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معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خبر داد:

بودجه تشویقی فرزندآوری؛ ۱۰۰ میلیارد تومان

How do I make my front yard look nice?
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ورود شهرداری ها به حوزه مرمت آثار تاریخی خوب یا بد؟

فرصت کلیدی احیای گردشگری در جیب شهرداری ها!
2

ــردان   ــر دولتم ــب ب ــان ش ــر از ن ــری واجب ت ام
ــا  ــه ب ــت، اینک ــزی اس ــک مرک ــوولین بان و مس
ــروش  ــردن ارز و ف ــی ک ــازی و تک نرخ شفاف س
و تزریــق مثبــت و منفــی آن، جلــوی ایجــاد 
تالطمــات و نوســانات ویرانگــر و مصنوعــی 
و رانت خوارانــه در بــازار ارز را بگیرنــد و بــرای 
اقتصــاد ایــران خانــه ای امــن بســازند نه پوشــالی. 
خانــه ایمــن یعنــی اقتصــاد پویــا، رقابتــی و 
قدرتمنــد، و خانــه پوشــالی یعنــی اقتصــاد رانتــی، 
ــا  ــی. باره ــتوری و مصنوع ــای دس ــا قیمت ه ب

گفته ایــم اگــر مــا در یــک کشــتی محکــم و ایمن 
ــن کشــتی  ســوار باشــیم و ناخــدا و مســئوالن ای
هــم آدم. هــای خبــره و کاردان و فهیمی باشــند، از 
هیــچ طوفانــی احســاس خطــر نمی کنیــم، ولــی 
اگــر در یــک کشــتی فرســوده و بــا ناخدایــی بــی 
مســئولیت همســفر باشــیم، جای تــرس و نگرانی 
ــد  ــود و بای ــد ب ــم خواه ــواج ه ــن ام از کوچکتری
ــره داشــته  هــم بترســیم و نگــران باشــیم، و دله
ــل اصــرار مــی ورزم  ــن دالی ــه همــه ای باشــیم. ب
بــر دولتمــردان و مســوولین بانــک مرکزی اســت 

کــه بــا شفاف ســازی و تک نرخــی کــردن ارز 
ــوی  ــی آن، جل ــت و منف ــق مثب ــروش و تزری و ف
ایجاد تالطمــات و نوســانات ویرانگــر و مصنوعی 
ــن  ــه ای ــد و ب ــازار ارز را بگیرن ــه در ب و رانت خواران
ــودن ارز، کــه عالوه  فســاد حاصل از چند نرخــی ب
ــه  ــاول آن، ب ــال و چپ ــه بیت الم ــه زدن ب ــر ضرب ب
اخــالق جامعــه هــم صدمــات غیرقابــل جبــران 

ــد. ــان دهن ــد، پای وارد می کن

کارشناس اقتصاد و بازار بورس

مهرناز احمدی
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

ضرورت ارز تک نرخی؛ واجب تر از نان شب
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برای رفع خستگی چه مواد غذایی باید مصرف کنید؟

 بـــــزن
روشن شی!

خبرخوش وزیربرای خودروها؛ کاهش نقص فنی خودروها تا مرز صفر

 ماشین های ایرانی
استاندارد می شود

چرا »برجام« سنِگ محک تنش زدایی های منطقه ای در خاورمیانه است؟

 جلوگیری از اتمی و مسلح شدن
کشورهای منطقه!
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مدیر امور تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

 اصفهان رتبه اول سرمایه گذاری
و اشتغال در هفته تعاون

چهره روز

 مدیرعامل بانک ملی ایران
در سفر به استان اصفهان مطرح کرد:

آمادگی بانک ملی ایران برای 
تأمین مالی صنایع استان اصفهان

6

 اخبار اصفهان  محمد رضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران 
در سفر به استان اصفهان به همراه اعضای هیات مدیره، هیات 
عامل، معاونان و مدیران ارشد این بانک در راستای بررسی تقویت 

و توسعه روابط و همکاری های دو جانبه و چند جانبه...

منبع: ایرنا

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد:

بهره برداری کامل از واحد تصفیه گازوئیل تا ماه آینده
 آزاده  سلیمان نژاد  مدیر عامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان از بهره برداری کامل واحد تصفیه 
گازوئیل این شرکت تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: 
تمام فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان تا سال 

1405 مطابق با استاندارد یورو 5 تولید خواهد شد.
محسن قدیری در نشست خبری با اشاره به این که 
عملیات اجرایی واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه 
اصفهان از سال 1395 آغاز شد و تا یک ماه آینده 
با ظرفیت تولید روزانه 100 هزار بشکه گازوئیل با 
استاندارد یورو 5 به طور کامل به بهره برداری می رسد 
افزود: با بهره برداری این واحد، میزان گوگرد موجود در 
گازوئیل تولیدی پاالیشگاه اصفهان از حدود 7000 به 

10PPM )قسمت در میلیون( کاهش می یابد.
وی هزینه اجرای واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه 
اصفهان را 511 میلیون یورو و 67000 میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: با بهره برداری این طرح ملی 
روزانه 300 تن گوگرد از گازوئیل تولیدی پاالیشگاه 

حذف می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: بیش 
از 90 درصد تجهیزات واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه 
اصفهان ساخت داخل بوده و تمام کاتالیست های آن 
از طریق شرکت های دانش بنیان کشورمان تأمین 

شده است.
قدیری با بیان این که تمام 12 میلیون لیتر بنزین 
تولیدی روزانه پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد 

یورو 5 است، به پیشرفت 36 درصدی واحد گوگرد 
زدایی از ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان 
اشاره کرد و گفت: با بهره برداری این طرح تا سال 1405 
تمامی فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان مطابق با 

استاندارد یورو 5 تولید خواهد شد.
وی، اعتبار پیش بینی شده برای این طرح را 642 
میلیون یورو و 1.6 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و 
افزود: این طرح ساالنه 315 میلیون دالر سود آوری 

برای شرکت خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که 
واحد شکست مولوکولی محصوالت سنگین پاالیشگاه 
و تبدیل آن به »پروپیلن« به عنوان یک محصول با 
ارزش را از طرح های مهم در حال اجرای شرکت است 
گفت: این طرح سودآوری بسیاری باالیی خواهد داشت 
به نحوی که ساالنه 400 میلیون دالر سود آوری این 

پاالیشگاه اصفهان را افزایش می دهد.
قدیری، افق این شرکت در سال 1405 را ارتقاء به 
هلدینگ موفق پتروپاالیشی و تحقق باالترین ضریب 
پیچیدگی در منطقه بیان کرد و افزود: ضریب پیچیدگی 
این شرکت در حال حاضر با احتساب سهم شرکت در 
پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان 6.2 بوده که در 
بین شرکت های پاالیشی کشور یکی به آخر و پس از 
پاالیشگاه آبادان قرار دارد و پیش بینی شده این ضریب 
تا 4 سال آینده با اجرای طرح ها به باالی 12 واحد برسد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که 

ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه اصفهان روزانه 360 هزار 
بشکه نفت خام است گفت: با ارتقاء پاالیشگاه اصفهان 
به هلدینگ پتروپاالیشی، ظرفیت پاالیشی آن تغییری 

پیدا نخواهد کرد.
او با اشاره به این که تفکر راهبردی در پاالیشگاه 
اصفهان حاکم شده و ساختار سازمانی این شرکت 
به هلدینگ پتروپاالیشی ارتقاء یافته است افزود: چند 
شرکت جدید در ذیل این هلدینگ به ثبت رسیده و 
تمام طرح های زیست محیطی آن توسط این شرکت ها 

اجرایی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه، 
مصرف کنونی آب پاالیشگاه اصفهان را 900 تا 1000 
متر مکعب در ساعت اعالم کرد و افزود: این شرکت 
برای تأمین آب مورد نیاز خود و مدیریت در آب مصرفی 

طرح های زیادی تعریف کرده که در حال اجرا است.
قدیری، ساخت تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر و 
انتقال 400 متر مکعب در ساعت پساب به پاالیشگاه، 
سرمایه گذاری در طرح ملی انتقال آب از خلیج فارس 
و انتقال 500 لیتر بر ثانیه به پاالیشگاه تا سال 1405، 
تأمین آب پایدار از منابع آب های خاکستری را از 

طرح های تأمین آب مورد پاالیشگاه اصفهان برشمرد 
و گفت: در حال حاضر 400 متر مکعب در ساعت آب 
در پاالیشگاه از طریق دستگاه های خنک کننده آب و 
توربین های بخار به هدر می رود که با هیبریدی شدن 
دستگاه های خنک کننده آب و حذف توربین های بخار 
میزان هدر رفت آب در پاالیشگاه طی 3 سال آینده به 

صفر می رسد.
وی افزود: با اعمال مدیریت مصرف آب، مصرف آب 
پاالیشگاه برغم راه اندازی طرح های بهبود فرایند تولید 

افزایش پیدا نخواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه 
گفت: تمام مشعل های پاالیشگاه اصفهان تا 3 سال 
آینده خاموش و گاز آن به عنوان سوخت در داخل 
پاالیشگاه مصرف می شود و تمامی حوضچه های 
پاالیشگاه نیز در راستای حفظ محیط زیست خشک 

خواهد شد.
قدیری با اشاره به تغییر ایجاد شده در سیستم سوخت 
رسانی مشعل های کوره های پاالیشگاه افزود: با 
تغییرات ایجاد شده در مشعل ها، استفاده از سوخت 
مازوت در کوره های پاالیشگاه امکانپذیر نیست و 
مشعل ها فقط گاز طبیعی مصرف می کنند و در صورت 
لزوم گاز آل پی جی تولیدی پاالیشگاه پس از تبدیل به 

گاز طبیعی در کوره ها مصرف می شود.
وی گفت: تمامی طرح های اجرا شده در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان طی 43 سال گذشته برای 

حفظ محیط زیست بوده به نحوی که در این مدت این 
شرکت یک میلیارد یورو هزینه کرده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه 
با بیان این که 7۸ کیلومتر خط ریلی از پاالیشگاه تا 
ایستگاه »ورتون« در شرق اصفهان و ایجاد تاسیسات 
تخلیه و بارگیری و بارانداز با سرمایه گذاری 3000 
میلیارد تومانی این شرکت در یکی از بنادر جنوبی کشور 
برای کاهش هزینه انتقال فراورده های نفتی، کاهش 
مصرف توسط تانکرهای حمال سوخت و ترافیک و 
مسائل ایمنی راه ها در حال ساخت است گفت: این 

طرح تا 2 سال آینده به بهره برداری می رسد.
قدیری از تشکیل کار گروه ساماندهی و مدیریت 
پسماند در پاالیشگاه اصفهان برای تبدیل ضایعات 
قابل بازیافت به ارزش افزوده پاالیشگاه و شهرک 
شهید محمد منتظری خبر داد و گفت: تا 6 ماه آینده 
سایت مدیریت پسماند در پاالیشگاه اصفهان راه 
اندازی و درآمد حاصل از فروش ضایعات بازیافت شده 
صرف ایجاد اشتغالزایی روستاییان پیرامون پاالیشگاه 

خواهد شد.
او با بیان این که بر اساس استاندارهای جهانی 25 
درصد وسعت واحدهای صنعتی باید به فضای سبز 
اختصاص یابد گفت: از وسعت 340 هکتاری پاالیشگاه 
اصفهان 120 هکتار آن معادل 34 درصد آن به فضای 
سبز اختصاص داده شده که با اعمال مدیریت در آب، 

وسعت فضای سبز پاالیشگاه افزایش می یابد.
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ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
اصفهــان گفــت: تعداد مــوارد مــرگ و 
میــر ناشــی از کرونــا در اســتان در یک 
هفتــه پیــش کاهــش یافــت و در چهار 

روز اخیــر آمــار آن صفــر بــوده اســت.
پژمــان عقــدک افــزود: آمــار مــرگ و 
میــر ناشــی از کرونــا در ۲ هفتــه اخیــر 
ــا  ــود ام ــر در روز ب ــا ســه نف حــدود ۲ ت
ــی  ــد کاهش ــر رون ــه اخی ــک هفت در ی
بــه خــود گرفــت و از هشــتم شــهریور 

ــوده اســت. ــا کنــون صفــر ب ت
ــار  ــه آم ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی  ــد نزول ــان حاضــر رون ــا در زم کرون
دارد، اظهــار داشــت: ایــن نکتــه را 
ــه  ــا زمانی ک ــم ت ــر بگیری ــد در نظ بای
ــتری  ــی بس ــال کرونای ــاران بدح بیم
 )ICU( ــژه ــای وی ــش مراقبت ه در بخ
ــز  ــر نی ــرگ و می ــال م ــم، احتم داری

وجــود دارد.
عقــدک بــا بیــان اینکــه در زمــان 
حاضــر حــدود ۴۰ بیمــار کرونایــی 
بســتری در بخــش مراقبت هــای 
اســتان  بیمارســتان های  ویــژه 
اصفهــان بســتری هســتند، گفــت: 
میــزان مراجعــه بیمــاران ســرپایی 
ــش  ــز کاه ــا نی ــم کرون و دارای عالئ
ــزان کل بســتری از حــدود  ــه و می یافت
ــه ۲۳۹  ــته ب ــه گذش ــر در هفت ۳۵۰ نف

ــت. ــیده اس ــر رس نف
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان 
ــی  ــاران کرونای ــه بیم ــتری روزان بس
نیــز از حــدود ۷۰ نفــر در هفتــه 
پیــش بــه ۵۰ نفــر کاهــش یافتــه 
اســت، افــزود: جواب هــای مثبــت 
آزمایش هــای کرونــا نیــز از حــدود 
ــا  ــم کرون ــوج هفت ۶۰ درصــد در اوج م
در زمــان حاضــر بــه حــدود ۲۰ درصــد 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
عقــدک خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس 
آخریــن رنگ بنــدی همه گیــری 
بیمــاری کوویــد-۱۹ از امــروز ۱۲ 
شــهریور هیچیــک از شهرســتان های 
ــز  ــت قرم ــان در وضعی ــتان اصفه اس
ــر( کرونایــی قــرار  )بســیار پــر خط
ندارنــد و همــه آنهــا در وضعیــت 
ــر  ــا زرد )خط ــر( ی ــر خط ــی )پ نارنج

ــد. ــرار گرفتن ــط( ق متوس
وی بــا بیــان اینکــه مــا از پیــک 
ــم،  ــور کردی ــا عب ــم کرون ــوج هفت م
ــار  ــه آم ــال اینک ــرد: احتم ــح ک تصری
در هفته هــای آینــده افزایــش یــا 
کاهــش یابــد بــه مســائلی ماننــد 
بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها از 
ــتان  ــان تابس ــفرهای پای ــر، س اول مه
و بازگشــت زائــران از عتبــات بســتگی 

رد. دا
ــگاه  ــار دانش ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
علــوم پزشــکی اصفهــان از ۱۴۲ 
ــا  ــش کرون ــه شــده آزمای ــه گرفت نمون
ــتان ۲۰  ــته در اس ــاعت گذش در ۲۴ س
ــت. ــوده اس ــی ب ــت قطع ــورد مثب م

ــا از اســفند ســال ۹۸ در  ویــروس کرون
ــا  ــت و ت ــیوع یاف ــان ش ــتان اصفه اس
ــی  ــر بطــور قطع ــزار نف ــون ۵۱۳ ه کن
بــه بیمــاری کوویــد-۱۹ مبتــال شــدند 
کــه از بیــن آنهــا ۱۱ هــزار و ۹۳۸ نفــر 

ــد. ــان باختن ج

مرگ و میر ناشی 
از کرونا در اصفهان 

کاهش یافت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

معـاون اجتماعـی سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی شـهرداری 
اصفهـان از برگـزاری اجالسـی با عنـوان »بـدون تأخیـر« با 
موضـوع مدیریـت منابـع آب در فالت مرکـزی ایـران، در این 

کالنشـهر خبـر داد.
سـعید امامـی اعـالم کـرد: ایـن اجـالس کـه دبیـری آن را 
حمیدرضا صفوی معاون پژوهشـی دانشگاه صنعتی اصفهان و 
از فعاالن حوزه آب و محیط زیسـت بر عهـده دارد، با رویکردی 

علمی در آینـده نزدیـک برگزار می شـود.
وی افزود: محیط زیسـت تاالب و رودخانه، فرونشسـت، فقه و 
حقوق آب و مصـارف، منابع و دسـتاوردهای آتـی، چهار محور 

اصلی ایـن رویداد خواهـد بود.
معـاون اجتماعـی سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی شـهرداری 
اصفهـان گفـت: مدعویـن ایـن برنامـه از اسـتادان دانشـگاه، 

متخصصـان و مدیـران سـطح اسـتانی و ملـی خواهنـد بـود.
امامی همچنین اظهار داشـت: طراحی سلسـله گفت وگوهای 
آبـی بـا عنـوان "آری یـا نـه" از دیگـر برنامه هایـی اسـت که 
با همـکاری کنسرسـیوم محیـط زیسـت در اصفهـان برگزار 

می شـود.
وی تصریـح کـرد: ایـن برنامه کـه بـرای الیه هـای نُخبگانی 
طراحی شـده اسـت از اوایل مهر تا پایان سـال جـاری در قالب 
۱۲ جلسـه برگزار و ۱۲ موضوع مهـم بصورت مناظره اسـاتید 

متخصص بررسـی خواهد شـد.
معـاون اجتماعـی سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی شـهرداری 
اصفهان در بـاره دبیرخانـه زاینـده رود که چندی پیـش در این 
کالنشـهر تشـکیل شـد، گفت: این دبیرخانه پیگیـر مطالبات 

اصفهـان از طریـق گفت وگـو و فرهنگ سـازی اسـت.

