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منشأ بوی بد چرمشهر اصفهان کجاست؟

شهرک صنعتی همچنان بدون تصفیه فاضالب!
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مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان خبر داد : 

انجام عملیات گازکشی در مجتمع گردشگری صفه پس از دو دهه 
8

پازل ساخت داخل اساسی ترین نقش را در تحقق  
اقتصاد مقاومتی ایفا می کند. نقشی که صرف نظر 
کردن از آن، اقتصاد مقاومتی را امری غیرممکن 
می سازد و یقینًا اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی 
دامنه تاب آوری را افزایش و آسیب پذیری را کاهش 
می دهد. البته هر دو موضوع از مفاهیمی هستند که 
برای هر کشور تولید قدرت می کند و وابستگی را 
به بیرون از مرزها به حداقل میزان خود می رساند 
و نتیجه آن افزایش قدرت چانه زنی و بازیگردانی 
در عرصه بین الملل است. بعد دیگری که تحقق، 

راهبری و توسعه ساخت داخل را حائز اهمیت 
می کند توسعه سایر کسب وکارهای مرتبط در 
بخش های  حتی  و  بخش  این  پایین دست 
غیرمرتبط نظیر فعالیت های خدماتی و... است 
که رونق کسب وکارهای دیگر را در پی دارد؛ 
چه مجموعه های سازنده و رفع نیازمندی های 
آنان و چه کارکنان آنان به دلیل ارتقای سطح 
درآمد و افزایش توان خرید در جامعه. توجه به 
این نکته بسیار ضروری است که مسووالن باید با 
سیاست گذاری صحیح در تحقق این مهم وظایف 

حاکمیتی خود را به انجام برسانند. از اهم آن وظایف 
مدیریت یکپارچه نیازمندی صنایع است. تعریف نیاز 
صنایع مختلف کشور در فضایی واحد، عامل تجمیع 
نیازها می شود که باید با به کارگیری کارشناسانی 
خبره و ایجاد زیرساخت الزم و تعریف کدینگ 
یکسان، قطعات و تجهیزات کدگذاری شوند تا 
سازندگان به لحاظ ارزیابی بازار فروش و تیراژ و 
تعداد موردنیاز و توجیه اقتصادی تولید هر قطعه و 

تجهیز بتوانند فعالیت کنند.
 پژوهشگر اقتصاد

دکتر امین رضایی
سرمقالـــه
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تکیه بر تولید داخلی نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتی است 
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مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبرداد:

 تکمیل فاز سوم باغ رضوان
تا خردادماه سال آینده

»بی بی« و بازی با کارِت حمله به ایران ادامه دارد؛

 هیجانات کاذب صهیونیست ها
بی اهمیت برای بایدن

ضرورت بازی کالن تر واشنگتن با تهران در قالب معادله مذاکرات اتمی؛

 بایدن مرِگ برجام را
اعالم نمی کند

3

2

نیمه اول سال 1402 انجام می شود؛

اجرای طرح غربالگری 53 بیماری 
متابولیک ارثی در اصفهان

چهره روز

یک عضو جامعه روحانیت مبارز:

 شهید سلیمانی
در عمل یک انقالبی واقعی بود
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یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: شهید سلیمانی یک 
انقالبی به تمام معنا بود و در عمل این امر را ثابت کرده بود و به 

امام و رهبری اعتقاد کامل داشت.

صفهان
منبع: اخبار ا

How To Make 
Your Hair Grow 

Faster and 
Stronger

موضوع آگهی: برگزاری مناقصه قرارداد راهبری و تعمیرات مکانیزم های حمل و نقل جاده ای و نت مکانیزم های در اختیار نواحی
شماره مناقصه: 48565910

شــرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت عملیات راهبری و تعمیرات مکانیزم های حمل و نقل جاده ای و نت مکانیزم های در اختیار نواحی 
فوالد مبارکه نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه فوق دعوت می گردد جهت 

شرکت در مناقصه اعالم آمادگی نمایند.
مدارک مورد نیاز:

1- دارای تجربه و سابقه کافی در عملیات تخصصی راهبری و نگهداری مکانیزم های موضوع مناقصه
2- تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران

3- ارسال رزومه، سوابق، مجوزها و گواهینامه های شرکت
نحوه دریافت مدارک: 1- سایت شــرکت فوالد مبارکه )www.msc.ir( 2- خرید و تامین کنندگان 3- قراردادهای خرید 4- پرسش 

نامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران 5- پیمانکاران عمومی حقوقی
مهلت ارسال مدارک: 1401/10/28

نحوه ارسال مدارک: از طریق پست به آدرس: اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، کدپستی 8488111131 
واحد قراردادهای حمل و نقل ارسال یا از طریق پست الکترونیکی و m.mortazavinejad@msc.ir ارسال نمایید.

کلیه شرکت کنندگان در فراخوان عمومی ملزم به ارائه تاییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار می باشند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات فنی با آقای طالب زاده به شــماره تلفن 52736831-031 یا 031-52736828 
اطالعات بازرگانی با آقای مرتضی نژاد به شماره تلفن 52733708-031 و اطالعات سیستمی با آقای بارورز به شماره تلفن 031-52733397 

تماس حاصل فرمایید.
* ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان1401-117



در شـــهر

Isfahan News
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ــهری  ــار ش ــازمان قط ــل س مدیرعام
اصفهــان و حومــه گفــت: توســعه 
خــط یــک متــرو اصفهــان تــا مقابــل 
درب ورودی دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان بــه طــول ۵.۵ کیلومتــر 
بــا پنــج ایســتگاه ادامــه می یابــد 
و در ادامــه بــه خــط شاهین شــهر 
بــا طــول حــدودی ۱۴.۵ کیلومتــر 

متصــل می شــود.
ــام  ــا اع ــر ب ــن واعظی ف سیدمحس
ــی  ــرد: به تازگ ــار ک ــر، اظه ــن خب ای
و پــس از دســتور اســتاندار اصفهــان، 
شــهردار و اعضــای شــورای اســامی 
ــرح  ــد ط ــرر ش ــان مق ــهر اصفه ش
توســعه خــط یــک متــرو کــه از محله 
ــی  ــام خمین ــان ام عاشــق آباد در خیاب
)ره( آغــاز و بــه میــدان اســتقال 
ــل در ورودی  ــا مقاب ــود ت ــم می ش خت
ــه  ــان ادام ــی اصفه ــگاه صنعت دانش

ــد. یاب
وی افــزود: ایــن مســیر بــه طــول ۵.۵ 
ــوان  ــه عن ــتگاه ب ــا ۵ ایس ــر ب کیلومت
ــر  ــرو در نظ ــک مت ــط ی ــعه خ توس
ــط  ــه خ ــه ب ــده و در ادام ــه ش گرفت
شاهین شــهر بــا طــول حــدودی 
۱۴.۵ کیلومتــر متصــل می شــود.

اینکــه  بیــان  بــا  واعظی فــر 
شــهرداری شاهین شــهر از طــرف 
ــدام  ــرو اق ــداث مت ــت اح ــل جه مقاب
ــرد: ســازمان  ــار ک ــرده اســت، اظه ک
قطــار شــهری اصفهــان نیــز بــه 
دســتور شــورای ســازمان که متشکل 
ــورای اسامی  ــتاندار، اعضای ش از اس
شــهر و شــهردار اســت، توســعه خــط 
ــرار داده  ــرو را در دســتور کار ق یک مت
ــده  ــام ش ــرآورد انج ــق ب ــت و طب اس
ــده  ــه ش ــزاری مناقص ــه برگ ــدام ب اق

اســت.
بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر نحــوه 
ــت  ــزد معاون ــی ن ــع مال پرداخــت مناب
ــی و اقتصــادی شــهرداری اســت  مال
ــال  ــان س ــا پای ــود ت ــاش می ش و ت

ــی شــود. ــرارداد اجرای ق
ــهری  ــار ش ــازمان قط ــل س مدیرعام
اصفهــان و حومــه بــا اشــاره بــه رونــد 
مطلــوب انجــام عملیــات حفــاری 
خــط دو متــرو در ایــن کان شــهر 
ــم بهمن مــاه  ادامــه داد: تــا دوازده
ســال جاری دســتگاه تــی. بــی. ام 
کــه از ایســتگاه خیابــان کاشــانی آغاز 
ــتگاه  ــت وارد ایس ــرده اس ــه کار ک ب
خلجــا می شــود، لــذا بــه دنبــال 
آماده ســازی شــرایط هســتیم کــه 
به خوبــی دســتگاه حفــار وارد ایــن 

ــود. ــتگاه ش ایس
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از اداره 
شـهرداری  رسـانه ای  ارتباطـات 
کـرد:  اصفهـان، وی خاطرنشـان 
دسـتگاه تـی. بـی. ام پـس از ورود به 
ایسـتگاه خلجا طی چنـد هفته اورهال 
می شـود و سـپس به طـرف ایسـتگاه 
امـام حسـین )ع( حرکت خواهـد کرد 
کـه امیدواریـم ایـن اقدامـات طبـق 

برنامه ریـزی پیـش رود.

توسعه خط یک مترو 
اصفهان تا مقابل 
دانشگاه صنعتی

مدیرعامل سازمان قطار شهری 
اصفهان و حومه خبر داد:

بــه گــزارش ایمنــا، حســین حق شــناس اظهــار کــرد: چندســالی اســت که 
در فصل زمســتان، موضــوع وارونگــی هــوا و افزایــش غلظت مــواد آالینده 
مطــرح می شــود کــه بیشــتر اوقــات بــه تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها و 

گاهــی تعطیلــی ادارات می انجامــد.
وی افــزود: وارونگــی هــوا، پدیده ای اســت کــه بیشــتر در اواخر فصــل پاییز 
ــهرهایی  ــوا در ش ــدن ه ــه ش ــگام وارون ــد، در هن ــاق می افت ــتان اتف و زمس
همچــون تهــران، اصفهــان، تبریــز، مشــهد، اهــواز و ســایر کان شــهرها، 
گازهــای آالینــده و گلخانــه ای به ســطح زمیــن نزدیک شــده و باعــث باال 
رفتــن مقــدار آلودگی هــوا از حــد مجــاز خواهد شــد کــه در بعضــی از روزها، 

تنفــس بــرای عمــوم یــا افــراد خــاص دچــار مشــکل می شــود.
معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان ادامــه داد: در ایــن فصل، 
هــوای ســرد بــه دلیــل ســنگینی در ســطح زمیــن قــرار می گیــرد و هرنــوع 
مــواد آالینــده تولیــد شــده توســط صنایــع، خــودرو و مصــارف خانگــی را 
ــل  ــن عامــل دلی ــد کــه ای ــدگار می کن ــه ســرد محبــوس و مان ــن الی در ای
آلودگــی در فصل زمســتان اســت کــه تنهــا توســط وزش بــاد و یــا بارندگی 

از میــان مــی رود.
وی بــا اشــاره بــه آلودگــی هــوای شــهر اصفهــان نســبت به ســایر شــهرها 
تصریــح کــرد: آلودگــی هــوا در اکثــر کان شــهرها رخ می دهــد، امــا شــهر 
اصفهــان از آلودگــی باالتــری برخــوردار اســت، زیــرا موقعیــت زاینــده رود 
باعث شــده اســت کــه صنایــع نیازمنــد بــه آب در اطــراف آن احداث شــود، 
همچنیــن جریــان دائمــی هــوای شــهر اصفهــان کــه از جنــوب غــرب بــه 
شــرق بــوده، مــواد آالینــده غــرب اصفهــان را کــه حاصــل آلودگــی صنایع 

ــد. ــه ســمت شــهر اصفهــان حمــل می کن ــوده ب و کارخانه هــا ب
حق شــناس بــه کنتــرل آلودگــی هــوا اشــاره و خاطرنشــان کــرد: آلودگــی 
در فصــل زمســتان را می تــوان بــا حــذف ســوخت مــازوت صنایــع حاشــیه 
ــازوت  ــوخت م ــتفاده س ــل اس ــش داد، دلی ــان کاه ــهر اصفه ــک ش نزدی
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــهم گاز اس ــود س ــتان، کمب ــل زمس ــا در فص کارخانه ه
افزایش مصــارف بــاالی گاز خانگــی به اجبــار ســهمیه گاز صنایــع کاهش 

می یابــد.
ــن  ــر ای ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــک شــهردار اصفه ــل و ترافی ــاون حمل ونق مع
اســاس نیــروگاه شــهید منتظــری از نزدیک ترین صنایــع به شــهر اصفهان 
مجبــور بــه مازوت ســوزی شــده اســت کــه بــه تولیــد و تأمیــن برق کشــور 
کمــک می کنــد، لــذا اقــدام شــهروندان در صرفه جویــی گاز و بــرق در ایــن 
فصــل می توانــد در نحــوه ســوخت ایــن صنعت عظیــم کشــور مؤثر باشــد.

وی با اشــاره بــه قرار گرفتــن اصفهــان در رتبه ســوم مصــرف گاز در کشــور 
گفــت: طبــق آمــار ابتــدای مهرمــاه، مصــرف گاز خانگــی و تجــاری ۷.۱۱ 
میلیــون مترمکعــب در روز بــرآورد شــد و ایــن میــزان در دی مــاه بــا کاهش 
دمــا بــه ۴۷ میلیــون مترمکعــب در روز افزایــش پیــدا کــرده اســت، بنابراین 
ــدود  ــرف گاز ح ــی در مص ــا صرفه جوی ــد ب ــهروندان بتوانن ــه ش چنان چ
هشــت میلیــون مترمکعــب در روز صرفه جویــی کننــد، ســوخت نیــروگاه را 

ــرد. ــن آن ک ــازوت حــذف و گاز را جایگزی ــوان از م می ت
ــارف  ــی مص ــهروندان در صرفه جوی ــه ش ــه ب ــن توصی ــناس ضم حق ش
ــاس  ــزل )لب ــل در من ــب فص ــش مناس ــتفاده از پوش ــزود: اس ــی، اف خانگ
ــرده( درب هــا  ــم )پ ــری درب هــا و پنجره هــا، پوشــش ضخی گــرم(، درزگی
و پنجره هــا، جایگزیــن پنجره هــای دوجــداره بــه جــای پنجره هــای 
تــک جــداره، کاهــش شــعله اجــاق گاز، بــاز نکــردن آب حمــام بــه صورت 
مــداوم در حیــن دوش گرفتــن، اســتفاده از آب ولــرم در حمــام نه رهاســازی 
آب نزدیــک بــه جــوش، پوشــش قــرار دادن خروجی هــای کولــر، جوشــیده 
شــدن آب کتــری و پخــت و پــز غــذا بــه صــورت بهینــه از نــکات مؤثــر در 

ــرق اســت. کاهــش مصــرف گاز و ب

معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان 
ــه کاهــش  ــی در مصــرف گاز ب ــت: صرفه جوی گف
ــراف  ــای اط ــوزی کارخانه ه ــرف مازوت س مص
شــهر اصفهــان کمــک می کنــد و منجربــه 

ــود. ــوا می ش ــی ه ــش آلودگ کاه

آلودگی فصل زمستان را 
می توان با حذف سوخت 

مازوت کاهش داد

معاون شهردار اصفهان: 

خبر روز

مسئول واحد مبارزه با بیماری های 
غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
از اجرای طرح غربالگری ۵۳ بیماری 
متابولیک ارثی در اصفهان در نیمه اول 
سال ۱۴۰۲ خبر داد. مهدی فارسی 
در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای 
طرح غربالگری بیماری های متابولیک 
ارثی روی ۲۷ هزار نوزاد ۳ تا ۵ روزه در 
۵ شهرستان پایلوت خبر داد و اظهار 
داشت: در این طرح ۲۷ کودک بیمار 

شناسایی و تحت درمان قرار گرفتند.
وی افزود: بیماری های متابولیک ارثی 
در زمان بارداری قابل تشخیص نیست 
و باید بدو تولد از طریق آزمایش خون 
تحت غربالگری قرار بگیرند، همچنین 
برنامه غربالگری PKU نیز از جمله 
بیماری های ژنتیکی است که در حال 
حاضر در کل استان در حال اجرا است 
و تا کنون بیش از ۲۵۰ کودک مبتا به 
فنیل کتونوری شناسایی و تحت درمان، 

مراقبت و رژیم غذایی قرار گرفته اند.
مسئول واحد مبارزه با بیماری های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  غیرواگیر 
اصفهان بیان داشت: به دنبال اجرای 
طرح پیشگیری از بروز تاالسمی ماژور 
که برای کلیه زوجین هنگام ازدواج 
صورت می گیرد، در صورت اینکه 
زوجین مشکوک یا ناقل ژن تاالسمی 
باشند با تشکیل پرونده تا پایان دوره 
باروری خانم، تحت مراقبت کارشناسان 
بهداشتی قرار گرفته و در صورت 
بارداری، با انجام آزمایشات الزم بر روی 
جنین در صورت ابتاء جنین به بیماری 
تاالسمی ماژور به صورت قانونی دستور 
سقط تا قبل از هفته ۱۸ بارداری داده 
می شود. خوشبختانه در طی ۵ سال 
اخیر بروز تاالسمی به صفر رسیده است.

وی اضافه کرد: غربالگری کم کاری 
تیروئید نوزادان از دیگر برنامه های 
تعریف شده در طرح کنترل و پیشگیری 
از بیماری های غیر واگیردار است در حال 
حاضر غربالگری از پاشنه پای نوزادان 
در کلیه مراکز منتخب نمونه گیری در 
سطح استان انجام می شود. نام و آدرس 
مراکز منتخب در کارتی که در هنگام 
تولد در بیمارستان به والدین نوزاد داده 
می شود، آورده شده است. بهترین زمان 
برای انجام نمونه گیری ۳ تا ۵ روز پس از 
تولد است و باید ۷۲ ساعت کامل از تولد 

نوزاد گذشته باشد.

فارسی ادامه داد: در بعضی موارد نتیجه 
آزمایش نوزاد غیرطبیعی خواهد بود 
البته به این معنا نیست که نوزاد حتمًا 
بیمار است بلکه نیاز به بررسی بیشتر و 
در صورت لزوم آزمایشات تکمیلی دارد. 
در این موارد پرسنل بهداشتی درمانی 
به والدین نوزاد جهت پیگیری اطاع 
خواهند داد. در صورت بیمار بودن نوزاد 
تحت مراقبت و پیگیری قرار خواهد 
گرفت و ذکر این نکته ضروری است که 
زمان در درمان نوزاد مبتا به کم کاری 
مادرزادی تیروئید از طا باارزش تر است 
چرا که اگر درمان زودتر از ۲۸ روزگی 
شروع شود عقب ماندگی ذهنی و دیگر 
عوارض بیماری در کودک اتفاق نخواهد 

افتاد.
وی تصریح کرد: برای اجرای برنامه 
سامت شنوایی و غربالگری کم 
شنوایی تا کنون زیرساخت مورد نیاز 
برای انجام غربالگری شنوایی در ۲۹ 
مرکز تحت پوشش دانشگاه فراهم 
شده عاوه بر بیمارستان در مراکز جامع 
سامت و بهداشت هم ارائه خدمت 
می شود. زمان طایی برای تشخیص 
کم شنوایی کودک تا ۳ ماهگی و زمان 
طایی درمان تا قبل از ۶ ماهگی است 
که باید تحت درمان دارویی یا سمعک 
و کاشت حلزون گوش قرار بگیرند که 
یکی از اولویت های سال جاری وزارت 
بهداشت کاشت حلزون رایگان برای 
کودکان زیر ۴ سال نیازمند کاشت 

است.
وی با بیان اینکه هم اکنون یک مرکز 
کاشت حلزون گوش در اصفهان داریم 
که انجام این عمل برای کودکان زیر 
۴ سال رایگان است. افزود: تاکنون ۷۰ 
درصد کودکان را تحت پوشش قرار 
دادیم در برنامه ریزی به دنبال تدارک 
زیرساخت های الزم جهت افزایش 
مراکز غربالگری و مراکز سطح دو و 
سه ارجاع هستیم تا بتوانیم پوشش را به 
۱۰۰ درصد نزدیک کنیم. فعًا سه مرکز 
سطح دو در شهر اصفهان فعال می باشد 
که از بقیه شهرستان ها هم به این مراکز 
ارجاع می شود. مسئول واحد مبارزه با 
بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان از درمان ۵۵ کودک 

ناشنوا در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
مسئول واحد مبارزه با بیماری های 
غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

