
 یلــدا توکلــی  بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران 
ــد  ــا تاکی ــاری و ب ــت تج ــچ فعالی ــام هی ــدون انج ب
ــر الگــوی بانکــداری اســامی اهدافــی همچــون  ب
ــار  ــادی اقش ــوان اقتص ــت ت ــازی و تقوی توانمندس
ــتغال،  ــی و اش ــتای اقتصــاد مقاومت ــف در راس مختل
ــای  ــع محرومیت ه ــی و رف ــرای فقرزدای ــاش ب ت
اقتصــادی بــه ویــژه در مناطــق کم برخــوردار 
ــا  ــب را رض ــن مطل ــت. ای ــرار داده اس ــدف ق را ه
ــنه  ــک قرض الحس ــعب بان ــر ش ــفندیاری مدی اس
ــرد و در  ــوان ک ــان عن ــتان اصفه ــران اس ــر ای مه
یــک نشســت خبــری کــه بــه مناســبت پانزدهمیــن 
ســالگرد تأســیس بانــک قرض الحســنه مهــر 
ــح  ــگاران تصری ــع خبرن ــد در جم ــزار ش ــران برگ ای
ــال  ــاه س ــت ودوم آذرم ــک در بیس ــن بان ــرد: ای ک
ــک  ــن بان ــتین و بزرگ تری ــوان نخس ــه عن ۱۳۸۶ ب
ــرد و  ــت ک ــه فعالی ــروع ب ــور ش ــنه کش قرض الحس
اکنــون ۵۳۰ شــعبه در کل کشــور دارد که ۲۹ شــعبه 
ــر  ــت. وی متذک ــال اس ــان فع ــتان اصفه آن در اس
ــظ محیط زیســت  ــت حف ــه جهــت اهمی ــه ب شــد ک
و لــزوم حــذف حضــور مــردم در بانک هــا، بــا 
زیرســاخت های الکترونیکــی کــه ایجــاد شــد، 
ــه شــعب بانــک مهــر  مراجعــات حضــوری مــردم ب
ــته  ــی داش ــل توجه ــش قاب ــذ کاه ــرف کاغ و مص
اســت. البتــه اســتفاده از خدمــات الکترونیــک 
ــراد از  ــه اف ــا هم ــت ت ــازی اس ــد فرهنگ س نیازمن

ــد. ــتفاده کنن ــک اس ــتر الکترونی بس

• جذب بیش از ۱۳ میلیون مشتری
اســفندیاری ایــن نکتــه را نیــز متذکــر شــد کــه ایــن 
ــون  ــش از ۱۳ میلی ــذب بی ــا ج ــوع ب ــک در مجم بان
مشــتری و پرداخــت ۱۳ ۵. میلیــون فقره تســهیات 
ــرده  ــت ک ــردم خدم ــه م ــون ب ــنه تاکن قرض الحس
اســت. از ایــن مقــدار بیــش از ۹۰۰ هزار مشــتری در 
اســتان اصفهــان و یــک میلیــون و ۱۴۰ هــزار فقــره 
ــت.  ــان اس ــتان اصفه ــه اس ــوط ب ــهیات مرب تس
ــان داشــت: در راســتای توســعه بانکــداری  وی اذع
الکترونیــک و تحقــق بانکــداری بــدون کاغــذ 
ــاختار،  ــاح س ــای اص ــک برنامه ه ــن بان ــم، ای ه
الکترونیکــی کــردن عملیــات اجرایــی و ایجــاد 
ــتور کار  ــی را در دس ــًا الکترونیک ــک کام ــک بان ی
ــی  ــا جای ــده ت ــعی ش ــان س ــت و همزم ــته اس داش
کــه امــکان دارد، فضــای فیزیکــی شــعب نیــز حفظ 
ــرد:  ــه ک ــفندیاری اضاف ــد. اس ــود یاب ــده و بهب ش
بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران اکنــون ۱۴۰ 

هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه دارد کــه ۱۱.۲ هــزار 
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــق ب ــان آن متعل ــارد توم میلی
ــن اســتان ها  ــن اســتان یکــی از موفق تری اســت. ای
ــط  ــت. متوس ــوده اس ــردم ب ــی م ــذب نقدینگ در ج
رشــد نقدینگــی بانک هــای قرض الحســنه در 
کشــور، چنــد برابــر کل شــبکه بانکــی کشــور بــوده 
ــک  ــن بان ــردم از ای ــتقبال م ــان دهنده اس ــه نش ک

ــک  ــده بان ــای آین ــوص برنامه ه ــت. وی در خص اس
نیــز گفــت: اعطــای وام قرض الحســنه بــه بیــش از 
ســه میلیــون نفــر در ســطح کشــور، ارائه تســهیات 
طــرح کاال کارت با ســقف ۵۰ و ۱۰۰ میلیــون تومان، 
ــعه  ــی، توس ــتغال و کارآفرین ــای اش ــرای طرح ه اج
همــکاری و حمایــت از طرح هــای دانش بنیــان 
ــه  ــمی از جمل ــان جس ــه ناتوان ــات ب ــعه خدم و توس
اهــداف بانــک قرض الحســنه مهــر ایرانیــان در 

ــت. ــده اس ــال آین س

• اعطــای ۵۵۹ هــزار فقــره وام به اقشــار 
کــم درآمــد

ــران  ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس ــعب بان ــر ش مدی
ــاره  ــور اش ــادی کش ــرایط اقتص ــه ش ــن ب همچنی
کــرد و خاطــر نشــان ســاخت: بــا توجــه بــه شــرایط 
اقتصــادی کشــور، بهبــود شــرایط اقتصــادی و 
ــت  ــرار دارد، در حقیق ــت ق ــردم در اولوی ــتی م معیش
ــای  ــنه در حوزه ه ــهیات قرض الحس ــت تس پرداخ
اشــتغال، ازدواج، فرزنــدآوری، درمــان و حمایــت 
از مددجویــان ســازمان های حمایتــی و مــردم 
ــش  ــود شــاخص اقتصــادی و افزای ــرای بهب ــاد ب نه
ــه یکــی از اهــداف مهــم اســت،  ــد آحــاد جامع خری
ــران  ــذا از همیــن رو بانــک قرض الحســنه مهــر ای ل
ــا در قالــب  ــرای خــود تعریــف کــرده ت مســئولیتی ب
تعامــل بــا مجموعه هــای حمایتــی از اقشــار 
نیازمنــد حمایــت کنــد. از همیــن رو در تعامــل 
ــر،  ــال احم ــت، ه ــاد برک ــداد، بنی ــه ام ــا کمیت ب
ــاد ۵۵۹  ــردم نه ــازمان های م ــایر س ــتی و س بهزیس
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــه ارزش ۶۵ ه ــره وام ب ــزار فق ه
ــه  ــنه ب ــهیات قرض الحس ــره تس ــزار فق و ۱۳۰ ه
ــق  ــال از طری ــارد ری ــزار میلی ــش از ۲۳ ه ارزش بی
ــغلی  ــای ش ــاد فرصت ه ــرای ایج ــت ب ــاد برک بنی
ــر برخــوردار پرداخــت شــده اســت.  در مناطــق کمت
ــات  ــد کاال و خدم ــت از خری ــرای حمای ــن ب همچنی
ــک  ــه، بان ــد جامع ــار کم درآم ــوان اقش ــت ت و تقوی
قرض الحســنه مهــر ایــران طــرح کاال کارت 
را اجرایــی کــرده کــه شــامل خریــد کاالهــای 
ــون  ــی همچ ــن خدمات ــی و همچنی ــی و خارج داخل

ــت. ــکی اس دندانپزش

• پرداخت وام به زوج های جوان
مهــر  قرض الحســنه  بانــک  شــعب  مدیــر 
ایــران اســتان اصفهــان در خصــوص پرداخــت 
تســهیات در قالــب وام ازدواج توســط ایــن 

ــزار و  ــون ه ــته تاکن ــال گذش ــت: از س ــک گف بان
ــارد  ــه ارزش ۲, ۶۲۰ میلی ــهیات ب ــره تس ۹۳۱ فق
ــتان  ــوان اس ــای ج ــه زوج ه ــک ب ــن بان ــال در ای ری
اصفهــان پرداخــت شــده اســت. البتــه ۲۰۵۲ فقــره 
تســهیات فرزنــدآوری بــه ارزش ۷۶۰ میلیــارد 
ــه ارزش  ــتغال ب ــهیات اش ــره تس ــال، ۱۰۰۴ فق ری
۸۴۰ میلیــارد ریــال و ۷۲۹ فقــره تســهیات بــه 
ــارد ریال  ــه ارزش ۱۲۳ میلی بیمــاران صعب العــاج ب

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ

• حمایت از اشتغال و کار آفرینی
ــتغال و  ــدف اش ــا ه ــد: ب ــاد آور ش ــه ی وی در ادام
کارآفرینــی با توجــه به مجــوز بانــک مرکــزی برای 
پرداخــت تســهیات بــه شــرکت های دانش بنیــان، 
در تعامــل بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تاکنون 
ــه  ــال ب ــارد ری ــه ارزش ۱۶۰ میلی ــره وام ب ۳, ۱۲۰ فق
ــت. ــده اس ــت ش ــان پرداخ ــرکت های دانش بنی ش

• موفقیت بانک در سال ۲۰۲۲
ــران  ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس ــعب بان ــر ش مدی
ــب  ــارات کس ــه افتخ ــه ب ــان در ادام ــتان اصفه اس
ــان  ــر ایرانی ــک قرض الحســنه مه شــده توســط بان
اشــاره کــرد و تصریــح نمــود: راهیابــی بانــک 
ــک  ــه جمــع هــزار بان ــران ب قرض الحســنه مهــر ای
ــر در  ــزارش مؤسســه بنک ــان براســاس گ ــر جه برت
ســال ۲۰۲۲ یکــی از افتخــارات ایــن بانــک اســت.

• حضــور در ایفــای مســئولیت های 
عــی جتما ا

ــران  ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس ــعب بان ــر ش مدی
ــی  ــئولیت اجتماع ــای مس ــه ایف ــان ب ــتان اصفه اس
بانــک هــم اشــاره کــرد و متذکــر شــد: ایــن بانــک 
ــم غیرعمــد و حمایــت  در آزادســازی زندانیــان جرائ
ــنه،  ــت وام قرض الحس ــا پرداخ ــا ب ــتغال آن ه از اش

تهیــه اقــام بــرای آســیب دیدگان زلزلــه 
هرمــزگان، مشــارکت در تهیــه بســته های 
لوازم التحریــر، تهیــه مایحتــاج آســیب دیدگان 
بویراحمــد،  کهگیلویــه  و  اســتان  در  ســیل 
چهارمحال وبختیــاری و سیستان وبلوچســتان، 
برگــزاری کنگــره اربعیــن حســینی و طــرح کمــک 
ــه نیــز مشــارکت داشــته اســت. اســفندیاری  مؤمنان
ــه کــرد: مشــارکت در طــرح شــهید ســلیمانی  اضاف
ــزات  ــم تجهی ــد ۲۵ هــزار قل وزارت بهداشــت و خری
پزشــکی بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونا بــه ارزش 
۳۰۰ میلیــارد ریــال، بیمــه حــوادث ۵۰۰ هــزار خانــه 
روســتایی در ســطح ســه اســتان خراســان جنوبــی، 
ــای  ــت وام ه ــتان، پرداخ ــام و سیستان وبلوچس ای
نــدازی پنل هــای  قرض الحســنه بــرای راه ا
خورشــیدی در روســتای بشــاگرد فعالیت هایــی 
اســت که ایــن بانــک در راســتای ایفــای مســئولیت 

ــت. ــام داده اس ــی انج اجتماع
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ــل   ــه عوام ــه اقتصــادی و سیاســی ازجمل دو مؤلف
اثرگــذار بــر بــازار ارز بــه شــمار می رونــد. افزایــش 
ــل  ــن دلی ــه ای ــر ب ــرخ ارز در شــرایط اخی عمــده ن
ــم  ــادی و ه ــاظ اقتص ــه لح ــم ب ــه ه ــت ک اس
تنش هــای بین المللــی و داخلــی کشــور در 
وضعیــت حادتــری قــرار داریــم. بنابرایــن تــا ایــن 
دو عامــل مدیریــت نشــود، نمی تــوان چشــم انداز 

ــه داد. ــازار ارز ارائ ــده ب ــه آین مناســبی نســبت ب
بایــد در نظر داشــت کــه اکنون کشــور با کســری 
ــرای  ــا اراده ای ب ــت و ت ــه روبروس ــدی بودج ج

کاهــش هزینه هــا وجــود نداشــته باشــد و در 
ــا برنامه ریــزی مــدون از شــتاب رشــد  کنــار آن، ب
ــتای  ــی در راس ــود و گام ــته نش ــی کاس نقدینگ
ــورم برداشــته نشــود، نمی توانیــم  ــرخ ت کنتــرل ن
انتظــار داشــته باشــیم کــه نــرخ ارز مدیریت شــود 
ــت  ــوان عــدم مدیری ــان نمی ت ــن می ــه در ای و البت
ــرا  ــازار مرکــزی انداخــت، زی ــر گــردن ب ــازار را ب ب
ورود بانــک مرکــزی، آخریــن حلقــه ایــن زنجیــر 

ــازار ارز اســت. ــت ب ــرای مدیری ب
ــک  ــد ی ــز مانن ــه دالر نی ــر داشــت ک ــد در نظ بای

ــر می شــود. یکــی  کاال از عوامــل اقتصــادی متأث
از عوامــل اثرگذار در دســته سیاســی بر نــرخ دالر، 
ــکل گرفته  ــور ش ــه در کش ــت ک ــی اس اعتراضات
ــادی  ــات اقتص ــود و ثب ــرار نش ــش برق ــا آرام و ت
در ادامــه آن فراهــم نشــود، چنــدان نــرخ ارز 

قابل کنتــرل نیســت.
آنچــه اکنــون در بســتر اقتصــادی کشــور شــاهد 
ــل  ــی و می ــارات تورم ــش انتظ ــتیم، افزای آن هس
ــرمایه از  ــه س ــروج قابل توج ــرت و خ ــه مهاج ب

ــت.  ــور اس کش

امین رضایی 
سرمقالـــه
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عوامل اثرگذار بر بازار ارز دو مؤلفه اقتصادی و سیاسی
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نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی:

 انتقال آب از دریا مشکل اصفهان
را رفع نمی کند

شفاف سازی دو عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره قیمت و شیوه توزیع بنزین؛

 تولید و توزیع بنزین
فعاًل بر مدار قبل 

رونمایی ازسهم ایران بانکرینگ درگفت و گو با نماینده مجلس:

ایران 10 درصد
امارات 90 درصد

3

2

رئیس دبیرخانه فرهنگی زاینده رود:

برداشت های نادرست
قطعه گمشده پازل خشکی زاینده رود

چهره روز

رییس دانشگاه اصفهان خبر داد:

توسعه و گسترش همکاری علمی 
دانشگاه های اصفهان و روسیه

6

سفر هیات علمی، سیاسی و تجاری از اصفهان به شهرهای مسکو 
و سن پترزبورگ در آذر امسال، زمینه گسترش همکاری های 
علمی و فرهنگی بین دانشگاه های اصفهان و روسیه را فراهم 

کرد.

