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با اتکا به دانش و توان داخلی در فوالد مبارکه صورت گرفت؛

اجرای موفقیت آمیز یک اَبرپروژه دیگر

8 Health and 
Nutrition Benefits of 

Apricots
5

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح احداث پد بالگرد اورژانس هوایی در کوه صفه

آکواریوم اصفهان، اولین تونل آکواریوم ایران اســت و از محبوب ترین جاهای دیدنی اصفهان به شمار می رود که در دل یک پارک جنگلی با جاذبه های فراوان 
قرار دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از آبزیان آب های شور و شیرین پنج قاره جهان در آکواریوم های این مجموعه قابل مشاهده هستند؛ به عالوه امکانات رفاهی و تفریحی، 

آکواریوم اصفهان را تبدیل به مکانی بی نظیر برای گذراندن یک روز مفرح و خانوادگی کرده اند.
اشرف کمالی / اخبار اصفهان
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با   مرتبط  زیادی  میزان  به  فرهنگی  مصرف 
اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ویژگی های 
شهروندان و خاستگاه خانوادگی آن هاست. دلیل 
اصلی برای این ارتباط این واقعیت است که مصرف 
فرهنگی نیاز به منابع فرهنگی دارد که از نسلی به 
دیگری منتقل می شوند. منابع فرهنگی، همچنین 
به عنوان سرمایه فرهنگی نام برده شده که معمواًل 
شامل دانش فرهنگی و هنری، آداب مناسب و 
شایسته، پیچیدگی شناختی و ذائقه »خوب« هستند. 
مهم ترین عاملی که می تواند منجر به افزایش میزان 

مصرف فرهنگی در شهر شود ارتقاء سطح فرهنگ 
شهروندی و درواقع داشتن فرهنگ مصرف فرهنگی 
از سوی شهروندان است. این مهم در گرِو وجود 
»شهروند فرهنگی« و به تعبیری دیگر »شهروند 
خالق« است. به عبارت دیگر، ارتقاء سطوح خالقیت 
فرهنگی شهروند، به معنای ارتقاء سطوح فرهنگ 
مصرف فرهنگی و در نتیجه شکوفایی اقتصاد 
فرهنگی در شهر خواهد بود. تحوالت چند دهه 
اخیر در مسیر اهمیت یافتن فرهنگ و فرهنگی شدن 
عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. از 

این رو، فرهنگی شدن شهروندی نیز امری اجتناب 
ناپذیر شده است. شهروندی مقوله ای منتزع یا جدای 
از فرهنگ شهروندان نیست. برای داشتن شهروندان 
فعال، باید مؤلفه ها و معنای شهروندی برخاسته 
از فرهنگ شهروندان باشد نه صرف مالحظات 
حقوقی یا تاکید یکسویه بر آرمان های ایدئولوژیک. 
الزمه حل مسائل شهری، بحران های شهرنشینی 
و اصالح رفتار شهروندان، وجود یک فرهنگ و به 
تبع آن فعالیت های فرهنگی مناسب شهروندی و 

شهرنشینی است.  

مهرداد جم
سرمقالـــه
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الزمه شهر توسعه یافته شهروند فرهنگی است

شهروند پویا و مصرف فرهنگی
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فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان مطرح کرد:

 خدمت رسانی و محرومیت زدایی
بهترین راه مبارزه با دشمنان

36 حقیقت جالب درباره کشور اتریش؛

 چمدان تخیل را ببندید
و راهی سفر بشوید 

بازارها در آستانه برجام چه واکنشی دارند؟

 باور سرمایه گذاران
به مثبت بودن

3
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ذوب آهن 0 پرسپولیس 0؛

 توقف کهکشانی که ستاره نداشت
در برابر آسمانی از انگیزه

چهره روز

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

عرضه قلیان در پارک ها و حاشیه 
زاینده رود، خالف قانون است

2

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: عرضه قلیان در 
حاشیه پارک ها و رودخانه زاینده رود تا زمانی که مجوز این کار از 
اداره سالمت، اماکن و شهرداری اخذ نشده باشد، خالف قانون 

و ُعرف است.

منبع: ایمنا

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران 

واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/6/12 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف - ضمانت نامه) 
خود را به نشانى اصفهان، خیابان ارتش، روبروى خانه معلم شماره یک، امور برق منطقه 5، طبقه دوم، دفتر امور تحویل نمایند. 

به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122252 واحد مناقصات و خرید، خانم زمانى و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34122240 دفتر مهندسى تماس حاصل فرمایید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتــر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 
تماس حاصل فرمایید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
مناقصه گران جهت به روز رسانى مدارك و فعالیت هاى خود در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به 
نشانى http://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اســناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود 

محفوظ مى دارد.
شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند. در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران مى باشد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 
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آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: بررسی آمار کرونا در یک هفته گذشته 
مثبت  آزمایش های  که  می دهد  نشان 
کووید-۱۹ نسبت به کل نمونه ها و همچنین 
تعداد افراد مراجعه کننده و عالمت دار در استان 

روند کاهشی دارد.
پژمان عقدک، افزود: سهم آزمایش های مثبت 
و قطعی کرونا نسبت به کل نمونه های گرفته 
شده از افراد مراجعه کننده و بیماران سرپایی در 
روزهای اخیر به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه رنگ بندی جدید همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ نیز موید بهبود شرایط 
استان نسبت به هفته گذشته است، اظهار 
داشت: در هفته گذشته ۱۲ شهرستان در 
وضعیت قرمز و بسیار ُپرخطر قرار داشت اما 
این هفته چهار شهرستان در این وضعیت 

قرار دارد.
عقدک با اشاره به اینکه در زمان حاضر ۱۱ 
شهرستان در وضعیت نارنجی )ُپرخطر( و هفت 
شهرستان در وضعیت زرد )خطر متوسط( قرار 
دارد، اضافه کرد: رنگ بندی شهرها بر اساس 
میزان بستری بیماران کرونایی تعیین می شود 
با این حال بهتر است یک هفته دیگر صبر 
کنیم تا بهتر بتوانیم درباره وضعیت آمار کرونا 
و اینکه آیا در شاخ نزولی موج هفتم کرونا قرار 

گرفته ایم یا نه، قضاوت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: این وضعیت در سراسر 
کشور نیز اتفاق افتاده و تعداد شهرستان های 

قرمز و نارنجی کاهش یافته است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
درباره آمار مرگ و میر ناشی از کرونا که دیروز 
شنبه افزایش یافت و به هشت نفر رسید، 
توضیح داد: در هفته گذشته بطور متوسط 
روزانه سه مرگ و میر ناشی از کرونا داشتیم 
اما بر اساس آمار دیروز که به هشت نفر رسید 
نمی توان بطور قطع در باره این موضوع 
قضاوت کرد زیرا ممکن است این آمار از 
روزهای قبل باقی مانده و در یک روز تجمیع 

شده باشد.
وی ادامه داد: برای قضاوت در باره آمار مرگ 
و میر ناشی از کرونا نیز باید حداقل یک هفته 
دیگر منتظر ماند تا برآیند آمار را در نظر بگیریم.

عقدک همچنین با اشاره به اینکه آمار 
واکسیناسیون کرونا در استان در هفته گذشته 
تغییر جدی نداشته است، گفت: پوشش نوبت 
اول حدود ۸۶ درصد، نوبت دوم ۷۷ درصد، 
نوبت سوم ۳۹ درصد و نوبت چهارم ۳.۵ درصد 

است.
وی، احساس خطر کردن از سوی مردم در 
باره ابتال به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن را در 
مراجعه برای دریافت واکسن، عاملی اساسی 
خواند و افزود: انعکاس های خبری درباره آمار 
کرونا در تصمیم گیری مردم برای مراجعه 

بمنظور دریافت واکسن مؤثر است.
عقدک همچنین در باره جایگاه اصفهان در بین 
سایر استان ها از نظر مرگ و میر توضیح داد: در 
آمار چهار هفته گذشته، اصفهان از نظر میزان 
مرگ و میر نسبت به افراد بستری کرونایی از 
متوسط کشوری باالتر بود که این موضوع با 
توجه به جمعیت استان و بزرگی آن، امری 

طبیعی بنظر می آید.
به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین آمار 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمان 
حاضر حدود ۵۳۱ بیمار دارای عالئم کرونا 
در بیمارستان های استان بستری هستند و ۸۸ 
بیمار بدحال کرونایی در بخش ُمراقبت های 

ویژه تحت درمان قرار دارند.
همچنین از ۸۷۶ نمونه گرفته شده آزمایش 
کرونا در ۲۴ ساعت گذشته ۳۸۰ مورد مثبت 
قطعی ابتال بود که حدود ۴۳ درصد از کل 

نمونه ها می شود.

کاهش روند میزان 
آزمایش های مثبت 

کرونا در استان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد:

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: عرضه قلیان در 
حاشیه پارک ها و رودخانه زاینده رود تا زمانی که مجوز این کار از 
اداره سالمت، اماکن و شهرداری اخذ نشده باشد، خالف قانون 

و ُعرف است.
ابوالفضل قربانی با اشاره به جمع آوری قلیان ها از کنار رودخانه 
زاینده رود اظهار داشت: بحث ما تنها جمع آوری قلیان از کنار 
زاینده رود و مکان های دیگر نیست، بلکه مجموعه جامعه 
سالمت، پزشکان و افراد دست اندرکاران حوزه سالمت شهروندان 
تاکید می کنند که استفاده از قلیان برای تمام آحاد جامعه ُمضر و 

خطرآفرین است.
وی با بیان اینکه مصرف قلیان، سالمت شهروندان را به خطر 
می اندازد، خاطرنشان کرد: شاید در هیچ مکانی مانند پارک های 
اصفهان شاهد کشیدن قلیان نباشیم، لذا شهرداری بعنوان 
ُمتولی امر به همراه دیگر دستگاه ها، این مسوولیت را دارند که 

با عرضه کنندگان قلیان در حاشیه رودخانه برخورد قانونی کنند.
قربانی گفت: انجام اقدامات الزم برای فرهنگ سازی و دوری از 
مصرف قلیان یکی از مسائل مهم است و باید بوسیله نهاد آموزش 
و پرورش، فرهنگسراهای سطح شهر و رسانه ها این برنامه انجام 

شود تا موجب آسیب رساندن به سالمت جامعه نشود.
وی گفت: شهرداری اصفهان و دیگر مجموعه ها که در حوزه 
خدمات شهری مسوولیت هایی را بر عهده دارند، باید اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی الزم را انجام دهند اما کار اصلی بر عهده دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان است.
به گزارش ایرنا، مطالعه های علمی و پزشکی نشان می دهد 
که به ازای هر ۴۵ دقیقه تا یک ساعت کشیدن قلیان، به اندازه 
پنج بسته سیگار دود و با هر ُپک، چهار هزار ماده سمی وارد بدِن 

مصرف کننده می شود.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

عرضه قلیان در پارک ها و حاشیه زاینده رود، خالف قانون است

 سـعید واعـظ   بعـد از روز اول فصـل جدیـد 
رقابت هـای لیـگ برتـر کـه بـا شکسـت خانگـی 
اسـتقالل مدافـع عنـوان قهرمانـی رقابت هـا در خانه 
مقابل سـپاهان همراه بود، نوبـت به برگـزاری روز دوم 
و پایانـی هفته نخسـت لیـگ بیسـت ودوم رسـید و در 
مهم ترین مصاف امـروز، تیـم فوتبال پرسـپولیس که 
با سـیمایی کامـاًل متفـاوت نسـبت به فصل گذشـته، 
آماده حضـور در لیـگ بیسـت ودوم شـده، در اصفهان 

میهمـان ذوب آهـن بـود.
یحیـی گل محمـدی و مهـدی تارتـار سـرمربیان 
پرسـپولیس و ذوب آهـن بـه دلیـل محرومیـت روی 
نیمکـت تیم هـای خـود حـق حضـور نداشـتند تـا از 

روی سکوهای ورزشـگاه فوالدشـهر اصفهان، این دو 
سـرمربی تیم های خود را هدایت کننـد و در کنار زمین، 
کریم باقری مربی سرخ پوشـان بود و حسـین پاشـایی 
هم هدایـت سفیدپوشـان اصفهانی را برعهده داشـت.

ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۹ در ورزشگاه فوالدشهر 
و در شـرایطی که خبری از حضـور تماشـاگران نبود، با 
قضـاوت موعـود بنیادی فـر، نخسـتین دیدار خـود در 
فصل جدیـد رقابت هـا را در مقابل پرسـپولیس برگزار 
کرد. دو تیم در نیمـه اول، نمایش محتاطانـه ای از خود 
نشـان دادند و تنها یک موقعیـت جـدی روی دروازه ها 
تیـم ایجـاد شـد کـه آن هـم روی کار ترکیبـی زیبای 
سرخ پوشـان پایتخت بود که بعـد از پاس کاری سـعید 

صادقی و مهدی ترابـی، مهدی عبـدی درون محوطه 
جریمه ذوب آهـن صاحب توپ شـد اما ضربـه مهاجم 
پرسـپولیس در دقیقـه ۲۲ بـا واکنـش عالـی حبیـب 

فرعباسـی همراه شـد.
شـاگردان یحیـی گل محمـدی نیمـه دوم را تهاجمی 
آغـاز کردنـد. تـکل بی محابـای نـادر محمدی کـه از 
خریدهای تابسـتانی ذوب آهن به شـمار مـی رود باعث 
شـد تا در دقیقـه ۵۳ مدافع ذوبی هـا با دریافـت دومین 
کارت زرد خود، از میدان مسـابقه اخراج شـود. در دقیقه 
۵۹، صحنه جنجالی درون محوطه جریمه پرسـپولیس 
رخ داد و ذوبی هـا اعتقـاد به خطای هند پنالتی داشـتند 
امـا بنیادی فر خطای بازیکـن ذوب آهن را اعـالم کرده 

و آرمان قاسـمی مدافع پیش تاخته سفیدپوشـان را هم 
جریمـه کرد.

مهدی عبـدی و دانیـال اسـماعیلی فر موفق شـدند در 
فاصله ای کوتـاه در دو نوبـت دروازه ذوب آهن را تهدید 
کنند اما ضربات آن ها در چارچوب دروازه نبود. در ادامه، 
مهدی ترابی در دقیقه ۶۷ چارچوب دروازه سفیدپوشان 
اصفهانـی را هـدف قـرار داد کـه حبیـب فرعباسـی با 
واکنشـی عالی تـوپ را بـه کرنر فرسـتاد تـا همچنان 
سرخ پوشـان پایتخت با وجـود برتری نفـری نتوانند به 

گل برتری برسـند.
پرسپولیسـی ها در ۲۰ دقیقـه پایانـی تـالش کردنـد 
تـا بتوانند بـا تغییـرات تهاجمـی انجام شـده از سـوی 

کادرفنـی، بـه گل برتـری دسـت پیـدا کننـد امـا خط 
دفاعـی ذوب آهن به خوبـی ایسـتادگی کـرد. البته که 
سرخ پوشـان دوبار موفق شـدند تیـرک دروازه ذوبی ها 
را هم بـه لـرزه در بیاورند امـا در رسـیدن بـه گل ناکام 
بودنـد تـا در هفتـه شکسـت اسـتقالل، سرخ پوشـان 
پایتخت هم نـاکام در کسـب پیـروزی باشـند و فصل 
جدید رقابت هـای لیگ برتر را با کسـب حداقـل امتیاز 

آغـاز کنند.
دراگان اسـکوچیچ سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال ایران 
به همراه دسـتیارانش در کنـار ژوزه مورایس سـرمربی 
سـپاهان از تماشـاگران ویژه دیدار تیم هـای ذوب آهن 
اصفهان و پرسـپولیس تهران در ورزشـگاه فوالدشـهر 

اصفهـان بودند.
در ادامـه دیدارهـای هفتـه اول، فـوالد خوزسـتان در 
خانـه پذیـرای صنعـت نفـت آبـادان اسـت و گل گهر 
سـیرجان هم در دیـداری حسـاس به مصـاف تراکتور 
تبریز رفتـه تا بـا انجام ایـن دو مسـابقه، پرونـده هفته 
نخسـت بیسـت ودومین دوره لیگ برتر فوتبـال ایران 

بسته شـود.
پرسـپولیس در دومیـن دیـدار خـود در فصـل جدیـد، 
جمعـه پیـش رو در ورزشـگاه آزادی تهـران میزبـان 
فوالد خوزسـتان اسـت و شـاگردان مهـدی تارتـار در 
تیم ذوب آهن هـم همان روز در تبریـز میهمان تراکتور 

هسـتند.

ذوب آهن ۰ پرسپولیس ۰؛

توقف کهکشانی که ستاره نداشت در برابر آسمانی از انگیزه

آذرکیـوان امیرپـور افزود: با توجـه به تاکید بـر تجهیز تمامـی کالس ها بر 
تهویه مناسـب، نیاز اسـت که خیران همانند حضور قوی در عرصه مدرسه 

سـازی در این مسـیر هم کمک حال آموزش و پرورش باشـند.
وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه فن هـای معمولـی بـا توجـه بـه 
تولید سـرو صـدای زیـاد و ممانعـت از فضـای تدریـس و یادگیـری برای 
کالس هـای درس مناسـب نیسـت مرکـز تحقیقـات وزارت آمـوزش و 
پرورش در حـال تحقیـق در این زمینـه و خریـداری فن های جدیـد و کم 

صداسـت.
معاون تربیت بدنـی و سـالمت اداره کل آموزش وپرورش اصفهـان افزود: 
در ایـن خصـوص نیـاز اسـت کـه در تأمیـن مالـی بـرای خریـد فن های 
تهویه، خیـران و مـردم نیکوکار اسـتان اصفهان، دسـتگاه تعلیـم و تربیت 
که نهادی اسـت متعلق بـه تمـام جامعـه را بیـش از پیش حمایـت کنند.

