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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان مطرح کرد:

توقف مـازوت سـوزی در ۲ واحـد نیروگاه شهید منتـظری

14 Best Benefits Of 
Cowpeas (Lobia) 

For Skin, Hair And 
Health
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مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان خبر داد:

هشدار به مالکان ۵۰ ساختمان ناایمن در شهر
6

 

داروخانه های زنجیره ای یک پیشنهاد عادالنه دارویی
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معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

بستر آموزش را تا جایی که امکان دارد 
گسترش می دهیم

 پیش رویداد سرمایه گذاری با موضوع
»محورهای نوآورانه پیشرفت در منطقه شرق اصفهان« برگزار شد؛

گامی بلند برای یک تغییر بزرگ

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسالمی:

 پشت پرده تالش معاندین
برای هجمه به پلیس

2

چهره روز

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

اعمال قانون 16 هزار خودروی 
6دودزا در اصفهان

منبع: ایرنا

شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه هاى خود به شرح زیر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد) به شــرکت هاى واجد صالحیت واگذار نماید، لذا باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد تا 
www.setadiran. پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس
ir انجام خواهدشد.الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذارى مى گردد مى بایست داراى مهر و 

امضاء الکترونیکى ( دیجیتالى ) باشد.
*مناقصه گران درصورت نیازبه اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه) و نحوه مهر و امضاء الکترونیکى 
( دیجیتالى )  اسناد و بار گذارى پاکتهاى ( ارزیابى کیفى و الف و ب و ج  ) در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با 

شماره تلفن  5 الى36861090 - 031 امور فنى و اجرایى ( ردیف 1 تا  6 این آگهى ) تماس حاصل نمایند. 
( توجه : مناقصه گران مى بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند )

*الزم به ذکر است کلیه مناقصه گران در فراخوانهاى ( ردیف 1 تا 6 این آگهى ) مى بایست پذیرفته باشند که کارفرما قسمتى ازهزینه 
خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضى یا مســتحدثات تجارى یا مسکونى پرداخت نماید.( پرداخت طبق شرایط مندرج در 

شرایط مناقصه ). مالك بررسى اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالى مى باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکز تماس 1456 دفترثبت نام:88969737 و 85193768

آگهى مناقصه  عمومى  یک مرحله اى 
شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهرجدید بهارستانشناسه آگهى: 1445231

ف
موضوع مناقصهشماره مناقصهردی

حداقل 
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورداولیه 
(ریال)

مبلغ ضمانت 
نامه بانکى 
شرکت در 

مناقصه(ریال)

مدت 
پیمان

زمان انتشار 
در سامانه 

ستاد

دریافت 

اسناد 

ارایه 

پیشنهاد
گشایش

12001001352000029

مناقصه عملیات 
اجرا و احداث پارك 
مرکز محله  123  

در شهر جدید 
بهارستان  (مناقصه 

یک مرحله اى همراه با 
ارزیابى کیفى)

حداقل پایه 
5 رشته راه 

و ابنیه
9 ماه71,755,832,5463/600/000/000

از ساعت 17 
مورخ

1401/11/04

تاساعت 17 
مورخ

1401/11/08

تاساعت14 
مورخ 

1401/11/23

ساعت15 
مورخ 

1401/11/23

22001001352000030

اجراى بخشى از 
شبکه جمع آورى 

فاضالب وشبکه توزیع 
آب بلوك 226 سایت 

کارگاهى و کارهاى 
پراکنده ( وزرشى 

5 – پارك 121 و 122 
و بلوك 125 –بلوار 
بهشت) - (مناقصه 

یک مرحله اى همراه 
با ارزیابى کیفى)

یایه 5 رشته 
6 ماه19,541,347,7761,000,000,000آب

از ساعت 17 
مورخ

1401/11/04

تاساعت 17 
مورخ

1401/11/08

تاساعت14 
مورخ 

1401/11/23

ساعت15 
مورخ 

1401/11/23

32001001352000031

مناقصه عملیات 
اجرا و احداث پارك 
مرکز محله  230  

در شهر جدید 
بهارستان  (مناقصه 

یک مرحله اى همراه با 
ارزیابى کیفى)

حداقل پایه 
5 رشته 

ابنیه
9 ماه72,106,241,7833/610/000/000

از ساعت 17 
مورخ

1401/11/04

تاساعت 17 
مورخ

1401/11/08

تاساعت14 
مورخ 

1401/11/23

ساعت15 
مورخ 

1401/11/23

42001001352000032
عملیات اجرا و 

احداث پارك مرکز 
محله  126  در شهر 
جدید بهارستان    

6 ماه31,368,924,1771/600/000/000پایه 5 ابنیه
از ساعت 17 

مورخ

1401/11/04

تاساعت 17 
مورخ

1401/11/08

تاساعت14 
مورخ 

1401/11/23

ساعت15 
مورخ 

1401/11/23

52001001352000033

عملیات اجرا و احداث 
پارك مرکز محله  
222 و روشنایى 

گذرهاى 123 و125  
در شهر جدید 
بهارستان    

9 ماه60,158,273,7763/100/000/000پایه 5 ابنیه
از ساعت 17 

مورخ

1401/11/04

تاساعت 17 
مورخ

1401/11/08

تاساعت14 
مورخ 

1401/11/23

ساعت15 
مورخ 

1401/11/23

62001001352000034

عملیات اجراى 
روشنایى بلوار 

فرهنگ و پارك 122 و 
گذرها در شهر جدید 

بهارستان    

پایه 5 نیرو 
( برق – 

تاسیسات 
برقى )

5 ماه25,152,104,0911,260,000,000
از ساعت 17 

مورخ

1401/11/04

تاساعت 17 
مورخ

1401/11/08

تاساعت14 
مورخ 

1401/11/23

ساعت15 
مورخ 

1401/11/23

                                                                                                                                              

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف گوشت قرمز فروش شهرستان اصفهان 

(شماره 1401/648 تاریخ 1401/10/28)

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیئت اجرایى برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

بــا عنایــت بــه مــاده 6 اصالحــى آییــن نامــه اجرایــى نحــوه برگــزارى انتخابــات هیئت 
مدیــره و بــازرس اتحادیــه هــاى صنفى (موضــوع تبصــره 3 مــاده 22 قانــون نظــام صنفى) 
بدینوســیله بــه آگاهــى اعضــاى اتحادیــه گوشــت قرمــز فــروش شهرســتان اصفهان 
مى رســاند داوطلبان عضویــت در هیئت مدیــره و بــازرس اتحادیه مــى توانند به مــدت 15 روز از 
روز یکشــنبه مورخ 1401/11/9 تا روز یکشــنبه مورخ 1401/11/23 با مراجعه به ســامانه ایرانیان اصناف

 (www.iranianasnaf.ir) در قسمت سامانه هاى الکترونیک انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند .
مدارك الزم جهت ثبت نام:

شناسنامه، کارت ملى، پروانه کسب، مدرك تحصیلى با اعتبارنامه عضویت در هیئت مدیره، یک قطعه عکس 
رنگى4×3

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آیین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه هاى صنفى:

*داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کشورى در انتخابات هیئت مدیره *اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى 

خود پیش از ثبت نام در انتخابات مى باشد (تبصره 6 ماده 22 قانون)
*عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 1 ماده 

22 قانون)
*الحاقى 1392 اعضاى مستعفى هیئت مدیره در صورتى که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخالل در 
انتخابات استعفا داده باشند و اعضاى معزول از آن هیئت نمى توانند براى اولین انتخابات بعدى هیئت مدیره 

اتحادیه داوطلب شوند (تبصره 4 ماده 22 قانون)
*داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانى سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذارى مدرك تحصیلى و عکس پرسنلى 
خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. در صورتى که داوطلب فاقد مدرك تحصیلى بوده اما داراى سابقه عضویت 
باشد مکلف است نسبت به بارگذارى اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذارى هر یک از مدارك در بازه زمانى 

فراخوان *ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است (تبصره 2 ماده 6 اصالحى آیین نامه اجرایى)

1- تابعیت جمهورى اسالمى ایران 
2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى 

ایران 
3- نداشتن سوء پیشینه کیفرى موثر 

4- عدم ممنوعیت تصــرف در اموال مانند: حجر، 
ورشکستگى و افالس 

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشــتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد سابقه 
عضویت در هیئت مدیره 

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم (پروانه کسب معتبر، مجوزى است 
که تاریخ اعتبار آن منقضى نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و 
واحد صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفى 

فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ) 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

نوبت دوم

دکترپوریا عادلی

سرمقالـــه
ISFAHAN
N E W S

مقوله داروخانه های زنجیره ای در تمام کشورهای جهان موافقان 
و مخالفان خاص خود را دارد که هر کدام از این موافقین و یا 
مخالفین با استداللهای خاص خود با این موضوع برخورد کرده 
و له یا علیه آن صحبت می کنند. موافقان توسعه داروخانه های 
زنجیره ای با این استدالل که ایجاد داروخانه های زنجیره ای 
با کاهش هزینه ها می تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده 
دارودرزمان عرضه به مصرف کننده شود. این چرخه عرضه 
دارو را به نفع مصرف کننده نهایی ارزیابی می کنند و از سوی 
دیگرمعتقدند وجود فروشگاه های زنجیره ای دارو می تواند با 
چرخش دارو بین شعبات مختلف یک داروخانه زنجیره ای باعث 
دسترسی آسان تربیماران به دارو شده و ازسوی دیگر مانع هدر 
رفتن داروها به خاطر منقضی شدن تاریخ مصرف داروها شود. 