امامـی ادامـه داد: با هـدف همگرایی میان نظـرات تخصصی، 
افزایـش سـواد مـردم در بـاره آب و زاینـده رود، اجمـاع بیـن 
کارشناسـان، حسـاس سـازی جامعـه و ترویـج فرهنـگ 
گفت وگـو، برنامه های شـاخصی از سـوی دبیرخانـه فرهنگی 

زاینـده رود برنامه ریـزی شـده اسـت.
وی اضافه کرد: رسـالت اصلی ایـن دبیرخانه پیگیری مطالبات 
مربوط بـه احیای زاینـده رود از مسـیر فعالیت هـای فرهنگی و 

اجتماعی اسـت.
معـاون اجتماعـی سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی شـهرداری 
اصفهـان خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر همگرایـی در 
حوزه های تخصصـی آب زاینده رود در سـطوح اسـتانی و ملی 
وجود نـدارد و مباحث کارشناسـی و علمی در باره ایـن رودخانه 
فـراوان اسـت که خـود بـه مانعـی بـزرگ بـرای حـل بحران 

زاینـده رود تبدیل شـده اسـت.
امامـی گفـت: در سـفر اخیـر رییـس جمهـور بـه اصفهـان 
کوشـیدیم تـا کلیدواژه هـا و عوامـل اصلـی ایجـاد بحـران 
زاینـده رود را در تابلوهای شـهری یادآور شـویم تـا به اطالع 
هیـات همراه رییـس جمهـور برسـد و انگیزه بیشـتری برای 
حل این بحـران ایجـاد کنـد، چنانکه یکـی از موانـع، همین 
نظـرات غیرکارشناسـی اسـت کـه مسـاله زاینـده رود را بـه 
بحرانـی پیچیـده و آشـفته تبدیل کـرده کـه حـل آن از توان 

بسـیاری افـراد خارج اسـت.
به گـزارش ایرنـا، در سـال های اخیـر بدلیل اجـرای طرح های 
انتقـال آب از حوضـه آبریـز زاینـده رود بـه دیگـر مناطـق و 
برداشـت های غیرقانونـی کـه سـبب خشـکی ایـن رودخانـه 
شـده، تخصیـص حقابه هـا بدرسـتی صـورت نگرفته کـه در 
نتیجـه آن کشـت و کار کشـاورزان و تـداوم حیـات پهنه های 
زیسـت محیطـی اسـتان اصفهـان ماننـد تـاالب بین المللـی 

گاوخونـی بـا چالش هایـی روبـه رو شـده اسـت. 

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان:

اجالس مدیریت منابع آب در فالت مرکزی ایران، در اصفهان برگزار می شود

محمدحسـین صفاری افـزود: یکـی از اقدامـات شایسـته دولـت مردمی 
سـیزدهم زیر پوشـش قرار دادن افـراد فاقد بیمه اسـت کـه در این راسـتا 

تاکنـون ۲۰۰ هـزار نفـر در این اسـتان شـامل ایـن طرح شـده اند.
وی ادامـه داد: افـراد فاقـد هرگونـه بیمـه درمانـی می توانند بـا مراجعه به 
سـامانه شـهروندی، تماس با شـماره ۱۶۶۶ یا مراجعه به دفاتر پیشـخوان 
منتخب نسـبت بـه تکمیـل پرونده بـرای پوشـش بیمـه همگانـی اقدام 

. کنند
مدیـرکل بیمـه سـالمت اصفهـان اظهـار داشـت: در زمـان حاضـر طرح 
پزشـک خانـواده شـهری بـرای بیمه شـدگان بیمـه سـالمت همگانـی 
بصورت رایگان در شـهرهای باالی ۲۰ هزار نفر اسـتان در حال اجراست.

وی اضافـه کـرد: ۳۵۷ نفـر از پزشـکان عمومـی و متخصصـان داخلـی، 
عفونی و اطفال با بیمه سـالمت اصفهان قـرارداد دارند و ۵۵۰ هـزار نفر از 
این افـراد می توانند بـا مراجعه به ایـن پزشـکان، از خدمـات درمانی مورد 

نیاز بهـره مند شـوند.
صفاری خاطرنشـان کـرد: بیمـاران در مـوارد اورژانسـی، بیمـاران خاص 
)هموفیلی، تاالسـمی، کلیوی، دیالیـزی و ام اس( و بیمـاران تحت درمان 
شـیمی درمانی در صـورت مراجعـه به سـطح باالتر، نیـازی به ُکـد ارجاع 

پزشـک خانواده خـود ندارند.
وی گفت: هزینه سـالیانه بیمه شـدگان در بخش بسـتری و سـرپایی بیمه 
سـالمت بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان اسـت و ماهیانـه ۱۲۵ میلیارد 

تومـان در این زمینـه هزینه پرداخت می شـود.
مدیرکل بیمه سـالمت اسـتان اصفهـان در بـاره طـرح دارویار نیـز گفت: 
این طـرح از ۲۳ تیر امسـال همزمـان با کشـور در اسـتان نیز اجرایی شـد 
تا از ایـن طریـق یارانـه دارو را بـه جای بخـش تولید، بـه بخـش توزیع و 

مصـرف کننـده پرداخت شـود.
وی افزود: ۹۵۰ داروخانه در اسـتان اصفهـان طرف قرارداد بیمه سـالمت 

هسـتند که کلیه بیمه شـدگان می تواننـد به ایـن مراکز مراجعـه کنند.
صفاری اظهار داشـت: پرداخـت به کلیـه داروخانه ها تـا اَُمرداد مـاه جاری 
انجـام شـده کـه شـامل مطالبـات داروخانه هـا و پرداخـت مابه التفـاوت 
هزینه هـای ناشـی از تغییـر سیاسـت های نـرخ ارز ترجیحـی دارو بـه 

داروخانه هـای طـرف قـرارداد اسـت.
وی ادامـه داد: بـا تحت پوشـش قرار گرفتـن ۳۶۶ قلـم دارویـی که پیش 
از ایـن در تعهـد بیمه هـا نبـود، حـدود یکهـزار و ۴۰۰ قلـم دارو مشـمول 
طـرح دارویـاری شـد و پرداختـی مردم نسـبت بـه پیـش از اجـرای طرح 
افزایـش نیافـت و اگـر بیمـاران بـرای تهیـه دارو بـا نسـخه پزشـک و از 
مسـیر نسخه نویسـی الکترونیک اقـدام کنند، هزینـه مـازادی را متحمل 

نخواهند شـد.
مدیـرکل بیمـه سـالمت اصفهـان افـزود: بـه منظور تسـهیل دسترسـی 
بیمه شـدگان صنـدوق بیمـه روسـتاییان و صنـدوق بیمـه سـالمت 
همگانی، دریافت داروهـای موردنیاز در سـطح ۲ با رعایت نظـام ارجاع در 

داروخانه هـای طـرف قـرارداد بیمـه سـالمت، بالمانـع اسـت.
وی با اشـاره به اینکـه یک میلیـون و ۹۰۰ هـزار نفر زیر پوشـش بیمه این 
نهاد قـرار دارند، گفـت: ۷۳ درصـد از ایـن افراد که شـامل یـک میلیون و 
سـیصد و هشـتاد هزار نفر می شـوند )صنـدوق بیمـه سـالمت همگانی و 

بیمه روسـتائیان( از بیمـه رایگان ایـن نهاد برخوردار هسـتند.
از حـدود ۴۰ میلیـون فرد زیرپوشـش بیمـه سـالمت همگانی در کشـور، 
یک میلیـون و ۸۶۱ هزار ۷۷۶ نفر از آنها سـاکن اسـتان اصفهان هسـتند.
ای رقم یـاد شـده، ۷۹۲ هزار نفـر جزو بیمه سـالمت همگانـی، ۵۳۵ هزار 
نفر بیمـه روسـتایی، ۳۴۱ هـزار نفر بیمـه کارکنان دولـت، ۱۷۵ هـزار نفر 

سـایر اقشـار و ۱۷ هزار و ۷۲۰ نفر جـزو بیمه ایرانیان هسـتند.

مدیـرکل بیمه سـامت اصفهان گفـت: ۲۰۰ هزار 
نفـر از جمعیـت دهک هـای اول، دوم و سـوم این 
اسـتان در دولـت سـیزدهم بصـورت رایـگان زیر 

پوشـش خدمات بیمـه سـامت قـرار گرفتند.

 ۲۰۰ هزار اصفهانی
در دولت سیزدهم بصورت 

رایگان بیمه شدند

مدیرکل بیمه سامت اصفهان:

گفت و گوی خبری

 دکتر زهر رجبی  خبرهای منتشـر 
شـده از اصفهان در هفته اخیر نشـان 
مـی داد مدیریـت شـهری پـای کار 
احیـا و مرمـت آمـده، خبری کـه بعد 
از قائلـه گنبـد مسـجد میـدان امـام 
اصفهان همـه را مـردد کرده بـود که 
آیا شـهرداری ایـن شـهر تاریخی که 
به نوعـی »دولـت گونگی« درشـهر 
را داراسـت وارد ایـن حـوزه بشـود یـا 

نشـود؟!
خبـر اول از مهـدی بقایـی معـاون 
محیـط زیسـت و خدمـات شـهری 
شـهردار اصفهـان بـود کـه از احیای 
آسـیاب آبی خیابان مشـتاق اصفهان 
بـا هـدف تبدیـل بـه یـک پاتـوق 
شـهری جـذاب خبـر داد.خبـر دوم 
هم هوشـنگ نظری پور، سرپرسـت 
منظقه ۱۵ اصفهان اعالم کـرده بود؛ 
»خوراسگان به لحاظ قدمت و هویت 
غنی، آثارو ابنیـه ای تاریخی متعددی 
دارد که مرمت و احیای آن در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت و از آن جملـه 
می تـوان به بـرج کبوتر پـارک توحید 
اشـاره کـرد.« ایـن مـوارد در حالـی 
اسـت کـه ورود شـهرداری و بخـش 
خصوصـی بـه موضـوع حفاظـت، 
نگهـداری و مرمت بناهـای تاریخی 
کار بسـیار بزرگی اسـت که باید ادامه 

پیـدا کند.
چنـدی پیـش بـود کـه نماینـده آن 
روزهـای شـیراز در مجلس شـورای 
اسـالمی گفتـه بـود کـه »خانه های 
تاریخـی بـه عنـوان یـک منبـع 
ثـروت می توانـد در معرفـی بخشـی 
از فرهنـگ و تمـدن مـورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد و مشـکالت اجتماعـی و 
اقتصـادی جوامـع محلـی را مرتفـع 
کنـد«. جعفر قـادری افزود: بـا اتکا به 
اعتبـار دسـتگاه های دولتـی و حجم 
بسـیار زیـاد خانه هـای تاریخـی در 
کشـور، نمی توان تمامی ایـن بناهای 

ارزشـمند را احیـا و نگهـداری کـرد و 
همکاری بخش هـای غیـر دولتی در 
این حـوزه تأثیر بسـیار قابـل توجهی 
در رونـد مثبت حفظ بناهـای تاریخی 
دارد. وی در ادامـه با ابراز خوشـنودی 
از توافق سـازمان میـراث فرهنگی و 
شـهرداری شـیراز برای احیا و مرمت 
خانه هـای تاریخی این شـهر، یـادآور 
شـد: طـرح حمایـت از بافت هـا و 
بناهای تاریخی و مالکین و سـاکنین 
این اماکن در کمیسـیون مشترکی در 
مرکـز پژوهش های مجلس شـورای 

اسـالمی در دسـت بررسـی اسـت.
سـال گذشـته نیزسـخنگوی شورای 
شـهر اصفهـان گفـت: ورود مدیریت 
شـهری به عرصه حفظ آثـار تاریخی 
مخالفـان جـدی دارد و ایـن موضوع 
را وظیفـه ذاتی سـازمان میـراث و بر 
عهده بودجه عمومـی دولت می دانند 
اما با وجـود یک بنـد قانونـی و لحاظ 
اینکـه راهبـری فنـی و تخصصـی 
عملیـات بـه عهـده سـازمان میراث 

باشـد، بالاشـکال است.
بـه گـزارش آنچـه ایمنـا نوشـته بود: 
مهدی مزروعی در صفحه اینستاگرام 
خـود نوشـت: تشـریک مسـاعی بـا 
فرهنـگ در حفظ ابنیه و آثار باسـتانی 
شـهر و سـاختمان های عمومـی و 

مسـاجد و غیـره.
گویا این عبـارت، متن بنـد ۲۲ از ماده 
۵۵ قانـون شهرداری هاسـت در مقام 
بیـان وظایف شـهرداری. ایـن قانون 
مصوب تیرماه ۱۳۳۴ اسـت. این بند از 
قانون شـاید به دلیـل ایجاد سـازمان 
میراث فرهنگی اخیـراً وزارت مهجور 

مانده اسـت.
مداخلـه و ورود مدیریـت شـهری 
بـه عرصـه حفـظ آثـار تاریخـی 
مخالفان جـدی دارد و ایـن موضوع 
را وظیفـه ذاتـی سـازمان میـراث و 
بـر عهـده بودجـه عمومـی دولـت 

می داننـد امـا بـا وجـود بنـد قانونی 
پیـش گفته و لحـاظ اینکـه راهبری 
فنـی و تخصصی عملیـات به عهده 
سـازمان میـراث باشـد و مدیریـت 
شـهری بـا رویکـرد »تشـریک 
نـد شـامل  مسـاعی« کـه می توا
پرداخـت بخشـی از هزینه هـای 
حفظ و مرمـت یـا در اختیـار نهادن 
امکانات پشـتیبانی و … باشد، ورود 
کنـد، بالاشـکال اسـت. ایـن روش 
متضمن حفظ ماهیـت تخصصی دو 
نهاد شـهرداری و سـازمان میراث و 

مراعـات قانـون اسـت.
ناگفتـه نمانـد ایـن رویکـرد گاهی و 
کم و بیـش اجـرا شـده اسـت و اخیراً 
در رابطـه بـا »تپـه اشـرف« شـاهد 
آن بوده ایـم امـا هیچـگاه روشـمند و 
مسـتمر نبـوده اسـت امـا ورود مؤثـر 
مدیریت شـهری به ایـن عرصه البته 
در حـد بضاعت نیـاز به نـگاه جدی تر 

دو نهـاد دارد.
از ایـن رهگـذر می تـوان شـاهد 

روزهایـی بـود کـه آثـار تاریخـی 
بیشـمار اصفهـان از حصـار چندیـن 
ساله داربسـت ها و ناشناخته و مهجور 

ماندن هـا رهـا شـود.
کـه  پروژه هایـی  تعـداد   •
متناسـب با شـان بنـا مرمت 

شـده اند، زیـاد نیسـت
ایـن مـوارد در حالـی اسـت کـه دی 
مـاه سـال گذشـته علیرضـا قلـی 
نـژاد پیربـازاری، دکتـرای معمـاری 
پیرامون اینکه بناهـای تاریخی باقی 
مانـده امـروزه بـرای سـرپاماندن بـا 
مشـکالت زیـادی روبـرو هسـتند، 
گفت: هنگامیکـه از مرمـت صحبت 
می کنیـم راجـع بـه اقداماتـی مـی 
گوئیم کـه از جنـس آئیـن، اعتقادات 
قلبی، یقیـن و حکمـت اسـت و هیچ 
اقدامی در رابطه با آثـار تاریخی بدون 
شناسـنامه ملمـوس یـا غیرملموس 
امکانپذیر نیست. بنابراین مرمت باید 
توأم با پژوهش باشـد و نسـبتی است 
از شناسـایی، مسـتندنگاری، آسـیب 

شناسـی و آسـیب نـگاری.
همه این اقدامـات باید صـورت گیرد 
تـا مرمـت اصولی انجـام شـود. بطور 
حتم فاعلیت مسـئولیت پذیـر دانایی 
هـم دارد و ممکـن اسـت اقدامـات 
مرمتـی تـوأم بـا پژوهـش در فرآیند 
رفـت و برگشـتی تصحیـح شـود. در 
چنیـن بسـتری می تـوان مرمـت را 
قضـاوت کرد کـه آیـا بطور شایسـته 
و متناسـب بـا اهمیـت و اعتبـار بنـا 

صـورت گرفـت یـا خیر.
بـه عقیـده قلـی نـژاد، مرمـت بـا 
آگاهـی از گذشـته و نگاهی بـه آینده 
بایـد صـورت گیـرد. متأسـفانه تعداد 
پروژه هایـی کـه متناسـب بـا شـأن 
و منزلـت بنـا مرمـت شـده باشـد، 
چشـمگیر نیسـت. مـا بایـد فرآینـد 
مرمـت را تعریف کنیـم و اینکه چقدر 
ایـن فرآینـد جـدی گرفتـه و اجـرا 
می شود. بازسازی، نوسـازی و مرمت 
هـر سـه متفـاوت هسـتند و تعاریف 

مختلفـی دارنـد.

فرصت کلیدی احیای گردشگری در جیب شهرداری ها!
ورود شهرداری ها به حوزه مرمت آثار تاریخی خوب یا بد؟
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اولیــن کاروان اورژانــس پیــش بیمارســتانی اســتان اصفهــان برای پوشــش 
امــداد ســالمت پیــاده روی اربعیــن اعزام شــد.