گفت: باالی ۴۰ درصد علت مرگ و 
میرها ناشی از عوارض سه بیماری 
فشار خون، دیابت و سرطان است که 
وزارتخانه از سال ۹۴ برنامه "ایراپن" را 
برای کنترل فشارخون، دیابت، سرطان 
و بیماری های مزمن تنفسی تعریف کرد 
که در استان سند ۱۰ ساله طراحی شد 
که ۱۳ هدف تا سال ۱۴۰۴ مشخص 
شد از جمله کاهش ۲۵ درصدی مرگ 
زودرس ناشی از بیماری های قلبی 
عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های 
مزمن ریوی، کاهش ۱۰ درصدی 
مصرف الکل، کاهش ۲۰ درصدی 
 ۳۰ کاهش  بدنی،  ناکافی  فعالیت 
درصدی در متوسط مصرف نمک، 
کاهش ۳۰ درصدی شیوع مصرف 
دخانیات در افراد باالی ۱۵ سال، کاهش 
۲۵ درصدی شیوع فشارخون باال و 
ثابت نگهداشتن میزان بیماری دیابت و 
چاقی است. دکتر فارسی اعام کرد: در 
زمان حاضر که تاکنون ۷ سال از اجرای 
سند ۱۰ ساله استانی می گذرد نه تنها 
کاهشی در بیماری دیابت، فشارخون 
و سرطان نداشتیم بلکه روند افزایشی 
آن را شاهدیم زیرا که سیستم بهداشت و 
درمان کشور تأمین کننده تنها ۲۵ درصد 
سامتی جامعه است و. ۸۵ درصد منوط 
به همکاری بین بخشی و مشارکت 

دیگر دستگاه هاست.
وی بیان داشت: آلودگی هوا، تغذیه 
نادرست و مصرف فست فودها، کاهش 

تحرک مردم، استرس، مصرف نمک، 
الکل و دخانیات در افزایش بار بیماری 
دیابت، سرطان، تنفسی و فشارخون 

نقش مستقیم دارد.
مسئول واحد مبارزه با بیماری های 
غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشاره به مطالعه آماری سال ۹۵ و ۹۹ 
گفت: پیش بینی ها جمعیت ۱۴ درصدی 
دیابت در ایران را ثبت کرده است که 
با اجرای طرح غربالگری دیابت، به 
آمار ۱۱ و نیم درصد رسیدیم که برای 
فشارخون آمار ۳۳ درصدی پیش بینی 
شد که معادل ابتاء یک سوم جمعیت 
باالی ۱۸ سال است و تاکنون نزدیک 
به ۲۰ درصد شناسایی شدند. همچنین 
بر اساس آمار سال ۹۶ در زنان سرطان 
سینه، تیروئید و پوست باالترین آمار 
را در استان اصفهان به خود اختصاص 
داده بود که این آمار برای مردان سرطان 
پوست، پروستات و روده بزرگ است و در 
مجموع دو جنس اصفهانی ها بیشتر به 
سه سرطان سینه، پروستات و پوست 

مبتا هستند.
وی با اعام اینکه مطالعات نشان داده 
تقریبًا نیمی از مبتایان به فشارخون 
و دیابت تا مرحله عامت دار شدن، 
از بیماری خود بی اطاع هستند، 
اظهار داشت: در پروتکل های جهانی 
فشارخون حداقل باالی ۸ و حداکثر 
باالی ۱۳ را پر فشار خون می گویند که 
در ایران هنوز با پروتکل قبلی کار انجام 

می شود که حداقل روی ۹ و حداکثر 
روی ۱۴ تعیین شده است و اگر بر اساس 
پروتکل جهانی به موضوع فشار خون 
نگریسته شود شیوع فشار خون در استان 

و کشور باالتر هم خواهد بود.
طرح  اجرای  از  همچنین  فارسی 
غربالگری سرطان روده بزرگ روی 
 )FIT( ۴۵۰ هزار نفر با انجام تست فیت
خبرداد و خاطرنشان کرد: در مدفوع ۳۰ 
هزار نفر خون مشاهده شده در واقع 
تست فیت آن ها مثبت بوده که یکی از 
علل بروز آن سرطان روده بزرگ است و 
از این تعداد ۱۷۰ نفر مبتا به این سرطان 
بودند که در مراحل اولیه تشخیص و 
درمان صورت گرفت، و ۷ هزار و ۵۰۰ 
نفر پولیپ روده داشتند که خارج و از 
بروز سرطان در آینده برای این افراد 

پیشگیری شد.
وی به اقدامات پیشگیری از بروز 
سوانح و حوادث در استان اصفهان و 
تشکیل کمیته جامعه ایمن با محوریت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کلیه 
شهرستان ها اشاره کرد و ادامه داد: یکی 
از معضات امسال موضوع غرق شدگی 
بود به طوری که آمار غرق شدگی طی 
۴ ماهه اول امسال با کل آمار یکسال 
گذشته استان برابری می کند که سهم 
استخرهای کشاورزی به عنوان محل 
غرق شدگی بیشتر بود که در این راستا 
با جهاد کشاورزی جلسات هماهنگی 

گذاشته شد.

اجرای طرح غربالگری ۵۳ بیماری متابولیک ارثی در اصفهان
نیمه اول سال ۱۴۰۲ انجام می شود؛
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مدیر منطقه پنج شـهرداری اصفهـان گفت: عملیـات کوددهـی همراه با 
کندوکوب پـای درختان بـرای هوادهـی و اصـاح بافت خـاک به منظور 
تقویت درختـان و درختچه های سـطح این منطقـه با اعتبـاری بالغ بر ۱۶ 

میلیارد ریـال در حال انجام اسـت.
به گـزارش ایمنا، حسـین کارگـر اظهـار کـرد: اسـتفاده صحیـح از منابع 
آب وخـاک، جهت بهـره وری صحیـح، نیاز بـه شناسـایی دقیـق منابع در 

جهـت قابلیت هـا و محدودیت هـا دارد.
وی بـا بیـان اینکـه عملیـات بهبـود کیفـی خـاک هـر سـاله در تقویـم 

باغبانـی مناطق در سـه ماهه سـوم سـال انجام می شـود، گفت: بـا توجه 
بـه وجـود فشـردگی و الیه هـای محـدود کننـده در سـطح رفیوژهـای 
خیابـان و بوسـتان های سـطح منطقـه، عملیـات کندوکـوب و کوددهی 
درختـان و باغچه هـا بـا کـود دامـی پوسـیده در عمـق ۳۰ سـانتی متری 
با رعایـت فاصلـه از تنـه درختـان و آسـیب نرسـاندن بـه ریشـه درختان 

انجـام می گیـرد.
مدیـر منطقـه پنـج شـهرداری اصفهـان افـزود: عملیـات چال کـود در 
رفیوژهایی کـه دارای خاک متراکم اسـت سـبب نفوذ آب و هـوا به داخل 

خاک می شـود، در چـال کودها به عمـق یک متـر، از کودهای شـیمیایی 
و آلی اسـتفاده می شـود.

وی با بیـان اینکـه عملیـات کوددهی همـراه بـا کندوکوب پـای درختان 
بـرای هوادهـی و اصـاح بافـت خـاک به منظـور تقویـت درختـان و 
درختچه هـای سـطح این منطقه بـا اعتبـاری بالغ بـر ۱۶ میلیـارد ریال در 
حال انجـام اسـت، تاکید کـرد: در ایـن عملیات بیـش از ۳۳۱ هـزار اصله 
درخـت و درختچه و بیـش از ۷۹ هـزار متر مربـع باغچه هـای گل دائمی، 

فصلـی و روزکاری کندوکـوب و کوددهـی می شـود.

عملیات کوددهی و بهبود 
 کیفی خاک با اعتبار
۱۶ میلیارد ریال

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان گفت: رهبر معظم 
انقاب در خطبه های نماز عید فطر سال ۹۶ »آتش به اختیار« را 
به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز دانستند و عالمی همچون 
آیت اهلل مهدوی که برای تبیین حجاب نیز کتاب »۲۰دلیل عقلی 
برای حجاب« را نوشته اند، آیا این برای موضوع جز برمبنای 
عقانیت، نسخه می پیچند؟ به گزارش خبرنگار ایمنا، علی صالحی 
در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:»رهبر معظم انقاب 
در خطبه های نماز عید فطر سال ۹۶ »آتش به اختیار« را به معنی 
کار فرهنگی خودجوش و تمیز دانستند. در بیانات حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تاکید شده بود: »آنچه ما گفتیم معنایش این است که در 

تمام کشور، جوانان و صاحبان اندیشه، فکر و همت، خودشان با 
ابتکار خود، کار را ]کارهای فرهنگی را[ پیش ببرند، منافذ فرهنگی 
را بشناسند و در مقابل آنها، کار انجام بدهند؛ آتش به اختیار، به معنای 
بی قانونی، فحاشی و طلبکار کردن مدعیان پوچ اندیش و مدیون 
کردن جریان انقابی کشور نیست. نیروهای انقابی بیش از همه 
باید مراقب نظم و آرامش کشور، مراقب سوءاستفاده دشمنان از 

وضعیت کشور و حفظ قوانین ]باشند[.«
عالمی همچون آیت اهلل مهدوی که عمده استدالل هایشان عقلی 
است و برای تبیین حجاب نیز کتاب »۲۰ دلیل عقلی برای حجاب« 
را نوشته اند، آیا برای موضوع آتش به اختیار، جز بر مبنای عقانیت 

و قانون، نسخه می پیچند؟ در حواشی این توصیه، تکلیف اویی که 
با خون ملت ویزا و دالر گرفته، روشن است، اما آن صاحب تریبون 
و رسانه ای که مصدر این عبارت خاص و محتوای اصل کام را 
می داند اما در مسیر تشویش دست به تعبیر می زند، از دو حالت خارج 
نیست؛ نخست نداشتن نگاه عمیق محتوایی که به احتمال زیاد بنا 
به هیجانات فضای مجازی ظاهر کام را بی توجه به متن و فرا متن 
تفسیر کرده است و دوم نگاه احیاناً انحرافی است که سعی دارد از 
گفتارها و بیان های دیگران به نفع تفکرات و تفسیر خود بهره بگیرد.

به نظر هر دو خطرناک است و باید برای تکرار نشدن توسط مراجع 
ذی صاح و قانونی پیگیری شود.« 

سخنگوی شورای شهر اصفهان مطرح کرد:
»آتش به اختیار« یعنی کار فرهنگی خودجوش، تمیز و قانونی
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شهرستان

Isfahan News
عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس اظهـار داشـت: مشـکالت اقتصـادی و 
معیشـتی، اولویـت اصلـی امـروز کشـور و مـردم اسـت و اسـتیضاح وزیر بهداشـت در 

اولویـت نظارتـی مجلس نیسـت.
سیدمسـعود خاتمـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت بـا اشـاره 
بـه مسـائل مطـرح شـده پیرامـون اسـتیضاح وزیـر بهداشـت، گفـت: امروز در کشـور 
ایـن  از  اقتصـادی متعـددی وجـود دارد کـه شـناخت درسـت و دقیـق  مشـکالت 
مشـکالت و تـالش بـرای رفـع آنهـا بایـد در اولویـت قـرار گیـرد. موضوعاتـی مثـل 

گرانی هـا، نـرخ ارز، قیمـت خـودرو و... مسـائل اصلـی امـروز کشـور و مـردم اسـت. 
نماینـدگان مـردم نیـز رسـیدگی به این موضوعات و حل مشـکالت معیشـتی مردم را 
در سـرلوحه کارهـای خـود قـرار داده اند و اسـتیضاح وزیر بهداشـت در ایـن زمان، در 

اولویـت نظارتـی مجلس نیسـت.
دکتـر خاتمـی در ادامـه افـزود: البتـه الزم بـه ذکر اسـت وزارت بهداشـت و درمان در 
یـک سـال و نیـم گذشـته، اقدامات ارزشـمند و مانـدگاری نیـز از جمله مهـار بیماری 
فراگیـر کرونـا، توسـعه بیمـه همگانـی و ارتقـای نظـام سـالمت و تعـداد تخت هـای 

بیمارسـتانی انجام داده اسـت.
عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای اسـالمی در ادامـه بیـان کرد: 
اگـر چـه موضوع اسـتیضاح وزیر بهداشـت بـه دلیل مشـکالت حـوزه دارو در مجلس 
مطـرح شـده بـود اما تا جایـی که بنده اطـالع دارم برخـی از امضاکنندگان اسـتیضاح 
مطـرح شـده، امضـای خـود را پـس گرفته انـد و بسـیاری از همـکاران مـا در مجلس 
نیـز بـه دلیل عـدم اولویـت موضوع، اسـتیضاح وزیـر بهداشـت و درمـان را به صالح 

نمی داننـد.

نماینده خوانسار در مجلس:

مشکالت اقتصادی و 
معیشتی، اولویت اصلی 
امروز کشور و مردم است

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: باند سارقان خودرو با پنج فقره سرقت های 
سریالی در این شهرستان توسط ماموران شناسایی و منهدم شد. سرهنگ ایرج 
کاکاوند افزود: به دنبال سرقت های سریالی خودروهای سواری در یکی از محورهای 
ورودی شهر کاشان و بررسی های پلیسی در این باره با توجه به ترفند سارقان محرز 

شد که پلیس با سارقانی حرفه ای روبروست.
وی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی مأموریت یافتند برای پیگیری این سرقت ها 
به صورت ویژه وارد عمل شوند و در تحقیقات اولیه خود متوجه شدند سارقان، در 
ساعات اولیه صبح، رانندگان خودروهای تک سرنشین که برای خرید مواد خوراکی 
به مغازه ها مراجعه و خوردوی خود را به حالت روشن رها می کنند را شناسایی و پس 

از سرقت بالفاصله خودوهای مسروقه را به سمت استان های غربی کشور منتقل 
می کنند.

سرهنگ کاکاوند افزود: ماموران پلیس آگاهی موفق شدند با انجام یک سری اقدامات 
اطالعاتی و پلیسی سارقان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کاشان در ادامه بیان کرد: شهروندان از رها کردن خودرو، بدون 
بستن درب آن حتی برای یک لحظه و روشن نگه داشتن خودرو جدا خودداری کنند، 
سارقان به دلیل حرفه ای بودن، برای سرقت در این لحظات از سرعت عمل باالیی 
بر خوردارند. شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله ۲۰۰ 

کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

رابط جامعه فعاالن تربیتی فتح الفتوح در شهرستان 
نائین گفت: هسته سازی در مجموعه های فرهنگی 

نیاز امروز نسل نوجوان جامعه است.
از  گام  برگزاری سومین  در حاشیه  اباذری  اهلل  روح 
تربیتی  مجموعه های  سازی  هسته  تخصصی  دوره 
)طرح شهید محسن فخری زاده( در نائین در گفت و 
گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دوره تخصصی هسته 
هدف  با  تربیتی  و  فرهنگی  مجموعه های  سازی 
سطح  تربیتی  مجموعه های  و  مربیان  از  پشتیبانی 
شهرستان نائین، توسط ستاد جبهه فرهنگی انقالب 

اسالمی این شهرستان برگزار می شود.
توانمند سازی،  دوره  این  محتوای  به  اشاره  با  وی، 
گفت: در ادامه مراحل آموزش و پشتیبانی از مربیان 
دوره های  برگزاری  از  تربیتی، پس  و مجموعه های 
پیش طلیعه )ایجاد دغدغه تربیتی( و طلیعه )معرفی 

ارکان یک فعالیت تربیتی مطلوب(، در گام سوم دوره 
هسته سازی )تشکیل گروه متربیان( در نائین برگزار 

شد.
رابط جامعه فعاالن تربیتی فتح الفتوح در شهرستان 
نائین، تعداد مجموعه های حاضر در این دوره را بیش 
از ۳۰ نفر فعال فرهنگی و تربیتی و پنج مجموعه 
فرهنگی عنوان و تصریح کرد: این دوره توسط استاد 
مالیی از استان قم با همراهی مسلم حاجیلو، رابط 
الفتوح استان اصفهان در طبقه  فعاالن تربیتی فتح 
فوقانی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نائین 

برگزار و با استقبال خوبی همراه شد.
در  آن  لزوم  و  سازی  هسته  تعریف  به  وی 
مجموعه های فرهنگی و تربیتی اشاره و اظهار کرد: 
گروه های  تشکیل  و  شناسایی  همان  سازی  هسته 
نظر  مورد  ویژگی های  با  متربیان  و  آموزی  دانش 

به تعداد مربیان مجموعه تربیتی است که  با توجه 
که  چرا  می کند  مجموعه ها  این  به  شایانی  کمک 
شناسایی افراد توانمند، دغدغه دار یکی از مهم ترین 

ارکان شکل گیری و دوام یک مجموعه است.
اجرای  تخصصی،  دوره  این  خروجی  افزود:  اباذری 
شهرستان  در  تربیتی  مجموعه های  برنامه های 
در  آموزش،  از  و پس  است  کیفی  به صورت  نائین 
را  تربیتی  گام های  و  روند  این  خود،  مجموعه های 

پیاده سازی می کنند.
روند،  این  پیگیری  با  امیدواریم  گفت:  وی 
مجموعه های تربیتی جدید در شهرستان نائین ایجاد 
و از مجموعه های پیشین حمایت و پشتیبانی کافی 
انجام شود، هرگونه حمایت و پشتیبانی جامعه فعاالن 
فتح الفتوح به صورت پله پله، قدم به قدم و بر اساس 

نیاز مربیان و مجموعه های تربیتی خواهد بود.

باند سارقان خودرو در کاشان منهدم شد هسته سازی در مجموعه های فرهنگی نیاز امروز جامعه است

ماجرای پرحاشیه کشتارگاه دام مشترک اردستان و زواره همچنان ادامه دارد. 
کشتارگاهی که با چالش ها و حاشیه های فراوان همچنان به کار خود ادامه 
می دهد و به نظر می رسد حتی با ورود دستگاه قضایی نیز نتوانسته مشکل 

برطرف شود.
این کشتارگاه پس از چند بار تذکر در سال های گذشته به دلیل رعایت نشدن 
بهداشت پلمب شده و پس از ورود نهادهای مسئول با شرایط گوناگون فک 

پلمب شده است.
یک قصاب درباره آخرین وضعیت کشتارگاه دام مشترک اردستان به ایسنا، گفت: 
در حال حاضر حیوان های زبان بسته با بدترین شکل ممکن در این کشتارگاه 
ذبح می شوند و سپس برای توزیع به شهرهای اردستان و زواره منتقل می شوند 

که این مهم می تواند خطر ابتال به بسیاری از بیماری ها را افزایش دهد.
رئیس دامپزشکی شهرستان اردستان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: قدمت 
طبق  و  است  دهه ۷۰  حدود  برای  زواره  و  اردستان  مشترک  دام  کشتارگاه 
قانون احداث، راه اندازی، نگهداری و تعمیر و تجهیز کشتارگاه های دام بر عهده 

شهرداری ها است.
سعید راعی با بیان اینکه مهم ترین کمبودی که در کشتارگاه دام مشترک احساس 
می شود، نبود یک متولی برای رسیدگی به مشکالت و پاسخگویی است، گفت: 
در حال حاضر اگر هر مشکلی در کشتارگاه وجود داشته باشد نمی دانیم به کدام 

مسئول مراجعه کنیم.
وی تصریح کرد: کشتارگاه دام مشترک اردستان و زواره یک کشتارگاه دام سنتی 
است که متأسفانه مدیریت مشخصی ندارد. البته وضعیت کشتارگاه بهتر از قبل 
شده، ولی با توجه به عدم مدیریتی که در آن به شدت احساس می شود، به زودی 

وضعیت آن بحرانی می شود.
رئیس دامپزشکی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: وضعیت آلودگی زیست 
محیطی در کشتارگاه دام مشترک اردستان و زواره یک خطر است که باید برای 

جلوگیری و بهسازی این موضوع فکر اساسی شود.
راعی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال حدود ۳۵۸۷ رأس گوسفند و بُز در کشتارگاه 
دام مشترک اردستان و زواره ذبح شده است، گفت: همچنین در این مدت تعداد 

۲۵۵ رأس گاو و ۱۱۴ نفر شتر ذبح شده است.
وی در خصوص وضعیت کشتارگاه شهر مهاباد گفت: کشتارگاه مهاباد یک اتاق 
کشتار محسوب می شود که بر خالف سیاست های سازمان دامپزشکی است. 
وضعیت کنونی کشتارگاه دام مهاباد به هیچ عنوان قابلیت بهره برداری ندارد و 

بسیاری از تجهیزات مورد نیاز را ندارد.
رئیس دامپزشکی شهرستان اردستان با بیان اینکه اکنون کشتارهایی که در شهر 
مهاباد انجام می شود غیرمجاز و به نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی است، 
گفت: شبکه دامپزشکی نظارتی بر کشتار دام در این شهر ندارد و ممکن است 
گوشت های وارد شده به بازار به انواع بیماری ها مبتال و یا حتی ذبح دام های 

ُمرده، حرام گوشت و مکروه وجود دارد.
وضعیت  به  رسیدگی  برای  شهرستان  مسئوالن  همراهی  و  ورود  راعی 
الزامی دانست و گفت: شبکه دامپزشکی  کشتارگاه های اردستان و مهاباد را 
در حد توان و با حداکثر نیروهای خود نظارت خود بر روند کشتار و سالمت 
الشه های کشتار شده را به صورت مستمر و برخورد با تخلفات را انجام می دهد، 
ولی برای اینکه بتوانیم وضعیت کنونی کشتارگاه ها را تغییر دهیم نیازمند کمک 

دیگر مسئوالن هستیم.

