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رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان:

پیش شرط موفقیت در بازار روس تشکیل کنسرسیوم

How Much 
Protein in 

Chicken? Breast, 
Thigh and More
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

۱۳۵ واحد صنعتی و کشاورزی در اصفهان به چرخه تولید بازگشتند
6

چیـن بحـران اسـتقالل طلبـی تایـوان را در  
پیـش دارد و فشـارهای همـه جانبـه غـرب 
کـه جسـارت ایسـتادگی تایـوان را سـاپورت 
می کنـد.  احسـاس  خوبـی  بـه  می کننـد 
چینی ها بر خـالف پوتین آئینـه عبرت جنگ 
اوکرایـن را پیـش روی خـود دارنـد و البته به 
مراتـب جدی تـری بـه درگیـری مسـتقیم با 
آمریکا نزدیک شـده اند. هرچنـد ظرفیت های 
چین )به اسـتثنای مزیت سـرزمینی روسـیه( 
بیـش از روسـیه اسـت امـا نبایـد فرامـوش 
کرد کـه این کشـور از نقطـه نظـر اقتصادی، 
سیاسـی و امنیت داخلـی خیلی شـکننده تر از 
روسـیه اسـت. با ایـن محاسـبه چیـن تالش 
می کند کـه از ابزارهـای در اختیـار خود پیش 

از رویارویـی احتمالـی حداکثـر اسـتفاده را 
هـم در جهـت بازدارندگـی غـرب از جنـگ 
و هـم اعمـال فشـار حیـن جنـگ ببـرد. در 
همین راسـتا چینی ها وابسـته کـردن اقتصاد 
کشـورهای محـوری در مناطـق مختلـف 
جهـان بـه امنیـت و اقتصـاد خـود را دنبـال 
می کننـد تـا از ایـن طریـق ضریـب امنیـت 
خـود را ارتقـا دهنـد. از بابـت ایـران چینی ها 
فعـاًل خیـال راحتـی دارنـد زیـرا سـاختار 
حکومـت در ایران هویـت خـود را در تعارض 
بـا غـرب و تعـارض مذهبی بـا بخـش اعظم 
جهان اسـالم تعریف کرده اسـت و این برای 
انـزوای جهانـی و وابسـتگی ارزان ایـران به 
چین کافی اسـت. اما عربسـتان دارای روابط 

نزدیـک بـا غـرب و از طرفـی نفوذی کـه بر 
دولتهـای جهـان اسـالم دارد مهره ای اسـت 
کـه چینی هـا بـرای آن حاضرنـد هزینـه و 
سـرمایه گذاری کننـد. اگـر چینی هـا بتوانند 
اقتصاد عربسـتان را از دو جهـت فروش نفت 
و واردات کاال بـه خود وابسـته کننـد در واقع 
به یـک مهـره مؤثـر در موازنه با غرب دسـت 
یافته انـد و درنهایـت قدرتهـای دو سـوی 
اقیانوس آرام بـه آرامی امـا اسـتوار و بیدار در 
حال چیـدن مهرها بـرای آوردگاهی هسـتند 
کـه در پیـش دارنـد. بهتریـن گزینـه بـرای 
طرف برنده آن اسـت کـه بدون شـلیک اراده 

خـود را به کرسـی بنشـاند.
تحلیلگر سیاسی   

رستم شجاعی مقدم
سرمقالـــه
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چین در تکاپوی توازن
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

 سیاست جدید بانک مرکزی
کار فعاالن تجاری را تسهیل می کند

ماجرای »اخراج پرستاران« در گفت وگوی صریح با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛

 بیمارستان دولتی نداریم
که بدهکار نباشد

مدیر روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد:

آغاز فعالیت پاویون شهرک در بیست سومین 
نمایشگاه پژوهش و فناوری تهران
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چهره روز

مدیرعامل تاصیکو:

آمادگی تأمین هزینه مواد اولیه 
6ذوب آهن را داریم

منبع: ایرنا

 ابالغ اصالحیه راى خانم شیوا خیامیم
 پرسنلى: 24918631

سرکار خانم شیوا خیامیم به موجب نامه ابالغ شماره 1905/ ه /4 مورخ 1401/8/23 هیئت 
بدوى رســیدگى به تخلفات ادارى کارمندان آموزش و پرورش استان اصفهان، راى قطعى 
شماره 6891 مورخ 1401/7/25 به راى قابل پژوهش اصالح مى گردد. بدیهى است طبق آیین 
نامه رســیدگى به تخلفات ادارى کارمندان از تاریخ انتشار آگهى در روزنامه 30 روز جهت 
دریافت و اعتراض به راى مذکور فرصت خواهید داشت و در پایان مهلت تعیین شده راى به 

صورت خودکار اجرا مى گردد.
منصور رضوى نیا - مدیر آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان

شناسه آگهى: 1424727

آموزش 
و پرورش 

ناحیه 4

1352

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد تعدادى از امالك و اراضى با کاربرى هاى مختلف خود واقع در محالت شهر جدید فوالدشهر 
را از طریق فراخوان عمومى به شماره  1401/9133/ص مورخ 1401/09/06 و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت به نشانى WWW.SETADIRAN.IR به شماره ثبت ســامانه  2001001335000016  به صورت الکترونیکى به فروش 

برساند. 
تاریخ انتشار: دو شنبه مورخ 1401/09/21 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضى: تا ساعت 19 مورخ 1401/09/27 . (شایان ذکر است با توجه به رایگان بودن هزینه دریافت اسناد مزایده، 
دریافت اسناد فراخوان از کارتابل متقاضى در زمان مقرر الزامى مى باشد و در صورت عدم دریافت اسناد فراخوان از طریق سامانه ستاد از 

طریق توکن مزایده متقاضى(کارتابل متقاضى) ، سامانه ستاد از ثبت نام متقاضى جلوگیرى خواهد نمود.)
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ  1401/09/21 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/09/27 . ( فقط در ساعات ادارى)

 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/09/22 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/10/07
تاریخ بازگشایى فراخوان اراضى:  زمان بازگشایى پاکتهاي پیشنهاد قیمت ساعت 10 صبح  مورخ 1401/10/11 

تاریخ اعالم به برنده:   یکشنبه مورخ 1401/10/11 
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامى است: 

1)برگــزارى فراخوان واگــذارى اراضى (مزایــده) صرفــًا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکى دولــت به نشــانى اینترنتى
 WWW.SETADIRAN.IR  مى باشد و کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین شرکت در فراخوان 

(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن شرکت کنندگان در فراخوان از این طریق مى باشد.
2)کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنى،ضوابط شهرسازى، نحوه فروش و سایر موارد مورد نیاز بر برد اعالن عمومى سامانه الکترونیکى 
دولت و وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشــانى https://fooladshahr.ntdc.ir/  قابل مشاهده،  بررسى و انتخاب 

مى باشد.
3)مبلغ و نوع سپرده شرکت در فراخوان عمومى امالك : مبلغ سپرده شرکت در فراخوان معادل 5٪ (پنج درصد) قیمت پایه هر پالك و 
صرفًا فیش واریزى به حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر به شماره 4001119506377117 نزد بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران به شماره شبا IR410100004001119506377117 و شناسه واریز 963285300101026008222200001144 (واریزى 

از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز شودضمنًا ثبت شناسه واریز الزامى است).
نکته مهم: در ماشین نویسى فیش واریزى و توضیحات آن توسط بانک بایستى حتماً نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر درج شده باشد. 
4)متقاضیان می توانند در فراخوان عمومى واگذارى اراضى بیش از یک پالك شــرکت کنند، در این صورت باید سپرده هاي جداگانه تهیه 

نمایند.
5)با توجه به محدودیت سامانه مبنى بر اینکه براى ارائه پیشــنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر مى تواند پیشنهاد ارائه نماید لذا در 
صورتیکه دو نفر بخواهند مشترکاً یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستى فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارك فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء 

و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذارى کنند. 
6) عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضى مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل 

نمایند.
دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768  مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934 - 021     

.  WWW.SETADIRAN.IR اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى اینترنتى *

آگهی فراخوان عمومى واگذارى تعدادى از زمین هاى 
تجارى مسکونى و خدماتى واقع در شهر جدید فوالدشهر   

به شماره 1401/9133/ص مورخ 1401/09/06  

روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود 

ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

 امور شهرستان ها:031-32274694  

ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

تلفن سفارش آگهى

031  امور شهرستان ها:32274694
تلفن دفتر مرکزى تهران: 88016649 - 88356308-  021          

نوبت اول

شناسه آگهى: 1425225
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جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، 
با حضور در مقابل دانشکده شیمی، خواستار 
مشخص شدن عوامل و ابعاد مختلف وقوع 
آتش سوزی در این ساختمان و جان باختن 
یکی از دانش آموختگان بر اثر این حادثه شدند.

به گزارش ایرنا، شامگاه شنبه ۱۹ آذر حادثه 
آتش سوزی در دانشکده شیمی دانشگاه 
صنعتی اصفهان اتفاق افتاد که بر اثر آن یک 

نفر جان باخت و یک نفر دیگر مصدوم شد.
حسین مرادی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی 
اصفهان و نیروی خدمت امریه دانشکده 
شیمی این دانشگاه، تنها جان باخته این حادثه 

بود.
ساعاتی پس از بروز این حادثه، رییس دانشکده 
شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان اعالم کرد که 
آتش سوزی در آزمایشگاه شیمی معدنی در 
طبقه سوم این دانشکده اتفاق افتاده و بررسی 
مقدماتی نشان می دهد که سهل انگاری ُمتوفا 

سبب بروز این حادثه شده است.
علی اصغر انصافی اضافه کرد: بررسی های 
اولیه نشان می دهد که در نتیجه یک واکنش 
شیمیایی، ابتدا آتش سوزی ُرخ داده و سپس 
آتش، سبب انفجار بعدی شده اما علت دقیق 

آن در دست بررسی است.
هیات رییسه دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با 
اعالم تعطیلی دانشگاه و عزای عمومی در 
روز بیستم آذر، این مصیبت تلخ و اندوه بار را 
به خانواده زنده یاد مرادی و جامعه دانشگاهی 
تسلیت گفت. پیرو این حادثه، برغم تعطیلی 
دانشگاه، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی 
با حضور در مقابل دانشکده شیمی با ابراز 
همدردی با خانواده متوفا و جامعه دانشگاهیان، 
به یاد حسین مرادی بر روی پله های ورودی 
این دانشکده شاخه های گل قرار دادند و شمع 

روشن کردند.
همچنین این دانشجویان از مسووالن دانشگاه 
صنعتی اصفهان خواستند که برای مشخص 
شدن عوامل و ابعاد مختلف حادثه آتش سوزی 
دانشکده شیمی با جدیت و شفافیت اقدام شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان 
در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این 
دانشجویان از حدود ساعت ۱۲ و نیم در مقابل 
دانشکده شیمی حاضر شدند و مطالبه آنها 
اعالم شدن عوامل اصلی و دقیق حادثه آتش 

سوزی و روشن شدن نتیجه تحقیقات بود.
سعید ُمستاجران افزود: رییس دانشگاه و رییس 
دانشکده شیمی در بین این دانشجویان حاضر 

شدند و به پرسش های آنها پاسخ دادند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد که با همکاری 
شورای صنفی دانشگاه یک جلسه پرسش و 
پاسخ بین دانشجویان و مسووالن دانشگاه 

و سایر نهادها مانند آتش نشانی برگزار شود.
تیم های  کرد:  خاطرنشان  مستاجران 
کارشناسی و تحقیق و تفحص از نهادهایی 
مانند آتش نشانی و نیروی انتظامی از دیشب 
در محل حادثه حضور دارند و به بررسی محل 
و عوامل حادثه و مصاحبه با افراد مختلف 
می پردازند. وی اضافه کرد: نتیجه تحقیقات 
انجام شده توسط مراجع ذیصالح بطور رسمی 

اعالم خواهد شد.

مشخص شدن علل 
آتش سوزی در این 

دانشگاه

دانشجویان صنعتی اصفهان 
خواستار شدند؛

رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان گفـت: پرونده های 
مسـن دادگسـتری اصفهان کاهش یابد.

حجـت االسـالم اسـداهلل جعفـری در نهمیـن نشسـت 
شـورای مدیران قضائی اسـتان با حضور دادسـتان عمومی 
و انقـالب مرکـز اسـتان، ضمـن تسـلیت ایـام شـهادت 
حضـرت فاطمـه زهـرا )س( دسـتور کار نهمیـن نشسـت 
شـورای مدیران قضائی اسـتان را حـول محورهایـی نظیر 
اطاله دادرسـی و پیگیـری اجرای طرح کاداسـتر در اسـتان 

عنـوان کـرد.
وی در خصوص اقدامات دادگسـتری اسـتان اصفهان برای 
کاهش اطاله دادرسـی در پرونده های قضائی بیان داشـت: 
بـا برنامـه ریزی هایی که پیـش از آغـاز سـال ۱۴۰۱ انجام 
شـد، دسـتگاه قضائی در سـال جـاری هدف گذاری های از 
پیش تعیین شـده ای در راسـتای کاهـش اطاله دادرسـی را 

دنبـال می کنـد کـه یکـی از مهم تریـن هـدف گذاری هـا 
رسـیدگی بـه پرونده هـای مسـن حوزه هـای قضائـی کل 

اسـتان است.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان افـزود: از ابتدای 
تیرماه سـال جاری طرح ضربتی رسـیدگی بـه پرونده های 
مسن در دسـتگاه قضائی اسـتان عملیاتی شـد و در فاز اول 
این طرح کـه مربوط به رسـیدگی بـه پرونده های تشـکیل 
شـده قبـل از سـال ۱۳۹۶ بـود؛ تعـداد ۱۱۱۰ فقـره پرونده 
شناسـایی شـد که بـا تـالش مضاعـف همـکاران اداری و 
قضائـی سراسـر اسـتان تعـداد ۸۴۸ فقـره از ایـن پرونده ها 
مختومـه و تـا سـه مـاه آینـده بـه مابقـی آن نیز رسـیدگی 

خواهد شـد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد: بـا برنامه ریزی هـای صـورت 
گرفتـه تـا پایـان سـال ۱۴۰۱ تمـام پرونده هـای تشـکیل 

شـده در بـازه زمانـی قبـل از ۱۳۹۶ رسـیدگی و از لیسـت 
پرونده های مسـن دادگسـتری اسـتان اصفهان خارج شود.

حجت االسـالم جعفـری اظهـار امیـدواری کرد: با شـروع 
به کار نیروهـای اداری و قضائی جدیـد و همچنین تالش و 
همت دیگر همکاران در سـال آینده مشـکل اطاله دادرسی 
در دادگسـتری اسـتان اصفهـان بـه شـکل چشـمگیری 

کاهـش خواهـد یافت.
وی همچنین در اجـرای قانون حدنـگار و طرح کاداسـتر از 
کشـاورزان خواسـت: در فرصتـی که تـا پایان سـال وجود 
دارد نسـبت به ثبت زمین های کشـاورزی خود اقـدام کنند 
تـا ضمـن تثبیـت مالکیـت آنهـا از تشـکیل پرونده هـای 
مربوط بـه دعـاوی و اختالفات ملکـی جلوگیـری به عمل 
آیـد و اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک آمادگـی دارد بـدون 

دریافـت هزینه نسـبت به اجـرای طـرح اقـدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
پرونده های مسن دادگستری اصفهان کاهش یابد

میــزان بســتری بیمــاران دارای عالئــم کرونــا در 
ــبت  ــید و نس ــر رس ــه ۴۰ نف ــتان ب ــتان های اس بیمارس
ــت. ــش یاف ــد کاه ــته ۲۰ درص ــه گذش ــک هفت ــه ی ب

پژمــان عقــدک در گفت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افزود: 
آمــار کرونــا در اســتان اصفهــان بــا شــیب خفیــف روند 
کاهشــی دارد و در برخــی از شــاخص ها ماننــد بیمــاران 
بســتری بــه کمتریــن حــد در ســال جــاری رســیده یــا 
در زمینــه مرگ و میــر ناشــی از کرونــا در روزهــای اخیر 

صفــر بــوده اســت.
ــرداد  ــر خ ــی در اواخ ــاران کرونای ــتری بیم ــزان بس می
ــا ۶۰ نفــر  ســال جــاری در اســتان اصفهــان بیــن ۵۰ ت
بــود کــه بــه حــدود ۶۰۰ نفــر در نیمــه نخســت مــرداد 
امســال رســید امــا پــس از آن رونــد کاهشــی بــه خــود 

ــت. گرف
عقــدک بــا بیــان اینکــه در هفتــه اخیــر تعــداد بیمــاران 
ــای  ــش مراقبت ه ــتری در بخ ــی و بس ــال کرونای بدح
ویــژه بیــن یــک تــا ۹ نفــر بــود، اظهــار داشــت: پیــش 
ــتری  ــی بس ــاران کرونای ــداد بیم ــود تع ــی می ش بین
ــدود ۱۰  ــز ح ــر نی ــاه دیگ ــک م ــا ی ــتان ها ت در بیمارس
درصــد کاهــش یابــد امــا احتمــال افزایــش آن از اوائــل 

دی وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیماری هــای همــه گیــر مانند 
کوویــد-۱۹ حالــت سینوســی دارد و در حــال کاهــش یا 
افزایــش یافتــن اســت، خاطرنشــان کــرد: فاصلــه بیــن 

ــا ۶  ــج ت ــن پن ــا بی ــن بیماری ه ــول ای ــن و اُف اوج گرفت
مــاه اســت به همیــن دلیــل پیــش بینــی می شــود کــه 
اگــر ســویه جدیــد و قوی تــری نیایــد، ســویه اُمیکــرون 

مجــدد از اوائــل دی و زمســتان شــیوع یابــد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان دربــاره 
ــد-۱۹ گفــت:  ــری کووی ــدی همــه گی ــن رنگ بن آخری
بــر اســاس جدیدتریــن رنگ بنــدی، شهرســتان 
قرمــز و نارنجــی نداریــم، شهرســتان های زرد )بــه 
نســبت ُپرخطــر( ۲ مــورد بیشــتر شــد و از تعــداد 
ــش  ــورد کاه ــک م ــادی( ی ــی )ع ــتان های آب شهرس

یافــت.
ــی  ــز، خمین ــن، نطن ــر نایی ــان حاض ــزود: در زم وی اف
شــهر، فریدونشــهر، فریــدن، چــادگان، ســمیرم و 

دهاقــان در وضعیــت زرد بســر می برنــد.
ــز  ــزا نی ــاری آنفلوآن ــت بیم ــن وضعی ــاره آخری وی درب
ــی حاکــی از افزایــش  ــح کــرد: مشــاهدات میدان تصری
ــه آن در ســطح جامعــه اســت امــا آمــار  نســبی ابتــال ب
تجمیعــی در ایــن زمینــه بــه دســت مــا نرســیده اســت.