علیرضــا کیخایــی، رئیــس اداره مدیریــت حــوادث و بالیــا و پایــش 
ــار  ــر، اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــان ب ــس اصفه ــی اورژان ــای درمان مراقبت ه
کــرد: بــا توجــه بــه برنامــه ســازمان اورژانــس کشــور، قــرار بــود از روز ۱۵ 
شــهریورماه کاروان اورژانــس پیــش بیمارســتانی اصفهــان بــرای پوشــش 
امــداد ســالمت پیــاده روی اربعیــن اعــزام شــود، امــا بــا توجــه بــه شــلوغی 

ــود. ــزام ش ــر اع ــد روز زودت ــن کاروان چن ــد اولی ــالم ش ــا اع مرزه

ــم  ــک تی ــس فوریت هــای پزشــکی، ی ــم آمبوالن ــان اینکــه ۸ تی ــا بی وی ب
ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــیار ب ــرگاه س ــم تعمی ــک تی ــس، ی ــوس آمبوالن اتوب
ــت: دو  ــوند، گف ــتقر می ش ــه مس ــرز چزاب ــزام و در م ــان اع ــکی اصفه پزش
تیــم ویــژه آمبوالنــس هــم بــرای اعــزام رزرو خواهیــم داشــت کــه امــروز 
ــزام  ــس اع ــوس آمبوالن ــس و اتوب ــی ۴ آمبوالن ــت یعن ــن ظرفی نیمــی از ای

ــد. ــد ش ــزام خواهن ــنبه اع ــا روز سه ش ــه تیم ه ــد و بقی ش
ــی  ــای درمان ــش مراقبت ه ــا و پای ــوادث و بالی ــت ح ــس اداره مدیری رئی
ــناس  ــا کارش ــین ی ــور ۳ تکنس ــه حض ــاره ب ــا اش ــان ب ــس اصفه اورژان

ــوس  ــرای اتوب ــزود: ب ــس، اف ــم آمبوالن ــر تی ــکی در ه ــای پزش فوریت ه
آمبوالنــس ۴ نفــر و یک سرپرســت اعــزام می شــوند. در ایــن روز جمعــًا ۱۷ 
نفــر نیــروی کارشــناس فوریت هــای پزشــکی اعــزام شــدند و در مجمــوع 

ــد. ــد ش ــزام خواهن ــر اع ۳۱ نف
وی بــا اشــاره بــه پیش بینــی اعــزام ۱۰ آمبوالنــس، یــک اتوبــوس 
ــه  ــته ب ــت: بس ــس، گف ــیار و دو موتورالن ــرگاه س ــک تعمی ــس، ی آمبوالن
نیــاز و اعــالم اورژانــس کشــور ایــن تیم هــا اعــزام خواهــد شــد و از تــا ۳۰ 

ــود. ــد ب ــتقر خواهن ــل مس ــهریور در مح ش

اعزام کاروان 
اورژانس اصفهان 
به مرز چزابه

رئیس اداره مدیریت حوادث و 
بالیا و پایش مراقبت های درمانی 
اورژانس اصفهان خبر داد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S



یک شنبه 13 شهریور 1401  | شمـاره 1142

شهرستان

Isfahan News

فرماندار شهرستان بویین میاندشت با بیان 
از جلسات فشرده مشکل ۲  اینکه پس 
ساله مسکن ملی در بویین میاندشت حل 
و قرعه کشی انجام شد، گفت: پس از این 
مراحل ۲۰ زمین به متقاضیان واگذار شد 
انجام  آن ها  کلنگ زنی  و  آماده سازی  و 

خواهد شد.
شهرستان  فرماندار  معصومی،  رضاعلی 
طرح  جزئیات  پیرامون  بویین میاندشت 
اظهار  شهرستان  این  در  مسکن  ملی 
با  بویین میاندشت  شهرستان  در  داشت: 
زمین  تهیه  برای  که  مشکلی  به  توجه 
نیز اجرا  وجود داشت طرح مسکن مهر 
نشده بود و در زمان شروع مسؤولیت بنیاد 
ملی  طرح  برای  که  کرد  اعالم  مسکن 

مسکن ۴۰ نفر ثبت نامی داشته ایم.
وی افزود: این ۴۰ نفر از حدود حدود ۲ 
سال قبل ثبت نام کرده و حدود ۴۰ میلیون 
تومان هم هزینه داده بودند اما در طول 
۲ سال زمینی به آن ها ارائه نشده بود تا 

ساخت و ساز را آغاز کنند.
معصومی با یادآوری اینکه با هماهنگی 
امام جمعه و رئیس شورای شهر جلساتی 
برگزار  آن ها  نماینده  و  کشاورزان  با 
کردیم، تصریح کرد: کشاورزان در گذشته 
ادارات  برای  و  داشتند  همراهی هایی 
زمین هایی  پیام نور  دانشگاه  و  مختلف 
این مسیر هم  در  و  بودند  اهدا کرده  را 
اعتراض شان  یعنی  کردند  همکاری 
ملی  زمین های  از  بخشی  به  نسبت  را 
که سند آن به نام راه و شهرسازی بود 
برداشتند و مکتوب اعالم کردند اعتراضی 

در این باره ندارند.
فرماندار شهرستان بویین میاندشت با بیان 
از جلسات فشرده مشکل ۲  اینکه پس 
ساله مسکن ملی حل و قرعه کشی انجام 
از این مراحل ۲۰  شد، اعالم کرد: پس 
زمین )هر زمین برای ۲ نفر( به متقاضیان 
واگذار شد و آماده سازی و کلنگ زنی آن ها 

انجام خواهد شد.
برای  داشت:  بیان  پایان  در  وی 
ثبت نامی های جدید نیز حدود ۷۰ قطعه 
محل های  در  دنبالیم  و  داریم  زمین 
تا  شود  دیده  تدارک  زمین  نیز  دیگری 
متقاضیان صاحب خانه شوند و قیمت ها 

شکسته شود.
پروژه ها  به  اشاره  با  معصومی همچنین 
و طرح های آماده افتتاح هفته دولت در 
یادآوری  با  بویین میاندشت،  شهرستان 
با  پروژه   ۳۳ دولت  هفته  در  اینکه 
تومان  میلیارد   ۳۶.۲ بر  بالغ  اعتباری 
کرد:  تصریح  است،  بهره برداری  آماده 
محرومان،  مسکن  شامل  پروژه ها  این 
ساختمان اداری کمیته امداد، اجرای طرح 
به سازی  زرنه،  و  کرج  روستای  هادی 
روستای بلطاق، بهسازی معابر روستای 
کرج، احداث گلخانه، توسعه سیستم های 
مرمت  و  بازسازی  فشار،  تحت  آبیاری 
قنوات، داروخانه و پانسیون شهر افوس و 

اصالح شبکه روستای بتلیجه است.
فرماندار شهرستان بویین میاندشت افزود: 
و ورودی  آزادی  بلوار  آسفالت  همچنین 
امام  پیاده رو میدان  میدان دفاع مقدس، 
حسین )ع( در حوزه شهری و روستایی، 
روستاهای  معابر  به سازی  و  آسفالت 
زرنه، خلیلی،  آغچه،  آقاگل،  بلطاق،  قره 
و  میرآباد  قائم آباد،  آباد،  حسین  داشگن، 
هزار جیب از دیگر مواردی است که به 
حوزه  در  همچنین  می رسد  بهره برداری 
میراث فرهنگی و گردشگری موزه مردم 
دیرینه  مطالبات  از  شهرستان  شناسی 

مردم است که به بهره برداری می رسد.

فرماندار شهرستان بویین میاندشت 
مطرح کرد:

افتتاح 33 پروژه با اعتباری 
بالغ بر 36 میلیارد تومان 

در هفته دولت

گفت و گو
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی یکی از سیاست های 
استراتژیکی را که جمهوری اسالمی می تواند برای توزیع متناسب 
جمعیت به کار گیرد، استفاده از سواحل دریای عمان و خلیج فارس 

دانست و گفت: پیشنهاد ما ایجاد استان اصفهان ساحلی است.
حجت االسالم حسین میرزایی اظهار کرد: در دو سال گذشته برای 
سران سه قوا نامه ای ارسال و تأکید کردیم اگر وضعیت فرونشست 
در اصفهان ادامه پیدا کند زمین، اصفهان را خواهد بلعید و اگر به داد 
اصفهان نرسیم، در زمانی نه چندان دور و شاید آینده ای نزدیک باید 

اصفهان را در کتاب های تاریخ جست وجو کنیم.
سال،  در  زمین  فرونشست  سانتی متر  یک  هر  اینکه  بیان  با  وی 
ساختمان ها و فضاهای شهر را تهدید می کند، افزود: این در حالی 
است که نرخ فرونشست زمین در شهر اصفهان هرسال بین ۱۹ تا 

۲۰ سانتی متر است.
سیاست های  از  یکی  اینکه  اعالم  با  میرزایی  حجت االسالم 
متناسب  توزیع  برای  می تواند  اسالمی  جمهوری  که  استراتژیکی 
جمعیت به کار گیرد، استفاده از سواحل دریای عمان و خلیج فارس 

است  ساحلی  اصفهان  استان  ایجاد  ما  پیشنهاد  داد:  توضیح  است، 
و نه تنها اصفهان، بلکه هر استان دیگری که تمایل دارد می تواند 
گوشه ای از ساحل دریا را در اختیار گیرد تا نمونه ای از استان خودشان 

را کنار ساحل به وجود بیاورند.
افتخار  با  اصفهان  مردم  گفت:  خاتمه  در  میرزایی  حجت االسالم 
خدمت گذار کل کشور هستند و مهاجرانی از داخل و خارج از کشور 
در اصفهان ساکن هستند که برای ارائه خدمات به چنین جمعیتی به 

توجه ویژه نیاز است.

نماینده اصفهان در مجلس پیشنهاد داد:

ایجاد نمونه ای از 
استان های مرکزی کشور 
در کنار سواحل دریا

امام جمعـه گلپایـگان بـا بیـان اینکـه اربعیـن حسـینی در افـکار عمومـی 
تأثیرگـذار اسـت، گفـت: زائریـن قـدر لحضـه حضـور در همایـش اربعیـن 

حسـینی را بداننـد.
حجـت االسـالم محمدتقـی کرامتـی، امـام جمعـه گلپایـگان در خطبه های 
نمـاز جمعـه شـهر گلپایـگان با تسـلیت شـهادت حضـرت رقیـه )س( و امام 
حسـن مجتبـی )ع(، اظهـار کـرد: یکـی از شـخصیت های ویـژه امام حسـن 

مجتبـی مردمـی بـودن و عشـق ورزیـدن در خدمـت به مـردم بوده اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه ضعف رعایت اخالق اسـالمی در جامعه، بـه دلیل عدم 
آشـنایی از سـبک و شـیوه زندگـی اهـل بیت اسـت، گفـت: محبـت در گفتار و 
رفتـار بـا مـردم نشـان دهنـده عقل و خـرد و جوانمردی اسـت که مقـام معظم 
رهبـری نیـز همـواره در سـخنرانی ها تأکیـد به رفتـار محبت آمیز با مـردم دارد.

کرامتـی بـا اشـاره بـه اینکـه همایـش پیـاده روی اربعیـن حسـینی اهمیـت 
بین المللـی دارد، افـزود: ایـن همایش جلـوه محبت با اهل بیـت )ع( و تجلی 

اسـالم نـاب سیاسـی و مظهر وحـدت امت اسـالمی اسـت، و از همه مهمتر 
موجـب تقویـت جریان شـیعه می شـود.

امام جمعـه گلپایـگان بـا بیـان اینکـه اربعیـن حسـینی در افـکار عمومـی 
تأثیرگـذار اسـت، گفـت: زائریـن قـدر لحضـه حضـور در همایـش اربعیـن 

حسـینی را بداننـد.
وی تصریـج کرد: در آسـتانه اربعین حسـینی درگیری هـا در مناطقی از عراق 
بـه سـمت بحرانـی شـدن اوضـاع پیـش می رفـت و از ایـن موضـوع رژیـم 
صهیونیسـتی و دشـمنان ایـران و عـراق بهره منـد می شـدند، امـا درایـت و 
بصیـرت مرجعیـت دینـی بـه ویژه آیـت اهلل حائـری باعث خنثی شـدن فتنه 

و بحـران در عراق شـد.
کرامتـی تأکیـد کـرد: وحـدت امـت اسـالمی می توانـد عـراق را از بحرانـی 
شـدن نجـات دهـد، و میان ایران اسـالمی و عراق اسـالمی روابط دوسـتانه 

برقـرار کند.

۲۰ طـرح عمرانـی، فرهنگـی و تفریحـی بـا اعتبـار 
بیـش از ۳۰۰ میلیـارد ریال در شهرسـتان فالورجان 

آغـاز و به بهـره برداری رسـید.
فرمانـدار فالورجـان بـا اشـاره بـه اینکـه عملیـات 
اجرایـی ۲۰ طـرح عمرانـی- فرهنگـی و اقتصـادی 
آغـاز شـد گفـت: از جملـه مهمتریـن ایـن طرح هـا 
افتتـاح بوسـتان کـودک در روسـتای نودرآمـد بـه 
روسـتای  ورودی  میـدان  متـر،  هـزار  دو  وسـعت 
 ۴ افتتـاح  پیربکـران،  بخـش  در  سـهروفیروزان 
گلخانـه تمـام صنعتـی بـه وسـعت ۲۳ هـزار متـر 
سـیاه  و  مهرنجـان  کاویـان  روسـتاهای  در  مربـع 

افشـار اسـت.
مهـدی معینـی افـزود: بهره بـرداری از بلـوار فجـر 

روسـتای کاویـان، خیابـان ورودی و کلنـگ زنـی 
زمیـن چمـن مصنوعـی در روسـتای زفـره، سـالن 
چنـد منظـوره شـرکت تعاونـی دهیاری هـای بخش 
مرکـزی، آغـاز عملیات اجرایی سـالن چنـد منظوره 
ورزشـی در روسـتای دشـتچی بخـش مرکـزی و 
افتتاح بلوار ورودی و روشـنای آن در روسـتای قلعه 
امیریـه بخـش قهدریجان اسـت از دیگـر طرح های 

ایـن هفته اسـت.
فرمانـدار فالورجـان گفـت: از ابتـدای هفتـه دولـت 
تـا بـه امـروز بیـش از ۶۰ طـرح عمرانـی، فرهنگی 
و اقتصـادی بـا اعتباری بیـش از ۷۵۰ میلیـارد ریال 
در ۵۴ روسـتا و ۹ شـهر ایـن شهرسـتان آغـاز و بـه 

بهره بـرداری رسـیده اسـت.

امـام جمعه دهاقان به گذشـت یکسـال از عمر دولت سـیزدهم اشـاره 
کـرد و گفـت: مقام معظـم رهبری بـه سـرفصل هایی از موفقیت های 
ایـن دولـت نـام بردند که مهمتریـن آن ایجـاد امید اسـت، البته دولت 
نقص هایـی نیـز دارد و بایـد آن هـا را بـر طرف و با تـالش جهادی که 

دارد مشـکالت را رفع کند.
حجت االسـالم اصغـر رضوانـی، امـام جمعـه دهاقـان، در خطبه هـای 
نمـاز جمعـه ایـن هفتـه با اشـاره بـه روز مبـارزه بـا اسـتعمار انگلیس 
اظهـار داشـت: هنـوز دولـت انگلسـتان دسـت از اقداماتی کـه در قرن 
نوزدهم انجام می داده برنداشـته اسـت و با ابزار و شـکل جدیدی ادامه 
می دهـد؛ مبـارزه با آمریکا چندان مشـکل نیسـت ولی الزمـه مبارزه با 

انگلسـتان شـناخت کامل ترفندهای آن ها اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه هفتـه تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بیـان 
کـرد: از دولت سـیزدهم انتظـار داریم در پیـاده کردن اصـل ۴۴ قانون 
اساسـی تـالش جدی داشـته باشـد بـه صورتی کـه بیت المال بـر باد 
نـرود و کار نیـز بـه دسـت افـراد کاردان سـپرده شـود و در ایـن زمینه 

رانتی وجود نداشـته باشـد.
رضوانـی بـه گذشـت یکسـال از عمـر دولت سـیزدهم اشـاره کـرد و 
گفـت: مقـام معظـم رهبـری بـه سـرفصل هایی از موفقیت هـای این 
دولـت نـام بردنـد کـه مهمتریـن آن ایجـاد امیـد اسـت، البتـه دولت 
نقص هایـی نیـز دارد و بایـد آن هـا را بـر طرف و با تـالش جهادی که 

دارد مشـکالت را رفـع کند.
امـام جمعـه دهاقان گفت: رئیس جمهـور در مدت یازده ماه، ۳۱ سـفر 

اسـتانی داشـته که بـه نوعی نظارت میدانـی به مسـائل گوناگون بوده 
و این خیلی ارزشـمند است.

وی بـا اشـاره بـه حضـور جوانـان در بدنه دولت بیـان کرد: اسـتفاده از 
ظرفیـت جوانـان کار بسـیار خوبـی بـوده کـه در ایـن دولت بـه خوبی 
تحقـق پیـدا کـرده اسـت و به جوان هـا برای خدمـت به مـردم میدان 
داده شـده اسـت، البته بایـد از افراد دارای تجربـه موفق نیز بهره گیری 

شود.
رضوانـی بـا بیـان این کـه رسـیدگی بـه مشـکل مسـکن خیلـی حائز 
اهمیت اسـت و مردم در شـهرهای بزرگ خیلـی در این موضوع اذیت 
می شـوند ادامـه داد: در همین شـهر دهاقان علی رغم این کـه اجاره بها 
سـنگین چنـدان اجرا نمی شـود بـاز هم عـده ای به مشـکل خورده اند، 
بایـد بـا نگاه جهـادی بـه این مطالبه اساسـی کـه رهبری هـم به آن 

تأکید دارند، رسـیدگی عاجل شـود.
امـام جمعـه دهاقـان با اشـاره بـه اقدامات انجام شـده در هفتـه دولت 
در شهرسـتان دهاقـان گفـت: طرح های خوبـی در این شهرسـتان در 
هفتـه دولـت افتتاح و کلنگ زنی شـد که از مدیریت شهرسـتان کمال 

تشـکر را داریم.
وی بـه اتفاقـات اخیـر در کشـور عـراق نیـز اشـاره کـرد و گفت: سـر 
منشـأ ایـن اتفافـات هرچـه کـه باشـد بـه نفع مـردم عـراق و اسـالم 
نیسـت، در زمانـی که عـراق میزبان زائران ابا عبداهلل الحسـین اسـت، 
ایـن اتفاقـات زیبنـده نیسـت، امیدواریم افـرادی در پازل دشـمن بازی 

نکرده و نقشـی ایفـا نکنند.

بنیاد مسـکن انقـالب اسـالمی ۵ خانـواده ای را که در 
روسـتای ُسـه بـی خانمـان شـدند، اسـکان اضطراری 

می دهـد.
رییس سـتاد مدیریت بحران کشـور در نشسـتی برای 
بازسـازی خسـارات سیل تابسـتان در شـاهین شهر و 
میمـه گفـت: ۴ هـزار و ۳۵۱ خانـه روسـتایی و هزار و 
۱۵۱ خانه شـهری در سـیل تابسـتان تخریب شـدند.

محمد حسـن نامـی با بیان اینکـه هـزار میلیاردتومان 
دولـت کـه به عنوان تنخواه، سـهمی از این مشـخص 
شـده حـدود یه هفته قبـل تصویب کرد و در بسـیاری 
از اسـتان ها پرداخت شـده اسـت افزود: هفتـه آینده به 
دولـت پیشـنهاد می شـود بخشـی از آن را بـه صورت 
بـال عـوض و بخشـی تملکـی و بخشـی هزینـه ای 
هسـت کـه همـه بـه اسـتان هایی کـه آسـیب دیدند، 

واگـذار خواهد شـد.
رییـس سـتاد مدیریـت بحران کشـور گفت: در سـیل 
تابسـتان امسـال روستای ُسه در شـاهین شهر و میمه 
بیشـترین خسـارت را دید و به راه های ارتباطی، قنوات 
و مـزارع و باغـات شـمال شهرسـتان هم آسـیب وارد 

. شد
محمـد رضا کاظمـی تبا فرماندار شهرسـتان شـاهین 
شـهر و میمـه گفت: سـاخت سـه پل بـه وسـیله اداره 
راهـداری و تأمیـن اعتبـارات سـازمان مدیریت بحران 
کشـور تصویب شـد، ۲۰ قنات شهرسـتان الیروبی آن 
مصوب شـد تـا فرآیند تأمیـن اعتبار انجـام و الیروبی 
را جهـاد کشـاورزی اجرا کند و همچنین سـتاد اجرای 
فرمـان امـام هم قرار شـد بـرای ۵ خانوار بـی خانمان 

لـوازم خانگـی تهیه کند.

