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مدیرکل مخابرات استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

افزایشتعرفهتلفنثابتکمترازدیگرتعرفههاست

12 Healthy Foods 
That Are High in 

Iron
5

الحاق بیش از ۴۷۰ هکتار زمین به محدوده شهرهای استان اصفهان؛

استانبزرگترمیشود!
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اینکه برخی از پزشکان بیکار هستند یا با عدم توزیع  
مناسب پزشکان عمومی و متخصص مواجهیم را 
تائید می کنیم اما حتی در صورت رفع این مشکل ها، 
بازهم با کمبود پزشک روبرو هستیم و باید افزایش 
ظرفیت انجام شود. به هرحال، حضور پزشکان 
عمومی و متخصص در مناطق محروم نیازمند 
مشوق های کارآمد است که انگیزه الزم برای 
پزشکان را فراهم کند. چنانچه این موضوع حل 
نشود و نظام توزیع اصالح نشود به طورقطع، 

افزایش ظرفیت هم خیلی کارساز نخواهد بود.
علیرغم اینکه در حوزه پزشک عمومی شاهد 
افزایش ظرفیت بودیم، ولی در حوزه تخصصی 
این افزایش ظرفیت صورت نگرفته است در این 
رابطه موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد و اجازه 
نخواهیم داد تعارض منافع و انحصار ایجادشده مانع 

اجرای درست قانون شود البته بحث توزیع عادالنه 
پزشکان و افزایش ظرفیت هدفمند نیز مطالبه 

جدی ما است.
برخی در مورد زیرساخت های الزم برای این 
افزایش ظرفیت ها می گویند که کمبودهای زیادی 
وجود دارد اما این گونه نیست و طی سال های 
گذشته علیرغم اینکه در حوزه زیرساخت پیشرفت 
قابل توجهی داشتیم ولی متأسفانه ظرفیت پذیرش 
اضافه نشده است و می توان گفت برای بخشی 
از ظرفیت اضافه شده زیرساخت های الزم فراهم 
هست و برای مابقی، وزارت بهداشت باید در اسرع 

وقت شرایط الزم را فراهم کند.
باید به جایی برسیم که مردم ما برای درمان بیماری 
خود نیازمند گرفتن وقت های سه ماهه تا شش ماهه 
از پزشکان نباشند البته در کنار کمیسیون اصل نود، 

همکاران ما در کمیسیون بهداشت هم با جدیت این 
موضوع را مطالبه و پیگیری می کنند. این نکته را 
هم نباید فراموش کرد که اگر در حال حاضر این 
مصوبه اجرا شود، حدود 12 سال دیگر نتیجه آن را 
خواهیم دید، بنابراین اکنون هم به اندازه کافی دیر 

شده و فرصت ها ازدست رفته است.
مطالبه مجلس توزیع عادالنه پزشک و افزایش 
ظرفیت هدفمند است. اجازه نمی دهیم تعارض 
منافع، مانع اجرای درست قانون افزایش ظرفیت 
پزشکی شود. چرا وزارت بهداشت نسبت به جذب و 
تعیین تکلیف 500 ظرفیت بومی آزمون دستیاری 

شفافیت انجام نمی دهد؟

 عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی

مهدیشریفیان
سرمقالـــه
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کشور نیازمند افزایش ظرفیت رشته پزشکی است
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عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان عنوان کرد:

پایش تأثیر فرونشست بر آثار تاریخی 
اصفهان نیازمند ابزار دقیق

مروری بر اتفاقات و وعده هایی که در هفته معلوالن رسانه ای می شود!

 زندگی سخت معلوالن
زیر سایه بی مهری مسئوالن

یک نماینده مجلس مطرح کرد:

 صدای معترضین را
می شنویم
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چهره روز

شهردار نجف آباد خبر داد؛

افزودهشدن۱۲۰اتوبوسبه
6ناوگانحملونقلعمومیشهر

منبع: ایرنا

موضوع آگهى: انجام اصالحات سیستم زمین ساختمان هاى غیرصنعتى و صنعتى شرکت فوالد مبارکه
شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد نســبت به انجام اصالحات سیستم زمین ســاختمان هاى غیرصنعتى و صنعتى شرکت فوالد مبارکه (1- اجراى 
درخواست هاى مربوط به عملیات سیستم زمین داخل یا خارج ساختمان هاى غیرصنعتى و صنعتى فوالد مبارکه به صورت اضطرارى یا موردى و به 
منظور رفع خرابى در کوتاه ترین زمان ممکن 2- تهیه، تامین، تدارك مواد و قطعات یدکى تجهیزات، تاسیسات و دستگاه هاى موضوع قرارداد مطابق 
با شرایط قرارداد و با کیفیت و مشخصات فنى استاندارد) اقدام نماید لذا از کلیه شرکت هاى توانمند و متخصص در زمینه موضوع فراخوان دعوت مى 

گردد جهت شرکت در مناقصه ضمن ارائه نامه اعالم آمادگى نسبت به ارسال مدارك و مستندات بر اساس موارد زیر اقدام نمایند.
مدارك مورد نیاز:

1- تجربه و سوابق پیمانکار
2- توان مالى مشاور شامل صورت مالى حسابرسى شده

3- حسن سابقه در کارهاى قبلى مرتبط با موضوع مناقصه
4- توان فنى، پشتیبانى، سیستم مدیریتى کارشناسى و اجرایى (چارت سازمانى) به همراه رزومه و سوابق، توان تجهیزاتى، ماشین آالت

5- گواهینامه سالمت ایمنى از اداره کار
نحوه دریافت مدارك: شرکت هاى محترم مى توانند مدارك خود را ایمیل یا پست نمایند و همچنین پس از ارزیابى توسط کارفرما و در صورت کسب 

امتیازات الزم امکان دریافت اسناد مناقصه را خواهند داشت.
مهلت ارسال مدارك: کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است تا تاریخ 1401/9/27 نسبت به ارسال اسناد و مدارك اقدام نمایند.

نحوه ارسال مدارك: شرکت هاى محترم مى توانند اســناد و مدارك خود را به آدرس 75 کیلومترى جنوب غربى اصفهان، مبارکه صندوق پستى 
161-84815 مبارکه، واحد قراردادهاى خرید و همچنین ارسال رزومه کارى به ایمیل e.asadi@msc.ir اقدام نمایید.

اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطلعات بیشتر بازرگانى با خانم هادى به شماره تلفن 03152733599 و اطالعات فنى با آقاى منصورى 
به شماره تلفن 09133134816 و اطالعات سیستمى با آقاى شایان به شماره 03152733397 تماس حاصل فرمایید.

*ارایه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
شماره آگهى: 1401-93

 آگهى مناقصه عمومى (یک مرحله اى)

روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه اصفهان

آگهى جذب نیرو
شرکت کشت و دام قیام اصفهان در نظر دارد به منظور تامین نیروى انسانى مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام 
نماید. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 24 آذرماه به 
واحد منابع انسانى این شرکت به آدرس:  اصفهان، پلیس راه شاهین شهر، کیلومتر 9 جاده علویجه مراجعه و یا 
در ساعات ادارى با شماره 45305100-031 و 09138860194 تماس حاصل و یا رزومه خود را به پست الکترونیک

 masoud.mohammadi.zagros@gmail.com   ارسال نمایند.

تعداد عنوان شغلىردیف
توضیحاتتحصیالتجنسیتنیرو

1 نفرکارمند ادارى1

دیپلم – مرد
فوق دیپلم

  داراى کارت پایان خدمت
 حداقل دو سال سابقه مرتبط
 داراى سالمت جسمانى الزم

  ترجیحا متاهل
  حداکثر 35 سال سن(در صورت داشتن

سابقه مرتبط، میزان سابقه به حداکثر 
سن مجاز متقاضیان اضافه خواهد شد)

2
6 نفرکارگر دامدارى



در شـــهر
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معاون شـهردار و رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری اصفهان 
گفـت: حـوزه کـودک و نوجـوان بـرای 
ایـن دوره مدیریـت شـهری اصفهـان 
اهمیـت بسـزایی دارد و به عنـوان یکی از 
سـرفصل های کالنـی، محور بسـیاری از 

رخدادهـای شـهری اسـت.
مجتبـی شـاهمرادی در مراسـم امضـای 
تفاهم نامـه جشـنواره فیلـم کـودک و 
نوجوان بـا بنیـاد سـینمایی فارابـی اظهار 
کرد: مسـیر پرتالطـم برگزاری جشـنواره 
بین المللـی فیلـم کـودک و نوجـوان را بـا 
هماهنگـی و همراهـی اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی و بنیاد سـینمایی فارابی 
و اعضـای شـورای اسـالمی شـهر بـه 

سـرانجام رسـاندیم.
وی بـا اشـاره بـه حضـور مدیـر عامـل 
بنیاد سـینمایی فارابـی و هیئت همـراه در 
اصفهـان بـرای امضـای تفاهم نامـه بین 
شـهرداری اصفهـان و بنیـاد فارابی گفت: 
قرارداد دوساله جشـنواره و بحث راه اندازی 
صنـدوق حمایـت از تولیـد فیلم هـای 
کـودک و نوجـوان، امـروز که شـهرداری 
اصفهان هم سـهم دارد، با همراهـی افراد 

زیـادی بـه نتیجه رسـیده اسـت.
معاون شـهردار و رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری اصفهان 
تصریح کرد: حوزه کـودک و نوجوان برای 
این دوره مدیریت شـهری اهمیت بسزایی 
دارد و به عنـوان یکـی از سـرفصل های 
کالنـی محـور بسـیاری از رخدادهـای 

شـهری است.
شـاهد  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
مجموعه اقدامـات و رخدادهایی همچون 
مسـابقات بین المللـی نقاشـی کـودکان 
و نوجوانـان و جشـنواره فیلـم کـودک و 
نوجوان در سـطح شـهر اصفهان هسـتیم 
که همـه مبتنـی بـر این نـوع نگاه اسـت.

• سـکه جشـنواره فیلم کـودک و 
نوجـوان به نـام اصفهـان ضرب 

شـده است
علی تمنایـی، مدیـر کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان اصفهان، نیز اظهار کرد: 
جایـگاه شـهر اصفهـان پـس از تجربـه 
برگـزاری ۳۵ دوره جشـنواره بین المللـی 

فیلـم کـودک و نوجـوان خاص اسـت.
وی افـزود: سـکه جشـنواره بین المللـی 
کـودک و نوجوان بـه نام اصفهـان ضرب 
شـده اسـت. همچنیـن اصفهـان دارای 
ظرفیت های خوبی در عرصه فیلم سـازی 
اسـت و ازلحـاظ تعـدد و تکثر اهالـی هنر 
و تشـکل های سـینمایی در سـطح کشور 

بی بدیـل اسـت.
مدیر کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی استان 
اصفهـان ادامـه داد: امـروز تشـکل های 
متعدد هنـری اصفهـان خاصـه در عرصه 
سینمایی افتخارآفرین هسـتند و در سطح 

کشـور حائـز رتبـه برتر شـده اند.
وی یادآور شـد: باید ظرفیت های مختلف 
انسـانی در حوزه تولید سینمایی در خدمت 
جشـنواره بین المللـی فیلـم کـودک و 
نوجـوان باشـد. همچنیـن جشـنواره 
بین المللـی فیلـم کـودک و نوجـوان در 
جایگاه یـک ابـزار در کاهش آسـیب های 
اجتماعـی می توانـد کمـک حـال باشـد.

حوزه کودک و نوجوان 
محور بسیاری از 

رخدادهای شهری 
است

معاون شهردار اصفهان:

رییـس اداره حفاظـت و حمایـت اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری اصفهـان گفـت: کاهـش 
وابسـتگی بـه چـوب جنـگل به عنـوان سـوخت 
در زاگـرس، یکـی از راهکارهـای مناسـب حفـظ 
درختـان و ذخیـره گاه هـای جنگلی اسـت کـه این 
امـر مشـارکت خـود اهالـی محلـی و بومـی را نیـز 

. می طلبـد
امیـن حافظی افـزود: در ۱۰ سـال اخیر حـدود ۸۰۰ 
دسـتگاه آبگرمکـن خورشـیدی بـا هـدف کاهـش 
وابسـتگی به چـوب درختـان و حفـظ جنـگل، بین 
سـاکنان مناطـق جنگلی زاگرسـی اسـتان اصفهان 

توزیع شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: توزیـع آبگرمکـن خورشـیدی 
بویـژه در شهرسـتان های زاگرسـی فریدونشـهر و 
سـمیرم بوده و مصرف چـوب را کاهش داده اسـت.

حافظـی اضافه کـرد: جنگل های زاگرسـی اسـتان 
اصفهـان بیشـتر بـا پوشـش گاهـی بلـوط به طـور 

عمـده در ۲ شهرسـتان فریدونشـهر بـا ۴۰ هـزار 
هکتار و سـمیرم بـا ۲۵ هزار هکتـار قـرار دارند و در 
سـال های قبل برنامـه ما ارائـه امکانات گرمایشـی 

به سـاکنان ایـن مناطـق بوده اسـت.
رییـس اداره حفاظـت و حمایـت اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری اصفهـان با اشـاره بـه یارانه 
حمل سـیلندر گاز و تنـور گازی به عنـوان طرح های 
دیگر کاهـش وابسـتگی به چـوب درختـان و حفظ 
جنگل گفت: سال گذشـته ۱۸ هزار کپسـول گاز در 
بین شـماری از سـاکنان شهرسـتان فریدونشـهر و 

سـمیرم توزیع شـد.
وی تصریـح کـرد: از سـوی دیگـر آمـوزش اهالـی 
محلـی و فرهنگ سـازی بـا هـدف حفـظ منابـع 
طبیعـی از دیگـر مقوله هایسـت که بـرای حفاظت 

از عرصه هـای جنگلـی دنبـال می شـود.
نگاهی بـه وضعیـت عرصه هـای طبیعـی اصفهان 
حاکیسـت که این خطه با ۲۴ شهرسـتان، مساحتی 

معـادل ۱۰.۷ میلیـون هکتـار دارد کـه بیـش از ۹۰ 
درصـد از آن را معـادل حـدود ۹.۸ میلیـون هکتـار 
عرصه هـای منابـع طبیعـی و ملـی و از ایـن میزان 
حدود ۴۰۳ هـزار هکتار را جنگل معـادل )۴ درصد(، 
۶ میلیـون هکتـار مرتـع معـادل )۶۴ درصد( و سـه 
میلیـون هکتـار بیابـان معـادل )۳۲ درصـد( در بـر 

گرفته اسـت.
اسـتان اصفهـان از نظـر تقسـیم بنـدی نواحـی 
رویشـی در ۲ ناحیه رویشی زاگرسـی و ایران تورانی 
قرار گرفته اسـت که ناحیه رویشـی زاگرسـی غرب 
و جنـوب اسـتان را شـامل می شـود و بقیـه مناطق 
جزو ناحیه رویشـی ایرانـی تورانی به شـمار می رود.

ایـن اسـتان واقـع در مرکـز کشـور اقلیـم خشـک 
و نیمـه خشـک دارد و از ایـن پهنـه ۳.۲ میلیـون 
هکتـار معـادل ۳۲ درصـد سـطح اسـتان را اراضی 
بیابانـی و شـنزار تشـکیل می دهـد که بطـور عمده 
در بخش هـای شـمالی و شـرقی آن پراکنده اسـت.

رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

کاهش وابستگی به چوب در زاگرس، نیازمندمشارکت ساکنان بومی است

فرزانه کالهـدوزان در گفت وگو بـا خبرنگار ایمنـا، اظهار کرد: کمیسـیون 
سـالمت، محیـط زیسـت و خدمـات شـهری، یکـی از کمیسـیون های 
هفت گانه شـورای اسـالمی شـهر اصفهان اسـت که بـا حضور پنـج تن از 

اعضای این شـورا تشـکیل شـده اسـت.
وی در خصـوص بخشـی از اقدامات کمیسـیون سـالمت، محیط زیسـت 
و خدمات شـهری شـورای اسـالمی شـهر اصفهان از ابتدای فعالیت دوره 
ششـم مدیریت شـهری اصفهـان تا پایـان مردادماه سـال جـاری تصریح 
کرد: این کمیسـیون در این مدت ۵۱ جلسـه اصلی تشـکیل داده اسـت که 

۲۳۹ نفـر در این جلسـه ها به عنـوان میهمـان حضور داشـته اند.
عضـو کمیسـیون سـالمت، محیـط زیسـت و خدمـات شـهری شـورای 
اسـالمی شـهر اصفهان با بیان اینکه ۱۰۲ موضـوع در حوزه های مختلف 
در دسـتور کار ایـن کمیسـیون بـوده اسـت، خاطرنشـان کـرد: از جملـه 
ایـن دسـتور کارهـا می تـوان بـه انتخـاب رئیـس، نایـب رئیس و منشـی 
کمیسـیون، ارائـه گزارشـی از فعالیت هـای این کمیسـیون در چهار سـال 
گذشـته )۱۴۰۰-۱۳۹۶(، ارائـه گـزارش بودجـه و پیشـرفت پروژه هـای 
معاونت خدمات شـهری، ارائـه گزارش در خصـوص قراردادهـای نظافت 
و رفـت وروب شـهری، گـزارش سـازمان پسـماند در خصـوص فراینـد 
جمع آوری و پردازش پسـماند خشـک، ارائه گزارش کامـل از قراردادهای 
واگذاری سـازمان میادین میـوه و تره بـار و درآمدهـای این سـازمان، ارائه 
گزارش از پروژه هـای در دسـت اجرای سـازمان میادین و بررسـی الیحه 

شـهردار در خصـوص عـوارض جابه جایـی درختـان اشـاره کرد.
وی بـا بیان اینکـه در ادامه جلسـات کمیسـیون سـالمت، محیط زیسـت 
و خدمات شـهری شـورای ششـم گـزارش سـازمان پسـماند در خصوص 
فراینـد جمـع آوری و پردازش پسـماند خشـک ارائه شـد و بررسـی الیحه 
اصالح بودجه مقطع شهریورماه سال ۱۴۰۰ شـهرداری اصفهان در دستور 
کار قـرار گرفـت، گفت: همچنیـن بررسـی قـرارداد مدیریت و مسـئولیت 
حفـظ، حراسـت، نگهـداری و حفاظـت از فضـای سـبز، عرصـه، اعیـان، 
سـطوح سـخت، مسـتحدثات محدوده پیمان و تأمین نهاده های مورد نیاز 
پارک ها و فضای سـبز شـهری در دسـتور کار قـرار گرفت و بررسـی طرح 
با موضـوع شـفافیت بنـد »ب« در راسـتای الیحـه شـهردار در خصوص 

محدودیـت تعـداد آرامگاه هـا نیز انجام شـد.
کالهـدوزان خاطرنشـان کـرد: ارائـه گـزارش معاونـت خدمات شـهری 
در خصـوص اقدامـات انجـام شـده و طرح هـای مـادی، انهـار و حقابه ها، 
سیسـتم های تصفیـه تکمیلـی پسـاب و تصفیه خانه های شـمال و جنوب 
همچنین اجرای سیسـتم های تصفیه تکمیلی پسـاب در تصفیه خانه های 

شـمال و جنوب انجام شـده اسـت.
وی افـزود: ارائه گزارش شـهرداری اصفهـان در خصوص اقدامـات انجام 
شـده بـرای کاهـش آلودگـی هـوا )برنامـه عملیاتـی زمان بنـدی شـده(، 
بررسـی نتایج جلسـه کارگـروه اسـتانی کاهـش آلودگـی هـوا در آبان ماه 
۱۴۰۰، ارائـه گـزارش وضـع موجـود مدیریـت و تفکیـک پسـماندهای 
شـهری از مبـدأ و برنامه هـای سـازمان مدیریـت پسـماند جهـت ارتقای 
کیفی و کمی آن، ارائه خط مشـی، برنامـه و پروژه های مهم سـازمان های 
آرامسـتان ها و خدمات موتوری شهرداری اصفهان در سـال ۱۴۰۱ با توجه 
به منشـور شـورا و تأکیدات بودجـه، برنامه اصفهـان ۱۴۰۵ بخشـی دیگر 
از فعالیت هـای کمیسـیون سـالمت، محیط زیسـت و خدمات شـهری از 
ابتدای فعالیـت دوره ششـم مدیریت شـهری اصفهان تـا پایـان مردادماه 

سـال جـاری بوده اسـت.