ت
ی اس

س تزئین
منبع: میزان | عک

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان عنوان کرد:

راهیابی بانک قرض الحسنه مهر ایران به جمع هزار بانک برتر جهان

در راستای توسعه 
بانکداری الکترونیک 
و تحقق بانکداری 

بدون کاغذ هم، بانک 
قرض الحسنه مهر 

ایران برنامه های اصالح 
ساختار، الکترونیکی 

کردن عملیات اجرایی 
و ایجاد یک بانک 

کاماًل الکترونیکی را در 
دستور کار داشته است 
و همزمان سعی شده 

تا جایی که امکان دارد، 
فضای فیزیکی شعب نیز 
حفظ شده و بهبود یابد 
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مسـعود اعتمادی فر ۳۰ سـال است که 
بـه عنـوان متخصـص مغـز و اعصاب 
در زمینـه بیمـاری ام اس در سـطح 
کشـوری و بیـن المللـی فعالیـت دارد. 
سـابقه همـکاری وی بـا بیمارسـتان 
شـهید مطهـری بـه سـال های ۶۷ تـا 

۶۹ برمـی گـردد.
نـدازی کلینیـک فـوق  وی از راه ا
تخصصی ام اس در بیمارسـتان شـهید 
مطهـری خبـر داد و گفـت: راه انـدازی 
ایـن کلینیـک فـوق تخصصـی در 
بیمارسـتان شـهید مطهـری بـه دلیل 
سـهولت دسترسـی بیمـاران لنجـان و 
شهرسـتان های اطـراف و همچنیـن 
امکانـات بسـیار مناسـب بسـتری، 
درمانـی و تشـخیصی نظیـر ام آر آی با 

می باشـد. کیفیـت 
ایـن متخصـص مغـز و اعصـاب بـه 
تشـریح عالیـم ایـن بیمـاری پرداخت 
و گفـت: ام اس یـک بیمـاری التهابـی 
سیسـتم عصبـی مرکـزی اسـت کـه 
عمدتًا بین جوانان ۱۸ تا ۳۵ سـاله رایج 
اسـت و میزان ابتـالی خانم هـا ۳ برابر 
آقایـان اسـت. شـایع ترین عالئـم این 
بیمـاری تـاری دیـد، ضعـف دسـت ها 
و پاها، اختالالت حسـی و عـدم تعادل 

اسـت.
وی تأکیـد کـرد: گرفتـن شـرح حـال، 
معاینـه دقیـق و ام آر آی تشـخیص 
بیمـاری را تقریبـًا قطعـی می کنـد. بـر 
خـالف سـالیان گذشـته کـه دارویـی 
بـرای ایـن بیمـاری نبـود االن حـدود 
۲۰ دارو بـرای درمانـام اس موجـود 
هسـت کـه بعضـًا ۸۰ الـی ۹۰ درصد از 
بروز حمالت بیمـاری ام اس جلوگیری 
می کنـد و ایـن نویـد را می دهیـم کـه 
آینـده روشـنی بـرای درمـان قطعی ام 

اس وجـود دارد.
اعتمـادی فـر افـزود: نکتـه مهـم این 
که بیمـاران بـه امکاناتـی غیـر از دارو، 
نظیـر مراکـز توانبخشـی نیـاز دارنـد 
بـرای افـرادی کـه دچـار اختـالالت 
حرکتـی هسـتند در ایـن مـورد مرکـز 
فیزیوتراپـی و توانبخشـی بیمارسـتان 
شـهید مطهـری بـا امکانـات مناسـبی 
کـه دارد بیمارانـی که به کاهـش قوای 
ذهنـی مبتال هسـتند و بازتوانـی ذهنی 
بـرای آن هـا اهمیـت بسـیاری دارد، 

کمـک شـایانی می کنـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه بخش بسـتری 
موقـت بیمـاران بـرای پالـس تراپی یا 
دریافـت داروهایـی کـه نیـاز بـه چنـد 
سـاعت بسـتری دارنـد در کلینیـک 
و  مناسـب  فضـای  بـا  بیمارسـتان 
امکانـات خـوب وجـود دارد، گفـت: 
تخت هایی بـرای بیمارانی کـه به علل 
خـاص نیاز بـه چند روز بسـتری شـدن 
دارنـد تـدارک دیـده شـده؛ درمانـگاه 
در فضـای خیلـی خوبـی طراحی شـده 
کـه هـر روز یـک پزشـک متخصـص 
مغـز و اعصاب کـه در زمینـه بیماری ام 
اس تبحـر دارد حضـور دارد و همچنین 
مبتالیـان بـه ام اس می تواننـد کلیـه 
داروهای مورد نیـاز خـود را از داروخانه 

بیمارسـتان تهیـه کننـد.
این متخصـص مغز و اعصـاب تصریح 
کرد: پس از کلینیک فـوق تخصصی ام 
اس، در آینـده نزدیـک کلینیک هـای 
مددکاری که در زمینه هـای اقتصادی، 
اجتماعـی و حقوقـی به بیمـاران کمک 
می کننـد، راه انـدازی می شـود کـه 
خدمـات کامل تـری را بـه آن هـا ارائـه 

خواهد شـد.

 کلینیک
 فوق تخصصی ام اس

 در بیمارستان شهید مطهری
 ذوب آهن اصفهان راه اندازی شد:

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مسئوالن 
پاالیشگاه اصفهان اظهار می کنند از مازوت استفاده نمی کنند، اما با 
اطالعاتی که داریم بعضاً پاالیشگاه از مازوت استفاده می کند، گفت: 
استاندار اصفهان، دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجلس نباید 

اجازه دهند حتی یک ساعت مازوت در اصفهان بسوزد.
محمدرضا فالح در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آلودگی هوای 
اصفهان، اظهار کرد: متأسفانه در شش ماه دوم هر سال شاهد 
معضل آلودگی هوا در کالن شهرها به ویژه در شهر اصفهان هستیم، 
به طوری که کیفیت هوای اصفهان در این مدت فوق العاده وحشتناک 

و به اصطالح ناسالم به خصوص برای گروه های حساس است.
وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری اصفهان برای مقابله با 
آلودگی هوا، گفت: نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی همچون 
ناوگان اتوبوسرانی و احداث خطوط مترو که خط یک آن به طور 
کامل احداث شده و خط دوم در دست احداث است، ازجمله این 
اقدامات است، به طوری که اگر همه خطوط مترو اعم از خطوط 
دو و سه به بهره برداری برسد، بخش زیادی از مشکل آلودگی هوا 

کاهش پیدا می کند.
عضو کمیسیون حمل ونقل و هوشمند سازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه وضعیت ترددها خودروهای سطح شهر توسط 
شهرداری در حال کنترل است، افزود: معاینه فنی خودروها نیز در 

حال انجام است که شامل خودروهای شهرداری و خودروهای 
شخصی می شود.

وی با اشاره به تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، گفت: 
بر اساس این قانون همه دستگاه ها مکلف شدند در جهت اجرای 
هوای پاک اقداماتی انجام دهند، ولی متأسفانه با گذشت چندین 
سال از تصویب این قانون، بیشتر دستگاه ها نسبت به اجرای این 
قانون کوتاهی کردند. به عنوان مثال قانون به موضوع جلوگیری 
از تردد خودروهای فرسوده در سطح شهر اشاره کرده و دولت و 
دستگاه های مربوطه موظف شدند که از تردد خودروهای فرسوده 
در سطح شهر به ویژه کالن شهرها جلوگیری کنند. متأسفانه این 
اقدام صورت نگرفت و به صورت ضعیف به آن عمل شد، تا جایی که 
االن تقریباً یک طرفه در حال انجام است، یعنی خودروهای فرسوده 
توسط پلیس راهور جریمه می شوند و تقریباً چیزی که به ضرر مردم 

است در حال اجراست.
فالح با تأکید بر اینکه دولت و هم دستگاه های مرتبط با این امر باید 
به صورت جدی در جهت جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده اقدام 
کنند، گفت: دولت باید تسهیالتی را در اختیار شهروندان قرار دهند تا 
خودروهای فرسوده را نوسازی کنند و با تحویل خودروهای فرسوده، 

خودروهای جدیدی دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه با تصویب قانون مقرر شد ناوگان حمل ونقل 

عمومی و خصوصی شهرها بازسازی و نوسازی شوند، تصریح کرد: 
متأسفانه در این مورد هم از سوی متولیانی که در بدنه دولت هستند و 
هم از سوی دستگاه های مربوطه کوتاهی شد، به طوری که هم اکنون 
بسیاری از ناوگان حمل ونقل عمومی مثل اتوبوس ها فرسوده هستند 
و بخشی از ناوگان اتوبوسرانی در شهرها باالی ۱۰ سال عمر دارند و 

نمی تواند تردد کنند، بنابراین به پارکینگ ها هدایت شده اند.
این عضو شورای شهر اصفهان با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم هوای 
پاک داشته باشیم باید ناوگان حمل ونقل عمومی را نوسازی کنیم، 
افزود: دولت باید اعتبارات خوب و قابل توجهی را برای بازسازی و 
نوسازی این اتوبوس ها و حتی تاکسی های شهری اختصاص دهد 
تا بتوانیم شاهد تردد اتوبوس هایی باشیم که حداقل دودزا نباشند و از 
بنزین های یورو ۴، ۵ و یا حتی ۶ استفاده کنند که زمینه های مربوط 

به آن نیز باید فراهم شود.
فالح به ماده ۳۳ قانون هوای پاک اشاره و تصریح کرد: بر اساس 
این ماده صد درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به حساب 
خزانه داری کل کشور واریز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتی جهت 
تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه شود. 
۲۰ درصد از وجوه مذکور نیز از طریق موسسه عمومی غیردولتی 
صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیالت به منابع آالینده 

هوا برای رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می یابد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

حتی یک ساعت مازوت هم نباید در اصفهان بسوزد

رئیس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی فرماندهی انتظامی اسـتان 
اصفهـان از برخورد بـا خودروهـای آالینـده و اعمال قانـون پنج 

هـزار و ۷۲۱ دسـتگاه خـودروی دودزا در ماه جـاری خبر داد.
بـه گـزارش ایرنـا، مرکـز اطالع رسـانی فرماندهـی انتظامـی 
اصفهـان روز سه شـنبه به نقل از سـرهنگ محمدرضـا محمدی 
افـزود: در پی افزایش آلودگی هوای کالنشـهر اصفهـان برخورد 
با خودروهای دودزا و فاقـد معاینه فنی در دسـتور کار ویژه پلیس 
راهنمایـی و رانندگی اسـتان اصفهان قـرار گرفت و رقـم اعمال 
قانون نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل ۴.۱ درصد رشـد داشته 

. ست ا
وی اظهار داشـت: پـالک خودروهـای دودزا که بنا بر تشـخیص 

کارشناسـان پلیس تـردد آنهـا باعث آلودگـی هوا می شـود فک 
شـده و به رانندگان آنهـا پالک تعمیری ارائه می شـود کـه با این 
پالک موظف هسـتند ظرف ۴۸ سـاعت بـه تعمیـرگاه مراجعه و 

نسـبت به رفع نقـص خـودروی خود اقـدام کنند.
رییس پلیس راهـور فرمندهـی انتظامـی اصفهان افـزود: در ۲۱ 
روز آذرماه تعـداد ۲ هـزار و ۲۴۴ دسـتگاه خودروی دودزا توسـط 
کارشناسـان پلیس راهور فک پالک و به تعمیرگاه اعزام شـدند.

وی یکی از اقدامـات پلیس راهـور در زمینه کاهـش آلودگی هوا 
را برخـورد با خودروهـای فاقـد معاینه فنی عنـوان کـرد و اظهار 
داشت: در ۲۱ روز آذر سـالجاری ۱۷ هزار و ۸۴۵ دستگاه خودروی 
فاقـد معاینه فنـی مـورد اعمال قانـون قـرار گرفتند کـه این رقم 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل ۲.۶ درصد رشد داشـته است.
رئیس پلیـس راهـور فرماندهی انتظامـی اصفهان مبلـغ جریمه 
خودروهـای دودزا را ۴۵ هـزار و ۹۰۰ تومـان و مبلـغ جریمـه 
خودروهای فاقـد معاینـه فنـی را ۵۲ هـزار و ۵۰۰ تومـان اعالم 
کـرد و گفت: بـه نظـر می رسـد کـه ایـن جریمه هـا بازدارندگی 
الزم را ندارنـد و بایسـتی در اعمـال قانـون ایـن نـوع خودروهـا 

بازنگـری صـورت گیرد.
وی یـادآور شـد: طـرح زوج و فـرد نیز کـه پیـش از ایـن فقط در 
سـاعات بعـد ازظهر اعمـال می شـد از صبح امـروز از سـر گرفته 
شـد وجریمـه تـردد در محـدوده زوج و فـرد ۱۰۵ هـزار تومـان 

تعیین شـده اسـت.

سـرهنگ محمدی افزود: طرح یاد شـده صبح از سـاعت ۸ تا ۱۳ 
ظهر و عصر از سـاعت ۱۶ تا ۲۱ شـب اجـرا می شـود و خودروها 
هر بـار کـه وارد محـدوده طرح شـوند توسـط دوربین هـا اعمال 

قانون می شـوند.
وی خاطرنشـان کـرد: عـالوه بـر اقدامـات صـورت گرفتـه بـا 
کامیون هـای خاکبـرداری کـه فاقـد مجـوز باشـند نیـز برخورد 
قانونی صـورت می گیـرد کـه در این بـاره نیـز در ۲۱ روزی که از 
آذر امسـال گذشـته ۱۱ هزار و ۱۲۱ مورد اعمال قانـون برای این 

نـوع کامیون هـا اجرا شـده اسـت.
رئیس پلیـس راهـور فرماندهی انتظامـی اصفهان با بیـان اینکه 
خودروهـای دودزا و فاقـد معاینـه فنـی سـازمان ها و دسـتگاه ها 

نیز بـدون هرگونه اغماضـی مورد اعمـال قانون قـرار می گیرند، 
گفت: پلیـس راهـور بـا رانندگانی کـه به حقـوق مـردم بی اعتنا 
هسـتند قاطعانه برابـر قانون برخـورد می کندو با هیچ شـخص و 

ارگانی نیـز تعارف نـدارد.
سـرهنگ محمدی با بیـان اینکـه کاهـش آلودگی هـوا نیازمند 
مشـارکت عموم مـردم و دستگاه هاسـت، گفـت: از شـهروندان 
درخواسـت می شـود کـه در این ایـام کـه بـا آلودگی شـدید هوا 
روبرو هسـتیم از ترددهای غیرضروری در سـطح شـهر بویژه در 
هسـته مرکزی شـهر خـودداری کننـد و در صورت مشـاهده هر 
گونـه عیب و نقصـی در سـامانه احتراق خودرو نسـبت بـه تعمیر 

فوری و رفـع عیـب آن اقـدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان:

بیش ازپنج هزار خودروی دودزا در اصفهان جریمه شدند

به گزارش ایرنا، سیدمجتبی هاشمی در همایش " ادارات ارزیابی عملکرد 
استان های قطب ۲ آموزش و پرورش" در اصفهان افزود: آموزش و پرورش 
به واسطه گستردگی و ضریب نفوذش در جامعه دارای جایگاه ویژه و ر نقش 

آفرین است.
وی اظهار داشت: آموزش و پرورش از ستاد تا کف مدرسه جزو سالم ترین 
نهادهاست و کارکنان آن از جمله معلمان جزو نهادهای مرجع جامعه هستند و نیز 
حفظ سالمت این دستگاه عظیم بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر قرار است امروز 
اتفاق خوبی در جامعه رخ دهد، باید از آموزش و پرورش و در میان دانش آموزان 

رخ دهد و نهادینه شود.
وی با بیان اینکه تعدد نقش ها در این وزارتخانه، آسیب زاست افزود: باید تالش 
شود که وظیفه و تکلیف کارکنان به خوبی شناسایی و براساس آن به بهترین 

شکل ممکن ارائه خدمت صورت گیرد.
هاشمی افزود: در سالمت اداری دو الگو مدنظر است که بخش اول آن 
پاسخگویی عمومی است که به سازمانی تبدیل شویم که بر اساس نیاز 
مخاطبان، اهداف را دنبال کنیم و بر اساس آن پاسخگو باشیم و در گام دوم 
شفافیت سازمانی در امور جاری آموزش و پرورش باید در رأس برنامه ها قرار 

گیرد و در نهایت در بستر جریان آزاد اطالعات، شفافیت اجرایی شود.
وی تاکید کرد: سالم سازی سازمان و توانمندسازی نیروهای سازمان، می تواند 

در نقش سالمت اداری نقشی محوری ایفا کند.
هاشمی افزود: در حوزه پیشگیری در آموزش و پرورش جای کار بسیار وجود دارد 
که می تواند در سالمت اداری نقش اساسی داشته باشد که نظارت مستمری که 
حس نظارت را بر سازمان القا کند، می تواند در سالمت اداری کمک کننده باشد،

وی با بیان اینکه سرعت عمل در بررسی گزارش های تخلف می تواند نقش 
محوری داشته باشد، گفت: در حوزه عدالت در برخورد با کارکنان، استقرار نظام 

تشویق و تنبیه می تواند در حکمرانی مطلوب، مؤثر واقع شود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش 
گفت: رضایت مندی یک شاخص کلیدی است و ارباب رجوع باید به این نقطه 
برسد که رضایت مندی افزایش پیدا کند و باید به این نقطه دست پیدا کنیم که 
از دوران عدم پاسخگویی شفاف به ارباب رجوع عبور کرده ایم و جامعه نیازمند 

پاسخگویی است.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان نیز در این جلسه گفت: هدف اصلی معلمان 
به صورت عام، گسترش خوبی ها و تربیت نسل نو و انقالبی و در نهایت تربیت 
سربازان امام زمان )عج( است و رسالتی که ادارات ارزیابی انجام می دهد گویای 

آن است که به دنبال تربیت نسل جدید با رویکرد انقالبی هستیم.
محمدرضا ابراهیمی افزود: اصفهان خاستگاه تمدن و انقالب معاصر است که 
نمونه آن تقدیم ۲۴ هزار شهید است که ۶ هزار نفر از آن ها دانش آموزان هستند.

وی ادامه داد بیش از هفت مدرسه در استان وجود دارد که بیش از صد شهید 
تقدیم انقالب اسالمی کرده است که بیانگر تاریخ اسراسر افتخار اصفهان است.

همایش ۲ روزه تخصصی ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
قطب ۲ آموزش و پرورش با هدف بررسی نظام مسائل آموزش و پرورش در 
حوزه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با حضور استان های بوشهر، 
چهار محال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و هرمزگان در 

اصفهان برگزار می شود.

