود دارد کـه اکثر آنها 
به نام محل بافت اولیه شـان شـهرت 
یافته اند کـه از جملـه مهم ترین آن ها 
می توان بـه طرحهـای آثار باسـتانی 
و ابنیه اسـامی، طرح هـای ترکمن، 
هندسـی، اسـلیمی، شـاه عبـاس، 
محرابـی، قاجـار، بتـه ای، هریـس، 

سـتارگاه و غیـره اشـاره نمود.
 مهردوسـت بـا بیـان اینکـه ظرافت 
طرحهـای ایرانـی موجـب شـده که 
ایـن طرحها توسـط اکثر کشـورهای 
صادر کننده فـرش نظیر هنـد، چین، 
پاکسـتان، مصـر و... مـورد تقلیـد 
غیرقانونی قرار گیرند گفت: بسـیاری 
از این کشورها فرشـهای خود را با نام 
طرحهای ایرانی وارد بـازار می کنند و 
متولیان حـوزه صنعت فرش کشـور، 
بایـد جلـوی ایـن سـوء اسـتفاده ها را 

بگیرنـد.
مشـاور حقوقـی انجمـن صنایـع 
نساجی کشـور افزود: طبق تحقیقات 
انجـام شـده، تولیـد کننـدگان چینی 
بـا اسـتفاده از نقشـه های متـداول و 
مرسـوم نقشـه فرش هریس کـه در 
نوع خـود بی نظیـر و منحصر بـه فرد 
است نقشـه های جعلی و تقلبی دقیقًا 
در ظاهر مشـابه همان نقشـه، ولی با 
الیـاف مصنوعی و بـا قیمتهای خیلی 

پائین تر تولیـد و به بازراهـای جهانی 
بخصوص کشـورهای حاشـیه خلیج 
فـارس کـه روزی از وارد کننـدگان 
و مصـرف کننـدگان عمـده فـرش 
دسـتباف ایـران بودنـد روانـه کـرده 

اسـت.
صـادق مهردوسـت ادامـه داد: فرش 
ایران جـدا از آنکـه معـرف فرهنگ و 
تمدن و تاریـخ ماسـت دارای اهمیت 
فراوانـی از بعـد اقتصـادی اسـت امـا 
متاسـفانه در سـالهای اخیـر به جهت 
عـدم حمایـت از تولیـد کننـده و عدم 
توجه خـاص بـه این صنعـت همانند 
سـایر تولیـدات نسـاجی کشـور کـه 
از صنایـع مولـد و در عیـن حـال 
مظلومترین صنایع کشـور می باشـند 
ایـن رقـم بـه شـدت کاهشـی بـوده 

اسـت.
وی گفت: بر اسـاس آمـار ارائه شـده 
توسـط رئیـس مرکـز ملـی فـرش 
ایـران، در سـال گذشـته بیـش از ۶۴ 
میلیـون دالر، فـرش دسـتبافت کـه 
در اکثـر نقـاط کشـور بـه خصـوص 
در اسـتان های آذربایجان، خراسـان، 
زنجـان، قم، سیسـتان و بلوچسـتان، 
کرمـان تولیـد می شـود، صادر شـده 
اسـت کـه ایـن رقـم مبیـن ارزش و 
پتانسـیل عظیم حـوزه صنعت فرش 

دسـتبافت اسـت.
 مهردوسـت در ادامـه افـزود: صنعت 
فـرش دسـتباف کـه عمدتـاً توسـط 
اشـخاص حقیقـی و بصورت سـنتی 
تولید می شود، همیشـه با سردرگمی 
و تضرر تولیدکننـدگان کـه از صنایع 
خانگی کوچک محسـوب می شـوند 
روبـرو شـده و آفتهـای اقتصـادی و 
اجتماعـی عظیمی بـه بار مـی آورد.

مشاور حقوقی انجمن صنایع نساجی 
کشـور اضافـه کـرد: عـاوه بـر نبود 
متولـی جـدی و بـا انگیـزه و مصمم 
در مدیریـت تولیـد و صـادرات فرش 
دسـت بافـت، متاسـفانه علیرغـم 
تاکیـدات رهبـر انقـاب مبنـی بـر 
زدودن موانع از سـر راه تولید کنندگان 
و با وجـود تصویب "قانـون رفع موانع 
تولید رقابت پذیـر و ارتقای نظام مالی 
کشور" در سال 9۴ و اصاحات بعدی 
آن، تاکنـون عـزم جدی در برداشـتن 
موانـع از سـر راه تولید محصـوالت و 

صنایـع کوچک مشـاهده نمی شـود 
که متاسـفانه و صد افسـوس صنعت 
خانگـی فـرش دسـت بـاف کـه از 
صنایع سـنتی و دیرباز این مـرز و بوم 
بـوده از ایـن نامهربانی هـا بی نصیب 
نمانـده و روز بـه روز بـه افـول رفته و 
موانعی از سـر راه تولیـد این محصول 
کـه حداقـل بـدون هیـچ هزینـه ای 
بـرای دولت و کشـور امکان اشـتغال 
هـزاران نفر علـی الخصـوص زنان و 
دختران ایـن مرز و بـوم را در پـی دارد 

برداشـته نشـده است.
وی افزود: به عنوان مصـداق و نمونه 
عینـی در شهرسـتان هریس صنعت 
فـرش دسـتباف عـاوه بـر ایجـاد 
اشـتغال بـرای حداقـل ۶۰ درصـد از 
مردم منطقـه، امـروزه به دلیـل رکود 
کشـاورزی و دامپـروری کـه در اثـر 
خشکسـالی های چندین سـال اخیر 
و بـی برنامگـی در مدیریت کسـب و 
کارهـا اتفـاق افتـاده فرش دسـتباف 
تنهاترین منبـع درآمد و امـرار معاش 
مـردم منطقـه بـوده اسـت. کـه آن 
هم به جهـت وجـود موانع متعـدد بر 
سـر راه تولید و توزیـع و صـادرات آن 
موجبـات نامیـدی تولید کننـدگان و 
فعاالن ایـن عرصـه را فراهـم نموده 

اسـت.
صـادق مهردوسـت بـا بیـان اینکـه 
موانـع و مشـکات مختلفـی کـه در 

سـرراه تجـار و تولید کننـدگان فرش 
قرار دارد گفت: ایـن موانع باعث افول 
صـادرات فرش کـه باالتریـن رقم را 
در بین صـادرات غیر نفتی کشـور دارا 
می باشـد بوجـود آورده اسـت. لیکـن 
عـدم توجـه بـه ایـن صنعـت از ابعاد 
مختلف اقتصادی، حقوقی و مدیریتی 
موجـب رکـود ایـن صنعـت و نقـش 
کشـور مـا در بازارهـای جهانی شـده 
بـه نحویکـه سـهم ایـران از ۴۱% در 
سـال ۱9۷۶ م. به ۳۱% در سال ۱99۶ 
کاهش پیـدا کـرده و در سـال ۲۰۲۱ 
اگـر صـادرات ۳8 میلیـارد تومانـی را 
مـاک قـرار دهیـم ایـن سـهم بـه 

مراتـب کمتر شـده اسـت.
 حقوقـدان برجسـته کشـور افـزود: 
بـا رجـوع بـه قوانیـن داخلـی ایـران 
می بینیـم کـه قانونگـذار مـا در بنـد 
9 مـاده ۲ قانـون حمایـت از مؤلفان، 
مصنفان و هنرمندان مصـوب ۱۳۶8 
بـه طـور اجمالـی و مختصـر نقشـه 
قالـی و گلیم را مورد اشـاره قـرار داداه 
اسـت، گـو اینکـه بـی اهمیت تریـن 
جزء حقوق مالکیت فکـری را معرفی 
می نمایـد از طـرف دیگـر ایـن مـاده 
دامنـه گسـترده ای را تحت پوشـش 
خـود قـرار می دهـد و گذشـت زمان 
نشـان داده کـه نظـام مناسـبی برای 
حمایت از تمـام عناوینی کـه در ذیل 
آن آمـده نمی باشـد، چنانچـه در ابتدا 

نرم افزارهـای رایانـه ای تابـع بند ۱۱ 
مـاده ۲ قانـون مذکـور بـود؛ لیکـن 
مقنن در سـال ۱۳۷9 قانون خاصی را 
در حمایـت از نرم افزارهـا وضع نمود.

از طرفی دیگر حمایت مبتنی بر نظام 
حـق مؤلـف در ایـران بـدون نیـاز به 
ثبـت، از اثـر حمایت می نمایـد و حال 
آنکه مشـکات ناشـی از ارائه دلیل از 
سـوی خواهان در این نظـام حمایتی 
موجـب شـده بسـیاری از هنرمندانی 
که آثارشـان تابـع این نظام می باشـد 
بـا اسـتفاده ازمؤسسـات غیـر دولتی 
مثـل CISAC یـا FIM کـه در زمینه 
جمـع آوری آثـار هنـری و موسـیقی 
فعالیـت می کننـد بـه دنبـال احقـاق 

حقـوق خـود بـر می آیند.
صـادق مهردوسـت در خاتمـه گفت: 
با حمایـت دقیـق و قاطع از کلیـه آثار 
مادی و معنـوی و طرحهـا و ابداعات، 
صنعت فـرش را نیـز می تـوان در این 
مقولـه گنجانـده و ضمـن حمایـت 
قانونـی مؤثـر راهکارهـای عملـی 
مثـل آزادسـازی صـادرات چمدانی و 
شـخصی و ایجاد بستر مناسب جهت 
تبلیـغ و ترویـج فرشـهای ایرانـی از 
طریق ایجـاد سـندیکاهای مردمی و 
با حمایـت دولـت در بازارهای جهانی 
علـی الخصـوص بـازار کشـورهای 
حاشـیه خلیـج فـارس و کانـادا و... 

فرآهـم آورد.

ضرورت توجه به جایگاه و پتانسیل عظیم صادراتی فرش دستبافت
مشاور حقوقی انجمن صنایع نساجی کشور مطرح کرد؛
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اعضـای شـورای عالی نظـارت حفـظ و مرمـت میـراث فرهنگی بـا هدف 
بررسـی وضعیت مرمت گنبد مسجد جامع عباسی )مسـجد امام( و رسیدگی 

به قصـور احتمالـی در مرمت تعیین شـدند.
علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگـی وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری در احکامـی جداگانه، اسـکندر مختاری، سـید 
مرتضی فرشـته نژاد، مهـرداد حجازی و علیرضـا ایزدی را به عنـوان اعضای 
شـورای عالی نظارت حفظ و مرمت میـراث فرهنگی منصوب کـرد. وظیفه 
اصلی اعضای این شـورا، بررسـی وضعیت مرمت گنبد مسجد جامع عباسی 

)مسـجد امام( و رسـیدگی به قصور احتمالی در مرمت صورت گرفته اسـت.
در متن حکـم قائم مقام وزیـر میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 

خطاب بـه اعضای این شـورا آمده اسـت:
»نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنـده جنابعالی و اهمیت حفاظـت از آثار 
جهانی و ملـی کم نظیـر در اصفهـان، به موجـب این ابـاغ به عنـوان عضو 
شـورای عالی نظارت حفـظ و مرمـت میراث فرهنگـی آن اسـتان منصوب 
می شـوید. بنا بـر دسـتور وزیر محتـرم جنـاب مهنـدس ضرغامـی اولویت 
کاری شـما بررسـی وضعیـت مرمت گنبد مسـجد جامع عباسـی )مسـجد 

امـام( و رسـیدگی به قصـور احتمالـی در مرمـت صـورت گرفته اسـت. آثار 
میراثی درخشـان اصفهان باید از نظام نامـه ای جامع در حفـظ، احیا و مرمت 

برخوردار باشـد.«
امیـد اسـت بـا بهره گیـری از دانـش و تجربیـات ارزشـمند همـه اسـاتید و 
پیشکسـوتان در پیشـبرد اهداف مقدس نظام جمهـوری اسـامی و نیل به 

سیاسـت های وزارت متبـوع موفـق باشـید.
جناب ایزدی ریاسـت شـورا را بـر عهده دارنـد و گـزارش پیشـرفت کارها را 

مرتـب بـه اینجانب ارائـه خواهنـد کرد.«

برای  ویژه  تشـکیل کمیته 
گنبـد  مرمـت  بررسـی 

عباسـی جامع  مسـجد 

میراث فرهنگی  معاون  و  وزیر  قائم مقام  توسط 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

انجام گرفت؛

خبر اول
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رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهـان گفت: از مالکان وسـایل 
نقلیـه توقیفـی درخواسـت داریم ظرف مـدت یک مـاه آینده 
با مراجعـه بـه پلیـس+۱۰ یـا اپلیکیشـن پلیس مـن مراحل 
ترخیص وسـیله نقلیه خود را انجـام داده و یا نسـبت به تعیین 

تکلیف آن اقـدام کنند.
محمدرضـا محمـدی رئیس پلیـس راهـور اسـتان اصفهان 
اظهار داشـت: طـرح ویـژه ترخیـص خودروهای رسـوبی در 
پارکینگ های طـرف قرارداد اسـتان تا یـک ماه دیگـر ادامه 

دارد و ایـن زمـان قابـل تمدید نخواهـد بود.

وی افـزود: در صـورت عدم مراجعـه مالکان وسـایل نقلیه در 
مدت زمان تعیین شـده پلیـس در قبال وسـایل نقلیه توقیفی 
آنان پاسـخگو نبوده و مسـؤولیت عـدم تحویل وسـیله نقلیه 
به علـل مختلـف از جملـه مزایده شـدن بـه عهـده مالک یا 

متصـرف آن خواهـد بود.
محمـدی یـادآور شـد: از مالـکان وسـایل نقلیـه توقیفـی 
درخواسـت داریـم ظـرف مـدت یـک مـاه آینـده بـا مراجعه 
بـه پلیـس+۱۰ یـا اپلیکیشـن پلیـس مـن مراحـل ترخیص 
وسـیله نقلیه خود را انجـام داده و یا نسـبت بـه تعیین تکلیف 

آن اقـدام کننـد.
رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهان بـا بیـان اینکـه حدود 
۶۰ درصـد خودروهای توقیـف شـده در پارکینگ های طرف 
قـرار داد بـا فراجـا بـه دلیـل ارتـکاب تخلفـات راهنمایـی و 
رانندگـی توقیـف شـده اند که امـکان ترخیـص آن هـا وجود 
دارد، خاطرنشـان کـرد: حدود ۴۰ درصـد نیز مربـوط به حوزه 
انتظامـی و قضایـی اسـت کـه بنـا بـر دلیل داشـتن دسـتور 
قضایـی و انتظامـی بـرای توقیف شـان نیـاز بـه دسـتور رفع 

توقیـف از همـان مرجع اسـت.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

فرصت یک ماهه راهور برای ترخیص وسایل نقلیه توقیفی
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شهرستان

Isfahan News

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای 
برای  زیادی  بودجه  گفت:  اسالمی 
تقویت صندوق های بازنشستگی صرف 
می شود ولی باوجود تعداد بازنشستگان 
زیاد، نیاز است دولت تدبیری داشته باشد 

تا نیازهای این قشر را برطرف کند.
مردم  نماینده  مبارکه،  صالحی  پروین 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  مبارکه 
در ششمین نشست  پنجشنبه  شامگاه 
به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  با  خبری 
مواصالتی  محورهای  و  پروژه ها 
شهرستان مبارکه، اظهار داشت: طبق 
روال برنامه کاری باند دوم محور جاده 
مبارکه-بروجن در حال انجام است که 
و  رفته  ترافیک  زیر  آن  از  کیلومتر   ۷
۱۲ کیلومتر بعدی نیز تا مرحله روکش 
رسیده است که در آن، از روکش بتنی 

استفاده می شود.
 وی ادامه داد: استفاده از روکش بتنی 
برای دومین بار در کشور اتفاق می افتد 
که بار اول در یکی از جاده های استان 
فارس و اکنون هم در استان اصفهان در 
حال انجام است و بعد از اتمام روکش 
بتنی ۱۲ کیلومتر بعدی هم زیر ترافیک 