امام جمعه گلپایگان:

زائران اربعین قدر لحظات حضور در عتبات عالیات را بدانند

فرماندار فالورجان خبر داد:

افتتاح ۲۰ طرح عمرانی، فرهنگی و تفریحی در فالورجان

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه:

اسکان اضطراری ۵ خانواده بی خانمان در روستای ُسه

امام جمعه دهاقان بیان کرد:

مهم ترین توفیق دولت در یکسال گذشته ایجاد »امید« در جامعه است

امـام جمعـه اردسـتان گفـت: یکـی از نیازهـای اولیـه 
تشـکیل خانـواده تأمین مسـکن اسـت و باید مسـئوالن 
بـه فکـر تأمیـن زمیـن بـا نـرخ مناسـب بـرای مـردم و 

به ویـژه جوانـان باشـند.
حجـت االسـالم حسـن دهشـیری در خطبه نمـاز جمعه 
اردسـتان در مسـجد جامـع این شـهر افزود: بـا توجه به 
اینکـه بهـای مسـکن و اجـاره خانـه در ایـن شهرسـتان 
زمین هـای  از  مسـئوالن  داریـم  انتظـار  اسـت،  گـران 
موجـود بـرای واگذاری بـه واجدان شـرایط اقـدام کرده، 
تـا زمینـه اشـتغال و ازدواج فراهـم و از مهاجرت به دیگر 

شـهرها جلوگیری شـود.
 وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه دیـدار اخیر 
هیئـت دولـت بـا رهبر معظـم انقالب اسـالمی اشـاره و 
تصریـح کـرد: ایشـان در این دیـدار نکاتـی را به اعضای 
هیـات دولـت گوشـزد کردنـد از جملـه مسـئله اقتصـاد، 
فرهنـگ و گرانی مسـکن، کـه این موردها مـردم را رنج 

می دهـد و مسـئوالن بایـد بـه فکر حـل آن ها باشـند.
امام جمعه اردسـتان در ادامه به سـفرهای اسـتانی هیات 

دولـت و شـخص رییـس جمهـور اشـاره و خاطرنشـان 
کـرد: همانطـور کـه رییـس جمهـور دربین مـردم حاضر 
و از نزدیـک کمبودهـا و مشـکل های شهرسـتان ها را 
مالحظـه می کننـد، از اسـتاندار اصفهان نیـز انتظار داریم 
اردسـتان را فرامـوش نکـرده و به این منطقه سـفر کنند.

وی بابیـان اینکـه امـروز ایـران بـه یـک قـدرت جهانی 
تبدیـل شـده اسـت تصریـح کـرد: کشـورهای بـه ظاهر 
قدرتمنـد جهـان برای خاتمـه دادن جنگ اکراین دسـت 
بـه دامـن ایـران شـده و از مسـئوالن مـا می خواهنـد در 

ایـن زمینـه تـالش کنند.
امـام جمعـه اردسـتان درپایـان ضمـن تسـلیت سـالروز 
شـهادت حضـرت رقیـه )س( و امـام حسـن مجتبی )ع( 
بـه موضـوع اربعیـن و درگیری هـای اخیر عراق اشـاره و 
گفـت: بحمداله ایـن درگیری ها پایان یافـت و امیدواریم 
مراسـم اربعیـن امسـال نیز با شـکوه خوبی برگزار شـود.

شهرسـتان اردسـتان بـا افزون بـر ۴۳ هزار نفـر جمعیت 
در ۱۱۸ کیلومتـری شـمال شـرقی اصفهـان واقـع شـده 

است.

امام جمعه اردستان مطرح کرد:

مسئوالن اردستان به فکر تأمین زمین برای مسکن جوانان باشند

گزارش تصویری
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چاپ اول چاپ اول

نشست هم اندیشی فعاالن و نخبگان حوزه زنان با فرماندار
همزمان با هفته دولت، نشست هم اندیشی بانوان با حضور دکتر علی اکبر رضایی فرماندار 
شهرستان آران و بیدگل و جمعی از بانوان فعال درحوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در 
سالن ۴ دی فرمانداری برگزار شد. فرماندار شهرستان آران و بیدگل ضمن اشاره به نقش مؤثر 
زنان در پیروزی انقالب اسالمی گفت: بی شک نقش بی بدیل و مؤثر زنان در دوران انقالب 
اسالمی و هشت سال دفاع مقدس امری انکارناپذیر و سرشار از ایثارگری آگاهانه است. رضایی 
افزود: یکی از مهم ترین افتخارات و دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی ایران، هوّیت بخشی 
اسالمی به بانوان است که توانسته اند با الگو قرار دادن حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( و 
اتکا به نفس در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بدرخشند. وی نقش زنان در 
پیشرفت کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: بانوان با ارائه طرح ها و دیدگاه های خود در جهت رفع 

مشکالت جامعه نقش آفرینی کنند.
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Pakistan’s Air Chief Mar-
shal Zaheer Ahmad Ba-
bar who serves as the 
Chief of Air Staff, visited 
Iran on Thursday and 
met with several Iranian 
high-ranking officials, 
including Iranian Defense 
Minister Brigadier Gen-
eral Mohammad Reza 
Ashtiani.
In this meeting, the de-
fense minister expressed 
his deepest sympathies 
with the nation of Paki-
stan and offered condo-
lences to the families of 
the recent flood victims 
in this country. 
Unprecedented monsoon 
rains that began in mid-
June have affected more 
than 30 million people 
in Pakistan, killing more 
than 1,130 people from 
Monday.
Ashtiani said, “The Islam-
ic Republic of Iran and 
Pakistan have historical, 
cultural and social com-
monalities regardless of 
the cmmon border.”
The Defense chief stated 
that the two countries 
have an important and 
influential position in re-
gional developments and 
the Islamic world, adding 
that Pakistan has always 
enjoyed a particular posi-
tion in the foreign policy 
of Iran.
Ashtiani also stated that 
Tehran considers the 
security of Pakistan as 
its own security, adding, 
“The government of Iran 
emphasizes developing 

relations with the friendly 
and brotherly country of 
Pakistan at all bilateral, 
regional and international 
levels.
He pointed out that the 
cooperation between 
Iran and Pakistan, in the 
changing and tense con-
ditions of the region, can 
be of help in improving 
the security situation in 
the West Asian region.
The defense minister also 
made it clear that both 
countries should not al-
low third countries to be 
influential in the develop-
ment and deepening of 
bilateral cooperation.
Stating that the inter-
national situation and 
developments are cur-
rently in a complicated 
state, the defense min-
ister noted, “The U.S. 
and the West are trying 
to implement their uni-
lateralist and totalitarian 
approaches in all stra-
tegic areas of the world. 
The recent developments 
in Ukraine are also the 
product of a unilateralist 
and interventionist ap-
proach,” he added. 
Ashtiani further noted 
that the Americans in Af-
ghanistan left the country 
in a chaotic situation af-
ter 20 years of occupa-
tion, adding, “Certainly, 
Afghanistan’s solution 
to get out of the current 
situation is to form an in-
clusive government with 
the participation of all 
ethnic groups.”

Stating that good meas-
ures have been taken in 
recent years to trans-
form the borders of the 
two countries into safe 
borders compatible with 
economic exchanges, 
Ashtiani said, “We sup-
port and emphasize the 
development of defense, 
military and security co-
operation and the imple-
mentation of agreements 
in these areas.”
Iranian nation’s resist-
ance to sanctions is ad-
mirable
For his part, Marshal Ah-
mad Babar confirmed the 
Iranian defense minis-
ter’s remarks in the meet-
ing, calling the situation 
in the region complicated 
and praised the resist-
ance of the Iranian nation 
against the sanctions.
Referring to the progress 
of Iran’s aviation indus-
try, the Pakistani Chief 
of Air Staff called for the 
expansion of the level of 
cooperation in operation-
al issues, appreciating 
Iran’s cooperation in es-
tablishing the security of 
the borders of the two 
countries.
He expressed his desire 
for the exchange of del-
egations, the creation of 
design offices and joint 
laboratories regarding 
aviation, industrial and 
university cooperation 
and the creation of joint 
technology parks.
At the end of this meet-
ing, the Iranian defense 

minister invited his Paki-
stani counterpart to visit 
Tehran.
Top military chief meets 
Pakistani Chief of air 
staff
Marshal Ahmad Babar 
also met the Chief of 
the General Staff of the 
Armed Forces, Major 
General Mohammad 
Bagheri, while visiting the 
headquarters of the Gen-
eral Staff of the Armed 
Forces on Thursday.
Pakistan has a special 
position with Iranian au-
thorities
At the beginning of this 
meeting, Bagheri wel-
comed the Pakistani 
chief of air staff, stating, 
“Pakistan is a very good 
neighbor for Iran and 
enjoys a special posi-
tion in the eyes of Iran’s 
military and government 
officials.”
Bagheri also expressed 
his sadness about the 
flood in Pakistan and 
expressed hope that Is-
lamabad can overcome 
this natural disaster as 
soon as possible and the 
problems of the people of 
Pakistan will be solved. 
Underlining that the 
relations between the 
two countries have al-
ways been developing, 
Bagheri clarified, “The 
military commanders of 
both sides have played a 
special role in the devel-
opment of relations and 
I would like to send my 
greetings to General Qa-

mar Javed Bajwa.”
We consider the secu-
rity of Pakistan as our 
security
Elsewhere in the meet-
ing, the Chief of General 
Staff of the Armed Forc-
es stated, “We consider 
the security of Pakistan 
as our security and we 
will not hesitate to do 
anything we can for the 
security of Pakistan.”
Regarding military co-
operation between the 
two countries, there are 
already established re-
lations, Bagheri stated, 
adding that it can defi-
nitely expand in terms of 
diversity and depth, and 
Iran is fully prepared for 
this issue.
“Considering the mutual 
trips of the two air force 
commanders of Iran and 
Pakistan, we will see the 
deepening of relations 
in the near future, and I 
believe that the air forces 
of the two countries can 
have the necessary coop-
eration in order to trans-
fer experiences and new 
technologies,” Bagheri 
stated.
He added that it is ex-
pected that Iran and Pa-
kistan will have a joint 
program for manned and 
unmanned drones in the 
next one to two years.
There is no longer any 
limit to the expansion 
of Iran’s military coop-
eration
Regarding the issue of 
sanctions against Iran, 
the Iranian top military 
chief stated, “UN arms 
embargoes have been 
lifted for about a year 
and a half, and therefore 
we are not facing any re-
strictions in this regard. 
Now we only face unilat-
eral and oppressive U.S. 
sanctions, so there are 
no restrictions on our 
military cooperation with 
Pakistan.”
Bagheri stated that in the 
field of manned and un-
manned drones, many 
measures have been tak-
en by Iran. 
“You may not have had 
the opportunity to visit 
and observe all of them, 
so with the presence of 
your engineering team, 
you can get more reviews 
about Iran’s capabilities,” 
Bagheri told Marshal Ah-
mad Babar.
The Chief of Staff of the 

Armed Forces said that 
the turning point is that 
Pakistan has the neces-
sary will to expand coop-
eration, and it is definitely 
evident that Tehran also 
mutually have the will to 
cooperate with Pakistan. 
“In general, I believe that 
foreigners should not be 
allowed to enter by ex-
panding the cooperation 
and concluding various 
understandings,” he stat-
ed.
Sending an expert team 
to further investigate 
Iran’s capabilities
For his part, Marshal 
Ahmad Babar said, “We 
have always wanted to 
meet the Iranian military 
men. I will also send you 
the greetings of General 
Bajwa. This is the first 
time I come to Iran and 
I also had a good con-
versation with the com-
mander of the Iranian Air 
Force.
The Chief of the Pakistani 
Air Staff stated that he will 
send a team of experts to 
Iran for better implemen-
tation of joint programs, 
adding, “Geopolitically, 
our region is very sen-
sitive and important and 
we are struggling with 
many problems from the 
east and the west.
Marshal Ahmad Babar 
continued by saying that 
in his belief, the mili-
tary relations of the two 
countries can definitely 
have a positive effect on 
the relations between the 
governments and dip-
lomats, and the nations 
of Iran and Pakistan are 
very close to each other 
due to their religious and 
cultural commonalities.
We must move towards 
cutting-edge technolo-
gies
The Pakistani air staff 
chief also stated that the 
battle scene has changed 
a lot, noting, “We have to 
use the term hybrid war 
for many of today’s bat-
tles and as you said, we 
have to move towards 
the cutting edge technol-
ogies and for this pur-
pose, we in Pakistan have 
established a science and 
technology park.”
Marshal Ahmad Babar 
noted that according to 
Islamabad’s experiences 
in the exercise field, Teh-
ran and Islamabad can 
hold a joint exercise.

Pakistan air force chief meets Iran top military officials

Iran second in 
Asian Youth Hand-
ball Championship

The Republic of Korea defeat-
ed Iran 26-22 in the 9th Asian 
Men’s Youth (U19) Handball 
Championship Thursday night.
This is the third time that the 
Republic of Korea has won the 
Asian Men’s Junior Handball 
Championship. The Republic of 
Korea had previously won the 
title in both the inaugural 2005 
and 2014 editions.
Eleven nations competed for the 
title and five places at the World 
Championship in an event held 
at the following two venues 
across Bahrain.
In the bronze medal match, 
Saudi Arabia defeated Japan by 
26–25. This bronze medal is the 
first ever medal won by Saudi 
Arabia in the Asian Men’s Youth 
Handball Championship.
The Republic of Korea, Iran, 
Saudi Arabia, Japan, and Bah-
rain have qualified for the 10th 
IHF Men’s Youth (U19) Handball 
World Championship to be held 
in Croatia in July / August 2023. 

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

Iran’s oil production 
capacity to increase 
by 200,000 bpd by 
Mar. 2023

The managing director of Na-
tional Iranian Oil Company 
(NIOC) has said the country’s 
oil production capacity is going 
to increase by 200,000 barrels 
per day (bpd) to 4.038 million 
by the end of the current Iranian 
calendar year (March 20, 2023).
“With the measures taken, Iran’s 
oil production capacity will in-
crease to 4.038 million barrels 
per day by the end of this year,” 
Mohsen Khojasteh-Mehr told 
IRNA on Friday.
The official put the Islamic Re-
public’s current oil production 
capacity at 3.838 million bpd.
Pointing to the increase in the 
country’s oil exports over the 
past 12 months since the 13th 
government has taken office, 
the Deputy Oil Minister said: 
“Considering the increase in oil 
production capacity, it is pos-
sible to increase our exports if 
demand in global markets in-
creases.”
Khojasteh-Mehr noted that 
the above-mentioned figure is 
the country’s optimal capacity 
and whenever the international 
conditions are more open, Iran 
will be ready to significantly in-
crease exports and return to the 
world markets with maximum 
power.
In early April, Oil Minister Javad 
Oji said that the country’s crude 
oil production has reached the 
pre-sanction level.
Saying that the current capac-
ity of Iran’s oil production has 
reached more than 3.8 million 
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 
petrochemicals in [the current 
Iranian calendar year] 1400 
(started on March 21)”.
“By taking effective measures in 
onshore and offshore oil fields, 
drilling new wells, repairing 
wells, rebuilding and modern-
izing facilities, and oil collection 
centers, the current oil produc-
tion capacity has reached before 
the sanctions, and we have no 
problem in performance and 
this amount of production”, Oji 
added.

Iran exports over 
$78m of pistachi-
os to EU in H1

Iran has exported over $78 
million of pistachios to the 
European Union (EU) mem-
ber states during the first half 
of 2022, IRIB reported citing 
the data released by the Euro-
pean Union’s statistics office, 
Eurostat.
Iran’s pistachio export to the 
union has dropped 26 per-
cent in the first six months of 
this year, from $106.1 million 
in the same period of time in 
the past year, the Eurostat 
data indicate.
Although Iran is mostly 
known for its vast hydro-
carbon resources, there are 
some other precious prod-
ucts that people all around 
the world put the Iranian 
brand on and appreciate 
greatly, one of such products 
is Iranian “green gold” or pis-
tachio.
Cultivation of pistachios in 
Iran dates back to the Achae-
menid period or the fifth 
century B.C; Like the great 
dynasty, the Islamic Repub-
lic was the world’s unrivaled, 
leading producer of pista-
chios for a long time, with 
southeastern Kerman prov-
ince being the hub of produc-
tion for so-called green gold.
Over the past decade, climate 
change has caused severe 
drought in Iran, leading to 85 
percent of the country being 
classified as arid or semi-ar-
id. The decline in annual av-
erage rainfall and shortage 
of surface water has forced 
farmers to dig more wells 
to pump water from under-
ground reserves. Nearly half 
of the 750,000 wells dug 
in Iranian farms are illegal, 
which indicates why the un-
constrained use of under-
ground water in agriculture 
is the main source of water 
waste in the country.
The situation is the same 
in Kerman province, which 
accounts for 70 percent of 
Iran’s pistachio production. 
As announced by Hossein 
Rezaei, the secretary-general 
of the Iran Pistachio Associ-
ation (IPA), the production 
of pistachio in Iran fell by 
70,000 tons in the previous 
Iranian calendar year (end-
ed on March 20) to hover 
around 150,000 tons.
Hossein Rezaei said that the 
current year’s sprouts have 
also been destroyed by cli-
mate change, and this year it 
is difficult to keep the market, 
so government support is re-
quired.

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

IPL: Persepolis 
beat Sanat Naft

Persepolis football team de-
feated Sanat Naft 2-0 in Iran 
Professional League (IPL) on 
Wednesday.
Dutch forward Jurgen Loca-
dia scored the first goal in the 
27th minute.
It was Locadia’s first goal for 
Persepolis.
Meysam Tohidast scored an 
own goal in the 80th minute.
Some 500 women football 
fans also attended the match 
in Tehran’s Azadi Stadium.
In Tabriz, Tractor were held 
to a goalless draw against 
Havadar.
Sepahan lost to Foolad 1-0 
and Mes Rafsanjan drew 0-0 
with Aluminum.