وی خاطرنشـان کرد: البته تا زمانی که هوا خیلی سـرد نشـود بـا باز کردن 
در و پنجـره کالس هـا، تهویه انجام می شـود ولی پس از سـرد شـدن هوا 

نیاز ضـروری به تجهیـز کالس ها به دسـتگاه های تهویه اسـت.
امیر پـور تاکیـد کـرد: کالس هـای درس مهـر امسـال حضـوری برگزار 
می شـود و بـر ایـن اسـاس از اکنـون آماده سـازی مـدارس بـه لحـاظ 
مسـائل بهداشـتی در دسـتور کار آمـوزش و پرورش اسـتان قـرار گرفته و 

شـیوه نامه های مربوطـه آمـاده شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: واکسیناسـیون یکی از مباحث بسـیار مهم در بحث 
پیشگیری از کروناسـت و تاکید می شـود که معلمان و کادر آموزشی ُدز سه 
و چهار و دانش آموزان نیز ُدز یادآور را براسـاس شـرایط سـنی انجام دهند.

وی جامعه هـدف فرهنگیان اسـتان اصفهان بـرای واکسیناسـیون کرونا 
را شـامل معلمان و کادر اداری با جمعیت حـدود ۶۸ هزار نفـر اعالم کرد و 
گفت: حـدود ۹۰ درصـد این جمعیت تا ُدز سـوم واکسـن کرونـا را دریافت 

کرده انـد.
معاون تربیت بدنی و سـالمت اداره کل آموزش وپـرورش اصفهان افزود: بر 
این اسـاس خانواده ها باید واکسیناسـیون را جـدی بگیرند زیرا در شـرایط 
عـادی انگاری هـای موجـود، تنهـا واکسیناسـیون می توانـد آسـیب ها از 

ناحیه ویـروس کرونـا را به حداقل برسـاند.
وی همچنین بر اسـتفاده از ماسـک و رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید 
کرد و گفت: مـدارس باید بحث ماسـک را برای دانش آمـوزان پیش بینی 
کننـد و درخصـوص مـواد شـوینده نیـز اعتبـاری پیش بینی شـده کـه تا 

ابتدای مهـر تأمیـن و تخصیص خواهـد یافت.
امیرپـور بـا بیـان اینکـه آسـیبی کـه بـر مجموعـه آمـوزش از کرونـا بـه 
واسـطه تعطیل کـردن کالس هـا وارد شـد بسـیار زیاد بـود زیـرا آموزش 
غیرحضوری بـا تمام تـالش انجـام گرفته، خروجـی قابل قبولی نداشـت 
و بـر این اسـاس باید تمـام تالش هـا بر این باشـد کـه آمـوزش حضوری 
بـا رعایت تمـام مسـائل بهداشـتی در مـدارس برقـرار شـود. وی تصریح 
کرد: اولویـت آموزش و پرورش سـالمت و سـپس آموزش دانـش آموزان 
اسـت و برگـزاری کالس هـا به صـورت حضـوری در فروردین ماه نشـان 
داد کـه در مـدارس دانـش آمـوزان بـا هیچ آسـیبی مواجـه نشـدند. بیش 
از ۹۰۵ هـزار دانش آمـوز در پنـج هـزار واحد آموزشـی در اسـتان اصفهان 

تحصیـل می کننـد.

کل  اداره  سـالمت  و  تربیت بدنـی  معـاون 
آموزش وپرورش اصفهان گفـت: تأمین تجهیزات 
بهداشـتی مدارس در اسـتان با توجه بـه تاکیدات 
بر حضوری شـدن آموزش از ابتدای مهـر، نیازمند 

کمک خیـران اسـت.

تأمین تجهیزات بهداشتی 
مدارس اصفهان نیازمند 

کمک خیران است

 معاون آموزش و پرورش اصفهان:

گزارش

اسـتاندار اصفهـان گفـت: ۲ رویکـرد 
ظرفیـت  سـازی  فعـال  اصلـی 
و  نهـاد  مـردم  سـازمان های 
دسـتگاه های اجرایـی مرتبط بـا حوزه 
جوانان در ستاد ساماندهی امور جوانان 

اسـتان دنبـال می شـود.
سـیدرضا مرتضوی، در حاشـیه جلسه 
سـتاد سـاماندهی امور جوانان اسـتان 
اصفهـان در جمـع خبرنـگاران افزود: 
این سـتاد با توجـه به اهمیـت موضوع 
جوانـان و پرداختـن به مشـکالت آنها 
و متناسـب بـا سـند ملـی جوانـان در 
اسـتان تشـکیل شـده که مقرر اسـت 
امسـال ۶ جلسـه اصلی آن برگزار شود 
که دومیـن جلسـه آن در سـال ۱۴۰۱ 

برگزار شـد.
وی بـا اشـاره بـه رویکردهـای اصلی 
ایـن سـتاد اظهـار داشـت: در رویکـرد 
نخسـت، دسـتگاه های اجرایـی دارای 
مأموریت هـای مضاعـف در حـوزه 
جوانان شناسـایی می شـوند و سـپس 
بـا پیشـنهاد سـازمان های مـردم نهاد 
)سـمن ها( و نماینـدگان جوانـان و 
بـر اسـاس مطالعـات موجـود در بـاره 
چگونگـی اسـتفاده از ایـن ظرفیت ها 

تصمیم گیـری می شـود.
اسـتاندار اصفهان به رویکرد دوم یعنی 
فعال سـازی سـمن های حوزه جوانان 
اشـاره و اضافـه کـرد: امور جوانـان اگر 
بـا حمایـت و مشـارکت خـود آنهـا و 
مجموعه هایـی کـه دسـت جوانـان 
اسـت در کنـار اقدامـات دسـتگاه های 
اجرایـی پیـش رود، موفقیت هـای 

بیشـتری نیـز حاصـل خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در جلسـه امـروز 
مقـرر شـد اداره هـای امـور اجتماعـی 
اسـتانداری و ورزش و جوانـان اسـتان 
نسـبت بـه شناسـایی سـازمان های 
مـردم نهـاد فعـال در حـوزه جوانـان و 
مأموریت هـای آنهـا اقـدام کننـد، 
گفـت: هم افزایـی بیـن سـمن ها و 
دسـتگاه های اجرایـی فعـال در حـوزه 

جوانـان ضروریسـت.
مرتضـوی همچنیـن بـا اشـاره بـه 
تشـکیل "قـرارگاه جوانی جمعیـت" در 
اسـتان خاطرنشـان کـرد: ما اکنـون در 
دوره طالیـی جمعیت قـرار گرفته ایم و 
هنوز برای برنامه ریـزی بمنظور جوانی 
جمعیت و پیشـگیری از آسیب هایی که 
می توانـد کشـور را درگیـر چالش های 

جـدی کنـد، فرصـت داریم.
وی بـا بیـان اینکـه قانـون جوانـی 
جمعیـت بـا نـگاه بـه مشـکالتی که 
امـروز در اداره زندگـی و خانـواده وجود 
دارد، تدویـن شـده اسـت و بایـد یکی 
از اولویت هـای مـا در قـرارگاه مذکـور 

باشـد، تصریـح کـرد: تغییـر سـبک 
زندگـی و برخـی از ضرورت هـای 
امروز باعث شـده اسـت در ایـن حوزه 
دچار فرسایش شـویم که از عوامل آن 
می توان بـه نپرداختـن بـه مؤلفه های 
هویتـی جامعه از جملـه خانواده اشـاره 

کـرد.
اسـتاندار اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکه 
شـاید آنطور که بایـد و شـاید به عنصر 
مهم خانواده، خویشـاوندان و تعامالت 
اجتماعـی در محلـه، شـهر و روسـتا 
پرداختـه نشـده اسـت، افـزود: برخـی 
مواقـع در بـاره مولفه هـای هویتـی 
کمتـر کار کردیـم بنابرایـن بـا برخـی 
ناهنجاری هایـی کـه بـه مـا تحمیـل 
می شـود و اغلـب ایـن کار توسـط 
رسـانه ها صـورت می گیـرد، کنـار 
می آییـم و حواسـمان نیسـت کـه چه 

گوهـری را از دسـت می دهیـم.
وی با بیـان اینکـه در فضـای مجازی 
بسیاری از افراد شـاخص و مؤثر جوامع 
غربـی تـالش می کننـد کـه مـردم را 
به سـمت فرزنـدآوری و تقویـت بنیان 
خانـواده هدایـت کننـد، ادامـه داد: مـا 
نیـز می توانیـم از این ظرفیـت موجود 
در بیـن افـراد شـاخص و مؤثر کشـور 
اسـتفاده کنیـم امـا تـا کنـون در ایـن 

زمینـه کار چندانی نشـده اسـت.
مرتضوی تصریـح کرد: برخـی از افراد 
شـاخص و مـورد توجـه در جامعـه بـه 
جـای اینکـه بـه مؤلفه هـای هویتـی 
خـود مـا بپردازنـد دسـتمایه برخـی 
سیاسـت ورزی ها می شـوند که رابطه 
خوبی با کشـورهایی مانند مـا ندارند و 
با داشـتن شـرایط ایـده آل تر بـرای ما 
موافق نیسـتند و حتـی در برخی مواقع 
از ایـن ظرفیت هـا در جهـت زدن این 
مؤلفه هـای هویتی اسـتفاده می شـود.

اسـتاندار اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکه 
این مـوارد از غفلت ماسـت کـه اتفاق 
می افتد، اضافه کـرد: ما باید به سـمت 
شناسـایی ایـن ظرفیت هـا، برقـراری 
ارتباط و اغناسـازی آن ها حرکت کنیم 
و حواسـمان به این نکته باشـد که اگر 
همین مسـیر موجود را ادامه دهیم چه 

عواقبی می تواند داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه بخـش دیگـری 
از موضـوع جوانـی جمعیـت و ازدواج 
سـختگیری ها  بـه  فرزنـدآوری  و 
بازمی گـردد، توضیـح داد: مـا بـه ایـن 
سـمت در حـال حرکـت هسـتیم کـه 
هر روز زندگـی را سـخت تر و با هزینه 
بیشـتر اداره می کنیـم کـه بایـد ایـن 
موضـوع در جامعـه بعنـوان امـری 

مذمـوم معرفـی شـود.
وی همچنیـن پرداختـن بـه مباحـث 

اقتصاد و معیشـت را یکـی از امور مهم 
در بحـث ازدواج و فرزندآوری دانسـت 
و خاطرنشـان کـرد: در بخش هـا و 
کارگروه هـای مختلف اسـتان بـه این 
موضـوع می پردازیـم و می کوشـیم با 
فعـال سـازی برخـی از ظرفیت هـای 
اقتصادی و مجموعه هایی کـه در روند 
ایجـاد توسـعه دچار مشـکل شـده اند، 
شـرایط اشـتغال جوانـان را بیـش از 

گذشـته فراهـم کنیم.
مرتضوی بـا تاکیـد براینکه اگـر برای 
جوانـان ایرانـی شـرایط اقتصـادی 
فراهم شـود، آن هـا با توجه بـه نجابت 
و حفـظ ارزش هـا و باورهـای درونـی، 
بیشتر به سـمت تشـکیل خانواده قدم 
برمی دارنـد، افـزود: چنـد سـال پیـش 
در مطالعـه ای در یکـی از واحدهـای 
اقتصـادی اسـتان مشـخص شـد که 
یک سـال پـس از ایجاد اشـتغال برای 
حدود ۴۰۰ جوان، بیـش از ۹۰ درصد از 

آنهـا بـرای ازدواج اقـدام کردند.
وی همچنین در جلسه ستاد ساماندهی 
امـور جوانـان اسـتان بـا تاکید بـر لزوم 
اسـتفاده از ظرفیت خیران در حمایت از 
امـور مربوط بـه جوانان، اظهار داشـت: 
مـا بایـد کارهـای متفـاوت از گذشـته 
بـرای سـاماندهی امـور جوانـان انجام 
دهیـم کـه مجموعه هـای مردمـی در 
این زمینـه نقش بسـزایی دارند هرچند 
حمایـت مالی نیـز اهمیت خـود را دارد.

اسـتاندار اصفهان افزود: الزم اسـت در 
جلسـه ای امـکان اسـتفاده از ظرفیت 
صندوق کارآفرینی اسـتان بـرای ارائه 
حمایت مالی از ساماندهی امور جوانان 
بررسی شـود که اگر این کار امکانپذیر 
بود، صندوق جدید دیگـری راه اندازی 

. د نشو

وی همچنین تاکید کرد: دسـتگاه های 
اجرایـی بایـد بطـور حداکثـری بـه 
وظایف خـود در قانـون جوانی جمعیت 
توجه و برنامه های قابـل قبولی در این 
زمینـه ارائـه کنند زیـرا ما اگـر فرصت 
طالیـی هفـت سـال آینـده را بـرای 
جلوگیـری از پیـر شـدن جمعیـت از 
دسـت دهیـم، بـا چالش هـای جـدی 

مواجـه خواهیم شـد.
مرتضـوی بـا بیـان اینکـه برخـی 
دسـتگاه های اجرایـی می توانند نقش 
کلیدی تری در سـاماندهی امور جوانان 
داشـته باشـند، تاکید کرد: الزم اسـت 
بـا توجه بـه اهمیـت موضـوع جوانان، 
رییسـان دسـتگاه های اجرایـی در 
جلسـه سـتاد سـاماندهی امور جوانان 

حضـور یابنـد.
•فعالیـت ۲۷۶ سـازمان مردم 
نهـاد در حـوزه جوانـان در 

اصفهـان
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان 
اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه گفـت: 
فضـای مناسـبی بـرای دیـده شـدن 
سـازمان های مردم نهاد و بیان نظرات 
آنهـا و چالش هـای جوانـان در سـتاد 
سـاماندهی امور جوانان اسـتان فراهم 
شـده و تاکید اسـتاندار بر این است که 
جلسـه ها جنبـه کاربـردی پیـدا کنـد.

جـواد محمدی با بیـان اینکـه گزارش 
کار دسـتگاه های اجرایـی دربـاره 
مصوبات جلسه قبل سـتاد ساماندهی 
امـور جوانان اسـتان ارائه شـده اسـت، 
افـزود: الزم اسـت نقشـه راه خوبی در 
این سـتاد تعریف شـود تا دستگاه های 
اجرایی تکالیـف خود را بداننـد، آن ها را 
اجـرا و دربـاره آن گـزارش ارائـه کنند.

وی اظهـار داشـت: یکـی از مصوبـات 

جلسـه امروز این بود که در جلسـه های 
آینده، چنـد دسـتگاه اجرایـی ُمنتخب 
گزارش عملکرد خـود را در ایـن زمینه 
ارائـه کننـد تـا حالـت مطالبه گـری و 
کالبدشـکافی چالش ها، ایجاد و میزان 

اهتمام دسـتگاه ها مشـخص شـود.
وی همچنیـن با بیـان اینکه هنـوز در 
برخـی از شهرسـتان ها جلسـه های 
سـتاد سـاماندهی امـور جوانـان در 
سـال جـاری تشـکیل نشـده اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: تاکنون حـدود ۲۷۶ 
سـازمان مردم نهاد در حوزه جوانان در 
استان شناسـایی شده اسـت که در ۲۶ 

محـور فعالیـت می کننـد.
محمدی به آمـار تسـهیالت ازدواج در 
چهار مـاه نخسـت امسـال در اسـتان 
اصفهـان اشـاره و اضافـه کـرد: در این 
مـدت ۳۹ هـزار و ۹۸۳ درخواسـت وام 
ازدواج در سـامانه مربوطـه ثبت شـده 
که تاکنـون ۱۸ هـزار و ۴۶۹ فقـره وام 
پرداخـت شـده اسـت کـه شـامل ۵۹ 
درصـد متقاضیـان مشـمول پرداخت 

وام می شـود.
•سـاماندهی امـور جوانـان 
فعال سـازی  بـا  اصفهـان 
سـازمان های مردم نهاد دنبال 

د می شـو
در پایان این جلسه از علیرضا مختاری 
از قهرمانـان اسـتان اصفهان و کشـور 
در پارالمپیـک، تقدیـر و هدیـه دفتـر 
رهبـر معظم انقـالب به این ورزشـکار 

تقدیم شـد.
مسـووالن  از  شـماری  همچنیـن 
سـازمان های مردم نهاد فعال در حوزه 
جوانان اسـتان اصفهان به بیان نظرات 
و پیشـنهادهای خـود در جلسـه سـتاد 

سـاماندهی امـور جوانـان پرداختند.

پیگیری ساماندهی امور جوانان اصفهان با فعال سازی سازمان های مردم نهاد
استاندار اصفهان در حاشیه جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان در جمع خبرنگاران:

سه شنبه 25 مرداد 1401  | شمـاره 1126

رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان از برگزاری ۶ کارگاه 
آموزشی در زمینه فرهنگ سالمت در شهریور ماه خبر داد.

هاجر ابراهیمی با اعالم این خبر گفت: به منظور افزایش تعداد مخاطبان 
کارگاه های آموزشی حوزه سالمت و ایجاد فرصت برای افرادی که امکان استفاده 
از ظرفیت فضای مجازی و شرکت در دوره های آنالین این مرکز را ندارند، 
۶ کارگاه آموزشی با محوریت ارتقای کیفیت سالمت شهروندان به صورت 

حضوری و با تدریس مربیان و متخصصان مربوطه تدارک دیده شده است.
او افزود: از جمله این کارگاه ها آموزش پیشگیری از بیماری های شایع زنان است 

که روز ۷ شهریورماه برگزار می شود.
به گفته ابراهیمی بهداشت فردی و عمومی هم عنوان کارگاه دیگری است که 

روز ۹ شهریور ماه میزبان عالقمندان است.
او از برگزاری کارگاه آموزش تغذیه سالم در روز ۱۴ شهریور خبر داد و اعالم کرد: 
کارگاه سالمت سالمندان روز ۱۶ شهریور، کارگاه رشد و تکامل کودکان روز 
۲۱ شهریور و کارگاه خطرسنجی بیماری ها )دیابت( روز ۲۳ شهریورماه میزبان 

عالقمندان خواهد بود.
رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان با بیان اینکه همه 

این کارگاه های آموزشی از ساعت ۱۰ الی ۱۱ و سی دقیقه برگزار می شوند، 
خاطرنشان کرد: هزینه ثبت نام در این دوره ها بسیار کم و مناسب همه اقشار 

است.
او افزود: عالقمندان برای ثبت نام در این دوره ها می توانند از ۲۰ لغایت ۳۰ 
مردادماه به اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان واقع در خیابان 
جی، خیابان دکتر علی شریعتی، روبروی پارک شریعتی، طبقه فوقانی سینما 
بهمن مراجعه کنند و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳۵۲۱۱۹۹۰ الی 

۵ تماس بگیرند.

