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مدیر موزه پبده:

نگاه هنری به چاپ کتاب از بین رفته است

5 colors you 
should never paint 

your entryway   
according to 

interior experts
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان خبر داد:

تشدید نظارت بر جایگاه های سوخت به منظور پیشگیری از تخلف

اخبــار اصفهــان : پــروژه آســفالت معابــر منطقه 
ــاری حــدود ۸  ــا اعتب ــاد »ویالشــهر« ب ۳ نجــف آب
ــزار  ــی ۷۶ ه ــاحت تقریب ــا مس ــان و ب ــارد توم میلی

ــع در حــال انجــام اســت. ــر مرب مت
بهمن قنبـری مدیر منطقـه ۳ شـهرداری نجف آباد 
»ویالشـهر« گفت طبق برنامه ریزی هـای به عمل 
آمده برای آسـفالت در سـطح منطقه در هر محله دو 
یا سـه کوچه روکش خواهد شـد تـا بتوانیـم عدالت 

را در سـطح منطقه رعایت کرده باشـیم.
مدیــر منطقــه ســه نجــف آبــاد افــزود در ایــن نوبت 
ــه  ــه ک ــطح منطق ــی در س ــای خاک ــام کوچه ه تم
ــت آســفالت داشــته  ــل و قابلی دارای ســاخت کام

باشــند زیــر ســازی و روکــش خواهنــد شــد.
قنبــری در ادامــه اظهــار کــرد بــر اســاس ایــن طرح 
ــی  ــذر خاک ــچ گ ــهر هی ــال ش ــدا در وی ــد خ ــه امی ب

ــد. باقــی نخواهــد مان
پــروژه آســفالت معابــر منطقــه ۳ نجــف آبــاد 
»ویالشــهر« بــا اعتبــاری حــدود ۸ میلیــارد تومــان 
و بــا مســاحت تقریبــی ۷۶ هــزار متــر مربــع در حال 

ــت. ــام اس انج
بهمن قنبری مدیـر منطقه ۳ شـهرداری نجـف آباد 
»ویالشـهر« گفت طبق برنامه ریزی هـای به عمل 
آمده برای آسـفالت در سـطح منطقه در هر محله دو 
یا سـه کوچه روکش خواهد شـد تـا بتوانیـم عدالت 

را در سـطح منطقه رعایت کرده باشـیم.
مدیــر منطقــه ســه نجــف آبــاد افــزود در ایــن نوبت 
ــه  ــه ک ــطح منطق ــی در س ــای خاک ــام کوچه ه تم
ــته  ــفالت داش ــت آس ــل و قابلی ــاخت کام دارای س

ــد شــد. ــر ســازی و روکــش خواهن باشــند زی
قنبــری در ادامــه اظهــار کــرد بر اســاس ایــن طرح 
ــی  ــذر خاک ــچ گ ــهر هی ــال ش ــدا در وی ــد خ ــه امی ب
باقــی نخواهد مانــد. وی در پایــان خاطرنشــان کرد: 
ــر  ــفالت معاب ــری اس ــه گی ــرح لک ــن ط ــار ای در کن
ــت. و  ــرا اس ــال اج ــون در ح ــار ۵۰۰ میلی ــا اعتب ب
تمــام همــت خــود را بــکار گرفتــه ایــن تــا رصایــت 

ــم. ــب کنی ــی را جل ــهریان گرام همش

در مسیر جریان خدمت انجام گرفت؛

پروژه آسفالت معابر سطح منطقه سه نجف آباد »ویالشهر«
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مقام معظم رهبری فرمودند که »برای همه  
مشکالت کشور باید راه حل علمی پیدا کنیم«. 
بدترین شکلش این است که ما راه حل علمی نداشته 
باشیم و بدتر از آن این است که ما راه حل احساسی 

داشته باشیم.
من فکر می کنم در بحث افزایش جمعیت، ما بیشتر 
از آن که به علم بپردازیم، بیشتر از آنکه به دانش 
بپردازیم، بیشتر از آن که به تجربه دنیا بپردازیم، 
برمبنای احساس تصمیم گرفتیم و آمدیم غربالگری 
جنین را از الزامی بودن خارج کردیم. خب این 

احساساساتی عمل کردن ها ممکن است واقعاً خیلی 
برای آینده کشورمان خوب نباشد.

من فکر می کنم همه ما باید برگردیم به فرمایش مقام 
معظم رهبری و در همه امور صحبت هایشان را نصب 
العین خودمان قرار بدهیم نه تنها دربحث افزایش 
جمعیت و جوانی جمعیت. درهمه زیرساخت های 
کشور درمسیرتوسعه ما باید به سمت علم و دانش 

حرکت کنیم.
مطمئناً هرچه دیرتر به سمت علمی و دانشی تصمیم 
گرفتن، حرکت کنیم، هزینه هایمان بیشتر خواهد بود 

و توسعه مان هم دیرتر رخ می دهد. ضمن اینکه مردم 
هم بیشتر عذاب می کشند.

متاسفانه در بحث تصمیم گیری برای راههای 
جوانی و افزایش جمعیت، کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی دراقلیت قرار گرفت. 
بنابراین رسانه ها به ویژه خبرنگاران خانم می توانند 
بیشتر و بهتر برای اصالح برخی تصمیمات این 

برنامه تاثیرگذار باشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی

محمد علی محسنی بند پی
سرمقالـــه
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رسانه ها برای اصالح قانون جوانی و افزایش جمعیت تالش کنند
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مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان اعالم کرد:

  مشوق کاهش 5 واحدی نرخ مالیات
برای واحدهای تولیدی

شرایط ناگوار اقلیمی در جغرافیای ایران با سرعت پیشرفت می کند؛

 حال بد
دریاچه ها و تاالب ها

هشدار عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس:

فاقد شناسنامه ها عامل مهم بروز 
آسیب های اجتماعی هستند
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مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان:

 تمام گوشت کشتارگاهی اصفهان
حالل است

چهره روز

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان 
خبر داد:

خدمت رسانی شهرداری اصفهان به 
زائران کربال در مراسم اربعین حسینی
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معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان از 
تجهیز موکب های خدمتگزاری به زائران کربال در مراسم اربعین 
حسینی توسط شهرداری اصفهان خبر داد. مهدی بقایی با اعالم 

این خبر گفت ...

منبع: ایرنا

آگهى مزایده مکان هاى جمعیت هالل احمر استان اصفهان
(1401-8-10-11) 

جمعیت هالل احمر اســتالن اصفهان در نظر دارد مکان هاى زیر را از طریق مزایده عمومى  و از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط بر اساس شرایط ذیل واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده 
اعم از خرید و دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است افراد حقیقى و حقوقى واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه 

مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار در سامانه 1401/6/13 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه تا ساعت 12 روز شنبه 1401/6/19

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان:  تا ساعت 8 روز چهارشنبه 1401/6/30
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1401/6/30

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان، بلوار آیینه خانه، جمعیت هالل احمر استان اصفهان – خزانه دارى
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه www.setadiran.ir و همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه 

مشخص مى باشد امکانپذیر مى باشد.

مبلغ ضمانتنامه ریالمکانشماره مزایدهردیف

61/200/000سالن هاى ورزشى خیابان آیت ا... کاشانى11401-8

384/000/000مغازه خیابان آپادانا21401-10

240/000/000ساختمان خیابان مال فتح اله شهر کاشان31401-11

شناسه آگهى: 1376301

جمعیت هالل احمر اســتالن اصفهان در نظر دارد مکان هاى زیر را از طریق مزایده عمومى  و از طریق ســامانه تدارکات 

نوبت اول



در شـــهر

Isfahan News
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معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان گفت: همکاری شهرداری 
اصفهان و جهاد دانشگاهی برای اعتالی 

شهر افزایش می یابد.
سعید ابراهیمی در برنامه »در مسیر بالندگی« 
که با هدف ارائه دستاوردها و توانمندی های 
جهاد دانشگاهی اصفهان با سه شاخه 
دستاورد، تجربه و ایده همزمان با سالگرد 
تأسیس این نهاد انقالبی برگزار شد، اظهار 
کرد: همکاری جهاد دانشگاهی و شهرداری 
اصفهان سابقه طوالنی دارد و گسترش این 
همکاری ها برای اعتالی شهر مؤثر خواهد 

کرد.
وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی بهترین 
جایگاه برای جهاد علمی و گسترش اقتصاد 
دانش بنیان است و با تأکیدات مقام معظم 
رهبری در خصوص تولید و تجاری سازی 
علم و گسترش اقتصاد دانش بنیان، نقش 
جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد جهادگر 
علمی برجسته تر می شود، افزود: رویکرد 
مدیریت شهری استفاده از ظرفیت جهاد 
دانشگاهی با دو هدف رفع چالش ها و استفاده 
از فرصت های شهری و خدمت به همشهریان 
و از یک طرف بازارسازی و فرصت سازی برای 
شرکت های دانش بنیان برای ورود به مسائل 
شهری، رفع گوشه ای از چالش های اقتصادی 

شرکت های دانش بنیان است.
سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
انسانی شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در 
موضوع دستاوردها و ایده های نو، شهرداری 
اصفهان با تأسیس دو اداره »ارتباط با صنایع 
و شرکت های دانش بنیان« و »خالقیت و 
نوآوری« به صورت سیستمی در این حوزه ها 
ورود پیدا کرده است، ادامه داد: در حال 
حاضر شهرداری اصفهان با شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی 
ظرفیت های جدید همکاری ایجاد کرده است 
که منجر به حمایت عملی از شرکت های 
دانش بنیان شده است که نمونه آن را در قالب 
قراردادهای خرید محصوالت دانش بنیان با 
توجه به نیاز بخش های مختلف شهرداری و 
ایجاد سرای نوآوری با همکاری دانشگاه آزاد 

اسالمی می توان نام برد.
وی افزود: شهرداری اصفهان با همکاری 
جهاد دانشگاهی نیز پروژه های مشترکی 
همچون نظرسنجی مسافران نوروزی و 
بررسی میزان فرسودگی شغلی بر رضایت 
شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان انجام 

داده است.
ابراهیمی با بیان اینکه از دیگر حمایت های 
مدیریت شهری این دوره از شرکت های 
دانش بنیان را می توان تأمین فضاهای 
اشتراکی برای استارتاپ های حوزه فناوری 
مدیریت شهری دانست و گفت: مدیریت 
شهری اصفهان در این دوره با شعار »اصفهان 
من، شهر زندگی« تالش می کند با تحقق 
شهر هوشمند، بهبود شرایط شهری و تسهیل 
و شفافیت حوزه مدیریت شهری را برای 

همشهریان فراهم سازد.

گسترش همکاری 
شهرداری و جهاد دانشگاهی 

برای اعتالی شهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهردارمطرح کرد:

مسـئول مرکز خانه خالقیـت و بازی هـای فکـری اصفهان از 
ارائـه ۳۰۰ بازی برای رده سـنی سـه تا ۹۰ سـال در رسـتوران 
بازی هـای فکری وابسـته بـه سـازمان فرهنگـی اجتماعی و 

ورزشـی شـهرداری اصفهان خبـر دارد.

حکیمـه ابوالقاسـمی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایمنـا اظهـار 
کـرد: مهم تریـن رسـالت مرکـز خانـه خالقیـت و بازی های 
فکـری ایجـاد فضایـی مناسـب بـرای ارائـه انـواع بازی هـا و 
سـرگرمی های مناسـب بـرای همـه رده هـای سـنی اسـت، 
چنانکـه در رسـتوران بازی های فکری حـدود ۳۰۰ نـوع بازی 

ویژه رده سـنی سـه تـا ۹۰ سـال ارائه شـده اسـت.
وی تعییـن هزینـه مناسـب بـرای ایـن خدمـات را یکـی 
از ویژگی هـای بـارز آن دانسـت و افـزود: ورودی رسـتوران 
بازی های فکری بـرای هر نفر پنج هـزار تومان اسـت که این 
هزینه برای یک سـاعت و نیم زمـان برای حضور و اسـتفاده از 

امکانـات مجموعـه در نظـر گرفته شـده اسـت.
مسـئول مرکز خانـه خالقیـت و بازی هـای فکـری اصفهان 
بابیـان اینکـه ظرفیـت برگـزاری اردوهـای تفریحی ازسـوی 
مدارس و ارگان هـای مختلـف در رسـتوران بازی های فکری 
وجـود دارد، تأکیـد کـرد: در ایـن مجموعه کلیـه پروتکل های 
بهداشـتی برای پیشـگیری از شـیوع کرونـا رعایت می شـود.

وی افـزود: همچنیـن در مجموعـه رسـتوران بـازی، مربـی 
آموزشـی حضور دارد و بـه راهنمایـی افـراد تـازه وارد در نحوه 

اسـتفاده از بازی هـا می پـردازد.
ابوالقاسـمی برخـی از بازی هـای ارائه شـده در ایـن مرکـز را 
منحصربه فرد توصیف کـرد و گفت: تنوع بسـیار زیـاد بازی ها 
باعـث جلـب رضایـت بسـیار زیـادی بیـن مراجعه کننـدگان 

شـده است.

وی ادامـه داد: تنوع بازی ها باعث شـده تـا مراجعه کنندگان به 
رسـتوران بازی های فکری بـازی تکراری دریافـت نکنند و در 

هـر مرتبه با بـازی جدید روبه رو شـود.
مسـئول مرکز خانـه خالقیـت و بازی هـای فکـری اصفهان 
خاطرنشـان کرد: رسـتوران بازی های فکری هر هفته از شنبه 
تا پنجشـنبه از سـاعت ۹ تا ۱۳، از شنبه تا چهارشـنبه از ساعت 
۱۶ تا ۲۰ و پنجشنبه ها از سـاعت ۱۶ تا ۱۹ آماده خدمت رسانی 

به شـهروندان است. 

مسئول مرکز خانه خالقیت و بازی های فکری اصفهان مطرح کرد: 

تجربه نو برای کودکان در خانه خالقیت و بازی های فکری اصفهان

معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت گفـت: دریافـت 
مجـوز اسـتخدام ۳۰ تـا ۵۰ هزار نفـری از پرسـتاران 
در دسـتور کار وزارت بهداشـت اسـت و نهایی شـدن 
آن مـژده خوبی بـرای جذب پرسـتارانی اسـت که در 

دوران کرونـا بـه کار گرفته شـدند.
عباس عبـادی در نشسـت خبری در حاشـیه دهمین 
جشـنواره فرهنگـی ورزشـی پرسـتاران کشـور در 
اصفهـان، اظهـار داشـت: سـاالنه وزارت بهداشـت 
بدنبـال بازنشسـته شـدن بخشـی از کارکنـان نظام 
سـالمت از یکسـو و راه انـدازی بیمارسـتان های تازه 
تأسـیس از سـوی دیگر اسـت به همین دلیـل مجوز 

اسـتخدام نیروهـای جایگزین را صـادر می کنـد و با 
توجه بـه اینکه امسـال ۱۰ هـزار و ۸۰۰ تخـت جدید 
بیمارسـتانی اضافه شـده، لذا نیـاز به اسـتخدام ۱۰۰ 
هزار نفـری کارکنـان سـالمت بـوده و ۴۰ درصد آن 

سـهم نظام پرسـتاری اسـت.
وی بیـان داشـت: طـی سـالهای ۹۸ و ۹۹ دو بـار 
مجوز اسـتخدام در وزارت بهداشـت داشـته ایم که در 
مجموع ۵۵ هزار نفر جذب شـدند و ۴۰ درصـد از این 

تعداد سـهم نظـام پرسـتاری بوده اسـت.
معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت تصریـح کـرد: 
به دنبـال قانـون تبدیـل وضعیـت مربوط بـه جامعه 

ایثارگـران، ۶۶ هـزار نفـر از کارکنان حوزه سـالمت 
تبدیل وضعیت شـدند که پرسـتاران را نیز شامل شد.

وی بـا بیـان اینکه یـک سـوم پرسـتاران کمتـر از ۵ 
سـال سـابقه فعالیـت دارنـد کـه نشـان از اسـتخدام 
پرستاران در سـالهای اخیر اسـت، افزود: طی دو سال 
گذشـته ۱۲۰ هزار نفر به اسـتخدام وزارت بهداشـت 
در آمدند کـه همانگونـه که گفتـه شـد ۴۰ درصد آن 

سـهم پرسـتاری بوده اسـت.
عبـادی گفـت: در سـال جدیـد دو مسـیر متفـاوت 
برای جـذب و اسـتخدام کارکنـان در حـال پیگیری 
اسـت، اول قانـون سـاماندهی اسـتخدام کارکنـان 
دولت اسـت که برای نخسـتین بـار در صحـن علنی 
مجلـس مطـرح و از سـوی کمیسـیون اجتماعـی در 
حال پیگیـری اسـت و بـا عملیاتی شـدن آن شـاهد 
تحـول بزرگـی خواهیـم بـود و مسـیر دوم همـان 
اسـتخدام سـاالنه وزارت بهداشـت برای جایگزینی 
بازنشسـتگان و تأمیـن کادر بیمارسـتان های جدیـد 

اسـت.
وی آمـار رسـمی پرسـتاران بالینـی را ۲۰۶ هـزار نفر 
اعالم کـرد که شـامل پرسـتاران اتاق عمـل، کمک 

پرسـتار و خدمات مسـتقیم بالینی هسـتند.
وی افـزود: اگـر تعداد پرسـتاران خـارج از ایـن حوزه، 
معاونت بهداشـتی و حوزه سـتادی را نیز اضافه کنیم 

جمعیت آنها بـه ۲۵۰ هـزار نفر می رسـد.
معاون پرسـتاری وزارت بهداشـت گفت: بالغ بر ۳۰۰ 

پرونده از شهدای سـالمت به بنیاد شـهید ارجاع شد؛ 
۵۰ درصد شهدای سـالمت از پرسـتارانی هستند که 
طـی دو سـال کرونـا در راسـتای خدمت بـه بیماران 
جان خـود را از دسـت دادنـد. درهمین راسـتا تاکنون 

تعـداد ۲۳۰ پرونده تأیید نهایی شـده اسـت.
عبـادی بـا اشـاره بـه اینکـه پـس از ۱۵ سـال تعرفه 
گذاری خدمـات پرسـتاری در ردیف اعتبـاری وزارت 
بهداشـت قـرار گرفـت و عملیاتـی شـدن آن از اول 
دی مـاه خواهـد بـود، گفـت: تـا پایـان شـهریورماه 
نخسـتین مدل پرداختی به پرسـتاران به روش جدید 

را خواهیـم داشـت.
وی گفـت: پرداختی هـا بـه پرسـتاران طی سـه مدل 
انجام می گیرد کـه از اول دی ماه حقوق ها بر اسـاس 
دسـتورالعمل رسـیدگی به اسـناد خواهد بود و وزارت 
بهداشـت، سـازمان بیمه و سـازمان برنامه و بودجه با 
پرداخت یـک سـوم از اعتبـارات در نظر گرفته شـده 

بـرای حقوق پرسـتاران موافقـت کردند.
• ۲ و نیم پرسـتار به ازای هر ۲۴ ساعت بر 

بالین بیمار دیده شـد
رئیـس سـازمان نظـام پرسـتاری کشـور نیـز در این 
نشسـت گفـت: بـر اسـاس اسـتانداردهای دنیـا، در 
هـر ۲۴ سـاعت بایـد ۴ پرسـتار در نظـر گرفته شـود 
که سـال ۹۲ بر اسـاس جمعیت پرستاران اسـتاندارد 
معقـول در ایـران دو و نیم پرسـتار در یک شـبانه روز 

دیده شـد.

