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مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان:

دوران دفاع مقدس را محدود نکنیم

9 Incredible Cucumber Benefits for Skin
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مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خبر داد؛

اختصاص ۹۰ درصد ظرفیت ناوگان مسافربری برای زائران اربعین
6

مدیر عامل شـرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومـه گفـت: دومیـن خـط شـرقی _ غربـی 
اتوبوسـرانی اصفهـان بـه عنـوان چهارمین خط 
اتوبوس تندرو بـا اعتبـاری بالغ بـر ۱۵۰ میلیارد 
تومان روز ۱6 شـهریورماه بهره برداری می شـود.

سـیدعباس روحانی با اعـام این خبر گفـت: در 
شـهر اصفهـان خطـوط ۲6 و 6۸ اتوبوسـرانی به 
حداکثر ظرفیت خود رسـیده اسـت، لـذا با انجام 
مطالعات جامـع و تصویب شـورای ترافیک، خط 
چهـارم بی.آر.تـی بـا ادغـام ایـن دو خـط برقرار 
می شـود تـا در میـدان امـام حسـین )ع( تبادل 
سـفر بیـن خطـوط ۲6 و 6۸ بـه صـورت پیـاده 

انجام نشـود.
او بـا بیـان اینکـه بـرای شـهر اصفهـان ۱۲ خط 
بی.آر.تی در نظر گرفته شـده اسـت که به تدریج 
اجـرا می شـود، افـزود: دومیـن خـط شـرقی - 

غربی اتوبوسـرانی اصفهـان به عنـوان چهارمین 
خط بی.آر.تـی در این شـهر، روز ۱6 شـهریورماه 

بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.
آنطـور کـه او خبـر داده، چهارمیـن خط بـی.آر.

تـی بـا ۱6 اتوبـوس چـپ در بـه شـهروندان 
سـرویس دهی می کند که همزمان با بازگشـایی 
مدارس، تعـداد اتوبوس ها تا ۲۵ دسـتگاه افزایش 

پیـدا می کنـد.
مدیـر عامل شـرکت واحـد اتوبوسـرانی اصفهان 
و حومـه دربـاره مسـیر چهارمین خـط بی.آر.تی 
گفت: مسـیر این خط از پایانه جـی، خیابان های 
هشت بهشـت شـرقی، هشت بهشـت غربـی، 
فرشادی، بلوار هشت بهشـت، میدان امام حسین 
)ع(، شمس آبادی، شیخ بهایی، آتشـگاه تا سه راه 
درچه اسـت که برای ایجـاد این مسـیر تغییرات 

فیزیکی الزم انجام شـده اسـت.

او تأکیـد کـرد: بـا راه انـدازی  خـط اتوبـوس 
تندرو از سـه راه درچـه در غرب اصفهان تـا پایانه 
جـی در شـرق، اتصـال شـمال، جنـوب، شـرق، 
غـرب و مرکـز شـهر اصفهـان بـه یکدیگـر انجام  
می شـود و ارتبـاط مسـافران درون اسـتانی و 
برون شـهری بـه مرکز شـهر توسـط خـط تندرو 
و رونـق پایانه مسـافربری جی را فراهـم می کند.

روحانی با بیان اینکه توسـعه حمل ونقل ترکیبی 
و اسـتفاده از ظرفیت موجود جهت خدمات دهی 
بهتر به مسـافران و رانندگان از دیگر ویژگی های 
چهارمیـن خـط بی.آر.تـی اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: خـط اتوبـوس تنـدرو از سـه راه درچـه در 
غرب اصفهـان تـا پایانـه جی در شـرق بـه طول 
۱۸ کیلومتر به عنـوان چهارمین خـط بی.آر.تی 
با اعتبـاری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در آسـتانه 

بهره بـرداری اسـت.

 مدیرعامل ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار 
و کاالی شــهرداری اصفهــان گفــت: رانندگان 
خودروهای باربری به منظــور دریافت باربرگ و 
همچنین افزایش سهمیه ســوخت نیازمند اخذ 
پروانه اشتغال یک ســاله از سوی سازمان حمل و 

نقل بار و کاال هستند.
سید علی عبداللهی با اعام این خبر گفت: پروانه 
اشتغال مجوزی است برای اشتغال در زمینه حمل 
بار توسط شخص حقیقی واجد شرایط که تحت 
پوشش یکی از شرکت ها و مؤسسات مجاز حمل 

و نقل بار درون شهری شهرداری اصفهان است.
او با اشــاره به اینکه اعتبار این پروانه به مدت یک 

سال اســت خاطرنشــان کرد: به همین منظور 
سازمان بار ۲6 شرکت زیرمجموعه فعال در سطح 
شهر دارد که رانندگان می توانند با مراجعه به یکی از 
این شرکت ها، نسبت به ثبت نام در سامانه مدیریت 
مرکزی حمــل و نقل درون شــهری و حومه ای و 

همچنین سامانه حمل و نقل بار اقدام کنند.
عبداللهی با بیــان اینکه آمار راننــدگان ثبت نام 
شــده در ۵ ماهه نخست امسال نســبت به سال 
گذشته روند افزایشــی داشته است، گفت: پس از 
دریافت این پروانه مالکین و رانندگان می توانند با 
ثبت بارنامه در سامانه محل بار از سهمیه سوخت 

بیشتری بهره مند شوند.

به گفته او، همچنین بــرای دریافت مجوز تردد 
در محدوده طرح ترافیک و همچنین اشتغال در 
سطح شهر اصفهان داشتن این پروانه الزامی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی 
شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: رانندگان 
خودروهــای باربری می توانند جهــت ثبت نام و 
دریافت باربرگ به شرکت های مورد تأیید سازمان 
از قبیل گویاسپهر اسپادانا، سیمرغ ترابر جی، تیدا 
ترابر صفاهان، اصفهان بار پارتاک، پاسارگاد گشت 
اصفهان، راه فرهنگ فرزانگان و دیگر شرکت هایی 
که به صورت مجاز در این زمینه فعالیت می کنند، 

مراجعه نمایند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

بهره برداری از خط چهارم اتوبوس تندرو با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد تومان

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی شهرداری اصفهان تأکید کرد:

ضرورت دریافت باربرگ برای رانندگان خودروهای باربری

از ارکان مهــم و تأثیرگــذار بــر تولیــد، روش تولیــد  
اســت. روش و یــا روش هــای تولیــد حالــت ثابــت 
و ایســتا ندارنــد بلکــه درگــذر زمــان و بــا توســعه 
ــین آالت  ــا و ماش ــاد ابزاره ــش و ایج ــم و دان عل
وارده هــای تــازه مــدام نــو بــه نو می شــوند شــاید 
در دهه هــای قبــل ایــن ســرعت رشــد تکنولوژی 
تولید چنــدان بــه چشــم نمی آمــد و ماشــین آالت 
و روش هــای موجــود می توانســتند ســالیان ســال 
ــد  ــی را تولی ــد و محصول ــه دهن ــود ادام ــه کار خ ب
ــی در عصــر حاضــر  ــد ول ــازار عرضــه کنن ــه ب و ب

ــرات و  ــرعت باالی تغیی ــمگیر و س ــد چش ــا رش ب
تحــوالت دانش بنیــان و افرایــش میــزان رقابــت 
تولیــد، دیــدن ایــن تغییــرات چنــدان کار ســختی 

ــد. ــر نمی رس ــه نظ ب
ــه چرخه  ــه ارج ب چندی پیــش مطلع شــدم کارخان
ــری  ــی خب ــد بازگشــته اســت، ازنظــر صنعت تولی
شــادی آور بــود منتهــا بایــد یــادآور شــد کارکــرد 
ــا همان  محصــوالت ارج ســالیان قبل متناســب ب
ــوع ســاخت  ــوار و ن زمــان امــکان و فرهنــگ خان
ــق و  ــود و الح ــده ب ــی طراحی ش ــای ایران خانه ه

ــر  ــه وارد ه ــود به نحوی ک ــو ب ــاف جوابگ االنص
خانــه ای می شــدیم کم وبیــش آن را در کنــج 

آشــپزخانه ها رؤیــت می کردیــم.
 واحــد تولیدی بــه هــر دلیلی بــه تعطیلی کشــیده 
شــد و برنــد تولیــدی برایمــان خاطره شــد. ســؤال 
ــی اینجاســت چــرا نمانام هایــی ازاین دســت  اصل
بــا ایــن قدمــت ســهم خــود در بــازار مصــرف را از 

ــد؟ ــت می دهن دس

ادامه در صفحه 6 ...

محمود آقا دوستی
سرمقالـــه
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مدیریت صنعتی هوشمند تعیین کننده روش تولید است 

استقبال از »ارج« و آموختن درس های ارزشمند

8
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مترو منطقه اصفهان اعالم کرد:

 دستگاه های خودکار فروش بلیت
تک سفره در اصفهان راه اندازی شد

خودرویی رکورد خسارت به صنعت بیمه را شکست؛

 پراید، رکورد شکن آمار
و کمرشکن بیمه

آغاز شمارش معکوس بر ای واردات خودروهای خارجی؛

 زبان ماشین ها
خارجی می شود!

6

3

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

قوه قضائیه در صورت وجود خالءهای قانونی برای برخورد 
با سارقان خشن الیحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند

چهره روز

سرمربی تیم فوتبال سپاهان:

 برای مردم و فوتبال
احترام قائل باشید

2

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: باید برای هواداران بازی با 
کیفیت ارائه دهیم و ارزشی که به مردم می دهیم باال باشد. ژوزه 
مورایس در نشست خبری بعد از مصاف با ذوب آهن که با تساوی 
همراه بود، اظهار داشت: هر چیزی که هست در زمین رخ داد، 

بازی دربی بود فشار زیادی داشت بازی ...

ی مهر
منبع: خبرگزار
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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در شـــهر

Isfahan News
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اخبار اصفهان مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان گفت: 
دفاع مقدس قطعه بزرگی از تاریخ کشورماست 
که هرچه داریم از این دوران است لذا نباید 
گرامیداشت آن را به یک هفته خاص محدود 
کنیم. سرهنگ محمد رضایی، در جلسه حفظ 
و نشر دفاع مقدس در استانداری اصفهان افزود: 
باید در طول سال به بحث دفاع مقدس و آثار و 
برکات این دوران بپردازیم اما با توجه به سالروز 
حمله نظامی رژیم بعثی عراق به کشورمان، این 

هفته بعنوان نمادین نامگذاری شده است. 
وی با بیان اینکه هفته دفاع امسال از سی و یکم 
شهریور تا روز هفتم مهر ادامه دارد، افزود: باید از 
آثار و برکات دوران دفاع مقدس در طول سال 
استفاده کنیم. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس اصفهان ادامه داد: 
دفاع مقدس به فرمان امام فراگیر شد و همه 
اقشار و نهادها در این دوران نقش ایفا کردند و 
پیروزی های ارزشمندی را رقم زدند به همین 
دلیل باید برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
همه دست به دست هم دهند. سرهنگ رضایی 
بیان کرد: دستورالعمل گرامیداشت چهل و 
دومین سالگرد هفته دفاع مقدس از ستاد کل 
نیروهای مسلح ابالغ و اهداف و راهبردهایی 
در این دستورالعمل مشخص شده که عمده آنها 
حول محور جهاد تبیین و در موضوعات مختلف 
است. وی ابراز امیدواری کرد که در راستای 
فرمان رهبر معظم انقالب در زمینه جهاد تبیین 
بتوانیم به موضوعات مختلف دفاع مقدس از جمله 
قدرت دفاعی نیروهای مسلح، نقش هدایت و 
فرماندهی ولی فقیه، حضور همه اقشار و اقوام 
در دفاع مقدس و روحیه ایثارگری و شهادت 
طلبی و تبیین الگوهای رفتاری رزمندگان اسالم 
و موضوع عقالنیت در دفاع مقدس جدای از 
احساسات و اعتقادات، بعنوان یکی از موضوعات 

راهبردی در این هفته بپردازیم.

دوران دفاع مقدس را 
محدود نکنیم

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان اصفهان:

ــی  ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــی س ــاون اجتماع مع
ــدف  ــا ه ــت: ب ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش و ورزش
همگرایــی میــان نظــرات تخصصــی، افزایــش 
ــاع  ــده رود، اجم ــوص آب و زاین ــردم در خص ــواد م س
بیــن کارشناســان، حســاس ســازی جامعــه و ترویــج 
ــاخصی ازســوی  ــای ش ــو برنامه ه ــگ گفت وگ فرهن
دبیرخانــه فرهنگــی زاینــده رود برنامــه ریــزی شــده 

ــت. اس
»دبیرخانــه فرهنگــی زاینــده رود« همزمــان بــا 
ــت ماه  ــان در اردیبهش ــی اصفه ــه فرهنگ ــاز هفت آغ
ــی  ــالت اصل ــرد. رس ــاز ک ــود را آغ ــت خ ۱۴۰۱ فعالی
ایــن دبیرخانــه چنانکــه از نــام آن پیداســت پیگیــری 
ــیر  ــده رود از مس ــای زاین ــه احی ــوط ب ــات مرب مطالب
ــه  ــت. اینک ــی اس ــی و اجتماع ــای فرهنگ فعالیت ه
ــه  ــون چ ــدازی تاکن ــدای راه ان ــه از ابت ــن دبیرخان ای
فعالیت هایــی را در دســتور کار خــود قــرار داده 
اســت، ســوالی اســت کــه معــاون اجتماعی ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان 

ــخ داد. ــه آن پاس ب
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــاره گف ــن ب ــی درای ــعید امام س
ــده رود  ــی آب زاین ــای تخصص ــی در حوزه ه همگرای
ــث  ــدارد و مباح ــود ن ــی وج ــتانی و مل ــطوح اس در س
کارشناســی و علمــی دربــاره زاینــده رود فراوان اســت 
که بــه مانعــی بــزرگ بــرای حــل بحــران زاینــده رود 

تبدیــل شــده اســت.
ــه اصفهــان  او افــزود: در ســفر اخیــر رئیس جمهــور ب
ــی ایجــاد  ــل اصل ــا و عوام ــم کلیدواژه ه ســعی کردی
ــادآور  ــهری ی ــای ش ــده رود را در تابلوه ــران زاین بح
ــه اطــالع هیئــت همــراه رئیس جمهــور  ــا ب شــویم ت
ــن بحــران  ــرای حــل ای ــزه بیشــتری ب برســد و انگی
ایجــاد کنــد، چنانکــه یکــی از موانــع، همیــن نظرات 
ــه  ــده رود را ب ــه مســئله زاین غیرکارشناســی اســت ک
بحرانــی پیچیــده و آشــفته تبدیــل کــرده کــه حل آن 

ــراد خــارج اســت. ــوان بســیاری اف از ت

ــر نقــش گفت وگــو در الیه هــای  ــد ب ــا تأکی امامــی ب
مختلــف مــردم، متخصصــان و مدیــران دربــاره 
ــان  ــی می ــدف همگرای ــا ه ــه داد: ب ــده رود ادام زاین
نظــرات تخصصــی، افزایــش ســواد مــردم در 
خصــوص آب و زاینــده رود، اجمــاع بین کارشناســان، 
حســاس ســازی جامعــه و ترویــج فرهنــگ 
گفت وگــو برنامه هــای شــاخصی طراحــی شــده 

اســت.
ــت  ــوع »مدیری ــا موض ــر« ب ــدون تأخی ــالس »ب اج

ــران« ــزی ای ــالت مرک ــع آب در ف مناب
ــی  ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــی س ــاون اجتماع مع
ــدون  ــالس »ب ــان، اج ــهرداری اصفه ــی ش و ورزش
ــه ایــن برنامه هــا دانســت و اظهــار  تأخیــر« را از جمل
کــرد: ایــن اجــالس کــه دبیــری آن را دکتــر صفوی، 
ــاالن  ــی و از فع ــگاه صنعت ــی دانش ــاون پژوهش مع
حــوزه آب و محیــط زیســت برعهــده دارد بــا موضوع 
"مدیریــت منابــع آب در فــالت مرکــزی ایــران" بــا 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــاًل علم ــردی کام رویک
ــه  ــالس ک ــن اج ــی ای ــور اصل ــار مح ــزود: چه او اف
ــد  ــوزه بوده ان ــن ح ــز ای ــات چالش برانگی از موضوع
عبارتنــد از محیــط زیســت تــاالب و رودخانــه، 
ــع و  ــوق آب و مصــارف، مناب ــه و حق فرونشســت، فق

ــی. ــتاوردهای آت دس
او از اعــالم تاریــخ برگــزاری اجــالس در آینــده 
نزدیــک خبــر داد و گفــت: مدعویــن اجــالس از 
ــران در ســطح  اســاتید دانشــگاه، متخصصــان و مدی

ــتند. ــی هس ــتانی و مل اس
ــه« در  ــا ن ــای »آری ی ــله گفت وگوه ــی سلس برپای

۱2 جلســه
ــای  ــله گفت وگوه ــی سلس ــر داد: طراح ــی خب امام
آبــی بــا عنــوان "آری یــا نــه" از دیگــر برنامه هایــی 
اســت کــه بــا همــکاری کنسرســیوم محیــط زیســت 

ــود. ــزار می ش برگ
ــی  ــای نخبگان ــه در الیه ه ــه ک ــن برنام ــزود: ای او اف

ــال  ــان س ــا پای ــاه ت ــل مهرم ــده از اوای ــی ش طراح
ــه  در قالــب ۱2 جلســه برگــزار و ۱2 موضــوع مهــم ب
صــورت مناظــره توســط اســاتید متخصــص بررســی 

می شــود.
برگــزاری رویدادهــای هنــری بــا محوریــت بحــران 

ــده رود زاین
ــی و  ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــی س ــاون اجتماع مع
ورزشــی شــهرداری اصفهــان اظهارکــرد: رویدادهای 
هنــری بــا محوریــت زاینــده رود حساســیت مــردم را 
نســبت بــه مســئله بــاال می بــرد و فضــای گفتگــو را 

ــد. ــاد می کن ــا ایج ــان آنه در می

ــون  ــه توســط کان ــن ســاالنه عکــس ک او دوازدهمی
ــود  ــزار می ش ــوان برگ ــینمای ج ــن س ــس انجم عک
ــه ایــن رویدادهــا دانســت و گفــت: امســال  را از جمل
بخــش ویــژه زاینــده رود به ایــن رویــداد اضافه شــده 
کــه جزئیــات آن از طریــق صفحــات مجــازی قابــل 

ــری اســت. پیگی
امامــی ادامــه داد: جشــنواره ملــی خندســتان نیــز بــه 
عنــوان بزرگتریــن جشــنواره تئاتــر کمدی در کشــور 
بــه میزبانــی اصفهــان برگــزار می شــود و هنرمنــدان 

ــد. ــر و نمایــش در آن شــرکت می کنن عرصــه تئات
او خبــر داد: بخــش ویــژه زاینــده رود بــه ایــن 

جشــنواره اضافــه شــده و عالقمنــدان می تواننــد 
جزئیــات ایــن جشــنواره را از طریــق صفحــه مجازی 

ــد. ــری کنن ــر پیگی ــاالر هن ت
ــا همــکاری مرکــز  او خاطرنشــان کــرد: همچنیــن ب
ــده  ــان در آین ــهرداری اصفه ــوآوری ش ــت و ن خالقی
ــردی و  ــدات کارب ــرای تولی ــی را ب ــک فراخوان نزدی
ــا  ــتی ب ــع دس ــا صنای ــه ت ــورآالت گرفت ــا از زی هدای
موضــوع زاینــده رود اعــالم می کنیــم، چــرا کــه 
معتقدیــم یکــی از بهتریــن کارهــا در ترویــج مســئله 
ــل در  ــف دخی ــای مختل ــاد المان ه ــده رود ایج زاین
زندگــی روزمــره مــردم با موضــوع زاینــده رود اســت.