ــت و  ــط زیس ــامت، محی ــیون س ــو کمیس عض
خدمات شــهری شــورای اسامی شــهر اصفهان 
در تشــریح اقدامــات ایــن کمیســیون از ابتــدای 
ــا پایــان مردادمــاه ســال  فعالیــت دوره ششــم ت
ــی  ــن مــدت ۵۱ جلســه اصل جــاری گفــت: در ای
ــن  ــتور کار ای ــورد در دس ــد و ۱۰۲ م ــکیل ش تش

ــت. ــرار گرف ــیون ق کمیس

صدگانه کمیسیون خدمات 
شهری برای سالمت و محیط 

زیست اصفهان

عضو کمیسیون سامت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای شهر تشریح کرد:

خبر روز

 عضو کارگروه تخصصی فرونشست 
اسـتان اصفهـان گفـت: میـراث 
فرهنگـی اسـتان نمی توانـد بـدون 
دقت کافی و نصب ابـزار دقیق بگوید 
که فرونشسـت بـه بناهـای تاریخی 
اصفهـان نرسـیده اسـت در حالی که 
پایـش آثـار نیازمنـد اسـتفاده از ابزار 

دقیـق اسـت.
بهـرام نـادی بـا بیـان اینکه بـه طور 
قطعی فرونشست به بناهای تاریخی 
اصفهـان رسـیده اسـت، گفـت: باید 
پرسـید پایـش میـراث فرهنگـی 
اصفهـان چگونه بوده اسـت؟ شـاهد 
گچـی می زننـد و ترک هـا را انـدازه 
گیـری و تفسـیر می کننـد کـه دلیل 
ترک هـا، قدمـت بنـا و مفهـوم ایـن 
تفسـیر این اسـت که نیاز به بررسـی 

نداریـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هیـچ گونـه 
پایـش نظام منـدی روی بناهـای 
تاریخی اصفهان انجام نشـده اسـت، 
یـادآور شـد: فرونشسـت بـه میـراث 
فرهنگـی تکـرار نشـدنی اصفهـان 
رسـیده اسـت و بایـد هرچه سـریع تر 
با نصـب ابـزار دقیـق کنتـرل، پایش 

دقیـق و اصولـی انجـام شـود.
نـادی بـا تاکیـد بـر اینکـه بناهـای 
تاریخـی میدان نقش جهان، مسـجد 
جامـع عتیق و مسـجد سـید در ناحیه 
فرونشسـت اصفهان قرار دارد، افزود: 
پایش های میـراث فرهنگی اصفهان 
نسـبی اسـت و بـرای نگهـداری این 
آثـار تاریخی بایـد به طـور دقیق تری 
ببینیـم چه اتفاقـی بـرای آنهـا افتاده 
اسـت، چـرا کـه همـه در ناحیـه 

فرونشسـت قـرار دارنـد.
وی در این رابطه توضیح داد: هرجایی 

کـه در دشـت" اصفهـان - برخـوار " 
خاک داشـته باشـیم، فرونشست جز 
الینفـک آن اسـت. فرقـی نمی کنـد 
که روی این دشـت، بیمارستان، بنای 

نوسـاز و یا اثـر تاریخی باشـد.
بـه گفتـه نـادی تنهـا مکان هایـی 
مصون از فرونشست هستند که روی 
سنگ بستر سـاخته شده باشـند و پل 
شهرسـتان مربوط به دوره ساسانیان 
نیز روی سـنگ بسـتر سـاخته شـده 

اسـت.
عضو کارگروه تخصصی فرونشسـت 
اسـتان اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکه 
وجود ترک بـه طور قطعـی نمی تواند 
بـه دلیـل قدمـت بنـا باشـد، گفـت: 
قدمـت پـل شهرسـتان نسـبت بـه 
بناهای تاریخی دیگر از جمله بناهای 
ایلخانـی یـا صفوی بیشـتر اسـت اما 
هیـچ ترکـی در این بنـا نمی بینیـد. از 
این رو پل شهرسـتان یکی از مواردی 
اسـت که می توانـد ایـن برداشـت را 
کـه ترک هـا بـه دلیـل قدمـت آثـار 

اسـت منتفـی کند.
نادی گفت: مسـجد سید، سـازه های 
میدان نقش جهان و سـازه های روی 
رودخانـه زاینده رود مثل سـی و سـه 
پل کم یـا زیاد در معرض فرونشسـت 

قرار دارد.
وی با بیـان اینکه بـدون نصـب ابزار 
دقیـق نمی توانیـم بگوییـم هنـوز 
فرونشسـت بـه بناهـای تاریخـی 
نرسـیده اسـت، افـزود: ضخامـت 
الیـه خاکـی در میـدان نقـش جهان 
حـدود ۱۰۰ متر اسـت و اگـر آبخوان 
را تخلیه کنیـم، در ایـن منطقه، طبق 
محاسـبات بـه طـور خوشـبینانه، ۴۶ 
سـانتی متـر فرونشسـت خواهیـم 

داشـت.
نادی با اشـاره به اینکه مسـجد سـید 
در ناحیه فرونشسـت قرار دارد، گفت: 
آیا میـراث فرهنگی اصفهان بررسـی 
کـرده اسـت که علـت ترک خـوردن 
سـایر بناهـای اطـراف ایـن سـازه 

تاریخـی چیسـت؟
وی افزود: بیشـتر سـازه های پیرامون 
این اثر تاریخی دچار آثار فرونشسـت 
هسـتند و بسـیاری از قسـمت های 
مسـجد سـید هم ترک خورده است؛ 
اینکـه بناهایی بـا عمر ۲۰ سـال هم 
در این محـدوده دچار ترک شـده اند، 

باید دلیل داشـته باشـد.
به گفته نادی سـازمان نقشـه برداری 
سـال ۱۳۹۹ بـر مبنـای اطالعـات 
فرونشسـتی  نقشـه  ماهـواره ای، 
اصفهان را ارائـه داده و نرخ حداکثری 

فرونشسـت را در مناطق شمال شهر 
۱۸ و چهـار دهم سـانتی متر در سـال 
اعالم کـرده و این میزان بیشـتر از آن 
چیـزی اسـت کـه سـازه های بّنایـی 
و حتـی سـازه های جدیـد بتواننـد در 
مقابـل تغییـر شـکل ها دوام بیاورند.

وی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا 
افـزود: در ایـن شـرایط، سـازه های 
قدیمـی و تاریخـی دچـار تـرک 
می شـوند و سـازه های جدیـد، اگـر 
به صـورت یکپارچه کار شـده باشـند 

دچـار چرخـش می شـوند.
به گفتـه این متخصـص ژئوتکنیک، 
تنها در مکان هایی مثـل نزدیک کوه 
صفـه یـا ارغوانیـه که سـنگ بسـتر، 
باال قـرار دارد و خاک چندانی نیسـت، 

آثار فرونشسـت دیده نمی شـود.
وی بـا اشـاره بـه اعـالم مجـدد نرخ 

فرونشسـت توسـط سـازمان زمیـن 
شناسـی در دوره یـک سـاله از خرداد 
۱۴۰۰ تـا خـرداد ۱۴۰۱ و بـا اسـتفاده 
از جـی پـی اس هایـی با دقـت حدود 
یک میلی متـر افزود: قرائت ها نشـان 
داد حداکثـر فرونشسـت در ایـن بازه 
زمانـی ۱۵ و نیم سـانتی متر در سـال 

بوده اسـت.
نادی گفت: نرخ فرونشسـت اصفهان 
نسـبت بـه سـال ۱۳۹۹ پاییـن آمده 
اسـت. امـا سـازه های مصالـح بنایی 
بـرای ۲ و نیم سـانتی متر نشسـت در 
طول کل عمرشـان طراحی می شوند 
و عـدد ۱۵ و نیم سـانتی متر به مراتب 
در عـرض یـک سـال بسـیار بیشـتر 
از آن چیـزی اسـت کـه سـازه های 
تاریخـی و مصالـح بنایـی بتواننـد 

تحمـل کنند.

پایش تأثیر فرونشست بر آثار تاریخی اصفهان نیازمند ابزار دقیق
عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان عنوان کرد:
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 رئیس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با بیان اینکه اصفهان 
نخستین شهر کشور از لحاظ تعداد و تنوع در رشته های صنایع دستی محسوب 
می شود، گفت: ثبت جهانی شهرها و روستاهایی که دارای صنایع دستی خاص و 

منحصربه فرد است، در توسعه گردشگری بومی بسیار حائز اهمیت است.
محسن معصومی با بیان اینکه اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی ثبت 
شده است، اظهار کرد: اصفهان به دلیل جایگاه ارزشمندی که در حوزه صنایع 
دستی و هنرهای سنتی دارد در سال ۲۰۱۵ میالدی بعد از پیگیری های متعدد 
مسئوالن کشوری و استانی، این شهر توسط شورای جهانی صنایع دستی به 

عنوان شهر جهانی صنایع دستی ثبت شد.
وی با بیان اینکه اصفهان نخستین شهر کشور از لحاظ تعداد و تنوع در رشته های 
صنایع دستی محسوب می شود، ادامه داد: دو سوم رشته های صنایع دستی کشور 

در اصفهان موجود است.
رئیس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان تصریح کرد: ثبت جهانی شهرها 
و روستاهایی که دارای فرهنگ غنی و صنایع دستی خاص و منحصربه فرد است، 
در معرفی ظرفیت های آن ها، همچنین توسعه گردشگری بسیار تأثیرگذار است.

وی افزود: دریافت ۱۲۶ مهر اصالت بین المللی و ۵۲۸ مهر اصالت ملی صنایع 

دستی )باالترین آمار در کشور(، ثبت هفت نشان ملی جغرافیایی در رشته های 
خاتم سازی، قلمکار، کاشی هفت رنگ، قلمزنی، کاشی معرق، منبت چوب، پاپیه 
ماشه و گره چینی از جمله مهمترین دستاوردهای شهر جهانی صنایع دستی 

اصفهان است.
معصومی با بیان اینکه اصفهان از ظرفیت های باالیی در حوزه صنایع دستی 
برخوردار بوده و فرصت های زیادی برای رشد هنرمندان و بهره مندی الزم از هنر 
آنها را در این حوزه دارد، گفت: صنایع دستی برندی برای اصفهان است، از این رو 

امیدواریم به عنوان استراتژی برتر مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد.

اصفهان طالیه دار 
تنوع رشته های 
صنایع دستی در 
کشور

رئیس اداره خالقیت و نوآوری 
شهرداری اصفهان مطرح کرد:

خبر اول
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سرپرسـت کانـون پرورشـی فکـری کـودکان و نوجوانـان 
اسـتان اصفهان گفت: یکی از رویکردهـا و اولویت های مهم 
مجموعـه مراکز کانـون در اسـتان، اشـاعه فرهنـگ مطالعه 

بین اعضاسـت.
ُمنیره جعفری، افـزود: با توجه به اینکه زمـان کودکی بهترین 
فرصت برای فراگیری و نهادینه شـدن تعلیم و تربیت صحیح 
اسـت مراکز کانون، فرصت کتابخوانی و دسترسـی به کتاب 

را برای اعضـای کودک و نوجـوان فراهم می کنند.
وی اظهار داشـت: از سـویی مربیان کانون بـا تقویت گرایش 

کـودکان و نوجوانـان بـه کتابخوانـی و قصه خوانـی، عنصـر 
خالقیـت و نـوآوری را در ذهـن کـودکان شـکل می دهند و 

بـارور می سـازند.
سرپرسـت کانـون پرورشـی فکـری کـودکان و نوجوانـان 
اصفهـان افـزود: همچنیـن بـا کتابخوانـی و قصه گویـی که 
در فرآینـد کتابخوانـی ُرخ می دهـد بسـیاری از مشـکالت 
رفتاری و روحـی کـودکان و نوجوانان از جمله انزوا، اسـترس 

و افسـردگی رفـع می شـود.
جعفری یادآور شـد: اکنـون در ۶۰ مرکـز ثابت و سـیار کانون 

اسـتان دسترسـی به کتاب برای کـودکان و نوجوانـان عضو 
وجـود دارد و تمـام کتابخانه هـای مـا دارای دسترسـی بـاز و 

موضوعـات ُمتنـوع و تخصصی ویـژه کودکان اسـت.
سرپرسـت کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان 
اصفهـان همچنین با اشـاره بـه فعالیـت کتابخانه های سـیار 
و پسـتی ایـن نهاد گفـت: ایـن دسـته از کتابخانه هـا فرصت 
مناسـبی بـرای دسترسـی بـه خدمـات فرهنگـی و هنـری 
کانـون را بـرای بچه هـای روسـتایی و مناطق حاشیه نشـین 
که امـکان حضور در مراکـز ثابـت را ندارند، فراهـم می کنند.

وی اضافه کـرد: در راسـتای نهادینه کردن فرهنـگ مطالعه 
بیـن اعضـا، کارگاه هـای فرهنگـی، هنـری و ادبـی بصورت 

مسـتمر در مراکـز کانـون برگزار می شـود.
جعفری همچنین با اشـاره بـه برگـزاری بیسـت و چهارمین 
جشـنواره قصه گویـی منطقـه ۲ کشـوری از ۲۲ تـا ۲۴ آبـان 
در اصفهـان افـزود: این جشـنواره با هـدف تقویـت فرهنگ 
کتابخوانـی و مطالعه در سـه بخش "ملـی"، "دینـی و آئینی" 
و "زبـان اشـاره" در گروه های سـنی نوجوانان و بزرگسـاالن 

برگـزار می شـود.
جعفری یادآور شـد: تمـام تالش کانـون در اجـرای برنامه ها 
و فعالیت ها در مسـیر تربیت صحیـح کـودکان و نوجوانان بر 
اسـاس فرهنگ دینی و ارزشـهای اسـالمی انجام می شـود.

کانون پرورش فکـری کـودکان و نوجوانان اسـتان اصفهان 
دارای ۶۰ مرکـز فرهنگی، هنـری، ادبی و علمی ثابت، سـیار 

و پسـتی و بالغ بر ۲۰ هـزار نفر عضو اسـت.

سرپرست کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان:
اولویت کانون پرورش فکری کودکان اصفهان، اشاعه فرهنگ مطالعه است
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شهرستان
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فرماندار شهرستان اردستان گفت: اطلس 
حضور  با  اردستان  شهرستان  فرهنگی 
رونمایی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

شد.
اظهار  طبا  احمدی  هادی  محمد  سید 
داشت: از اتفاقات خوبی که با حضور وزیر 
شهرستان  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اردستان صورت گرفت، حضور ایشان در 
بدو ورود در گلزار شهدای گمنام روستای 
ومکان بود و این برای اولین بار بود که 
روستا سفر  این  به  ملی  یک شخصیت 
می کرد. وی افزود: وزیر فرهنگ و ارشاد 
و  فرهنگ  مدیرکل  همراه  به  اسالمی 
ارشاد استان و نماینده مردم اردستان در 
پروژه های  از  اسالمی  شورای  مجلس 
نیمه تمام فرهنگی این شهرستان بازدید 
کردند که اولین پروژه، ساختمان سینما 
درخشان اردستان است که حدود ۲۰ سال 

از نیمه تمام ماندن آن می گذرد.
• تعیین سرنوشت سینمای نیمه 

کاره اردستان
فرماندار اردستان با بیان اینکه زمین این 
در  که  بوده  فرهنگی  امور  وقف  سینما 
سال های گذشته شخصی سرمایه گذاری 
بود،  کرده  شروع  را  آن  ساخت  و 
مکان  این  کرد: سرمایه گذار  خاطرنشان 
وامی را از بانک ملت دریافت کرده بود 
اما به دلیل اینکه نتوانست بازپرداخت وام 
را انجام دهد، بانک ملت اعیان زمین را 
به عنوان ملکیت خود درآورده و چندین 
به  اما  شده  گذاشته  مزایده  به  هم  بار 
دلیل وقف فرهنگی بودن کسی رغبت 

نمی کرد.
احمدی طبا تاکید کرد: یکی از دغدغه های 
فرهنگی که در هنگام ورود به اردستان به 
این شهرستان  در  دولت  نماینده  عنوان 
داشتم همین موضوع سینما بود چرا که 
برنامه هایی از جمله سالن تئاتر، سینما، دو 
گالری و تعدادی فروشگاه اقالم فرهنگی 

را برای این ساختمان در نظرگرفته ایم.
وی ادامه داد: جلسات متعددی را با بانک 
مجموعه  و  هنری  حوزه  استان،  ملت 
و  داشتیم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
پیشنهادی به نظرمان رسید که در حضور 
مورد  و  کردیم  مطرح  هم  ارشاد  وزیر 
موافقت قرار گرفت و بر این اساس هم 

دستور را صادر کردند.
فرماندار اردستان یادآور شد: قرار شد حدود 
هشت میلیارد تومانی را که بانک ملت به 
عنوان مبلغ اعیان این پروژه گذاشته به 
عنوان مسئولیت اجتماعی بانک ملت قرار 

دهند و تحویل حوزه هنری شود.
احمدی طبا بیان کرد: بنا بر این شد که 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی مذاکره 
با وزیر اقتصاد و دارایی دستوری را برای 
بانک ملت صادر کنند و امیدواریم که تا 

پایان امسال محقق شود.
• تأمین اعتبار مجموعه فرهنگی 

هنری اردستان
که  دیگری  پروژه  کرد:  تصریح  وی 
آن  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
هنری  فرهنگی  مجموعه  کردند  بازدید 
اداره  زیرمجموعه  که  بود  شهرستان 
دارد  قرار  شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ 
با  که  دادند  مساعدت  قول  هم  وزیر  و 
اعتبار  استانی  منابع  و  خیرین  کمک 
مربوطه را تأمین کنیم. فرماندار اردستان 
با اشاره به حضور وزیر ارشاد در همایش 
بزرگداشت شهید مدرس، گفت: در این 
مراسم عالوه بر سخنرانی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، از اولین اطلس فرهنگی 
که  شد  رونمایی  اردستان  شهرستان 
خوشحالیم توانستیم بعد از گذشت چهل 
اطلس  اولین  اسالمی  انقالب  از  سال 

فرهنگی این شهرستان را تهیه کنیم.