برگزاری 6 کارگاه آموزشی 
با محوریت فرهنگ سالمت 
در شهریور ماه

 رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت
شهرداری اصفهان خبر داد:

خبر
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شهرستان

Isfahan News

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: در شورای مشترک اداری استان 
اصفهان و شهرستان چادگان مصوباتی 
در حوزه های مختلف راه و شهرسازی 
این  راهسازی  پروژه های  و  اخذ 

شهرستان تعیین تکلیف شد.
و  راه  کل  مدیر  قاری قرآن  علیرضا 
شهرسازی استان اصفهان در ادامه سفر 
چادگان  شهرستان  به  خود  روزه  یک 
پروژه های  مشکالت  داشت:  اظهار 
این شهرستان  و شهرسازی  راه  حوزه 
حضور  در  اداری  مشترک  نشست  در 
استاندار اصفهان مطرح و ضمن بررسی، 
به منظور پیگیری چابک و سامان بخشی 

پایدار به موضوعات، تصمیم گیری شد.
مصوبات  شورا  این  در  افزود:  وی 
شهرسازی  و  راه  حوزه  در  مختلفی 
داشتیم و مباحث مرتبط با طرح تفصیلی 
مورد  نیز  چادگان  شهر  جامع  طرح  و 

بررسی قرار گرفت.
حوزه  در  اینکه  بیان  با  قاری قرآن 
بانده  راهسازی شهرستان چادگان، دو 
به  تیران  از سمت  اصلی  محور  شدن 
چادگان از پروژه های حائز اهمیت است 
گفت: طول این مسیر بالغ بر ۳۱ کیلومتر 
است که در دو حوزه تیران و چادگان 
واقع شده و دارای ترافیک عبوری باال 

است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
بیان داشت: در سنوات گذشته دو فاز از 
پروژه در حوزه چادگان تکمیل شد و فاز 
۵ و نیم کیلومتری آن که آخرین بخش 
از  چادگان محسوب می شود  در حوزه 
سال ۱۴۰۰ شروع و در حال اجرا است 
که اعتبار خوبی نیز برای آن اخذ شده 

است.
وی ابراز امیدواری کرد تا قبل از آغاز 
فصل سرما عمده عملیات این پروژه به 
اتمام برسد و گفت: با توجه به اینکه در 
نمی توان  این محدوده در فصل سرما 
کار عمرانی انجام داد تمام تالش خود 
را برای سرعت بخشی به این پروژه به 

کار بسته ایم.
شورای  در  کرد:  عنوان  قاری قرآن 
و  اصفهان  استان  اداری  مشترک 
باقیمانده  پیرامون  چادگان  شهرستان 
مباحثی  نیز  تیران  این مسیر در حوزه 
مطرح و مقرر شد طی جلسه ای تأمین 
منابع مالی این پروژه تعیین تکلیف شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
بیان داشت: در حوزه چادگان به سمت 
رزوه نیز بحث دو بانده شدن مسیر را 
داریم که بخشی از آن قباًل انجام شده و 
برای مبحث اعتبار مطالعه مابقی محور 
نیز در این جلسه مصوبه ای داشتیم که 
زودی  به  خدا  لطف  به  اساس  براین 
برای  الزم  اقدامات  و  آغاز  مطالعات 

مجوزها انجام می پذیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
خبر داد:

اتمام عمده عملیات اجرایی 
فاز ۵ و نیم کیلومتری جاده 
چادگان-تیران تا قبل از 

فصل سرما

خبر روز

ISFAHAN
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بـا حضـور فرمانده سـپاه حضـرت صاحـب الزمان 
)عج( اسـتان اصفهـان، فرمانداران شهرسـتان های 
شـهرضا و جرقویـه فـاز اول پـروژه آسـفالت بیـن 
مـزارع روسـتایی منطقـه پـرزان بـه بهره بـرداری 

. سید ر
آییـن افتتـاح فـاز اول پـروژه آسـفالت جاده هـای 
بیـن مـزارع روسـتایی منطقـه پـرزان بـا حضـور 
)عـج(  الزمـان  صاحـب  حضـرت  سـپاه  فرمانـده 
شهرسـتان های  فرمانـداران  اصفهـان،  اسـتان 
شـهرضا و جرقویـه و جمعـی از مسـئولین بسـیج 
منطقـه و گروه هـای جهادی و مسـئولین شـهری 

ایـن منطقـه برگـزار شـد.
•  خدمـت رسـانی و محرومیـت زدایـی 
بهتریـن راه مبـارزه بـا دشـمنان اسـت

سـرتیپ دوم پاسـدار مجتبی فدا در این مراسـم با 
بیـان اینکه مجموعه سـپاه و بسـیج از تشـکیالت 
بـه  کمـک  بـرای  کـه  اسـت  اسـالمی  انقـالب 
دسـتگاه ها و مسـئولین کشـور در شـرایط مختلف 
ایجـاد شـده اند، اظهار کـرد: یک زمان در شـرایط 
جنـگ قـرار داریم، یـک زمان هم وقت سـازندگی 
اسـت، یـک زمـان مقابلـه با حـوادث غیـر مترقبه 

و  رسـانی  خدمـت  وقـت  دیگـر  زمانـی  و  اسـت 
محرومیـت زدایی اسـت.

)عـج(  الزمـان  صاحـب  حضـرت  سـپاه  فرمانـده 
اسـتان اصفهان افـزود: امروزه باالتریـن راه مبارزه 
بـا آمریـکا محرومیـت زدایـی و خدمت رسـانی به 
مـردم اسـت و خـدا ایـن توفیـق را بـه بچه هـای 
نیروهـای  مجموعـه  و  سـازندگی  بسـیج  بسـیج، 
حـزب اللهـی و کارآفریـن کشـور عطا کرده اسـت 
کـه امیدواریـم با ایـن روحیـه جهـادی، ایثارگری 
و از خودگذشـتگی کـه افـراد مختلف از خودشـان 
نشـان داده انـد بتوانیـم ادامـه کارهـای جهـادی و 

محرومیـت زدایـی را انجـام و بـه ثمـر برسـانیم.
وی بـا بیـان اینکـه مهمتریـن هـدف از اجـرای 
ایـن طـرح تسـهیل در رفـت و آمـد کشـاورزان و 
دامـداران منطقه اسـت خاطرنشـان کـرد: با همت 
بسـیج سـازندگی اسـتان، فرمانـداری و اداره راه و 
شهرسـازی شهرسـتان شـهرضا فاز اول این طرح 
بـه طـول ۷ کیلومتـر از محور محلی مزارع دشـت 
پرزان زیرسـازی و آسـفالت شده اسـت و باقیمانده 
ایـن مسـیر نیـز بـه طـول ۱۲ کیلومتـر بـزودی 

تکمیـل و بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید.

کشـاورزان  عدیـده  مشـکالت  رفـع   •
پـروژه  افتتـاح  بـا  منطقـه  دامـداران  و 

مـزارع بیـن  جاده هـای  آسـفالت 
سـرهنگ پاسـدار حسـن عجمی مسـئول سازمان 
بسـیج سـازندگی حضـرت صاحـب الزمـان )عـج( 
اسـتان اصفهـان نیـز در ایـن مراسـم اظهـار کرد: 
نامناسـب و خاکـی بـودن جاده هـای بیـن مـزارع 
معضـالت  و  مشـکالت  پـرزان،  دشـت  منطقـه 
متعـددی برای تـردد خودروها و ادوات کشـاورزی 
و انتقـال تولیدات و محصوالت کشـاورزی و دامی 

منطقـه بوجـود آورده بود.
حضـرت  سـازندگی  بسـیج  سـازمان  مسـئول 
افـزود:  اصفهـان  اسـتان  )عـج(  الزمـان  صاحـب 
اسـتهالک ماشـین آالت و تجهیـزات کشـاورزی 
و غیـر کشـاورزی، افزایـش هزینـه کرایـه انتقـال 
جـاده،  بـودن  نامناسـب  دلیـل  بـه  محصـوالت 
مسـافت طوالنـی مـزارع بـا جـاده اصلـی و.. از 
جملـه ایـن مشـکالت بـود کـه بـه همیـن دالیل 
بـا پیگیری های متعـدد کشـاورزان و اهالی منطقه 
و همـت بسـیج سـازندگی و سـپاه و گروه هـای 
جهـادی بـا زیرسـازی و آسـفالت بخـش زیـادی 

از جاده هـای بیـن مـزارع منطقـه دشـت پـرزان 
موجـب شـد ایـن مشـکالت کاهـش پیـدا کـرده 
اسـت کهـان شـااهلل بـا ادامـه اقدامـات و تکمیـل 
فازهـای بعـدی پـروژه بـه زودی همه مشـکالتی 
کـه از ایـن لحـاظ در ایـن منطقه مهم کشـاورزی 

و تولیـدی وجـود دارد مرتفـع خواهـد شـد.
فعالیـن  تالش هـای  از  مراسـم  ایـن  ادامـه  در 
جهـادی و جهادگـران گـروه جهادی شـهید کافی 
کـه بـرای بـه ثمـر نشسـتن ایـن پـروژه خدمـت 
صادقانـه و بـی منتی بـه اهالی منطقـه انجام داده 

بودنـد تقدیـر و تشـکر بـه عمـل آمـد.
الزم بـه ذکـر اسـت که فـاز اول پـروژه آسـفالت 
بیـن مـزارع روسـتایی منطقـه پـرزان شهرسـتان 
شـهرضا با همت و تالش بسـیج سـازندگی سـپاه 
حضـرت صاحـب الزمـان )عـج( اسـتان اصفهان، 
گـروه مهندسـی رزمـی پدافنـد هوایـی شـهرضا، 
گـروه جهادی شـهید کافی شـهرضا و کشـاورزان 
شهرسـتان  پـرزان  دشـت  منطقـه  دامـداران  و 
شـهرضا در حدفاصـل بیـن شـهرضا و نصرآبـاد 
جرقویـه واقـع شـده اسـت تکمیـل و بـه بهـره 

بـرداری رسـید.

گزارش

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان مطرح کرد:

خدمت رسانی و محرومیت زدایی بهترین راه مبارزه با دشمنان

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: تاکنون حدود ۴۰ 
کیلومتر از راه های روستایی اردستان آسفالت گرم و بیش از ۶۰ کیلومتر از 

راه های روستایی آسفالِت سرد شده است.
اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  طباطبایی نژاد  صادق  سید  حجت االسالم 
کرد: شهرستان اردستان در موضوع بهسازی و روکش آسفالت جاده های 
روستایی عقب افتادگی های زیادی دارد و با وجود بودجه های زیادی که در 

این بخش هزینه شده، همچنان در این موضوع مشکالتی داریم.
وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته در شش سال گذشته جاده های 

روستایی شهرستان با توجه به اولویت خرابی که اداره راهداری اعالم کرده 
است روکش آسفالت صورت گرفته و راه های روستایی شهراب، امیران، 
ماربین، میشاب، نهوج و دره باغ بهسازی و روکش آسفالت گرم شده است.
از  کیلومتر  تاکنون حدود ۴۰  در مجلس گفت:  اردستان  مردم  نماینده 
راه های روستایی اردستان آسفالت گرم و ۶۰ کیلومتر از راه های روستایی 
آسفالت سرد )سیلکت( شده است که توانسته بخشی از خرابی ها را جبران 

کند.
طباطبایی نژاد تصریح کرد: با وجود همه فعالیت هایی که در بخش بهسازی 

جاده های روستایی انجام دادیم با اعالم اداره راهداری شهرستان همچنان 
بیش از ۲۰۰ کیلومتر از راه های روستایی اردستان نیاز به روکش آسفالت و 
مرمت دارد که در تالش هستیم با توجه به اولویت بندی، اقدامات بهسازی 

را انجام دهیم.
وی با اشاره به زیر بار ترافیک رفتن باند دوم محور اردستان به زواره 
گفت: اوایل سال ۱۳۹۴ عملیات زیرسازی باند دوم جاده اردستان به زواره 
به طول حدود ۱۰ کیلومتر شروع شده بود، ولی تا یکی دو سال ابتدایی 

پیشرفت قابل توجهی نداشت.

نماینده مردم اردستان در مجلس:

۱۰۰ کیلومتر از راه های 
روستایی در اردستان 
بهسازی شد

فرمانـدار کاشـان گفت: گردشـگری روسـتایی 
دارای ارزش افـزوده بـاال بـوده کـه متاسـفانه 
مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت. محمدشـریف 
زارعـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهر با اشـاره 
بـه ضرورت توسـعه گردشـگری اظهار داشـت: 
پس از دو سـال از شـیوه ویروس کرونا و رونق 
الزم  توریسـم  صنعـت  و  گردشـگری  مجـدد 

اسـت توجـه ویـژه ای بـه ایـن موضوع شـود.
صنعـت  مهـم  حوزه هـای  از  یکـی  وی 
دانسـت  روسـتایی  بخـش  در  را  گردشـگری 
ارزش  روسـتایی  گردشـگری  داشـت:  ابـراز  و 
افـزوده باالیـی دارد کـه متأسـفانه تاکنـون به 

اسـت. نشـده  توجهـی  آن 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کاشـان  ویـژه  فرمانـدار 
الزم اسـت مشـکالت ابنیـه تاریخـی و میراث 
مرتفـع  فرهنگـی  میـراث  از سـوی  فرهنگـی 
شـود، تصریـح کـرد: مشـکالت و چالش هـای 
مناطقـی مربـوط به بـازار باید از طـرف میراث 
فرهنگـی مـورد مطالعـه و هرگونـه اقدامـی از 
سـوی دیگـر نهادهـا بایـد تحـت نظـارت این 

اداره باشـد.
وی افـزود: اگر قرار اسـت هزینـه ای برای احیا 
و مرمـت اماکـن تاریخـی مانند بـازار و یا بافت 
تاریخـی مناطق مختلف شـهری و روسـتایی از 
سـوی نهادهای مربوط انجام شـود بهتر اسـت 

کـه این اعتبـارات تخمین و با نظر کارشناسـی 
اداره میـراث فرهنگی عملیاتی شـود.

زارعـی روسـتاهای کاشـان را دارای فرهنگـی 
غنـی دانسـت و گفـت: ماهیـت اصلـی روسـتا 
جریـان داشـتن زندگی و هنر اسـت و از این رو 
تمامـی دسـتگاه ها بایـد بـه منظور حفـظ بافت 
و اصالـت تاریخـی روسـتاها سـعی و تـالش 

. کنند
وی بـا اشـاره بـه اینکه الزم اسـت اداره میراث 
بـرای  هدفمنـد  و  جامعـه  طرحـی  فرهنگـی 
روسـتاها پیـاده سـازی کنـد، افزود: ایـن طرح 
بایـد در یکـی از روسـتاها به صورت آزمایشـی 
انجـام و سـپس بـرای تمـام روسـتاها عملیاتی 

. د شو
فرمانـدار کاشـان در بخـش دیگری از سـخنان 
خـود یکـی از ثمـرات توسـعه گردشـگری در 
روسـتاها را مهاجـرت معکوس دانسـت و گفت: 
رونـق کسـب و کار و اقتصـاد مبتنـی بـر زمین 
در روسـتاها باعـث اشـتغال زایـی و درآمدزایی 

می شـود. روسـتاییان  برای 
وی ضمـن لـزوم بـه حفـظ معماری روسـتایی 
در کاشـان خاطرنشـان کـرد: از ایـن موضـوع 
تخریـب  رونـد  بـا  چراکـه  شـد  غافـل  نبایـد 
بافت هـای روسـتایی ممکـن اسـت اثرات سـو 

فرهنگـی بـه همـراه داشـته باشـد.

رئیـس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان کاشـان 
از دسـتگیری متخلـف شـکار و صیـد هنـگام ارتـکاب 
جـرم خبـر داد. الهیـار دولتخـواه در گفت وگـو با ایسـنا، 
اظهـار کرد: یگان حفاظت اداره محیط زیسـت کاشـان، 
هنگام گشـت و کنتـرل در منطقه حفاظت شـده قمصر 
و برزک با شـنیدن صدای تیرانـدازی، در دو تیم جداگانه 
بـه گشـت در منطقـه پرداخته و خوشـبختانه شـکارچی 

متخلـف را حیـن شـروع به شـکار دسـتگیر کردند.
وی افـزود: مأمـوران یـگان حفاظـت، در بررسـی های 
اولیـه، یک قبضه سـالح گلوله زنی مجاز و ادوات شـکار 
از متخلـف کشـف و ضبط کرده و پرونده این شـکارچی 
جهت سـیر مراحـل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شـد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان کاشـان، 
تصریـح کـرد: حضـور بی رویـه شـهروندان در طبیعت و 

شـکار حیوانـات در سـال های گذشـته موجـب بـر هـم 
خـوردن بوم سـازگان منطقـه شـده و توجـه بـه حفـظ 
محیط زیسـت یـک ضرورت اسـت که باید مـورد توجه 

همـگان قـرار بگیرد.
و  یـار  آموزشـی محیـط  کـرد: طرح هـای  تاکیـد  وی 
محیط بـان در مدرسـه های شهرسـتان با هـدف افزایش 
آگاهـی دانش آموزان از شـرایط زیسـت محیطی منطقه، 
لـزوم وجـود حیـات وحش، مدیریت پسـماند، سـاختار و 
مناطـق تحت مدیریت سـازمان حفاظت محیط زیسـت 

اجرا شـده اسـت.
دولتخـواه گفـت: منطقـه حفاظت شـده قمصـر و برزک 
بـا وسـعت ۶۰ هـزار هکتار بـا تنـوع گیاهـی و جانوری 
خـاص خـود از سـال ۸۹ جـزِء مناطـق حفاظـت شـده 

کشـور ثبت شـده اسـت.