علی رغم نظرطرفداران این ایده استدالل های مخالفین ایجاد 
داروخانه های زنجیره ای درجهان باعث شده که هنوز بسیاری 
از کشورها از جمله آلمان و فرانسه با در اختیار داشتن بزرگترین 
بازاردارویی اروپا تأسیس داروخانه های زنجیره ای را ممنوع 
اعالم نمایند. مخالفین ایجاد داروخانه های زنجیره ای معتقدند 
توسعه داروخانه های زنجیره ای با کارمند سازی داروسازان 
مانع توسعه تخصصی این حرفه و عدم امکان پیشرفت شغلی 
داروسازان خواهد شد و آن را به معنای مرگ حرفه ای این رشته 
تخصصی و نگاه صرفاً کاالمحوربه دارو قلمداد می کنند. عالوه 
بر این مخالفت که از سوی داروسازان وچهره های آکادمیک 
با ایجاد داروخانه های زنجیره ای وجود دارد از دیدگاه برخی 
از کارشناسان امنیتی و متخصصین جغرافیای سیاسی هم 

قرارگیری کاالی استراتژیک دارو در اختیار فرد یا افراد خاص 
با امکان احتکار دارو می تواند به اختالل در نظام درمانی کشور 
منجر شود. گذشته از وجود این مخالفین و موافقین و اینکه باید 
دید که دولت به عنوان سیاستگذار اصلی عرصه درمان کشور 
چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد، توجه به زیرساخت های درمانی 
و دارویی کشور قبل ازهرگونه تحولی ضروری است و باید توجه 
کرد علی رغم بازار به ظاهر جذاب داروی کشور، به نظر نمی رسد 
ورود به این عرصه با توجه به مارژین پایین سود دارو برای سرمایه 
گذاران کالنی که امکان سرمایه گذاری در سایر بازارها را دارند، 
دارای جذابیت طوالنی مدت باشد و ورود موقتی آنها به این بازار 

تنها به سردرگمی بیشتر این بازار منجر خواهد شد.
استراتژیست حوزه سالمت 



در شـــهر

Isfahan News

ISFAHAN
N E W S

با  گفت وگو  در  اصفهان  مردم  نماینده 
رئیس جمهور خواستار افزایش اختیارات استان 
اصفهان و اقدامات بیشتر استانداری، برای 
مقابله با مازوت سوزی و آالینده های هوا شد. 
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: روز یکشنبه که رئیس جمهور برای 
توضیح و تبیین بودجه در مجلس شورای 
اسالمی حضور داشت، چمعی از نمایندگان 
اصفهان با ایشان درباره موضوع آلودگی هوای 
اصفهان، مشکالت، کم کاری ها، ترک فعل ها 
و غیرقابل قبول بودن وضعیت فعلی اصفهان 
که به سالمتی مردم آسیب می زند، صحبت 
کردند. او ادامه داد: نمایندگان در بخشی از 
صحبت ها به این نکته اشاره کردند که اگر 
اختیارات بیشتری به استان اصفهان اعطا شود 
و مسئوالن اجرایی استان فعال تر عمل کنند، 
امکان جبران بخشی از مشکالت و نواقص 
وجود دارد. آقای رئیس جمهور هم بر این نکته 
تاکید کردند که اگر با ایجاد اختیارات بیشتر در 
استان توان مدیریت قوی تر و حل مشکل وجود 
داشته باشد، این اختیارات به استان اصفهان 

تفویض خواهند کرد.
شد  مقرر  نهایت  در  افزود:  مقتدایی 
حجت االسالم رئیسی، دستورات الزم را در این 
خصوص به استاندار اصفهان اعالم کنند، با این 
وجود من برای ارائه توضیحات الزم با استاندار 
اصفهان تماس گرفتم که پاسخگو نبودند، 
پیامی هم به دفتر ایشان ارسال شد که در این در 
خصوص پیگیری این مشکل تماس بگیرند که 
تا این لحظه از سوی ایشان پیگیری و تماسی 
انجام نشده، با این وجود نمایندگان اصفهان 
از دفتر رئیس جمهور پیگیر حل مشکالت 
هستیم و مانع از ادامه وضع موجود خواهیم شد.

نیاز اصفهان به اختیارات بیشتر 
برای مقابله با مازوت سوزی

نماینده مردم اصفهان در گفت وگو با 
رئیس جمهور خواستار شد:

 مریـم یـادگاری  مجتبـی شـاه مـرادی 
گفت: شـهروندان مـا علی رغـم آموزش های 
متعـددی کـه از سیسـتم رسـمی دریافـت 
می کننـد امـا از توانمنـدی کافـی برخـوردار 
نیسـتند لـذا تـالش ما ایـن اسـت که بسـتر 
آمـوزش را تا جایی کـه امکان دارد گسـترش 

دهیـم.
در آغازین روز مـاه مبارک رجـب و میالد امام 
محمدباقر )ع(، همزمان با روز جهانی آموزش 
مراسم تجلیل از مربیان رشـته ها و حوزه های 
مختلف آموزشی سـازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشـی شـهرداری اصفهـان در تـاالر هنـر 

برگزار شـد.
رئیس سـازمان فرهنگـی اجتماعی ورزشـی 
شـهرداری اصفهـان نیـز در ایـن مراسـم 
بـا تبریـک حلـول مـاه رجـب و میـالد امـام 
محمدباقـر )ع( اظهـار کـرد: آنچـه امـروز از 
معارف اسـالمی و شـیعه به دسـت ما رسیده 
مرهـون معلمـی امـام باقـر و امـام صـادق 

علیهمـا السـالم اسـت.
مجتبی شـاه مرادی افزود: مربیـان حال خوب 
به هنرجویان خـود می دهند و آنها به واسـطه 
توانمندی شـما ارتقا پیدا می کننـد، ما گریزی 
نداریـم از اینکـه شـهروندان را در عرصه های 

مختلـف توانمند کنیم.
وی ادامـه داد: می دانیم که حـق الزحمه ها در 
حد توان و زحمت شـما نیسـت. سختی هایی 
وجـود دارد و مطالباتـی موجـود اسـت کـه 
امیدواریـم بتوانیم برای حل این مشـکل قدم 

برداریـم و در جهت بهبود آن بکوشـیم.
رئیس سـازمان فرهنگـی اجتماعی ورزشـی 
شـهرداری اصفهـان بیـان کـرد: شـهرداری 
بـه دنبـال این اسـت کـه خدمـات آموزشـی 

بـا کمتریـن هزینـه در اختیـار مخاطـب قرار 
بگیـرد. بسـیاری از دوره هـای آموزشـی در 
مجموعه هـای بیـرون از شـهرداری برگـزار 
می شـود امـا هزینه هـای باالتـری دارد، البته 
درک می کنیم کاری که شـما انجام می دهید 
از سـر عشـق و عالقه و احسـاس مسـئولیت 
شما مربیان اسـت و از این بابت سپاسگزاریم.

شـاه مرادی اظهار کـرد: در بودجه سـال آینده 
پیش بینی هایـی کرده ایـم کـه امیدواریـم بـا 
تصویب در شورای شـهر و فرمانداری فضای 
پرداخت حـق الزحمه ها به مربیان بهتر شـود.

علی رغـم  مـا  شـهروندان  گفـت:  وی 
آموزش های متعددی که از سیسـتم رسـمی 
دریافـت می کننـد امـا از توانمنـدی کافـی 
برخـوردار نیسـتند. ایـن عـدم توانمنـدی در 
ارتباطـی،  شـامل  مختلـف  حوزه هـای 
مهارت هـای زندگـی، شـناخت اسـتعدادها و 
عالیـق مطرح اسـت. تـالش مـا این اسـت 
که بسـتر آمـوزش را تا جایـی که امـکان دارد 

گسـترش دهیـم.
وی افزود: امسال قبل از فصل تابستان 
فعالیت های خوبی در حوزه استعدادیابی انجام 
شد که می تواند در حوزه های مختلف تسری 
پیدا کند. از مربیان عزیز خواهش می کنیم برای 
افزایش کیفیت آموزش، ایده ها و طرح های 
خود را به دست ما برسانند که به طرح های برتر 

جوایزی اهدا خواهد شد.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان ادامه داد: 
سالم ترین و گسترده ترین سیستم آموزشی 
غیردولتی در شهر مربوط به شهرداری است، این 
مجموعه سالم ترین سیستم آموزشی است و از 
شما مربیان می خواهیم که از کیان این سیستم 
آموزشی دفاع کرده تا خدایی نکرده در جایی 

خدشه ای به این حوزه وارد نشود.
مجید نقیه عضو هیات علمی دانشگاه تربیت 
معلم در این مراسم به آموزش نکاتی مرتبط 
با روش تدریس و مدیریت کالس پرداخت و 
اظهار کرد: معلم محوری از روش های سنتی 
تدریس است، مربیان باید در دنیای امروز از 
روش های جدید برای آموزش به مخاطبان 

خود استفاده کنند.
وی با اشاره به برخی الگوهای فعال تدریس 
افزود: حرکت بین فراگیران و متربیان کمک 
می کند تا مربی کنترل و نظارت بیشتر و بهتری 
بر کالس داشته باشد. این سبب ایجاد ارتباط 
عاطفی بیشتر بین مربی و متربی می شود و یکی 