فرماندار شهرستان اردستان خبر داد:

رونمایی از اطلس فرهنگی

گفت و گو
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نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی حوادث سال جاری را در 
مقایسه با اتفاقات ۹۸ محدودتر و البته متفاوت تر دانست و گفت: ما صدای 
معترضین را می شنویم، اما صدای اغتشاشگران شنیده نخواهد شد، چون اساسًا 

هدف این دو متفاوت است.
سمیه محمودی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: باید با بررسی دقیق همه 
جوانب حوادث اخیر، در خسارت ها و ابعاد آن، تحلیل بهتری از وضعیت به دست 
آوریم. جریان اخیر در ابعاد مختلف و در ماهیت بسیار متفاوت است، زیرا دنیای 
استکبار و دشمنان قسم خورده در این مسیر با تمام ابزار رسانه ای و مالی 

خود متحد شدند و طبق گزارشاتی که دریافت کرده ایم، به دنبال وارد کردن 
محموله های مختلف سالح های سرد و گرم به قصد استفاده در اغتشاشات 
بوده اند، علی رغم تالش نیروهای امنیتی برخی از این محموله ها به دست 
اغتشاش گران رسیده است، که نشان دهنده سازماندهی شدن این اغتشاشات 
از خارج از مرزها است. وی گفت: البته بخش عظیمی از این مسائل با درایت 
اما کم کاری ها و بی سلیقگی های زیادی در  نظام برطرف شده و می شود، 
عرصه فرهنگ وجود دارد، حوزه فرهنگ در کشور ما یک حوزه رها شده است 
که اندک کار مفید و تأثیرگذاری در این زمینه انجام شده و با توجه به مسئولیت 

نهادهای مختلف در این حوزه، کسی خود را موظف به پاسخگویی نمی داند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ما نمی توانیم 
و  و کاستی ها  زیرا کم  باشیم،  اجتماعی مدعی  و  فرهنگی  در عرصه های 
بدسلیقگی های زیادی در این بخش ها وجود داشته که بعد از سال ها شرایط را 

به وضع فعلی رسانده است.
وی با اشاره به اینکه اعتراض آنهم در چارچوب قانون اساسی با اغتشاش 
صدای  اما  می شنویم،  را  معترضین  صدای  ما  کرد:  تأکید  است،  متفاوت 

اغتشاشگران شنیده نخواهد شد، چون اساساً هدف این دو متفاوت است.

یک نماینده مجلس مطرح کرد:

صدای معترضین را 
می شنویم

فرمانـده انتظامی شهرسـتان شـاهین شـهر و میمه از 
دسـتگیری ۲ سـارق سـیم و کابل شـبکه انتقال برق 
در عملیـات مأمـوران انتظامی ایـن فرماندهی خبرداد.

سـرهنگ علـی صادقـی بیـان داشـت: در راسـتای 
پیشـگیری  و  اجتماعـی  ارتقاءامنیـت  طـرح  اجـرای 
از سـرقت، مأمـوران گشـت انتظامـی بخـش میمـه 
شهرسـتان هنـگام گشـت زنـی هدفمنـد در سـطح 
حـوزه اسـتحفاظی، متوجه حضور مشـکوک خودرویی 

سـواری کنـار یـک تیـر بـرق شـدند.
وی افـزود: مأمـوران پـس از بررسـی مشـاهده کردند 
۲ جـوان بـاالی تیـر بـرق در حـال بریـدن و سـرقت 
سـیم های بـرق شـبکه انتقـال نیـرو هسـتند کـه در 
عملیاتـی ضربتـی موفـق به دسـتگیری آن ها شـدند.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان شـاهین شـهر با اشـاره 

بـه کشـف بیـش از 7۰ متر سـیم و کابل بـرق هوایی 
مسـروقه در بازرسی از خودروی سـارقان تصریح کرد: 
متهمـان کـه پـس از انتقال بـه کالنتری چـاره ای جز 
بیـان حقیقـت نداشـت عـالوه بـر بـزه ارتکابـی به 4 
فقره سـرقت سـیم و کابل های شـبکه انتقـال برق در 

این شهرسـتان اعتـراف کردند.
ایـن مقـام انتظامـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه متهمـان 
پـس از تشـکیل پرونـده برای انجـام اقدامـات قانونی 
بـه مرجـع قضائـی تحویـل داده شـدند از شـهروندان 
خواسـت: ضمـن رعایت هشـدارهای پلیسـی پیرامون 
افـراد  مشـاهده  صـورت  در  سـرقت  از  پیشـگیری 
مشـکوک کنـار ترانس هـا و سـتون های انتقـال نیرو، 
سـریعاً بـا شـماره 11۰ تمـاس و موضـوع را به پلیس 

دهند. اطـالع 

شـهردار کاشـان از آغـاز عملیـات سـاخت نخسـتین 
مجموعـه ورزشـی اختصاصـی جانبـازان و معلوالن در 

این شـهر خبـر داد.
حسـن بخشـنده امنیـه اظهار کرد: سـاخت سـالن ها و 
فضاهـای ورزشـی در شـهر کاشـان بـه منظـور عمل 
بـه شـعار مدیریت شـهری و بـه منظور اجـرای برنامه 
توزیـع عادالنـه امکانـات و خدمات شـهری برای همه 

اقشـار جامعه بـه ویژه تـوان یابان اسـت.
بـه  زمینـی  در  ورزشـی  مجموعـه  ایـن  افـزود:  وی 
 ۲۵۰۰ زیربنـای  و  مترمربـع  هـزار  شـش  مسـاحت 
مترمربع بنا شـده و شـامل سالن ورزشـی چند منظوره 
ویـژه رشـته های سـالنی بـا کف پـوش اسـتاندارد ویژه 
و حمـام  بهداشـتی  رختکـن، سـرویس های  ویلچـر، 

جداگانـه بـرای هـر تیـم می شـود.
شـهردار کاشـان گفـت: سـالن تخصصـی تیرانـدازی 
الکترونیکـی بـا هفـت خط شـلیک مجهز بـه مانیتور، 
سـالنی،  ورزش هـای  و  بدنسـازی  تخصصـی  سـالن 
کالس هـای  کنفرانـس،  سـالن  اداری،  مجموعـه 
آموزشـی و سـرویس های بهداشـتی ویـژه معلـوالن 
از دیگـر امکانـات ایـن مجموعه ورزشـی خواهـد بود.

فرهنگـی  دومیـن جشـنواره  افـزود:  امنیـه  بخشـنده 
ورزشـی »بـا هـم در اوج« ویـژه افـراد دارای معلولیت 
بـه مناسـبت روز جهانـی معلـوالن، به همت سـازمان 
فرهنگـی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری کاشـان و با 
بهزیسـتی و  اداره هـای ورزش و جوانـان،  همـکاری 
هیئـت ورزش هـای جانبـازان و معلـوالن بـا حضور در 
قالـب رقابت هـای مختلف ورزشـی در منطقه فرهنگی 

تاریخـی کاشـان برگزار شـد.
شـهردار کاشـان افـزود: دومیـن جشـنواره فرهنگـی 
ورزشـی »با هـم در اوج« با همکاری اداره بهزیسـتی، 
اداره ورزش و جوانـان، هیئـت ورزش هـای جانبـازان 
و معلـوالن و مؤسسـه حامیـان ورزش بـا مشـارکت 
انجمن هـا و مؤسسـات فعـال در حـوزه معلـوالن بـا 

حضـور 6۵۰ توان یـاب برگـزار شـد.
بخشـنده امنیـه اظهـار کـرد: مسـابقات در رشـته های 
بسـکتبال بـا ویلچر، فوتسـال، گلبال، والیبال نشسـته، 
بوچیـا، دو و میدانـی، تنیـس روی میـز، ویلچـر رانـی، 
طنـاب زنـی، شـطرنج و دارت از اول تـا 1۲ آذرمـاه در 
سـالن های ورزشـی قدیـرزاده، شـکرریز، بنیاد شـهید، 
امیرکبیـر، وارثی و اسـتادیوم شـهید فکری انجام شـد.

فرمانـده انتظامـی آران و بیـدگل از شناسـایی 
و  شـکاری  تعمیـر سـالح  مجـاز  غیـر  کارگاه 
دسـتگیری یـک متهـم در عملیـات مأمـوران 

انتظامـی ایـن فرماندهـی خبـرداد.
سـرهنگ غالمرضا هاشـمی زاده اظهار داشت: 
در راسـتای اجـرای طـرح جمـع آوری سـالح 
غیـر مجـاز و حسـب اخبـار واصلـه مبنـی بـر 
نگهـداری سـالح غیـر مجـاز و تـراه انـدازی 
بـادی  سـالح  تبدیـل  غیرمجـاز  کارگاه  یـک 
بـه شـکاری و تولید فشـنگ توسـط فـردی در 
این شهرسـتان، بررسـی موضوع در دسـتور کار 

مأمـوران پلیـس امنیـت ایـن فرماندهـی قـرار 
. فت گر

اقدامـات  انجـام  بـا  مأمـوران  افـزود:  وی 
هوشـمندانه پلیسـی و بررسـی های میدانـی از 
صحـت خبـر اطمینـان حاصـل کـرده و ضمن 
هماهنگـی بـا مرجـع قضائـی به محـل اعزام و 
در بازرسـی از یـک بـاب منزل کـه محل تعمیر 
اسـلحه و تولیـد فشـنگ شـکاری بـه صـورت 
غیرمجـاز بـود موفق به کشـف ۲ قبضه سـالح 
شـکاری غیـر مجـاز، 6۹۸ عـدد انواع فشـنگ، 
پوکـه و لـوازم و متعلقـات مربـوط بـه سـاخت 

فشـنگ شـکاری و ۵ قبضه سالح سـرد شدند.
بیـدگل  و  آران  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن رابطـه یـک متهم 
دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونده بـرای انجام 
اقدامـات قانونی بـه مرجع قضائـی تحویل داده 
شـد از برخـورد قاطـع پلیس بـا عامـالن تهیه، 
مجـاز  غیـر  سـالح های  نگهـداری  و  فـروش 
گفـت و از شـهروندان خواسـت در جهـت حفظ 
و ارتقـا هرچه بیشـتر امنیـت در جامعه، هرگونه 
اخبـار و اطالعـات در این خصـوص را از طریق 
تمـاس با شـماره 11۰ بـه پلیس اطـالع دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: زمان رسیدگی به 
پرونده های تخلفات تعزیراتی در استان اصفهان که گاهی تا 7۰ 

روز طول می کشید به 1۵ روز کاهش می یابد.
علی اکبر مختاری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به زمان رسیدگی 
به پرونده های تخلفات صنفی در شعب تعزیرات استان اصفهان، 
اظهار کرد: این زمان در برخی از پرونده ها در حال حاضر 7۰ روز 
است که زمان زیادی بوده و با افزایش نیروی انسانی قاضی و 

تسریع در رسیدگی این زمان به 1۵ روز تقلیل خواهد یافت.
وی از کمبود نیروی قاضی در شعب تعزیرات حکومتی سراسر 

تعداد  امسال  اولیه  افزود: در ماه های  استان اصفهان خبر داد و 
قضات این اداره کل ۲6 نفر بود که به دلیل کمبود نیروی برخی از 
شعب ماهانه در ماه های اردیبهشت و خرداد نزدیک به 7۰۰ پرونده 

را بررسی می کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان حد متوسط و نرمال 
رسیدگی به پرونده در هر شعبه تعزیرات استان را 1۲۰ پرونده 
اعالم کرد و گفت: به دلیل کمبود نیروی انسانی حجم رسیدگی در 

برخی از شعب افزایش یافته بود.
تعزیرات  قضات شعب  مجموع  به  قاضی  اینکه ۸  بیان  با  وی 

استان اصفهان افزوده شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه 
شهرستان های استان اصفهان دارای قاضی مستقل هستند که 
به صورت مشترک در ادارات شهرستان های هم جوار مستقر شده اند.

مختاری اضافه کرد: به دنبال استقرار ادارات در شهرستان های 
فاقد اداره هستیم که تیران و کرون مستقل شده و اداره بعدی در 

شهرستان خور و بیابانک راه اندازی خواهد شد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، برای استقرار 
اداره رده چهار شهرستان جدید استان اصفهان با سازمان استخدامی 

کشور مکاتبه شده تا فرآیند اداری جذب نیرو انجام شود.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه:

قطع برق شاهین شهر توسط دو مرد خبیث انجام شده بود

شهردار کاشان خبر داد:

آغاز ساخت نخستین مجموعه ورزشی ویژه جانبازان و معلوالن

فرمانده انتظامی آران وبیدگل خبر داد؛

شناسایی کارگاه غیر مجاز تعمیر سالح شکاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد:

کاهش زمان رسیدگی به پرونده های تعزیراتی به ۱۵ روز

فرماندار شـهرضا گفـت: اعتصاب 
کسـبه و مغازه داران بـه هیچ وجه 
صحـت نـدارد و روال عادی خرید 
بازارهـای مختلـف  و فـروش در 

شـهرضا در جریان اسـت.
بـا  گفت وگـو  در  جعفـری  امیـر 
مبنـی  اخبـاری  دربـاره  ایسـنا 
کسـبه  و  اصنـاف  اعتصـاب  بـر 
شـهرضا، اظهـار کرد: بیـش از ۸۰ 
درصـد مغـازه داران کل شـهر بـاز 
بودنـد و حتـی در بازار سرپوشـیده 
شـهرضا ۹۰ درصـد مغازه هـا بـاز 
بودنـد و مغازه هـای چنـد خیابـان 
کـه در فراخـوان اعتصـاب اواخـر 
بودنـد، روز گذشـته  آبـان بسـته 

بودند. بـاز 

وی افـزود: فراخوان های اعتصاب 
ضدانقـالب در شـهرضا خریداری 
نـدارد و در فراخـوان قبلی به دروغ 
اعـالم کـرده بودنـد کـه بیـش از 
7۰ درصـد مغازه های شـهرضا در 
اعتصـاب بودنـد، در حالـی کـه در 
شـهرضا ۹ هـزار کسـبه داریم که 
در بدتریـن حالـت یکهزار کسـبه 
مغازه هـای خـود را می بندنـد کـه 

7۰ درصـد نمی شـود.
فرماندار شـهرضا خاطرنشان کرد: 
بنابراین اعتصاب کسـبه شـهرضا 
روال  و  اسـت  محـض  کـذب 
عـادی خریـد و فـروش اجنـاس 
در بازارهـای مختلـف در جریـان 

. ست ا

فرماندار شهرضا عنوان کرد:

کذب خبر اعتصاِب کسبه و بازاریان

اینکـه  بیـان  بـا  ارتباطـات  و  رسـانه  کارشـناس 
فرهنـگ  اجتماعـی  شـبکه های  در  دشـمنان 
خودشـان را به جوانان کشـورمان عرضه می کنند، 
گفـت: دشـمن در شـبکه های اجتماعی بـه دنبال 
تحمیـل ارزش های غربـی به خانواده هـای ایرانی 

. ست ا
در کاشـان سـعید امیـرکاوه اسـتاد دانشـگاه معارف 
اسـالمی قم، در کارگاه »سـواد رسـانه ای در جنگ 
شـناختی و ادراکـی« کـه بـه همت بسـیج رسـانه 
فرمانـداری،  همـکاری  و  بسـیج  مقاومـت  ناحیـه 
شـهرداری و اداره فرهنگ ارشـاد اسالمی در سالن 
۹ دی فرمانـداری آران و بیـدگل برگزار شـد، اظهار 
داشـت: اولیـن دسیسـه دشـمن بـرای مقابلـه بـا 
انقـالب اسـالمی ایران، جنـگ نظامی بـه صورت 

محـدود در کردسـتان بود.
وی بـه تحمیـل جنـگ ۸ سـاله علیـه ایران اشـاره 
کـرد افـزود: علیرغـم کشـته شـدن یـک میلیـون 
مسـلمان و خسـارت 1۲۰۰ هـزار میلیـارد دالری 
بـه ایران، حاضر نشـدیم ذره ای از خاک کشـورمان 
به دسـت دشـمنی که ۸۸ کشـور جهان پشتیبانش 

بـود، بیفتد.
کارشـناس رسـانه و ارتباطات با بیان اینکه دشـمن 
از شکسـت در جنـگ نظامـی وارد جنـگ  پـس 
اقتصادی علیه کشـورمان شـد، گفت: خوشـبختانه 
بـا اقتصاد مقاومتـی و تالش انسـان های فرهیخته 
و ایثارگـر، در حال شکسـت دادن دشـمن در جنگ 

اقتصادی هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه دشـمن بـا شکسـت در جنگ 

اقتصـادی، وارد جنـگ شـناختی علیـه کشـورمان 
شـده اسـت، یـادآور شـد: ورود دشـمن در جنـگ 
شـناختی نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه در جنـگ 
نظامـی و اقتصـادی به اهداف خود نرسـیده اسـت.

عضـو هیئـت علمی دانشـگاه صـدا و سـیمای قم، 
بـه نقـش رسـانه ها در مقابلـه بـا جنـگ شـناختی 
دشـمن اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: در ارتباطمان 
در فضاهـای مجـازی، گروهـی، سـازمانی، جمعی، 
رسـانه ای و فـردی بـا لفـظ کالم سـرکار نداریـم، 

بلکـه بـا معنـا سـر و کار داریم.
وی بـا بیان اینکه انسـان ها تحت تأثیر معانی شـان 
عمـل می کننـد، ابراز داشـت: باید تجـارب خوب را 
طـوری بـه خانوادهـا، مـردم و کارمنـدان منتقـل 
کنیـم کـه وقتـی نـام پاسـدار به میـان می آیـد، به 

یـاد رشـادت ها و اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط 
این قشـر باشـد.

امیـر کاوه با بیان اینکه شـبکه های اجتماعی بدون 
در و پیکـر تحـت تأثیـر فرهنـگ غربـی صحبـت 
می کننـد، یـادآور شـد: دشـمن با ایجاد شـبکه های 
اجتماعـی در مقابـل حکومت هـا، می خواهد ذهنیت 

ارتبـاط مخاطبین خـودش را سـامان بدهد.
اینکـه  بیـان  بـا  ارتباطـات  و  رسـانه  کارشـناس 
فرهنـگ  اجتماعـی  شـبکه های  در  دشـمنان 
خودشـان را بـه جوانـان کشـور عرضـه می کننـد، 
گفـت: دشـمن در شـبکه های اجتماعـی بـه دنبال 
تحمیـل ارزش هـای غربـی بـه خانوادهـای ایرانی 

اسـت.
وی در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار حـوزه مبنـی بر 

اینکـه چرا بودجـه رسـانه های کشـورمان خصوصًا 
رسـانه های ارزشـی در مقابـل اعتبارات رسـانه های 
غربی و دیگر کشـورهای جهان بسـیار ناچیز است، 
خاطرنشـان کـرد: مسـئوالن رده باالی کشـور باید 
فکـر جـدی و فـوری نسـبت بـه اختصـاص اعتبار 
برای رسـانه های حرفه ای و ارزشـی کشـور داشـته 

باشند.
گـزارش  ارائـه  از  پـس  جلسـه  ایـن  پایـان  در 
فعالیت هـای بسـیج سـازندگی شهرسـتان آران و 
بیدگل توسـط سـرهنگ لقب دوسـت و سـخنرانی 
فرمانـده ناحیـه مقاومت بسـیج آران و بیـدگل، از 4 
نفـر از دانـش آمـوزان نخبه دبیرسـتان تیزهوشـان 
شـهید اژه ای آران وبیـدگل و خبرنـگاران فعال این 

شهرسـتان تجلیـل بـه عمـل آمد.