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان 
آران و بیـدگل گفـت: اکوسیسـتم مناطـق خشـک و 
بیابانـی دارای شـرایط شـکننده و حساسـی اسـت و 
مهم تریـن نقش پوشـش گیاهـی و تاغزارهـا در این 

مناطـق حفاظـت از آب و خـاک اسـت.
سـید مجتبـی شـریفیان در گفت وگو با ایسـنا، اظهار 
کـرد: پوشـش گیاهـی و تاغزارها در مناطـق بیابانی، 
مانع برخورد مسـتقیم باد و آب باران به سـطح خاک 
لخـت شـده و در نتیجـه تخریـب و فرسـایش های 
آبـی و بـادی را تـا حـد قابـل مالحظـه ای کاهـش 

می دهنـد.
زمـره  در  بیـدگل  و  آران  شهرسـتان  افـزود:  وی 
اکوسیسـتم بیابانـی و تحـت هجـوم گـرد و خـاک 
اسـت و با توجه به تشـدید خشکسـالی در سـال های 
اخیـر، حاکمیـت فرسـایش بـادی و تجمـع و تحرک 

و  زیربنایـی  تأسیسـات  بـه  ماسـه ای  تپه هـای 
جاده هـای مواصالتی، فضاهای شـهری و روسـتایی 

وارد می کنـد. را  و... خسـارات سـنگینی 
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان 
سـایر  و  تاغزارهـا  کـرد:  تصریـح  بیـدگل،  و  آران 
از  بیابانـی  منطقه هـای  در  گیاهـی  پوشـش های 
اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت، بنابرایـن کنتـرل 
تاغزارهـا همـواره توسـط مأمـوران یـگان حفاظـت 
نیازمنـد  و  دارد  قـرار  توجـه  مـورد  طبیعـی  منابـع 

اسـت. همـکاری همـه شـهروندان 
شـریفیان تأکیـد کـرد: حضـور و اقـدام بـه موقـع 
مأمـوران منابـع طبیعی در سـال گذشـته باعث شـد 
کـه بـا تشـکیل ۳۳ فقـره پرونـده از تصـرف ۱۸۰ 
هکتـار از منابـع طبیعـی جلوگیری شـود و همچنین 
با کشـف پنـج هزار کیلوگـرم چوب قاچـاق ۱۷ فقره 

پرونـده در مرجـع قضایـی رسـیدگی شـد.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان 
آران و بیـدگل گفـت: حفاظـت از زمین هـای ملـی 
بـا جدیـت دنبـال شـده، به طـوری کـه در چهـار ماه 
نخسـت سـال جاری، با تشـکیل ۱۲ پرونـده قضایی 
از تصـرف پنـج هکتـار از منابـع طبیعـی جلوگیـری 
چـوب  کیلوگـرم   ۸۰۰ قاچاقچیـان  بـرای  و  شـده 
تاغزارها، هفت پرونده در دادگسـتری تشـکیل شـده 

ست. ا
وی افـزود: حفـظ حقـوق شـهروندان و مبـارزه بـا 
نیازمنـد مشـارکت  پدیـده تخریـب منابـع طبیعـی 
شـهروندان  همـه  از  و  اسـت  مـردم  همـکاری  و 
درخواسـت داریـم ضمـن تـالش بـرای حفـظ منابع 
طبیعـی هرگونـه تخلـف را بـا شـماره تلفـن رایگان 

کننـد. گـزارش   ۱۵۰۴

فرماندار کاشان:

گردشگری روستایی دارای ارزش افزوده باال است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان:

 دستگیری شکارچی متخلف
در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک

  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل:

شرایط اکوسیستم مناطق خشک و بیابانی شکننده و حساس است

رئیس هیئت کشتی شهرستان اردستان گفت: کشتی شهرستان 
اردستان در حال حاضر در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد و تا چند 

سال آینده خبرهای خوبی از این رشته ورزشی خواهیم شنید.
محمود رهنما در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دوره جدید فعالیت 
هیئت کشتی شهرستان اردستان از آبان ماه سال گذشته با هدف 
ارتقا و آموزش صحیح و علمی در بخش خردساالن و نونهاالن 

آغاز شده است.
در  ورزشکاری  اردستان،  کشتی  ورزش  گذشته  سال  افزود:  وی 
برنامه های  با  اکنون  نداشت ولی  نونهاالن  رده های خردساالن و 
خردسال،  سنی  رده های  در  کشتی گیر  از ۱۲۰  بیش  شده  انجام 
نونهاالن و نوجوانان در شهرهای اردستان، زواره و مهاباد در حال 

آموزش و یادگیری این رشته ورزشی هستند.
رئیس هیئت کشتی شهرستان اردستان با بیان اینکه با توجه به 
پتانسیل ورزشکاران مستعد، راه اندازی سالن کشتی در شهرهای 
زواره و مهاباد یکی از اقدامات انجام شده در یکی دو ماه گذشته 
بوده، تصریح کرد: در شهرستان اردستان ورزشکاران با استعدادی 

وجود دارند که برای شکوفایی نیازمند حمایت هستند.
رهنما خاطرنشان کرد: سال های گذشته ورزش کشتی در اردستان 
به عنوان ورزش اول شهرستان فعال و پرشور بوده که در تالش 
هستیم با حمایت های مسئوالن و جذب کمک های خیرین این 

ورزش را به جایگاه اصلی خود برگردانیم.
وی با اشاره به جذب کمک های خیران در ورزش کشتی، گفت: 
با توجه به اینکه هیئت کشتی شهرستان اردستان هیچ گونه اعتبار 
دولتی و حمایتی ندارد، با رایزنی های انجام شده و با توجه به نیازی 
که وجود داشت ساختمان جدید سالن کشتی اردستان را با تأمین 
اعتبار یک خیر نیک اندیش به بهره برداری رساندیم و در یک ماه 
گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون تومان کمک های خیران را جذب کردیم.

رئیس هیئت کشتی شهرستان اردستان با گالیه از بی مهری اداره 
ورزش و جوانان شهرستان، گفت: اداره ورزش و جوانان اردستان 
تاکنون هیچ گونه حمایتی از هیئت ورزش کشتی نداشته و حتی 
یک خسته نباشید ساده را به ورزشکاران مدال آور و مربیان این رشته 

نگفته است.
رهنما عدم وجود فرهنگ ورزش قهرمانی در بین خانواده ها را یکی 
از مشکالت اجتماعی ورزش شهرستان عنوان کرد و گفت: نگاه 
خانواده ها به موضوع ورزش باید نگاه حمایتی و قهرمانی باشد، زیرا 

تقویت ورزش قهرمانی نیازمند همکاری بین بخشی است.
وی تأکید کرد: کشتی شهرستان اردستان در حال حاضر در مسیر 
رشد و پیشرفت قرار دارد و با برنامه هایی که پیش بینی شده تا چند 
سال آینده خبرهای خوبی از این رشته ورزشی در سطح استان و 

حتی کشور خواهیم شنید.

رئیس هیئت کشتی اردستان:

کشتی اردستان رو به رشد است

رئیس جهاد کشاورزی سمیرم گفت: بارندگی های اخیر و جاری 
میلیارد  بر ۱۶۴  بالغ  اولیه  برآورد  در  در شهرستان  شدن سیل 

تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد کرد.
در  سمیرم  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  طایی  مصطفی 
سامانه  داشت:  اظهار  سمیرم  در  فارس  خبرنگار  با  گفت وگو 
مرحله  چندین  در  سیل  شدن  جاری  و  اخیر  روز  چند  بارشی 
بخش  در  تومان  میلیون   ۹۵۵ و  میلیارد   ۱۶۴ بالغ بر  خساراتی 
زراعت، باغبانی، دام سبک، پرورش ماهی و تأسیسات آب وخاک 

در شهرستان سمیرم وارد کرد.
وی افزود: در بخش زراعت و کشت بهاره بالغ بر ۱۱۸ میلیارد 
ماهی  پرورش  و  سبک  دام  میلیارد،   ۷ باغبانی  بخش  تومان، 

 ۲۱ بر  بالغ  آب وخاک  و  تأسیسات  بخش  و  میلیارد   ۱۸ بالغ بر 
میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

کشت  زیر  مزارع  به  سیل  شدن  جاری  کرد:  تصریح  طایی 
محصوالت زراعی بهاره، تجهیزات آبیاری، تخریب و پر شدن 
استخر کشاورزی از گل والی، انباشت باغات از رسوبات ناشی از 
سیل، از بین رفتن تعدادی دام و کاه و علوفه خسارت وارد کرد

کشاورزان  از  برخی  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  طایی  مصطفی 
اقدامی جهت بیمه انجام نداده اند و در حال حاضر با برآورد اولیه 
خسارت و اعالم به ستاد بحران استان درصورتی که تخصیص و 
مساعدتی از طرف مدیریت بحران استان صورت پذیرد از طرف 

جهاد کشاورزی شناسایی و اقدام می شود.

رئیس جهاد کشاورزی سمیرم:

خسارت بالغ بر ۱64 میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی سمیرم



Important
License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515

Organization of advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w. e s f a h a n - n e w s . c o m
04INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s
Tuesday, August 16, 2022 - No: 1126 

Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines, and Agri-
culture on Saturday hosted the 
first Iran-Mauritius business 
forum which was attended by 
senior officials and private sec-
tor representatives from the 
two sides.
As reported by the ICCIMA 
portal, the forum was attended 
by a high-ranking trade delega-
tion from Mauritius that trave-
led to Iran to explore ways of 
expanding trade relations be-
tween the two countries.
ICCIMA Head Gholam-Hossein 
Shafeie, Head of Iran-East Af-
rica Joint Chamber of Com-
merce Masoud Berahman, 
ICCIMA Secretary General 
Mojtaba Modareszadeh, Sec-
retary-General of Mauritius 
Chamber of Commerce and 
Industry (MCCI) Yousouf Is-
mael, and the country’s deputy 

foreign affairs minister were 
among the attendees of the 
mentioned forum.
In this gathering, the two sides 
discussed ways of developing 
economic cooperation be-
tween the two countries and 
examined the existing obsta-
cles.
At the end of the forum, a 
cooperation memorandum 
of understanding (MOU) was 
signed between ICCIMA and 
MCCI.
Speaking at the event, Shafeie 
emphasized that the Iranian 
government and private sec-
tor have always placed special 
importance on the expansion 
of economic relations with 
African countries and stated: 
“We are determined to pave 
the way for the businessmen 
of our country to reach the Af-
rican markets.”

He described the prominent 
position of the Republic of 
Mauritius in the Indian Ocean 
Rim Association as one of the 
important capacities of this 
country and continued: “This 
can lead to the development of 
Iran’s cooperation with Mauri-
tius and other member coun-
tries of this union.”
“Iran’s privileged, strategic 
and geopolitical position in 
the West Asian region and 
the country’s access to the re-
gion’s 400-million market will 
definitely be a good opportu-
nity for Mauritius’ business-
men and trade companies,” he 
added.
Pointing out that Mauritius is 
known as the economic gate-
way of the African continent, 
the ICCIMA head continued: 
“Tourism, banking and insur-
ance services and maritime 

transport are among the most 
important potentials for coop-
eration between the two coun-
tries. Mauritius buys more than 
one billion dollars of fuel and 
oil products every year, which 
will provide another basis for 
the development of relations 
between the two countries.”
Elsewhere in this gathering, 
Ismael enumerated some of 
the advantages of trade with 
Mauritius and said: “We can be 
a suitable facilitator for Iranian 
businessmen to develop their 
trade with African countries.”
He further mentioned the un-
satisfactory level of trade be-
tween the two countries and 
said: “We want to change this 
trend and therefore we have 
traveled to Iran with one of the 
largest business delegations.”
Mauritius’ FTA with China, In-
dia to facilitate trade with Iran

Prior to the business forum, 
Shafeie met with Mauritius’ 
Minister of Labor, Human 
Resource Development and 
Training Soodesh Satkam Cal-
lichurn to discuss mutual eco-
nomic cooperation between 
the two countries.
In this meeting, the official 
suggested that Mauritius’ free 
trade agreement (FTA) with 
China and India should be con-
sidered as the basis to draw a 
roadmap for the expansion of 
trade with Iran.
According to Shafeie, Iran can 
benefit from the opportunities 
that this FTA could present for 
the businessmen of the both 
sides.
He further stressed the im-
portance of exchanging infor-
mation about the commercial 
capacities of the two countries 
between their private sectors.
Development of agricultural 
cooperation
Later, On Sunday, the trade 
delegation attended a meeting 
with the members of the ICCI-
MA Agriculture Committee, in 
which the two sides discussed 
joint cooperation and invest-
ment in the agriculture sector 
as the most important capacity 
in Mauritius.
In this meeting, Mohsen 
Amini, Chairman of the IC-
CIMA Agriculture Committee 
referred to Iran as a land of 
opportunities, especially in 
the field of agriculture, and 
said: “Joint investment and 
commercial cooperation in the 
agriculture sector should be 
considered by both countries. 
In this regard, Iran is offering 
good incentives.”

Iran, Mauritius explore avenues of economic co-op

Amir Abdollahian says 
language of force 
against Iranians ends 
in failure
Hossein Amir Abdollahian, the for-
eign minister of Iran, has cautioned 
the United States from speaking to 
the Iranian people in a forceful man-
ner.
In a late-night tweet on Saturday, 
Amir Abdollahian made the com-
ments in response to recent U.S. 
claims against Iran over a fictitious 
conspiracy to assassinate former 
President Donald Trump’s national 
security adviser John Bolton.
The top Iranian diplomat highlighted 
that “history ought to have taught the 
U.S. that language of threat against 
Iran and Iranians achieves nothing.”
“Futile attempts at deflection won’t 
allow the U.S. to evade responsibil-
ity for the thousands of Iranian and 
other victims of its involvement in 
terrorist crimes in our region,” he 
added. 
The U.S. Department of Justice on 
Wednesday accused a man going by 
the name of Shahram Poursafi of try-
ing to orchestrate the murder of Bol-
ton in retribution for the U.S. airstrike 
in January 2020 that assassinated 
Iran’s fabled anti-terror leader Lieu-
tenant General Qassem Soleimani.
The most recent scenario describes 
Poursafi as a member of the Islam-
ic Revolution Guard Corps of Iran 
who sought to offer Americans a 
$300,000 bounty in October 2021 to 
carry out the scheme in either Wash-
ington, DC, or Maryland.
Nasser Kanaani, the spokesperson 
for Iran’s Foreign Ministry, said on 
Friday that raising fuss about the 
hoax Bolton assassination plan won’t 
help Washington cover up its own 
transgressions.
Kanaani said in a post on his Twit-
ter account that the U.S. was fabri-
cating allegations about a politically 
bankrupt element, a known terrorist, 
and a coup plotter against sovereign 
states in order to escape its interna-
tional obligations.
“Such fanfares won’t whitewash U.S. 
regime’s image, but makes Iranians 
& the world more resentful of it,” he 
added.
The creation of these flimsy and false 
fictions is turning into a repeating 
practice in the American court and 
propaganda system, Kanaani said 
on Wednesday in response to past 
allegations of conspiracies against 
Bolton.
“Such baseless claims are made 
with political motives and aims and 
in fact amount to ‘escape forward,’ 
creating propaganda ruse and espe-
cially escaping the responsibility of 
responding to numerous terrorist 
crimes that the American govern-
ment has either directly participated 
in, such as the cowardly assassina-
tion of General Martyr Soleimani, or 
like the terrorist crimes committed 
by the Zionist regime and terror-
ist groups like Daesh, they have 
been committed with the support 
of America,” the Foreign Ministry 
spokesman underlined. 
Kanaani added, “The Islamic Repub-
lic of Iran strongly warns against 
any action against Iranian citizens 
under the pretext of these ridiculous 
accusations, and emphasizes that it 
reserves the right to take any action 
within the framework of international 
law to defend the rights of the gov-
ernment and citizens of the Islamic 
Republic of Iran.”
In a commentary on August 12, the 
Tehran Times wrote the U.S. moves 
in inventing such fabrications have 
long been out of date. For example, 
it said, in 2002 George W. Bush used 
a similar tactic against Iraq. 
“Bush stated in October 2002 that 
Saddam Hussein has a ‘massive 
stockpile’ of bioweapons. However, 
as CIA Director George Tenet stated 
in early 2004, the CIA had ‘no par-
ticular knowledge on the types or 
quantities of WMD agents or stocks 
at Baghdad’s disposal.’ The phrase 
‘huge stockpile’ was completely 
made up. They eventually admitted 
that their allegation was a brazen lie,” 
the Tehran Times said.