دبیرخانه زاینده رود پیگیر مطالبات اصفهان است
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:
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سـرمربی تیم فوتبال سـپاهان گفت: بایـد برای هـواداران بـازی با کیفیـت ارائه 
دهیم و ارزشـی که به مـردم می دهیم باال باشـد. ژوزه مورایس در نشسـت خبری 
بعد از مصاف بـا ذوب آهن که با تسـاوی همراه بود، اظهار داشـت: هـر چیزی که 
هسـت در زمین رخ داد، بازی دربی بود فشـار زیادی داشـت بازی احساسی بود در 

مورد بعضـی موضوعات صحبـت کردیم اما کنترل نشـد.
وی افـزود: گاهـی فکـر می کنـم از درک فوتبـال اشـتباه می کنیـم، بایـد بـرای 
هواداران بـازی با کیفیـت ارائه دهیم و ارزشـی که به مـردم می دهیم باال باشـد و 

باید ارزش دهیـم، باید بـرای افرادی که بـه فوتبال عالقه دارند روراسـت باشـیم 
و این چیزی بـود که تـالش کردیـم در زمیـن ارائه دهیم. سـرمربی تیـم فوتبال 
سـپاهان ادامه داد: بعضـی وقت ها ایـن کار را انجـام می دهیم و بعضـی اوقات نه، 
اما قصد ما این اسـت کـه بهترین کار ممکـن را انجـام دهیم، فکـر می کنم همه 
ما می توانیم مرتکب اشـتباه شـویم و باید درس بگیریم و در بازی بعدی اسـتفاده 
کنیم.  وی تصریح کـرد: نیمه اول خوبی داشـتیم، حتی نیمه دوم خـوب بودیم، در 
مورد اینکـه چگونه از توپ های سـوم اسـتفاده کنیم یـا از توپ های بلند اسـتفاده 

کنیم به نتایج خوبی رسـیدیم، به بازیکنانم و هافبک هـای تیمم تبریک می گویم 
زیرا آنهـا جایگزینی ندارنـد و کاری فراتـر از انتظار انجـام می دهند.

سـرمربی تیم فوتبال سـپاهان ابراز داشـت: تیم رفتار خوبی داشـت امـا حیف بود 
که این نتیجه کسـب شـد زیـرا نبایـد آن گونـه گل می خوردیـم، در ایـن بازی ها 
مقابـل رقبـای خوبی از جملـه قهرمـان جام حذفـی و لیگ بـازی کردیـم و حتی 
برخـی تیم ها کـه امسـال بهتر شـدند امـا حسـرت می خوریم کـه مقابـل فوالد 

می توانسـتیم یـک یا حتـی سـه امتیاز کسـب کنیم.

برای مردم و 
فوتبال احترام قائل 

باشید

سرمربی تیم فوتبال سپاهان:

خبر روز
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شهرستان

Isfahan News

اقتدار و مهربانی توامان نیروی انتظامی 
اقدام  در  می توان  را  اسالمی  جمهوری 
انسان دوستانه مأمور پلیس راه حین انجام 
مأموریت در مسیر شاهین شهر روایت کرد 
که بیماری متشنج را با همکاری اورژانس 

به بیمارستان انتقال داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، 
استان  راه  پلیس  تصادفات  کارشناس 
اصفهان در کمک به یک خانم بیمار در 
جاده و فرزندان خردسالش روایت می کند؛ 
عقربه های ساعت به 2 بعدازظهر نزدیک 
مثل  کاریم شروع شد.  و شیفت  می شد 
شهر  آقابابایی  شهید  بزرگراه  از  همیشه 
اصفهان به محل کارم در پاسگاه پلیس 
راه  بین  در  که  می رفتم  شاهین شهر  راه 
وانت  دستگاه  یک  شدم  متوجه  ناگهان 
پیکان در حاشیه بزرگراه متوقف شده و 
آقایی که یک پسر حدوداً یک ساله در 

آغوشش بود درخواست کمک می کند.
را  بالفاصله خودرو  این صحنه  دیدن  با 
متوقف کرده و از آن پیاده شدم و به سراغ 
فرد مذکور رفتم، راننده گفت: خانمی با 
تا  خواست  من  از  خردسال  کودک   2
سرویس مبلی را به منزلش ببرم که در 
بین راه ناگهان دچار تشنج شده و از دهان 
و بینی او خون آمد؛ پرسیدم: به اورژانس 
هنوز  اما  زدم  زنگ  گفت:  زدی؟  زنگ 
خبری از آن ها نیست. خودم را باالی سر 
فرد مصدوم رساندم، حالش اصاًل خوب 
نبود و به سختی می توانست نفس بکشد. 
دختر کوچکش هم گریه می کرد. گوشی 
تماس  اورژانس  با  مجدداً  و  برداشتم  را 
برداشت  را  گوشی  اپراتور  وقتی  گرفتم، 
گفتم: »من ستوان سوم مطلق، کارشناس 
تصادفات پلیس راه استان اصفهان هستم، 
در محلی که قرار دارم یک نفر دچار تشنج 

شده و شدیداً به کمک نیاز دارد.«
دختر بچه که ناراحت و پریشان بود را آرام 
کردم، دقایقی بعد یک آمبوالنس به محل 
آمد و پس از امدادرسانی اولیه، او را سوار 
آمبوالنس کردند تا برای مداوای بیشتر به 
بیمارستان منتقل کنند، با هر سختی که 
بود شماره تلفن یکی از اقوامش را از او 
گرفتم تا فرزندانش را به آنان تحویل دهم.

• رساندن بچه ها به آغوش خانواده، 
یک مأموریت مهم برای تو است

دختر و پسر خردسال را سوار بر خودروی 
پلیس کردم و چون باید از حوزه مأموریتی 
با اصغر  را  خودم خارج می شدم موضوع 
استان  انتظامی  راه  پلیس  رئیس  زارع 
از  وقتی  نیز  او  و  کردم  مطرح  اصفهان 
از  کمکی  »هر  گفت:  شد،  مطلع  ماجرا 
عهده ات برمی آید انجام بده، االن رساندن 
بچه ها به آغوش خانواده، یک مأموریت 
برخورد  با  وقتی  است.«  تو  برای  مهم 
خوب مافوق خودم مواجه شدم با اطمینان 
و آرامش خاطر به فامیل آن ها زنگ زده و 
آدرس منزل شان را گرفتم و بعد راه افتادم؛ 
در بین راه پسر بچه یکساله خیلی گریه 
می کرد و برای اینکه او را آرام کنم کنار 
یک داروخانه ایستاده و برایش شیرخشک 
حسابی  انگار  که  بچه  پسر  کردم؛  تهیه 
گرسنه بود شیرش را کامل خورد و بعد 

هم روی صندلی ماشین خوابش برد.
یک  عنوان  به  که  تصویری   •
زندگی  قاب  در  شیرین  خاطره 

ثبت شد
با چند بار پرس و جو و برقراری تماس 
کرده  پیدا  را  کودکان  اقوام  منزل  تلفنی 
کالنتری  مأمور  حضور  در  را  موضوع  و 
محل صورت جلسه و فرزندان را به آن ها 
تحویل دادم؛ خانواده شاهین شهری، وقتی 
از موضوع باخبر شدند مدام از من تشکر 
می کردند و از اینکه یک پلیس به جای 
اینکه به محل کارش برود اینگونه پیگیر 
زده  شگفت  شده  شهروند  یک  مشکل 
با  یادگاری  عکس  یک  پایان  در  بودند، 
آنان گرفتم تا این تصویر به عنوان یکی از 
شیرین ترین خاطره زندگی من ثبت شود.

شاید بی ارتباط نباشد که در این خصوص 
مقام  پیام  از  بخشی  به  دوباره  مروری 
کل  فرمانده  به  خطاب  رهبری  معظم 
به   ۹۹ سال  مهرماه  که  کشور  انتظامی 
مناسبت هفته ناجا صادر شد داشته باشیم، 
ایشان در این پیام فرمودند: »مردم عزیز 
ما قدردان زحمات و تالش های بی وقفه 
و  هستند  کشور  و  خود  به  خدمتگزاران 
امروز اقتدار و مهربانی را توامان در نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران احساس 

می کنند.«

اقتدار و مهربانی توامان نیروی انتظامی:

روایت پلیس وظیفه شناسی 
که ناجی مادر بیمار و 

فرزندانش شد

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

طـرح تشـکیل اسـتان جدیـد بـا نـام »گلسـاران« 
در اواخـر مجلـس دهـم مطـرح شـد؛ امـا بـه دلیل 
وصـول نشـدن در صحـن علنـی و مخالفـت دولت 
وقـت، مـورد پیگیری قـرار نگرفت؛ اما اخیـراً مجدداً 
ایـن موضـوع بـر سـر زبان ها افتـاده و تشـکیل این 
اسـتان مطرح شـده اسـت؛ در همین راسـتا پویشـی 
در سـامانه فـارس مـن بـا عنـوان »مخالفت شـدید 
مـردم نطنز؛ گلپایگان وخوانسـار با تشـکیل اسـتان 

گلسـاران« بـه راه افتاده اسـت.
کرمـان  اسـتان  بـه  رئیس جمهـور  اخیـر  در سـفر 
موضوع تشـکیل اسـتان کرمـان جنوبی مطرح شـد 
و رئیس جمهـور نیـز در ایـن بـاره قـول رسـیدگی 
موضوع را داد؛ همین امر موجب شـد در چند اسـتان 
دیگـر از جملـه اصفهـان نیز این تقاضا مطرح شـود.

طرح تشـکیل اسـتان جدیـد با نـام »گلسـاران« در 
اواخـر مجلـس دهم مطرح شـد؛ اما بـه دلیل وصول 
نشـدن در صحـن علنـی و مخالفـت دولـت وقـت، 
مـورد پیگیری قـرار نگرفـت؛ اما اخیـراً مجـدداً این 
موضوع بر سـر زبان ها افتاده و تشـکیل این اسـتان 

مطرح شـده اسـت.
در همیـن راسـتا پویشـی در سـامانه فـارس مـن با 
عنـوان »مخالفـت شـدید مـردم نطنـز؛ گلپایـگان 
وخوانسـار با تشکیل اسـتان گلسـاران« به راه افتاده 
و مـردم بـا ثبـت بیـش از 2 هـزار و ۸۰۰ امضـا در 
ایـن پویـش، مخالفت خود را با تشـکیل این اسـتان 

کردند. اعـالم 
بـر همیـن اسـاس به سـراغ نماینـده فعلی و سـابق 
مجلـس رفتیـم تا نظـرات آن هـا را در ارتبـاط با این 

موضـوع جویا شـویم.
جدیـد  اسـتان  شـکل گیری  مخالـف   •

هسـتم
مسـعود خاتمـی نماینده مـردم گلپایگان و خوانسـار 
در مجلـس شـورای اسـالمی در ارتبـاط موضـوع 
مطـرح شـده پیرامـون تشـکیل اسـتان گلسـاران 
اظهـار داشـت: اصـل ایـن طـرح در مجلـس قبـل 
یکبـار مطـرح و رد شـده و در صحـن هـم نیامـده 
اسـت؛ نماینده سـابق کاشـان این طـرح را پیگیری 
می کرده که شـهرهای کاشـان، خوانسـار، گلپایگان 

و چنـد شـهر دیگـر را تبدیـل به یک اسـتان کنند و 
از اسـتان اصفهـان جدا شـوند.

وی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح فقط یک بـار مطرح 
و در همـان موقـع هـم رد شـد، ادامـه داد: مرکـز 
پژوهش هـای مجلـس هـم نظـر تخصصی خـود را 
داده و بـا ایـن طـرح مخالفت کـرده اسـت؛ اکثریت 
مـردم گلپایـگان و خوانسـار بـا ایـن طـرح مخالـف 
هسـتند و نمی خواهند از اسـتان اصفهان جدا شـوند.

خاتمـی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن طـرح دوبـاره در 
کمیسـیون مجلس مطـرح شـده و دارد روی آن کار 
می شـود، گفـت: فضـای کلـی حاکـی از این اسـت 
کـه بعیـد بـه نظـر می رسـد ایـن طـرح در مجلس 
مطـرح شـود و رأی بیاورد؛ حتـی اگر مجلس هم آن 
را تأییـد کنـد، بـه خاطر بـار مالی کـه دارد، شـورای 

نگهبـان آن را رد می کنـد.
نماینـده مـردم گلپایـگان و خوانسـار در مجلـس 
شـورای اسـالمی در ارتبـاط بـا برخـی از معضـالت 
موجود در سیسـتم اداری اسـتان اصفهـان بیان کرد: 
در ایـن اسـتان، کارهـای شهرسـتان های مختلف را 
بـه صـورت متمرکـز در خـود مرکـز نـگاه داشـته و 
همین موجب شـده که مسـائل این شهرسـتان ها به 
خوبـی حل و فصل نشـود؛ البته این مشـکل مربوط 
بـه اکنون نیسـت، بلکه طی سـالیان مختلـف وجود 

داشـته است.
وی بـا اشـاره بـه نارضایتـی برخـی از تولیدکنندگان 
و سـرمایه گذاران شهرسـتان ها از عـدم تسـهیل در 
کارهـا افـزود: وقتـی مـا از گلپایـگان کاری را بـه 
مرکـز اسـتان ارجـاع می دهیـم، فرایند پاسـخ خیلی 
زمانبـر و طوالنـی می شـود و همیـن مانـع تولید در 

شهرسـتان های مـا می شـود.
خاتمـی در ادامـه تصریـح کـرد: شـخصاً مخالـف 
شـکل گیری اسـتان جدیـد هسـتم، چـون اسـتان 

اصفهـان جزو اسـتان های مطـرح اسـت و امتیازات 
زیـادی دارد، ولـی مشـکالت مذکـور نیـز بایـد حل 

. د شو
نماینـده مـردم گلپایـگان و خوانسـار در مجلـس 
شـورای اسـالمی با اشـاره بـه ضررهای جدا شـدن 
شهرسـتان ها و تشـکیل اسـتان جدید گفـت: وقتی 
قرار اسـت اسـتان جدیدی تشکیل شود باید بسیاری 
از سـاختارها تغییـر کند و زیرسـاخت های زیادی نیز 
ایجاد شـود که بـرای ایجاد آن هـا هزینه های زیادی 
را بایـد صـرف کـرد؛ اضافه بـر این، تا اسـتان جدید 
شـکل بگیرد و مشـکالت احصا شـود، زمان زیادی 
از دسـت مـی رود و کارهـای شهرسـتان های تابـع 
اسـتان جدیـد، تا مـدت زیـادی معطل خواهـد ماند.

حمیدرضـا فوالدگـر نماینـده ادوار مجلـس شـورای 
اسـالمی در ارتبـاط بـا طرح دوباره تشـکیل اسـتان 
گلسـاران بیـان کـرد: ایـن موضـوع در دوره قبـل 
مجلس و در کمیسـیون شـوراها هم مطرح و در این 
کمیسـیون مصـوب شـد؛ بـه صحن علنـی مجلس 
کـه آمـد، به دلیـل اینکـه اواخـر مجلس دهـم بود، 
فرصـت بررسـی آن پیش نیامـد و از طرفی به دلیل 

بـار مالـی هم کـه داشـت، دولـت موافـق آن نبود.
وی ادامـه داد: هنـوز هـم در درجـه اول بحـث بـار 
مالی تشـکیل این اسـتان مطـرح اسـت و بر همین 
اسـاس دولـت نیز باید موافـق با این موضوع باشـد؛ 
همچنیـن در اسـتان های مختلـف هـم تقاضاهـای 
زیـادی برای تشـکیل اسـتان های جدید وجـود دارد.

فوالدگـر تصریـح کرد: مطلـب بعدی این اسـت که 
تشـکیل اسـتان جدیـد نیـاز بـه رعایـت مالحظات 
امنیتـی،  جمعیتـی،  نظـر  از  خاصـی  و ضروریـات 
اجتماعـی و غیره دارد که به نظـر من این ضروریات 
برای تشـکیل اسـتان جدید خیلی کافی نیست؛ قباًل 
هـم که مطرح شـده بود برخی از شهرسـتان ها مثل 

خونسـار یـا گلپایـگان قـرار اسـت بـه اسـتان جدید 
ملحـق شـوند، مردم و مسـؤالن آن شهرسـتان ها با 

این امـر مخالفـت کردند.
نماینـده ادوار مجلس شـورای اسـالمی خاطرنشـان 
کـرد: تشـکیل اسـتان جدیـد از شهرسـتان هایی که 
هیـچ سـنخیتی با هـم ندارنـد، مسـائل و معضالت 

قومـی و محلـی را دامـن می زنـد.
وی یـادآور شـد: یکـی از موضوعاتـی کـه مطـرح 
می شـود ایـن اسـت کـه در تصمیمـات مدیریتـی 
اعتبـارات  تخصیـص  بـه  مربـوط  مسـائل  هـم  و 
بودجه ای، شهرسـتان کاشـان همیشـه تحت شـعاع 
تصمیمـات مرکز اسـتان قرار دارد؛ اگـر فرض بر این 
اسـت که با اسـتان شـدن اعتبـارات بودجـه ای زیاد 
خواهـد شـد یـا محرومیت زدایـی می شـود، معلـوم 
نیسـت چنین اتفاقـی بیفتد، چون زیرسـاخت ها و بار 

مالـی طـرح مهم اسـت.
فوالدگـر متذکر شـد: به دلیل معضالتی که کاشـان 
داشـت، بـه فرمانـداری ویـژه ارتقـا پیـدا کرد تـا در 
مباحـث مدیریتـی اختیـارات فرمانـدار افزایـش یابد 
و در جلسـات شـورای اداری و شـورای برنامه ریـزی 
هـم شـرکت کنـد و این هـا ظرفیت هایی اسـت که 

در فرمانـداری ویژه شـدن وجـود دارد.
نماینـده ادوار مجلـس شـورای اسـالمی با اشـاره 
بـه لـزوم در نظـر گرفتن مصالـح ملی بیـان کرد: 
ایـن سـؤال اساسـی بایـد پاسـخ داده شـود کـه با 
تشـکیل اسـتان جدید، همـه معضـالت مذکور در 
زمینـه تصمیم گیـری و اعتبارات حل خواهد شـد؟ 
بـه نظر مـن ما بایـد بر سـند آمایش سـرزمینی و 
همچنیـن تـوازن منطقـه ای بـه این مسـائل نگاه 
کنیـم؛ اگـر فکـر کنیـم بـا زیـاد شـدن اسـتان ها 
مشـکالت حـل خواهد شـد، چنیـن چیـزی اتفاق 

نمی افتـد.