گزارش

کارشناس رسانه و ارتباطات:

دشمن در شبکه های اجتماعی به دنبال تحمیل ارزش های غربی به خانواده های ایرانی است

 مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
عملیات انجام خدمات اتوبوسرانی و جابجایی مسافر

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی عملیات انجام خدمات اتوبوسرانی و جابجایی مسافر به شماره 2001094734000062 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

 * کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

* متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 
امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/9/24 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/9/14    

زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/10/5 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/4    
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:ضمانتنامه بانکی/ فیش نقدی به مبلغ 2/600/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهرداری مرکزی 
تلفن تماس: 03145225200 

سعید ابریمشی راد - شهردار شاهین شهر شناسه آگهی: 1422833

چاپ اول آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 132 مورخ 1401/3/7 شورای اسالمی شهر یک دستگاه خودروی هیوندای را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )setsdiran.ir( و با شماره تجدیدمزایده 1001093627000003 به صورت الکترونیکی به فروش رساند.
مشخصات: 

2- مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/9/23 1- تاریخ انتشار: 1401/9/16    
4- مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1401/10/3 3- تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/9/16 تا تاریخ 1401/10/3  

6- تاریخ اعالم برنده: 1401/10/5 5- تاریخ بازگشایی: 1401/10/4   
7- نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده: به صورت نقد واریز به جاری ملی سیبا 3100003303003 بنام شهرداری طالخونچه یا به صورت ضمانتنامه بانکی بابت 5 درصد سپرده قیمت 
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About three decades ago, with 
the increase in the country’s 
engineering capacity com-
pared to the domestic needs, 
the government came to be-
lieve that there should be ex-
ports in areas such as roads, 
buildings, power plants, and 
dams construction, as well as 
water transmission lines, oil, 
gas, and refinery projects, and 
even consider incentives for it.
This importance caused the 
government to plan an annual 
export capacity of $25 billion 
for technical and engineering 
services, a capacity that, in 
addition to the development of 
the commodity sector, could 
create jobs, boost economic 
growth, and improve the trade 
balance for the country.
Based on this, the annual 
growth of nearly 40 percent 
in the export of technical and 
engineering services, which 
was said to be a worthy sub-
stitute for oil revenues, started 
in the late Iranian 1980s (two 

decades ago) with the help of 
supports and incentives, and 
even in the Iranian calendar 
year 1390 (March 2011-2012), 
a record of $4.118 billion per 
year was achieved, and tech-
nical and engineering services 
were exported to 12 countries.
In fact, the jump in the exports 
of technical-engineering ser-
vices took place in that year 
due to the allocation of export 
incentives for the exporters of 
this sector.
But since then, a downward 
trend occurred in the export of 
technical and engineering ser-
vices, until the export of these 
services reached $491 million 
in the Iranian year 1399, with 
a 10 percent decrease every 
year.
The decline in the export of 
the mentioned services has 
been mainly because of some 
domestic policies as well as 
sanctions ad banking limi-
tations and non-issuance of 
guarantees.

But, from the second half of 
the past Iranian calendar year 
1400 (September 2021), after 
a decade of drop in the export 
of technical-engineering ser-
vices, exporting such services 
started an upward trend, as the 
current government attaches 
special attention to this issue.
As reported, through imple-
menting 34 projects in 18 
countries, the value of Iran’s 
technical and engineering ser-
vices exports hit $2.304 billion 
in the past Iranian year (ended 
on March 20).
As announced by the head of 
Iran’s Trade Promotion Organ-
ization (TPO), the exports of 
technical and engineering ser-
vices increased by 400 percent 
in the past year compared to 
the preceding year.
Alireza Peyman-Pak had said 
that the export of the men-
tioned services is planned to 
surpass $4 billion in the pres-
ent year.
He noted that at the beginning 

of the current government’s 
administration, TPO was 
tasked to hold meetings with 
the Association of Iranian Ex-
porters of Technical and Engi-
neering Services to explore the 
challenges and issues in the 
way of exporting such servic-
es.
The TPO head further said that 
the exports of technical and 
engineering services are set 
to increase to $6-$7 billion by 
the end of the current govern-
ment’s incumbency (August 
2025).
Meanwhile, over the past year, 
the Iranian government has 
been pursuing a plan to in-
crease the export of technical 
and engineering goods and 
services to neighboring coun-
tries.
The head of Iran’s Planning and 
Budget Organization (PBO) has 
said that many of the countries 
in the region are seeking the 
Islamic Republic’s engineering 
and technical services and the 

country can provide them with 
such services.
“The 13th government’s major 
policy is to expand presence 
in target markets, and many 
countries in the region are 
looking for our engineering 
and industrial capabilities,” 
Masoud Mir-Kazemi said back 
in October 2021.
Speaking in a meeting with 
some of the country’s major 
contractor companies, Mir-Ka-
zemi noted that such com-
panies should become more 
productive, value-creating 
companies.
“Maintaining international 
economic markets is more 
important than entering those 
markets, and to achieve this 
important goal, the govern-
ment should pay special atten-
tion to organizing the private 
sector activities in target mar-
kets,” he said.
“We know the value of the 
work of the country’s technical, 
engineering, and professional 
organizations. The talent and 
potential of these companies 
should not be taken for grant-
ed,” the official added
The latest data released in 
terms of Iran’s export of tech-
nical-engineering services in-
dicate that the country’s value 
of such services export hit 
$800 million in the first seven 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-Octo-
ber 22).
As announced by Mahmoud 
Eskandari, the director-gen-
eral of TPO’s Office of Knowl-
edge-Based Products and 
Technical-Engineering Ser-
vices, considering the Iranian 
companies taking part in the 
tenders held in the neighboring 
countries, the figure will sur-
pass $2 billion by the yearend.

Technical-engineering services export rising after a decade of drop

American fuss in 
hope of Iran’s miscal-
culation
The U.S. has stepped up its rhetoric 
against Iran amid a continued im-
passe over reviving the 2015 Iran 
nuclear deal. Reiterating its readiness 
for diplomacy, Iran said it won’t budge 
under pressure.
In the last two months, Biden officials 
have slowly moved from blaming the 
hiatus in Vienna talks over the 2015 
nuclear deal on Iran to openly saying 
that the deal, officially known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), is no longer on their agenda. 
And in recent days, Biden officials 
have resorted to military threats 
against Iran to revive a deal they say 
is no longer on their agenda. Secre-
tary of State Tony Blinken has hinted 
that the U.S. is ready to use the mil-
itary option against Iran. Addressing 
the J Street National Conference, 
Blinken went over the history of U.S. 
non-compliance with the JCPOA. 
However, he threatened Iran for the 
current state of play between Teh-
ran and Washington. “We continue 
to believe that diplomacy is the best 
way to prevent Iran from obtaining a 
nuclear weapon.  But should the Irani-
an regime reject that path, its leaders 
should make no mistake that all op-
tions are on the table to ensure that 
Iran does not obtain a nuclear weap-
on,” he said. 
While Iran has repeatedly said that it 
is ready to reach a good and fair deal 
in the Vienna talks, Blinken accused 
Iran of not being serious about re-
viving the JCPOA.  “Since President 
Biden took office, we’ve focused on 
rebuilding a united approach with 
our allies and partners, putting us in 
a much stronger position to exert co-
ordinated, effective pressure on Iran.  
Together we engaged in a meaningful 
diplomatic process to see if we could 
reach agreement for a mutual return 
to the JCPOA, but Iran has repeatedly 
demonstrated that it is unwilling or 
unable to commit to the steps that it 
needs to take,” he alleged. 
The remarks came a few days after 
U.S. envoy for Iran Rob Malley said 
the military option against Iran is still 
on the table. “If none of that works, 
the President has said, and, as a last 
resort, he will agree to a military op-
tion because if that’s what it takes to 
stop Iran from acquiring a nuclear 
weapon, that’s what will happen. But 
we’re not there,” Malley said in a we-
binar at Foreign Policy.
The U.S. resorting to the military 
threats has long been rejected by Iran 
as a ploy to get more concessions 
from Tehran. The Iranian authorities 
have said that they will not be impact-
ed by such threats. 
On Monday, Nasser Kanaani, the 
spokesman for the Iranian foreign 
ministry, said at a weekly press con-
ference that American authorities are 
aware that Iran is not prepared to ne-
gotiate under threats and coercion.
He reaffirmed the Islamic Republic’s 
dedication to the negotiations aimed 
at resurrecting the nuclear agreement 
with major nations, but he also stated 
clearly that Tehran is not prepared to 
engage in negotiations while being 
threatened or under duress.
Iran’s position on the negotiations, 
according to Kanaani, is “fully clear,” 
and Tehran is dedicated to using di-
plomacy to seek a settlement.
However, the U.S. seems to be mov-
ing toward ramping up its military 
threats against Iran. But the problem 
is that Iranian officials do not take 
these threats seriously because they 
know that these threats are aimed 
at extracting concessions from Iran. 
That has prompted some experts 
in the U.S. to demand more threats 
against Iran. 
Matthew Continetti, an expert at the 
American Enterprise Institute, is a 
case in point. In an opinion piece for 
National Review, Continetti wrote, “If 
all goes well, military force won’t be 
necessary. But for all to go well the 
Ayatollah, his army, and the Islam-
ic Revolutionary Guard Corps need 
to take the threat of force seriously 
enough that it scrambles their calcu-
lations and spooks them into conces-
sions.”

Over 850 idle in-
dustrial units re-
vived in 8 months
As announced by the head 
of Iran Small Industries and 
Industrial Parks Organization 
(ISIPO), 858 idle industrial 
units have been revived in the 
country during the first eight 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-No-
vember 21).
The mentioned units returning 
to the production cycle created 
jobs for 16,222 persons, Ali Ra-
soulian stated.
Referring to the planning for 
the revival of 1,987 stagnant 
production units in the present 
year, the official said: “With the 
return of 858 industrial units to 
the production cycle since the 
beginning of this year, the plan 
for the revival of idle small and 
medium industries inside and 
outside the industrial parks and 
zones of the country have been 
materialized by 43 percent”.
He further said that 693 units 
out of the total number of re-
vived units were inside the 
industrial parks and zones and 
165 other units were outside 
the mentioned areas.
As previously announced by 
the ISIPO head, 2,067 idle in-
dustrial units were revived in 
the country’s industrial parks 
and zones during the previous 
Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20).
According to the official, with 
the reviving of the mentioned 
units job opportunities were 
created for over 39,000 people.
“ISIPO had put it on the agenda 
to revive 2,000 stagnant units 
inside and outside industrial 
parks and zones in the previ-
ous year and by the end of the 
year 2,067 idle units returned 
to the production cycle, which 
provided employment for more 
than 39,000 people,” Rasoulian 
said.
The official noted that 1,433 
small workshop units were 
also established in the men-
tioned year most of which were 
the production and knowl-
edge-based units with high 
technology.
The necessary licenses were 
also obtained for establishing 
26 new industrial parks and 
zones across the country in the 
previous year, he added.
In late February, the official 
said that 900 consultants from 
the private sector and knowl-
edge-based companies were 
selected in the form of industry 
clinics across the country to 
recognize the weaknesses of 
industrial units with the aim of 
reactivating stagnant units or 
units that are operating below 
capacity.
He stressed that reviving idle 
production units is the main 
approach that the government 
is currently following in the in-
dustry sector.
The government is seriously 
pursuing its programs to re-
solve production units’ prob-
lems in collaboration with 
the private sector; Very good 
planning has been done in this 
regard, Rasoulian said.
He mentioned providing infra-
structure and supporting small 
businesses and enterprises 
as two major programs of the 
Ministry of Industry, Mining 
and Trade in relation to indus-
trial parks and said that 2,023 
projects related to providing in-
frastructure for industrial parks, 
including water, electricity, and 
gas supply, with 60 trillion rials 
(about $207 million) of credit is 
underway in different parts of 
the country.

The 15th Iran-Tajikistan Joint Eco-
nomic Committee meeting kicked off 
in Tehran on Monday, IRNA reported.
Co-chaired by Iranian Energy Min-
ister Ali-Akbar Mehrabian, and Tajik 
Minister of Energy and Water Re-
sources Daler Juma, the two-day 
event is aimed at strengthening 
economic relations between the two 
countries especially through promot-
ing cooperation between the private 
sectors of the two sides.
On the first day of the meeting, the 
two sides discussed ways to expand 
economic, commercial, technical, 
scientific, and cultural cooperation 
and followed up on the agreements 
previously reached between Iran and 
Tajikistan.
Iran-Tajikistan trade rises 300% in 
2022
Speaking at the opening ceremony 
of the event, Mehrabian underlined 
the significant improvement in the 
economic relations between Iran 
and Tajikistan, saying that the value 
of trade between the two countries 
has increased by 300 percent in 2022 
compared to the previous year.
Mehrabian expressed hope that the 
upward trend of mutual trade be-
tween the two sides will continue in 
the coming months and years.
“To continue this growth, the eco-
nomic delegations between the two 

countries should become more ac-
tive,” he stressed.
The official emphasized the signifi-
cant role of the private sectors of the 
two countries in boosting economic 
exchanges and said: “The private 
sectors of the two countries can help 
develop [economic] relations.”
He noted that the documents and 
agreements that are going to be 
signed in this meeting should pro-
vide a roadmap for the development 
of future cooperation.
Elsewhere in the ceremony, Juma, 
for his part, pointed out that con-
structive cooperation between the 
two countries is already underway, 

saying: “This cooperation has been 
implemented in the form of holding 
exhibitions and investment in various 
industrial sectors, etc.”
Iranian companies to take part in 
Tajikistan development projects
On the sidelines of the meeting, Meh-
rabian told IRNA that Tajikistan has 
numerous development projects un-
derway, in which Iranian companies 
and contractors can take part.
“Tajikistan has important projects in 
the field of hydropower plants, and 
we are trying to pave the way for 
using the expertise of Iranian compa-
nies in these projects,” he said.
According to Mehrabian, Tajikistan 

currently has about 6,500 megawatts 
of hydroelectric power plant capacity, 
and the country plans to increase this 
capacity to 10,000 megawatts.
Cooperation in exporting electricity 
to Central Asia
Elsewhere in the meeting, Juma 
mentioned Tajikistan’s great poten-
tial for electricity generation, saying 
that Iran and Tajikistan can collab-
orate on energy projects in order 
to supply electricity to central and 
south Asia.
“Tajikistan is ranked 6th in the world 
in terms of water energy resources, 
and according to the emphasis of 
Iran’s energy minister on Iran’s tech-
nical and engineering capabilities, it 
is necessary to use this capacity to 
create hydroelectric power plants,” 
the Tajik minister said.
Stating that Tajikistan has a good 
experience with Iranian investment 
in its development projects, he said: 
“Sangtuda hydropower plant was 
built and launched in collaboration 
with Iran.”
“It is hoped that the volume of eco-
nomic and commercial exchanges 
between Iran and Tajikistan will be 
increased by providing the neces-
sary grounds and infrastructure; Of 
course, we will also cooperate in oth-
er fields including cultural, political, 
and, tourism,” Juma noted.

Tehran hosts 15th Iran-Tajikistan Joint Economic Committee meeting

Central Bank of Iran (CBI) has announced 
that the rental price has increased 39.8 
percent in Tehran city during the eighth 
Iranian calendar month Aban (ended on 
November 21), as compared to the sev-
enth month, and 45 percent as compared 
to the same month in the past year.

According to the CBI, the average hous-
ing price in Tehran in the eighth month 
also increased 6.8 percent, as compared 
to the seventh month.
Housing prices in Iran have been con-
stantly rising over the past three years 
due to various internal and external fac-

tors.
Although, in early May, the chairman of 
Real Estate Agencies Union said, “This 
year is the year of lower housing prices; 
this condition will continue in the country 
for the next two years, and we will see a 
continuous decrease in housing prices”.

Housing rental rises 39.8% in Tehran city in a month on year
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The total revenues of Iran’s large 
mining companies active in the 
stock market has reached 4.29 
quadrillion rials (about $11.99 bil-
lion) in the first eight months of 
the current Iranian calendar year 
(March 20-November 21), regis-

tering a 13 percent rise year on 
year, IRNA reported.
According to IRNA, mining com-
panies have accounted for 17 per-
cent of the total revenues earned 
by the companies active in the 
stock market.

Revenues of min-
ing companies 
active in stock 
market up 13% in 
8 months

FM says Iran backs 
territorial integrity 
of all Balkan coun-
tries
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian has held sepa-
rate meetings with senior Serbian 
officials, disusing issues of mutu-
al interest.
In a meeting with Serbian Presi-
dent Aleksandar Vucic on Mon-
day, they exchanged views over 
bilateral and international issues. 
They both also called for improve-
ment of ties. 
In another meeting on Wednes-
day with Serbian Prime Minister 
Ana Brnabic, they held a discus-
sion on how to develop bilateral 
cooperation in a number of areas.
Amir Abdollahian emphasized the 
importance of implementing the 
agreements that the presidents 
of Serbia and Iran have previous-
ly signed and voiced optimism 
for development of ties between 
Tehran and Belgrade within the 
framework of a road plan.
The joint commission of Iran-Ser-
bia cooperation will have its 16th 
meeting in Tehran.
Amir Abdollahian expressed 
Tehran’s willingness to host the 
meeting in the hopes that the 
commission would open the way 
for the improvement of ties in a 
number of sectors.
Amir Abdollahian also suggested 
strategies for increased commu-
nication between the two coun-
tries in the areas of agriculture, 
science, tourism, and parliamen-
tary diplomacy.
The Serbian prime minister re-
quested actions commensurate 
with the two nations’ capacity in 
light of the fact that Iran and Ser-
bia are celebrating the 85th anni-
versary of their diplomatic ties.
Additionally, she highlighted Ser-
bia’s readiness to work with Iran 
in the fields of science, education, 
agriculture, and energy.
During a meeting between Amir 
Abdollahian and Vladimir Orlic 
on Monday, the speaker of the 
National Assembly of the Repub-
lic of Serbia, they both called for 
strengthening ties.   
After a meeting with his Serbian 
colleague Ivica Dacic on Sunday, 
Amir Abdollahian told reporters 
in Belgrade that Iran supports the 
territorial integrity of all Balkan 
countries, including Serbia.
Amir Abdollahian emphasized the 
significance of growth and stabil-
ity in the Balkans, adding Tehran 
offers its hand of friendship to all 
nations in that region.
He wished for the whole Balkan 
region’s “progress, development, 
unification, and stability,” noting, 
“We offer a hand of goodwill to all 
the nations in that region, taking 
into account Iran’s historical links 
with the Balkans.”
Amir Abdollahian said his journey 
to Belgrade was at his Serbian 
counterpart’s formal request.
He said that Serbia and Iran have 
maintained friendly relationship 
and are working to strengthen it 
even further.
Iran’s chief diplomat pointed out 
that a wide variety of topics re-
lating to bilateral, regional, and 
global cooperation were covered 
in conversations with the Serbian 
foreign minister.
Amir Abdollahian also said that 
the United States and several 
Western nations instigated the 
recent unrest in Iran in order to 
pressure Tehran into making con-
cessions in the negotiations in 
efforts to resuscitate the 2015 nu-
clear agreement, officially known 
as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA). The Iranian 
foreign minister highlighted that 
although foreigner had meddled 
in and taken advantage of the 
disturbances, the Iranian people 
prevailed in the “hybrid war” be-
ing conducted against them.