کشتارگاه اردستان، خطری که باید جدی گرفت

 آزاده سلیمان نژاد  مدیرعامل سازمان آرامستان 
فاز  وضعیت  اینکه  بابیان  اصفهان  شهرداری  های 
سه آرامستان باغ رضوان از منظر فضای سبز خوب 
نیست، گفت: طرح توسعه فاز سه و قطعات ۷۰ تا ۹۰ 
می شود،  تکمیل  آینده  سال  خردادماه  تا  رضوان  باغ 
همچنین فاز چهارم طراحی و نقشه کشی شده است 

که به زودی اجرایی می شود.
علی حاجیان در گفت وگو با اصحاب رسانه ضمن اعالم 
این مطلب که توسعه سه هکتار فضای سبز، جلوگیری 
از دفن ضایعات بیمارستانی، احداث تصفیه خانه آب های 
خاکستری سالن تطهیر و تصفیه روزانه شش هزار لیتر 
آب از اقدامات یک سال گذشته در باغ رضوان بوده 
است، ادامه داد: تصفیه خانه آب های خاکستری سالن 
تطهیر بسیار ضروری بود، زیرا دفن مستقیم این آب ها 

حتی در زمین نیز مجاز نیست.
باغ  احداث  از  هدف  مورد  در  حاجیان 

رضوان اصفهان
و  حفظ  به منظور   ۱۳۶۳ سال  در  رضوان  باغ  گفت: 
حراست از دومین قبرستان بزرگ جهان اسالم یعنی 
تخت فوالد احداث شده است که در حال حاضر ۱۶۴ 

هزار و ۳۰۰ نفر در این آرامستان آرمیده اند،
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
اضافه کرد: در حال حاضر وسعت زمین باغ رضوان 
آن  از  هکتار   ۳۰۵ تاکنون  که  است،  هکتار   ۱۲۰۵
استفاده شده است، به گفته وی باغ رضوان در سه فاز 
طراحی شده است که فاز نخست شامل قطعه یک تا 
۴۵، فاز دو شامل قطعه ۵۰ تا ۶۶ و فاز سوم شامل 

قطعه ۷۰ تا ۹۰ است.
علی حاجیان همچنین در مورد شهدا و علمای مدفون 
در آرامستان اصفهان گفت: در باغ رضوان ۲۱ شهید 
آرمیده اند که بیشتر آن ها از شهدای خدمت، سالمت و 
جانباز باالی ۷۰ درصد هستند، همچنین در قطعه ۲۲ 

باغ رضوان میزبان پنج شهید گمنام هستیم.
 وی ادامه داد: ۷۶ نفر از علمای بزرگ شهر اصفهان نیز 
در این آرامستان مدفون هستند که درصدد شناسایی 
دقیق سیره زندگی و تهیه کلیپ هایی از زندگی این 

عالمان برای معرفی به شهروندان هستیم.
همچنین به گفته این مقام مسئول قطعه ای نیز تحت 
مفاخر،  به  که  است  ایجادشده  »نام آوران«  عنوان 

مشاهیر و ورزشکاران اختصاص دارد.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
با اشاره به وضعیت حمل ونقل عمومی در آرامستان 
باغ رضوان و اتوبوس ها برای انتقال زائران خاطرنشان 
تا  یک  فازهای  در  اتوبوس  ایستگاه  حدود ۳۰  کرد: 
واحد  شرکت  اتوبوس های  و  است  نصب شده  سه 
اتوبوس رانی در حال خدمت رسانی به شهروندان است 

تا عبور و مرور به این آرامستان تسهیل شود.
کارکنان  اقدام  از سخت ترین  یکی  گفته حاجیان  به 
سازمان باغ رضوان مواجهه با شهروندان در بدترین 
شرایط ممکن است، لذا درصدد تقویت و ارتقای هوش 
علی  هستیم،  رضوان  باغ  سازمان  کارکنان  هیجانی 
مانیتورینگ منابع در  ایجاد  حاجیان همچنین گفت: 
کل باغ رضوان، تأمین روشنایی معابر، توزیع برق در 
فاز سوم، ایجاد منبع ۵۰۰ مترمکعبی آب در فاز سه، 
و  خرید  و  اتوبوس  ایستگاه های  نصب  جدول کشی، 
راه اندازی ژنراتور با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
اعتبار برای تأمین برق سالن تطهیر از اقدامات سازمان 

آرامستان ها است.
وی در توضیح دیگر اقدامات انجام شده در طول یک 
سامانه  گفت:  رضوان  باغ  آرامستان  در  گذشته  سال 
قبور  همراه  به  رضوان  باغ  آرامستان  نقشه  و   GIS
متوفی ها، در کشور بی نظیر است، همچنین اپلیکیشن 
آرامستان جهت مسیریابی قبور متوفی موردنظر ازجمله 
خدمات بی بدیل ارائه شده در سازمان آرامستان ها است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
آرامستان های شهرداری هیچ  اینکه سازمان  بابیان 
مبلغی را اضافه تر از موارد مصوب شورای اسالمی شهر 
از خانواده متوفیان دریافت نمی کند، گفت: با توجه به 
اینکه برخی از شهروندان به صورت شخصی خواهان 
امکان  رضوان  باغ  سایت  هستند،  نذورات  و  خیرات 
واریز خیرات را برای عموم مردم فراهم کرده است و 
شهروندان می توانند نوع نذورات و خیرات خود را ضمن 
می تواند  به عنوان مثال  که  کنند  مشخص  پرداخت، 
نصب یک نیمکت در باغ رضوان یا در سطح شهر 

باشد.
برای  شبانه روزی  تلفن  سامانه ۱۵۳۰  داد:  ادامه  وی 
اعزام خودرو برای حمل متوفیان فعال و این سامانه 

در کل کشور ثابت است.

حاجیان بابیان اینکه ۲۳ هزار قبر سنتی در آرامستان 
باغ رضوان وجود دارد که از سال ۶۱ فروخته شده است، 
گفت: اگر شهروندان قصد دارند در کنار یکدیگر دفن 
شوند، ما می توانیم این قبور را در سه طبقه ایجاد کنیم. 
در این راستا برای آن ها سند صادر می شود و ازلحاظ 

قیمت نیز به صرفه است.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
درزمینه نرخ گذاری قبور در آرامستان باغ رضوان گفت: 
نرخ قبر در قطعه یک حدود ۳۲ میلیون تومان و در 
قطعه ۹۰ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، 
هزینه پیش فروش قبر نیز بر این اساس است که ۵۰ 
درصد پایه قیمت قبر به قیمت اصلی اضافه می شود، 
چنانکه در قطعه یک هزینه پیش فروش قبر بالغ بر ۴۸ 

میلیون تومان است.
حاجیان با اشاره به آمار دفن در باغ رضوان افزود: روزانه 
باغ رضوان صورت  در  متوفی دفن  تا ۲۲  حدود ۲۰ 

می گیرد.
 علی حاجیان اضافه کرد: در اصفهان ۴۳ آرامستان 
و  است  فعال  آن ها  از  مورد  تنها ۱۸  که  دارد  وجود 
بیشتر این آرامستان ها در غرب شهر قرار دارند. هشت 
واقع شده  آن ها در خوراسگان  بیشتر  نیز که  امامزاده 

است، مجوز دفن دریافت کرده اند.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 

ادامه داد: در اپلیکیشن سازمان آرامستان ها، کل فرایند 
غسل تا دفن متوفی، به صورت برخط و لحظه ای برای 
اقدامات  از  همچنین  است،  گزارش  قابل  خانواده ها 
شاخص دیگر صورت گرفته در طول یک سال گذشته 

الکترونیکی شدن صدور سند قبور است.
وی ادامه داد: در این راستا دیگر هیچ برگه ای تحت 
عنوان سند قبور امضا نمی شود و این در حالی است 
که پیش از آن برای هر قبر، چندین برگه کاغذ در 
حکم سند آن باید تهیه و امضا می شد که فرایندی 

زمان بر بود.
سازمان  سامانه های  اتصال  کرد:  اضافه  حاجیان 
آرامستان باغ رضوان به سامانه شهرداری، ثبت احوال 
و بنیاد شهید به صورت آنالین از دیگر خدمات نوین 
است که موجبات رفاه حال شهروندان را بیش ازپیش 
فراهم ساخته است، همچنین نامه نگاری های جهت 
درخواست اتصال سامانه های کمیته امداد و بهزیستی 

به سامانه آرامستان نیز ارسال شده است.
وی تأکید کرد: در نظر داریم تا پایان سال جاری، امکان 
دریافت خدمات دیگر همچون نیمکت، سنگ قبور و 
کتیبه نیز به صورت الکترونیکی انجام شود، همچنین 
تا سال آینده امکان خرید قبور به صورت الکترونیکی 

راه اندازی می شود.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با 

اشاره به همکاری این سازمان با شرکت های دانش بنیان 
اظهار کرد: در حال حاضر طی یک همکاری مشترک 
با شرکت دانش بنیان، زمینی به متراژ هزار مترمربع از 
آرامستان را برای هوشمند سازی آبیاری فضای سبز 
که  دادهایم  اختصاص  ارائه شده،  فّناوری  اساس  بر 
به صورت خودکار و در صورت لزوم درختان آن منطقه 

را آبیاری می کند.
وی تأکید کرد: در صورت مثبت بودن ارزیابی ها، این 
روش در کل سازمان آرامستان ها و فضای سبز آن 
به کارگیری می شود، همچنین طرحی دیگر از شرکت 
دانش بنیان تحت عنوان نورافشان آیینه برای تأمین 
روشنایی سالن تطهیر ارائه شده که می تواند بدون نیاز 
به برق و از طریق روشنایی خورشید این محل را روشن 

سازد.
بین  پیاده روهای  مناسب سازی  حاجیان تصریح کرد: 
سالمند،  افراد  و  جانبازان  معلوالن،  تردد  جهت  قبور 
افزایش تعداد غرفه های خدمت رسانی در باغ رضوان، 
تا ۱۰  بهشت  پذیرایی  مجموعه  راه اندازی  و  تجهیز 
روز آینده به منظور ارائه خدمات پذیرایی خاصه در امور 
پخت و توزیع غذا و افزایش تعداد تابلوهای راهنمای 
زائر و اصالح نمازخانه ها از دیگر امور در دست اقدام 

است.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
گفت: ما امروز با ندای رسا اعالم می کنیم که آماده 
زمینه  این  در  کوتاهی  یا  و  تخلف  هرگونه  شنیدن 
هستیم و چنانچه شهروندان مواردی از تخلف و قصور 

را به ما گزارش دهند، جبران خواهیم کرد.
حاجیان خاطرنشان کرد: اکنون بر اساس تالش های 
این دوره مدیریت شهری  تأکیدات  و  صورت گرفته 
هیچ قبر مخفی در آرامستان نداشته و برای هیچ کسی 
قبری را رزرو نمی کنیم، همه قبور در اختیار شهروندان 
است، حتی دفن برای برخی از شهروندان مستضعف، 
بی بضاعت و بدون سرپرست در باغ رضوان به صورت 

رایگان و یا با تخفیف ۵۰ درصدی انجام می گیرد.
وی یادآور شد: اصفهان تنها شهری در سطح کشور بود 
که در ایام کرونا همه شرعیات الزم برای متوفی را با 
تالش جهادی نیروهای غسالخانه خود اجرا می کرد، در 
حال حاضر ۱۰ نفر نیروی مرد در غسالخانه برادران و 
۹ نفر در قسمت غسالخانه خواهران مشغول به انجام 

خدمت هستند.
افزود:  شهرداری  های  آرامستان  سازمان  مدیرعامل 
موضوع آرامستان های خانوادگی در شورای اسالمی 
اما این کار در  شهر اصفهان به صورت کلی رد شد، 
شهرهای دیگر با هزینه های هنگفت در حال انجام 
است، به گفته حاجیان آنچه مسلم است این که هرگونه 
دفن خانگی در سطح شهر اصفهان ممنوع است و اجازه 
هیچ گونه دفنی را تحت این عنوان در منازل شخصی 

نخواهیم داد.
وی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده، 
ظرفیت دفن در آرامستان باغ رضوان تا ۵۰ سال آینده 
اکنون  دوطبقه  قبر  هزار  دارد، همچنین شش  وجود 

خالی است.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
گفت: در حال حاضر تالش برای ساماندهی وضعیت 
گلزار شهدا و آرامستان محلی رهنان توسط شهرداری 
منطقه ۱۱ در حال انجام است، همچنین در ماهه ای 
این  برای ساماندهی غسالخانه  بهداشت  اخیر مجوز 
آرامستان را دریافت کرده و درصدد بهبود این مکان 
هستیم. حاجیان با اشاره به پیش فروش قبور و فرایند 
این عمل در سازمان آرامستان باغ رضوان گفت: ما 
اعتقادداریم بر اساس دین مبین اسالم پیش فروش قبر 
امری واجب نیست، لذا تبلیغاتی برای فروش آن نداریم.

از  باالتر  را  اساس قیمت هایی  این  بر  داد:  ادامه  وی 
قیمت های روز دفن برای پیش فروش قبور اختصاص 
در  قبور  پیش فروش  قانون،  اساس  بر  اما  می دهیم، 
آرامستان  بر اساس هزینه های  آرامستان ها  سازمان 
بوده و فقط برای تأمین بخشی از هزینه های جاری 
است،  امکان پذیر  مجزا  به صورت  هرسال  در  آن 
تومان  میلیارد   ۵۶  ،۱۴۰۱ سال  برای  به عنوان مثال 
بابت  قبور  پیش فروش  محل  از  سازمان  بودجه 
هزینه های جاری آرامستان تعیین شد که سهمیه آن 

برای امسال تمام شده است.
علی حاجیان بابیان اینکه در یک اقدام فرهنگی با شعار 
»زنده بمانید« سعی در ترویج فرهنگ خیرات از نگاهی 
نو در سطح منطقه آرامستان داریم، گفت: در این راستا 
محتواهای تبلیغاتی با شعارهایی همچون »زنده بمانید 
با  بمانید  نمازخانه« و »زنده  برای  با هدیه یک آجر 

اهدای خون« تهیه شده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبرداد:

تکمیل فاز سوم باغ رضوان تا خردادماه سال آینده
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Iran’s shipbuilding industry, 
with more than 50 years of 
history, has been on a journey 
toward development since its 
establishment, and nowadays 
the Islamic Republic is consid-
ered one of the world’s major 
shipbuilders, manufacturing 
and repairing all kinds of giant 
vessels.
However, despite all the im-
provement achieved in the ship-
building industry over the past 
few years, there are still many 
challenges in the way of this old 
but newly developed industry 
which calls for special attention.
Modernizing the shipbuilding 
industry is not only a commer-
cial necessity but also a must 
for the Islamic Republic as the 
country heavily relies on its 
oil industry whose existence 
is dependent on ocean-going 
vessels.
As a vital sector in Iran’s ship-
building industry, repairing 
must also be given special sig-
nificance, since for many years 
Iranian oil tankers and large 
cargo vessels have been sent 
to foreign yards for periodic 
overhauls and this has imposed 
huge costs on the country’s 

economy.
History of modern shipbuilding 
in Iran
Considering Iran’s special geo-
graphical position in the region 
and its shared borders with sev-
eral coastal countries both in 
the south and north, shipbuild-
ing has always been among 
the major industries strongly 
entangled with the country’s 
economy.
As Iran’s first modern ship-
building complex, the Iran Ma-
rine Industrial Company, also 
known as SADRA, was estab-
lished in 1968 as a small ship 
repair yard in Bushehr Province, 
southern Iran. Since then, the 
company has developed into a 
major shipbuilding and ship-re-
pairing company in Iran and in 
the region.
Later in 1973, Iran Shipbuild-
ing and Offshore Industries 
Complex (ISOICO), which is a 
subsidiary of the Industrial De-
velopment and Renovation Or-
ganization of Iran (IDRO), was 
established as the largest ship-
building complex in West Asia, 
in an area of 1100 hectares, 37 
kilometers west of the southern 
port of Bandar Abbas.

At the initial stage, the complex 
was established with the aim 
of creating facilities for repair-
ing small and medium-sized 
vessels. Later, the complex’s 
equipment and facilities were 
developed for the construction 
and repair of large tankers.
Recent developments
In July 2019, ISOICO success-
fully finished the overhaul op-
eration of a supertanker for the 
first time inside the country. 
Iranian technicians managed 
to repair the oil supertanker 
“DORE” inside the country for 
the first time in the history of 
Iran’s shipping industry.
Following the successful 
overhaul of the mentioned 
supertanker, major domestic 
ship-owners like the National 
Iranian Tanker Company (NITC) 
and the Islamic Republic of Iran 
Shipping Lines (IRISL), started 
referring a major part of their 
overhaul operations to local 
yards in order to reduce their 
costs and also to encourage 
domestic yards to expand their 
works.
Following the footsteps of the 
country’s two major shipbuild-
ers, new private companies 

have also entered the sector 
over the past few years, making 
the industry expand its roots 
both inside the country and at 
the global level.
According to Saeid Jafari, the 
director-general of the mari-
time industry department at 
the Ministry of Industry, Mining 
and Trade, there are currently 
23 yards active in the country 
which are able to fully meet the 
needs in this sector.
In addition to repair operations, 
Iranian shipbuilding companies 
have also successfully built 
three large oil tankers for Ven-
ezuela.
In September 2022, Venezuelan 
President Nicolas Maduro an-
nounced receiving the third “ad-
vanced” oil tanker from Iran as 
part of a bilateral arrangement.
“We have just received another 
ship with the most advanced en-
gineering and technology in the 
world,” Maduro said according 
to Venezuelan state TV. He said 
that the ship was manufactured 
by Iran upon Venezuela’s order.
Also, in late December 2022, 
Head of the SADRA Compa-
ny’s Caspian Complex Meysam 
Ra’yat Azad said the company 

is currently repairing a Russian 
vessel that has hit large pieces 
of ice in the Volga River.
This is the first time that a Rus-
sian vessel is being repaired by 
Iran Marine Industrial Compa-
ny, the official said.
Specialists of the SADRA com-
pany are currently trying to fix 
some of the damages caused to 
this bulk ship, he added.
Requirements for further de-
velopment
Considering all the improve-
ments in Iran’s shipbuilding 
industry, the sector still has a 
long way ahead to reach its full 
potential. The first step in this 
regard is to develop infrastruc-
ture and train more specialized 
and skilled manpower.
Marginal issues such as cus-
toms and clearance problems, 
etc. should also be seriously 
considered in order to lure in 
foreign customers and expand 
activities at an international 
level.
Measures should also be taken 
for all ship repair operations 
to be carried out in one place. 
Sometimes a part of the over-
haul is carried out in a yard, but 
due to the lack of infrastruc-
ture, skill, or equipment other 
parts are referred to foreign 
companies. In this case, the 
ship owner must spend twice 
the port fees, the cost of trans-
portation, and most important-
ly the time for the ship to get 
ready.
Another important factor that 
should be taken into consider-
ation is marketing. Shipbuilding 
yards in Iran are mostly focused 
on repairing or building ships 
for domestic companies like 
NITC and IRISL, however, these 
companies have only a limited 
number of orders every year. 
Iranian shipbuilding yards need 
to get more orders since more 
work means more revenue and 
more money would lead to 
more development.

Iran’s shipbuilding: an old but newly developing industry

94 Americans convict-
ed in Soleimani as-
sassination: Judiciary 
official
Iran’s senior human rights official 
stressed in a news conference on 
Tuesday that 94 Americans are 
charged with assassinating Iran’s 
foremost anti-terror hero, General 
Qassem Soleimani, in 2020.
The comments were delivered by 
Kazem Gharibabadi, the deputy chief 
of the judiciary and director of Iran’s 
human rights office, as he elaborat-
ed on the most recent findings of an 
investigation into the assassination.
“Currently, the indictment focuses on 
the American defendants. This case 
now has 94 criminals from America. 
All the necessary documents have 
been collected by the judicial au-
thorities and at least three complete 
volumes about these 94 defendants 
have been prepared,” Gharibabadi 
underlined.
He continued by saying that the ma-
jor offenders in this case are former 
U.S. president Donald Trump, former 
secretary of state Mike Pompeo, and 
former commander of U.S. Central 
Command (CENTCOM) General Ken-
neth F. McKenzie.
On January 3, 2020, a U.S. drone 
attack claimed the lives of Gener-
al Soleimani, commander of the 
Quds Force of the Islamic Revolu-
tion Guards Corps (IRGC), and Abu 
Mahdi al-Muhandis, second-in-com-
mand of the Popular Mobilization 
Units (PMU) of Iraq.
The strike, which was conducted 
very close to Baghdad International 
Airport, was explicitly authorized by 
Trump.
Because of their crucial contribution 
to the battle against and defeat of 
the Takfiri Daesh terrorist group in 
the region, notably in Iraq and Syria, 
the two anti-terror leaders enjoyed a 
great deal of respect and admiration 
throughout the region.
Since not all of the defendants are 
Americans and they had collabo-
rators from other states, including 
from certain regional nations and 
two European countries, Germany 
and the UK, the Iranian official add-
ed, “We have also submitted letters 
rogatory to seven other countries.”
Up to this point, those governments 
have chosen to ignore Iran’s diplo-
matic calls to react to its judicial re-
quests, he remarked.
Gharibabadi praised the “extremely 
good” judicial collaboration between 
Iran and Iraq and urged expediting 
the probe.
The human rights chief pointed out 
that Iran has also given the Iraqi judi-
ciary information about the involve-
ment of 17 Iraqis in the case.
A joint judicial committee between 
Iran and Iraq was established last 
year to look into the issue. The group 
has conducted three sessions in Teh-
ran and Baghdad, and a fourth one 
is scheduled to take place next week.
Gharibabadi noted that the joint 
committee’s sharing of high-quality 
material and records between the 
two nations’ judiciaries had aided 
Iranian judicial officials in completing 
their investigations.
In addition, the top official stated that 
in accordance with the 1973 Con-
vention on the Prevention and Pun-
ishment of Crimes against Interna-
tionally Protected Persons, including 
Diplomatic Agents, Iran has sent an 
official letter to the U.S. government 
requesting that American officials 
extradite the accused to Iran or bring 
charges against them in the United 
States.
Gharibabadi went on to say that “the 
deadline that we have set in this 
diplomatic note has expired and it 
means that Iran can take the next 
steps based on the 1973 Conven-
tion.”
He also said the U.S. officials are 
trying to bar the implementation of 
justice.
The top human rights official reiter-
ated that “no one would be exempt 
from legal action,” underling noth-
ing would “stop Iran’s judicial sys-
tem from investigating the heinous 
crime.”