می رود.
صالحی مبارکه با اشاره به روند پروژه 
جاده ساحلی شهر دیزیچه گفت: مردم 
راه اندازی  و  تعمیر  منتظر  دهه  یک 
پروژه جاده ساحلی شهر دیزیچه بودند 
همت  به  که  داشت  بدی  وضعیت  و 
راهداری، آب منطقه ای استان اصفهان، 
پیگیری  مبارکه،  و  دیزیچه  شهرداری 
کار آن انجام شد و در حال حاضر فقط 
منطقه ای  آب  توسط  که  آخر  قسمت 

لوله گذاری شده به اتمام نرسیده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای 
همچنین  کرد:  خاطرنشان  اسالمی، 
فوالد  مشارکت  با  که  وحدت  زیرگذر 
مبارکه و بودجه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان 
شروع شد، در مرحله بسیار خوبی قرار 
از  این محور، بخشی  با احداث  دارد و 
تردد ماشین های سنگین فوالد مبارکه 
قطع می شود و از جهت ایمنی جاده در 

نهچیر کمک بزرگی می کند.
وی با یادآوری اینکه در زمینه ورزش 
ورزشی  هیأت های  برای  شهرستان، 
مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان جذب کردیم 
داد:  توضیح  تقسیم شد،  آن ها  بین  که 
همچنین با پیگیری رئیس اداره ورزش 
و ۸۰۰  میلیارد  یک  مبارکه،  جوانان  و 
ساماندهی  برای  هم  تومان  میلیون 
ورزشگاه ۲۲ بهمن جذب شد زیرا هنوز 

بخش هایی از آن نیاز به کار دارد.
بحث  به  اشاره  با  مبارکه  صالحی 
پساب فاضالب شهرهای طالخونچه و 
مجلسی، افزود: درزمینه بحث استفاده از 
پساب فاضالب، فوالد مبارکه فاز دوم 
طالخونچه،  خط  روی  بر  را  خود  کار 
مجلسی، روستای حسن آباد و روستای 
سورچه شروع کرده و به زودی به اتمام 

می رسد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی، با یادآوری اینکه در بیمارستان 
مسأله  مبارکه  )ص(  رسول اهلل  محمد 
را  سی تی اسکن  دستگاه  مدام  خرابی 
قبل  ماه  چندین  کرد:  عنوان  داشتیم، 
میلیارد  با همیاری داخل شهرستان ۲ 
تومان به حساب دانشگاه واریز کردیم و 
مابقی مبلغ که ۸ میلیارد تومان بود، از 
طریق اوراق بهادار واریز شد و دستگاه 
سی تی اسکن جدید وارد بیمارستان شده 
و اکنون مراحل نصب را سپری می کند.

در  آمبوالنس  کمبود  به  اشاره  با  وی 
شهرستان مبارکه، خاطرنشان کرد: در 
تأمین  سفر معاون وزیر بهداشت قول 
دو  و  بیمارستان  برای  آمبوالنس  یک 
آمبوالنس برای مراکز ۱۱۵ داده شد که 
به امضای وزیر هم رسیده و به زودی 
ارسال  مبارکه  به  دستگاه  سه  این 

می شود.
صالحی مبارکه بابیان اینکه بخش دیالیز 
بیمارستان محمد رسول اهلل )ص( مبارکه 
به زودی تکمیل می شود، گفت: کلینیک 
محوطه  در  هم  بیمارستان  تخصصی 
مراحل  و  ساخت  حال  در  بیمارستان 
اجرایی در حال سپری شدن است و از 
وزارت بهداشت و درمان هم ۳ میلیارد 
تومان برای بخش دیالیز اخذشده و در 
مورد دیگر مسائل، تأمین اعتبارات در 

حال پیگیری است.

 نماینده مردم مبارکه
در مجلس شورای اسالمی:

دولت برای صندوق های 
بازنشستگی تدبیری بیندیشد

گفت و گو
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۱۰ سال است که مطالبه گلپایگانی ها برای احداث 
شعبه ۲ »پلیس به اضافه ۱۰« روی زمین مانده است؛ 
نیازی که طی سال های گذشته برای سه شهرستان 
این منطقه تنها از طریق یک شعبه برطرف و موجب 
مسئوالن  است.  شده  گلپایگانی  شهروندان  گالیه 
مربوطه اما گفته اند که این موضوع را بررسی خواهند 

کرد.
مطالبه  بدنبال   ۹۲ سال  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 
گلپایگانی ها برای احداث شعبه ۲ پلیس به اضافه 
فراخوان  در  انتظامی(  الکترونیکی  )خدمات   ۱۰
شرکت پژوهش و توسعه ناجی، سهمیه ای برای این 
شهرستان در نظر گرفته شد که علی رغم شرکت 
تعدادی از داوطبین و دریافت کد تأییدیه اما هنوز 

مجوز بهره برداری صادر نشده است.
گلپایگان با جمعیت ۹۸ هزار نفری بیش از ۱۵ سال 
است که تمام خدمات وظیفه عمومی، کارت سوخت، 

رانندگی،  گواهینامه  هویت،  تشخیص  برگه  صدور 
به  پلیس  از طریق یک شعبه  تنها  گذرنامه وغیره 
شهروندان  گفته  به  که  می شود  ارائه   ۱۰ اضافه 
گلپایگانی صف های طوالنی برای هر یک خدمت 

امان مردم را بریده است.
به گفته شهروندان گلپایگانی این شهرستان از سه 
شهر بزرگ گلپایگان، گلشهر و گوگد تشکیل شده 
است که تنها از یک دفتر خدمات الکترونیکی نیروی 
با قطعی  مواردی  در  دریافت می کنند که  انتظامی 
اینترنت و یا مرخصی رفتن یک یا دو کارمند، شاهد 
مواردی  در  که  می شویم  مدت  طوالنی  صف های 
شهروندان این شهر با رفتن به شهر خمین که در ۴۷ 
کیلومتری شهرستان قرار دارد، خدمات عمومی شامل 
گذرنامه، گواهینامه و اجرائیات )تخلفات راهنمایی و 

رانندگی( را دریافت می کنند.
• مسئوالن باید به نتیجه نرسیدن سهمیه 

گلپایگان پاسخگو باشند
اسبق شورای شهر گلپایگان  فیروزی، رئیس  علی 
یکی از افرادی است که در فراخوان کشوری سال ۹۲ 
برای اخذ مجوز شعبه ۲ پلیس به اضافه ۱۰ شرکت 
کرده است به خبرنگار ایرنا گفت: پس از شرکت در 
کد  و  تأیید  تطبیق شاخص های الزمه  با  فراخوان 
بر  که  دریافت کردم  پیامک  به شکل  را  رهگیری 
اساس آن از طریق نیروی انتظامی استان و پیگیری 
از شرکت پژوهش ناجی وابسته به نیروی انتظامی 

تهران برای کد بهره برداری و اقتصادی اقدام کردم.
نخستین  تشکیل  از  پس  بود  مقرر  گفت:  وی 
کمیسیون از طریق شرکت پژوهش ناجی که متشکل 
از کارشناسان این کمیسیون و نمایندگی عقیدتی و 
سیاسی، نماینده حفاظت اطالعات و نماینده بازرسی 
است، افرادی که در فراخوان شرکت داده شده را مورد 

بررسی قرار دهند.
فیروزی افزود: پس از چند ماه پیگیری و عدم به نتیجه 
فرمانداری  به  نامه ای  در  اولیه،  درخواست  رسیدن 
خواستار رسیدگی به موضوع شدیم که با ارجاع آن 
به استانداری و نیروی انتظامی باز هم منتج به نتیجه 
نشد و به دادگستری شکایت شد که اگر گلپایگان نیاز 
به تأسیس شعبه ۲ دفتر خدمات الکترونیکی نیروی 
انتظامی ندارد چرا فراخوان داده شد که هنوز از سوی 

متولیان امر هنوز پاسخی دریافت نکردیم.
وی با اشاره به اینکه میزان باالی مراجعات مردمی به 
شعبه یک پلیس به اضافه ۱۰ گلپایگان ضرورت راه 
اندازی شعبه ۲ را نشان می دهد، گفت: ضعف سیستم 
نظارتی در شرکت پژوهش ناجا دلیل طوالنی شدن 
مسیر اخذ مجوز شعبه جدید دفتر خدمات الکترونیکی 

نیروی انتظامی شده است.

مجوز دفاتر خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی به 
افراد خاص تعلق می گیرد

منصور احمدی، کارمند اداره صمت از دیگر افرادی 
است که در فراخوان شعبه جدید گلپایگان شرکت 

کرد و پس از چندین سال پیگیری به نتیجه نرسید.
اندازی دفتر  راه  برای  ایرنا گفت: سال ۹۴  به  وی 
شد  اقدام  گلپایگان  در  اضافه ۱۰  به  پلیس  جدید 
که علی رغم داشتن تمام شرایط اخذ مجوز و طی 
شدن مسیر وقتی به تهران می رسید، پرونده به حالت 

مسکوت می ماند.
وی با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته به ما 
اعالم شد که تالشتان بی نتیجه خواهد ماند و امکان 
دریافت مجوز برای تمام افراد یکسان نیست و تنها 
به افراد خاص تعلق می گیرد، ادامه داد: با وجودی که 
مکانی ۳۰۰ متر و پارکینگ آن را هم تعیین کردیم و 
اشخاص مختلفی که شرایط آن را داشتند، گفتگوی 
اولیه انجام داده بودیم اما در انتها متوجه شدیم امکان 

اخذ مجوز به افرادی خاص است.
بار  نیز  پیش  ونیم  یک سال  اینکه  بیان  با  احمدی 
دیگر برای اخذ مجوز شعبه ۲ پلیس به اضافه ۱۰ 
اقدام کردیم، گفت: پس از هر بار پیگیری از ادامه راه 

ممانعت کردند و در اصفهان مسکوت ماند.
• وعده حمایت و پیگیری فرماندار و رئیس 

نیروی انتظامی گلپایگان
محمدرضا عسگریان، فرماندار گلپایگان با قرار گرفتن 
در روند کار و گالیه شهروندان در گفتگو با خبرنگار 
ایرنا وعده حمایت داد و اظهار داشت: در جهت رفاه 
در  اقدامی  گونه  از هر  گلپایگانی  حال همشهریان 
جهت حمایت و برای شعبه ۲ پلیس به اضافه ۱۰ 

اقدام خواهد شد.

سرهنگ علی اصغر محمدی، فرمانده نیروی انتظامی 
گلپایگان نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا اعالم 
یک   ۱۰ اضافه  به  پلیس   ۲ شعبه  راه اندازی  کرد: 
افرادی  که  در صورتی  اما  است  زمان بری  موضوع 
قطعًا  باشند  داشته  را  مجوز  دریافت  احراز  شرایط 

حمایت خواهیم کرد.
وی با شنیدن مشکالت شهروندان گلپایگان از روند 
ارائه خدمات شعبه یک پلیس به اضافه ۱۰ و ضروت 
راه اندازی شعبه ۲ در شهرستان، بیان داشت: این 
مشکالت را بررسی و پیگیری خواهم کرد و نتیجه 

آن را اعالم خواهیم کرد.
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه طی دو ماه فعالیت 
در گلپایگان مورد خاصی را مشاهد نکردیم، گفت: 
بسیاری از موارد مطرح شده مربوط به نیروی انتظامی 
نیست و بخش جزء از روند دریافت مجوز شعبه جدید 
دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ به نیروی انتظامی مرتبط 
است و بخش اعظم آن به شرکت پژوهش ناجا که 

یک بخش خصوصی است، مربوط است.
یک  تنها  هرشهرستان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شعبه از دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ راه اندازی شده 
است، گفت: در صورتی که راه اندازی شعبه جدید در 
گلپایگان باعث تسهیل کار شهروندان شود، به طور 

قطع حمایت های الزم انجام می گیرد.
به گزارش ایرنا، راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی 
ارزنده  و  مثبت  اقدامات  از  پلیس +  ۱۰  به  موسوم 
دولت در راستای ایجاد دولت الکترونیک است که 
کاهش  جمله  از  مزایایی  دفاتر  گونه  این  افزایش 
ترافیک، صرفه جویی در وقت و هزینه، کاهش ازدحام 
از دستگاه های دولتی ذی ربط و کاهش آلودگی هوا 

را در بر دارد.

گزارش

انتظار ۱۰ ساله گلپایگانی ها به سر رسید؛

 احداث شعبه ۲ »پلیس به اضافه ۱۰«

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: عملیات مرمت و 
بازسازی ۱۲ رشته قنات روستاهای دهستان برزاوند که  در سیل اخیر شهرستان 
آسیب دید بر پایه دستور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان آغاز 
می شود. حجت االسالم سیدصادق طباطبایی نژاد در نشست خبری و تجلیل 
از خبرنگاران در خانه عالم اردستان افزود: در نشست هفته جاری با حضور 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، راهداری 
و حمل ونقل جاده ای، رییس سازمان جهاد کشاورزی و شماری از مسووالن 
استانی و شهرستانی در روستای سیل زده نهوج، مقرر شد عالوه بر آغاز 

عملیات بازسازی قنات ها، موضوع تخریب و آسیب دیدگی واحدهای مسکونی 
و پل ها پیگیری و در راستای رفع این مشکل ها نیز گام برداشته شود.

وی با بیان اینکه  در سیل اخیر در اردستان ۱۲ واحد مسکونی تخریب شد و 
۵۰ واحد آسیب دید، اضافه کرد: خسارت برآورد شده سیل افزون بر ۲۴ میلیارد 
تومان اعالم شده است؛ در این حادثه به برخی جاده های روستایی نیز آسیب 

وارد شد که در حال مرمت و بازسازی آنها هستند.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی درباره پنج کیلومتر جاده 
باقیمانده باند دوم اردستان به اصفهان اظهار داشت: این قطعه که خاکریزی 

آن انجام شده، در حال انجام مناقصه وتعیین پیمانکار است که  پس از انجام 
مراحل قانونی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی همچنین درباره باند دوم جاده زواره به اردستان گفت: این مسیر تکمیل 
به  طباطبایی نژاد  شد. حجت االسالم  خواهد  افتتاح  دولت  هفته  در  و  شده 
و  کرد  اشاره  اردستان  محدوده  در  ترانزیت  جاده  آسفالت  اجرایی  عملیات 
افزود: هم  اکنون سه گروه مشغول روکش آسفالت هستند و تا پایان فصل 
پاییز، مرمت و روکش آسفالت به پایان خواهد رسید، همچنین خرابی راه های 

روستایی بر پایه اولویت اداره راهداری رفع خواهد شد. 

 نماینده مردم اردستان
در مجلس شورای اسالمی:

مرمت قنات های 
آسیب دیده از سیل 
اردستان فردا آغاز 
می شود

پزشـکی کاشـان  دانشـگاه علـوم  سرپرسـت 
مرکزهـای  در   ۱۹ کوویـد  بیمـار   ۷۱ گفـت: 
درمانی این منطقه بسـتری هسـتند کـه از این 
تعـداد، ۵۳ بیمـار در کاشـان و ۱۸ نفـر در آران 
و بیـدگل تحـت مراقبـت و درمـان قـرار دارند.