12 Healthy Foods That 
Are High in Iron

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/nutrition/healthy-iron-rich-foods#The-bottom-line

Iron is a mineral that serves several 
important functions, its main one 
being to carry oxygen throughout 
your body as a part of red blood cells 
(1Trusted Source).
It’s an essential nutrient, meaning you 
must get it from food. The Daily Value 
(DV) is 18 mg.
Interestingly, the amount of iron your 
body absorbs is partly based on how 
much you have stored.
A deficiency can occur if your intake 
is too low to replace the amount you 
lose every day (2Trusted Source).
Iron deficiency can cause anemia and 
lead to symptoms like fatigue. Men-
struating women who don’t consume 
iron-rich foods are at a particularly 
high risk of deficiency.
Luckily, there are plenty of good food 
choices to help you meet your daily
iron needs.
Here are some healthy foods that are 
high in iron.
1. Spinach
Spinach provides many health bene-
fits but very few calories.
About 3.5 ounces (100 grams) of raw 
spinach contain 2.7 mg of iron, or 
15% of the DV (7Trusted Source). 
Spinach is also rich in antioxidants 
called carotenoids, which may reduce 
your risk of cancer, decrease inflam-
mation, and protect your eyes from 
disease (9Trusted Source, 10Trusted 
Source, 11Trusted Source, 12Trusted 

Source). 
Consuming spinach and other leafy 
greens with fat helps your body ab-
sorb the carotenoids, so make sure to 
eat a healthy fat like olive oil with your 
spinach (13Trusted Source).
2. Liver and other organ meats
Organ meats are extremely nutritious. 
Popular types include liver, kidneys, 
brain, and heart — all of which are 
high in iron.
Organ meats are also high in protein 
and rich in B vitamins, copper, and 
selenium.
3. Legumes
Legumes are loaded with nutrients.
Some of the most common types of 
legumes are beans, lentils, chickpeas, 
peas, and soybeans.
They’re a great source of iron, espe-
cially for vegetarians. 
Beans like black beans, navy beans, 
and kidney beans can all help easily 
bump up your iron intake.
Legumes are also a good source of 
folate, magnesium, and potassium.
What’s more, studies have shown that 
beans and other legumes can reduce 
inflammation in people with diabetes. 
Legumes can also decrease heart 
disease risk for people with meta-
bolic syndrome (17Trusted Source, 
18Trusted Source, 19Trusted Source, 
20Trusted Source).
4. Red meat
Red meat is satisfying and nutritious.

A 3.5-ounce (100-gram) serving of 
ground beef contains 2.7 mg of iron, 
which is 15% of the DV (23Trusted 
Source).
Meat is also rich in protein, zinc, 
selenium, and several B vitamins 
(24Trusted Source).
Researchers have suggested that iron 
deficiency may be less likely in people 
who eat meat, poultry, and fish on a 
regular basis (25Trusted Source). 
5. Turkey
Turkey meat is a healthy and delicious 
food. It’s also a good source of iron, 
especially dark turkey meat.
Consuming high protein foods like 
turkey may aid weight loss, as protein 
makes you feel full and increases your 
metabolic rate after a meal (37Trusted 
Source, 38Trusted Source, 39Trusted 
Source).
High protein intake can also help 
prevent the muscle loss that occurs 
during weight loss and the aging pro-
cess (40Trusted Source, 41Trusted 

Source).
6. Broccoli
Broccoli is incredibly nutritious. 
What’s more, a serving of broccoli 
also packs 112% of the DV for vitamin 
C, which helps your body absorb the 
iron better (8Trusted Source, 43Trust-
ed Source).
The same serving size is also high in 
folate and provides 5 grams of fiber, 
as well as some vitamin K. Broccoli is 
a member of the cruciferous vegeta-
ble family, which also includes cau-
liflower, Brussels sprouts, kale, and 
cabbage.
Cruciferous vegetables contain indole, 
sulforaphane, and glucosinolates, 
which are plant compounds believed 
to protect against cancer (44Trust-
ed Source, 45Trusted Source, 46, 
47Trusted Source).
7. Dark chocolate
Dark chocolate is incredibly delicious 
and nutritious.
A 1-ounce (28-gram) serving contains 

3.4 mg of iron, which is 19% of the 
DV (51Trusted Source).
This small serving also packs 56% 
and 15% of the DVs for copper and 
magnesium, respectively.
In addition, it contains prebiotic fiber, 
which nourishes the friendly bacteria 
in your gut (52Trusted Source).
8. Fish
Fish is a highly nutritious ingredient, 
and certain varieties like tuna are es-
pecially high in iron.
Fish is also brimming with omega-3 
fatty acids, which are a type of heart-
healthy fat associated with a number 
of health benefits. 
n particular, omega-3 fatty acids have 
been shown to promote brain health, 
enhance immune function, and sup-
port healthy growth and development 
(75Trusted Source).
Fish also contains several other es-
sential nutrients, including niacin, 
selenium, and vitamin B12 (76Trusted 
Source).

TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 4,235 
points to 1.413 million on Monday.
As reported, over 5.713 billion se-
curities worth 29.009 trillion rials 
(about $100 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index lost 4,915 
points, and the second market’s in-
dex dropped 2,911 points.
TEDPIX rose 7,000 points (0.5 per-
cent) to 1.417 million points in the 
past Iranian calendar week (ended 
on Friday).
The index had risen 131,000 points 
(10.21 percent) to 1.414 million 
points in the Iranian calendar week 
ended on November 11.
As reported, it was the highest 
weekly rise during the current 
Iranian calendar year (began on 
March 21).
After a long period of decline, the 
stock market transactions finally 
returned to the upward cycle from 
the last three weeks and under the 
influence of the decisions taken by 
the government and the Securities 

and Exchange Organization (SEO), 
and increased the hope of share-
holders to invest again in this mar-
ket and obtain a reasonable return 
from it.
As reported, TEDPIX has risen 
99,638 points (7.61 percent) in the 
previous Iranian calendar month 
Aban (ended on November 21).
Iran’s Securities and Exchange 
Organization has unveiled a com-
prehensive support package to 
encourage activities in the capital 
market as shareholders were get-
ting reluctant to invest in the mar-
ket.
As announced by the SEO Office of 
Public Relations, one of the major 
measures considered in this pack-
age is the insurance of sharehold-
ers’ capital and dividends over the 
next year.
The comprehensive support pack-
age of the capital market, which 
was designed in late October and 
has been reviewed by the country’s 
economic authorities, was put in 
effect since October 29.

TEDPIX drops 4,000 points on Monday

Since the beginning of the current 
administration in August 2021, the 
Iranian government has been strong-
ly promoting and pursuing economic 
diplomacy, especially with the neigh-
boring countries and the countries 
in the region; and as a longstanding 
trade partner of the Islamic Republic, 
Pakistan has been one of the major 
points of focus for the expansion of 
trade ties.
Considering the complementary na-
ture of the two countries’ economies, 
common cultural heritage, and pos-
itive political relations between the 
two neighbors, Iran and Pakistan have 
huge potential for economic coopera-
tion, however, the level of exchanges 
between the two sides has not been 
satisfactory over the past few years.
Iran and Pakistan signed a Prefer-
ential Trade Agreement (PTA) in Au-
gust 2006 and the PTA, which came 
to effect in September that year, was 
expected to “create a new climate for 
economic and regional cooperation 
between the two countries” as stated 
in the agreement, however, nearly 17 
years after the mentioned deal, the two 
countries annual trade is still under $2 
billion dollars.
Lack of proper banking relations and 
contrary customs regulations are said 
to be the main obstacles in the way of 
trade between the two countries.
Realizing a $5b annual trade target
Despite the above-mentioned issues 

and obstacles, Iran and Pakistan have 
set $5 billion of annual trade on the 
agenda for the next year and to real-
ize the mentioned target, the govern-
ments of the two Islamic republics 
have been taking various measures.
In November 2021, Tehran and Islam-
abad reached an agreement to use 
barter trade in order to boost bilateral 
trade in the face of U.S. sanctions.
In October this year, the Iran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) and the Feder-
ation of Pakistan Chambers of Com-
merce and Industries (FPCCI) signed 
three memorandums of understand-
ing (MOU) with the aim of expanding 
trade between the private sectors of 
the two countries.
Also on Saturday, Iran’s Trade Promo-
tion Organization (TPO) announced 
that the imports of all commodities 
listed under the Iran-Pakistan PTA 
have been allowed by the government.
Accordingly, Iranian importers have 
been allowed to register application 
forms for importing all products that 
were previously on the IRICA import 
ban list, from Pakistan.
Along with other measures, this re-
cent step is expected to seriously af-
fect Iran-Pakistan trade and boost the 
value of trade between the two sides 
significantly.
According to the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA), 
Iran and Pakistan traded over 2.1 mil-

lion tons of goods valued at $1.267 
billion in the first seven months of the 
current Iranian calendar year (March 
21- October 22). Iran’s exports to Pa-
kistan reached 1.6 million tons worth 
$704 million in the mentioned seven 
months, while imports from Pakistan 
hit 512,000 tons worth $563 million.
Oil and gas products like liquefied 
petroleum gas, gas liquids, bitumen, 
liquefied natural gas, and liquefied 
butane are the main commodities 
that Iran exports to Pakistan, and 
agricultural products and foodstuffs 
comprise the main items of Pakistan’s 
export basket to Iran.
IRICA’s lifting of the ban on the im-
port of commodities listed under the 
Iran-Pakistan PTA is going to allow Ira-
nian traders to have a greater choice of 
commodity items to import from Pa-
kistan and hopefully this measure will 
be accompanied by removing other 
barriers in the way of trade.
Having the already established barter 
trade mechanism, the PTA and other 
agreements reached between the pri-
vate sectors of the two countries, Iran 
and Pakistan are well on the path of 
realizing the trade target they have set.
The issue that should be considered 
from now on is that the lifting of the 
import ban should not lead to an im-
balance of trade between the two sides 
and the Iranian government should 
still pursue new ways to increase ex-
ports to the country.

Iran, Pakistan stepping up 
efforts to realize $5b 

trade target
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بیسـت و دومیـن همایـش تجلیـل 
از برترین هـای شـورای مشـارکت 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان 

برگـزار شـد.
بیسـت و دومیـن همایـش تجلیـل 
از برترین هـای شـورای مشـارکت 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان 
بـا تقدیـر از ۱۰۰ پیشـنهاد دهنـده 
برتـر برگـزار شـد. محسـن قدیری، 
مدیرعامـل هلدینـگ پتروپاالیـش 
اصفهـان در ایـن همایـش ضمـن 
قدردانی از مشـارکت خـوب کارکنان 
شـرکت در زمینـه نظام پیشـنهادات 
اظهار داشـت: برنامه ما تبتدیل دانش 
فـردی بـه دانـش سـازمانی اسـت و 
سـعی داریـم ایـن امـر را بـا تقویـت 
پیشـنهادات تیمـی محقـق سـازیم.

وی افـزود: بـر ایـن باوریـم کـه 
سـازمان ها بـرای موفقیـت در برابـر 
رقبـای خـود بایـد یادگیری مسـتمر 
داشـته باشـند، گفت: یادگیری پایدار 
منجر بـه پویایی سـازمان می شـود.

• اجـرای ۳۲۹ پـروژه در 
پتروپاالیـش  هلدینـگ 

ن صفهـا ا
مدیرعامـل هلدینـگ پتروپاالیـش 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اجـرای ۳۲۹ 
پـروژه در هلدینـگ پتروپاالیـش 
اصفهـان گفـت: ایـن تعـداد پـروژه 
معـادل کل پروژه هـای شـرکتهای 

نفتـی کشـور اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه توجه بـه آرامش 
خاطر و نیازهای نیروی انسـانی فعال 

در سـازمان همواره مورد تاکیـد بوده 
اسـت، افزود: منابع انسـانی بـرای ما 
اصـل اسـت، طـی یـک سـال اخیر 
تبدیـل وضعیـت و تعدیـل مـدرک 
تحصیلـی کارکنـان را دنبـال کردیم 
و نتیجه آن تبدیـل وضعیت کارکنان 
بود و قرار اسـت تعداد نیروی انسـانی 
پاالیشـگاه اصفهان از به چهـار هزار 

و ۶۶۰ نفـر افزایـش یابد.
قدیـری راه انـدازی ۱۸ اداره جدیـد 
بـرای ایجاد تحـول و برنامـه ریزی 
درسـت بـرای تحقـق برنامههـای 
چشـم انـداز ۱۴۰۵ را از دیگـر 
اقدامات انجام شده دانسـت و ادامه 
داد: مـا در برنامه ریزی هـای خـود 
طبقه بندی مشـاغل و سـختی کار 

را دیده ایـم.
وی افـزود: همچنیـن مـا طرحـی را 
دنبـال می کنیـم کـه در آن بانـوان با 
۲۵ سـال و آقایان با ۳۰ سـال سـابقه 
کار چنانچه مدیران باالدستی موافق 
باشـند همراه با حقوق به خانـه بروند 
و بـه جـای آنـان جوانـان تـازه نفس 
بـا همـان حقـوق سـرکار بیاینـد که 
هزینه مـازاد نیـز به شـرکت تحمیل 

نشـود.
مدیرعامـل هلدینـگ پتروپاالیـش 
اصفهـان همچنین به تغییر پوشـش 
بیمـه ای نیـروی انسـانی هلدینـگ 
پتروپاالیـش اصفهـان از بهداشـت 
ودرمـان وزارت نفـت اشـاره کـرد و 
گفـت: مـا ۶۰۰ نفـر نیـروی رسـمی 
داریـم کـه همـواره از رونـد دریافـت 

خدمـات درمانـی از مراکـز درمانـی 
وزارت نفـت شـکایت دارنـد، ایـن در 
حالی است ساالنه ۱۴۳ میلیارد تومان 
هزینه درمان از سـوی پاالیشـگاه به 

ایـن مراکـز پرداخـت می شـود.
وی افـزود: بـر ایـن اسـاس بـا 
گرفتـه  صـورت  پیگیری هـای 
مدیـره  هیـات  از  را  مصوبهـای 
دریافـت کردیـم کـه مطابـق بـا آن 
بـا ۲۰ هـزار مرکـز درمانـی قـرارداد 
می بندیـم و پرسـنل می تواننـد از 
همـه بیمارسـتان ها اسـتفاده کننـد.

قدیری با بیـان اینکه بـرای امر بیمه 
صندوقـی را راه انـدازی می کنیـم و 
هزینه هـا را بـه ایـن صنـدوق واریـز 
می کنیـم، گفـت: بـا وجـود ایـن 

صندوق سیسـتم نقداً پول بیمارستان 
و مرکـز درمانـی را پرداخـت می کند.

وی تاکیـد کـرد: مـا هـر روز بهتـر از 
دیروز هسـتیم، نباید متوقف شـویم و 

بایـد به برنامـه ۱۴۰۵ برسـیم.
80 درصـد پیشـنهادات   •
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 

گروهی شـده اسـت
ساسـان فر،  علیرضـا  همچنیـن 
رئیـس تحلیـل سیسـتمها و بهـره 
وری هلدینـگ پتروپاالیش اصفهان 
نیـز در ایـن آئین بـا بیان اینکه سـال 
گذشـته چهار هزار و ۲۰۰ پیشنهاد به 
نظام مشـارکت ها ارسال شـده است، 
اظهار داشـت: از این پیشـنهادات ۴۰ 
درصـد گروهـی و ۶۰ درصـد فـردی 

بوده اسـت.
وی ادامـه داد: با پیشـنهاد مدیرعامل 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان 
رونـد کاری بـه سـمت افزایـش 
پیشـنهادات گروهـی حرکت کـرد و 
امسال تاکنون ۸۰ درصد پیشنهادات 

گروهـی بـوده اسـت.
رئیس تحلیل سیسـتم ها و بهره وری 
هلدینـگ پتروپاالیـش اصفهـان بـا 
بیـان اینکـه در سـال جـاری چهـار 
پیشـنهاد ارائـه شـده به سیسـتم ۱۹ 
میلیـارد تومـان آورده بـرای شـرکت 
داشـته اسـت، ابـراز داشـت: ایـن در 
حالـی اسـت کـه کل پـاداش و هدایا 
برای همـه پیشـنهادات ۵۰۰ میلیون 

تومـان بوده اسـت.
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اسـتان  حکومتـی  تعزیـرات  مدیـرکل 
بـه  رسـیدگی  زمـان  گفـت:  اصفهـان 
پرونده هـای تخلفـات تعزیراتـی در اسـتان 
اصفهـان کـه گاهـی تـا ۷۰ روز طـول 
می کشـید بـه ۱۵ روز کاهـش می یابـد.

علی اکبـر مختـاری در گفت وگـو با ایسـنا با 
اشـاره بـه زمـان رسـیدگی بـه پرونده های 
تخلفـات صنفـی در شـعب تعزیرات اسـتان 
اصفهـان، اظهـار کرد: ایـن زمـان در برخی 
از پرونده هـا در حـال حاضـر ۷۰ روز اسـت 
که زمـان زیادی بـوده و بـا افزایـش نیروی 

انسـانی قاضـی و تسـریع در رسـیدگی این 
زمـان بـه ۱۵ روز تقلیـل خواهـد یافت.

وی از کمبـود نیـروی قاضـی در شـعب 
تعزیـرات حکومتی سراسـر اسـتان اصفهان 
خبـر داد و افـزود: در ماه هـای اولیه امسـال 
تعـداد قضـات ایـن اداره کل ۲۶ نفـر بـود 
کـه بـه دلیـل کمبـود نیـروی برخـی از 
شـعب ماهانـه در ماه هـای اردیبهشـت و 
خـرداد نزدیـک بـه ۷۰۰ پرونـده را بررسـی 

. نـد د می کر
اسـتان  حکومتـی  تعزیـرات  مدیـرکل 

اصفهان حـد متوسـط و نرمال رسـیدگی به 
پرونده در هر شـعبه تعزیرات اسـتان را ۱۲۰ 
پرونده اعـام کرد و گفـت: به دلیـل کمبود 
نیروی انسـانی حجـم رسـیدگی در برخی از 

شـعب افزایـش یافتـه بود.
وی بـا بیـان اینکـه ۸ قاضـی بـه مجمـوع 
قضـات شـعب تعزیـرات اسـتان اصفهـان 
افزوده شـد، خاطرنشـان کرد: در حال حاضر 
همه شهرسـتان های اسـتان اصفهان دارای 
قاضـی مسـتقل هسـتند کـه به صـورت 
مشترک در ادارات شهرسـتان های هم جوار 

مسـتقر شـده اند.
مختـاری اضافـه کـرد: بـه دنبـال اسـتقرار 
اداره  فاقـد  ادارات در شهرسـتان های 
هسـتیم کـه تیـران و کرون مسـتقل شـده 
و اداره بعـدی در شهرسـتان خـور و بیابانک 

راه انـدازی خواهـد شـد.
به گفته مدیـرکل تعزیرات حکومتی اسـتان 
اصفهـان، بـرای اسـتقرار اداره رده چهـار 
شهرسـتان جدید اسـتان اصفهان با سازمان 
اسـتخدامی کشـور مکاتبـه شـده تـا فرآیند 

اداری جـذب نیـرو انجام شـود.

بیسـت و سـومین نمایشـگاه هفته پژوهش و فناوری اسـتان اصفهان روز دوشـنبه در محل بُرج فنـاوری واقع 
در شـهرک علمی و تحقیقاتـی اصفهان آغاز بـه کار کرد و تا پنجشـنبه ۱۷ آذر برپاسـت.