ــه  ــخگویی ب ــرد و پاس ــی عملک ــرکل ارزیاب مدی
شــکایات وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
ــد  ــی و نیازمن ــوع علم ــک موض ــالمت اداری ی س
برخــورد عالمانــه همــراه بــا مشــارکت اجتماعــی 
ــالمت اداری  ــمت س ــه س ــازمان ب ــا س ــت ت اس

ــد. ــت کن حرک

سالمت اداری نیازمند 
برخوردی عالمانه همراه با 

مشارکت اجتماعی

 مدیرکل پاسخگویی به شکایات
 وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد:

خبر روز

معاون اجرایی سازمان اورژانس استان 
اصفهان گفت: به دلیل کمبود منابع 
مالی ۶۷ آمبوالنس از چرخه فعالیت 

خارج شده اند.
محسن افتخاری در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در اصفهان در ارتباط با تعداد 
آمبوالنس های غیرفعال در استان 
اظهار داشت: تعداد ۶۷ آمبوالنس در 
استان اصفهان از رده خارج شده که 
عمده آن به دلیل عدم تأمین منابع مالی 

مورد نیاز است.
وی با اشاره به هزینه مورد نیاز برای 
احیای این آمبوالنس ها بیان کرد: برای 
بازگرداندن این آمبوالنس ها به حدود 
۲۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز است 
اما از آنجایی که اورژانس ۱۱۵ درآمدزا 
نیست و تمام بودجه خود را صرف 
امدادرسانی به مردم می کند، توانایی 

بازسازی این آمبوالنس ها را ندارد.
معاون اجرایی سازمان اورژانس استان 
اصفهان افزود: هزینه بازسازی هر 
آمبوالنس ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان 
است و پس از بازسازی حداقل پنج سال 

به چرخه امدادرسانی باز می گردد.
وی با اشاره به واردات آمبوالنس های 
جدید تصریح کرد: ما اکنون با توجه به 
تحریم ها توانایی وارد کردن آمبوالنس 
جدید را نداریم و اگر بتوانیم وارد کنیم 
هر آمبوالنس پنج تا شش میلیارد 
تومان هزینه دارد، درحالی که با پول 
هر آمبوالنس جدید می توان ۱۰ تا ۱۵ 
آمبوالنس را بازسازی و تا پنج سال به 

چرخه امدادرسانی اضافه کرد.
افتخاری در ارتباط با راه های تأمین 
بازسازی  برای  موردنیاز  هزینه 
آمبوالنس ها تصریح کرد: افرادی که 
عالقه به مشارکت در امور خیریه دارند 
اما توانایی ساخت بیمارستان را ندارند 
می توانند در بازسازی آمبوالنس شرکت 
کنند؛ هر آمبوالنس در طول پنج سال 
۱۸ هزار امدادخواه را نجات می دهد 
و بازسازی آن حرکت بزرگی از نظر 

خیریه ای و معنوی است.
وی عنوان کرد: ما با حمایت استاندار 
اصفهان پیگیری هایی از طریق وزارت 
کشور کردیم و قول هایی به ما داده شده 
تا مقداری از منابع مورد نیاز از طریق 

استانداری و مدیریت بحران استان 
تأمین شود اما این تنها به بازسازی 
ما  آمبوالنس های  از  درصد کمی 

می تواند کمک کند.
اورژانس  سازمان  اجرایی  معاون 
سازمان ها  افزود:  اصفهان  استان 
پاالیشگاه،  مثل  مجموعه هایی  و 
مجتمع فوالد و ذوب آهن در استان 
اصفهان وجود دارند که می توانند از 
محل مشارکت های اجتماعی خود به 
بازسازی آمبوالنس ها کمک کنند؛ باید 
در نظر داشت که در صورت وقوع حادثه 
در هر محل اعم از چنین شرکت هایی، 
اورژانس  توسط  امدادرسانی 

پیش بیمارستانی انجام می شود.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری 
از  و شهرداری می تواند درصدی 
عوارض های اخذ شده از خودروها را 
به اورژانس اختصاص دهد، گفت: ۱۰ 
درصد عوارض شهرداری تهران به 
اورژانس این شهر اختصاص می یابد 
چراکه آنها هم خدمات شهری انجام 
داده و به مردمی که عوارض می پردازند 

امدادرسانی می کنند.
افتخاری اظهار داشت: خودرویی که در 
شهر تردد می کند عالوه بر معضالت 
آلودگی، تصادفات را نیز در پی دارد و 
بخشی از خدماتی که بابت آن عوارض 
می پردازد به فوریت های پزشکی مربوط 
می شود؛ از این رو فوریت های پزشکی 
نیز باید از محل پرداخت عوارض عایدی 

داشته باشد.
وی اضافه کرد: از طرفی ثمره آلودگی 
هوا ناشی از تردد خودروها در شهر 
افزایش بیماران قلبی و ریوی است که 
وظیفه رسیدگی به آنها بر عهده اورژانس 
پیش بیمارستانی است و منطقی است 
که بخشی از عوارض خودروها به این 

نهاد اختصاص یابد.
اورژانس  سازمان  اجرایی  معاون 
استان اصفهان تاکید کرد: ما خواهان 
تخصیص دائمی این درصد نیستیم اما 
شورای شهر برای بازسازی آمبوالنس ها 
می توانند با تصویب این مورد کمک 

کنند.
وی با اشاره با کمک سایر نهادها 
همچون سپاه و بسیج سازندگی در 

احیای آمبوالنس ها بیان کرد: بازسازی 
آمبوالنس های اورژانس با توجه به نوع 
خودرو تخصص خاص خود را می طلبد 
ولی اگر در این نهادها افرادی در زمینه 
تعمیرات موتوری، بازسازی کابین عقب 
و صافکاری و نقاشی آمبوالنس مهارت 
داشته و بتوانند به ما کمک کنند، ما از 

آنها استقبال می کنیم.
افتخاری تصریح کرد: برخی راه های 
آمبوالنس ها  بازسازی  به  کمک 
مجلس  در  تصمیم گیری  مستلزم 
شورای اسالمی است و برخی نیازمند 
تصویب در شورای اسالمی شهر 

است.
وی در ارتباط با تصویب قانون در 
خصوص تأمین بودجه الزم برای 
سازمان اورژانس در مجلس شورای 
که  می خواهیم  ما  گفت:  اسالمی 
اورژانس پیش بیمارستانی دارای یک 
ردیف درآمدی مشخص در بودجه 
کشوری باشد و برای آن پیشنهاداتی 
مثل عوارض جاده ای، فروش و بیمه 
خودروها و فروش بلیت هواپیما، قطار 
و اتوبوس ارائه کردیم تا درصد ناچیزی 
از آنها را به سازمان اورژانس اختصاص 

دهند.
معاون اجرایی سازمان اورژانس استان 
اصفهان افزود: درصورت وقوع حادثه 

در همه این موارد اورژانس نقش 
امدادرسانی دارد و از طرفی تمام بودجه 
اختصاص یافته به آن صرف رسیدگی به 
بیماران می شود؛ می توان از محل درآمد 
این عوارض درصد جزئی را به سازمان 
اورژانس اختصاص داد تا بتواند منابع 

خود را تأمین کنند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته در 
مجموعه علوم پزشکی اصفهان بیش 
از ۳۰ میلیارد تومان صرف تهیه دارو 
و تجهیزات برای اورژانس شد بدون 
آنکه کمترین هزینه ای از بیمار اخذ 
شود؛ از طرفی نگهداری یک پایگاه 
اورژانس در سال ۱۴۰۱، دو میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و برای 
تمام پایگاه های سطح استان به ۴۰۰ 
میلیارد تومان منابع مالی نیاز است 
درحالی که بودجه اختصاص یافته به 
این بخش از نصف مقدار موردنیاز هم 

کمتر بوده است.
افتخاری تاکید کرد: باید منابع مالی 
مستمر و دائمی برای اورژانس پیش 
بیمارستانی تعریف شود و نمایندگان 
مجلس این امر را منوط به مطرح شدن 

الیحه از سوی دولت می دانند.
با تأثیر حذف این  ارتباط  وی در 
آمبوالنس ها از چرخه فعالیت در روند 
امدادرسانی عنوان کرد: تاکنون به 

هر شکلی اجازه ندادیم که خروج این 
آمبوالنس ها از چرخه فعالیت آسیبی 
به مردم وارد کند اما درحال حاضر به 
جای آن که به ازای هر سه آمبوالنس 
یک آمبوالنس رزرو قرار داشته باشد، به 
ازای هر ۱۰ آمبوالنس در استان یک 
رزرو وجود دارد و اگر تعدد خرابی های 
آمبوالنس در روز افزایش یابد مجبور به 

تعطیلی پایگاه ها می شویم.
معاون اجرایی سازمان اورژانس استان 
اصفهان افزود: به مرور زمان تعداد 
آمبوالنس های غیرفعال افزایش می یابد 
و به تدریج به تعطیلی پایگاه ها منجر 
می شود؛ این هشدارها برای آن است 

که از وقوع این آسیب پیشگیری کنیم.
وی در ارتباط با بروز حادثه برای ناوگان 
آمبوالنس استان در ناآرامی های اخیر 
اظهار داشت: در اغتشاشات اخیر 
آسیب هایی به آمبوالنس های ما وارد 
شد اما این آسیب ها رفع شده و مجدداً 

به چرخه فعالیت بازگشته اند.
افتخاری با اشاره به شایعات مطرح 
شده در فضای مجازی گفت: هیچ 
امنیتی درخواستی خالف  دستگاه 
شرح وظایف ما نداشته و شایعات 
مطرح شده در فضای مجازی در راستا 
تخریب اورژانس و مختل کردن فرآیند 

امدادرسانی بوده است.

خروج ۶۷ آمبوالنس از چرخه امدادرسانی استان
معاون اجرایی سازمان اورژانس استان اصفهان خبر داد:
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رئیس دبیرخانه فرهنگی زاینده رود گفت: پازل خشکی زاینده رود یک قطعه 
گمشده داشت که همان برداشت های نادرست از آن بود، اما مدیریت شهری 

توانست این قطعه را تکمیل کند.
سعید امامی، در نشستی با خبرنگاران در مورد عملکرد و برنامه های دبیرخانه 
فرهنگی زاینده رود، با تأکید بر اینکه مسئول جاری شدن زاینده رود دولت است، 
اظهار کرد: مطالبه جاری شدن آب زاینده رود ۲۰ سال است که اتفاق می افتد، 

اما به طور مستمر باید دنبال شود تا به ثمر بنشیند.
وی گفت: تا زمانی که زاینده رود یک مطالبه ملی نشود و مدیران به فهم درستی 

از این موضوع نرسند و یا اطالعات کافی به آن ها نرسد، معضل زاینده رود حل 
نمی شود.

رئیس دبیرخانه فرهنگی زاینده رودبا بیان اینکه پازل خشکی زاینده رود یک 
قطعه گمشده داشت که همان برداشت های نادرست از آن است، گفت: مدیریت 
شهری توانست این قطعه را تکمیل کند. در این زمینه دبیرخانه فرهنگی 
زاینده رود رسالت خود را فعالیت در حوزه فرهنگی مرتبط با زاینده رود قرار داده 

که بی شک اصحاب رسانه نیز نقش مهمی در این مسیر دارند.
مجید نادراالصلی، رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای 

اسالمی شهر اصفهان نیز با اشاره به زیست یک میلیون مهاجر در استان 
اصفهان، گفت: به طور میانگین مصرف ساالنه آب هر فرد در اصفهان حدود 
هزار مترمکعب است که نشان می دهد در توزیع آب در این استان مهاجرپذیر 

عدالت وجود ندارد.
وی اظهار کرد: آب یکی از مسائل مهم اصفهان است که شورای شهر و 
شهرداری اصفهان، صرف نظر از اینکه تا چه اندازه در حل معضل آب مسئولیت 
دارند، در این زمینه تالش می کنند. زاینده رود یک آورد و سرابی دارد که تالش 

می کنیم آن را زنده کنیم.

برداشت های نادرست؛ 
قطعه گمشده پازل 
خشکی زاینده رود

رئیس دبیرخانه فرهنگی زاینده رود:

خبر اول
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شهرستان
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اجتماعـی  اورژانـس  مسـئول 
فریدونشـهر گفـت: مـا با وجـود تحت 
پوشـش داشـتن سـه شهرسـتان، فاقد 
خوابـگاه هسـتیم و در مـوارد مراجعـه، 
بـا  را  آزاردیـده  کـودک  مجبوریـم 
همراهـی مـددکار بـه اصفهـان منتقل 

کنیـم.
کـودکان جـز آسـیب پذیرترین اقشـار 
جامعه هسـتند و الزم اسـت مسئولیت 
اجتماعـی در قبـال کـودکان تقویـت 
شـود و همـه در برابـر این گروه سـنی 
مسـئول باشـند و در صورت مشـاهده 
هـر نـوع کـودک آزاری ایـن موضـوع 
را بـه اورژانـس اجتماعـی بهزیسـتی 
آسـیب های  جلـوی  و  دهنـد  اطـاع 
بیشـتر بـه ایـن کـودکان و گسـترش 
ایـن آسـیب ها بـه جامعـه را بگیرنـد.

درگیـری و آسـیب های وارد شـده بـه 
ایـن کـودکان کـه گاه جبـران ناپذیـر 
اسـت، از آسـیب های جسـمی، عاطفی 
تـا جنسـی را در بـر می گیـرد و اگـر 
جلـوی ایـن ناهنجاری ها گرفته نشـود 
و مداخـات صحیـح صـورت نگیـرد 
افـراد بیشـتری جـرأت انجـام چنیـن 
رفتارهـای دور از اخاق و انسـانیت را 

پیـدا خواهنـد کرد.
اورژانـس  مسـئول  ارتبـاط  ایـن  در 
اجتماعـی بهزیسـتی فریدون شـهر در 
ضمـن  مهـر  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو 
بیـان ایـن مطلـب که در طول هشـت 
ماه امسـال همسـر آزاری اولین آسیب 
و بـه تبـع آن کـودک آزاری دومیـن 
آسـیب مطـرح در اورژانـس اجتماعـی 
فریدون شـهر بوده اسـت، اظهـار کرد: 
مـا در اورژانـس اجتماعـی وقتـی بـا 
چنیـن آسـیبی مواجـه می شـویم ابتدا 
مداخله هـای روانی اجتماعـی را انجام 
می دهیـم و بعـد از آن هـم در صورت 
اورژانـس  تیـم  دیـد  و صـاح  لـزوم 
بهزیسـتی،  رئیـس  کـه  اجتماعـی 
و  روانشـناس  اورژانـس،  مسـئول 
مـددکار اورژانـس و کارشـناس امـور 
اجتماعی بهزیسـتی را شـامل می شود 
هـم  انتظامـی  قضائـی  مداخله هـای 
در  کـه  حـدی  تـا  می شـود  انجـام 
خانـواده  از  را  کـودک  لـزوم  صـورت 

می کنیـم. جـدا  آسیب رسـان 
در  داد:  ادامـه  گوگونانـی  طاهـره 
صورتـی که خانواده کـودک صاحیت 
باشـند  نداشـته  را  کـودک  نگهـداری 
اقـوام  در  جایگزینـی  خانـواده  ولـی 
نزدیـک کـودک باشـد کـه صاحیت 
آن  و  دارنـد  را  کـودک  نگهـداری 
خانواده هـا هـم سرپرسـتی کـودک را 
بـه عهـده بگیرند کـودک بـه خانواده 

می شـود. داده  جایگزیـن 
وی اضافـه کـرد: ولی در صـورت نبود 
سرپرسـت داری صاحیـت کـودک را 
به مراکـز اورژانس اجتماعـی اصفهان 

می کنیم. منتقـل 

مسئول اورژانس اجتماعی فریدونشهر:

اورژانس اجتماعی 
فریدونشهر خوابگاه ندارد

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه انتقال 
آب از دریا به هیچ وجه مشکل آب اصفهان را رفع نمی کند، گفت: آورد این 
آب پس از دو سال انجام می شود و در آینده به ۷۰ میلیون متر مکعب آب 
خواهد رسید در حالی که کسری آب اصفهان نزدیک به یک و نیم میلیارد متر 

مکب برآورد می شود.
محمدتقی نقدعلی در خصوص طرح انتقال آب از دریا به اصفهان اظهار کرد: 
برنامه ای که پس از نشست چهار ساعته مجمع نمایندگان استان با وزیر نیرو 
تدوین شد و رایزنی های پیش از آن با »علیرضا الماسوندی«؛ معاون تلفیق 

و امور تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره برنامه آب اصفهان 
دارای مباحث مفصل و ابعاد متعدد است.

وی درباره چگونگی اجرای طرح های انتقال آب از دریا به استان اصفهان افزود: 
بخشی از این انتقال ادامه خط انتقال آب به کرمان است که در یک مرحله و 
به شکل موقتی یا ابتدایی از همان خط لوله قرار است ۷۰ میلیون متر مکعب و 
در بازه بلندمدت تر به شکل مستقل ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب را به اصفهان 
و صنایع آن منتقل کند. وی از اجرای این طرح در قالب پنج قطعه خبر داد 
و گفت: اجرای بخشی از این قطعات اکنون آغاز شده که قطعه پنجم آن در 

ورزنه کلنگ خورد و موضوعی که در رسانه ها مطرح شد آن است که قطعه 
پنجم انتقال آب دریا به اصفهان در بخش ورزنه کلنگ خورد همانگونه که 
بخشی از قطعات دیگر نیز آغاز شده و قسمت های دیگری نیز به زودی کلید 
خواهد خورد. وی برآورد انتقال آب در این طرح را انتقال ۷۰ میلیون متر مکعب 
به صنایع در مرحله نخست اعام کرد و ادامه داد: اجرای این طرح نزدیک 
به دو سال زمان خواهد برد به همین دلیل یک طرح کوتاه مدت نیست و 
همچنان از دولت تقاضا داریم که با اعتبار ویژه و سر خط کردن تمام امکانات 

کشور به پروژه های انتقال آب استان اصفهان نیز سرعت دهند.

 نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس شورای اسالمی:

انتقال آب از دریا 
 مشکل اصفهان را
رفع نمی کند

اینفوگرافیک

رئیـس پلیـس راه اسـتان اصفهـان آخرین وضعیت تـردد در 
محورهـای اسـتان اصفهـان را تشـریح کرد.

سـرهنگ اصغـر زارع بـا اشـاره به آخریـن وضعیت تـردد در 
محورهـای اسـتان اصفهـان اظهـار داشـت: در حـال حاضـر 
محـور دامنه – خوانسـار، دامنـه الیگودرز و خوانسـار – بویین 

میاندشـت بـارش برف گزارش شـده اسـت.
همـه  و  دلیجـان   – میمـه  محـور  همچنیـن  افـزود:  وی 
بـاران گـزارش شـده اسـت. بـارش  محورهـای گلپایـگان 

رئیـس پلیـس راه اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه دیگـر 
داد:  ادامـه  ابـری اسـت،  نیـز  اسـتان اصفهـان  محورهـای 
ضـروری اسـت راننـدگان نسـبت بـه رعایـت نـکات ایمنـی 
از جملـه همـراه داشـتن تجهیـزات ایمنـی بـه ویـژه زنجیـر 
چـرخ، سـالم بـودن خـودرو و رعایت سـرعت مطمئنـه توجه 

داشـته باشـند.