محمـد میرزابیگـی بـا اعـالم اینکـه اکنون بـه ازای 
هـر ۲۴ سـاعت، ۱.۸ دهم پرسـتار حرفـه ای و ۷ دهم 
کمک پرسـتار دیده شـده اسـت، تصریح کـرد: آنچه 
اکنون در حال اجـرا اسـت، ۱.۲ دهم پرسـتار به ازای 
هر ۲۴ سـاعت اسـت و ۹ دهم نیـز کمک پرسـتاران 

. هستند
رئیـس کل سـازمان نظـام پرسـتاری ادامـه داد: در 
حـال حاضـر پرسـتاران ۴ برابـر ظرفیـت خـود در 
بیمارسـتان ها فعالیـت می کنـد تـا تعویـق و تاخری 

در خدمـات نظـام سـالمت شـکل نگیـرد.
وی خواسـتار اجـرای درسـت قانـون شـد و افـزود: 
پرسـتاری یکـی از مشـاغلی اسـت کـه تعطیل بردار 
نیسـت و در هـر پیشـامد و بحرانـی کـه همه اقشـار 
تعطیـل می شـوند، آن هـا سـرکار حاضرنـد و بایـد 
بـا پرداخـت سـختی کار ضریـب امنیتـی بـرای آنها 

فراهـم سـاخت.
میرزابیگـی بـا بیـان اینکـه از شـهریورماه حقـوق 
پرسـتاران به روش جدید و با ثبت خدمات پرسـتاری 
و کارانه مشـخص و این عـدد ضربـدر ماه های عقب 
مانده شـود، اضافه کرد: حقوق محاسبه شـده در چند 

مرحلـه پرداخت می شـود.
وی با اشـاره به اینکـه حقـوق پرداختی شـهریورماه 
جـدا از کارانـه پرسـتاری اسـت، ادامـه داد: منابـع 
پرداختی به پرسـتاران دیده شـده اسـت بـه طوریکه 
سـه تـا ۳۷۵ میلیـارد تومـان مربوط بـه قبل از سـال 

اسـت و حقـوق معوقـه آنها اسـت و بـرای امسـال ۵ 
هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومـان بـرای حقوق پرسـتاران 
و ۶ هـزار و ۲۰۰ نیـز بـرای کارانه دیده شـده اسـت.

رئیـس کل نظـام پرسـتاری اسـتان اصفهـان نیـز با 
اشـاره بـه اینکـه از سـال ۱۴۰۲ تعرفه هـا بر اسـاس 
۳ آئیـن نامـه خواهـد بـود، گفـت: آییـن نامـه ثبـت 
خدمـات در HIS پرسـتاران، آییـن نامه رسـیدگی به 
اسـناد، آیین نامه باز توزیع کـه یکـی از بهترین آئین 

نامه هـا اسـت.
وی با اشـاره به اینکـه جداولی در فضـای مجازی در 
ارتباط بـا تعرفه خدمات پرسـتاری منتشـر می شـود 
که هیـچ یـک از آنهـا درسـت نیسـت، گفـت: برای 
پرسـتاران بالینی بسـته های خدمتی تعریف شده که 
پس از اعمـال قانون تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری 

امکان تغییـر و تبدیل آن وجـود دارد.
میرزابیگی بـا اعالم اینکه تمام تعرفه های پرسـتاران 
کـه در دیگـر بخش هـا تعریـف شـده در قالـب یک 
سـرانه تعریف می شـود، گفت: تمام زیرسـاخت های 
اجـرای تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری فراهم شـده 
و چنانچه فردی بر اسـاس قانون روشـی بهتر از آنچه 
ارائه شـده برای پرداخت ها، دارد اعـالم و پس از تأیید 

با اسـم فرد بـه اجـرا در می آید.
وی گفـت: تعرفه گـذاری خدمات پرسـتاری باید ۱۵ 
سـال پیـش اجرایـی می شـد کـه بـه علـت فرصت 

سـوزی عملیاتی نشـده اسـت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبری در حاشیه دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور در اصفهان عنوان کرد:

کسب مجوز استخدام ۳۰ هزار پرستار در دستور کار وزارت بهداشت

شهرام موحدی در گفت وگو با ایسنا درباره برگزاری همایش ملی منطقه ای 
امنیت و فرهنگ غذای حالل و دوره آموزشی ذبح اسالمی، اظهار کرد: تأمین 
غذای پاکیزه و بهداشتی بر عهده سازمان دامپزشکی است، اما قبل از پاک 
بودن، حلیت آن باید مشخص باشد که بسیار مهم است و با تصویب قانون 
نظارت بر ذبح شرعی در مجلس، وظیفه نظارت بر حلیت مواد غذایی به عهده 
دفتر نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی کشور گذاشته 

شده است.
وی از رتبه نخست نظارت بر ذبح شرعی خبر داد و گفت: استان اصفهان با 
۸۰ روحانی در ذبح شرعی رتبه اول نظارت بر ذبح شرعی را در کشور داشته 
و استانی شاخصی است. در اصفهان حساسیت ویژه ای روی این مسئله وجود 
دارد و بیشترین کشتارگاه دام و طیور کشور را داریم. البته در کنار تیم دامپزشکی 

روحانیت برای نظارت بر ذبح شرعی هم حضور دارند.
مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حوزه کشتارگاه تمام 
گوشتی که وارد بازار می شود چه از لحاظ حلیت، چه بهداشتی مورد تأیید است، 
افزود: در کشتارگاه های غیرمجاز استان اصفهان معضلی به این شکل وجود 
ندارد، اما به هر حال تخلفاتی صورت می گیرد و ما مصرف گوشت هایی که به 
لحاظ بهداشتی و حلیت مورد تأیید نیست را به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم. 
اصفهان از لحاظ کشتار در مراکز بهداشتی رتبه شاخص دارد و معضلی در این 

خصوص وجود ندارد.
وی همچنین درباره روستاها نیز توضیح داد: ما متولی غذای مردم هستیم، 
اما وقتی در روستا برای مصرف خودشان مصرف می شود مسئولیت آن بر 
عهده خودشان است. وقتی بحث بهداشت و نظارت را مطرح می کنیم، بحث 

فروشگاه های عرضه و قصابی است.
موحدی با اشاره به اهمیت آموزش افراد برای ذبح حالل و بهداشتی در روستاها، 
یادآور شد: حوزه دامپزشکی پیشگیرانه است تا درمان. ما در این حوزه پیشگام 
هستیم و در این حوزه ها آموزش می دهیم و با ائمه جماعات روستاها در ارتباط 
هستیم، اما باز تاکید می کنم مردم حتی برای مصرف خانوادگی گوشت را کشتار 

نکنند، چون مسائل بهداشتی آن مورد تأیید نیست.
معاون توسعه اداره کل دامپزشکی استان اصفهان نیز در این باره به ایسنا، توضیح 
داد: در حال حاضر تعامل خوبی بین ناظران بهداشتی و شرعی در کشتارگاه برقرار 
است و برای ایام خاص مثل ایام اعیاد قربان و غدیر و عاشورا و اربعین که حجم 
کشتار باال می رود نظارت جدی توسط ناظران بهداشتی و شرعی انجام می شود.

محمد کشتکار از حضور ۱۲۰ ناظر شرعی کشتارگاه دام وطیوردر همایش ملی 
منطقه ای امنیت و فرهنگ سازی غذای حالل خبر داد و افزود: استان اصفهان 
به اندازه ۱۰ استان کشور، کشتارگاه دام و طیور دارد و بالغ بر ۱۰ درصد تولیدات 
دامی و مواد پروتیئنی را داریم. در تمام کشتارگاه که بالغ بر ۱۹ کشتارگاه صنعتی 
طیور و ۳۱ کشتارگاه دام است و تمام نظارت های بهداشتی و شرعی انجام 

می شود.
وی در خصوص کشتار دام های مولد و حامله در کشتارگاه با وجود حضور ناظران 
شرعی، اظهار کرد: در شرایطی با وجود کمبود علوفه و خشکسالی مواجه شدیم 
و مشکالتی برای دام ایجاد شد و جمعیت دامی استان کاهش پیدا کرد، اما طبق 
دستورالعمل کشتار دام مولد در کشتارگاه ممنوع است و باید ناظران بهداشتی و 

شرعی از کشتار دام های حامله و مولد جلوگیری کنند.

مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان بــا تاکید 
بــر اینکــه در حــوزه کشــتارگاه تمــام گوشــتی که 
ــه  ــت، چ ــاظ حلی ــه از لح ــود چ ــازار می ش وارد ب
ــتان  ــت: اس ــت، گف ــد اس ــورد تأیی ــتی م بهداش
اصفهــان بــا ۸۰ روحانــی در ذبــح شــرعی رتبــه 
ــح شــرعی را در کشــور  ــر ذب نخســت نظــارت ب

داشــته و اســتانی شــاخصی اســت.

تمام گوشت کشتارگاهی 
اصفهان حالل است

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان:

گزارش

مدیر موزه »پبده« گفـت: در کتابت 
و تولیـد کتـاب خطـی و سـنگی در 
گذشـته تمـام مـوارد هنـری لحاظ 
می شـد، امـا متاسـفانه نـگاه هنری 
بـه چـاپ کتـاب در دوره کنونـی از 

بیـن رفته اسـت.
مـوزه »خانه صفـوی« به مناسـبت 
روز ملـی صنعت چاپ و در راسـتای 
معرفـی مـوزه »پبـده« از گزیـده 
کتاب هـای دوره صفـوی، ایلخانـی 

و قاجـار رونمایـی کرد.
داریـوش پبدنـی، مدیـر مـوزه پبده 
در حاشـیه این مراسـم در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایمنـا، اظهـار کـرد: بـا 
توجـه بـه اینکـه کتاب هـای خطی 
و اهمیـت آن برای مردم کشـورمان 
ناشـناخته اسـت، با همـکاری خانه 
صفـوی اقـدام بـه برپایـی ایـن 
نمایشـگاه یک روزه کردیم تا مردم 
بیشـتری کتاب های خطی گذشـته 
را مشاهده کنند و نسـبت به شرایط 
سـخت چاپ کتاب سـنگی و کتابت 

کتاب هـای خطی آشـنا شـوند.
وی افـزود: در ایـن نمایشـگاه بیش 
از ۱۵۰ عنوان کتاب خطی، سـنگی 
از دوره صفـوی، ایلخانـی و قاجـار 
بـرای بازدیـد عموم بـه نمایشـگاه 
گذاشـته اسـت، و نکتـه جالـب این 
اسـت که بازدیدکننـدگان در لحظه 
ورود، بـه کتاب هـا سـطحی نـگاه 
کـرده و یا حتـی بـا خـود می گویند 
»خوب که چـه؟«، اما وقتـی درباره 
شـیوه چـاپ آن کتـاب، نـوع خـط 
دسـت نویس شـده کتـاب، تذهیب 
کاری، جنـس کاغـذ و جلـد توضیح 
داده می شـود، بـا دقـت بیشـتری 

کتاب هـا را مورد بررسـی قـرار داده 
و تمایـل بیشـتری بـرای کسـب 
اطالعـات در مـورد کتاب ها، شـیوه 
نـگارش، نـوع چـاپ و غیـره پیـدا 

. می کننـد
مدیـر مـوزه پبـده تصریـح کـرد: 
از  مـردم  اطـالع  متأسـفانه 
کتاب هـای خطـی بسـیار پاییـن 
اسـت و حتـی در بیـن متولیـان 
فرهنگـی و هنری ایـن بی اطالعی 
بـه میـزان قابـل توجهی مشـاهده 
می شـود، در اثر همیـن بی اطالعی 
و شـاید کم اهمیتـی متولیـان امر در 
طـی دهـه اخیـر بسـیاری از کتـب 
خطـی و سـنگی بـه همـراه سـایر 
نـد،  کتـب دیگـر را خمیـر کرده ا
کتاب هایـی کـه هـر کدام شـان 
بخشـی از هویت فرهنگـی، دینی و 

نـد. هنـری کشـورمان بوده ا
وی اضافـه کـرد: امـروزه کتـب و 
نسـخ خطـی بـه عنـوان بخشـی از 
میـراث ملمـوس کشـور شـناخته 
می شـوند، اما در کشـور ما بسـیاری 
از کتب هـا در زیرزمیـن و یـا جـای 
دیگـر در حـال خـاک خـوردن و 
فرسـایش اسـت، بـه همیـن جهت 
نیاز اسـت، متولیان فرهنگی کشـور 
همچـون وزارت میـراث فرهنگـی، 
وزارت ارشـاد و غیـره برنامه جامعی 
نسـبت بـه حفـظ و نگهـداری ایـن 

کتـب داشـته باشـند.
پبدنـی بـا تشـریح ویژگـی کتـب 
دوره  سـه  در  سـنگی  و  خطـی 
صفـوی، ایلخانـی و قاجـار گفـت: 
در دوره ایلخانـی شـاهد هسـتیم، 
کتب خطـی بـه وسـیله جوهرهایی 

کتابـت می شـد کـه شـرایط تولیـد 
آن سـخت و بسـیار دشـوار بـود، در 
دوره صفویـه شـاهد اوج شـکوفایی 
هنـر در کتب بودیـم در واقـع کتاب 
و تذهیـب کاری یـک کتـاب بـه 
مصـداق واقعـی یـک اثـر هنـری 
بـود و دوره قاجـار که صنعـت چاپ 
به ایـران آمـد، شـاهد ظهـور کتب 

سـنگی بودیـم.
وی گفـت: در کتابـت و تولیـد کتاب 
خطـی و سـنگی در گذشـته تمـام 
آیتم ها و مـوارد هنری لحاظ می شـد، 
امـا متأسـفانه نـگاه هنـری بـه چاپ 
کتـاب در دوره کنونـی از بیـن رفتـه 
اسـت، در صورتی کـه وقتـی یـک 
کتـاب در گذشـته کتابـت می شـد، 
عـالوه بـر محتـوای غنـی، شـاهد 

خلق یـک اثر هنـری از مصـداق زیبا 
شناسـی در آن کتـاب بودیـم.

مدیـر مـوزه پبـده بـا اشـاره بـه 
فعالیتـش در ایـن مـوزه، تصریـح 
کـرد: بیـش از سـه هـزار نسـخه 
ثبت شـده در مـوزه پبده وجـود دارد 
کـه قدیمی تریـن آن مربـوط بـه 
حـدود ۷۰۰ سـال پیـش می شـود. 
تعـداد زیـادی قرآن هـای خطـی و 
طالکـوب همچنیـن قرآن هایـی با 
خط مرحـوم احمـد نیریـزی، کتاب 
روضـه شـیخ کلینـی، کتاب سـؤال 
و جـواب شـیخ مرتضـی انصـاری، 
 ، اربعـه مالصـدرا کتـاب اسـفار 
کتاب های نجومـی از دوره ایلخانی، 
شـاهنامه بـه پنج زبـان دنیـا، طومار 
تقسـیم آب و حق آبه محله دسـتگرد 

و جرقویه اصفهان و اسـناد ارزشمند 
دیگـری در مـوزه اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه مـوزه پبـده در 
شهرستان فوالدشـهر مستقر است، 
ادامـه داد: مـوزه پبده در سـال های 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ بـه عنـوان برتریـن 
مـوزه کشـور از طـرف شـورای 
)ایکـوم(  موزه هـا  لمللـی  بین ا
انتخـاب شـد. همچنیـن در سـال 
۱۳۹۷ بـه عنـوان مـوزه دار برتـر 
کشـور از جانـب سـازمان میـراث 
فرهنگی شـناخته شـدم. موزه پبده 
موزه هـای دیگـر شـهرها را نیـز 
تغذیـه می کنـد، در حـال حاضـر 
چنـد نسـخه از کتب ایـن مـوزه در 
اختیار مـوزه تزئینـی اصفهـان قرار 

گرفتـه اسـت.

نگاه هنری به چاپ کتاب از بین رفته است
مدیر موزه پبده:
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رئیـس سـازمان مدیریت بحـران کشـور گفت: بـه هر نحـو که امـکان پذیر 
باشـد الزم اسـت آب اسـتان اصفهـان تأمین شـود و ایـن مهم یـک وظیفه 

ملی اسـت.
محمدحسـن نامی اظهار داشـت: در وهله نخسـت تاکیـد ما بر اجـرای طرح 
جامع انتقال آب به اسـتان اسـت که رییـس جمهور بـر آن تأکید کـرد و باید 
به مرحلـه اجرایی برسـد امـا در کنار ایـن طرح موظـف هسـتیم راهکارهای 

دیگر را بررسـی کنیم.
وی در جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران اسـتان اصفهـان افـزود: اکنـون کـه 

مشـکالت خشکسـالی و فرونشسـت در اصفهان را با چشـمان خود مشاهده 
کردیم در برابر آنچـه دیدیم و ایـن معضالت مسـئولیت داریم چـرا که خطر 

خشکسـالی و بـه تبـع آن فرونشسـت در این اسـتان جدی اسـت.
رئیـس سـازمان مدیریت بحـران کشـور با اشـاره بـه اهمیـت کنتـرل روند 
فرونشسـت در اسـتان اصفهـان، بیـان کـرد: در برخـی از نقـاط کشـور نیـز 
مشـکل خشکسـالی و فرونشسـت وجود دارد اما در اصفهان بـه دلیل جایگاه 
اسـتراتژیک این اسـتان در سـطح ملی و تاریخ بـا ارزش اصفهان، نیاز اسـت 

نگاهـی جامـع و عملیاتی بـا رویکرد حل مشـکالت داشـته باشـیم.

وی با اشـاره بـه اینکه الزم اسـت اسـتان اصفهان سـهمی از اعتبـارات ملی 
برای آوردن آب داشـته باشـد، گفت: هدف ملی انتقال آب به اسـتان اصفهان 
اسـت چرا که اگر تعلل کنیم شـاهد تخریب بیشـتری در آبخوان هـا خواهیم 

. د بو
سـیدرضا مرتضـوی اسـتاندار اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه گفـت: بسـته 
راهکارهـای احیـای زاینـده رود کـه در قالـب پنج محور تعریف شـده اسـت 
می تواند معضالت خشکسـالی و به تبـع آن فرونشسـت را در اصفهان کنترل 

و از پیشـرفت آن جلوگیـری کند.

حل بحران تأمین 
آب اصفهان

رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشورتاکید کرد:

خبر روز
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شهرستان
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مدیـر عامـل شـرکت توسـعه عمـران 
شهرسـتان گلپایـگان از اجـرای پروژه 
 ۲.۵ مسـاحت  بـه  زمینـی  در  ترنـگ 
هکتـار در محور سـد کوچـری خبر داد 
و گفـت: از ورود سـرمایه گـذاران برای 
احداث رسـتوران و شـهربازی پوشـیده 

اسـتقبال می شـود.
بـا  گفت وگـو  در  صفایـی  مجتبـی 
هفتـه  مناسـبت  بـه  ایمنـا  خبرنـگار 
تعـاون بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت 
تعاونـی توسـعه عمـران گلپایـگان بـر 
اسـاس مصوبـه سـال ۱۳۸۹ مجلـس 
شـورای اسـامی تشکیل شـده است، 
اظهار کرد: شـرط عضویت در شـرکت 
تعاونـی توسـعه عمـران سـاکن بودن، 
شهرسـتان  متولـد  و  بـودن  شـاغل 
بودن، و شـرط تشـکیل آن ها سهام دار 
شـدن نیم درصـد جمعیت شهرسـتان 
اسـت، کـه خوشـبختانه در شهرسـتان 
گلپایـگان این شـرکت بـا عضویت دو 
هـزار و ۸۹۰ سـهام دار تشـکیل شـد.