این نمایشـگاه بـا حضـور بیـش از ۷۰ شـرکت دانش بنیـان، فنـاور و خـاق، مراکـز پژوهشـی، سـازمان ها و 
دانشـگاه های اسـتان اصفهان و بـا هدف ارائـه آخریـن دسـتاوردها و عرضه محصـوالت بمنظور توسـعه بازار 

دانـش بنیـان و شبکه سـازی بیـن شـرکت های فناور برپا شـده اسـت.
معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری اصفهان در مراسـم افتتـاح این نمایشـگاه و در جمـع خبرنگاران 
گفت: اصفهان بـا بیـش از ۶۰۰ شـرکت دانش بنیـان یکـی از اسـتان های برتر در بخـش دانش بنیان کشـور 
به شـمار می آید و حمایت از این شـرکت ها در بخش هـای مختلف از جمله تجاری سـازی محصـوالت، تأمین 

مالی و مشـاوره ای ضروری اسـت.
امیـر رضا نقـش افـزود: برپایی نمایشـگاه هفتـه پژوهـش و فنـاوری، فرصـت خوبی برای آشـنایی بـا آخرین 
دسـتاوردها و پیشرفت های شـرکت های فناور و شناسـایی مسائل و مشـکات آنهاسـت تا بتوانیم موانع پیش 

روی آنها را در سـطح اسـتانی و ملـی پیگیری و برطـرف کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه حمایـت از شـرکت های فنـاور باید بـه گونـه ای باشـد کـه بتوانند رشـد کننـد و بـه تولید 
محصوالت برسـند، اظهار داشـت: امسـال در نمایشـگاه هفته پژوهش و فنـاوری اصفهان برای نخسـتین بار 
شـاهد حضور و فعالیـت مرکز رشـد خـاق و صنایـع فرهنگی بودیـم که بـا توجه بـه ظرفیت های موجـود در 

اسـتان می تـوان در ایـن زمینـه به خوبـی فعالیـت کرد.
• تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه دانش بنیان در اصفهان

همچنین معاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری اصفهان گفت: با توجـه به نامگذاری امسـال به " تولید، 
دانش بنیان و اشـتغال آفرین" قـرارگاه اقتصـاد دانش بنیـان در اصفهان به ریاسـت اسـتاندار و با چهـار کمیته 

تشـکیل شـد که یکی از مصوبات آن، راه اندازی سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولیـد ویژه دانش بنیان اسـت.
نقش اضافه کرد: در این سـتاد، مسـائل و مشـکات شـرکت های دانش بنیان بطـور خاص پیگیری می شـود 

تا آنها نیز بتواننـد از تسـهیل گری در زمینه هـای مختلف اسـتفاده کنند.
وی دربـاره برخـی از مشـکات شـرکت های دانـش بنیـان مانند اخـذ مجوزهـا، خاطرنشـان کرد: ایـن قبیل 
مشـکات نیز در همین سـتاد قابل پیگیری اسـت و تا کنون چند مراجعه از سـوی شـرکت های فناور داشـتیم 

که در حـال پیگیری اسـت.
وی همچنین بـا بیان اینکه علـم و فنـاوری و صنایع با فناوری هـای برتر )هایتـک( یکی از محورهای توسـعه 
اصفهان اسـت، گفت: در قـرارگاه اقتصـاد دانش بنیـان، دانشـگاه ها، بخش خصوصـی، دسـتگاه های اجرایی 
مرتبـط و صاحبنظـران حضور دارنـد و در چهـار کمیته زیـر مجموعه آن مسـائلی ماننـد تسـهیلگری در ایجاد 

شـرکت های دانش بنیان و مسـائل و مشـکات آنهـا ماننـد تأمین مالـی را پیگیـری می کنند.
معـاون هماهنگی امـور اقتصـادی اسـتانداری اصفهان به فعـال کردن مجـدد منطقه ویـژه علم و فنـاوری در 

اصفهـان نیز اشـاره و خاطرنشـان کرد: می کوشـیم تـا در این منطقـه اتحـاد و هم افزایـی راهبـردی بین همه 
متولیـان علم و فنـاوری را ایجـاد کنیم.

نقش، سـه رأس این هـم افزایی را دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـی، صنعـت و دولت دانسـت و اضافه کـرد: الزم 
اسـت ارتباط قوی و مناسـبی بین آنهـا در منطقه ویژه علـم و فناوری برقـرار باشـد و اگر این سـه رأس تقویت 

شـوند، می توانیم اتفاقـات خوبی را رقـم بزنیم.
وی با بیـان اینکه نقش دولـت، تسـهیل گری و حمایتی اسـت و قصد تصدی گری نـدارد، تصریح کـرد: ارتباط 

صنعت و دانشـگاه بسـیار مهم اسـت و نباید از هم بیگانه باشند.
وی ادامه داد: الزم اسـت نیازهـا بصورت مسـاله محور از سـمت صنعت مطـرح و به شـرکت های دانش بنیان 

منتقل شـود تا بتوانیـم از ظرفیت علم و فناوری اسـتان در مسـیر توسـعه اقتصادی بهـره بگیریم.
بیسـت و سـومین نمایشـگاه هفته پژوهـش و فنـاوری اسـتان اصفهـان از ۱۴ تـا ۱۷ آذر جـاری در محل برج 

فناوری شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان از سـاعت ۸ تا ۱۵ برپاسـت.
پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی، شـورای فرهنـگ عمومی کشـور برای گسـترش هرچـه بیشـتر فرهنگ 
پژوهش در جامعه، گوشـزد اهمیـت این امر و بزرگداشـت پژوهشـگران برجسـته،  ۲۵  آذر را بـه "روز پژوهش" 

نامگـذاری کرد.  
هفته استانی پژوهش و فناوری از ۱۲ تا ۱۷ و هفته ملی از ۱۹ تا ۲۵ آذر ماه امسال برگزار می شود. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد:

کاهش زمان رسیدگی به پرونده های تعزیراتی به ۱۵ روز

بیست و سومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری اصفهان گشایش یافت؛

بُرج فناوری میزبان دستاوردها و پیشرفت ها

بیست و دومین همایش تجلیل از برترین های شورای مشارکت هلدینگ پتروپاالیش اصفهان برگزار شد:

تقدیر از ۱۰۰ پیشنهاد دهنده برتر

اسـماعیل قربانـی در نشسـت خبری بـا اصحاب رسـانه ضمن مقایسـه 
افزایـش تعرفـه تلفـن ثابـت نسـبت بـه دیگـر تعرفه هـا در حوزه هـای 
مختلـف گفـت: تعرفـه آب ۶۶۵ درصد، بـرق ۸۳۲ درصـد، نرخ ارز سـه 
هزار و پانصد و شـصت وهفت درصد، خدمات پسـت هفت هـزار و پانصد 
و شـانزده درصـد، حقوق و دسـت مـزد دو هـزار و دویسـت و پنجاه وپنج 
درصد، تعرفـه گاز یـازده هزار وجـود و هفت درصـد و قیمت مـس یازده 

هـزار نه صـد درصد طـی ایـن مهروموم هـا افزایش داشـته اسـت.
قربانـی همچنیـن در خصـوص تاریخچـه مخابـرات ایـران از سـال ۸۸ 
تاکنون گفت: در سـال ۱۳۸۸ سـاختار مدیریت مخابرات ایـران از دولتی 

به خصوصـی تغییـر کرد.
وی افـزود: در همیـن راسـتا ۴۰ هـزار کارگـری قـراردادی داریـم کـه 
به موجب خصوصی سـازی بـار مالـی از عهده دولـت کم شـد. همچنین 
از زمـان خصوصی سـازی درواقـع مخابـرات سـهم درآمـدی بـه دولت 
پرداخـت می کنـد. مدیرکل مخابرات اسـتان خاطرنشـان کـرد: ۸ درصد 
از درآمـد مکالمـات تفـم ثابـت و ۲۸ تـا ۳۰ درصـد از درآمـد موبایل هـا 
مسـتقیم بـه دولـت پرداخـت می شـود. وی در مـورد اقدامـات توسـعه 
مخابـرات اسـتان در طـی مهروموم هـای خصوصی سـازی از سـال ۸۸ 
تاکنـون گفت: یـک سـری از درآمـده ای مخابرات نیـز بر اسـاس پروانه 
فعالیت اسـت ماننـد حـق فرکانـس و غیـره. قربانی افزود: سـود سـهام 
دولـت و هزینه هـای دولـت ماننـد کارکنانی کسـر شـد درمجمـوع طی 
ایـن مهروموم هـا هفتادتا صد هـزار میلیـارد تومـان مخابرات بـه دولت 
پرداخت کرده اسـت. مدیـرکل مخابرات اسـتان افـزود: مجموعه ای که 
برای دولـت به نوعـی هزینه داشـت تبدیـل به درآمـد برای دولت شـده 
اسـت. اسـماعیل قربانی ادامـه داد، سـهم اصفهـان در همه شـاخص ها 
بین ۸ تـا ۱۰ درصد اسـت. بـه گفته وی همـگان گمـان می کننـد بعد از 
خصوصی سـازی فرآینـد توسـعه در مخابـرات اصفهان تعطیل شـد ولی 
درواقع بایـد گفـت در سـال ۸۸ مشـغول بـه کار از یک میلیـون و نهصد 
هـزار رسـیده بـه دو میلیـون و پانصـد هـزار. وی ادامـه داد: بـا توجه به 
اینکه یکـی از نیازهـای جامعه ما اینترنت پرسـرعت اسـت در سـال ۸۸ 
در اسـتان اصفهان هشـت هزار مشـترک پرسـرعت داشـتیم درحالی که 
هم اکنـون بالغ بـر شـش صد و پنجاه هـزار مشـترک پرسـرعت داریم که 
می تـوان گفت ایـن آمـار هـزار درصـد افزایش یافتـه اسـت، در موضوع 
اتصـال بـه اینترنـت با بسـتر فیبـر نـوری بـه گفتـه قربانـی بالغ بـر ۳۶ 
هـزار مشـترک داریـم کـه از طریـق فیبـر نـوری بـه مخابـرات وصـل 
هسـتند، مدیـرکل مخابرات اسـتان اصفهـان افـزود: روسـتاهای دارای 
اینترنـت مبتنی بـر تلفن ثابـت در سـال ۸۸ دو روسـتا بودنـد اآلن بالغ بر 
پانصـد و پنجـاه روسـتای مـا در اسـتان اینترنت ثابـت دارنـد، همچنین 
طـی ایـن مهروموم هـا ۶ هـزار کیلومتـر توسـعه شـبکه فیبـر نـوری 
شـهری و روسـتایی داشـته ایم، قربانی افزود: اتفـاق خوبی کـه در حوزه 
تلفـن همـراه افتاد ایـن بود کـه مشـغول بـه کار تلفن همـراه اسـتان در 
سـال ۸۸ دو میلیـون و نه صد هـزار مشـترک بـوده ولـی اآلن ۷ میلیون 
و پانصـد هـزار مشـترک تلفـن همـراه اول در اسـتان داریـم. بـه گفتـه 
وی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال گذشـته مبنای احـراز هویت 
رأی دهنـدگان از بسـتر تلفن همـراه اول بود کـه این موضوع نشـان داد 
بالغ بـر ۹۵ درصـد جمعیت اسـتان تحت پوشـش تلفن همراه اول اسـت. 

 آزاده سـلیمان نژاد  مدیرکل مخابرات اسـتان اصفهان 
با اعـام اینکـه افزایـش تعرفه تلفـن ثابت از سـال 
88 تاکنـون در حـدود 39 درصـد بوده اسـت گفت: 

ایـن تعرفـه کم تـر از دیگر حوزه هاسـت.

 مدیرکل مخابرات استان اصفهان
در نشست خبری با اصحاب رسانه:
 افزایش تعرفه تلفن ثابت

کم تر از دیگر تعرفه هاست

گزارش

مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان 
از الحـاق ۴۷۱ هکتـار زمیـن به محـدوده 
شـهرهای اسـتان بـه منظـور سـرعت 
بخشـیدن بـه اجـرای طـرح نهضـت ملی 

مسـکن خبـر داد.
علیرضـا قاری قـرآن با اشـاره بـه وضعیت 
تأمیـن زمیـن طـرح نهضت ملی مسـکن 
اسـتان اصفهان اظهار داشـت: بـا اقدامات 
به عمـل آمـده تاکنـون اراضـی مـورد نیاز 
بـرای ۹۱ هـزار و ۸۱۸ واحـد مسـکونی با 
احتساب شـهرهای جدید و ۴۱ هزار و ۵۴۱ 
واحـد در شـهرهای بـاال و زیـر ۱۰۰ هـزار 
نفـر جمعیـت در اسـتان اصفهـان تأمیـن 

شـده است.
وی افـزود: بـه همین منظـور و بـه منظور 
سـرعت بخشـی به تأمین زمیـن و اجرای 
طـرح نهضـت ملـی مسـکن، در سـطح 
استان اصفهان تا کنون ۴۷۱ هکتار اراضی 
به محدوده شـهرهای اسـتان الحاق شـده 

اسـت.
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان 
خاطرنشـان کـرد: بـا اسـتفاده از تجـارب 
مسـکن مهر، در طرح نهضت ملی مسکن 
سـعی شـده اسـت تـا تمـام اراضـی ایـن 
طـرح نزدیـک شـهرها و مجـاور خدمـات 
زیربنایـی و روبنایـی شـهری باشـد و 
زمین هـای الحاقـی نیز مـورد تأییـد تمام 
کمیسـیون های تخصصـی شهرسـازی 

اسـتانی و کشـوری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از راه هـای 
رفـع کمبـود اراضـی طـرح نهضـت ملـی 
مسـکن، اسـتفاده از اراضـی مـازاد سـایر 
دسـتگاه های اجرایـی اسـت، گفـت: ماده 
۱۰ قانـون جهـش تولید بـه ایـن موضوع 
پرداخته و بـه صراحـت اعام کرده اسـت 
که بـا درخواسـت وزارت راه و شهرسـازی، 
ادارات و دسـتگاه های اجرایـی موظـف 
هسـتند ظرف ۲ مـاه اراضی مربوطـه را در 

اختیـار آن وزارت خانـه قـرار دهنـد.
قاری قـرآن بیـان داشـت: مطابـق بـا این 
قانـون چنانچـه دسـتگاه های مربوطـه در 
موعد مقرر اقـدام نکننـد، اداره ثبت اسـناد 
و اماک موظف اسـت اسـناد ایـن اراضی 
را به نـام دولـت بـا نمایندگـی وزارت راه و 

شهرسـازی صـادر کند.
• سـهم اسـتان اصفهان سـاخت 

۳00 هـزار واحد در چهار سـال
بـه گـزارش ایرنـا، "نهضت ملی مسـکن" 
طرح دولت سـیزدهم برای خانـه دار کردن 
مردم است که در آن سـهم استان اصفهان 
سـاخت ۳۰۰ هـزار واحـد در چهـار سـال 

اعام شـده اسـت.
مهم تریـن هـدف ایـن طـرح برنامه ریزی 
برای تولیـد یک میلیون مسـکن در سـال 
اسـت و در اُفق چهار سـاله، دولـت ُمصمم 
به ایجـاد چهار میلیـون واحد مسـکونی در 

کشـور است.
اصفهـان حـدود پنـج میلیـون و ۷۰۰ هزار 
نفـر جمعیـت در ۲۸ شهرسـتان دارد و 
سـومین اسـتان ُپرجمعیت کشـور به شمار 

یـد. می آ

استان بزرگ تر می شود!

الحاق بیش از ۴۷۰ هکتار زمین به محدوده 
شهرهای استان اصفهان؛

 خبر

ISFAHAN
N E W S

شـهردار نجف آبـاد از افزودن ۱۲۰ دسـتگاه جدیـد َون و 
اتوبوس بـه نـاوگان حمل ونقـل عمومی درون شـهری 
ایـن شـهر خبـر داد. عبدالرسـول امامـی در گفت وگو با 
ایسـنا، اظهار کرد: ناوگان جدید شـامل یکصد دسـتگاه 
َون و ۲۰ دسـتگاه اتوبوس واحد اسـت که فرآیند اجرایی 

خریـد آن در حال انجام اسـت.
وی افـزود: ایـن خودروهـا بـه مجمـوع نـاوگان درون 
شـهری نجف آباد افزوده می شـود که در کیفیت بخشی 

خدمـات و توسـعه خطوط حمل ونقـل مؤثر خواهـد بود.
شـهردار نجف آبـاد بـا اشـاره بـه اینکه توسـعه نـاوگان 
حمـل و نقل عمومـی میـزان ترافیـک شـهر را کاهش 
می دهـد، تصریـح کـرد: خودروهـای تک سرنشـین در 
آلودگـی هـوا و سـنگینی ترافیک شـهر نقـش دارند که 
توسـعه حمل و نقل عمومی قـادر به گره گشـایی از این 

حـوزه خواهـد بود
وی بـا بیان اینکـه ناوگان مسـافر و بار هوشـمند خواهد 

شـد، گفت: برنامه ریـزی برای اجـرای زیرسـاخت های 
هوشـمند سـازی در مدیریـت شـهری صـورت گرفتـه 

اسـت.
امامـی توزیـع السـتیک و تیـوپ رایـگان در بیـن 
خودروهـای حمل ونقل عمومـی را از اقدامـات مدیریت 
شـهری در روز حمـل و نقـل اعام کـرد و گفـت: برای 
گرامیداشـت ایـن مناسـبت برنامه هـای تبلیغـی و 

فرهنگـی پیش بینـی شـده کـه اجـرا خواهـد شـد.