کـورش سـاکی در گفت وگـو بـا خبرنـگاران 
افـزود: اکنـون ۹ بیمـار در بخـش مراقبت های 
ویـژه مرکزهـای درمانی کاشـان و یـک بیمار 

نیـز در آران و بیـدگل بسـتری هسـتند.
بیمـار جدیـد حـاد  اخیـراً ۱۱  داد:  ادامـه  وی 
تنفسـی بـا سـن ۶۸ تـا ۸۸ سـال در منطقـه 
کاشـان بسـتری شـدند که از این تعـداد هفت 
بیمار در کاشـان و چهار بیمـار در آران و بیدگل 

تحـت مراقبـت و درمـان قـرار دارنـد.
پزشـکی کاشـان  دانشـگاه علـوم  سرپرسـت 
اظهـار داشـت: شـمار آزمایش مثبـت ویروس 
کرونا طی شـبانه روز گذشـته در شهرستان های 
کاشـان و آران و بیدگل با ثبـت ۲۲ مورد جدید 

بـه ۶۸ هـزار و ۱۲۴ نفر رسـید.
بـه  نفـر   ۲۷ مراجعـه  بـه  اشـاره  بـا  وی، 
کلینیک هـای حـاد تنفسـی ایـن دانشـگاه در 
۲۴ سـاعت گذشته، خاطرنشـان کرد: ۶ هزار و 
۹۶۶ نفـر نیز شـمار پذیرش بسـتری موقت در 

مرکزهـای ریفـرال ایـن دانشـگاه اسـت.
بـه گفتـه سـاکی، ۴۰۳ هـزار و ۶۶۵ نفـر از 
آغـاز شـیوع کرونـا )اسـفند ۹۸( تاکنـون بـه 
مرکزهـای بسـتری و سـرپایی تشـخیصی و 
درمانـی ۲ شهرسـتان کاشـان و آران و بیـدگل 
مراجعـه کرده انـد و ۲۱ هـزار و ۳۹ بیمـار حـاد 
تنفسـی نیـز تاکنـون از بیمارسـتان های ایـن 

شـده اند. مرخـص  شهرسـتان ها 
سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان در 

خصـوص واکسیناسـیون جمعیـت بـاالی پنج 
سـال منطقه کاشـان اظهـار داشـت: از ابتدای 
طـرح ملی واکسیناسـیون علیه ویـروس کرونا 
تاکنـون ۷۷ و ۹۹ صـدم درصد واجدان شـرایط 
نوبـت نخسـت و ۷۱ و ۲۱ صـدم درصـد نوبت 

دوم واکسـن را دریافـت کرده انـد.
وی بیـان کرد: ۳۶ و ۲۷ صدم درصد از جمعیت 
باالی ۱۸ سـال شهرستان های کاشـان و آران 
و بیـدگل نیـز واکسـن نوبـت سـوم مقابلـه بـا 

ویـروس کرونـا را تزریـق کرده اند.
وضعیـت کرونایـی شهرسـتان های کاشـان و 
آران و بیـدگل بـه ترتیـب نارنجی و زرد اسـت.

نفـری  هـزار   ۵۰۰ بـه  نزدیـک  جمعیـت 
بیـدگل،  و  آران  و  کاشـان  شهرسـتان های 
درمانـی  و  بهداشـتی  خدمـات  زیرپوشـش 
دارد. قـرار  کاشـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 

ویـروس کرونا )COVID-۱۹( اواسـط دسـامبر 
۲۰۱۹ )۲۴ آذر ۹۸( در شـهر »ووهـان« کشـور 
بیمـاری  ایـن  از  ابتـدا  شـد؛  گـزارش  چیـن 
امـا  می شـد  بـرده  نـام  ذات الریـه  به عنـوان 
کمیسـیون ملی بهداشـت چین در ۳۰ دسـامبر 
رسـمی  به صـورت   )۹۸ دی   ۹( سـال ۲۰۱۹ 
شـیوع ایـن ویـروس را در ایـن کشـور اعـالم 
کـرد؛ این ویـروس در نهایت به همه کشـورها 
از جمله ایران سـرایت کرد و سـازمان بهداشت 
جهانـی را بـر آن داشـت تا وضعیـت فوق العاده 

کند. اعـالم 
شهرسـتان کاشـان با جمعیـت افزون بـر ۳۶۴ 
هـزار نفـر در فاصلـه حـدود ۲۰۰ کیلومتـری 
شـمال اصفهـان و شهرسـتان آران و بیدگل با 
بیـش از ۱۰۳ هـزار نفر جمعیـت در حدود ۲۱۵ 

کیلومتـری اصفهان قـرار دارد.

فرمانـدار آران و بیـدگل گفـت: در بازرسـی هایی کـه از 
مراسـم عزاداری و حسینیه ها شـد وضعیت عدم رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی حاد نبود و تا حـد زیادی هیئات 

مذهبـی ایـن پروتکل ها را رعایـت کردند.
علی اکبـر رضایـی در گفت وگـو با ایسـنا دربـاره رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی در عزاداری های محـرم، اظهار 
کـرد: قبـل از محرم وضعیـت رنگ بنـدی آران و بیدگل 
آبـی بـود و لزوم رعایـت پروتکل های بهداشـتی قبل از 
مـاه رمضـان بـرای روسـای هیئـات مذهبـی و مداحان 
تشـریح و ابـالغ شـد و در مـاه محـرم امسـال میـزان 
رعایـت پروتکل هـا هرچند عالـی نبود، اما نسـبتاً خوب 
بـود و هیئات مذهبـی تا حد زیادی موازین بهداشـتی را 
رعایـت کردند. در بازرسـی هایی که از مراسـم عزاداری 
و حسـینیه ها شـد وضعیـت عـدم رعایـت پروتکل های 

بهداشـتی حاد نبود.
وی افـزود: عزاداری هـای محـرم و مراسـم روزهـای 

تاسـوعا و عاشـورا بـدون هیـچ مشـکل خاصـی و بـا 
رعایـت نظـم و ترتیـب در شهرسـتان آران و بیـدگل 

برگـزار شـد و شـور خاصـی حاکـم بـود.
از مـاه محـرم  بیـدگل گفـت: قبـل  آران و  فرمانـدار 
وضعیـت کرونـا در این شهرسـتان آبی بود، امـا در حال 
حاضـر وضعیـت رنگ بنـدی آران و بیـدگل مشـخص 
نیسـت که پـس از احصـای آمارهـای دقیـق مبتالیان 
روزانـه بـه کرونـا ایـن رنگ بنـدی مشـخص می شـود.

رضایـی ادامـه داد: متأسـفانه وضعیت کرونا بـرای مردم 
کمـی عـادی شـده اسـت و یک نوع عـادی انـگاری را 
در جامعـه شـاهد هسـتیم و دغدغه هایی کـه قباًل مردم 
بـرای رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی داشـتند اکنـون 
ایـن دغدغه هـا کم رنـگ شـده اسـت، امـا در کل و تـا 
حـدی ایـن پروتکل ها در سـطح شـهر رعایت می شـود 

کـه البتـه با شـرایط مطلوب فاصلـه دارد.
وی تصریـح کرد: میزان تزریق واکسـن یـادآور در آران 

و بیـدگل اندک بوده و در مقایسـه با آمـار ُدزهای اول تا 
سـوم پایین بوده است. میزان اسـتقبال از واکسیناسیون 
تـا ُدز سـوم در ایـن شهرسـتان خـوب بود که بـه دلیل 
عـادی شـدن وضعیـت کرونا بـرای شـهروندان، تزریق 
ُدز یـادآور زیـاد جـدی گرفتـه نشـد. اخبـار مربـوط بـه 
بـود و صحـت  واکسـن های تزریـق گذشـته شـایعه 
نداشـت و در کل هیچ کمبودی از نظر واکسـن نداشتیم.

فرمانـدار آران و بیـدگل بـا بیـان اینکـه تعـداد بیمـاران 
بسـتری در بیمارسـتان ها زیاد نیسـت، خاطرنشان کرد: 
از مـردم انتظـار داریم همان طور که تزریـق ُدزهای اول 
تـا سـوم را جـدی گرفتنـد بـرای تزریـق ُدز یـادآور نیز 
اقـدام کننـد تـا شـاهد بـروز مشـکالت جدید نباشـیم. 
شـهروندان بایـد متوجه باشـند کـه هزینه سـنگینی در 
کشـور داده شـد تا با ویـروس کرونا مقابله مؤثر شـود و 
از ایـن بـه بعد نیـز بایـد پروتکل های بهداشـتی رعایت 

شود.

۷۱ بیمار کووید ۱۹ در منطقه کاشان بستری هستند

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان 
اخیـر در منطقـه پشـت کوه  بارش هـای  گفـت: 
فریدون شـهر باعـث وقوع رانش زمین، در مسـیر 
از  خالـی  روسـتای  حوالـی  در  رودبـار  رودخانـه 
سـکنه رودبار و مسـدود شـدن رودخانـه به علت 
ریـزش کـوه و باالرفتن سـطح آب شـده اسـت.

مدیریـت  مدیـرکل  شیشـه فروش  منصـور 
بـا  گفت وگـو  در  اصفهـان  اسـتانداری  بحـران 

خبرنـگار فـارس در اصفهـان بـا بیـان اینکـه در 
۶ هفته گذشـته سـیالب هایی را در سـطح استان 
اصفهان شـاهد بودیم، اظهار داشـت: سـیالب در 
روسـتاهای وزوه، هیران و پشـتکوه فریدون شـهر 
اسـکان،  محـل  بـه  بـروز خسـارت  بـه  منجـر 
راه هـای روسـتایی، بخـش کشـاورزی و دام های 

عشـایر مسـتقر در منطقـه مذکـور شـد.
کوهسـتانی  مناطـق  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
گفـت:  می افتـد،  اتفـاق  ناگهانـی  سـیالب های 
پشـت کوه  منطقـه  در  اخیـر  بارش هـای 
فریدون شـهر باعـث وقوع رانش زمین، در مسـیر 
از  خالـی  روسـتای  حوالـی  در  رودبـار  رودخانـه 
سـکنه رودبار و مسـدود شـدن رودخانـه به علت 
ریـزش کـوه و باالرفتن سـطح آب شـده اسـت.

شیشـه فروش افـزود: تیم هـای فنـی و عملیاتـی 
بـرای ارزیابـی و رفع خطر از مناطق پایین دسـت 
بـا توجـه بـه کوهسـتانی و صعب العبـور بـودن 

منطقـه از طریـق بالگـرد بـه محل اعزام شـدند. 
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان 
بـا اشـاره به اینکـه با اسـتان لرسـتان و مدیریت 
بحـران کشـور هماهنگـی بـه عمـل آمـد، بیـان 
کـرد: تیم هـا در حـال ارزیابـی محـل و رفع خطر 
از پایین دسـت هسـتند. وی در بخش دیگری از 
صحبت هـای خـود با اشـاره بـه حادثـه حریق در 
اتوبـوس مسـافربری عنوان کرد: در سـاعت یک 
دقیقـه بامداد امـروز اتوبوس مسـافری بیرجند به 
تهـران در محـور خـور- طبس دچار حریق شـد. 
شیشـه فروش بـا بیان اینکـه بالفاصلـه تیم های 
امـدادی شهرسـتان خـور و بیابانک، پلیـس راه و 
راهـداری بـه محـل اعـزام و حادثه کنترل شـد، 
ایـن حادثـه خسـارت جانـی نداشـت و  گفـت: 
اتوبـوس متعلق به شـرکت مسـافربری لـوان نور 
بـا ۲۵ سرنشـین بـود و علـت حادثـه نقـص فنی 
در سیسـتم تهویـه و حریـق اتوبوس اعالم شـد.

رودخانه رودبار فریدون شهر به علت رانش زمین مسدود شد

وضعیت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در محرم حاد نبود

پـس از برگـزاری انتخابـات هیئـت رئیسـه شـورای 
اسـالمی شـهر خور، رسـول ایزدی به عنـوان رئیس 
جدیـد شـورای اسـالمی ایـن شـهر در سـال دوم 
انتخاب شـد. رسول ایزدی در انتخابات هیئت رئیسه 
شـورای اسـالمی شـهر خـور، اظهـار کـرد: در طول 
یک سـال گذشـته در خصوص مسـائل زیرسـاختی 
دسترسـی،  راه هـای  پایـدار،  آب  جملـه  از  شـهر 
گازرسـانی و مسـائل تفریحـی پیگیری هایـی انجام 
شـده و تعیین تکلیـف پروژه هایی که از دور گذشـته 

نیمـه تمـام باقی مانـده بـود نیز پیگیری شـد.
وی افـزود: در سـال دوم، هدف شـورای شـهر ایجاد 
یـک در آمد پایدار برای شـهرداری اسـت که در این 

خصـوص طرح هایی ارائه شـده و امیـدوارم به زودی 
بـا همت مسـئوالن به نتیجه خواهد رسـید.

بـه گـزارش صاحب نیـوز غدیر ایرجـی، نایب رئیس 
و خزانـه دار و سـمانه آل داوود بـه عنـوان منشـی 
و  اکبـر شـاهچراغی  انتخـاب شـدند. سـید علـی 
علیرضـا فیـروزی هم به عنـوان عضو شـورا معرفی 

شدند.
رسـول ایزدی در سـال اول شـورای ششم با اکثریت 
آرا رئیـس شـورای شـهر خـور بـود و اکنـون وی به 

عنوان رئیس شـورای اسـالمی شـهر انتخاب شـد.
شـهر خور بـه عنوان دورترین نقطه شـهری اسـتان 

اصفهان در شـرق اسـتان اصفهان قـرار دارد.

 انتخاب رسول ایزدی به عنوان رئیس جدید 
شورای اسالمی شهر خور
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 Speaker of the Iranian Parlia-
ment Mohammad Baqer Qali-
baf has spoken over the phone 
with Palestinian Islamic Jihad 
(PJI) secretary general Ziyad 
al-Nakhalah.
In the conversation, Qalibaf 
congratulated the Palestinian 
leader on the recent victory 
achieved by the Palestinian Is-
lamic resistance against Israel. 
“The Islamic Republic of Iran 
stands by the Palestinian na-
tion and the Palestinian Islamic 
resistance under all circum-
stances and with all its might,” 
Qalibaf told al-Nakhalah, ac-
cording to Iran’s state news 
agency IRNA. 
Expressing regret over the 
martyrdom of the commanders 
of the Palestinian Islamic Jihad 
movement in the recent battle 
with Israel, Qalibaf said, “The 
Palestinian Islamic Jihad is one 
of the most effective resistance 
movements of the Palestinian 
people against the occupying 
regime of Jerusalem, which 

plays an important role in con-
fronting this regime.”
The speaker of the Iranian 
parliament emphasized the 
comprehensive support of the 
Islamic Republic of Iran to the 
Palestinian people in order to 
achieve their rights for freedom 
of the occupied territories.
Al-Nakhalah, for his part, ex-
pressed appreciation for the 
continuous support of the Ira-
nian Parliament and speaker 
Qalibaf to the struggles of the 
Palestinian people.
“In the recent battle with the 
Islamic Jihad movement, the 
Zionist regime was forced to 
request a ceasefire and accept 
the conditions of the Islamic 
Jihad,” he told Qalibaf. 
Al-Nakhalah considered the 
great achievement of the re-
cent battle to be the unity of the 
resistance groups inside and 
outside Palestine against the 
occupying regime.
“In the recent battle, the Islam-
ic Jihad of Palestine showed 

that it can stand up to the occu-
pying regime in a big and long-
term war and inflict strong 
blows on them,” he said. 
The Palestinian leader added, 
“Resistance missiles hit this 
occupying regime deep in the 
occupied territories.”
During its recent three-day 
aggression against the Gaza 
Strip, Israel killed more than 40 
Palestinian civilians, including 
16 children. After three days 
of unprovoked aggression 
against the Gaza Strip, Israel 
accepted an Egyptian-brokered 
ceasefire that put an end to its 
bombing of civilian homes.
The recent flare-up began 
when Israel started aggression 
against Gaza with the purpose 
of eliminating the Islamic Jihad 
movement in Palestine.
The movement agreed to the 
ceasefire. It underlined in a 
statement its right to respond 
to any Israeli aggression.
Speaking at a press conference 
held after the announcement 