گزارش

اما و اگرها درباره تشکیل استان گلساران؛

از مخالفت مردم و نمایندگان تا تحمیل بار مالی

عضو کمیسیون قضایی مجلس از قوه قضائیه و دولت خواست که در 
با سارقان خشن الیحه  صورت وجود خالءهای قانونی برای برخورد 
دو فوریتی به مجلس ارائه کنند. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد بخشنامه اعالم شده توسط 
دادستان کل کشور مبنی بر اینکه سرقت های همراه با خشونت مشمول 
محاربه است، گفت: به طور قطع تمهیدات اتخاذ شده توسط دستگاه قضا 
و دادستان کل کشور مانند بخشنامه مذکور و همچنین تشکل ستاد ویژه 
برای مقابله با سرقت های خشن و زورگیری ها از مقدمات برخورد مناسب 

با سارقان است تا قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مجموعه نیروهای برقرار 
کننده امنیت از پشتوانه قوی برای برخورد با سارقان خشن برخوردار 
شوند. وی ادامه داد: از سویی می طلبد تمامی دادستان ها و دادسراهای 
عمومی و انقالب با اتخاذ تدابیر مناسب در قالب برگزاری جلسات شورای 
تأمین شهرستان ها و هماهنگی با دیگر دستگاه ها با سارقان خشن برخورد 

قاطعی را داشته باشند.
افزود:  یازدهم  برخوار در مجلس  و  نماینده مردم شاهین شهر، میمه 
این رابطه آمادگی دارد چنانچه قضات و  مجلس شورای اسالمی در 

دستگاه های انتظامی، امنیتی و بسیج معتقدند خالء قانونی برای برخورد 
با زورگیران خشن وجود دارد نسبت به رفع خالء های قانونی یا اصالح 
قوانین موجود اقدام کند. حاجی دلیگانی یادآور شد: در صورت وجود خالء 
های قانونی قوه قضائیه و دولت می توانند الیحه دو فوریتی به مجلس 
ارائه کنند و به طور قطع مجلس در اسرع وقت و طی یک هفته آن را 
بررسی و تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد البته 
اگر خالء های قانونی را به مجلس منعکس کنند کمیسیون قضایی هم 

می تواند طرحی را در این رابطه تدوین کند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

قوه قضائیه در صورت وجود 
خالءهای قانونی برای برخورد 
با سارقان خشن الیحه دو 
فوریتی به مجلس ارائه کند

آییـن افتتـاح یک واحد مسـکن مددجویی بـه نمایندگی 
اداره  توانخواهـان  و  مددجویـان  مسـکونی  واحـد  از ۵ 
بهزیسـتی شهرسـتان خوروبیابانـک افتتـاح شـد. ایـن 
افتتـاح کـه بـا حضـور رضـا نقـش معـاون هماهنگـی 
امـور اقتصـادی اسـتانداری، حجـت االسـالم جاویـدی 
امـام جمعـه، الهـام آزاد نماینـده شهرسـتان های ناییـن 
وخـور و بیابانـک در مجلـس شـورای اسـالمی، طحانی 
فرماندار وجمعی از مسـئوالن شهرسـتانی در شـهر خور 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۰/۰۰۰/۳۶۰/۶ ریـال از اعتبـارات 
اعتبـارات  از محـل  ریـال  و ۰۰/۰۰۰/۴۴۰/2۴  دولتـی 
بخـش خصوصـی افتتـاح و مـورد بهـره بـرداری قـرار 

. فت گر

حجـازی از ارائـه تسـهیالت بـا کارمـزد 2 درصد به 
دانشـجویان بـرای ادامـه تحصیـل و پرداخت تمامی 
هزینـه شـهریه دوره تحصیلـی دانشـجو بـه صورت 

یکجـا توسـط بانک خبـر داد.
سیدحسـن حجـازی رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی 
گـروه  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  دهاقـان  واحـد 
اسـتان های خبرگـزاری آنا در دهاقـان از افزایش ۱۰ 
رشـته جدیـد بـه مجمـوع رشـته های این دانشـگاه 
خبـر داد و بـا اشـاره بـه تفاهم نامـه منعقـد شـده بـا 
پرداخـت  بـر  مبنـی  رسـالت  بانـک قرض الحسـنه 
تسـهیالت بـه دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی 
عنـوان کرد: در راسـتای تفاهم انجام شـده دانشـگاه 
آزاد اسـالمی اسـتان اصفهـان بـا این بانـک، تمامی 
هزینـه شـهریه دوره تحصیلـی دانشـجو بـه صورت 
یکجـا پرداخـت خواهد شـد و دانشـجو، اقسـاط وام 
شـهریه دریافتـی از بانـک را بـا کارمـزد 2 درصـد 

پرداخـت خواهـد کرد.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد دهاقـان افزود: 
ارائـه تسـهیالت با نـرخ بهـره اندک به دانشـجویان 
و بازپرداخـت بـا اقسـاط طوالنی و مبلـغ پایین، میل 
بـه ادامه تحصیـل را در جوانان بسـیار باالتر می برد. 
دانشـجویان به منظور برخـورداری از این تسـهیالت 
بـا کارمـزد پاییـن، باید بـه افتتـاح حسـاب در بانک 
اقـدام کرده و در سـامانه آموزشـیار از پنـل این بانک 
درخواسـت پرداخت تسـهیالت شـهریه دانشـجویی 

. کنند
وی بـا تأکیـد بـر ضـرورت دائرکـردن رشـته های 
جدیـد در دانشـگاه بیـان کـرد: معیـار اعتبـار هـر 
دانشـگاهی رشـته های دایـر در آن واحـد و ترکیـب 
اعضـای هیئـت علمـی آن اسـت کـه این دانشـگاه 

بـا هـدف اعتبار بخشـیدن بیـش از پیش به مسـائل 
آن هـا،  تنـوع  و  رشـته ها  و  آموزشـی  محتـوای  و 

دارد. انجـام  حـال  در  را  بی وقفـه ای  تالش هـای 
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد دهاقـان متذکر 
شـد: در ایـن رهگـذر بـا اخـذ تدابیـر و رایزنی هـای 
انجـام شـده در حـوزه گسـترش و برخـورداری واحد 
از رشـته های جدیـد، ۱۰ رشـته در مقاطـع کاردانـی 
و کارشناسـی بـه رشـته های واحـد اضافـه شـد کـه 
شـامل مهندسـی عمـران، امـداد و سـوانح، تربیـت 
صنفـی،  واحدهـای  بهداشـت  و  ایمنـی  کـودک، 
تولیـدات گلخانـه ای، آمـوزش و پـرورش ابتدایـی، 
علـوم تربیتـی، مـددکاری اجتماعـی، امـور اداری و 

علـوم ورزشـی هسـتند.
حجـازی بـا بیـان اقدامـات انجـام شـده در زمـان 
انتخـاب رشـته سراسـری در دانشـگاه آزاد اسـالمی 
واحـد دهاقـان متذکر شـد: بـا پیش بینی هـای انجام 
شـده در موضوع معرفی دانشـگاه دهاقـان و خدمات 
آن بـه داوطلبـان ورود بـه دانشـگاه ها، همزمـان بـا 
انتخـاب رشـته کنکـور سراسـری، پایگاه مشـاوره و 
انتخاب رشـته رایـگان در محل مجتمع دانشـگاهی، 
ویـژه داوطلبـان شهرسـتان دهاقان و نیز دبیرسـتان 
زنده یاد حسـینی، ویژه داوطلبان شهرسـتان شـهرضا 
بـا حضـور مشـاوران برتر اسـتان برقـرار شـد که به 
جمـع کثیـری از دانش آمـوزان و خانواده هـای آنـان 
مشـاوره های تخصصـی بـه منظـور انتخـاب رشـته 

صحیـح ارائه شـد.
وی توضیـح داد: در مـدت برگـزاری پایـگاه انتخاب 
رشـته، رشـته های دایـر در واحـد دهاقـان، قابلیت ها 
و توانمندی هـای دانشـگاه به سـمع و نظـر حاضران 

در پایگاه مشـاوره رسـید.

عمومی  کتابخانه های  انجمن  جلسه  اولین 
شهرستان خوروبیابانک در سال جاری به ریاست 
و حقوقی  حقیقی  اعضای  با حضور  و  فرماندار 

برگزار شد.
عمومی  کتابخانه های  انجمن  جلسه  اولین 
شهرستان خوروبیابانک در سال جاری به ریاست 
انجمن  رئیس  و  فرماندار  طحانی،  احمدرضا 
حضور  با  و  شهرستان  عمومی  کتابخانه های 
حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی، 
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
دفتر  مسئول  موسوی،  علیرضا  سید  اصفهان؛ 
نائین؛  و  خوروبیابانک  مردم شهرستان  نماینده 
ابراهیم  خور؛  شهر  شهردار  حلوانی،  مهدی 
پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  غالمرضایی، 

خوروبیابانک و دیگر اعضای انجمن در فرمانداری 
خوروبیابانک برگزار شد.

شهرستان  فرماندار  طحانی،  احمدرضا 
خوروبیابانک ضمن خوش آمدگویی به مدعوین 
اجرای مصوبات جلسه  از روند  ارائه گزارشی  و 
از  تومان  میلیون   ۱۰۰ امسال  گفت:  پیشین، 
امور کتابخانه های  برای  محل تملک دارایی ها 

شهرستان تصویب شده است.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی 
کتابخانه های  کل  اداره  سرپرست  معتمدی، 
از  تقدیر  ضمن  نیز  اصفهان  استان  عمومی 
نیم  سهم  به موقع  پرداخت  در  شهرداری ها 
مالی  منبع  مهم ترین  گفت:  کتابخانه ها  درصد 
کتابخانه ها، سهم کتابخانه ها از نیم درصد از درآمد 

شهرداری ها است.
اندیشه ورزی  هیئت های  که  اینکه  بیان  با  وی 
در ذیل انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
باید  کتابخانه  کرد:  تصریح  می شود،  تشکیل 
و  محور  مسجد  محور،  مدرسه  محور،  خانواده 
دانشگاه محور باشد؛ زیرا توسعه فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی به ارتباط با همه اقشار مردم نیاز دارد.

مسائل  بررسی  کنار  در  نشست  این  در 
معارفه  آیین  شهرستان،  عمومی  کتابخانه های 
سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
خوروبیابانک نیز برگزار شد و ضمن قدردانی از 
زحمات ام البنین علیخانی، رئیس اداره پیشین 
این شهرستان، راضیه وهاب به عنوان سرپرست 

جدید اداره کتابخانه های شهرستان معرفی شد.

رئیـس اداره تولیـدات گیاهی جهاد کشـاورزی 
 ۳۰۰ اینکـه  بیـان  بـا  دهاقـان  شهرسـتان 
هکتـار گلخانـه در این شهرسـتان زیر کشـت 
مـی رود، گفـت: سـاالنه در 2۷۰ هکتـار از این 
گلخانه هـا 2۰ هـزار ُتـن محصـوالت سـبزی 
و صیفـی ماننـد فلفـل دلمـه ای رنگـی، گوجه 
بادمجـان  و  بروکلـی  کلـم،  کاهـو  فرنگـی، 

می شـود. کشـت 
ایـن  از  درصـد   ۷۰ گفـت:  هاشـمی  امیـن 
محصـوالت پـس از جداسـازی و بسـته بندی 
کشـورهای  بـه  سـورتینگ  واحـد   ۱2 در 
فـارس صـادر خلیـج  حاشـیه  و  میانـه   آسـیا 

می شوند.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد 
کشاورزی شهرستان دهاقان:

 ساالنه 200 هزار تن
محصوالت داریم

با حضور مسئوالن کشوری و استانی؛

آیین افتتاح مسکن مددجویان 
در هفته دولت برگزار شد

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان؛

 کتابخانه باید خانواده محور، مدرسه محور، مسجد محور
و دانشگاه محور باشد

رئیس دانشگاه آزاد دهاقان در گفت وگو با آنا اعالم کرد؛

ارائه تسهیالت با کارمزد 2 درصد به دانشجویان

بعد از گذشت ماه ها از قول مسووالن هنوز هیچ اقدامی در ورودی شرقی شهر 
سمیرم صورت نگرفته است.

با توجه به وضعیت نابسامان و حادثه ساز بودن ورودی شهر سمیرم از سمت 
و مسئوالن  تهیه  نقطه  این  از  پیگیری  پارسال گزارش  در 2۹ مهر  شرق 
راهداری استان قول دادند در سه ماه آینده این مسیر آسفالت و اصالح شود و 

۹ ماه از این وعده می گذرد و اقدامی صورت نگرفته است.
ورودی شرق سمیرم مسیر رفت و آمد شهر حنا، بیش از ۵۰ روستای بخش 
مرکزی پادنای اولیا و سفلی و مسیر منتهی به شهرستان آباده در استان فارس 

بوده، ولی نیازمند اصالح، بازسازی و آسفالت است.
به دلیل دست انداز و چاله های جاده و تغییر مسیر رانندگان برای گریز از دست 
انداز تاکنون بیش از ۴۰ حادثه رانندگی در این مسیر رخ داده وعالوه بر اینکه 
این مسیر ۳ کیلومتری اصالح و روکش آسفالت نشده است به دلیل نبود 

نظارت، افراد متخلف اقدام به تخلیه نخاله و زباله در حاشیه این جاده می کنند.
با پیگیری های خبرگزاری صداوسیما، معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اصفهان   2۰ ساعت  خبری  بخش  در  شهریور(  )سیزدهم  دیشب  استان 
اقدامات  طی  گفت:  جاده  این  خرابی های  و  نواقص  کاهش  درخصوص 
صورت گرفته اصالح طرح هندسی ورودی شهری انجام شده و در قرارداد 
جدیدی که حدود یک تا دوهفته دیگر ابالغ می شود؛ ادامه عملیات برای 

تکمیل طرح از سر گرفته خواهد شد.
مهدی فقهی افزود: در سال های گذشته درخصوص بحث ایمنی برای ورودی 
شهر حدود 2 میلیارد تومان هزینه شده و االن حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار 

برای اقدامات اولیه پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: به همکاری و کمک مسئوالن شهرستانی برای اجرا و تکمیل 

این طرح نیازمندیم.

عملیات ساماندهی به جاده حنا به زودی از سرگرفته می شود:

اصالح ورودی شرقی سمیرم درگیر پیچ و خم های اداری
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Iran has maintained its share 
of the energy market despite 
sanctions, but it could con-
tribute to resolving Europe’s 
energy crisis if an agreement 
is reached to revive the 2015 
nuclear deal, says the spokes-
man for Iranian foreign min-
istry.
During his weekly press con-
ference on Monday, Nasser 
Kanaani stated that one of 
Iran’s primary goals in the 
nuclear talks is a complete re-
moval of sanctions on the Ira-
nian nation and government.
Noting that the United States 
had delayed responding to 
Iran’s answer to the draft of-
fered by the EU coordinator, 
Kanaani stated that Iran had 
contributed to the talks to 
resurrect the nuclear deal, 

technically known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), and was awaiting 
the U.S. response.
The official compared the at-
tempts to resurrect the JCPOA 
to a marathon, saying that 
Iran took appropriate steps 
and presented its views to 
the European side in order to 
defend Iran’s interests with a 
happy ending to the process.
Kanaani stated that a deal is 
possible if the opposite party 
has the political will and acts 
constructively. 
Regarding the Europeans’ 
need for Iran to assist in re-
solving the energy crisis, Ka-
naani stated that Iran is an 
important supplier of energy 
and has maintained its market 
share despite sanctions.

However, if an agreement can 
be reached in Vienna, Iran 
might be a possible provid-
er for European countries to 
meet their energy needs, ac-
cording to the spokesman. 
“Iran will be able to meet 
a bigger part of EU energy 
needs if sanctions are lifted,” 
Kanaani stated.
He stated that the Foreign 
Ministry’s key objective was to 
ensure that guarantees were 
received in the talks because 
any prospective arrangement 
might be breached if there 
were no guarantees, as hap-
pened when the U.S. withdrew 
from the JCPOA in 2018 while 
Iran was fully compliant with 
the deal.
“The guarantee system in any 
agreement should be strong 

and robust,” the spokesman 
noted, adding, “There should 
be guarantees that sanctions 
will be removed and Iran reaps 
the benefits of the JCPOA.”
IAEA must remain technical, 
stay out of politics
The official also criticized the 
International Atomic Energy 
Agency’s (IAEA) political ap-
proach toward Iran’s nuclear 
program, stating that keeping 
the nuclear watchdog out of 
politics is a key component of 
the guarantee.
“The Agency’s inspectors 
have repeatedly visited Iran’s 
nuclear sites, and confirmed 
their peaceful nature,” the 
spokesman noted, adding, 
“Iran expects the IAEA to act 
responsibly and within its le-
gal and professional obliga-
tions.”
He also emphasized that clos-
ing Iran’s cases in the IAEA 
related to safeguards issues 
was a major demand of Iran, 
adding that Iran has always 
been transparent regarding its 
nuclear activities.
Israeli media reports on Ira-
nian forces in Syria are bogus
Elsewhere in the presser, the 
spokesman quashed Israeli 
media reports on the Zionist 
regime’s alleged attacks on 
Iran-controlled sites and loca-
tions in Syria as totally base-
less, emphasizing that Iran 
condemned all Israeli strikes 
on Syrian infrastructure as il-
legal, illegitimate, aggressive, 
and a violation of international 
law.
FM’s visit to Russia was suc-
cessful
Kanaani also commended For-
eign Minister Hossein Amir 
Abdollahian’s travel to Mos-
cow to deliver the European 
Union’s message to Russia.
Iran welcomes stable, se-
cure, peaceful Iraq

The spokesman also urged 
Iraqi political factions to hold 
negotiations to resolve dis-
putes over forming a govern-
ment.
“Iran cherishes stability, se-
curity and peace in Iraq,” the 
spokesman noted.
He also complimented the Ira-
qi people’s generosity during 
the Arbaeen rite, which at-
tracts hundreds of thousands 
of Iranians to Najaf and Kar-
bala.
No country can pose threat to 
navigation channels
Kanaani also explicated on the 
recent tensions in the Persian 
Gulf over United States sail 
drones, saying that Iran’s de-
stroyer had detained a U.S. 
sail drone that was deemed 
a threat to freedom of navi-
gation and then moved it to a 
safe location.
According to the Iranian dip-
lomat, no country has the 
authority to pose a threat to 
navigation channels in inter-
national waters and disturb 
safe passage.
Iran calls for immediate re-
lease of crew jailed in Argen-
tina
Kanaani also dismissed the 
claims leveled against the 
Iranian crew of a passenger 
plane arrested in Argentina, 
urging their release because 
no evidence has been shown 
proving that the Iranian citi-
zens committed any crimes.
“Iran calls for the immediate 
release of Iranian crew who 
were detained in Argentina,” 
he stated. 
President will attend SCO 
summit in Tashkent
Iran’s President Ebrahim Raisi 
will also attend the Shanghai 
Cooperation Organization 
(SCO) summit in Uzbekistan 
on September 15-16, accord-
ing to the spokesman.

Iran: Lifting sanctions purpose of JCPOA revival talks

IRGC unveils Shahid 
Soleimani combat pa-
trol vessel
In a ceremony on Monday, a combat 
patrol vessel named “Shahid Soleim-
ani” was unveiled and added to the 
equipment of the IRGC Navy.
The ceremony was held at the pres-
ence of Major General Mohammad 
Bagheri, the Chief of General Staff of 
the Armed Forces, and Hossein Sala-
mi, Commander-in-Chief of the Islam-
ic Revolutions Guards Corps. 
The design and construction of the 
vessel was done by elite Iranian youth 
and it has a body with a very low radar 
cross-section.
Referring to the features of the ves-
sel, Major General Bagheri said, “The 
design and construction of this ves-
sel was done by the elite youth and 
university graduates of the Islamic 
Republic of Iran, and it has a stealth-
equipped body with a very low radar 
cross section, which can be consid-
ered as a national achievement for the 
country.”
The vessel has a much higher maneu-
verability and a much smaller radius 
of rotation compared to vessels of the 
same size, which is considered very 
important in the implementation of 
various offensive and defensive tac-
tics.
Military chief issues stark warning to 
U.S., Israel
On the sidelines of the ceremony, 
Bagheri issued a stark warning to the 
United States, saying that Iran will deal 
decisively with any wandering vessel 
that endangers the safety of waters.
Speaking at a gathering of the Iranian 
Navy, Bagheri said, “Our country is at 
the height of oppressive sanctions, 
both from the financial point of view 
and from the technological point of 
view. In these difficult conditions, 
the zealous youths, relying on local 
knowledge, were able to build new 
vessels, missiles, drones, weapons 
and equipment in the field of defense, 
as well as renovating and rebuilding 
the complex equipment of the past 
and make it operational again. This is 
a very valuable and great work, and 
we appreciate the efforts of each and 
every one of you and everyone in-
volved in this matter.”
Pointing out that the strategic role of 
the Iranian Navy in securing the Strait 
of Hormuz, the Sea of Oman, the In-
dian Ocean, the Bab-el-Mandeb Strait, 
the Red Sea and in the rest of the 
world is very effective, the top military 
official said, “We were busy defend-
ing our naval facilities, oil platforms, 
beaches and islands during the Sacred 
Defense, but today, thank God, the en-
emies, seeing our strength, withdrew 
large parts of their naval units from 
our territories.”
Bagheri stated that today, through reli-
ance on the strength of equipment and 
courage of the army’s brave men, Iran 
is present in the Indian Ocean. 
“Maritime security has been estab-
lished in the past several years without 
a single problem, and numerous pi-
racies have occurred, but none of the 
Iranian vessels were involved, and the 
army was able to establish the security 
of Iran’s fleet and the export of oil and 
import of goods with complete secu-
rity and in some cases, the army has 
helped the vessels that were attacked, 
which is a very big job,” he stated.
Major General Bagheri added that the 
enemies are trying to compensate for 
the reduction of forces in the region 
in various ways, including by creating 
new units. 
“The reports of our army men indicate 
that by launching and sending small 
unmanned surveillance units, they en-
danger the security of maritime navi-
gation,” the top military commander 
stated.
“We believe that the rights of mari-
time security and free navigation in 
open and international waters should 
be established equally for everyone 
and we fully defend this right of our 
people,” Bagheri said, adding that by 
following international procedures and 
filing a complaint to the International 
Maritime Organization, Iran declares 
that its vessels will not tolerate such 
actions on their route and will confront 
them.