Iran envoy meets 
Iraqi finance minis-
ter
 Iranian Ambassador to Iraq 
Mohammad Kazem Al Sadeq 
on Monday met Iraqi Finance 
Minister Taif Sami to discuss 
ways to develop ties between 
Tehran and Baghdad. 
The meeting took place at the 
Iraqi finance ministry.
“At the beginning of the 
meeting, Mrs. Taif Sami 
welcomed the ambassador, 
indicating the depth of the 
close bilateral relations that 
bind Iraq and Iran,” the Ira-
qi finance ministry said in a 
statement. 
Sami also explained the Ira-
qi government’s keenness 
to support and develop the 
relations to include various 
fields, especially with regard 
to financial and economic af-
fairs, according to the state-
ment. 
Minister Taif also appreciated 
the various tireless efforts 
aimed at enhancing commu-
nication and joint coordina-
tion between Iraq and the Is-
lamic Republic, which would 
develop bilateral relations 
and open new horizons of 
cooperation between the two 
sides, the statement added. 
For his part, Ambassador Al 
Sadeq praised the efforts and 
interest of the Minister of Fi-
nance towards strengthening 
the bonds of friendship be-
tween the two sides, wishing 
to continue cooperation and 
partnership at all levels and 
areas for the interest of the 
two neighboring peoples, the 
statement concluded. 
In December, Al Sadeq met 
with Iraqi Interior Minister 
Abdul Amir al-Shemmari and 
Iraqi Planning Minister Mo-
hammad Ali Tamim.
In his meeting with al-Shem-
mari, Ambassador Al Sadeq 
emphasized the need for 
strict implementation of the 
security agreement between 
the two countries, including 
more precise control of the 
common borders, the issue 
of arms smuggling and the 
extradition of criminals.
Al-Shemmari, while an-
nouncing the readiness of his 
ministry to cooperate with 
Iran, addressed the common 
concerns of the two sides in 
relation to border issues and 
called the issue of drug entry 
and arms smuggling among 
the first priorities of the Iraqi 
border guard forces.
He added that the infrastruc-
ture at the border points has 
been strengthened and there 
is complete preparation to 
carry out border patrol mis-
sions.
The Iraqi interior minister 
also emphasized the need for 
continuous communication 
between the border officials 
of the two countries.
Al Sadeq and Tamim as-
sessed the possibility of de-
veloping cooperation in areas 
of administrative transforma-
tion and information tech-
nology through establishing 
administrative systems and 
electronic government and 
issuing bank cards, as well 
as cooperation in pre-exam-
ination of goods and com-
modities traded between the 
two countries. 
They addressed the possibil-
ity of increasing the volume 
of commodity exchange and 
improving the balance of 
trade exchange on the part of 
Iraq to achieve parity.

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 2,305,088 tons of 
commodities worth more than $572 
million were traded at Iran Mercantile 
Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange traded on 
its metals and minerals trading floor 
1,844,503 tons of commodities val-
ued at more than $314 million.
On this floor, the IME sold 1,074,304 
tons of cement, 330,000 tons of iron 
ore, 246,164 tons of steel, 224,150 
tons of zinc, 8,050 tons of aluminum, 
5,393 tons of copper, 200 tons of 
molybdenum concentrate, 4 kg of 
gold bars and 2,506 vehicles.
Furthermore, the IME witnessed on 
both domestic and export rings of its 
oil and petrochemical trading floor 
412,636 tons of commodities worth 
more than $235 million.
Commodities traded on this floor 
included 131,207 tons of bitumen, 
103,000 tons of vacuum bottom, 
95,664 tons of polymeric products, 
38,666 tons of chemicals, 32,600 
tons of lube cut, 5,530 tons of sulfur, 
4,789 tons of base oil, 1,800 tons of 
petroleum products and 160 tons of 
insulation.
The IME also traded within the same 
week 47,948 tons of commodities on 
its side market.
As previously reported, 10,931,107 
tons of commodities worth over $3 
billion were traded at Iran Mercantile 
Exchange during the past Iranian cal-
endar month Azar (ended on Decem-
ber 21, 2022).
The exchange traded on both domes-

tic and export rings of its oil and pet-
rochemical trading floor 1,791,743 
tons of commodities valued at nearly 
$991 million.
The IME’s customers purchased on 
this floor 526,000 tons of vacuum 
bottom, 491,023 tons of bitumen, 
419,853 tons of polymeric products, 
157,696 tons of chemicals, 120,500 
tons of lube cut, 41,000 tons of sul-
fur, 23,788 tons of oil, 9,632 tons of 
petroleum products, 1,200 tons of 
insulation and 1,050 tons of feed-
stocks.
Furthermore, the exchange saw trade 
of 9,133,701 tons of commodities 
worth more than $2 billion on its 
metals and minerals trading floor.
Items traded on this floor included 
4,592,219 tons of cement, 2,199,000 
tons of iron ore, 1,784,395 tons of 

steel, 340,000 tons of sponge iron, 
131,650 tons of zinc, 31,175 tons 
of aluminum, 24,731 tons of copper, 
2,000 tons of cast iron, 750 tons of 
molybdenum concentrate, 100 tons 
of lead, 36 tons of precious metals 
concentrate and 272 kg of gold bars.
It’s worth noting that the IME also 
traded 13,686 vehicles on its auto-
mobile trading floor.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 5,649 
tons of commodities
The value of trades at Iran Mercan-
tile Exchange rose 102 percent, and 
the volume of trades at the exchange 
increased 128 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20), which was the highest 
level of growth in the history of the 
exchange since its establishment.

Statistical data show that in the 
past year, in addition to new re-
cords in the volume and value of 
trades of different products, 10 ma-
jor records in total value and phys-
ical market trades were registered. 
In a way that besides the total value 
of trades, the volume and value of 
physical market trades, the volume, 
and value of industrial products and 
petrochemicals trades, the value of 
oil products trades and the volume 
and value of side market trades all 
hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Commodities worth over $572m traded at IME in a week
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), lost 1,910 
points to 1.591 million on Tuesday.
As reported, over 16.836 billion secu-
rities worth 90.495 trillion rials (about 
$238 million) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 
1,515 points, and the second mar-
ket’s index lost 3,488 points.

TEDPIX climbed 151,114 points (10.1 
percent) to 1.647 million points in the 
past Iranian calendar week (ended on 
Friday).
The index has risen 87,603 points 
(6.22 percent) to 1.496 million points 
in the previous Iranian calendar 
month Azar (ended on December 21, 
2022).

TEDPIX drops 
1,900 points on 
Tuesday

NPC head calls for 
completing pet-
rochemical value 
chain
Head of Iran’s National Petro-
chemical Company (NPC) has 
called on all the entities active 
in the petrochemical industry 
to cooperate in completing its 
value chain, Shana reported.
Morteza Shahmirzaei noted 
that by producing items with 
more added value, the average 
value of Iran’s petrochemical 
products should reach $4500 
to $5000 per ton.
“We hope to take the necessary 
steps for the development of 
the [petrochemical industry’s] 
downstream sector with the 
help of all complexes, com-
panies and those interested in 
investing in the industry in or-
der to realize this sector’s real 
potential,” the NPC head said.

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

Tax income ris-
es over 11% in 9 
months on year
Iran’s tax incomes during the 
first nine months of the current 
Iranian calendar year (March 
21-December 21, 2022) rose 
11.8 percent compared to the 
same period of time in the pre-
vious year, Tasnim news agen-
cy reported citing the Iranian 
National Tax Administration 
(INTA) data.
According to the mentioned 
data, INTA collected 3.48 quad-
rillion rials (about $10 billion) 
of taxes during the nine-month 
period of this year, while the 
figure was 3.11 quadrillion ri-
als (about $8.16 billion) in the 
same time span of the past 
year.
Based on the INTA data, of the 
collected taxes, 2.19 quadril-
lion rials (about $5.74 billion) 
was related to direct taxes and 
1.28 quadrillion rials (about 
$3.36 billion) was the share of 
tax on goods and services.
INTA also managed to collect 
377 trillion rials (about $989.6 
million) of taxes in the ninth 
Iranian calendar month of Azar 
(November 22-December 21, 
2022).
In late October 2022, INTA 
Head Davoud Manzour said the 
government’s average monthly 
tax collections have increased 
by 80 percent in the current 
Iranian calendar year as com-
pared to the previous year.
According to Manzour, last 
year every month about 250 
trillion rials (about $656 mil-
lion) of taxes were collected 
on average, while the figure 
has reached 450 trillion rials 
($1.18 billion) in the current 
year.
According to the official, INTA 
has been taking serious meas-
ures for battling tax evasion, 
so that the organization has 
discovered more than 170 cas-
es over the past year and the 
violators have been faced with 
heavy penalties.
There are many methods of tax 
evasion and one of the most 
common is the creation of shell 
companies, he explained.
“Unfortunately, there are many 
problems in the regulations 
and laws regarding company 
establishment and there is no 
necessary strictness. We see 
such cases with regard to busi-
ness cards and credit cards as 
well,” the official added.
Iran’s tax income reached over 
3.54 quadrillion rials (about 
$9.29 billion) in the previous 
Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20, 2022).

As announced by a provincial offi-
cial, the condition is being prepared 
for the construction of 4,300 units 
of the National Housing Movement 
in Lorestan province, in the west of 
Iran.
Reza Payamani, the deputy head of 
the Transport and Urban Develop-
ment Department of the province, 
said that out of 147,000 people 
who have registered in the National 
Housing Movement so far, 37,500 
applicants were found to be eligible, 
and 60 percent of the applicants are 
from Khoram-Abad county.
From the beginning of the plan and 
in the form of different options, 
Lorestan’s share was 12,415 units, 
which will reach 49,660 units dur-
ing the four-year plan, of which 
construction of 1,290 units has 
started, he stated.
In early November, a board member 
of the National Land and Housing 
Organization announced that about 
57,000 hectares of land within the 
boundaries of the cities has been 
provided for the National Housing 
Movement plan.
Arsalan Maleki also said that the 
private sector owners in provinces 
with land shortages can participate 
in the National Housing Movement 
to provide land.
National Housing Movement to 
construct four million housing units 
in four years is one of the major 

plans of the current government in 
the housing sector.
According to the plan, out of these 
four million residential units, 3.2 
million units will be constructed in 
cities and 800,000 units in villages, 
some of these units are currently 
being constructed after providing 
lands and preparing the necessary 
conditions.
In early November, Hadi Abbasi-Asl, 
the deputy minister of transport and 
urban development, announced that 
currently, at least one million units 
of the National Housing Movement 
are under construction with average 
progress of about 30 percent.
After National Housing Action Plan 
(started in 2018), National Hous-
ing Movement is the government’s 
second major program to provide 
affordable housing units for the 
low-income classes.
The operation for the construction 
of 209,212 residential units of the 
National Housing Movement began 
in early February.
The ceremony to begin the men-
tioned operation and also to launch 
some development projects in the 
housing sector was attended by the 
former Transport and Urban Devel-
opment Minister Rostam Qasemi.
Also, in late July, Qasemi inaugurat-
ed a project for the construction of 
the first group of affordable housing 
units for laborers under the frame-
work of the National Housing Move-
ment.
And on November 5, the deputy 
head of the Housing Foundation of 
Islamic Revolution announced that 
195,000 units of the National Hous-
ing Movement are under construc-
tion in the rural areas, and stressed 
that the figure will reach 240,000 
units by the eleventh Iranian cal-
endar month Bahman (January 21, 
2023).

Condition being prepared to 
construct 4,300 National Housing 

Movement units in Lorestan

As announced by a provincial official, 
over 2,600 tons of honey is annually 
produced in Bushehr province, in the 
southwest of Iran.
Afshin Qotbi, the deputy head of the 
province’s Agriculture Department for 
improving livestock products, said 
2,000 beekeepers are currently work-
ing to produce honey in Bushehr prov-
ince. 
This province has good conditions 
for the presence and activity of bee-
keepers, and beekeepers migrate to 
Bushehr at different stages, the official 
underlined.
More than 350,000 colonies have been 
established in Bushehr province, which 
is expected to reach 400,000 colonies, 
he announced.
The recent rains have provided a good 
opportunity for beekeeping activities 
in the province, Qotbi further stated, 
adding that the extreme cold weather 
in other provinces has stopped bee-
keeping activities in those areas, while 
the weather of Bushehr province has 
provided a good opportunity for bee-
keeping.
Back in late August 2022, the director 
of the Agriculture Ministry’s beekeep-
ing development program said the 
country’s annual honey production 

is expected to reach 115,000 tons in 
the current Iranian calendar year 1401 
(ends on March 20, 2023).
According to Touraj Saremi, the gov-
ernment has paid over 145 billion ri-
als (over $382,000) of facilities to the 
country’s beekeepers since August 
2021 when the government took office.
Saremi noted that Agriculture Ministry 
has defined a five-year development 
plan to reform the structure of the 
country’s apiaries and increase the 
quantity and quality of honey produc-
tion during the Iranian calendar year 
1401 to 1405 (begins in March 2026).
“The implementation of this program 
requires the necessary support for 
providing inputs, implementing edu-
cational-training programs, and pro-
viding facilities to beekeepers. It is 
also required to provide apiaries with 
insurance coverage to reduce the risks 
and to ensure sustainable production,” 
he said.
The official noted that the ministry is 
also pursuing opening a credit line 
to be able to meet part of the needs 
of producers in this sector within the 
framework of rules and regulations. 
As IRNA reported, Iranian beekeepers 
managed to produce 112,000 tons of 
honey in the previous Iranian calendar 

year.
Due to the high quality of Iranian hon-
ey, the product is exported to many 
countries including China, Bahrain, 
Kuwait, Qatar, Oman, Germany, the 
United Kingdom, Canada, Hong Kong, 
Australia, Indonesia, Malaysia, Iraq, 
and Lebanon.
Back in March 2020, the former di-
rector of the Agriculture Ministry’s 
beekeeping development plan had said 
the country’s beekeeping industry was 
planned to become the leading agricul-
tural sector in the country, the leading 
honey producer in the region, and a 
strong player in the world markets.
“Benefiting from up-to-date knowl-
edge, and technology, the industry is 
going to provide reliable, high-quality 
products with greater value-added,” 
Farhad Moshir Qafari said.
Over the past five years, Iran’s bee-
keeping industry shifted its focus from 
producing only one main product, 
namely honey, to producing other bee 
secretions such as royal jelly and bee 
venom, Qafari said.
“Melittin is a very valuable bee venom 
extract that is currently imported, but 
the beekeeping industry has the poten-
tial to produce this substance inside,” 
he stressed.

Over 2,600 tons of honey 
produced in Bushehr annually

How To Make Your Hair Grow 
Faster and Stronger

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/what-makes-hair-grow#bottom-line

You might be wondering if there’s an-
ything you can do to make your hair 
grow faster. Do any products help? Can 
dietary changes speed up growth? And 
what about medications or treatments? 
In this article, we’ll help answer those 
questions. We’ll also take a closer look 
at what can affect hair growth and the 
steps you can take to improve the 
growth of your hair. 
What can help your hair grow?
Genetics does play a role in maintaining 
healthy hair growth. However, several 
other factors also come into play. 
Although there’s no magical potion or 
remedy that will result in instant growth, 
there are steps you can take to help your 
hair grow and to prevent breakage.
Let’s look at some tips that may help 
your hair grow faster and stronger. 
1. Avoid restrictive dieting
According to Dr. Lindsey Bordone, a 
dermatologist at ColumbiaDoctors and 
assistant professor of dermatology at 
Columbia University Medical Center, we 
can’t control everything that affects our 
hair growth. But there are things we can 
avoid that may cause impaired growth 
and increased shedding.
“Restrictive dieting can decrease re-
sources and nutrients needed for hair 
growth,” said Bordone. 

“And since hair growth is a relatively low 
priority compared to other bodily func-
tions, hair growth is halted quickly when 
your body is placed under stress due to 
restrictive dieting,” she 
2. Check your protein intake
“If your diet is severely restrictive, hair 
won’t grow optimally, and shedding can 
occur,” said Bordone. 
“Eating a well-balanced diet with ade-
quate protein intake is important for op-
timal hair growth,” she added. “General-
ly, we recommend 50 grams of protein 
or more per day.”
3. Try caffeine-infused products
We all know that caffeine can give you 
an energy boost — and its topical use 
has been shown to give hair growth a 
boost, too.
Research shows that caffeine in topical 
products, like shampoos and condition-
ers, can prevent hair loss as effectively 
as drug-based treatments. Caffeine may 
promote hair growth by stimulating the 
metabolism and proliferation of cells.
4. Explore essential oils
Essential oils not only smell good, but 
they may also help promote hair growth. 
One small studyTrusted Source found 
that after three months, pumpkin seed 
oil applied topically significantly in-
creased hair regrowth in participants 

with female pattern baldness. However, 
larger studies are needed to further sup-
port this result.
ResearchTrusted Source from 2015 has 
also shown that rosemary oil may be 
just as effective as minoxidil, the active 
ingredient in Rogaine, at restoring hair 
growth. Again, additional research is 
needed to back up this finding. 
Other essential oils such as peppermint 
oil, jojoba oil, and lavender oil also show 
promise for preventing hair loss, accord-
ing to a 2020 review of researchTrusted 
Source.
5. Boost your nutrient profile
Specific vitamins, minerals, and fatty 
acids are especially important for your 
overall health and also play a key role 
in providing your body with the energy 
needed for hair growth. These nutrients 
can include:
• biotin
• vitamin C
• vitamin D
• vitamin E
• zinc
• iron
• omega-3 and omega-6
Some studiesTrusted Source have found 
lower levels of vitamin D, folate, and zinc 
in people with the autoimmune hair-loss 
condition alopecia areata.