عقــدک خاطرنشــان کــرد: ایــن موضــوع قابــل انتظــار 
ــه  ــال ب ــه ابت ــود ک ــده ب ــی ش ــش بین ــرا پی ــت زی اس
آنفلوآنــزا از اواخــر آذر یــا اوائــل دی اوج بگیــرد، به مدت 
یــک مــاه در اوج بمانــد و ســپس کاهــش یابد امــا بطور 

مجــدد در اردیبهشــت افزایشــی شــود.
ــه  ــال ب ــگیری از ابت ــرای پیش ــش ب ــن واکن وی بهتری

ــی  ــرایط آلودگ ــژه در ش ــی به وی ــای ویروس بیماری ه
هــوا را رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی، اســتفاده از 
ماســک، فاصلــه گــذاری اجتماعــی و شســت و شــوی 
دســت ها دانســت و تاکیــد کــرد: بــه افــراد دارای 
بیمــاری زمینــه ای و ضعــف سیســتم ایمنــی، گروه های 
ــر  ــودکان زی ــاردار، ک ــان ب ــه زن ــر از جمل ــیب پذی آس
ــه  ــه می شــود ک ــز توصی ــالمندان نی هشــت ســال و س
ــد،  ــق نکرده ان ــزا تزری ــن آنفلوآن ــون واکس ــا کن ــر ت اگ

ــد. ــام دهن ــن کار را انج ای
ــن  ــرای واکس ــردم ب ــه م ــه مراجع ــان اینک ــا بی وی ب
ــا بســیار کــم شــده اســت، افــزود: ممکــن اســت  کرون
ــار  ــم آم ــاز ه ــا ب ــد کرون ــوج جدی در صــورت ایجــاد م

ــد. ــش یاب ــیون افزای واکسیناس
ــر اســاس آخریــن آمــار دانشــگاه  ــا، ب ــه گــزارش ایرن ب
ــداد  ــه ۱۹ آذر، تع ــوط ب ــان مرب ــکی اصفه ــوم مزش عل
ــه  ــن روز ب ــا در ای ــای کرون ــت آزمایش ه ــوارد مثب م

ــید. ــر رس صف
ــد-۱۹ در اســتان  ــاری کووی ــری بیم ــدای همه گی از ابت
اصفهــان از اســفند ســال ۹۸ تاکنــون، تعــداد کل مــوارد 
مثبــت و مبتــالی قطعی بــه ایــن بیمــاری حــدود ۵۱۶ 
هــزار نفــر و تعــداد کل جان باختــگان قطعــی کرونــا نیز 

۱۲ هــزار نفــر بــوده اســت.
همچنین جمــع کل بســتری شــدگان ناشــی از کرونا در 

ایــن اســتان حــدود ۲۲۰ هــزار نفر اعالم شــده اســت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 

بستری بیماران کرونایی در اصفهان به ۴۰ نفر کاهش یافت

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، فرزانـه کالهـدوزان در نطـق میـان 
دسـتور شـصت و هفتمیـن جلسـه علنـی شـورا اظهـار کـرد، جهـان 
غرب بـا همـه ولنـگاری، بخوانیـد آزادی هـای دروغین، به شکسـت 
سیاسـت های خود پی برده اسـت. بـه عنوان مثـال در تیرماه امسـال 
دیوان عالی ایـاالت متحده آمریـکا پس از پنجـاه سـال قانونی بودن 
حق سـقط جنیـن را رقـم زد ایـن در حالی اسـت کـه زن در جمهوری 
اسـالمی با قوت زنانـه خود کـه خداوند در وجـود او به ودیعه گذاشـته 
اسـت، همراه با ایمـان عمیق و عفـت و پـاک دامنی در جامعـه ایرانی 
و در دنیـا نقش هـای علمـی و سیاسـی و اجتماعـی بی بدیلـی آفریده 
اسـت. همان گونه که مراد و الگـوی آن یعنی حضـرت صدیقه طاهره 
)س( این نقش هـا را در همه ابعاد به خوبـی ایفا کـرده و راه را در طول 

عمر کوتـاه خـود به مـا نشـان دادند.
وی ادامه داد: بـه عنوان مثال حرکت سیاسـی ایشـان در زمان پس از 
رحلت پیامبـر اکـرم )ص( به صـورت خاص نمایان اسـت. ایشـان به 
صورت خصوصی شـبانه بـه درب خانـه اهالـی مدینه رفته و شـرایط 
را تبییـن می کردنـد و اوج آن خطبه فدکیـه حضرت در دفـاع از جبهه 
حق و حریـم والیـت بـود. ایشـان در عیـن حـال فرزندانی بـی نظیر 
تربیـت کردنـد و پـر واضـح اسـت ایـن الگـو در همـه زمان هـا قابل 

اسـتفاده بوده و هسـت.
کالهدوزان تصریح کـرد: وظیفه دختـران و زنان مسـلمان امروز این 
اسـت که با الگوگیـری مناسـب و همـه جانبـه از آن حضـرت الگوی 
سـوم زن را بـه تعبیـر رهبـر انقالب بـه دنیـای امـروز معرفـی کنند. 
وظیفـه دسـتگاه های اجرایی و مسـئول این اسـت کـه بـا همراهی و 
مساعدت زیرسـاخت های الزم برای حضور عفیفانه زنان و دختران را 
به درسـتی فراهم آورند. در همین راسـتا چند مورد از درخواسـت های 
بانوانـی که بـه اینجانب منعکس شـده اسـت را بـه مدیریت شـهری 

عـرض می کنـم.
وی افـزود: اولیـن نکتـه در این بـاب وجـود باغ هـای بانوان در شـهر 
اسـت که عالوه بر اینکه ظرفیت مناسـبی در شـهر اسـت، نیاز توسعه 

از نظـر کمی و کیفـی و به روز رسـانی دارد.
عضو هیأت رئیسـه شـورای اسـالمی شـهر اصفهان گفـت: اصفهان 
در زمره شـهرهای دوسـتدار کودک قـرار گرفته اسـت، موضوعی که 
از طرف مادران منعکس شـده این اسـت که در مسـاجد، فضای مورد 
نیـاز برای حضـور با نشـاط کـودکان در کنار مـادران وجود نـدارد این 
در حالی اسـت کـه حضـور در مسـاجد می تواند کمـک بسـیار زیادی 
به تربیت دینـی و مذهبی کودکان کنـد. فقدان فضای کـودک محور 
در مسـاجد خطـر خدشـه در سـالمت معنـوی آن هـا را دارد و انتظـار 
مـی رود در مدیریت شـهری بـا همـکاری مسـاجد برنامه ریزی هایی 

صـورت گیرد.
وی بـا اشـاره به فـرا رسـیدن هفتـه پژوهـش گفت: ایـن هفتـه را به 
همـه پژوهش گـران و فنـاوران ایران کـه تعهد انسـانی و اسـالمی را 
در هـم آمیخته و در راسـتای اعتـالی ایران قـدم برمی دارنـد تبریک 
می گویـم و امیدواریـم ایـن پژوهش هـا در حل مسـائل اصلی کشـور 

اثـر گذار باشـد.  

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان 
گفلت: پژوهشلگران و فنلاوران ایلران کله تعهد 
انسلانی و اسلامی را در هلم آمیخته و در راسلتای 

اعتلای ایلران قلدم برمی دارند.

پژوهشگران و فناوران تعهد 
انسانی و اسالمی در اعتالی 

ایران دارند

عضو هیأت رئیسه شورای اسامی شهر اصفهان:

خبر روز

اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  معـاون 
اصفهـان گفت: طـرح شـهید احدی 
از دیگـر طرح هـای بنیـاد نخبـگان 
اسـت که امـکان ادامـه تحصیل در 
مقاطـع باالتـر را فراهـم می کنـد. 
بـه موجـب ایـن طـرح، کسـانی که 
خـاص  ویژگی هـای  یک سـری 
داشـته باشـند، در پایـان مقطـع 
کارشناسـی می توانند بـدون کنکور 
در مقطع کارشناسـی ارشـد مشغول 
به تحصیل شـوند و یا از مقطع ارشـد 

وارد مقطـع دکتـری شـوند.
علـی فتاحـی، در مراسـم تجلیـل از 
دانشـجویان و فعـاالن فرهنگی که 
به مناسـبت روز دانشـجو در دانشگاه 
اصفهـان برگـزار شـد، بـا اشـاره به 
مشـکالت موجـود در حـوزه اجرایی 
کشـور، اظهـار کـرد: مـا بـا نظـرات 
متعـددی کـه داریـم، یـک وجـه 
اشـتراِک نظر نیـز داریـم و آن اینکه 
در حـوزه اجـرا، مشـکالت زیـادی 
داشـته ایم. ایـن بحـث مربـوط بـه 
قبـل و بعـد از انقـالب هـم نیسـت. 
دیدگاه ها و نظـرات متعـددی درباره 
علـت این مسـائل مطرح می شـود و 
در واقـع می تـوان گفـت، اثرگذاری 
حکمرانـی  عرصـه  در  نخبـگان 
کمرنـگ اسـت و در جایـی کـه باید 
از ظرفیـت ویـژه نخبـگان اسـتفاده 

شـود، دچـار مشـکل هسـتیم.
وی ادامـه داد: در سـال ۸۵، بنیـاد 
نخبـگان بـا رویکـرد شناسـایی 
نخبگان راه اندازی شـد و قـرار بود از 
طریق این بنیاد، شناسـایی، گزینش 
و پرورش نخبـگان انجام شـود تا در 
نهایـت بتوانیـم از ظرفیـت نخبگان 
کشـور در عرصه هـای اجرایـی بـه 
خوبـی اسـتفاده کنیـم. در کشـور 
حـدود ۵۰ هـزار نخبـه شناسـایی 
شـده داریم. بر اسـاس آمـار جهانی، 

یک درصـد از جمعیت هـر جامعه ای 
را کسـانی تشـکیل می دهنـد کـه 
اسـتعدادها و توانمندی هـای خاصی 
دارنـد و بـا ایـن حسـاب در جامعـه 
ایرانـی، حـدود ۸۰۰ هـزار نخبـه 
داریـم. بایـد بگوییم حتـی در عرصه 
شناسـایی نخبگان هم ضعیف عمل 

کردیـم.
معاون بنیاد نخبگان اسـتان اصفهان 
افـزود: تعریـف نخبـه بـه سـمت 
تعریـف بـاز مـی رود و صرفًا شـامل 
دانشـجویان المپیـادی نمی شـود، 
هر فـردی در هـر حـوزه ای می تواند 
برگزیـده باشـد و توانمندی هـای 

خـاص خـود را نشـان دهـد.
فتاحـی ادامـه داد: امیـدوار هسـتیم 
بـا افزایـش دایـره نخبـگان، بحـث 
نـوآوری عالمانـه هـم در کشـور 
افزایش پیـدا کنـد و به طور ویـژه در 
حوزه حکمرانی، شـاهد نقش آفرینی 
نخبـگان باشـیم. در طـی ده سـال 
گذشـته، در اکوسیسـتم نـوآوری، 
اتفاقات خوبی در کشـور افتاده است. 
نـوآوری، صرفـاً مختـص بـه حـوزه 
فنی نیسـت، بلکه نوآوری هـای نرم 
در حـوزه علـوم انسـانی نیـز مطـرح 
اسـت. نـوآوری عالمانـه، موضوعی 
اسـت که مبتنی بر ظرفیت نخبگان 
و دانشـگاهیان محقـق خواهـد شـد 
و ایـن موضـوع می توانـد حـوزه 
حکمرانـی کشـور را دچـار تغییـر 
کند. رکـن اصلی پیشـرفت کشـور، 
دانشـگاه و دانشـگاهیان هسـتند، 
آن هـم دانشـگاهیانی کـه نـوآوری 
الزم را داشـته باشـند و بتواننـد در 
عرصه هـای مختلـف مؤثـر واقـع 

شـوند.
اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  معـاون 
از  بـا معرفـی برخـی  اصفهـان، 
طرح هـای بنیـاد نخبـگان، ادامـه 

حـوزه  از  بنیـاد  مجموعـه  داد: 
دانش آموزی تـا دانشـجویی و حوزه 
دانـش آموختگی، شـامل طرح های 
متعـددی می شـود. به عنـوان مثال، 
در حـوزه دانشـجویی، طـرح رفعت، 
)راهبـری فرهنگی، علمـی، تربیتی( 
اسـت کـه بـا محوریـت یک اسـتاد 
راهبر انجـام می شـود. در ایـن طرح 
یکی از اسـاتید دانشـگاه های استان 
اصفهـان، به عنـوان یک راهبـر قرار 
می گیـرد و یـک طـرح پژوهشـی، 
علمی، فناورانه و تربیتـی را می تواند 
ارائه دهد و درباره آن طـرح، تعدادی 
از دانشـجوها می تواننـد از خدمـات 
راهبـری آن اسـتاد راهبـر اسـتفاده 

کننـد.
وی اظهار کرد: طرح شـهید احدی از 
دیگر طرح های بنیاد نخبگان اسـت 
که امـکان ادامه تحصیـل در مقاطع 
باالتـر را فراهـم می کند. بـه موجب 
ایـن طـرح، کسـانی که یک سـری 

ویژگی های خاص داشـته باشند، در 
پایـان مقطـع کارشناسـی می توانند 
بـدون کنکـور در مقطع کارشناسـی 
ارشـد مشـغول بـه تحصیـل شـوند 
و یـا از مقطع کارشناسـی ارشـد وارد 
مقطـع دکتـری شـوند. همچنیـن، 
طـرح شـهید چمـران را داریـم 
کـه بـه موجـب آن، از افـرادی کـه 
فارغ التحصیل دوره دکتری هسـتند 
فـوق  مقطـع  در  می خواهنـد  و 
دکتری مشـغول به تحصیل شـوند، 
حمایـت مالـی خواهـد شـد. درواقع، 
بـر اسـاس ایـن شـیوه نامه، شـرایط 
افـراد را بررسـی می کنند و کسـانی 
که شـرایط الزم را داشـته باشـند، به 
مدت یک سـال مورد حمایـت مالی 

ویـژه قـرار می گیرنـد.
فتاحـی افـزود: در بنیـاد نخبـگان، 
طرح شـهید رضـوی، طرحـی برای 
راه انـدازی کسـب و کارهـا اسـت. 
کسـانی کـه در دوره دانشـجویی 

هسـتند یا دوره دانشـجویی آن ها در 
حال تمام شـدن اسـت و می خواهند 
کسـب و کاری را راه اندازی کنند، در 
صورت داشتن شـرایط الزم، از آن ها 

حمایـت می شـود.
اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  معـاون 
اصفهان، در پایان، خاطرنشـان کرد: 
تمـام ایـن طرح هـا بـا ایـن رویکرد 
انجـام می شـوند کـه بـا شناسـایی 
نخبگان و توانمندسازی آن ها، اتفاق 
مثبتی بیفتد تا بتـوان از ظرفیت های 
اسـتعدادهای برتر در مسـائل کشور 
اسـتفاده کـرد. دانشـجویان بـرای 
آشـنایی با جزئیـات طرح هـای بنیاد 
نخبـگان، می تواننـد به سـایت بنیاد 
بـه آدرس https://bmn.ir مراجعـه 

کننـد.
به گـزارش ایسـنا، در این مراسـم، از 
دانشـجویان و فعاالن برتر فرهنگی 
دانشـگاه اصفهان تقدیـر و قدردانی 

. شد

طرح های بنیاد نخبگان برای حمایت از دانشجویان
معاون بنیاد نخبگان استان اصفهان مطرح کرد؛
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رییس فدراسـیون شـطرنج گفـت: جلوگیـری از مهاجـرت شـطرنج بازان به 
دیگـر کشـورها از جملـه اهـداف و برنامه هـای اصلـی فدراسـیون به شـمار 

مـی رود.
حسـن تامینی در گفت و گو با خبرنـگار ایرنـا در اصفهان افـزود: تمام تالش 
ما برنامه ریـزی برای ارتقای شـطرنج و بهبود وضعیت فعالیت شـطرنج بازان 
اسـت تا از مهاجـرت آنان بـا وجود آنکـه در یک سـال و نیـم اخیر شـاهد آن 

نبوده ایم، جلوگیـری کنیم.

وی با بیان اینکه سـرمایه گذاری در سنین پایه الزمه پیشـرفت ورزش است، 
اظهارداشـت: ما نیـز بر همیـن اسـاس در قالـب تفاهم نامـه ای با آمـوزش و 
پرورش اسـتعدادیابی را بطور جـدی دنبال خواهیـم کرد تـا از ظرفیت دانش 

آموزان بـه نحو احسـن بهره گیری شـود.
رییس فدراسیون شـطرنج ادامه داد: شـطرنج در بخش ادارات و دستگاه های 
دولتی نیز در حال گسـترش اسـت و نهادها برگزاری مسـابقات مختلـف را با 

فدراسـیون هماهنگ می کنند.

تامینی با اشـاره به اهمیت برگزاری مسابقات خاطرنشـان کرد: لیگ شطرنج 
در سـال جاری آغـاز خواهد شـد، مراحـل هماهنگـی آن در حال اجراسـت و 
بی شـک تداوم و فراگیری آن نقش اساسی در پیشرفت رشـته خواهد داشت.

وی با بیان اینکـه بالغ بـر ۷۰۰ هـزار نفر در کشـور از مبتـدی تا حرفـه ای در 
رشته شـطرنج فعالیت دارند، گفت: این رشـته هزینه چندانی ندارد و از سویی 
شـطرنج بازان حرفه ای در شرایط سـختی بسـر می برند که رفع نیازهای آنان 

مسـتلزم حمایت ویژه مسـووالن است.