از روش های نوین آموزش است.
ایـن دکتـرای علـوم تربیتـی تصریـح کـرد: 
نقطـه عطـف شـیوه های نویـن و الگوهـای 
فعال این اسـت که معلم هـر بحثـی را از خود 
شـروع نکند. ضمن اینکه بحـث را بی مقدمه 
و ناگهانـی نیـز نباید شـروع کـرد. مربـی باید 
حضـور فیزیکی متربـی را بـه حضـور ذهنی 
تبدیـل کنـد و بـرای تحقق ایـن هـدف باید 
از روش هـای مختلـف و خالقانه بهـره ببرد. 
این روش زمینه سـازی نـام دارد و حتی مربی 
با تغییـر رنـگ لبـاس خـود مطابـق تدریس 
می توانـد بـرای آمـوزش، زمینه سـازی کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از شیوه های نوین و 
الگوهای فعال طرح سؤال واگرا از سوی مربی 
است. یعنی مربی سؤالی بپرسد که پاسخ های 
متعدد و متنوعی دریافت کند. همه پاسخ ها چه 
درست، چه نادرست، ناقص، کامل، مربوط و 
نامربوط روی تابلوی کالس نوشته شود، این 

کار بارش افکار نام دارد.
نقیه ادامه داد: شخصیت علمی و شخصیت 

رفتاری معلم بر دانش آموز بسیار مهم است، 
جلسه اول دوره اموزشی از اهمیت باالیی 
برخوردار است. اولین برخوردها عالوه بر شروع 
دوره یا سال تحصیلی، در آغاز هرجلسه نیز 
اهمیت فراوانی دارد. انرژی و نشاط مربی در 
شروع درس، نداشتن نگاه مستقیم به یک 
فرد در بدو ورود و نداشتن نگاه تجسس گونه 

مهم است.
موزون مسئول آموزش و بهبود روش های 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان در این مراسم اظهار کرد: روز جهانی 
آموزش از سوی سازمان یونسکو تعیین شده 
است. آموزش و پرورش جایگاه خاصی دارد به 
این ترتیب مخاطبین آموزش و پرورش طبق 

برنامه در کالس ها حضور پیدا می کنند، تمام 
شرکت کنندگان در این کالس ها بر حسب 
عالقه و انگیزه که شما در آن ها ایجاد می کنید 
حضور پیدا می کنند و این نعمت بزرگی از سوی 

خداوند است.
وی با بیان اینکه پیوند میان توسعه فرهنگی 
اقتصادی و علمی در این روز مطرح شده است، 
گفت: در سال های گذشته که بیماری کرونا 
وجود داشت فاصله بین آموزش و مخاطب ایجاد 
شد، کشورهای توسعه یافته در بستر مجازی 
فعالیت خود را ادامه دادند اما برخی کشورها 
در این زمینه موفق نبودند. سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در حوزه 
آموزش مجازی بسیار موفق بود و مخاطبان 

زیادی جذب کرد که همچنان در این شرایط به 
آموزش مشغول هستند.

وی افزود: آنچه در شرایط کنونی از سوی 
سازمان ملل به عنوان شعار برای این روز تعیین 
شده ضرورت تغییر مسیر آموزش و ایجاد تحول 
برای دسترسی عادالنه به منظور آموزش کیفی 
برای پیشرفت سوی اهداف توسعه پایدار است.

موزون تصریح کرد: آموزش، بستر ساز تغییر 
انسانی، خیر و مسئولیت عمومی است. سازمان 
یونسکو امسال روز جهانی آموزش را به دختران 
افغانستان که از حق تحصیل محروم هستند 
اختصاص داده است در همین راستا امروز را 
گرامی می داریم و امیدواریم مردم در سراسر 

جهان از امکان آموزش بهره مند باشند.

بسترآموزشراتاجاییکهامکانداردگسترشمیدهیم
معاون فرهنگی شهردار اصفهان:
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مدیـر خانه فرهنـگ آب اسـتان اصفهـان گفت: ایـن مرکـز از سـال ۱۳۹۴ تا 
کنون موفق به آمـوزش تخصصـی ۱۰۰ هزار دانـش آموز دربحث آشـنایی با 
فرهنـگ مصرف بهینـه آب شـده و برنامه هـای گوناگون آموزشـی در سـطح 

شهرسـتان ها اجـرا کرده اسـت.
زهره تشـیعی در همایش پویش حامیان آب ویـژه مادران و دختران اردسـتان 
در سـالن اجتماعات کانـون شـهید مفتح اردسـتان افـزود: خانـه فرهنگ آب 
اسـتان اصفهان در سـال ۱۳۹۴ به عنوان نخسـتین خانه آب در کشور تأسیس 
شـد و هدفش فرهنگ سـازی مصرف بهینه و صرفه جویی مصرف آب است.

وی اظهار کرد: برای آموزش بهتر شـهروندان در مصرف بهینـه آب از ظرفیت 
فرهنگسـراهای شـهرداری اصفهـان نیـز اسـتفاده شـده، ایـن همکاری هـا 

موفقیت آمیز بـوده و ادامـه دارد.
مدیـر اداره آب و فاضـالب اردسـتان نیز در ایـن همایش گفـت: همایش یک 
روزه حامیـان آب ویژه مـادران و دختران با حضـور دانش آموزان ۳ آموزشـگاه 
دختـران متوسـطه اول و جمعی از مـادران اردسـتان امروز »۳ بهمـن« برگزار 

. شد
رضا دهقانـی افزود: شـرکت کننـدگان بـا برنامه های شـاد و مفرح بـا اهمیت 

صرفـه جویی و لـزوم کاهش مصرف آب آشـنا شـدند.
وی اظهـار کـرد: اجـرای نمایـش، مجـری گـری همـراه بـا طنـز و مسـابقه 
اطالعات عمومـی از برنامه هـای همایش اسـت، در ایـن برنامـه از ۳ خانواده 

کـه رعایـت الگـوی مصـرف آب را کـرده بودند تجلیل شـد.
مدیـر اداره آب و فاضالب اردسـتان گفت: اردسـتان دارای ۲۸ هزار مشـترک 
آب و سه هزار مشـترک فاضالب، ۱۴۲ کیلومتر خط انتقال آب و ۳۹۰ کیلومتر 
خط انتقال آب روسـتایی، ۲۴۲ کیلومتر شـبکه شـهری، ۷۵۰ کیلومتر شـبکه 

داخلی روسـتا و ۴۵ کیلومتر شـبکه فاضالب اسـت.

آشنایی۱۰۰هزار
دانشآموزبا
فرهنگمصرف
بهینهآب

مدیر خانه فرهنگ آب استان 
اصفهان خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

فرماندهـی  آگاهـی  پلیـس  رئیـس 
انتظامی اسـتان اصفهان از دسـتگیری 
بـا  کـه  نفـره  بانـد 3  یـک  اعضـای 
ضـرب و شـتم و بسـتن دسـت و پای 
یـک پیرمـرد چوپـان 36 رأس دام او 
عملیـات  در  بودنـد  کـرده  را سـرقت 
کارآگاهـان پلیـس آگاهـی شهرسـتان 
ناییـن خبـر داد. حسـین ُترکیان رئیس 
پلیـس آگاهـی اسـتان اصفهـان اظهار 
 36 سـرقت  وقـوع  پـی  در  داشـت: 
رأس احشـام در یکـی از روسـتاهای 
کـه  گونـه ای  بـه  نائیـن  شهرسـتان 
سـارقان یـک پیرمـرد چوپـان را مورد 
ضرب و شـتم قرار داده و دسـت و پای 
او را بسـته بودند و این موضوع نگرانی 
دامـداران منطقـه را موجـب شـده بود، 
در  سـرقت  ایـن  پرونـده  بالفاصلـه 
از کارآگاهـان مجـرب  تیمـی  اختیـار 
پلیـس آگاهی شهرسـتان قـرار گرفت. 
وی افـزود: کارآگاهـان پس از بررسـی 
علمـی و تخصصی صحنـه وقوع جرم 
و جمع آوری آثار و ادله الزم از سـارقان 
و انجام یکسـری اقدامات هوشـمندانه 
سـرانجام هویت اعضای باندی 3 نفره 
کـه دسـت بـه ایـن سـرقت زده بودند 
را بـه دسـت آوردنـد. ترکیـان بـا بیان 
اینکـه متهمـان ۲ مرد و یـک زن بوده 
و همگـی دارای سـوابق متعدد کیفری 
هسـتند، گفت: این افراد چنـد روز قبل 
از سـرقت بـه محـل رفتـه و پـس از 
شناسـایی و بررسـی تمامـی جوانب با 
یـک دسـتگاه خـودروی وانت نیسـان 
و یـک دسـتگاه پرایـد در شـب حادثه 
دوبـاره بـه ایـن مـکان مراجعـه و بـا 
ضـرب و شـتم و بسـتن و دسـت و 
پـای چوپـان، دام هـای او را سـرقت و 
از صحنـه متـواری می شـوند. رئیـس 
پلیـس آگاهـی اسـتان اصفهـان بیـان 
کـرد: سـرانجام بـار صـد هوشـمندانه 
صـورت گرفتـه، مشـخص شـد دزدان 
احشـام، دوبـاره قصـد ورود بـه منطقه 
و انجـام سـرقتی دیگـر را دارنـد کـه 
بالفاصله کارآگاهان وارد عمل شـده و 
در یـک عملیات غافلگیرانـه و ضربتی 
آنـان را دسـتگیر و بـه پلیـس آگاهـی 
منتقل که تمامی آن ها توسـط شـاکی 

مـورد شناسـایی قـرار گرفتند.
• جزئیـات شـب دلهـره آور از 

چوپان زبـان 
شـب  خصـوص  در  چوپـان  پیرمـرد 
حادثـه گفـت: تـازه گوسـفندان را در 
داخـل آُغل کـرده بودم کـه ناگهان دو 
نفـر بـا دو عـدد چـوب دسـتی و یـک 
عـدد چاقـوی دسـته دار به مـن حمله 
ور شـده و مـرا تهدیـد به مـرگ کردند 
من کـه تنها بـودم، از ترس نتوانسـتم 
در برابـر آن هـا مقاومـت کنـم، آن هـا 
هـم دسـت و پای مـرا با طناب بسـته 
و گوشـی موبایل مرا با تعـداد 36 رأس 