6. Indulge in a scalp massage
A scalp massage can help promote 
relaxation and relieve stress. But, ac-
cording to a small 2016 studyTrusted 
Source, it may also help boost the 
health of your hair. 
While the research demonstrating 
the efficacy of biotin is limited, a re-
view of the literatureTrusted Source 
found 18 reported cases that showed 
clinical improvement in both hair and 
nail health after biotin supplementa-
tion. Additional research is still need-
ed to help support this.
7. Go easy on coloring your hair
“When we dye our hair and change 
the texture with chemicals, these 
processes can put stress on the hair 

and cause it to break,” said Thomas. 
“But when we tone down these pro-
cesses, hair breaks off less and can 
seem like it’s growing faster,” she 
added. 
8. Reduce stress
ResearchTrusted Source shows that 
chronic stress can lead to hair loss. 
It may cause your follicles to go into 
a resting phase during which they 
shed hair instead of growing new 
strands.
The following are some natural ways 
to reduce stress:
• exercise
• meditate
• write in a journal
• eat a healthy diet
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مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـتان اصفهـان با اشـاره به انتشـار 
بـوی نامطبـوع شـهرک صنعتـی 
چرمشـهر در محیـط، گفـت: ایـن 
شـهرک بـرای رفـع آالیندگـی بـه 
زبالـه سـوز و احـداث تصفیه خانـه 

نیـاز دارد.
احمدرضا الهیجـان زاده در گفت وگو 
بـا خبرنـگار مهـر اظهـار داشـت: 
مجموعـه ای از واحدهـای تبدیـل 
ضایعات احشـام در شـهرک صنعتی 
چرمشـهر اصفهان شـکل گرفته که 
تا چند سـال پیش مدیریت منسـجم 
نداشـت و هـر واحد صنعتی مسـتقل 
کار خـودش را می کـرد و این مسـئله 
سـبب شـده تا شـهرکی آنجا شـکل 
بگیرد که بسـیار آلوده کننـده محیط 
اسـت بوی متعفنی منطقـه را فرامی 

گیـرد.
وی ادامـه داد: سـال های قبـل کـه 
در دوره ای مدیریـت محیط زیسـت 
اصفهـان را برعهده داشـتم )-۱۳۸۵ 
۱۳۹۱( در مقطعی حتـی یکجا حکم 
تعطیلـی همـه ایـن واحدهـا را اخـذ 
کـرده و همـه را تعطیـل کردیـم که 
باعث شـد هیئت امنا تشـکیل دهند 
و سـر و سـامانی به شـهرک داده شد 
و تمام پسـماندها و ضایعات شـهرک 

جمع شـد.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکه 
درخصـوص این شـهرک طـی چند 
سـال اخیر نیز پیگیری های بیشتری 
شـد و محیط آن کمی پاکسازی شد، 
اضافـه کـرد: طبـق بازدیدی کـه به 

تازگی از شـهرک صنعتی چرمشـهر 
داشـتم، قـرار اسـت تصفیـه خانـه 
فاضـاب مرکـزی در ایـن شـهرک 
احداث شـود و قـرار دیگـری که جزو 
تعهداتشـان هم بـوده این اسـت که 
مشـخص شـود هر یک از واحدهای 
صنعتـی این شـهرک سیسـتم پیش 
تصفیه داشـته باشـند و پـس از آن ها 
تصفیه خانـه مرکـزی باشـد و پیش 
تصفیـه را هـر واحـد صنعتـی خـود 
انجـام دهـد و بعـد بـه تصفیـه خانه 

مرکـزی منتقـل کند.
الهیجـان زاده بـا اشـاره بـه اینکـه 
محیـط زیسـت اصفهـان بـه تازگی 
شـهرک  تخلفـات  درخصـوص 
صنعتـی چرمشـهر در مراجع قضائی 
شـکایت کـرد و بـرای تعـدادی در 
ایـن مجموعه حکم جلب صادر شـد، 
اظهار داشـت: احـداث تصفیـه خانه 
فاضـاب در ایـن شـهرک صنعتـی 
ضـروری اسـت و پیگیری هـای 
قضائی و قاطعیت مقام قضائی سبب 
شـده کـه مدیـران شـهرک صنعتی 
چرمشـهر بـرای کاهـش آالیندگی 

پـای کار بیاینـد.
وی با بیان اینکه شـهرک چرمشـهر 
در لیسـت عـوارض آالیندگـی قـرار 
دارد، درخصـوص انتشـار بـوی بـد 
از ایـن شـهرک کـه حتـی مناطـق 
شـمالی شـهر اصفهـان را نیـز تحت 
الشـعاع قرار می دهـد به مهـر گفت: 
واحدهـای صنعتـی ایـن شـهرک تا 
چند سـال قبل پسـماندها و ضایعات 
را در محیـط رها می کردنـد اما اکنون 
همـان ضایعـات بـرای بازیافـت بـه 

مراکـز دیگـری منتقل می شـود زیرا 
هر کـدام ارزش اقتصادی پیـدا کرده 

اسـت.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
استان اصفهان خاطرنشـان کرد: باید 
توجـه داشـت کـه شـهرک صنعتی 
چرمشـهر بـرای رفـع بـو و کاهـش 
آالیندگـی نیـاز بـه راه انـدازی زبالـه 
سـوز و تصفیه خانه مرکـزی دارد زیرا 
اگر چه بـوی نامطبـوع این شـهرک 
بـه شـدت سـالهای قبـل نیسـت اما 
همچنان بوی تعفـن در محیط وجود 
دارد و الزم اسـت کـه ایـن شـهرک 
چرخـه کاهـش آالیندگـی را کامـل 

کنـد. 
الهیجان زاده ادامـه داد: حتی از یک 
شـرکت دانش بنیـان دعـوت کردیم 
که بـه روش پیرولیز بتـوان ضایعات 

ایـن واحدهـا را تبدیـل به سـوخت و 
دوده کربـن کند کـه ارزش اقتصادی 
دارد؛ قـرار شـد ایـن شـرکت دانـش 
بنیـان به صورت آزمایشـی ایـن مواد 
را آنجـا تسـت کننـد و اگر جـواب داد 
می شـود آنجا سیسـتم پیرولیز نصب 
کرد و ضایعـات پروتئینـی را که بوی 
بد ناشـی از آنهاسـت به دوده صنعتی 
تبدیل کند که هم ثروتـی را می تواند 
به وجود آورد و هم بخشـی از معضل 
محیط زیسـت را هـم بر طـرف کند. 
این طرح در مرحله آزمایشـی اسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، بیـش 
از ۳۰ واحـد نیمـه صنعتـی تبدیـل 
ضایعـات احشـام بـه مـواد مصرفـی 
شـامل دباغـی، پـودر اسـتخوان، 
روده و پوسـت پـاک کنـی و تبدیـل 
چربی قابـل مصـرف در کارخانجات 

صابون سـازی در مجموعه چرمشهر 
اصفهـان واقـع در ۱۵ کیلومتـری 
شمال شـرق شـاهین شـهر فعالیت 

. می کننـد
پسـاب و ضایعـات جامـد حاصـل از 
واحدهـای صنعتـی چرمشـهر طـی 
بیـش از یـک دهـه گذشـته عـاوه 
بـر اینکـه موجـب رشـد و پـرورش 
حشـرات، جونـدگان و سـگ های 
ولگـرد شـده، آلودگی هـوا، خـاک و 
آب هـای زیرزمینـی منطقـه را نیز در 

پـی داشـته اسـت.
کارشـناس بهداشـت و محیط زیست 
اسـتان درخصـوص آثـار مخـرب و 
دراز مدت زیسـت محیطی شـهرک 
چرمشـهر اصفهـان طـی سـالیان 
گذشـته و از دهـه ۸۰ بارهـا هشـدار 

داده انـد.
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معـاون مشـارکتهای مردمـی، مؤسسـات 
غیردولتی و توانمندسـازی سازمان بهزیستی 
گفت: به زودی بـا اتمام عملیات پیاده سـازی 
و طراحی سـامانه جامع خدمـات الکترونیک 
بهزیسـتی، تمامی خدمـات در بسـتر فرآیند 

الکترونیـک ارائه می شـود.
علـی ربوبـی در آییـن تکریـم ومعارفـه 
سرپرسـت اداره کل بهزیسـتی اصفهـان بـا 
بیـان اینکـه چهـار محـور اساسـی در دوره 
مدیریـت جدید ایـن سـازمان در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه اسـت، افـزود: هوشمندسـازی 

یکـی از ایـن محورهاسـت.
وی مردمی سازی، شـفافیت و کارآمدی را از 
دیگر محورهای در دسـتور کار این سـازمان 
عنوان کـرد و گفـت: در کنار بحث هوشـمند 
سـازی، بالـغ بـر ۲ هـزار و ۵۰۰ مرکـز مثبت 
زندگی که در کشـور راه اندازی شـده اسـت، 
خدمات خـود را الکترونیکی بـه جامعه هدف 

ارائـه می دهند.
معـاون مشـارکتهای مردمـی سـازمان 

بهزیسـتی کشـور افـزود: همچنیـن بحـث 
مردمی سـازی و مشـارکتها به صـورت ویژه 
مدنظـر اسـت و بـر ایـن اسـاس اسـتفاده از 
ظرفیتهـای گروه هـای جهـادی و مردمی در 

دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سـازمان بهزیسـتی بـه 
عنـوان بزرگتریـن سـازمان حمایتـی دولتی 
مشـغول به فعالیت اسـت، گفت: خدمات این 
سـازمان در حوزه هـا و حیطه هـای مختلـف 
شـامل پیشـگیری، مداخلـه، توانبخشـی و 

توانمندسـازی ارائـه می شـود.
ربوبی خاطرنشـان کـرد: خدمات بهزیسـتی 
بـرای هـر فـرد از زمـان قبـل از تولـد ارائـه 

می شـود و تـا سـالمندی ادامـه دارد.
وی یادآور شـد: در زمـان حاضـر ۲ میلیون و 
۲۰۰ هـزار خانـوار درقالب هفت هـزار و ۲۰۰ 
نفر در سراسـر کشـور زیر پوشـش سـازمان 

هسـتند.
وی ادامه داد: از ایـن تعداد یک میلیون و ۲۸۰ 
هزار خانـوار از خدمات مسـتمر و یک میلیون 

و ۴۰۰ هـزار خانـوار از خدمـات غیرمسـتقیم 
این سـازمان بهـره مند می شـوند.

معـاون مشـارکتهای مردمـی سـازمان 
بهزیسـتی بـا بیـان دامنـه نفـوذ و گسـتره 
خدمـات در ایـن نهـاد افـزود: خدمـات ایـن 
سازمان در حوزه پیشـگیری تمام آحاد جامعه 
را زیرپوشـش قـرار می دهـد کـه از جمله آن 
ارائـه خدمـات پیشـگیری از تنبلی چشـم در 
کودکان اسـت که بالغ بـر ۱۲ میلیون کودک 
در کشـور از ایـن خدمـات بهـره مند شـدند.

وی همچنیـن بـه افزایـش اعتبـارات ایـن 
سـازمان در سـال جـاری بـا رویکردهـای 
مثبت دولـت در ایـن مـدت یکسـال و اندی 
و توجـه نماینـدگان مجلـس اشـاره کـرد و 
گفـت: اعتبـارات امسـال سـازمان ۲۴ هـزار 
میلیـارد تومـان اسـت که رشـد بی سـابقه و 

چشـمگیری داشـته اسـت.
ربوبی افزود: با توجـه به اینکه ایـن اعتبارات 
به تنهایـی و بصـورت مسـتقل پاسـخگوی 
نیازهـای جمعیت هدف بهزیسـتی نیسـت، 

از شـرکای اجتماعی بـه عنوان یـک راهکار 
مشـارکت جویانه اسـتفاده می شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: از جمله دسـتگاه های 
قوی و قدرتمنـد در سـطح ملی و اسـتانی در 
کنـار سـازمان بهزیسـتی کشـور بـه عنوان 
شـرکای اجتماعـی می تـوان بـه بنیـاد 
مسـتضعفان انقاب اسـامی، سـتاد اجرایی 
فرمـان امـام و سـپاه پاسـداران اشـاره کـرد.

وی ادامـه داد: در کنـار شـرکای اجتماعـی 
بحـث اسـتفاده از ظرفیتهـای مردمـی و 
مشـارکت خیـران هـم بـه صـورت ویـژه در 
بهزیسـتی دنبال می شـود به طوریکه اکنون 
بالغ بر چهارهزار موسسـه خیریه فعـال و بالغ 
بـر ۱۴ هـزار موسسـه و مرکـزی کـه از این 
سـازمان مجـوز گرفتنـد، بخشـی از خدمات 

سـازمان را ارائـه می دهنـد.
ربوبی خاطرنشـان کرد: در مجموع سـازمان 
بهزیسـتی بـا ارائـه ۱۷۰ خدمـت، بیشـترین 
خدمـات را در بیـن دسـتگاه های دولتـی بـه 

مـردم ارائـه می دهـد.

مدیـرکل دفتـر پایش فراگیـر سـازمان حفاظت محیط زیسـت گفت: بـرای هر 
بخش فـوالد مبارکه یک کارنامه زیسـت محیطی طراحی شـده اسـت و فرایند 

پایش در تک تـک ایـن واحدها به شـکل جداگانه پیش بینی شـده اسـت.
به گـزارش خبرگـزاری، مهـر، هلنـا کعبی، بـا بیـان اینکـه به طور قطـع انجام 
فرایندهـای تولیـد و کنتـرل آلودگی هـای زیسـت محیطی می توانـد نقـش 
بسـزایی در بهبود فرایندهای زیسـت محیطی کل کشـور داشـته باشـد، اظهار 

کـرد: بـا توجـه بـه آلودگـی هـوا کـه در کل کشـور شـاهد آن هسـتیم، چنین 
اقداماتـی می توانـد در حفـظ سـامت کل جامعـه مؤثر باشـد.

وی تصریـح کـرد: امروز بـا هـدف بررسـی انجـام فرایندهـای پایـش کنترل 
زیسـت محیطی از فـوالد مبارکـه بازدیـد کردیـم. ازآنجاکـه موضـوع کنتـرل 
آلودگی هـا به ویـژه در شـهر کان شـهر اصفهان مـورد تأکید قـرار گرفتـه؛ به 
این شـرکت آمدیـم تـا از نزدیـک فعالیت های فـوالد مبارکـه در ایـن زمینه را 

مشـاهده و رصـد کنیم.
وی با تأکیـد بر اینکـه در چنیـن شـرایطی تضمین سـامت جامعـه از اهمیت 
بسـیار زیادی برخوردار اسـت، خاطرنشـان کرد: پیش از حضور در فوالد مبارکه 
به گونـه ای برنامه ریـزی کـرده بودیـم کـه وضعیـت خروجی هـای واحدهای 
تولیـدی این شـرکت به خصـوص واحد فوالدسـازی را مـورد بررسـی و پایش 

آنایـن قـرار دهیم.
مدیرکل دفتـر پایـش فراگیـر سـازمان حفاظـت محیط زیسـت تصریـح کرد: 
خوشـبختانه از نظر پایـش، در واحدهای فـوالد مبارکـه در حد اسـتانداردهای 
روز دنیـا تجهیـزات موردنیاز نصب شـده اسـت. این در حالی اسـت کـه پایش 
و خوداظهاری هـای فصلـی به طـور دقیـق در همه خطـوط و تجهیـزات انجام 

می شـود.
وی گفـت: یکـی از کارآمدتریـن و جالب تریـن اقدامـات صورت گرفتـه از نظر 
ما این بـود که بـرای هر بخـش فـوالد مبارکـه یـک کارنامه زیسـت محیطی 
طراحـی و در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت و فراینـد پایـش در تک تـک این 
واحدها به گونـه ای پیش بینی شـده که بـر اسـاس اقدامـات و فعالیت هایی که 

در حـوزه مدیریـت آلودگی های زیسـت محیطی انجـام می گیـرد، امتیازاتی در 
نظر گرفته شـده و همـه کارکنان با مشـارکت در ایـن فرایند، کارنامـه عملکرد 
زیسـت محیطی واحـد خـود را دائمـًا ثبـت می کننـد. نکته مهـم این اسـت که 
همه کارکنـان تأثیر بسـزایی در پایـش و کنتـرل آالینده های زیسـت محیطی 
محـل کار خـود دارنـد و در طـول فراینـد تولید، ایـن رویکـرد که بـه فرهنگ 
مبـدل شـده، بـه اقدامـات هرچه بهتـر و بیشـتر کارکنـان در این زمینـه کمک 

شـایان توجهی می کنـد.
کعبی تأکیـد کـرد: اقدامات فـوالد مبارکـه می تواند برای سـایر سـازمان های 
کشـور الگـوی بسـیار مناسـبی باشـد. اینکـه کارکنـان فـوالد مبارکـه، در هر 
شـرایط شـغلی، خود را بـه ایـن فراینـد عاقه منـد و متعهـد می داننـد در جای 

خود بسـیار حائـز اهمیت اسـت و جـای قدردانـی دارد.
وی گفـت: اگـر بتوانیـم دسـتاوردهای فـوالد مبارکـه در راسـتای پایش های 
هرچه بهتـر فرایندهای زیسـت محیطی جریـان تولیـد را که با همـکاری همه 
کارکنـان در حـال انجـام اسـت در قالب یـک برنامـه آموزشـی دقیق به سـایر 

سـازمان های کشـور آمـوزش و انتقال دهیم، بسـیار ارزشـمند اسـت.
او اسـتفاده از پیشـرفته ترین تکنولوژی هـای روز دنیـا بـرای کنتـرل 
آالیندگی هـای محیط زیسـت کارخانه هـای کشـور را مـورد تأکیـد قـرار داد 
و گفـت: ازآنجاکـه امسـال سـال دانش بنیـان اسـت، هدف ایـن سـازمان این 
اسـت که در حد توان از تجهیزات سـاخت داخل در حـوزه پایش اسـتفاده کند. 
ایـن در حالی اسـت کـه در ایـن بازدید بـر اسـتفاده از تجـارب فـوالد مبارکه و 
به کارگیـری آن ها در سـایر صنایع کشـور تأکیـد و مقـرر شـد در کارگروه های 

مجزایی بـه این امـر پرداخته شـود که سـایر سـازمان ها بتوانند از ایـن تجارب 
در راسـتای بهبـود فرایندهـای زیسـت محیطی خـود اسـتفاده کننـد.

مدیـرکل دفتـر پایـش فراگیـر سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور گفت: 
تـاش خواهیـم کـرد از آزمایشـگاه های مرجعی کـه در فـوالد مبارکـه وجود 

دارد بـرای سـایر سـازمان ها نیـز اسـتفاده کنیم.
وی افـزود: فـوالد مبارکـه بـرای ارتقـای فرایندهـای زیسـت محیطی خـود 
سـرمایه گذاری های قابل توجهـی انجـام داده و به طـور قطـع داده هـای 
ثبت شـده در این شـرکت نشـان می دهد میـزان مصرف انـرژی و منابـع دیگر 
در فـوالد مبارکه در مقایسـه با سـایر واحدهـای فوالدی کشـور و حتـی تعداد 
زیـادی از واحدهـای مشـابه بین المللـی بسـیار خـوب اسـت و می تـوان گفت 
نسـبت اسـتفاده از منابع بـر تن تولیـد فـوالد در این شـرکت قابل قبول اسـت.

او خاطرنشـان کـرد: اگـر انجمـن آهـن و فـوالد کشـور بـه این سـمت سـوق 
یابد کـه از ایده هـا و اتفاقاتی کـه در فـوالد مبارکه رخ داده اسـتفاده کنـد و این 
تجـارب را بـه سـایر سـازمان ها هدایت کنـد، بـدون شـک گام مثبتـی در این 

زمینه برداشـته شـده اسـت.
کعبـی در بخش دیگری از سـخنان خـود امـکان رصد لحظـه ای خروجی های 
خطـوط تولیـد فـوالد مبارکـه را ارزشـمند دانسـت و گفـت: اگـر امـروز از 
کارخانه هـای فوالدسـازی به عنـوان واحدهـای آالینـده نـام برده می شـود، با 
به کارگیـری تجـارب و الگوهـای فـوالد مبارکـه می تـوان در سـایر واحدهای 
مشـابه کشـور، شـاهد آثار بسـیار مثبتی بود. خوشـبختانه فوالد مبارکـه برای 

ایـن همـکاری اعـام آمادگـی کرده اسـت.

معاون مشارکتهای مردمی، مؤسسات غیردولتی و توانمندسازی سازمان بهزیستی

خدماتبهزیستیدربسترفرآیندالکترونیکیقرارمیگیرد

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست:

طراحیکارنامهزیستمحیطیبرایبخشهایمختلففوالدمبارکه

منشأ بوی بد چرمشهر اصفهان کجاست؟

شهرکصنعتیهمچنانبدونتصفیهفاضالب!

مهدی ایمانیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان با چهار دانشگاه استان شامل اصفهان، صنعتی اصفهان، آزاد 
اصفهان و آزاد نجف آباد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی منعقد کرده است که 
بر اساس آن از طرح های دانشجویی این دانشگاه ها در زمینه های مرتبط با توزیع 

فرآورده های نفتی حمایت مادی و معنوی می شود.
وی با بیان اینکه این طرح ها باید در سطح تحصیات تکمیلی باشد و پس از بررسی 
و تأیید مورد حمایت قرار می گیرد، اظهار داشت: بررسی فنی و اقتصادی جایگزینی 
دیزل ژنراتورهای اداره ها برای تأمین بخشی از برق در مدیریت بار فصول گرم 
سال، ارائه مدلی جامع از تاسیسات و انبار نفت سبز با رویکرد بهینه سازی مصرف 
انرژی و بررسی و بهینه سازی سامانه بخار در تاسیسات و انبار نفت شهید محمد 

منتظری از جمله موضوع های مصوب در این طرح است.
وی با تاکید بر لزوم رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه پخش فرآورده های نفتی با 
استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان اصفهان، گفت: تقویت 
ارتباط با دانشگاه ها و حضور دانشگاهیان و فناوران برای شناسایی چالش ها و 
مشکات قابل حل این شرکت در قالب طرح های پژوهشی و نیازهای فناورانه از 

اولویت های این شرکت است.
ایمانیان با تاکید بر اینکه اصفهان یکی از مناطق بزرگ شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی است و حدود ۳۰ درصد از سوخت رسانی کشور را انجام می دهد، 
افزود: با توجه به اهمیت فرایندهای مختلف توزیع و سوخت رسانی، چالش ها و 
نیازهای فناورانه موجود شناسایی شده است تا در ارتباط با دانشگاه ها و واحدهای 

فناور، رفع شوند.
وی چهار نیاز فناورانه احصا شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان را ایجاد سامانه مدیریت انرژی، طراحی سامانه کالیبراسیون نفتکش ها، 

اندازه گیری سطح مخازن انبارهای نفت و میترهای بارگیری اعام کرد.
ایمیانیان اضافه کرد: مباحثی مانند تولید بار اول، ساخت برخی تجهیزات و قطعات، 
بازیافت بخار بنزین و هوشمندسازی جایگاه های سیان جی از دیگر مسائل پژوهشی 

مورد نیاز این حوزه است.
وی از مسائل موجود برای اجرای طرح های پژوهشی و فناوری را عدم تفویض 
اختیار، برخی از قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی اداری دانست و تصریح کرد: 
اگر این چالش ها برطرف شود می توان بهتر از ظرفیت واحدهای فناور و دانشگاه ها 

استفاده کرد و انگیزه آنها نیز بیشتر می شود.
انبار نفت شهید محمد منتظری در شمال کان شهر اصفهان و درجوار پاالیشگاه 
اصفهان با ۶۵ هکتار مساحت از انبارهای راهبردی و مهم شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران است که وظیفه سوخت رسانی به سراسر کشور را به 

عهده دارد.
بیش از ۳۰۰ جایگاه سوخت بنزین خصوصی و ۱۶۴ جایگاه سی.ان.جی در استان 

اصفهان وجود دارد.