جلوگیری از مهاجرت 
شطرنج بازان از جمله 
اهداف فدراسیون است

رییس فدراسیون شطرنج:

خبر اول

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
گفت:  نطنز،  شهرستان  گردشگری  و 
از  یکی  در  نطنز  چهارطاقی  یا  آتشکده 
این  گردشگری  محورهای  مهم ترین 
شهر و در راستای مسجد جامع، حسینیه 
واقع  نطنز  بازار  و  تاریخی  گذر  تاریخی، 

شده است.
ایسنا  با  گفت وگو  در  پناه  یزدان  حسین 
نطنز،  آتشکده  تاریخی  بنای  درباره 
و شاخص ترین  مهم ترین  از  کرد:  اظهار 
نطنز  تاریخی  آثار موجود در مرکز شهر 
می توان به بنای زیبای آتشکده متعلق به 
دوره ساسانی با شکل متقارن چهار وجهی 
و با قاعده مربع اشاره کرد که در نزدیکی 
مسجد جامع واقع شده است. آتشکده یا 
مهم ترین  از  یکی  در  نطنز  چهارطاقی 
در  و  شهر  این  گردشگری  محورهای 
تاریخی،  حسینیه  جامع،  مسجد  راستای 

گذر تاریخی و بازار نطنز واقع شده است.
مانند  به  معماری  نوع  این  افزود:  وی 
از  و  است  پوشانده  را  آتش  روی  چتری 
میان دهانه های آن، آتش از فاصله بسیار 
بقایای  است.  بوده  مشاهده  قابل  دور 
بر روی سکویی  این چهارطاقی سترگ 
ارتفاع حدود ۲.۵ متر از بستر سنگی  به 
زمین قرار گرفته است. این آتشکده بنایی 
چهارگوش با چهار طاق رومی مرتفع، در 
به کار  بنا است که مصالح  چهار سمت 
رفته در آن از سنگ های نسبتاً حجیم و 

مالت گچ و خاک )ساروج( است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
گفت:  نطنز،  شهرستان  گردشگری  و 
چوبی  الوار  طاق ها،  کالف کشی  برای 
به کار رفته و از اندود گچ و کاهگل در 
روی  بر  است.  شده  استفاده  بنا  پوشش 
آثار رنگ آمیزی دیده  از گچ  نازکی  الیه 
می شد که احتمااًل این رنگ آمیزی متعلق 
به دوره های بعدی بوده که آتشکده کاربرد 

اولیه خود را از دست داده بود.
یزدان پناه تصریح کرد: در واقع شاید بتوان 
زمانی  به  مربوط  رنگ آمیزی  این  گفت 
است که مسجد دوره آل بویه در نزدیکی 
آتشکده ساخته شد. ابعاد هر یک از اضالع 
خارجی بنا ۱۱ متر و ۳۵ سانتیمتر و ضلع 
داخل بنا ۷ متر است که به لحاظ گونه 
شناسی در ردیف آتشکده های منفرد و در 
قرار می گیرد  زمره چهارطاقی های ساده 
که عناصر معماری دیگری در آنها به کار 

نرفته و حتی بدون دیوار محاط است.
وی با بیان اینکه آتشکده نطنز در تاریخ 
به   ۱۸۷ ثبت  شماره  با   ۱۳۱۱ تیر   ۱۸
ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از  یکی  عنوان 
رسیده است، خاطرنشان کرد: در سال های 
برای  و  انجام شده  پیگیری های  با  اخیر 
و  فاخر  اثر  این  ماندگاری  و  احیا  حفظ، 
ملی، مرمت این مکان تاریخی شامل آوار 
برداری، پاکسازی داخل و محدوده اطراف 
و  موجود  لنگه  از  برداری  طرح  بنا،  این 
اجرای سه لنگه دیگر، استحکام بخشی 
مرمت  مالت،  تزریق  سنگی،  دیوارهای 
و سنگ فرش کردن سطح روی طاق ها 

انجام شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان نطنز:

»آتشکده نطنز«
بنای فاخر دوره ساسانی

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

چنـدی پیـش در روز جهانـی افراد دارای معلولیت و راسـتای تکریم به جامعه معلولین اداره بهزیسـتی این شهرسـتان 
اردوی جهادی در حسـینیه روسـتای ازونبالغ از توابع شهرسـتان فریدن با حضور میرزایی بخشـدار بخش مرکزی و 
خلیلـی دهیـار روسـتا برگزار نمـود. در این اردوی یـک روزه برنامه هـای متنوعی ازجمله؛ میز خدمت، جلسـه آموزش 
خانواده و پیشـگیری از آسـیب ها، تسـت ایدز، غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سـال و برگزاری مسـابقات ورزشـی 

ویـژه کـودکان و بزرگسـاالن اجـرا و به افراد برتر جوایزی شـد.

گزارش تصویری

با وجود برخی تفاوتها، همه در کنار هم هستیم

سیاست جدید بانک مرکزی سبب خواهد شد تا کار فعال تجاری در امر 
صادرات و واردات تسهیل شود. اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو 
کمیسیون اقتصادی درباره تأثیر تصمیمات جدید بانک مرکزی بر بازار و کاالی 
اساسی با توجه به افزایش سقف تسهیالت، سقف حوالجات و کاهش کارمزد 
انتقال ارز در تأمین و ترخیص منابع ارزی برای کاالهای اساسی گفت: مجلس 
از هر تصمیمی که بتواند در بحث صادرات و واردات تاثیرگذار باشد و اقتصاد 
کشور را در مسیر درست اندازد، استقبال می کند. وی در ادامه ابراز کرد: زمانی 
می توان به پیشرفت کشور امید داشت که فعال تجاری که با تمام سختی های 

موجود به امر صادرات مبادرت می ورزد، بدون هیچ دغدغه ای و با فراغ بال 
به سراغ این کار رود. سیاست جدید بانک مرکزی سبب خواهد شد تا کار 
صادرکننده و وارد کننده تسهیل شود و با راحت شدن واردات کاالهای اساسی 
بر قیمت و میزان تورم آن هم تاثیرگذار باشد، بنابراین چنین سیاست هایی باید 
در مسیر قرار گیرد و توسعه داده شود. این عضو کمیسیون اقتصادی درباره 
تأثیر این سیاست ها بر بازار کاال اضافه کرد: قیمت کاال از عواملی است که به 
صورت مستقیم در میزان فروش نقش ایفا می کند، بنابراین وقتی سیاست هایی 
سبب کاهش آن شود، بنابراین قیمت کاالها و تورم هم آرام آرام به مدیریت 

در می آید و بسیار کمک کننده خواهد بود. نماینده مردم سمیرم دررابطه با این 
تصمیمات جدید مدیریت بازار ارز اظهار داشت: به نظر می رسد که با پیاده 
کردن سیاست ها فوق بازار ارز هم به ثبات برسد و همانطور که اشاره شد، 
این امرسبب می شود، در قیمت کاالها تغییرات مثبتی به وجود آید، زیرا تولید، 
صادرات و واردات در بخش های مختلف به سمت سوددهی حرکت می کند و 
در نهایت مردم از آن بهره خواهند برد. باید این نکته را مورد تاکید قرار داد که 
تمام این اتفاقات زمانی رخ می دهد که مجری سیاست های اخذ شده، کار خود 

را به درستی انجام دهد و با کمترین اشتباه پیش رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

سیاست جدید بانک 
مرکزی کار فعاالن 
تجاری را تسهیل 
می کند

ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی  سـازمان  رئیـس 
دومیـن  برگـزاری  از  شاهین شـهر  شـهرداری 
جشـنواره فرهنگـی ورزشـی جـوان در ایـن شـهر 
هم زمـان بـا میـالد حضـرت علی اکبـر )ع(، خبـر 

داد.
ایسـنا،  بـا   سـید رسـول هاشـمیان در گفت وگـو 
ایجـاد وفـاق و پیونـد میـان اعضـای خانـواده را از 
مسـئولیت های اجتماعـی نهادهـای مردم محـوری 
نظیـر شـهرداری ها دانسـت و اظهـار کـرد: دومین 
رویکـرد  بـا  جـوان  ورزشـی  فرهنگـی  جشـنواره 
فرهنگـی،  فعالیت هـای  از  متشـکل  و  متفـاوت 
کارشناسـان  از  بهره منـدی  بـا  ورزشـی  و  هنـری 
اجتماعـی و روانشناسـی در راسـتای ایجـاد پیونـد 
روحیـه  تقویـت  و  اجتماعـی  نشـاط  خانوادگـی، 
مشـارکت جویی شـهروندان، در نواحـی شـش گانه 

برگـزار خواهـد شـد. شاهین شـهر 
نـه  را  جشـنواره  ایـن  برگـزاری  از  هـدف  وی 
قهرمـان پـروری بلکـه پیونـد اجتماعی، مشـارکت 
در  صمیمـی  ارتبـاط  ایجـاد  خانوادگـی،  بـاالی 
بسـتر ورزش، تحـرک و پویایـی برشـمرد و افـزود: 
در  اجتماعـی  فرهنگـی  فعالیت هـای  بخشـی  اثـر 
جامعـه بایـد عـالوه بـر خالقیـت، هوشـمندانه نیز 
و حفـظ  تبییـن  بـرای  اسـاس  بـر همیـن  باشـد. 
و  انسـانی  کرامـت  اسـالمی،  ایرانـی  ارزش هـای 

حقـوق شـهروندی از تاترهایی با رویکـرد اجتماعی 
سـخنران های  و  کارشناسـان  از  بهره منـدی  و 
سـالمت روان و جامعـه در ایـن جشـنواره اسـتفاده 

خواهـد شـد.
ورزشـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی  سـازمان  رئیـس 
شـهرداری شاهین شـهر بـا بیـان اینکـه اعضـای 
سـتاد برگـزاری جشـنواره فرهنگی ورزشـی جوان، 
سـازمان فرهنگـی، اداره آمـوزش و پـرورش، ناحیه 
و  نواحـی شـش گانه شـهرداری  بسـیج،  مقاومـت 
کـرد:  خاطرنشـان  اسـت،  جوانـان  و  ورزش  اداره 
در محـالت مختلـف شـهر، سـرمایه های ورزشـی، 
پیشکسـوتان و قهرمانان سـاکن هسـتند و ضروری 
اسـت برای نهادینه سـازی فرهنگ تکریـم، تجلیل 
از طریـق تمـام  و قدردانـی در نسـل های جـوان 
بسـترهای آگاهـی بخشـی و اطالع رسـانی نظیـر 
بـه شـهروندان  و فضـای مجـازی  بروشـور  بنـر، 

شـوند. معرفی 
هاشـمیان بـا اشـاره بـه اینکه یکـی از اهـداف این 
جشـنواره، تقویـت و تعامل بین دسـتگاهی در امور 
اجتماعی و فرهنگی اسـت، تصریـح کرد: تمهیداتی 
بـرای حمایـت و افزایـش همـکاری مجموعه های 
ورزشـی با سـتاد برگـزاری هفته فرهنگی ورزشـی 
جـوان در راسـتای کاهـش یـا جبـران هزینه هـای 

ایـن مجموعه هـا اندیشـیده خواهد شـد.

رئیـس سـازمان امـور اراضـی کشـور گفت: بـا وجود 
اجـرای قانـون حفـظ کاربـری زمین های کشـاورزی 
)مصـوب ۱۳۷۴(، بیـش از ۲ میلیـون سـاخت و سـاز 
غیـر مجاز در کشـور وجود دارد که باید مسـیر قانونی 
بـرای تعییـن تکلیف این بناها به سـرعت طی شـود.

صفـدر نیـازی در کاشـان اظهـار داشـت: امسـال ۸۰ 
هـزار مـورد تغییر کاربری در کشـور شناسـایی شـده 
کـه بخشـی مجـاز و بخشـی هـم در حیـن ارتـکاب 
متوقـف شـده و با ۲۷ هـزار مورد هم برخـورد قانونی 

است. شـده 
نیـازی با تاکید بـر ضرورت حفظ کاربـری زمین های 
کشـاورزی افـزود: در سـال های گذشـته گرایـش به 
گریـز از شـهرهای شـلوغ بـه سـمت مناطـق خوش 
آب و هـوا و ییالقی، تغییر کاربری هـا را افزایش داده 
کـه اقدام پیشـگیرانه و آگاه سـازی نقـش موثری در 

دارد. آن  توقف 
رییـس سـازمان امـور اراضـی کشـور از رفـع تداخل 
۴.۵ میلیـون هکتـار از زمین هـای مسـتثنیات کشـور 
خبـر داد و افـزود: بیـش از یک میلیون هکتـار از این 
میـزان معـادل ۲۵ درصـد رفـع تداخـل شـده که ۴۰ 
درصـد ایـن اقدامات در دولت سـیزدهم اتفـاق افتاده 

ست ا
رییـس سـازمان امـور اراضـی کشـور یـادآور شـد: 
محدودیتـی بـرای اعتبـارات رفـع تداخـل اسـتان ها 
نداریـم و تخصیص آن به همه اسـتان ها ابالغ شـده 
اسـت و در صـورت نیاز قـادر به افزایش آن هسـتیم.

وی بـا بیـان اینکـه از مجمـوع ۱۸ میلیـون هکتـار 
اراضـی کشـاورزی، دو میلیـون آن دارای سـند تـک 
بـرگ شـده، افـزود: ایـن رقـم معـادل ۱۰ درصد کل 

اراضی کشـاورزی کشـور اسـت.

نزدیـک به سـه هزار دسـتگاه آمبوالنس سـازمان اورژانس کشـور 
فرسـوده اسـت کـه بایـد از رده خـارج و در فرایند سـه سـال آینده 

آمبوالنس هـای جدیـد جایگزین شـود.
جعفـر میعادفـر در حاشـیه بازیـد از اورژانـس پیـش بیمارسـتانی و 
مدیریـت حـوادث دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان بـا اشـاره بـه 
فرسـودگی آمبوالنس هـای کشـور گفـت: ایـن مهـم مـورد توجه 
سـازمان برنامـه و بودجـه، دولـت سـیزدهم و مجلـس شـورای 

اسـالمی اسـت.
وی از فراهـم کـردن نزدیـک بـه ۵۰۰ دسـتگاه آمبوالنـس جدید 
بـرای اورژانـس کشـور خبر داد و گفـت: اکنون با همـکاری وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در حـال مناقصـه و خریـد 

. هستیم
میعادفـر خاطرنشـان: کـرد: سـازمان برنامـه و بودجـه در الیحـه 
سـال ۱۴۰۲ اعتبـار خوبـی را بـرای خریـد آمبوالنـس پیش بینـی 
کـرده اسـت که امید مـی رود با کمـک نمایندگان مجلس شـورای 
اسـالمی ایـن اعتبـار جذب تـا برای سـال آینـده بتوان یـک هزار 
دسـتگاه آمبوالنس خریداری شـود رئیس سـازمان اورژانس کشور 
در خصـوص کمبـود نیـروی انسـانی توضیـح داد: ایـن چالـش در 
سـطح حـوزه اورژانس سراسـر کشـور وجـود دارد و این سـازمان با 
کمبـود شـدید نیروی انسـانی روبه رو اسـت که البته بـا هماهنگی 
معاونت توسـعه و منابع وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
قـرار شـده اسـت مجـوز جـذب نیـروی انسـانی قابـل توجهـی از 

سـوی دولـت صـادر شـود. وی کمبـود بیـش از ۱۱ هـزار نیـروی 
انسـانی در سـطح اورژانـس کشـور را یـادآور شـد و گفت: بـر پایه 
تفاهم نامـه بـا معاونـت توسـعه و منابـع وزارت بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشـکی، پیش بینی شـده اسـت کـه بیش از ۷ هـزار نیرو 

بـه مرکـز فوریت های پزشـکی کشـور اختصـاص یابد.
پیشـروترین  از  یکـی  را  کاشـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  وی 
دانشـگاه ها بـه لحـاظ خیرسـالمت سـاز در کشـور بیـان و اضافـه 
زیرسـاخت های الزم، سـازمان  فراهـم شـدن  در صـورت  کـرد: 
پایگاه هـای  راه انـدازی  بـرای مکان هایـی کـه  اورژانـس کشـور 
اورژانـس در ایـن منطقـه بیشـتر ضـرورت دارد، آمادگـی الزم را 

بـرای سـاخت آنهـا دارد.

وی مهمتریـن چالـش سـازمان اورژانـس کشـور را تأمیـن منابـع 
مالـی و نیـروی انسـانی بیـان و اضافـه کـرد: اگـر ایـن دو مهـم 
برطـرف شـود ایـن سـازمان با همـکاری افـراد خیر برای سـاخت 

پایگاه هـای اورژانـس آمادگـی دارد.
رئیـس سـازمان اورژانـس کشـور گفـت: بـر پایـه برنامـه ششـم 
توسـعه ایـن سـازمان با کمبود یـک هـزار و ۴۰۰ پایـگاه اورژانس 

روبه روسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اکنـون نزدیـک بـه ۳ هـزار و ۲۰۰ پایگاه 
اورژانـس در سـطح کشـور وجـود دارد، اظهـار داشـت: از این تعداد 
۵۱ پایـگاه اورژانـس هوایـی، یـک هـزار و ۳۰۰ شـهری و بقیـه 

پایـگاه اورژان جاده ای اسـت.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر خبر داد:

آغاز به کار ستاد برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی جوان

رئیس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد:

وجود دو میلیون ساخت و ساز غیرمجاز در کشور

رئیس سازمان اورژانس کشور مطرح کرد:

فرسودگی 3000 آمبوالنس اورژانس

مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان اردسـتان گفـت: در سـال 
جـاری تاکنـون ۱۶۰ مورد حیوان گزیدگی در شهرسـتان گزارش شـده 

کـه ۹۲ مـورد آن مربـوط بـه سـگ ها و ۶۱ مـورد گربه بوده اسـت.
حسـن ذبیحـی، در جلسـه مدیریـت بحـران شهرسـتان بـا موضـوع 
بیمـاری هـاری، اظهـار کـرد: بیمـاری هـاری ناشـی از گزیـده شـدن 
انسـان توسـط یـک حیـوان هـار رخ می دهـد و بـا افزایـش گـزارش 

مـوارد حیـوان گزیدگـی در شهرسـتان روبـرو هسـتیم.
وی افـزود: بـه دلیـل اینکـه از هار بـودن حیـوان مطلع نیسـتیم، برای 
جلوگیـری از هـاری، بـه هـر فـردی کـه توسـط حیوانات مـورد گزش 
قـرار می گیـرد، بالفاصلـه واکسـن هـاری تزریـق می شـود، چراکـه به 
محـض بـروز هـاری در انسـان، امـکان درمـان وجـود نـدارد و مـرگ 

اسـت. حتمی 
مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان اردسـتان بـا اشـاره بـه آمـار حیـوان 

گزیدگـی در سـال گذشـته، تصریـح کـرد: سـال گذشـته ۱۲۲ مـورد 
توسـط  آن  مـورد   ۸۱ کـه  اسـت  شـده  گـزارش  گزیدگـی  حیـوان 
سـگ های بالصاحـب، ۲ مـورد گرگ، ۲ مورد شـغال و ۳۷ مـورد گربه 

گـزارش شـده اسـت.
ذبیحـی بـا بیـان اینکه بیشـترین آمـار حیـوان گزیدگی در شهرسـتان 
اردسـتان مربوط به سـگ های ولگرد اسـت، خاطرنشـان کرد: در سـال 
جـاری تاکنـون ۱۶۰ مورد حیوان گزیدگی در شهرسـتان گزارش شـده 

کـه ۹۲ مـورد آن مربـوط به سـگ ها و ۶۱ مـورد گربه بوده اسـت.
وی تأکیـد کـرد: اگـر کسـی کـه توسـط حیوان هـار دچار گزش شـده 
باشـد، بـه موقـع بـه مرکـز درمانی مراجعـه کـرده و تحت درمـان قرار 
گیـرد، در ۹۹ درصـد مـوارد از بـروز بیمـاری هـاری در او پیشـگیری 
می شـود. مشـکل مـا ایـن اسـت کـه تعـدادی از افـراد دچـار حیـوان 
گزیدگـی بـه علت عـدم توجه بـه این امر یا بـه مراکز درمانـی مراجعه 
نمی کننـد یـا دیـر مراجعـه می کننـد و یـا تعـداد دفعـات مناسـب برای 
دریافـت واکسـن را رعایـت نمی کنند و دچـار بیماری هاری می شـوند.