Tehran, Yerevan 
discuss areas of 
economic cooper-
ation
 Head of Iran’s Trade Promo-
tion Organization (TPO) Al-
ireza Peyman-Pak on Sunday 
hosted a meeting with Arme-
nia’s Deputy Economy Min-
ister Narek Teryan in which 
the officials talked about a 
variety of areas for economic 
cooperation between the two 
countries.
The development of trade 
relations, alternative ways of 
transit, barter trade, the es-
tablishment of an Iranian car 
production line in Armenia, 
and the establishment of a 
joint production line of house-
hold and electronic appliances 
were among the subjects dis-
cussed at the meeting.
During the talks, Peyman-Pak 
expressed the readiness of 
Iranian contractors and com-
panies to participate in Arme-
nia’s transportation projects 
and called on the Armenian 
side to reconsider some of the 
regulations regarding taxes 
and transit tolls.
“Forming a working group 
to review the issue of tran-
sit tolls in Armenia will be a 
useful and forward-looking 
measure in the development 
of trade relations between the 
two countries,” the TPO head 
suggested.
Welcoming the presence 
of Iranian companies in the 
road construction projects of 
Armenia, Teryan for his part 
said: “From Armenia’s point of 
view, revising the tax and toll 
regulations is a very important 
issue; Our experts conducted 
many studies in this regard 
the result of which will have 
a great impact on the devel-
opment of trade relations be-
tween the two countries.”
He further pointed to the es-
tablishment of a barter trade 
mechanism between the 
two sides, saying: “We had 
long negotiations regarding 
the barter trade between the 
two countries, which is now 
bearing fruit, and we are very 
happy that the two countries 
have identified their brokerage 
companies for establishing 
the barter trade mechanism.”
Elsewhere in his remarks, 
Teryan offered that a delega-
tion of Iranian home appliance 
and electronic manufacturers 
be sent to Armenia to discuss 
establishing joint production 
lines with their Armenian 
counterparts.
In the meeting, Peyman-Pak 
also mentioned the interest of 
one of the Iranian car manu-
facturers in establishing a pro-
duction line in Armenia and 
said: “Considering Armenia’s 
membership in the Eurasian 
Union, this action can have 
good achievements for both 
countries.”
The Armenian deputy minis-
ter also welcomed the idea of 
collaboration in car manufac-
turing and said: “We are ready 
to cooperate with the Iranian 
company in the matters such 
as infrastructure and provi-
sion of suitable land and we 
suggest that a delegation from 
this company visits Armenia 
to make the necessary prepa-
rations for this project.”
A large business delegation 
from Iran is due to leave for 
Armenia in mid-October con-
current with the opening of the 
Islamic Republic of Iran Busi-
ness Center in Yerevan, Pey-
man-Pak finally announced.

The value of export from the ports of 
Bushehr province, in the southwest of 
Iran, rose 67 percent in the first five 
months of the current Iranian calen-
dar year (March 21-August 22), as 
compared to the same period of time 
in the past year, a provincial official 
announced.
Mehdi Safavi, the director-general of 
the province’s Industry, Mining and 
Trade Department, said that over 12 
million tons of products worth over 
$6.3 billion were exported from the 
ports of Bushehr province in the said 
five-month period, indicating also 10 
percent growth in terms of weight.
He named gas condensate and pet-
rochemical products as the major 
exported items, and China, the Unit-
ed Arab Emirates (UAE), India, and 
South Africa as the main export des-
tinations of the products in the five-
month period.
As previously announced by Behrouz 
Qarehbeygi, the director-general of 
the province’s customs department, 
the value of export from Bushehr 
province rose 67 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20), from its preceding year.
He put the value of export from the 
province at $10.136 billion in the past 

year, and the weight of exported com-
modities, including gas condensate, 
at 25.78 million tons, with six percent 
growth year on year.
The official further announced that 
25.506 million tons of non-oil goods, 
excluding gas condensate, worth $9.9 
billion were exported from Bushehr 
province in the previous year, show-
ing 73 percent and six percent annual 
rise in terms of value and weight, re-
spectively.
He named petrochemical products, 
gas condensate, minerals, fisheries, 
and vegetables as the main export-

ed items, and China, the United Arab 
Emirates, India, Pakistan, Turkey, 
South Africa, Nigeria, Brazil, Mozam-
bique and Qatar as the major export 
destinations of the province’s prod-
ucts in the past year.
The head of the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA) 
has announced that the value of Iran’s 
non-oil exports reached $20.924 bil-
lion in the first five months of the 
current Iranian calendar year, up 21 
percent compared to the last year’s 
same period.
According to Alireza Moghadasi, Iran 

exported 44 million tons of non-oil 
commodities in the mentioned five 
months which was 3.5 percent less 
than the figure for the previous year’s 
same period, IRNA reported.
Meanwhile, some 14 million tons of 
goods valued at $21.665 billion were 
imported into the country, indicating 
a 19-percent rise in terms of value 
compared to the last year’s same time 
span, he said.
The weight of the imported goods 
declined by 8.5 percent, year on year, 
the official added.
In total, the Islamic Republic trad-
ed about 58 million tons of non-oil 
goods worth $42.589 billion with its 
trade partners in the first five months 
of the current Iranian calendar year, 
up about 23 percent in terms of value.
Iran’s top export destinations during 
this period were China, Iraq, United 
Arab Emirates (UAE), Turkey, and In-
dia, according to Moghadasi.
Liquid propane, methanol, liquefied 
natural gas, polyethylene, iron, and 
steel ingots were among the top ex-
ported items in the said five months.
The country’s top five sources of im-
ports during these five months were 
the UAE, China, Turkey, India, and 
Russia.

Export from ports of Bushehr province rises 67% in 5 months on year

The value of export from Hamedan 
province rose 70 percent in the first 
five months of the current Iranian 
calendar year (March 21-August 22), 
as compared to the same period of 
time in the past year, the head of the 
province’s Customs Department an-
nounced.

Javad Mohammadi also said that the 
five-month export from the province 
rose 22 percent in terms of weight.
He said that the products have been 
exported to 24 countries including 
Iraq, Turkey, Pakistan, Russia, Bulgar-
ia, Italy and Belgium.
As previously announced by Ahmad 

Shanian, the head of the province’s In-
dustry, Mining and Trade Department, 
commodities valued at $21 million 
were exported from Hamedan prov-
ince in the first quarter of the present 
Iranian calendar year (March 21-June 
21).
The official said that of the mentioned 

figure, $7.242 million was the export 
from industry sector of the province, 
with 112 percent growth year on year.
He said agricultural products valued 
at $3.091 million were exported from 
Hamedan in the first quarter, showing 
50 percent drop as compared to the 
first quarter in the past year.

Export from Hamedan province increases 70%
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Iran’s tax revenues stood at 1.853 
quadrillion rials (about $6.617 bil-
lion) in the first five months of the 
current Iranian calendar year (March 
21-August 22), Tasnim news agency 
reported on Sunday.
As reported, of the mentioned fig-
ure, 1.17 quadrillion rials (about 

$4.178 billion) was direct tax, and 
670 trillion rials (about $2.392 bil-
lion) was indirect tax collected in the 
five-month period.
Iran’s tax income reached over 3.54 
quadrillion rials (about $12.7 billion) 
in the previous Iranian calendar year 
(ended on March 20).

Over $6b of 
taxes collected 
in 5 months

PSEEZ facilitating 
foreign investment 
in oil industry pro-
jects
The managing director of 
Iran’s Pars Special Economic 
Energy Zone (PSEEZ) has said 
the conditions are facilitated 
for the presence of foreign 
investors in the zone’s devel-
opment projects, Shana re-
ported.
Mentioning the government’s 
new strategies for the attrac-
tion of investment in the re-
gion, Sekhavat Asadi said: “In 
order to facilitate investment, 
we have shortened the pro-
cess of obtaining permits and 
licenses and tried to carry out 
investor assessments in the 
shortest possible time.”
Currently, almost all large 
companies and active petro-
chemical complexes in the re-
gion have development plans 
underway that can be a great 
opportunity for investors to 
participate, he said.
“There are no restrictions for 
foreign companies’ invest-
ment in the downstream sec-
tor projects, and according to 
the laws of the Islamic Repub-
lic, they can be partners or 
owners in such projects,” the 
official added.
“The model of the contracts 
under which foreign or even 
domestic companies operate 
in the region is in the form of 
lease contracts, that means 
we lease land to investors 
and they establish their com-
plexes; I think this is a great 
incentive to attract capital in 
the Pars Energy Special Eco-
nomic Energy Zone,” Asadi 
explained.
He further noted that due to 
the measures taken by the 
13th government to attract 
foreign capital and expand 
relations with neighboring 
countries as well as the world, 
very good conditions have 
been provided for foreign in-
vestors.
“The most important incen-
tive that we have considered 
for investors is based on a 
new regulation that was re-
cently promulgated by the Oil 
Ministry to facilitate the estab-
lishment of new companies in 
the Islamic Republic of Iran,” 
he said.
According to the official, 
PSEEZ managed to attract 44 
trillion rials (about $153.8 mil-
lion) of capital from domestic 
investors in addition to $900 
million of foreign investment 
in the Iranian calendar year 
1399 (March 2020-March 
2021).
The zone approved 17 invest-
ment cases in the previous 
Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20) with 
17 trillion rials (about $59.44 
million) of domestic invest-
ment plus $4.5 billion of for-
eign investment, he said.
Asadi noted that since the 
establishment of the zone, in 
total $81 billion of investment 
has been attracted in the up-
stream sector projects and the 
investment in the downstream 
sector has amounted to $30 
billion.
Located in the port city of 
Assaluyeh, PSEEZ is home to 
several petrochemical com-
plexes that receive gas and 
gas condensate feedstock 
from the giant South Pars gas 
field, which Iran shares with 
Qatar in the Persian Gulf.
The zone is the hub of Iran’s 
exports of major non-oil com-
modities including gas con-
densate and petrochemicals.

9 Incredible Cucumber 
Benefits for Skin

By: PARISA JAMADI

Source: https://bebodywise.com/blog/cucumber-benefits-for-skin/

Cucumber is a nutrition-rich vegetable 
that is known for its cooling properties. 
Keep Scrolling if you want to know nine 
incredible cucumber benefits for the 
skin.
Cucumber Benefits For Skin 
Cucumber is a delicious vegetable and 
keeps the stomach cool in hot weather. 
However, the benefits of cucumber are 
not restricted to its taste alone; cucum-
ber has some incredible uses for the skin 
as well.
Cucumbers are stocked with vitamins, 
minerals, and loads of other nutrients, 
and the benefits of cucumber extract for 
the skin are many. 
1. Reduces Swelling And Puffiness
Cucumbers can reduce the swelling and 
puffiness of the skin as they are rich 
in folic acid and Vitamin C. Folic acid 
fights off environmental toxins, which 
can make the eyes puffy. This may be 
greatly helpful if you’ve been deprived 
of sleep and find that you have puffy 
dark circles under your eyes. The appli-
cation of chilled cucumber slices or the 

juice of cucumber to your undereyes 
can help lessen the puffiness of the eyes 
while at the same time rejuvenating the 
tired-looking skin
2. Helps Manage Acne
Dead skin cells and oily skin have the 
tendency to clog up the skin pores and 
trigger acne breakouts. Cucumbers 
might help in cleansing the skin and 
tightening the pores since they are mild-
ly astringent in nature (i.e., they contain 
chemicals that help in shrinking pores). 
They clear the skin as they are high in 
water content. 
3. Helps Combat Premature Ageing
According to a study, the antioxidant 
components in cucumbers may be a 
huge anti-wrinkle ingredient. Also, cu-
cumbers contain both folic acid and vita-
min C. Vitamin C has a remarkable ability 
to facilitate new cell growth, while folic 
acid helps fight off environmental toxins, 
which can make your skin look tired or 
age prematurely. 
4. Soothes Skin Irritation
The anti-inflammatory and cooling ef-

fect of cucumbers might help ease the 
redness of the skin, pain and irritation, 
which can be caused by insect bites, 
sunburns, and rashes.
5. Provides a Base For Hydration
96 per cent of cucumbers consist of 
water. Water itself isn’t enough to mois-
turise your skin thoroughly, but cucum-
ber juice, mixed with other moisturising 
ingredients such as aloe vera or honey, 
may serve to soothe your skin since 
these ingredients have skin cooling 
properties and are anti-inflammatory in 
nature.
6. Reduce Skin Inflammation
Cucumber is known for its anti-inflam-
matory properties. It can be used to treat 
cuts, wounds, or eye puffiness. 
7. Prevents Free Radicals 
Free radicals are unstable molecules 
that are formed owing to UV (ultravio-
let) radiation and high levels of pollution. 
These can cause a lot of damage to your 
skin cells and affect your DNA in a severe 
manner. Free radicals are also known to 
cause skin cancer. Cucumbers contain a 

lot of antioxidants, which help fight off 
the free radicals.
8. Cucumbers Tighten The Skin
They serve to tighten the skin since they 
have an astringent property. Using cu-
cumber helps to close the pores in the 
skin.
9. Cucumbers Are Rich In Vitamin E
The rich Vitamin E component of cu-
cumber helps keep the skin moisturised 
and healthy and prevents skin breakouts. 
Cucumber Juice Benefits For Skin
Here are the cucumber juice benefits for 
the skin that will help you in achieving 
glowing and healthy skin:
1. Makes the Skin Glow
Silica, a mineral that is found in abun-
dance in cucumbers, provides the skin 
with an instant glow. Cucumbers are 
extremely rich in vitamins and minerals 
that help to soothe inflammation, reduce 
redness, and get rid of blemishes.
2. Helps the Skin Remain Soft
Cucumber juice helps the skin remain 
soft and moist owing to its high water 
content.

3. Provides a Base for Hydration of the 
Skin
It provides a base for hydration of the 
skin. You can use cucumber juice as a 
base for various types of face masks. 
FAQs
Can We Apply Cucumber on Your Face 
Daily?
Yes, Cucumber is useful to apply it on 
your face daily unless you have allergic 
reactions to it. You can apply it as a face 
mask, place cucumber slices on the eyes 
to reduce puffiness, or simply rub it on 
the skin to prevent skin ageing and in-
crease the glow of your skin.
Can Cucumber Remove Dark Spots?
Yes, Cucumbers can remove dark spots 
and other blemishes since cucumbers 
are rich in antioxidants that fight pollu-
tion and its effects on the skin. 
What Are the Side Effects of Cucum-
ber?
Cucumber is known to contain toxins 
such as cucurbitacins and tetracyclic tri-
terpenoids that can prove detrimental for 
the skin if you overuse it.

Stock market analyst Mostafa Safari 
believes that global economic stag-
nation and inflation have negatively 
affected stock markets all around 
the world including the Iranian cap-
ital market, IRNA reported.
According to Safari, the outlook, 
however, is positive for the next two 
years and the Iranian stock market 
is expected to get back on track and 
continue its upward trend within the 
next two years.
“It seems that for the next two 
years, we will see an upward trend 
in the capital market; Because some 
statistics show that the market fol-
lows a two-year pattern; it has been 
facing two years of recession from 
August 2019 to August 2022, now 
it is time for the market to experi-
ence two years of prosperity,” he 
explained.
The expert said the capital mar-
ket needs political and economic 
stability for growth, which can be 
achieved by restoring the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
“We should not expect the econom-

ic impact of the nuclear deal in the 
short term, and it may take more 
than a year for the positive effects 
to be manifested in the market,” he 
stressed.
According to the expert, global in-
flation, the increase in interest rates, 
as well as the inflationary pressure 
caused by increasing costs, have all 
resulted in the stock markets across 
the world facing serious challenges.
Pointing out that the world is mov-
ing towards inflationary stagnation, 
Safari said: “The positive cycle of 
the country’s economy that should 
have been already started has been 
delayed due to internal and external 
political and economic shocks and 
we are still facing capital outflow.”
“Stability in the forex rates and 
economic policies helps the capital 
market. With stability in economic 
policies, export restrictions are re-
duced, currency transfer is easier 
and the cost of foreign trade ex-
changes is reduced for companies 
active in the stock market, ultimate-
ly leading to the growth of the stock 
market,” he said.

Global inflation negatively 
affects stock market: expert

Iran’s First Vice President Mohammad 
Mokhber said on Sunday that the coun-
try is currently selling its oil in global 
markets and getting paid for it without 
any problems, Shana reported.
“In the past, we sold oil but couldn’t re-
ceive the revenues and our basic good 
supplies had all reached the red line but 
with the guidance of the Leader, we have 
been able to sell our oil, get paid, and 
bring in basic goods,” Mokhber said in a 
gathering of government officials.
Iran has been ramping up its oil produc-
tion and exports over the past year as 
the country has been implementing new 
strategies to overcome U.S. sanctions.
The Islamic Republic’s oil export in Q1 
2022 increased significantly so that it 
registered the fastest growth rate among 

all producers in West Asia. This year, the 
volume of Iranian crude export reached 
its highest since former U.S. President 
Donald Trump withdrew from the so-
called Iranian nuclear deal in 2018.
Back in April, the Wall Street Journal 
reported that Iran has been boosting oil 
exports in the current year as major oil 
buyers like China are cutting back im-
ports from Russia due to the war with 
Ukraine.
Based on the report, Iranian oil exports 
increased by 30 percent in the first quar-
ter of 2022 compared to the previous 
year, to reach 870,000 barrels per day 
(bpd).
Earlier this month, the managing di-
rector of National Iranian Oil Company 
(NIOC) also underlined the increase in 

the country’s oil exports over the past 
12 months since the 13th government 
has taken office, saying: “Considering 
the increase in oil production capacity, 
it is possible to increase our exports 
even more if demand in global markets 
increases.”
Mohsen Khojasteh-Mehr told IRNA that 
the country’s oil production capacity was 
going to increase by 200,000 to 4.038 
million bpd by the end of the current 
Iranian calendar year (March 20, 2023).
“With the measures taken, Iran’s oil pro-
duction capacity will increase to 4.038 
million barrels per day by the end of this 
year,” he said on September 2.
The official put the Islamic Republic’s 
current oil production capacity at 3.838 
million bpd.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), 
lost 126 points on Monday.
The index closed at 1.426 million as over 4.015 billion 
securities worth 39.554 trillion rials (about $141.26 mil-
lion) were traded at the TSE.
The first market’s index lost 742 points, and the second 
market’s index dropped 1,696 points.
TEDPIX fell 2,996 points (0.21 percent) to 1.439 million 
in the past Iranian calendar week (ended on Friday).
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 num-
ber of deals fell 1.01 percent in the past week from the 
preceding week.
TSE is one of the four Iranian stock exchanges, the oth-
er three ones are Iran Mercantile Exchange (IME), Iran 
Energy Exchange (IRENEX), and Iran’s over-the-counter 
(OTC) market, known as Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX drops 126 points on Monday

Iran selling its 
oil and collect-
ing payments, 

says VP
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مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل 
جـاده ای اسـتان اصفهـان بـا بیـان 
اینکـه ۹۰ درصـد ظرفیـت نـاوگان 
مسـافربری اسـتان بـرای اعـزام به 
مـرز مهـران، شـلمچه و چذابـه بـه 
زائـران اربعیـن اختصـاص یافتـه 
اسـت، گفـت: بـا برنامه ریزی هـای 
صـورت گرفتـه، در حـال حاضـر 
روزانه بالغ بر ۲۳۰ دسـتگاه اتوبوس 
در سـطح اسـتان سـرویس دهی 
می کننـد، همچنیـن بـرای اعـزام 
زائران بـا هماهنگی از ناوگان سـایر 
بخش هـا اسـتفاده خواهیـم کـرد.

فرزاد دادخـواه در گفت وگو با ایسـنا، 
درباره آخرین وضعیت اعـزام زائران 
اربعیـن از اصفهـان به مـرز مهران، 
اظهـار کـرد: امسـال بـا حجـم زیاد 
زائـران اصفهانـی کـه قصـد سـفر 
بـه کربـا و زیـارت عتبـات عالیات 

دارنـد، مواجه هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه ۹۰ درصـد 
ظرفیـت نـاوگان مسـافری اسـتان 
بـرای اعـزام بـه مـرز مهـران، 
شـلمچه و چذابه بـه زائـران اربعین 
اختصـاص یافتـه اسـت، افـزود: بـا 
برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه، 

در حـال حاضـر روزانه بالغ بـر ۲۳۰ 
دسـتگاه اتوبوس در سـطح اسـتان 
سـرویس دهی می کننـد، همچنین 
بـرای اعـزام زائـران بـا هماهنگی 
از نـاوگان سـایر بخش ها اسـتفاده 

خواهیـم کـرد.
مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل 
جـاده ای اسـتان اصفهـان بـا بیـان 
اینکـه ۵۰ درصـد فـروش بلیت هـا 
به صـورت اینترنتـی و ۵۰ درصـد 
به صـورت حضـوری در پایانه هـای 
مسـافری سـطح اسـتان انجـام 
می شـود، گفـت: در حـال حاضـر 
تراکـم مسـافران بـرای سـفر بـه 
عـراق و تهیـه بلیـت در پایانـه کاوه 
شهرسـتان های  در  همچنیـن  و 
کاشـان، خمینی شـهر، نجف آبـاد 

و ... اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه بـا همکاری 
مسـئوالن اسـتانی پیگیـر ورود 
ناوگان بیشـتری برای اعـزام زائران 
بـرای سـفر بـه عتبـات هسـتیم، 
گفت: بـه مالکیـن اتوبوس ها اعام 
کرده ایم که سـوار کردن مسـافران 
به صـورت دربسـتی ممنـوع اسـت 
و زائـران بایـد صرفـًا از طریـق 

شرکت های مسـافربری در پایانه ها 
درخواسـت بلیـت داشـته باشـند.