مسوول پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان گفت: طرح های پژوهشی دانشجویی 
درباره توزیع فرآورده های نفتی مانند مدیریت مصرف 
انرژی و بهینه سازی سیستم بخار در تاسیسات و انبار 

نفت در استان مورد حمایت قرار می گیرد.

مسوول پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

طرحهایدانشجوییدرزمینهتوزیع
فرآوردههاینفتیدراصفهانحمایتمیشود

گفت و گو معـاون برنامه ریزی شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اسـتان اصفهـان از ۴۴ پـروژه 
عمرانـی و زیرسـاختی در شـهرک های 
صنعتی با اعتبار ۷ هـزار و ۸۰۰ میلیارد ریال 
در زمینه آب رسانی و تأسیسـات برق و گاز و 
تصفیه خانه هـای فاضاب سـاختمان های 
اداری و نگهـداری و محوطه سـازی در ۱۶ 

شهرسـتان در ۱۶ بهمن مـاه خبـر داد.
علیرضـا وحـدت پـور در نشسـتی کـه بـا 
خبرنگاران برگزار شـد، اظهار کرد: شـرکت 
شـهرک های صنعتـی بیشـتر بـه ایجـاد 
زیرساخت ها شـناخته شـده و شـرایط ایده 
آل را در کشـور ایجاد کرده اسـت. دستاورد 
ما این بوده که از حضـور واحدهای صنعتی 
در شـهر جلوگیری کردیم، درحالی که همه 
شـهرها واحدهـای صنعتی شـان در یـک 

مجموعـه متمرکز نیسـتند.
معـاون برنامه ریزی شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اسـتان اصفهـان اعـام کـرد: 
۴۴ پـروژه عمرانـی و زیرسـاختی در 
شـهرک های صنعتـی بـا اعتبـار ۷ هـزار و 
۸۰۰ میلیـارد ریـال در زمینـه آب رسـانی و 
تأسیسـات بـرق و گاز و تصفیه خانه هـای 
فاضاب سـاختمان های اداری و نگهداری 
و محوطه سـازی در ۱۶ شهرسـتان در ۱۶ 
بهمن مـاه در یـک برنامه جمعی بـا حضور 
مسئوالن کشور و اسـتان به صورت آناین 
به بهره برداری خواهند رسـید. همچنین در 
این ایـام هر پنجشـنبه از واحدهای صنعتی 

بازیـد خواهیم داشـت.
جمشـید انصاری، معـاون صنایـع کوچک 
شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان 
اصفهـان نیـز در این نشسـت اظهـار کرد: 
ضمانت نامـه ای بـرای واحدهـای صنعتی 
تا سـقف ۵ میلیارد تومـان صـادر می کنیم 
کـه راحت تـر از راحـت از بانک هـا قابـل 
دریافت اسـت. همچنین در سـال جـاری از 
۱۹۵ واحد حمایت شـد تا در نمایشگاه های 
ملـی و بین المللـی حضور پیـدا کننـد. این 
حمایت هـا اغلـب حمایت هـای مالـی و 
کمک هـای باعوض بـوده کـه ۵۰ درصد 
هزینه هـای غرفـه و ایـاب ذهـاب آن هـا 
در نمایشـگاه ها پرداخـت خواهـد شـد. در 
نمایشـگاه های داخلی تا سـقف ۳۰ میلیون 
و نمایشـگاه های خارجـی تـا سـقف ۱۵۰ 

میلیـون واحدهـا حمایت می شـوند.
بـه گـزارش ایسـنا، وی افـزود: واحدهـای 
صـادرات محـور شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اسـتان اصفهان امسـال بیـش از 
۱۰۱ میلیون دالر صادرات داشتند. همچنین 
امسـال بـا تعاماتی کـه داشـتیم ۲۲ مدیر 
را جهـت شـرکت در یـک دوره یک ماهـه 

تولیـدی به آلمـان فرسـتادیم.
میثـم محمـد هاشـمی، معـاون توسـعه 
شـرکت  انسـانی  منابـع  و  مدیریـت 
شـهرک های صنعتی اسـتان اصفهـان نیز 
در این نشسـت با اشـاره به وضعیت اشتغال 
در شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان 
اصفهـان، اظهـار کـرد: در حـال حاضر ۷۰ 
نفر نیـرو انسـانی داریم کـه کافی نیسـتند 
در چارت جـذب نیـرو وجـود دارد، اما مجوز 

جـذب نداریـم.

افتتاح ۴۴ پروژه شرکت 
شهرک های صنعتی اصفهان 

در دهه فجر

معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان اصفهـان گفـت: ۳۸ درصد تسـهیات 
قرض الحسـنه در قالب گره گشـایی و برای حمایـت از مددجویان تحت 
پوشـش کمیته امـداد و خانواده هـای نیازمند اسـتان اصفهـان پرداخت 

شـده است.
کریـم زارع در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهـر با بیـان اینکـه طـی ۹ ماهه 
امسـال ۲۸ هـزار و ۶۰۰ فقره تسـهیات پرداخت شـده، اظهار داشـت: 
این تسـهیات در قالب وام کارگشـایی، اشـتغال، مسـکن، درمان و امور 
فرهنگی به ارزشـی بیـش از هـزار و ۳۴۲ میلیـارد تومان بـه مددجویان 

تحت حمایـت کمیته امـداد و خانواده های نیازمند اسـتان اصفهـان ارائه 
شـده است.

وی با تاکیـد به اینکه بیـش از ۳۸ درصد از این تسـهیات، بـا هدف گره 
گشـایی و به منظور حمایـت از مددجویان بـوده، ادامـه داد: در این مدت 
۱۱ هـزار فقره تسـهات حمایتی با اعتبـاری بالغ بر ۱۰۸ میلیـارد تومان 

پرداخت شـده است.
مدیر کل کمیته امداد اسـتان اصفهان با اشاره به بیشـترین آمار پرداخت 
وام های قرض الحسـنه، افـزود: تسـهیات مسـکن و اشـتغال با هدف 

قطـع زنجیـره فقـر از اولویت هایی اسـت کـه بعـد از وام هـای حمایتی، 
بیشـترین آمار پرداخت تسـهیات به خانوارهای تحت حمایت و اقشـار 

آسـیب پذیر را شـامل می شود.
وی حمایـت از درمـان و ارائـه خدمـت بـه دانشـجویان را از دیگـر 
سـرفصل های پرداخـت تسـهیات خوانـد و گفـت: عمـوم مـردم خیر 
اندیـش می تواننـد بـرای سـرمایه گـذاری بـه منظـور رفـع مشـکات 
مددجویـان با اسـتفاده از طرح هـای مختلفی کـه صندوق امـداد والیت 

فراهـم کـرده، در ارائـه تسـهیات قرض الحسـنه سـهیم شـوند.

 مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان
خبر داد:

پرداخت۱۱هزارفقره
تسهیالتقرضالحسنه
کارگشاییبهمددجویان
اصفهانی
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ــی  ــا بیگ ــد علیرض ــی  احم ــا وفای  دری
عضــو امــور داخلــی کشــور و شــوراها 
درمجلــس شــورای اســامی درگفــت و 
ــام  ــازی نظ ــزوم نوس ــاره ل ــا درب ــا م ــو ب گ
ــر  ــدی پیــش محمــد باق ــی کــه چن حکمران
ــت:  ــان داش ــرد، بی ــرح ک ــاف آن را مط قالیب
ــیوه  ــی در ش ــرات اساس ــورنیازمند تغیی کش
زمامداری اســت. مــا داریــم از ده ســال پیش 
ــق  ــه ح ــم ک ــرار می کنی ــن را تک ــدام ای م
ــگاه  ــت ن ــوان زین ــه عن ــردم ب ــه م ــم ب نداری
ــًا  ــون دائم ــا کن ــل ت ــک دهــه قب ــم. از ی کنی
داریــم مــی گوئیــم کــه بایــد خواســت و رأی 
ــم.  ــرار بدهی ــور ق ــای اداره کش ــردم را مبن م
ــه الزم  ــد زمین ــه بای ــه شــده ک ــواره گفت هم
ــس  ــد ح ــردم بتوانن ــا م ــم ت ــم کنی را فراه
کننــد کــه دراداره کشــور دارای ســهم و 

ــتند. ــش هس نق
ایــن نماینــده مــردم آذربایجــان شــرقی 
درمجلــس یازدهــم ادامــه داد: اشــتباه 

ــدام  ــم م ــاده و ماه ــاق افت ــه اتف ــی ک فاحش
ــه شــدن  ــده گرفت ــر شــدیم، نادی آن را متذک
مــردم اســت، آنقــدر کــه مســئول انتخابــات 
ــد  ــان می آی ــورای نگهب ــخنگوی ش ــا س ی
اعــام می کنــد کــه مــردم در انتخابــات 
ــدارد و  ــی ن ــد اهمیت ــا نکنن ــد ی ــرکت کنن ش

انتخابــات را برگــزار می کنیــم.
ــم  ــر داده ای ــار تذک ــم هرب ــا ه ــزود: م وی اف
کــه داریــد شــرایطی را ایجــاد می کنیــد کــه 
ــای  ــر پ ــوند و دیگ ــه ش ــده گرفت ــردم نادی م
صندوق هــای رأی نیاینــد. بارهــا تذکــر 
دادیــم کــه بــا چنیــن دیدگاهــی زبــان 
ــا  ــد. باره ــور دراز می کنی ــه را روی کش بیگان
گفتیــم کــه پیامــد سیاســت هایتان ایــن 
ــردم  ــه م ــت حادث ــه وق ــه ب ــود ک ــد ب خواه
از جمهــوری اســامی دفــاع نکننــد و داریــد 
ــا  ــامی را ب ــوری اس ــوام جمه ــاس و ق اس

ایــن کارهایتــان مخــدوش می کنیــد.
عضــو امــور داخلــی کشــور و شــوراها 

درمجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: 
همــه ایــن تذکرهــا را پیــش از ایــن دادیــم و 
االن همــان حرف هــا دارد خــودش را نشــان 
ــی  ــد. درحال ــدا می کن ــت پی ــد و عینی می ده
کــه بایــد بــه مــردم برگردیــم، بازگشــت بــه 
مــردم هــم بایــد درعمــل نشــان داده شــود.

بیگــی گفــت: مــی گوئیــم می خواهیــم 
ــب  ــم خ ــام بدهی ــی انج ــازی حکمران نوس
ــراراده  ــی ب ــد مبتن ــدام بای ــن اق ــای ای مبن
باشــد. چــه ایــن نوســازی انجــام شــود چــه 
نشــود بــا قــوام و ثبــات جمهــوری اســامی 

ــتقیم دارد. ــاط مس ــران ارتب ای
ــان  ــت خاطرنش ــه مل ــردم درخان ــده م نماین
کــرد: فرامــوش نکنیــم کــه اگــر مــا 
درمقابــل ابرقدرت هــا ایســتادیم، اگــر 
ــیدیم،  ــروزی رس ــه پی ــی ب ــگ تحمیل درجن
ــور  ــر کش ــا را از س ــیاری از بحران ه ــر بس اگ
عبــور دادیــم بــه خاطــر قــدرت مــردم بــوده 

اســت.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اتفاقــات کنونی 
داخلــی کشــورمان بیــان داشــت: یــک 
ــت  ــک جماع ــم و ی ــرض داری ــت معت جماع
غیرمعتــرض کــه در درون بــا معترضیــن 
ــی از  ــه دالیل ــا ب ــی بن ــد ول ــی دارن همراه
ــد  ــودداری می کنن ــی خ ــن همراه ــار ای اظه
چــون نمی خواهنــد کشورشــان تبدیــل 
ــا  ــر م ــود. اگ ــتان بش ــوریه و افغانس ــه س ب
ــدام  ــم م ــه نکنی ــته ها توج ــن خواس ــه ای ب
بــه جماعــت معترضــان اضافــه خواهــد 
شــد و پیامــدش ایــن خواهــد بــود کــه 
ــه  ــود ک ــاد می ش ــدر زی ــان آنق ــر وزنش دیگ

مدیریــت کردنــش امکانپذیرنیســت.
ــد  ــا می کن ــی اقتض ــه داد: دوراندیش وی ادام
ــه  ــردم جامع ــت م ــدار خواس ــا برم ــه م ک
ــردم  ــدون م ــه ب ــم ک ــم. بفهمی را اداره کنی
جمهــوری اســامی ایــران نمی توانــد 
هیــچ کاری را بــه پیــش ببــرد. آقــای 
ــچ  ــردم شــانس انجــام هی ــدون م رئیســی ب

کاری را نمی توانــد داشــته باشــد. بایــد 
ــه  ــیم ک ــته باش ــاور داش ــت ب ــن واقعی ــه ای ب
درمسیرخواســت مــردم تصمیــم گیــری 

کنیــم.
احمــد علیرضــا بیگــی تصریــح کــرد: 
متاســفانه تنــگ نظری هــا و جــذب اندیشــی 
هایــی کــه وجــود دارد ایــن امــکان را ســلب 
ــم  ــر می خواهی ــم اگ ــا بفهمی ــه م ــد ک می کن
جــواب اتحادیــه اروپــا را بدهیــم اگــر 
ــط  ــم، فق ــا را بدهی ــواب دنی ــم ج می خواهی

ــم. ــردم می توانی ــتیبانی م ــا پش ب
نماینــده آذربایجــان شــرقی درمجلــس 
ــن  ــک ای ــدون ش ــد: ب ــادآور ش ــم ی یازده
ــد  ــردم نمی توان ــازی از م ــی نی ــاس ب احس
ــد  ــذا نبای ــد. ل ــته باش ــی داش ــچ منطق هی
بــا برخــی خودرایی هــا آب بــه آســیاب 
دشــمنان و بیگانــگان بریزیــم و هــرروز 
ــان و  ــن خودم ــق تربی ــکاف عمی ــث ش باع

مــردم شــویم.

یـک فعـال سیاسـی گفـت: ارتبـاط صمیمـی و بـدون 
هیچ گونـه ریـا و تظاهـری بـا مـردم از خصیصه هـای بـارز 
شـهید سـلیمانی بود که جا دارد مسـئوالن کشـور نیز از این 

ویژگـی الگوبـرداری کننـد.
ابوالفضـل قربانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا در ایـام شـهادت 
سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی و مهم تریـن ویژگی هـای 
شـخصیتی ایشـان، اظهـار کـرد: شـهید سـلیمانی یـک 
شـخصیت چندبُعـدی بودنـد و نمی تـوان گفـت که ایشـان 
فقـط دارای یـک ویژگی شـخصیتی بـود و در ابعـاد مختلف 
شـخصیت شـهید سـلیمانی شـکل گرفتـه بـود. یکـی از 
ویژگی هـای بـارز ایشـان والیت پذیـری مثال زدنـی و 

معنویـت خاصـی بـود کـه در وجـودش مـوج مـی زد.
وی افـزود: شـهید سـلیمانی در اتخـاذ تصمیمـات خـود و 
وظایفـی کـه بـر عهـده داشـت همـواره منطـق و عقانیت 
را رعایـت می کـرد و ایـن خصیصـه را به عنوان شـرط اصلی 
بـرای خـود در نظـر گرفتـه بـود. ارتبـاط صمیمـی و بـدون 
هیچ گونـه ریـا و تظاهـری بـا مـردم از خصیصه هـای بـارز 

ایشـان بود که جا دارد مسـئوالن کشـور نیـز از ایـن ویژگی 
الگوبـرداری کننـد. سـردار سـلیمانی همیشـه در بیـن مردم 
بودند و مردم این شـهید واالمقام را بسـیار دوسـت داشـتند.

ایـن عضـو شـورای مرکـزی جمعیـت رهپویـان انقـاب 
اسـامی اسـتان اصفهـان، گفـت: دربـاره شـهادت ایشـان 
می تـوان گفت کـه بهترین افـراد به دسـت شـقی ترین افراد 
زمانه به شـهادت رسـیدند که ایـن ویژگی افرادی اسـت که 
نزد خداوند متعـال جایگاه رفیعـی دارند و هرچـه این جایگاه 
نـزد خداوند باالتر باشـد این افـراِد مخلص به دسـت بدترین 
افـراد زمانه به شـهادت می رسـند و ایـن یک افتخـار بزرگ 
برای سـردار سـلیمانی اسـت که به دسـت شـقی ترین افراد 
به شـهادت رسـید، همان طور که امام حسـین )ع( به دسـت 

شـقی ترین افـراد به شـهادت رسـیدند.
قربانـی تصریح کرد: ایشـان بـرای انجام مسـئولیت خودش 
به عنوان و ُپسـتش متکی نبود و این شـخصیت خود شـهید 
سـلیمانی بود کـه کارهـا را به خوبـی انجـام می داد. ایشـان 
به پسـت و عنـوان هیچ توجهـی نداشـتند و این یـک رمزی 

اسـت برای مسـئوالن فعلی نظام که بداننـد کار را باید برای 
رضای خـدا انجـام دهند نه بـرای دیده شـدن.

وی خاطرنشـان کرد: تشـییع جنازه شـهید سـلیمانی وحدت 
را در میـان آحـاد مـردم ایجـاد کـرد. زمانـی کـه از وحـدت 
صحبـت می کنیم منظـور مردم عـادی جامعه هسـتند و این 
وحـدت در آن زمان و بعـد از آن اتفاق افتاد و حتـی اکنون نیز 
هرجا صحبتی از شـهید سـلیمانی باشـد افراد با هر سـلیقه و 
تفکری نسـبت به ایشـان ادای احترام می کننـد. البته ممکن 
اسـت برخـی افـراد در مجموعه هـای سیاسـی به ایـن دلیل 
که نقطـه نظـرات شـهید سـلیمانی را نمی پسـندیدند حاضر 
نشـدن راه، روش و منـش ایشـان را ادامـه دهنـد کـه البتـه 
تعـداد این سیاسـیون انـدک اسـت و به هـر حال راِه روشـن 

شـهید سـلیمانی همواره پایـدار و برقرار اسـت.
این فعـال سیاسـی گفـت: سـاده زیسـتی و بی پیرایـه بودن 
ایشـان از ویژگی هـای مهـم شـهید سـلیمانی بـود کـه 
مسـئوالن امروز نظامی اسـامی بایـد از ایـن خصیصه واال 

پیـروی کننـد.

گفت وگوعضو امورداخلی کشور و شوراها درمجلس شورای اسالمی:

با برخی تصمیم ها آب به آسیاب بیگانگان نریزیم

 سامان سفالگر   به تازگی ویدئویی 
از »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
منتشر شده که وی در آن به این نکته 
اشــاره می کند که توافق برجام ُمرده 
اســت با این حال، او به هزاران دلیل 
نمی تواند مرگ این توافق و مذاکرات 
اتمی با ایران را اعام کند. این موضع 
گیری بافاصله با بازتاب های داخلی و 
بین المللی مختلفی مواجه شد و تحلیل 
و تفســیرهای گوناگونی در مورد آن 
مطرح شد. در این میان، برخی ناظران 
و تحلیلگران سعی داشته اند که به این 
سؤال اساسی پاســخ دهند که دالیل 
بایدن در مورد اینکــه وی نمی تواند 
مرگ توافــق برجام را اعــام کند 
چیســت؟ دالیلی که وی در ویدئوی 
پخــش شــده از او می گوید مفصل 
هستند و او نمی تواند به راحتی و خیلی 
گذرا به آن ها اشاره کند. به نظر می رسد 
که به طور خاص سه دلیل و محرک 
عمده را در مورد این مســاله می توان 

مورد اشاره قرار داد.

طفـره رفتـن از اعـالم 
شکسـت مذاکرات اتمی 

وین
اول اینکـه بایـدن سـعی دارد بـا عدم 
اعـام مـرگ برجـام و طفـره رفتـن 
از اعـام شکسـت مذاکـرات اتمـی 
ویـن )بـا محوریـت احیـای برجـام(، 
مسـوولیت هـای ناشـی از شکسـت 
تاش هـای  و  مذکـور  توافـق 
دیپلماتیـک جهـت احیـای برجـام را 
به گردن ایـران بینـدازد. در این رابطه 
رابـرت مالـی نماینـده ویـژه دولـت 
بایدن در مسـاله ایران و مذاکره کننده 
ارشـد ایـن کشـور در رونـد مذاکـرات 
اتمی وین نیـز در توئیتـی ادعا می کند 
که "ایـران بارها بـه توافقی کـه مورد 
اجماع و توافق همه بوده، پشـت کرده 

اسـت". موضع گیری کـه در نوع خود 
نشـان می دهد واشـینگتن سـعی دارد 
تقصیرهـا و سـرزنش های مرتبـط بـا 
عـدم بـه نتیجـه رسـیدن تاش هـا 
جهت احیـای برجام را صرفـًا معطوف 
بـه ایـران کنـد و تـا جـای ممکـن بار 
هزینه هـا در ایـن زمینـه علیـه خـود 
را بکاهـد. از ایـن رو، اینطـور وانمـود 
می کنـد کـه راه جهـت دسـتیابی بـه 
توفق را بـاز گذاشـته بوده بـا این حال 
ایران تمایلی به اسـتفاده از این مسـیر 

نداشـته اسـت. 