of the ceasefire, al-Nakhalah 
said Israel failed to achieve the 
goals it set for its recent ag-
gression which is to eliminate 
the leaders of the resistance 
movement.
“The Palestinian resistance 
in the Gaza Strip scored an 
achievement, led by the Is-
lamic Jihad movement… the 
enemy raised a specific slo-
gan, which is the liquidation of 
the Islamic Jihad movement 
and its military arm, but the 
movement today is stronger 
than ever,” he said, adding 
that the resistance movement 
had the upper hand during the 
flare-up evidenced by its abil-
ity to shower Israeli targets 
with missiles. 
Al-Nakhalah has recently sent 
a letter to the Leader of the Is-
lamic Revolution of Iran, Aya-
tollah Seyed Ali Khamenei. 
In his letter, al-Nakhalah con-
firmed the widespread pres-
ence of Palestinian Resistance 
fighters, particularly from the 
Islamic Jihad and the military 
branch of Saraya al-Quds, in all 
of Palestine, especially in Gaza 
and the West Bank, according 
to khamenei.ir. He said, “Due 
to the presence of the troops 
of Jihad Resistance, not a sin-
gle day passes without clashes 
taking place with the Zionist re-
gime in the West Bank.”
In describing the situation that 
exists in Gaza, the Secretary 
General of the Islamic Jihad 
Movement spoke of the strong 
Resistance in this region that 
is confronting the occupying 
regime. Furthermore, with 
regards to the three days of 
clashes, he said, “We have 
called these clashes Wahdat 
al-Sahat (Unity of the Fields) to 
emphasize the unity that exists 
in our nation when they are 
confronting the enemy, which 
is working with all its strength 
and which schemes to try to 

abolish this unity.”
The Leader responded to the 
letter of al-Nakhalah. In his re-
ply, Ayatollah Khamenei stated 
that he considered the Islamic 
Jihad’s courageous resistance 
to be the reason for both the el-
evation of the movement’s po-
sition and their ability to nullify 
the Zionist regime’s deception 
while crushing them.
“I received your honorable, 
promising letter with its good 
news. May God reward you 
and hurry the ultimate victo-
ry of the admirable and op-
pressed Palestinian nation. 
The recent event has added to 
the honors of the Palestinian 
Islamic Jihad movement and 
elevated the status of Islamic 
Jihad in the magnificent Re-
sistance movement of the Pal-
estinian nation. With your cou-
rageous Resistance, you have 
nullified the policy of decep-
tion of the usurping regime,” 
the Leader said, according to 
khamenei.ir. 
Ayatollah Khamenei added, 
“You have proven that each 
section of the Resistance is 
able to crush the enemy. By 
connecting the fight in Gaza 
with the West Bank and other 
forces of the Resistance with 
their support for the Jihad 
movement, you have been able 
to demonstrate the solidarity 
of the Palestinian nation’s ji-
had to the malicious, deceptive 
enemy. All of the efforts of the 
Palestinian groups in all of the 
Palestinian lands should be 
directed at protecting this sol-
idarity.”
He stated, “The usurping ene-
my is becoming weaker, while 
Palestinian Resistance is be-
coming stronger. There is no 
power or strength except from 
God. We continue to stand with 
you. May God’s greetings be 
upon you, and our agreements 
are still in place…”

Islamic Jihad one of the most effective resistance groups in Palestine: speaker

Recently-launched 
satellite successful-
ly stabilized: Iranian 
government
Ali Bahadori Jahromi, the spokes-
man for the Iranian government, 
said on Thursday that the nation’s 
freshly launched satellite, called 
Khayyam, had successfully orbit-
ed the Earth.
“The stabilization of satellite 
‘Khayyam’ was successfully 
done,” Bahadori Jahromi said on 
Twitter. 
On Tuesday, a Russian rocket car-
rying the high-resolution Iranian 
satellite was safely launched into 
orbit from a facility in Kazakhstan. 
The initial telemetry data from the 
satellite was received by Iran’s 
ground stations, according to con-
firmation from the Iranian Ministry 
of Information and Communica-
tions Technology.
Jahromi went on to say that the 
data and photos gathered from the 
Khayyam satellite would be used 
by Iranian knowledge-based busi-
nesses in a variety of industries.
He was reiterating statements 
made recently by Minister of 
Communications and Information 
Technology Issa Zarepour who 
emphasized that Moscow and Teh-
ran are determined to construct 
fresh versions of the Khayyam 
satellite.
Zarepour informed the media on 
Wednesday that preparations were 
being made to begin a collabora-
tive manufacturing line between 
Iran and Russia to manufacture 
three precise upgrades of the re-
mote sensing satellite.
Based on the confirmation from 
the Iranian Ministry of Information 
and Communications Technolo-
gy, the first telemetry data from 
the satellite was received at Iran’s 
ground stations.
According to Zarepour, the sig-
nals were picked up “three or four 
times” at Iran’s Mahdasht station 
outside Tehran.
The satellite’s full system is work-
ing well, according to the Iranian 
Space Agency (ISA). Based on 
the early evaluations of special-
ists at the station, every system 
of the satellite is operating per-
fectly. It was determined after ex-
amining the telemetric data from 
the satellite that all of its systems 
are operating exactly as intended 
and that its orbit is optimal, ISA 
said.
The Khayyam satellite’s image-
ry will be used to monitor Iran’s 
borders and advance the nation’s 
management and planning capac-
ities in the areas of agriculture, 
natural resources, environment, 
mining, and disaster management.
Despite U.S. sanctions, Iran has 
made enormous technological and 
scientific advancements.
Early in June, ISA revealed that 
preparations were being made to 
launch seven additional satellites 
into orbit.
Iran conducted a second test of its 
homegrown Zuljanah hybrid-pro-
pellant satellite carrier rocket in 
late June for “predetermined re-
search purposes.” In February 
2021, the Zuljanah satellite carrier 
was first launched into orbit by the 
Iranian Defense Ministry.
Ebrahim Raisi, the president of 
Iran, has emphasized the need to 
continue efforts to enhance space 
technology.
He stated in mid-March that “the 
obtainment of this technology 
is among the manifestations of 
national might, which was made 
possible with the efforts of the 
Armed Forces - especially the Is-
lamic Revolution Guards Corps 
and the Communications Ministry 
- and must continue with greater 
force.”
President Raisi also stated on 
Wednesday that new achieve-
ments in aerospace industries will 
be revealed in the future. He em-
phasized the government’s serious 
commitment to advancing space 
technology.

Iran underlines 
universality of 
NPT objectives 

Iran has outlined its views 
and proposals on the ob-
jectives associated with the 
“universality of the NPT” at 
the Tenth NPT Review Con-
ference.
“Achieving the complete 
universality of the NPT is an 
important factor in realiz-
ing its objectives on nuclear 
non-proliferation and disar-
mament. It is worthy to note 
also that the non-prolifera-
tion of nuclear weapons de-
rives its legitimacy from the 
larger objective of nuclear 
disarmament. The best way 
to prevent the proliferation 
of nuclear weapons in all its 
aspects is the full and effec-
tive implementation of the 
Treaty’s Articles I to VI and 
universal adherence to the 
NPT,” Iran said in statement 
to a subsidiary body of the 
conference. 
The statement added, “There-
fore, we believe that the 
Review Conference should 
accord the required attention 
to this critical issue. In this 
context, the Israeli regime is 
a vivid example requiring ur-
gent attention of the Review 
Conference. Because this re-
gime possesses all types of 
weapons of mass destruction 
and threatens to use them 
against the regional coun-
tries. It has committed vari-
ous terrorist attacks against 
nuclear scientists and has 
also initiated different sabo-
tage attacks against nuclear 
facilities. Taking into account 
the totality of this insidi-
ous background, the Israeli 
regime must be forced to 
join all related instruments, 
including the NPT, without 
any precondition and as a 
non-nuclear party while plac-
ing all of its nuclear facilities 
and activities under the com-
prehensive safeguards of the 
IAEA.”
It continued, “Unfortunate-
ly, certain NWSs [nucle-
ar-weapon states] reward 
nuclear-armed non-parties 
with nuclear cooperation 
and trade in nuclear power 
reactors. For instance, they 
continue to provide a great 
deal of economic and military 
aid to the only non-party to 
the NPT in the Middle East. 
With this kind of assistance, 
the Israeli regime has afford-
ed to run its un-safeguarded 
nuclear facilities at which it 
produces plutonium for its 
underground nuclear weap-
ons program.”
The statement said, “In ad-
dition, it is a matter of deep 
concern that certain States 
Parties continue to impose 
unilateral and arbitrary re-
strictions beyond the IAEA 
safeguards on the transfer 
of nuclear materials, equip-
ment, and technology for 
peaceful purposes. Regret-
tably, such restrictions are 
applied to NPT States Par-
ties where non-parties to the 
Treaty with nuclear weapons 
arsenal benefit from nuclear 
cooperation by certain nucle-
ar-weapon States.”

Iranian Merchant Mariners Syndicate (IMMS) 
appreciated the efforts made by the National Ira-
nian Tanker Company and honored the compa-
ny’s Managing Director Hossein Shiva for mak-
ing constructive changes and removing many 
human resources problems in this company.
IMMS as a selected group of mariners under the 
supervision of the Ministry of Cooperatives, La-
bor and Social Welfare and a specialized group 
and partner of the International Transport Work-
ers’ Federation (ITF), within the framework of its 
mission and supporting the demands of the sea-
farers and creating an interactive environment 
in solving the problems of the maritime trade 
sector and the shipping industry, honors the 
competent maritime managers who have played 
an effective role in strengthening and developing 
human resources and the demands of the ship-
ping trade sector, by awarding a “Long Service 

Trophy”.
The mentioned trophy, awarded to the NITC’s 
managing director in a ceremony participated 
by the board members of NITC and IMMS, was 
previously awarded to only one marine manager.
The performance of the National Iranian Tanker 
Company and the round-the-clock efforts of the 
sailors of the company’s fleet in transporting oil 
and oil products have been at the center of at-
tention of the country’s authorities over the past 
few months, as it has also been appreciated by 
the Oil Minister Javad Oji and other members of 
the cabinet.
Back in March, Oji praised the performance of 
National Iranian Tanker Company Head Hossein 
Shiva in a cabinet meeting.
The minister admired the actions and perfor-
mance of the NITC in supporting and helping to 
continue the export of oil and oil products.

NITC’s efforts appreciated by IMMS

Iranian Ambassador to Baku Abbas Mousavi has 
said that completing the bridge over the Astara-
chay border river is going to diversify the modes 
of transportation between Iran and Azerbaijan and 
improve economic cooperation between the two 
countries, IRNA reported.
“The completion of the bridge between Iran and 
Azerbaijan will boost business in both countries 
and result in diverse transportation (both railway 
and automobile) between the two sides,” Mousavi 
said on Wednesday on the sidelines of a visit to the 
bridge construction site.
Having a length of 89 meters and a width of 30 
meters, this bridge aims to connect the interna-
tional transit highways of the two countries (Ba-
ku-Rasht-Qazvin highways), the official explained.
According to the official, the transport ministers of 
the two countries are going to meet soon to discuss 
such joint projects and ways of expensing transpor-
tation and transit cooperation.
“Also, a tripartite meeting between Iran, Azerbaijan 
and Russia will be held in the near future to review 
issues related to transit, customs, and the develop-

ment of the North-South corridor,” Mousavi added.
Iran and Azerbaijan signed a memorandum of un-
derstanding (MOU) in late January for cooperation 
in constructing the bridge over the Astarachay bor-
der river.
The MOU was signed by Iranian Deputy Trans-
port and Urban Development Minister Kheirollah 
Khademi and Azerbaijan’s Deputy Minister of Digital 
Development and Transport Rahman Hummatov in 
Baku on January 26.
The two neighbors had earlier announced the to-
tal investment made in the project to be 4.7 million 

euros.
Speaking in the signing ceremony of the mentioned 
MOU, Azeri Deputy Prime Minister Shahin Musta-
fayev said the construction of the bridge is sched-
uled to be completed by the end of 2022.
“The president and the government of the Repub-
lic of Azerbaijan attach special importance to the 
development of relations with the Islamic Republic 
of Iran, and the presidents of Iran and Azerbaijan 
expressed interest in further developing relations 
between the two countries in a cordial meeting in 
Ashgabat,” the official said.
Noting that Azerbaijan and Iran have established 
deep relations in various areas including trade, 
economy, energy, customs, and investment, he 
said: “There are good opportunities between the 
two countries to implement joint projects in these 
fields.”
Iranian Transport Minister Rostam Qasemi for his 
part called Azerbaijan the closest neighbor to Iran 
and said: “We hope that after the meeting of the 
presidents of the two countries, relations between 
the two nations will develop as much as possible.”

Astarachay bridge to enhance Iran-Azerbaijan economic co-op
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 Sepahan football team defeated title-
holders Esteghlal 2-0 on Matchweek 1 
of Iran Professional League (IPL) on 
Friday.
In the match held in Tehran’s Azadi Sta-
dium, Yasin Salmani scored the first 
goal in the 52nd minute and Ramin 
Rezaeian made it 2-0 five minutes later.
Furthermore, Paykan edged past Ma-

lavan 1-0 in Tehran, Aluminum lost to 
Havadar 1-0 in Arak, Mes Kerman lost 
3-2 against Naft Masjed Soleyman and 
Nassaji and Mes Rafsanjan shared the 
spoils in a 1-1 draw.
On Saturday, Zob Ahan will host Perse-
polis in Isfahan, Foolad face Sanat Naft 
in Ahvaz derby and Gol Gohar meet 
Tractor in Sirjan.

IPL: Sepahan 
defeat hold-
ers Esteghlal

Iran, Kyrgyzstan 
stress expansion 
of trade ties

Head of Iran’s Trade Promo-
tion Organization (TPO) Al-
ireza Peyman-Pak met with 
Kyrgyzstan’s Ambassador to 
Tehran Turdakun Sydykov on 
Wednesday to discuss ways 
of expanding economic ties 
between the two countries.
In this meeting, the officials 
stressed the need for exchang-
ing trade delegations and 
holding special exhibitions in 
the two countries as positive 
steps toward boosting the vol-
ume of mutual trade, the TPO 
portal reported.
Speaking at the meeting, 
Sydykov expressed appreci-
ation for the favorable coop-
eration made by Iran’s Trade 
Promotion Organization with 
the Kyrgyz Embassy and 
businessmen of this country 
in Iran and said: “The Kyrgyz 
Embassy in Iran has a com-
prehensive plan for the devel-
opment and promotion of joint 
investment and economic 
cooperation between the two 
countries.”
“This year, which marks the 
30th anniversary of diplomat-
ic relations between the two 
countries, the presidents of 
Iran and Kyrgyzstan have ex-
changed congratulatory mes-
sages. In this regard, special 
cultural programs and events 
are going to be held, all of 
which will be effective in im-
proving the relations between 
the two countries,” Sydykov 
said.
The official mentioned the de-
velopment of tourism cooper-
ation and the establishment of 
direct flights between the two 
countries, especially the city 
of Bishkek to Mashhad or Teh-
ran, as other important steps 
that should be taken for the 
promotion of economic coop-
eration between the two sides.
“I hope that holding inter-
national exhibitions and the 
establishment of the joint eco-
nomic committee between the 
two countries will provide the 
basis for increasing business 
interactions and boosting eco-
nomic relations,” he added.
Welcoming the suggestions 
made by the Kyrgyz ambas-
sador in Iran, Peyman-Pak for 
his part said: “Regarding the 
exchange of business delega-
tions and the holding of Iran’s 
exhibition in Kyrgyzstan, we 
are negotiating with the gen-
eral managers of the Industry 
Ministry to hold international 
exhibitions and to send spe-
cialized business delegations 
to Kyrgyzstan to carry out the 
necessary coordination.”
He expressed TPO’s full sup-
port for dispatching business 
delegations to Kyrgyzstan and 
added: “In order to develop 
the business capabilities of the 
two countries, we are ready to 
accept business delegations 
from Kyrgyzstan to hold joint 
B2B meetings and visit indus-
trial capabilities.”
Specific areas of cooperation 
should be defined so that 
the businessmen of the two 
countries could focus on their 
strong points to get better re-
sults, Peyman-Pak said.