وی بـا بیـان اینکـه دولـت سـیزدهم 
اهتمـام ویـژه ای به رونق شـرکت های 
تعاونی هـا دارد، گفـت: بـا وجـود ۱۲۲ 
در  عمـران  توسـعه  تعاونـی  شـرکت 
اتحادیـه  اسـت،  قـرار  کشـور  سـطح 
شرکت توسـعه عمران کشـور تشکیل 
تعاونـی  عامـل شـرکت  مدیـر  شـود. 
توسـعه عمـران شهرسـتان گلپایـگان 
گفـت: هـدف اصلـی ایـن شـرکت ها، 
شناسـایی ظرفیت هـا و پتانسـیل های 
روی  سـرمایه گذاری  و  شهرسـتان 

آن هـا اسـت.
صفایـی با اشـاره بـه اینکه شهرسـتان 
گلپایـگان بـا وجـود دو سـد و رودخانه 
حـوزه  در  خوبـی  ظرفیـت  جـاری 
گردشـگری دارد؛ گفـت: یکـی اهداف 
عمـران  توسـعه  تعاونـی  شـرکت 
در  تفریحـی  منطقـه  جایگزینـی 
گلپایـگان  کوچـری  سـد  باالدسـت 

اسـت.
وی افـزود: دلیـل تأخیـر اجـرای پروژه 
گردشـگری کوچـری؛ طوالنـی شـدن 
زمـان صـدور مجـوز از سـوی وزارت 
نیـرو و سـازمان محیط زیسـت اسـت، 
موافقـت  و  الزم  مجوزهـای  اکنـون 
محیطـی  زیسـت  ارزیابـی  و  اصولـی 
شـرکت صادر و به ثبت رسـیده اسـت.

مدیـر عامـل شـرکت توسـعه عمـران 
بـه  اشـاره  بـا  گلپایـگان  شهرسـتان 
اینکـه ۲۶۰ هکتـار زمیـن در اطـراف 
سـد کوچـری اختصـاص بـه منطقـه 
گردشـگری دارد، گفـت: در مردادمـاه 
منابـع طبیعـی  سـال ۱۴۰۰ سـازمان 
و وزارت جهـاد کشـاورزی در مرحلـه 
واگـذار  زمیـن  هکتـار   ۲۰ نخسـت 

کردنـد.
صفایی گفـت: در شـورای برنامه ریزی 
اسـتان ایـن پـروژه بـه عنـوان یـک 
پـروژه ملی تعریف، و به شـورای عالی 
معماری و شهرسـازی کشـور فرستاده 

شـده است.
منتظـر  حاضـر  حـال  در  افـزود:  وی 
عالـی  شـورای  کمیتـه  در  هسـتیم 
معمـاری و شهرسـازی کشـور کاربری 
پـروژه مشـخص و اعام نهایی شـود.

مدیـر عامـل شـرکت توسـعه عمـران 
شهرسـتان گلپایگان خاطرنشـان کرد: 
شـرکت  بـه  کوچـری  سـد  محـل  از 
توسـعه عمـران پنـج لیتـر در ثانیه آب 

تخصیـص یافتـه اسـت.
در  ترنـگ  پـروژه  اجـرای  از  صفایـی 
بـا  هکتـار  مسـاحت ۲.۵  بـه  زمینـی 
سـطح اشـغال ۸ هـزار و ۹۰ متـر مربع 
و  داد  خبـر  کوچـری  سـد  محـور  در 
گفـت: در ایـن پروژه سـاخت ۲۱ واحد 
اقامتـی در مسـاحت ۴۶۶۰ مترمربـع؛ 
شـهربازی  و  رسـتوران  همچنیـن  و 
متـراژ  بـه  مسـاحتی  در  سرپوشـیده 
اسـت.  شـده  دیـده  مترمربـع   ۳۴۳۰
وی گفـت: در حـال حاضـر از ۲۱ واحد 
اقامتـی سـاخت ۱۴ واحـد آن در حـال 

انجـام اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت توسـعه عمـران 
کـرد:  تأکیـد  گلپایـگان  شهرسـتان 
پـروژه  در  عمـران  توسـعه  شـرکت 
سـرمایه گذاران  ورود  از  ترنـگ 
بـرای احـداث رسـتوران و شـهربازی 
پوشـیده؛ و حتی اسـتخر شـنا استقبال 

. می کنـد

مدیرعامل شرکت توسعه عمران 
شهرستان گلپایگان خبر داد:

اجرای پروژه ترنگ
در محور سد کوچری

 گفت و گو
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معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی 
اسـتان اصفهان گفت: اسـتفاده حداکثری از بخش 
خصوصی در پروژه های راهسـازی استان اصفهان 

تأثیر مثبتی در اشـتغال زایی داشـته است.

بهـزاد شاهسـوندی معـاون مهندسـی و سـاخت 
در  اصفهـان  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  اداره کل 
گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری وزارت راه و 
شهرسـازی )اصفهـان(؛ اظهار داشـت: با تمهیدات 

در  بخـش خصوصـی  ظرفیـت  از  آمـده،  بعمـل 
بشـدت  شهرسـازی  و  راه  طرح هـای  اجـرای 
اسـتفاده شـده اسـت و در زمـان حاضر حـدود ۱۷ 
مهنـدس مشـاور در مبحث طراحی هـا و نظارت ها 
وارد شـدند که تأثیـر زیادی در زمینه اشـتغال زایی 

بـه همـراه خواهد داشـت.
وی در خصـوص وضعیـت برخـی از پروژه هـای 
شـاخص اداره کل راه و شهرسـازی استان اصفهان 
اذعان داشـت: پـروژه محور تیـران- چادگان یکی 
از پروژه هـای حائـز اهمیـت اسـتان اسـت که ۱۳ 
کیلومتـر از این محور در حوزه شهرسـتان تیران و 
کـرون بـوده و پـس از گردنه در حوزه شهرسـتان 

چادگان قـرار دارد.
و  راه  اداره کل  سـاخت  و  مهندسـی  معـاون 
شهرسـازی اسـتان اصفهـان ادامـه داد: قـرار بـود 
پنـج کیلومتر حوزه چادگان تا پایان سـال گذشـته 
بـه بهره بـرداری برسـد کـه بـه دلیـل مشـکات 
اعتبـاری ناتمـام مانـد و اکنـون بـا ابـاغ اعتبـار 
فعال شـده و آسـفالت مسـیر مانده که امید اسـت 
امسـال ایـن محـور تا بـاالی گردنـه چـادگان به 

برسـد. بهره بـرداری 
وی ابـراز داشـت: این محـور در حوزه شهرسـتان 
تیـران و کـرون نیـز هشـت کیلومتـر تا روسـتای 
گاب ادامـه دارد و تکمیـل ایـن پـروژه حـدود 
۱۷۵ میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز دارد کـه به دلیل 
مـا  دار  اولویـت  پروژه هـای  بـاال جـزو  ترافیـک 

ست. ا
شاهسـوندی به سـاخت محـور تیران- سـامان به 
عنـوان یکـی از پروژه های شـاخص ملـی و دارای 
ردیـف اعتبـاری اشـاره کـرد و گفـت: ایـن محور 
اسـت  اسـتان  پروژه هـای مهـم غـرب  از  یکـی 
کـه تاکنـون ۲۵ درصـد آن اجرایـی شـده و ۱۳.۵ 
کیلومتـر آن در حـوزه اسـتان اصفهـان باقی مانده 
اسـت کـه در صـورت تأمیـن اعتبـار ایـن محـور 

سـال ۱۴۰۲ بـه بهـره بـرداری می رسـد.
دامنه-خوانسـار-  محـور  دوم  بانـد  اتمـام  وی 
گلپایـگان- خمیـن بـه طـول ۱۱۰ کیلومتـر در 
اسـتان اصفهـان را از دیگـر پروژه هـای شـاخص 
برشـمرد و خاطرنشـان کرد: بخشـی از این محور 
از سـه راهـی دامنـه تا خوانسـار بـه بهره بـرداری 

رسـیده و ۱۹ کیلومتر دیگر باقی مانده اسـت، این 
پـروژه فعـال اسـت و ردیـف ملـی دارد.

و  راه  اداره کل  سـاخت  و  مهندسـی  معـاون 
شهرسـازی اسـتان اصفهان بـا بیان اینکـه پروژه 
ملـی محـور نائیـن- انـارک- خـور- طبـس در 
شـرق اصفهـان ۲۵۳ کیلومتر طـول دارد که ۱۴۲ 
کیلومتـر آن چهـار خطـه اجرا شـده اسـت، افزود: 
۳۰ کیلومتـر ایـن پـروژه در محـور چوپانـان در 
دسـت اجرا اسـت و مطالعـات مابقی مسـیر انجام 
شـده که در سـنوات آتـی بـه خوروبیابانک متصل 

می شـود.
وی بـا اشـاره بـه همجـواری ایـن اسـتان بـا ۹ 
اسـتان کشـور، خاطرنشـان کـرد: اسـتان اصفهان 
قلـب تپنـده راه هـای کشـور و کریـدور شـمال-

جنـوب و شـرق بـه غرب کشـور اسـت کـه حفظ 
آنهـا توجـه ویـژه می طلبـد.

شاهسـوندی بیان داشـت: پـروژه محور کاشـان- 
سـعی  و  اسـت  فعـال  پیمانـکار  دو  بـا  بـرزک 
می کنیـم تـا پایـان ۱۴۰۲ تـا ورودی بـرزک بـه 

بهره بـرداری شـود. صـورت چهـار خطـه 

خبر

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد؛

حضور پررنگ بخش خصوصی در پروژه های راهسازی استان اصفهان

رئیـس فراکسـیون دیپلماسـی سـامت مجلـس بـا حضـور در 
برنامـه تلویزیونـی »طبیـب« بـا تأکیـد براینکه متأسـفانه ما در 
حـوزه سـامت خـط مشـی مان را از دیگـران گرفتیـم، یـادآور 
شـد: رویکـرد دیپلماسـی سـامت تکیـه بـر دانـش بومـی در 
کنـار تعامـل تجربیـات علمی با دنیاسـت. زهرا شـیخی مبارکه 
در برنامـه تلویزیونـی »طبیـب« بـا اشـاره بـه اهمیت تشـکیل 
فراکسـیون دیپلماسـی سـامت و زندگـی سـالم اظهـار کـرد: 
ایـن موضـوع بحـث بـه نسـبت نویی اسـت، خـود دیپلماسـی 

تعریـف دارد، دیپلماسـی بـه معنـای علـم و هنـر فـن مذاکـره 
در هـر حـوزه ای اسـت و ایـن هنـر کـه هـر فـرد بتوانـد یـک 
تصویـر صحیـح و درسـتی از خـود ارائـه و ترسـیم کنـد هنـر 
دیپلماسـی می گوینـد و وقتـی ایـن موضـوع در سـطح کان 

مطـرح می شـود کل فضـای کشـور را در برمی گیـرد.
و  توسـعه ای کان  بحث هـای  از  جایـی  هـر  داد:  ادامـه  وی 
جهانـی شـدن صحبـت می شـود، در دل آن نـکات حساسـی 
وجـود دارد و در کنـار آن بایـد توجـه کنیـم کشـور مـا حتمـًا 

نیازمنـد پیشـرفت و تعالـی اسـت، یعنی همان قدر که سـامت 
روحـی جامعـه برای مـان مهـم اسـت در کنـار آن به بُعـد مالی 
و ابعـاد دیگـر هـم نـگاه کنیـم، همان قـدر کـه ارتباط بـا دنیا 
و اسـتفاده از تکنولوژی هـای جدیـد برای مـان مهـم اسـت و 
خصوصـًا در اپیدمی هـا نیازمنـد دانـش جدیـد هسـتیم، بایـد 
دانـش خودمـان را هـم بیـن دانشـمندان و علمـا بـه اشـتراک 
بگذاریـم و در جهـان حرفـی بـرای مقابلـه با بیماری ها داشـته 

. شیم با

رئیس فراکسیون دیپلماسی سالمت مجلس:

رویکرد دیپلماسی سالمت تکیه 
بر دانش بومی در کنار تعامل 
تجربیات علمی با دنیاست

بـه گـزارش روابـط عمومی فرمانداری شـاهین شـهر 
و میمـه، دکتـر نامـی رئیس سـازمان مدیریـت بحران 
کشـور ضمـن حضـور در شهرسـتان شـاهین شـهر و 
میمه در نشسـتی با حضور نماینده مردم شهرسـتان در 
مجلس شـورای اسـامی، فرماندار شهرسـتان شاهین 

شـهر و میمـه، مدیر کل مدیریـت بحران اسـتانداری، 
میمـه  اسـامی شـهر  اعضـای شـورای  و  شـهردار 
در محـل شـهرداری میمـه مسـائل مربـوط بـه دفـع 
آب هـای سـطحی، دیـواره سـاحلی و بازسـازی قنوات 
در شـهر میمـه را مـورد بررسـی و پیگیری قـرار دادند.

شـهردار خوانسـار گفت: طـرح تفصیلی خوانسـار بر 
اسـاس خواسـته ها و نیازهـای جدیـد شـهر تدویـن 

شـده و در مهرمـاه اباغ می شـود.
تفصیلـی  طـرح  تدویـن  افـزود:  احمـدی  مهـدی 
خوانسـار از سـال ۱۳۹۳ آغاز شـده و حاال با گذشت 

هشـت سـال بـه یـک معضـل تبدیل شـده اسـت؛ 
چراکـه ایـن طرح هـا بایـد حداکثردر مدت دو سـال 
جمع بنـدی و عملیاتـی شـود کـه طـرح تفصیلـی 
خوانسـار بـه دلیـل تأخیـر در بررسـی ها و حضـور و 

نفـوذ رانـت خـواران هنـوز اجرایی نشـده اسـت.

مسـئول دبیرخانـه دائمی آیین هـا و همایش های مذهبی 
شهرسـتان آران و بیـدگل از برگـزاری همایـش حضرت 

رقیـه )س( در ۱۵ نقطـه این شهرسـتان خبر داد.
خبرنـگار  بـا  گـو  و  گفـت  در  زاده«  نبـوی  »حسـن 
خبرگـزاری شبسـتان در آران و بیدگل گفـت: همزمان با 
نخسـتین جمعـه مـاه صفر، چهار هـزار مـادر و کودک ۳ 
تـا ۵ سـاله در همایش حضرت رقیـه )س( آران و بیدگل 

کردند. شـرکت 
همایش هـای  و  آیین هـا  دائمـی  دبیرخانـه  مسـئول 
مذهبـی آران و بیـدگل افـزود: ایـن همایـش همزمان با 
سراسـر کشـور در ۱۵ نقطـه شـامل ۶ نقطـه شـهری و 
۹ نقطـه روسـتایی آران و بیـدگل توسـط هیئـت مذهبی 
و بـا همـکاری اداره تبلیغات اسـامی شهرسـتان آران و 

بیـدگل برگزار شـد.

نبـوی زاده بیـان کـرد: دختران بـا پیشـانی بند متبرک به 
نـام حضـرت رقیـه و لباس های متحدالشـکل بـه همراه 
مـادران خـود در همایش های بزرگداشـت حضـرت رقیه 

)س( در شهرسـتان آران و بیـدگل شـرکت کردند.
قـرآن،  قرائـت  افـزود:  مذهبـی  فرهنگـی  فعـال  ایـن 
مرثیه سـرایی  و  مذهبـی  سـخنرانی  دکلمه خوانـی، 
مداحـان اهـل بیـت )ع( از جملـه برنامه هـای مشـترک 
همایش هـای بزرگداشـت حضـرت رقیـه )س( در ایـن 

بـود. شهرسـتان 
نبـوی زاده بیان کرد: تعدادی چادر مشـکی هم از سـوی 
خّیـران تـدارک دیده شـده بود که به کودکان سـه سـاله 
حاضـر در همایش هـای حضـرت رقیـه )س( شهرسـتان 
آران و بیـدگل کـه نامشـان مزیـن بـه نام حضـرت رقیه 

)س( بود اهدا شـد.

حضـرت رقیـه )س( در سـال ۵۷ هجـری قمـری متولد 
شـد. بـا تولد ایشـان خانـه امام حسـین )ع( و ام اسـحق 
گرمـای تـازه ای یافـت، امـا در همـان ابتـدای کودکـی، 
مـادر را از دسـت داد و در دامـان عمـه اش حضرت زینب 
)س( تربیـت شـد تا ایـن که در سـال ۶۰ هجری قمری، 
حضـرت رقیـه )س( بـه همـراه کاروان امام حسـین )ع( 
راهـی کربـا شـد. گفتـه می شـود روز عاشـورا، هنـگام 
وداع امـام حسـین )ع( بـا اهـل بیت، حضـرت رقیه )س( 
خـواب بـود و پـدر را ندیـد، لـذا بارهـا از عمـه اش زینب 

)س( سـراغ پـدر را گرفت.
دختـر سـه سـاله امـام حسـین )ع( بعـد از شـهادت پـدر 
و یارانـش در عصـر عاشـورا، بـه همـراه دیگـر زنـان 
بنی هاشـم توسـط سـپاه یزیـد بـه اسـیری رفتنـد و در 

رسـیدند. بـه شـهادت  شـام  خرابه هـای 

فرمانـده انتظامی شهرسـتان نطنز گفـت: محموله لوازم برقی و آشـپزخانه کاالی قاچاق به 
ارزش ۱۰ میلیـارد و ۴۰۰ میلیـون ریـال توقیف شـد. مهـدی کریمی در گفت وگو با ایسـنا 
اظهـار کـرد: در طـرح عملیاتـی پلیس با هـدف برخورد بـا کاالی قاچـاق، محموله کاالی 

قاچـاق بـه ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در نطنز کشـف شـد.
وی افـزود: ایـن محمولـه توسـط پلیـس شهرسـتان نطنـز در یک خـودروی بـاری وانت 
نیسـان کشـف شـده اسـت. فرمانـده انتظامی شهرسـتان نطنز گفـت: در ایـن محموله، ۳ 
هـزار و ۲۴۸ عـدد لوازم روشـنایی برقی، ۴ هـزار و ۴۴ قطعه از انواع لوازم آشـپزخانه و ۳۵۹ 

ریمـوت خارجی کشـف و ضبط شـد.
وی تصریـح کـرد: در ایـن رابطـه یـک نفر بازداشـت شـد کـه بعـد از طی مراحـل قانونی 

تحویـل مراجـع قضایی می شـود.
کریمی خاطرنشـان کرد: شـهروندان هر گونه مورد مشـکوک پیرامون کاالی قاچاق را به 

مـا اطـاع دهند تا با جدیـت با آن برخورد شـود.