مدیر شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان اردسـتان، بیان کرد: وزارت 
بهداشـت به منظور سـالمت اجتماعـی و کنترل بیماری هـای واگیردار، 
واکسـن و سـرم هـاری را رایـگان انجـام می دهـد، امـا واقعیـت ایـن 
اسـت کـه هـر دوز واکسـن ۷ دالر و هـر سـرم حـدود ۵۶ دالر بـرای 

دولت هزینـه دارد.
ذبیحـی اضافـه کـرد: شـبکه بهداشـت و درمـان سـال گذشـته حـدود 
۱۳۴ میلیـون تومـان و در سـال جـاری تاکنـون ۱۴۳ میلیـون تومـان 
بـرای افـرادی کـه دچـار حیـوان گزیدگی شـدند هزینه کرده اسـت در 

صورتـی کـه فـرد حتـی یـک ریـال هـم پرداخـت نمی کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان خبر داد:

ثبت ۱۶0 مورد حیوان گزیدگی
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This year marks the 74th an-
niversary of the Universal 
Declaration of Human Rights. 
Although the modern concept 
of rights and human rights has 
been raised throughout the 
discourse of the West since 
the 17th century, the historical 
evidence shows that while the 
hypocritical West has been en-
gaged in murder, looting, mass 
murder, torture, pressure, en-
slavement, slavery over the 
past three centuries, its intel-
lectuals and thinkers have been 
promulgating human rights law 
for the world. And today it is 
the mask of human rights that 
gives a human gesture to their 
liberal democracy!
Human rights or crime against 
humanity
Western countries, and most 
notably America, are using the 
power of the media to cover 
their true face with the mask 
of human rights and deceive 
the public opinion in the world. 
They talk about the rights of the 
nations while the nations, more 
than ever before, feel the fire of 
their seditions. They pretend 
defense for the rights of minor-
ities, women and children, the 
LGBT and asylum seekers, etc., 
but have been constantly and 
regularly committing crimes 
against the majorities around 
the world. They claim that we 
are committed to human rights, 
but in practice, they act differ-
ently! They have now turned 
human rights into a tool to get 

involved in the affairs of other 
countries and blackmail them!
When one looks at their policy 
toward Palestine, particularly 
Gaza, it becomes quite clear 
how they behave dishonestly! 
Gaza is the most oppressed 
place on the earth where peo-
ple are denied basics rights. It 
has got the title of the largest 
open-air prison and once in a 
while the Zionist regime attacks 
them to destroy the remaining 
vital infrastructure. They are 
tortured just because America 
and some Western powers are 
backing the racist regime of 
Israel.
Or consider the JCPOA agree-
ment between Iran and 5+1 na-
tions. The United States openly 
violated UN Security Council 
Resolution 2231 that confirmed 
the deal and the European par-
ties to the agreement refused to 
honor their obligations. Now, 
like the pirates of the Caribbe-
an, they have turned it into a 
tool to blackmail Iran. This is 
their nature. They are just car-
ing for their own interests at the 
cost of the rights of others.
Human rights: From rhetoric 
to action
The practical record of Amer-
ica, England, and France over 
the past three centuries is in-
dicative of the fact that Western 
countries have a hypocritical 
approach toward human rights. 
We try to cast more lights on 
the crimes of Western coun-
tries by mentioning concrete 

examples:
1. America
- American help to the Saudis’ 
genocidal acts against Yem-
enis, which constitute exam-
ples of war crimes and crimes 
against humanity over the past 
eight years, are before our eyes. 
These crimes are completely 
contrary to the principles of hu-
man rights and the international 
humanitarian rights law stated 
the United Nations Charter.
- Consider the Guantanamo 
prison. Why did the Americans 
take people and keep them there 
in the most difficult conditions 
for several years without trial? 
Or the issue of the Abu Ghraib 
prison in Iraq and the tortures 
that took place there. 
  - Helping to create ISIS, which 
was explicitly acknowledged by 
President Trump in his election 
campaigns. In various cases, 
Americans helped ISIS to steal 
the Iraqi and Syrian oils, and 
occasionally helped their ring-
leaders to escape from possible 
capture.
Inside America, we are also 
witnessing how the issue of hu-
man rights is clearly violated by 
the ruling U.S. establishment:
- The freedom to sell and carry 
weapons in America is the rea-
son why so many killings take 
places in the country. You see 
that once in a while a nervous 
or crazy person runs amok in 
school, university, or market 
and fires at people and make 
many families mournful. There 

is a big question that why de-
spite all these tragic deaths 
the sale of weapons is not 
stopped? It is clear that Ameri-
can governments are under the 
influence of these companies 
that make huge benefits from 
arms sales.
- The issue of burning the Da-
vidians during Bill Clinton’s 
time. Why is the case not 
probed? They were members 
of a group belonging to a Chris-
tian sect. The governments 
were opposed to them for a 
reason that may be right. How-
ever, in such case the members 
are arrested and tried. Bust 
surprisingly their compounds 
were set on fire and dozens 
of women, men, and children 
were burned alive!
- The criminal behavior of the 
American government and the 
American police towards the 
black people. There are nu-
merous instances in which the 
blacks are subjected to different 
kinds of injustice or even killed. 
In such cases the judicial sys-
tem holds a sham trial that in 
most cases lead to the release 
of the convict. The history of 
America is replete with flagrant 
violation of the rights of the 
people of color, especially the 
blacks.
2.France
- In recent history, France has 
been characterized as a cham-
pion of human rights in artistic 
and intellectual circles. How-
ever, the crimes that France 
committed during colonialism, 
especially in Africa is not high-
lighted! Remember what the 
French did in Algeria! They also 
committed crimes in Morocco 
and Tunisia.
- France is hosting one of the 
most violent terrorist groups in 
the world. It is the home to lead-
ers of the People’s Mujaheddin 
Organization, whose members 
committed numerous acts of 
terror in Iran in the early years 
of the 1979 Islamic Revolution. 
In 1981, through bomb blasts, 
they killed the president, prime 
minister, and head of the Irani-
an judiciary along with 70 other 
political and legislative figures. 
And according to the available 
statistics, they martyred 12,000 
ordinary people. However, they 
took shelter in France, which 
portrays itself as a champion of 
human rights and freedom!

-Or right now consider the Yel-
low Vest protestors who have 
been holding rallies in Paris. 
They have been suppressed 
and a number of them have 
been blinded. This is the way 
they treat their own people. 
However, they criticize other 
countries to uphold human 
rights.
3. England
- England filled its treasury by 
colonizing and looting eastern 
countries, mainly the Indian 
subcontinent! And it created 
poverty and hunger for the 
countries under its rule.
The British had a ruthless eco-
nomic agenda when it came to 
operating in India and that did 
not include empathy for na-
tive citizens. Under the British 
Raj, India suffered countless 
famines. But the worst hit was 
Bengal. The first of these was in 
1770, followed by severe ones 
in 1783, 1866, 1873, 1892, 
1897, and lastly 1943-44.
Also on April 13, 1919, hun-
dreds of unarmed men, wom-
en and children were gunned 
down by British troops at Jal-
lianwala Bagh, a walled garden 
in Amritsar, following unrest in 
the northern Indian city. The 
British government, which 
ruled India at the time, put the 
death toll at 379, while Indian 
freedom fighters said nearly 
1,000 people were killed.
The darkest part of the human 
rights
Therefore, the main problem 
regarding human rights law is 
that the drafters themselves are 
disappointingly are the main 
violators and they have creat-
ed a deep gap between what 
is lectured and what happens 
in practice. This hypocrisy of 
the Westerners is now evident 
with the awareness of the na-
tions more than ever before. In 
practice, European countries 
and the U.S. literally commit-
ted all kinds of crimes all over 
the world. Well, these are the 
masterpieces of Western civ-
ilization and Western liberal 
democracy!
It is true that the discourse and 
theoretical apparatus to realize 
this role outside of the West-
ern narrative of law has not yet 
evolved, but there are many 
flaws. This entails the necessity 
to investigate and create dis-
course around alternatives.

Tragedy of human rights

Envoy warns against 
U.S. efforts to ex-
clude Iran from CSW
Iran’s ambassador to the United Na-
tions on Friday cautioned against the 
United States’ attempts to remove Iran 
as a member of the Commission on 
the Status of Women (CSW).
Amir Saeid Iravani made the com-
ments in a letter on Friday to UN Sec-
retary-General Antonio Guterres, UN 
Economic and Social Council Presi-
dent Lachezara Stoeva, and UN Com-
mission on the Status of Women Chair 
Mathu Joyini.
In a post on Twitter on Dec. 5, U.S. 
ambassador to the UN Linda Thom-
as-Greenfield said, “The Iranian 
government should not be on the @
UN_CSW – an international body ded-
icated to promoting gender equality 
and women’s empowerment. Remov-
ing Iran from the Commission on the 
Status of Women is the right thing to 
do.”
A draft resolution proposed by the 
United States, regarding the remov-
al of Iran from the commission, will 
be up for a vote at the UN later this 
month.
The full text of Iravani’s letter is as fol-
lows:
I am writing to you with reference to 
the upcoming meeting of the United 
Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC) scheduled for 14 Decem-
ber 2022, wherein the Permanent 
Representative of the United States 
to the United Nations proposed a re-
quest in a letter dated 16 November 
2022 addressed to the President of 
the Economic and Social Council to 
discuss its illegal request to terminate 
Iran’s membership in the Commission 
on the Status of Women (CSW) based 
solely on false allegations and fabri-
cated assumptions made against my 
Country.
This illegitimate request indicates yet 
another attempt by the United States 
to exploit the UN system to further its 
political agenda. The Islamic Republic 
of Iran has already warned against the 
politicization and abuse of UN bodies 
for the advancement of certain political 
objectives, which will ultimately dam-
age the credibility of the UN system.
You are aware, Your Excellency, of 
the U.S.’ hostile policies as well as 
its comprehensive campaign against 
the Islamic Republic of Iran, including 
its maximum economic and political 
pressures, especially after the U.S.’ 
withdrawal from the JCPOA in 2018. 
However, when it comes to the UN 
system, such illegal action, if accom-
plished, would be very dangerous for 
the UN System’s integrity.
It might create not only a disastrous 
precedent with further implications 
but also defy the letter and spirit of 
the United Nations Charter, including 
its core concept of sovereign equality 
of States in membership with mean-
ingful participation in all international 
fora as well as representation of all in-
ternational bodies by all states equally, 
proportionately and based on the ge-
ographical distribution of representa-
tives from all regions of the world.
These have been recognized as the 
foundational pillars of the UN System 
and multilateralism. In the meantime, 
there is no precedence in the Coun-
cil’s practice of terminating an elected 
member’s membership in a functional 
Commission for any purported rea-
son, nor is it supported by the Coun-
cil’s rule of procedures.
In light of the foregoing, I kindly urge 
Your Excellency, in your capacity as 
the UN Charter’s custodian based on 
the responsibilities entrusted to the 
Secretary-General therein, to protect 
and preserve its principles. In this 
regard, this includes by preventing 
such unconstructive and destructive 
attempts orchestrated by the United 
States, the result of which would not 
only jeopardize the active and inclu-
sive participation of all member states 
in the UN activities but also result in 
other unexpected consequences that I 
have forewarned of above.
I should be grateful if you would have 
the present letter circulated as a docu-
ment of the United Nations Economic 
and Social Council under Agenda Item 
4, elections, nominations, confirma-
tions, and appointments.

Thermal power 
plants’ genera-
tion capacity hits 
73,000 MW
Iran’s thermal power plants’ 
electricity generation capaci-
ty has reached 73,000 meg-
awatts (MW), an official with 
the country’s Thermal Power 
Plants Holding Company 
(TPPH) announced.
Mohammad Ramezani, the 
head of the company’s pro-
jects development depart-
ment, said there are currently 
604 thermal units active in 
134 power plants across the 
country, IRIB reported on 
Saturday.
Mentioning the inauguration 
of a thermal power plant unit 
in Kerman Province, central 
Iran, Ramezani said with the 
inauguration of the men-
tioned unit the total capacity 
of thermal power plants op-
erated by the private sector 
has exceeded 49,000 MW.
According to the official, the 
private sector currently op-
erates 396 power plants that 
account for 68 percent of the 
electricity generated by all 
thermal power plants in the 
country.
“Currently, the capacity of 
the country’s power plants, 
including thermal, hydro-
electric, renewable, diesel, 
small-scale and nuclear, has 
reached about 90,000 meg-
awatts, of which 81 percent 
is related to thermal power 
plants,” the official said.
He noted that combined cy-
cle units with a capacity of 
34,539 MW, gas units with a 
capacity of 22,558 MW, and 
steam units with a capaci-
ty of 15,829 MW constitute 
the country’s thermal power 
plants.
Increasing the country’s 
power generation capacity 
and preventing blackouts 
during peak consumption 
periods have been among the 
Energy Ministry’s top prior-
ities since the current gov-
ernment administration took 
office in August 2021.
Earlier this year, Energy Min-
ister Ali-Akbar Mehrabian 
announced that his ministry 
was planning to boost the 
country’s power generation 
capacity by 35,000 MW over 
the next four years.
The mentioned figure would 
be achieved through the con-
struction of thermal power 
plants with 15,000 MW of 
capacity, renewable pow-
er plants with a capacity of 
10,000 MW by the public and 
private sectors, and the con-
struction of new power plants 
with 10,000 megawatts ca-
pacity by large industries, 
according to the minister.
Over the past decade, con-
stant temperature rising and 
the significant decrease in 
rainfalls across Iran have put 
the country in a hard situa-
tion regarding electricity sup-
ply during peak consumption 
periods.
In this regard, the Energy 
Ministry has been following 
new programs to meet the 
country’s power demand 
during peak periods and to 
prevent outages.
Constructing new units in 
the country’s power plants 
and also building new power 
plants for major industries 
are among the mentioned 
programs that are being pur-
sued seriously by the minis-
try in collaboration with other 
related government entities.

A senior Iranian security official has reacted to crit-
icism against Iran for executing a rioter, saying the 
enemy’s propaganda in this regard aims to prolong 
the unrest. 
Seyed Majid Mir-Ahamadi, the Deputy Interior Min-
ister for Security and Police affairs, said the people 
have demanded that the Judiciary to put on trial the 
rioters and the Judiciary has done so. 
He made the remarks in an interview with Fars 
News. 
The security official said the enemy’s propaganda 
against the Judiciary is natural because they want 
the rioters to act freely. 
He pointed out the implementation of sentences 
against rioters has caused them to feel that they 
cannot allow themselves to continue their crimes. 
On Thursday, the Judiciary executed a rioter who 
had blocked Sattar Khan Street in Tehran. The rioter, 
Mohsen Shekari, was convicted of Moharebeh, ac-
cording to Iran’s state news agency IRNA. 
 Following the execution of Shekari, the West leve-
led huge criticism against the Islamic Republic. 
They accused Iran of violating human rights, a 
charge Iran roundly denied. 
Iranian Foreign Ministry spokesman Nasser Ka-
naani has condemned the new meddlesome state-
ments of some Western countries and officials 
about Iran’s internal affairs, according to a state-
ment by the Iranian foreign ministry. 
Kanaani said just as governments are responsible 
to “enforce law” and “establish public order”, they, 

including the government of Iran, are also obviously 
and necessarily tasked with giving an effective and 
deterrent response to any violation of law and to 
attempts to create chaos and cause insecurity in the 
society.
He added that Iran, in line with its internal rules and 
regulations, acts to protect people’s rights, securi-
ty and public order and to prevent crimes. Kanaani 
noted that Iran stresses its inherent competence in 
this regard.
He maintained that the same governments that re-
sort to violence against the civil and peaceful de-
mands of their own people and officially and pub-
licly order harsh crackdown on demonstrators, are 
in no position to speak about the Islamic Republic’s 
actions to enforce its laws and issue court rulings 
in a completely legal manner in order to deal with 
flagrant violence and maintain law and order for the 
Iranian people.
He went on to say it’s regrettable that these coun-
tries adopted a hypocritical political stance from the 
onset of the recent developments in Iran and violat-
ed international law by overtly and covertly resorting 
to different meddlesome methods. Kanaani said the 
western countries instigated and promoted violence 
against Iran’s integrity and national security under 
the banner of supporting human rights and wom-
en’s rights and are now claiming that they defend the 
Iranian citizens and are worried about their security.
The Foreign Ministry spokesman underlined that 
many European governments have directly or indi-

rectly violated the human and legal rights of Irani-
ans and even their right to life due to imposition of 
cruel and illegal sanctions by the U.S. against the 
Iranian nation. Kanaani added that the sanctions 
hitting medicines and treatment have caused the 
deaths of many Iranian citizens.
President Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi has also 
reacted to the conspiracy of the enemy against Iran.
He said that “the enemy intended to attack the 
values, the Islamic Revolution and the people in a 
hybrid war and a new conspiracy, but the vigilant 
children of the nation stood against this attack, ac-
cording to a readout put out by the official website 
of the Iranian presidency.
Raisi added, “The enemies wanted to implement 
the prescription that they had implemented in some 
countries in Islamic Iran with hollow and deceptive 
slogans, unaware that here are brave men, women 
and young people who are standing by the Revo-
lution and their values and country with a sense of 
responsibility”.
He said, “The enemy targeted the Revolution and 
the people in the recent ISIS-like events and dis-
played the utmost enmity, hatred, and malice to-
wards the value stream and the revolution front.”
The president said, “Today, if the situation in our 
cities is calm and we are safe, it is thanks to the 
blood of dear young people who stood up against 
the rioters. Although the grief of their loss is very 
difficult for us, but the achievement of their pure 
blood was the despair of the enemy.”