بایـدن و تیمـش کامـاًل 
متمایـل بـه دسـتیابی به 

توافق با ایران
دومین محـرک و دلیل بـرای موضع 
گیـری اخیر بایـدن در رابطه بـا ایران 
می توانـد ایـن نکتـه باشـد کـه اتفاقًا 
بایـدن و تیم امنیـت ملی و سیاسـت 

خارجـی وی، کامـًا متمایـل بـه 
دسـتیابی بـه توافق بـا ایران هسـتند 
با ایـن حال بـا طـرح مواضعـی نظیر 
آنچه اخیـراً بایدن اعام کرده، سـعی 
دارند زمینـه را برای کسـب امتیازات 
بیشـتر از تهران فراهم سـازند. از این 
منظـر، موضـع گیـری اخیـر بایـدن 
چیزی بیش از یک حرکـت تاکتیکی 
جهت کاهـش هزینه های دسـتیابی 
به یـک توافـق اتمی بـا ایـران )برای 
آمریـکا( و تبدیـل کـردن آن بـه یک 
بـرگ برنـده بـرای دموکرات هـا در 
چهارچوب معادالت سیاسـت داخلی 
آمریـکا نیسـت. در نهایـت باید گفت 
که موضع گیری اخیر بایـدن در مورد 
توافق برجام و مـرگ آن، نَـه نمودی 
از ناامیـدی کامـل دولـت آمریـکا از 
مـرگ برجـام و نَـه امیـدواری آن به 
احیـای توافـق مذکـور اسـت بلکـه 
واشـینگتن اکنـون در مـورد معادلـه 

برجـام، حالـت و وضعیتی میانـه را در 
دسـتورکار قرار داده اسـت. 

ضرورت بـازی کالن تر با 
تهـران در قالـب معادلـه 

مذاکرات اتمی
آمریکایی ها با توجه به تحوالت اخیر 
کشورمان، بازی خاصی را آغاز کرده اند 
و به نوعی با در پیش گرفتن صبر و 
رصد تحوالت ایران سعی دارند تا با 
حاکم کردن فضایی از رکود و سکون، 
زمینه را برای تصمیمی گیری های 
آتی خود در رابطه با تهران فراهم سازند. 
تصمیم هایی که با در نظر گرفتن جمیع 
جوانب، بایستی تا حد زیادی متضمن 
تأمین منافع آمریکا و البته تضعیف 
توانمندی های اتمی و راهبردی ایران 
باشند. در این چهارچوب، موضع گیری 
اخیر بایدن صرفاً مقدمه ای برای بازی 
کان تر آمریکا در قالب معادله مذاکرات 

اتمی با تهران است و در این مسیر، 
واشینگتن قصد دارد تا جای ممکن به 
ایران ضربه بزند و در نهایت به زعم خود 
با نسخه ای از ایران رو به رو شود که به 
اندازه کافی ضعیف شده و حاضر است 
پای هر توافقی با غرب را امضا کند. 
این در حالی است که حداقل رجوع 
به تجربیات تاریخی نشان داده که 
ایران با تشدید فشارها علیه خود، وارد 
فضای مذاکره و انعقاد توافقاتی نظیر 
احیای برجام نخواهد شد و در عوض، 
این کشور نیز ظرفیت های راهبردی 
و عملیاتی خود را در چهارچوب تأمین 
منافعش فعال خواهد کرد. مساله ای 
که در ابعاد مختلف می تواند هزینه های 
سنگینی را به واشینگتن و متحدان 
منطقه ای آن تحمیل کند و در نهایت 
آن ها را به کوتاه آمدن از برخی 
سیاست های مخرب و منفیشان علیه 

تهران وادار کند.
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 زهرا وفایی  مدتی است که زمزمه عبور و مرور خودرویی در خیابان چهارباغ 
اصفهان بر سر زبان ها افتاده و نگرانی های فراوانی از این بابت در بین شهروندان 
ایجادشده است. اینکه تکلیف کسب وکارهای حدفاصل این خیابان تا میدان 
انقاب چه می شود؟ هزینه هایی که ســال ها قبل برای سنگ فرش ها و تغییر 
کاربری این محدوده تاریخی شــد چگونه جبران خواهد شــد و دغدغه هایی 
ازاین دســت. موضوع را با تعدادی از نمایندگان این شــهر در مجلس شورای 
اســامی مطرح کردیم که البته تاکنون به جز یک نفرشان حاضر به صحبت 
دراین باره نشدند. حسین میرزایی در پاسخ به ســؤاالت مطرح شده نسل فردا 

به طور خاصه گفت: مسئله ای مطرح شده بود که چرا شهرداری نظارت درستی 
نسبت به گذرگاه چهارباغ ندارد. از طرفی یکی از اعضای شهرداری هم گفته بود 
که اینجا یعنی چهارباغ یک خیابان است مثل بقیه خیابان ها و ما نمی توانیم روی 
آن نظارت کنیم. دوستان هم گفتند اگر یک خیابان مانند بقیه خیابان هاست پس 

بگذارید تردد خودرو انجام شود.
از ایـن عضو گـروه فرهنگی مجلس شـورای اسـامی پرسـیدیم »نظر شـما 
به عنوان نماینده مـردم اصفهان درباره این تصمیم چیسـت؟« و او پاسـخ داد: 
بر اسـاس حرفی که آن عضو در شـهرداری گفته و از خودش سـلب مسئولیت 

کـرده، جوابش این اسـت که تـردد خودرو صـورت گیرد.
میرزایـی همچنین در پاسـخ بـه اینکه »مگـر چهارباغ جـزو میـراث تاریخی 
و فرهنگـی نیسـت و تکلیـف بودجه هایـی کـه صـرف شـده چه می شـود؟« 
تصریح کـرد: هزینـه ای که شـده و بحـث میـراث تاریخی فرهنگـی بودنش 
را هـم به هرحـال باید نظـارت بکننـد، نمی شـود که هم نظـارت نکننـد و هم 
بگویند ما این همه هزینـه کردیم، باید همِه ابعـاِد ماجرا را بپذیرنـد. وی گفت: 
اینکه چهاربـاغ باالخره دوباره محـل رفت وآمـد خودروها قرار می گیـرد یا نه، 

جوابش این اسـت کـه باتکلیف نیسـت و تکلیف منطقـی دارد.

مسئله بالتکلیف 
نیست و تکلیف 
منطقی دارد

پیگیری شایعه تردد دوباره خودرو 
در چهارباغ اصفهان در گفت وگو با 
نماینده مردم اصفهان؛

زندگی سالم 

ISFAHAN
N E W S

مزایای فوق العاده چای جینسینگ ؛ 

بنوشید و سالم بمانید 

اعتماد طرفهای برجام به عمان
توییت های معنادار بورل و اظهارات وزیر خارجه کشورمان در خصوص تمایل 
طرفهای برجام به از سر گیری مذاکرات و باز نگه داشتن کانال های ارتباطی، بار 
دیگر گمانه زنی ها از نقش سنتی مسقط در میانجی گری میان تهران و واشنگتن را 
به فضای رسانه ای کشانده است. در این راستا سفر ۲۷ آبان وزیر امور خارجه عمان 
به تهران و گفت وگوی مقامات ارشد ایران و اتحادیه اروپا با وزیرخارجه عمان درباره 
مذاکرات احیای برجام در نشست بغداد ۲ و سفر کنونی وزیر امور خارجه کشورمان 
به مسقط به گمانه زنی ها در این خصوص دامن زده است. باید توجه داشت که از 
همان نخستین سالهای قطع روابط ایران و آمریکا، به فراخور موضوعات و مباحث 
مختلف، همواره برخی از کشورهای جهان سعی کرده اند تا با میانجی گری به 
کاهش تنش های دو کشور کمک کنند و وزن و جایگاه سیاسی خود را در معادالت 
نظام بین الملل را هم ارتقا دهند. البته فعال شدن میانجی های منطقه ای خود دارای 
انگیزه هایی جدا از درخواست طرفهای برجام به ویژه ایران است و دولت های عرب 
خلیج فارس نزدیک به ایران هر زمان که زمینه برای به وجود آمدن تنش ها بین ایران 
و آمریکا فراهم شده، برای در امان ماندن از شراره های بحران به سمت میانجیگری و 
مدیریت تنش متمایل شده اند. هرچند از میان کانال هشتگانه ارتباطی با ایران یعنی 
کشورهای قطر، عمان، کویت، عراق، ژاپن، آلمان، سوئیس و پاکستان مقامات 
تهران و واشنگتن همواره حساب ویژه ای را برای سلطان نشین عمان، کشوری 
که جمعیتش تنها اندکی بیش از پنج میلیون نفر است باز کرده اند؛ چراکه که عمان 
بازیگری اساسی در هر گونه مذاکرات مرتبط با پرونده هسته ای ایران بوده و این 
کشور به دلیل نقشش در موفقیت توافق هسته ای در ۲015 اکنون مورد اعتماد هر 

دو طرف است.

روابط ایران و عمان؛ الگوی تمام عیار از یک رابطه منطقه ای
جمهوری اسامی ایران بر اساس تجارب و عقانیتی که در چهار دهه از 
حیات خود به دست آورده توان تفکیک چالش ها و حتی دشمنی ها را دارد. بنابراین 
مقامات ایرانی تاش کرداند با همسایگان به ویژه عمان رابطه خوبی برقرار کند و 
با این همسایه جنوبی در فضای تهدید آمیز قرار نگیرد. حتی می توان گفت روابط 
ایران و عمان یک الگوی روابطه منطقه ای به شمار می رود. دو کشور از رابطه ای 
گرم همراه با احترام متقابل برخوردار هستند و مناسبات فیمابین برخاف روابط 
با دیگر کشورهای منطقه، فراز و فرودهای متعدد و تکان دهنده نداشته است. 
مقامات عمانی متقندند روابط نزدیک با ایران تجلی واقع گرایی است و آنان ایران را 
همسایه ای بزرگ می دانند. مقامات مسقط در طول دو دهه گذشته هیچ گاه به دنبال 
حاشیه سازی تبلیغاتی و یا برجسته سازی اختافات با ایران نبوده و همواره تاش 
کرده اند مناسبات خود را با تهران به دور از فضای تبلیغاتی مدیریت کنند. ضمن اینکه 
عمان ارتقای قدرت ایران و برقراری روابط با تهران را به عنوان وزنه تعادل در برابر 
ریاض )با توجه به حساسیت و نگرانی مسقط از توسعه وهابیت توسط عربستان( 
می نگرد. همچنین مناسبات دفاعی و نظامی میان دو کشور در میان دیگر مولقه 
های همکاری از اهمیت و جایگاه ویژه و معناداری برخوردار است و همواره در رأس 

هرم این همکاری ها قرار دارد.

تأثیر مسائل فی مابین ایران و اروپا بر واسطه گری عمان در 
برجام

باید توجه داشت که بن بست مذاکرات برجام، جنگ اوکراین و حمایت های اروپا از 
اعتراضات در ایران و اقداماتی مانند فعال کردن قطعنامه حقوقی در شورای حقوق 
بشر با محوریت آلمان و صدور قطعنامه سیاسی در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با محوریت آمریکا و تروئیکای اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا و 
کشاندن پرونده پهپادها به تحقیق و تفحص به عنوان مقدمه ای برای ارسال پرونده 
به شورای امنیت باعث شده است زمینه برای ورود تهران و پایتخت های اروپایی 
به فاز تنش فراهم شود. این مساله بر نقش اتحادیه و به ویژه تروئیکای اروپایی در 
تسهیل گری میان ایران و آمریکا در حال تاثیرگذاری است و در حال تبدیل کردن 
اروپا به طرف دیگر مناقشه است و همین مسئله زمینه های تغییر میانجی گری و فعال 

شدن مجدد دولت های عربی به ویژه عمان را به میان آورده است.

این اروپا دیگر آن اروپا نیست
این موارد در حالی است که با فرض تمایل طرف ها برای سپردن نقش 
میانجیگری به مسقط و احتمال مذاکرات مستقیم دو کشور برای حل گره های 
مذاکرات احیای برجام، اکنون نقش اروپا مانند گذشته نیست و خود یک طرف 
دعوا قرار گرفته و با توجه به اولویت های امنیتی اوکراین برای اتحادیه اروپا، امکان 
نادیده انگاری این متغیر در آینده روابط تهران و پایتخت های اروپایی و به ویژه در 
شرایط کنونی وجود نداشته و حل مساله اوکراین جایگاه تعیین کننده ای در تغییر 
نگرش اروپا نسبت به ایران ایفا می کند. در واقع واسطه ها خود در شرایط کنونی 
تبدیل به یک مانع شده اند و از این منظر انتظار برای نقش آفرینی دوباره عمانی ها 
)مانند گذشته که به توافق برجام منجر شد( با توجه به تغییر و تحوالتی که اکنون 
در نظام بین الملل به وجود آمده، چندان واقع بینانه نیست. معادله برجامی کنونی 
جدا از ایاالت متحده، اکنون با یک طرف دیگر یعنی اتحادیه اروپا مواجه است که 

ماحظات خاص خود را بر مذاکرات متوقف شده اعمال خواهد کرد. 

 مریم عمادی  وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه سه 
شنبه به منظور گفت وگو و تبادل نظر با مقامات عالی 
عمان، در چارچوب دیدارهای دوره ای مقامات دو کشور 
عازم مسقط شد. »امیرعبداللهیان« اخیراً با وزیر خارجه 
عمان تلفنی گفت و گوها کرده و هفته گذشته در حاشیه 
نشست بغداد 2 در اردن نیز دیدارهایی با مقامات عمانی 
داشته است. این در حالی است که »جوسپ بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در حاشیه 
نشست بغداد 2 با وزیر امور خارجه کشورمان و مقامات 
عمانی دیدار ودرخصوص مسائل مرتیط با برجام و 
تحوالت ایران رایزنی کرد. وی پس از پایان این دیدارها 
در توییتی نوشت: »دو طرف در این دیدار توافق کردند 
کانال ارتباطی را باز نگه دارند و برجام بر اساس مذاکرات 

صورت گرفته در وین ازسرگرفته شود.«

گزارش

چشم طرف های برجام به میانجی قدیمی 

کانال عمان دوباره فعال شد

 پریسا جمدی  چای جینسـینگ دارای 
فوایـد زیـادی بـرای سـامتی می باشـد، از 
کنتـرل فشـار خـون گرفتـه تـا کاهـش 
درد مزمـن! اگـر نوشـیدن انـواع چـای و 
نوشـیدنی های گـرم را دوسـت داریـد قطعًا 
از قبـل در مـورد فوایـد چـای جینسـینگ 
شـنیده اید. امـا در صورتـی کـه با فوایـد این 
چای شـگفت انگیز آشـنایی ندارید، بـا ما در 
این مقاله همراه باشـید. چای جینسـینگ از 
عصاره ریشـه جینسـنگ گرفته می شـود و 
دارای آنتـی اکسـیدانی طبیعی به نـام جین 
سـنوزیدها می باشـد. بعـاوه، ایـن چـای 
خوشـمزه و مقـوی بـرای درمـان دردهـای 
قاعدگی، آسم، مشـکات گوارشـی و دیگر 
عارضه هـای جـدی سـامتی بسـیار مفیـد 
اسـت. بـرای اطـاع از دیگـر فوایـد چـای 

جینسـینگ بـا ما همـراه باشـید.
چـای  شـفابخش  عناصـر   

جینسینگ
جین سـنوزیدها یا پاناکسـوزیدها فعال ترین 
مـواد موجود در ریشـه جینسـینگ هسـتند 
که خـواص درمانـی زیـادی دارند. ایـن مواد 
به سـلول ها نفـوذ کـرده و منجـر بـه بهبود 
مقاومـت در برابر اسـترس و افزایـش تعادل 
سـلولی می شـود. ادویه هـای دیگـری از 
جمله دارچین، زنجبیل و شـربت سیب را نیز 
می توانیـد بـرای بهتر شـدن طعم بـه چای 
زنجبیلتـان اضافـه کنیـد. چای جینسـینگ 
از جملـه مقوی تریـن مکمل هـای گیاهـی 
موجود به شـمار می آیـد. از جملـه فواید این 

چای می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:
بهبـود مشـکات قاعدگـی: جینسـینگ 
باعـث کاهـش درد و ناراحتی هـای قاعدگی 
می شـود. چـای جینسـینگ دارای اثـرات 
خنک کنندگی و تسکین دهندگی می باشد. 
این چـای حـاوی ریزمغذی هایی اسـت که 
از فعالیـت اسـتروژنی حمایـت می کننـد و 
اسـترس عضات واژن را کاهش می دهند، 
بـه همیـن دلیـل بـه تسـکین دردهـای 

قاعدگـی کمـک می کنـد.
کنترل فشـار خـون: این چـای یـک داروی 
طبیعـی و مؤثـر بـرای مبـارزه بـا نوسـانات 
فشار خون اسـت. چای جینسـینگ آسیایی 
یا چـای جینسـینگ کـره ای دارای اثـر آرام 
بخشـی می باشـد و باعـث کاهـش فشـار 
خـون و تسـکین بیماری هایـی مانند فشـار 

خـون می شـود.
کمـک بـه کاهـش وزن: چاقـی یکـی از 
جدی تریـن و خطرناک تریـن مشـکات 
سـامتی به شـمار می آید. قصد داریـد وزن 
کم کنید؟ چای جینسـینگ را امتحان کنید. 
از چـای جینسـینگ می تـوان بـرای کمک 
به کنتـرل وزن اسـتفاده کرد. بـرای کاهش 
اشـتها و از بیـن رفتـن چربی هایتـان حتمـًا 
چـای جینسـینگ را در رژیـم غذایـی خـود 
بگنجانید. چای جینسـینگ باعـث افزایش 
سـرعت سـوخت و سـاز بـدن و سـوزاندن 

چربی هـا می شـود.
کاهش خطـر ابتا به سـرطان: طبـق نتایج 
حاصـل از تحقیقـات، افـرادی کـه چـای 
جینسـینگ مصـرف می کننـد کمتـر در 

معـرض ابتـا بـه سـرطان قـرار دارنـد.
www.stylecraze.com/articles/ 
amazing-benefits-uses-of-
ginseng-tea

بایدن مرِگ برجام را اعالم نمی کند
ضرورت بازی کالن تر واشنگتن با تهران در قالب معادله مذاکرات اتمی؛

یک فعال سیاسی:

ارتباط بدون ریا با مردم، ویژگی شخصیتی شهید سلیمانی بود



سـال 2022 تمام شد و سـینما هم مثل بسـیاری موارد 
دیگر بـه خیلـی از باورهـا و تعریف هـا گنـد زد. یکی از 
حوزه هـای قابل بررسـی در ایـن فهرسـت های خراب 
شـده سـینما بـود و فیلم هایی کـه نبینیـد چیـزی را از 

دسـت ندادید!
سـینمایی آمسـتردام: یـک فیلـم بـد می تواند خسـته 
کننده باشـد. یا می توانـد یک چیـز بی ربط سـردرد آور 
فلج کننـده باشـد. و یـا می توانـد یـک چیـز آزاردهنده 
هردمبیلـی باشـد و بـا ایـن وجـود،  عاشـق هـر بخش 
خودش هـم باشـد. ناکامـی عجیب دیویـد او. راسـل،  
به طـرز عجیبـی تالشـش را کرد تـا ایـن اثر، هر سـه 
ویژگی را داشـته باشـد. در شـروع فیلم، کریستین بیل 
)در یکـی از زشـت ترین گریم هـای تمام زمـان( و جان 
دیویـد واشـنگتن در حـال صحبت کـردن دربـاره یک 
کالبد شـکافی تهدید کننده هسـتند که به طـور تمام و 
کمال مخاطبـان را از خـود دور می کند. بـه این صورت 
که به آن ها می گوید فیلم نمی تواند درسـت مشـخص 

کند قرار اسـت دقیقـاً دربـاره چه باشـد. زمـان فیلم در 
دهـه ۱۹۳0 آمریـکا می گـذرد و داسـتان بیـل، رابـی 
و واشـنگتن را در یـک مثلـث عاشـقانه هیجـان انگیز 
نشـان می دهـد. هرچنـد داسـتان اصلی دربـاره تالش 
برای تصرف فاشیسـتی اسـت که در واقعیـت نیز اتفاق 
افتـاده اسـت. زمانی کـه فیلـم به آنجا می رسـد، شـما 
آرزو می کنید که ای کاش راسـل دوبـاره کارش را با آن 
داسـتان شـروع کند و آن ایده هـای مثـاًل خالقانه اش 