شـهردار تیـران گفـت: بی توجهی مسـئوالن نسـبت به 
تبـادل تجربیـات و هم اندیشـی بیـن نهادهـای امدادی 
در حـوزه بحـران و آموزش شـهروندی و توانمندسـازی 
به موقـع،  و  پیشـگیرانه  اقدامـات  بـرای  شـهروندان 

تـاب آوری شـهر را کاهـش می دهـد.
رئیـس جدیـد جمعیـت  بـا  دیـدار  در  حسـن حجتـی 
هال احمـر تیـران و کـرون، اظهـار کرد: سـازمان های 
امـدادی و نیروهـای امدادگـر تجربیـات و دانش خاصی 
نسـبت بـه حـوادث هـر منطقـه دارنـد کـه تبـادل این 
در  راهکارهـا  خصـوص  در  هم اندیشـی  و  اطاعـات 

توانمندسـازی نیروهـا نقـش دارد.
و  هم اندیشـی  نشسـت های  برگـزاری  افـزود:  وی 
تشـکیل گروه هـای اندیشـه ورز در حوزه امـداد و نجات 
بـرای حـوادث طبیعی و غیرطبیعی این امـکان را فراهم 
می کنـد تـا نیروهـای امـدادی خطـا و آزمـون نداشـته 
اشـتراک گذاری  لحـاظ  بـه  آنهـا  توانمنـدی  و  باشـند 

یابد. افزایـش  تجـارب 
و  تجربیـات  تبـادل  اینکـه  بیـان  بـا  تیـران  شـهردار 
مانـده اسـت،  ایـن خصـوص مغفـول  هم اندیشـی در 
خاطرنشـان کرد: تجربه نـگاری حوادث، ثبـت آنها برای 

آینـدگان و انتقـال به نسـل های بعدی نقـش مهمی در 
بهبـود وظایـف مدیریتـی مدیـران دارد.

حجتـی شناسـایی مهمتریـن حـوادث قریب الوقـوع و 
انجـام پیش بینی هـای الزم را مهـم دانسـت و ادامـه 
داد: همـکاری مدیریـت شـهری بـا هال احمـر بـرای 

اقدامـات پیشـگیرانه و امدادرسـانی مهـم اسـت.
وی تصریـح کـرد: یکـی از دغدغه هـای مهـم جامعـه 
امروز، آموزش شـهروندی و توانمندسـازی در حوزه های 
مختلـف به ویـژه حوادث اسـت تا عاوه بر پیشـگیری، 

در صـورت وقـوع حادثـه اقدامات الزم انجام شـود.
شـهردار تیـران گفت: آمـوزش شـهروندان در خصوص 
موضوعـات مرتبـط بـا حادثـه و بحـران نبایـد مغفـول 
در  را  خـود  سـهم  هال احمـر  اسـت  الزم  و  بمانـد 
ایـن راسـتا ایفـا کنـد؛ مدیریـت شـهری نیز بر اسـاس 
مأموریـت سـازمانی فعالیـت تخصصـی خـود را در دوره 

جدیـد خواهـد داشـت.
در ایـن دیـدار رئیـس جمعیـت هـال احمـر تیـران و 
کـرون بـر ضـرورت همـکاری مشـترک تاکیـد و نقش 
هال احمـر در مدیریـت حوادث شـهری را مهم ارزیابی 

کرد.

از ابتـدای امسـال تـا کنـون ۱۶۰ نفـر 
در شهرسـتان اردسـتان دچـار حیـوان 
گزیدگی شـدند. مدیر شـبکه بهداشـت 
و درمـان اردسـتان در جلسـه مدیریـت 
بحران اردسـتان بـا بیان اینکه پارسـال 
۱۲۲ نفـر در شهرسـتان مـورد گـزش 
قـرار  گـرگ  و  شـغال  گربـه،  سـگ، 
گرفتنـد گفـت: بـا ۱۳۳ میلیـون ریـال 
هزینـه و تزریـق ۳۸۲ ُدز واکسـن و ۲۰ 
ویـال سـرم بـه افراد مـورد گـزش واقع 
شـده، کسـی مبتـا بـه هـاری نشـده 

. ست ا

نشسـت تخصصـی افتتـاح ۲۰ طـرح پنلهـای خورشـیدی در 
محـل سـالن اجتماعـات فرمانـداری دهاقـان برگـزار شـد. 
اعضای شـورای معاونین بهزیسـتی استان اصفهان سیدکمال 
صدیقـی و امیـد رحمانیان، موسـوی ریاسـت اداره بهزیسـتی 
دهاقـان زهـره مائی کارشـناس مسـئول کاریابی و اشـتغال 
اداره کل بهزیسـتی اسـتان اصفهان و مسـئولین نهاد مردمی 
رسـالت در محـل سـالن اجتماعـات فرمانـداری دهاقـان بـا 
جمشـیدیان فرماندار شهرسـتان دیدار و تبـادل نظر پرداختند.

در ایـن نشسـت مسـکین مسـئول نهـاد مردمـی رسـالت در 
رابطـه با این طرحها سـخنانی ایراد نمـود، همچنین رحمانیان 
و صدیقـی معاونیـن اداره کل بهزیسـتی اسـتان در رابطـه بـا 
طرحهای اشـتغال بهزیسـتی توضیحاتی ارائه کردند. در پایان 

نیـز فرمانـدار شهرسـتان ضمـن تقدیـر ازعملکرد بهزیسـتی 
خواسـتار رسـیدگی هرچه بیشـتر به امور توانخواهـان وجامعه 

هدف بهزیسـتی شد.
• بازدید و افتتاح طرحهای اشتغال شهرستان

بـه مناسـبت روز جهانی معلولین ۳ طرح اشـتغال شهرسـتان 
دهاقـان بـه نمایندگی از ۲۰ طرح قابل افتتاح توسـط معاونین 
بهزیسـتی  اداره  رئیـس  اصفهـان،  اسـتان  بهزیسـتی  اداره 
شهرسـتان، مسـئولین نهاد مردمی رسـالت اصفهان و جمعی 

از مسـئولین و خیریـن شهرسـتان افتتـاح گردید.
همچنیـن حاضرین از گلخانه جهانگیـری خیر به عنوان یکی 
از برتریـن گلخانه هـای ایـران و کشـورهای منطقه می باشـد 

بازدیـد به عمـل آوردند.

رئیس پلیس راه استان توضیح داد؛

 آخرین وضعیت تردد
در محورهای اصفهان

شهردار تیران مطرح کرد:

 بی توجهی نسبت به تبادل تجربیات و آموزش شهروندی
در حوزه بحران

مدیر شبکه بهداشت و درمان 
اردستان خبر داد:

 حیوان گزیدگی
۱۶۰ نفر

بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری فریدن، 
معـاون برنامـه ریـزی و هماهنگی امـور عمرانی 
فرمانـداری در جلسـه مدیریـت پسـماند زباله که 
امـروز در سـالن اجتماعـات فرمانـداری برگـزار 
شـد، گفـت: مدیریت پسـماند یکـی از مهم ترین 
مسـائل در مدیریـت شـهری و از دغدغه هـای 
زیسـت  از مشـکات  بتـوان  تـا  اسـت  اصلـی 

محیطـی پیـش رو جلوگیـری کـرد.
کارخانـه  احـداث  داد:  ادامـه  اسـدی  مسـلم 
کمپوسـت برای شهرسـتان یک نیاز مبرم اسـت 
کـه بایـد آن را فـارغ از دیدگاه هـای محلی دید و 
بایـد اهتمـام ویـژه به نظرات کارشناسـی داشـته 

باشـیم و سـلیقه عمـل نکرد.
وی بـا انتقـاد به تشـکیل برخی جلسـات، عنوان 
کـرد: بعضـاً شـاهدیم برخـی از جلسـات بـا یک 

موضـوع واحـد برگـزار می شـود و مصوبـات آن 
نیمـه کاره رهـا می شـود ایـن یعنی از بیـن بردن 
زمـان کـه بایـد در محضر مـردم پاسـخگو بود.

معـاون برنامـه ریـزی و هماهنگی امـور عمرانی 
تاکیـد کـرد: برخـی موضوعـات اساسـی و مهم 
شهرسـتانی بـه خاطـر یکسـری دالیـل پیش پا 
افتـاده و غیرکارشناسـی مقفعـول ماندنـد؛ بایـد 
بدانیـد ایـن امـر نبایـد موجـب شـود کـه مـا 
فعالیت هایمـان را منـوط بـه سـلیقه و نظـرات 

شـخصی افـراد کنیـم.
اسـدی ادامـه داد: برخـی مواقـع بایـد اهـداف و 
منافـع پـروژه و طرح هـا بـرای مردم تبیین شـود 
زیـرا اگر روشـنگری صـورت بگیرد بدون شـک 
مـردم همراه مسـئوالن بـوده و آنـان را نیز یاری 

خواهنـد کرد.

اسـدی بـا تأکیـد بـر اهمیـت آگاهـی بخشـی و 
اطـاع رسـانی بـه مـردم پیرامـون نقـاط تخلیه 
پسـماندهای سـاختمانی در شهرسـتان، اظهـار 
داشـت: بـا رعایـت اولویـت بهداشـت و حفـظ 
منابـع طبیعی نسـبت بـه جانمائی محـل تخلیه 

نخاله هـای سـاختمانی سـریعاً اقـدام نمـود.
وی بـا اشـاره بـه معظـات پیـش رو در زمینـه 
فعالیـت زبالـه گردهـای دوره گـرد، بیـان کـرد: 
افـرادی کـه در ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد باید 
شناسـایی شـده و آمـار آنها نیز مشـخص گردد 
تـا بـرای سـاماندهی آنهـا بتـوان برنامـه ریزی 

. کرد
در این جلسـه درباره مشکات و مسائل جانمایی 
کارخانه کمپوسـت موضوعاتی مطـرح گردید که 

بررسـی آنها منوط به نظر کارشناسـی شد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری:

فریدن نیاز مبرم به احداث کارخانه کمپوست دارد

در محل سالن اجتماعات فرمانداری دهاقان برگزار شد:

نشست تخصصی افتتاح ۲۰ طرح پنلهای خورشیدی

فرمانده انتظامی شهرسـتان شـهرضا از کشـف محموله کاالی قاچاق 
بـه ارزش سـه میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریـال در عملیـات مأمـوران 

انتظامـی این شهرسـتان، خبـر داد.
سـرهنگ سـهراب قرقانـی اظهار کـرد: مأموران مسـتقر در ایسـتگاه 
ایسـت و بازرسـی شـهید امامـی شـهرضا در راسـتای اجـرای طـرح 
تشـدید مقابلـه با قاچـاق کاال و ارز حیـن کنترل خودروهـای عبوری 

بـه یک دسـتگاه کامیون کشـنده و یک دسـتگاه سـواری پـژو پارس 
مشـکوک و جهـت بررسـی آن هـا را متوقـف کردند.

وی افـزود: مأمـوران پـس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسـی از 
ایـن خودروها پرداخته که در بازرسـی انجام شـده تعداد یک دسـتگاه 
یخچـال فریـزر دوقلو، ۵۰ عدد انـواع باطری خودرو، تعـداد ۲۱ کارتن 
۲۰ کیلویـی بادام هندی و ۴ کیسـه ۲۵ کیلویـی پودر لیمو که همگی 

خارجـی و بـدون اسـناد و مدارک معتبر گمرکی بود، کشـف کردند.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان شـهرضا با اشـاره به اینکه کارشناسـان 
ارزش کاالهـای قاچـاق کشـف شـده را سـه میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون 
ریـال دانسـتند، اضافـه کـرد: در این خصـوص یک دسـتگاه کامیون 
کشـنده و یـک دسـتگاه سـواری توقیـف و دو نفر متهم نیز دسـتگیر 
کـه پـس از تشـکیل پرونـده جهـت سـیر مراحـل قانونـی بـه مرجع 

قضائـی تحویل داده شـدند.
وی خاطرنشـان کرد: مقابله با قاچاق کاال و هرگونه اقدام مجرمانه ای 
کـه باعـث ایجـاد نارضایتـی و آسـیب بـه جامعه و شـهروندان شـود 
همـواره در دسـتور کار پلیـس بـوده و از مـردم نیز می خواهیـم با ارائه 
اخبـار و اطاعـات خـود در زمینـه قاچـاق کاال و ارز پلیـس را در این 

امـر مهم یـاری دهند.

فرمانده انتظامی خبر داد:

کشف محموله کاالی قاچاق در شهرضا

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/10/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:30 روزیکشنبه به تاریخ 1401/10/11

www.abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 395  )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال )برآورد (ریال )اعتبار

اصالح و توسعه شبکه فاضالب در سطح 263,2-4-401
601,100,000  13,369,466,915جارىمنطقه چهار (با ارزیابى کیفى)

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  اول

نام روزنامه: اخبار اصفهان
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/9/24

مناقصه



Important
License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515

Organization of advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w. e s f a h a n - n e w s . c o m
04INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s
Thursday, December 15, 2022 - No: 1224 

The value of trade between 
Iran and Tajikistan increased 
by 190 percent in the first eight 
months of the current Iranian 
calendar year (March 21-No-
vember 21), as compared to 
the same period of time in the 
past year, the spokesman of 
the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRI-
CA) announced.
Morteza Emadi said that the 
two countries traded 146,531 
tons of commodities worth 
$140.498 million in the said 
eight-month period, indicat-

ing also 151 percent growth in 
terms of weight year on year.
He further put Iran’s eight-
month export to Tajikistan at 
130,069 tons worth $93.1 mil-
lion and named petrochemi-
cals, glass wool, dried fruits, 
aquatic feed, and agricultural 
and horticultural products as 
the major exported items.
Last week, the 15th Iran-Ta-
jikistan Joint Economic Com-
mittee meeting kicked off in 
Tehran.
Co-chaired by Iranian Energy 
Minister Ali-Akbar Mehrabian, 

and Tajik Minister of Energy 
and Water Resources Dal-
er Juma, the two-day event 
was aimed at strengthening 
economic relations between 
the two countries especially 
through promoting coopera-
tion between the private sec-
tors of the two sides.
On the first day of the meet-
ing, the two sides discussed 
ways to expand economic, 
commercial, technical, scien-
tific, and cultural cooperation 
and followed up on the agree-
ments previously reached be-

tween Iran and Tajikistan.
Speaking at the opening 
ceremony of the event, Meh-
rabian underlined the signif-
icant improvement in the 
economic relations between 
Iran and Tajikistan, saying 
that the value of trade be-
tween the two countries has 
increased by 300 percent in 
2022 compared to the previ-
ous year.
Mehrabian expressed hope 
that the upward trend of mu-
tual trade between the two 
sides will continue in the com-
ing months and years.
“To continue this growth, 
the economic delegations 
between the two countries 
should become more active,” 
he stressed.
The official emphasized the 
significant role of the private 
sectors of the two countries in 
boosting economic exchang-
es and said: “The private 
sectors of the two countries 
can help develop [economic] 
relations.”
Elsewhere in the ceremony, 
Juma, for his part, pointed out 
that constructive cooperation 
between the two countries 
is already underway, saying: 
“This cooperation has been 
implemented in the form of 
holding exhibitions and in-
vestment in various industrial 
sectors, etc.”
On the sidelines of the meet-
ing, Mehrabian told IRNA that 
Tajikistan has numerous de-
velopment projects underway, 
in which Iranian companies 
and contractors can take part.
“Tajikistan has important pro-

jects in the field of hydropow-
er plants, and we are trying to 
pave the way for using the ex-
pertise of Iranian companies 
in these projects,” he said.
According to Mehrabian, Ta-
jikistan currently has about 
6,500 megawatts of hydroe-
lectric power plant capacity, 
and the country plans to in-
crease this capacity to 10,000 
megawatts.
Elsewhere in the meeting, 
Juma mentioned Tajikistan’s 
great potential for electricity 
generation, saying that Iran 
and Tajikistan can collaborate 
on energy projects in order 
to supply electricity to central 
and south Asia.
“Tajikistan is ranked 6th in the 
world in terms of water ener-
gy resources, and according 
to the emphasis of Iran’s ener-
gy minister on Iran’s technical 
and engineering capabilities, 
it is necessary to use this ca-
pacity to create hydroelectric 
power plants,” the Tajik min-
ister said.
Stating that Tajikistan has a 
good experience with Iranian 
investment in its development 
projects, he said: “Sangtuda 
hydropower plant was built 
and launched in collaboration 
with Iran.”
“It is hoped that the volume 
of economic and commercial 
exchanges between Iran and 
Tajikistan will be increased 
by providing the necessary 
grounds and infrastructure; Of 
course, we will also cooperate 
in other fields including cul-
tural, political, and, tourism,” 
Juma noted.