فرمانداری شاهین شهر و میمه خبر داد:

حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در شهرستان

شهردار خوانسار مطرح کرد:

 ابالغ طرح تفصیلی خوانسار بر اساس خواسته ها
و نیازهای جدید شهر

مسئول دبیرخانه همایش های مذهبی شهرستان آران و بیدگل خبر داد:

بزرگداشت حضرت رقیه )س( در ۱۵ نقطه
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز خبر داد:

 توقیف محموله قاچاق به ارزش
بیش از ۱۰  میلیارد ریال

با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ساختمان جدید 
پایگاه اورژانس شماره دو شهری کاشان و مرکز رشد دانشگاه علوم 
پزشگی کاشان افتتاح شد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
گفت: این پایگاه در زمینی متعلق به دانشگاه به متراژ حدود ۲۰۰ 
مترمربع، با مشارکت خیر سامت حاج محمد پیروزان راه اندازی 
برای  ریال  میلیارد  افزود: حدود ۲۰  گردید. دکتر کورش ساکی 
احداث این پایگاه هزینه شده است که ۱۵ میلیارد ریال آن توسط 

خیر بزرگوار و مابقی توسط دانشگاه تأمین شده است.
وی تصریح کرد: در این پایگاه عاوه بر حضور ۲۴ ساعته یک 
دستگاه آمبوالنس، یک دستگاه موتورالنس نیز استقرار خواهد 
داشت و نیز از فضای اختصاصی در نظرگرفته شده در آن به عنوان 
پایگاه آموزشی برای پرسنل فوریت ها و مردم، استفاده خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۱۵۶۳۱ مأموریت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بیمارستانی  پیش  اورژانس  مرکز  توسط 
کاشان انجام شده است که از این تعداد، ۱۱۳۲۲ مورد شهری و 

۴۳۰۹ مورد جاده ای بوده است.
دکتر ساکی، با اشاره به فعالیت ۲۸ پایگاه شهری و جاده ای در 
پایگاه  کرد: ۹  تصریح  بیدگل،  و  آران  و  کاشان  شهرستان های 
پایگاه  دو  و  کاشان  در شهرستان  جاده ای  پایگاه  و ۱۳  شهری 
شهری و ۴ پایگاه جاده ای در شهرستان آران و بیدگل در حال ارائه 

مستمر به مردم شریف منطقه می باشند
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با اشاره به احداث مرکز 
رشد این دانشگاه در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع افزود: برای 
بهره برداری از این مرکز، حدود ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: ۱۱ واحد فناور در این مرکز فعال شده است که ۶ 

واحد جدید در سال ۱۴۰۰ استقرار یافته و ۴ واحد نیز با رسیدن به 
محصول و تجاری سازی آنها از این مرکز خارج شده اند.

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: این واحدها 
در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، صنایع غذایی، تولید 
محتوای الکترونیکی، محصوالت بیولوژیک، هوش مصنوعی و 

سامت دیجیتال و داروهای گیاهی فعالیت دارند..
دانشگاه  کارکنان  و  رئیس  جمع  در  امروز  ظهر  پناهی  یونس 
علوم پزشکی کاشان ضمن تاکید بر ارتقای سطح هیئت علمی 
ارتقای سطح علمی دانشگاه ها به نفع  دانشگاه ها اظهار داشت: 

مجموعه و به نفع مردم و کشور است.
وی ضمن اشاره به شیوع کرونا و محدودیت های ایجاد شده با 
شیوع این ویروس افزود: کشور هر وقت به دانشگاه ها نیاز پیدا کرد، 
موفق شد و امروز به دانشگاه ها نیاز داریم و از این مراکز علمی 

می خواهیم در زمینه علوم نافع ورود پیدا کنند.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با بیان اینکه 
امروز به تولید دانش و علم نافع به شدت نیاز داریم، ابراز داشت: 
تولید علم و دانش و مرجعیت یک نماد قدرت و همانند موشک 
است و خوشبختانه در منطقه اول هستیم و در دنیا نیز رتبه ۱۵ را 
داریم در حالی که در سال گذشته رتبه ۱۶ بودیم و باید تاش کنیم 

در دنیا و در حوزه علوم به ما مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه در فناوری رتبه خوبی نداریم، گفت: این موضوع 
درشان ما نیست و باید تاش شود که فناوری را ارتقا دهیم و 
با دز  باید دارویی تولید شود که  از فناوری آن است که  منظور 
کم اثرگذاری مطلوب را داشته باشد و باید به دانش های فناوری 

اطاعات روی بیاوریم

افتتاح پایگاه اورژانس و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشگی کاشان

واژگونـی مرگبـار سـمند در محـور نایین به اردسـتان 
بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما، مرکـز اصفهان؛ 
بنابـر اعام اورژانس اسـتان اصفهان، بر اثـر واژگونی 
سـواری سـمند در کیلومتر ۸ محور نایین به اردسـتان 
دو خانـم ۴۰ و ۱۴ سـاله بـر اثر شـدت جراحـات وارده 
جـان باختنـد. در این حادثه همچنین ۳ نفرشـامل )دو 
کـودک ۱۰ و ۶ سـاله و یـک آقـا ۴۵ سـاله( مصـدوم 
و بـه بیمارسـتان حشـمتیه نایین منتقل شـدند. علت 
حادثـه توسـط کارشناسـان پلیـس در دسـت بررسـی 

است.

فرماندار اردستان گفت: اربعین آغاز 
محور ظهور امام زمان )عج( و مورد 

عنایت حق تعالی است.
سیدمحمدهادی احمدی طبازواره 
این  اربعین  ستاد  نشست  در 
آغاز  اربعین  افزود:  شهرستان 
مغناطیس حسینی و تکمیل کننده 
عاشوراست که باید گرامی داشته 

شود.
وی اضافه کرد: حضور ۲۰ میلیونی 
در  )ع(  حسین  امام  عاشقان 
راهپیمایی اربعین نشان از دینداری 
بیشتر مردم، بعد از پیروزی انقاب 

اسامی است.
فرماندار اردستان تصریح کرد: باید 
امام حسین )ع( را به دنیا معرفی 
کرد و این حماسه حضور یکی از 

راه های شناساندن ایشان است.
فکری  کانون  از  طبا  احمدی 
کودکان و نوجوانان خواست تا با 
خواهران  علمیه  حوزه  همکاری 
اردستان در روز اربعین موکب ویژه 

و  اندازی  راه  نوجوانان  و  کودکان 
آنها را با واقعه عظیم عاشورا آشنا 

کنند.
باتوجه  کرد:  خاطرنشان  وی 
تاش  و  دشمن  نرم  جنگ  به 
مردم،  اعتقادات  زدن  برای  آنها 
برگزاری آیین راهپیمایی اربعین و 
برپایی موکب های مختلف تیر آنها 

را به سنگ می زند.
شهرهای اردستان، زواره و مهاباد 
هرکدام یک موکب در کشور عراق 
دارند و شهر زواره در روز اربعین و 
در مسیر راهپیمایی جاماندگان ۲۰ 
موکب و در مسیر جاده ترانزیت ۴ 
موکب ویک موکب تعمیر خودرو 
از  که  زایران  به  و  اندازی  راه 
خدمات  می کنند  عبور  شهرستان 

ارائه می کند.
شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ 
هزارنفر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری 
شده  واقع  اصفهان  شرقی  شمال 

است

در محور نایین به اردستان اتفاق افتاد؛

واژگونی مرگبار سمند
فرماندار اردستان:

 اربعین آغاز محور ظهور
امام زمان )عج( است
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In his meeting with the par-
ticipants of the 7th General 
Assembly of the AhlulBayt 
World Assembly (ABWA) in 
the Imam Khomeini Hussaini-
yah on Saturday, the Leader of 
the Islamic Revolution Ayatol-
lah Seyyed Ali Khamenei made 
important remarks about how 
Iran pushed back the “7-head-
ed dragon” of arrogance.
During the meeting, the Leader 
said, “The flag of the Islamic 
Republic is a flag of justice 
and spirituality. Naturally, in a 
world where actions are based 
on coercion and thoughts are 
based on materialism, they re-
act against you when you raise 
the flag of justice and spiritual-
ity.”
 He then noted that the op-
position and confrontation of 
the arrogant and domineer-
ing powers in the world with 
the Islamic Republic of Iran 
is “natural and inevitable, be-
cause when you raise the flag 
of justice and spirituality, they 
act against you.”
According to the Leader, Shia 
is proud to have stood against 
the domineering system, 

shielded its chest and stopped 
this seven-headed dragon that 
intervened in all the affairs of 
the countries, governments 
and nations in a cruel and ty-
rannical manner.
“Today they themselves admit 
that many of their heartfelt de-
mands are stopped and even 
destroyed made by the Islamic 
Republic,” the Leader noted.
Ayatollah Khamenei is on the 
belief that the followers of Ahl-
ulBayt are proud that they have 
taken the most important step 
in confronting the system of 
arrogance and domination. 
“There are many slogans, but 
what actually happened on the 
ground is a clear and definite 
thing, and that is the flag of 
the Islamic Republic has been 
raised,” he opined. 
The Leader then went on to 
note that the Islamic Repub-
lic has supported people who 
are not Shias but are moving 
in the right direction from the 
beginning. 
“In the Islamic world, who has 
helped the people of Gaza and 
Palestine as much as the Irani-
ans and the Islamic Republic? 

Coreligion countries religion 
did not even give one hun-
dredth of these contributions. 
They even hurt the Palestini-
ans sometimes,” he lamented 
the Saudis and Emiratis. 
The Leader pointed out that 
neutralizing America’s criminal 
plans in different countries, 
one example of which was 
ISIS, has caused dense Iran-
ophobia and Shiaphobia prop-
aganda, and accusing Iran of 
interfering in other countries.
Emphasizing that the Islamic 
Republic does not interfere 
in other countries, the Leader 
called the accusations of these 
rulers due to their inability to 
prevent the significant pro-
gress of the Islamic system, 
adding, “Of course, everyone 
should be vigilant about the 
policies of the arrogant and not 
go along with them.”
The future of the Islamic world 
is bright, Ayatollah Khamenei 
said, adding that the Shia can 
play a major role in this bright 
future.
There is a benevolent, myth-
ical bird in Persian literature 
and mythology called Simurgh 

(meaning thirty birds). Attar 
of Nishapur, one of the most 
well-known poets of Iran wrote 
a collection of poems with a 
unified narrative on this con-
notation. In his belief, Simurgh 
was non-existent at first, but it 
came to life after thirty birds 
(equivalent to the number 30) 
joined hands together and be-
came unified to form Simurgh. 
During the story, Attar of Nis-
hapur says that all thirty birds 
are heading to the peak of Qaaf 
Mountain.
A country that was dominated 
by foreign powers has now 
emerged from the joining of 
thirty birds resembling its 
ideals. All these thirty birds 
have now unified and formed 
a Simurgh, resembling the 
Islamic Revolution. This 
Simurgh has gone through a 
transformative phase and was 
unified in 1979, after the Is-
lamic Revolution. This majes-
tic bird was once dominated by 
the British and the Americans, 
in a way that they would ap-
point Shahs and rulers for Iran 
and they would remove them 
themselves. Case in point is 
Reza Shah, the father of the 
last Shah of Iran. Reza Shah 
rose to the power through 
the British support, and was 
removed by the British. His 
successor, Mohammad Reza 
Shah was also appointed by 
the foreigners. 
Another perfect example of 
foreign interventions in Iran 
is the U.S.-plotted 1953 coup 
against then Prime Minister of 
Iran, Mohammad Mosadeq. 
The Islamic Revolution came 
as a unifying voice that joined 
all thirty ideals and formed 
a unified Simurgh to give it a 
new identity.
A perfect example of one 
of these birds that brought 
Simurgh to existence is martyr 
Qassem Soleimani, a man who 
thwarted U.S. plans for the 
region and founded the new 
West Asia with his inventive-
ness and bravery.
During the last 4 decades, 
the domineering system used 
every tool at hand to confront 
the Islamic Republic and bring 
the newly born Simurgh to its 

knees. From coup attempts to 
military aggression and the 
imposition of an 8-year war 
with the Ba’athist regime of 
Iraq, from assassinating Iran’s 
top officials and scientists to 
vandalism and creating inse-
curity. They even went to im-
pose the most immense num-
ber of sanctions on a country 
throughout history, but none 
of these actions brought this 
newly born Simurgh to its 
knees. 
The failures of the arrogant 
and domineering regime has 
countless reasons, the most 
important of which is the mis-
calculation of the West. Add 
that to lack of proper knowl-
edge of Iranian people, and 
you have got the perfect for-
mula for the West’s failure to 
bring the Islamic Republic to 
its knees. 
The Islamic Republic has nev-
er deviated and will never devi-
ate from its core ideals raised 
through the Islamic Revolu-
tion. These ideals can remain 
in place through the vigilance 
and resistance of the Iranian 
nation. 
Few analysts can doubt Imam 
Khomeini’s intelligence, cour-
age and tact. Evidently, after 
his passing the same path is 
being followed strongly by his 
rightful successor, Ayatollah 
Khamenei. 
The enemy has relied heavily 
on mere materialistic factors 
and the Islamic Republic’s 
possession of the levers of 
spiritual power that are un-
known to the enemy has 
caused them devastating 
blows and strategic failures. 
Finally, it is important to re-
member that Iran has a lot of 
young people who have sup-
ported the Islamic Republic 
in various critical situations, 
namely from the imposed war 
on 1980 to 1989. These hot 
prospects are supporting the 
country in the fields of science 
and technology, and this is the 
vital reason the Islamic Re-
public is going stronger than 
ever. The 7-headed dragon 
has been pushed back, and it 
is now on the verge of being 
defeated.

How Iran took out seven-headed dragon of arrogance

Aluminum ingot output 
up 27% in 4 months on 
year
Production of aluminum ingot in Iran 
rose 27 percent in the four months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-July 22), as compared to 
the same period of time in the past 
year, according to the data released by 
Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organ-
ization (IMIDRO).
The IMIDRO’s data put the production 
of aluminum ingot at 222,053 tons 
in the four-month period of this year, 
while the figure was 175,281 tons in 
the same time span of the previous 
year.  
Among the country’s four major pro-
ducers, South Aluminum Corporation 
(SALCO) had the best performance 
in the first four months of the present 
year, producing 95,853 tons of alumi-
num ingots, followed by Iranian Alu-
minum Company (IRALCO) produc-
ing 61,478 tons, Almahdi Aluminum 
Company producing 52,456 tons, 
and Iran Alumina Company producing 
12,266 tons of the product.
According to the data previously re-
leased by IMIDRO, production of alu-
minum ingot in Iran rose 20 percent 
during the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), as com-
pared to its preceding year.
The IMIDRO’s data put the annual pro-
duction of aluminum ingot at 538,633 
tons in 1400, while the figure was 
446,836 tons in 1399, and 278,318 
tons in 1398.
Among the country’s four major pro-
ducers, Iranian Aluminum Company 
(IRALCO) had the best performance in 
the previous year producing 177,058 
tons of aluminum ingots, although the 
figure was 185,000 tons in its preced-
ing year.
South Aluminum Corporation (SAL-
CO) produced 173,594 tons, produc-
tion by Almahdi Aluminum Company 
stood at 150,738 tons, and Iran Alu-
mina Company produced 37,243 tons 
of aluminum ingots in the Iranian cal-
endar year 1400, the IMIDRO’s data 
indicated.
Annual production of the aluminum 
ingot in the country had been planned 
to increase 63 percent in the past year.
Iranian officials estimate the country’s 
aluminum sector has a value of $22 
billion, which is sufficient to meet the 
country’s aluminum needs.
At present, Iran is the 18th biggest 
aluminum producing country in the 
world.
The country plans to reach the annual 
production of 1.5 million tons of alu-
minum ingot by the Iranian calendar 
year 1404 (March 2025-March 2026).

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

51 Iranian Cities 
Equipped With Defense 
Systems
ran has equipped 51 of its cities and 
towns with civil defense systems to 
thwart any possible foreign attack, a 
senior defense official said on Satur-
day.
The civil defense equipments enable 
Iran’s armed forces to “identify and 
monitor threats by using round-the-
clock software according to the type 
of the threat and risk,” deputy defense 
minister General Mehdi Farahi was 
quoted as saying by Iranian media.

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

IOOC Increases 500,000 
Barrels in Persian Gulf 
Crude Oil Storage Ca-
pacity

CEO of Iranian Offshore Oil Company 
(IOOC) Alireza Mehdizadeh said on 
Saturday that the capacity of crude oil 
storage in the Persian Gulf increased 
by 500,000 barrels with the operation 
of the reconstruction and overhaul 
project of Tank No. 4 of the Behrgan 
region of Iranian Offshore Oil Compa-
ny (IOOC).
The reconstruction and overhaul pro-
ject of Behregan Tank No. 4 was put 
into operation in the presence of Me-
hdizadeh, and a number of directors, 
heads and employees of the company.

New opportuni-
ties to be created 
for coop. between 
Iran, Japan in car 
industry
Given the amicable and 
friendly relations existing 
between Iranian and Japa-
nese automakers, Japanese 
Ambassador to the Islamic 
Republic of Iran Kazutoshi 
Aikawa said that if sanctions 
are removed, new opportu-
nities will be created for co-
operation between Iran and 
Japan in car industry.
Speaking in his visit to the 
Auto Industry Development 
Exhibition in Tehran, he said 
that he familiarized with the 
salient progress and advanc-
es made in Iranian market, 
especially in its auto industry.
He then pointed to the man-
ufacturing of electric vehi-
cles and new pickups which 
were displayed at the exhibi-
tion and appreciated salient 
measures taken by Iranian 
automakers in this field.
Elsewhere in his remarks, the 
Japanese envoy described 
Iran’s market ‘profitable and 
lucrative’ and said that there 
are a lot of opportunities for 
all automakers of the world in 
the Iranian car market which 
is very promising.
Turning to the sanctions 
imposed against Iran, Ai-
kawa said that if sanctions 
imposed against Iran are 
removed, new opportunities 
will be paved for the Iranian 
automakers.
He then expressed hope that 
sanctions imposed against 
Iran would be removed as 
soon as possible.
In the end, the Japanese 
envoy to Iran pointed to the 
diversity of cars produce at 
SAIPA Automotive Group 
and said that the Group has 
high potential to produce 
high-quality cars in different 
classes.
The diversity and models of 
car manufactured in SAIPA 
Automotive Group is high.

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

Cultural Medal of 
Shahriar award-
ed to professor of 
Persian in Ankara
The Cultural Medal of 
Shahriar was awarded to 
Professor Ali Tamizal in the 
Iranian Embassy in the Turk-
ish capital Ankara.
Ali Tamizal, the head of the 
Faculty of Persian Language 
and Literature at Selçuk Uni-
versity in Konya, highlight-
ed the incomparable role of 
Persian and its prevalence in 
Türkiye in his address.

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

NDMO: Iran to 
soon launch 
‘Ayat’ satellite
Iran will soon send a home-
grown satellite named ‘Ayat’ 
into orbit in a ceremony to 
be attended by President 
Seyyed Ebrahim Raeisi, said 
a senior disaster manage-
ment official.
Mohammad-Hassan Nami, 
president of the National 
Disaster Management Or-
ganization (NDMO) of Iran, 
added the satellite is expect-
ed to be placed into Earth’s 
orbit and transfer data about 
natural disasters such as 
floods, earthquakes and 
landslides.

Iran’s top nuclear official has said that the country 
succeeded in obtaining modern technology despite de-
structive efforts by the enemies.
Mohammad Eslami, the head of the Atomic Energy Or-
ganization of Iran (AEOI), said that the Islamic Republic 
of Iran has acquired modern technology without the 
help of other countries and despite all the obstacles and 
destructive attempts made by the enemies.
In his speech on Friday evening, during a ceremony 
held to commemorate the martyrs in the city of Kashan 
in Isfahan province in central Iran, Eslami made a ref-
erence to U.S. sanctions imposed on Iran and said, 
“The Islamic Republic of Iran will not compromise the 
independence of the pride and interests of the country.”
He considered that the sanctions process consists of 
two parts and is not only economic, explaining that the 
main issue for them (the Europeans) behind the sanc-
tions is to force the Islamic Republic to move towards 
submission, cessation, disarmament and occupation, 
and this path is the goal of global arrogance, Fars News 
reported. 
The Assistant to the President of the Islamic Republic 
affirmed that the Islamic Republic is hard to surrender 
and said, “The sanctions did not lead to the surrender of 
the Islamic Republic of Iran, but rather became a factor 
in its power, thanks to God.”
He stressed that the Islamic Republic of Iran must meet 
its needs by relying on its experts and scientists, and 
said, “Iran is now at the beginning of the road in nuclear 
technology, and this knowledge will create many capa-
bilities that will be highly effective for the current and 
future generations.”
He considered that any country that has modern tech-
nology is a strong country and said, “Today, the Islam-
ic Republic of Iran, without receiving help from other 
countries, and despite all the obstacles and sabotage 

acts that were carried out by the enemies, has become 
the owner of this technology and has come out of the 
domination of global arrogance.”
He stated that the enemies cannot stand the Islamic 
Republic of Iran’s possession of modern technology 
and are seeking to stop its movement by making accu-
sations against it. He added, ‘The enemies, by directing 
various kinds of accusations against Iran, want to sug-
gest that the nuclear file contains a deviation, and these 
accusations are in fact false.”
He referred to the duplicity of enemies regarding the 
Iranian nuclear file, and said, “The Zionist entity says 
that Iran’s nuclear program must be destroyed by mil-
itary action, but some European countries believe that 
without military action, Iran’s nuclear technology must 
be curbed and Iran’s access to nuclear weapons must 
be prevented, because Iran’s nuclear program has be-
come endemic and internal and cannot be erased and 
destroyed by bombing.”
He added, “The enemies believe that Iran has an effec-
tive leadership, and if it reaches advanced and equipped 
technology, benefits and economic power, no one will 
be able to confront it.”