دام بـه سـرقت بردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان خبر داد:

انهدام باند سارقان خشن 
احشام در نایین

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طی 3 ماه اخیر 
دستگاه های امنیتی و انتظامی بیش از 9 هزار سالح گرم و سرد را از ضدانقالب 
داخل کشور ضبط کرد. سومین برنامه جام انقالب با تهیه کنندگی فریدون ماهر، 
سردبیری مصطفی صادقی و با حضور سیدمجتبی جالل زاده، احسان رستگار، 
امین صبحی و محمدحسین علی اکبری به عنوان اعضای تحریریه از رادیو انقالب 
پخش شد. از موضوعات این برنامه پاسخ به شبهاتی بود که مخالفان و معاندین 
نظام درباره نیروی انتظامی مطرح می کنند. در واقع آنها از ماجرای مرحومه مهسا 
امینی سوء استفاده کردند و به رغم شفاف سازی های پلیس و سایر دستگاه های 

مسئول، کوشیدند بین جامعه و نیروی حافظ امنیت و نظم جامعه شکاف ایجاد 
کنند. در همین رابطه ابوالفضل ابوترابی رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای 
اسالمی در ارتباط تلفنی با برنامه به این شبهات پاسخ داد. او گفت: صهیونیست ها 
با همکاری 6 کشور دیگر از یک سال پیش هسته مرکزی اطالعاتی را تشکیل 
دادند و برای ایجاد اغتشاش و آشوب داخلی در ایران برنامه ریزی کردند. سپس 
این هسته با 47 کشور دیگر برای پیاده سازی اهدافشان وارد همکاری شدند و 
در سفارتخانه این کشورها میز ایران تشکیل دادند. وی افزود: البته دشمن قبل از 
فوت خانم امینی ۲ مرتبه برای استارت پروژه سوریه سازی در ایران تالش کرد. 

نخست برگزاری تجمع 15 هزار خانم بی حجاب را در تهران ساماندهی کردند 
که وقتی همه آنها شناسایی شدند، برنامه آنها شکست خورد، سپس خواستند 
شایعات دروغی را درباره سالمتی رهبر معظم انقالب منتشر کنند و این طور 
در افکارعمومی جا بیندازند که بیماری ایشان سخت است اما در این اقدام نیز 
ضدانقالب شکست خورد. ابوترابی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس بیان کرد: طی یکسال گذشته این 6 کشور خیلی تالش داشتند سالح 
وارد ایران کنند تا جنگ داخلی راه بیندازند؛ طی 3 ماه اخیر دستگاه های امنیتی و 
انتظامی بیش از 9 هزار سالح گرم و سرد را از ضدانقالب داخل کشور ضبط کرد.

رئیس کمیته حقوق بشر 
مجلس شورای اسالمی:

پشت پرده تالش 
معاندین برای 
هجمه به پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف سه قبضه 
سالح شکاری غیرمجاز و دستگیری سه متهم در عملیات 
ماموران این فرماندهی خبر داد. سرهنگ غالمرضا براتی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در تداوم اجرای 
طرح تشدید مبارزه با قاچاق سالح و مهمات و برخورد با 
قاچاقچیان و نگهدارندگان سالح غیرمجاز و در پی کسب 
خبری مبنی بر حمل و نگهداری سالح توسط افرادی در 
این شهرستان، بررسی موضوع برای دستگیری متهمان 
ماموران  دستورکار  در  غیرمجاز  سالح های  کشف  و 

فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گفت.
وی افزود: ماموران با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی و 
اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مرجع قضایی به 

محل های مدنظر اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه سه متهم 
را در این زمینه دستگیر کردند.

کرد:  تصریح  خمینی شهر  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ماموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان موفق به کشف 

سه قبضه سالح شکاری غیرمجاز شدند.
وی با اشاره به اینکه متهمان دستگیرشده پس از تشکیل 
پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل 
داده شدند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان درمقابل 
مخالن نظم و امنیت جامعه ایستاده و اجازه جوالن به 
آن ها را نخواهد داد. از این رو از شهروندان می خواهیم در 
صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوکی مراتب را بالفاصله 

از طریق تماس با شماره 11۰ به پلیس اطالع دهند.

گفـت:  فالورجـان  شـهردار  عزیـزی،  محمدعلـی 
کبوترخانه هـای زیـادی در شهرسـتان فالورجـان وجود 
دارد کـه بیشـترین آن هـا در محـالت زازران، پیربکـران 
و نعـرگان اسـت. وی ادامـه داد: کبوترخانه هـای موجود 
در شـهر در مالکیت شـهرداری نیسـت، مالک شـخصی 
هـم نـدارد و جـزء آثـار تاریخی هم محسـوب نشـده اند.

عزیـزی ادامـه داد: این کبوترخانه ها که جـز آثار تاریخی 
اسـت در طـول زمان متروکه شـده و معضالتـی را برای 
شـهر و شـهروندان ایجـاد کرده اسـت و چنانچـه میراث 
فرهنگی شهرسـتان برای سـاماندهی ایـن کبوترخانه ها 
بـه  اقـدام  نیـز  شـهرداری  کنـد،  کمـک  درخواسـت 

زیباسـازی، مرمـت و بازسـازی کبوترخانه هـا می کنـد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
برای  استان  این  اراضی  از  هکتار   ۲4۰ اختصاص  از 

اجرای طرح زراعت چوب در سالجاری خبر داد.
از  هکتار   ۲۰۰ داشت:  اظهار  نریمانی،  حسینعلی 
نهال  کاشت  به  کاشان  شهرستان  در  اراضی  این 
»اوکالیپتوس« و 4۰ هکتار در شهرستان تیران و کرون 

به کاشت نهال »زبان ُگنجشک« اختصاص دارد.
 ۲ مشارکت  با  که  طرح  این  قالب  در  داد:  ادامه  وی 
شرکت خصوصی انجام شده است، در هر هکتار یک 

هزار و 111 اصله نهال از هر یک از درختان مورد نظر 
کاشته می شود و هفت سال آینده این درختان به میزان 

الزم رشد کرده و آماده بهره برداری خواهند بود.
معـاون منابـع طبیعی و آبخیـزداری اصفهـان تصریح 
کـرد: چـوب بدسـت آمـده در صنایعـی ماننـد نئوپـان 
سـازی کاربـرد دارد و شـاخه ها نیـز در تولیـد هیـزم 
صنایـع  در  نیـز  اوکالیپتـوس  برگ هـای  و  اسـتفاده 

می شـود. بکارگیـری  دارویـی 
نریمانی خاطرنشان کرد: حجم سرمایه گذاری برای هر 

احتساب قیمت و هزینه های  با  این طرح ها  از  هکتار 
سال قبل، دستکم ۲5۰ میلیون تومان است.

با حجم  از پساب  استفاده  با  پروژه  این  به گفته وی، 
۸۰ لیتر در ثانیه در کاشان و 16 لیتر در ثانیه در تیران 
یا  سطحی  آب  از  بی نیاز  و  می شود  انجام  کرون  و 

زیرسطحی است.
معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با بیان 
اینکه زراعت چوب، وابستگی به چوب جنگل بویژه در 
نواحی شمال کشور را به حداقل می رساند، گفت: اداره 

منابع طبیعی در صورت تأمین پساب از سوی متقاضیان 
بخش خصوصی، زمین مورد نیاز با هدف توسعه این 

صنعت را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد.
از  بیش  دارد که  میلیون هکتار  استان اصفهان 1۰.7 
9۰ درصد آن معادل حدود 9.۸ میلیون هکتار را عرصه 
منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود 4۰3 هزار 
هکتار را جنگل )معادل 4 درصد(، 6 میلیون هکتار را 
مرتع )معادل 64 درصد( و سه میلیون هکتار را بیابان 

)معادل 3۲ درصد( دربرگرفته است.

اولین جشنواره و نمایشگاه توسعه و پیشرفت کشاورزی نوین ویژه 
محصوالت گلخانه ای در تیران و کرون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
هکتار   36۰ با  کرون  و  تیران  شهرستان  گفت:  اصفهان  استان 
گلخانه های مدرن و تولید ساالنه 5۰ هزار تن به عنوان قطب تولید 
محصوالت گلخانه ای استان اصفهان و قطب تولید فلفل دلمه ای 
رنگی کشور شناخته می شود. مهرداد مرادمند افزود: هدف از برگزاری 
این جشنواره و نمایشگاه ایجاد تعامل و همکاری بین تولید کنندگان، 

صادرکنندگان  و  مدرن،  گلخانه ای  نهاده های  کنندگان  تأمین 
محصوالت گلخانه ای بوده است و گلخانه داران و شرکت های تولید 

سازه ها و نهاده های گلخانه ای از این نمایشگاه استقبال کردند.
وی افزود: هدف ما تولید محصوالت کشاورزی است که مصرف 
کننده به طور مستقیم با تولید کننده وارد قرار داد شود و به صورت 

تضمینی تولید و مصرف انجام شود.
این جشنواره به مدت 4 روز در تیران و کرون با ایجاد 3۰ غرفه 

نمایشگاهی برگزار شد و بیش از 4 هزار بازدید کننده داشته است.

در راســتای تثبیــت مالکیــت دولــت ســند تــک بــرگ 6۲3 هکتار 
از اراضــی شهرســتان تیــران و کــرون دریافــت شــد.

رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان تیـران و کـرون بـا بیان 
اینکـه تبدیـل اسـناد مالکیـت دفترچـه ای بـه اسـناد تک بـرگ از 
وقـوع جرائـم مرتبـط با حـوزه امـالک جلوگیـری کرده و سـد راه 
سـودجویان حوزه اراضی می شـود گفت: امسـال اسـناد دفترچه ای 
57۸ هکتـار اراضـی دولتـی داخـل حریم این شهرسـتان به اسـناد 
تک برگ تبدیل شـد، همچنین سـند فـاز دوم بهارسـتاِن تیران به 

وسـعتت تقریبـی 45 هکتـار نیز دریافت شـد.
ســعید کاشــفی بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن گام بــرای مبــارزه بــا 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــی مل ــگاری اراض ــرای حدن ــواری اج زمین خ
بــا اجــرای قانــون کاداســتر و ســنددار شــدن اراضــی، اختالفــات 
ــود،  ــع می ش ــی رف ــتگاه های دولت ــردم و دس ــن م ــاوی بی و دع
همچنیــن بــا اخــذ اســناد تک برگــی بــه نــام دولــت، ســودجویی 
از اراضــی ملــی و ســوء اســتفاده از اســنادی کــه ابهــام دارنــد نیــز 

ــد. ــن می رس ــل ممک ــه حداق ب

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر خبر داد:

کشف سالح های شکاری غیرمجاز

شهردار فالورجان:

کبوترخانه ها در مالکیت شهرداری نیست

معاون فنی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

۲۴۰ هکتار از اراضی 
اصفهان به زراعت 
چوب اختصاص یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

اولین جشنواره و نمایشگاه توسعه و پیشرفت کشاورزی نوین
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تیران و کرون:

سند تک برگ ۶۲۳ هکتار از اراضی اخذ شد

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم 
گفت: در راستای اجرای ماده 1۰ قانون جهش 
تولید مسکن اسناد مالکیت اراضی دولتی مازاد 
دستگاه های اجرایی در شهر سمیرم به مساحت 
جمهوری  دولت  نام  به  مترمربع  هزار   16
اسالمی ایران و به نمایندگی سازمان ملی زمین 
و مسکن اخذ شد. حسین منصورزاده رئیس اداره 
راه و شهرسازی شهرستان سمیرم اظهار داشت: 
با توجه به ثبت نام بیش از پنج هزار نفر در طرح 
بررسی  شهرستان،  این  مسکن  ملی  نهضت 

واگذاری  سابقه  لحاظ  از  نامی  ثبت  وضعیت 
مستغالت(  و  امالک  جامع  سامانه  )از  دولتی 
و  اسناد  ثبت  اداره  از  مالکیت  سابقه  استعالم 
امالک و استعالم تسهیالت بانک مسکن بعمل 
آمد. وی افزود: برخی از متقاضیان یا به دلیل 
اینکه در گذشته در طرح مسکن مهر ثبت نام 
نمودند و بنا به دالیلی ثبت نامشان منجر به 
واگذاری مسکن نشده بود و یا به دلیل تشابه 
اسمی و عدم تشخیص سامانه فرم ج آنان قرمز 
از بررسی های الزم فرم ج  شده بود که پس 

اصالح شد.  متقاضی  و 5۰۰  هزار  دو  بر  بالغ 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم 
با اشاره به تأمین زمین برای ساخت 57۰ واحد 
طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان اذعان 
اراضی  واگذاری  تفکیکی جهت  طرح  داشت: 
تصویب  و  تهیه  شرایط  واجد  متقاضیان  به 
تأمین  وضعیت  خصوص  در  وی  است.  شده 
اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن این 
اراضی مازاد دستگاه های  از طریق  شهرستان 
دولتی شهرستان سمیرم عنوان کرد: در راستای 

مسکن  تولید  جهش  قانون   1۰ ماده  اجرای 
اسناد مالکیت اراضی دولتی مازاد دستگاه های 
به مساحت 16 هزار  در شهر سمیرم  اجرایی 
مترمربع به نام دولت جمهوری اسالمی ایران 
و مسکن  زمین  ملی  سازمان  نمایندگی  به  و 
اخذ شد. منصورزاده بیان داشت: در شهر فتح 
آباد مراحل تأمین زمین به مساحت 4.6 هکتار 
)تغییر نمایندگی از منابع طبیعی به سازمان ملی 
زمین و مسکن( و در شهر بیده نیز مراحل تأمین 
زمین به مساحت پنج هکتار در حال انجام است. 

وی خاطرنشان کرد: در راستای تفاهم نامه فی 
مابین وزارت راه و شهرسازی و جهادکشاورزی 
در خصوص تحویل و تحول و تغییر نمایندگی 
از  خارج  و  داخل  ملی  اراضی  مالکیت  اسناد 
حریم، تغییر نمایندگی و تحویل اراضی ملی از 
منابع طبیعی به سازمان ملی زمین و مسکن 
پذیرفت.  انجام  به مساحت 7۰۰ هکتار  جمعاً 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم 
صیانت  حدنگار،  قانون  اجرای  بمنظور  گفت: 
از حقوق بیت المال و حفظ مالکیت دولت بر 

روی اراضی ملی، امسال 1۲۸ فقره سند تک 
برگ مربوط به اراضی دولتی شهرستان سمیرم 
به نام دولت و با نمایندگی سازمان ملی زمین 
اخذ شد. وی در خصوص وضعیت  و مسکن 
طرح های توسعه شهری این شهرستان اذعان 
ونک  و  کمه  حنا،  سمیرم،  شهرهای  داشت: 
دارای طرح جامع مصوب بوده، نقشه پایه برای 
شه بیده تهیه و تصویب شده و طرح هادی این 
شهر در دست تهیه می باشد همچنین نقشه پایه 

شهر فتح آباد نیز در حال تهیه است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم خبر داد؛

تغییرنمایندگی ۱۶ هزارمترمربع اراضی دولتی برای ساخت نهضت ملی مسکن

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف 
فروشندگان و تعویض کنندگان روغن خودرو  شهرستان اصفهان(شماره 1401/650 

تاریخ 1401/10/28)

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیئت اجرایى برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

با عنایــت به مــاده 6 اصالحــى آیین نامــه اجرایى نحــوه برگــزارى انتخابــات هیئت مدیــره و بــازرس اتحادیه هــاى صنفى 
(موضــوع تبصــره 3 مــاده 22 قانون نظــام صنفى) بدینوســیله بــه آگاهى اعضــاى اتحادیــه صنف فروشــندگان و تعویض 
کنندگان روغن خودرو شهرســتان اصفهــان مى رســاند داوطلبــان عضویت در هیئــت مدیره و بــازرس اتحادیه مــى توانند 
به مــدت 15 روز از روز یکشــنبه مــورخ 1401/11/9 تا روز یکشــنبه مــورخ 1401/11/23 بــا مراجعه به ســامانه ایرانیــان اصناف

 (www.iranianasnaf.ir) در قسمت سامانه هاى الکترونیک انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند .
مدارك الزم جهت ثبت نام:

شناسنامه، کارت ملى، پروانه کسب، مدرك تحصیلى با اعتبارنامه عضویت در هیئت مدیره، یک قطعه عکس رنگى4×3، 

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آیین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى:
*داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشورى در انتخابات هیئت 

مدیره *اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پیش از ثبت نام در انتخابات مى باشد (تبصره 6 ماده 22 قانون)
*عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 1 ماده 22 قانون)

*الحاقى 1392 اعضاى مستعفى هیئت مدیره در صورتى که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده باشند و اعضاى معزول از آن 
هیئت نمى توانند براى اولین انتخابات بعدى هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند (تبصره 4 ماده 22 قانون)

*داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانى سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذارى مدرك تحصیلى و عکس پرسنلى خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. در صورتى که 
داوطلب فاقد مدرك تحصیلى بوده اما داراى سابقه عضویت باشد مکلف است نسبت به بارگذارى اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذارى هر یک از مدارك 

در بازه زمانى فراخوان *ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است (تبصره 2 ماده 6 اصالحى آیین نامه اجرایى)

1- تابعیت جمهورى اسالمى ایران 
2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفرى موثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، ورشکستگى و افالس 

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم (پروانه کسب معتبر، مجوزى است که تاریخ اعتبار آن 
منقضى نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفى فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ) 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

 مناقصه عمومى یک مرحله اى
فراخوان آگهى مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهردارى منطقه یک

شهردارى نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهى مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهردارى منطقه یک نجف آباد به شماره سیستمى 2001090286000026 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید.

* کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
*متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به 

عمل آورند.
مواعد زمانى:

تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز چهارشنبه مورخ 1401/11/5 و نوبت دوم چاپ روز پنجشنبه مورخ 1401/11/13
مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16

مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30  
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1401/12/2

 IR050700001000229107470002 نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 2/750/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 10/9107470/2 یا شماره شبا
شهردارى نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهى مناقصه به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تهیه و بارگذارى نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا 

تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایى پیشنهادات  به واحد امور قراردادهاى شهردارى مرکزى نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد، خیابان امام خمینى (ره)، شهردارى مرکزى کد پستى 8514614661 تلفن: 031-42640041-3

مشخصات شهردارى: شناسه ملى 14000277378 کد اقتصادى: 411443717316 شماره ثبت: 0900544

عبدالرسول امامى-  شهردار نجف آباد

نوبت اول

شناسه آگهى: 1445318

تلفن دفتر مرکز تهران: 88016649 - 88356308-  021          
فاکس: 88353297- 021

روابط عمومى: 021-88356281   

 امور شهرستان ها:031-32274694  
موبایل:09131130553

فاکس: 031-32274511

تلفن دفتر مرکز تهران: 
تلفن سفارش آگهى

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته 

شوید؟
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Kudos to you if you, as a busi-
ness owner, are thinking about 
explaining ISO 9001 to your em-
ployees before you implement it 
in your organisation. We applaud 
you on this strategic decision, as 
involving employees in every 
stage of the Quality Management 
System (QMS) implementation 
will benefit your organisation.
In this article, we will talk about 
why it is essential to explain ISO 
9001 to your employees, lament-
ing the benefits and ending by 
listing some practical ways to 
make this process easier.
Why should business owners 
talk about ISO 9001 to their em-
ployees?
As a business owner, you may 
have noticed that you are met 
with some form of scepticism 
or hesitation whenever you im-
plement any change in your or-
ganisation. The technical term 
for this employee behaviour is 
organisational resistance. Or-
ganisational resistance is when 
the entire organisation starts be-
having like a single entity when 
presented with a change.
It is human tendency to resist 
change, and employees resist 
change out of fear of not remain-
ing relevant. Employees, espe-
cially those who have remained 
in your organisation for a more 
extended period, become com-
fortable doing the tasks in a par-
ticular manner. Whenever they 
are presented with change, they 
fear they may need to gain the 

relevant skillset or the compe-
tence to adapt accordingly. This 
fear of relevance is what makes 
them criticise any change.
If this issue is not tackled initial-
ly, it can escalate into a big prob-
lem. An intelligent way to deal 
with this issue is to involve em-
ployees across the organisations 
in the planning stages of the up-
coming change. By being active 
members in the entire process, 
employees will no longer feel like 
they are subjected to bureaucrat-
ic processes and will instead feel 
like a part of the bigger picture.
How to explain ISO 9001 to em-
ployees?
As we have established above, 
it is necessary to talk about up-
coming changes to mitigate or-
ganisational resistance. Hence, 
as you attempt to get your ISO 
9001 certificate, your employees 
should be aware of the organisa-
tion’s new focus.
If you talk about quality man-
agement processes and the 
QMS, it may create a feeling 
of overwhelm. 
To adequately 
motivate em-
ployees about 
QMS and ISO 
9001, talk about 
the benefits that 
the standard will 
bring to them.
It is also benefi-
cial to highlight 
how you will 
support them 

during this transition. By show-
casing your commitment, you 
are making implementation easi-
er for yourself, as one of the core 
requirements of ISO 9001 is 
demonstrating leadership com-
mitment.
Therefore, discuss how you will 
provide training so employees 
can work with the newly modi-
fied processes. Explain to them 
how additional resources will be 
allocated so that their work be-
comes more accessible, and talk 
about how you will collect their 
inputs regularly, to gauge their 
feedback.
Here, a good tip is to hire an ISO 
9001 consultant. An ISO 9001 
consultant will conduct a gap 
analysis in your organisation to 
identify skill gaps and suggest 
you training programmes to ad-
dress these deficiencies. If you 
want to get more information 
about gap analysis, you can read 
iso gap analysis consultants 
blog.
As a result, when you address 

your employees, you will be 
armed with specific information, 
and your assurance will not be 
baseless.
The ISO 9001 consultant will 
also give you customised guid-
ance for achieving compliance. 
Hence, you will be able to pro-
vide your employees with a 
list of tasks and an estimated 
timeline. When employees un-
derstand the specific tasks that 
need to be done and are aware of 
upcoming training programmes, 
they become less anxious about 
changes.
Benefits of ISO 9001 for employ-
ees
Discussing the standard’s bene-
fits will help adequately motivate 
your employees for the upcom-
ing implementation. This is a 
necessary strategy, as employ-
ees need to remain motivated 
throughout the implementation 
and certification process. The 
QMS implementation can take 
anywhere from a few weeks to 
a few months, and depending 
upon the status of your QMS, 
certification can take another 
month.
If employees fully understand 
how the standard benefits them 
and make their daily life easier, 
they will remain committed to 
fostering a quality-first environ-
ment. The most common bene-
fits include the following:
•   Better productivity: All inef-
ficiencies in your organisation 

will be ironed 
out during the 
implementation 
of ISO 9001. 
All roles and 
responsibilities 
will be clarified, 
and specific 
work instruc-
tions will be pro-
vided. Produc-
tivity increases 
as there is no 

ambiguity.
•   Lesser stress: Employee 
frustration can build over time 
when work processes are bur-
dened and filled with redun-
dancies. As work processes 
become leaner, employees feel 
more motivated because of 
clear direction.
•   Empowerment: One of the 
core requirements of ISO 9001 
is employee engagement. To 
achieve compliance, the man-
agement must regularly collect 
input from all their employees 
and appreciate them for tasks 
they have performed well. Em-
ployees begin to feel valued and 
empowered as they realise that 
their management is commit-
ted to their personal and pro-
fessional development.
•   Active participants: During 
these regular reviews and as-
sessments, the staff is often en-
couraged to provide their input 
about improving the processes. 
As a result, employees begin 
to feel like active participants 
in the QMS because they un-
derstand that their voice is not 
falling on deaf ears.
Conclusion
When you, as a business own-
er, discuss ISO 9001 imple-
mentation with your employ-
ees, you mitigate organisational 
resistance before it can develop 
into a problem. You can help 
address any anxiety your staff 
feels by discussing the bene-
fits of ISO 9001 for employees. 
Examples of some of the most 
common benefits include better 
productivity, lesser stress, and 
employee empowerment.
If you are looking for ISO 9001 
certification in Australia, we 
suggest you contact ISO 9001 
certification consultants Syd-
ney. ISO 9001 consultants are 
active all over Australia and will 
help you get the certificate in 
the shortest possible time.

How to explain ISO 9001 to employees?

Iran will win the 
game Europe has 
started 
In an article quoting Iran’s for-
mer ambassador to Italy regard-
ing the European Parliament’s 
move in designating the IRGC 
as terrorist, Javan writes the Eu-
ropean Union will definitely lose 
if it confirms the resolution by 
the EU Parliament. This will also 
lead to a deadlock in political 
relations between the two sides.
“The resolution passed by the 
European Parliament against 
the IRGC is a non-binding one 
because the European Parlia-
ment is not in a position to pass 
such a resolution and it is more 
of a show off and a political 
maneuver,” Abolfazl Zohreh-
vand said. 
The former diplomat also said 
the European Parliament was 
only looking for “political ex-
ploitation” in line with the 
riot project in Iran. Moreover, 
Zohrehvand says, the ratifica-
tion is facing a problem from a 
legal point of view.
“Following the path will intensi-
fy the challenge with Iran, and 
Europe does not seek to create 
a challenge, because it will not 
produce a result and will com-
pletely lock Europe’s relations 
with Iran, and at least some 
European politicians are aware 
of the dangers,” the newspaper 
quoted the former diplomat as 
saying. 
Zohrehvand said Europeans 
need relationship with Iran even 
“for their own presence in the 
region” because Iran is not an 
isolated country and Europe ac-
knowledges the role of Iran as a 
regional and even global power.
The former ambassador said 
Europeans themselves are well 
aware that “wars are intended 
to break deadlock in diploma-
cy,” warning that they will bring 
diplomacy to a deadlock if they 
endorse the ratification by the 
European parliament.
------------------------------------------------

Sunak and enigma 
of JCPOA
British officials claim that after 
the execution of Alireza Akbari, 
an Iranian-British national, they 
intend to review their approach 
to the nuclear agreement with 
Iran.
In practice, the Resalat newspa-
per said, it is for a long time that 
London has abandoned the nu-
clear agreement with Iran! Rishi 
Sunak has a negative and deter-
rence view of the nuclear agree-
ment. Like former US President 
Donald Trump, he is trying to in-
clude more restrictive clauses in 
the nuclear agreement.  There-
fore, the revival of the nuclear 
agreement is never desirable for 
the new British prime minister.
 Liam Fox, the former defense 
secretary and a Sunak ally, re-
cently admitted that the new 
British prime minister will take a 
tougher stance toward the deal 
than Johnson.
In such a situation, the new Brit-
ish government may take some 
actions against the nuclear 
agreement for some reasons. Of 
course, in this regard, the Brit-
ish authorities have consulted 
with the White House officials 
and will continue to do so. 
Some evidence shows that Su-
nak intends to follow the same 
failed path of Trump toward 
Iran. Sunak believes that the 
agreement will not stop Iran’s 
nuclear program but only delays 
it. In any case, the new British 
prime minister, who does not 
have a high-profile standing 
in London, is against the 2015 
agreement, and it should be 
noted that the nuclear agree-
ment is an unfavorable thing for 
him.

C o m m o d i t i e s 
worth over $3b 
traded at IME in a 
m o n t h

During the past Iranian cal-
endar month Dey (ended on 
January 20), 8,776,034 tons 
of commodities worth over 
$3 billion were traded at Iran 
Mercantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s 
Public Relations and Interna-
tional Affairs Department, the 
exchange saw on both do-
mestic and export pits of its 
oil and petrochemical trading 
floor, trade of 1,589,743 tons 
of commodities valued at 
more than $911 million.
The IME’s customers pur-
chased on this floor 377,000 
tons of vacuum bottom, 
508,989 tons of bitumen, 
383,683 tons of polymeric 
products, 144,560 tons of 
chemicals, 129,100 tons of 
lube cut, 20,535 tons of sul-
fur, 21,552 tons of oil, 6,524 
tons of petroleum products, 
560 tons of insulation and 
740 tons of feedstocks.
Moreover, the exchange saw 
trade of 7,017,408 tons of 
commodities and 28,455 
vehicles worth more than $2 
billion on its metals and min-
erals trading floor.
Items traded on this floor in-
cluded 4,071,313 tons of ce-
ment, 1,173,000 tons of iron 
ore, 1,483,512 tons of steel, 
262,075 tons of zinc, 69,325 
tons of aluminum, 42,000 
tons of sponge iron, 30,178 
tons of copper, 2,000 tons of 
coke, 800 tons of molybde-
num concentrate, 550 tons 
of lead, 42 tons of precious 
metals concentrate and 45 kg 
of gold bars.
Last was the IME’s side mar-
ket on which the exchange 
traded 168,882 tons of com-
modities
The value of trades at Iran 
Mercantile Exchange rose 
102 percent, and the volume 
of trades at the exchange in-
creased 128 percent in the 
past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20, 
2022), which was the highest 
level of growth in the history 
of the exchange since its es-
tablishment.
Statistical data show that in 
the past year, in addition to 
new records in the volume 
and value of trades of dif-
ferent products, 10 major 
records in total value and 
physical 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 in-
dustrial products and petro-
chemicals 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 Teh-
ran Stock Exchange (TSE), 
Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran 
Fara Bourse (IFB), and Iran 
Energy Exchange (IRENEX).