Iran-Tajikistan 8-month trade up 190% yr/yr

The occupiers who 
played us off against 
each other 
“It is clear as daylight that Bahrain 
islands have been part of the ‘Great 
Government’ from the time of an-
cient kings until now and sheikhs 
and the people of Bahrain under the 
rule of the ‘Great Government’ are 
enjoying a prosperous life and busy 
with serving the ‘Great Government’.
We are not to blame for our misbe-
havior in the recent time, but it is 
the ‘Great Government’ that has ne-
glected this territory . . . My brother 
Sheikh Ali Ibn Khalifeh, and I as well 
as the people of Bahrain are the sub-
jects of the ‘Great Government’, and 
we are ready to serve and to show 
our loyalty to the ‘Great Govern-
ment’. I have hoisted on my house 
the Great Government’s flag bearing 
the sign of sun and lion.”
What you read is part of a letter 
written by the sheikh of Bahrain to 
the King of Iran in April 1860. It all 
began when the British navy brought 
its fleet to the Persian Gulf. Britain 
had put pressure on the sheikhs of 
Bahrain to fly the British flag there. 
Bahrain sheikhs who had resisted at 
the beginning and insisted that Bah-
rain was part of the Iran soil finally 
acquiesced to hang out the flag after 
British navy destroyed their ships. 
Britain also increased its pressure 
on the governments of Sharjah and 
Ras Al Khaimah to hoist their flags in 
Tunb and Abu-Moussa. The sheikhs 
in these areas also first considered 
these islands parts of the Iranian 
land and did not give in but they fi-
nally leaned toward British army and 
raised their flags on these islands. 
The Qajar government began its 
diplomatic attempts to regain Iran’s 
right to rule over the triad islands as 
well as Bahrain and declared it illegal 
to hoist other flags in the Persian 
Gulf, Tunb and Bu-Moussa islands. 
Iran in its correspondences referred 
to the geographical map which had 
been drawn by Britain for the Iran 
government. In that map, the islands 
of Tunb and Abu-Moussa had been 
shown in Iranian color. These diplo-
matic attempts were not in vain and 
the British government on April 18, 
1870 recognized Iran’s sovereignty 
over the triad islands and Bahrain, 
but wrote to Iran’s government that, 
due to Iran’s weak navy, the British 
government is responsible for the 
security of these islands and the 
Persian Gulf for the time being. 
But Britain again provoked the 
sheikhs of Persian Gulf to hang out 
[their own] flags. Several decades 
later, Mohammad Mossadegh, the 
Iranian prime minister, explained in 
a speech: “Be aware why the English 
government wants the two men-
tioned islands to be parts of Sharjah 
and cut the Iranian government’s 
control over them. It is obvious and 
everybody knows what their goal is: 
it is easier to gain advantage from 
the sheikhs of Sharjah than from the 
civilized and constitutional govern-
ment of Iran.” 
Hundred years of political endeavors 
and negotiations between different 
Iranian and British governments 
finally resulted in the unjustly sep-
aration of Bahrain from Iran with 
the promise to ease the triad islands 
issue.  A memorandum of under-
standing was singed, and Iran could 
regain the triad islands after many 
years. 
Britain, however, following its long-
held policy, did not bring the issue 
into end peacefully. In the agree-
ment, the word used for Iran’s mili-
tary presence in the triad island, was 
“occupation”, a term which later was 
open to dispute and a source that 
Iran has occupied these islands. Tak-
ing a quick look at the history, one 
understands easily that this is Britain 
who had occupied these islands. 
A retrospective look at the history 
of these islands over the last 100 
or 200 years shows that the north-
ern and southern neighbors in the 
Persian Gulf have been living to-
gether peacefully for years without 
any problem until British occupiers 
reached there and changed it forever.

Iran, China fi-
nalize 16 MOUs 
under 25-year 
agreement frame-
work
Iran and China have final-
ized 16 memorandums of 
understanding (MOU) under 
the framework of the two 
countries’ strategic 25-year 
agreement, Iranian Finance 
and Economic Affairs Min-
ister Ehsan Khandouzi an-
nounced.
According to Khandouzi, 
the MOUs were signed in an 
Iran-China comprehensive 
cooperation program sum-
mit which was held in Tehran 
on Tuesday at the presence 
of Iran’s First Vice President 
Mohammad Mokhber and 
China’s Vice Premier Hu 
Chunhua.
The summit was focused on 
four areas explored by four 
committees between the 
two countries with the aim 
of paving the way for the 
implementation of the 25-
year agreement, the minister 
said.
Mentioning an upcoming 
meeting of the two coun-
tries’ presidents, Khandouzi 
noted that the MOUs are 
signed as a prelude to the 
agreements that are going 
to be reached in the meeting 
between the two presidents.
During the summit, it was 
decided that the two sides 
would take executive actions 
to implement the agree-
ments reached in various 
fields including energy, oil 
and gas, joint investment, 
financial, currency, and 
banking interactions, transit 
and infrastructure as well as 
ports.
The details of the 
above-mentioned coopera-
tion will be discussed in the 
meeting between the presi-
dents of the two countries, 
Khandouzi said.
“The deputy prime minis-
ter of China expressed his 
agreement with the pro-
posals made by the four 
economic committees,” he 
added.
Heading a 70-member del-
egation, Chunhua arrived in 
Tehran on Monday to attend 
the Iran-China comprehen-
sive cooperation program 
summit and discuss future 
collaborations.

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

Iranian, Indian 
foreign ministers 
hold phone talks
To advance relations between 
Tehran and New Delhi it is 
necessary to implement the 
agreements between Iran and 
India, Iranian Foreign Minis-
ter Hossein Amir Abdollahian 
emphasized on Monday.
Amir Abdollahian made the 
remarks in a phone conver-
sation with his Indian coun-
terpart Subrahmanyam Jais-
hankar.
Amir Abdollahian and Jais-
hankar discussed topics re-
lated to bilateral ties as well 
as regional and global con-
cerns of relevance.
The necessity to increase 
collaboration in several areas 
was stressed by the foreign 
ministers of the two nations.
Jaishankar discussed Teh-
ran-New Delhi’s bilateral and 
global collaboration while 
referring to the positive state 
of the two nations’ ties and 
cooperation.

Iran’s newly appointed Minister of 
Transport and Urban Development 
Mehrdad Bazrpash received a delega-
tion of Qatari officials led by the coun-
try’s Transport Minister Jassim bin 
Saif bin Ahmed Al Sulaiti on Monday.
The Qatari delegation visited Tehran 
to offer condolences over the passing 
of Iran’s former transport minister 
Rostam Qasemi and also to explore 
avenues of cooperation with the new 
minister, the portal of Iran’s Transport 
Ministry reported on Monday.
During the meeting, the two sides 
called for enhancing mutual ties in the 
fields of transportation and agreed 
on the implementation of previously 
agreed documents between the two 
countries.
The Qatari delegation also attended a 
memorial ceremony held for the late 
Rostam Qasemi along with Iran’s na-
tional and military officials, including 
the speaker of the parliament, the 
chief of the general staff of the armed 
forces, the first vice president, the 
ministers, the deputy commander in 
chief of the IRGC, and other senior 
officials.
During a meeting between Al Su-
laiti and Qasemi in Tehran back in 
mid-September, the two sides had 
emphasized the necessity for the ex-
pansion of relations between the two 

countries in sea and air transporta-
tion as well as international transit.
In that meeting, Qasemi emphasized 
the existence of many cooperation 
opportunities for Iran and Qatar, and 
stressed the establishment of a joint 
office between the two countries for 
cooperation in the field of transpor-
tation.
The Qatari minister, for his part, stat-
ed that the relations between the two 
countries are deep, and considered 
the creation of a joint office proposed 
by the Iranian minister as necessary 
for the development of these rela-
tions.

Back on June 6, Iran and Qatar inked 
a memorandum of understanding 
(MOU) at the end of the two coun-
tries’ eighth Joint Economic Commit-
tee meeting in Doha to outline ave-
nues for future cooperation.
The MOU was signed by Iranian En-
ergy Minister Ali-Akbar Mehrabian 
and Qatar’s Minister of Commerce 
and Industry Sheikh Mohammed Bin 
Hamad Bin Qassim Al-Thani who co-
chaired the committee meeting.
This memorandum determines the 
framework of cooperation in various 
fields including transit, transpor-
tation, industry and trade, energy, 

customs and free zones, tourism, 
culture, agriculture, sports, etc.
Speaking at the eighth meeting of 
the Iran-Qatar Joint Economic Com-
mittee, Mehrabian emphasized the 
Iranian government’s approach to 
developing international relations and 
said: “Considering our good relations 
in the past, this meeting should be a 
new chapter in the development of 
cooperation between the two coun-
tries.”
“We hope to see a significant increase 
in interactions with the agreements 
reached in this meeting,” he added.
“One of the most important goals of 
the meeting is to support the Iranian 
and Qatari private sectors, and we are 
happy to see that a large conference 
with the participation of Iranian busi-
nessmen is being held in Doha at the 
same time as the meeting of the joint 
committee,” Mehrabian said.
According to the official, eight MOUs 
on food, medical industry, knowl-
edge-based companies, etc. were 
also signed between businessmen of 
the two countries on the sidelines of 
the mentioned meeting.
The Iranian energy minister noted 
that Iran and Qatar have set finan-
cial goals for 2023 and hope to see 
doubled economic relations and trade 
balance between the two countries.

Tehran, Doha call for expanding transportation ties

During the 36th general assembly of the Fed-
eration of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS) 
which was held on Monday in Cairo, Egypt, 
representatives of the Tehran Stock Exchange 
(TSE) suggested the establishment of two 
working groups in FEAS.
The Iranian delegation attending the assem-
bly was comprised of TSE Board of Directors 
Chairman Mehdi Amiri, and TSE Managing 
Director Mahmoud Gudarzi as well as some 
other TSE board members and officials, IRIB 
reported.
Based on the Iranian delegation’s proposal, a 

working group should be formed for assessing 
the acceptance of knowledge-based compa-
nies in FEAS and another one for examining the 
experiences of countries with regard to their 
stock exchanges’ profitability.
FEAS is a non-profit international organiza-
tion comprising the main stock exchanges in 
Eastern Europe, West, and Central Asia. The 
purpose of the Federation is to contribute to 
the cooperation, development, support, and 
promotion of capital markets in Eurasia, al-
though membership in the federation is open 
to markets internationally.

Iran proposes establishing 2 working groups at FEAS
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TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), 
gained 45,133 points to 1.454 
million on Tuesday.
As reported, over 12.979 billion 
securities worth 75.876 trillion 
rials (about $261.6 million) were 
traded at the TSE.

The first market’s index rose 
39,845 points, and the second 
market’s index climbed 69,829 
points.
TEDPIX lost 15,000 points to 
1,402,830 in the past Iranian 
calendar week (ended on Fri-
day).

TEDPIX jumps 
45,000 points 
on Tuesday

Raisi to visit South 
Khorasan province 
on Thursday 
President Ayatollah Ebrahim Raisi 
will pay a two-day visit to South 
Khorasan province, a senior local 
official said.  Javad Ghena’at, the 
governor-general of the province, 
said Tuesday that President Raisi 
will be accompanied by a number 
of high-level government officials 
on his visit to South Khorasan 
province, according to state news 
agency IRNA. 
South Khorasan is the first desti-
nation of the second round of the 
provincial trips of the president 
and the administration, which de-
serves praise, the governor-gen-
eral said.  He pointed out the 
advantages of choosing South 
Khorasan as the first destination 
of the second round of provincial 
trips. “One of the advantages is 
that the decisions and credits are 
notified and allocated sooner, on 
the other hand, the credits are 
mostly cash and the allocation 
percentage is high,” he said. 
He called the follow-up of the 
decisions of the first visit of the 
president and the government 
delegation to South Khorasan as 
one of the objectives of the sec-
ond visit. 
“In this trip and during a special 
meeting, the decisions of the first 
trip will be reviewed and analyz-
ed. [It will be discussed] which 
decisions have been concluded 
and which have not yet been im-
plemented, so good decisions will 
be made to remove the upcoming 
obstacles to the implementation 
of the decisions,” he added. 
The local official noted, “In the 
second round of the president’s 
trips to the provinces, special at-
tention is paid to the deprived and 
underprivileged provinces, and 
the trip to the deprived provinces, 
including South Khorasan, has 
been prioritized in the personal 
plans of the president and the 
government delegation.”
He said, “In the second round 
of provincial trips, the issue of 
directing national investors to de-
prived provinces, including South 
Khorasan, is on the agenda.”

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

Kiev fails to pro-
vide evidence Ira-
nian drones used 
in Ukraine: de-
fense chief
Ukrainian officials have not pro-
vided any proof for their accu-
sation that Russia is deploying 
Iranian drones in its war with 
Ukraine, according to Iranian 
Defense Minister Brigadier Gen-
eral Mohammad Reza Ashtiani.
Ashtiani made the comments 
following a technical discussion 
between Iranian and Ukrainian 
experts.
“At the technical meeting, the 
Ukrainian side did not give any 
evidence of Russia’s deploy-
ment of Iranian drones in the 
fight with this state,” he re-
marked.
In the conflict in Ukraine, he 
continued, allegations that Rus-
sian forces utilized drones built 
in Iran are meaningless since 
they are based on “baseless 
statements and speculations.”
Russia and Iran have both vehe-
mently refuted allegations that 
Tehran sent Moscow drones for 
use in the conflict in Ukraine.
In July, U.S. National Security 
Advisor Jake Sullivan made 
the first anti-Iran allegations, 
claiming that Washington had 
“information” indicating that the 
Islamic Republic was getting 
prepared to provide Russia “up 
to several hundred drones, in-
cluding weapons-capable UAVs 
on an expedited timeline” for 
use in the conflict.

Did You Know These Facts About Animals and Nature?
By: PARISA JAMADISource: https://blog.prepscholar.com/did-you-know-facts

https://parade.com/1199611/marynliles/did-you-know-facts/
https://www.womansday.com/life/entertainment/a37170576/fun-facts/

• The closest living relative to humans 
are chimpanzees, bonobos, and goril-
las. We share between 98 and 99.6% 
of DNA with these species. Gorillas 
can even catch colds from humans.
• Most mammals have reproductive 
cycles. However, only humans, hump-
back whales, and elephants experi-
ence menopause.
• To escape a crocodiles jaw, push 
your thumb into its eyeballs.
• Cats have only lived with people for 
about 7,000 years. Compared to dogs, 
whose domestication may have begun 
as early as 25,000 years ago.
• 85% of plant life is found in the 
ocean.
• The Amazon rainforest is an amazing 
place. The Amazon produces over 20% 
of the world’s oxygen, and contains 
more than half of the world’s species 
of plants, animals, and insects.
• Dog noses are as unique as a human 
fingerprint.
Did You Know These Facts About Sci-

ence?
• The Great Barrier Reef is the largest 
living structure on Earth at 2,000 kilo-
meters long.
• Most of us are familiar with the three 
states of matter: solid, liquid, and 
gas. But there are actually two doz-
en known states of matter. Plasma is 
one example, but scientists have also 
found other states of matter that only 
occur under certain conditions.
• The moon once had an atmosphere. 
Volcanic eruptions on the moon re-
leased trillions of tons of gas into the 
air, which created an atmosphere. 
The gases eventually became lost to 
space.
• It is mainly men who experience 
colorblindness.1/20 men experience 
color blindness as opposed to 1/200 
women.  
Did you know it’s illegal to feed pi-
geons on the sidewalks and streets in 
San Francisco?
Did you know an astronaut was aller-

gic to the moon?
Did you know there’s a toilet muse-
um?
Did you know 3 US Presidents have 
won Grammys?
Did you know you can get your eye-
balls tattooed?
Did you know “Q” is the only letter 
that doesn’t appear in any U.S. state 
name?
Did you know your liver’s size fluctu-
ates significantly throughout the day?
Did you know professional cheese-
makers are studying if music can 
change the taste of cheese?
Did you know the youngest Olympian 
was 10 years old?
Did you know there are 118 ridges on 
the side of a dime?
Did you know there’s a planet that’s 
shaped like a potato?
Did you know almost half the world’s 
population watched both the 2010 and 
2014 FIFA World Cup games?
Did you know extreme ironing is an 

actual sport?
Did you know a single watermelon 
once sold for $6,125?
Did you know Shakespeare invented 
more than 1,700 words?
Did you know the longest place name 
in the world is 85 letters long?
Did you know lobsters have clear blood?
Did you know chewing gum is banned 
in Singapore?
Did you know grapes light on fire in 
the microwave?
Elephants are also the only mammal 
that cannot jump.
Crows can recognize human faces — 
and remember them for their entire lives.
There is only one country on earth 
without mosquitoes: Iceland. Its low 
temperatures make it impossible for 
the pest to breed.
A little gross, but also kind of funny: 
Lobsters pee out of their faces. Even 
more interesting, they do this as a way 
to attract mates.
Ready to have your mind blown? A 

blind chameleon can still adjust to the 
colors of its environment. The way it 
changes colors is because of its spe-
cial cells, not eyesight.
The world’s longest concert lasted 453 
hours.
Volleyball and basketball were both 
invented in Massachusetts.
The heaviest onion ever grown was 
18 pounds and was grown in England. 
That’s a toddler-sized onion.
Mushrooms can glow in the dark. In 
fact, there are more than 70 varieties 
of mushrooms that do this.
Ketchup was once sold as medicine 
to treat diarrhea and indigestion. The 
treatment did not, in fact, work.
Bananas are curved because of how 
they grow — toward the sun.
Only 5% of the ocean has been ex-
plored. The intense pressure at the 
deepest depths of the ocean makes it 
virtually impossible to navigate.
Saint Lucia is the only country in the 
world named after a woman.