Head of the National Iranian Gas Company (NIGC) 
has said his company is getting prepared for sus-
tainable gas supply during the cold season, Shana 
reported.
“Renovation of important and vital parts and equip-
ment of the refineries of South Pars gas complex is 
one of the important priorities in this regard that will 
be commenced in the near future,” Majid Chegeni 
said.
Chegeni, who traveled to the South Pars Complex, 
made the remarks in a meeting with the senior man-
agers of the complex’s refineries.
Referring to the importance of sustained fuel supply 
to all sectors of the country during the cold season, 
he said: “Now the domestic, commercial and power 
plants are the first priorities of the National Iranian 
Gas Company for supply during the cold season 
for which we have been planning carefully all year 
long.”
“The maximum production and processing of natu-
ral gas and by-products must always be maintained 
in the refineries of the complex and in line with this 
important principle, the renovation of facilities, 
equipment, and key parts of the first complex refin-

eries will start in the near future,” he added.
Chegeni pointed to the ability and high knowledge 
of South Pars Gas Complex’s experts, employees, 
and managers and stated: “Benefiting from capa-
ble managers and workforce South Pars Gas Com-
plex has reached full growth and maturity in recent 
years.”
Having the biggest network in the region, Iran is one 
of the leading countries in terms of gas accessibil-
ity, and in this regard, making sure that this access 
stays uninterrupted during the pick consumption 

periods is a top priority for NIGC.
During the previous year’s cold season, despite the 
unprecedented increase in natural gas consumption 
in the country, the gas industry was able to register 
a record high in terms of gas supply during the peak 
consumption period.
The consumption of natural gas by the domestic 
and commercial sectors reached 662 million cubic 
meters (mcm) in January to register a new record 
high in the previous Iranian calendar year (ended 
on March 20).
NIGC and all its subsidiaries were seriously working 
a few months before the winter to ensure the sus-
tained supply of gas during the cold season.
With a nominal capacity of over 1,000 mcm, Iran is 
currently producing over 810 mcm of natural gas 
on a daily basis which is mostly used inside the 
country for the domestic sector and also as fuel for 
the power plants and a small portion is also export-
ed to neighboring countries like Iraq.
Currently, about 30,000 villages with 4.6 million 
households as well as 1,148 cities with over 18 mil-
lion households are connected to the national gas 
network in Iran.

NIGC preparing facilities to ensure stable energy supply in winter
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 Iran lost to the Netherlands 3-1 
(25-22, 21-25, 25-20, 25-18) in 
Pool F of the 2022 FIVB Men’s 
World Championship Wednesday 
night.
Iran, who had defeated Argen-
tina and Egypt in their previous 

matches, finished in second place 
behind the Netherlands.
Behrouz Ataei’s men will play Bra-
zil on Sept. 6 in Gliwice, Poland in 
quarterfinals.
The Netherlands will also play 
Ukraine in the round.

Iran fall short 
against Netherlands 
in 2022 FIVB World 
Championship

President Raisi 
inaugurates mega 
water-supply pro-
ject in southwest-
ern Iran
Iranian President Ebrahim Raisi 
on Friday inaugurated the West 
Aisa’s largest water supply pro-
ject in southwestern Khuzestan 
province, IRNA reported. As 
reported, Ghadir Water Supply 
project has been designed with 
a 25-year horizon and it is aimed 
to supply water with a flow rate 
of 20 cubic meters per second. 
With the implementation of the 
project, 26 cities including Ah-
vaz, Abadan, Khorramshahr, 
Dasht Azadegan, and 1,600 vil-
lages in Khuzestan province will 
be supplied with drinking wa-
ter. Over 20 trillion rials (about 
$70 million) has been invested 
in this project which includes 
constructing 78 kilometers of 
transmission lines and building 
two major pump stations. The 
benefits of this project include 
positive social effects such as 
improving the well-being and 
quality of life of the residents of 
the target villages, preventing 
migration and protecting the 
environment, creating econom-
ic prosperity and production 
boom. President Raisi arrived 
in Khuzestan on Friday morning. 
This is Raisi’s fourth visit to the 
province since he took office in 
August 2021.

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

Iran, Bulgaria 
ready to develop 
transit, transporta-
tion cooperation
Head of Iran Road Maintenance 
and Transportation Organiza-
tion (RMTO) Dariyush Amani 
met with Bulgaria’s Ambassa-
dor to Tehran Nikolina Kuneva 
on Thursday, in which the two 
sides stressed the readiness to 
develop economic, transit, and 
transportation cooperation, IRIB 
reported.
Speaking at the meeting, Am-
ani underlined the importance 
of expanding international road 
transport cooperation between 
the two countries, saying: “The 
economic and political relations 
between the two countries are 
130 years old, and the territory 
of Bulgaria has been the main 
crossing point for the Iranian 
road fleet heading to Europe, 
therefore, transport cooperation 
between the two countries can 
reduce transit costs for the two 
sides compared to other coun-
tries in the region.”
Considering the numerous 
meetings held between the au-
thorities of the two countries, 
the condition is suitable for the 
development of economic coop-
eration between the two sides, 
he said.
The official further mentioned 
Bulgaria’s membership in the 
International North-South Cor-
ridor, as well as the Persian 
Gulf-Black Sea Corridor, saying 
that being in the path of the 
mentioned corridors is a great 
potential that the two countries 
can benefit from for develop-
ing trade ties. Referring to the 
holding of 19 meetings of the 
Iran-Bulgaria Joint Economic 
Committee so far, Amani said: 
“The last meeting was held in 
April 2019 in Sofia, and the 
20th round of the meeting will 
be held soon.” “Four rounds of 
road transport committee meet-
ings have also been held so far, 
the last of which was concluded 
within the framework of the 19th 
Joint Economic Committee,” the 
Iranian deputy minister added.

How do I make my front yard look nice? 
6 ways to enhance curb appeal

By: PARISA JAMADISource: https://www.homesandgardens.com/gardens/how-do-i-make-my-front-yard-look-nice

Front yards are often neglected, even 
though they’re more on show than our 
backyards. With care and considera-
tion, the smallest space can become 
green and inviting, as well as accom-
modate off-street parking.
If finding the time to turn your front 
yard into a verdant paradise is a prob-
lem, it pays to keep things simple. Just 
one special features, like a tree, or 
window box can add a welcome touch 
of drama. We’ve curated our favorite 
easy-to-copy, pretty front yard land-
scaping ideas that will add the most 
curb appeal and lift your spirits. Many 
of these beautiful garden ideas will 
even work to make a backyard look 
nice, too.
How do I make my front garden look 
nice?
Don’t let a dismal front yard be the 
first view of your home you give vis-
itors and passers-by. Your front yard 
will say a lot about you, show that you 
care about your home and your neigh-
borhood. Ideally, front yards should 
be low-maintenance and the layout 
should be simple, smart and beautiful, 
so if you are pondering the age old 
question; ‘how do I make a front yard 
look nice?’ Let us count the ways..
1. Create shapes with topiary 
Clipped evergreens can be used for a 
smart, contemporary look or as a con-
trast to a more naturalistic and roman-
tic style of planting in a front yard. 
Topiary is the ancient practice of 
shearing evergreen shrubs and trees to 

beautify your front yard walkway ideas. 
2. Add interest above with hanging 
baskets
Planting your own hanging baskets is 
one of the most enjoyable gardening 
tasks, as you get so much reward for 
such little effort, and it is a wonderful 
way to make a front yard look nice. 
Good thriller plants for hanging bas-
kets are pelargoniums, begonias, oste-
ospermums, angelonia, nicotiana and 
heliotrope.’ 
3. Create a sensory space
Filled with enticing sounds, scents and 
textures, sensory gardens are intimate 
outdoor spaces designed to delight 
our ears, noses and fingertips as well 
as our eyes. Sometimes stimulating, 
sometimes calming, these spaces of-
fer tangible, visceral experiences that 
can evoke emotions and aid relaxation 
– and they are not just for backyards 
either.
Many sensory spaces are simply walks 
or paths with scented plants, such as 
herbs, between stepping stones; a 
winding route works well as it invites 
you to slow down and look around. 
When it comes to color, it is gener-
ally believed that hot colors such as 
red and orange are stimulating, while 
greens and blues are calming, so aim 
to create different areas with this in 
mind.
4. Lay a gravel path
Gravel garden ideas can create depth 
and bring structure to your garden, and 
is also a good way to prevent burglary. 

‘Unsurprisingly, gravel is not only pret-
ty and low-maintenance, the often loud 
crunching noise it makes underfoot 
can be a good burglar deterrent. 
Ideal for an informal front yard cottage 
garden, gravel looks softer than solid 
paving and comes in a range of colors. 
It’s also relatively inexpensive, easy 
to lay and allows rainwater to soak 
through, helping to prevent flooding.
5. Add height with trees
Every backyard and front yard looks 
better with a tree, and you don’t need 
loads of space to fit one in. 
If you plan to squeeze one in to a 
border, look for an upright, colum-
nar-shaped tree that doesn’t take up 
too much ground space and won’t cre-
ate a large canopy.
6. Set a bench by the door
A charming bench on the front porch 
or next to the front door is the perfect 
place to sit and reflect, especially if 
it’s in a spot that catches the sun or 
gives you a view of the sunset. It’s also 
somewhere you can stop to remove 
your dirty shoes before setting foot 
indoors.
Here, a swing seat allows you to take 
in the verdant surrounding in quiet 
contemplation. When aiming to make 
a front door look nice, pick a palette 
of blue and white, reminiscent of 
coastal landscapes. Decorating with 
blue and white is timeless, and one 
of the most classic interior design 
combinations, perfect for creating a 
serene aesthetic. 

Iran’s First Vice President Mohammad 
Mokhber launched and inaugurated 71 
investment projects in free trade zones 
and special economic zones of the 
country on Thursday.
The projects are to make investments 
in the industrial and development sec-
tors of four free trade zones, namely 
Arvand, Kish, Aras, and Anzali, and five 
special economic zones namely Pars, 
Petrochemical, Arg-e Bam, Sahlan, and 
Lorestan, and create direct and indirect 
jobs for over 22,000 persons.
In mid-August, the secretary of Iran’s 
Free Zones High Council said that the 
trade balance of the country’s free trade 
zones has become $35 million positive 
for the first time in 30 years.
According to Saeid Mohammad, there 
are currently 15 free trade zones and 
33 special economic zones active in 
the country and the necessary licenses 
have also been obtained for the estab-
lishment of 79 new special economic 
zones. The official noted that although 
the overall trade balance of the free 
trade and special economic zones to-
gether has always been positive, but 
this is the first time that the foreign 
trade balance of the free trade zones 
becomes positive separately.
Underlining the important role that 
free trade and special economic zones 
play in the country’s economic growth, 
Mohammad said: “The main function 
of free zones is to facilitate export, 
production, foreign exchange, entry 
of new technologies and promotion 
of knowledge-based companies.” He 
expressed dissatisfaction with the cur-
rent performance of free zones, saying: 

“They have not been able to grow in line 
with the free zones of our competitors 
in the region.”
Mohammad further mentioned some 
of the obstacles in the way of the de-
velopment of the country’s free zones 
including unnecessary or vague regula-
tions, lack of enough incentives for en-
couraging activities in such areas, and 
the lack of unified and integrated man-
agement in these zones, and said the 
government is doig its best to resolve 
such issues. The establishment of free 
trade zones (FTZs) in Iran dates back to 
the Iranian calendar year 1368 (March 
1989 - March 1990) following the fall in 
the country’s oil income in the preced-
ing year which prompted the govern-
ment to promote non-oil exports.
The first two free trade zones of Iran 
were established in the south of the 
country. The first one was Kish Free 
Trade Zone established in 1368 on Kish 
Island in the Persian Gulf and the sec-
ond one was Qeshm Free Trade Zone 
established the year after on Qeshm 
Island in the Strait of Hormuz.
Some five other free trade zones have 
been also established in the coun-
try since then, including Chabahar 
in southeastern Sistan-Baluchestan 
Province, Arvand in southwestern 
Khuzestan Province, Anzali in northern 
Gilan Province, Aras in East-Azarbaijan 
Province, and Maku in West-Azarbaijan 
Province, both in the northwest of the 
country. The development of existing 
free trade zones and the establishment 
of new FTZs has become one of the ma-
jor economic approaches of the Iranian 
government.

71 investment projects launched, inaugurated 
in free trade, special economic zones

The value of Iran’s exports to neighboring 
Turkey increased by 56 percent to reach 
$2.145 billion in the first seven months of 
2022, according to the figures recently re-
leased by the Turkish Statistical Institute.
As IRNA reported, Iran’s export to Turkey 
was $1.37 billion in the first seven months 
of the past year.
The trade between Iran and Turkey in-
creased by 33 percent to $3.847 billion, 
up from $2.877 billion during the same 
period a year earlier.
Based on the mentioned data, Iran’s im-
ports from the country also marked a 
13-percent rise to hit $1.702 billion during 
the January-July period, from $1.507 bil-
lion the same time span in 2021.
Increasing non-oil exports to the neigh-
boring countries is one of the major plans 
that the Iranian government has been pur-
suing in recent years.
During a webinar, held in March, on trade 
relations between Iran and Turkey, which 
was held through cooperation between 
Tehran Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (TCCIMA) 
and Istanbul Chamber of Commerce 
(ICOC), and attended by officials from 
both chambers and a group of entre-
preneurs, ways to develop economic 

relations between the two countries and 
some problems in this due were exam-
ined.
In this virtual conference, which was at-
tended by more than 250 entrepreneurs 
from Iran and Turkey, the opportunities 
for cooperation between the two coun-
tries were examined and the two sides 
emphasized the development of cooper-
ation.
Addressing the conference, Nihat Alay-
oglu, the secretary-general of Istanbul 
Chamber of Commerce, referring to the 
political, economic and cultural similari-
ties between Iran and Turkey, said: “The 
two countries have long-standing rela-
tions dating back more than 400 years, 
and more than 500 kilometers of common 
border, as well as several trade agree-
ments with each other, in particular, the 
preferential trade agreement, which was 
concluded in 2015, is very important for 
both countries.”
He added that the value of trade between 
Iran and Turkey has increased from $1.2 
billion in 2001 to about $5.6 billion in 
2021. Of this amount, $2.7 billion is allo-
cated to Turkish exports to Iran and $2.8 
billion is related to Iran’s exports to Turkey. 
Machinery and equipment are among the 

top exports of Turkey to Iran, and mainly 
materials such as copper and plastic are 
imported from Iran.
Noting that Turkey accounts for seven 
percent of Iran’s $39-billion imports, he 
added: “Our goal is to increase Turkish 
exports to Iran to $10 billion, and it is ob-
vious that the two countries’ chambers of 
commerce have a role to play in increas-
ing trade cooperation.”
Bahman Eshqi, the secretary-general of 
Tehran Chamber of Commerce, for his 
part put emphasis on the significance of 
expanding economic ties between Iran 
and Turkey, and said, “Turkey is one of the 
gateways of Iran’s economy to Europe, 
and Iran is one of the gateways connect-
ing Turkey to the Silk Road and the lands 
of the Commonwealth of Independent 
States (CIS) members. Iran can also be 
the main gateway for Turkey to join India 
and the subcontinent.”
Emphasizing that economic cooperation 
between the two countries is a necessity, 
Eshqi continued: “Compromise between 
the two nations has been strong for the 
last three centuries, and although at times 
there have been competitions between the 
two countries, Iran-Turkey cooperation is 
still developing.”

Iran’s export to Turkey increases 56% in 7 months on year
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معـاون فرهنگـی، سیاسـی نهـاد 
نمایندگـی مقـام معظم رهبـری در 
دانشـگاه های کشـور گفـت: افـراد 
متقاضی ازدواج می توانند در سـامانه 
)هم رسـان( ثبت نـام کننـد، سـپس 
مشـاوران از آن هـا تسـت هایی 
می گیرنـد و بعـد بـر اسـاس ترکیب 
اطالعات، نفـرات به یکدیگر معرفی 

می شـوند.
حجت االسـالم مهـدی فاطمی پور 
در نشسـت خبـری بـا اصحـاب 
رسـانه، اطهـار کـرد: در تابسـتان 
امسـال نزدیک بـه ۵۰ برنامـه برای 
توانمندسـازی دانشـجویان فعـال 
فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی 
)حامیـم( در سـطح کشـور برگـزار 
شـد، جامعـه هدف مـا دانشـجویان 
فعال هسـتند که حدود ۱۵ هـزار نفر 

جمعیـت دارنـد.
وی دربـاره اهـداف برگـزاری دوره 
دانشـجویی حامیـم، توصیـح داد: 
بـه علـت اینکـه بیـش از دوسـال 
دانشـگاه ها تعطیـل بـود و امسـال 
قـرار اسـت دانشـجویان بـا شـرایط 
جدیـدی وارد دانشـگاه ها شـوند، 
دانشـجویان فعـال را شناسـایی 
کردیم و سـپس برای ارتقای انگیزه 
آن ها برنامه ریزی هایـی انجام دادیم 
که در حـوزه فعالیت هـای فرهنگی 
انسجام کشوری شـکل بگیرد. طرح 
حامیـم در سراسـر کشـور در غالـب 

اردوگاهـی تصمیـم بـر اجرا شـد.
معـاون فرهنگـی، سیاسـی نهـاد 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری 
در دانشـگاه های کشـور، افـزود: 
در اسـتان اصفهـان ۴۰۰ نفـر از 
دانشـجویان دختـر و ۲۰۰ نفـر 
از دانشـجویان پسـر در ایـن طـرح 
شـرکت کردند، این دانشجویان باید 
در سـال تحصیلـی جدیـد هرکـدام 

نقشـی را بپذیرنـد کـه بتواننـد برای 
آینـده کشـور مفیـد باشـند.

به گزارش ایسـنا، وی ادامـه داد: این 
طـرح در سراسـر کشـور ویـژه همه 
دانشـجویان دانشـگاه های متنـوع 
برگـزار شـد، امـا در اسـتان اصفهان 
دانشـگاه صنعتی به صورت جداگانه 
رویـدادی را در اردوگاه درچـه برگزار 
کـرد. ایـن طـرح ممکـن اسـت در 
سـال های آینده هـم ادامه دار باشـد. 
همچنین برگزیدگان سراسـر کشور 
در ایـن طـرح در قالـب یـک رویداد 
ملـی دور هـم جمـع خواهند شـد تا 
ما بتوانیـم از ظرفیت آن هـا به خوبی 

اسـتفاده کنیم.
فاطمی پـور جامعـه مخاطـب را 
دانشـجویان دانسـت و گفـت: در 
این دو سـال اخیـر اعتیاد بـه فضای 
مجـازی و دوری از دانشـگاه ها 
چالش هایـی را ایجـاد کـرده اسـت، 
کـه نتوانسـتیم زیسـت دانشـگاهی 
را بـه خوبـی منتقـل کنیـم. در ایـن 
راسـتا برنامه های فرهنگـی خواهیم 
داشـت کـه بتوانیـم آسـیب ها را 
کنتـرل کنیـم و با کمـک اسـتادان 
فرهنگـی  سـطح  ارتقـاء  بـرای 
دانشـگاه ها شـاگردپروری انجـام 
دهیـم. همچنیـن سـال گذشـته 
رویـداد مشـارکتی را بـا اسـاتید 
انجام دادیـم، تحـت عنوان اسـاتید 
تمدن سـاز کـه ۱۳ هـزار نفـر از 
اسـتادان در ایـن طـرح مشـارکت 

کردنـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـه منظـور 
ترویـج ازدواج دانشـجویی بیـش 
از یـک سـالی اسـت کـه مـا سـند 
ازدواج دانشـجویان را آمـاده کردیـم 
مربوطـه  مسـئوالن  تحویـل  و 
داده ایـم، درطراحـی ایـن سـند از 
۲۶ دسـتگاهی کـه می توانسـتند در 

ازدواج دانشجویان نقش مؤثر داشته 
باشـند کمک گرفتیـم. سـند ازدواج 
دانشـجویی در دولت قبـل تصویب 
شـد، اما رئیس جمهـور ابـالغ نکرد، 
کـه پـس از پیگیری هـای زیـاد در 
هفته گذشـته ابالغ شـد این طرح به 
ما اجـازه می دهد کـه بـرای ازدواج و 
فرزندآوری دانشجویان تسهیلگری 

کنیـم.
معـاون فرهنگـی، سیاسـی نهـاد 
نمایندگـی مقـام معظم رهبـری در 
دانشـگاه های کشـور با بیـان اینکه 
باید بـرای تشـویق ازدواج آگاهانه و 
به هنـگام دانشـجویان فعالیت های 
مفیـدی انجـام دهیـم، یـاداور شـد: 
تفاهم نامه ای با بودجـه ۱۰۰ میلیارد 
تومانـی بـرای افزایـش جمعیـت و 
فرزنـدآوری دانشـجویان بـه ثبـت 
رسـید کـه بـا ایـن بودجـه بـرای 
دانشـجویان متأهـل بسـته های 
بالعـوض و وام هایـی طراحـی 
می شـود کـه متقاضیـان می تواننـد 
از طریـق ثبـت نـام در سـایت 
مربوطـه از ایـن طرح هـا اسـتفاده 

کننـد. اطالع رسـانی ایـن طـرح از 
هفته هـای آینـده آغـاز خواهد شـد.