شهردار نجف آباد خبر داد؛

افزوده شدن ۱۲۰ 
اتوبوس به ناوگان 
حمل و نقل عمومی 
شهر

رفیق 32 ساله  من 
مرجان عزیزم 

درلحظات خوب و بد، من همیشه در کنارت خواهم ماند و همیشه تا وقتى 
پیر و کهنسال شــدیم روى کیک هاى تولدت با عشق شمع هاى کوچک 

خواهم چید.
تولدت مبارك ، ستاره 

1401/9/19

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308



جهـــــــان

Isfahan News

 مریم یادگاری  نقاشی هنری است که می توان به 
بازگو کردن احساس و عواطف پرداخت، هنری که با 
جان و روح انسان در آمیخته است و با ذوق و خالقیت هم 
اگر در آمیخته شود آثار منحصر به فردی را می توان خلق 
کرد، دومین دوره مسابقات بین المللی نقاشی کودکان 
و نوجوانان اصفهان قرار است برگزار شود تا بار دیگر 
کودکان و نوجوانان سراسر دنیا دست به قلم شده و از نگاه 
خود آثاری را خلق نمایند، آثاری که با شیرینی دنیای آنها 
در آمیخته است. رونمایی از پوستر دومین دوره مسابقات 
نقاشی کودکان و نوجوانان در میدان نقش جهان اصفهان 

در حالی انجام گرفت که آمیخته با دنیایی کودکانه بود.
• فضای شهری باید مورد عالقه و منطبق بر 

نیازهای نوجوانان و کودکان شهر باشد
علی قاسم زاده شهردار اصفهان در این مراسم با اشاره 
به اینکه برگزاری مسابقات نقاشی یکی از اقدامات 
شهرداری اصفهان برای رده سنی کودک و نوجوان است 
که سال گذشته اولین دوره مسابقات بین المللی نقاشی 
کودک به رغم ایام شیوع کرونا، با استقبال خوبی روبه رو 
شد گفت: مؤلفه شهرداری اصفهان در خصوص کودکان 
و نوجوانان، ایجاد فضاهایی است که کودک در آن ضمن 
بازی، احساس شادی و نشاط، خالقیت، نوآوری و در 
معنای عام لذت داشته باشد؛ دنیای کودک بیشتر قصه و 
بازی است، اما دنیای نوجوانان بیشتر به سمت تخیالت، 
رؤیا و هیجان می رود. وی اظهار کرد: ترویج این نوع نگاه 
که کودک در جامعه حق زیست باکیفیت دارد و باید برای 
کودکان چون دیگر اقشار جامعه حق، حریم و فضا قائل 
شد، ضرورت دارد. قاسم زاده تصریح کرد: رخدادهایی 
نیز مطابق این امر برای کودکان باید طراحی شود، ما 
در زمینه طراحی رخدادها چون دوره مسابقات نقاشی و 
جشنواره ها خوب عمل کرده ایم، اما امروزه باید در زمینه 
ایجاد فضاهای شهری برای تأمین نیازهای کودکان و 

نوجوانان قوی تر عمل کنیم.
قاسم زاده خاطرنشان کرد: کودکان می توانند با زبان 
مشترک خود یعنی نقاشی با هم ارتباط برقرار کنند از 

همین رو اتاق فکری در شهرداری اصفهان برای طراحی 
فضاهای شهری ویژه کودکان و نوجوانان متناسب با 
نیازهای آنها تشکیل شده است. قاسم زاده تاکید کرد: در 
این اتاق فکر متخصصان حوزه کودک و نوجوان حضور 
دارند که تجربه کار میدانی یا کار مطالعاتی دانشگاهی را 
در این زمینه دارند. وی افزود: درصدد ایجاد فضاهای 
متناسب با نیازها و عالیق کودکان و نوجوانان شهر 
هستیم. وی با اشاره به اینکه قصد نداریم طراحی هایی را 
در خأل انجام دهیم، بلکه در نظر داریم بر اساس عالیق 
و سلیقه های نوجوانان و کودکان این کار صورت گیرد، 
تصریح کرد: در این راستا تالش می کنیم از زبان کودکان 
و نوجوانان با ویژگی های فضای ویژه شهری برای این 
رده سنی آشنا شویم. شهردار اصفهان اظهار امیدواری 
کرد: این فضای شهری باید مورد عالقه و منطبق بر 

نیازهای نوجوانان و کودکان شهر باشد.
• زبان نقاشی در بین کودکان نقش پررنگی 

دارد
مجتبی شاهمرادی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان است وی نیز در این مراسم 
با اعالم اینکه مکتب نقاشی اصفهان در بین هنرها 
مکتب معروفی بوده و اغلب آثار و ابنیه تاریخی این 
شهر همچون کاخ عالی قاپو و چهل ستون مزین به 
هنر نقاشی است حگفت: ما از همه ظرفیت های خود 
همچون خواهرخوانده ها، شهروند دیپلمات ها و شبکه 
دوستدار کودک برای اطالع رسانی عمومی از مسابقات 
بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان در سراسر 
جهان استفاده خواهیم کرد. وی بابیان اینکه زبان نقاشی 
در بین کودکان نقش پررنگی دارد، تصریح کرد: سعی 
داریم با برگزاری سلسله دوره مسابقات نقاشی کودکان 
حتی در بعد بین المللی، رنگ در زندگی کودکان و 
نوجوانان پررنگ تر شود تا با نقاشی های خود بیشتر از 
گذشته به زیبایی های شهر کمک کنند. شاهمرادی ادامه 
داد: در این دوره از مسابقات موضوع نقاشی »شغل های 
شهر من« انتخاب شده است، زیرا که کودکان در هر رده 

سنی به شغل های آینده خود فکر و نقاشی می کنند. وی 
اضافه کرد: کودکان از امروز سیزدهم آذرماه تا پنجم 
اسفندماه سال جاری فرصت دارند تا آثار و نقاشی های 
خود را به آدرس اینترنتی www.iicpf.com ارسال کنند. 
امیدواریم که مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات را در 
هفته فرهنگی اصفهان در سال ۱۴۰۲ برگزار شود. رئیس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
بابیان اینکه نقاشی یکی از زبان های مشترک بین همه 
سنین مردم جهان است، تصریح کرد: این هنر بسیار 
حائز اهمیت است چراکه می توانیم با این زبان با همه 
مردم جهان صحبت کنیم. وی تأکید کرد: اگر کودکان 
امروز به فکر شغل های شهر خود باشند و پیرامون آن ها 
گفت وگو کنند، می تواند زمینه ساز ساخت آینده شهر باشد. 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: ما از همه ظرفیت های خود همچون 
خواهرخوانده ها، شهروند دیپلمات ها و شبکه دوستدار 
کودک برای اطالع رسانی عمومی از مسابقات بین المللی 
نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان در سراسر جهان 

استفاده خواهیم کرد.
• می خواهیم نگاه کودکان را به شهر حساس 

کنیم
زهرا کاظمی دبیر اجرایی دومین دوره مسابقه بین 
المللی نقاشی کودکان و نوجوان نیز با تأکید بر اینکه 
همه کودکان ۴ تا ۱۸ ساله سراسر دنیا می توانند در این 
دوره از مسابقه شرکت نمایند گفت: موضوع نقاشی این 
دوره، معرفی شغل های شهر من می باشد و کودکان و 
نوجوانان می توانند آثار خود را به روی کاغذ A3 با متد 
آزاد نقاشی و عکس آن را به دبیرخانه ارسال نمایند. 
وی با تاکید بر اینکه دی ماه سایت برای پذیرش آثار باز 
می شود و تا سه ماه فرصت ارسال آثار وجود دارد اذعان 
داشت: در اسفندماه آثار رسیده داوری و در اردیبهشت 
ماه سال آینده اختتامیه آن برگزار خواهد شد. کاظمی 
گفت: هدف از برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان با 
موضوعات شهری این است که نگاه کودکان را به شهر 

حساس کنیم.
• با هنر کودکان و نوجوانان اصفهان بهتری 

را رقم بزنیم
علی صالحی عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز درداین مراسم با تاکید بر اینکه اولویت های 
هویتی، آشنایی با پیشینه و دست یابی به فرهنگ های 
اصیل اصفهانی و ایران اسالمی، تالش برای دیده 
شدن و نقش ایفا کردن در جامعه به عنوان کودکان و 
نوجوانان با هوش و با ذائقه های خالق و توجه به نگاه های 
نوین تفریحی و هیجانی جز مؤلفه ها، ویژگی های 
روان شناختی و البته نیازهای قشر کودکان ونوجوانان 
است اذعان داشت: در دوره ای هستیم که نیازهای 
کودکان و نوجوانان با مطالبات آنها همخوانی دارد، از 
این رو نیازها و مطالبات آن ها باید در بسته های مختلف 

تصمیم سازی، رویدادی و زیرسازی در سطح شهر 
مدنظر قرار گیرد. سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود: در سال جاری نوجوانان حتی در عرصه 
تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت شهری حضور 
خواهند داشت، در این راستا شهردار اصفهان جلساتی را 
برای تصمیم گیری با نوجوانان برگزار کردند. وی تصریح 
کرد: البته هشدارهایی که در حوزه های روان شناسی 
و مشاوره ای پیرامون کودکان و نوجوانان نسل جدید 
مطرح می شد و رویکرد فرهنگی دوره ششم شورای 
اسالمی شهر که این هشدارها را جدی گرفت و منجر به 
انتخاب شهردار اصفهان بر این منطق شد، کمک کرد تا 
بتوانیم در ادامه تالش های گذشته این خأل را در طول این 
دوره جبران سازیم تا یک نقشه کامل از پراکندگی های 

جغرافیایی، سنی و قشری داشته باشیم. 
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روسـیه سـقف قیمتی بر نفت خـام صادراتی خـود را کـه آمریـکا و اروپـا وضع 
کرده انـد، رد کرد و آماده تقابل شـد. به گـزارش تحریریه، مقامـات کاخ کرملین 
در اظهاراتی صریـح و در واکنش بـه توافق قدرت هـای غربی با هـدف محدود 
کـردن منبـع اصلی تأمیـن مالـی این کشـور بـرای جنـگ در اوکرایـن، گفت: 
روسـیه سـقف قیمت نفت خود را نمی پذیـرد و در حـال تجزیـه و تحلیل نحوه 

واکنش اسـت.
دیمیتری پشـکوف، سـخنگوی کرملین گفت که مسـکو برای پاسـخ به اعالم 
سـقف قیمتی روز جمعه توسـط کشـورهای گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا 

آماده شـده اسـت. ما این سـقف را نمی پذیریم. روسـیه تجزیه و تحلیل سـریع 
توافق را انجـام خواهـد داد و پس از آن پاسـخ می دهد.

روسـیه پیش از این هم بارهـا اعالم کرده بود، به کشـورهایی که سـقف قیمتی 
را اجـرا می کننـد، نفـت نمی فروشـد و در همیـن راسـتا میخائیـل اولیانـوف به 
صراحت اعـالم کـرد: از امسـال اروپا بـدون نفت روسـیه زندگی خواهـد کرد.

کشورهای غربی نتوانسـتند روسـیه را تحریم عملیاتی کنند و خروج نفت و گاز 
روسـیه از بازار جهانـی نفت و خـام غیرممکن اسـت. بـه همین دلیل بـا تعیین 
سـقف قیمتـی کـه البتـه بـر سـر آن هـم امـا و اگـر وجـود دارد، می کوشـند تا 

واکنشـی نشـان داده باشـند. هم اکنون روسـیه نفت خـود را به هند بـه عددی 
زیر 6۰ دالر در هر بشـکه می فروشد و تعیین سـقف قیمتی 6۰ دالری بی معنی 

اسـت و کاربردی نـدارد.
سـقف قیمتی تعیین شـده به کشـورهای غیر اتحادیـه اروپا اجـازه خواهـد داد 
تا بـه واردات نفت خـام از روسـیه از طریـق دریـا ادامه دهنـد، اما شـرکت های 
کشـتیرانی، بیمه و بیمه مجدد را از حمـل و نقل محموله های نفت خام روسـیه 
در سراسـر جهان منـع می کنـد، و در صورتی این ممنوعیت برداشـته می شـود 

که قیمت نفت معامله شـه زیـر 6۰ دالر باشـد.

 پوتین سقف
 60 دالری را
برنمی تابد

روسیه آماده تقابل بعد از تعیین 
سقف قیمتی بر نفت روسیه؛

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
هشدار داد:

احتمال ورشکستگی 
مخابرات درصورت 
عدم تأمین منابع الزم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات معتقد است 
اگر برای مخابرات منابع تأمین نشود، عماًل 
ورشکست می شود و از آنجاکه اپراتورهای 
دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت 
می کنند با مشکل روبه رو می شوند؛ این 
موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریور 

ماه ابالغ شده بود.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات اظهار کرد: طی ۱۱ و ۱۲ سال 
گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده 
بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز 
در کمیسیون های مجلس حاضر شدیم تا 
پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق 
پرسنل را پرداخت نمی کند، چرا ایثارگران 
را تبدیل وضعیت نمی کند، و... هزینه های 
مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و 
تعرفه های آن طی ۱۰ سال ثابت مانده است.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار تومان شهرستان، ۱۵ 
هزار تومان مرکز استان و ۲۰ هزار تومان نیز 
برای تهران آبونمان در نظر گرفته شده البته 
این رقم حداقل کارکرد است به این معنا که 
فردی که پیش از این در تهران ۳۰ هزار 
تومان پول تلفن پرداخت می کرده، هنوز 
نیز ۳۰ هزار تومان می پردازد و مبلغ اضافه ای 
نمی دهد و فردی که در شهرستان تاکنون 
۱۰ هزار تومان پول تلفن می داده هنوز نیز ۱۰ 
هزار تومان می دهد اما فردی که کمتر از این 
اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از وی گرفته 
می شود زیرا هزینه نگه داری هر خط تلفن 
برای مخابرات بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان 
است و از آنجاکه مخابرات اکنون نمی تواند 
این رقم را تأمین کند، امکان توسعه وجود 
ندارد و در تهران نمی تواند خط تلفن واگذار کند 
و با وجوداینکه گذشت چندماه اما مخابرات 

هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.

شهر برای رنگ ها آغوش گشود 
رونمایی ازپوستردومین دوره مسابقات بین المللی نقاشی کودکان؛



 یلدا توکلی  ایمیـل در کوچه پس کوچه های شـهر 
در کنـج برخـی از خانه هـا معلوالنی زندگـی می کنند 
کـه اگـر چـه شـاید لبـی خنـدان داشـته باشـند امـا 
مطمئنًا از مشـکالت زیـادی رنج می برند، مشـکالتی 
کـه عـدم حمایـت صحیـح دولـت، آن هـا را افـزون 

کرده اسـت.
• بی توجهـی دسـتگاه ها به انجـام وظایف 

د خو
از نامهربانی هـا در حـق معلـوالن کـه بگذریـم، 
نگاه هـای سـنگین و ترحـم آمیـز بقیـه دل شکسـته 
معلولیـن را بـه درد مـی آورد و این نیـز معلـوالن را به 
کنـج غزلـت و گوشه نشـینی دعـوت می کنـد و باعث 
می شـود تا معلوالن بـه تفاوت خـود با سـایرین بیش 
از سـایر نقاط ضعـف پـی ببرنـد و تبدیل بـه عنصری 
گوشه نشـین در جامعه شـوند. مسـئوالن نیز دردی از 
این قشـر دوا نکرده و تنهـا با به دسـت آوردن تریبون، 
فرصت را بـرای شـعار دادن غنیمت شـمرده و با دادن 
شـعار و وعده هایی که هرگـز جامه عمل نپوشـیده اند 
بازارگرمـی می کننـد. امـا چه کسـی می دانـد حرکت 
بـرای معلـوالن جسـمی و حرکتـی و جابجایـی آنان 
توسـط خانواده هایشـان چقـدر سـخت اسـت. چـه 
کسـی تسـکین درد مـادری می شـود کـه بـا فرزنـد 
معلولش به پـارک رفته و با حسـرتی که از چشـمانش 
روانه می شـود بـه سـایر بچه هـا می نگرد کـه در حال 

جنب وجـوش و بـازی هسـتند.
آری در واقـع درحالـی چنـد سـال از اجـرای قانـون 
حمایـت از حقـوق افـراد دارای معلولیت می گـذرد که 
به نظـر از یـک سـو بی توجهـی دسـتگاه ها بـه انجام 
وظایف خود و از سـوی دیگر موضـوع عدم تخصیص 
بودجه کافـی بـرای اجرای قانون موجب شـده اسـت 
ایـن قانـون بسـیار آهسـته و ناملمـوس اجـرا شـود و 
شـاید همیـن موضوعات هـم دلیلـی بر مطرح شـدن 
ترمیـم دوباره ایـن قانون شـده اسـت. هرچنـد که در 
صورت ترمیـم دوبـاره ایـن قانـون آنچه اهمیـت دارد 
بحث "نظـارت" بـر وظایـف دستگاه هاسـت تـا برای 

انجـام تکالیف خـود شـانه خالـی نکنند.
• مشـکالت باعـث می شـود تـا بهتریـن 
نعمات الهی بـرای معلولین تهدیـد بزرگی 

تلقی شـود
مریم جاللی مـادر یک معلول اسـت، وی با اشـاره به 
اینکه مـادر یـک فرزنـد معلول اسـت عنوان داشـت: 
بـه دلیـل ضعـف در ارائـه خدمـات در بهزیسـتی و به 

دلیل شـدت معلولیت جسـمی و حرکتی فرزندم، خود 
مجبور بـه پذیرفتن قیومیت او شـدم و بهزیسـتی تنها 
کمـک هزینه ای کـه به کـودکان این چنینـی می کند 
صرفـًا پرداخـت کمـک هزینـه اسـت و بـا ایـن نـرخ 
تـورم و افزایـش هزینه هـا این میـزان واقعًا چاره سـاز 
مشـکل معلولیـن نیسـت. بغـض گلویـش را می گیرد 
و می گویـد: شـاید بسـیاری تـا فصـل زمسـتان مدام 
لحظه شـماری می کننـد تـا بـرف چهـره شـهر را 
سـفیدپوش کند اما برف همـواره کلمه ای بوده اسـت 
که لـرزه بـه جانـم می انـدازد و فکـر اینکـه در هوای 
برفـی چگونـه فرزنـدم از خانـه بیـرون خواهـد رفت 
واقعـًا برایـم عـذاب آور اسـت و معلولیت و مشـکالت 
باعـث می شـود تـا بهتریـن نعمـات الهـی بـرای 

معلولیـن تهدیـد بزرگـی تلقی شـود.
• لـزوم اجـرای قانـون حمایـت از حقـوق 

معلـوالن
محمـود نـژاد مدیرعامـل انجمـن دفـاع از حقـوق 
معلـوالن ایـران اسـت، وی بـر لـزوم اجـرای قانـون 
حمایـت از حقـوق معلـوالن تاکیـد کـرد و ادامـه داد: 

البتـه مـواردی در قانـون وجـود دارد که بایـد اصالح 
شـوند. در ایـن زمینـه نیـز سـیگنال های خوبـی از 
سـمت مجلـس شـورای اسـالمی دریافـت شـده و 
رئیـس مجلـس صراحتـًا اعـالم کـرده اسـت مـوارد 
پیشـنهادی درخصوص قانـون حمایـت از معلوالن را 
جهت بررسـی ارائه کنیـم. در این راسـتا نیز نشسـتی 
با گروه های مختلـف افـراد دارای معلولیـت همچون 
معلـوالن جسـمی و حرکتـی، ناشـنوایان و نابینایـان 
برگـزار و مـوارد پیشـنهادی بـرای اصـالح قانـون را 
ارائـه کردیم؛ قرار اسـت از طریق سـازمان بهزیسـتی 
موارد اصالحی پیشـنهادی قانون به دولـت و از دولت 
به مجلس ارسـال شـود تا بتوان اصالحاتـی در قانون 
حمایت از حقـوق معلـوالن ایجـاد شـود. محمودنژاد 
بـا تاکیـد بـر اینکـه معافیـت افـراد دارای معلولیت از 
مالیـات وارده بـر حقـوق و دسـتمزد، و رعایـت حقوق 
مدنی و اجتماعـی افـراد دارای معلولیـت از مهم ترین 
مـواردی اسـت کـه بایـد در قانـون اصـالح شـود، 
می گوید: یکسـری مسـائل در خصوص حقـوق مدنی 
و اجتماعـی افـراد دارای معلولیت در دسـتگاه قضایی 

برآورد و به دسـتگاه قضایی ارسـال شـده و قرار است 
رئیـس قـوه قضائیـه ایـن برآوردهـا را ابالغ کنـد. به 
طـور مثـال معافیـت معلـوالن از هزینه هـای مربوط 
به دادرسـی و اینکـه ناشـنوایان در دادگاه های خاص 
نیازمنـد مترجمـان زبان اشـاره هسـتند از موضوعاتی 

اسـت که بایـد در ایـن زمینـه توجـه صـورت گیرد.
• به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی

وی ادامه می دهـد: همچنین مـوارد قانونـی همچون 
به رسـمیت شـناختن زبان اشـاره ایرانـی در خصوص 
حمایت از حقوق ناشـنوایان وجـود دارد؛ موضوعی که 
هنوز که هنـوز اسـت در هیچ متـن قانونی در کشـور؛ 
چه متـون قانونـی در شـورای عالی انقـالب فرهنگی 
و چه مجمع تشـخیص مصلحـت نظام و چـه مجلس 
شـورای اسـالمی یـا قوانیـن یـا نهادهـای قانونگذار 
دیگـری هیچـگاه زبـان اشـاره به رسـمیت شـناخته 

نشـده است.
مدیرعامـل انجمن دفـاع از حقـوق معلوالن ایـران با 
بیـان اینکه یکـی از درخواسـت های جامعـه معلوالن 
به رسمیت شـناختن زبان اشـاره ایرانی اسـت، یادآور 

می شـود: اگـر زبـان اشـاره ایرانی به رسـمیتش
نیآخته شـود دسـتگاه ها ملزم هسـتند تمام ویدیوهای 
خـود را به زبـان اشـاره تهیه کننـد و همچنیـن صدا و 
سـیما موظف خواهد بود تمـام برنامه هـای تلویزیونی 
خـود را بـا همـراه مترجمـان زبـان اشـاره تهیـه کند. 
وی با اشـاره بـه اینکـه تهیه کـردن یک مـاده قانونی 
بسـیار زمان بـر و نیازمند چکش کاری اسـت زیـرا باید 
تمام مالحظـات الزم به کار گرفته شـود تـا یک ماده 
قانونـی کـه بـه مجلـس ارائـه می شـود بـه تصویـب 
برسـد و بتواند از فیلترهای نظارتی عبور کـرده و تأیید 
شـود، تاکید می کنـد: در حـال حاضر جامعـه معلوالن 
در حـال بررسـی مـوارد اصالحـی قانـون حمایـت از 
حقـوق معلـوالن اسـت و فعـاالن مدنـی معلـوالن 
نیـز در حـال جمـع آوری پیشـنهادات خـود هسـتند. 
محمودنـژاد همچنیـن از پیشـنهاد جامعـه معلـوالن 
برای اضافه کردن یک بند در راسـتای نظارت بیشـتر 
بر اجـرای قانون خبـر می دهـد و می گویـد: زمانی که 
نهادها مـواد قانون حمایـت از حقوق معلـوالن را اجرا 
نمی کنند با هیچ مجازاتـی روبرو نمی شـوند و مادامی 
که مجـازات برای مسـتنکفین صـورت می گیـرد اگر 
انجـام نشـود همچنان شـاهد خواهـد بودیم کـه اجرا 
و پیگیـری و آسـایش معلـوالن در اجـرای قانـون 
حمایـت از حقوق معلـوالن در هالـه ای از ابهام خواهد 
بود و علـی رغـم اینکـه کمیتـه هماهنگـی و نظارت 
بـر اجـرای قانـون حمایـت از حقـوق معلـوالن وجود 
دارد، ذیـل این کمیتـه مـوارد قانونی و مجـازات برای 
مسـتنکفین و متمردین در اجرای قانون نیامده اسـت.