Islamic Jihad 
proved any resist-
ance group can 
destroy biggest 
Zionist fortress: 
s p e a k e r
Iranian Parliament Speaker Mo-
hammad Baqer Qalibaf averred 
on Sunday that the Palestinian 
Islamic Jihad (PIJ) movement has 
proven that any single faction of 
the Islamic Resistance is capable 
of destroying the largest defensive 
fortification of the Zionist entity.
Speaking at an open session of 
Parliament, Qalibaf underlined that 
the demise of the Israeli entity can 
be predicted as soon as possible 
by uniting the ranks of the Resist-
ance.
Qalibaf referred to the anniversary 
of the heroic resistance recorded 
by the Lebanese Hezbollah during 
the 33-day war against the Zionist 
invaders, saying it marked a new 
milestone in fighting Israel, ac-
cording to Al Alam. 
The Iranian parliament speaker 
praised the Islamic resistance, 
which confronted an entity that, 
during nearly eight decades of its 
founding, has been committing 
crimes against every free person 
in the world, carrying out assas-
sinations, occupying the lands of 
others, and committing organized 
crimes throughout the region.
Also, its existence is at the cost of 
undermining the security of oth-
ers, the speaker remarked. 
 “The world today is witnessing 
more crimes committed by this 
entity and the evil plans of the 
Zionists and their complicity with 
the arrogant and reactionary re-
gimes (is more evident) than ever 
before,” Qalibaf added.
Elsewhere in his remarks, the 
speaker said, “In the first days of 
the wars in Syria and Iraq, some 
people made a mistake in their cal-
culations, but when they saw the 
reality of the crimes committed by 
the Daesh group, which even wor-
ried European countries, they real-
ized this fact… that the defenders 
of the holy shrines are not only 
defenders of the shrines of Ahl 
al-Bayt, peace be upon them, but 
they are also defending the honor 
and dignity of dear Iran.”
The speaker was referring to those 
Iranians who fought Daesh in Syr-
ia and Iraq.
Praising the martyrs who defend-
ed the holy sites in Iraq and Syria, 
Qalibaf said they sacrificed them-
selves for the Iranian people and 
for the preservation of the holy 
shrines.
Those who asperse these heroes 
these days are bringing them-
selves disappointment and loss by 
insulting these righteous martyrs, 
noted Qalibaf, a former military 
commander and national police 
chief.
Qalibaf has recently spoken over 
the phone with Palestinian Islamic 
Jihad (PJI) secretary general Ziyad 
al-Nakhalah.
In the conversation, Qalibaf con-
gratulated the Palestinian leader 
on the recent victory achieved by 
the Palestinian Islamic resistance 
against Israel. “The Islamic Repub-
lic of Iran stands by the Palestinian 
nation and the Palestinian Islamic 
resistance under all circumstances 
and with all its might,” Qalibaf told 
al-Nakhalah, according to Iran’s 
state news agency IRNA. 
Expressing regret over the mar-
tyrdom of the commanders of the 
Palestinian Islamic Jihad move-
ment in the recent battle with Is-
rael, 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 
confronting this regime.”

Head of Iran’s Planning and Budget 
Organization (PBO) has said that con-
tracts for $29 billion of investment in 
the oil and gas industry projects have 
been concluded with domestic firms, 
and another $10 billion worth of new in-
vestment deals will be concluded soon, 

Shana reported on Sunday.
Masoud Mirkazemi said that over the 
past month various working groups 
and consortia have been formed in PBO 
which led to the signing of a $7 billion 
contract for the development of the 
joint Azadegan oil field and a $19 billion 

memorandum of understanding (MOU) 
for the construction of two petrochemi-
cal plants.
“We are also preparing another $10 bil-
lion worth of projects to be awarded, so 
it is necessary to use different methods 
and initiatives to attract the necessary 
resources,” Mirkazemi said.
Back in September 2021, Oil Minister 
Javad Oji said his ministry was making 
necessary arrangements and planning 
for attracting $125 billion of foreign and 
domestic investment in the country’s oil 
and gas industry within the next four to 
eight years.
Earlier this month, Oji reiterated that the 
oil ministry is seriously following the 
plans for funding the oil industry’s de-
velopment projects.
Speaking on national TV, Oji noted that 
recent studies show that over $160 bil-
lion of investment is required to com-
plete the country’s oil industry develop-

ment projects over the next eight years.
“Planning has been done to provide 
this figure, and considering the current 
progress [in our plans] there will be no 
problem in this regard,” he said.
The official noted that the current gov-
ernment has so far attracted over $80 
billion for the country’s oil and gas pro-
jects and an agreement worth $40 bil-
lion has also been signed with Russia’s 
Gazprom.
Our priority is developing joint oil and 
gas fields, he said, adding: “In the down-
stream sector, we reached an agreement 
with Gazprom to build gas transmission 
and export pipelines to countries such 
as Oman and Pakistan.”
“We have also signed 28 contracts with 
a total value of over one billion dollars 
for collecting flare gas, most of which 
have been signed with private compa-
nies that will use the collected gas as 
payment,” Oji added.

Domestic firms to invest $39b in oil, gas industry

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 1,974,403 tons of 
commodities worth $377million were 
traded at Iran Mercantile Exchange 
(IME).
As reported by the IME’s Public Rela-
tions and International Affairs Depart-
ment, the exchange traded on its met-
als and minerals trading floor 1.701 
million tons of commodities valued at 
almost $237 million
On this floor, the IME sold 762,102 
tons of cement, 583,000 tons of iron 
ore, 236,375 tons of steel, 55,000 
tons of sponge iron, 62,505 tons of 
zinc, 5,475 tons of aluminum, 700 
tons of copper, 30 tons of precious 
metals concentrate and 50 kg of gold 
bars.
Furthermore, the IME witnessed on 
both domestic and export rings of its 
oil and petrochemical trading floor 
264,614 tons of commodities worth 

more than $136 million.
Commodities traded on this floor 
included 53,988 tons of polymeric 
products, 108,000 tons of vacuum 
bottom, 18,000 tons of lube cut, 
21,011 tons of chemicals, 500 tons of 
sulfur, and 3,629 tons of base oil, 235 
tons of insulation, and 57,710 tons of 
bitumen.

The IME also traded within the same 
week 7,806 tons of commodities on 
its side market.
The value of trades at the Iran Mer-
cantile Exchange rose 102 percent, 
and the volume of trades at the ex-
change increased 128 percent in the 
past Iranian calendar year 1400 (end-

ed on March 20), which was the high-
est level of growth in the history of 
the exchange since its establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in the 
volume and value of trades of differ-
ent products, 10 major records in to-
tal value and physical market trades 
were registered. In a way that besides 
the total value of trades, the volume 
and value of physical market trades, 
the volume, and value of industrial 
products and petrochemicals trades, 
the value of oil products trades, and 
the volume and value of side market 
trades all hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Commodities worth $377m traded at IME in a week
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Weightlifter Rasoul Motamedi of 
Iran claimed a gold medal in the 
2021 Islamic Solidarity Games 
(ISG) on Monday.
Motamedi, who competed in 102kg, 
won the gold with 177kg in the 
snatch, 223 kg in the clean and jerk 
and 400kg in total.

Kazakhstan’s Ariyom Antropov won 
the silver medal with 164kg in the 
snatch, 222kg in the clean and jerk 
and 386kg in total.
Kyrgyz weightlifter Bekdoolot Re-
sulbekov won the bronze medal with 
169kg in the snatch, 216kg in the 
clean and jerk and a total of 385kg.

Weightlifter 
Motamedi wins 
gold at Solidari-
ty Games

Iran ends 56-
year women’s 
volleyball medal 
d r o u g h t

It took Iran 56 years to grab 
a medal in an international 
women’s volleyball meet, as 
it squeezed into the final of 
the 2021 Islamic Solidarity 
Games in Konya, Turkey, on 
Sunday.

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

Iran FM urges 
U.S. to ditch ‘lan-
guage of threat’

Foreign Minister Hossein 
Amir-Abdollahian advised 
the United States to drop its 
threating tone when address-
ing Iran after the White House 
warned of consequences over 
attacks on American citizens.

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

Iran speaker: Is-
rael’s annihilation 
closer than ever

The Iranian Parliament speak-
er said on Sunday in view 
of the unity and solidarity 
among all resistance circles 
and movements, today, it can 
be said with certainty that the 
annihilation of the occupying 
Zionist enemies is more im-
minent than ever.

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

Palestinians Hail 
‘Heroic’ Retalia-
tion in Al-Quds

At least Zionist Israeli settlers 
were injured, three critical-
ly, after an armed attacker 
opened fire on a bus and at 
other locations in the occu-
pied city of Al-Quds.

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

Europe on Course 
for Record Land 
Destruction

Europe is on course for re-
cord land destruction from 
wildfires in 2022, the AFP 
news agency reported Sun-
day, citing data from the Eu-
ropean Union.

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

Kuwait Names 
First Ambassador 
to Iran in Six Years
Kuwait has appointed an am-
bassador to Iran, both coun-
tries said on Sunday, more 
than six years after recalling 
its top envoy to Tehran to 
back Saudi Arabia after it 
severed ties with the Islamic 
Republic in 2016.

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

Iranian volleyball 
teams into final of 
2021 ISG

Iran’s women’s and men’s 
volleyball teams booked their 
place in the final match of 
the 2021 Islamic Solidarity 
Games on Sunday.

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

Iranian students 
grab colorful med-
als at mathemati-
cal competition

The students of Sharif Uni-
versity of Technology won 
three gold, one silver, and 
one bronze medal in the 29th 
International Mathematical 
Competition (IMC 2022).

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), fell 3,447 
points to 1.463 million on Sunday.
As reported, over 8.615 billion se-
curities worth 46.117 trillion rials 
(about $164.7 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index dropped 
1,785 points, and the second mar-
ket’s index fell 9,142 points.
Tehran Stock Exchange experienced 
a growth of 9.5 percent in the value 
of its trades in the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday).
TSE is one of the four Iranian stock 
exchanges, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), Iran 

Energy Exchange (IRENEX), and 
Iran’s over-the-counter (OTC) mar-
ket, known as Iran Fara Bourse (IFB).
Senior stock market analyst, Ashkan 
Zoudfekr, believes government must 
support the stock market against 
other parallel competitors like mon-
ey and property markets, the Secu-
rities and Exchange News Agency 
(SENA) reported on Sunday.
“Considering the fact that the capital 
market provides liquidity and dyna-
mism to the economy, and is a use-
ful and active part of the country’s 
economic development, strength-
ening it should become a priority for 
the government,” Zoudfekr said.

A 75-member trade delegation 
from Russia’s Republic of Tatar-
stan is scheduled to visit Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (TCCIMA) 
on August 20 to attend a business 
forum, the TCCIMA portal report-
ed.
Headed by the deputy prime min-
ister and minister of industry and 
commerce of the Republic of Tatar-
stan, the delegation is comprised 
of the representatives of 45 com-
panies active in a variety of areas 
including oil, gas and petrochem-
icals, transportation and logistics, 
aviation, food and agriculture, 

health, cosmetics, chemicals, au-
tomobile, construction materials 
and supplies, polymer, investment, 
and entrepreneurship.
As reported, during their visit to 
Iran, the group will also meet and 
hold direct talks with private sector 
representatives of Tehran, Gorgan, 
Rasht, and Tabriz with the aim of 
developing business relations.
The Republic of Tatarstan is a re-
public of Russia located in Eastern 
Europe. It is a part of the Volga 
Federal District, and its capital and 
largest city is Kazan which is an 
important cultural and economic 
center in Russia.

TEDPIX drops 3,400 points on Sunday

TCCIMA to host business forum with Rus-
sia’s Republic of Tatarstan next week

National Iranian Oil Company (NIOC) 
has increased its crude oil selling prices 
(OSP) for Asian buyers in September 
considering the global rise in oil prices, 
Shana reported.
NIOC’s official selling price increase af-
fected three grades of Iranian oil namely 
Light, Heavy and Forouzan.
The NIOC has set the September OSP 
of Iranian Light grade for Asia at $9.5 
a barrel above the Oman/Dubai average, 
up $0.6 from the previous month.
The prices for Iranian Heavy and Forou-
zan grades are also set to be $6.3 and 
$6.4 above the Oman/Dubai average, 
respectively.
The September OSPs for heavy and 

Forouzan grades have increased by $0.7 
and $0.75 compared to the prices for 
the previous month, respectively.
Iran has been shipping its oil into the 
global markets successfully despite the 
U.S. sanctions and over the past year, 
the export of Iranian crude oil increased 
significantly.
Considering the increase in exports, 
NIOC has also been ramping up pro-
duction so that according to Oil Minister 
Javad Oji, the country’s oil production 
has increased almost to the pre-sanc-
tions level.
Back in April, Oji had said that the coun-
try’s crude oil production reached the 
pre-sanction levels.

Putting the current capacity of Iran’s 
oil production at more than 3.8 million 
barrels per day (bpd), the minister said, 
“We hope that through the efforts of all 
those active in this sector, we will reach 
higher figures in the exports of crude oil, 
gas condensate, oil products, and petro-
chemicals.”
“By taking effective measures in on-
shore and offshore oil fields, drilling 
new wells, repairing wells, rebuilding 
and modernizing facilities, and oil col-
lection centers, the current oil produc-
tion capacity has reached before the 
sanctions, and we have no problem in 
performance and this amount of pro-
duction”, Oji added.

Since the beginning of the current Iranian calendar 
year (March 21), every day, a vessel carrying basic 
goods has entered the ports of the south and north 
of the country and the cargoes of these ships have 
been sent to storage centers after unloading, Gov-
ernment Trading Corporation (GTC) announced.
The basic goods imported into the country include 
wheat, rice and oil, which are purchased and im-
ported from foreign sources to provide the country’s 
strategic reserves, supply to consumption centers, 

and regulate the market.
From the beginning of this year, more than 3,602,000 
tons of these items have entered the country through 
southern and northern ports, and currently, the car-
goes of several ships carrying essential goods that 
have recently docked in the country’s ports are also 
being unloaded, the GTC stated.
As previously announced by the deputy head of the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA), Iran has imported 30.9 million tons of basic 

goods in the past Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20).
Foroud Asgari, the deputy head of IRICA for cus-
toms affairs, said that the imported goods were in 
25 commodity groups.
Putting the value of the imported basic commodi-
ties at $19.6 billion in the past year, the official said 
that the imports show a 60-percent rise in worth and 
32-percent growth in weight, as compared to the Ira-
nian calendar year 1399.

A vessel carrying basic goods enters ports every day since late March

NIOC raises September OSP for Asian buyers

8 Health and Nutrition Benefits of Apricots
Source: https://www.healthline.com/nutrition/apricots-benefits#TOC_TITLE_HDR_10

Apricots (Prunus armeniaca) are stone 
fruits also known as Armenian plums. 
Round and yellow, they look like a small-
er version of a peach but share the tart-
ness of purple plums. They’re extremely 
nutritious and have many health bene-
fits, such as improved digestion and eye 
health.
Here are 8 health and nutrition benefits 
of apricots.

1. Very nutritious and low in calories
Apricots are very nutritious and contain 
many essential vitamins and minerals.
Just 2 fresh apricots (70 grams) provide 
(1Trusted Source):
• Calories: 34
• Carbs: 8 grams
• Protein: 1 gram
• Fat: 0.27 grams
• Fiber: 1.5 grams
• Vitamin A: 8% of the Daily Value (DV)
• Vitamin C: 8% of the DV
• Vitamin E: 4% of the DV
• Potassium: 4% of the DV
Furthermore, this fruit is a decent source 
of beta carotene, lutein, and zeaxanthin, 

all of which are potent antioxidants that 
help fight free radicals in your body.
It’s best to enjoy apricots whole and un-
peeled, as the skin boasts large amounts 
of fiber and nutrients. 

2. High in antioxidants
Apricots are a great source of many an-
tioxidants, including beta carotene and 
vitamins A, C, and E.
What’s more, they’re high in a group 
of polyphenol antioxidants called flavo-
noids, which have been shown to pro-
tect against illnesses, including diabetes 
and heart disease (5, 6Trusted Source, 
7Trusted Source).
The main flavonoids in apricots are 
chlorogenic acids, catechins, and 
quercetin (5).
These compounds work to neutralize free 
radicals, which are harmful compounds 
that damage your cells and cause oxi-
dative stress. Oxidative stress is linked 
to obesity and many chronic diseases, 
such as heart disease (8Trusted Source, 
9Trusted Source, 10Trusted Source).

3. May promote eye health
Apricots boast multiple compounds that 
are essential for eye health, including 
vitamins A and E (12Trusted Source, 
13Trusted Source).
Vitamin A plays a vital role in preventing 
night blindness, a disorder caused by 
lack of light pigments in your eyes, while 
vitamin E is a fat-soluble antioxidant that 
enters your eyes directly to protect them 
from free radical damage (12Trusted 
Source, 13Trusted Source).

4. May boost skin health
Eating apricots may benefit your skin.
The main causes of wrinkles and skin 
damage are environmental factors, 
such as the sun, pollution, and cigarette 
smoke (15Trusted Source, 16Trusted 
Source).
What’s more, research indicates a di-
rect link between ultraviolet (UV) light 
exposure, sunburns, and your risk of 
melanoma, a deadly form of skin cancer 
(17Trusted Source, 18Trusted Source).
Notably, you can fight some of this skin 
damage through a healthy diet full of 

antioxidants, which apricots provide.
Vitamins C and E, both found in this 
fruit, may aid your skin. In particular, 
vitamin C protects against UV dam-
age and environmental pollutants by 
neutralizing free radicals (19Trusted 
Source).
Furthermore, this vitamin helps build 
collagen, which gives your skin strength 
and elasticity. Eating a diet high in vita-
min C can help your skin heal from UV 
damage and prevent wrinkles (19Trust-
ed Source).

5. May promote gut health
Apricots may promote gut health.
Apricots are particularly high in soluble 
fiber, which is important for maintain-
ing healthy blood sugar and cholesterol 
levels (21Trusted Source, 22Trusted 
Source).

6. High in potassium
Apricots are high in potassium.
Adequate intake may help prevent 
bloating and maintain healthy blood 
pressure (24).

One analysis of 33 studies found that a 
diet rich in potassium significantly re-
duced blood pressure and resulted in 
a 24% lower risk of stroke (26Trusted 
Source).