He said, “For many years, enemies have been trying 
to fabricate a file against the Islamic Republic of Iran 
by creating a negative atmosphere and producing fake 
news and false accusations, so that they can impose 
sanctions on Iran.”
Earlier, Eslami reacted to Western allegations that Iran 
has dropped a demand for the International Atomic 
Energy Agency to end its probe. The IAEA’s investiga-
tion into Iran’s alleged past nuclear activities has been 
a major source of contention in the talks in Vienna over 
reviving the 2015 Iran nuclear deal, officially known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). The 
IAEA claims that it found uranium particles in a number 
of “undeclared” sites in Iran. It presented Iran with a set 
of questions on the sites. Iran provided answers but the 
IAEA keeps insisting that the Iranian answers are not 
technically credible.
On the other hand, Iran said the IAEA has moved 
away from its mandate by pursuing unfounded allega-
tions propagated by Israel, a staunch opponent of the 
JCPOA. Iran said the IAEA, in its dealings with Iran, has 
not been technical and its behavior is politically moti-
vated.
Eslami said Wednesday that reviving the JCPOA is now 
dependent on how the IAEA tackles its probe. 
He reiterated that if the IAEA does not close its probe, 
there will be no such thing as “Reimplementation Day,” 
a stage in the process of reviving the JCPOA that would 
come nearly four months after the start of the process. 
Commenting on the Western reports that Iran dropped 
its demand for closure of the IAEA probe, Eslami told 
ISNA, “What we have written [to the West] is decisive. 
Our intention and emphasis are that if these questions 
are not closed by the Reimplementation Day, there will 
be no Reimplementation Day. We did not back down 
and we cannot back down.”

Iran acquired modern technology despite destructive attempts of enemies: AEOI chief 
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 Iran’s export of technical and engi-
neering services rose 31 percent in 
the first four months of the current 
Iranian calendar year (March 21-
July 22) from its previous year, the 
head of Trade Promotion Organ-
ization (TPO) announced. Alireza 
Peyman-Pak put the value of Iran’s 
technical and engineering services 

exports in the past year at over 
$3.2 billion and said that the ex-
ports were made to 18 countries.
According to the official, the ex-
ports of technical and engineering 
services increased by 400 percent 
in the previous Iranian calendar 
year compared to the preceding 
year.

Technical, engi-
neering services 
export increases 
31% in 4 months 
yr/yr

Heads of Iran’s ma-
jor chambers call 
on govt. to set sin-
gle forex rate
In a letter to President Ebrahim 
Raisi, heads of Iran’s chambers 
of commerce, cooperatives and 
guilds have enumerated major 
obstacles to the development 
of production and non-oil ex-
ports and called on the govern-
ment to set a single currency 
exchange rate to facilitate trade.
In the letter, published by Mehr 
News Agency on Saturday, 
the officials praised the gov-
ernment’s performance with 
regard to foreign trade policy 
over the past year and stressed 
the need for eliminating mul-
ti-rate currency in order to pre-
vent corruption and facilitate 
trade.
Despite the government’s re-
cent decision for eliminating 
subsidized foreign currency ex-
change rates for importers, for-
eign currencies, especially the 
U.S. dollar, are still offered with 
multiple exchange rates across 
various economic platforms in 
the country.
Based on the mentioned let-
ter, the heads of three major 
Iranian chambers emphasized 
the need for unifying the ex-
change rates in the mentioned 
platforms including Iran’s do-
mestic Forex Management In-
tegrated System (locally known 
as NIMA) and Iran’s Integrated 
Forex Market.
They further mentioned redun-
dant administrative bureaucra-
cies as another fundamental 
problem of the country’s econ-
omy that producers, exporters, 
and even importers of raw ma-
terials are currently facing.
“It is necessary for the govern-
ment to pay special attention 
and take specific measures in 
accordance with each institu-
tion for removing redundant 
and burdensome laws,” the of-
ficials said in their correspond-
ence with the president.
Another issue raised by the 
chambers was the fact that 
many government institutions 
are still reluctant to consult with 
the private sector and benefit 
from the suggestions offered for 
the improvement of the coun-
try’s business environment.
Providing working capital for 
production units was yet an-
other subject raised as one of 
the problems of production and 
export units.
“After the implementation of the 
policy of removing subsidized 
currency exchange rates, and 
the inflation that occurred was 
entailed, the country’s manu-
facturing units and commercial 
enterprises have been facing 
serious problems regarding the 
costs of production and getting 
facilities from banks has also 
become more difficult,” they 
stressed in the letter.

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

Iran Junior Boys 
Table Tennis Gain 
Asian Bronze Med-
al
Iran national junior boys table 
tennis team gained the bronze 
medal of the 2022, 26th Asian 
Junior and Cadet Table Tennis 
Championships.
In the Asian table tennis junior 
competitions that are underway 
in Laos, on Friday the young Ira-
nian players first beat South Ko-
rea to reach the semifinal match, 
but there they were defeated 1-3 
by China, and for the first time in 
history gained the bronze medal 
at the junior level.

5 colors you should never paint your entryway
according to interior experts

By: PARISA JAMADI
Source: https://www.homesandgardens.com/interior-design/colors-to-never-paint-an-entryway
https://www.apartmenttherapy.com/best-entryway-paint-colors-36672960

This space is the first room that people see in your 
home – so it’s your canvas to showcase your in-
terior style from the very beginning. And, nothing 
impacts a scheme quite like color. 
Paint has the potential to elevate your entryway 
paint ideas instantly; but, it has the ability to influ-
ence your space negatively too. So how can you 
avoid a color mistake? These are the five colors 
you should never paint your entryway, according 
to those in the know.  
5 colors you should never paint your entryway
‘Entryways are extremely tricky to design, despite 
being one of the smallest rooms in a home. 
1. Red 
The regal hue may be synonymous with luxury, 
but the creative director at NISH Online Interior 
Design (opens in new tab), Nishtha Dhand, sug-
gests avoiding the tone when considering your 
entryway color ideas. She particularly suggests 
avoiding burgundy red which is especially over-
powering. 
‘Burgundy red may appear bold, but it’s not the 
right paint color for your entryway,’ Nishtha says. 
‘An entryway should be welcoming, warm, lively, 
and homely – but burgundy red paint will simply 
make the space feel more weighted and heavy,’ 
she adds. 
2. Black 
Black is one of the most striking paint ideas you 
can choose, and while it stands as a maximalist 
statement in some rooms, it is best left outside 
your entryway. ‘Black can appear too intimidating 
for your entryways. This space deserves a sense 
of calmness – and black paint would have the op-
posite effect,’ Nishtha explains. 
And, even with aesthetics aside, black paint is 

problematic in relation to Feng Shui teaching too. 
Therefore, if you’re looking to create a welcoming 
space, this hue should be avoided. 
‘It will bring a sense of dinginess to the space and 
appear daring – which may not be very welcoming 
for your guests and family,’ the designer adds.  

3. Mustard Yellow
‘Mustard yellow may not be a great option for your 
entryway; it can overexcite the space and make it 
feel too energetic,’ Nishtha says. While this color 
is associated with friendliness, the designer sug-
gests choosing a shade of beige instead to create 

a similar sense of warmth while looking calmer 
than the color in question. 
4. Olive Green
Avoiding olive green in your entryway doesn’t 
mean you need to steer away from decorating with 
green in general. 
5. Teal 
When it comes to bathroom paint ideas, teal is a 
failsafe option. However, this tone is less desira-
ble in the entryway. ‘This quirky and eclectic color 
tends to add too much energy to a space, hence, 
opposing the idea of a calm and welcoming entry-
way,’ Nishtha Dhand says. 
The Best Colors to Paint Your Entryway, Accord-
ing to Interior Designers
Greige
 “It’s a space that should feel inviting, so I love 
using warmer shades to make it feel welcoming,” 
she says. “Greige is the perfect combination of 
gray and beige, and it has a bit of depth.
Off-White
 “It’s a clean, super light neutral with a touch of 
warmth, and it reflects light beautifully!” Plus, 
choosing a pretty off-white shade like this for your 
entryway means you can go bolder when decorat-
ing the rest of the space.  
Bold Blue
 “If I’m using mostly white walls throughout the 
home, a punchy accent wall is a great way to cre-
ate coziness, add drama, and define the space.” 
Warm White
  “It’s a versatile shade that catches the natural 
light beautifully to open up a foyer and create an 
inviting, spacious feel.” Her tip for using white 
in an entry? Choose a satin finish, which hides 
smudges, scuffs, and small imperfections in walls. 

Head of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture (IC-
CIMA) Gholam-Hossein Shafeie has 
said the country’s industrial sector is in 
urgent need of technological improve-
ment and modernization, the ICCIMA 
portal reported.
Speaking in a meeting with the mem-
bers of the Parliament Planning and 
Budget Committee on Saturday, Sha-
feie said that technological upgrading 
and modernization of machinery is a 
great need of the industry sector, which 
will practically face a dead end with the 
cancellation of the tax exemption for 
the import of machinery.
Referring to the challenges of the in-
dustrial sector in the country’s current 
economic conditions, the ICCIMA head 
said: “One of our important issues in 
the production and industry sector is 
the serious technology gap compared 
to global competitors. On the other 
hand, the depreciation of machinery 
has caused the cost of production to 
increase significantly and the condi-
tions for competition to become even 
harder.” Mentioning a decision for the 
cancellation of the tax exemption for 
the imports of industrial machinery, the 

official said that this issue has caused 
serious concerns for the country’s pro-
ductive sector because if the importers 
of machinery are not exempted from 
paying tax it won’t be economically jus-
tifiable for them to continue to do so.
“Although there are discussions to 
amend this decision and some meas-
ures have also been taken, there is still 
a serious concern in this regard for the 
country’s productive sector, and the 
parliament can play a very important 
role in this regard,” Shafeie added.
Referring to the possibility of the 
JCPOA talks reaching an agreement, 
the ICCIMA head underlined the neces-
sity of having foresight in this regard 
and emphasized: “if an agreement 
is reached, the result for the country 
will be the increase of oil revenues; 
so, there is the concern that the same 
strategies as before will be followed 
and the generated revenues will not be 
allocated enough to the development of 
productive and infrastructure sectors.”
“The Planning and Budget Committee 
should take the necessary measures 
in this regard so that the mentioned 
capital is directed to the productive and 
infrastructure sectors,” he stressed.

Industry sector in dire need of 
technological improvement: ICCIMA head

Iran’s export of technical and engineering 
services rose 31 percent in the first four 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-July 22) from its previous 
year, the head of Trade Promotion Organi-
zation (TPO) announced.
Alireza Peyman-Pak put the value of Iran’s 
technical and engineering services ex-
ports in the past year at over $3.2 billion 
and said that the exports were made to 18 
countries.
According to the official, the exports of 
technical and engineering services in-
creased by 400 percent in the previous 
Iranian calendar year compared to the 
preceding year.
He said that the export of the mentioned 
services is planned to surpass $4 billion in 
the present year.
Peyman-Pak noted that at the beginning of 
the current government’s administration, 

TPO was tasked to hold meetings with the 
Association of Iranian Exporters of Tech-
nical and Engineering Services to explore 
the challenges and issues in the way of 
exporting such services.
The TPO head further said that the exports 
of technical and engineering services are 
set to increase to $6-$7 billion by the end 
of the current government’s incumbency 
(August 2025).
Over the past year, the Iranian government 
has been pursuing a plan to increase the 
export of technical and engineering goods 
and services to neighboring countries.
The head of Iran’s Planning and Budget 
Organization (PBO) has said that many of 
the countries in the region are seeking the 
Islamic Republic’s engineering and techni-
cal services and the country can provide 
them with such services.
“The 13th government’s major policy is to 

expand presence in target markets, and 
many countries in the region are looking 
for our engineering and industrial capa-
bilities,” Masoud Mir-Kazemi said back in 
October 2021.
Speaking in a meeting with some of the 
country’s major contractor companies, 
Mir-Kazemi noted that such companies 
should become more productive, val-
ue-creating companies.
“Maintaining international economic mar-
kets is more important than entering those 
markets, and to achieve this important 
goal, the government should pay special 
attention to organizing the private sector 
activities in target markets,” he said.
“We know the value of the work of the 
country’s technical, engineering, and pro-
fessional organizations. The talent and po-
tential of these companies should not be 
taken for granted,” the official added.

TEDPIX loses 12,000 
points on Saturday

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), dropped 12,460 points to 1.426 million on Sat-
urday.
As reported, over 4.809 billion securities worth 28.536 
trillion rials (about $102 million) were traded at the 
TSE.

The first market’s index dropped 12,203 points, and 
the second market’s index fell 15,820 points.
TEDPIX fell 2,996 points (0.21 percent) to 1.439 mil-
lion in the past Iranian calendar week (ended on Fri-
day).
As reported, 29.571 billion securities worth 226.63 

trillion rials (about $810 million) were traded through 
725.671 deals at the TSE in the past week.
The number and value of traded securities dropped 
9.11 percent and 1.26 percent, respectively, and the 
number of deals fell 1.01 percent in the past week from 
the preceding week.

Technical, engineering 
services export increases 31% in 4 months yr/yr
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان گفت: با توجه 
به افزایش مصرف بنزین، نظارت بر 
جایگاه های سوخت استان بمنظور 
پیشگیری از تخلف و عرضه خارج از 

شبکه در ماه شهریور تشدید می شود.
عبداله گیتی منش افزود: میزان مصرف 
بنزین )معمولی، یورو و سوپر( در استان 
اصفهان در پنج ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۳ 
درصد افزایش یافت بنابراین اتخاذ 
تدابیری برای جلوگیری از افزایش 

مصرف، ضروری است.
وی با بیان اینکه تا کنون روش های 
مختلفی برای این موضوع بررسی شده 
است، اظهار داشت: فرهنگ سازی و 
آموزش یکی از اساسی ترین روش ها 
و  مصرف کننده  رفتار  تغییر  برای 
مدیریت مصرف سوخت بویژه بنزین 

و نفت گاز است.
گیتی منش با اشاره به اینکه مصرف 
نفت گاز )گازوییل( نیز در استان اصفهان 
در پنج ماه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزایش ۹.۱ 
درصدی داشته است، اضافه کرد: با 
توجه به اینکه سفرهای پایان تابستان و 

شهریور را در پیش رو داریم باید تالش 
کنیم تا از اوج مصرف سوخت در این 

برهه زمانی به خوبی عبور کنیم.
وی با بیان اینکه با ورود به ماه مهر، تراز 
تولید و مصرف بنزین، کمی متعادل تر 
خواهد شد، تصریح کرد: در اصفهان 
نگرانی چندانی برای تأمین سوخت 
بدلیل همجواری با پاالیشگاه وجود 
ندارد اما ممکن است برخی مناطق 
کشور با کمبودهایی مواجه شوند بهمین 
دلیل مدیریت بهینه مصرف سوخت 

ضروری است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان با تاکید بر اینکه 
تغییر رفتار مصرف کنندگان سوخت 
کشور  در  کالن  سیاست های  به 
بستگی دارد، گفت: پارسال بدلیل 
محدودیت های دوران کرونا، حجم 
سفرها و مصرف سوخت کمتر از امسال 
بود بنابراین الزم است در سال جاری 
راهبردهای کارآمدی برای مدیریت 
و کنترل پایش روزانه میزان برداشت 

فراورده های نفتی در پیش گرفته شود.
گیتی منش با تاکید بر اینکه اکنون 
هیچ مشکلی برای توزیع بنزین در 
جایگاه های سوخت اصفهان نداریم، 

افزود: در روزهای اخیر جلسه هایی 
بمنظور تجزیه و تحلیل مدیریت و 
پایش مصرف سوخت در استان برگزار 
شد و راهکارهای کاربردی مورد بررسی 

قرار گرفت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: میزان 
مصرف نفت سفید و نفت کوره )مازوت( 
در استان اصفهان در پنج ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به 

ترتیب ۲۸.۴ و ۲۶.۲ کاهش یافته است.
بیش از ۳۰۰ جایگاه سوخت بنزین 
خصوصی و ۱۶۴ جایگاه سی.ان.جی 

در استان اصفهان وجود دارد.
میزان مصرف سوخت بنزین در استان 
اصفهان در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با 
سال ۹۹ حدود ۱۴ درصد و گاز طبیعی 
فشرده )سیان جی( حدود هفت درصد 

افزایش یافت.

در کالنشهر اصفهان و تعدادی از 
شهرهای بزرگ استان بمنظور کاهش 
آلودگی هوا و رعایت مسائل زیست 
محیطی، بنزین یورو ۴ توزیع می شود 
و بیشترین میزان بنزین مصرفی در 

اصفهان، یورو ۴ است.
میانگین مصرف بنزین روزانه در استان 
اصفهان در سال گذشته حدود پنج 

میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر اعالم شد.
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 آزاده سلیمان نژاد  مدیر کل امور مالیاتی 
استان نهم شهریور ماه در مرکز ارتباط مردمی 
به صورت مستقیم سؤاالت مودیان را پاسخ 
داده است. خبرنگار روزنامه اخبار اصفهان از 
این فرصت استفاده کرده و یک سؤال پرسیده 
است؟ اداره کل امور مالیات استان اصفهان در 
سال جاری چه مشوق هایی برای واحدهای 
تولیدی در نظر گرفته است؟ به گفته عباس 
مزیکی این مشوق ها امسال در بودجه ۱۴۰۱ 
به صورت کاهش ۵ واحدی بوده است، به 
شکلی که نرخ مالیات این افراد از ۲۵ درصد به 

۲۰ درصد رسیده است. وی بزرگترین مشوق 
برای واحدهای تولیدی را معافیت های ۱۳۲ 
اعالم کرد که البته شروطش محدودتر است. 
مدیر کل امور مالیاتی استان ادامه داد، واحدهای 
تولیدی اگر در شهرک های صنعتی مستقر 
باشند بسته به اینکه شهرک در منطقه کمتر 
توسعه یافته یا پیشرفته باشد متفاوت است. 
مزیکی افزود: در شهرک های صنعتی مانند 
جی قباًل به دلیل وجود مشکالتی معافیت 
وجود نداشت اما از سال ۹۵ به بعد این مشوق در 
صوشرت استقرار و راه اندازی در این شهرک ها 

به واحد تولیدی تعلق خواهد گرفت. وی گفت: 
خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری هم بسته به منطقه 
اعم از منطقه کمتر توسعه یافته یا برخوردار بین 
۵ تا ۱۰ سال در قانون مشوق های تولید مالیات 
اختصاص داده شده است. مزیکی همچنین 
گفت: برای شرکت هایی که در بورس عرضه 
شده و افزایش در آمد داشته اند مشوق هایی 
در نظر گرفته شده است. مدیرکل امور مالیاتی 
استان ادامه داد، سال ۱۴۰۰ قانون بودجه بندی 
برای اظهارنامه هایی که در تیرماه ارائه شد، این 
بود که شرکت هایی که تولیداتشان در بورس 

عرضه می شود و عمدتًا تولیدی هستند مانند 
فوالد، پاالیشگاه و ذوب آهن چنانچه از محل 
سود انباشته افزایش سرمایه دهند نرخ مالیاتی 
صفر استفاده می کنند. به گفته مزیکی نزدیک 
۲۸۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان با همین یک 
تبصره واحدهای تولیدی مالیات کمتر پرداخت 
کرده اند. وی با اعالم اینکه قانون گزار افق 
باالتری را می بیند گفت: در عملکرد ۱۴۰۰ خود 
اظهار نامه ها سه هزار و نهصد میلیارد تومان از 
مشوق های مالیاتی مستقیم استفاده شده که 

ارقام قابل توجهی است.