وی خاطر نشـان کـرد: همچنین در 
نظـر داریـم مراکزی بـرای مشـاور 
و گفتمان هـای دانشـجویانی کـه 
در مرحلـه آشـنایی به جهـت ازدواج 
هسـتند و یا ازدواج کرده انـد را فراهم 
کنیـم تـا از مشـکالت احتمالـی 

جلوگیـری شـود
فاطمـی پـور تصریـح کـرد: چندین 
سـال اسـت که در نهادهای رهبری 
دانشـجویی یکـی از ماموریت هـای 
اصلـی مـا معرفـی دانشـجویان 
درشـان و متناسـب بـه یکدیگـر 
اسـت. ما بـرای ازدواج دانشـجویان 
واسـطه گـری انجـام می دهیـم و 
بـه تازگی بـرای گسـترش ایـن کار 
پلتفرم اضافه شـده اسـت کـه دایره 
معرفی هـا را گسـترش می دهـد. 
ایـن سـامانه صرفـاً مجازی نیسـت 
و افـراد می تواننـد خودشـان را ثبت 
نـام کننـد، سـپس مشـاوران از آنها 
تسـت هایی می گیرنـد و بـر اسـاس 
ترکیب اطالعات نفـرات به یکدیگر 

معرفـی می شـوند.
وی گفـت: در زمان هایی نـه چندان 
دور مردم یکدیگر را بیشـتر مالقات 
می کردنـد و بـه دیگـر شـناخته 
بیشـتری داشـتند اما در حـال حاضر 
که تعامالت عموم مردم کمتر شـده 
سـعی کردیم بـا ایـن سـامانه تحت 
عنـوان سـامانه )هم رسـان( راه های 
ازدواج کـم آسـیب را پیـدا کنیـم و 
خألهـای موجـود را از بیـن ببریـم.

معـاون فرهنگـی، سیاسـی نهـاد 
نمایندگـی مقـام معظم رهبـری در 
دانشـگاه های کشـور، در خاتمـه 
تصریـح کـرد: وظیفـه دفاتـر نهـاد 
رهبـری در دانشـگاه ها، راهبـرد 
اسـت،  فرهنگـی  برنامه هـای 
ایـن نهـاد در هدایـت و نظـارت 
نقـش  فرهنگـی  برنامه هـای 
مسـتقل دارد. با اقداماتـی که انجام 
دادیـم ازدواج دانشـجویی تسـهیل 
یافـت و تعـداد آن هـا افزایـش پیدا 
کـرد. طبـق آمـار ورزات کشـور، 
کمتریـن مشـکالت در ازدواج های 

دانشـجویی وجـود دارد.
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مدیـر آبفـای شـاهین شـهر اقدامـات و دسـت آوردهای ایـن امور 
را در یـک سـال گذشـته تشـریح کـرد. شـاهرخ شـریفی بـا بیـان 
ایـن که ایـن اقدامـات بـه منظـور بهره منـدی هرچـه بهتـر مردم 
شهرسـتان شـاهین شـهر بـه آب شـرب پایـدار و دفـع بهداشـتی 
فاضالب اسـت، خاطرنشـان کـرد: تکمیل و بهـره بـرداری از خط 
انتقال آب مورچـه خورت بـه طـول ۵۰ کیلومتر با قطـر ۳۰۰ میلی 
متـر چدن بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۳۰ میلیـارد تومـان و احـداث و راه 
اندازی ایسـتگاه پمپـاژ آب مورچـه خورت بـا اعبتاری بالـغ بر ۲/۲ 
میلیـارد تومـان از مهم ترین اقدامات شـاخص امـور آب و فاضالب 
شهرسـتان شـاهین شـهر در سـال نخسـت دولت مردمی آیت اله 

رئیسـی بوده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: اصالح و توسـعه شبکه آب روسـتای کلهرود 
با مشارکت بسـیج سـازندگی به طول ۵۰۰۰ متر در قطرهای ۱۶۰، 
۱۱۰، 9۰، و 7۵ میلـی متـر پلی اتیلـن با اعتبـاری بالغ بـر ۲ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیـون تومان، اجـرای خط آبرسـانی به طـول 8۰۰ متر به 
همـراه تجهیز و راه انـدازی چاه روسـتای باغمیران بـا اعتباری بالغ 
بـر ۴۵۰ میلیـون تومـان، اجـرای خـط آبرسـانی روسـتای سـه به 
طول ۱۵۰۰ متر و روسـتای بیدشـک به طول ۴۰۰ متر بـا اعتباری 
بالغ بر ۶۰۰ میلیـون تومان، اجرای خـط انتقال آب روسـتای جهاد 
آباد بـه صـورت امانـی ومشـارکتی با بنیاد مسـکن شـاهین شـهر 
بـه طـول ۱۶ کیلومتر و قطـر ۲۰۰ میلـی متر چـدن و پلـی اتیلن با 

اعتبـاری بالغ بـر ۲۰ میلیـارد تومان سـایر اقدامات شـاخص آبفای 
شـاهین شـهر در اصالح و توسعه شـبکه آب روسـتاها در یک سال 

اخیر بوده اسـت.
مدیر آبفـای شـاهین با اشـاره به اجـرای خـط انتقال فاضـالب در 
بلوار مدرس شـاهین شـهر به طـول ۱۱۵۰ متـر و قطـر ۶۰۰ میلی 
متـر پلـی اتیلـن بـه منظـور جلوگیـری از حـوادث و پـس زدگی با 
اعتبـاری بالغ بـر ۵ میلیـارد تومـان ادامـه داد: تکمیل اجـرای خط 
انتقـال آب گـرگاب از شـاهین شـهر بـه طـول ۳۰۰۰ متر بـا قطر 
۲۰۰ پلـی اتیلن، طراحـی، احداث و بهره بـرداری از ایسـتگاه پمپاژ 
گـرگاب با اعتبـاری بالغ بـر ۳ میلیـارد تومـان و ۴۰۰۰ متر توسـعه 
شـبکه آب در واحدهـای کارگاهـی مناطق یـک و ۲ شـهر گرگاب 
در قطرهـای 7۵.9۰.۱۶.۲۰۰ میلـی متر و بـا اعبتاری بالـغ بر یک 
میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون تومان بـا امکان واگـذاری ۳۵۰ انشـعاب با 
کاربری تجـاری از دیگـر اقدامـات این امور در یک سـال گذشـته 

بوده اسـت.
شـریفی در پایـان دربـاره اجـرای ایسـتگاه های تلـه متـری گفت: 
اجـرای تلـه متـری ایسـتگاه و خـط آبرسـانی مورچـه خـورت بـا 
اعتبـاری بالـغ بـر یـک میلیـارد تومـان شـامل ایسـتگاه پمپـاژ 
مورچـه خورت، شـهرک صنعتی مورچـه خورت و مخزن روسـتای 
مورچـه خـورت سـایر اقدامـات آبفـای شـاهین شـهر بـه منظـور 

هوشمندسـازی ایسـتگاه ها و شـبکه های آب اسـت.

توسط مدیر آبفای شاهین شهر انجام گرفت؛

تشریح اقدامات شاخص آبفا در سال نخست دولت مردمی

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خبر داد:

بودجه تشویقی فرزندآوری؛ ۱۰۰ میلیارد تومان

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر فرزین در این نشست صمیمی نیز 
به تشریح خدمات و توانمندیدهای بانک ملی ایران پرداخت و گفت: بانک به بهبود 
و تقویت تولید و ایجاد فرصت های اشتغالزایی در کشور نگاهی راهبردی و حمایتی 
دارد و برای موفقیت کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی بزرگ در کشور بی شک 
آنها را حمایت و همراهی خواهد کرد. وی با بیان این که بانک در خدمت توسعه 
صنایع استان اصفهان است، اظهار کرد: این استان جایگاه ویژه ای در کشور دارد و 
از این رو ما همه توان خود را به منظور افزایش سطح بهره مندی استان از خدمات 

گسترده مالی بانک به کار خواهیم بست.
فرزین در این نشست به ارائه خدمات بانک ملی ایران در حوزه ارزی اشاره کرد و 
گفت: بانک ملی ایران می تواند در کنار صنایع استان با وجود منابع و شبکه قوی 
ارزی، کمک ها و خدمات چشمگیر و قابل توجهی در جهت توسعه بنگاه های 
اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه دهد. وی گفت: من معتقدم از یک سو 
بانک ها باید به امر بانکداری بپردازند و از سویی دیگر باید از بنگاه داری خارج شوند 

تا به خلق بنگاه های اقتصادی کمک کنند.
فرزین همچنین با تاکید بر این که بانک ملی ایران به دنبال بنگاه داری نیست، 
گفت: ما می کوشیم تا به جای بنگاه داری، به خلق بنگاه کمک کنیم به این معنی 
که ما کمک می کنیم تا بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی در سراسر کشور با 
تکیه بر بخش خصوصی و متخصصان در مسیر افزایش ظرفیت تولید و بکارگیری 
توانمندی های موجود با تأمین مالی و سرمایه گذاری های بانک گام های موثری 
بردارند. امیر رضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در این 
نشست با بیان اینکه بانک ملی ایران همراهی خوبی در زمینه تأمین مالی و پرداخت 
تسهیالت به بنگاه های اقتصادی استان دارد، تصریح کرد: انتظار ما از بانک ملی 
ایران این است که منابع مالی خود را بیش از پیش داخل استان متمرکز کند تا شاهد 

تقویت تولید و توسعه استان باشیم.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن تعامالت بانک ملی ایران با واحدهای تولیدی 
اصفهان طی سالیان گذشته جهت رفع مشکالت فعاالن اقتصادی و تسهیل کسب 
و کار استان گفت: هدف ما در سال جاری با کمک ها و حمایت های بانک ملی ایران
توسعه صنعت استان و بازگرداندن واحدهای راکد و غیرفعال به چرخه تولید است.

مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان 
در ادامه این نشست مشترک تصریح کرد: تأمین مالی بانک ها یکی از موضوعات 

مهم و اثرگذار بر توان بازدهی کسب و کارها است.
 وی تأمین مالی را یکی از چالش های جدی فعاالن اقتصادی استان اصفهان 
برشمرد و گفت: در شرایط کنونی بانک ملی ایران در کنار واحدهای تولیدی می تواند 

نقش موثری در بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.
وی استان اصفهان را استانی صنعتی و توانمند در عرصه اقتصادی برشمرد و 
گفت: برای حل مسائل واحدهای صنعتی استان باید مدیران بانک ملی ایران به 
این واحدها نگاه ویژه ای داشته باشند تا تولیدات و خدمات آنها بی وقفه ادامه یابد. 
در ادامه این نشست اعضای اتاق بازرگانی اصفهان به بررسی و بیان نقطه نظرات 
خود در خصوص مشکالت استان، موانع تولید و همچنین به تبیین انتظارات بخش 

خصوصی از بانک ملی ایران پرداختند.
در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری راهبردی بانک ملی ایران و اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان بین دکتر محمد رضا فرزین و مسعود 
گلشیرازی، در زمینه گسترش معامالت و ارتقای سطح خدمات بانکی، افزایش 

همکاری های متقابل، تأمین مالی و نیازهای تسهیالتی امضا شد.

 اخبار اصفهـان  محمد رضـا فرزیـن مدیرعامل بانک 
ملـی ایـران در سـفر به اسـتان اصفهـان بـه همراه 
اعضـای هیـات مدیـره، هیـات عامـل، معاونـان و 
مدیران ارشـد این بانک در راسـتای بررسی تقویت و 
توسـعه روابط و همکاری های دو جانبـه و چند جانبه 
در نشسـت مشـترک با هیات نماینـدگان و اعضای 

منتخب اتـاق بازرگانـی اصفهان شـرکت کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در سفر به استان اصفهان 
مطرح کرد:

 آمادگی بانک ملی ایران
برای تأمین مالی صنایع استان اصفهان

گفت و گو

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پرونده 
مسکن مهر باید تا سال آینده بسته شود که 
امیدوار هستم که تا پایان امسال هشتاد 

درصد از این مسکن ها را تحویل دهیم.
با بیان اینکه مسکن  علیرضا جعفری 
مهم ترین نیاز خانوارهاست، اظهار کرد: 
تکلیف قانونی دولت ها در اصل ۳۱ قانون 
اساسی برای بحث ایجاد زمینه برای تهیه 
مسکن درخور برای هموطنان در کشور 

یک تکلیف قانونی باالدست است.
وی افزود: امروز دولت در حوزه بحث 
مسکن در نگاه اول بحث، چهار میلیون 
مسکن را مدنظر دارد، اما ما وقتی وارد 
بحث مسکن می شویم درست است که 
نمایندگان مجلس قانون نهضت ملی 
مسکن را تصویب کردند اما ما بر اساس 
تکلیف قانون نهضت ملی مسکن باید 
مسکن  نیاز  می توانیم  آیا  که  ببینیم 
دهک های یک تا چهار را تأمین کنیم، این 

جای بحث دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نکته 
بسیار حائز اهمیت این است که چه ابزاری 
در حوزه مدیریت مسکن تأثیرگذار است. 
مهم ترین مسائل زمین مصالح ساختمانی، 
خدمات مهندسی و کارگری و اجرایی 
و مدیریت مسکن است. ما اگر بتوانیم 
ابزارهایی که برای تأمین مسکن هست 
را مدیریت کنیم می توانیم به کاالیی دست 
پیدا کنیم که به متقاضی واقعی اش تحویل 
داده شود. امروز در حوزه مدیریت زمین 
اتفاق بزرگی که در این دولت افتاد ایجاد 

بانک اطالعات زمین است.
وی اظهار کرد: پرونده مسکن مهر باید تا 
سال آینده به دستور ریاست جمهور و تاکید 
وزیر راه و شهرسازی بسته شود. امیدوار 
هستم که تا پایان امسال هشتاد درصد 
از این مسکن ها را تحویل دهیم، آن ۲۰ 
درصد باقیمانده هم با اراده ای که در این 

دولت است محقق می شود.
جعفری ادامه داد: چهار میلیون مسکن 
ظرفیتی است که در کشور قابلیت انجام 
دارد و ساخت چهار میلیون مسکن از توان 
کشور دور نیست. دولت موظف است 
شرایط خانه دار شدن هموطنان را فراهم 
کند. دولت امروز باید متولی گری در حوزه 
امر مسکن را داشته باشد. قانون نهضت 
ملی مسکن که توسط نمایندگان مجلس 
مصوب شد کارهای کارشناسی در آن 
انجام شده، قانونی است که فرصت اجرایی 
شدن را دارد اما یک سری الزامات دارد، این 
الزامات در همان همکاری دستگاه های 

مختلف است.
وی ادامه داد: ما اگر در حوزه بحث زمین 
از نهادها و دستگاه های مختلف تقاضا 
می کنیم که در این امر مشارکت کنند خود 
مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم این 
موضوع را متوجه است که بسیاری از منابع 
دولت ها و نهادهای مختلف دولتی برای 
برنامه های خود آن وزارتخانه یا نهادها 
برنامه ریزی شده اما وقتی یک امر فراملی 
و اولویت دار مطرح می شود، باید همه 
دستگاه ها سهم خودشان را از حضور در 

این نهضت به وجود بیاورند.

پرونده مسکن مهر باید تا 
سال آینده بسته شود

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان گفـت: ۱۶ هزار هکتـار از 
باغـات اسـتان اصفهـان به دلیـل خشکسـالی و کاهـش کیفیـت آب تحت 

تأثیـر تنـش آبی هسـتند.
منصـور شیشـه فـروش در گفت وگـو با خبرنـگار مهـر با اشـاره بـه اینکه از 
ابتدای سـال جـاری تاکنون بـر اثـر 7۴ حادثه در آب هـای اسـتان اصفهان 
۳9 نفر جـان خـود را از دسـت داده انـد، اظهـار داشـت: اسـتخرهای ذخیره 
آب کشـاورزی، کانال هـای آب، اسـتخرها و رودخانه هـا محـل وقـوع این 

حـوادث بوده اسـت.

وی افـزود: ضـروری اسـت نسـبت بـه تأمیـن ایمنـی اسـتخرهای آب 
کشـاورزی، اسـتخرهای عـادی و کانال هـای آب دقـت بیشـتری صـورت 

گیـرد.
مدیرکل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهـان با اشـاره به اینکـه ۱۶ هزار 
هکتـار از باغـات اسـتان اصفهـان تحـت تأثیـر تنش های آبـی قـرار دارد، 
اضافـه کـرد: کاهـش بارش هـا، خشـکی قنـوات و چاه هـا، افـت سـطح 
آب هـای زیرزمینـی و کاهـش کیفیـت آب های زیـر زمینـی منجر بـه این 

پدیده شـده اسـت.

وی گفت: خزان زودرس در اصفهان را در تابسـتان شـاهد هسـتیم، این امر 
ناشـی از کمبود آب و همچنین تغییر کیفیت آب اسـت.