Hostile propaganda against Judiciary aims to prolong unrest: security official
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
19,093 points to 1.383 million on 
Saturday.
As reported, over 7.378 billion se-
curities worth 41.277 trillion rials 
(about $142.3 million) were traded 

at the TSE.
The first market’s index lost 15,535 
points and the second market’s index 
dropped 33,636 points.
TEDPIX lost 15,000 points to 
1,402,830 in the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday).

TEDPIX drops 
19,000 points 
on Saturday

Export to Africa 
rises 36% in 8 
months on year
The value of Iran’s export to Africa 
rose 36 percent in the first eight 
months of the current Iranian cal-
endar year (March 21-Novemebr 
21), as compared to the same 
period of time in the past year, the 
vice president of Iran and Africa 
Merchants Club Ruhollah Latifi 
said on Saturday.
According to Latifi, Iranian trad-
ers exported over 1,844,601 tons 
of commodities worth $990.569 
million to African countries in the 
mentioned eight-month period, 
IRIB reported.
The official put the total Iran-Af-
rica eight-month trade at 1.914 
million tons valued at $1.056 bil-
lion, of which the share of Iran’s 
import was 69,031 tons valued 
at $66 million. The trade between 
Iran and 38 African countries in-
creased by 10.5 percent in terms 
of weight and 39 percent in terms 
of value in the said period, Latifi 
said. The imports from Africa also 
increased by 77 percent and 98 
percent in terms of weight and 
value, respectively. The official 
named South Africa, Mozam-
bique, and Sudan as the main 
export destinations and Tanza-
nia, Kenya, and South Africa as 
the major sources of imports for 
Iran among the African countries 
in the first eight months of the 
present year. Latifi noted that last 
year trade between Iran and Africa 
reached $1.250 billion with a 100 
percent growth, and considering 
the current trend of trade with 
the African continent the figure is 
expected to reach $1.7 billion by 
the end of the current year (March 
20, 2023). Head of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) 
Alireza Peyman-Pak has said the 
country is taking the necessary 
steps to increase annual trade 
exchanges with African countries 
to $5 billion by the Iranian calen-
dar year 1404 (begins in March 
2025). Peyman-Pak said the trade 
with the mentioned countries is 
expected to reach $2.5 billion by 
the end of the current Iranian cal-
endar year (March 20, 2023).
Referring to the preparation of 
the country’s trade development 
roadmap at the beginning of the 
work of the 13th administration, 
the official said: “In this roadmap, 
major factors including exports 
and the share of different sectors 
are specified, and in the case of 
Africa, the priorities and targets 
for trade with different countries 
and the requirements for reaching 
these targets are determined.”
Peyman-Pak put the share of 
African countries in Iran’s export 
basket at $1.2 billion, saying: “Af-
rica’s annual imports amount to 
about $580 billion and our share 
of this figure is still small despite 
all the efforts. We have managed 
to export $1.2 billion to this mar-
ket.” He further mentioned the 
capacities of the mentioned con-
tinent for the export of technical 
and engineering services and 
said: “The total exports of tech-
nical and engineering services to 
Africa is currently $300 billion; 
But our share last year, despite a 
slight increase reached only $200 
million, which is still small.”
According to the TPO head, in or-
der to increase the level of trade 
with Africa certain infrastructure 
including transportation and di-
rect shipping lines, as well as 
proper legal, commercial, mone-
tary, and banking relations must 
be provided, and TPO has been 
recently focusing on providing 
such requirements to facilitate 
trade with Africa.
“To solve the transportation prob-
lems, four countries have been 
selected in East, West, South, and 
North of Africa, to launch air and 
shipping lines,” he said.

How Much Protein in Chicken? Breast, Thigh and More
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/nutrition/protein-in-chicken?utm_source=ReadNext#TOC_TITLE_HDR_7

Chicken is one of the most commonly 
consumed meats worldwide. 
It is especially popular among fitness 
enthusiasts because it is a great source 
of protein. 
High-protein foods can help you reach 
your health and fitness goals, such 
as building muscle, maintaining mus-
cle and losing fat (1Trusted Source, 
2Trusted Source). 
However, chicken comes in a variety of 
cuts, including breasts, thighs, wings 
and drumsticks. Each cut contains a 
different amount of protein, fat and cal-
ories, so each works best for different 
purposes. 
This article explores how much protein 
is in different cuts of chicken, including 
breasts, thighs, wings and drumsticks.
Chicken Breast: 54 Grams of Protein
Chicken breast is one of the most pop-
ular cuts of chicken.
A skinless, cooked chicken breast (172 
grams) contains 54 grams of protein. 
A chicken breast also has 284 calories, 
or 165 calories per 100 grams. 80% of 
the calories comes from protein, while 
20% comes from fat (3). 
Chicken breast is especially popular 
among bodybuilders and those who 
want to lose weight. Its high protein 
and low calorie contents mean you 
can eat more chicken without worry-
ing about consuming too many calo-
ries. 

Chicken Thigh: 13.5 Grams of Protein
Chicken thigh is another popular cut 
of meat that is slightly cheaper than 
chicken breast.
One skinless, boneless, cooked chick-
en thigh (52 grams) contains 13.5 
grams of protein. 
Chicken thighs also have 109 calo-
ries per thigh, or 209 calories per 100 
grams. 53% of the calories comes from 
protein, while 47% comes from fat (4). 
Interestingly, chicken thighs have 
a slightly darker color than chicken 

breast. This is because the chicken’s 
legs are more active and contain more 
myoglobin. This molecule helps pro-
vide active muscles with oxygen and 
also makes them redder (5Trusted 
Source). 
Chicken Drumstick: 12.4 Grams of 
Protein
The chicken leg has two parts — the 
thigh and the drumstick. The drumstick 
is the lower part of the chicken leg, also 
known as the calf.
One chicken drumstick without the skin 

or bones (44 grams) contains 12.4 
grams of protein. 
Chicken drumsticks also have 76 calo-
ries per drumstick, or 172 calories per 
100 grams. 70% of the calories comes 
from protein, while 30% comes from 
fat (6). 
Chicken Wing: 6.4 Grams of Protein
One chicken wing without the skin or 
bones (21 grams) has 6.4 grams of 
protein. This is equal to 30.5 grams of 
protein per 100 grams.
Chicken wings also have 42 calories per 

wing, or 203 calories per 100 grams. 
64% of the calories comes from pro-
tein, while 36% comes from fat (8). 
As with drumsticks, most people eat 
chicken wings with the skin on. A 
chicken wing with skin contains 99 cal-
ories, with 39% of the calories coming 
from protein and 61% from fat (9).
Which Cut Should You Eat for Maxi-
mum Benefit?
The cut of chicken you should eat de-
pends on your health and fitness goals.
While all cuts of chicken are great 
sources of protein, some are leaner. 
The extra fat in the thigh, drumstick 
and wings can benefit some goals but 
hinder others. 
If you’re trying to lose weight, then 
chicken breast is the best cut for you. It 
is the leanest part of the chicken, which 
means it has the fewest calories but the 
most protein. 
For example, chicken breast is ideal for 
bodybuilders on a cut, since it has the 
fewest calories. 
However, people who are following 
low-carb or keto diets may benefit from 
eating fattier cuts of chicken, as they 
need more fat in their diets. 
If your goal is to build muscle or gain 
weight, you will need to eat more calo-
ries than your body burns daily. Peo-
ple who fall into this group can bene-
fit from eating fattier cuts of chicken, 
since they contain more calories.

 While Iran and Russia have a long 
history of cooperation in various 
fields, the West has focused on the 
military dimension of Iran-Russia 
cooperation in what appears to be 
a Western sense of emergency as 
to the change in the world order.
Over the last few days, the United 
States and some of its allies have 
ramped up their rhetoric regarding 
the alleged Iranian-Russia cooper-
ation in the field of weaponry. 
Citing senior Biden administration 
officials, NBC News alleged Friday 
that Russia is now providing an 
“unprecedented level” of military 
and technical support to Iran in 
exchange for Tehran supplying 
weapons for the war in Ukraine.
“As part of the enhanced partner-
ship, Russia may be providing Iran 
with advanced military equipment 
and components, including heli-
copters and air defense systems. 
In the spring, Iranian pilots trained 
in Russia to fly the Sukhoi Su-35, 
a Russian fighter jet, which the of-
ficials say indicates Iran ‘may be-
gin receiving the aircraft within the 
next year,’” NBC News said.
While Iran and Russia have not 
confirmed U.S. allegations yet, 
White House National Security 
Council spokesman John Kirby 
openly accused Iran and Russia 
of deepening their military coop-
eration. Citing alleged intelligence 
assessments, Kirby accused Rus-
sia of moving to provide advanced 
military assistance to Iran, includ-
ing air defense systems, helicop-
ters, and fighter jets, part of deep-
ening cooperation between the 
two nations. 
He said Russia was offering Iran 
“an unprecedented level of military 
and technical support that is trans-
forming their relationship into a 
full-fledged defense partnership.”
Kirby said Russia and Iran were 
considering standing up a drone 
assembly line in Russia for the 
Ukraine conflict, while Russia was 
training Iranian pilots on the Suk-
hoi Su-35 fighter and Iran could 

receive deliveries of the plane 
within the year, according to a CBS 
News report. 
The UK leveled similar accusa-
tions. 
UK Ambassador to the United Na-
tions Barbara Woodward alleged 
that Russia is attempting to obtain 
more weapons from Iran, includ-
ing hundreds of ballistic missiles, 
and offering Tehran an unprece-
dented level of military and tech-
nical support in return.
“Russia is now attempting to ob-
tain more weapons, including hun-
dreds of ballistic missiles,” said 
Woodward, adding, “In return, 
Russia is offering Iran an unprec-
edented level of military and tech-
nical support. We’re concerned 
that Russia intends to provide 
Iran with more advanced military 
components, which will allow Iran 
to strengthen their weapons capa-
bility.”
These allegations come after 
France, Germany, and the UK sent 
letters to the UN Security Council 
claiming that Iran’s alleged provi-
sion of drones to Russia for use 
in Ukraine constitutes a violation 
of UN Security Council Resolution 
2231, which endorsed the 2015 
Iran nuclear deal, officially known 
as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).
Iran rejected the European letters. 
Iranian Ambassador to the UN 
Amir Saeid Iravani sent two letters 
to the President of the Security 
Council and UN Secretary-General 
saying that the claims of the UK, 
France, and Germany were false. 
France and Germany had jointly 
sent their letter while the UK sent a 
separate one. But both letters were 
similar in terms of content. 
In one of the letters, Iravani said 
France and Germany “have once 
again strived desperately in a 
concerted attempt with the repre-
sentative of the United Kingdom 
(S/2022/908) to level false and 
repeated claims against Iran about 
the ongoing conflict in Ukraine.”

Iran-Russia axis of independence

The Iranian Foreign Ministry has sum-
moned the German and British ambassa-
dors to protest Berlin and London’s reac-
tions to the execution of a rioter, who had 
injured a security personnel with knife 
and blocked a street in Tehran.
Britain imposed fresh sanctions on 
Tehran for the execution, a move that 
prompted the Iranian Foreign Ministry 
to call Ambassador Simon Shercliff on 
Saturday.
In a statement the Foreign Ministry 
strongly denounced the British govern-
ment and media for continuing to support 
“terrorism” and “unrest” in Iran as well as 
their interference in internal affairs of Iran.
The ministry also expressed the Islamic 
Republic’s categorical opposition to Brit-
ain’s unlawful sanctions against a number 
of Iranian citizens.
He cautioned Shercliff that attempts by 
Britain and certain London-based media 
to stir up more unrest in Iran would be 
futile and just fuel the Iranian people’s 
animosity against the European nation’s 
anti-Tehran initiatives.
The Islamic Republic reserves the right 
to retaliate against the new sanctions, the 
British envoy was informed.
Britain announced sanctions against 
10 Iranian officials on Friday, the larg-
est package of sanctions ever brought 
against an individual.
“German diplomat informed that Berlin 
itself does not tolerate unruly behavior”
On Thursday, the German government 
“strongly denounced” Iran’s execution of 
the rioter and questioned the Islamic Re-
public’s legal reaction to the disturbanc-

es. Germany also summoned the Iranian 
ambassador to Berlin in response to the 
execution.
The remarks coupled with the summon-
ing prompted the Iranian ministry to call 
German ambassador Hans-Udo Muzel on 
Friday.
Iran expressed its vehement protest at 
Berlin’s inappropriate interference in the 
internal affairs of the Islamic Republic.
The German ambassador was also in-
formed that Berlin would regard security 
as a redline and did not accept unruly 
behavior, while taking disingenuous posi-
tions about the Islamic Republic’s legiti-
mate fight against terrorism and violence.
The envoy was cautioned that it was “in-
tensely lamentable” that Germany adopts 
a “selective and dual” approach in a way 
that it views subversive actions as “good 
for others, but harmful for themselves.”
Germany itself has arrested 25 people in 
raids across the country on suspicion of 
plotting to overthrow the government. 
The group of far-right and ex-military fig-
ures are said to have prepared for a “Day 
X” to storm the Reichstag parliament 
building and seize power.
The Iranian Ministry also referred to Ger-
many’s “dismal record” with regard to the 
Iranian people.
During Iraq’s 1980-88 war against the 
Islamic Republic, the European country 
supplied chemical weapons to Saddam 
Hussein’s army, and it has also collab-
orated with the U.S. unlawful sanctions 
against the Iranian people, according to 
the statement.
Iranian Foreign Minister Hossein Amir 

Abdollahian criticized Germany for its 
“hypocritical and deceitful” approach on 
the situation in Iran in a tweet on Friday.
He said that confrontation with terrorism, 
violence, and hate speech is clearly a 
global obligation.
“Although Germany regards such scourg-
es as off limits for itself, it encourages the 
same evil phenomena in Iran while under-
cutting the country’s justifiable efforts to 
combat such measures,” Amir Abdollahi-
an tweeted.  
After the unfortunate death of a young 
woman called Mahsa Amini while in po-
lice detention in September, riot and vio-
lence, supported by foreign governments, 
broke out in certain cities in Iran.
Western media outlets and officials took 
up on the terrible situation quickly, and 
without offering any compelling proof, 
they began asserting that the woman had 
been “murdered” by police.
Iran promptly made public the CCTV foot-
age showing the young woman fainting 
at the police station before being taken 
to the hospital. In the meantime, Iranian 
officials looked into the event and came 
to the conclusion that Amini’s death was 
brought on by a chronic disease rather 
than suspected physical abuse.
The Iranian Interior Ministry said earlier 
this month that the West has been waging 
a hybrid war against the Islamic Republic 
to undermine national unity and obstruct 
economic development.
The government also stated that 200 peo-
ple had already died as a result of the un-
rest, pinning the blame on separatist and 
terrorist organizations.