Iran’s Free Zones High Council and 
National Petrochemical Company 
(NPC) have signed a cooperation 
memorandum of understanding 
(MOU) with the aim of balanced 
development of the country’s petro-
chemical industry in all regions.
The MOU was signed by NPC Head 
Morteza Shah-Mirzaei and Sec-
retary of Iran’s Free Zones High 
Council Saeid Mohammad, Shana 
reported on Wednesday.
As reported, this memorandum 
is aimed to provide a roadmap for 
the cooperation between the two 
entities to attract investment for 
the development of downstream 
petrochemical industries in free and 
special economic zones in order to 
produce products with higher add-
ed value and increase exports.
Speaking at the signing ceremony, 
Shah-Mirzaei said Iran’s Free Zones 
High Council is considered a stra-
tegic partner of the petrochemical 
industry, and considering the exist-
ing capacities mutual cooperation 
can be developed between the two 
sides.
He pointed to the MOU as the be-
ginning of a new page in the de-

velopment of the country’s petro-
chemical industry, saying: “Due to 
the vast oil and gas reserves in the 
country, there is a great scope for 
the development of the petrochemi-
cal industry, especially in the south-
ern coasts of the country. Now the 
ground has been paved for the cre-
ation of infrastructures to develop 
the petrochemical industry on the 
coasts of Makran.”
Stating that the petrochemical in-
dustry is developing rapidly and 
completing the value chain as a 
strategy is being strongly pursued 
by the NPC, the official said: “This 
memorandum will determine the 
framework of future activities at free 
zones….and we can benefit from 
these cooperation capacities more 
than in the past.”
He further noted that the demand 
for petrochemical products in the 
world doubles every 20 years, add-
ing: “Fortunately, considering the 
13th government’s determination, 
the production capacity of Iran’s 
petrochemical industry will double 
in the next 10 years, and there will 
be no need to import many petro-
chemical products.”
Elsewhere in the ceremony, Mo-
hammad in his turn pointed out the 
important role of the petrochemi-
cal industry in the development of 
the country and said: “Today, the 
importance of the petrochemical 
industry is not hidden from anyone 
and petrochemical industry is the 
driving force of the country’s econ-
omy.”

Free Zones High 
Council inks co-op MOU with NPC

As announced by Iran’s Ports and Mari-
time Organization (PMO), 55.44 million 
tons of commodities were loaded and 
unloaded in the ports of the country 
during the 5.5 months since the begin-
ning of the current Iranian calendar year 
(March 21).
The mentioned amount of goods, which 
were loaded and unloaded in 22 ports, 
comprised 850,000 twenty-foot equiva-
lent units (TEUs) weighing 9.54 million 
tons, 16.31 million tons of dry bulk, 
1.12 million tons of liquid bulk, 8.11 mil-
lion tons of general cargo (general and 
miscellaneous goods) and 20.36 million 
tons of oil products.
It should be noted that, compared to 
the same period last year, the amount 
of unloading and loading operations in-
creased by 4.6 percent in the container 
sector, 1.1 percent in the dry bulk sec-
tor, and 2.6 percent in the general cargo 
sector.
As previously announced by the PMO, 
the Loading, and unloading of goods in 
the ports of the country increased seven 
percent in the first quarter of the current 
Iranian year (March 21-June 21), as 
compared to the same period of time in 

the past year.
The PMO reported that 51,661,306 
tons of commodities were loaded and 
unloaded in the ports during the three-
month period.
Based on the data previously released 
by Transport and Urban Development 
Ministry, the loading and unloading of 
goods in the ports of Iran rose 17 per-
cent during the previous Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), as 
compared to the preceding year.
The ministry’s data show that the load-
ing and unloading of goods in the coun-
try’s ports reached 152.91 million tons 
in the previous Iranian calendar year, 
while the figure stood at 130.69 million 
tons in the preceding year.
During the said year, loading and un-
loading operations in the container 
sector reached 2.1 million TEUs with a 
weight of 24.57 million tons, which was 
13.5 percent more than the 1.85 million 
TEUs in the Iranian calendar year 1399, 
the report said.
The loading and unloading of goods 
during the previous year also grew by 
12.8 percent in the dry bulk sector, 
while in the liquid bulk sector the figure 

increased by 12.6 percent, in the general 
cargo sector rose by 13.1 percent, and 
in the oil sector grew by 22.5 percent.
While Iran is combating the U.S. unilat-
eral sanctions on its economy, the coun-
try’s ports as the major gates of exports 
and imports play a significant role in this 
battle. This role makes all-out support 
to ports and more development of them 
serious and vital.
Such necessity has led the government 
to define projects for more development 
of the ports and also take some meas-
ures to encourage investment making 
in ports, in addition, to facilitate loading 
and unloading of goods, especially basic 
commodities, there.
It is worth mentioning that Iran’s Ports 
and Maritime Organization has defined 
a high number of projects to develop 
and improve the country’s ports, as the 
country aims to double the capacity of 
its ports in a course of five years.
According to the PMO, the capacity of 
the country’s ports has increased from 
180 million tons in the Iranian calendar 
year 1392 (ended in March 2014) to 250 
million tons in 1399 (ended in March 
2021).

Over 55m tons of goods loaded, unloaded in ports in 5.5 months

Everything you need to know about green beans
By: PARISA JAMADISource:  https://www.healthline.com/health/food-nutrition/green-beans#protein         https://www.medicalnewstoday.com/articles/285753#nutrition

Green beans can be used in a variety of foods. 
Whichever way you use green beans, they will still 
have many properties. Green beans are a good 
source of a variety of vitamins and fiber. Green 
beans are harvested when they are still in pods 
and have not reached maturity. In this article, 
we will learn more about the properties of green 
beans.
This is one of a collection of articles on the health 
benefits of popular foods.
Nutrition
Beans carry with them plenty of health benefits.
Consuming fruits and vegetables of all kinds can 
help reduce the risk of many adverse health con-
ditions.
Many studies have suggested that including more 
plant foods, such as green beans, in the diet de-
creases the risk of obesity, diabetes, heart dis-
ease, and overall mortality.
Consumption of fruit and vegetables also pro-
motes a healthy complexion, increased energy, 
and overall lower weight.
one standard cup of canned snap beans (about 
150 grams) containsTrusted Source:
• 28 calories
• 0.55 grams (g) of fat
• 5.66 g of carbohydrate
• 2.6 g of fiber
• 1.94 g of sugar
• 1.42 g of protein
In terms of nutrients, it contains:
• 17 milligrams (mg) of calcium
• 1.2 mg of iron
• 18 mg magnesium
• 30 mg of phosphorus
• 130 mg potassium
• 24 micrograms (mcg) of vitamin A
• 52.5 mcg of vitamin K
• 32 mcg of folate
However, one cup of drained canned snap beans 
also contains 362 microgramsTrusted Source of 
sodium. Consumers should rinse canned beans 
before use. For the best source of nutrients and 
lowest sodium, choose fresh or frozen greens 
beans for cooking.
Benefits
The nutrients provided can help reduce the risk of 
a number of health conditions.
Cancer
Green beans contain a high amount of chloro-
phyll.
This may block the carcinogenic effects of heter-

ocyclic amines that are generated when grilling 
meats at a high temperature. Individuals who pre-
fer their grilled foods charred should pair them 
with green vegetables to decrease the risk.
Fertility and pregnancy
Beans are a good source of iron, and Harvard 
Medical School suggest that this may enhance 
fertility in women.
For women of child-bearing age, consuming more 
iron from plant sources such as spinach, beans, 
pumpkin, and green beans appears to promote 
fertility, according to Harvard Medical School. 
Other studies have shown a correlation between a 
woman’s level of fertility and the level of accord-
ing to, including iron, that she consumes.
Pairing iron-rich foods with vitamin C-rich foods 
like tomatoes, bell peppers, or berries can im-
prove iron absorption.
Adequate folic acid intake is also needed during 
pregnancy, to protect the fetus against neural 
tube defects. One cup of green beans provides 
approximately 10 percent of daily folic acid needs 
and 6 percent of iron.
Depression
Meeting daily folate needs may also help with de-
pression.
Adequate folate consumption can prevent an ex-
cess of homocysteine in the body.

Too much homocysteine can stop blood and oth-
er nutrients from reaching the brain, and it can 
interfere with the production of the feel-good hor-
mones serotonin, dopamine, and norepinephrine, 
which regulate mood, sleep, and appetite.
Bone health
A low intake of vitamin K is associatedTrusted 
Source with a higher risk of bone fracture.
Adequate vitamin K consumption improves bone 
health by modifying bone matrix proteins, im-
proving calcium absorption, and reducing urinary 
excretion of calcium.
One cup of green beans provides 14.4 micro-
grams of vitamin K, or almost 20 percent of the 
daily requirement, 4 percent of a person’s daily 
need for calcium.
It is important to remember that it is not the in-
dividual vitamins, minerals, or antioxidants alone 
that make vegetables like green beans such an 
important part of our diet.
It has been proven that isolating these healthful 
nutrients in supplement form will not provide the 
same outcomes. It is best to consume them as 
part of a healthy, varied diet.
Green beans help you maintain a healthy weight
One cup of raw green beans has just 31 calor-
iesTrusted Source, virtually no fat, and only 3.6 
grams (g) of sugar. That’s fantastic news if you’re 

watching your waistline.
Green beans are heart healthy
Green beans contain no cholesterol. Although 
your body needs some cholesterol for healthy cell 
growth, too much is bad for you. High cholesterol 
may lead to a build-up of fat deposits in your ar-
teries. This can decrease blood flow to your heart 
and brain and cause a heart attack or stroke.
One cup of raw green beans has 2.7 g of fiber. 
Cooked (boiled) green beansTrusted Source have 
4.0 g of fiber, some of it soluble fiber. Soluble 
fiber may help lower LDL or so-called bad cho-
lesterol and total cholesterol levels. It may also 
support heart health by lowering blood pressure 
and reducing inflammation.
The American Heart Association recommends 
eating no more than 1,500 milligrams (mg)
Trusted Source of sodium daily for optimal heart 
health. Green beans are naturally low in sodium. 
One cup has only 6.6 milligrams (mg). 
Too much sodium in your diet may increase your 
blood pressure. High blood pressure is associ-
ated with an increased risk of heart disease and 
stroke. But beware of canned green beans. One 
undrained cup contains 461 mg of sodiumTrusted 
Source. Rinse canned green beans before eating, 
or choose no-salt added varieties. 
Green beans are a low FODMAP food
FODMAPs are undigested carbohydrates that are 
metabolized by bacteria in your gut leading to gas, 
belly pain, diarrhea, and constipation, according 
to the Cleveland Clinic. Eating foods high in FOD-
MAPs may worsen digestive conditions such as 
irritable bowel syndrome (IBS) and acid reflux. 
Eating low FODMAP foods may bring consider-
able relief to your tummy troubles. Green beans 
are a low FODMAP food and can be enjoyed by 
many people who have chronic digestive issues.
Green beans contain protein
Your body needs protein to maintain: 
• healthy bones
• hair
• organs
• muscles
Protein is also essential to a healthy immune 
system. Plant proteins are not complete proteins; 
that is, they lack at least one of the amino acids 
your body needs. But plant proteins are still ben-
eficial. They can be combined with other proteins 
throughout the day to make complete proteins. 
One cup of raw green beans has almost 2 g of 
protein.
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رئیـس انجمـن انبوه سـازان اسـتان 
اصفهـان بـا اعتقاد بـر اینکه کشـور 
نیازمنـد مسـکن ارزان تـر بـرای 
رده هـای پاییـن و یـا درآمدهـای 
خریـد  گفـت:  اسـت،  مختلـف 
خانه هـای زیـر یـک میلیـارد تومان 
تقریباً در شهرهای متوسـط و بزرگ 

غیرممکـن اسـت.
مهـدی جعفرپیشـه در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، دربـاره وضعیت ساخت وسـاز 
بـرای  دولـت  طـرح  و  مسـکن 
سـاخت سـاالنه یـک میلیـون واحد 
مسـکونی، اظهـار کرد: طی بیسـت 
سال گذشـته دو طرح مسـکن مهر و 
اکنون نهضت ملی مسـکن در حوزه 
مسـکن اجرایـی شـده و در دسـت 

اجـرا اسـت.
وی تاکید کـرد: در طرح نهضت ملی 
مسـکن چهـار میلیـون مسـکن در 
طول چهار سال سـاخته می شود، اما 
باید دیـد این تعداد مسـکن مشـکل 
کمبود مسکن کشـور را حل می کند 

یـا خیر؟
به عقیـده رئیس انجمن انبوه سـازان 
اسـتان اصفهان، طـرح نهضت ملی 
مسـکن نمی تواند مشـکل مسـکن 
کشـور را مرتفع کنـد و این طـرح به 
تبـع بخشـی از مشـکالت مسـکن 
را بـرای رده هـای خـاص درآمـدی 

کشـور حـل خواهـد کرد.
وی تأکیـد کـرد: به غیراز ایـن طرح، 
کشـور نیازمند مسـکن ارزان تر برای 

رده هـای پاییـن و یـا درآمدهـای 
مختلف اسـت.

جعفرپیشـه اضافـه کـرد: مـا در 
روستاها و شـهرهای کوچک نیازمند 
مسـکن با قیمت پایین تـر از نهضت 
ملی مسکن هسـتیم. در این مناطق 
بایـد در بازسـازی مسـکن های غیر 

مقـاوم و ... اقـدام کنیم.
وی دربـاره اینکه آیا قشـرهای پیش 
بینـی شـده تـوان خریـد مسـکن 
نهضت ملی مسـکن را دارنـد، گفت: 
این چالشـی اسـت کـه امـروز وجود 
دارد و بـا توجه به اتفاقاتی که از سـال 
۹۷ به بعد در خصوص ارز ایجاد شـد، 
بـرای درصـدی از نیازمنـدان امکان 
خانـه دار شـدن وجود نـدارد، بـه این 
دلیل دولت بـا تأمین زمیـن مجانی، 
تسـهیالت حجم زیـاد و درصد بهره 

پایین وارد این کار شـده اسـت.
رئیـس انجمـن انبوه سـازان اسـتان 
اصفهـان تاکیـد کـرد: معتقدیـم که 
طرح نهضت ملی مسـکن با مسکن 
مهر بسـیار تفـاوت دارد و بـا توجه به 
اینکه مصالح سـاختمانی بسیار گران 
اسـت، یک سـری از خریداران شـاید 
نتواننـد پـول را در زمـان پیش بینـی 

شـده، پرداخـت کنند.
وی دربـاره اینکـه بـا توجه بـه تورم 
موجـود در جامعـه و افزایـش قیمت 
مسـکن یک زوج جـوان در چه مدت 
زمانی قادر به خانه دار شـدن هستند، 
گفـت: درگذشـته یـک زوج جـوان 

بـا حداقـل کمـک خانـواده و منابـع 
بانکی می توانسـتند صاحب مسـکن 
شـوند، اما اکنون این اتفـاق نمی افتد 
و گرانی مسـکن آنقدر زیاد اسـت که 
خانه دار شـدن یـک زوج امکان پذیر 
نیسـت، بنابراین نیـاز بـه طرح هایی 
بـرای جنبش بازار مسـکن هسـتیم.

جعفرپیشـه با بیـان اینکه بـرای حل 
مشـکل خانه دار جوانان باید به سابقه 
دیگر کشـورها نگاه کنیم، افـزود: در 
ایـن شـرایط حتـی اگـر دولـت وارد 
شود و بخشی از مسـکن مردم تحت 
عنـوان اسـتیجار خانـه بـه زوج های 
جـوان بدهـد، بنابرایـن بهتریـن کار 
ایـن اسـت کـه دولت هـا در آینـده 

مجبور می شـوند به سـمت استیجار 
و اجـاره دادن مسـکن بروند.