دادخـواه بـا اشـاره بـه حجـم باالی 
درخواسـت زائران بـرای تهیه بلیت 
در برخـی سـاعات روز، گفـت: بـا 
توجه بـه اینکـه پیش فـروش بلیت 
برای اعـزام به مـرز مهـران و چذابه 
و شـلمچه مجـاز اسـت، ایـن افـراد 
می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت 

شـرکت های مسـافربری بلیت روز 
موردنظـر و یـا یکـی از روزهایی که 
ظرفیـت خالی اسـت را، تهیـه کنند.

فـروش  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بلیـت بـرای سـایر نقـاط کشـور 
به صـورت روز فـروش و در قالـب 
۱۰ درصـد نـاوگان انجام می شـود، 
از شهروندان خواسـت تا از سفرهای 
غیرضـروری بـه سـایر شـهرها 

به غیـراز مـرز مهـران، شـلمچه و 
چذابـه خـودداری و زمان سـفر خود 

را تغییـر دهنـد.
مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل 
جاده ای اسـتان اصفهـان، از مردم و 
زائـران اربعیـن خواسـت تـا از خرید 
بلیـت به غیـراز روش اینترنتی و غیر 
از پایانه هـا و بیـش از نـرخ مصـوب 

خـودداری کننـد.
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مدیر امور فرهنگـی و روابط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهان گفـت: حدود 
یکهزار و ۳۰۰ مجموعه گردشـگری، چهار هزار و ۵۰۰ کارگاه و یکهزار فروشگاه صنایع دستی اسـتان در دوران کرونا 

آسـیب دید.
شـهرام امیری، افـزود: ایـن ۲ بخش بطـور مسـتقیم در ارتباط بـا یکدیگرند بـه همین دلیل می کوشـیم تا بـا برپایی 
دوازدهمیـن نمایشـگاه تخصصی صنایـع دسـتی، گردشـگری و هتلـداری اصفهـان، زمینه هـای توسـعه و جبران 

خسـارت های دوران کرونـا در ایـن ۲ بخـش ایجاد شـود.
امیری با بیان اینکه پس از گذراندن موج پنجم کرونا در تابسـتان پارسـال و پوشـش حداکثری واکسیناسـیون کرونا، 
با کاهـش نسـبی همه گیری بیمـاری کوویـد-۱۹ مواجـه شـدیم، اضافه کـرد: این شـرایط، امیدهـا را برای توسـعه 
گردشـگری و حیات دوباره صنایع دسـتی زنده کرد بطوریکه سـتاد خدمات سفر اسـتان از پاییز پارسـال فعال شد و در 

تعطیات نـوروز و عید فطر امسـال شـاهد ورود قابـل توجه گردشـگران به این خطـه بودیم.
امیری با اشـاره به برگزاری دوزادهمین نمایشـگاه تخصصی صنایع دسـتی، گردشـگری و هتلداری اصفهان از هفتم 
تا یازدهم مهر در محل دائمی نمایشـگاه های بین المللی اصفهان همزمان با هفته گردشـگری خاطرنشـان کرد: این 
نمایشگاه پس از سه سـال توقف برگزار می شـود و هدف اصلی آن، امیدبخشـی به فعاالن گردشگری و صنایع دستی 

و تسـریع در حرکت به سـمت رونق این بخش ها و رسـاندن آنها به شـرایط قبل از دوران کروناست.
وی با اشـاره به برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشـگری و هتلداری اصفهان در خرداد 
۱۳۹۸ خاطرنشـان کرد: دوازدهمین نمایشـگاه صنایع دسـتی و گردشگری، نخسـتین نمایشـگاه این حوزه در دولت 

سـیزدهم و پس از فروکش کردن نسـبی دوران همه گیری بیماری کووید-۱۹ اسـت.
مدیر امور فرهنگی و روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان گفت: هدف از برگزاری دوازدهمین نمایشـگاه 
تخصصی صنایع دسـتی و گردشـگری این اسـت که فعاالن این بخش هـا بطور مجـدد در این رویداد حضـور یابند و 

در پرتو هم اندیشـی و حضور مشـترک آنها، زمینه های توسـعه کمی و کیفی فعالیت هایشـان فراهم شود.
وی خاطرنشـان کرد: اصفهان حضور موفقی در ۲ سـال گذشـته در نمایشگاه بین المللی گردشـگری در تهران داشت 
بنابراین با بهره گیری از این تجربه، تصمیم گرفته شـد که نمایشـگاه تخصصی صنایع دسـتی و گردشگری اصفهان 

پس از سـه سـال وقفه، برگزار شود.
امیری افزود: امسـال از بخش هـا و نهادها مانند شـهرداری های اسـتان، جوامـع هفتگانه گردشـگری مانند هتل ها، 
دفاتر خدمات مسـافرتی، مراکز تفریحـی، ُسـفره خانه های سـنتی و واحدهای بومگـردی، اتحادیه ها، آموزشـگاه ها، 
مناطق نمونه گردشـگری، شـرکت های فعال در زمینه سـوغات اصفهان، هنرمندان و تاجران صنایع دسـتی، فعاالن 

تجارت الکترونیک و دانشـگاه ها برای حضور در نمایشـگاه مذکور دعوت شـده اسـت.
وی با اشـاره بـه اتخاذ روش تشـویقی بـرای جلب مشـارکت هرچـه بیشـتر بخش های مختلـف بمنظور حضـور در 
نمایشگاه صنایع دسـتی و گردشـگری اصفهان تاکید کرد: اصفهان جایگاه ممتازی در این زمینه در کشـور و دنیا دارد 
و باید تاش کنیم تا این جایگاه را بخوبی و آنطور که شایسـته آن اسـت در نمایشـگاه مذکور به همگان معرفی کنیم.

این کارشـناس ارشـد میراث فرهنگـی گفـت: در رایزنی با دفاتـر خدمات مسـافرتی و هتل ها مقرر شـد کـه تورهای 
گردشـگری در مهر امسـال برنامه های ویژه ای را بـرای بازدید گردشـگران داخلی و خارجی از نمایشـگاه یاد شـده در 

نظـر بگیرند.
به گزارش ایرنا، اسـتان اصفهـان با بیش از ۲۲ هـزار بنا و اثر تاریخـی که یکهـزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبـت ملی و هفت 
اثر آن به نام های میدان امام )نقش جهان(، کاخ چهلسـتون، باغ فین کاشـان و مسـجد جامع و سـه قنـات به نام های 

"وزوان"،"مزدآباد" و "مون" به ثبت جهانی رسـیده، کانون توجه گردشـگران داخلی و خارجی اسـت.
همچنین از ۶۰۲ رشـته صنایع دسـتی شناسـایی شـده در دنیا ۲۹۹ مـورد مربوط بـه ایـران و از این تعداد ۱۹۶ رشـته 
مربوط به اسـتان تاریخی و هنرپرور اصفهان اسـت که تاکنون ۴۰ هزار نفر شـاغل در این بخش سـاماندهی شده اند.

یک کارشناس ارشد میراث فرهنگی خبر داد:

آسیب کرونا به ۱۳۰۰ مجموعه گردشگری و ۴۵۰۰ کارگاه صنایع دستی

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خبر داد؛

اختصاص ۹۰ درصد ظرفیت ناوگان مسافربری برای زائران اربعین

 سـبک زندگـی و ذائقـه مخاطـب بـا گـذر زمـان دچـار تغییـر و تحول می شـود 
و هم زمـان بـا رشـد تکنولـوژی و ایجـاد روش هـای نویـن تولیـد و توجـه ویژه 
تولیدکننـدگان بـه بحـث تأثیرگـذار crm، تولیـد محصـوالت به روزتـر و بـا 
امکانـات اصلی و فرعی بیشـتر جهـت اقناع هـر چه بیشـتر و بهتـر جامعه هدف 
عرضـه می گـردد و در ایـن راسـتا تولیدکننـدگان بایسـتی ضمـن تـاش برای 
حفظ سـهم خـود از بـازار، بـرای جلـب مشـتری بیشـتر و افزایـش میـزان نفوذ 

خـود تـاش نمایند.
یک نگاه و اندیشـه بـه پیشـینه تاریخـی و فرهنگی مشـرق زمیـن و خصوصًا ما 
ایرانیان به وضوح تأثیـر فرهنگ دیداری و شـنیداری را برایمان نمایان می سـازد 
پس با غالـب بـودن چنیـن فرهنگی یـک محصـول تولیـدی می تواند بـا ایجاد 
رضایتمندی چه در نحـوه تولید بـه روز و دانش محور و چه ایجـاد خدمات منطبق 
با نیـاز جامعـه درزمینه عرضـه محصول نهایـی )ایجاد شـرایط فـروش متنوع با 
در نظـر گرفتن تـوان مالی خریـداران، ارسـال رایـگان، ایجاد مکانیسـم خدمات 
پـس از فـروش قـوی و منسـجم و صدالبته پاسـخگو و مشکل گشـا نـه صوری 
وبـی اثـر( و بسـیاری کارهـای دیگر کـه در جـذب، حفـظ و افزایـش متقاضیان 

محصـول نقش برجسـته دارد اقـدام نماید.
 هـر روش تولیـدی در مقابـل روش تولیـد جدیـد هرچنـد هم تازه باشـد سـنتی 
محسـوب و در یک کام روش نویـن دیروزی در دنیـای امروز، مـدرن و صنعتی 
محسـوب نمی شـود یعنی محصـول واحد صنعتـی ضمن تکامـل، تکاپـو، به روز 
بـودن، افزایـش امکانـات )آبشـن( و ویژگی هـای خاص و عـام در جهـت جذب 
متقاضـی و هم زمـان بـا ایجـاد و افزایـش کیفیـت، ضمـن کاهـش هزینه های 
تولیـد، قـدرت رقابـت بـا رقبـای داخلـی و خارجـی )به عنـوان نمونـه کاالهای 
قاچاق( موجود در بـازار را دارا باشـد. راه موفقیت تکیه بر دانش بـه روز و ابتکارات 
علمـی حین تولیـد اسـت به گونه ای کـه محصـول نهایـی آن به آن سـیر تحول 

صعودی سـاختار صنعتـی خـود را حفظ نمـوده و ارتقاء بخشـد.
تکیه بر روش هـا و ماشـین آالت به روز نشـده ضمن هدر رفـت منابع )مـواد اولیه 
– نیروی کار – انـرژی – زمان و اسـتهاک ماشـین آالت خطوط تولیـد و احیانًا 
بسـته بندی وانبارداری و حمل ونقـل و .....( و افزایش هزینه های سـربار تولید در 
آخـر کار با ارائـه محصـول باکیفیت پایین تر نسـبت بـه محصوالت عرضه شـده 
در بـازار و طبیعتـاً سـودآوری کمتر در بلندمـدت واحـد را دچار بحران کـرده و در 
صورت عـدم مدیریـت صحیح واحـد بـه مرحلـه عـدم سـوددهی و درنهایت به 
تعطیلی خواهد رسـید. پـس پرواضح اسـت که همـان زمـان باید بـرای مثال به 
فریـاد کارخانـه ارج و ارج هـا می رسـیدیم و بـه قـول مثل شـیرین زبان شـیوای 

پارسـی »عاج واقعـه قبـل از وقوع بایـد کرد«.
با آشـکار شـدن کوچک تریـن نشـانه های اختـال در چرخـه تولیـد بایـد آن را 
عیب یابـی کـرده و نقـص موجـود را رفـع کرد. چشـم بسـتن بـر عیـوب هرچند 
کوچک و حواله کـردن آن به آینـده ابـداً کار عاقانه ای نیسـت زیـرا آرام آرام در 

تمـام مراحـل تولیـد رخنه کـرده و می شـود آنچـه نباید بشـود.
 بررسـی تاریخچه و عملکـرد بسـیاری از واحدهای عمـده و صاحب نام سـالیان 
قبل کـه در حال حاضر یـا در حال احتضار هسـتند و یـا به کل به تعطیلی کشـیده 
شـده اند مؤید موضـوع هسـت. مطلبی بـه نقـل از وزیر محتـرم صمـت مطالعه 
کـردم مبنی بااینکـه" ۳۰ درصـد واحدهای نیمه فعـال صنعتی مشـکل مدیریت 
دارنـد" و ایـن گواهی اسـت بـر آنچـه بـر کاغـذ سـفید نقش بسـت و امیدواریم 
در نوشـته های بعـد بـه تبیین بیشـتر جایـگاه مدیریـت در عرصـه تولیـد خواهم 

پرداخـت.
کارشناس صنعت

... ادامه از صفحه 1

سرمقاله

مدیـر منطقـه ۱۵ شـهرداری اصفهـان از 
آزادسـازی صددرصد اماک فاز نخسـت 
و ۸۰ درصـد فـاز دوم رینگ چهارم شـهر 

خبـر داد.
هوشـنگ نظری پـور بـا اعـام ایـن خبر 
گفـت: یکـی از مسـائل اثرگـذار بـر روند 
پیشـرفت پـروژه حلقـه حفاظتـی شـهر 
اصفهـان و کمربنـد شـمالی خوراسـگان 
توافق با مالـکان اراضی و امـاک موجود 
در مسـیر طرح برای آزادسـازی اسـت که 
در ایـن راسـتا جلسـات فشـرده توافـق با 

مالـکان در حـال برگزاری اسـت.
• مسـاحت کل عرصـه و اعیان در 
مسـیر رینـگ چهـارم ۳۲۷ هزار 

بع مر متر
او بـا بیـان اینکـه ۳۲۷ هـزار مترمربـع، 
مسـاحت کل عرصـه و اعیـان در مسـیر 
رینگ چهارم اسـت که شـامل ۲۹۰ ملک 
می شـود، افـزود: تاکنـون ۱۳۶ ملـک بـا 
مسـاحت بیـش از ۲۴۴ هـزار مترمربـع 
مورد توافق جهت آزادسـازی قـرار گرفته 

اسـت.
نظری پور بـا بیـان اینکه در مسـیر رینگ 
چهـارم حدفاصـل تقاطـع غیرهمسـطح 
قهجاورسـتان تـا زیرگـذر بهـاران بـه 
صورت کامل آزادسـازی شـده است، خبر 
داد: بـر اسـاس توافقـات صـورت گرفتـه 
بیـش از ۸۰ درصد فـاز دوم از کیلومتر ۲.۴ 
تا ۴ رینـگ چهـارم حفاظتـی در محدوده 
بهـاران تـا محلـه دهنو آزادسـازی شـده 

اسـت.
او ادامـه داد: قسـمت متراکـم و پرحجـم 
آزادسـازی ها در محـدوده ۶۰۰ تـا ۲۴۰۰ 
متـر از انتهـای مجموعـه پل های سـردار 
سـلیمانی، ورودی محلـه قلعـه نـو، محله 
خاتون آبـاد تا محلـه دهنو قـرار گرفته که 
انـواع کاربری هـای مسـکونی، تجـاری، 
کارگاهـی، کشـاورزی، انبـار و زمین های 
بایر بـه مسـاحتی در حـدود ۵۰ هـزار متر 
مربـع را شـامل می شـود و بـا تمـام توان 
در حـال مذاکره بـرای توافـق بـا اهالی و 

مالـکان برای آزادسـازی هسـتیم.
• کمربند شـمالی تأثیر به سـزایی 
در کاهـش بـار ترافیکـی خیابان 

جی خواهد داشـت
مدیـر منطقـه ۱۵ شـهرداری اصفهـان با 
اشـاره بـه رونـد پـروژه کمربنـد شـمالی 
خوراسـگان، گفـت: کمربنـد شـمالی بـه 
مـوازات خیابـان جـی از پـل اطشـاران 
در بزرگـراه شـهید آقابابایـی تـا میـدان 
سـلمان طراحـی شـده اسـت کـه احداث 
آن عـاوه بر اینکـه باعث خـروج تعدادی 
از خیابان هـای منطقـه ۱۵ از بن بسـت و 
اتصـال بـه ایـن کمربنـد می شـود، تأثیـر 
به سـزایی در کاهش بار ترافیکـی خیابان 

جـی خواهـد داشـت.
او خاطرنشـان کرد: کل عرصه مسـیر این 
طرح حدود ۱۳۶ هـزار مترمربع اسـت که 
تاکنـون بیـش از ۵۳ هـزار مترمربـع آن 
یعنی حـدود ۴۰ درصـد از طریـق توافق با 

مالکان آزادسـازی شـده است.
نظری پـور افزود: بـرای آزادسـازی مابقی 
اماک در مسـیر احـداث کمربند شـمالی 
خوراسـگان جلسـات بـه صورت فشـرده 
ادامه خواهد داشـت و امیدواریـم عملیات 

ایـن پـروژه نیز سـال آینـده آغاز شـود.

آزادسازی 80 درصد از فاز دوم 
رینگ چهارم

مدیر منطقه 1۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

عضـو هیئت رئیسـه شـورای اسـامی شـهر اصفهان با اشـاره بـه حضور 
عظیـم مـردم و اقشـار مختلـف در حماسـه اربعیـن حسـینی و ضـرورت 
تأمین ایمنـی و امنیـت زائـران، گفـت: نیروهـای خدمت رسـان مدیریت 
شـهری همچون اکیپ هـای عملیاتی سـازمان آتش نشـانی امـروز برای 
خدمات رسـانی به زائران اباعبـداهلل الحسـین )ع( به کربای معلـی اعزام 

شـدند.
علی صالحـی در حاشـیه مراسـم اعـزام اکیپ های سـازمان آتش نشـانی 
به کربـای معلی، اظهـار کـرد: توفیـق بزرگی نصیـب مدیریت شـهری 

اصفهان شـده که هم زمان با ایام اربعین حسـینی در مسـیر خدمت رسانی 
به زوار سیدالشـهدا )ع( مشارکت داشـته باشد.

وی ادامـه داد: گروه هـای مختلـف مردمـی اصفهـان در حماسـه عظیـم 
اربعین حسـینی حضور پررنگ دارند و در این راسـتا نیروهای خدمت رسان 
مدیریت شـهری همچون اکیپ هـای عملیاتی سـازمان آتش نشـانی نیز 
امروز بـرای خدمات رسـانی به زائـران اباعبداهلل الحسـین )ع( بـه کربای 

معلی اعزام شـدند.
عضـو هیئت رئیسـه شـورای اسـامی شـهر اصفهان با اشـاره بـه حضور 

عظیم مردم و اقشـار مختلف در حماسـه اربعین حسـینی و ضرورت تأمین 
ایمنی و امنیـت زائران، تصریح کرد: نیروهای خدوم سـازمان آتش نشـانی 
همچون گذشـته وظیفه خود دانسـته تا در کنار موکب هـای زوار اصفهانی 
در کربـای معلی قـرار بگیرنـد و در جهـت تأمیـن امنیت و سـامت آنها 

آماده باشـند.
وی خاطرنشـان کـرد: تمـام تـاش مدیریـت شـهری ایـن اسـت کـه 
هم زمـان با ایام اربعین، فضای شـور و حماسـه حسـینی در شـهر اصفهان 

نیـز شـکل بگیرد.