The beekeepers are concerned about the denial of 
legal ownership of honey beehives, IRIB reported.
As reported, following the concern of the beekeep-
ers about the new notification of the Central Organ-
ization for Rural Cooperatives of Iran (CORC) re-
garding their legal ownership of the beehives, Touraj 
Saremi, the board chairman of the Fund to Support 
Development of Beekeeping Industry, said that the 
ownership of honey beehives is under investigation.
According to the new announcement from the men-
tioned organization to the beekeepers, they cannot 
have legal ownership of the hives and must only 
have real ownership, which has caused many con-
cerns for the beekeepers of the country and con-
fused them about the ownership of the beehives.
Based on this, the board chairman of the Fund to 
Support Development of Beekeeping Industry said 
about this instruction and the new notification of 
the Central Organization for Rural Cooperatives re-
garding the necessity of the real ownership of the 
beehives: “Every beekeeper has a birth and bee-
keeping certificate and notebook, and that identifies 
his identity.”
“Even now, we have predicted that the physical 
notebook will become an electronic birth certifi-
cate like other permits in the electronic government 
structure. But I am not aware of this decision as to 
what the ownership should be, and at least this let-
ter has not been sent to the Department of Livestock 
Affairs”, Saremi added.
As announced by an official with Agriculture Min-
istry, the honey consumption per capita in Iran is 
one of the highest ones in the world, because the 

consumption per capita in the world is about 500 
grams, while in Iran it is more than one kilogram.
Hossein Damavandi-Nejad, the deputy minister for 
livestock products, said, “The production of 120 
million tons of agricultural products in the coun-
try and standing at the eighth place in the world in 
this field, has the footprints of honey bees in it, and 
some products in gardens and farms are up to 100 
percent dependent on bees and without bees they 
will not be able to pollinate by wind and other in-
sects”.
“In some countries, the gardener must pay up to 
100 dollars to the beekeeper for the beekeeper to 
establish his bee colony in the garden for a while, 
but in our country, in addition to the gardener taking 
a fee from the beekeeper for establishing the colony, 
with some unannounced pesticides spraying, they 
bring damages to beekeepers”, he lamented.
Based on the data released by the United Nations 
Food and Agriculture Organization (FAO), Iran is the 
third-largest producer of honey in the world.
Last August, Saremi had 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).
He 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 production during the Iranian 
calendar year 1401 to 1405 (begins in March 2026).
“The implementation of this program requires the 
necessary support for providing inputs, implement-
ing educational-training programs, and providing 

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 frame-
work of rules and regulations.
Iranian beekeepers managed to produce 112,000 
tons of honey in the previous Iranian calendar year.
Due to the high quality of Iranian honey, the prod-
uct 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 director of the Ira-
nian Agriculture Ministry’s beekeeping development 
plan had said the country’s beekeeping industry was 
planned to become the leading agricultural sector 
in the country, the leading honey producer in the 
region, and a strong player in the world markets.
“Benefiting from up-to-date knowledge, and tech-
nology, the industry is going to provide reliable, 
high-quality products with greater value-added,” 
Farhad Moshir Qafari stated.
Over the past five years, Iran’s beekeeping indus-
try shifted its focus from producing only one main 
product, namely honey, to producing other bee se-
cretions such as royal jelly and bee venom, Qafari 
said at the time.
“Melittin is a very valuable bee venom extract that 
is currently imported, but the beekeeping industry 
has the potential to produce this substance inside,” 
he stressed.

Beekeepers concerned about denial of legal ownership of honey beehives
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 1,024 
points to 1.653 million on Monday.
As reported, over 14.465 billion secu-
rities worth 82.336 trillion rials (about 
$205.8 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 881 
points, and the second market’s index 

climbed 1,658 points.
TSE is one of the four Iranian stock ex-
changes, and the most important one. 
The other three ones are Iran Mer-
cantile Exchange (IME), Iran Energy 
Exchange (IRENEX), and Iran’s over-
the-counter (OTC) market, known as 
Iran Fara Bourse (IFB).

TEDPIX gains 
1,000 points 
on Monday

Europe’s giddi-
ness
In an article entitled “Europe’s 
giddiness”, Vatan-e-Emrooz 
points to the recent develop-
ments in the European Un-
ion’s relations with Iran, from 
the non-binding resolution of 
the European Parliament call-
ing the Revolutionary Guards 
(IRGC) terrorist to the union’s 
backdown in this regard, and 
names it the union’s dizzi-
ness. 
The European Parliament 
passed a resolution on Thurs-
day (Jan 19) calling on the EU 
and member states to desig-
nate the IRGC as a terrorist 
group, but it did not vote in 
favor of suspending the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), the official name for 
the 2015 nuclear deal.
The daily writes: “The 
non-binding resolution of 
the European Parliament still 
has a difficult path to its real-
ization, and as it can be seen 
from the Western media and 
the positions of European 
politicians, there is no con-
sensus on the adoption of a 
similar resolution in the Eu-
ropean Union. It seems that 
Europe at this point does 
not want to raise the risk of 
increasing tension with Iran 
and commit ‘suicide’.” 
It added since the West needs 
to revive the nuclear agree-
ment to curb Iran’s nuclear 
progress, the EU Parliament 
voted against the clause that 
called for the suspension and 
end of the nuclear talks.
------------------------------------------------

Europe’s action 
against Iran will 
harm everyone
The action of the European 
Parliament against the IRGC 
is useless because if such an 
action was supposed to have 
an effect, Trump’s sanctions 
on the IRGC would have been 
effective, Khorasan writes.  
The action by the Trump ad-
ministration some years ago 
was also criticized by Europe 
and later by American Demo-
cratic leaders, the publication 
said.
If the European Union takes 
action against the IRGC, what 
should Iran’s reaction be? 
And if the resolution is final-
ized in the Council of Europe, 
what measures can Iran take 
in response?
The daily writes: Tehran’s 
reaction will be proportion-
ate and effective at the same 
time. In recent days, various 
guesses have been made 
of Iran’s response, ranging 
from withdrawing from the 
NPT and expelling IAEA’s in-
spectors to opening the way 
for the transit of narcotics to 
Europe, etc.
The armies of the countries 
members to the EU that en-
dorse such a resolution will 
be declared terrorist.
Although the Europeans will 
suffer from the tension in the 
region, Iran and other coun-
tries in the region will also 
suffer.
While recommending Europe 
to abandon such a dangerous 
game, the newspaper says 
the Ministry of Foreign Affairs 
must, through consultations 
with the countries of the re-
gion and beyond, reduce the 
dangers of such actions and 
make it clear that everyone 
will fall into the ditch if Eu-
rope adopts such a reckless 
decision.

14 Best Benefits Of Cowpeas (Lobia) For Skin, Hair And Health
By: PARISA JAMADISource: https://www.stylecraze.com/articles/benefits-of-cowpeas-for-skin-hair-and-health/

Loaded with nutrients, these beans im-
prove weight loss, delay aging, and do 
more good to you.
Cowpeas, just like other beans and leg-
umes, are highly nutrient-dense and 
provide you with many essential vitamins 
and minerals! They not only help you feel 
full and satiated with a nutritious meal 
every time, but are also good for your 
hair and skin health as well! To help you 
know more about cowpeas, their ben-
efits, and how you can include them in 
your meals, we have summed it all up for 
you in the following sections!
Health Benefits of Cowpeas:
1. May Help To Maintain Standard Cho-
lesterol Levels
Cowpeas can keep our cholesterol level 
remarkably low. It is an excellent source 
of soluble dietary fiber and protein, which 
play a significant role in decreasing the 
amount of bad cholesterol present in the 
plasma of our blood. They also contain 
steroid compounds called phytosterols. 
These are very effective in maintaining 
the standard cholesterol levels in our 
body (1).
2. May Improve Blood Lipid Profile
The glycemic index of cowpeas is also 
quite lower than many other foods. A 
number of researches have proved that 
a low-glycemic-index-diet is extreme-
ly beneficial for our blood lipid profile. 
Hence, it is another way through which 
the beans can keep our blood cholesterol 
under control (2), (3), (4).
3. May Remove Free Radicals
Cowpeas, especially the creamy white, 

light brown, black and red ones, are load-
ed with antioxidant agents – vitamin A 
and vitamin C. Therefore, consumption 
of these beans may help to get rid of det-
rimental free radicals, which can even-
tually stop the growth of cancerous 
cells (5).
4. May Regulate Blood Sug-
ar Levels
Being high in solu-
ble fiber, cow pea 
works as a great 
solution for dia-
betic conditions. 
Research sug-
gests that it 
may help to 
regulate blood 
sugar levels 
and lower the 
risk of diabe-
tes mellitus 
(6).
5. Treats Cardio-
vascular Ailments
Research suggests 
that the secondary 
metabolites flavonoids 
present in cow peas 
may be effective in treating 
various cardiovascular issues, 
though further studies are warrant-
ed (7). By including the veggie in your 
regular diet, you can easily cut down the 
risks of developing several heart diseas-
es (8).
6. Lignin Content In Cowpeas May Keep 
Fatal Diseases Away

Another good component found in cow-
peas is lignin. It is basically a group of 
phytoestrogens that keep a number of 

fatal diseases like cancer (some specific 
types), stroke, hypertension, osteopo-
rosis, etc. at bay (7). However, further 
research is warranted to establish the as-

sociation between cowpeas and lowered 
risk of some fatal diseases.
7. May Help To Treat Stomach and Pan-
creatic Problems
Very few foods are capable of dealing 

with spleen, stomach and pancreas 
related problems like cowpeas. 