زمانی کـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کـه عوامـل مسـکن را کنـار هـم 
می گذاریـم بخشـی از آن در اختیـار 
دولـت اسـت و بخشـی در اختیـار 
دولـت نیسـت، تاکیـد کـرد: تأمیـن 
زمیـن مجانـی در اختیـار دولـت 
اسـت، امـا دولـت امـکان ارزان 
کـردن مصالـح و دسـتمزد را نـدارد، 
بنابرایـن در این شـرایط شـاید خرید 
خانه هـای زیـر یـک میلیـارد تومان 
تقریباً در شهرهای متوسـط و بزرگ 

غیرممکـن اسـت.
رئیـس انجمن انبوه سـازان اسـتان 

اصفهـان در پاسـخ بـه این سـؤال 
کـه بـه دلیـل افزایـش قیمت هـا 
ساخت وسـاز  سـمت  بـه  بایـد 
خانه هایـی با متـراژ پاییـن و حدود 
۵۰ متـر برویـم، گفـت: در ایـن 
مسـیر ما درگیر مشـکالت ضوابط 
شـهری هسـتیم. وقتـی می گوییم 
هـر واحـد یـک پارکینـگ، شـش 
متـر البـی عمومـی و ... داشـته 
باشـند در این شرایط سـاخت خانه 
۵۰ متـری امکان پذیـر نیسـت، 
بنابرایـن یکـی از راه هـا این اسـت 
کـه بـه سـمت سـاخت واحدهایی 
برویـم کـه ایـن ضوابـط در آنهـا 

کمتـر رعایـت شـود.
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 مریم یادگاری  همایـش تبیین قانون پایانه های فروشـگاهی و سـامانه مؤدیان 
با حضور رئیـس مرکز تنظیـم مقـررات پایانه هـای فروشـگاهی و سـامانه مودیان، 
مدیـرکل امور مالیاتـی اسـتان، رئیـس کل اداره تنظیم مقـررات، جمعـی از اعضای 

هیات نماینـدگان و فعاالن اقتصـادی عضو اتـاق بازرگانـی اصفهان برگزار شـد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان اصغر اخوان مقدم عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان هدف از برگزاری این همایش را کمک به ارتقاء دانش و سطح 

آگاهی فعاالن اقتصادی در حوزه مالیاتی عنوان کرد.
وی شفافیت عملکرد فعاالن اقتصادی را با وجود قطع بودن بخشی از زنجیره تولید تا 
فروش امکانپذیر ندانست و افزود: برای شفاف شدن فعالیت تولیدکنندگان و صنایع الزم 

است مشکالت موجود در بخش توزیع نیز رفع شود.
نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در نظر 
گرفتن طرح های تشویقی و پاداش را در شفاف سازی عملکرد زنجیره تولید تا فروش 
بسیار موثرتر از اعمال فشار دانست و از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای همراهی و 

تعامل با سازمان امور مالیاتی در این مسیر خبر داد.
 اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند همراهی فعاالن اقتصادی 

است
در ادامه عباس مزیکی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان قانونی پایه در صورتیکه به درستی اجرا شود، 

می تواند زمینه ساز اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مرتبط کشور باشد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون بدون همراهی بسیاری از دستگاه های اجرایی به 
ویژه تعامل فعاالن اقتصادی امکانپذیر نیست افزود: ارتباط اجرای صحیح قانون ارزش 

افزوده با قانون پایانه های فروشگاهی نشان دهنده ضرورت اجرای آن است.

مزیکی تصریح کرد: بسیاری از تکالیف مؤدیان نیز در صورت اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان حذف خواهد شد.

شفاف سازی، مبارزه با قاچاق، گران فروشی و احتکار پیامدهای اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان

همچنین محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان نیز در این همایش با تاکید بر اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان بیشترین تأثیر را بر کسب و کارها خواهد داشت، ایجاد شفافیت اقتصادی، تعیین 
مالیات منصفانه، جلوگیری از فرارمالیاتی، ایجاد بستر اطالعاتی برای برنامه ریزی، 
جلوگیری از ایجاد مؤدیان صوری، نهادینه شدن عدالت مالیاتی، افزایش رضایت آحاد 
جامعه و ایجاد بستر مبارزه با قاچاق، گران فروشی و احتکار را از پیامدهای اجرای قانون 

مذکور بیان کرد.
وی گفت: هر کشوری با هرگونه اقتصاد، یا دارای نظام مالیات ستانی سنتی یا سیستم 
هوشمند است که در سیستم سنتی به دلیل عدم ورود اطالعات کامل به سازمان مالیاتی، 
چانه زنی باالرفته و نمی توان به تعیین مالیات درست امیدوار بود و فرار مالیاتی و در نتیجه 

نارضایتی خروجی این نوع سیستم است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با بیان اینکه در نظام 
مالیات هوشمند به دلیل ورود اطالعات درست به سازمان، رسیدگی ممیز موضوعیت 
نخواهد داشت، افزود: در اینصورت مؤدی به دنبال کیفیت خدمات از سازمان است و 

دستیابی به عدالت نسبی و اصالح قوانین آغاز خواهد شد.
برزگری افزود: در این قانون صورت حساب های فروش فعاالن اقتصادی در بستر 
سامانه های سازمان مالیاتی تولید شده و خروجی مباحث اطالعاتی به صورت سیستمی 

مالیات خواهد شد.
وی بر ضرورت ورود اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون همچنین اتحادیه های مختلف 
بر مباحث مالیات های مستقیم در بدو تصویب تاکید کرد. همچنین صدور صورت 
حساب های الکترونیکی توسط اشخاص مشمول بر اساس معیارها و استانداردهای 
اعالمی سازمان امور مالیاتی، ارسال صورتحساب ها بر اساس دستورالعمل ها و شیوه 
نامه های مربوط به سازمان، درج صورتحساب در کارپوشه اشخاص، محاسبه مالیات بر 

ارزش افزوده به صورت سیستمی را فرایند قانون مذکور معرفی کرد.
برزگری در ادامه ضمن ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص این قانون تاکید کرد قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از حیث خریدار، فروشنده و ثبت اطالعات یک 

طرفه بوده و به دلیل فرایند محوری با قاچاق مبارزه می کند.
وی گفت: قانون مذکور نیاز به دوره بلوغ داشته و اجرای آن زمانبر بوده و نیازمند تعامل 

بخش خصوصی است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: در صورت 
اطالع از اشکاالت قانون مذکور موارد را در کوتاهترین زمان ممکن برطرف خواهیم کرد.
در ادامه این همایش در قالب پنل پرسش و پاسخ به سؤاالت حضار پاسخ داده خواهد شد.

همایش تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برگزار شد:

شفافیت اقتصادی عامل تبیین دستاوردهای کشور

رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان گالیه کرد:

خرید خانه کمتر از یک میلیارد در شهرهای بزرگ غیرممکن

• 85 درصد از تجهیزات مورد نیاز را بومی سازی کرده ایم
ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت ذوب آهن با تشریح فرایند تولید در ذوب آهن 
اصفهان، گفت: این شرکت با برنامه های هدفمند و دانش محور بر بخش 
عمده ای از مشکالت چیره شده که طراحی و تولید بیش از ۱۲ محصول جدید 
در چند ماه اخیر برای تنوع بخشی به سبد محصوالت، رکوردهای گوناگون 
تولیدی و اجرا و تکمیل پروژه های نوسازی و توسعه ای ذوب آهن اصفهان را 

باید در راستای برنامه های هدفمند و شاخص محور این شرکت ارزیابی کرد.
وی با بیان این که ذوب آهن اصفهان با برخورداری از اتوماسیون مدرن و به 
روز، تمام فعالیت های تولیدی را بر خط و آنالین پایش و کنترل می کند، افزود: 
این شرکت با دارا بودن کارگاه های پیشرفته پشتیبانی و ساخت، ۸۵ درصد از 
تجهیزات و قطعات مورد نیاز را بومی سازی کرده و ۱۵ درصد بقیه را نیز با حمایت 

از شرکت های توانمند داخلی و دانش بنیان کشور، تأمین می کند.
رخصتی با بیان این که در دوران کرونا اکسیژن مورد نیاز بیماران کرونایی 
در منطقه را تأمین کردیم، گفت: با برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف، 
میزان مصرف آب را از ۲۶ متر مکعب به ازای یک تن تولید به ۳.۴ متر مکعب 

کاهش دادیم.
 مدیرعامل شرکت ذوب آهن در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه و تالش 
خستگی ناپذیر را باعث خنثی سازی تحریم های ظالمانه دانست و گفت: نگرش 
و رویکرد مجموعه ذوب آهن اصفهان به محدودیت ها، خلق فرصت های 

ارزشمند از دل تهدیدها است.
وی با بیان این که حاشیه ها به عنوان موانعی بزرگ برای تولید و توسعه و آبادانی 
کشور، توان و رمق صنعتگران را می گیرند، تصریح کرد: در چنین شرایط سختی 
که صنایع برای تولید با موانع بسیاری دست و پنجه نرم می کنند انتظار داریم 
دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای حاکمیتی اجازه 

ندهند برای صنایع حاشیه سازی شود.
رخصتی دخالت های غیر تخصصی در صنعت را باعث آسیب های جدی به تولید 
دانست و گفت: اکنون که ذوب آهن اصفهان، یک شرکت بورسی محسوب 
می شود، باید نگاه دیگران به آن هم، نگاه به بخش خصوصی باشد و اجازه 
بدهند با اتکا به نیروهای توانمند خود و ظرفیت های بخش خصوصی، تولید و 

توسعه شرکت را پیش ببریم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان این که با فزایندگی تکنولوژی در عرصه 
رقابت، هیچ مجالی برای تعلل در پیشرفت و توسعه نداریم، تصریح کرد: باید با 
برنامه های دانش محور، شاخص دار و قابل پایش و صد البته با شتاب مناسب 
در مسیر تولید و توسعه حرکت کنیم و همچنانکه در دهه های اخیر رشد صنعت 
فوالد نسبت به سایر صنایع مناسب بوده است، باید با دقت وموقعیت شناسی 
ویژه در عرصه رقابت جهانی برنده این میدان باشیم و ذوب آهن اصفهان در این 

مسیر با تمام قدرت پیش می رود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت با دارا 
بودن کارگاه های پیشرفته پشتیبانی و ساخت، ۸۵ 
درصد از تجهیزات و قطعات مورد نیاز را بومی سازی 
کرده و ۱۵ درصد بقیه را نیز با حمایت از شرکت های 

توانمند داخلی و دانش بنیان کشور، تأمین می کند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

۸۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز را 
بومی سازی کرده ایم

گفت و گو
معـاون مسـکن و سـاختمان اداره کل راه 
و شهرسـازی اسـتان اصفهان گفـت: باید 
جلوی تولید سـاختمان هایی نظیر متروپل 
در اصفهـان گرفتـه شـود و ممنوعیـت 
اسـتفاده و بهره برداری از آنها قبـل از اخذ 

پایـان کار ضروری اسـت.
امیر زاغیان افـزود: دسـتگاه های خدمات 
رسـان آب، بـرق و گاز بایـد تـا قبـل از 
دریافـت پایـان کار اجـازه وصـل دائمـی 

انشـعابات را ندهنـد.
وی با بیـان اینکه بر اسـاس اسـتانداردها 
همـه سـاختمان ها بایـد بطـور کامـل 
مجـوز  آن  از  پـس  و  شـود  سـاخته 
بهره بـرداری بـه آن داده شـود ادامـه 
داد: بعضـی سـاختمان ها پـس از احـداث 
واحدهـای تجـاری از آنهـا بهره بـرداری 
می کننـد و از محل درآمدهـای واحدهای 
تجـاری، سـاختمان را تکمیـل می کننـد.

بیشـترین  از  یکـی  وی،  گفتـه  بـه 
آسـیب هایی کـه متروپـل دیـد ایـن بـود 
که مالکان این سـاختمان پیش از تکمیل 
سـایر طبقـات، واحدهـای تجـاری ایـن 
مجموعه را بفروش رسـانده و یا اجاره داده 
بودند و از محل درآمـد آنها در حال تکمیل 
سـاختمان بودند و بـه همین دلیل بیشـتر 
فوتی هـای ایـن حادثـه افـرادی بودند که 

در طبقـه همکـف حضـور داشـتند.
معاون مسـکن و سـاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی اسـتان اصفهان اظهار داشت: 
مهم ترین کار این اسـت که دسـتگاه های 
خدمـات رسـان از وصـل دائم انشـعابات 
قبـل از صـدور پایـان کار توسـط مراجـع 

صـدور پروانـه خـودداری کنند.
وی بـا بیـان اینکـه این مسـأله به شـدت 
در سـطح شـهر و اسـتان در حـال وقـوع 
اسـت، تصریح کـرد: ضمانـت ایمنی یک 
سـاختمان بـرای بهـره بـرداری، صـدور 
پایـان کار اسـت و تـا زمانی که پایـان کار 
را نداریم نباید از سـاختمان استفاده کنیم.

زاغیـان گفت: در سـال های اخیـر بیش از 
۳۰۰ سـاختمان ناایمـن در شـهر اصفهان 
شناسـایی و وضعیت کلیـه ایـن اماکن به 
شـهرداری اعـالم و اخطارهـای الزم بـه 

مالـکان آنها داده شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه حادثـه سـاختمان 
متروپـل بـا پالسـکو متفـاوت اسـت، 
بـه  رسـیدن  کـرد:  خاطرنشـان 
سـاختمان های نظیـر پالسـکو اجتنـاب 
ناپذیـر اسـت و بـا افزایـش سـن ایـن 
سـاختمان ها و گذشـت زمان ساختمان ها 
به ایـن وضعیـت می رسـند که بایـد بهره 
برداران بر اسـاس مبحـث ۲۲ بـا دریافت 
هزینـه تأمیـن و نگهـداری از سـاکنان 
همیشـه آنهـا را بـه روز و نگهـداری کنند 
و اجـازه فرسـوده شـدن بـه سـاختمان ها 

ندهنـد.
معـاون مسـکن و سـاختمان اداره کل راه 
و شهرسـازی اسـتان اصفهـان بـا بیـان 
اینکه سـاختمان هـم همانند خـودرو نیاز 
بـه رسـیدگی دارد افـزود: مرجـع صـدور 
پروانـه بایـد مطابـق مبحـث ۲۲ هیـات 
بازرسـی را فعال کنـد و برای سرکشـی از 
ایـن سـاختمان ها اقـدام کنند تـا مدیران 
سـاختمان ها کار خـود را بدرسـتی انجـام 

دهنـد.

 ضرورت ممنوعیت
بهره برداری از ساختمان ها 

قبل از پایان کار

معاون اداره راه و شهرسازی اصفهان 
هشدار داد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیـر منطقـه ۹ شـهرداری اصفهـان از پیشـرفت ۳۵ درصـدی پـروژه 
تجـاری، فرهنگـی و گردشـگری منارجنبـان خبـر داد.

سـید سـلمان قاضی عسـگر گفـت: احـداث مجتمـع تجـاری، فرهنگی و 
گردشـگری منارجنبان یکـی از پروژه های منطقه در راسـتای سـاماندهی 
محوطـه منارجنبان محسـوب می شـود کـه تاکنـون ۳۵ درصد پیشـرفت 

فیزیکی داشـته اسـت.
وی اظهـار کـرد: مجـوز سـاخت ایـن مجتمـع تجـاری، فرهنگـی طبـق 
مقررات و آئیـن نامه های میـراث فرهنگی در ۲۶ اسـفندماه سـال ۹۹ اخذ 

و عملیـات خاکبـرداری آن از ۲۵ فروردین مـاه ۱۴۰۰ آغـاز شـد.
این مقام مسـئول افـزود: این مجموعـه با وسـعت ۳ هـزار و ۶۷۶ مترمربع 
و زیـر بنـای ۱۴ هـزار و ۱۲۸ متـر مربـع شـامل بخش هایـی همچـون 
مجموعـه تجـاری، رسـتوران، پارکینـگ، مدیریـت، نمایشـگاه، پخـش 
اسـالید و محوطه سـازی خواهد بـود. قاضی عسـگر بـا بیان اینکه سـازه 
نگهبان و سـقف نخسـت پروژه اجرا شـده اسـت، گفت: ایـن مجموعه در 
پنـج طبقه طراحی شـده کـه طبقـه منهـای یـک و دو آن بـه پارکینگی با 
ظرفیـت حـدود ۲۵۰ خـودرو اختصاص یافتـه و طبقـه همکف، یـک و دو 

مجتمع مشـتمل بر ۵۰ واحـد تجاری اسـت. به گفتـه او، بر اسـاس برنامه 
مقـرر ایـن پـروژه بـزرگ در سـال ۱۴۰۳ به بهـره بـرداری خواهد رسـید. 
مدیـر منطقـه ۹ شـهرداری اصفهـان با اشـاره بـه اینکـه احـداث مجتمع 
تجاری، فرهنگی و گردشـگری منارجنبـان، پروژه محرک توسـعه منطقه 
۹ محسـوب می شـود و در جذب گردشـگر تأثیر بسـزایی دارد، خاطرنشان 
کرد: هدف از اجـرای این طـرح که با مشـارکت بخش خصوصـی در حال 
انجام اسـت، بسترسـازی، مشـارکت و توسـعه در تهیه و اجرای طرح های 

گردشـگری است.