Tehran summons German and British envoys



اقتصاد استان

Isfahan News

 مریم یادگاری  برنامـه گفتگوی 
ویـژه خبـری شـبکه اصفهـان بـا 
حضـور رییـس سـازمان توسـعه 
تجارت ایـران، رییس اتـاق بازرگانی 
اصفهـان و مدیـرکل دفترهماهنگی 
امور اقتصـادی اسـتانداری اصفهان 
بـه بررسـی »ظرفیت هـای توسـعه 
تجـارت بـا روسـیه و دسـتاوردهای 
سـفرهیات تجـاری اصفهان بـه این 

کشـور« اختصـاص یافـت.
رئیـس پارلمـان بخـش خصوصـی 
اصفهـان در ایـن برنامـه بـا بیـان 
اینکـه پیمان هـای دوجانبه ایـران با 
کشـورهای همجوار، مشخصاً پیمان 
شانگهای و پیمان اوراسیا در راستای 
قـوام بخشـی بـه تعامـات تجاری 
با کشـورهای همسـایه منعقد شـده 
اسـت گفت: هیئت تجـاری اصفهان 
به منظور انسـجام بخشـی به تعامل 
بـا بـازار پرپتانسـیل روسـیه بـه این 

کشـور سـفر کرد.
مسـعود گلشـیرازی افـزود: کشـور 
روسـیه علی رغـم صنعتـی بـودن 
نیازمنـد بسـیاری از کاالهـا از جمله 
قطعات یدکـی، موادغذایـی، صنایع 
سـاختمانی و ... اسـت کـه عمـده 
نیازهـای ایـن کشـور بـا مزیت های 

تولیـدی اسـتان منطبـق اسـت.
رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان 
تصریـح کـرد: بـه صـورت سـنتی 
عمده مبـادالت تجـاری ما بـا غرب 
بـوده در صورتی کـه پیمان هـای 
جدیـد تجـاری از جملـه اوراسـیا و 
شـانگهای در صـورت تجهیـز تجار 
و فعـاالن اقتصادی، بسـتر مناسـبی 
برای افزایـش سـهم از بـازار رقابتی 

امـروز اسـت.
وی حوزه هـای لجسـتیک، گمـرک 
و مبـادالت پولـی را از مشـکات 
بنیـادی بـازار روسـیه برشـمرد و بـر 
رفع این موانع از سـوی دولـت تاکید 

کـرد.
گلشـیرازی گفـت: خوشـبختانه در 
سـفر اخیـر بـه روسـیه، اقدامـات 
تسـهیل  بـرای  خوبـی  بسـیار 

تبـادالت طرفیـن انجام شـد کـه از 
جملـه می تـوان بـه در نظـر گرفتـن 
تسـهیات اعتباری، صـدور ضمانت 
نامه هـا و تبـادالت تهاتـری اشـاره 
کرد که عملیاتی شـدن آنهـا نیازمند 

پیگیـری اسـت.
دبیـر شـورای گفتگـوی دولـت و 
بخش خصوصـی اصفهـان در ادامه 
بـا تاکید بـر اینکـه رقـم قراردادهای 
منعقد شـده در ایـن سـفر 20 درصد 
صـادرات کشـور بـود افـزود: در این 
سـفر مجـوز عرضـه محصـوالت 
کاالهـای  و  بهداشـتی  غذایـی، 
مصرفی ایرانـی بـدون پرداخت حق 
تأییدیه در فروشـگاه های زنجیره ای 
روسـیه فراهـم شـد کـه فرصـت 
بی نظیـری بـرای فعـاالن اقتصادی 

اسـت.
گلشـیرازی تاکیـد کـرد: خواسـته 
تجـار اصفهانـی، برقـراری یـک 
ارتباط تجاری مسـتمر با این کشـور 
اسـت کـه در همیـن راسـتا شـتاب 
دهنده های اتـاق بازرگانـی اصفهان 
در حـال آمـوزش بـرای فعالیـت در 

حـوزه اوراسـیا هسـتند.
وی افـزود: تـرس فعـاالن اقتصادی 
بـرای  کنونـی  مانـع  مهم تریـن 
برخـورداری از سـهم بیشـتر از بـازار 

روسـیه اسـت.
رئیـس اتـاق بازرگانـی اصفهـان 
فعالیـت مراکـز تجـاری ایـران در 
روسـیه و تشـکیل دفاتـر تجـاری 
مشـترک در اتاق هـای بازرگانـی 
سـن پترزبـورگ و مسـکو و متقابـًا 
در اصفهـان را مهم تریـن دسـتاورد 
اعـزام هیئـت تجـاری بـه روسـیه 

عنـوان کـرد.
• هـم افزایـی الزمـه ورود به 

بـازار بزرگ روسـیه
علیرضـا پیمـان پـاک معـاون وزیـر 
صمـت نیـز گفـت: توسـعه روابـط 
تجـاری و اقتصـادی بـا اتحادیـه 
از  یکـی  عنـوان  بـه  اوراسـیا 
تشـکل های منطقه ای، مـورد توجه 
مدیریت ارشـد دولت بوده و جلسـات 

منظمی در این خصـوص با نهادهای 
مختلف بـه منظور ایجاد تسـهیاتی 
بـرای توسـعه روابـط برگـزار شـده 
اسـت. در سـفر اخیر هیئـت تجاری 
بـه روسـیه عـاوه بـر اینکـه فرایند 
ارتبـاط بـا ذینفعـان اصلـی حـوزه 
صنعـت و تجـارت روسـیه، صـورت 
گرفـت؛ حمایت هایـی نیـز در زمینه 
نقـل و انتقـال پـول، کانال هـای 
بانکـی، بیمه و تضامیـن قراردادهای 
تجاری، توسـعه ظرفیت هـای حمل 

و نقـل و... انجـام شـد.
وی همچنین در زمینه کریدور سـبز 
گمرکـی گفـت: شـرکت های واجـد 
شـرایط را می توان به منظور تسـریع 
ترخیـص کاال بـا حداقـل اسـناد بـه 
سـامانه کریدور سـبز گمرکی اضافه 

کـرد.
رئیـس سـازمان توسـعه تجـارت 
ایـران تصریـح کـرد: در توسـعه 
روابـط تجـاری و صـادرات کاال به 
اتحادیه اوراسـیا و روسـیه، می توان 
از مزایـای زیـادی در برگشـت ارز 

منتفـع شـد.
پیمـان پـاک همچنیـن از حضـور 
پرقـدرت شـرکت های دانـش بنیان 
ایرانـی در نمایشـگاه تجهیـزات 
پزشـکی مسـکو خبـر داد و گفـت: 

عـاوه بـر ایـن در زمینـه پوشـاک 
و کیـف و کفـش نیـز بـا تقاضـای 
8 میلیـارد دالری روسـیه روبـرو 
هسـتیم، در زمینـه ماشـین آالت و 
تجهیـزات خانگـی نیـز در این سـفر 
توافقات خوبی با طرف روسـی برای 
جایگزینـی کاالهای غربـی، کره ای 
و ژاپنـی در بـازار روسـیه انجام شـد؛ 
در زمینـه تجهیـزات صنعتـی اعـم 
از توربیـن، کمپرسـور و شـیرآالت 
توافقـات خوبـی شـکل گرفتـه و 
مشـترک  همـکاری  پروژه هـای 

درنظـر گرفتـه شـده اسـت.
وی بـا تأییـد ایـن مطلـب کـه 80 
درصـد موانـع در حـوزه صنعـت 
و تجـارت در کشـور مـا مربـوط بـه 
مشـکات داخلی اسـت تاکیـد کرد: 
با پشـتیبانی مجموعه هـای مختلف 
دولتـی، ایـن موانـع در حـال رفـع 
شـدن اسـت و در حـال حاضـر عدم 
شـناخت فعـاالن اقتصـادی و تجـار 
از بازار روسـیه، بـی ثباتـی قیمت ها، 
مشـکات مربوط به تأمین سـرمایه 
درگـردش و نقدینگـی مهم تریـن 
موانـع تعامـات تجـاری خارجـی 
اسـت که تشـکیل کنسرسـیوم های 
صادراتـی و توجـه ویـژه بـه حـوزه 
برندینگ در این زمینه بسـیار کارساز 

خواهـد بـود، ضمـن اینکـه دولـت 
نیـز تسـهیاتی ماننـد مشـوق های 
صادراتـی مختـص اتحادیه اوراسـیا 

در نظـر گرفتـه اسـت.
اقتصـادی،  حوزه هـای   •
مدیریـت  گردشـگری، 
شـهری و علـم و فنـاوری 
محورهـای مـورد توجـه در 

سـیه و ر
همچنین مدیـرکل دفتـر هماهنگی 
امور اقتصـادی اسـتانداری اصفهان 
با بیـان اینکه اعـزام هیئـت تجاری، 
سیاسـی اصفهـان بـه روسـیه در 
راسـتای کمـک بـه اجرایـی شـدن 
پیمان هـای ایـران بـا ایـن کشـور 
و تقویـت تعامـات تجـاری فـی 
مابیـن صـورت گرفـت افـزود: در 
این سـفر عاوه بر حـوزه اقتصادی، 
بخش هـای گردشـگری، مدیریـت 
شـهری و علم و فناوری مـورد توجه 

ویـژه قـرار گرفـت.
ایجـاد  افـزود:  شـهیر  احسـان 
سـامانه هایی برای مشـخص شـدن 
نیازهـای روسـیه و معرفـی فعـال 
اقتصـادی متناظـر بـا ایـن نیازهـا 
یکـی از اقداماتـی بـود کـه در پیمان 
نامه های منعقد شـده میـان اصفهان 
و روسـیه مـورد توافـق قـرار گرفت.
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رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و 
رانندگی مطلوب با هدف کاهش ترافیک در این کان شهر نیازمند بهبود و ارتقاست.

محمد نورصالحی اصفهان افزود: حتی اگر معابر و پارکینگ های متعدد در این شهر ایجاد 
شود، اما فرهنگ ترافیک اصاح نشده باشد شلوغی و ترافیک همچنان پابرجا خواهد بود.

وی با تاکید بر اجرای طرح های مشارکتی در این شهر اضافه کرد: کمبود در بخش 
زیرساختی اصفهان بویژه در مناطق کم برخوردار با سرمایه گذاری بخش خصوصی و 

همکاری مردم قابل جبران و رفع است.
رییس شورای اسامی شهر اصفهان، ایجاد اماکنی برای عرضه محصوالت اشتغال های 
کوچک و وابسته به فضای مجازی بویژه در بخش بانوان سرپرست خانوار و معلوالن را 

خواستار شد و تصریح کرد: مشابه این مراکز در دیگر کانشهرها وجود دارد.
نورصالحی با تاکید بر آسان سازی صدور پروانه دفاتر کار ادامه داد: این موضوع رونق 
اشتغال را در پی خواهد داشت و نیاز است که مدیریت شهری به آن توجه جدی داشته باشد.

• نگاه ویژه به مناطق کم برخوردار در بودجه سال ۱۴۰۲
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسامی شهر اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: نگاه ویژه به مناطق کم برخوردار و بافت فرسوده در بودجه سال ۱۴02 از جمله 

مباحث با اهمیت به شمار می رود.
حجت االسام منوچهر مهروی پور با تاکید بر تأمین امکانات و خدمات برای معلوالن 
تصریح کرد: پیگیری این موضوعات در کنار خدمات فرهنگی، شهرسازی و مناسب سازی 

به ویژه در حمل و نقل عمومی از سوی مدیریت شهری ضرورت دارد.
وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر در حوزه پژوهش فعالیت های خوبی در عرصه 
معلوالن انجام شده است که در صورت ارائه نتایج آن قادر خواهیم بود اعتباراتی در 

بودجه های آینده برای حصول آن نتایج اختصاص دهیم.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان با اشاره به فعالیت سازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری و همچنین بازار روز بعثت اظهارداشت: این بازار روزانه حدود 

20 هزار نفر مراجعه کننده دارد که می تواند هر روز آن با عناوین مختلف نامگذاری شود.
• ضرورت تسریع در رسیدگی به وضعیت ارگ جهان نما

دیگر عضو شورای شهر اصفهان در این جلسه تصریح کرد: فرآیند ارائه خدمات الکترونیکی 
در مقوله شهرسازی آنطور که باید و شاید مطلوب پیش نرفته است و باید در این پیوند 
اقدامات بهتری انجام گیرد. مجید نادراالصلی همچنین رسیدگی به وضعیت ارگ جهان 
نما واقع در دروازه دولت اصفهان را خواستار شد و افزود: تصمیم گیری سریع تر و ارائه 

راهکار مناسب در این باره باید با جدیت پیش رود.
• تاکید بر تسریع معرفی متولی اداره بافت تاریخی اصفهان

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان نیز در این جلسه 
بر تسریع در معرفی متولی اداره بافت تاریخی در اصفهان از سوی شهرداری تاکید کرد.

رسول میرباقری افزود: سرمایه های تاریخی در این شهر همچون گوهر است که البته بطور 
دقیق و کامل آنها را نشناخته ایم و بسیاری از مردم از آنها بی خبرند.

• نیاز شرق اصفهان به مترو
همچنین محمدرضا فاح دیگر عضو شورای شهر اصفهان، آغاز مطالعات خط سوم قطار 
شهری این کان شهر را خواستار شد و گفت: شرق اصفهان به مترو نیاز دارد. عضو هیات 
رییسه شورای اسامی شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهارداشت: از آنجا که فضای 
مساجد در تربیت دینی و مذهبی کودکان نقش شایانی دارد، لذا نیاز است که فضای کودک 
محور در مساجد ایجاد شود. فرزانه کاهدوزان با بیان اینکه اصفهان جزو شهرهای 
دوستدار کودک است، گفت: بنابراین همکاری مدیریت شهری و نهادهای مرتبط با امور 
مساجد می تواند این اماکن را به فضاهای خوب تربیتی تبدیل کند. کان شهر اصفهان 
افزون بر 2 میلیون نفر جمعیت و ۱۵ منطقه شهرداری دارد، ناوگان اتوبوسرانی کان شهر 
اصفهان بیش از هزار دستگاه اتوبوس است که روزانه به طور متوسط ۶00 هزار مسافر را 
جابه جا می کند. خط یک قطار شهری اصفهان نیز به طول 2۴ کیلومتر دارای 20 ایستگاه 

و ۱2 رام قطار است ظرفیت جابه جایی ۱۵0 هزار مسافر را دارد.

رییس شورای شهر اصفهان:

فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی در اصفهان نیازمند ارتقاست

رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان:

پیش شرط موفقیت در بازار روس تشکیل کنسرسیوم

• برای حل مشـکل مـواد اولیـه ذوب آهن چـه برنامه هایی 
دارید؟

به نظـر من یک کـم لطفی بـه مجموعه ذوب آهن اصفهان شـده اسـت. 
توقع داشـتیم کـه مجموعه ذوب آهـن اصفهان مشـکلی از بابـت تأمین 
مواد اولیه نداشـته باشـد و توقع داریم کـه مجموعـه وزارت صمت بحث 
مشـکل مواد اولیه ذوب آهـن را که بـه عنـوان اولین مجموعـه فوالدی 
کشـور اسـت را حل کند. مـا آمادگـی داریم بـه عنـوان سـهامدار عمده 
هزینه هـای ایـن کار را هـم پرداخت کنیـم کـه ذوب آهن دغدغـه تولید 

مواد اولیه را نداشـته باشـد.

• برنامه های توسعه ای ذوب آهن چیسـت؟
ذوب آهـن لزوماطـرح توسـعه ای نمی خواهـد بلکه طـرح تحـول احتیاج 
دارد. ایـن مجموعه هـر چند اخیـراً چنـد محصول بـا ارزش افـزوده باال 
تولید کرده اسـت اما در سـال های گذشـته در مقوله تولید در یک سـری 
از محصـوالت مانـد. با توجـه بـه اینکـه همـکاران در ذوب آهـن خیلی 
زحمـت کشـیدند؛ امـا با توجـه بـه نیـاز بـازار و نـوع سـرمایه گذاری که 
در مجموعـه ذوب آهـن در چندسـال گذشـته انجام شـده، بایـد در تولید 

محصوالت خـاص فعالیـت بیشـتری انجام شـود.
اکنون در تمـام ابعـاد ذوب آهن اعـم از سـاختار و سـرمایه و محصوالت 
جدید بایـد تغییر و تحول داشـته باشـیم و به سـمت تولیـد محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر برویـم. با توجه اینکـه ذوب آهن در منطقـه ای با آب 
وهوای خشک قرار دارد و مشـکل آب همواره مطرح اسـت، محصولی را 

باید تولیـد کنیم کـه ارزش افزوده باالیی داشـته باشـد.
 از طرفـی ذوب آهن نیروی انسـانی فرهیختـه ای دارد و همـان گونه که 
مـی دانید به عنـوان مـادر صنعت فوالد کشـور اسـت و به لحـاظ نیروی 
انسـانی، غنای فوق العاده باالیـی دارد و مـا می توانیم انـواع محصوالت 
فـوالدی در سـطوح مختلـف را کـه گاهـی در فـوالد سـازی های دیگر 
قابـل تولیـد نیسـت، در ذوب آهـن تولیـد کنیـم. در ایـن راسـتا یـک 
سـازماندهی جدیـدی در حـال انجـام اسـت کـه ذوب آهـن بتوانـد در 
مجموعـه اقتصـاد و صنایـع فلـزی کشـور جایـگاه خـود را بازیابـی کند 
و به خصـوص اکنـون در بحث زنجیـره ارزش مشـغول مطالعه هسـتیم 
کـه بتوانیم ایـن رونـد را تکمیل کنیـم و بهینه سـازی هـم در ذوب آهن 

داشـته باشیم.

• قیمـت تمـام شـده میانگیـن کاال مثـل میلگـرد و... ۱۸ 
هـزار تومـان هسـت در صورتـی کـه در بـورس کاال این 
محصـوالت ۱۴ هـزار و ۵۰۰ تومـان میانگیـن فروختـه 
می شـود، بـرای کاهـش زیـان انباشـه چـه برنامه هایـی 

داریـد؟
اکنون محصوالت فوالدی یکـی از ارزانترین قیمت ها را در کشـور دارد. 
چه در ایـران و چـه در بازارهـای صادراتـی و متاسـفانه ایـن موضوعات 
باعث شـده که به محیط هـای تولیدی هـم فشـار بیاید. ما اصـًا موافق 
گـران فروشـی و اجحـاف حـق مصـرف کننـده نیسـتیم، ولـی بـه هـر 
حـال باید این بحـث پوشـش هزینه تمـام شـده در مجموعـه واحدهای 
تولیدی را داشـته باشـیم. بخشـی از این موضوع به قیمت های دستوری 
بـر می گـردد و اکنـون کـه اوضـاع قیمت هـای دسـتوری را در سـطح 

خودروسـازی کشـور می بینیـم، می فهمیـم چـه اتفاقـی افتاده اسـت.
در حـوزه صنعت فـوالد به نظر می رسـد کـه بایـد تـا انـدازه ای برنامه و 
روندهایمان را اصـاح کنیم تا مجموعه های صنعتی کشـور هـم بتوانند 
از مزیت هایی کـه در بـازار وجـود دارد، اسـتفاده کنند و مجموعـه بتواند 
خطوطـش را بازسـازی کنـد و سـرمایه گذاری جدیـد بـرای محصوالت 

جدیـد انجـام بدهند.

مدیرعامل تاصیکو با بیان اینکه ذوب آهن به اصالح 
برنامه هایش نیاز دارد، تاکید کرد که برای حل مشکالت 
مواد اولیه این شرکت می تواند به عنوان سهامدار 
عمده وارد عمل شود. امیر حسین نادری مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین )تاصیکو( به سؤاالت 
خبرنگار ما درباره ذوب آهن که یکی از زیر مجموعه های 
شرکت صدر تأمین است، پاسخ داده است که در پی 

می آید:

مدیرعامل تاصیکو:
آمادگی تأمین هزینه مواد اولیه 

ذوب آهن را داریم

گفت و گو
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهان از بازگشت ۱۳۵ 
واحـد صنعتـی و کشـاورزی راکد یا 
نیمـه فعـال درسـالجاری بـه چرخه 

تولید خبـر داد.
به گـزارش ایرنـا، امیررضـا نقش در 
جلسـه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع 
تولید در اسـتانداری اصفهـان افزود: 
با بازگشـت ۱2۶ واحـد تولیدی راکد 
یا نیمـه فعال بـه چرخه تولیـد، برای 
بیـش از ۱۴ هـزار نفـر و بـا احیای ۹ 
واحد کشـاورزی راکـد و نیمـه فعال 
نیـز بـرای ۳۹ نفر شـغل ایجاد شـد.