شیشـه فروش افزود: آبیاری سـیار نیز با توجه به ریشـه دار بودن بسـیاری از 
درختـان در اصفهان پاسـخگوی نیاز آنها نیسـت و در نتیجه ما شـاهد خزان 

زودرس به ویژه در درختان کهنسـال هسـتیم.
وی تاکیـد کـرد: وزارت نیـرو باید بـرای پیشـگیری از گـرد و غبـار، نابودی 
باغات، فرونشسـت و … نسـبت بـه احیای هـر چه زودتـر زاینـده رود اقدام 

کنـد.

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان خبر داد؛

۱۶ هزار هکتار از 
باغات اصفهان تحت 
تنش آبی است

 اخبـار اصفهان  مدیـر امور تعـاون اداره 
کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی گفـت: 
اسـتان اصفهـان در طرح هـای افتتاحیـه 
هفتـه تعـاون سـال ۱۴۰۱ بـا سـرمایه 
گـذاری بالـغ بـر ۱۱۲۱۴ میلیـارد ریـال 

که معـادل ۲7 درصد کل سـرمایه گذاری 
در طرح هـای کشـوری اسـت و ایجـاد 
اشـتغال بـرای ۲۰۶8 نفـر رتبـه اول را بـه 

خـود اختصـاص داد.
روح االمیــن امیــری افــزود: از تعــداد ۴۵7 
ــا مشــارکت  طــرح کشــوری، ۳۴ طــرح ب
ــه اســتان اصفهان  ۲8۶8 عضــو مربــوط ب
ــن  ــم ای ــاخصه مه ــزود: ش ــت. وی اف اس
طرح هــا ایــن اســت کــه 99 درصــد 
ــط  ــده توس ــام ش ــذاری انج ــرمایه گ س
اعضــا و تنهــا ۱ درصــد آن از طریــق 

ــت. ــوده اس ــهیالت ب ــت تس دریاف

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان از اجرای عملیات تسطیح 
پایانه مسافربری اندیشه خبر داد. ابوالفضل 
توکلی با اعالم این خبر گفت: عملیات تسطیح 
پایانه مسافربری اندیشه در جنوب غربی 

اصفهان با همکاری منطقه ۱۳ شهرداری 
اصفهان انجام شد. او افزود: افتتاح پایانه اندیشه 
یکی از پروژه های قابل توجه سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان به شمار می رود 
که راه اندازی آن نقش موثری در راستای 
تسهیل عبور و مرور مسافرین شهرهای 
غربی استان اصفهان دارد. او اضافه کرد: پایانه 
مسافربری اندیشه با مساحت ۶۰ هزار متر مربع 
ششمین پایانه مسافربری شهر اصفهان است 
و کاهش بار ترافیکی در خیابان سهروردی و 
کاهش آلودگی هوا از نتایج قابل توجهیست 

که افتتاح این پایانه به همراه خواهد داشت.

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

اصفهان رتبه اول سرمایه گذاری 
و اشتغال در هفته تعاون

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای عملیات تسطیح پایانه 
مسافربری اندیشه
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 سـعیده اسـکندری  حـدس و گمانـه 
زنی هـای مختلـف در مـورد بـه نتیجـه 
رسـیدن یـا نرسـیدِن مذاکـرات ویـن و در 
نهایت دسـتیابی بـه یک توافق بـا محوریت 
احیای برجـام، همچنـان ادامـه دارد. در این 
چهارچـوب، عـده ای از قریب الوقـوع بودِن 
دسـتیابی به یک توافق میان ایـران و غرب 
در ایـن رابطـه خبـر می دهند و برخـی دیگر 
نیـز بـر ایـن باورنـد کـه همچنـان برخـی 
اختالفـات در چهارچوب معادلـه اتمی ایران 
پابرجـا اسـت کـه رفـِع آن هـا، مذاکـرات و 
رایزنی هـای دیپلماتیـِک بیشـتری را طلـب 
می کنـد. بـا ایـن همـه، یـک نکته اساسـی 
کـه درایـن میـان کمتـر بـه آن پرداختـه 
می شـود ایـن اسـت کـه حصـول توافقـی 
جدیـد جهـت احیـای برجام میـان ایـران و 
غـرب، تا حـد زیـادی سـنگ محکـی برای 
آزمـوِن روندهای تنـش زدایی اسـت که در 
ماه هـای اخیـر میـان کشـورها و بازیگـران 
خاورمیانه ای شـاهد آن هـا بوده ایـم. در این 
چهارچـوب، در مـدت اخیـر ترکیـه که پس 
از قتـل »جمـال خاشـقچی« روزنامـه نگار 
عربسـتانی بـه دسـتور محمـد بـن سـلمان 
ولیعهد سـعودی در اسـتانبول ترکیه، روابط 
خـود را بـا این کشـور بـه پایین ترین سـطح 
ممکن رسـانده بـود، عمـاًل به سـمت تنش 
زدایی بـا ریاض حرکـت کرده و بن سـلمان 
و اردوغان، از کشـورهای یگدیگـر با فاصله 
کمـی دیـدار کرده انـد. ترکیـه همچنیـن 
روابـط دیپلماتیـک خـود بـا امـارات را کـه 
بـه طـور خـاص در مسـاله لیبـی تـا حـدی 
خدشـه دار شـده بود، بار دیگر احیـای کرده 
و البتـه رویه های مشـابهی را در قبـال رژیم 
صهیونیسـتی و همچنیـن دولت سـوریه به 

ریاسـت جمهـوری بشـار اسـد و البتـه مصر 
هـم در پیـش گرفتـه اسـت. در ایـن میان، 
کشـورهای عربسـتان و امـارات و کویـت 
نیـز در ماه هـای اخیـر در قبـال روابـط خود 
بـا ایـران، تنـش زدایـی پیشـه کرده انـد و 
خواسـتار حـل و فصـل اختالفات بـا تهران 
شـده اند. مسـاله ای کـه موجـب شـده بـه 
تازگـی امـارات و کویـت از بازگشـایی 
سـفارتخانه های خـود در ایـران سـخن 
گوینـد و البتـه اخبار مثبتـی نیـز از مذاکرات 
ایـران و عربسـتان کـه بـا میانجـی گـری 
دولـت عـراق انجـام می شـود، بـه گـوش 
رسـد. در عیـن حـال، رژیـم صهیونیسـتی 
نیز همچنـان بر آن اسـت تـا دامنـه و تعداِد 
کشـورهای همراه بـا خـود در قالـب توافق 
ابراهیـم را گسـترش بخشـد. در ایـن فضـا، 
معادلـه اتمی ایران و حصول یـا عدم حصول 
یک توافق در قالب مسـاله برجـام، می تواند 
اثرگذاری قابـل مالحظه ای را بـر روندهای 
تنـش زدایانـه در خاورمیانـه و در سـطحی 
کالن، معماری سیاسـی و امنیتی خاورمیانه 
داشـته باشـد. از ایـن منظر اگـر برجـام احیا 
شـود، انتظـار مـی رود کـه تـا حـد زیـادی 
ثبات نیز در خاورمیانه تقویت شـود و شـاهد 
تـداوم یافتـِن رویه هـای تنش زدایانـه تـا 
زمانـی باشـیم کـه توافـق اتمـی جدیـد بـا 
ایـران همچنـان پابرجاسـت. بـا ایـن حال، 
اگـر توافقی حاصـل نشـود، چندیـن رویداد 
محـوری در سـطح خاورمیانه اتفـاق خواهد 
افتـاد کـه توجـه بـه آن هـا کاماًل ضـروری 
اسـت. اواًل، بـه احتمال فـراوان ایـران اقدام 
بـه توسـعه هـر چـه بیشـتِر توانمندی هـای 
اتمـی خـود خواهـد کرد کـه ایـن مسـاله با 
حساسـیت های دیگـر بازیگـران منطقه ای 

نظیـر ترکیـه، عربسـتان سـعودی و رژیـم 
صهیونیسـتی دنبـال خواهـد شـد. در ایـن 
چهارچـوب هیـچ بعیـد نیسـت کـه ترکیه و 
عربسـتان نیـز از ترس قـدرت گیـری اتمی 
ایـران، دسـتیابی بـه فنـاوری اتمـی را در 
دسـتورکار قـرار دهنـد. موضوعی کـه خود 
می توانـد چالش هـای قابـل توجهـی را در 
منطقـه خاورمیانـه و حتـی در سـطح بیـن 
المللـی ایجاد کنـد. جـدای از این هـا، ایران 
در پاسـخ بـه فشـارها و اقدامـات مخـرب 

آمریکا و رژیم صهیونیسـتی در صورت عدم 
حصـل توافقـی در قالـب معادلـه برجـام، به 
احتمـال فـراوان به تـوان موشـکی و قدرت 

منطقـه ای خـود خواهـد افـزود.
توسـعه همکاریهای ایران با دیگر کشـورها 
و جنبش هـای عضـو محـور مقاومـت نیـز 
بـه احتمـال فـراوان بازیگـران منطقـه ای 
نظیـر کشـورهای عربـی، ترکیـه، و رژیـم 
صهیونیسـتی را بـه تکاپو خواهـد انداخت تا 
از قدرت گیـری متحـدان منطقـه ای ایران 

جلوگیـری کننـد. از ایـن رو، بـه احتمـال 
فـراوان بایـد شـاهد اوج گیـری تنش هـا و 
منازعات منطقه ای باشـیم. در عین حال، به 
احتمال فـراوان درگیری های ایـران و رژیم 
صهیونیسـتی نیـز به سـطوح گسـترده تری 
خواهـد رسـید کـه ایـن مسـاله ثبـات 
منطقـه ای را تا حد زیـادی تضعیـف خواهد 
کـرد. البته کـه در این فضـا، روابط ایـران با 
کشـورهای عـرب حاشـیه خلیج فـارس به 
ویـژه امـارات و عربسـتان سـعودی نیـز بـا 

چالش هایـی اساسـی رو بـه رو خواهد شـد 
و در کل می تـوان انتظـاِر تشـدید تنش ها را 
داشـت. از ایـن رو، چنـدان بیراه نیسـت اگر 
بگوییـم احیا یـا عدم احیـای برجام، سـنگ 
محکی جدی بـرای روندهای تنـش زدایانه 
جـاری در چهارچـوب مناسـبات و روابـط 
منطقـه ای در خاورمیانـه اسـت. مسـاله ای 
که در نوع خـود حاکـی از محوریت مسـاله 
برجـام در چهارچـوب معـادالت کالن تـر 

منطقـه خاورمیانـه اسـت.
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 مریم یادگاری  مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷۰۰۰ محله در سراسر کشور 
وجود دارد، گفت: از میان این محله ها حدود ۳۰۰۰ محله، آسیب خیز و کمتر 

برخوردار هستند.
آرزو ذکایی فر در گفت وگو با ایسنا،  درخصوص آخرین اقدامات سازمان بهزیستی 
در راستای رصد آسیب های اجتماعی کشــور بیان کرد: هدف گذاری سازمان 
بهزیستی درخصوص رصد آسیب های اجتماعی، همواره شناخت روند تغییرات، 
وضعیت موجود، شناخت عوامل تعیین کننده، عوامل خطر و محافظ و ارتباط آنها 

با آسیب های اجتماعی بوده است تا از این طریق بتواند روند تغییرات را دیده بانی 
کرده و برنامه ریزی های مبتنی بر شواهد انجام دهد.

وی با بیان اینکه ســازمان بهزیســتی طی این ســال ها هم اقدام به انجام 
پیمایش های متعدد کرده و هم آمارهایی حاصل از ســامانه های بهزیســتی 
)سامانه ۱۴۸۰، سامانه اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و...( جمع آوری کرده است، ادامه 
داد: هدفگذاری سازمان به این نحو بود که بتوان متمرکز، نقطه هدف خود را تا 
سطح محله ها پیش ببریم. به طور مشخص طی سه سال پیاپی داده های استان 

و همچنین سه شهر پر آسیب و کم آسیب را مورد بررسی قرار دادیم.

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: 
براین اساس این سازمان در سال گذشته و همینطور دو ماهه اول امسال اقدام 
به انجام پیمایش و جمع آوری داده های شهرستان ها کرده است؛ به گونه ای که 
بالغ بر ۴۷۰ شهرستان را )کلیه شهرهای سراسر کشور( مورد پیمایش و رصد 
قرار دادیم. در حال حاضر اطالعات جمع آوری و تحلیل شده است و همچنین 

به موازات شروع پیمایش شهرستان ها، پیمایش محالت را نیز آغاز کردیم.
ذکایی فر اظهار کرد: در حال حاضر رصد حدود ۱۷۰۰ محله انجام شده است که 

رصد ۵۰۰ محله با ظرفیت های مردمی و متمرکز بر مسائل محله بود.

۳۰۰۰ محله 
 آسیب خیز در
ایران وجود دارد!

مدیرکل دفتر پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی:

زندگی سالم
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برای رفع خستگی چه مواد غذایی 
باید مصرف کنید؟

بزن روشن شی!
 پریسا جمدی   وقتی غذا می خوریم، در 
واقع بدنمان در حال دریافت انرژی است، 
و بهترین راه برای دریافت انرژی باال این 
است که مطمئن باشیم غذایی که مصرف 
می کنیم سالم و مقوی است. عالوه بر چیزی 
که می خوریم، حتی زمانی که صرف خوردن 
می کنیم نیز بر میزان انرژی دریافتی ما تأثیر 
می گذارد. تا به حال برایتان پیش آمده که 
بعد از صرف ناهار یا شام احساس خستگی و 
تنبلی کنید؟ این احساس به دلیل این است 
که بدن تمام انرژی خود را برای هضم غذا 
صرف می کند. بهترین راه برای رهایی از این 
احساس خستگی پس از صرف یک وعده 
غذایی سنگین، این است که سعی کنید در 
طول روز وعده غذایی خود را تقسیم کنید و 
خورد خورد میل کنید، تا هم بدن به طور منظم 
در حال سوخت و ساز باشد و هم باعث کاهش 

وزن شود.
1 - غذاهای فرآوری نشده

غذاهای فرآوری شده، مانند برخی از غذاهای 
بسته بندی شده یا کنسرو شده، آب نبات، و 
گوشت های از پیش پخته شده معمواًل حاوی 
مقدار زیادی مواد نگهدارنده، افزودنی ها، 
سدیم، چربی ترانس و مواد مصنوعی هستند 

که منجر به کم تحرکی می شوند.
2 - میوه ها و سبزیجات تازه فصلی

هرچه مواد غذایی مصرفی تازه تر باشند، مواد 
مغذی بیشتری دارند.

3 - نوشیدنی های بدون کافئین
کافئین در صورتی که به اندازه مصرف شود، 
برای سالمتی مفید است. اما انرژی دریافتی 
از کافئین کوتاه مدت بوده و گذراست. بهترین 
انتخاب نوشیدن قهوه سیاه یا چایی بدون 

قند است.
https://www.healthline.com/
health/food-nutrition/foods-that-
beat-fatigue#takeaway

جلوگیری از اتمی و مسلح شدن کشورهای منطقه!
چرا »برجام« سنِگ محک تنش زدایی های منطقه ای در خاورمیانه است؟



 پریسا جمدی  از قدیم گفته اند که از هرچه بترسید 
بر سرتان می آید. شاید ترس های روزانه، زندگی برخی 
افراد را به جهنمی تبدیل کرده باشد که آن ها به هیچ وجه 
توان مقابله با آن را ندارند. راه هایی وجود دارد که می توانند 
نگرانی های روزانه این دسته از افراد را کم کرده تا آن ها 
بتوانند بدون ترس به زندگی روزمره شان بپردازند. اگر 
شما هم از این دسته افراد هستید، می توانید با استفاده از 
۱۰ روش غلبه بر ترس های روزانه زیر، زندگی راحت تری 

را تجربه کنید.
1- بـرای غلبـه بـر ترس هایتـان وقـت 

ریـد بگذا
زمانـی کـه داریـد در دریایی از تـرس و اضطـراب غرق 
می شـوید، بسـیار سـخت اسـت که به کارها و اتفاقات 
پیرامون تـان فکـر کنیـد. اولیـن و مهم تریـن کار ایـن 
اسـت که بـرای غلبـه بـر ترس هایتـان وقت گذاشـته 
و سـعی کنید در زمـان مناسـب به سـراغ آن هـا بروید. 
برای ۱۵ دقیقه ترس هـا و نگرانی تان را کنار گذاشـته و 
حواسـتان را پرت کنید. پیاده روی، خـوردن چای یا یک 
حمام گـرم انتخاب های مناسـبی برای ایـن موضوع به 

شـمار می رود.
2- با تنفس استرس را از خود دور کنید

زمانی کـه ضربان قلب شـما باالتـر می رود یا دسـتتان 
عرق می کنـد، بهتریـن راه این اسـت کـه بـا آن مقابله 
نکنید. سـر جایتان نشسـته و تنها سـعی کنیـد با نفس 
کشـیدن حواسـتان را پـرت کـرده و روی تنفس تـان 
تمرکز کنیـد. کف دسـتتان را روی شـکم گذاشـته و به 
آرامی نفـس بکشـید. هـدف این اسـت که بـه مغزتان 

توانایـی تطبیق با شـرایط اسـترس زا را بدهید تـا بتواند 
خـود را سـر و سـامان دهد.