 مدیر منطقه ۹ شهرداری
اصفهان خبر داد؛

پیشرفت ۳۵ درصدی 
پروژه تجاری، فرهنگی 
و گردشگری منارجنبان

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان اصفهان گفت: ۸۰۸ خانوار این استان 
با پوشش جمعیتی ۲ هزار و ۲۸۰ نفر با احداث 
یک سایت و ارتقای چهار سایت روستایی با 
فناوری نسل سوم به شبکه ملی اطالعات 
و اینترنت متصل شدند. جعفر مطلب زاده با 
اشاره به برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای بهره مندی روستاهای استان 
از پوشش همراه و اینترنت، اظهار داشت: روند 
 USO اتصال روستاهای استان از محل بودجه
)توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی( 
ادامه دارد و با برنامه ریزی های الزم برای 
تحقق این امر در استان اصفهان در حال 

تالش هستیم.
وی ادامه داد: با احداث و ارتقای این سایت ها، 
خلیلی،  آباد،  حسین  ماربر،  روستاهای 
شیرازان، کچوسنگ، لشکرکوه، تجره، 
پنداس، پروانه، قلعه عبداهلل، مارچی، جمبزه 
و سریان استان اصفهان به اینترنت و شبکه 

ملی اطالعات متصل شدند.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
اصفهان اظهار داشت: زمینه رشد و توسعه 
بیش از پیش این روستاها با اتصال به شبکه 

ملی اطالعات و اینترنت محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ اینترنت 
سیار و ثابت در روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
این استان ۸۳ درصد است خاطرنشان کرد: 
این شاخص برای اپراتور همراه اول ۶۳.۵ 
درصد و برای اپراتور ایرانسل ۳۳ درصد و و 

رایتل ۳.۵ درصد است.
مطلب زاده ادامه داد: تعداد مشترکان همراه 
اول در استان پنج میلیون و ۵۶۷ هزار و 
۷۹۲ خط و تعداد مشترکان ایرانسل ۲ 
میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۹۷ مشترک است 
و هم اینک تمام شهرهای استان اصفهان از 
پوشش نسل های سوم و چهارم تلفن همراه 

برخوردارند.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر ضریب نفوذ 
اینترنت پهن باند ثابت در استان ۱۸.۳۹ 
درصد است و ضریب نفوذ اینترنت پهن 
باند سیار در استان ۱۱۶.۴۷ درصد و ضریب 
نفوذ اینترنت پهن باند در استان ۱۳۴.۸۶ 
درصد است. استان افزون بر پنج میلیون 
نفری اصفهان دارای ۱۰۸ شهر و یکهزار 
و ۹۳۴ روستا و آبادی با جمعیت نزدیک به 
۶۰۰ هزار نفر است. گفتنی است نزدیک 
به ۹۰۰ روستای استان اصفهان بیش از ۲۰ 

خانوار دارد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان با 
تأکید بر اینکه به دنبال پیشگیری از تخلفات 
هستیم، گفت: می خواهیم در جریان امور باشیم 
تا از انجام تخلفات جلوگیری کنیم؛ در حوزه 
شرکت ها نیز رسیدگی داشته ایم و بخشی 
از عملکرد خود را مدیون گزارشات مردمی 

هستیم.
سیدمجتبی ارشاد مدیرکل دیوان محاسبات 
استان اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه این هفته اصفهان، با بیان اینکه 
نظارت مالی در حاکمیت جمهوری اسالمی 
از ارکان اصلی است و اهمیت به سزایی دارد، 
اظهار داشت: براساس قانون اساسی، نظارت 
دیوان محاسبات تصریح شده است و در این 

راستا دیوان قوانین و وظایف خاصی دارد.
وی با تأکید بر اینکه پاسداری از بیت المال از 
وظایف دیوان محاسبات است، ادامه داد: فراز و 
نشیب هایی در کشور داشته ایم و اکنون سالمت 
مالی کشور اهمیت باالیی دارد، از همین رو 
محدودیتی برای نظارت بر بیت المال توسط 

دیوان محاسبات وجود نخواهد داشت.
ارشاد با یادآوری اینکه اگر نظارت بر دخل و 
خرج نباشد، بی نظمی به وجود می آید و در 
همین راستا از نظر رهبر معظم انقالب دیوان 

محاسبات از مهم ترین ابزارهای نظارتی در 
کشور است، تصریح کرد: دشمنان ایران به 
دنبال از بین بردن اعتماد ملت از طریق رسانه ها 
هستند اما باید بدانیم سازمان های نظارتی بسیار 

قوی در جامعه وجود دارد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان با بیان 
اینکه نظارت بر تفریغ بودجه یکی از حوزه های 
نظارت دیوان محاسبات است، خاطرنشان کرد: 
این گزارش هرسال دی ماه ارائه می شد اما 
امسال تیرماه این گزارش را به مجلس دادیم تا 
ایرادات در عملکرد دستگاه ها زودتر مشخص 

شده و شاهد تکرار این ایرادات نباشم.
ارشاد با بیان اینکه دیوان محاسبات وظیفه 
قضایی نیز دارد و در این راستا به تخلفات 
رسیدگی قضایی می شود، تصریح کرد: 
سامانه هایی برای گزارشات مردمی طراحی 
شده است تا مردم ایرادات دستگاه ها را بیان 
کنند و پس از بررسی، گزارش به فرد گزارش 
دهنده نیز داده می شود در این راستا نیاز است 
که مردم مطالبه گر باشند و این خواست رهبر 
معظم انقالب از مردم است، مردم باید به 
این باور برسند که حاکمیت نظارت خود را به 
بهترین شکل انجام می دهد و از موضوعی 

کوتاه نمی آید.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان:

۸۰۸ خانوار روستایی اصفهان به 
شبکه ملی اطالعات متصل شدند

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان:

بخشی از عملکرد دیوان محاسبات 
مدیون گزارش های مردمی است
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سرعتگیرقیمت
خودروهادرفضای
مجازی!

»سامانه تخصیص یکپارچه خودرو« 
سدی در برابر رانت و انحصار؛
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آغاز تغییرات توییتر قبل از آمدِن 
ایالن ماسک؛

مدیر ایرانی االصل 
اخراج شد
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 ندا توکلی  به مناسبت گرامیداشت هفته تعلیم وتربیت و 
روز معلم، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در یک دیدار 
صمیمانه با اساتید جوان تازه استخدام و همچنین اساتید 

خانم دانشگاه صنعتی اصفهان گفتگو کرد.

گزارش

در دیدار رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اساتید 
جوان دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شد:

اساتیدجوانسرمایههای
ملموسومعتبرکشور

؟

حالسالمتروانی-اجتماعیجامعهخوبنیست
هشدارها و آمارهای بیماری های روانی بالفعل و بالقوه در پایتخت که محل مناقشه بین مسئوالن شد!

با رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشور پیرامون حل مسئله پرونده هسته ای گفت و گو شد:

چارهمشکلبرخوردازموضعقدرت!



آسمان این شب های مرداد ماه میزبان چند پدیده 
آخرین  بطوریکه  است  همزمان  نجومی  زیبای 
اَبرماه سال میالدی از شامگاه ۲۰ مرداد با سیاره 
زحل همنشین خواهد بود و در میانه بارش شهابی 

برساوشی، جلوه گری می کند.
کارشناس ارشد فیزیک نجوم درباره این پدیده ها، 
اظهار داشت: از شامگاه امروز پنجشنبه آخرین اَبر ماه 
سال ۲۰۲۲ میالدی را خواهیم داشت که فردا شب ۲۱ 
مرداد نیز رخ می دهد و ماه نسبت به شب های دیگر در 

این پدیده، بزرگ تر و درخشانتر رویت می شود.
 ،)supermoon( در پدیده ابر ماه یا ماه افروختگی
ماه در حالت قرص کامل قرار دارد و به نزدیکترین 
فاصله به کره زمین رسیده است به همین دلیل از روی 
زمین نسبت به شب های دیگر، بزرگ تر از معمول و 
درخشان تر مشاهده می شود. امسال در ۲۴ خرداد و ۲۱ 

تیر نیز پدیده ابر ماه رخ داد.
پریسا سادات عقیلی با بیان اینکه در کنار ابر ماه 
می توانیم سیاره زحل )کیوان( را نیز رصد کنیم، افزود: 
زحل یکی از سیاره های منظومه شمسی است که بدلیل 
حلقه های زیبای اطرافش شهرت دارد و این حلقه ها 
را می توان با چشمان مسلح و استفاده از تلسکوپ 

رویت کرد.
مدرس خانه نجوم ادیب اصفهان ادامه داد: همچنین 
پدیده بارش شهابی برساوشی که یکی از بارش های 
شهابی ممتاز بشمار می آید جمعه و شنبه ۲۱ و ۲۲ مرداد 
به اوج خود می رسد که امسال بدلیل پدیده ابر ماه، 
تعداد بارش های شهابی قابل رویت به کمتر از نصف 

کاهش پیدا می کند.
وی خاطرنشان کرد: بهترین زمان رویت و رصد بارش 
شهابی برساوشی شامگاه شنبه ۲۲ مرداد یک ساعت 

بعد از غروب آفتاب است.
بارش شهابی در هنگام عبور سیاره زمین از میان 
توده ای از سنگ ها در فضا رخ می دهد که در این مواقع 

تعداد زیادی شهاب در جو زمین می سوزد و در آسمان 
قابل مشاهده است؛ در هر سال چند پدیده بارش 

شهابی مانند برساوشی و جوزایی اتفاق می افتد.
عقیلی با بیان اینکه ابر ماه امشب حدود ساعت ۱۹ و 
۵۰ دقیقه در آسمان اصفهان طلوع می کند، گفت: 
حدود ۱۰ دقیقه پس از آن نیز سیاره زحل از سمت 

شرق طلوع می کند و در فاصله پنج درجه ای باالی ماه 
قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه عالقه مندان به رصد پدیده های 
نجومی باید توجه کنند که سیاره ها در آسمان چشمک 
نمی زنند، خاطرنشان کرد: برای مشاهده حلقه های 
زحل باید از تلسکوپ استفاده کرد البته نیازی به 

تلسکوپ های پیچیده نیست.
این کارشناس، بهترین زمان رصد ابر ماه را نیز ساعت 
۲۲ شب دانست که ماه به بیشترین فاصله از خط افق 
رسیده است و اضافه کرد: برای رصد پدیده بارش 
شهابی برساوشی نیز باید در مکان هایی مستقر شد 
که آلودگی نوری و غبار نداشته و از شهرهای بزرگ و 

شهرک های صنعتی به دور باشد.
وی با بیان اینکه آسمان کویر برای رصد بارش شهابی 
بسیار مناسب است، افزود: برای مشاهده بارش 
شهابی باید به سمت شمال و شمال شرقی آسمان 

نگاه کنیم.
عقیلی همپنین به ویژه برنامه رصد آسمان شب در 
اصفهان اشاره کرد و گفت: این برنامه توسط مرکز 
نجوم ادیب اصفهان امشب ساعت ۲۰ تا ۲۳ در پارک 
کوهستانی صفه اجرا می شود و عالقه مندان می توانند 
پدیده های ابر ماه و همنشینی آن با سیاره زحل را 

تماشا کنند.
وی، هدف از برگزاری این برنامه را رصد ماه و اجرام 
آسمانی و ترویج علم نجوم دانست و افزود: این برنامه 

در شهریور نیز برگزار می شود.
اََبر ماه موسوم به ماه ماهی خاویاری چهارمین و آخرین 
ابر ماه سال ۲۰۲۲ میالدی شامگاه پنجشنبه این هفته 

۲۰ مرداد رؤیت خواهد بود.
به گزارش ایرنا، عبارت ماهی خاویاری از قبایل بومی 
آمریکایی که دریافته بودند صید ماهی های خاویاری 
در این زمان از سال راحت تر انجام می شود، اقتباس 

شده است.

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: این روزها با مدیریت بانک 
مرکزی و کنترل نرخ ارز و همچنین نتایج مثبت مذاکرات به نظر می رسد 

روند کاهشی طال همچنان ادامه یابد.
هوشنگ شیشه بران در گفت وگو با ایسنا با اشاره به بازار جهانی طال، اظهار 
کرد: قیمت اونس جهانی در معامالت هفته اخیر با نوسان ۷ دالری همراه 
بود و به ۱۷۹۴ دالر رسید. وی با بیان اینکه این روزها به دلیل ایام سوگواری 
ماه محرم تقاضا در بازار طال و سکه کاهشی است، گفت: از طرفی به دلیل 
نتایج مثبت مذاکرات وین نرخ دالر روند کاهشی به خود گرفته و باعث شده 

که قیمت طال و سکه طی روزهای گذشته روند نزولی به خود بگیرد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان افزود: چهارشنبه قیمت دالر در آغاز 

معامالت توافقی با نرخ ۳۰ هزار و ۲۱۰ تومان معامله شد و در صرافی ملی 
نیز قیمت دالر برای فروش ۲۷ هزار و ۹۹۷ تومان و قیمت یورو ۲۸ هزار و 

۹۴۰ تومان به فروش رسید.
وی با اشاره به قیمت انواع سکه در بازار اصفهان، گفت: قیمت سکه طرح 
قدیم ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۱۴ میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۱۷۰ 
هزار تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی ۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان 

و قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید.
شیشه بران همچنین اضافه کرد: قیمت هر مثقال طالی آب شده به ۵ 

میلیون و ۸۹۲ هزار تومان رسید.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان اعالم کرد:

روند کاهشی قیمت سکه و طال در بازار

بنیانگذار نینجوتسو نینجا در ایران 
گفت: یک هشتم نینجاکاران جهان در 
ایران هستند، اما به سبب مشکالت 
مسابقات  به  اعزامی  تاکنون  مالی 
جهانی نداشته و همچنان برخالف 
پتانسیل های موجود این رشته در ایران، 

زیر خاکستر مانده است.
اکبر فرجی، در حاشیه سی و سومین 
دوره مسابقات قهرمانی کشور، هنرهای 
رزمی نینجوتسو نینجا انتخابی تیم ملی 
آقایان و بانوان ایران که در مجموعه 
ورزشی والیت سپاهان شهر اصفهان 
مسابقات  این  درباره  شد،  برگزار 
اظهار کرد: این مسابقات هر سال در 
استان های مختلف برگزار می شود. 
اصفهان نیز در سال ۱۴۰۱ میزبان این 
مسابقات بود. در حال حاضر حدود 
۳۴ یا ۳۵ هزار نینجا در کشور هستند 
واقع  مظلوم  همیشه  متاسفانه  که 
می شوند. امیدوارم بتوانیم صدایمان را 

به مسئوالن برسانیم.
وی افزود: مسابقات قهرمانی کشور 
نینجوتسو نینجا در دو بخش بانوان 
با حضور حدود ۱۱۰۰ قهرمان استانی 
از بیش از ۲۳ استان کشور و در بخش 
آقایان بالغ بر ۹۰۰ نفر از ۲۱ استان 
کشور به اصفهان آمده و در رقابت های 

قهرمانی کشور شرکت کردند.
بنیانگذار نینجوتسو نینجا در ایران 
درباره این رشته توضیح داد: نینجوتسو 
یک ورزش رزمی ژاپنی است که ۳۱ 
سال پیش توسط بنده وارد ایران شد 
و نینجا به ورزشکاران این رشته گفته 
می شود. تفاوت عمده نینجوتسو با 
دیگر رشته های رزمی در شکل و فلسفه 
آن است. در این رشته هیچ محدودیت 
جنسی و سنی وجود نداشته و با انواع 
سالح و حرکات گوناگون برای همگان 

قابل استفاده است.
فرجی ادامه داد: حدود ۲۲ کتاب درباره 
نینجوتسو چاپ شده و استان اصفهان 
نیز پتانسیل باالیی در این رشته دارد. 
همچنین هنرهای رزمی برای اولین در 
۸ تاتمی و ۱۰ استایل مختلف در اصفهان 

برگزار می شود.
وی با اشاره به ظرفیت باالی این رشته 
در اصفهان، خاطرنشان کرد: استان 
اصفهان با بیش از ۶ هزار ورزشکار 
فعال یکی از قدرتمندترین استان ها در 

نینجوتسو است.
فرجی همچنین در خصوص شرایط 
کرد:  تصریح  ایران،  در  نینجوتسو 
نینجوتسو در جهان مسابقات بین المللی 
دارد، اما متاسفانه تاکنون اعزامی از ایران 
انجام نشده است. با اینکه حدود یک 
هشتم جمعیت نینجا در ایران است، اما 
همچنان زیر خاکستر مانده است. مسئله 
مالی یکی از اصلی ترین معضالت ما 
است که امیدوارم بیشتر حمایت و دیده 

شویم.
بنیانگذار نینجوتسو نینجا در ایران افزود: 
در این دوره نفرات برتر به تیم ملی دعوت 
شده و اولین اعزام به مسابقات آسیایی را 
خواهیم داشت. با رایزنی های انجام شده 

این اعزام در زمستان انجام خواهد شد.
میزبان  به عنوان  کرد:  اضافه  وی 
برگزاری اولین دوره مسابقات آسیایی 
هنرهای فردی داوطلب شدیم که در 
صورت تأیید فدراسیون جهانی از این 

فرصت استفاده خواهیم کرد.
فرجی از مشخص نبودن سرمربی تیم 
ملی خبر داد و گفت: باتوجه به شرایط 
نینجوتسو در کشور باید مرحله به مرحله 
جلو برویم. ابزار این ورزش باید مطابق 
با فدراسیون جهانی استاندارد باشد 
و با توجه به اینکه ابزارها گران بوده و 
خودمان می سازیم، مورد تأیید نیست 

و باید گام به گام پیش برویم.