وی اظهار داشـت: ۹8 واحـد صنعتی 
اسـتان  ۵۹ واحـد کشـاورزی  و 
اصفهان نیـز که بـه ظرفیـت باالی 
۵0 درصـد رسـیدند در مجموع برای 
بیـش از سـه هـزار و ۴00 نفـری 

اشـتغال زایـی داشـتند.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهـان گفت: امسـال 
همچنین بالغ بـر ۵۱۷ واحد صنعتی، 
کشـاورزی، خدماتی و معـدن با ارائه 
طرح هـای سـرمایه گـذاری خـود 
و بـا حمایـت کارگـروه تسـهیل و 
رفـع موانـع تولیـد اسـتان بـه بهـره 
برداری رسـیدند که با بهـره برداری 
از واحدهـای مذکـور بـرای ۶ هزار و 

۷۳۵ نفـر شـغل ایجاد شـد.
وی با ارائـه آمـار برگزاری جلسـات 
سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد 
اسـتان اصفهـان در نیمـه نخسـت 
سـال ۱۴0۱، بیـان کـرد: در ایـن 
مدت ۷2 جلسـه ستاد تسـهیل و رفع 
موانع تولید در اسـتان تشـکیل شـد.

مصوبـه   ۵8۹ صـدور  از  نقـش 
سـالجاری در جلسات سـتاد تسهیل 
و رفـع موانع تولید اسـتان خبـر داد و 
گفت: ایـن مصوبات متعلـق به ۵00 
واحد تولیـدی، کشـاورزی، خدماتی 
و دیگـر بخش هـای اسـتان بودنـد.

وی ادامـه داد: از فروردیـن تـا 
شـهریور امسـال ۵0۷ مصوبـه در 
سـتاد تسـهیل اجرایـی شـده و 82 
مصوبـه نیـز در دسـت پیگیـری 
مصوبـات  درصـد   ۳ /2۴ اسـت؛ 
بانکـی  پرونده هـای  بـا  مرتبـط 
و مابقـی مرتبـط بـا پرونده هـای 
غیـر بانکـی ماننـد اداره کل تأمیـن 
اجتماعـی، امـور مالیاتـی، آب، برق، 
گاز، شـرکت شـهرک های صنعتـی، 
محیـط زیسـت، سـازمان صمـت، 
علوم پزشـکی و سـایر دسـتگاه های 

اجرایـی اسـتان اسـت.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتانداری اصفهـان اظهـار کـرد: 
۱/۱۶ درصـد بـه عنـوان بیشـترین 
درصـد مصوبـات، متعلق به شـرکت 
شـهرک های صنعتـی اسـت و در 
پرونده هـای  در  دوم  جایـگاه 
غیربانکـی محیـط زیسـت بـا ۳/۱2 

درصـد مصوبـه جـای دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: امـور مالیاتی 
۵ درصـد کمتریـن درصـد  بـا ۱/
تأمیـن  و  داشـت  را  مصوبـات 
 ۴ اجتماعـی نیـز بـا اختصـاص ۴/
درصد از مصوبات به خـود در جایگاه 
بعدی اسـت که نشـان دهنده تعامل 
بیشـتر ایـن دو اداره کل بـا فعـاالن 

اقتصـادی اسـت.

۱۳۵ واحد صنعتی و 
کشاورزی در اصفهان به 
چرخه تولید بازگشتند

 معاون هماهنگی امور اقتصادی
 استانداری اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

 اخبار اصفهان  جلسه وحدت رویه نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
درهیئت های حل اختاف مالیاتی با حضور مدیر مرکز دادرسی مالیاتی استان 

برگزار شد.
مجید رئوفی مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار عدالت 
در دعوت از اعضاء در جلسات دادرسی مالیاتی و ارائه پرونده ها به بیش از یک نفر در 
حوزه اجرای قرار شد. وی در ادامه سخنان خود از عملکرد هیئت های حل اختاف 

در حوزه رسمیت و کیفیت رآی های صادره تقدیر کرد.
حمیدرضاحقیقی مدیر مرکز دادرسی مالیاتی استان نیز گفت: با توجه به اینکه 

در صد و بیستمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان، اداره 
کل امور مالیاتی استان مکلف شد به منظور هم افزایی و انتقال دانش و تجربیات 
الزم، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای هر 
سه نماینده حاضر در جلسات هیئت های حل اختاف مالیاتی اقدام نماید، کارگاه 
آموزشی برای نمایندگان بند یک برگزار و مقرر شده این کارگاه برای نمایندگان 

بند ۳ و 2 نیز برگزار شود.
وی در ادامه بر ضرورت ارائه اطاعات کامل از سوی مؤدی به نمایندگان تاکید کرد 
همچنین از برگزاری جلسات ماهانه مشاوره برای کمک به رفع ابهامات مودیان به 

همت بسیج اداره کل امور مالیاتی استان خبر داد.
در ادامه جلسه نمایندگان اتاق در هیئت های حل اختاف مالیاتی به بیان مشکات 
و نظرات خود پرداختند که ساماندهی مدیریت دبیرخانه هیئت ها، ایجاد ساز و 
کاری برای دعوت از متخصصان هر صنف به منظور اظهارنظر در موضوعات به 
منظور جلوگیری از ضعف در تصمیم گیری ها، آموزش مباحث مالیاتی به قضات، 
رفع ضعف موجود در صدور قرار در پرونده ها، تسریع در راه اندازی سامانه مدیریت 
پرونده ها، جلوگیری از صدور رأی های کلی و عدم اظهار نظر به بندهای مختلف 

الیحه اعتراضی مؤدی از جمله این موارد بود.

برگزاری جلسه 
وحدت رویه 
نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان 
درهیئت های حل 
اختالف مالیاتی

 ملودی دهانی  مدیر روابط عمومی 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: 
پاویون شهرک در بیست وسومین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 
تهران از شنبه ۱۹ آذرماه، فعالیت خود را آغاز 
کرد.  بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار تهران از شنبه 
۱۹ آذرماه، در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران آغاز به کار کرد. هادی 
نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان، در همین خصوص 
اظهار کرد: پاویون شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان در این دوره از نمایشگاه که با شعار 
»پژوهش و فناوری، پیشران تولید دانش 
بنیان و اشتغال آفرین« برگزار خواهد شد، با 
حضور بیش از 20 شرکت دانش بنیان و فناور 
اصفهانی در این نمایشگاه فعال خواهد بود. 
وی افزود: این شرکت ها که در حوزه های 

فعالیتی مختلف نظیر »فوالد و صنایع فلزی«، 
»نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی«، »فناوری 
اطاعات و ارتباطات«، »امنیت غذایی، آب و 
محیط زیست« و »فناوری های نرم، فرهنگی 
و صنایع خاق« فعال هستند، دستاوردهای 
علمی و پژوهشی خود را به نمایش خواهند 
گذاشت. مدیر روابط عمومی شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان خاطرنشان کرد: در طول 
برگزاری این نمایشگاه، عاقه مندان می توانند 
جهت اطاع از اخبار پاویون شهرک، به سایت، 
شبکه های اجتماعی و کانال آپارات شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان مراجعه کنند. 
نباتی نژاد ادامه داد: پاویون شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان در بیست وسومین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 
تهران در سالن ۶ غرفه شماره ۱۷، از روز شنبه 
۱۹ آذرماه تا روز سه شنبه 22 آذرماه و از ساعت 

8 الی ۱۵ پذیرای بازدیدکنندگان است.

معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه 
امــداد اســتان اصفهــان گفــت: ۹۱0 
میلیــارد تومــان تســهیات اشــتغال بــرای 
ــزار و ۶۳۱  ــازی ۱۱ ه ــدازی و پایدارس راه ان
طــرح، بــه مددجویــان کمیتــه امداد اســتان 

ــد. ــت ش ــان پرداخ اصفه
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــد رضای احم
مهــر پرداخــت تســهیات قــرض الحســنه 
ــای  ــازی طرح ه ــاد و پایدارس ــرای ایج را ب
مددجویــی ضــروری دانســت و بیــان 
داشــت: در مــدت 8 ماهــه امســال ۹۱0 
میلیــارد و 800 میلیــون تومــان، تســهیات 
اشــتغال بــه ۱۱ هــزار و ۶۳۱ مددجــوی 

ــت. ــده اس ــت ش ــت پرداخ ــت حمای تح
ــدار  ــتغال پای ــه اش ــه اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــره  ــع زنجی ــرای قط ــیری ب ــد مس می توان
فقــر باشــد، ادامــه داد: مددجویان بــا هدایت 
و مشــاوره کارشناســان ایــن حــوزه، عــاوه 

بــر کســب آموزش هــای الزم بــرای راه 
ــدازی طرح هــای اشــتغال، از تســهیات  ان

ــوند. ــد می ش ــره من ــنه به ــرض الحس ق
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امداد 
ــارت  ــه نظ ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
کمیتــه امــداد بــر طرح هــای اشــتغال، 
ــزار و ۱۱۶  ــر ۱0۳ ه ــال حاض ــزود: در ح اف
ــارت و  ــاله نظ ــد ۵ س ــتغال در رون ــرح اش ط
ــداد  ــه ام ــتیبانی کمیت ــی و پش ــات فن خدم

ــد. ــرار دارن ق
ــه انجــام مشــاوره و آســیب شناســی  وی ب
بــرای طرح هــای اشــتغال بــا هــدف 
تقویــت و پایدارســازی ایــن مشــاغل تاکید 
ــه موارد ضــروری در  کرد و ادامــه داد: از جمل
پایــداری و ارتقــا ســطح درآمــد مددجویــان، 
ــی  ــی و کیف ــطح کم ــا س ــه ارتق ــه ب توج
محصــوالت تولیــدی آنهــا، بازاریابــی و 

ــت اســت. ــا کیفی ــدی ب بســته بن

مدیر روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد:

آغاز فعالیت پاویون شهرک در بیست سومین 
نمایشگاه پژوهش و فناوری تهران

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان:

۹۱۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال به 
مددجویان اصفهان پرداخت شد
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دریـا وفایـی  سالهاسـت کـه صنـف پرسـتاران نیز 
مانند برخـی دیگـر از مشـاغِل سـازمانی با مشـکالت 
عمده ای همچون بالتکلیفی اسـتخدام، شکاف حقوق، 
مزایـا، قوانین خـاک خـورده و غیـره دسـت وپنجه نرم 
می کند. اما موضوعی که بـه نظر در جامعه پرسـتاری و 
معلمان بـه توجه و پیگیری سـریع تری نیـاز دارد، بحث 
کمبود نیرو و عـدم جذب رسـمی آن هسـت. مطمئناً با 
قراردادهای شـرکتی و موقت و تأسـف بارتر از آن اخراج 
همین نیروها درزمانی که کشـور با کاهش پاندمی یک 
بیمـاری مواجه می شـود، به اسـتقباِل عریض تر شـدن 
دیـوار بی اعتمادی هـا، بی میلـی بـه همکاری بـا چنین 
 سیسـتم فشـلی و البتـه بدرقـه مهاجرت هـای بیشـتر

می رویم.
مسـئله ایـن اسـت، اگـر بـر اسـاس بررسـی های 
انجام شـده و اسـتاندارد کشـورمان، بایـد بـه ازای هـر 
تخت بیمارستان در هر ۲۴ سـاعت ۲.۵ نفر نیرو از گروه 
پرستاری داشـته باشـیم )شـامل بهیاران، فوریت های 
پزشکی، کارشناسان هوشـبری و اتاق عمل و پرستاران 
و ...( و ۱.۸ نفـر از این نیروهـا باید نیروی دانشـگاهی و 
۰.۷ نفـر هم باید نیـروی غیردانشـگاهی باشـند واالن 
ایـن عـدد کاًل ۰.۸ نفر بـه ازای هـر تخت بیمارسـتانی 
اسـت و کمبود شـدید نیروی انسـانی )۱۰۰ هـزار نفر( 

پرسـتاری را در مراکـز درمانـی و متقابـاًل فشـار کاری 
مضاعـف بـر پرسـتاران فعـال را نشـان می دهـد، پس 

چـرا اخـراج می کنیـم؟.
مسـئوالن سـازمان نظـام پرسـتاری کشـور کـه 
خودشـان اغلـب در صـف منتقـدان و گالیه منـدان 
قرار دارنـد و اصـواًل پاسخ هایشـان به چنین پرسشـی، 
صحبت های همیشـگی اسـت. وزارت بهداشتی ها هم 
یـا پاسـخ متقاعدکننـده ای ندارند یـا کاًل سـکوت را بر 
صحبـت ترجیـح می دهنـد. می مانـد مجلسـی ها کـه 

به هرحال باید صـدای مردم باشـند و قوانیـن کاربردی 
و مشکل گشـا وضع کننـد و بر اجـرای آن هـم نظارت.

محمدعلـی محسـنی بندپـی کـه عضـو کمیسـیون 
بهداشـت و درمان است در جواب سـؤالمان توضیح داد: 
رهبری گفتنـد با پرسـتاران نباید به شـکل قراردادهای 
کارگری برخورد کـرد ولی وزارت بهداشـت در مقطعی 
که کرونا شـدت گرفت این کار را کرد. یعنی به واسـطه 
نیاز مقطعی، قراردادهـای اداره کارِی ۸۰ روزه، ۸۵ روزه 
و ۸9 روزه بسـت. درنتیجه بـرم بنای اتمام قراردادشـان 

عـذر پرسـتاران را خواسـتند، وگرنـه پیمانی هـا را 
هیچ کسـی نمی توانـد اخـراج کنـد. طرحی هـا هـم 
طرحشـان تمام شـد و خـارج شـدند. حـاال بحـث این 
اسـت کـه چـرا اخـراج کردنـد؟ خـب احتمـااًل محـل 
پرداخت حقوق و مزایـا از محل درآمدهای بیمارسـتان 
یا از محل اعتبـارات بودجـه کرونا بـود. چـون دیگر در 
بیمارسـتان ها از درآمد آن چنانی خبری نیسـت دسـت 

بـه اخـراج زدند.
او اضافـه کـرد: تقریبـاً بیمارسـتان دولتـی نداریـم که 

بدهکار نباشـد. یعنی درآمدهایـش هزینه های خودش 
را پرداخت نمی کند. اعتبـارات دولتِی بخـش کرونا هم 
حذف شـده و عماًل این ها به رغـم نیازی کـه دارند توان 
پرداخـت را ندارنـد. یا بایـد فی سـبیل اله ایـن نیروها را 
نگه دارنـد کـه خـب نمی توانند. یـا بایـد اعتباراتشـان 

تأمین شـود.
بندپـی گفـت: طبـق آخریـن صحبتـی کـه بـا آقـای 
رحیمی معاون توسـعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت 
داشتم، ظاهراً بیمارسـتان ها تا پایان سـال مجوز جذب 
3۰ هـزار پرسـتار را خواهنـد داشـت البته اگر سـازمان 

برنامه وبودجـه موافقـت کند.
به گفتـه این عضـو کمیسـیون بهداشـت بهارسـتان، 
پرسـتارانی که تا اآلن قـرارداد دارند و یـا در زمان کرونا 

همـکاری داشـتند در اولویت جذب هسـتند.
پرسـیدیم »بودجه ای که تخصیص داده می شـود برای 
چیسـت؟« پاسـخ داد: بودجه ها برای کارکنان پزشکان 
و پرسـتاراِن فعلی اسـت کـه وجـود دارنـد، هزینه های 
درمانـی کـه در بیمارسـتان ارائه می شـود و نگـه داری 

خود سـاختمان بیمارسـتان صرف می شـود.
بندپـی گفـت: علـت اینکـه وزارت بهداشـت التماس 
می کند کـه سـازمان برنامه وبودجه پـای کار بیاید برای 
همین اسـت وگرنه سیسـتم درمـان کاری با سـازمان 
برنامه نـدارد. ایـن سـازمان باید بودجـه را بـرای جذب 
نیروهـای جدیـد تخصیـص بدهـد. بـر اسـاس قانون 
برنامـه و لوایـح بودجـه هـر نیـروی جدیدی کـه بکار 
گرفتـه می شـود بایـد از محـل درآمدهـای عمومـی 
دولت )چـه نفتی چـه غیرنفتـی(، بـه وزارت بهداشـت 

پـوب بدهند تـا او هـم بتوانـد تقسـیم کند.
وی یـادآور شـد: اآلن کـه مجبـور بـه اخـراج نیروهـا 
شـدند به دلیل این اسـت کـه آن ۱ میلیـارد یورویی که 
با مجـوز رهبـری از محـل صندوق توسـعه برداشـتند 
عماًل تمام شـده و کرونـا هم تمام شـده و دیگـر وزارت 
بهداشـت به رغم نیازی که به جذب پرسـتار دارد اعتبار 

الزم را بـرای حقـوق و مزایایشـان ندارد.
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با انتشار جدیدترین گزارش رسمی از تحوالت بازار مسکن، افزایش ۵۴.3 اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

درصدی قیمت مسکن طی عمر دولت سیزدهم ثبت شده است.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی مردادماه سال گذشته یعنی اولین ماه 
روی کار آمدن دولت سیزدهم متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 
تهران 3۰ میلیون و 9۷۰ هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره معامالت مسکن در 
مقایسه با تیر ۱۴۰۰ و مرداد 99 به ترتیب ۸.۴ درصد رشد و 39.۴ درصد کاهش 
یافت. این در حالی بود که قیمت مسکن برخالف معامالت نسبت به تیر همان 

سال 3.۱ درصد افزایش یافت.
روند رو به رشد قیمت مسکن طی ۱6 ماه سپری شده از عمر دولت سیزدهم ادامه 
داشت که مهم ترین دلیل آن را می توان بی برنامگی وزارت راه و شهرسازی نام 

برد. طبق جدیدترین آمار منتشر شده بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در 
آبان ماه امسال به ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر 
قیمت مسکن در آبان ماه امسال نسبت به ماه پیش از آن 6.۸ درصد رشد داشته 

که در نوع خود رکود جدیدی است که به نام دولت سیزدهم ثبت شده است.
در واقع طی ۱۵ ماه منتهی با آبان ماه امسال متوسط قیمت مسکن در تهران 

۵۴.3 درصد افزایش است.
در دولت روحانی طی بازه فروردین تا اسفندماه 99 متوسط قیمت مسکن با 
رشد 9۵ درصدی از ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان به 3۰ میلیون و ۲۷۴ تومان 

افزایش یافته بود.
منبع: خبر فوری

مسکن به استناد گزارش بانک مرکزی چقدر رشد داشت!