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

خدمات رسانی 
ماموران آتش نشانی 
به زائران اربعین 
حسینی

 آزاده سـلیمان نژاد  خریـد بلیت تک 
سـفره غیر نقـدی متـرو بـا دسـتگاه های 
خـودکار فـروش بلیـت در ایسـتگاه های 

متـرو فعـال و راه اندازی شـد.
بـه دلیـل عـدم اسـتفاده مـداوم برخـی 
شـهروندان از مترو و نیز به همراه نداشـتن 
کارت بلیـط اصفهـان توسـط مسـافران، 
امکان خریـد بلیت تک سـفره غیـر نقدی 
بـا دسـتگاه های )QR( خـودکار فراهـم 

شـد.
 گفتنی اسـت، پیـش از این هر شـهروند و 
یا مسـافر بـرای خریـد بلیت تک سـفره و 
اسـتفاده از مترو باید به باجه های مسـتقر و 
داخلی فضـای مترو مراجعـه می کردند؛ اما 
اکنـون این امـکان بـدون نیـاز بـه اپراتور 

و توسـط خود شـخص انجام می شـود.
بـا امکاناتی که در نظـر گرفته شـده از این 
پـس شـهروندان و مسـافران می تواننـد 

بـا اسـتفاده از کارت بانکـی خـود، نسـبت 
از   QR تک سـفره  بلیـت  خریـد  بـه 
طریـق دسـتگاه های مسـتقر در تمامـی 

ایسـتگاه های متـرو اقـدام کننـد.
راهنمـای خریـد بلیـت در تمامـی مراحل 
شـبیه کار بـا دسـتگاه های خودپـرداز 
بـوده و فـرد می توانـد به هـر تعـداد بلیت 
 QR تک سـفره قطـار را بـه صـورت کـد
خریـداری و بـا نزدیـک کـردن کاغـذ 
دریافتـی بـه صفحـه گیـت متـرو وارد 

محوطـه سـوار شـدن متـرو شـود.
ایـن روش صـدور بلیـت بسـیار مناسـب 
مسـافران و افـرادی کـه فاقـد اصفهـان 
کارت بوده می باشـد امـا باید توجه داشـته 
باشـند کـه ایـن بلیت هـا فقـط یـک مـاه 
اعتبار و به قمیـت ۲ هـزار و ۸۰۰ تومان به 

فـروش می رسـد.
در حـال حاضـر از ۲۰ ایسـتگاه هشـت 
ایسـتگاه قـدس، شـهیدعلیخانی، کاوه، 
شـهید باهنر، امام حسـین )ع(، سـی و سه 
پـل، آزادی و دفاع مقـدس روزهای جمعه 
بـه دلیل غیـر فعال بـودن باجه هـای تهیه 
بلیـت، دسـتگاه های صـدور بلیـت تـک 
سفره برای اسـتفاده مسـافران فعال است.

ننـد  می توا شـهروندان  همچنیـن 
بلیت هـای تک سـفره متـرو را از طریـق 
نـرم افـزار اصکیـف بـا قابلیـت دانلـود از 
بـازار یـا فروشـگاه play بـه صـورت غیر 

حضـوری تهیـه نماینـد.

مدیرکل گمـرکات اصفهان گفـت: گمرک 
ایـن اسـتان از زمـان روی کارآمـدن دولـت 
سـیزدهم تا ابتـدای شـهریور ماه امسـال به 
درآمدزایی یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید 
که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته ۷۴ 
درصـد افزایـش یافت. رسـول کوهسـتانی 
پـزوه در گفت و گـو با ایرنـا افزود: صـادرات 
گمـرکات اسـتان اصفهـان در یـک سـال 
اخیـر بـه یـک میلیـارد و ۳۴۶ میلیـون دالر 
رسـید که نسبت به سـال گذشـته ۲۰ درصد 
رشـد را نشـان می دهد. وی ادامه داد: واردات 
گمـرکات ایـن اسـتان هـم در این مـدت به 
۹۰۲ میلیـون دالر رسـید کـه در مقایسـه با 
مدت مشابه سال گذشـته حکایت از رشد ۶۰ 
درصـدی دارد. مدیرکل گمـرکات اصفهان 
خاطرنشـان کـرد: ۲۳۲ پرونـده بـاالی یک 
میلیـارد ریالی در مجمـوع بـه ارزش یکهزار 
و ۷۷ میلیـارد ریال تشـکیل شـده کـه تعداد 

ایـن پرونده هـا در گمـرک اصفهـان در این 
دولت، نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته 
۱۷ درصـد رشـد داشـته و از نظـر ارزشـی 
نیـز پرونده هـای قاچـاق در یک سـال اخیر 
نسبت به مدت مشـابه ۱۱ درصد رشد داشته 
است. وی ادامه داد: ماینر، کامیون، الستیک 
خـودرو، لـوازم خانگـی، موتـور سـیکلت، 
سـیگار و پوشـاک از جمله کاالهـای قاچاق 
کشـف شـده در اسـتان اصفهـان به شـمار 
مـی رود کـه در مقایسـه با سـال گذشـته از 
نظـر تعـداد ۱۷ درصـد و از نظـر ارزشـی ۱۱ 
درصد رشـد داشته اسـت. کوهسـتانی ُپزوه 
اظهار داشت: گمرکات اسـتان اصفهان پنج 
گمرک تابعه فعال شـامل گمـرک اصفهان، 
اختصاصی فـوالد مبارکـه، اختصاصی ذوب 
آهن اصفهان، کاشـان و فرودگاه اسـت. وی 
ادامـه داد: گمرک اصفهان سـهم ۶۰ درصد، 
کاشـان ۲۵ درصـد، ذوب آهـن ۱۱ درصـد 
و فـوالد مبارکـه چهـار درصـد از صـادرات 
اسـتان داشـته اسـت. وی گفـت: تصویـب 
بسـته حمایـت از تولیـد، صـادرات و فعاالن 
اقتصـادی بـا محوریـت شـعار سـال ۱۴۰۰ 
)تولیـد، پشـتیبانی ها و مانـع ُزدایی هـا( و 
شـعار سـال ۱۴۰۱ )تولیـد، دانـش بنیـان و 
اشـتغال آفرین( در شـورای گفـت و گـوی 
دولـت و بخـش خصوصـی و اجـرای کامل 
آن از مهمتریـن دسـتاوردهای گمـرکات 
اسـتان اصفهان در یک سـال فعالیت دولت 

سـیزدهم بوده اسـت.

مترو منطقه اصفهان اعالم کرد:

 دستگاه های خودکار فروش بلیت
تک سفره در اصفهان راه اندازی شد

مدیرکل گمرکات اصفهان:

 درآمد گمرک اصفهان در یک
سال اخیر ۷۴ درصد افزایش یافت
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احتمــااًل زمانــی کــه محمدرضــا در میــدان کاج در برابــر 
چشــمان خیره مــردم و حتــی نیــروی انتظامــی در خــون خود 
غلــط مــی زد و همــه بــه نظــاره نشســته بودنــد، کســی گمان 
نمی کــرد کــه خشــونتی در ایــن ســطح و قــد و قــواره، تبدیــل 
بــه یــک اتفــاق عــادی شــود کــه روزانــه در کنــار خیابان هــا 
ــد. حــال  ــردد مشــاهده کنن و حتــی داخــل اتوبان هــا در اوج ت
می خواهــد صرفــاً یــک زورگیــری دراتوبــان نیایــش باشــد یا 

قتــل ۱۰ نفربــه ضــرب چاقــو توســط یکــی از اتبــاع خارجــی 
دررفســنجان. نکتــه قابــل توجــه میــان همــه ایــن پرونده ها، 
میــزان خشــونتی اســت کــه توســط افــراد بــروز و ظهــور پیدا 
کــرده اســت. البتــه بــدون شــک پیش تروســال های گذشــته 
هــم نمونه هــای این چنینــی بســیاری رخ داده بــود، امــا 
ــازنگرانی های  ــش زمینه س ــش از پی ــوارد اخیربی ــه درم آنچ
بســیار شــده اســت، تعــدد رویدادهایــی ازایــن دســت اســت 

ــگ خطــری  ــا زن ــی شــوم ی ــام آور موضوع ــد پی ــه می توان ک
بــرای یــک بحــران جــدی در ســطح جامعــه باشــد.

ــر  ــاری در براب • خشــونت یــک واکنش هــای رفت
ــی ــای درون ــا محرک ه ــی ی ــای بیرون تحریک ه

در همیــن خصــوص مجیــد ابهــری، بنیان گــذار علــم 
رفتارشــناس اجتماعــی در گفــت و گو بــا فــرارو با بیــان اینکه 
ــر  ــان در براب ــاری انس ــای رفت ــی از واکنش ه ــونت یک خش
تحریک هــای بیرونــی یــا محرک هــای درونــی اســت، 
ــه دو  ــروز خشــونت ب ــل ب ــی دالی ــه طــور کل ــوان کــرد: ب عن
ــد شــکافی  ــاری بســتگی دارد. در کالب دســته محیطــی و رفت
دالیــل محیطــی می تــوان بــه مشــکالت اقتصــادی از 
ــه ویــژه اعتیــاد اشــاره کــرد. امــا  جملــه گرانــی، بیــکاری و ب
در مقولــه عوامــل رفتــاری، تربیــت دوران کودکــی، دوســتان 
و همبازی هــای دوران کودکــی و نوجوانــی، تماشــای 
ــز و انجــام بازی هــای ایــن چنینــی،  فیلم هــای خشــونت آمی
علــت اصلــی بــروز خشــونت هایی هســت کــه مــا ایــن روزها 

ــتیم. ــاهدش هس ــه ش ــطح جامع در س
ــر شــاهد  وی ادامــه داد: متاســفانه در هفته هــا و ماه هــای اخی
آن هســتیم کــه اخبــار یــا تصاویــری از زورگیری هــای 
ــا اســلحه ســرد در مــالء عــام منتشــر می شــود کــه  خشــن ب
می تــوان گفــت، پیش تــر نمونه هــای مشــابه آن وجــود 
ــری  ــه زورگی ــت ک ــی نیس ــه آن معن ــه ب ــت. البت ــته اس نداش
یــک پدیــده نوظهــور در جامعــه ایــران اســت. آنچــه بیشــتر 
ــای  ــان و مکان ه ــت، زم ــده اس ــران کنن ــر نگ ــوارد اخی در م
وقــوع ایــن حــوادث اســت. ایــن افــراد حــاال در ســاعات روز و 
ــی  ــن اقدامات ــه چنی ــردد دســت ب در مکان هــای شــلوغ و پرت

می زننــد.
ــورم و  ــرخ ت ــع ن ــور قط ــه ط ــزود: ب ــگاه اف ــتاد دانش ــن اس ای
ــل  ــی از عوام ــادی یک ــکالت اقتص ــش مش ــکاری و افزای بی
ــا  ــه آن معن ــه ب ــوارد اســت. البت ــن م ــروز ای ــی ب ــم و اصل مه
نیســت که هــر فــردی کــه بــا ایــن مشــکالت دســت و پنجه 
ــه  ــت ب ــدارد، دس ــب ن ــی مناس ــرایط مال ــد و ش ــرم می کن ن
اقداماتــی از ایــن قبیــل خواهــد زد. اینجــا اســت کــه عوامــل 
ــه  ــه ای ک ــا نکت ــد. ام ــخص می کن ــه را مش ــاری نتیج رفت
ــده  ــه عقی ــه ب ــن اســت ک ــم ای ــاره کن ــه آن اش ــم ب می خواه
مــن انتشــار فیلم هــای ایــن چنینــی بــا رویکردهــای اشــتباه 
ــه  ــود ک ــاز آن ش ــد زمینه س ــی می توان ــبکه های اجتماع در ش
از یــک ســو بــه نوعــی زشــتی زدایــی شــود و از ســوی دیگــر 

ــرود. ــن ب ــراد از بی ــن اف ــرس ای ت

ــا  ــروز چنیــن رفتارهایــی در ســطح جامعــه، ب • ب
ــاط دارد ــه اقتصــاد و شــرایط معیشــتی ارتب مقول

ــه شــناس و اســتاد  ــدم جامع ــی مق ــه قرای ــان ال ــن ام همچنی
دانشــگاه شــهید بهشــتی عنــوان کــرد: قطعــاً بخــش عمــده 
دالیــل بــروز چنیــن رفتارهایــی در ســطح جامعــه، بــا مقولــه 
ــه  ــرا ب ــاط دارد. زی ــردم ارتب ــتی م ــرایط معیش ــاد و ش اقتص
هرحــال بــی پولــی و بیــکاری می توانــد تأثیــرات بســیاری بر 
ذهــن و روان انســان بگــذارد کــه بعضــاً بــه شــکل خشــونت 

ــد. ــدا می کن ــور پی ــروز و ظه ب
ــه  ــی ک ــر بحــث فرهنگــی اســت. موضوع ــا بخــش دیگ  ام
ــی  ــالح حت ــه اصط ــود و ب ــاز می ش ــودکان آغ ــت ک از تربی
می گوینــد نــوع شــیر دادن، شســت و شــوی و بســتن قنــداق 
کــودکان هــم در شــکل گیــری شــخصیتی آن هــا تأثیــر دارد. 

ــوان در تحقیقــات »مارگارتمیــد« هــم مشــاهده  ایــن را می ت
ــرد. ک

وی ادامــه داد: مارگارتمیــد در تحقیقــات خــود روی رفتارهای 
قبایــل مختلــف از جملــه قبیلــه آراپشــن و قبیلــه موندوگومور 
تمرکــز کــرده اســت. در تحقیقــات ایشــان آمده اســت کــه در 
قبیلــه آراپشــن رفتارهــا بــا کــودکان از ســوی مــردان و زنــان 
ــت.  ــز اس ــت آمی ــش و محب ــا آرام ــم و ب ــیار مالی ــه بس قبیل
مادرهــا بــه صــورت دائمــی طوالنــی مــدت بــه نــوزادان خود 
ــوازش  ــا را ن ــا، آن ه ــه بچه ه ــان تغذی ــد و در زم شــیر می دهن
می کننــد و برایشــان شــعر می خواننــد و حمــام کــردن 

ــد. ــار می کنن ــیاری رفت ــت بس ــا مالیم ــان ب کودکانش
 امــا در نقطــه مقابــل قبیلــه موندوگوموراســت که هــم زنان و 
هــم مــردان بســیار خشــنی دارنــد. مــادران زمــان کوتاهــی را 
ــه خبــری از  ــه کودکانشــان می کننــد و ن صــرف شــیر دادن ب
نــوازش اســت و نــه شــعرخوانی. بعــد چهــار ســال خانممیــد 
متوجــه تفــاوت رفتارهــا شــد. کــودکان آراپشــنی، آرام و 
ــه  ــور، ب ــودکان موندوگوم ــا ک ــتند، ام ــور هس ــان و صب مهرب

ــد. ــرور بودن ــی و مغ ــوذی، عصبان ــدت م ــدت به ش ش
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: بنابرایــن خشــونت بــه طــور 
ــا  ــر ب ــوی دیگ ــم دارد. از س ــی ه ــه فرهنگ ــک ریش ــی ی کل
ــونت  ــیکاگو، خش ــب ش ــی مکت ــه بوم شناس ــه نظری ــه ب توج
ــاده  ــه س ــم دارد. نمون ــی ه ــه ای و محیط ــه منطق ــک ریش ی
و نزدیــک ایــن مســئله تفــاوت رفتــاری در مناطــق مختلــف 
ــوب  ــه مناطــق جن ــزان خشــونتی ک تهــران اســت. شــما می
تهــران مشــاهده می کنیــد بســیار باالتــر از مناطــق مرکــزی 
و شــمالی شــهر اســت. البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه 

ــد. ــای خشــن دارن ــراد در آنجــا رویکرده اف

ریشه یابی زورگیری و نزاع های اخیر در گفت و گو با دو کارشناس؛

چرا انقدر خشن شدیم؟!

دریـا وفایـی  کمتـر از یک سـال 
اسـت کـه برنامـه نسخه نویسـی 
الکترونیکِی پزشـکان به اجرا درآمده 
و ازاین پـس، امضـای الکترونیکـی 
نیـز ایـن پـروژه را تکمیل تـر خواهد 
کرد. در آئیـن رونمایی از این سـامانه 
کـه بـا حضـور تعـدادی از متصدیان 
در بخش هـای مختلـف درمـان و 
سـالمت کشـور برگـزار شـد، محمد 
رئیـس زاده، رئیـس سـازمان نظـام 
پزشـکی به عنـوان مجـری ایـن 
طـرح توضیـح داد: در قانـون ۱۴۰۱ 
بـرای اصالت سـنجی نسـخه های 
الکترونیکی اجـرای امضای دیجیتال 
به عهده سـازمان نظام پزشـکی قرار 
گرفـت. در سـال گذشـته ۶۰ هـزار 
کارت هوشـمند امضـای الکترونیک 
صـادر شـد و ۱۲ هـزار نفـر هـم در 
نوبت صـدور کارت بودند. مشـخص 
به تنهایـی  هوشـمند  کارت  شـد 
کافی نیسـت و مقرر شـد اپلیکیشـن 
موبایلـی نسخه نویسـی هم بـه تأیید 
صاحب نظران برسـد که امروز شـاهد 
رونمایـی از سـامانه امضـا دیجیتـال 

نسـخ الکترونیکـی هسـتیم.
در ادامه، عبدالکریم مباشر جنت، 
مدیر مرکز آی تی و فناوری اطالعات 
سازمان نظام پزشکی، درباره امضای 
الکترونیکی گفت: امضای الکترونیکی 
تعاریف مختلفی دارد. لذا با توجه به 
ضوابط شورای عالی بیمه مشخص شد 
منظور از امضای الکترونیکی، امضای 
دیجیتال است که ذیل مرکز فناوری 

اطالعات وزارت بهداشت است. 
وی به توضیح مراحل مختلف ساخت 
و نحوه استفاده از این سامانه پرداخت 
و گفت: در قدم اول مشکالتی در حوزه 
اطالعات وجود داشت که با استفاده از 
سرویس ثبت احوال، اطالعات اعضای 
سازمان نظام پزشکی پیگیری شد. در 

قدم دوم سرویس اصالت هویت برخط 
طراحی شد که شامل ۱۶ سرویس 
متنوع برای اصالت سنجی همچون 
شماره نظام پزشکی و شماره ملی، 
سرویس عکس و... است و در قدم های 
بعدی نیز سرویس های الزم برای 
احراز هویت را با همکاری وزارت 

بهداشت پیش بردیم.
مباشـر جنت اضافه کرد: موضوعاتی 
چـون: پیچیدگـی سـختی امضـای 
دیجیتـال، تعـدد سـامانه هایی کـه 
از امضـا اسـتفاده می کننـد باعـث 
می شـد تـا پزشـکان رغبتـی بـرای 
ایـن کار نداشـته باشـند. دیدیم فقط 
بـرای اسـتفاده از کارت بـه ۳۰۰ 
هـزار کارت خـوان احتیـاج اسـت که 
حـدود ۶۰۰ تـا ۹۰۰ میلیـارد تومـان 
هزینـه دارد. از طرفـی هم پزشـکان 
از بسـتر تلفـن همـراه، رایانـه و تبلت 
اسـتفاده می کردنـد و همـه این هـا 

موجـب می شـد پزشـکان از امضای 
الکترونیکی اسـتفاده نکنند. بنابراین 
تصمیـم گرفتیـم بـه سـمت طراحی 
برنامـه موبایلـی بـرای امضـای 
دیجیتـال پزشـکان برویم که شـکر 

خـدا انجـام شـد.
مدیر مرکز آی تی و فناوری اطالعات 
سازمان نظام پزشکی راجع هزینه 
برای  الکترونیکی  امضای  صدور 
هزینه  داد:  توضیح  هم  پزشکان 
صدور گواهی سالیانه برای امضای 
دیجیتال پزشکان ۱5۰ هزار تومان 
است. همه اطالعات پزشکان به صورت 
رمزنگاری شده در گوشی شان ذخیره 
پزشکی  نظام  سازمان  و  می شود 
فقط یک نسخه از امضا را به صورت 
رمزنگاری در اختیار دارد. به عبارتی با 
این اقدام، جلوی جعل امضای پزشکان 
در نسخه نویسی الکترونیکی گرفته 

می شود.

رئیـس  شـهریاری  حسـینعلی 
کمیسیون بهداشـت و درمان مجلس 
شـورای اسـالمی هـم کـه در ایـن 
آئیـن حضـور داشـت طی سـخنانی 
امضـای  درزمینـه  هنـوز  گفـت: 
دیجیتـال و نسـخه الکترونیـک در 
اوایـل راه هسـتیم زیـرا همچنـان با 
مقاومت برخـی از پزشـکان خصوصًا 
پیشکسـوتان مواجهیـم. به هرحـال 
تغییـر نسخه نویسـی از کاغـذی بـه 
الکترونیک برای عـده ای از همکاران 
کهنـه کار دشـوار اسـت. البتـه ایـن 
مقاومت هـا بـه ضـرر بیمـار اسـت و 
باید بیماران را هم مدنظـر قرار دهیم.