خبر
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اعزام به مسابقات 
جهانی نداشته ایم

 بنیانگذار نینجوتسو نینجا
در ایران:

تحلیل کارشناس ارشد فیزیک نجوم از پدیده زیبای آسمان؛

اََبرماه اَمرداد، همنشینی با ُزحل در میانه بارش شهابی َبرساوشی

 مریم زندی زاده  با وجود تمام تالشی که برای 
جلوگیری از درز جزئیات متن پیشنهادی شد خبرها از 
سوی طرف غربی و گفت و گو ها از طرف خودی گواه 

یک نکته است؛ امتیازها در سبد تیم ایرانی است.
یکـی از اولیـن منابعـی کـه اخبـاری در ایـن خصـوص 
درز داد روزنامـه وال اسـتریت ژورنال بود. این نشـریه 
نوشـت: دیپلمات هـای اروپایـی بـرای شکسـتن 
بن بسـت مذاکـرات احیـای برجـام، در آخریـن دور 
گفتگوهـای ویـن، امتیـازات جدیـدی را بـه تهـران 
پیشـنهاد کرده انـد تـا طرفیـن بتواننـد بـا یکدیگـر بـه 

توافـق برسـند.
در ایـن گـزارش بـا اشـاره بـه اختالف نظـر طرفیـن بر 
سـر مسـائل پادمانـی و برنامه های پیشـین هسـته ای 
تهران آمـده اسـت: اسـرائیل و مقام هـای غربـی ادعا 
می کننـد کـه مـواد هسـته ای کشـف شـده و از پیـش 
اعالم نشـده در سـال ۲۰۱۹ در ایران، شـواهدی است 
کـه نشـان می دهـد تهـران زمانـی برنامـه مخفیانـه 
تسـلیحات اتمـی داشـته اسـت؛ چیـزی کـه جمهوری 
اسـالمی، مدت هاسـت آن را رد می کنـد و می گویـد 
همـواره برنامـه صلـح آمیـز هسـته ای خـود را دنبـال 

کـرده اسـت.
ایـران دسـت کم از مـاه مـارس تـالش داشـته تـا بـه 
تحقیقـات در ایـن پرونـده پایـان دهـد. در همین حال 
مقام هـای آمریکایـی و اروپایـی گفته انـد کـه دربـاره 
تحقیقـات آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی بـا تهران 
مذاکـره نخواهنـد کـرد چـرا کـه از نظـر آنهـا، ایـن 
موضوعـی غیرمرتبـط بـا برجـام اسـت. بـا ایـن حـال 
بر اسـاس پیـش نویـس توافقـی کـه از سـوی اتحادیه 
اروپـا ارائـه شـده و از سـوی وال اسـتریت ژورنـال هم 
مشـاهده شـده، آمـده اسـت در صورتـی کـه تهـران با 
آژانس بین المللی انـرژی اتمی همـکاری کند، ایاالت 
متحـده و سـایر طرف هـای مذاکـره از شـورای حـکام 

خواهنـد خواسـت کـه بـه تحقیقات خـود پایـان دهند.
در ایـن پیش نویـس از ایـران خواسـته شـده تـا بـه 
پرسـش های آژانـس بـا هـدف شفاف سـازی پاسـخ 
دهـد و بـه »پرداختـن بـه نگرانی هـای آژانـس، پیش 
از اجرایـی شـدن برجـام« موافقـت کنـد. گویـا تیـم 
اتحادیـه اروپـا کـه ریاسـت مذاکـرات را بـر عهـده دارد 
و پیش نویـس توافـق را تهیـه کـرده، می گوید کـه این 
متـن نهایـی بـرای احیـای توافـق هسـته ای اسـت و 
دربـاره تمـام موضوعـات قابـل مذاکـره، گفتگـو شـده 

اسـت.
• دد الین 15 اوت

پـس از ارائـه پیشـنهادهای اروپـا، ایـاالت متحـده و 
همچنیـن دیپلمات هـای اروپایـی اعـالم کردنـد کـه 
مذاکـرات دیگـر پایـان یافتـه اسـت. دو منبـع نزدیک 
بـه منابـع غربـی بـه وال اسـتریت ژورنـال گفته انـد که 
اتحادیـه اروپـا بـه ایـران و همچنیـن سـایر طرف هـا 
اعـالم کـرده کـه تـا ۱۵ اوت بـه این پیشـنهادها پاسـخ 

مثبـت یـا منفـی بدهـد.
• طـرف آمریکایی: خواسـته واشـنگتن حل و فصل 

تحقیقـات آژانـس بین المللی انـرژی اتمی
سـخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این خصوص 
در خبـری کـه یورونیـوز منتشـر کـرد گفـت: مـا متـن 
نهایـی پیشـنهادی اتحادیـه اروپـا را بـه دقـت مطالعه 
می کنیـم و در صورت درخواسـت پاسـخ خـود را به آنها 
خواهیـم داد.« ایـن مقـام ارشـد آمریکایـی همچنیـن 
با اشـاره بـه خواسـته واشـنگتن مبنـی بر حـل و فصل 
تحقیقـات آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی، گفـت: 
»تنهـا راه بـرای تحقـق ایـن امـر آن اسـت کـه ایـران 
اطالعات مورد نیـاز را در اختیار آژانس قـرار دهد. این 
موضـع ماسـت، صـرف نظـر از اینکـه در متـن تفاهم 

بیـان شـده باشـد یـا در جـای دیگر.
• طـرف ایرانـی: ممکـن اسـت بـه گفتگوهـای 

بیشـتری نیـاز باشـد
در برابـر ایـن واکنـش مقامـات ایرانـی روز سـه شـنبه 
گفتنـد کـه آنهـا فقـط بررسـی متـن را آغـاز کرده انـد. 
در روزهـای اخیـر آنهـا پیشـنهاد کرده انـد کـه ممکـن 
اسـت بـه گفتگوهـای بیشـتری نیـاز باشـد. محمـد 
مرنـدی مشـاور تیـم مذاکره کننده هسـته ای، اسـتاد و 
تحلیلگر مسـائل سیاسـت خارجـی در گفـت و گویی با 
باشـگاه خبرنگاران جـوان گفته اسـت: ایـران در تمام 
حوزه هـا توانسـت پیشـرفت های بسـزایی را به دسـت 
بیـاورد کـه البتـه در زمـان خـود حتمـًا اعـالم خواهـد 
شـد. خبرنـگاران غربـی کـه بـا مـن در تعامـل بودند، 
می گفتنـد بسـیاری از نخبـگان حکومتـی کشـورهای 
غربـی از رونـد مذاکـرات و امتیازگیـری ایـران ناراضی 

بودنـد.
متنی که االن وجـود دارد نتیجـه ماه ها مذاکره و فشـار 
مذاکـره کننـدگان ایرانی بـا اسـتفاده از منطـق و ابزار و 

اهرم های فشـار کشـور اسـت.
در  االن  کـه  متنـی  آخریـن  دیگـر  بیانـی  بـه 
می گیـرد  قـرار  مطالعـه  مـورد  و  پایتخت هاسـت 
تفاوت های بسـیاری با گذشـته دارد. در ایـن دور ایران 
توانسـت امتیازات بسـیاری را چه در مذاکـرات وین در 
اواخر سـال گذشـته و چـه در دوران پـس از آن بگیرد.
ایـران در تمـام حوزه هـا توانسـت پیشـرفت های 
بسـزایی را به دسـت بیاورد که البته در زمـان خود حتمًا 
اعـالم خواهـد شـد. خبرنـگاران غربـی کـه بـا مـن در 
تعامل بودند، می گفتند بسـیاری از نخبـگان حکومتی 
کشـورهای غربی و همچنین افراد رسـانه های فارسی 
زبـان مسـتقر در خـارج کشـور، از رونـد مذاکـرات و 

امتیازگیـری ایـران ناراضـی بودنـد.
بررسـی  حـال  در  ایـران  دیپلمـات:  یـک   •

اسـت دریافتـی  پیشـنهادهای 
ایرانا هم در خبری نوشـته یک دیپلمـات ایرانی گفت: 

جمهوری اسـالمی ایران در حال بررسی پیشنهادهای 
دریافتـی اسـت تـا نسـبت بـه تأمیـن خواسـته های 
خـود اطمینـان حاصـل کنـد. وی در ادامـه گفـت: 
پیشـنهادهای اروپا در صورتـی قابل قبول اسـت که در 
موضوعات مختلـف از جمله ادعاهای سیاسـی مرتبط 
با مسـائل پادمانـی، تحریم هـا و تضمین، بـرای ایران 

اطمینـان ایجـاد کند
این دیپلمـات ایرانی گفـت: جمهوری اسـالمی ایران 
در حال بررسی پیشـنهادهای دریافتی اسـت تا نسبت 

به تأمین خواسـته های خـود اطمینان حاصـل کند.
وی ادامـه داد: ایـران بایـد بررسـی کنـد کـه آیـا ایـن 
پیشـنهادها تضمیـن کننـده خواسـته های ایـران در 
حوزه هـای مختلف از جملـه ادعاهای سیاسـی مرتبط 
با مسـائل پادمانـی، تحریـم و تضمین بـرای پایداری 
توافـق هسـت و آیـا می توانـد در ایـن موضوعـات 

اطمینـان آور باشـد یـا خیـر.
• معاون سیاسـی رئیـس جمهور: فقـط نهایی بعد 

از رفع ادعاهـای پادمانی
در همیـن حال محمد جمشـیدی معاون سیاسـی دفتر 
رئیـس جمهور نیـز در توئیتر با اشـاره گفتگوهـای اخیر 
رئیس جمهـور با چند تـن از رهبـران ۱+۴ اعـالم کرد: 
»در همـه گفتگوهـای تلفنـی آقای رئیسـی با رؤسـای 
جمهور فرانسـه، روسـیه و چیـن، موضع قاطع ایشـان 
این بـود که فقـط زمانـی کـه ادعاهـای پادمانـی حل و 
فصل و بسـته شـود، توافـق نهایـی قابل دسـت یافتن 

است.«
حـاال بایـد منتظـر مانـد و دیـد در روزهـای آتـی چـه 
سرنوشـتی در انتظـار مذاکـرات بـرای احیـای توافـق 
هسـته ای سـال ۲۰۱۵ خواهد بود. گفتگوهایـی که در 
ماه هـای اخیر بسـیار پرفراز و نشـیب بـوده و مدتی هم 
مسـئله خروج یا عدم خروج سپاه پاسـداران از فهرست 
سـازمان های تروریسـتی بـه یکـی از بن بسـت های 
مذاکـرات بـدل شـده بـود. موضوعـی کـه بـه نظـر 
می رسـد دیگر از دسـتور کار طرفین خارج شـده است.

ساالنه حدود 7 درصد از گاز مصرفی استان 
اصفهان در شهرستان لنجان توزيع می شود. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به 
اینکه شهرستان لنجان یکی از شهرهای صنعتی 
استان است، بیان داشت: ساالنه 22 میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی در سطح استان اصفهان توزیع 
می شود که حدود یک ميليارد و ۵00 ميليون متر 
مكعب آن مربوط به شهرستان لنجان می باشد 
که معادل 7 درصد از گاز مصرفی استان می شود.
ابوالقاسم عسکری، با اشاره به وجود مجتمع 
ذوب آهن اصفهان و فوالد سبا و سایر مصارف 
عمده و غیر عمده به عنوان مهمترین مصرف 
کننده های گاز طبیعی دراین شهرستان، گفت: 
113 هزار مشترك در سه بخش خانگي، صنعتي 
و عمومی در این شهرستان مصرف کننده گاز 

طبیعی هستند .

وی، اظهار داشت: خداوند بزرگ را شاکریم که در 
حال حاضر همه ۹ شهر و۴3 روستای شهرستان 

لنجان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: 
در این شهرستان بیش از یک هزار 1۶۴کیلومتر 
شبکه گذاری، بیش از ۴7هزار انشعاب گاز، 
32 ایستگاه تقلیل فشار و 32 ایستگاه اندازه 
 CNG 10 جایگاه ،CPS گیری،1۶ ایستگاه
برای گازرسانی به 98هزار مشترک شهری، 
11هزار مشترک روستایی و 9۵ مشترک صنعتی 

اجرا و به بهره برداری رسیده است.
عسکری، با اشاره به اینکه گاز رسانی به زرین 
شهر از سال ۱۳۶۴ آغاز گردیده است، بر اهمیت 
انجام مطلوب فرآیند نگهداری و تعمیرات شبکه و 
تاسیسات گازرسانی در این شهرستان تاکید نمود.
وی در ادامه، با تاکید بر اینکه همگان باید از گاز 

طبیعی به عنوان یک ثروت ملی و یک انرژی 
پاک ایمن وبهینه مصرف نمایند، تصریح کرد: 
تقاضا داریم تمامی مردم در مصرف این انرژی 
ارزشمند نهایت صرفه جویی را داشته باشند 
و مسئوالن شهرستان ها در آگاهی بخشی و 
فرهنگ سازی این مهم، نقش موثری می توانند 

ایفا نمایند.
عسکری، همچنین با اشاره به اینکه،گاز بهای 
مصرفی بر اساس مصوبات قانونی محاسبه می 
شود افزود: در مقابل خدماتی که شرکت ارائه 
می نماید و نسبت به استمرار تامین گاز طبیعی 
اقدام می کند، همه مشترکین موظف به پرداخت 
بموقع گاز بهای مصرفی می باشند زیرا توسعه 
گازرسانی، آبادانی شهرستان ها و ایجاد آسایش 
برای شهروندان قطعًا از طریق پرداخت بموقع 

گاز بهاء محقق خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 

در شهرستان لنجان خبر داد:

توزيع ساالنه 
حدود 7 درصد 
از گاز مصرفی 
استان اصفهان 

آنچه از بسته پیشنهادِی طرف اروپایی به ایران مطرح می شود؛
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