چهاردهمیـن نمایشـگاه بین المللـی تخصصـی متالـورژی، فـوالد، ریخته گری، 
ماشـین آالت و صنایع وابسـته )متالکس( که به نوعی نماد توسـعه صنعتـی ایران 

نیز به شـمار مـی رود، بـا حضـور ۱۵۰ شـرکت در اصفهان آغاز شـد.
این نمایشـگاه در محـل برگـزاری نمایشـگاه های بین المللـی اصفهان برقـرار و 
پذیـرای بازدیدکننـدگان و عالقه مندان اسـت. شـرکت های فوالد مبارکـه، ذوب 
آهـن اصفهان، فرانسـوز یـزد، فـوالد زرنـد ایـران و میدکـو از جمله شـرکت های 

مهمی هسـتند کـه در این نمایشـگاه حضـوری فعـال دارند.
احمد رضا طحانیان، مدیرعامل نمایشـگاه بیـن المللی اصفهـان در آیین افتتاحیه 
این نمایشـگاه خبر از حضور بیش از ۱۵۰ شـرکت از هشـت اسـتان کشـور در این 
نمایشـگاه داد. او همچنین گفت که چندین برند بین المللی نیز در نمایشگاه حاضر 
هسـتند. به گفتـه طحانیان سـعی شـده کـه رویدادهای جنبـی مختلفـی از جمله 

تورهای ویژه نمایشـگاهی در خالل نمایشـگاه برگزار شـود.
• نمایشگاه، بستری برای توسعه ارتباطات تجاری

رئیس انجمـن تولیدکنندگان فـوالد ایـران در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشـگاه 
فوالد اصفهان گفت: در عصـر تحریم به فناوری تولید دسـت پیدا کردیـم، از صفر 

تا ۱۰۰ تولید فوالد در داخل کشـور بومی سـازی شـده و نیازمند فناوری نیسـتیم.
بهرام سـبحانی اظهار کرد: سـاالنه دو میلیـارد تن فـوالد در جهان تولید شـده که 
۵۰ درصـد آن در چین تولیـد و نصف دیگـر آن در کشـورهای دیگـر از جمله هند، 
کره جنوبـی، آمریـکا و ژاپن تولید می شـود، ایران نیز طی سـال های اخیـر جزء ۱۰ 

کشـور برتر تولیدکننده قرار گرفته اسـت.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید فوالد در کشـور ۴۰ میلیون تن اسـت امـا برخی عوامل 
فنی نظیر تکمیـل نبودن زنجیـره تولید، قطعـی برق و غیـره باعث شـده که تولید 
فوالد کشـور به انـدازه ظرفیت نباشـد. اگر بشـود ۴۰ میلیـون تن تولیـد را محقق 

کرد، ایران جایگاه ششـم در تولیدکننـدگان فوالد دنیـا را به دسـت می آورد.
رئیس انجمن تولیـد کنندگان فـوالد اضافه کـرد: صنعت فـوالد از نظر اشـتغال و 

ارزآوری با هیچ صنعتی قابل قیاس نیسـت و ایران نیز به دلیل داشـتن سـنگ آهن 
و انرژی در منطقـه جایـگاه ویـژه ای دارد که دیگر کشـورهای منطقـه نمی توانند 

با ایـران رقابـت کنند.
وی گفت: بـا این حال در فـروش، صادرات و خرید ماشـین آالت مشـکالتی وجود 
دارد، اما در عصر تحریـم به فناوری تولید دسـت پیدا کردیم و از صفـر تا ۱۰۰ تولید 

فوالد در داخل کشـور بومی سـازی شـده و نیازمند فناوری خارجی نیستیم.
سـبحانی تاکید کـرد: در سـند چشـم انداز در افـق ۱۴۰۴ قرار بـوده بـه ۵۵ میلیون 
تن تولید برسـیم کـه قطعاً بـه دلیـل برخـی محدودیت ها بـه آن نخواهیم رسـید. 
اما تـا ابد در کشـور محدودیت منابـع گاز و برق وجود نخواهد داشـت و بایـد در این 
حوزه سـرمایه گذاری شـود. همچنین در بخش معدن نیز باید اکتشـاف و استخراج 

صورت گیرد تـا بـه ۵۵ میلیون تن برسـیم.
• لزوم افزایش سهم صنایع معدنی در اقتصاد کشور

مشـاور وزیر امور اقتصـادی و دارایی نیـز در این مراسـم گفت: جمع سـهم معادن 
و صنایع معدنی در اقتصاد کشـور حـدود ۵ درصد اسـت که برای صنعت جانشـین 
نفت عدد کمی اسـت. حمیدرضـا فوالدگر اظهار کـرد: علیرغم اینکه ایـران ذخایر 
معدنی بسـیار ارزشـمندی دارد، اما سـهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی تنها 

۱.۲ درصد اسـت.
وی ادامه داد: جمع سـهم معـادن و صنایع معدنی در اقتصاد کشـور حـدود ۵ درصد 
اسـت که برای صنعت جانشـین نفت عـدد کمی اسـت. اعتقـاد داریم نفـت و گاز 

صنایع بین نسـلی اسـت که بایـد معـادن جایگزین آن شـود، اما سـهم معـادن در 
اقتصاد بسـیار پایین اسـت.

مشـاور وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی گفت: توسـعه معـادن بایـد اولویـت اصلی 
برای مسـئوالن و سـرمایه گذاران باشـد. ایران در این حوزه مزایا بسـیاری از جمله 
در فناوری و نیـروی انسـانی دارد. امـروزه متخصصـان صنایع معدنـی از جمله در 
زمینه فـوالد در ایران وجـود دارد و مواد اولیـه و مصرفی و افزودنـی ظرفیت باالیی 
در کشـور نیز موجود اسـت. فرزند ارشـد صنایـع معدنی فوالد اسـت، امـا از مس و 

آلومینیـوم و دیگـر کانی ها نیـز نباید غافل شـد.
فوالدگر بیان کـرد: ظرفیت خوبی در فنـاوری و بومی سـازی در ایران ایجاد شـده 
و می تـوان ادعا کرد کـه ایـران می توانـد از تولیدکننـدگان برتـر فوالد دنیا باشـد. 
روزی کارخانجات فـوالدی از فناوری های خارجی اسـتفاده می کردنـد، اما امروزه 

شـرکت ها به معنای واقعی فوالدسـاز شـدند.
• صنعت فوالد نیازمند نیروهای جوان است

رئیس کمیسـیون اقتصادی شـورای اسـالمی شـهر اصفهان نیـز در آییـن افتتاح 
این نمایشـگاه گفت: باید از نیروهای جـوان و متخصص در صنعت فوالد اسـتفاده 
شـود و به جوانـان اعتماد شـود؛ نیروهای جـوان ما بیـش از این تـوان دارنـد و باید 

شـرکت های فـوالدی از جوانان حمایـت کنند.
عباس حاج رسـولیها اظهـار کرد: اکنـون ظرفیـت تولیـد ۴۰ میلیون تن فـوالد در 

کشـور اسـت اما ابتدای انقـالب ایـن ظرفیـت ۵۰۰ هزار تـن بود.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان اعالم کرد:

 مشوق کاهش ۵ واحدی نرخ مالیات برای واحدهای تولیدی

نمایشگاه فوالد اصفهان، نماد توسعه صنعتی ایران

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان خبر داد:

تشدید نظارت بر جایگاه های سوخت به منظور پیشگیری از تخلف

ایـرج رخصتـی در حاشـیه چهاردهمیـن نمایشـگاه بین المللـی متالـورژی، 
فـوالد، ریخته گـری، ماشـین آالت و صنایـع وابسـته از آمادگـی ذوب آهن 
اصفهان جهت حمایت از دولت در مسـیر پیشـبرد نهضت ملی مسـکن خبر 
داد و افـزود: ذوب آهن اصفهـان این آمادگـی را دارد که در راسـتای کمک به 
دولت در جهت تحقق نهضت ملی مسـکن اقدام کنـد که این امر بـه ویژه از 
طریق ارائـه محصوالت خاص همچـون تیرآهن بال پهـن می تواند مزایایی 
از جمله سـرعت در سـاخت و سـاز، افزایش ایمنی و کاهش هزینه، بهبود در 
تکنولوژی سـاخت وسـاز، زیباسـازی سـاختمان به لحاظ معمـاری و ... را در 

پی داشـته باشد.
وی گفت: در این خصوص با مسـئولین و سـازمان های مرتبـط از جمله نظام 
مهندسـی، مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، سازمان اسـتاندارد و... در 
حال مذاکره هسـتیم تا بتوانیم در تحول صنعت سـاختمان کشـور نقش خود 

را به خوبی ایفا کنیم و خدمتی به جامعه سـاخت و سـاز کشـور ارائه شـود.
مدیرعامـل شـرکت ذوب آهن اصفهـان با اشـاره بـه نامگذاری سـال جاری 
توسـط مقام معظـم رهبری بـا عنـوان تولید دانـش بنیـان، اشـتغال آفرین، 
افزود: ذوب آهن اصفهان عـالوه بر برخورداری از مدیریت تحقیق و توسـعه، 
اقـدام بـه ایجـاد مدیریـت دانـش بنیان کـرده اسـت کـه فعالیت هـا خاص 
و کلیـدی از جملـه توسـعه ارتبـاط بـا شـرکت های دانش بنیـان بـرای حل 

مشـکالت تولید و ارتقـاء تکنولـوژی دارد.
وی با بیان اینکـه همدلی ویـژه ای در ذوب آهن اصفهان در سـطوح مختلف 
وجـود دارد، گفـت: این شـرکت هم اکنـون یـک مجموعه متحد اسـت که 
تالشـگران آن در راسـتای تحقـق اهـداف با همـه وجـود جهـاد می کنند و 
حاصـل آن تولید فراتـر از برنامه اسـت که بـرای نخسـتین بـار در تاریخ این 

شـرکت رقم خورده اسـت.
رخصتـی گفـت: هـم اکنـون اغلـب محصـوالت ذوب آهـن اصفهـان جزء 
محصوالت خاص اسـت که بسـیاری از این محصوالت را تنها این شـرکت 
می تواند تولید کنـد و تولید محصوالت عمومـی را به حداقل رسـانده ایم. این 
تغییر رویکرد در افزایش سـود شـرکت نیز مؤثر اسـت، چراکه هم اکنون اکثر 
واحدهای تولیـد کننده فوالد با مشـکل کاهش سـودآوری مواجه هسـتند.

وی افـزود: رویکرد ذوب آهن اصفهان کـه از زمان دفاع مقدس وجود داشـته 
اسـت، رویکرد جهادی اسـت و در این راسـتا همواره حمایت از دولت و ایجاد 
ثبات در بازار مسـکن مورد توجه اسـت که عرضه محصوالت در بورس کاال 

یکی از این اقدامات اسـت.
مدیرعامل شـرکت ذوب آهن اصفهان درباره تأمین مواد اولیه مـورد نیاز این 
شـرکت با اشـاره به اقدامـات صورت گرفتـه در ایـن زمینه، گفت: بـه منظور 
تأمیـن روزمـره و کوتاه مـدت مـواد اولیه، مشـکالت کم شـده اسـت، اما در 

خصوص تأمیـن پایدار مـواد اولیه همچنان مشـکالت وجـود دارد.
وی دربـاره تأمین زغال سـنگ، گفت: تولیـد این مـواد اولیه در کل کشـور با 
مشکالتی مواجه اسـت و نیازمند سـرمایه گذاری خاص اسـت. ذوب آهن در 
این زمینه فعالیت هایـی انجـام داده و معادنـی دارد، امـا جوابگوی تمـام نیاز 

ما نیسـت.
رخصتـی افـزود: در این راسـتا پـروژه راه انـدازی کک سـازی شـمار ۲ که در 
چند سـال اخیر مطرح بـود، هم اکنـون در مرحله برگـزاری مناقصه اسـت و 
عملیـات اجرایی آن به زودی شـروع می شـود کـه در تأمیـن کک ذوب آهن 

بسـیار مؤثر اسـت.
وی گفـت: به منظـور تأمیـن پایـدار و بلندمدت مـواد اولیـه بـرای ذوب آهن 
اصفهان تدابیر مختلفی اندیشـیده شـده اسـت که امیدواریم به زودی شاهد 

نتایج آن باشـیم.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه 
محصوالت جدید این شرکت در خدمت پیشبرد نهضت 
ملی مسکن و تحول صنعت ساختمان است، گفت: تولید 
زغال سنگ در کشور با مشکالتی مواجه است و نیازمند 
سرمایه گذاری خاص است. ذوب آهن در این زمینه 
فعالیت هایی انجام داده و معادنی دارد، اما جوابگوی 

تمام نیاز ما نیست.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

 تولید زغال سنگ
نیازمند سرمایه گذاری است

گفت و گو
مدیـرکل فنـی و حرفـه ای اصفهـان از 
برگـزاری ۱۳۳ هـزار و ۶۰۲ نفـر دوره 
آمـوزش مهارتی در بخـش مراکز دولتی، 
غیردولتی و اصناف و صنایع در اسـتان از 

ابتـدای سـالجاری تاکنـون خبـر داد.
آرش اخوان طبسـی افـزود: از ایـن تعداد 
۲۱۹ هـزار و ۳۱ نفـر دوره در مراکـز 
دولتـی، ۸۸۸ هـزار و ۲۸ نفـر دوره در 
مراکـز غیردولتی )آموزشـگاه های آزاد( و 
۲ هزار و ۸۴۳ نفـر دوره در بخش اصناف 

و صنایـع در اسـتان برگـزار شـد.
وی اظهـار داشـت: ایـن آموزش هـا در 
مراکز دولتـی و غیردولتـی در حوزه های 
صنعت، کشـاورزی، خدمات و فرهنگ و 

هنر ارائه شـده اسـت.
مدیرکل فنی و حرفـه ای اصفهان درباره 
فعالیت هـای حوزه سـنجش و ارزشـیابی 
مهارت این اداره کل اشـاره کـرد و گفت: 
در پنـج مـاه اول امسـال ۶۰ هـزار و 
۸۴۱ آزمـون بـرای گروه هـای مختلـف 
برگـزار شـد کـه ایـن آزمون هـا شـامل 
دسـتیاری، راهداری، برق، ماشـین آالت، 
الکترونیـک و دیگـر رشـته های فنـی 

بوده اسـت.
وی به دیگـر فعالیت هـای ایـن اداره کل 
از ابتـدای سـالجاری تاکنون اشـاره کرد 
و گفـت: در ایـن مـدت پیـاده سـازی 
آمـوزش دوگانـه بـا همـکاری صنایـع و 
صنـوف در ۲ بخـش شـامل کارگاه های 
آموزشـی )حـدود ۳۰ درصـد( و صنایع و 
صنـوف واجد شـرایط )حـدود ۷۰ درصد( 
بـا اسـتفاده از ظرفیت مهـارت آموزی در 

محیـط واقعـی کار برگزار شـده اسـت.
اخـوان طبسـی همچنیـن بـه پیگیـری 
تأمیـن اعتبـارات الزم برای بروز رسـانی 
تجهیـزات متناسـب بـا نیـاز بـازار کار از 
جملـه اعتبـارات سـفر رییس جمهـوری 
کـه ۱۶۵ میلیـارد تومان بود اشـاره کرد و 
گفـت: در این مـدت همچنیـن فضاهای 
مـازاد بـه بخش غیـر دولتـی بـرای ارائه 
آموزش متناسـب با نیـاز بـازار کار واگذار 

شـد.
وی نیازسـنجی آموزشـی در بخـش 
روستایی و عشـایر و اجرای آموزش های 
مورد نیـاز، شناسـایی مشـاغل پررشـد و 
پررونـق شهرسـتان ها، تعییـن نیازهـای 
آموزشـی مربوطـه و برنامه ریـزی بـرای 
آموزشـی  نیازهـای  بـه  پاسـخگویی 
شناسـایی شـده را از دیگـر اقدامـات 
صـورت گرفتـه در ایـن مـدت برشـمرد.

مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
اصفهـان افـزود: در ایـن مـدت بمنظـور 
برگـزاری دوره هـای آمـوزش فنـی و 
حرفـه ای، ۵۰ تفاهمنامـه اسـتانی بـا 
دسـتگاه ها، مؤسسات آموزشـی و صنایع 

و صنـوف منعقـد شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برگـزاری آموزش های 
کارآفرینـی، بازاریابـی و کسـب و کاردر 
کنـار آموزش هـای تخصصـی مهارتـی 
گفت: طرح مدرسـه کسـب و کار با هدف 
پـرورش کارافرینـان مولـد، گسـترش 
گروه هـای اسـتارتاپی و حمایـت از افراد 
دارای ایـده خـالق و نـوآور اجـرا شـده 

اسـت.

بالغ بر ۱۳۳ هزار نفر دوره 
آموزش مهارتی در اصفهان 

برگزار شد

مدیرکل فنی و حرفه ای اصفهان:

خبر ویژه

ISFAHAN
N E W S

اولین رویداد »در مسـیر بالندگی« به مناسـبت چهل و دومین سـالروز تأسـیس 
جهاد دانشـگاهی واحد اصفهان و با رقابـت کارمندان بخش هـای مختلف این 
نهاد در سـه حوزه دسـتاورد، تجربه و ایده برگزار شـد. در این رویـداد که به دلیل 
تأکید ریاسـت جهـاد دانشـگاهی واحد اصفهـان بر اهمیـت روایت، به شـکلی 
نوآورانـه و روایت محور برنامه ریزی شـده بـود، کارمنـدان در حوزه های معاونت 
فرهنگی، آموزش، پژوهشـی و پشتیبانی در سـه بخش دسـتاورد، تجربه و ایده 

به رقابـت پرداختند.
در اولین رویداد در مسـیر بالندگی، »مهـدی ژیان پور« رئیس جهاد دانشـگاهی 

واحـد اصفهان ضمـن ارائه بخشـی از فعالیت هـای این نهـاد تأکید کـرد که در 
دنیای امـروز بهترین قصه گـو برنده اسـت و ما نیز بایـد روایت درسـتی از جهاد 

دانشـگاهی ارائه کنیم.
همچنین »سـعید ابراهیمـی« معـاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی 
شـهرداری اصفهـان و مدیـر سـابق پژوهـش خالقیـت و فناوری هـای نوین 
شـهرداری اصفهـان، »سـاناز منصـف« مدیـر شـرکت دانش بنیـان کارنـوی 
سـالمت پارسـیان و مشـاور حـوزه کسـب وکار در مرکـز نـوآوری اسـنوا تک، 
»کورش خسـروی دارانی« رئیس سـابق مرکـز کارآفرینی دانشـگاه اصفهان، 

دبیر اسـبق منطقه ویژه علـم و فناوری اسـتان اصفهان و عضو سـابق شـورای 
شـهر اصفهان و همچنین »جواد راسـتی« اسـتادیار گروه مهندسـی پزشـکی 
دانشـگاه اصفهان و مدیر سـابق نـوآوری، امـور فناوری و مرکز رشـد دانشـگاه 
اصفهـان، به عنـوان داوران اولین رویداد »در مسـیر بالندگی« حضورداشـته و با 
تأکید بـر اینکه ارائـه دسـتاوردها و تجـارب و ایده هـای جهاد دانشـگاهی واحد 
اصفهان برای نخسـتین بار در کشـور به شـکلی روایت گونـه انجام شـد، رویداد 
»در مسـیر بالندگـی« را اقدامـی ارزشـمند خواندند کـه می تواند به عنـوان یک 

الگـو در سـایر نهادها مورداسـتفاده قـرار گیرد.