The managing director of Per-
sian Gulf Petrochemical Industries 
Company (PGPIC) announced that 
a petrochemical park will be built 
in Chabahar coastal county, in the 
southeast of the country.
Making the remarks in the coordina-
tion meeting for the construction of 
a specialized park for chemical ferti-
lizers and related industries between 
the PGPIC and Mokran Coastal De-
velopment Headquarters, Abdol-Ali 
Ali Askari said that 600 hectares of 
land on the eastern side of Negin 
Mokran Industrial Estate was allo-
cated for the construction of a spe-
cialized park for chemical fertilizers 
and related industries.
He emphasized the optimal use and 
handing over projects to the private 
sector in the future and added: “The 
purpose of building a specialized 
park is to prevent crude sales and 
complete the value chain of refining, 
chemical and petrochemical prod-
ucts, avoiding creating challenges 
for the continuation of oil and gas 
production, optimal use of chemical 
fertilizers to prevent environmental 
damage, manage water consump-
tion and increase the efficiency of 
agricultural production and develop 
export markets.”
Pointing out that the duration of the 
project will be three years and it will 
be implemented in three phases, he 
said: the amount of chemical ferti-

lizer production in this park will be 
700,000 tons and $420 million will 
be spent for its construction.
Addressing the PGPIC’s annual as-
sembly in late October, the managing 
director of the company had said his 
company generated over four billion 
dollars of revenues in the first half 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-September 22).
Ali Askari called the holding a devel-
opment-oriented company, and stat-
ed: “PGPIC is the only petrochemical 
company that is prominent in the 
world and ranks 23rd among the top 
100 petrochemical companies.”
Referring to the petrochemical in-
dustry as one of the major driving 
forces of the country’s economy, he 
added: “This industry can provide a 
lot of value to the country by creat-
ing development in production and 
downstream industries despite the 
sanctions.”
Petrochemical is Iran’s most im-
portant industry after oil and gas, 
and plays a key role in domestic 
economic growth as it creates val-
ue-added and reduces the sale of oil 
and gas on which the economy has 
been dependent for decades.

With abundant hydrocarbon re-
serves and new private sector in-
vestments, Iran is working hard to 
maintain its global status in this key 
sector and broaden its scope.

Petchem park to be built in Chabahar

U.S. Energy Information Administra-
tion (EIA) in a recent report has put 
Iran’s oil revenues earned in the first 
seven months of 2022 at $34 billion, 
only five billion less than Iran’s total oil 
revenue in 2021.
Based on the EIA report, Iran’s aver-
age monthly income from oil sales in 
January-July has been $4.85 billion, 49 
percent more than the average monthly 
income in the previous year which was 
$3.25 billion.
Iran’s oil revenue in the said seven 
months is twice the whole income in 
2020, indicating that the impacts of the 
U.S. sanctions against Iran are weak-
ening.
Iran earned $17 billion in oil revenue 
in 2020 and $39 billion in 2021, and 

according to EIA, the Islamic Repub-
lic’s oil revenue will reach $58 billion 
in 2022.
EIA has put the total oil income of 
13 OPEC members in the mentioned 
months at $500 billion.
Based on the report, OPEC’s income 
in the first seven months of this year 
is only $70 billion less than the $570 
billion recorded for this organization in 
the previous year. The members of the 
organization sold $500 billion of oil in 
January-July 2022.
Iran has been ramping up its oil pro-
duction and exports over the past year 
as the country has been implementing 
new strategies to overcome U.S. sanc-
tions.
The Islamic Republic’s oil revenues in-

creased by eight times in the first five 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-August 22) with re-
spect to the same period of the previ-
ous year, according to official statistics.
Earlier in November, Iranian Oil Minis-
ter Javad Oji said the country reached 
the highest record of oil, gas conden-
sate, and petrochemical exports since 
2017 (when the U.S. started re-impos-
ing sanctions on Iran’s oil industry) in 
the eighth Iranian calendar month of 
Aban (October 23-November 21).
“Iran’s oil industry is now at the fore-
front of the economic war and the 
toughest sanctions have been imposed 
on this industry,” he said, noting that 
the industry has thrived despite the 
mentioned pressures.

Despite sanctions, Iran gets 
$34b of oil revenue in 7 months: EIA
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان  
از راه اندازی مرکز آموزش بین کارگاهی 
چدن سازان استان در راستای توسعه 
آموزش های مهارتی و با هدف کسب 
تجربه در محیط واقعی به مهارت جویان 

و جویندگان شغل خبر داد.
به گزارش ایرنا، آرش اخوان در مراسم 
افتتاح این مرکز در شهرک صنعتی جی 
اصفهان افزود: در قالب این سیستم 
آموزشی که در این مجموعه پیاده سازی 
شده آموزش در دل صنعت قرار گرفته و 
این آموزش ها در ادامه خواسته و نیاز 

صنایع تعریف می شود.
وی بیان کرد: از چند سال گذشته تاکنون 
نگاه به مدل آموزشی در مجموعه 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
تغییر پیدا کرده و از دیرباز بخشی بنام 
آموزش در صنایع و ارتباط با صنایع در 
مجموعه فنی و حرفه ای وجود داشته 
و همواره همکاری های متقابل خوبی 

با صنایع و صنوف وجود داشته است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان 
ادامه داد: برای انجام کارهای تاثیرگذار 
و اثربخش هیچ راهی نداریم جز اینکه 
ارتباط خودمان را در حوزه آموزش با 

واحدهای صنعتی و صنفی قویتر کنیم.
وی اظهار داشت: این تغییر نگرش و 
نگاه در مجموعه آموزش فنی و حرفه ای 
استان اصفهان از چهار سال گذشته 
تاکنون بطور جدی انجام شده و مدل 
آموزش های دوگانه در حال جایگزین 

شدن آموزش های عادی است.
اخوان اضافه کرد: برای اینکه این طرح 
ویژه و مدل آموزشی در کشور بطور 
کامل جایگزین شود نیاز به زمان است 
اما سیستم آموزشی دوگانه و سیستم 
صالحیت حرفه ای از چهارسال گذشته 
تاکنون بطور جدی در دستور کار اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان قرار 
گرفته و نتایج بسیار خوبی را هم بدنبال 

داشته است.
وی بیان کرد: نقش صنعت و صنف در 

این سیستم آموزشی ۷۰ درصد و نقش 
فنی و حرفه ای هم ۳۰ درصد است 
که بعنوان بزرگ ترین امتیاز این نگاه 

آموزشی محسوب می شود.
به گفته وی، اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای برای افراد جویای کار )کار 
اولی ها( به شیوه آموزش های دوگانه 
و برای ارتقا مهارت شاغلین نظام 
صالحیت حرفه ای مشاغل را در دستور 

کار قرار داده است.
حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
اصفهان گفت: این طرح در ذوب آهن 
اصفهان هم از حدود پنج سال گذشته راه 
اندازی شده و در مجموعه فوالد مبارکه 
ادامه پیدا کرده است و با کمک تعدادی 
از آموزشگاههای بخش خصوصی این 
کار توسعه داده شده است و صالحیت 
حرفه ای در سطح شرکت های نفتی 
در پروژه عسلویه بصورت اصولی و 

استاندارد اجرایی شد.
وی با بیان اینکه بزرگترین مزیت و شاه 
کلید این تغییر نگاه آموزشی، مشارکت 
صنایع و صنوف است و سفارش محور 
شدن آموزش هاست، افزود: رشد صنعت 
در گذشته چندان زیاد نبود و تجهیزات 
فنی و حرفه ای تا چندین سال به روز بود 
و کارگاه های فنی و حرفه ای از صنعت 
هم جلوتر بودند، اما در چند سال گذشته 
با رشد تکنولوژی در دنیا و وارد شدن 
آن به صنعت، هیچ دولتی نمی تواند 
تجهیزات کارگاهی خود را به روز نگه 

دارد و ارتقا دهد.
اخوان ادامه داد: مشاغل موجود در 
صالحیت حرفه ای شناسایی و براساس 
آن استانداردهای آموزشی تعریف 
می شوند و ویژگی های دانشی و مهارتی 
مورد نیاز برای کار با دستگاههای 
مختلف برای انجام بهترین کار مورد 
بررسی قرار می گیرد تا بهره وری نیروی 

کار افزایش پیدا کند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان با بیان اینکه آموزش های 

مهارتی این اداره کل مبتنی بر نیاز روز 
و بازار کار است، افزود: مهارت آموزی 
یکی از عوامل ایجاد اشتغال پایدار در 

جامعه است.
وی با بیان اینکه آموزش های مهارتی 
در محیط واقعی کار به دلیل ارتباط 
مستقیم با بازار کسب و کار از بهترین 
آموزش هاست، ادامه داد: ایجاد مراکز 
آموزش بین کارگاهی در واحدهای 
تولیدی و صنعتی با برگزاری دوره های 
مهارتی و علمی کوتاه مدت برای جذب 
افراد به بازار کار ضرورتی اجتناب ناپذیر 
است و در این مراکز عالوه بر یادگیری 
مهارت، پرورش خالقیت و کارآفرینی 

نیز مورد توجه قرار می گیرد.
اخوان خاطرنشان کرد: مراکز آموزش 
بین کارگاهی با نظارت کارخانه و در قالب 
استانداردهای مهارت آموزشی سازمان 
فعالیت می کنند و از لحاظ تجهیزات 
آموزشی، مستقل از جریان خط تولید 

هستند.
وی افزود: شرکت های داخلی در اوج 
تحریم ها بسیار توانمند و فعال هستند و 
از تکنولوژی روز دنیا توسط صنعتگران و 
مهندسان کشور ما طراحی، تولید و بومی 

سازی شده و مورد استفاده قرار گرفته و 
از وابستگی کشور به خارج کاسته اند که 

موجب افتخار است.
اخوان گفت: توجه و اعتقاد خاصی 
در مورد مبحث آموزش در مجموعه 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
وجود دارد و در صورت بررسی نظام های 
موفق آموزشی دنیا در می یابیم که دفتر 
ارتباط با صنعت در آن موسسه های 
آموزشی بخوبی مورد توجه قرار گرفته 

شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی چدن سازان 
نیز در این مراسم اظهار داشت: چالش 
تأمین نیروی انسانی کارآزموده و ماهر 
بعنوان یک چالشی جدی است که در 

آینده شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
داود صافی دستجردی با بیان اینکه در 
این مجموعه هم در حوزه ماشین کاری 
با این چالش مواجه هستیم، افزود: برای 
تأمین نیروی ماهر و کارآزموده به سمت 
اداره کل فنی و حرفه ای استان دست نیاز 
دراز می کنیم و در زمینه اجرای طرح های 
مختلف و نمونه های آزمایشی فنی و 
حرفه ای و همکاری های دوجانبه نیز 
اعالم آمادگی می کنیم تا بتوانیم اقدام 

شایسته ای را برای صنعت استان و 
کشور انجام دهیم.

گروه صنعتی چدن سازان )سهامی عام( 
در اصفهان، بعنوان بزرگ ترین تولید 
کننده غلتک های نورد فوالد کشور 
است و به عنوان مجموعه صادر کننده 
نمونه غلتک به قاره های اروپا، آمریکا 

و آسیا مطرح است.
به گزارش ایرنا، اداره کل آموزش و فنی 
حرفه ای استان اصفهان با برخورداری 
از ۵۳ مرکز دولتی و کارگاه، ۴۶ کارگاه 
صنایع و اصناف، ۲۲۵ کارگاه ثابت 
شهری، ۴۷ کارگاه مدیریت مهارت 
آموزی و مشاوره شغلی، ۱۴۹ کارگاه 
جوار  کارگاه   ۱۱۴ شهری،  سیار 
روستایی، ۵۲ کارگاه جوار پادگان، ۵۳ 
کارگاه جوار زندان، ۲۷۰ کارگاه صنایع 
ضمن کار و یک هزار و ۸۰۰ آموزشگاه 
شامل ۲۳۱ آموزشگاه ویژه زنان، ۵۳ 
آموزشگاه ویژه مردان، ۸۸ آموزشگاه 
۲ منظوره و ۳۶۲ آموزشگاه آزاد فعال 

است.
۲۱ میلیون نفر ساعت هر ساله در استان 
اصفهان در بخش دولتی و خصوصی 

آموزش فنی و حرفه ای فرا می گیرند.
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رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
از اجرای طرح شناسایی ظرفیت ها و توانمندیهای پژوهشی 

دانش آموزان و معلمان استان خبر داد.
محمدرضا نظریان افزود: این رویکرد مهم در دبیرخانه های 
پژوهشی ۶ گانه در استان شامل، خالقیت، اقدام پژوهی، تیمز و پرلز، 
تدریس پژوهش محور، تفکر و سواد رسانه ای و کاربست یافته های 

پژوهشی دنبال می شود.

وی با اشاره به شعار هفته پژوهش امسال با عنوان "پژوهش و 
فناوری، ارتقای کیفیت آموزشی و عدالت تربیتی" گفت: گروه 
تحقیق و پژوهش در جهت مأموریت اصلی خود، درصدد حاکم 
کردن رویکرد پژوهش محوری و توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش 
بین دانش آموزان و معلمان است تا این تالش بتواند به تولید علم، 

حل مسائل و مشکالت تعلیم و تربیت منجر شود.
رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
افزود: برنامه های متنوعی در سطح استان، نواحی و مناطق ۴۱ گانه 
برنامه ریزی شده است تا نیازسنجی پژوهشی، بررسی مسائل و 
مشکالت تعلیم و تربیت به عنوان یک مساله پژوهشی از نگاه 
صاحبنظران آموزش و پرورش و آموزش عالی در شورای تحقیقات 
آموزش و پرورش تصویب و در عناوین اولویت های پژوهشی 

استان قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: اجرای طرح »هر مدرسه یک سفیر پژوهش« 
نیز از دیگر فعالیت ها و رویکردهای پژوهشی دستگاه تعلیم و 
تربیت استان اصفهان است که در این طرح با اجرای فعالیت های 
پیشنهادی یک ساعت از زنگ کالسی دانش آموزان به تبیین و تفکر 
پیرامون یک مساله پژوهشی و همچنین یکی از جلسات شورای 

دبیران مدارس به مسائل پژوهشی اختصاص می یابد.
نظریان افزود: همچنین به منظورآشنایی دانش آموزان با دانشگاه و 
محیط های علمی، پژوهشی، درجهت طرح راهیان پیشرفت، بازدید 
علمی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پارک علم و فناوری، 
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان و دیگر مراکز علمی در 

دست برنامه ریزی و اقدام قرار گرفته است.
وی برنامه ریزی برای برپایی همایش ملی "تربیت تمام ساحتی" 
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و در هفته بزرگداشت مقام معلم را از دیگر 
برنامه های پژوهشی در اولویت استان اصفهان برشمرد و گفت: 
تالش می شود تا ارتباط هرچه بیشتر مدارس با پژوهش سراهای 
دانش آموزی برقرار شود و شناسایی و تجلیل از مدیران فعال و 
دانش آموزان در زمینه بسترسازی و ترغیب آنها به تحقیق و پژوهش 

در دستور کار قرار گیرد.
رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
به برگزاری کارگاه های پژوهشی )توانمندسازی همکاران( 
بصورت حضوری و وبیناری و برگزاری نشست ها و مسابقات 
علمی پژوهشی بین دانش آموزان و فرهنگیان در طول سال 

تحصیلی اشاره کرد.

 یلدا توکلـی  در برنامـه »شـهرگاه«، هم اندیشـی دانشـگاه و مدیریت شـهری با 
موضوع برنامه ریزی شـهری در دانشگاه پیام نور برگزار شـد. در این نشست مصطفی 
نباتی نـژاد رئیس مرکـز پژوهش های شـورای اسـالمی شـهر اصفهان گفـت: برای 
قشـر دانشـجویان رویـداد شـهر گاه را طراحـی کرده ایم که چنیـن برنامـه ای با نگاه 
توانمندسـازی جوانـان و امیـدوار کـردن آنها طراحی شـده اسـت، چراکـه معتقدیم 
آن ها بـا توانمند شـدن در عرصـه مدیریـت شـهری می تواننـد در آینـده ای نزدیک 
کمک حال مدیریـت شـهری باشـند و در جایگاه شـورای اسـالمی شـهر و مدیران 
شـهری قرار گیرند. وی ادامـه داد: کاهش فاصله ها و برداشـتن دیوارها بین دانشـگاه 
و مدیریت شـهری از اهـداف برگزاری سلسـله جلسـات »رویداد شـهرگاه« در هفته 
پژوهش اسـت. وی اظهار کرد: طرحی تحت عنوان باشـگاه شهراندیشـان به منظور 
افزایش مشـارکت آحاد شـهروندان در امر تصمیم سـازی در عرصه مدیریت شـهری 
در مرکز پژوهش های شـورای اسـالمی شـهر برنامه ریـزی کرده ایم که بـه زودی با 
آماده شـدن پلتفرم و بسـتر آن، اطـالع رسـانی عمومی بـرای حضور و جذب اقشـار 

مختلف شـهر خاصه جامعـه نخبـگان و خبرگان خواهد شـد.
• در بـاب اهمیت پژوهش جای هیچ شـک و شـبهه ای برای کسـی 

نیست
محمد نورصالحی رئیس شـورای اسـالمی شـهر اصفهان هم در این برنامـه با تاکید 
بر اینکه دیدن نتیجه و ثمربخشـی پژوهـش و تحقیقات، برای کسـانی که مطالعات 
کرده اند بسـیار لذت بخش اسـت و جاری شـدن نتایج پژوهش ها در عرصه شـهری، 
حالوت واالتر برای اسـاتید دانشگاهی اسـت اذعان داشـت: در باب اهمیت پژوهش 
جای هیچ شـک و شـبهه ای برای کسی نیسـت، اما مهم آن اسـت که نیازهای شهر، 
استان و کشـور را شناسـایی و به نیازها پرداخته شـود، همچنین نتیجه گرایی و پرهیز 
از هـدر رفتن وقـت، انرژی و هزینـه در شـرایط امروز حائـز اهمیت اسـت. وی با بیان 
اینکه دانشگاه پیام نور اسـتان و شخص رئیس دانشگاه ُحسن سـابقه علمی و اجرایی 
در عرصـه مدیریت شـهری دارند و با چالش های شـهری آشـنا هسـتند کـه این امر 
می توانـد در رفع مشـکالت مهم تلقی شـود، گفـت: در ایـن دوره مدیریت شـهری، 
شـعار »اصفهان من، شـهر زندگی« به عنوان شـعار محوری انتخاب شـده اسـت که 
هرکسـی با شـنیدن این شـعار، پیام نویدبخشـی را از آینده روشـن دریافـت می کند. 
نورصالحی ادامـه داد: امروز در عرصه های مختلف محیط زیسـتی، آلودگـی هوا، آب، 
فرونشسـت زمین و حمل ونقـل عمومی به رغم تالش های گذشـته بـا چالش مواجه 

هسـتیم و برآینـد زحمـات و تالش های گذشـتگان امـروز منجر به شـرایط مطلوب 
نشـده اسـت. وی ادامه داد: باید بـا یـک برنامه ریزی دقیـق مبتنی بـر پژوهش های 
کاربردی به سـمت شـهر زیسـت پذیر اصفهان حرکت کنیم و امیدواریم ایـن مهم از 

دسـتاوردهای سلسله جلسات شـهرگاه باشد.
• رمز پیشرفت جامعه، »دانشگاه« است

حجت االسـالم والمسـلمین عباسـعلی حیدری مسـئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشـگاه پیام نور اسـتان اصفهـان نیز در این نشسـت تصریح کـرد: بدون 
شـک رمز پیشـرفت جامعـه، »دانشـگاه« اسـت، امـا متأسـفانه نواقصی در سـاختار 
دانشـگاه و مدیریت شـهری وجود دارد که پیوند ایـن دو نهاد شـرایط را بهبود خواهد 
بخشـید. وی افزود: بسـیاری از پژوهش های دانشـگاهی مصداق علم نافع نیسـت و 
صرفاً دانشـجویان یک طـرح و پروپـوزال را بـرای دریافـت مدرک تعریـف می کنند 
که عمدتـاً کاربردی نیسـت. حجت السـالم والمسـلمین حیـدری خاطرنشـان کرد: 
پژوهش ها باید مسـئله محور و کاربردی باشـند؛ ظرفیت بسـیار عظیمی در دانشـگاه 
پیام نـور داریم کـه می تواند در کنار پتانسـیل و انگیزه اسـاتید تالشـگر پژوهشـی در 

راسـتای تحقق اهداف تسـهیل گر باشـد.