3- با ترس هایتان روبه رو شوید
فرار کـردن از ترس ها موجب می شـود که آن هـا روز به 
روز ترسناک تر شوند. اگر شـما بتوانید با ترستان روبه رو 
شـوید، آن ها کم کـم از بیـن می رونـد. پس بهتر اسـت 

به سراغشـان رفته و راه غلبـه بر ترسـتان را پیدا کنید.
4- به بدترین نتیجه ها فکر کنید

سـعی کنید بدترین نتیجه را بـه عنوان عاقبـت کارتان 
در نظر بگیرید. مثـًا فکر کنید هر لحظه ممکن اسـت 
تحت تأثیر استرس باال سـکته کنید. پس از آن خواهید 
دید که چیزی برای از دسـت دادن نخواهید داشـت و به 

راحتی می توانیـد کارهایتـان را انجام بدهید.
5- منطقی باشید

در برخـی مواقـع بهتـر اسـت منطقـی بـود و بـا کمک 
مسـتندات به سـراغ ترس ها رفـت. بـرای مثـال اگر از 
گیر کردن در آسانسور می ترسید، بهتر اسـت از خودتان 
بپرسـید آیـا کسـی را می شناسـید کـه چنیـن اتفاقـی 
برایش افتاده باشـد. حتـی می توانید از خودتان بپرسـید 
که آیا دوسـت دیگری را می شناسـید که چنین ترسـی 
داشـته باشـد. امـکان دارد بـا پرسـیدن ایـن سـوال ها 
از خودتـان بـه خنـده افتـاده و به کلـی ترس هایتـان را 

فرامـوش کنید.
6- کمال گرای مطلق نباشید

زندگی پـر از اسـترس های گوناگون اسـت، بسـیاری از 
ما حـس می کنیم کـه باید همیشـه در زندگـی بهترین 
بـوده و بـدون نقـص باشـیم. تمامـی انسـان های کره 

زمیـن روزهـای خـوب و بـد زیـادی دارنـد. مهم ترین 
قضیـه این اسـت کـه در آن لحظـات بـه یـاد آوریم که 

حالمـان مقطعـی بـوده و می تواند تغییـر کند.
7- تصـور کنیـد در یـک محـل امن و شـاد 

حضـور داریـد
چشـمانتان را ببندید و یـک محـل امـن و آرام را تصور 
کنید. این محـل می توانـد سـاحلی زیبا یا یـک خاطره 
شـاد در کودکی باشـد. در این محل، دیگـر چیزی برای 
نگرانـی وجـود نخواهـد داشـت. بـا تصـور کـردن این 
محـل شـاد خواهیـد توانسـت لحظـه ای را در آرامـش 

سـپری کرده و ذهنتـان را مرتـب کنید.
8- در مورد ترس هایتان صحبت کنید

بـا آدم هـای قابـل اعتمادتـان دربـاره ترس هـای خود 
صحبـت کنیـد. اگـر نمی توانید بـا دوسـت، همـکار یا 
عضـوی از خانواده تـان صحبـت کنیـد، بـه مشـاور یـا 
روانشـناس روی آورید تا مشـکاتتان را بازگو کرده و از 

قدرتشـان بکاهیـد.
9- به خواب و خوراک تان اهمیت دهید

بسیاری از مردم به سـراغ سـیگار و مخدرهای مختلف 
می روند تا اسـترس خود را حل کـرده و راحت تر زندگی 
کنند که این مسـئله شـرایط را بدتر می کند. بهتر اسـت 
به جای ایـن کارها، بـه خـواب و خوراک تان برسـید. ۸ 
ساعت در شـبانه روز بخوابید، سـه وعده غذای مناسب 
بخوریـد و به رژیـم غذایی تان، میـوه و سـبزی را اضافه 

کـرده تا سـالم تر زندگـی کنید.

https://www.nhsinform.scot:منبع
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معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان گفت: برای تسهیل در روند فارغ التحصیلی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

دانشجویان دانشگاه اصفهان و همچنین کاهش مشروطی ها برنامه ریزی های 
الزم صورت می گیرد.

رضا علی نوروزی معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان، پیرامون عملکرد 
مدیریت دانشگاه در دولت جدید اظهار داشت: با تغییر مدیریت دانشگاه تصمیم 
به بازسازی رویکردها در برنامه ها گرفته شد تا شرایط پس از تعطیلی خوابگاه ها 

و مجازی شدن کاس ها به حالت عادی بازگردد.
وی اشاره ای به ارائه امکانات و حمایت های دانشجویان کرد و گفت: حدود 
۱۵ میلیارد تومان وام قرض الحسنه به دانشجویان پرداخت شده که به لحاظ 
مبلغی شاهد رشد حدود ۴۰۰ درصدی و به لحاظ تعدادی از ۲۰ تا ۵۰۰ درصد 

افزایش در پرداخت وام های دانشجویی صورت گرفته است.
نوروزی با پیش بینی افزایش مشروطی ها همزمان با حضوری شدن کاس ها، 
گفت: در این راستا با تاش همکاران برای کاهش مشروطی ها برنامه ریزی 
خواهد شد و عاوه بر آن برای تسهیل در روند فارغ التحصیلی سیاست گذاری 

انجام می گیرد.
 معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه به طور کلی در تاش بودیم 
کمیت و کیفیت فعالیت های علمی، آموزشی و رفاهی دانشگاه ارتقا پیدا کند، 
عنوان کرد: در حال حاضر در آموزش عالی استان همدلی حاکم است تا هر 
مشکلی که برای هر دانشگاهی وجود دارد حل کنیم و در این راستا حمایت 

مدیران استان و شهر را داریم.

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

تمهیدات الزم برای افزایش کمیت و کیفیت فعالیت های علمی، آموزشی و رفاهی دانشگاه اصفهان

فناوری  سازمان  مدیرعامل 
اطاعات و ارتباطات شهرداری 
اصفهان از بارگذاری اطاعات 
روی  بر  آب  شرکت  مکانمند 
پاک های آبی هوشمند مناطق 
۸ و ۱۲ شهرداری اصفهان خبر داد.

سید حمید رضا ابطحی با اعام 
این خبر گفت: امروزه استفاده از 
اطاعات مکانی و سرویس های 
مکان مبنا در فعالیت های شهری، 
و  رسان  خدمات  ارگان های 
شهروندان به طور چشمگیری 
بخش  و  است  افزایش  به  رو 
عمده ای از فعالیت ها و خدمات 
اطاعات  به  وابسته  شهری 
پاک های  توصیفی  و  مکانی 
آبی و بارکدهای هوشمند پستی 

ساختمان ها است.
او افزود: شهرداری اصفهان با 
همکاری اداره کل پست اصفهان 
اقدام به نصب پاک های پستی 
این  نصب  و  کرده  هوشمند 
پاک ها در مناطق مختلف در 

حال انجام است.
جلسات  طی  کرد:  تصریح  او 
کارشناسی که با حضور نمایندگان 
شهرداری و شرکت آب و فاضاب 
شد،  برگزار  اصفهان  استان 
زیرساخت  توسعه  درخصوص 
اطاعات مکانی یکپارچه در قالب 
پایگاه داده مکانی اس.دی. ای، 
اطاعات مکانمند شرکت آب به 
بارکد هوشمند پاک های آبی و 

پستی شهر اصفهان اضافه شد.
کرد:  خاطرنشان  ابطحی 
 ۱۲ ۸ و  این اطاعات مناطق 
پوشش  را  اصفهان  شهرداری 
می دهد و شامل شماره اشتراک 

و ردیف مشترکین است.
فناوری  سازمان  مدیرعامل 
اطاعات و ارتباطات شهرداری 
اصفهان با اشاره به مزایای استفاده 
از پاک های آبی هوشمند، تصریح 
کرد: شهروندان می توانند با اسکن 
بارکد )کیوآر کد( پاک های آبی و 
پستی نصب شده در مناطق ۸ و ۱۲ 
شهر اصفهان به اطاعات شرکت 
آب از جمله شماره ردیف و شماره 
اشتراک جهت تسریع در دسترسی 
به اطاعات واحد مسکونی خود 

دسترسی داشته باشند.
که  اطاعاتی  داد:  ادامه  او 
دستی  صورت  به  گذشته  در 
را  منازل  منظر  و  می شد  ثبت 
نازیبا می کرد، امروز به صورت 
الکترونیکی در دسترس خواهد 

بود.
ابطحی همچنین خبر داد: در آینده 
نزدیک از طریق پرتال شهرداری 
اصفهان که لینک آن بر روی 
به  است،  گرفته  قرار  بارکدها 
قابلیت هایی از جمله جست وجوی 
ردیف و شماره اشتراک آب و 
نمایش آن بر روی نقشه دسترسی 

خواهیم داشت.
سایر  رائه  ا افزود: همچنین  او 
اطاعات مکانمند از جمله نشانی، 
موقعیت و کد نوسازی ملک و 
سایر خدمات شهروندی قابل ارائه 
توسط شهرداری اصفهان نیز در 
قالب بارکد پاک های آبی و پستی 
برنامه ریزی شده و به زودی اجرا 

خواهد شد.
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بارگذاری اطالعات 
مکانمند شرکت آب 

بر روی پالک های آبی 
 هوشمند در مناطق
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مدیرعامل سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شهرداری 

اصفهان خبر داد:

راهکارهایی برای غلبه بر هر چه فوبیاست؛

چند راه برای نترسیدن

 مریم یادگاری  وقتی خودرویی نقص داشته باشد می تواند خسارات 
جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد، در واقع نقص فنی در خودرو یکی 
از عوامل مهم ایجاد تصادف است که می تواند خسارت های جبران ناپذیر 

مالی و حتی جانی را در پی داشته باشد.
• نقص فنی مشکلی جدی در خودرو

در حقیقت هـر نوع نقـص یا تغییـر در وضعیـت ظاهری و فنی وسـیله 
نقلیـه که موجـب کاهش ضریـب ایمنـی رانندگـی و یـا افزایش بیش 
از حـد مجـاز گازهـا یـا آالینده های هـوا و یـا آلودگـی صوتی بشـود، 
نقص فنـی نامیـده می شـود. بـر اسـاس آخرین اطاعـات ارائه شـده 
نیز تعـداد خودروهای ناقـص تولید شـده و درکـف پارکینگ هـا مانده 
به دلیـل نقـص در قطعات بیـش از ۹۵ هـزار دسـتگاه بـه ایران خودرو 
و بیـش از ۴۵ هزاردسـتگاه بـه سـایپا اختصـاص دارد و دوخودروسـاز 
بـزرگ کشـور در مجمـوع هـزاران دسـتگاه خـودرو را به دلیـل نقص 
قطعـه درپارکینگ هـا دپوکرده انـد. بیشـترین کسـری قطعـه در 
خودروهای مربوط به آی سـی یو اسـت که ۹۱ هـزار و ۱۰۰ خـودرو در 
یک خودروسـازی و ۳۸ هـزار و ۱۵۹ دسـتگاه خودرو در خودروسـازی 
دیگر بـه واسـطه نبـود ایـن قطعـه در کـف پارکینگ هـا مانده اسـت 
و بـه نظـر می رسـد کـه افزایـش قیمـت مـواد اولیـه ماننـد فـوالد و 
پتروشـیمی و همچنین مشـکل تأمیـن و افزایش قیمت قطعـات نیمه 
هـادی خودروها کـه عمدتًا وارداتـی هسـتند مهم ترین دالیـل خواب 
خودروهـا در کف کارخانه ها باشـد امـا وزیـر صنعت، معـدن و تجارت 
به تازگـی در رابطـه با تولیـد خودروهـای داخلی صحبت هـای امیدوار 

کننـده ای کرده اسـت.
• خودرو در حد استاندارد کاال تولید می شود

سـید رضـا فاطمـی امین وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اسـت. وی 
در صنعـت خـوردو در کشـور از ثبـات بخشـی بـه تولید و اصاح سـاز 
و کارهـای تأمیـن قطعـات سـخن گفـت و افـزود: هـم اکنـون دیگر 
خـودروی ناقـص تولیـد نمی شـود و در حـد اسـتاندارد کاال تولیـد 

می شـود. وی ادامـه داد: صنعـت خـودروی ایـران چالش هـای زیادی 
دارد و در واقـع بیماری مزمنـی دارد که یک برنامه ۴ سـاله تهیه شـده 
و تاکنون از این برنامه ۸ ماه گذشـته اسـت. دی ماه سـال گذشته ۱۷۰ 
هـزار خـودروی ناقـص در پارکینگ هـا وجـود داشـت که هـم اکنون 
تعداد آن بـه ۷ هـزار و ۳۰۰ خـودرو رسـیده اسـت و این بـه خاطر رفع 

نقص هـا اسـت.
• قطعات خودرو شناسنامه دار شدند

فاطمـی امین بـا تاکیـد بـر اینکـه کمبـود قطعـه ای سـی یو یکـی از 
مهم تریـن دالیل ایـن نقص هـای تولید بـود که هنـوز بخشـی از این 
قطعه هـا وارد می شـود امـا همـکاری بـا شـرکت های دانـش بنیـان 
تأثیر گذاشـته اسـت. ما به ثبات رسـیده ایم و تیـراژ تولید هـم افزایش 
داشـته اسـت. وی اذعان داشـت که پیش از ایـن ۳۰ درصـد از قطعات 
یدکی خـودرو یا قاچـاق بـوده و یا دسـت دوم و تقلبـی بوده اسـت، اما 
امـروز ۲۳۰ میلیـون قطعـه کـد رهگیـری خـورده اسـت و ۱۳۰ هـزار 

کاالی شناسـه دار داریـم.
• رشد قابل توجه در تولید خودروهای داخلی

وی همچنین در رابطه بـا تولید در حوزه خودرو اذعان داشـت: امسـال 
میزان تولیـد اتوبـوس و مینی بـوس ۱۲۰ درصد نسـبت به سـال قبل 
بیشـتر بـوده و تولید کشـنده کامیـون و وانـت ۱۲۰ درصد بیشـتر بوده 
اسـت. در حوزه خـودروی سـواری نیـز در ۵ مـاه اول امسـال، تولید در 
این بخـش کامـل بـوده و ۲۷۹ درصد رشـد داشـته اسـت. سـال قبل 
۸۸ هـزار خـودروی کامل تولید شـده بـود امسـال ۱۳۴ هزار دسـتگاه 
و تمامـی ارقـام حاکـی از روند رو به رشـد اسـت و بـا وجـود تحریم ها 
موفق بوده ایـم. دولت مردمـی عقیـده دارد نباید منتظر رفـع تحریم ها 
بماند و نباید بـی تصمیم در ایـن بخش باشـد. وی در خصوص مصوبه 
جدید دولت و ورود خودروهـای خارجی نیز اذعان داشـت: خودروهای 

وارداتی فقـط در بـورس کاال عرضه می شـوند.
• باالی 2۰ درصد رشد صادرات

وی همچنیـن در رابطه بـا وضعیت صـادرات صنعتی و تجاری کشـور 
نیـز اذعـان داشـت: در سـال ۱۴۰۰ کل تجـارت کشـور بـه جـز نفت 
نسـبت به سـال ۹۹ چهـل درصـد رشـد داشـته اسـت و در ۴ مـاه اول 
امسـال ۲۱ درصد رشـد صادرات داشـته ایم. میزان صـادرات غیر نفتی 
بـه ۴۸ میلیـارد دالر رسـید که یک جهـش بـود. البته زیرسـاخت های 
صـادرات فراهم شـده و مـا ۱۸ مرکـز تجـاری در کشـورهای خارجی 
ایجـاد کرده ایـم. افزایش تعـداد رایزن هـای اقتصـادی و صندوق های 
ضمانت تأثیر گذاشـته اسـت. در سـال نـود و نـه، ۴۹۰ میلیـون دالر و 

در سـال ۱۴۰۰، ۲.۳ میلیـون دالر صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی 
بـوده اسـت. سـال گذشـته صـادرات بـه عمـان ۶۰ درصد نسـبت به 
سـال ۹۹ رشـد داشـته اسـت. همچنین ۳۵ درصد افزایش صادرات به 
روسـیه داشـته ایم. صادرات بـه آفریقا در سـال قبـل ۱۰۰ درصـد و در 
سـه ماه اول امسـال ۳۳ درصد رشـد داشـته اسـت. از ابتدای سـال ۴۵ 
هیئت آفریقایی وارد کشـور شـده اسـت. در ۵ کشـور ما خرده فروشـی 
داشـته ایم و بـه شـبکه توزیـع ۵ کشـور رشـد صـادرات داشـته ایم که 

پایـداری صـادرات همراه بـا افزایـش قیمت خواهـد بود.

آتش سـوزی در یک باب مغازه فـروش لـوازم جانبی خـودرو در خیابان 
صغیر شـهر اصفهان موجب سـوختگی و مصدومیت ۳ نفر شـد.

سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری اصفهان 
در باره ایـن حادثه به خبرنـگار ایرنـا گفت: در پـی اعام ایـن حادثه در 
سـاعت ۱۳ و هشـت دقیقه ، نیروهـای عملیاتـی ۱۰ ایسـتگاه به محل 

اعزام شـدند.
فرهـاد کاوه آهنگـران با اشـاره بـه اینکـه صاحبان مغـازه ابتـدا خود به 
خاموش کـردن آتـش اقـدام کـرده بودنـد و پـس از اینکه ایـن تاش 
را بـی نتیجـه دیدنـد از آتش نشـانی درخواسـت کمـک کردنـد افـزود: 
خودروهای تخلیه دود و هوارسـان به همراه خودروهای اطفائیه سـبک 

و سـنگین در محـل حضـور یافتند.
وی بیـان کـرد: بـا تـاش نیروهـای آتش نشـانی ایـن حریـق مهـار و 

خامـوش و از سـرایت بـه مغازه هـای همجـوار جلوگیـری شـد.
سـخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری اصفهان 
تصریح کـرد: در ایـن حادثه ۳ مـرد دچار سـوختگی شـده و بـه عوامل 

اورژانـس ۱۱۵ تحویل داده شـدند.
وی در ادامـه از شـهروندان خواسـت هنـگام بـروز چنیـن حوادثـی در 
محـل تجمـع نکننـد تـا نیروهـا و خودروهـای امـدادی به سـرعت به 

محـل برسـند.

نشسـت »معمـاری خوانـی ایرانی« همزمـان بـا هزارمیـن سـالروز ورود 
ناصرخسـرو قبادیانی به اصفهـان، در روز ۱۳ شـهریورماه برگزار می شـود.

ایـن نشسـت روز ۱۳ شـهریورماه از سـاعت ۱۸ در محـل مرکـز اصفهان 
شناسـی و خانه ملـل واقـع در خیابان اسـتانداری روبـروی مـوزه هنرهای 
تزیینی میزبان عاقمندان اسـت. ناصر خسـرو قبادیانی به عنوان حکیمی 

فرزانـه، روایتی مبسـوط و قابل اسـتناد از اصفهـان ارائه کرده کـه می تواند 
با استخراج شـاخص های مختلف، به پژوهشـگران و شهرسـازان و برنامه 
ریـزان امروزی برای تحقق توسـعه پایـدار همزمانی اصفهـان کمک کند.
بر این اسـاس بـا همراهـی و همیـاری کنشـگران مدنی اصفهان، سلسـه 
نشسـت هایی را با موضوع محوری »شـهر جامع« برگزار می شـود و تبیین 
مولفه هایی برای صـورت بندی »شـهر فرهنگی« برای مدیریت شـهری 

از اهـداف راهبردی این نشسـت ها خواهـد بود.
نخسـتین نشسـت از ایـن مجموعه نشسـت ها بـا نـام »معمـاری خوانی 
ایرانی« همزمان با هزارمین سالروز ورود ناصرخسـرو قبادیانی به اصفهان 

با سـخنرانی محمدحسـن آقاجانی اصفهانـی برگزار می شـود.
الزم به ذکر اسـت؛ حکیم ناصر خسـرو قبادیانی در هشـتم صفر سال ۴۴۴ 
هجری قمری پـا به اصفهـان نهـاد و در مـورد این شـهر چنیـن گفت که 
»در تمام سـرزمین پارسـی گویان شـهری نیکوتر و جامع تر و آبـادان تر از 

اصفهـان ندیدم.«

خبرخوش وزیربرای خودروها؛ کاهش نقص فنی خودروها تا مرز صفر

ماشین های ایرانی استاندارد می شود
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