به مناسبت چهل و دومین سالروز 
تأسیس جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان برگزار شد:

  اولین رویداد
»در مسیر بالندگی«

گزارش تصویری

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از بازگشایی 
خیابان توحید تا ۱۵ شهریورماه و تکمیل و بهره 

برداری از این پروژه در آستانه نوروز ۱۴۰۲ خبر داد.
احمد رضایی با اعالم این خبر گفت: خیابان توحید 
تا پانزدهم شهریورماه برای تردد خودروها بازگشایی 
می شود و حدود سه ماه بعد نازک کاری این پروژه 
انجام و در آستانه نوروز ۱۴۰۲ به بهره برداری 

می رسد.
او افزود: پروژه پارکینگ زیرسطحی توحید بر اساس 
سیاست های کالن حوزه حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری در نظر گرفته شده و از سال های گذشته 
جزو اولویت های این حوزه در منطقه پنج بوده است.

به گفته رضایی، پارکینگ زیرسطحی توحید به غیر 
از فضای پارک دوچرخه و موتور سیکلت، ظرفیت 
پارک ۳۷۰ خودرو را دارد که دو رمپ ورودی و دو 
رمپ خروجی برای خودروها و دسترسی های عمودی 

برای خروج شهروندان را نیز شامل می شود.
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
این پارکینگ بیش از ۱۲ هزار مترمربع زیربنا دارد، 
خاطرنشان کرد: برای احداث این پروژه حدود ۱۵۰ 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
او ابراز امیدواری کرد که تکمیل این پروژه منجر به 
کاهش ترافیک خیابان های توحید شمالی و جنوبی و 

خیابان های نظر شرقی و میانی شود.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

بازگشایی خیابان توحید تا ۱۵ شهریورماه



جهـــــــان

Isfahan News

 امیرمیریـان  گفت وگوهـا در حالـی بـه مراحـل 
سرنوشت سـاز رسـیده کـه رسـیدن بـه خـط پایـان و 
توافـق نهایـی معطـل تصمیم هـای سیاسـی غـرب 
به ویـژه ایاالت متحـده آمریـکا اسـت. با وجـود اینکه 
وزارت خارجـه جمهـوری اسـامی ایـران شـامگاه 
پنجشـنبه نظـرات سـازنده ای را بـه پاسـخ آمریـکا 
درباره متـن پیش نویس توافـق احتمالـی در مذاکرات 
رفـع تحریم هـا بـه اتحادیـه اروپـا ارسـال کـرد،  امـا 
واشـنگتن بار دیگر بـه ادبیات همیشـگی برای سـلب 
مسـئولیت کردن از خود متوسـل شـد. »ِودانت پاتل« 
معـاون سـخنگوی وزارت خارجـه آمریـکا سـاعاتی 
بعد از ارسـال پاسـخ ایـران بـه »انریکه مـورا« معاون 
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا، بـا تـاش 
بـرای انداختـن تـوپ در زمیـن ایـران، مدعـی شـد 
کـه پاسـخ تهـران سـازنده نبـود هرچنـد ایـن مقـام 
آمریکایـی توضیـح بیشـتری نسـبت بـه آنچه پاسـخ 
غیرسـازنده ایران خواند، نداده اسـت. آمریـکا در حالی 
»سـازنده« بودن پاسـخ ایران را زیر سـئوال برده است 
که »جوزپ بورل« مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیه 
اروپـا و »امانوئـل ماکـرون« رئیـس جمهـور فرانسـه 
روز چهارشـنبه ابـراز امیـدواری کـرده بودنـد که طی 

روزهـای آینـده دو طـرف بـه توافق برسـند.
• پاسـخ ایران؛ توافقـی متعـادل و ضمانت 

دار
هیات جمهـوری اسـامی ایران بـا تجربه تلـخ خروج 
امریـکا از برجـام تاکیـد دارد کـه الزمـه رسـیدن بـه 
توافق، پایـدار بودن رفـع تحریم ها به نحـوی تضمین 
شـده اسـت و اینکـه موضوعـی نباید بـه عنـوان اهرم 
فشـار جهـت اسـتفاده علیـه ایـران در آینـده باقـی 
بمانـد و بـه دنبـال توافقـی اسـت کـه در آن انتفـاع 
اقتصـادی مـردم تأمیـن، تجـارت خارجی ایـران رفع 
و محدودیت هـای غیرقانونـی فـروش نفـت برداشـته 
شـود. از این منظر، اگر طـرف مقابل مطالبـات منطقی 
ایـران و الزامات شـکل گیری یک توافق پایـدار و قابل 

اتـکاء را بپذیـرد، توافـق نهایی حاصـل خواهد شـد. از 
این رو هیـات ایرانـی اعام کـرد کـه آمادگـی دارد تا 
در هفتـه پیـش رو بـرای اعـام توافق نهایی نشسـت 
وزرا برگزار شـود بـا این برداشـت کـه معـدود نظرات 
مطرح شـده از سـوی ایران تأمیـن شـود. واقعیت این 
اسـت که اصل اساسـی برای ایـران حراسـت از حقوق 
و تأمیـن منافع ملـت ایران اسـت. احقاق ایـن حقوق و 
تأمیـن منافع و تضمیـن اجـرای پایدار تعهـدات طرف 
مقابـل و جلوگیـری از تکـرار رفتارهـای غیرقانونـی 
آمریـکا دغدغه جـدی تیـم مذاکره کننده اسـت. ایران 
هم مطابق بـا وعده خود پاسـخ داده اسـت و بـه اندازه 
کافـی در مذاکـرات انعطـاف نشـان داده اسـت اکنون 
طـرف غربـی و بـه ویـژه امریکایی هـا هسـتند که که 
باید تصمیم سیاسـی بگیرنـد و با یک رویکـرد منطقی 
در قبال مسـائلی که ایـران مطرح کرده زمینـه را برای 

رسـیدن به توافـق فراهـم کنند.
• پاسـخ آمریـکا؛ یـک گام بـه جلو اما سـه 

گام بـه عقب
به نظر می رسـد پاسـخی که آمریکا )هرچند بـا تأخیر( 
بـه پیشـنهاد بـورل داده موارد مهمـی از خواسـته های 
ایـران را قبـول نکـرده اسـت. هیـأت مذاکـره کننـده 
آمریـکا در برجـام بـا ارسـال نامـه ای بـه مـورا اعام 
کرد که اواًل غـرب با امضـای توافقـات، آن را تضمین 
می کنـد. ثانیـًا توافـق را در کنگـره نیـز بـه تصویـب 
می رسـاند کـه رئیـس جمهـور آینـده هرکـس باشـد 
نتوانـد به راحتـی بطـور یکطرفـه از آن خارج شـود. به 
نظر می رسـد کـه ایـن اعـام نظـر تنهـا نقطـه قوت 
پاسـخ آمریـکا به سـؤاالت ایـران بـود ولی آمریـکا به 
سـه مـورد از خواسـته های مهـم ایـران پاسـخ منفـی 
داده اسـت.. این سـه مـورد عبارت بـود از اینکـه ایران 
درخواسـت دارد غـرب بـه شـرکتهای خارجـی اعم از 
اروپایی و آمریکایی و آسـیایی به جـز آنهایی که تحت 
تحریم هـای آمریکا هسـتند اجـازه کار با ایـران بدهد، 
غرب هم این اجـازه را صـادر می کند اما شـرط گذاری 
ایـران مبنی بـر اینکـه امضـای توافـق و تـداوم آن را 

منـوط بـه آمـدن شـرکت های اروپایـی بـرای کار و 
سـرمایه گـذاری در ایـران می کنـد از نظـر آنـان قابل 
قبـول نیسـت. دوم اینکـه درخواسـت ایـران در مـورد 
اینکـه غـرب شـرکت های اروپایـی یا چنـد ملیتـی را 
بیمه کنـد و قبـول کنـد در صـورت خـروج آمریـکا از 
برجـام و بازگشـت تحریم هـا، خسـارت آنهـا را بدهد، 
غرب می گویـد این خواسـت ایـران در اختیـار مذاکره 
کننـدگان و رئیـس جمهـور بایـدن نیسـت و اگـر هم 
تعهـد بدهـد، ضمانتـی نـدارد. سـوم اینکـه در مـورد 
امکان ورود ایران به سـوئیفت بلژیـک و معامله با دالر 
آمریـکا، طبـق آنچـه قبـًا در ویـن توافق شـد، غرب 
رسـمًا اجازه می دهد امـا اینکه ایـران بایـد پیمان های 
پیش شـرط دسترسـی به سـوئیفت )اف ای تـی اف( را 
طبـق دسـتور کار آن مرکـز قبـول و اجـرا نمایـد، این 
مرحله به خـود آنجا مربوط می شـود. نکتـه قابل تأمل 

اینسـت کـه هیـأت آمریکائـی بعـد از این سـه پاسـخ 
منفـی، اعـام کـرده: »مـا بـه تمـام درخواسـت های 
ایران پاسـخ مثبـت داده ایـم، انتظـار داریم ایـران این 
فرصـت را از دسـت ندهـد.« وقتی بـا نگاهـی تحلیلی 
به پاسـخ امریکا نـگاه کنیم متوجـه می شـویم که این 
پاسـخ یک گام بـه جلـو و سـه گام بـه عقب اسـت به 
ویـژه آنکـه تمام این سـه مـورد درخواسـت ایـران که 
رد شـده به بهره وری اقتصـادی ایـران از برجام مربوط 
می شـوند و اگـر آمریـکا در این مـوارد تضمیـن ندهد، 
احیـاء برجام، ایـران را به منافـع اقتصادی نمی رسـاند. 
بنابراین بـه نظر می رسـد پاسـخ آمریکایی ها سـازنده 

نباشـد نه ایـران.
• پیش بینی تداوم مذاکرات

دور از انتظـار نبـود که واشـنگتن نیـز تاکتیـک تهران 
را در پیـش بگیـرد و پاسـخ نـه چنـدان قاطعانـه بـه 

ماحظـات ایـران بدهـد؛ یعنـی بـا برخـی مسـائل 
موافقـت و با برخـی مخالفت کنـد و تمام شـروط را رد 
نکنـد. اما واقعیت این اسـت که نتیجه پاسـخ مشـروط 
دو طرف بـه پیش نویس بورل، مذاکرات بیشـتر اسـت 
و احتمااًل یـک تـا دو دور دیگر هم شـاهد رایزنی هایی 
دیگـر خواهیـم بـود. مذاکـرات ادامـه می یابـد و ایـن 
امـکان وجـود دارد کـه در ازای پیشـنهادهای مطـرح 
شـده از سـوی ایـران، آمریکایی هـا نیـز پیشـنهاداتی 
را مطـرح کننـد کـه نیـاز بـه رایزنـی چ دارد. ضمـن 
اینکـه آمریکایی هـا بـا انتقـاد از پاسـخ ایـران و اتهام 
غیرسـازنده بـودن این پاسـخ، در صـدد هسـتند توپ 
مذاکـرات را دوبـاره در زمیـن ایـران بیاندازنـد و بـا 
وقت کشـی و تعلل در مذاکرات، ایران را دچار سـختی 
و فرسـایش کننـد و دولـت ایـران را بـه کوتـاه آمـدن 

مجبـور سـازد.
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مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی و حمایـت از مالکیـت صنعتـی وزارت 
دادگسـتری با بیان اینکـه یکی از تاکیدهای سـند تحول دولت سـیزدهم، 
اسـتفاده از ظرفیت رمز ارزها اسـت، گفـت: مبانـی قانونی اسـتفاده از رمز 
ارزهـا باید شناسـایی شـود زیـرا اکنون خـاء قانونـی در این حـوزه وجود 

دارد.
محمدصادق آزمندیـان مدیرکل دفتـر برنامه ریزی و حمایـت از مالکیت 
صنعتـی وزارت دادگسـتری در گفـت و گـو بـا خبرنـگار قضایـی ایرنـا 
بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از ظرفیـت رمزارزهـا در اقتصـاد دربـاره ضـرورت 

آموزش در زمینـه مالکیت فکری و اسـتفاده از رمزارزها خاطرنشـان کرد: 
طبق مصوبه ای کـه در سـال ۱۳۹۴ تصویب شـد، وزارت دادگسـتری به 
عنـوان مرجع رسـمی آمـوزش کوتـاه مـدت مهارتی بـا سـازمان جهانی 
مالکیـت فکـری )وایپـو( در ارتباط اسـت و اکنـون دوره هایی کـه به نظر 
می رسـد شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیـان در حوزه هـای مختلـف از 
جملـه باکچین، هـوش مصنوعـی و رمـز ارزها نیـاز دارنـد تـا بتوانند از 
دانـش روز در حوزه هـای سیاسـتگذاری و اجـرا اسـتفاده کننـد بـا کمک 
مدرسان سـازمان جهانی مالکیت فکری و سایر کشـورها از سوی وزارت 

دادگسـتری برگـزار می شـود.
آزمندیان با اشـاره به اینکه یکی از تاکیدهای سـند تحول دولت اسـتفاده 
از ظرفیت رمـز ارزها اسـت، توضیـح داد: ظرفیـت باکچین، اسـتفاده از 
رمزارزهـا در بسـتر باکچین، اینکـه چگونـه رمزارزها می توانـد از نقض 
مالکیـت فکـری جلوگیـری کنـد، حوزه هـای جدیـد و بـه روز رمزارزها، 
قراردادهـای مربوط بـه زنجیره هـای رمـزارز، انـواع مختلـف، تهدیدها، 
فرصت هـا و چالش هـا در دوره هـای آموزشـی بـرای کارشناسـان 
دسـتگاه های اجرایی و جمعی از نخبگان این حوزه تشـریح شـده اسـت.

دولت در پی استفاده 
از ظرفیت رمزارزها 
در اقتصاد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت 
از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری 
مطرح کرد:

گفت و گو
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 هشدار عضو مجمع نمایندگان
سیستان و بلوچستان در مجلس:

فاقد شناسنامه ها عامل 
مهم بروز آسیب های 

اجتماعی هستند
اخبـار اصفهـان  عضـو مجمـع   
نماینـدگان سیسـتان و بلوچسـتان در 
مجلس، بـا ابـراز نگرانی از وجـود جمعیت 
فاقد شناسـنامه در کشـور به ویژه در حوزه 
انتخابیـه اش کـه بـه دلیـل بازماندگـی از 
تحصیل فرزنـدان آنها و نبـود اطاعاتی از 
هویتشـان به عامل مهم بروز آسـیب های 
اجتماعی تبدیل شـده از مسئوالن مربوطه 
خواسـت تا در این زمینـه به اجـرای دقیق 

قانـون پایبند باشـند.
عبدالناصر درخشـان با انتقـاد از بی توجهی 
مسـئوالن نسـبت به افراد فاقد شناسـنامه 
در کشـور که بخش اعظمی از آنها در حوزه 
انتخابیـه اش حضـور دارنـد، گفـت: برغـم 
وجود قوانیـن خوبی کـه برای سـاماندهی 
ایـن افـراد تصویب شـده اسـت امـا برخی 
کـج سـلیقگی ها یـا عـدم اطـاع صحیح 
از قانـون در این زمینـه مانع از سـاماندهی 
این افـراد در حوزه انتخابیه ام شـده اسـت.

نماینـده مردم ایرانشـهر، سـرباز، راسـک، 
بمپـور، دلگان، فنـوج، الشـار، بنت، آشـار 
و آهـوران در مجلس، ادامـه داد: هم اکنون 
بیشـترین جمعیـت افـراد فاقد شناسـنامه 
در حـوزه انتخابیـه ام هسـتند کمـا اینکـه 
از جمعیـت 800 هـزار نفـری ایـن منطقه 
که در گسـتره 60 هـزار کیلومتری سـاکن 
هسـتند تنهـا در ایرانشـهر که مرکـز بوده 
از بیـن ۱20 هـزار نفـر جمعیـت آن تعـداد 
20 هـزار نفـر فاقـد شناسـنامه هسـتند. 
وی تصریـح کـرد: ایـن منطقـه بـه لحاظ 
جغرافیایـی بـا پاکسـتان هـم مـرز اسـت 
بـه همیـن دلیـل بخشـی ازجمعیـت فاقد 
شناسـنامه پاکسـتانی یـا اهل افغانسـتان 
هسـتند بنابراین باید با بهره منـدی از ابزار 
قانونی کـه دراین زمینـه وجـود دارد برای 

شناسـایی آنهـا اقدام شـود.

عبارت »غیرسازنده« نقشه جدید آمریکاست 
زدن زیر میز بازی در شطرنج دیپلماسی!