• بایـد مـواد قانونـی نظارتـی بیشـتری را 
بـرای اجـرای قانـون بنویسـیم

وی تصریح کـرد: یکـی از خواسـته های جوامع مدنی 
افـراد دارای معلولیـت و شـبکه های معلـوالن ایـن 
اسـت که باید مـواد قانونی نظارتـی بیشـتری را برای 
اجرای قانـون بنویسـیم و به تصویب مجلس شـورای 
اسـالمی برسـانیم و نقـش فعال تـری از شـبکه های 
معلـوالن و نهادهـای مدنـی معلـوالن در پیگیـری 
امـور افـراد دارای معلولیت را شـاهد باشـیم. بنابراین 
آنچـه خواهیم دید این اسـت کـه برای اصـالح قانون 
حمایـت از حقوق معلوالن جلسـات بسـیار متعددی با 
سـمنهای کشـوری اسـتانی و محلـی برگـزار شـده و 
نقطـه نظـرات آنهـا را گرفته و بـرآورد کردیم و سـعی 
می کنیم ایـن مـوارد را به مسـئوالن مربوطـه بدهیم 

تـا مراحـل قانونی خـود را طـی کند.

گونـــاگون
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رییس فدراسـیون شـطرنج گفت: در کشـورمان آنطور که در دیگر کشورها اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

در این رشـته سـرمایه گذاری می شـود، سـرمایه گذاری صـورت نمی پذیرد 
و امیدواریـم ایـن موضوع اصالح شـود. حسـن تامینـی، در جلسـه مجمع 
انتخاباتـی هیـات شـطرنج اصفهـان در سـرای ورزشـکاران ایـن شـهر 
افزود: شـطرنج ماننـد بسـیاری از رشـته ها از جملـه فوتبال می تواند منشـأ 
افتخارآفرینـی و اهتـزار پرچم کشـورمان در میدان هـای جهانی باشـد، لذا 

درخواسـت ما توجـه بیشـتر سـرمایه گذاران به این رشـته اسـت.
وی همچنیـن بـا بیان اینکـه همدلـی رافـع مشـکالت ورزش اسـت، 
خاطرنشـان کرد: مسـووالن بایـد شـطرنج بازان را دریابند که چـه زحماتی 

را ُمتقبـل می شـوند.

رییس فدراسـیون شـطرنج تصریـح کـرد: اعتالی ایـن رشـته در اصفهان 
ُمسـتلزم اقدامات زیرسـاختی اسـت زیرا ظرفیت این خطه بسـیار باالست.

تامینـی اضافه کـرد: نامزدهای مجمـع انتخاباتـی و دیگر اعضـای خانواده 
شـطرنج باید دلخوری هـا را کنار بگذارنـد و برای پیشـرفت ورزش اسـتان 

. شند بکو
مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان اصفهان نیـز در این مجمـع گفت: هرچه 
کیفیت ورزش در استان بهبود یابد شـاهد ارتقای ورزش کشور خواهیم بود، 

زیرا این خطه سهم بسـزایی در ورزش کشـور دارد.
جواد محمدی خاطرنشان کرد: توسـعه کمی و کیفی ورزش در هر رشته ای 

مانند شـطرنج نیازمند همراهی و همگامی نامزدهای انتخاباتی است.

رییس فدراسیون:

شطرنج ایران نیازمند سرمایه گذاری است

 پریسا جمدی  طبق تجربه 
سالها، بازارهای سهام میزبانان جام 
جهانی فوتبال نسبت به همتایان 
بهتر بوده است. قطر نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. با بیش از 4 میلیارد 
دالر ورودی خارجی در 10 ماهه اول 
سال جاری، بازار سهام قطر، درست 
مثل اکثر بازارهای قبلی میزبانان جام 
جهانی، نسبت به همتایان خود بسیار 
جلوتر بوده است. دوحه، قطر- قطر 
برای رونق بازار سهام جام جهانی 
فوتبال آمده شده، چراکه بورس این 
کشور در حال بهره مندی از این رویداد 
عظیم )میزبانی جام جهانی فوتبال( 
می باشد. از وقتی که قطر حق میزبانی 
جام جهانی را کسب کرد )از سال 
2010(، بیش از 300 میلیارد دالر 
برای ارتقاء زیرساخت هایش از جمله 
مترو دوحه، هزاران کیلومتر جاده و 
بزرگراه محلی، بندر جدید، فرودگاه 
جدید و ... هزینه کرده است. از دیگر 
هزینه های قطر برای جام جهانی 
قطر می توان به ایجاد یک شهر جدید 
و تقویت تاسیسات نفت و گاز اشاره 
کرد. حتی خیلی از پروژه ها که بیش 
از یک دهه بود که در حال ساخت 
بودند نیز به منظور بهبود توسعه و 
رونق قطر برای آمادگی میزبانی 
جام جهانی به سرعت تکمیل شدند. 
حتی تا سال آینده نیز دست آوردهای 
اقتصادی قطر از میزبانی جام جهانی 
ادامه خواهند داشت. از دیگر اهداف 
جهانی  جام  میزبانی  برای  قطر 
فوتبال 2022، ایجاد سکوی پرشی 
برای ترقی است و قطر امیدوار است 
که تعداد گردشگران بین المللی از 
2.1 میلیون نفر در سال 2019 تا 
سال 2030 به 6 میلیون نفر در 
سال افزایش یابد. اگرچه نمی توان 
نوسانات کوتاه مدت در بازار را تحت 
کنترل درآورد، اما با توجه به حمایت 
پشتوانه های اقتصادی قوی، قطر 
همچنان در بلندمدت در بازار سهام 
جلودار خواهد ماند. همچنین انتظار 
می رود که شرکت های قطری در 
سال 2022 تحت تأثیر جام جهانی 
فوتبال به نتایج قدرتمندی دست پیدا 
کنند. طبق نظر و گفته کارشناسان 
سهام منطقه، پروژه هایی که به دستور 
دولت قطر برای میزبانی فیفا 2022 
آغاز شده است، تأثیر بلندمدتی بر 
شرکت های بورسی در بخش های 

مختلف خواهد داشت.
با توجه به اینکه در طول این یک ماه 
افراد زیادی برای تماشای جام جهانی 
فوتبال 2022 به قطر سفر می کنند، 
در این میان توجه افراد و شرکت ها به 
قطر به عنوان یک نقطه گردشگری 
و به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری 
که جریان ورودی سرمایه را افزایش 

می دهد جلب خواهد شد.
می توان به این رویداد به عنوان یک 
رویداد بسیار مهم و بزرگ به منظور 

تقویت بخش گردشگری نگاه کرد.
انتظار ناصر الخاطر، دبیر کمیته عالی 
پروژه ها و میراث جام جهانی 2022، 
این است که در طول این رویداد 
مهم )جام جهانی فوتبال 2022( 17 
میلیارد دالر به اقتصاد قطر کمک 
شود که این مبلغ کمتر از برآورد اولیه 

20 میلیارد دالری می باشد.
https://www.aljazeera.
com/economy/2022/11/20/
qatar-gearing-up-for-fifa-
world-cup-equity-market-
boom
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رونق ثروتمندترین 
 کشور جهان
با جام جهانی

 دورخیز قطر
برای بازار سهام است

مروری بر اتفاقات و وعده هایی که در هفته معلوالن رسانه ای می شود!

زندگی سخت معلوالن زیر سایه بی مهری مسئوالن

 ساناز صبری نژاد  خرید لباس مهارتی است که با تمرین می توانید 
به آن مسلط شوید و یکی از این تمرین ها و مهارت ها دانستن رازهای 
اتاق پرو است. این موضوع وقتی که آدم حساس و سخت سلیقه و 
بی حوصله ای باشیم، انتخاب حسابی سخت می شود اما سخت تر از این 
زمانی است که مجبور می شویم تنهایی به خرید برویم و تنها خودمان 
و آیینه روبروی مان هستیم که باید درباره لباسی که به تن پوشیده ایم 

نظر بدهیم.
شـاید بارها ایـن موقعیت را تجربـه کرده اید. خسـته و کالفه شـده اید 
و با اینکه سـعی کردید نهایت دقت را داشـته باشـید اما بازهم لباسـی 
که گرفته اید، همانی کـه می خواسـتید و در آن اتاق لعنتـی به نظرتان 
آمده، نبوده اسـت. زیـاد سـخت نگیرید چون تنهـا با چند ترفند سـاده 
می توانیـد کمتـر در تلـه خریـد ناموفـق بیافتیـد و از اتـاق پـرو زنده و 

موفق بیـرون بیایید.

• به خودتان برسید
خیلی از مـا وقتی به خریـد می رویم اواًل کـه زمان مناسـبی را انتخاب 
نمی کنیـم. اگـر کارمنـد باشـیم و یا بـه هر حـال شـاغل باشـیم، بعد 
سـاعت کاری برای خرید می رویم. زمانی که خسـتگی رنـگ از روی 
ما بـرده. ایـن در واقع کار اشـتباهی اسـت و الزم و ضروری اسـت که 
در هنگام پـرو لباس، در یکـی از شـاداب ترین حالت های خود باشـید.

پس قبل از اینکه بـه خرید برویـد؛ خود را آراسـته کنید؛ بـه موهایتان 
برسـید و آرایـش کنیـد. ممکـن اسـت احمقانـه بـه نظـر برسـد، امـا 
واقعیـت ایـن اسـت کـه اگر ظاهـر بهتـری داشـته باشـید، احسـاس 
بهتری هـم خواهید داشـت و با نگـرش مثبت تـری وارد اتاق شـده و 

از آن خـارج می شـوید.
اگـر لبـاس مهمانـی انتخـاب می کنیـد، الزم اسـت بـه مـدل مویـی 
هم کـه بـرای آن در نظـر گرفته ایـد فکـر کنیـد و یـا در خانـه و یا در 
هنـگام پـرو، موهایتـان را به مدلـی نزدیک بـه آنچـه در نظـر دارید، 

شـبیه سـازید.
ایـن کار بـه شـما ایـده مناسـبی بـرای انتخـاب لبـاس می دهـد و 
نمی گـذارد در روز امتحـان- جشـن و مهمانـی- ببینید مـورد مهمی 

را از قلـم انداخته ایـد.
• لباس زیر مناسب بپوشید

کاًل یکی از بخش هـای خرید درسـت و نکتـه مهم در پـرو لباس این 
اسـت که اگر همراه آن لبـاس قرار اسـت، لباس دیگری هم بپوشـید، 

به این موضـوع هم فکـر کنید.
حاال بـه نظرتـان مهمترین لبـاس چیسـت؟ لباس زیـر. اگـر در زمان 
پـرو لبـاس ایـن موضـوع را در نظـر داشـته باشـید یقیـن بدانیـد که 
انتخـاب خوبـی در انتظار شـما نیسـت و شـکل درسـت لبـاس را هم 
نمی بینید. لبـاس زیر مناسـب به شـما کمک می کنـد تا ظاهـِر کامل 

خـود را تصـور کنید و مناسـب ترین تناسـب را داشـته باشـید.
• کفش مناسب بپوشید

اگر به دنبال لباسـی هسـتید کـه با کفش پاشـنه بلند باید سـت شـود 
و یا برعکـس با کفـش اسـپرت و تخـت، حتمـًا آن کفش و یا مشـابه 

آن را بپوشـید و یـا همراه خـود ببرید.
کفـش در انتخاب لباس بسـیار بسـیار مهم اسـت. چه بسـا یک لباس 
زیبا بـا یـک کفـش نامناسـب شـما را بـه یکـی از بـد تیپ ترین های 
جمـع تبدیل کنـد اما انتخـاب لبـاس با کفش مناسـب به شـما کمک 

می کند تا طـول و تناسـب مناسـب خـود را بدسـت بیاورید.
• دور خود نچرخید، حرکت کنید

یکی از اشـتباه های اساسـی در اتـاق پـرو، چرخیدن هـای کوچک به 
دور خـود اسـت در صورتیکه باید قـدم بزنیـد، حرکت کنید، بنشـینید، 
پاهای خـود را روی هـم قرار دهیـد و… تا ببینیـد لباس واقعـًا چگونه 

در لبـاس شـما قـرار می گیرد.
• از اتاق بیرون بروید

فقط آینـه داخل اتـاق رختکـن را امتحـان نکنیـد. بیرون برویـد، قدم 
بزنید و از آینـه ای که اصـواًل در انتهای راهـروی رخت کـن و یا روی 
در اتـاق در بوتیک هـای کوچک هسـت؛ خـود را ببینید. با ایـن ترفند 

زاویه هـای مختلفـی از لبـاس را در تن خـود می بینید.
• نورهای مختلف را امتحان کنید

عالوه بـر اینکه یک آینـه متفـاوت پیدا می کنیـد؛ در صـورت امکان، 
آینه ای باشـد کـه از نظر نورپـردازی متفاوت بـا اتاق پرو باشـد و رنگ 

اصلی لبـاس را به شـما نشـان بدهد.
گاهـی رنگی کـه انتخـاب می کنیم و یا لباسـی کـه کنـار می گذاریم؛ 

خـوب و بدش بـه خاطر نـور اتاق اسـت. پس گـول نخورید!
• عکس بگیرید اما نه سلفی

دیـدن زوایـای مختلف لبـاس به شـما کمک می کنـد تا ظاهـر کامل 
و واقعـی خـود را ببینید. امـا وقتی کسـی در کنار ما نیسـت و یـا اصاًل 
هسـت و ما به خودمـان اطمینـان بیشـتری داریم، بهتر اسـت عکس 
بگیریـم. کاری که بسـیاری از ما انجـام می دهیم اما به اشـتباه. شـما 
نباییـد از خودتـان سـلفی بگیریـد بلکـه از یـک دوسـت یا فروشـنده 

بخواهیـد که از شـما عکـس بگیرد تـا ظاهر واقعـی خـود را ببینید.
• اتاق پُرو هوشمند

بـه عنـوان نکته آخـر بـد نیسـت بـه تکنولـوژی انتخـاب لبـاس هم 
سـری بزنیـم. در حـال حاضـر آینه هـای طراحـی شـده اند کـه لباس 
مورد نظرتـان را روی تن شـما نشـان می دهد. رنگ هـای مختلف آن 
و حتـی مدل های دیگـر را بـه شـما پیشـنهاد می کنند و خالصـه اگر 
کمی منتظر باشـید دیگر هـم در خرید حضـوری و هـم در خریدهای 
آنالیـن می توانیـد در کوتاهتریـن زمـان، بهتریـن انتخـاب را داشـته 

باشـید.

 سـعید واعظ  جدال حسـاس اروگوئه و غنا در آخرین 
روز از مرحلـه گروهـی رقابت هـای جام جهانـی تکلیف 
تیمهای صعود کننـده از گروه هشـتم این رقابت هـا را تا 

حد زیـادی مشـخص می کرد.
در دیگر دیـدار همزمان این گـروه پرتغالی هـا که صعود 
خود را بـه دور بعـد قطعی کـرده بوند بـه دنبـال پیروزی 
مقابل کـره جنوبی و گرفتن انتقام شکسـت جـام جهانی 
2002 و حـذف در مرحلـه گروهـی بودنـد. پرتغـال بـا 6 
امتیـاز در صـدر جـدول گروه قـرار داشـت و صعـود خود 
بـه مرحله یـک شـانزدهم را قطعـی کـرده بود امـا هر 3 
تیم غنا بـا 3 امتیاز و کـره و اروگوئه یک امتیازی شـانس 

صعود بـه همـراه پرتغال را داشـتند.

بازی کـره و پرتغـال که چنـد دقیقه جلوتـر از ایـن دیدار 
در حـال برگـزاری بـود بـا یـک شـوک بـزرگ بـه ایـن 
دیدار رونـد بازی را بـه طور کلـی تغییر داد. پـاس عمقی 
اسـتثنایی سـون هیونگ مین برای هی چـان هوانگ در 
دقیقـه 91 گل دوم کره جنوبـی را در پـی داشـت تا جای 
کره بـا اروگوئه بـا وجـود تفاضـل گل برابر بـه دلیل گل 
زده بیش تـر در جـدول عـوض شـود و ایـن کره جنوبـی 
باشـد که بـه عنـوان تیـم دوم بـه مرحلـه بعـدی صعود 

می کنـد.
نگرانـی سـوارس بـر روی نیمکـت اروگوئـه نشـان از 
رسـیدن خبر نتیجـه بـازی همزمان داشـت و حـاال این 
اروگوئـه بـود کـه بـا تمـام تـوان بـه دنبـال گل سـوم و 

سرنوشـت سـاز خـود بـود. 8 دقیقـه وقـت اضافـه ایـن 
دیـدار یک ماراتـن تمام عیـار بـود و 2 تیم هماننـد بازی 
بسـکتبال به نوبت و بـا تعداد نفـرات زیاد بـر روی دروازه 
یکدیگـر حملـه می کردنـد امـا درخشـش روچـت و 
زیگـی در دروازه 2 تیـم مانـع از تغییـر نتیجه شـد تا این 
کره جنوبـی باشـد کـه بـه دراماتیک ترین شـکل ممکن 
راهـی مرحلـه یـک شـانزدهم شـود. اروگوئه ای هـا که 
روی صحنـه ای مشـکوک در دقایـق اضافـه اعتقـاد به 
خطـای پنالتی بـر روی ادینسـون کاوانی داشـتند پس از 
بازی به شـدت بـه داور بـازی اعتـراض داشـتند و آقای 
زیبرت مجبـور بـه نشـان دادن 2 کارت زرد بـه خیمنس 

و کاوانـی شـد.

آنچه باید موقع حضور در اتاق پرو مد نظر داشت؛

مهارت ها و رازهای خرید لباس
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