7. Very hydrating
Like most fruits, apricots are naturally 
high in water, which can help regulate 
blood pressure, body temperature, 
joint health, and heart rate (27Trusted 
Source, 28Trusted Source, 29Trusted 
Source).
As most people don’t drink enough wa-
ter, eating fresh fruit can help you reach 
your daily needs.

8. May protect your liver
Some data suggests that apricots may 
help protect your liver from oxidative 
stress (31Trusted Source, 32Trusted 
Source).
The bottom line
Apricots are a delicious fruit packed 
with vitamins, fiber, and antioxidants. 
They have multiple benefits, including 
improved eye, skin, and gut health.

Apricots (Prunus armeniaca) are stone fruits also known as Armenian plums. Round and yellow, they look like a smaller version 
of a peach but share the tartness of purple plums. They’re extremely nutritious and have many health benefits, such as improved 
digestion and eye health.
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نصب  و  ساخت  ابَرپروژه  اجرای 
تیرکرین های ۳۷ متری واحد ۲۸ با 
هدف جایگزینی با تیرکرین های موجود 
با اتکا به دانش و تجربه کارشناسان 
فوالد مبارکه و با همکاری دانشگاه 
صنعتی و شرکت های پیمانکاران داخلی 
با موفقیت و طبق برنامه زمان بندی به 

پایان رسید.
نصب  و  ساخت  ابَرپروژه  اجرای 
تیرکرین های ۳۷ متری واحد ۲۸ با 
هدف جایگزینی با تیرکرین های موجود 
با اتکا به دانش و تجربه کارشناسان 
فوالد مبارکه و با همکاری دانشگاه 
صنعتی و شرکت های پیمانکاران داخلی 
با موفقیت و طبق برنامه زمان بندی به 

پایان رسید.
در پی انجام این عملیات کم نظیر که به 
میزان چشمگیری باعث افزایش ایمنی 
فعالیت ها و کاهش توقفات ناخواسته 
و افزایش تولید در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم می شود، خبرنگار 
ایراسین به سراغ تنی چند از همکاران 
مرتبط با این پروژه رفته و نظر ایشان را 
در خصوص چرایی و نتایج اجرای پروژه 
جویا شده است. ماحصل این گفت وگوها 

را در ادامه می خوانید.
عباس ابراهیمیان، سرپرست تعمیرات 
اظهار  ریخته گری  جرثقیل های 
کرد: یکی از مهم ترین تجهیزات در 
کارخانه های تولید فوالد و محصوالت 
فوالدی، سازه ها و استراکچرهای 
سالن های صنعتی است که از این سازه ها 
به عنوان تجهیزات دینامیک یا قسمتی از 
ماشین آالت کارخانه یاد می شود. اهمیت 
این سازه ها به خاطر بارگذاری های 
تکرارشونده از طرف جرثقیل ها و سایر 
عوامل است و این موضوع باعث بروز 
ترک و گسیختگی سازه در اثر پدیده 
خستگی مکانیکی )fatigue( در اثر 
بارهای تکرارشونده روی سازه ها و تعداد 
سیکل های باربرداری تعیین کننده عمر 
سازه هاست. دلیل اصلی خطرناک بودن 
شکست خستگی این است که بدون 
آگاهی قبلی و قابل رؤیت بودن اتفاق 

می افتد.
وی افزود: با توجه به مشاهده ترک روی 
سازه ها و بروز یک مورد شکست روی 
یکی از تیرهای ۳۷ متری واحد ۲۸ 
)ROW I( در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، 
تصمیم بر این شد که تیر گیردرهای ۳۷ 
متری ردیف های L،I و M که شامل ۱۵ 
عدد تیر است ساخته و تعویض شوند. در 
این راستا، فعالیت تحقیقاتی با محوریت 
واحد جرثقیل های ریخته گری، واحد 
بازرسی سازه ها و دانشگاه صنعتی 
اصفهان شکل گرفت و طراحی جدید 
سازه ها انجام شد. در طراحی جدید، 
هدف افزایش استحکام سازه ها بود که 
در این زمینه، جنس تیر گیردرهای جدید 
از ST ۳۷ به ST۵۲ تغییر یافت و سایز 
بسیاری از اِلمان های تیرها و بادبندها و 
 X چکرپلیت ها افزایش یافت؛ همچنین
BRACIG که در طراحی قبلی وجود 

نداشت، به این سازه ها افزوده شد.
بومی  دانش  از  استفاده   •

شرکت های داخلی

جرثقیل های  تعمیرات  سرپرست 
ریخته گری تاکید کرد: مرحله بعد 
پروژه ساخت و نصب تیر گیردرها بود 
که به واحد پروژه های بهینه سازی 
تعمیرات مرکزی واگذار گردید و پروسه 
ساخت تیرها و اِلمان های سازه توسط 
شرکت های پیمانکار طرف قرارداد 
آغاز شد. در مرحله بعد، تهیه پروپوزال 
نصب، برنامه زمان بندی و اجرای پروژه 
و همچنین تهیه نقشه های باربرداری 
LIFTING PLAN( با همکاری  (
واحدهای درگیر انجام گردید. جهت 
استفاده بهینه از توقفات تولید در اثر 
اعمال محدودیت انرژی مقرر شد 
فاز اول این پروژه هم زمان با توقف 
ماشین ریخته گری شماره ۳ با تعویض 
۴ عدد تیرکرین بر روی خطوط ماشین 
۳ برنامه ریزی و طی ۲۰ روز کاری 
مستمر انجام شود. پروژه در زمان مقرر 
و با رعایت کلیه استانداردهای نصب 
سازه های فوالدی و با ایمنی کامل به 

اتمام رسید.
راهبری  رئیس  حقانی،  مصطفی 
و  سقفی  جرثقیل های  تعمیرات  و 
ترانسفرکارها اظهار کرد: فاز دوم این 
پروژه هم زمان با توقف ماشین های 
ریخته گری ۱ و ۲ با تعویض ۶ عدد 
تیرکرین ۳۷ متری با وزن تقریبی 
هرکدام ۹۰ تن و دمونتاژ تیرها و 
اِلمان های قبلی به وزن هرکدام ۷۵ تن 
انجام شد که در مجموع تا این قسمت از 
پروژه، کار در ارتفاع ۱۰ متری از سطح 
صفر ادامه یافت و در حدود ۱۷۰۰ تن 

سازه دمونتاژ و مجدداً مونتاژ گردید.
وی افزود: نکته حائز اهمیت در این پروژه 
استفاده از دانش بومی طراحی و تحلیل 
سازه، ساخت فوالد مورداستفاده در 
این پروژه توسط ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم، نورد در شرکت 
اکسین اهواز و ساخت سازه ها بر اساس 
استانداردهای به روز ساخت سازه در 
دنیا در شرکت های داخلی با نظارت 

کارشناسان شرکت فوالد مبارکه بود.
افشین نادی، رئیس کارگاه ساخت 
تعمیرگاه مرکزی نیز بیان کرد: جهت 
انجام این پروژه بیش از ۲ هزار قطعه 
توسط کارگاه اسکلت فلزی طی ۱۰ 
روز کاری برشکاری شد و ماشین کاری 
آن ها در کارگاه ساخت به اتمام رسید 
و نهایتًا به ناحیه فوالدسازی تحویل 

گردید.
سید مجتبی غیوری، رئیس دفتر فنی 
تعمیرات ریخته گری مداوم اظهار کرد: 
با توجه به گزارش واحد بازرسی فنی، 
تیرهای واحد ۲۸ به علت طول عمر زیاد، 
دچار مشکل شده بود و به همین دلیل، 
از دو سال پیش، ساخت تیرهای خاص 
این پروژه با ابعاد و کیفیت ویژه پیگیری 
شد. تولید تختال موردنیاز این تیرها در 
شرکت فوالد مبارکه و نورد آن ها در 
واحد اکسین و عملیات ساخت توسط 
پیمانکار مربوطه انجام گرفت. پس از 
آن، طی جلسات مکرر، بهترین زمان 
توقف ۲ ماشین ریخته گری و ۳ کوره 
برای انجام تعویض این تیرها در نظر 
گرفته شد و در نهایت با همکاری تمام 

تیم های ناحیه و پشتیبانی و پیمانکاران و 
حمایت های مدیریت ناحیه، تیرها بدون 
هیچ مشکل و حادثه ای تعویض و به 

بهره بردار تحویل شد.
کارگاه  سرپرست  وکیلی،  مرتضی 
اسکلت فلزی نیز گفت: بنا به درخواست 
ناحیه فوالدسازی، به منظور نصب تیر 
گیردرهای پروژه تقویت سازه واحد 
۲۸، بر روی بیش از ۲ هزار قطعه فلزی 
به صورت اضطراری، در کارگاه اسکلت 
فلزی، عملیات حرارتی برش کاری و 
تمیزکاری انجام شد تا در فرایند نصب 
تیر گیردرها و نهایتًا تولید خللی وارد 

نشود.
• همکاری دانشگاه صنعتی و 
شرکت های پیمانکاران داخلی 

با فوالد مبارکه
حسین عابد، رئیس اجرای پروژه های 
تعمیرات  بهینه سازی  و  اصالحی 
مرکزی اظهار کرد: سازه های اسکلت 
فلزی فوالد مبارکه از ابتدا برای ظرفیت 
تولید ۲.۵ میلیون تن فوالد در سال 
طراحی شده بود، اما به دلیل افزایش 
ظرفیت تولید و همچنین افزایش تعداد 
جرثقیل های سقفی واحد ۲۸ و به دلیل 
بارهای وارده بر این سازه ها شامل 
بارهای استاتیکی، دینامیکی، خستگی 
و همچنین تنش های حرارتی که باعث 
ایجاد ترک های سطحی و عمقی در 
قسمت های مختلف این تیرکرین ها 
شده بود، نیاز به تقویت و تعویض این 
سازه ها وجود داشت و عملیات نصب 
و جایگزینی آن ها با موفقیت به انجام 

رسید.
اجرای  کارشناس  نوحی،  احسان 
پروژه های اصالحی و بهینه سازی اعالم 
کرد: محاسبات و تحلیل های نرم افزاری، 
تهیه نقشه های بیسیک و دیتایل و شاپ 
و همچنین تهیه متریال ورق ST۵۲ با 
ضخامت ها و ابعاد خاص از بازار داخل و 
همچنین ساخت تیرکرین ها، تراس ها، 
چکرپلیت ها و متعلقات طی مدت ۲ 
سال، با تکیه بر توانمندی و تخصص 
و تجربه مهندسان و متخصصان داخلی 

انجام شد.
محمد مرادی، ناظر اجرای پروژه های 
بهینه سازی اظهار کرد: فاز دوم پروژه 
شامل برنامه ریزی جهت آماده سازی 
سایت قبل از توقف، ساخت و نصب سازه 
نگهبان، تهیه برنامه زمان بندی، تهیه 
نقشه های باربرداری مربوطه، اجرای 
عملیات دمونتاژ تیرکرین های قبلی و 

مونتاژ و نصب تیرکرین های جدید و 
کلیه متعلقات مربوطه در محل های 
موردنظر سایت واحد ۲۸ بود که اجرای 
پروژه با استفاده از فرصت محدودیت 
انرژی و در زمان توقف ماشین های 
ریخته گری در دستور کار قرار گرفت. 
این پروژه مصداق بارز کار گروهی بود و 
با همکاری واحدهای تعمیرات مرکزی. 
فوالدسازی و ریخته گری، بازرسی 
فنی، حمل ونقل و واحدهای ذی ربط 
با باالترین کیفیت و ایمنی کامل اجرا 

گردید.
علیرضا حیدری ابیانه، رئیس بازرسی 
جرثقیل ها و سازه ها بیان کرد: واحد 
ریخته گری و خنک سازی تختال یک 
ناحیه گلوگاهی محسوب می شود که 
کل تولید فوالد مبارکه را به صورت 
تختال از خود عبور می دهد. ماهیت 
بارگذاری خستگی و سیکلی روی 
سازه ها در این قسمت، به همراه بارهای 
حرارتی باعث شده سازه ها به خصوص 
تیرگیردرهای این سالن دچار مشکالت 
فنی و پیش بینی نشده شوند و بازرسی 
نگهداری سازه های حامل  و  فنی 
جرثقیل های سقفی را به چالشی بزرگ 

تبدیل کنند.
وی افزود: این سازه ها از سال ها 
پیش تحت پایش واحد بازرسی فنی 
سازه ها و جرثقیل های سقفی بوده اند. 
طی سال های اخیر با افزایش تولید 
در فوالد مبارکه این سازه ها ظرفیت 
اسمی مهندسی خود را پر کرده اند و 
در نسبت تنش باال کار می کنند. این 
مسئله باعث تغییر شکل های غیرمجاز و 
خارج از ضوابط سازه ای شده و همچنین 
ارتعاشات سازه ها بسیار باال رفته است. 
به منظور کم کردن ریسک بهره برداری 
سازه ها، بازرسی فنی طی سال های 
گذشته به دنبال راه حلی بود تا بتواند 
سطح تنش ها را کاهش دهد، تغییر 
شکل ها را در راستای جانبی و قائم مهار 
کند، فرکانس های مناسب ارتعاشی 
سازه ها را تأمین سازد، ایمنی سازه ها را 
تضمین نماید و در فاز اجرایی نیز کمترین 
توقف را به تولید فوالد وارد کند. پس از 
انجام مطالعات الزم، مدل سازی های 
ریاضی و بررسی جایگزین های مختلف 
اصالحی، طرح نهایی با فرض باربری 
شدید جرثقیل های سقفی از سوی این 
واحد استخراج و در اختیار تیم اجرایی 
تعمیرات مرکزی و ناحیه فوالدسازی 

قرار گرفت.

رئیس بازرسی جرثقیل ها و سازه ها 
از مشاور  راه  این  در  اعالم کرد: 
متخصص داخلی و دانش بومی بهره 
گرفته شد. در این طرح برخی اِلمان ها 
مانند اتصاالت و مهاربندها تقویت 
گردید؛ بنابراین به منظور مهار بارهای 
جانبی از اِلمان های جدید تقویت شده 
استفاده شد و تیرهایی با ممان اینرسی 
)میزان نیروی نهفته در سازه( تقویت شده 
جایگزین برخی تیرهای قبلی شد. این 
پیمانکار  توسط  تخصصی  فعالیت 
کاماًل متخصص اجرا شد و نظارت 
این کار نیز به عهده واحد بازرسی فنی 
بود. قرار گرفتن نسبت تنش اِلمان ها 
و جابه جایی های عرضی و قائم در 
محدوده مجاز و در نتیجه پایداری سازه 
و آماده به کاری آن از تمامی جهات از 
نتایج این پروژه به شمار می آید. قطعًا 
این فعالیت که از نظر کیفیت تخصصی، 
کاماًل بومی است، یکی از موفق ترین 
پروژه های اجرایی روی سازه های 

صنعتی کشور محسوب می شود.
فرهاد حسینی منجزی، رئیس واحد 
حمل ونقل اظهار کرد: واحد حمل و 
نقل جاده ای با برنامه ریزی و تأمین ۸ 
دستگاه جرثقیل سنگین تا ۳۶۰ تن و 
یک دستگاه بوژی ۷ محور، توانست 
همراه با واحد بهره بردار تعداد ۱۰ 
عدد تیرکرین را برای ماشین های ۱ و 
۲ و ۳ مونتاژ و دمونتاژ کند. این فرایند 
به دلیل محدودیت های عرض جاده 
ورودی و ارتفاع سقف فوالدسازی، 
دارای حساسیت باال و نیازمند دقت 
فراوان بود که با همکاری پرسنل 
حمل و نقل و همکاران فوالد، این 

امر محقق شد.
گفتنی است در اجرای این ابَرپروژه، 
واحدهای بهینه سازی تعمیرات مرکزی، 
تعمیرگاه مرکزی، اسکلت فلزی، بازرسی 
سازه های بازرسی خوردگی، حمل ونقل، 
دفتر فنی تعمیرات، تولید تعمیرات 
ریخته گری مداوم، کنترل مواد، خرید 
مواد مصرفی، ایمنی فنی و آتش نشانی، 
پیمانکاران مربوطه، مدیریت ناحیه، 
ناحیه،  تعمیراتی  همکاران  رؤسا، 
پیمانکاران  پشتیبانی،  واحدهای 
مربوطه، مدیران میانی و همکاران واحد 
جرثقیل های سقفی ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری و همکاران کارگاه ساخت 
مکانیک و ریخته گری مداوم تالش 
بی بدیلی داشته اند که از زحمات این 

عزیزان تشکر و قدردانی می شود.
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مدیرعامل آبفای اسـتان اصفهـان از پیشـرفت ۷۰ درصدی سـازه ای تصفیه خانه 
فاضـالب چـادگان خبـر داد. حسـین اکبریـان در بازدید معـاون هماهنگـی امور 
عمرانی اسـتانداری از فرآیند احـداث تصفیه خانه فاضالب چـادگان، گفت: احداث 
این تصفیه خانه از سـال ۱۳۹۲ با صـرف هزینه ای بالغ بـر ۱۹۰ میلیـارد ریال آغاز 
شـده و هم اکنون به لحاظ سـازه ای به ۷۰ درصد پیشـرفت فیزیکی رسـیده است.
وی افـزود: بـرای برخورداری مـردم چـادگان از خدمات شـبکه فاضـالب باید ۵۸ 
کیلومتر خـط انتقال و شـبکه فاضـالب اجراء شـود کـه تاکنـون ۳۴ کیلومتر خط 

انتقال و شـبکه فاضـالب در این شهرسـتان اجرا شـده اسـت.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان اعالم کرد: برای تکمیل سازه، 
تهیه و نصب تجهیـزات الکترومکانیکال و سـایر ملزومات و اجرای مابقی شـبکه 
فاضالب و همچنین احداث دو باب ایسـتگاه پمپـاژ فاضالب مبلـغ ۲۲۰۰ میلیارد 

ریـال اعتبار نیاز اسـت.
اکبریان گفت: این پروژه با سیسـتم لجن فعال و تصفیه تکمیلی uf )فیلتراسـیون( 
که یکی از پیشـرفته ترین سیسـتم های تصفیه فاضالب اسـت، با ظرفیت تصفیه 

۲۳۳۰ متر مکعب در شـبانه روز با دو مدول عملیاتی شـده است.
وی به طرح جمـع آوری و دفع فاضالب شـهر رزوه پرداخت و بیـان کرد: مطالعات 
طـرح جمـع آوری و دفع فاضـالب شـهر رزوه به طـور کامل انجـام شـده و نیاز به 

)مـاده ۲۳( جهت ردیـف دار نمودن اعتبار اسـت.
مدیرعامـل آبفای اسـتان اصفهـان در ادامـه بازدید زینلیـان از چگونگـی خدمات 
رسـانی آبفا در منطقه چادگان به طرح های آبرسـانی به روسـتاهای مجتمع سینه 
کوه اشـاره کرد و اظهار داشـت: طرح آبرسـانی به ۵ روسـتای مجتمع سـینه کوه با 
اجرای ۱۸ کیلومتر خـط انتقال همچنان ادامـه دارد که با تکمبل این پـروژه ۵ هزار 
نفردر این مجتمع از آب شـرب پایـدار برخوردار می شـوند، این درحالیسـت که هم 
اکنون سـه روسـتای علی عرب، ده کلبعلی و معروف از مجتمع سـینه کـوه دارای 

آب شـرب پایدار هستند.
وی در خصوص آبرسـانی به مجتمع چنارود جنوبی که شامل بخش خرسانک ها، 
هرمانک ها، دولت آبادها و مناطق عشـایر نشـین است، اظهار داشـت: برای تأمین 
آب پایدار این مجتمع های روسـتایی و مناطق عشایر نشـین حفر یک حلقه چاه در 

دسـتور کار قرار گرفت و با همکاری امور عشـایر عملیات فاز یک تأمیـن پایدار آب 
شرب ساکنان این مجتمع روسـتایی و مناطق عشایر نشـین عملیاتی شده است.