وی یکی از راهکارهای استفاده 
همگانی پزشکان از نسخه نویسی و 
امضای دیجیتال را تایپ صوتی دانست 
و گفت: پیشنهاد می کنم دستگاه هایی 
مانند تایپ صوتی به سامانه اضافه شود 
تا همه همکاران به راحتی و رغبت به 

خدمت بپردازند.
فاطمه محمد بیگی عضو کمیسـیون 
بهداشـت و درمـان مجلس شـورای 
اسـالمی نیز ضمن ارائـه توضیحاتی 
اظهـار داشـت: امضـای الکترونیکی 
در نسخه نویسی پزشـکان سرآغازی 
بـرای هوشـمند سـازی، کارآمـد 
سازی، شفاف سـازی و توانمندسازی 
در دولـت الکترونیـک اسـت. بـا این 
سـامانه ۲۰ تا ۳۰ درصد وقت و هزینه 
ذخیره می شـود از طرفی راه بسـیاری 
از تخلفـات هـم مسـدود می گـردد. 
لـذا امیدواریـم در سـایر فرایندهـا نیز 

هوشـمند سـازی اجرا شـود.
وی تصریـح کـرد: بـه دنبـال اجرای 
کامـل نهضـت هوشـمند سـازی در 
حـوزه بهداشـت و درمـان کشـور 
هسـتیم و در ایـن مسـیر از حضـور 
اسـتارت ها  و  خصوصـی  بخـش 

می کنیـم. اسـتقبال 
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زهرا وفایی: سـخنگوی فراکسـیون آسـیب های اجتماعی مجلس، از صدور 
محدود مجوز احداث کمپ های ماده ۱۶ توسـط بهزیسـتی بـه عنوان عامل 
زنجیـره معیـوب سـاماندهی معتـادان متجاهـر بـه ویـژه در تهران و سـایر 

شـهرهای بزرگ یـاد کرد.
علی اصغر عنابسـتانی در مـورد انتقاداتی پیرامـون نحوه سـاماندهی معتادان 
متجاهـر بـه ویـژه در اسـتان تهـران که ایـن رونـد را به یـک چرخـه معیوب 
تبدیل کـرده اسـت، گفت: قانـون در ایـن زمینـه تمهید کرده اسـت کـه باید 
براسـاس ماده ۱۶ کمپ های اجبـاری ایجاد شـود و نیروی انتظامـی معتادان 

متجاهـر را جمـع آوری کنـد و به ایـن کمپ هـا تحویل دهـد و ایـن کمپ ها 
سـرانه نگهداری آنها را بـه ازای هر نفـر از دولـت دریافت کند و تـا معتادان به 
طور کامـل از اعتیـاد پـاک نشـده اند نیز حـق ندارنـد آنهـا را رها کننـد و تنها 

با نظـر مقـام قضایـی می توانند بـرای رهاسـازی این معتـادان اقـدام کنند.
نماینـده مـردم سـبزوار، جغتـای، جویـن، خوشـاب، داورزن و ششـتمد در 
مجلـس شـورای اسـالمی، با اشـاره بـه مراکزی کـه این قانـون را بـه طور 
کامل اجـرا نمی کنند، ادامـه داد: سـازمان بهزیسـتی باید از طریـق افزایش 
میزان صـدور مجوز احـداث کمپ هـای ماده ۱۶ نسـبت بـه افزایـش تعداد 

آنهـا در کشـور اقـدام کنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه بـه بهانـه مدیریـت 
هزینه هـا و کمبـود منابـع ایـن قانـون را اجـرا نمی کنـد کـه از اشـکاالت 
جدی اسـت چـرا کـه در بودجـه اعتبـارات مطلوبی بـرای بهزیسـتی تعیین 

شـده است.
عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس، تصریـح کـرد: در اسـتان تهـران و 
شـهرهای بـزرگ همچـون مشـهد صـدور مجـوز توسـط بهزیسـتی برای 
احـداث کمپ هـای مـاده ۱۶ اصاًل متناسـب با نیـاز نبـوده و کافی نیسـت و 
حتـی در حـوزه انتخابیه ام سـبزوار نیز تنهـا یک کمپ مـاده ۱۶ وجـود دارد.

صدور محدود 
مجوز احداث 
کمپ های ماده ۱۶ 
مشکل زاست

گالیه سخنگوی فراکسیون 
آسیب های اجتماعی مجلس از 
بهزیستی:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

اتصال نیروگاه هسته ای »زاپوریژیا« 
با شبکه برق اوکراین قطع شد!

 گام بعدی پوتین روی 
گلوی انرژی

خانـه ریاضیات اصفهـان به عنـوان اولین خانه ریاضیات کشـور همـواره به 
عنوان پایگاهـی علمی و مرکزی در کشـور شـناخته می شـود و توانسـته با 
حمایـت وزارت علـوم و شـهرداری اصفهان خدماتـی خوبی را بـه مراجعان 

ارائـه دهد.
به مناسـبت سـال جهانی علوم پایه در توسـعه پایـدار نقش ایـن علوم بیش 
از پیش مـورد توجـه نهادهای داخلـی و بین المللی در سراسـر جهان اسـت 
در این راسـتا بنیـاد علمی سـازمان همـکاری اقتصـادی )اکـو( بـا اتحادیه 
انجمن های ایرانی علـوم ریاضی تفاهم نامه ای را بـه میزبانی خانه ریاضیات 

اصفهـان به امضا رسـاندند.
پروفسور منظور حسین سومرو بنیان گذار بخش علمی اکو در جلسه این تفاهم 
نامه اظهار داشت: اولین بار است که به خانه ریاضیات آمده ام و از میزبانی و نحوه 

برخورد آنها تشکر می کنم و ناراحتم که این همکاری ها کم است.
وی تاکید کرد: خانه ریاضیات اصفهان برای من یک سرمشق بود، زیرا همه 
اینجا امور را با از خود گذشتگی انجام می دهند و داوطلبانه کار می کنند، پس من 

نیز برای ایران همیشه در دسترس خواهم بود و می توانید با من تماس بگیرید.
وی افزود: بخش علمی اکو متشکل از ۱۰ کشور بوده که برای پیشرفت 
اقتصادی و اجتماعی علومی مثل ریاضی مهندسی، تکنولوژی، ادبیات و علوم 

تحقیقات برای پیشبرد این کشورها در تالش است.
بنیان گذار بخش علمی اکو اضافه کرد: ایران، پاکستان و ترکیه در تکنولوژی 
بسیار جلوتر از ۷ کشور دیگر این گروه هستند، باید این کشورها قبل از نفوذ چین 
و روسیه و اینکه بخواهند منطقه را در دست بگیرند خودشان را پیشرفت دهند.

وی تاکید کرد: بدون پایه علمی یقیناً هیچ پیشرفتی ممکن نیست، مثل کره 
جنوبی که بعد از جنگ جهانی توانست با تقویت پایه علمی خود پیشرفت 

چشمگیری داشته باشد و ریاضیات نقش مهمی در این پیشرفت داشته است.
سومرو ابراز داشت: برخی فکر می کنند ریاضیات بازی اعداد است اما این یک 
حرف کاماًل غلط است، ریاضیات منطق و تصمیم گیری است و کجا بهتر از 

ایران برای پیشرفت علمی در ریاضیات.
همچنین محسن محمدزاده رئیس اتحادیه انجمن های ایرانی علوم ریاضی 
در این جلسه با تشریح فعالیت های این اتحادیه گفت: اتحادیه انجمن های 
ایرانی علوم ریاضی سال ۲۰۱۴ با همکاری وزارت علوم در فرهنگستان ایجاد 

شده است.
وی در خصوص اهمیت توسعه ریاضیات تصریح کرد: پیشرفت ریاضیات و 
کاربرد آن در تمام علوم، باعث دستیابی به برنامه های توسعه و نقشه های جامع 
علمی، تسهیل مشارکت بین المللی، توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی، ترویج 

سیاست های علمی و فنی برای ارائه پیشنهاد مناسب می شود.
وی خاطرنشـان کـرد: انجمن ریاضـی، انجمن آمـار، انجمن سیسـتم های 
فازی، انجمـن تحقیقات عملیات، انجمن کد نویسـی، انجمـن فرماندهی و 
کنترل، انجمـن فیزیک، انجمـن سـنجش از دور GIS و شـورای خانه های 
ریاضیات، اتحادیـه انجمن های علمی- آموزشـی معلمان ریاضـی از جمله 

انجمن هـای علمی فعـال در ایران اسـت.

 مریم محسنی  بنیاد علمی سازمان همکاری اقتصادی 
)اکو( با اتحادیه انجمن های ایرانی علوم ریاضی 
تفاهم نامه ای را به میزبانی خانه ریاضیات اصفهان به 

امضا رساندند.

گزارش

به مناسبت سال جهانی علوم پایه در توسعه 
پایدارانجام گرفت؛

تفاهم نامه بنیاد علمی اکو و 
انجمن های ریاضی ایران در 

خانه ریاضیات اصفهان

اخبار اصفهان : آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اعالم کرد که اتصال نیروگاه هسته ای 
زاپوریژیا در جنوب اوکراین به آخرین خط 

بیرونی برق این کشور قطع شده است.
این سازمان اعالم کرد که خروج نیروگاه 
زاپوریژیا از مدار اصلی برق اوکراین به دنبال 
درگیری ها در اطراف این نیروگاه هسته ای 

به وقوع پیوسته است.
نیروگاه زاپوروژیا از نخستین روزهای حمله 
نظامی روسیه به اوکراین به کنترل نظامیان 
روس درآمد، اما کارکنان اوکراینی همچنان 

در این نیروگاه مشغول به فعالیت هستند.
بر اساس اعالم آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، نیروگاه زاپوریژیا اینک از یک خط برق 
با ولتاژ پایین تر برای ادامه کار بخش های 
مهم مانند سیستم خنک کننده و جلوگیری 

از ذوب هسته ای، استفاده می کند.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در بیانیه ای اعالم کرد که 
کارکنان ارشد اوکراینی به بازرسان این نهاد 
بین المللی گفته اند که چهارمین و آخرین خط 
عملیاتی شبکه انتقال برق از کار افتاده است. 
سه مدار دیگر پیش تر در پی درگیری های 
اطراف نیروگاه زاپوریژیا از مدار خارج شده 
بودند. مدیریت شهری در انرودار، منطقه ای 
که نیروگاه زاپوریژیا در آن واقع شده است، 
گلوله باران مناطق نزدیک به نیروگاه اتمی 
زاپوروژیا توسط »نیروهای اوکراینی« در 
صبح شنبه را عامل تخریب یک خط انتقال 

برق اصلی عنوان کرد.
این مدیریت که توسط روسیه منصوب 
شده است، در پستی در کانال رسمی تلگرام 
خود اعالم کرد که تأمین برق مناطق تحت 
کنترل اوکراین به دلیل »مشکالت فنی« به 

حالت تعلیق درآمده است.
اوکرایـن و روسـیه در هفته هـای گذشـته 
یکدیگـر را بـه هـدف قـرار دادن نیـروگاه 
اتمـی زاپوریژیـا و مناطـق اطـراف آن بـه 
منظـور اخـالل در کار بازرسـان آژانـس 
بین المللـی انـرژی اتمـی متهـم کرده اند. 
وزارت دفـاع روسـیه اعـالم کـرده اسـت 
کـه نیروهـای اوکراینـی روز جمعـه بـار 
دیگـر تـالش کردنـد تـا ایـن نیـروگاه را 
بـا وجـود بازرسـان آژانـس انـرژی اتمـی 
تصرف کنند. ایـن وزارتخانه مدعی شـده 
اسـت کـه هواپیماهـا و هلی کوپترهـای 
روسـیه، نیروهـای اوکراینـی را مجبـور 
بـه عقب نشـینی کرده انـد. در مقابـل، 
مقام های محلـی اوکراین مسـکو را متهم 
کرده انـد که دو شـهر مشـرف به نیـروگاه 
را هـدف حمـالت موشـکی قـرار داده اند. 
موضوعـی کـه باعـث نگرانـی بیشـتر 
جامعه جهانـی شـده، احتمال نشـت مواد 
رادیواکتیـو در نیـروگاه اتمـی زاپوریژیـا و 
وقوع یک فاجعه هسـته ای در پی بمباران 
ایـن نیـروگاه و مناطق اطـراف آن اسـت.

هم نسخه و هم امضای دیجیتال باهم
آئین رونمایی از سامانه نسخه نویسی الکترونیکِی پزشکان برگزار شد؛

ــه  ــا ب ــی رود ت ــن م ــگ اوکرای ــه جن ــی ک ــوز : در حال یورونی
جنگــی بی پایــان تبدیــل شــود، رهبــران اروپایــی به دنبــال 
راهــی بــرای پایــان دادن بــه این جنــگ هســتند، راهــی که 
ــرزمین  ــی از س ــن از بخش ــت اوکرای ــد گذش ــی می توان حت

خــود باشــد. 
در حقیقـت، پیامدهـای مخّرب جنـگ اوکراین بـرای اروپا و 
به ویـژه کشـورهایی چون آلمـان و فرانسـه در حـوزه کمبود 
انـرژی و باالرفتـن کم سـابقه قیمـت انـرژی، شـکل گیری 
تورم کم سـابقه و همچنین، بحران غذایـی در جنوب جهانی 

کـه می توانـد منشـأ امـواج دیگـر مهاجـرت به سـوی اروپـا 
باشـد، همـه و همـه از دالیلـی هسـتند کـه سـب خسـتگی 

رهبـران و مـردم اروپایـی از جنـگ در اوکراین شـده اند. 
بـه همـه این هـا بایـد ایـن موضـوع را نیـز اضافـه کـرد 
کـه به رغـم برخـورد گـرم اولیـه و اسـتقبال مـردم اروپـا 
از پناهجویـان اوکراینـی، ورورد تعـداد زیـادی اوکراینـی 
بـه کشـورهای اروپـای غربـی، آن هـم در شـرایط دشـوار 
اقتصـادی فعلـی، زمینـه را بـرای فعالیـت گروه های راسـت 

افراطـی بیـش از پیـش مهیـا کـرده اسـت. 

در میدان جنگ نیـز اوضاع چنـدان بر وفق مراد کشـورهای 
اروپایی نیسـت و به رغـم کمک هـای نظامی مؤثـر آن ها به 
اوکرایـن، ضِدحمله هـای اوکرایـن چنـدان در باز پس گیری 

مناطق اشـغالی موفق نبوده اسـت.
همچنیـن بیـم آن مـی رود که بـا توجـه بـه اینکـه اوکراین 
تـا قبـل از ایـن یکـی از مهم تریـن بازارهـای قاچاق سـالح 
در اروپـا بـوده اسـت، ارسـال ایـن همـه تجهیـزات بـه این 
کشـور خطرناک باشـد و این تجهیـزات به دسـت گروه های 

افراطـی و تروریسـتی بیفتـد.

 پیامدهای فزاینده و مخّرب جنگ اوکراین برای کشورها و مردم اروپا؛

اروپا خسته از  دست اوکراین 



 مریـم یـادگاری  صحبـت از واردات خودروهای 
خارجی هـر روز قوت بیشـتری می گیرد و قرار اسـت 
در آینـده ای نزدیـک ایـن امـر محقـق شـود و ورود 
خودروهـا به خودرو دار شـدن قشـر سـطح متوسـط 
و پاییـن جامعـه کمـک کنـد، ایـن وعـده ای اسـت 
کـه مسـئوالن داده انـد امـا در این میـان برخـی نیز 

منتقـد هسـتند.
• بعـد از چهـار سـال ممنوعیت برداشـته 

می شـود
چهار سـال و انـدی پیـش واردات خودرو بـا تصمیم 
شـورای هماهنگی اقتصادی سـران سـه قوه ممنوع 
شـد تا منابع ارزی کشـور در دوران تحریـم مدیریت 
شـود. در ایـن دوران، بـازار خـودرو همـان انـدک 
رقابتـی را نیز کـه در نتیجـه آزادی واردات به دسـت 
آورده بـود، از دسـت داد؛ ضمـن آنکـه منحنی قیمت 
نیـز به شـدت صعـودی شـد. رشـد قیمـت در بـازار 
خـودرو البتـه تنهـا از ناحیـه ممنوعیـت واردات نبود 
و ریشـه در انتظـارات تورمـی و صعود قیمـت ارز نیز 
داشـت، با ایـن حـال نمی تـوان نقـش ایـن تصمیم 
را در نجومـی شـدن قیمـت خـودرو به خصـوص 
نـکار کـرد. از همیـن رو  مدل هـای خارجـی ا
انتقادهای زیـادی به ممنوعیت واردات خودرو شـد و 
تالش هایی نیز بـرای لغـو آن صورت گرفـت، با این 
حـال ایـن ممنوعیت چهار سـال ادامـه یافـت، اما به 
نظر می رسـد به پایـان آن نزدیک می شـویم. البته از 
هم اکنون دوئل وارداتی خودروسـازان شـکل گرفته 
و حتـی کار به تـالش برای محـدود و ممنـوع کردن 
واردات برخی برندها کشـیده شـده اسـت. بـه عنوان 
مثـال، طـی چنـد وقـت گذشـته هجمه هایـی علیه 
خودروهـای کره ای شـکل گرفتـه و برخی خواسـتار 
ممنـوع شـدن واردات خودروهـای مذکـور شـده اند. 
اسـتدالل آنهـا ایـن اسـت کـه چـون کره ای هـا از 
تحریـم علیـه ایـران تبعیـت کرده انـد، پـس نبایـد 

خودروهـای کـره ای وارد کـرد.
• تنظیـم بـازار خودروهای مـورد تقاضای 

هک ها د
امیـد قالیبـاف سـخنگوی وزارت صنعـت، معـدن و 

تجـارت اسـت وی ضمـن اشـاره بـه آغـاز تدویـن 
دسـتورالعمل اجرایـی واردات خـودرو توسـط وزارت 
صمـت هـدف از واردات را تنظیـم بـازار خودروهای 
مـورد تقاضای دهک هـای درآمدی متوسـط و پایین 
جامعـه، انتقـال فنـاوری و ایجـاد رقابـت دانسـت و 
تاکیـد کرد کـه حقـوق ورودی نیـز بر همین اسـاس 
تعییـن خواهـد شـد و لـذا نقدهـای وارده بـه دولـت 
کـه مبنـای تعییـن حقـوق ورودی را درآمدزایـی 
دولـت می داننـد، وارد نیسـت. وی خاطرنشـان کرد: 
تعییـن حقـوق ورودی کاال یـک سیاسـت گذاری 
تجـاری اسـت و عوامـل تعیین کننـده آن مـواردی 
همچون درجه حمایـت از صنایع داخـل و حفاظت از 
محیط زیسـت یا برخی اقشـار هدف اسـت؛ بنابراین 
ارتباطی بـه تأمین کسـری بودجه ندارد. سـخنگوی 
وزارت صنعـت، معدن و تجارت در پاسـخ به منتقدان 
تعرفـه شـناور خودروهـای وارداتـی، گفـت: ایـن 

موضوع نیـاز بـه توضیـح دارد؛ در وهله اول بایسـتی 
گفت که قرار نیسـت تعرفـه واردات خـودرو با هدف 
تأمیـن رقـم مربـوط در قانـون بودجـه تعیین شـود، 
بلکـه هـدف حمایـت از دهک هـای متوسـط و کـم 
درآمـد بـرای خریـد خـودرو اسـت. مفهـوم و معنای 
»تعرفه گـذاری قطعـی پـس از تعیین قیمـت نهایی 
در بـورس کاال«، ایجـاد هـرج و مـرج تعرفـه ای و 
فضای غیرشـفاف بـرای واردکنندگان نیسـت؛ و این 
موضوع بـه زودی در آیین نامه اجرایی شفاف سـازی 

خواهد شـد.
• روند روبه رشد صنعت خودرو

قالیبـاف ضمـن اشـاره بـه رونـد روبـه بهبـود 
شـاخص های رشـد صنعـت خودروسـازی، از آغـاز 
تدویـن دسـتورالعمل اجرایـی واردات خودرو توسـط 
وزارت صمـت خبـر داد و گفـت: هم چنیـن تولیـد 
خودرو نیـز روند روبـه رشـدی دارد. اجـرای ۹ پروژه 

تحولی صنعت خودروسـازی، ثبات بخشـی بـه تولید 
و اصـالح سـازوکارها و تأمیـن قطعـات را بـه همراه 
داشـته کـه از جملـه مهم ترین عوامـل رشـد در این 
صنعت اسـت. طبق اطالعات سـازمان بورس کشور 
)مـدال( در پنج ماه نخسـت امسـال شـاهد رشـد ۲۴ 
درصـدی تولیـد گـروه صنعتـی ایران خـودرو و سـه 

درصـدی گـروه خودروسـازی سـایپا بوده ایـم.
• واردات خـودرو بـه کاهـش قیمت کمکی 

نمی کنـد
مصطفـی طاهـری، رئیـس کمیسـیون صنایـع و 
معـادن مجلـس شـورای اسـالمی اسـت وی امـا 
نظـری متفـاوت دارد و عنـوان کـرد شـرکت های 
خودروسـازی کـره جنوبـی بـا توجـه بـه همراهـی 
کامل این کشـور با سیاسـت های ضدایرانـی آمریکا 
بـه ویـژه در دوره ریاسـت جمهوری ترامـپ، نبایـد 
در مسـاله واردات خـودرو در اولویـت قـرار گیرنـد. 