 مریم یادگاری  شغل اصلی مردم منطقه سیستان و 
بلوچستان از روزگاران قدیم تا دوره کنونی کشاورزی و دام 
پروری بوده که به طور مستقیم با دریاچه هامون گره خورده 
است. صید و صیادی و حصیر بافی نیز از دیگر شغل ها و 
حرفه های مردم سیستان بوده که چند ده هزار نفر از ساکنین 
این منطقه را به خود مشغول می کرده و سود خوبی نیز به 
همراه داشته است اما با گذر سال ها و خشک شدن هامون به 
دالیل مختلف از جمله قطع شریان اصلی آن یعنی هیرمند از 
افغانستان، مردم این منطقه هرچه بیشتر با مشکالت ناشی 
از این خشکسالی روبه رو شدند و متاسفانه این روزها تاالب 
حتی یک قطره آب هم ندارد، حال و روز دریاچه ارومیه نیز 
خوب نیست و بهتر است بگوییم که این روزها روزهای خوبی 

برای دریاچه و تاالب های کشور وجود ندارد.
• هامون سومین دریاچه بزرگ ایران

خشک شدن دریاچه هامون سالهاست که به یک معضل 
مهم زیست محیطی برای منطقه و شاید دنیا تبدیل شده 
و متأسفانه این روزها شرایط زندگی در استان سیستان و 
بلوچستان به دلیل تبعات ناشی از این خشکسالی بسیار 
سخت تر از گذشته شده و مردمان این منطقه با معضالتی 
همچون آلودگی هوا، بیماری های قلبی و ریوی، بیکاری، 
مهاجرت و حاشیه نشینی روبه رو هستند. این در حالی است 
که تاالب بین المللی هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس 
از دریای خزر و دریاچه ارومیه، هفتمین تاالب بین المللی 
جهان و یکی از ذخیره گاه های زیست کره در ایران است که 
در صورت خشک شدن مشکالت محیط زیستی و اجتماعی 
زیادی به همراه خواهد آورد، ۵ شهرستان هیرمند، نیمروز، 
زابل، هامون و زهک در اطراف تاالب بیش از ۴۰۰ هزار نفر 
جمعیت را در خود جای داده است که زندگی تمام آن ها متأثر از 
این تاالب است، همه آنها در بخش های کشاورزی، دامداری، 
گردشگری و صیادی مشغول به کار بودند که زندگی و کار 
همه تحت تأثیر خشک شدن تاالب قرار گرفته است. از سوی 
دیگر بلند شدن گرد و غبار نیز از جمله مشکالتی است که 

دامن مردم منطقه را گرفته است.
• حتماً از ظرفیت های بین المللی استفاده خواهیم 

کرد
علی سالجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست است. وی در رابطه با وضعیت هامون و البته 
کم کاری دولت افغانستان گفت: از آنجا که در افغانستان 
دولت متمرکزی مستقر نیست از این رو نمی توان آن دولت را 
بازخواست کرد اما زمانی که دولت مقابل خلف وعده می کند 
حتماً از ظرفیت های بین المللی استفاده خواهیم کرد. البته ما 
نماینده افغانستان را بازخواست کرده ایم اما اتفاقی نیفتاده 
است. در چنین شرایطی که خلف وعده رخ می دهد مجبور 

به استفاده از ظرفیت های بین المللی می شویم. وزیر نیرو از 
طرف رئیس جمهوری مأموریت پیدا کرده تا با استفاده از این 
ظرفیت ها به حل مشکل بپردازد. هامون از بین رفته است و 
معیشت بسیاری از مردم منطقه وابسته به هامون مختل شده 
است. امیدواریم حاکمیتی ثابت مستقر شود اما سازمان محیط 
زیست، وزارت نیرو و وزارت امور خارجه همگی در تالش 
هستند تا با استفاده از ظرفیت های بین المللی افغانستان را 
مجبور به رهاسازی آب کنیم. وی متذکر شد که در زمینه 
حقابه هامون از هیرمند رییس جمهور دستور ویژه داده 
است، بر این اساس ابتدا نماینده ویژه رییس جمهور در امور 
افغانستان موضوع را پیگیری کرد، ما هم نشست هایی داشتیم 

و خواهش کردیم که این موضوع در دستور اصلی کارشان 
قرار گیرد، رایزنی ها را آغاز کردند اما متاسفانه دولت مستقری 
در افغانستان نیست تا موضوع را دنبال کند. وی اظهارداشت: 
هیات حاکمه افغانستان یک بار بحث آمار بارش ها و مخازن 
آبی ایران را مطرح می کنند و می گویند که به اطالعات شما 
اعتقادی نداریم در صورتی که همواره سنجنده هایی در قالب 
ایستگاه های آب سنجی در منطقه فعال است، همچنین 
ایستگاه هایی هم در ایران و هم افغانستان میزان بارش ها 
را مشخص می کنند و در دو کشور از داده های آنها استفاده 
می شود و کاماًل هم قابل سنجش و راستی آزمایی هستند اما 

متاسفانه این تفکر در افغانستان وجود ندارد.

سالجقه ادامه داد: البته در تمام این نشست ها هم وزیر 
خارجه افغانستان اعالم کرد که ما در بحث حقابه ایران 
مبتنی بر تفاهم نامه میان دو کشور که تأمین ۲۶ متر مکعب 
بر ثانیه و ۸۵۰ میلیون متر مکعب بر سال تعهد داریم، پایبند 
هستیم؛ این حرف ها را می زنند اما در عمل باز هم اجرا 

نمی کنند.
• متاسفانه اراضی زیر کشت افزایش یافته

رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در رابطه با 
وضعیت دریاچه ارومیه نیز گفت: االن آمادگی برای انتقال 
۶۰۰ میلیون متر مکعب آب از کانی سیب به دریاچه ارومیه 
وجود دارد اما هنوز تونل کانی سیب آماده نشده است تا آب 
منتقل شود؛ از سوی دیگر تصفیه خانه های ارومیه و تبریز 
آماده شده تا ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه 
شود. وی اظهارداشت: از روزی که ستاد احیای دریاچه ارومیه 
شکل گرفت، متاسفانه اراضی زیر کشت افزایش یافته است 
که این با رسالت ستاد تناقض دارد. وی متذکر شد که از نظر ما 
در روند خشک شدن دریاچه ارومیه تغییر اقلیم در اولویت قرار 
دارد اما متاسفانه تغییر کاربری هم به عادت تبدیل شده است.

• دریاچه ارومیه وضع خوبی ندارد
روح اهلل متفکر آزاد رئیس هیئت تحقیق و تفحص از دریاچه 
ارومیه در مجلس شورای اسالمی نیز در مورد شرایط این 
دریاچه گفت: احیای دریاچه ارومیه درخواست و مطالبه 
ملی است، برهمین اساس این مهم عزم جدی و همکاری 
تمام دستگاه ها را می طلبد، تالش های گسترده ای برای 
بازگرداندن حیات به این دریاچه صورت پذیرفته که متاسفانه 
تاکنون هیچکدام به احیای دریاچه منتهی نشده است. 
متفکرآزاد احیای دریاچه را وظیفه دولت و دستگاه های 
اجرایی دانست و یادآور شد: بازگرداندن حیات به دریاچه 
فیروزه ای آذربایجان بر عهده دستگاه های اجرایی است، 
مطمئناً مسیرهایی برای احیای دریاچه وجود دارد، امیدواریم 
دولت با تمام توان در سال آبی جاری بتواند این دریاچه را از 

مرگ نجات دهد.
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معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان از تجهیز اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

موکب های خدمتگزاری به زائران کربال در مراسم اربعین حسینی 
توسط شهرداری اصفهان خبر داد. مهدی بقایی با اعالم این خبر گفت: 
تعداد ۵۰ نفر از نیروهای شهرداری اصفهان جهت خدمت رسانی به 
کلیه موکب های شهر اصفهان و نظافت شهر کربال به این سفر اعزام 
می شوند. او افزود: 3 دستگاه رنومیدالم دوکابین با تجهیزات کامل 
امدادونجات و اطفا با ۱7 نیروی مجرب از دیگر تدارکاتی است که 
شهرداری اصفهان برای اعزام به کربال در نظر گرفته است. او از تهیه 
یک دستگاه تانکر آب ۱۲ هزار لیتری جهت آبرسانی به زائران نیز خبر 
داد و اضافه کرد: یک دستگاه خودرو پرس زباله کش ۶ تنی جهت جمع 

آوری زباله، یک دستگاه کامیون ۱۰ تنی، ۴۰ دستگاه اتوبوس جهت 
انتقال زائرین به لب مرز، دو دستگاه اتوبوس سیار تعمیرات از جمله 
تجهیزاتی است که برای ایام اربعین ویژه زائران عتبات عالیات در نظر 

گرفته شده و ارسال می شود.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان همچنین از 
اعزام نیروی متخصص برق به کربال خبر داد و خاطرنشان کرد: ازجمله 
دیگر لوازم مورد نیاز برای ارائه خدمت به زائران در موکب ها شامل کولر 
آبی، کف کش، یخچال، تانکر آب شرب، کلمن آب، پالستیک زباله، 
ماسک و مواد ضد عفونی  است که روز شنبه ۱۲ شهریورماه به کربال 

ارسال می شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

خدمت رسانی شهرداری اصفهان به زائران کربال در مراسم اربعین حسینی

انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اسالمی اصفهان گفت: تاکنون 
۲۶۱ هزار و 7۵ جلد سند مالکیت 
در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار 
نفر جمعیت در استان صادر شده 

است.
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
به منظور صدورسند مالکیت امالک 
واقع در بافت مسکونی روستاها 
موظف است به نمایندگی از طرف 
روستاییان برای کلیه روستاییان 
دارای شورای اسالمی و مراکز 
وضع  تفکیکی  نقشه  دهستانها 
موجود را تهیه و به اداره ثبت اسناد 

و امالک ارسال کند.
این طرح با هدف ساماندهی نظام 
بافت  در  واقع  اراضی  مالکیت 
مسکونی روستاها، امکان بهره 
از تسهیالت  گیری روستاییان 
بانکی، افزایش ارزش حقوقی و 
اقتصادی امالک واقع در روستا 
و صدورسند برای امالک واقع 
دربافت مسکونی روستاها در دست 

اجراست.
غالمحسین خانی افزود: ۱۹۶ هزار 
و ۴۸۶ جلد و برگ اسناد مالکیت 
امالک روستایی و ۵۹ هزار و ۱3۹ 
جلد و برگ سند مالکیت امالک 
شهری تا پایان سال ۱۴۰۰ با کمک 
اداره ثبت اسناد و امالک صادر و 

تحویل متقاضیان شده است.
وی ادامه داد: تا پایان مرداد ماه 
سال جاری نیز ۲ هزار و ۴7۱ برگ 
سند روستایی و ۲ هزار و ۹7۹ 
برگ سند شهری صادر و تحویل 

متقاضیان شده است.
انقالب  بنیاد مسکن  مدیر کل 
اسالمی استان اصفهان اظهار 
اسناد  صدور  عملیات  داشت: 
مالکیت در 7۱3 روستا و ۱۰۱ شهر 

این استان در دست اقدام است.
وی اضافه کرد: اقدامات الزم و 
اساسی جهت آگاهی بیشتر و توجیه 
مردم در راستای تثبیت مالکیت و 
پیشگیری از مهاجرت از روستاها 
و شهرهای کوچک و گسترش 
نیافتن بافت های ناکارآمد و استفاده 
از تسهیالت بانکی، با همکاری 
اداره ثبت اسناد و امالک و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی انجام شده 
تا بتوانیم باالترین خدمت رسانی 
را با صدور اسناد مالکیت به مردم 
ارائه دهیم. خانی گفت: عملیات 
نقشه برداری و تهیه طرح هادی از 
ابتدای شروع فعالیت بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اصفهان 
در هزار و ۵۰۵ روستا انجام شده 
است. وی خاطرنشان کرد: بر 
اساس سرشماری سال ۹۵ طرح 
هادی برای ۹۱۹ روستای باالی 
۲۰ خانوار استان انجام شده و طرح 
بازنگری در ۵۶۹ روستا و طرح 
بازنگری مجدد در ۱۱۴ روستای 
انجام شده است. مدیر کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان گفت: تمام روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار استان با تأمین 
اعتبارات استانی و ملی در پایان 
سال ۹۹ دارای طرح هادی شدند و 
تا کنون برای حدود ۱3۲ روستای 
زیر ۲۰ خانوار استان نیز طرح تعیین 
محدوده تهیه شده است. وی افزود: 
همچنین با تأمین اعتبارات استانی 
و ملی در سال ۱۴۰۰ نیز بازنگری 
طرح های هادی در ۱۵۶ روستای 

این استان انجام شده است.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

۲۶۱ هزار جلد سند 
 مالکیت روستایی

در استان صادر شد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اصفهان:

شرایط ناگوار اقلیمی در جغرافیای ایران با سرعت پیشرفت می کند؛

حال بد دریاچه ها و تاالب ها

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی، داشتن ظرفیت 
فناوری های نوین را برای هر کشوری یک قدرت دانست و گفت: ابرقدرت ها 

استفاده از این ظرفیت و توانمندی ها را برای ایران برنمی تابند.
محمد اسالمی، در یادواره شهدای هسته ای و ۱۱۰ شهید پایگاه بسیج آیت اهلل 
سعیدی کاشان با اشاره به اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه کشورمان 
گفت: جمهوری اسالمی ایران، سازش ناپذیرست و مسیر استقالل، عزت و 

منافع کشور را با هیچ چیزی معامله نمی کند.
وی گفت: فرایند تحریم دارای دو بخش است و تنها جنبه اقتصادی ندارد و 
اصل هدف استکبار جهانی در استمرار تحریم ها، تسلیم، توقف پیشرفت ها و 

خلع سالح کشورمان است.
معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: در جمهوری اسالمی ایران نه تنها 
تحریم ها به تسلیم ُمنتهی نشده بلکه به لطف الهی به یک اقتدار نیز تبدیل 

شده است.
وی تصریح کرد: مسیر طی شده هسته ای، اقتدارآفرین و عزت بخش است 

که باعث سربلندی کشورمان شده است.
اسالمی تاکید کرد: جمهوری اسالمی باید نیازهای کشور را با تکیه بر 

متخصصان و دانشمندان داخلی بدست آورد.
وی اظهار داشت: ایران در موضوع هسته ای در آغاز راه است و ادامه این 
دانش، ظرفیت های زیادی را برای کشور ایجاد خواهد کرد که در تعیین 

ُمقدرات نسل حاضر و آینده، بسیار کارگشا خواهد بود.
وی با اشاره به انتشار خبرهای اخیر در فضای مجازی راجع به جابه جایی 
قدرت بین چین و آمریکا در موضوع فناوری های نوظهور، گفت: فناوری های 
زیستی، هسته ای و هوافضا و نظام اطالعات و ارتباطات، امروزه بعنوان 
پیشران های قدرت حساب می شود که قدرت های جهانی بدنبال کسب 

آنها هستند.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اقتدار هر کشور دارای 
فناوری های نوظهور در جهان تصریح کرد: ایران امروزه بدون کمک 
کشورهای دیگر و برغم تمام مزاحمت ها و اقدام های ُمخرب دشمنان، از این 

فناوری ها برخوردار و از سلطه استکبار جهانی خارج شده است.

وی یادآور شد: به همین دلیل دشمنان، دستیابی کشورمان به این پیشرفت ها 
را برنمی تابند و می خواهند با اتهام زنی، حرکت جمهوری اسالمی را متوقف 

کنند.
به گفته اسالمی، دشمن، امروزه با انواع اتهام ها چنین وانمود می کند که 
موضوع هسته ای ما دارای انحراف بوده که همه این اتهام ها، واهی و بی 

اساس است.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به دوگانگی 
برخورد دشمنان با موضوع هسته ای ایران، اظهار داشت: به همین دلیل 
رژیم صهیونیستی می گوید باید با حرکت نظامی، برنامه هسته ای ایران نابود 
شود اما کشورهای اروپایی معتقدند باید بدون اقدام نظامی، دانش هسته ای 
ایران مهار و از دسترسی این کشور به تسلیحات اتمی جلوگیری شود، چرا 
که این برنامه، دیگر بومی و درونزا شده و قابل نابودی نیست که با بمباران 

کردن از بین برود.
وی یادآور شد: دشمنان معتقدند ایران دارای رهبری کارآمد است و اگر به 
فناوری پیشرفته، مجهز و دارای منافع و قدرت اقتصادی برسد، کسی توان 
مقابله با آن را ندارد. اسالمی با بیان اینکه امروزه دنیا از انرژی هسته ای 
در مسیر پیشرفت در تمام حوزه ها استفاده می کند، گفت: از این انرژی در 
ماهواره ها، زیر دریایی ها و در صنعت تولید برق بهره گیری می شود. به 
گفته وی، اکنون با توجه به گران شدن سوخت فسیلی برای تولید برق، بین 
کشورها بخصوص اروپایی ها، مسابقه ساخت نیروگاه های اتمی شکل گرفته 
است. معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، برگزاری یادواره شهدا را از جنس جهاد 
تبیین دانست و اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمندیم که بر روی 

نقشه های دشمن تمرکز کنیم.
ی تصریح کرد: تمرکز بر برنامه ها و نقشه های دشمن، بیشتر به انسان قدرت 
فهم می دهد که تمامی شهیدان انقالب در راه تبعیت از والیت گام برداشتند.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: دشمنان از بدو پیروزی انقالب 
تاکنون به شدت با جمهوری اسالمی مخالف و بدنبال ساقط کردن آن بودند.

به گفته وی، این مخالفت دشمنان نه در بیان بلکه با ایجاد آشوب و فتنه، 

جنگ تحمیلی و ترور شخصیت هایی مانند شهیدان رجایی و باهنر، مطهری 
و بهشتی همراه بوده است.

اسالمی با اشاره به اینکه اوایل انقالب دشمنان با ترور شخصیت ها، در 
خونریزی و جنایت بدتر از داعش عمل کردند، یادآور شد: پرونده هسته ای 

ایران ساخته و پرداخته همین جریان خبیث ترور است.
وی خاطر نشان کرد: دشمنان سال هاست با راه اندازی جو منفی، تولید 
خبرهای جعلی و اتهام های واهی، بدنبال پرونده سازی علیه جمهوری 

اسالمی بودند تا بتوانند ایران را مورد تحریم قرار دهند.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه سیاست 
استکبار جهانی شفاف است، ادامه داد: استکبار جهانی با استفاده از ابزار تهدید 
قوی و تحریم، عملیات روانی و ادعاهای دروغ و دروغ پردازی بدنبال تخریب 

ذهن مردم بوده، که تمامی آنها را در طول این سالها تجربه کردیم.
یادواره شهدای هسته ای و ۱۱۰ شهید محدوده پایگاه بسیج آیت اهلل 
سعیدی حوزه سوم امام حسین )ع( کاشان با حضور خانواده معظم شهیدان، 
حجت االسالم والمسلمین سیدسعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
کاشان، فرماندار و جمعی از مسووالن محلی در مدرسه آسیه این شهر 

برگزار شد.
شهرستان کاشان یک هزار و 7۴۲ شهید برای دفاع از اسالم تقدیم انقالب 
کرده و دارای 7۸ شهید مفقوداالثر، ۱۹۶ آزاده، سه هزار و ۹3۴ جانباز و 7۴ 

شهید مدافع حرم است.
این شهرستان با جمعیت افزون بر 3۶۴ هزار نفر در فاصله نزدیک به ۲۰۰ 

کیلومتری شمال اصفهان واقع است.

 سمیه کریمیان  به همت بسیج ادارات 
استان اصفهان به مدت ۵ شب مراسم عزاداری 
حسینی برای کارمندان و عموم مردم برگزار 
شد. در حاشیه این مراسم معنوی برنامه های 
فرهنگی برای کودکان از طرف نهادکتابخانه 
های عمومی و کانون پرورش فکری اجرا شد. 
کودکان ضمن انجام فعالیت های هنری و 
سرگرمی با معارف امام حسین و مکتب 
عاشورا آشنا می شدند. مربیان کانون پرورش 
فکری و کتابداران نهاد کتابخانه ها در جوار 
روضه بزرگساالن، یک حسینه معرفتی ویژه 

خردساالن تعبیه دیده بودند. حسن ختام این 
مراسم قصه گویی مصطفی جعفری خوزانی 

کتابدار و قصه گوی بین المللی بود.
جعفری خوزانی که در کارنامه خود تألیف چند 
کتاب کودک و احراز مقام در جشنواره قصه 
گویی را دارد به روایت زندگانی و شهادت اسم 

ابن عمرو پرداخت.
اسلم یا بنا به روایت هایی سلیمان یا سلیم ترک 
قزوینی تنها ایرانی حاضر در صف یاران امام 
حسین است که برای تسکین آالم کودکان 
با قصه گویی ایشان را سر گرم می کرد. اسلم 

غالم آزاد شده امام حسن مجتبی است که به 
دلیل بهره گیری از سواد و دانش مأمور مکاتبات 
دو امام بزرگوار عصر خود بود. از این یار با وفای 
امام رجزخوانی ها و اشعار زیبایی به یاد مانده 
است. در روایت آمده است اسلم یک بار از میدان 
باز می گردد تا با کودکان اهل بیت وداع کند 
همان هایی که مخاطبین قصه های او از مکه تا 
کربال بودند. مصطفی جعفری خوزانی با انتخاب 
هوشمندانه این قصه از کربال توانست برای 
مخاطبین کودک مراسم خاطره به یاد ماندنی 

خلق کند.

رییس سازمان انرژی اتمی:

دشمن، بهره مندی ایران از ظرفیت فناوری های نوین را برنمی تابد
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قصه گویی از قصه گوی کربال
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