را نادیـده بگیرد.
مینیـون هـا؛ مأموریت گـرو: یـک سـری از دنباله های 
انیمیشـنی شـبیه گاوی هسـتند که شیرشـان خشـک 
شـده و همچنان سـعی دارند آن را بدوشند. یک حرکت 
بی هـدف و زندگـی هدرکن. شـاید ایـن همـان دلیلی 
باشـد که فیلم پنجـم دنیـای Despicable Me، انگار 
فیلم ۱0۵ این دنیا اسـت. هنگامی که شـما می نشـینید 
تا این فیلم را تماشـا کنید، حداقل یک چیـز را می دانید: 
مینیون ها قرار اسـت مینیـون باشـند. اما حتـی این بار 

هم، هواداران لباس های مسـخره خود را پوشـیدند و به 
اسـتقبال فیلم رفتند. همچنین گروی یازده سـاله در اثر 
حضـور دارد که رویای تبدیل شـدن به یک ابرشـرور را 
دارد… و ایـن تمام مشـکل اثر اسـت. گـرو تصمیمش 
را گرفتـه که چه چیـزی بشـود و این قضیـه، تمام لذت 
فاکتـور Rise را خـراب می کنـد و نشـان می دهـد که 
انـگار گـرو همـواره می دانسـته سرنوشـتش، تبدیـل 

شـدن به اکشـن فیگـور مک دونالد بوده اسـت.
 چه می شـد اگر کسـی: یک فیلـم فانتـزی آدم خواری 
جوان لـرزه ای )نوعـی جنبش( می سـاخت و هیچکس 
اهمیت نمـی داد؟ این فیلم بزرگسـاالنه جـاده ای که با 
یک جشـنواره مد برخـورد دارد، با بـازی تیلور راسـل و 
تیموتی شـاالمه در نقـش گوشـت خوارانی کـه زامبی 
نیسـتند )جدی! آن هـا واقعـًا خـوب هسـتند! و جذاب! 
و همچنیـن کـودن!(، در جشـنواره ونیز امسـال اکران 
شـد و هیجانـی هماننـد هیجـان بـرای اکران سـری 
فیلم هـای Twilight را تجربـه کـرد. فیلم آنچنان سـر 

و صـدای خاصـی نکـرد، بـه خاطـر اینکـه بـه عقیـده 
تماشـاچیان، دو سـاعت و ده دقیقـه عمـاًل اتفاقـی در 
فیلـم نمی افتـد. زمانـی از فیلـم صـرف نگاه کـردن ما 
به سـوراخ های شـلوار جین شـاالمه می شـود کـه این 
قضیـه، به خوبـی نشـان می دهـد عوامل فیلـم چندان 

بـه فیلمنامـه تکیـه نکرده اند.
 آتش سـاز: چرا یکـی از بدترین فیلم های دهه هشـتاد 
اقتبـاس شـده از رمان هـای اسـتفن کینگ، بازسـازی 
شـده اسـت؟ کـه نشـان بدهـد می تـوان بدتـر از آن را 
هـم سـاخت. می توانیـم آن را آی.پـی وحشـت صـدا 
بزنیم. نسـخه سـال ۱۹۸۴ بـا بـازی درو بریمـور، یکی 
از شـخصیت های اسـتعاره ای اسـتفن کینـگ را بازی 
کـرد کـه بـه خشـم غیرقابـل توقـف اشـاره می کـرد. 
هرچند نسـخه جدید فیلـم با یـک داسـتان توطئه آمیز 
پر شـده که در ادامه،  بـه یک داسـتان معمولـی و قابل 
پیـش بینی تبدیـل می شـود. هرچنـد در صحنـه آتش 
بازی های مختلفـی را می بینیـم،  اما خود فیلـم آنچنان 

داغ و هیجـان انگیز نیسـت و بـه همین خاطـر یکی از 
بدتریـن فیلم هـای 2022 لقـب می گیـرد.

سـه هزار سـال طوالنی: جورج میلر به یـک کارگردان 
بصـری تبدیـل می شـود وقتـی کـه Mad Max را 
می سـازد. امـا در بقیـه اوقـات، چنـدان کار خاصـی 
نمی کنـد. اقتبـاس بـزرگ توخالـی او از روی داسـتان 
کوتـاه ای.اس بایـات، یـک افسـانه چنـد الیـه اسـت 
کـه در تاریخ سـفر می کنـد و در همیـن حیـن، آن را به 
یک نمایـش پر زرق و بـرق و پوچ تبدیـل می کند. تیلدا 
سـویینتن در نقش یک داسـتان شناس سـرکوب شده 
)که داسـتان خود فیلم، سـاختارش را خـراب می کند!( 
و ادریـس آلبـا در نقـش یک جـن شـوخ طبع کـه به او 
این ضمانت را می دهد تا سـه آرزوی او را بـرآورده کند. 
در طـول دیـدن فیلـم، آرزو می کنیـد کـه ای کاش این 
رابطـه عاشـقانه کمتر بـه تصویر کشـیده می شـد و در 
طول فیلـم، آن نقطـه اوج رمانتیک هیچوقـت نمایش 

داده نمی شـود.

گونـــاگون
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تیم والیبال بانوان سپاهان در دومین گام پلی آف، همچنان روی مدار اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

پیروزی های سه امتیازی بوده و میاندوآب را نیز سه بر صفر شکست داد. تیم 
والیبال بانوان سپاهان و زرین اسکان میاندوآب در چارچوب دیدار دوم مرحله 
پلی آف در ورزشگاه 2۵ آبان به مصاف هم رفتند که این رقابت با نتیجه ۳ بر 
صفر به سود طالیی پوشان پایان یافت تا دختران سپاهان همچنان صدرنشینی 
کنند. مریم حدادی این دیدار را با رؤیا شیری، نیلوفر یمینی، اسرا افتخاری، 

مهدیه رحیمی، بهار بهرامی نیا و الهه موسوی شروع کرد.
زرین اسکان در ابتدا بازی را بهتر شروع کرده و چند امتیازی را از سپاهان 
پیش افتاد، اما از امتیاز ۱۱ موتور طالیی ها روشن شد، اختالف را جبران کرده 
و فاصله گرفتند تا کار را 2۳ بر ۱۹ پیش بیاندازند. در ادامه سپاهان توانست با 

تسلط بیشتر بر بازی 2۵ بر ۱۹ ست نخست را از حریف بگیرد. در دست دوم 
رقیب میاندوآبی نشان داد انگیزه باالیی برای پیرورزی برابر طالیی پوشان 
دارد و تا امتیاز ۹ آن ها را تعقیب کرد، اما باز هم با یک تغییر تاکتیک در زمین 
اصفهان اختالف به ۵ رسید تا در امتیاز ۱۴ بر ۹ نخستین تایم استراحت زرین 
اسکان گرفته شود. با بیشتر شدن فاصله سرمربی سپاهان سراغ تغییر ترکیب 
رفت و باز هم فرصت بازی را برای بازیکنان فراهم کرد. در نهایت این ست نیز 
با حساب 2۵ بر ۱۸ به نام طالیی ها شد. سومین ست بازی نیز همچون دوست 
قبل با برتری سپاهان آغاز شد، اما مهمان آذربایجانی خود را به میزبان رساند و 
در امتیاز ۹ کار را به تساوی کشاند. اما بلندقامتان سپاهان باز هم پا پس نکشیدند 

و توانستند ست سوم را نیز حساب 2۵ بر 2۱ به نام اصفهان زدند.

پلی آف لیگ دسته یک والیبال بانوان:

برد دختران نقش جهان در گام دوم

یک عضو جامعه روحانیت مبارز 
گفت: شهید سلیمانی یک انقالبی 
به تمام معنا بود و در عمل این امر 
را ثابت کرده بود و به امام و رهبری 

اعتقاد کامل داشت.
حجت االسالم محمدتقی رهبر در 
گفت وگو با ایسنا در آستانه سالروز 
شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
و مهم ترین ویژگی های شخصیتی 
ایشان، اظهار کرد: شهید سلیمانی 
ایمان راسخی به دین و مبانی 
اسالمی داشت و آنچه در قرآن و 
سیره نبوی آمده است همواره مورد 
توجه ایشان بود. شهید سلیمانی یک 
انقالبی به تمام معنا بود، اما هیچ 
زمانی مدعی این امر نبود. خیلی ها 
خود را انقالبی اصیل می دانستند، 
اما در عمل این گونه نبودند در حالی 
که سردار سلیمانی یک انقالبی 
واقعی بود و به امام و رهبری اعتقاد 

کامل داشت.
وی افزود: در عین حال مردی 
و  شجاعت  این  و  بود  شجاع 
بارز  ویژگی های  از  خط شکنی 
شهید سلیمانی بود. ایشان در منطقه 
خاورمیانه با گروه های ضد اسالم و 
ضدانقالب اسالمی مبارزه تمام عیار 
کرد و امنیت را برای ایران به ارمغان 
آورد و داعش را منکوب کرد و با 
ایمان راسخ و از خودگذشتگی در 

برابر تکفیری ها ایستاد.
این عضو جامعه روحانیت مبارز 
تصریح کرد: هر چه بخواهیم شهید 
سلیمانی را توصیف کنیم نمی توانیم 
رهبر  توصیف  از  بهتر  توصیفی 
معظم انقالب بکنیم. ایشان فرمودند 
»سلیمانی یک مکتب بود«. این 
تعبیر یک تعبیر بسیار جالب است به 
این معنا که در وجود شهید سلیمانی 
ایمان، اعتقاد راسخ، انقالبی بودن، 
از خود گذشتگی و سینه را در برابر 
دشمن سپر کردن، می بینید. این راه 
باید ادامه داشته باشد، چراکه راه 
سلیمانی راه پیروزی حق بر باطل و 

کمک به مستضعفان است.
رهبر ادامه داد: بنابراین شهید 
سلیمانی نه تنها برای نظامیان، 
بلکه برای آحاد مردم و مسئوالن 
نظام اسالمی الگو است. جوانان 
در وقایع اخیر نباید فریب دشمنان 
را بخورند و الزم است از راه شهید 
سلیمانی الگو بگیرند. رسانه های 
آمریکایی و اسرائیلی به دنبال 
براندازی نظام اسالمی بودند که 
جوانان انقالبی اجازه چنین کاری 

را به آنها ندادند.
وی خاطرنشان کرد: در تشییع پیکر 
مطهر سردار سلیمانی چند میلیون 
نفر شرکت کردند که پیام این 
حضور گسترده، وحدت بود. مردم 
در عرصه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی همواره پشتیبان 
نظام و انقالب بوده اند، اما سیاسیون 
باید بیشتر دل به مردم و نظام 
اسالمی بدهند. سیاسیون نباید 
برای به کرسی نشاندن حرف خود 
در برابر منافع و خواسته های مردم 
بایستند. اگر دلسوز ملت و انقالب 
هستند تنش های سیاسی را پایان 

دهند.
این عضو جامعه روحانیت مبارز، 
گفت: مسئوالن باید دغدغه مردم 
را داشته باشند همان طور که سردار 
سلیمانی این دغدغه را داشت. 
وحدت و همدلی را باید حفظ کنیم و 
مانند شهید سلیمانی پیرو والیت و 

در خدمت مردم باشیم.

 خبراول
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 شهید سلیمانی
در عمل یک انقالبی 

واقعی بود

یک عضو جامعه روحانیت مبارز:

معرفی بدترین فیلم های ۲۰۲۲ به انتخاب منتقدان ورایتی؛

اگر تا االن ندیدید، نبینید!  

 سامان سفالگر   بنیامین نتانیاهو )ملقب به »بی بی« یا »آقای امنیت« 
در اراضی اشغالی( سیاستمدار جنجالی و پرحاشیه رژیم صهیونیستی که 
اخیراً در جریان انتخابات پارلمانی اسرائیل توانسته با همراهی ائتالف 
راست افراطی در اراضی اشغالی، بار دیگر به کرسی نخست وزیری 
اسرائیل باز گردد، به تازگی به صورت رسمی و با تشکیل کابینه ای جدید، 

قدرت را به دست گرفته است.
در ایـن راسـتا، وی در همـان ابتـدای کارش، در قالـب موضـع 
گیری هایـی، اقـدام بـه تهدید ایـران کـرده و ضمـن تکـرار ادعاهای 
خود دال بـر اینکه ایـران به دنبال دسـتیابی به تسـلیحات اتمی اسـت 
و بـه این مسـاله بسـیار هـم نزدیـک اسـت، کشـورمان را اصلی ترین 
اولویـت دولت خـود برشـمرده و تاکید کـرده که تـل آویو آمـاده فعال 
سـازی گزینـه نظامـی علیـه تهران اسـت. بنـی گانتـس وزیـر جنگ 
رژیم اسـرائیل نیـز اخیـراً تهدیداتـی را علیـه ایـران مطرح کـرده و از 
احتمـال حملـه هوایی به تاسیسـات اتمـی ایـران در آینـده ای نزدیک 

خبـر داده اسـت.
البته که جـداِی از افراد مذکور، دیگـر اعضای دولت جدیـد نتانیاهو که 
عمدتًا وابسـته به جریان راسـت افراطی هسـتند نیز مواضع تهاجمی را 
علیه ایران اتخـاذ کرده اند و خواسـتار برخـورد با ایران شـده اند. در این 
میـان، ناظـران و تحلیلگران بـر ایـن باورند کـه در مورد مواضـع اخیر 
نتانیاهو و دولت وی علیه ایران، بایسـتی سـه نکته اساسـی و محوری 
را مـد نظـر قـرار داد. اول اینکـه طـرح ادعاهـای مختلـف از جانـب 
سیاسـتمداران و دولتمـردان صهیونیسـت مبنـی بـر حمله بـه ایران و 
نقاط و تاسیسـات حسـاس این کشـور، به هیـچ عنوان نکتـه ای جدید 
نیسـت با این حال، نتانیاهـو به طور خـاص در دوره جدیـد حضور خود 
در قـدرت سـعی دارد بـا توجه بـه وقوع پدیـده اعتراضـات در ایـران و 
سـنگین شـدن جو بین المللـی علیـه ایران، دسـت بـه اجماع سـازی 
علیه تهـران بزنـد و بـه بیـان دیگـر بـرای ماجراجویی های اسـرائیل 

علیـه تهـران، تا جـای ممکـن دوسـت و متحد ایجـاد کند.

در واقـع، نتانیاهو بـه هیچ عنوان مایل نیسـت که اسـرائیل بـه تنهایی 
دسـتورکارهای ماجراجویانه احتمالی خـود علیه ایران را بـه پیش برد. 
دوم اینکـه نتانیاهـو بـا حـزب دموکـرات و سیاسـتمداران ایـن حزب 
نسـبِت خوبی ندارد بـا این حـال، وی چـه به صـورت فردی یـا حزبی 
و همچنیـن بـا توجـه بـه ظرفیت هـای البی هـای اسـرائیلی در خاک 
آمریکا، تمام سـعی خـود را خواهـد کرد تـا دولـت آمریکا را در مسـاله 

ایران به سـمت خـود جـذب کند.
شـاید ژنرال هـا و سیاسـتمداران صهیونیسـت در مـورد ایـران موضع 
گیری هـای صریـح و تهاجمی را اتخـاذ کنند و مثـاًل از گـزاره حمله به 
تاسیسـات اتمی کشـورمان سـخن گویند، با این حـال، خـوِد آن ها به 
خوبی می داننـد که بدون وجـود و همـکاری آمریکا با خود در راسـتای 
پیاده سـازی طرح مذکـور، شـانس چندانی جهـت موفقیـت نخواهند 
داشـت. ایـن همکاری هـا بـه ویـژه در زمینـه فـروش هواپیماهـای 
پیشـرفته سوخت رسـان به اسـرائیل، می تواننـد جلوه هـای عینی تری 

را بـرای صهیونیسـت ها بـه خـود بگیرد.
البتـه کـه تاکنـون گزارش هـا و مقـاالت متعددی نوشـته شـده که در 
قالـب آن هـا تحلیلگـران گوناگـون اسـتدالل کرده اند که طـرح رژیم 
صهیونیسـتی جهـت حملـه به تاسسـات اتمـی ایـران بـدون کمک و 
همـکاری آمریـکا، طرحـی شکسـت خورده و نشـدنی اسـت. در ایـن 
میـان البتـه کـه آمریکایی هـا نیـز مالحظـات خـاص خـود را دارند و 
حاضر نیسـتند به هر قیمتی بـا رژیم اسـرائیل در طـرح و برنامه هایش 
علیـه ایـران همـکاری کننـد. در نهایت بایـد گفت کـه شـاید نتانیاهو 
و همفکرانـش علیـه ایـران دسـت بـه لفاظـی هـای صریح و آشـکار 
بزنند بـا این حـال، خـوِد آن ها بـه خوبـی می دانند کـه هرگونـه اقدام 
و کنشگریشـان علیـه کشـورمان و منافع ملی ایـران، تبعات به شـدت 
مخـرب و منفی را برای آن هـا به همـراه خواهد آورد و اینطـور نخواهد 
بود کـه مثـاًل اسـرائیل ضربه ای بـه ایـران بزند امـا خـود در پناهگاه و 

نقطـه امـن قـرار گیرد.

تردیـدی نیسـت کـه ایـران بـه صـورت خـاص و جبهـه مقاومـت به 
صـورت کلـی، واکنش هـای گسـترده ای را به صهیونیسـت ها نشـان 
خواهنـد داد کـه ایـن مسـاله حتـی می توانـد کل موجودیـت جعلـی 
اسـرائیل را نیز به خطـر بینـدازد. از ایـن رو، در پـِس پـرده مواضع تند 
و تهاجمـی صهیونیسـت ها، محاسـبات عقالیـی نیـز چه در تـل آویو 
و چـه واشـینگتن نهفتـه اسـت. در ایـن رابطـه شـاهد آن بوده ایم که 
اخیـراً برخی منابـع خبـری و اطالعاتـی اسـرائیلی اعـالم کرده اند که 

شـواهدی در دسـت دارند که دولت بایـدن مایل بـه دسـتیابی به یک 
توافق بـا ایـران بـا محوریـت مسـاله اتمی این کشـور اسـت.

این مسـاله عماًل نشـان می دهد کـه دولت بایـدن در محاسـبات خود، 
جایی بـرای هیجانـات کاذب صهیونیسـت ها قائل نیسـت و بـه دنبال 
پیچیده کـردن شـرایط و بحران های موجـود در منطقـه خاورمیانه که 
می توانند تبعـات جـدی را بـرای آن و مجموعـه کشـورهای غربی به 

همراه داشـته باشـند، نیست.

 اخبار اصفهان  مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: 
عملیات گازکشی مجتمع گردشگری صفه پس از دو دهه توسط 
متخصصان واحد عمران شرکت توسعه سیاحتی سپاهان و 
پیمانکاران ناظر صورت پذیرفت که از این پس ارائه خدمات 
موثر و آسان به ذی نفعان این ظرفیت تفریحی و گردشگری 

را فراهم خواهد کرد.  
سعید ساکت، با اشاره به انجام کامل پروژه گازکشی در مجتمع 
گردشگری صفه، افزود: این مجموعه به عنوان یکی از مراکز 
قابل توجه گردشگران، به واسطه نبود گاز با مشکالت مختلفی 
پیرامون جذب سرمایه گذار و ارائه خدمات آسان به مشتریان 
مواجه بوده، به همین منظور احداث خط لوله گاز به برای مصرف 

سرمایه گذاران و مجتمع اداری این مجموعه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.  

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان پیرامون جزئیات این پروژه، 
بیان کرد: این پروژه از ۱۵ آبان آغاز و به مدت ۴۵ روز تداوم داشته 
که در این مدت بیش از 2۸۸0 نفر ساعت اقدام عمرانی، فنی، 

برقی و تخصصی صورت پذیرفته است.  
وی با بیان آنکه پروژه گازکشی مجتمع گردشگری صفه به 2 
بخش عمرانی و مکانیکی تقسیم می شود، خاطرنشان کرد: در 
این پروژه پس از تعیین مسیرگازکشی توسط متخصصان واحد 
عمران شرکت توسعه سیاحتی سپاهان، پیمانکار و کارشناس 
ناظر، حفاری به طول ۵00 متر مربع انجام پذیرفت که پیرو آن 

بیش از 600 متر مربع لوله کشی صورت گرفته است.  
ساکت با اشاره به شرایط سخت حفاری در دامنه کوه، زمان بر 
شدن پروژه را ناشی از این موضوع دانست و تصریح کرد: به منظور 
کسب اطمینان بیش از پیش نسبت به اقدامات فنی و تخصصی 
انجام شده و اطمینان بیشتر از سالمت پروژه گازکشی، عملیات 
رادیو گرافی به صورت رندوم از 7 نقطه جوش خط لوله گاز این 

مجموعه انجام شد. 
وی با اشاره به همکاری ارزنده شهرداری منطقه ۵ اصفهان در 
انجام سریع و تخصصی این عملیات، گفت: از جمله مزایا و اثرات 
گازکشی در مجتمع گردشگری صفه می توان به تسهیل جذب 
سرمایه گذاران مستعد، صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی برق 
و ارائه خدمات موثر به پرسنل فعال در این مجموعه اشاره کرد.    

»بی بی« و بازی با کارِت حمله به ایران ادامه دارد؛

هیجانات کاذب صهیونیست ها بی اهمیت برای بایدن

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
 فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان
خبر داد : 

انجام عملیات گازکشی 
در مجتمع گردشگری 
صفه پس از دو دهه 
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