• هیـچ پـروژه ای را بدون ضمیمـه پژوهشـی و کار تحقیقاتـی نباید 
انجـام داد

رضا مختـاری رئیس دانشـگاه پیام نور اسـتان اصفهان نیـز در این نشسـت گفت: در 
اتاق های فکری شـهرداری، پژوهشـگران باید حضور پیدا کنند؛ اکنون دانشگاه های 
پیام نور ۱۸ درصـد از تعداد کل دانشـجویان اسـتان را در اختیار دارد که اسـتفاده از این 
ظرفیـت باید مدنظر قـرار گیرد. مختـاری گفت: ۳۰۰ عضـو هیئت علمی و سـه هزار 
اسـتاد حق التدریـس به صـورت نیمـه وقـت بـا دانشـگاه پیام نـور اسـتان همکاری 
می کننـد. دانشـگاه پیام نـور بـرای هر سـه مقطع کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و 
دکترا دانشـجو پذیرش می کنـد. وی افـزود: اعتقاد شـهرداری اصفهان بـرای ارتباط 
با دانشـگاهیان و اسـاتید پژوهشـی همچنین داشـتن باور شخص شـهردار اصفهان 
مبنی بر اینکه هیچ پروژه ای را بدون ضمیمه پژوهشـی و کار تحقیقاتـی انجام ندهد، 
رویکردی نوین اسـت. وی خاطرنشان کرد: دانشـگاه پیام نور افتخار داشت چهارمین 
جشنواره شهر پژوهشـی را در دو سال گذشـته برگزار کند که محققان و پژوهشگران 
شهری سراسر کشـور در دانشـگاه پیام نور اسـتان حضور یافتند که نظرات و مقاالت 

علمی آنها می تواند کاربسـت مناسـبی برای مدیریت شـهری باشـد.

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

توانمندیپژوهشیدانشآموزانومعلماندراصفهانشناساییمیشود

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه »شهرگاه« مطرح کرد:

رمزپیشرفتجامعه،»دانشگاه«

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان  :

مرکزآموزشبینکارگاهیُچدنسازاناستانراهاندازیشد

ــعه  ــای توس ــایی چالش ه ــی شناس ــه هم اندیش ــزدی در جلس ــا ای علیرض
گردشــگری و بررســی راهکارهــا، اظهارداشــت: شــأن و جایگاه گردشــگری 

اصفهــان داشــتن دســتکم ۲۰ هتــل پنــج ســتاره و چهــار ســتاره اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان اصفهان 
گفــت: در ابالغیــه ای کــه در ســال ۱۳۹۹ بــرای ۱۶۸ شــهر تاریخــی صــادر 
شــد، حریــم و عرصــه تاریخــی براســاس کارشناســی دقیــق و تدقیق شــده 
نبــود در حالــی کــه بافــت تاریخی مــا خالــی از ســکنه شــده کــه ایــن اتفاق 
ــای تخریــب و از بیــن رفتــن بافــت اســت و بســیاری از خانه هــای  ــه معن ب
ــال  ــه ح ــه ب ــق دارد ک ــی تعل ــازمان های دولت ــه س ــی ب دارای ارزش تاریخ
خــود رهــا شــده و بی اســتفاده مانــدن آن بــه ناهنجــاری اجتماعــی تبدیــل 

شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: راه نجــات بافــت تاریخــی اصفهان ثبــت محــور تاریخی 
فرهنگــی اســت و رونق بافــت تاریخی نقــش بســزایی در رونق گردشــگری 
دارد کــه نیازمنــد ضوابــط و ابزارهــای تشــویقی ویــژه ســرمایه گذاران اســت 
ــر  ــتان، تصوی ــارج از اس ــرمایه گذاران خ ــان س ــان در اذه ــر اصفه و تصوی
ســرمایه گریز اســت کــه نیازمنــد بسترســازی مناســب همــراه بــا تبلیغــات 

درخــور اســت.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی نیــز در ایــن جلســه 
ــان  ــهر اصفه ــگری در کالن ش ــدد گردش ــای متع ــت: ظرفیت ه اظهارداش
وجــود دارد کــه در صورتی کــه مدیریــت شــهری بــر روی حــوزه فضاهــای 
ــروز  ــاز ب ــد زمینه س ــود، می توان ــهر وارد ش ــده ش ــول مان ــده و مغف باقی مان

ــزرگ در حــوزه گردشــگری باشــد. ــات ب اتفاق
مهدی طغیانــی بــا بیــان اینکــه برنامه های منســجم در حــوزه گردشــگری 
در شــرق و شــمال اصفهان طراحــی و اجرایی شــود، افــزود: ظرفیــت مغفول 
مانــده در حوزه گردشــگری ورزشــی در دهکــده المپیــک اصفهان از ۲ ســال 
گذشــته بــه مدیــران متولــی اعــالم شــده، چــرا کــه ایــن منطقــه ظرفیــت 
ایجــاد شــهرک ورزشــی را دارد امــا متولــی مناســبی نــدارد و پــروژه دهکــده 

المپیک بــرای آینــده اصفهــان مناســب و دارای ارزش اســت.
ــی از  ــت: یک ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
اقدامــات موثــری کــه شــرکت توســعه ســیاحتی می توانــد در تســهیلگری 
معضــالت گردشــگری اصفهــان انجــام دهــد، شناســایی و تدقیق ســازی 
ــه  ــن خط ــی ای ــی و تاریخ ــور فرهنگ ــرمایه گذاری در مح ــای س ظرفیت ه
ــری در توســعه  ــن موضــوع گام موث ــر ای ــز ب ــا تمرک ــد ب اســت کــه می توان

ــد. ــته باش ــرمایه گذار داش ــذب س ــگری و ج ــدار گردش پای
مدیــرکل راه وشهرســازی اســتان اصفهــان اظهارداشــت: توجــه بــه 
ــال  ــه دنب ــه ب ــای شــهر بخــش مهمــی از گردشــگری اســت، ک ورودی ه
ــف در  ــاد مختل ــف آن را در ابع ــا پیشــنهادها و ایده هــای مختل آن هســتیم ت
ــر آن  ــورد نظ ــه م ــت و در کمیت ــگران دریاف ــه گردش ــهر ب ــای ش ورودی ه
بررســی و در صورتــی کــه بتوانیــم در چهــار نقطــه ورودی شــهر زمین هایی 
را فراهــم ســازی کنیــم کــه ضمــن ارائــه خدمــت، برنامه هــای تفریحــی و 
ســرگرمی بــه گردشــگران ارائــه دهــد، از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت.

علیرضا قــاری قــرآن افــزود: ضــروری اســت کــه در گســتره شــهر اصفهان 
ــایی شــود  ــوزه گردشــگری شناس ــدون اشــکال در ح ــا ۱۰ نقطــه ب ــج ت پن
چــرا کــه بســیاری از اراضــی مدنظــر بــه منظــور اقــدام فعالیت هــای حــوزه 
ــن  ــه همی ــدد اســت، ب ســرمایه گذاری دارای مشــکالت و چالش هــای متع
ــل  ــی قاب ــیاری از اراض ــکالت بس ــم مش ــه بتوانی ــوع ک ــن موض ــل ای دلی
بهره بــرداری را حــل و ســپس بــه دنبــال جــذب ســرمایه گذار و معرفــی بــه 

ــت. ــت اس ــیم، دارای اهمی ــرمایه گذار باش س
مدیرکل راه وشهرســازی اســتان اصفهان بیــان کرد: شناســایی نقاط ســبز و 
ویــژه ســرمایه گذاری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و هیــچ منطقه ای 
به انــدازه ســایت شــرق اصفهان بــرای توســعه گردشــگری این کالن شــهر 
بکــر و مناســب نیســت کــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه توســعه 

اصفهــان به ســمت شــرق اســت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان گفت: این منطقه در عرصه صنعت هتل 
در سال های اخیر بسیار بد عمل کرده است و برخی 
واحدها که به اسم هتل ایجاد شده است در شأن و 

جایگاه استان نیست.

 مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

اصفهاندرزمینههتلسازی
بدعملکردهاست

گزارش
سـفر هیـات علمـی، سیاسـی و تجـاری 
و  مسـکو  شـهرهای  بـه  اصفهـان  از 
سـن پترزبورگ در آذر امسـال، زمینـه 
گسـترش همکاری های علمـی و فرهنگی 
بیـن دانشـگاه های اصفهـان و روسـیه را 

فراهـم کـرد.
رییـس دانشـگاه اصفهـان دربـاره سـفر 
هیات علمـی، سیاسـی و تجـاری اصفهان 
بـه روسـیه و دسـتاوردهای ایـن سـفر 
اظهار داشـت: این سـفر بـه منظور توسـعه 
دیپلماسی علمی بسـیار حائز اهمیت است.

حسـین هرسـیج افزود: هـدف از این سـفر 
و دیـدار بـا رییسـان دانشـگاه های مهـم 
روسـیه، معرفـی ظرفیت هـای دانشـگاه 
اصفهان و سـایر دانشـگاه های اسـتان بود 
که به نحـو مطلـوب انجـام و بر گسـترش 
همکاری هـای دانشـگاه های اصفهـان بـا 
دانشـگاه های مهم و مطرح کشـور روسـیه 

تاکید شـد.
وی بـا تاکید بـر سیاسـت دولت بـر اولویت 
تـداوم و گسـترش روابط سیاسـی، علمی و 
فرهنگی با کشـورهای همسـایه و منطقه، 
افـزود: پیونـد خواهرخواندگـی اصفهـان و 
سـن پترزبـورگ، فرصتـی ارزشـمند برای 
توسـعه روابـط علمـی میـان دانشـگاه ها و 
مراکز علمی پژوهشـی این دو شـهر است.

وی گفت: هیاتـی که از اصفهان به روسـیه 
سـفر کرد ابتدا نشسـتی با سـفیر جمهوری 
اسـالمی در مسـکو داشـت کـه یکـی از 
سـرفصل های مذاکـرات انجـام شـده، 
گسـترش روابـط علمـی بیـن دانشـگاهی 
دو کشـور مبتنی بر تبادل اسـتاد، دانشجو و 
کارهای پژوهشـی مشـترک بود کـه مورد 

تاکیـد قـرار گرفت.
وی بـا اشـاره بـه نشسـت برگـزار شـده 
رییسـان دانشـگاه های مسـکو و اصفهان، 
تبادل دانشجو و اسـتاد و رویدادهای علمی 
را محورهـای اصلی ایـن مذاکـرات اعالم 

کـرد.
هرسـیج اضافـه کـرد: جلسـه دیگـری 
نیـز در دانشـگاه هـرزن برگـزار و مقـرر 
شـد تفاهم نامـه ای بـرای همکاری هـای 
مشـترک تنظیم و بین طرفین تبادل شـود.

وی بـه بازدیـد از مدرسـه عالـی اقتصـاد 
مسـکو اشـاره و خاطرنشـان کـرد: در 
ایـن بازدیـد مقـرر شـد مدیـران دفاتـر 
المللـی  بیـن  و  همکاری هـای علمـی 
دو دانشـگاه دربـاره تدویـن تفاهم نامـه 
همـکاری فـی مابیـن را بررسـی کننـد.

هرسـیج با بیـان اینکـه دانشـگاه اصفهان 
بـا دانشـگاه های کشـورهای مختلـف 
تفاهم نامه هـای همـکاری دوجانبـه و چند 
جانبـه متعـددی دارد کـه ۶ مـورد از آنها با 
دانشگاه های روسـیه اسـت، گفت: اجرایی 
کـردن و پیگیـری مفـاد تفاهم نامه هایـی 
کـه در سـال های اخیر امضـا شـده یکی از 

اهـداف ایـن سـفر بود.
بازدیـد از پـارک فنـاوری اسـکولکوو و 
دانشـگاه اسـکولکوو، دیدار با اسـتاندار سن 
پترزبـورگ، بازدیـد از مـوزه هرمیتاژ سـن 
پترزبـورگ و گفـت وگـو با مسـئول بخش 
اقتصادی دانشـگاه سـن پترزبورگ ازدیگر 

برنامه هـای ایـن سـفر بـود.
یـک هیـات سیاسـی، تجـاری و علمـی 
از اسـتان اصفهـان در هفتـه نخسـت آذر 
امسـال در سـفری سـه روزه بـه مسـکو 
و سـن پترزبـورگ فرصت هـای توسـعه 
همکاری هـای دوجانبـه را بررسـی کردند.

توسعه و گسترش همکاری 
 علمی دانشگاه های
اصفهان و روسیه

رییس دانشگاه اصفهان خبر داد:

 خبر
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لوپ هـای کنترلـی واحـد کالوس از زیـر واحد احیـاء محلول به زیـر واحد 
جذب در مدیریـت تولیدات کک و مواد شـیمیایی شـرکت انتقـال یافت.

محمدحسـن کیانـی مهنـدس ارشـد واحـد دو بازیابی مـواد با اعـالم این 
خبر گفـت: در فراینـد کالوس گوگـرد از سـوزاندن گاز اسـیدی در کوره از 
ئیدروژن سـولفوره، گوگـرد صنعتی تولید می شـود. در ایـن فرآیند گازهای 
تـرش موجـود در گاز کک شـامل آمونیاک و ئیـدروژن سـولفوره به کمک 
تولید آب آمونیاکـی غلیظ در زیـر واحد جـذب از گاز کک جدا و بـه فاز آبی 
جـذب می گـردد سـپس در زیـر واحـد احیـای محلـول گازهای تـرش به 

کمک بخـار و بـه صـورت گاز اسـیدی وارد کـوره کالوس شـده و در این 
کوره سـوزانده و گوگـرد صنعتـی تولید می شـود.

ابراهیـم کاظمـی مهنـدس ارشـد مکانیـک کارگاه هـای شـیمیایی نیز در 
ایـن خصـوص اظهـار داشـت: از ابتـدای راه انـدازی واحـد کالوس، لوپ 
های کنترلـی موجـود در زیر واحـد احیـای محلول بـه دلیل دمـای باالی 
سـیال زیـر ایـن واحـد و خوردگـی شـدید این سـیاالت دچـار فرسـودگی 
شـدید می شـدند و همـواره نشـتی سـیاالت و توقـف واحـد از ایـن ناحیه 

وجـود داشـت.

وی افـزود: طـرح تغییـر جا بـه جایی لـوپ هـای کنترلـی مرتبط بیـن زیر 
واحدهـای احیای محلـول که با دمـای بـاال کار می کند به زیـر واحد جذب 

که بـا دمـای پاییـن کار می کند، اجرا شـد.
کاظمـی گفـت: این طـرح بـه مدیریـت امـور فنـی و برنامـه ریـزی تولید 
ارسـال و پـس از کسـب تأییدیـه از آن مدیریت، عملیـات اجرایـی آن آغاز 
شـد و تا کنون تعـدادی از ایـن لوپ هـا به ناحیه سـرد منتقل شـده اسـت 
که بـا این اقـدام عالوه بـر حفاظـت تجهیـزات در برابـر خوردگـی، توقف 

واحـد از ایـن ناحیـه هـم مرتفع خواهد شـد.