54.3 درصد افزایش در 15 ماه دولت سیزدهم

 پریسـا جمدی  آویشن گیاهی 
از خانـواده نعناسـت که قطعـاً با آن 
آشـنایی دارید و در بین ادویه جاتتان 
از آن اسـتفاده می کنیـد. اما خواص 
این گیـاه خارق العاده چیزی بیشـتر 
از آنچه فکر می کنید اسـت. از جمله 
خواص آویشـن می تـوان بـه موارد 
زیـر اشـاره کـرد: آویشـن بـه لطف 
طعم خـاص و بی نظیرش بـه وفور 
به عنوان ادویه اصلی در بسـیاری از 
غذاها مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
امـا الزم بـه ذکر اسـت که آویشـن 
دارای خواص دارویی نیز می باشـد.

آکنـه: اگـر از خریـد و امتحـان 
محصوالت بـدون نسـخه ضدلک 
و آکنـه بی اثر خسـته شـده اید، یک 
راه حـال عالـی بـرای شـما داریـم، 
آویشـن بـه دلیـل خـواص ضـد 
باکتریایـی می توانـد بـه جلوگیری 

از آکنـه کمـک کنـد.
 فشـار خـون: طبـق نتایـج حاصل 
از تحقیقـات انجـام شـده بـر روی 
موش هـا، دانشـمندان دریافته انـد 
که عصاره آویشـن می تواند ضربان 
قلـب را در افراد مبتال به فشـار خون 
بـاال تـا حـد زیـادی کاهـش دهد. 
بـا این حـال، بـرای تأییـد نتایـج به 
تحقیقـات گسـترده تر در قالـب 

تحقیقـات انسـانی نیازمندیـم.
سـرفه: می توان از اسـانس آویشن، 
که از برگ های آویشـن گرفته شده 
اسـت، برای درمـان طبیعی سـرفه 
اسـتفاده کرد. هرزمان کـه دچار گلو 
درد یا سرفه شـدید، دمنوش آویشن 

را امتحـان کنید.
تمـام  دریافـت  قطعـًا  ایمنـی: 
ویتامین هـا و مـواد معدنـی مـورد 
نیاز بدن در طـول روز کاری دشـوار 

سـت. ا
خلق و خوی: عطر آویشـن به دلیل 
دارا بـودن مـاده فعـال کارواکرول، 
دارای خـواص زیـادی بـرای بهبود 
خلـق و خـوی می باشـد. طبـق 
نتایـج حاصـل از تحقیقـات انجـام 
شـده بر روی حیوانـات، کارواکرول 
باعـث افزایـش غلظت سـروتونین 
و دوپامیـن، کـه هـر دو هورمـون 
تنظیم کننده خلق و خو می باشـند، 

می شـود.
عفونـت قارچـی: آویشـن عـالوه 
بـر دارا بـودن خاصیـت مقاومتی در 
برابـر باکتری هـا در برابـر قـارچ نیز 

مقـاوم اسـت.
سـرطان: طبـق نتایـج حاصـل از 
تحقیقات، ترکیب اسـانس آویشـن 
و میخـک منجـر بـه مهـار خطوط 
سـلولی سـرطان سـینه می شـود. 
البتـه ایـن تحقیقات اندک هسـتند 
و بـرای اثبـات ادعاهای ذکر شـده 
نیاز بـه تحقیقات بیشـتری اسـت.

• سخن پایانی
آویشـن گیاهـی فوق العـاده بـا 
خـواص بی نظیـر اسـت. اگرچـه، 
صـورت  بـه  تحقیقـات  بیشـتر 
آزمایشـگاهی و حیوانـی بـوده و 
بـرای اثبات علمـی تاثیـرات نیاز به 
تحقیقات انسـانی بیشـتری اسـت. 
اسـتفاده از آویشـن نبایـد جایگزین 
مراقبت و درمان پزشـکی شود. اگر 
عالقه منـد بـه اسـتفاده از خـواص 
دارویـی و درمانی آویشـن هسـتید 
بهتـر اسـت بـا یـک متخصـص 

مشـورت کنیـد.
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 عضو مفید و خوشبوی 
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خواص آویشن را دقیق تر 
بشناسیم؛

ماجرای »اخراج پرستاران« در گفت وگوی صریح با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛

بیمارستان دولتی نداریم که بدهکار نباشد

 امیرمیریـان  تیم ملـی ژاپن که پیشـتر بـا غلبه بردو غـول بزرگ 
دنیـای فوتبال یعنـی آلمان و اسـپانیا به صدرنشـینی E جـام جهانی 
۲۰۲۲ قطـر رسـیده بـود در مرحله یـک هشـتم نهایی مسـابقات به 
به مصـاف کرواسـی رفـت ودر ضربـات پنالتـی قافیـه را بـه حریف 
باخـت. بـا ایـن حـال عملکـرد ژاپـن در ایـن رقابت هـا در ذهـن 
بسـیاری از فوتبـال دوسـتن خواهـد مانـد؛ چراکـه کاماًل مشـخص 
اسـت صدرنشـیی در گروهی که آلمان و اسـپانیا درآن حضـور دارند 
و صعـود بـه مرحله یـک هشـتم نهایی کـه بـرای نماینـدگان غرب 
آسـیا بسـیاردوراز دسـترس می نمایـد کاری بـزرگ و درخورتمجید 
اسـت با این حـال سـر مربـی ژاپـن بعـد از ایـن مسـابقه به سـمت 
سـکوهای ورزشـگاه الجنوب رفـت و به سـمت هوادران کشـورش 
تعظیم کـرد تـا بابـت ایـن شکسـت از انهـا عذرخواهی کرده باشـد 
ایـن درحالـی اسـت کـه رسـیدن بـه همیـن نقطـه هـم بـرای یک 
تیـم آسـیایی موفقیـت محسـوب می شـود. ایـن اقـدام سـر مربـی 
ژاپـن الگـوی مناسـبی بـرای برخـی سـرمربیان مدعی اسـت که با 
وجـود عـدم موفقیـت و ناکامی هـای پـی در پـی هیـچ گاه حاضر به 
عذرخواهی نشـدند و چه بسـا همیشـه هـم طلبـکار هسـتند. اکنون 
یکـی از مهم ترین سـواالتی که بـه ذهن متبادر می شـود این اسـت 
که چـرا در مسـئولین مـا فرهنـگ عذرخواهی ماننـد آنچـه در میان 
مسـئولین ژاپنـی می بینیـم جایی نـدارد و مسـئولین به وقت اشـتباه 

ایـن گونـه عمـل نمی کننـد؟
• نهادینگی مفهوم عذرخواهی در فرهنگ ژاپنی

در ارتبـاط بـا وجـود فرهنـگ عذرخواهـی در میـان مـردم بـه ویژه 
مسـئولین کشـور ژاپـن ذکـر چنـد نکتـه بـه نظـر می رسـد: اواًل 
پذیـرش مسـئولیت و رشـد ارتقـای شـغلی در این کشـور کامـاًل بر 
اسـاس تجربـه و تخصص و کیفیـت و کمیـت انجام وظیفـه در واقع 
بر اسـاس شایسـتگی و لیاقـت واقعـی افـراد اسـت و لذا مدیـران و 
مسـئولین عمدتًا با نقش و وظیفه خود آشـنا هسـتند و رابطـه فامیلی 
و رفاقـت و شـراکت کاری در انتصـاب آنهـا نقـش چندانی نـدارد به 
همیـن دلیل افـراد مذکور پیوسـته تـالش می کننـد تـا وظایف خود 
را به درسـتی انجـام دهنـد. ثانیًا مدیـران و مسـئولین در این کشـور 
عالوه بر دانـش علمـی و تخصصـی کاماًل بـه اصـول و ارزش های 
اعتقـادی و اجتماعی کشـور خـود نیز آشـنا و به انهـا پایبند هسـتند 
و در هـر شـرایطی تـالش می کنند بـه عنوان کسـی که نقـش الگو 
بـرای جامعـه را بر عهـده دارد، اصـول و ارزشـهای فرهنگی کشـور 
خـود را رعایـت نمایـد. ثالثـًا مدیـران و مسـئولین در این کشـور به 
خوبـی می داننـد کـه هـر گونـه کاسـتی و یـا نقصانـی که منجـر به 
حوادث و یـا نقص در انجـام وظایف انها شـود، ناشـی از ناتوانی خود 
انهـا در برنامـه ریـزی دقیـق، مدیریـت اصولـی، کنتـرل و نظـارت 
کافی، شایسـته سـاالری در انتصاب مدیران زیر مجموعـه و اجرای 
صحیـح سـایر اصـول مدیریتـی اسـت و لـذا درک می کننـد کـه در 
صورت کم کاری و خطا باید مسـئولیت پذیر و پاسـخگو باشـند. رابعًا 
همیشـه خدمت به میهن و مردم کشورشـان در اولویت کار آنهاسـت 
و منافـع حزبـی و جناحی و بـه ویـژه منافع فـردی و شـخصی برای 

انها فاقـد اهمیت بـوده و یا حداقـل در اولویـت اول کار انها نیسـت. 
خامسـا مسـئولین و مدیران در این کشـور عمدتـًا افراد خودسـاخته 
و خـود بـاوری هسـتند کـه قبـل از اینکه چشـم امیـد به مسـاعدت 
دیگـر کشـورها در واقـع رقبـای خـود داشـته باشـند یـه قابلیت ها، 
ظرفیت ها و تـوان علمـی و عملی نخبـگان، دانشـمندان و جوانان و 

همچنیـن منابـع و امکانات خـود بـاور و اعتمـاد دارند.
• نیاز امروز جامعه ما به فرهنگ عذرخواهی

بـدون شـک یکـی از بزرگتریـن چالش هـای جامعـه ایـران مدیرانی 
هسـتند که در جای خـود قـرار نگرفته انـد مدیـران ناکارامـدی که با 
اشـغال موقعیت مدیریتـی هم ایـن فرصـت را از دیگـران می گیرند و 
هم عالمانـه و یا جاهالنه باعث تعیف جایگاه اشـغال شـده می شـوند. 
مدیرانی که سـواد و یا تجربه و صالحیـت کافی را ندارند و به واسـطه 
فشـارهای فـرا قانونی و یـا هـرج و مـرج حاکم بـر مجموعه خـود به 
انجـا تحمیـل کرده اند. ایـن دسـته از مدیـران پـس از مدتی نـه تنها 
آن منصـب را حق مسـلم خویش قلمـداد می کننـد که در گامـی فرار 
خـود را غیرقابـل نقـد پنداشـته و بـه جـای مدیریت مخـرب خویش، 
منتقـدان را مخـرب می نامنـد. بایـد در سـاختار کشـور ایـن مسـئله 
پذیرفته شـود کـه هیـچ مسـئولی نمی تواند خـود را از پاسـخگویی به 
مـردم مبرا بداند پاسـخ بـه مردم بایـد به صورت مسـتمر ادامه داشـته 
باشـد واگر مشـکلی در مسـیر خدمت به مردم وجود دارد ان را شـفاف 
و صادقانـه برای مـردم بازگـو کرد. رویکـرد بیـان صادقانـه، گزارش 
صریح مبتنی بـر واقعیـت و بـه دور از زیاده گویـی باید در دسـتور کار 

مسـئولین قرار گیـرد. نبایـد عذرخواهی کـردن و گفتن عبارتـی مانند 
»ببخشـید« و »بـه دالیلـی نتوانسـتم بـه وظیفـه خود درسـت عمل 
کنم« برای انها سـخت باشـد. رواج فرهنـگ عذرخواهـی را می توان 
نوعی بلـوغ سیاسـی در میان مسـئوالن دانسـت کـه متوجه شـده اند 
برحسـب وظیفه بایـد مـردم را تکریـم کننـد. جامعه نیـز انتظـار دارد 
مدیران خطاکار بدون حاشـا کردن و ماله کشـی بر مسـئله به وسـیله 
توجیهـات گوناگـون، با شـهامت و بـی منـت از مردم طلب بخشـش 
کننـد و البتـه در عذرخواهـی خـود صـادق باشـند و متعدانـه در پـی 

جبـران آن برآیند.
• لزوم پس زدگی مدیران ناکارآمد

قطعـًا مسـئولیت اجتماعـی و دینـی ما اجـازه سـکوت و بـی اهمیتی 
نسـب بـه ناکارآمدی یـک مدیـر نمی دهـد شـرایط باید طـوری رقم 
بخـورد کـه هـر مدیـر ناکارآمـد در هرجـا و هـر منصبـی خـود را از 
فشـارهای اجتماعـی جامعـه و رسـانه ها در امـان نداند. بایـد بپذیریم 
شـرایط امـروز ما حاصـل تصمیـم دیـروز چنیـن مدیرانی بوده اسـت 
بنابرایـن بایـد از مدیـران ناکارامد کـه حاضر بـه عذرخواهی نیسـتند 
نترسـیم و از موضع تسـاهل با انهـا برخـورد نکنیم؛ چراکـه جایگاهی 
دارنـد کـه می توانند به واسـطه عـدم صالحیت بـر روند زندگـی افراد 
جامعـه تاثیرگـذار باشـد اگر جامعـه به ایـن سـمت رفت کـه مدیران 
ناکارامد خـود به خود پـس زده شـده و شایسـته سـاالری در انتصاب 
حاکم شـود قطعـًا چالـش مهـم مدیریتـی از ان رخـت بربسـته و باید 

تمرکـز را روی دیگر مسـائل گذاشـت. 

بازیکن تیـم هندبـال بانوان ایـران گفـت: برپایی 
اردوهـای تدارکاتـی بلندمـدت و بازی هـای 
دوسـتانه، نیاز تیم ما برای کسـب نتیجـه مطلوب 
در مسـابقات قهرمانی جهـان و همچنین کسـب 
مقام بهتـر در دوره های آتی رقابت هـای قهرمانی 

آسیاسـت.
حدیـث نـوروزی، در گفـت و گو بـا خبرنـگار ایرنا 
با اشـاره به احراز مقـام چهـارم تیم زنان ایـران در 
مسـابقات قهرمانی آسـیا افـزود: بَرغم زمـان کم 
آماده سـازی و نبـود دیدارهـای تدارکاتـی نتیجـه 
خوبی بدسـت آوردیم امـا این نتیجـه در دوره های 

آینده بایـد بهبـود یابد.
وی بـا اشـاره بـه همگروهـی ایـران بـا اسـترالیا، 
ازبکسـتان، هنـد و کره جنوبـی تصریح کـرد: تیم 
کشـورمان کادر خوبی را در اختیار داشـت که همه 

مصاف ها را بررسـی و تحلیل می کردنـد و با توجه 
بـه آنالیزهـا، جلسـات تمرینـی برگـزار می شـد و 
نتیجـه آن، آمادگـی ذهنـی و بدنی مناسـب برای 

رویارویی بـا حریفـان بود.
بازیکن اصفهانـی هندبال زنان اضافه کـرد: ایران 
در مرحله گروهی سـه پیـروزی بدسـت آورد و در 
جمع چهار تیـم نهایی قـرار گرفـت و در نهایت در 
رده چهـارم جای گرفت و کسـب سـهمیه جهانی 

محقق شـد.
نـوروزی بـا بیـان اینکـه تیم هـای ژاپـن، کـره 
جنوبـی و چیـن حریفان قدرتمند آسـیا محسـوب 
می شـوند، اظهـار داشـت: ژاپـن و کـره جنوبـی 
همیشـه مدعی قهرمانـی هسـتند و در ایـن دوره 

نیـز بـا تـوان بیشـتری ظاهر شـدند.
وی با اشـاره بـه اینکه مسـابقات قهرمانـی جهان 

تابسـتان سـال آینده بطور مشـترک در دانمارک، 
نروژ و سـوئد برگـزار می شـود، گفت: تـا آن زمان 
فرصت بسـیار خوبـی در اختیـار داریـم و چنانچه 
مسـووالن اردوهـای مناسـب بـا زمـان بیشـتر و 
دیدارهای دوسـتانه تدارک ببیننـد موفقیت ایران 

در آن رقابت هـا دسـت یافتنی تـر خواهـد بود.
عضـو تیـم ایـران با اشـاره بـه اینکـه کشـورمان 
نخسـتین بـار در دوره قبـل ایـن مسـابقات بـه 
میزبانی اسـپانیا حضـور یافـت، خاطرنشـان کرد: 
البتـه سـبک بـازی تیم هـای اروپایـی بـا آسـیا 
کاماًل متفاوت اسـت، برای مثـال نـروژ، رومانی و 
سـوئد تیم های خیلی متفاوتی هسـتند که سـبب 
می شـود در برابـر آنهـا بـا چالـش روبه رو شـویم.

نوروزی که در مسـابقه با اسـترالیا بعنـوان بهترین 
گلـزن و در آسـیا بعنـوان بهتریـن بازیکـن گوش 

چـپ معرفی شـد، در بـاره موفقیت خـود گفت: در 
تفکرم کسـب مقام در یک بازی وجود داشـت که 
سبب شد تمرینات بیشـتری داشته باشـم، اگرچه 
معرفی من بعنوان بهترین بازیکن آسـیا در ُپسـتی 
کـه بـازی می کنـم در ذهنـم نمی گنجیـد امـا 

باالخـره با کوشـش فـراوان حاصل شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن افتخـار انگیزه بسـیار 
خوبـی خواهـد بـود کـه تالشـم افزایـش یابـد و 

عنوان هـا و اهـداف باالتـری را بدسـت آورم.
تیم سـنگ آهـن بافـق بـه نمایندگـی از ایـران و 
با ترکیبـی از بازیکنـان تیم ملـی از جملـه حدیث 
نـوروزی در ایـن رقابت هـا کـه مـاه جـاری بـه 
میزبانـی کـره جنوبی برگـزار شـد، حضـور یافت 
و ضمـن کسـب رده چهـارم، سـهمیه رقابت های 

قهرمانـی جهـان را نیـز بدسـت آورد.

فرهنگ عذرخواهی باید میان مسئولین نهادینه شود؛

درس های سامورایی ها

بازیکن اصفهانی تیم هندبال بانوان ایران:

اردوی تدارکاتی و بازی دوستانه، نیاز تیم هندبال بانوان ایران است
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