اکبریان افـزود: مجتمع چنارود جنوبی دارای ۱۵ روسـتا با ۳۱۰ خانـوار و با جمعیتی 
بالغ بـر ۱۱۰۰ نفر اسـت که حـدود ۴۰۰ نفـر از عشـایرنیز در فصـول گـرم در این 

مناطق سـاکن هستند.
وی با بیان ایـن که بـرای تأمین پایدار آب شـرب مجتمـع چنارود جنوبـی به ۳۰۰ 
میلیـارد ریال اعتبار نیاز اسـت خاطر نشـان سـاخت: بـرای تکمیل این پـروژه باید 
۲۲ کیلومتر خط انتقال، ۴ کیلومتر شـبکه توزیع آب اجراء شـود و همچنین احداث 
دو باب مخـزن ۱۰۰ متر مکعبی، یـک باب مخـزن ۵۰ متر مکعبـی و احداث یک 

باب پمپـاژ ثانویه نیاز اسـت.
مدیرعامـل آبفای اسـتان اصفهـان اصالح و تعویض شـبکه فرسـوده آب شـرب 
شهرها و روستاهای شهرسـتان چادگان را ضروری دانسـت و تصریح کرد: در حال 
حاضربرای اصالح و نوسـازی ۴۰ کیلومتر از شـبکه فرسـوده آب این شهرستان به 

۳۰۰ میلیـارد ریال اعتبار نیاز اسـت.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبر داد:

پیشرفت 70 درصدی احداث تصفیه خانه فاضالب چادگان

با اتکا به دانش و توان داخلی در فوالد مبارکه صورت گرفت؛

اجرای موفقیت آمیز یک اَبرپروژه دیگر
ساخت و نصب تیرکرین های ۳۷ متری واحد ۲۸ انجام گرفت

علی قاسم زاده در نشست بررسی و پیگیری مسائل و مشکالت منطقه سه با 
بیان اینکه رفع مشکالت مناطق از سیاست های جدی مدیریت شهری به شمار 
می رود، افزود: برگزاری نشست مشترک با حضور مسئوالن مرتبط با مسائل و 

مشکالت در مناطق در دستور کار قرار دارد.
او درباره مباحث مطرح شده در نشست بررسی مسائل منطقه سه توضیح داد: 
پیشنهاد احداث دانشگاه علوم قرآن و حدیث عالمه مجلسی )ره( در جوار مقبره 
عالمه مجلسی و مسجد جامع در سال های قبل مطرح بود که در این نشست 
با حضور نمایندگانی از ارگان های مختلف مانند استانداری اصفهان و اداره کل 

میراث فرهنگی درباره آن گفتگو شد.
او خبر داد: در این نشست مقرر شد یک مشاوره تخصصی درخصوص احداث 
این دانشگاه صورت گیرد و مشاور، طرحی را با رعایت همه جوانب، ضوابط، 
مستندات و اسناد باالدستی تهیه کند تا آن طرح مبنای تصمیم گیری های 

بعدی باشد.
• عزم جدی شهرداری برای تسهیل سرمایه گذاری در بافت 

تاریخی
از دیگر موضوعاتی که شهردار اصفهان در این نشست به بیان آن پرداخت، 

تدوین سیاست های کارآمد برای سرمایه گذاری در بافت تاریخی بود.
قاسم زاده در این باره نیز اظهار کرد: با توجه به اهتمام شهرداری اصفهان نسبت 
به نوسازی بافت های تاریخی، کارگروه ویژه ای برای بررسی و پیگیری این 
موضوع در شهرداری تشکیل شده است که به صورت هفتگی برای احیای 

محورهای تاریخی برنامه ریزی می کنند.
او تأکید کرد: البته شهرداری تنها یک قطعه از این پازل است و اداره کل میراث 
فرهنگی، بخش خصوصی و سرمایه گذارانی که عالقه مند به مشارکت در این 

حوزه هستند، دیگر قطعات پازل خواهند بود.
او از برگزاری نشستی با سرمایه گذاران عالقه مند به سرمایه گذاری در بافت 
تاریخی در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: در این نشست ایده ها و طرح های 
حاضران تبیین و تشریح می شود و امیدواریم از این ظرفیت تاریخی شهر 

اصفهان به نفع مردم و توسعه گردشگری استفاده کنیم.
• احداث دانشگاه علوم قرآن و حدیث عالمه مجلسی )ره( با 

نگاه کارشناسانه
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان 
هم در این نشست در خصوص احداث دانشگاه علوم و حدیث عالمه مجلسی 
)ره( گفت: ابتدا باید یک بازدید مشترک از سوی شهرداری، شورای اسالمی 
شهر، اداره کل میراث فرهنگی و استانداری از محل احداث این دانشگاه انجام و 

ابعاد مختلف موضوع به صورت میدانی بررسی شود.
رسول میرباقری افزود: پس از آن باید یک مشاور متخصص تخت نظارت 
ارگان های مرتبط برای ارائه یک طرح مناسب و همخوان با بافت تاریخی پشت 

مسجد جامع انتخاب شود.
او خاطرنشان کرد: مقرر شد تملک امالک در این منطقه برای احداث دانشگاه به 
سرعت تعیین تکلیف شود تا ساکنان منطقه از بالتکلیفی چند ساله نجات یابند.

شهردار اصفهان گفت: با توجه به اهتمام شهرداری 
اصفهان نسبت به نوسازی بافت های تاریخی، کارگروه 
ویژه ای برای بررسی و پیگیری وضعیت این بافت در 
شهرداری تشکیل شده است که در آن به صورت 
هفتگی برای احیای محورهای تاریخی برنامه ریزی 

می شود.

 شهردار اصفهان در نشست بررسی و پیگیری مسائل
و مشکالت منطقه سه:

شهرداری برای تسهیل سرمایه گذاری 
در بافت تاریخی مصمم است

خبر ویژه
مشـاور دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد 
مخدر گفـت: افزایـش حمایـت اجتماعی 
از رهایی یافتـگان از اعتیاد ضروریسـت، 
زیـرا ایـن امـر سـبب می شـود تـا فـرد 

دوبـاره بـه دام مـواد مخـدر نیفتد.
سـردار محمدمسـعود زاهدیـان، روز 
یکشـنبه در مراسـم تکریم و معارفه دبیر 
شـورای هماهنگی مبـارزه با مـواد مخدر 
اصفهـان افـزود: بحث حمایـت اجتماعی 
سـبب می شـود کـه درمـان فـرد رهـا 
یافتـه از اعتیـاد پایـدار باشـد، در غیر این 
صـورت، بی توجهی بـه این مقولـه بازهم 
مشـکالت جدی را بدنبال خواهد داشت.

وی بـا بیـان اینکـه پیشـگیری از اعتیـاد 
بایـد بیـش از گذشـته جـدی گرفتـه 
شـود، گفـت: توجـه بـه جمعیـت جـوان، 
بـرای  دانشـگاهیان  و  دانشـجویان 
پیشـگیری از آغـاز اعتیـاد ضروریسـت، 
به این معنـا که نبایـد اجازه دهیـم فردی 
معتاد شـود تـا بعـداً بخواهیـم او را درمان 

. کنیـم
مشـاور دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد 
مخدر اضافه کرد: کشـور مـا در منطقه ای 
قـرار دارد کـه نزدیـک بـه ُقطـب تولیـد 
تریاک در جهـان اسـت و انتقـال هر نوع 
مـواد مخـدر بـه دیگـر کشـورها از جمله 
اروپـا بایـد از ایـران بگـذرد، بنابرایـن 
وظیفـه مـا در جلوگیـری از قاچـاق 

می شـود. سـخت تر 
سـردار زاهدیـان، مواد مخـدر را اسـلحه 
اصلـی جنـگ نـرم نامیـد و خاطرنشـان 
کـرد: این جنگ از مـا تلفات گرفته اسـت 
زیرا نیروی ُمولـد جامعه را به افـراد منفور 
تبدیـل می کنـد کـه بدنبـال آن انـواع 
آسـیب های اجتماعـی مانند فقر، فحشـا 

و کـودکان کار نیـز پدیـد می آیـد.
وی بـا تاکیـد براینکـه در مبـارزه بـا 
مواد مخـدر بایـد کار درسـت انجـام داد، 
تصریح کـرد: اسـتفاده بهینـه از امکانات 
و ظرفیت هـا و اجـرای تکالیـف قانونی از 

اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت.
مشـاور دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر اظهـار داشـت: اسـتان اصفهـان 
بدلیـل واقـع شـدن در مرکـز کشـور در 
موضوع مواد مخـدر اهمیـت باالیی دارد 
لذا بایـد در این منطقـه اقدامـات ویژه ای 

انجـام داد.
سـردار زاهدیـان بـا اشـاره بـه ظرفیـت 
سـازمان های مـردم نهـاد در کاهـش 
معضـل اعتیـاد ادامـه داد: در کنـار 
تشـکل های مردمـی، نیکـوکاران را نیـز 
باید بـه ورود بـه عرصه هایی ماننـد ایجاد 
مراکـز درمانـی اعتیـاد و توانمندسـازی، 
آمـوزش و اشـتغال رهایـی یافتـگان از 
مـواد و دیگـر حمایت هـای اجتماعـی 

تشـویق کنیـم.
همچنیـن در این جلسـه معاون سیاسـی، 
امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری اصفهان 
نیـز گفـت: امنیـت از بزرگتریـن مواهب 
جمهـوری اسـالمی اسـت کـه بایـد بـه 
بهتریـن شـکل ممکـن حفـظ شـود. 
محمدرضـا جان نثـاری بـا تاکیـد بـر 
اینکـه تمـام فعالیت هـا بایـد معطـوف بر 
حفـظ آرامـش مـردم باشـد، خاطرنشـان 
کـرد: شـورای هماهنگی مبـارزه بـا مواد 
مخـدر نیز بایـد با بسـیج تمـام امکانات و 
فعالیت هـا در ایـن زمینـه، نقش اساسـی 

ایفـا کنـد.

افزایش حمایت اجتماعی 
از رهایی یافتگان از اعتیاد 

ضروریست

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

خبر روز
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 اخبار اصفهـان  مدیـر منطقه پنـج شـهرداری اصفهـان از اجـرای طرح 
احـداث پـد بالگـرد اورژانس هوایـی در کـوه صفـه با هـدف تأمیـن ایمنی 
گردشـگران ایـن پـارک کوهسـتانی خبـر داد. احمد رضایـی با اعـالم این 
خبر گفت: بـا توجه بـه مراجعه تعـداد کثیـری از شـهروندان و ورزشـکاران 
جهـت کوهنـوردی در پـارک کوهسـتانی صفـه، ایمن سـازی مسـیرهای 
عمومـی کوهنـوردی در ایـن مـکان ضـروری اسـت. او افـزود: بـه منظور 
خدمات رسـانی بهتـر، پیشـگیری از وقـوع حـوادث احتمالـی و تسـریع در 
انجـام عملیـات امـداد و نجـات و همچنیـن درخواسـت های کوهنـوردان 

و شـهروندان کـه از طریـق سـامانه ۱۳۷ و مراجعـات حضوری اعالم شـده 
اسـت، محوطه ها و مسـیرهای عمومی گردشـگری و کوهنوردی با استفاده 
از نظـرات کارشناسـی سـاماندهی و ایمن سـازی می شـوند. رضایـی تأکید 
کـرد: بررسـی های سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری 
اصفهـان درباره حـوادث ناگـوار در ارتفاعـات کوه صفـه نشـان می دهد که 
عملیات انتقـال مجروحین توسـط امدادگـران به دلیـل صعب العبـور بودن 
مسـیرها و دوری مسـافت تا خودروهای امـدادی و اورژانس در بـازه زمانی 
۲ الـی ۳ سـاعت صـورت می گیـرد کـه زمانی بسـیار طوالنـی اسـت و این 

زمان صدمـات جبران ناپذیـری را برای شـخص حادثه دیده بـه دنبال دارد. 
مدیر منطقـه ۵ شـهرداری اصفهان بـا اعالم اینکه طـرح احداث پـد بالگرد 
اورژانس هوایی به منظـور کاهش این آسـیب ها و تسـریع در عملیات امداد 
و نجات انجام می شـود، اظهار کرد: با انجـام بازدیدهای میدانـی و برگزاری 
جلسـات کارشناسـی با نماینـدگان سـازمان آتش نشـانی، هوانیـروز ارتش 
جمهـوری اسـالمی، اورژانـس هوایـی و اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان 
اصفهـان جانمایی بهینـه جهت اجـرای این طرح انجـام و طرح به شـورای 

تأمین فرمانداری ارسـال شـده اسـت.

مدیر منطقه پنج شهرداری 
اصفهان خبر داد:

اجرای طرح 
احداث پد بالگرد 

 اورژانس هوایی
در کوه صفه
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مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان 
گفت: رفع خـاء قانونی دربـاره معادن خـارج از مناطق 
حفاظـت شـده ضـروری اسـت زیـرا در زمـان حاضـر 
اسـتعامی از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت درباره 
این قبیـل معدن هـا صـورت نمی گیـرد و این سـازمان 

دخالتـی بـرای صـدور مجـوز فعالیـت آنان نـدارد.
ایرج حشـمتی افزود: بـر اسـاس مصوبه شـورای عالی 
معـادن، دربـاره معادنی کـه خـارج از مناطـق چهارگانه 
تحـت حفاظت محیـط زیسـت قـرار دارند، اسـتعامی 
از اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان صـورت 

نمی گیـرد کـه ایـن موضـوع بایـد اصاح شـود.
وی مناطـق چهارگانـه تحـت حفاظـت محیط زیسـت 
را پارک ملـی، پناهگاه حیـات وحش، مناطـق حفاظت 
شـده و اثر طبیعـی ملـی عنـوان کـرد و اظهار داشـت: 
مناطـق چهارگانـه تحـت حفاظـت محیـط زیسـت در 
اسـتان اصفهـان حـدود ۲ میلیـون و ۲۰۰ هـزار هکتار 
هسـتند که اگـر معدنی داخـل این محـدوده باشـد از ما 

دربـاره فعالیـت آن اسـتعام می شـود.
حشـمتی ادامه داد: اما برای سـایر معادن که در محدوده 
خارج از مناطق تحت حفاظت محیط زیسـت باشـند چه 
در مرحله بهره بـرداری، تمدید یا ایجاد آنها، اسـتعامی 

از اداره کل حفاظت محیط زیسـت انجام نمی شود.
وی بـا بیـان اینکـه صـدور مجـوز بـرای معـادن بدون 
بررسـی اثرهای تجمعی، وضعیـت منطقه یـا جهت باد 
قالب با اِشـکاالتی همراه اسـت، تاکید کـرد: بطور کلی 
از نظـر محیط زیسـتی، فعالیـت همه معادن بـا تخریب 
همراه اسـت و کار معـادن بایـد الزامات محیط زیسـت 

خاصی داشـته باشـد.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان با 

تاکیـد بر اینکـه تغییـر ایـن رونـد اسـتعام ها ضروری 
اسـت و باید دربـاره همه معـادن از ایـن اداره اسـتعام 
شـود تا بر اسـاس توپوگرافی )عارضه نگاری( و شرایط 

منطقه دربـاره فعالیـت معـدن اعان نظـر کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه اداره کل حفاظت محیط زیسـت در 
زمان حاضـر نمی توانـد درباره معـادن خـارج از مناطق 
تحت حفاظت خـود که طبـق قانون مجـوز می گیرند و 
حقوق مکتسـبه دارنـد، کاری انجام دهـد، تصریح کرد: 

ما در این قبیل مـوارد، محل صدور مجوز نیسـتیم و اگر 
معدنی مشـکل محیط زیسـتی ایجاد کرد می توانیم آن 

را در فهرسـت صنایع آالینده قـرار دهیم.
حشـمتی اضافـه کـرد: اگـر معدنـی در مناطـق تحـت 
حفاظـت مـا باشـد و از مـا دربـاره آن اسـتعام صورت 
گیرد ما الزامات محیط زیسـتی را بـرای آن واحد تعریف 
می کنیم و آن معدن ملـزم به رعایت آن اسـت اما وقتی 
برای صـدور مجوز معدنـی از مـا اسـتعام نمی کنند ما 

نیـز تمهیـدات الزم را به آنهـا ابـاغ نمی کنیم زیـرا ما 
محـل صـدور مجـوز نبوده ایم.