مهندس ارشد واحد دو بازیابی 
مواد ذوب آهن اصفهان خبرداد:

جانماییجدید
لوپهایکنترلی
درتولیداتککو
موادشیمیایی
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 مریم محسـنی  عضو کمیسـیون انرژی مجلس 
بـا انتقـاد بـه از دسـت دادن فرصـت بانکرینـک که 
صرفـه اقتصادی بسـیاری بـرای کشـور دارد، گفت: 
سـهم ایران از بانکرینگ در منطقه صرفـًا ۱۰ درصد 
و در جهـان ۲ درصـد اسـت، ایـن در حالی اسـت که 
هـر ۱۲ دقیقـه یـک کشـتی از تنگـه هرمـز عبـور 

. می کنـد
علیرضـا ورناصـری دربـاره رونـد اجـرای تکالیـف 
قانونـی دسـتگاه های اجرایی در سـوخت رسـانی به 
کشـتی ها )بانکرینـگ(، گفـت: موقعیـت ژئوپلتیک 
ایـران بـرای بهره منـدی از درآمدهـای بانکرینـگ 
به گونه ای اسـت کـه هـر ۱۲ دقیقـه یک کشـتی از 
تنگـه هرمز و سـاالنه بالغ بـر ۴۷ هزار فروند کشـتی 
در منطقـه خلیـج فـارس تـردد می کننـد این نشـان 
می دهـد که سـوخت رسـانی بـه کشـتی ها می تواند 
در صورتـی کـه سـرمایه گذاری الزم صـورت گیـرد 
برای کشـور درآمدزایی بسـیار باالیی داشـته باشـد.

نماینـده مـردم مسجدسـلیمان، اللـی، هفتـگل و 
اندیکا در مجلس شـورای اسـامی ادامه داد: منطقه 
خلیج فارس بـا ۴۷.۹ درصـد ذخایر اثبات شـده نفت 
خـام دنیا همچنیـن ۳۴.۹ درصـد صـادرات نفت خام 
دنیـا از این منطقـه و انتقـال ایـن حجم عظیـم مواد 
نفتـی و فرآورده هـای حاصـل از آن، نیازمنـد عبور و 
مـرور گسـترده کشـتی های غول پیکـر و قاره پیمای 
نفتـی اسـت کـه بـه دلیـل پیمایـش مسـافت های 
طوالنی و حجم بـزرگ خـود، نیازمند بنـادر قوی در 
عرصه صنعـت بانکرینگ اسـت جمهوری اسـامی 
ایـران بایـد از ایـن ظرفیت بـزرگ درآمدهـای ارزی 

بیشـتری را نصیـب خـود کند.
ارتقـای  اقتصـادی،  رونـق  اسـت  معتقـد  وی 
جایـگاه جهانـی ایـران در حـوزه سوخت رسـانی بـه 
کشـتی های بزرگ تجـاری، کاهـش میـزان قاچاق 
سـوخت، رونق کسـب و کارهـای دریایـی و بندری، 
افزایـش درآمدهـای ارزی و کاهش نرخ بیـکاری در 
کشـور، جزایر و ساحل نشـینان از مزیت هـای بزرگ 

راه انـدازی بانکرینـگ اسـت.
ورناصـری افـزود: جهـت ارتقـاء جایـگاه ایـران در 
صنعـت بانکرینـگ منطقـه و جهـان، بنـد »ب« 
مـاده ۴۸ قانـون برنامـه ششـم توسـعه دولـت را 
موظـف کرده اسـت کـه سـاالنه ۱۰ درصد به سـهم 
جمهـوری اسـامی ایـران در صنعـت بانکرینـگ 
منطقـه بیافزاید و ایـن سـهم در پایان برنامه ششـم 

بـه ۵۰ درصـد برسـد امـا متاسـفانه بـا وجـود ایـن 
قانـون باالدسـتی و تولیـد سـوخت در کشـور در این 
زمینـه موفقیتـی نداشـتیم کـه بـه دالیـل مختلفی 
ازجملـه »عـدم حمایـت الزم از طـرف دولت هـای 
مجـری قانـون برنامـه ششـم توسـعه«، »برخـی 
شـرایط تحریمی«، »قوانین IMO )سـازمان جهانی 
دریانـوردی( مبنی بر الزام به اسـتفاده از سـوخت کم 

سـولفور از سـوی کشـتیها« بـوده اسـت.
بـه گفته وی سـهم مـا از بانکرینـگ منطقه درسـال 
۱۳۹۴ حـدود ۴.۵ میلیون تن سـوخت کشـتی ها بود 
اما در پایان سـال ۱۳۹۹ این سـهم بـه ۸۰۰ هزار تن 
کاهـش یافـت، درحـال حاضر متوسـط سـهم ایران 
از این صنعـت در منطقـه کمتر از ۱۰ درصـد و جهان 

حـدود ۲ درصد اسـت.
ایـن نماینـده مجلـس اظهـار کـرد: در حالـی ایران 
صنعـت حمل ونقـل دریایی نتوانسـته اسـت بیشـتر 
از تأمیـن حداقـل نیازهـای داخلی پیشـروی کند که 
درحال حاضـر کمتر از یـک میلیون تن سـوخت مورد 
نیـاز کشـتی های داخلـی را تأمیـن می کنـد در حالی 
که بیشـتر سـوخت مورد نیـاز مراکز عرضه سـوخت 

در خلیج فـارس از ایـران تأمیـن می شـود.
عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس شـورای اسـامی 
با اشـاره بـه اینکـه ۹۰ درصد سـهم بـازار بانکرینگ 
در منطقـه خلیج فـارس و دریـای عمـان در اختیـار 
بنـدر فجیـره امـارات اسـت، توضیـح داد: در عرصه 
منطقـه ای ۲ کشـور جمهـوری اسـامی ایـران و 
امـارات در حوزه صنعـت بانکرینگ حرکـت کرده اند 
البتـه پیشـرفت امـارات در موضـوع بانکرینـگ و 
عرضه مسـتقیم سـوخت به کشـتی ها بسـیار بیشـتر 
از ایـران بـوده اسـت به طـوری کـه فقـط ۱۰ درصد 
سـهم منطقه در اختیار ایران اسـت و سـهم ایران در 
بازارهـای جهانـی هـم بیـن ۲ تـا ۳ درصد اسـت که 
بسـیار اندک اسـت در حالی کـه ظرفیت و پتانسـیل 
کشـورمان در این بخش می طلبد که سـهم بیشتری 

از بازارهـای جهانـی را در اختیار داشـته باشـیم.

گونـــاگون
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

 اخبار اصفهان  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه 
پیشنهادها این کمیسیون برای تدوین برنامه هفتم توسعه طی دو هفته 
آینده جمع آوری می شود، گفت: وضعیت اجرای برنامه ششم توسعه، 
آسیب شناسی احکام اجرا نشده و برنامه های وزارتخانه های نفت و نیرو 
و سازمان انرژی اتمی درباره برنامه هفتم در جلسه امروز کمیسیون 

بررسی شد.
مالک شریعتی نیاسر درباره نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسامی به خبرنگاران گفت: بررسی برنامه ششم توسعه، آسیب شناسی 
آنچه اجرا نشده و بررسی برنامه های وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان 
انرژی اتمی درخصوص رویکردهای تحولی برای تدوین برنامه هفتم 

در دستور کار امروز کمیسیون انرژی قرار داشت که معاونان برنامه ریزی 
وزرای نفت، نیرو، سازمان انرژی اتمی گزارش خود را در این باره ارائه کردند 
و نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز توضیحاتی نیز درباره آسیب شناسی 

عدم اجرای برنامه ششم در بخشی از احکام آن ارائه کرد.
یکپارچگی  افزود:  یازدهم  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
سیاست گذاری در حوزه مدیریت مصرف انرژی کشور، اصاح ساختاری به 
ویژه در حوزه شرکت های تابع وزارت نفت، اصاح رابطه مالی شرکت نفت 
با دولت، اصاح رابطه مالی شرکت گاز با دولت، شفافیت در منابع و مصارف 
شرکت های دولتی به ویژه شرکت ملی نفت و غیره از جمله پیشنهاداتی بود 

که نمایندگان درباره برنامه هفتم توسعه ارائه دادند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:

جمع آوری پیشنهادهای کمیسیون انرژی برای تدوین برنامه هفتم توسعه

گروه خودروسازی سایپا، در حالی 
برای دومین هفته متوالی طرح 
فروش فوق العاده دو محصول وانت 
۱۵۱ و کوییک پاس اتوماتیک 
را اجرایی می کند که قیمت این 
محصوالت نسبت به عرضه های 
قبلی آن ها افزایش داشته است، 
سایپا در این رابطه ضمن تاکید بر 
اینکه وانت ها مشمول قیمت های 
مصوب نیستند، اعام کرده است، 
مجوز  خودروسازی  گروه  این 
افزایش قیمت چند محصول خود 

را دریافت کرده است.
گروه  گذشته،  هفته  پنجشنبه 
طرح  سایپا  خودروسازی 
پیش فروش چهار محصول خود را 
در قالب طرح های ویژه متقاضیان 
عادی و طرح حمایت از قانون 
جوانی جمعیت آغاز کرده است. 
مبلغ پیش پرداخت وانت ۱۵۱ که 
تا طرح ویژه آبان ماه با پیش پرداخت 
۸۰ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان 
عرضه شده بود، در این مرحله مبلغ 
علی الحساب ۸۴ میلیون و ۹۳۵ هزار 

و ۵۰۰ در نظر گرفته شده است.
حال این گروه خودروسازی طرح 
فروش فوق العاده دو محصول 
کوییک پاس اتوماتیک و سایپا 
SE ۱۵۱ با موتور M۱۳ را با قیمت 
قطعی و موعد تحویل حداکثر ۹۰ 

روزه آغاز کرده است.
این  توجه  قابل  و  مهم  نکته 
است که )عاوه بر افزایش مبلغ 
پیش پرداخت وانت ۱۵۱ در طرح 
پیش فروش اخیر( قیمت قطعی این 
محصول و قیمت کوییک پاس 
اتوماتیک در طرح جاری با افزایش 

قیمت مواجه شده است.
در طرح ویژه آبان ماه که این دو 
محصول هریک عرضه شده بودند، 
وانت ۱۵۱ با قیمت ۱۶۰ میلیون و 
۷۴۵ هزار تومان و کوییک پاس 
اتوماتیک با قیمت ۲۷۸ میلیون و 
۴۰ هزار تومان عرضه شده بودند؛ 
حال در طرح فروش فوق العاده که 
از امروز آغاز شده، این دو محصول 
به ترتیب با قیمت های ۱۶۹ میلیون 
و ۸۷۱ هزار تومان )وانت ۱۵۱( و 
۲۸۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان 
)کوییک پاس اتوماتیک( عرضه 

شده اند.
بدین ترتیب نسبت به آخرین باری 
که این محصول فروخته شده اند، 
وانت سایپا ۹ میلیون و ۲۲۶ هزار 
تومان و کوییک پاس اتوماتیک 
۱۰ میلیون و ۲۳ هزار تومان افزایش 

قیمت داشته است.
با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱، 
مجوزی رسمی برای محصوالت 
خودروسازان صادر نشده، ایسنا، 
صحت اخذ مجوز افزایش قیمت را از 
گروه سایپا، پیگیری کرد و سایپا نیز 

در این رابطه، پاسخ داد:
۱ - در مورد وانت ۱۵۱، قیمت های 
مصوب و اخذ مجوز برای تغییر 
قیمت ها، تنها مشمول خودروهای 
سواری است و برای وانت ها الزامی 

وجود ندارد.
۲ - در رابطه با افزایش قیمت 
کوییک پاس اتوماتیک نیز، این 
گروه خودروسازی مجوز افزایش 
قیمت برخی محصوالت خود را اخذ 

کرده است.
نکته مهم دیگر نیز این است که 
)فروش  قبلی  دو طرح  همانند 
فوق العاده ۱۲ آذر ماه و پیش فروش 
۱۷ آذرماه(، در این طرحی که از امروز 
اجرا شده، اجرای طرح جایگزینی 
خودروهای فرسوده اجرا نمی شود. 

 خبراول
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طرح فروش فوق العاده 
برای گران تر کردن!

سایپا دست به کار شد!

گزارش تصویری

 اخبار اصفهان  »تفاله تو زباله؟!« عنوان دوره جدید تبلیغات شهری 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی بوده که این روزها در شهر اصفهان 

نصب شده است.
این مجموعه که در قالب پویش فرهنگ سازی جداسازی تفاله چای 

از پسماند تر با نصب پنج طرح آغاز شده، قرار است تا با استفاده از 
ظرفیت های تولید محتوای رسانه ای، آغاز مسیری باشد برای فرهنگ 
سازی جداسازی تفاله چای به عنوان یکی از مرغوبترین کودهای 
طبیعی جهت حفظ محیط زیست پیرامون ما و همچنین در کنار 

آن، به حذف شیرابه های زباله تر به عنوان یکی از معضالت جدا سازی 
پسماند نیز بیانجامد. شهروندان اصفهانی از این پس می توانند در کنار 
پسماندهای خشک خود، تفاله های چای خود را به صورت خشک شده 
به ایستگاه های بازیافت سراسر شهر تحویل دهند. این پویش از آذرماه 

در حالی آغاز شده که ۱۵ سال قبل، شهرداری اصفهان در تجربه ای 
موفق به عنوان نخستین کالنشهر کشور، بحث جداسازی پسماند تر از 
خشک را با همراهی شهروندان اصفهانی و کمپین تبلیغاتی اداره توسعه 

فرهنگ شهروندی )کمیته فرهنگ شهروندی وقت( را انجام داد.

رونمایی ازسهم ایران بانکرینگ درگفت و گو با نماینده مجلس:

ایران ۱0 درصد، امارات 90 درصد

 زهـرا وفایی نیا  ماجـرای بنزیـن و قیمت آن در سـال آینـده هنوز 
هم بـرای بسـیاری محـل تردیـد اسـت. ایـن تردیدهـا وقتی بیشـتر 
می شـود کـه بهارسـتانی ها یـا پاسـتوری ها متقـن و قطعـی حـرف 
نمی زنـدد، هر چنـد ترجیع بنـد نامرئی حرف هـای همه همـان گران 

نشـدن است!
• ریل گـذاری مجلس بـه سـمت افزایش قیمـت بنزین 

نیست
عضو کمیسـیون انرژی مجلـس گفت: در حـوزه بنزین هیـچ افزایش 
قیمتی نداریـم و جامعه هـم گنجایش پذیـرش قیمت باالتـر از این را 
نـدارد. در کل ریل گـذاری و سیاسـت مجلس این اسـت کـه افزایش 

قیمت و کاهش سـهمیه نداشـته باشـیم.
حسـین حسـین زاده، دربـاره برنامه تغییـر نحـوه توزیع و نـرخ بنزیندر 
گفـت و گو بـا ایلنا اظهـار داشـت: در طـرح توزیـع بنزین به افـراد که 
در جزایـر کیش و قشـم اجرا شـد و همچنیـن تغییر سـهمیه بنزین در 
برخی مناطق مـرزی مثل سیسـتان و بلوچسـتان که موضـوع قاچاق 
مطرح بـود، بـه نتایجـی رسـیدند کـه همـه اینهـا روی میـز دولت و 
وزارت نفت قـرار دارد امـا تاکنون هیـچ تصمیمی برای تغییر سـهمیه 

و یـا افزایـش قیمت گرفته نشـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه امسـال قیمـت بنزیـن ثابـت خواهـد بـود، افزود: 
نکته ای کـه وجـود دارد بحـث تولیـد و مصـرف بنزین اسـت، اکنون 

۹۵ تـا ۱۰۵ میلیـون لیتـر در روز مصـرف بنزین داریـم امـا باتوجه به 
افزایش سـاالنه ۴ تـا ۶ درصـدی و همچنیـن افزایش سـفرها بدنبال 
پایان کرونا و افزایش سـفرها بـه بنزین بیشـتری نیاز اسـت، بنابراین 
بـه نظـر می رسـد یکـی از راه حل هـا در مـورد رشـد تقاضـای بنزین؛ 
بهینه سـازی مصرف سـوخت و یکـی از روش هـا هم توسـعه مخازن 

سـی ان جی اسـت.
ایـن عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس گفـت: اگـر بخواهیـم طـرح 
خاصـی ارائـه کنیـم و بنزیـن را گـران کنیـم و روی یـک دالر فـوب 
خلیج فـارس ببریـم بایـد چنـد میلیـون خـودروی فرسـوده را هـم از 
رده خـارج کنیـم و خـودروی هیبریـدی را وارد بـازار کنیـم و از محل 
مابه التفـاوت قیمت ۳ هـزار تومان فعلی تـا ۳۰ هزار تومـان فوب اجرا 

شـود که فعـًا بـه هیچ وجـه بسـتر بـرای ایـن کار فراهم نیسـت.
وی تاکیـد کـرد: در حـوزه بنزیـن هیـچ افزایـش قیمتـی نداریـم و 
جامعه هـم گنجایـش پذیرش قیمـت باالتـر از ایـن را نـدارد. در کل 
ریل گذاری و سیاسـت مجلس این اسـت که افزایـش قیمت و کاهش 
سـهمیه نداشـته باشـیم مگـر اینکـه شـیوه توزیـع باتوجـه بـه طرح 
پایلوتی کـه در جزایر انجام شـد و نحـوه توزیـع گازئوئیل کـه به طور 

آزمایشـی انجامی شـود، دولـت تصمیم گیـری کنـد.
• فعاًل هیـچ بحثی در زمینـه تغییر در شـیوه توزیع و نرخ 

بنزین مطرح نیسـت

مصطفی نخعی نیـز در همین رابطه گفـت: فعًا هیچ بحثـی در زمینه 
تغییر در شـیوه توزیع و نرخ بنزین مطرح نیسـت.

وی تاکیـد کرد: تـا زمانی کـه طرحـی نیامـده و برنامـه تغییـر نکرده 

همین شـیوه جاری ادامه خواهد داشـت. سـخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلـس خاطرنشـان کرد: فعـًا قرار نیسـت قیمـت سـوخت تغییری 

داشـته باشـد و بنزین بـا همین نـرخ کنونـی توزیع خواهد شـد.

شفاف سازی دو عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره قیمت و شیوه توزیع بنزین؛

تولید و توزیع بنزین فعاًل بر مدار قبل 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
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