سـیدعلی موسـوی عضو کمیسـیون صنایع مجلس 
اسـت وی امـا معتقـد اسـت کـه ایـرادات و ابهامات 
در آیین نامـه دولـت بـرای واردات خـودرو، وجـود 
دارد. وی متذکـر شـد کـه بـا توجـه بـه میـزان ارز 
اختصـاص یافتـه )یک میلیـارد دالر( بـرای واردات 
خـودرو و سـقف ۱۰ و ۲۰ هـزار دالری بابـت خریـد 
هـر خـودرو، حداکثـر ۱۰۰ هـزار خـودرو می تـوان 
وارد کـرد و بـا توجـه بـه نیـاز یک میلیون خـودرو در 
سـال، عدم تامین این نیـاز در ۴ سـال اخیر، انباشـت 
نیـاز چندمیلیونـی خودرویـی کشـور و همچنیـن 
بـرای از بین بـردن ایـن شـکاف قیمتـی بـا توجه به 
نسـبت های عرضه و تقاضا در بازار خـودرو این مقدار 
واردات نه تنهـا باعـث کاهـش قیمت و رقابتی شـدن 
گرفتـن  درنظـر  بـا  بلکـه  نمی شـود،  قیمت هـا 
تحریم هـای احتمالـی و عدم توفیـق دولـت در ایـن 
طرح، قیمت های دسـتوری کنترل شـده نیز از دست 
دولـت خـارج شـده و سـربه فلـک خواهـد زد. عضو 
کمیسـیون صنایـع مجلس افـزود: براسـاس مصوبه 
دولـت خودروهـای شاسـی بلند وارد نمی شـوند در 
نتیجـه ایـن خودروهـای نـادر ماننـد ۲۰ سـال قبل 
الکچـری و خـاص خواهنـد شـد و قیمت هـای آنها 

به صـورت هیجانـی افزایـش خواهـد یافـت.
• عـدم ممنوعیـت واردات خـودرو از 
کشـورهای تبعیت کننـده از تحریـم ایران

آرش محبی نـژاد دبیـر انجمـن صنایـع همگـن 
قطعه سـازی کشـور نیـز بـا بیـان اینکـه آیین نامـه 
واردات خـودرو ایرادهای اساسـی دارد، تاکید کرد: در 
آیین نامه اشـاره نشـده واردات خودرو از کشـورهایی 
کـه صنعـت خـودروی مـا را تحریـم یـا از تحریم ها 
تبعیـت کردنـد، ممنـوع اسـت«. یکـی از ایرادهـای 
اساسـی کـه مـا بارهـا در قالـب نامـه بـه مجلـس و 
دولـت گوشـزد کردیـم، عـدم ممنوعیـت واردات 
خـودرو از کشـورهای تبعیت کننـده از تحریـم ایران 
اسـت. بـه گفتـه وی، به عنـوان مثـال، سـال ۱۳۹۲ 
کره جنوبـی صنعـت خـودروی ایـران را تحریم کرد 
امـا بیشـترین واردات از ایـن کشـور انجام شـد. این 

اتفـاق نبایـد دوبـاره تکرار شـود.
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دیـدار تیم هـای فوتبـال ذوب آهـن و سـپاهان اصفهـان از هفتـه اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

پنجم لیگ برتـر فوتبال ایران با تسـاوی به پایان رسـید. شـهرآورد 
اصفهـان در حضـور بیش از سـه هـزار تماشـاگر و با قضاوت سـید 
وحید کاظمی در ورزشـگاه فوالد شـهر و به میزبانی تیـم ذوب آهن 
برگزار شـد. این تیم تـا پیش از دربـی نصف جهان در چهار مسـابقه 
خود به تسـاوی رسـیده بود و تیم سـپاهان کـه مدعـی قهرمانی به 
شـمار می رود بعد از باخـت به فـوالد گام در این مسـابقه گذاشـت. 
تیـم سـپاهان اصفهـان بـازی را هجومی آغـاز کـرد اما نتوانسـت 
موقعیت ها را بـه گل تبدیل کنـد. این بازی تـا دقیقه ۲۳ با تسـاوی 
بـدون گل در جریـان بود اما شـروع مجـدد پیـام نیازمنـد و حرکت 

هوشـمندانه شـهریار مغانلـو در نهایت بـه گل اول زرد پوشـان دیار 
زاینده رود منجر شـد. مغانلـو با این گل بـه چهار هفتـه ناکامی خود 
در لیـگ بیسـت و دوم فوتبال ایـران پایـان داد. وی بعد از گشـودن 
دروازه تیم ذوب آهن به سـمت نیمکت سـپاهان رفت و شـادی گل 
جالبی برای طلسـم شـکنی خود انجـام داد. بعد از گل سـپاهان تیم 
ذوب آهن برای جبـران گل خـورده فشـار آورد و روی حرکت خوب 
آشـوری صاحب ضربه پنالتی شـد که آرمان قاسـمی بـا یک ضربه 
دقیق کار را به تساوی کشـاند. این گل در دقیقه ۳۶ وارد دروازه پیام 
نیازمند شـد. نیمـه دوم ایـن بـازی برخـالف نیمه نخسـت گلی در 
بر نداشـت تا ۲ تیم در شـهرآورد اصفهـان امتیازات را تقسـیم کنند.

شهرآورد نصف جهان برنده نداشت

 محمد امینی  نبردها تبعات 
زیادی دارد و ابعاد اقتصادی و 
اجتماعی آن همیشه پنهان است 
لبته وسیع! این تئوری روز  و ا
دوشنبه را برای پول های اروپایی 

سیاه کرد.
نـرخ برابـری یـورو و پونـد 
در مقابـل دالر آمریـکا طـی 
معامـالت روز دوشـنبه بـازار 
جهانـی بـه دلیـل ابهام هـای 
موجـود در مـورد آینـده اقتصاد 
اروپـا پـس از قطـع جریـان گاز 
خـط لولـه نورداسـتریم ۱ از 

سـوی روسـیه افـت کـرد.
نـرخ برابـری هـر یـورو در 
مقابـل دالر آمریـکا بـا آغـاز 
مبـادالت صبـح دوشـنبه تـا 
۰.۹۸۸۴ کاهـش یافـت کـه 
پایین تریـن نـرخ در ۲۰ سـال 
گذشـته محسوب می شـد. البته 
در ادامـه معامالت بـازار جهانی 
ارز، نـرخ برابـری هـر یـورو در 
مقابـل دالر آمریکا تـا ۰.۹۹۲۸ 
تقویت شـد ولـی همچنـان ۳۰ 
صـدم درصـد پایین تـر از نـرخ 

پایانـی روز کاری قبـل بـود.
همچنین نـرخ برابری هـر پوند 
در مقابـل دالر آمریـکا نیز صبح 
دوشـنبه تـا ۱.۱۴۴۳ پایین رفت 
که از ۱۹۸۵ بی سـابقه بـود. این 
نرخ در ادامه داد وسـتدهای روز 
دوشـنبه تغییر کرد و تا ۱.۱۴۹۹ 
افزایـش یافـت کـه ۱۴ صـدم 
درصـد پایین تـر از نـرخ پایانـی 

روز کاری قبـل بود.
سـایر ارزهـای عمـده اروپایـی 
از جملـه فرانـک سـوئیس و 
کـرون سـوئد نیـز روز دوشـنبه 
بـه ترتیـب ۸ و ۳۰ صـدم درصد 
در مقابـل دالر آمریـکا تضعیف 

شـدند.
همزمان با تقویـت دالر آمریکا، 
بهـای جهانـی طـال نیـز روز 
دوشـنبه پـس از صعود تـا هزار 
و ۷۱۸ دالر تا هـزار و ۷۱۲ دالر 
پایین آمـد ولی همچنـان باالتر 
از نـرخ هـزار و ۷۰۶ دالری روز 

جمعـه بود.
بـه گفتـه کارشناسـان احتمـااًل 
دلیـل  اصلی تریـن  و  اولیـن 
کاهـش ارزش یـورو، توقـف 
عرضـه گاز روسـیه بـه اروپـا 
بـوده که باعـث افزایـش قیمت 
انرژی شـد و کشـورهای منطقه 
یـورو را مجبـور بـه محـدود 
کـردن فعالیت هـای صنعتـی 
نـورد  میـان  ایـن  در  کـرد. 
اسـتریم، خـط لولـه انتقـال گاز 
روسـیه بـه اروپـا دچـار نقـص 

فنـی جزئـی شـد.
براسـاس اظهارات کارشناسان، 
کـه اگـر نـورد اسـتریم فعـال 
نشـود، یـورو سـقوط بیشـتری 
خواهـد کـرد و زمینـه رکـود 
اقتصـادی عظیمـی را فراهـم 

خواهـد نمـود.
از سـوی دیگـر موسسـه بزرگ 
انـرژی روسـیه، گازپـروم نیـز 
اخیـراً اعـالم کـرده اسـت کـه 
تضمینـی بـرای انتقال درسـت 
گاز از روسـیه بـه اروپـا وجـود 
نـدارد و کشـورهای اروپایـی 
نگراننـد کـه مسـکو بـه دلیـل 
نقص فنـی جزئـی تحویـل گاز 
را متوقـف و از آن بـرای تحـت 
فشـار قـرار دادن کشـورهای 

اروپایـی اسـتفاده کنـد.

خبر روز
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 روزترسناک
پول های اروپایی!

سقوط تاریخی پوند و یورو در 
مقابل دالر آمریکا که از ۱۹۸۵ 

بی سابقه بود؛

آغاز شمارش معکوس بر ای واردات خودروهای خارجی؛

زبان ماشین ها خارجی می شود!

 حسین محزونیه  پراید خودرویی است که تولید آن در ایران از سال 
۷۲ در شرکت سایپا )SAIPA( آغاز شد. این خودرو به دلیل قیمت ارزان و 
مصرف پایین سوخت، بزودی به عنوان خودرو مورد عالقه طبقه متوسط 

در ایران قرار گرفت و در جایگاه پرفروشترین خودرو در ایران قرار دارد.
پراید در اصل در شـرکت مـزدا ژاپن بـا نام مـزدا ۱۲۱ طراحـی و تولید 
شـد و تولیـد آن در ۱۹۸۶ تـا ۱۹۹۳ ادامه داشـت. در آمریکای شـمالی 
این خودرو توسـط شـرکت فورد با نام فورد فسـتیوا فـروش رفت. این 
مدل همچنیـن از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ در شـرکت کیـا موتورز کـره جنوبی 

تولید می شـد و در سـال ۲۰۰۱ خـط تولید آن به سـایپا منتقل شـد.
خیلی هـا مـی گوینـد کـه پرایـد ایمـن نیسـت امـا چقـدر ایـن حرف 
صحـت دارد؟ این خـودرو از کجا آمده و در کشـورهایی که تولید شـده 
چـه وضعیتـی داشـته اسـت؟ آیـا پرایدهـای جدیـد کـه با اسـم های 
گوناگـون تولیـد می شـوند ایمـن هسـتند؟ ایـن خودروها از نظـر فنی 

چـه تفاوت هایـی بـا پرایـد اولیـه دارند؟
برخی نقـل قول هـا حاکـی از آن اسـت کـه از آمار کشـته شـدگان در 
تصادفـات رانندگی حدود ۱۵ درصد سـهم خودرو پراید اسـت. اگر فکر 
می کنیـد ایـن عـدد کوچکـی اسـت اشـتباه می کنیـد این عـدد رقمی 
بیش از ۲ هزار نفر در سـال اسـت. کدام زلزلـه در ایران را می شناسـید 

که تعداد کشـته شـدگانش بیـش از ۳۰ هزار نفر باشـد.
همین نرخ باال کشـته شـدگان بـود کـه سـازمان اسـتاندارد را مجبور 
کرد که به شـرکت سـازنده فشـار آورد تا پرایـد را اصالح کند شـرکت 
سـازنده هـم می گوید از ابتـدای سـال ۹۰ ایـن خودروها بـا اصالحات 

جدید ایمن شـده اسـت.
• پراید رکورد خسارت به صنعت بیمه را شکست

سـهم خـودرو پرایـد در تصادفـات بسـیار بـاال اسـت، کـه باتوجـه به 

گسـتردگی تـردد پرایـد در سـطح کشـور، ایـن مشـکل چنـدان غیـر 
منطقـی هـم نیسـت.

روزانـه می شـنویم کـه پراید در این سـو و آن سـوی کشـور یـک پای 
همیشـگی تصادفـات اسـت و انتقـادات فراوانـی از ایـن خـودرو در 
رسـانه ها و محافل علمی و کارشناسـی می شـود. سـهم خـودرو پراید 
در تصادفات بسـیار باال اسـت، که باتوجه به گسـتردگی وجود پراید در 
سـطح کشـور، زیاد هم دور از انتظار هم نیسـت؛ به هر حـال محصولی 
با این همـه فراگیـری در کشـور می توانـد در بسـیاری از تصادفات نیز 
نقش آفرین باشـد؛ ضمن آن که تعداد بسـیاری زیادی از این خودروها 
از نظـر سـال سـاخت متعلـق بـه سـالیان گذشـته هسـتند کـه هنـوز 
امکاناتـی نظیر ترمـز ABS و کیسـه هـوا در آن ها بـه کار نرفتـه بود و 
همین امر نیز عامـل مهمی در نقـش آفرینی پراید در تصادفات اسـت.

در ایـن رابطـه مهـدی قمصریـان، مدیرعامـل صنـدوق تأمیـن 
خسـارت های بدنـی از سـهم ۴۱ درصـدی پرایـد در حـوادث رانندگی 
منجر بـه پرداخـت خسـارت از سـوی ایـن صنـدوق خبـر داد و اعالم 
کـرد: از سـال ۱۳۹۵ تـا ۱۴۰۰، خـودروی پرایـد بـا بیـش از ۷ هـزار 
پرونـده، در صـدر خسـارات پرداختـی صنـدوق تأمیـن بـوده اسـت.

 قمصریـان همچنیـن افـزود: تعـداد پرونده هایی کـه در سـال ۱۴۰۰، 
پراید به عنوان وسـیله نقلیه مسـبب حادثه در آن نقش داشـته، نسـبت 

به سـال ۹۵ حـدود ۱۹۳ درصـد افزایش یافته اسـت.
وی در ادامـه با اشـاره بـه تشـکیل ۴ هـزار و ۲۱۰ پرونـده در صندوق 
تأمیـن خسـارت های بدنـی بـرای خـودروی پـژو ۴۰۵ و یک هـزار و 
۸۰۶ پرونـده بـرای سـمند در پنج سـال اخیـر، تصریح کـرد: خودروی 
پارس با یک هـزار و ۷۲۵ پرونده، پـژو ۲۰۶ با یک هـزار و ۵۱۹ پرونده 
و پیـکان با یـک هـزار و شـش پرونـده در رده های بعـدی قـرار دارند. 

پیـکان در حالـی در رده ششـم پرونده های تشـکیل شـده در صندوق 
تأمین خسـارت های بدنی قرار گرفته کـه خودروهایی چـون پژو ۴۰۵ 
و ۲۰۶ و سـمند از لحاظ شـاخص های اعالمی ایمنی، اسـتاندارد بسیار 

باالتـری از پیـکان دارند.
مدیرعامـل صنـدوق تأمیـن خسـارت های بدنـی همچنیـن اجـرای 
راهکارهـای پیشـگیرانه در جهـت کاهـش بیمـه گریـزی در میـان 
وسـایل نقلیه موتـوری را نیازمند همـکاری مجدانه همه سـازمان ها و 

نهادهای ذی ربـط از جمله وزارت راه و شهرسـازی، نیـروی انتظامی، 
دسـتگاه قضایی عنوان و ضمن اشـاره بـه تکلیف مـاده ۴۸ قانون بیمه 
اجباری شـخص ثالـث افـزود: عدم صـدور و تمدیـد کارت سـوخت و 
همچنیـن تخصیص سـهمیه سـوخت بـرای وسـایل نقلیه فاقـد بیمه 
نامه شـخص ثالـث، یکـی از راه هـای قانونی تشـویق بـه تهیـه بیمه 
نامه شـخص ثالـث و جلوگیـری از گسـترش بیمـه گریزی محسـوب 

می شـود.

مدیرعامـل شـرکت توسـعه مجتمع های سـیاحتی، 
فرهنگـی و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهـان 
گفت: در راسـتای ارتقای اکوسیسـتم بازی و تفریح 
در ایـن کالن شـهر، فعالیت کافـه بـازی اصفهان با 
همـکاری ایـن شـرکت آغاز شـد. سـعید سـاکت با 
اعالم این خبـر گفت: شـرکت توسـعه مجتمع های 
سـیاحتی، فرهنگی و ورزشـی سـپاهان شـهرداری 
اصفهان همـکاری خـود را بـا مجموعه کافـه بازی 
اصفهـان کـه از مجموعه هـای فعال در اکوسیسـتم 
بـازی و تفریـح اسـت، آغاز کـرده اسـت. او بـا بیان 
اینکـه کافه بـازی اصفهـان نخسـتین اکوسیسـتم 
کارآفرینـی بازی هـای رومیـزی کشـور را به منظور 

مشـاوره و کمـک بـه تأسـیس کافه بازی هـا و 
فروشـگاه های مرتبـط به بـازی افتتاح کرده اسـت، 
اضافه کـرد: ایـن مجموعه خالق توانسـته اسـت با 
تالش مـداوم از خردادماه ۱۴۰۱ بـه ظرفیت بزرگی 
بـه منظـور رشـد صنعـت بـازی و تفریـح سـالم در 

کشـور تبدیل شـود.
سـاکت با اشـاره بـه خدمـات مجموعـه کافـه بازی 
اصفهـان، افزود: اسـتقرار بیـش از ۲۵۰ عنـوان بازی 
به منظور تفریح و سـرگرمی، ۲۰۰ عنوان بازی جهت 
فـروش، ارائه خدمـات همزمان بـه بیـش از ۸۵ نفر و 
تدارک لیسـت پذیرایی کامل در سـبک کافه در کنار 
بازی هـا از جملـه ویژگی هـای این مجموعه اسـت.

او تأکیـد کـرد: در راسـتای تحقـق شـعار سـال کـه 
ازسـوی مقـام معظـم رهبـری تعییـن شـده اسـت، 
شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی، فرهنگـی 
و ورزشـی سـپاهان شـهرداری اصفهـان سـعی بـر 
انعقـاد قـرارداد و تفاهم نامه بـا مجموعه هایـی دارد 
کـه از ظرفیت هـای شـرکت ها و مجموعه هـای 

دانش بنیـان بهـره برده انـد.
او ادامـه داد: در همیـن راسـتا یکی از اقدامـات مؤثر 
کافه بـازی اصفهـان همـکاری بـا شـتاب دهنده ها 
و اسـتارتاپ ها بـرای تبـادل و ارتقـای ایده هـا و 
خالقیت هـای حوزه بـازی و سـرگرمی اسـت که از 

جایـگاه ویـژه ای برخوردار اسـت.

خودرویی رکورد خسارت به صنعت بیمه را شکست؛

پراید، رکورد شکن آمار و کمرشکن بیمه
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