بـه گفتـه وی اگـر پـس از بهـره بـرداری از یـک واحد 
معدنـی، شـرایطی ایجـاد شـود کـه بـه زمین هـای 
کشـاورزی آسـیب برسـد جهـاد کشـاورزی و اگـر بـه 
قنات هـا و آب ها آسـیب برسـد آب منطقـه ای می تواند 
ورود پیـدا کنـد و اگـر مسـاله هـوا و زیسـتگاه های آزاد 
مطـرح بـود اداره کل حفاظت محیط زیسـت بایـد ورود 

پیـدا کند.
حشـمتی درباره مخالفـت تعـدادی از مـردم در برخی از 
مناطق اسـتان مانند علویجه )از توابع شهرسـتان نجف 
آباد( بـا فعالیت معـادن، گفـت: در علویجه و نجـف آباد 
مسـائل مختلفـی دربـاره فعالیت معـادن مطرح اسـت 
مانند تعـدد آنها، گسـترش شـهرها و توپوگرافی منطقه 
کـه در کنار هـم مشـکاتی را برای مـردم ایجـاد کرده 

اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه مـردم و اعضـای تشـکل های 
مردمـی در ایـن زمینـه بـه مـا مراجعـه کرده اند امـا ما 
بایـد در چارچـوب قانـون عمـل کنیـم، افـزود: آنچـه 
فعـاالن محیط زیسـت در حـوزه نجـف آباد مـی گویند 
درسـت اسـت و الزامات محیط زیسـتی چنـدان رعایت 
نمی شـود کـه الزم اسـت قانونگـذار فکـری بـه حـال 

آن کنـد.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان 
تصریـح کـرد: در صورتیکـه معاونـت دادسـتانی از نظر 
حقـوق عامه چنیـن مسـائلی را پیگیـری کنـد می تواند 
از مـا دربـاره رعایـت الزامـات محیط زیسـت اسـتعام 

بگیـرد.
به گـزارش ایرنا، جمعـی از مردم شـهر علویجه و بخش 
مهردشـت شهرسـتان نجف آباد با فعالیت معادن سنگ 
در محدوده شـهر علویجه مخالف هسـتند و تاکید دارند 
که فعالیـت ایـن معـادن بـه تخریـب محیط زیسـت و 
برهـم زدن زیسـت بـوم )اکوسیسـتم( طبیعـی و بکـر 

منطقـه مهردشـت منجر می شـود.
شـهر علویجـه در غـرب اسـتان اصفهـان و از توابـع 

شهرسـتان نجـف آبـاد اسـت.

گونـــاگون
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رئیـس اداره پژوهـش شـهرداری اصفهـان گفـت: همایـش بررسـی 
و ارائـه راهکار هـای کاهـش دعـاوی و محکومیت هـای حقوقـی در 
موضـوع امـاک شـهرداری اصفهـان روز سـه شـنبه ۲5 مردادمـاه 

برگـزار می شـود.
دیبا هاشـمی با اعام این خبـر گفت: ایـن همایش از سـوی مدیریت 
پژوهـش، خاقیـت و فناوری هـای نویـن شـهرداری اصفهـان و بـا 

مشـارکت دانشـگاه آزاد اسـامی خوراسـگان برگزار می شـود.
او افـزود: مسـعود حیـدری عضـو هیأت علمـی دانشـگاه آزاد اسـامی 

اصفهـان واحـد خوراسـگان و فرامـرز عطریـان عضـو هیـأت علمـی 
دانشـگاه آزاد اسـامی نجـف آبـاد در ایـن همایـش بـه سـخنرانی 
می پردازنـد و فرشـاد دانش بخـش رئیـس اجرای احـکام و پشـتیبانی 
اداره کل حقوقی شـهرداری اصفهان اجرای این برنامـه را بر عهده دارد.

هاشـمی خاطرنشـان کرد: ایـن همایش روز سـه شـنبه ۲5 مـرداد از 
سـاعت ۸ الی صبح برگـزار می شـود و عاقمندان می تواننـد از طریق 
لینـک http://meeting.isfahan.ir/pajoohesh بـه صورت آناین 

در همایـش شـرکت کنند.

رئیس اداره پژوهش شهرداری اصفهان خبر داد:

 برگزاری همایش راه های کاهش دعاوی و محکومیت های حقوقی
در امالک شهرداری اصفهان

 حسـین محزونیـه  در حالـی 
کـه مقامـات در خصـوص رونـد 
نـد؛ امـا  برجـام سـکوت کرده ا
رّدپـای آن هـا در مذاکـرات را 

می تـوان در بازارهـا دیـد.
بررسـی رونـد بازارهـا از مثبـت 
تلقی کـردن رونـد مذاکـرات از 
سـوی سـرمایه گذاران حکایـت 
دارد. در بـازار خـودرو اکثـراً 
فروشـنده شـده اند و وضعیـت در 
بازارهـای طـا، سـکه و ارز نیـز 
به همین منوال اسـت و شـاخص 
کل بـورس نیز در ایـن روزها پس 
از هفته هـا سرخ پوشـی توانسـت 

بـر رونـد ریزشـی غلبـه کند.
شـاخص کل بورس اخیراً با رشـد 
۱۸ هـزار و ۶۳5 واحـدی بـه عدد 
یک میلیـون و ۴۶۷ هـزار و ۱۰۰ 
واحـد رسـید و شـاخص هـم وزن 
نیـز بـا رشـد ۶ هـزار و ۲۸۲ واحد 
بـه عـدد ۳۹5 هـزار و ۸۸۴ واحـد 

رسـید.
امضـای برجام از آنجا که ریسـک 
سیسـتماتیک را کاهـش می دهد 
و کاهـش این ریسـک p بـه e را 
باال می بـرد، قیمـت سـهام را باال 
خواهد برد و زمانی که ریسـک در 
بـازاری کاهـش پیـدا کنـد انتظار 
سـود در بازار بـا p بـه e باالتر نیز 
توجیه پذیـر اسـت و در نتیجه بازار 

سـهام مثبت خواهد شـد.
بـازاری کـه سـهامداران آن در 
ریاسـت جمهوری  روزهـای 
ابراهیـم رئیسـی بیش از هـر بازار 
دیگـری متضـرر شـدند؛ به طـور 
کلـی در یک سـاله فعالیـت دولت 
سـیزدهم، از ۱۲ مـرداد ۱۴۰۰ تـا 
۱۲ مـرداد ۱۴۰۱ در ۲۴۱ روز 
کاری، ۶۳ هـزار و ۲۳۸ میلیـارد 
تومـان پـول حقیقـی از بـورس 

تهـران خـارج شـده اسـت.
• رونـد قیمت هـا در بـازار 
طال و سـکه ریزشـی شـد

همزمان بـا ازسـرگیری مذاکرات 
از  بسـیاری  برجـام  احیـای 
سـرمایه گذاران بـازار طا، سـکه 
و ارز بـرای فـروش سـرمایه های 
خـود بـه ایـن بازارهـا هجـوم 
آورده انـد و ریـزش قیمت هـا را 

رقـم زده انـد.
هر قطعـه سـکه امامی کـه از ۱5 
میلیـون تومـان نیـز در ابتـدای 
بـود،  کـرده  گـذر  مردادمـاه 
بـه کانـال ۱۴ میلیـون تومانـی 
بازگشته و ۱۴ میلیون و ۷۴۴ هزار 

تومـان قیمـت خـورده اسـت.
هـر مثقـال طـا کـه در ابتـدای 
۶ میلیـون  مردادمـاه در مـرز 
تومانی ایسـتاده بود، در این روز 5 
میلیون و ۸۳۲ هـزار تومان قیمت 

خـورده اسـت.
• در بـازار خـودرو همـه 

شـده اند فروشـنده 
سـوی  از  اخبـاری  نتشـار  ا
رسـانه های خارجـی مبنـی بـر 
احیـای برجـام موجـب توقـف 
خـودرو  بـازار  در  معامـات 
از  برخـی  قیمـت  ریـزش  و 
گروه های خودرویی شـده اسـت.

رونـد قیمت خودروهای به نسـبت 
ارزان قیمت بـازار، پرایـد، کوئیک 
و سـاینا در روزهای اخیر ریزشـی 
شـده و در حالی که تقاضـا در بازار 
خـودرو بـه صفـر رسـیده، عرضه 
افزایش یافتـه و به گفتـه دالالن 

همه فروشـنده شـده اند.

 خبر

ISFAHAN
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 باور سرمایه گذاران
به مثبت بودن

 بازارها در آستانه برجام
چه واکنشی دارند؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان خواستار شد:

ضرورت رفع خالء قانونی درباره معادن خارج از مناطق حفاظت شده

  پریسا جمدی  مساحت اتریش حدود ۸۴۰۰۰ کیلومتر مربع می باشد. 
در این مقاله قصد داریم به معرفی حقایقی جالب در مورد اتریش بپردازیم. 
آماده اید با هم کمی در تصوراتمان به اتریش سفر کنیم؟ هرچه بیشتر در 
مورد حقایق کشورهای مختلف دنیا بدانید قطعاً بهتر است و به اطاعات 

عمومی تان اضافه می شود.
•  زمین و طبیعت

۱. ۶۲ درصد از مساحت کل اتریش را رشته کوه های آلپ تشکیل می دهند.
۲. این کشور دارای بلندترین آبشارها از جمله آبشار کریمل با ارتفاع ۳۸۰ 

متر می باشد.
۳. بزرگ ترین غار جهان، با طول ۴۲ کیلومتر در این کشور قرار دارد.

۴. اگرچه اتریش کشور کوچکی است، اما با هشت کشور دیگر دارای مرز 
مشترک می باشد، از جمله کشورهای: آلمان، جمهوری چک، اسلواکی، 

مجارستان، اسلوونی، ایتالیا، سوئیس و لیختن اشتاین
5. اتریش کشوری است که بی نهایت دوستدار محیط زیست می باشد- 
حدود ۶۳ درصد زباله ها در اتریش بازیافت می شوند و بیشتر برق بوسیله 

استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین می شود.
۶. مرتفع ترین نقطه کشور اتریش، کوه گروسگلوکنر می باشد.
۷. تقریباً یک سوم اراضی جنگلی کشور حفاظت شده هستند.

۸. اتریش دارای ۱۳ قله با ارتفاع ۳۰۰۰ متر و ۳۴ قله بیش از ۲۰۰۰ متر 
می باشد.

• تاریخ و میراث
۹. بیش از ۱۰۰ سال است که محبوب ترین ورزش این کشور چه در 

کوهستان و چه در سراشیبی- اسکی است.
۱۰. شهر اینسبروک در تیرولی دو بار، یک بار در سال ۱۹۶۴ و بار دیگر در 

سال ۱۹۷۶، میزبان بازی های المپیک زمستانی بوده است.
۱۱. در قرن نوزدهم، اتریش یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان بود که 

دارای مساحت کل تقریباً ۷۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع بود.
۱۲. اوتزی، مرد یخی، که حدود 5۳۰۰ سال پیش درگذشت، در دره اوتز 

در تیرول پیدا شد.
۱۳. کارت پستال برای اولین بار در اتریش چاپ شد.

۱۴. اتریش در سال ۱۹۹5 به عضویت اتحادیه اروپا درآمد.
۱5. پرچم اتریش در سال ۱۱۹۱ رونمایی شد، که یکی از قدیمی ترین 

پرچم های ملی در جهان می باشد.
۱۶. این کشور جزو شش کشور اتحادیه اروپا است که عضو ناتو نمی باشد.

• مردم و فرهنگ
۱۷. برتا سوتنر، زن اتریشی، اولین کسی بود که در سال ۱۹۰5 برنده جایزه 

صلح نوبل شد.
۱۸. باغ وحش شون برون در سال ۱۷5۲ در وین تأسیس شد و قدیمی ترین 

باغ جانورشناسی در جهان می باشد.
۱۹. طبق فرهنگ این کشور، اگر هنگام تعارف غذا به فرد دیگری، با او 

ارتباط چشمی برقرار نکنید، بدشگون است.
۲۰. کتابخانه ملی اتریش واقع در وین دارای بیش از ۲ میلیون کتاب 

می باشد و به عنوان یکی از کتابخانه های بزرگ جهان شناخته می شود.
۲۱. اکثر مردان اتریشی دارای اضافه وزن هستند، در صورتی که فقط ۲۰ 

درصد از زنان اتریشی اضافه وزن دارند.
۲۲. اتریش همیشه در لیست کشورهایی قرار دارد که باالترین 

استانداردهای زندگی در جهان را دارا هستند.
۲۳. جوزف مادرسپرگر اتریشی، در سال ۱۸۱۸ چرخ خیاطی را اختراع کرد.

۲۴. در اتریش مردم از نظر مذهبی آزاد هستند و هر فرد باالی ۱۴ سال قادر 
به تصمیم گیری در مورد دین خود است.

۲5. پایتخت اتریش وین است و حدود یک چهارم جمعیت اتریش در 
پایتخت زندگی می کنند.

۲۶. کاخ تابستانی هابسبورگ سابق، کاخ شونبرون، دارای بیش از ۱۴۴۰ 
اتاق می باشد.

۲۷. سربازی برای همه مردان اتریشی اجباری است و زمان آن کمتر از 
۱ سال می باشد.

۲۸. میانگین سن زندگی در این کشور ۸۱ سال می باشد.
۲۹. اتریش زادگاه برخی از مشهورترین هنرمندان جهان از جمله: گوستاو 

کلیمت و اگون شیله می باشد.
۳۰. مدرسه سوارکاری اسپانیایی مشهور و اسب نریان لیپیزانر در وین 

قرار دارند.
• کار و اقتصاد

۳۱. بخش مهم درآمد و اقتصاد این کشور بر پایه صنعت گردشگری 
می باشد، که ساالنه در آمدی بالغ بر یک میلیارد دالر را به خود اختصاص 

می دهد.
۳۲. اتریش هیچگونه ساح هسته ای ندارد.

۳۳. این کشور به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان )بر اساس 
تولید ناخالص داخلی( شناخته شده است.

۳۴. هر فرد اتریشی حداقل ۲۲ روز مرخصی با حقوق و ۱۳ روز تعطیات 
با حقوق دارد.

۳5. اتریشی ها معمواًل ۴5 ساعت در هفته )بیشتر از دیگر اروپایی ها( کار 
می کنند.

۳۶. اولین کشور جهان که برای کشاورزی ارگانیک مقررات ملی وضع 
کرد، کشور اتریش بود.

امیدوارم از خواندن حقایق جالب در مورد اتریش لذت برده باشید، کدام 
یک از این حقایق را می دانستید و به نظر شما کدام حقیقت نسبت به بقیه 

جالب تر بود؟

https://worldoflina.com/50-interesting-facts-about-aus-
 /tria-you-didnt-know

معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار اصفهـان گفـت: در جلسـه 
شورای توسـعه و برنامه ریزی اسـتان اصفهان که به ریاست استاندار 
برگزار شـد، طـرح جاده جلـوان بـه تصویب این شـورا رسـید تا یکی 

دیگـر از گره هـای کور اصفهان گشـوده شـود.
وحیـد مهدویان با اعام این خبر گفت: شـرایط نامناسـب دسترسـی 
محله هـای حصـه و جلـوان، سـبب ایجـاد محیطـی ناایمـن بـرای 

سـاکنان این دو محله شـده اسـت.
او ادامـه داد: بـر همیـن اسـاس در نخسـتین روزهـای کاری و قبـل 
از اینکـه درخواسـتی از سـوی شـهروندان ارائـه شـود، رسـیدگی به 
وضعیت جاده جلـوان در دسـتور کار معاونـت شهرسـازی و معماری 

قـرار گرفت.
مهدویان افزود: در مهرماه سال گذشـته موضوع درخواست رسیدگی 
به وضعیت جـاده جلوان بـه انضمـام توجیهات فنـی بـرای اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان ارسـال و پس از چندین جلسـه کارشناسی، 
در اسـفندماه سـال گذشـته ایـن درخواسـت ازسـوی کارگـروه امور 

زیربنایی اسـتان به ریاسـت اسـتاندار تصویب شـد.
معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار اصفهـان تصریـح کـرد: بر 
اسـاس مصوبه کارگروه امـور زیربنایی اسـتان، جاده شـمالی جنوبی 
موسـوم به جاده مـرگ، بـا عـرض ۲۴ متـر و جـاده شـرقی غربی با 

عـرض ۳۶ متـر تعیین شـد.

او اضافه کـرد: به دلیـل اینکه ایـن جاده خـارج از محدوده شـهر قرار 
گرفته اسـت، مقـرر شـد پـس از تأییـد جهـاد کشـاورزی، مراتب در 
شـورای توسـعه و برنامه ریـزی اسـتان مطـرح و پـس از تصویب در 
این شـورا بـه عنـوان عالی تریـن مرجـع قانونـی اسـتان و ابـاغ به 

شـهرداری، اجرایی شـود.
مهدویان خبر داد: با انجام پیگیری های الزم در نهایت در اردیبهشـت 
ماه سال جاری، استعام اداره کل جهاد کشـاورزی توسط اداره کل راه 
و شهرسـازی انجام و در جلسـه شـورای توسـعه و برنامه ریزی استان 
اصفهـان که بـه ریاسـت اسـتاندار برگزار شـد، طـرح جاده جلـوان به 
تصویب رسـید تا یکی دیگـر از گره های کور اصفهان گشـوده شـود.

36 حقیقت جالب درباره کشور اتریش؛
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