8. May Help With Urination 
& Bowel Related Condi-

tions
Cowpeas may be 

useful in elimi-
nating urination 
p r o b l e m s , 
such as un-
easiness or 
obstructions. 
Leucorrhea 
or abnormal 
vaginal dis-
charge may 
also be man-
aged by eating 

cowpeas regu-
larly (9).

9. Good for Weight 
Loss

Like other beans, cow-
peas are a low-fat, and 

low-calorie food, which is 
extremely beneficial for weight 

loss. The sodium content of the 
vegetable is also very low. Moreover, 
cowpeas are absolutely cholesterol-free. 
All these make the item a great nutritious 
option for overweight people to shed off 
excess weight and slim down (10).
Benefits of Cowpea for Skin

10. Delays Signs of Aging
As mentioned earlier, cowpeas are rich in 
antioxidants. They contain vitamin A and 
vitamin C, which are two most beneficial 
elements for our skin. Both of these can 
prevent our skin cells from getting dam-
aged by free radicals. They can repair our 
skin and rejuvenate it accordingly. The 
anti-oxidative properties of cowpeas also 
remove various symptoms of aging like 
wrinkles, spots, etc. As a result, we get 
smooth, healthy and glowing skin (5), 
(11), (12).
11. Keeps Skin Healthy
The high protein content of cowpeas is 
also very good for our skin. It accelerates 
the process of skin repair and helps in 
keeping it healthy (7), (13).
Benefits of Cowpea for Hair
12. Offers Health & Shine to Hair
Being an excellent source of antioxi-
dants, cowpea is quite effective for our 
hair too. From maintaining the health of 
our tresses to making them shiny, these 
small beans can do almost each and 
everything.
13. Fights Hair Loss
Cowpeas work as a great solution for 
hair loss (7), (14). If you are suffering 
from the problem of frequent hair loss, 
increasing the intake of cowpeas can help 
you fight against it significantly.
14. Boosts Hair Growth
With the help of cowpeas, you can also 
facilitate the growth of your hair to a great 
extent. The vegetable is high in protein, 
which is one of the most vital compo-
nents of our hair. 

The Statistical Center of Iran (SCI) 
has put the average inflation rate in 
the twelve-month period ended on 
January 20, which marks the end 
of the tenth Iranian calendar month 
Dey, at 46.3 percent, rising 1.3 per-
cent from the figure for the twelve-
month ended to the ninth month.
The center put the country’s point-
to-point inflation rate at 51.3 percent 
in the tenth month, which means 
families have paid an average of 51.3 
percent more for purchasing the 
same package of commodities and 
services in that month, compared 
to the same month in the preceding 
year.
The inflation rate was 50.6 percent 
for the urban households, rising 2.7 
percent from the previous month, 
and 54.9 percent for the rural house-
holds, increasing 3.5 percent from 
the previous month.
The Statistical Center of Iran has 
put the average inflation rate in 
the twelve-month period ended on 
March 20, which marks the end of 

the past Iranian calendar year 1400, 
at 40.2 percent.
The center put the country’s point-
to-point inflation rate at 34.7 percent 
in the last month of the past year, 
which means families have paid 
an average of 34.7 percent more 
for purchasing the same package 
of commodities and services in 
that month, compared to the same 
month in the preceding year.
The inflation rate in the twelve-month 
period ended on March 20 was 39.7 
percent for urban households, and 
42.8 percent for rural households.
The point-to-point inflation rate was 
reported to be 34.5 percent for urban 
households and 35.8 percent for ru-
ral ones, according to the SCI.
The Statistical Center of Iran had put 
the inflation rate in the twelve-month 
period ended on March 20, 2021 
(the end of the Iranian calendar year 
1399) at 36.4 percent, rising 2.2 per-
cent from the figure for the twelve-
month period ended on the last day 
of the preceding year.

Inflation rate rises 1.3%

The International Energy Agency (IEA) 
in its latest “Oil Market Report” released 
last week put Iran’s oil production in De-
cember at 2.72 million barrels per day 
(bpd) indicating that the country has 
risen to the fourth place among OPEC’s 
top oil producers.
Based on the report, Iran’s oil output in 
the last month of 2022 did not change 
compared to November, however, the 
figure was 210,000 bpd more than that 
of October.
OPEC’s total crude production in De-
cember stood at 29.19 million bpd, 
40,000 bpd less than the previous 
month.
Saudi Arabia was the top OPEC pro-
ducer in December 2022 with a daily 
production of 10.48 million barrels of 
oil, followed by Iraq with 4.45 million 
bpd and the United Arab Emirates (UAE) 
with 3.23 million bpd of production.
Earlier this month, OPEC in its latest 
monthly report also said Iran’s oil pro-
duction in 2022 increased by seven per-
cent compared to the previous year.
According to the OPEC report, the Is-
lamic Republic produced 2.554 million 
bpd of crude oil in 2022, 162,000 bpd 
more than the figure for 2021, when the 
output stood at 2.392 million bpd.
Iran has been ramping up its oil produc-
tion and exports over the past year as 
the country has been implementing new 
strategies to overcome U.S. sanctions.
A recent report by Reuters stated that 
Iran’s oil exports have reached new 
highs in the last two months of 2022 
and are making a strong start to 2023 

despite U.S. sanctions.
According to ship tracking data, the Is-
lamic Republic’s oil exports have risen 
mostly due to the higher shipments to 
China and Venezuela.

Energy consultant SVB International 
said Iran’s crude exports in December 
averaged 1.137 million barrels per day, 
up 42,000 bpd from November and the 
highest 2022 figure SVB has reported 
based on estimates given earlier.
“In comparison to the Trump adminis-
tration, there hasn’t been any serious 
crackdown or action against Iran’s oil 
exports,” said Sara Vakhshouri of SVB. 
“January exports were so far strong like 
previous months.”
“Lower Chinese demand and Russia’s 
supply to China have been a major chal-
lenge for them. Most of its oil still goes 
to the Far East, ultimately China. Iran 
also helps Venezuela to export its oil.”
Consultant Petro-Logistics, which 
tracks oil supply, said it was also see-
ing an upward trend in Iranian crude 
exports which, in its view, in December 
reached their highest level since March 
2019.
Kpler, a data intelligence firm, put Ira-
nian crude exports at 1.23 million bpd 
in November, the highest since August 
2022 and almost on a par with April 
2019’s rate of 1.27 million bpd, although 
they slipped to just below 1 million bpd 
in December.
According to another analyst, Vortexa, 
China’s December imports of Iranian oil 
hit a new record of 1.2 million bpd, up 

130 percent from a year earlier.
“Most of these shipments found home 
in Shandong, where independent refin-
ers have turned to discounted grades 
since the second half of 2022 amid slug-
gish domestic demand and depressed 
refining margins,” the company said.
Vortexa said supply of Russian Urals, 
the main competing grade to Iranian oil, 
fell in December - when a price cap on 
Russian crude exports and European 
Union ban created uncertainty for buy-
ers.
The press department of China’s For-
eign Ministry, in response to a Reu-
ters request for comment, said: “The 
legitimate and reasonable cooperation 
between China and Iran under the in-
ternational legal framework deserves 
respect and protection,” without directly 
addressing Reuters query on China’s re-
cord Iranian oil purchases.
Iran has also been expanding its role 
in Venezuela, despite U.S. sanctions, 
sending supplies of light oil for refin-
ing and diluents to produce exportable 
crude grades.
Iran’s national budget bill for the up-
coming year is based on even high-
er shipments of 1.4 million bpd, the 
semi-official Fars news agency reported 
this week.
Following Trump’s removal of the Unit-
ed States from the nuclear deal and 
reimposition of sanctions, Iran’s crude 
exports fell back to as little as 100,000 
bpd at times in 2020 from over 2.5 mil-
lion bpd in 2018, according to tanker 
trackers.

A delegation comprised of businessmen from Iraq’s 
Kurdistan region and Najaf Chamber of Commerce 
visited Iran and attended a business forum on Mon-
day to explore cooperation opportunities with their 
Iranian counterparts.
As reported by the portal of the Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and Agriculture (IC-
CIMA), in the forum, which was organized by the 
Iran-Iraq Joint Chamber of Commerce, the two sides 
discussed ways of strengthening the level of relations 

and creating new communication lines for the expan-
sion of trade and investment.
The Iraqi delegation was comprised of the represent-
atives of companies active in a variety of areas includ-
ing general trade, tourism and hotel management, 
textiles, steel, metal products, flour and wheat, poul-
try, foodstuff, plastic industry, and drinking water.
After capital Tehran, the delegation is scheduled to 
visit Khorramabad in Lorestan Province to assess the 
capacities of the province for mutual cooperation.

Iraqi trade delegation visits Iran to explore co-op opportunities

Iran raised to 4th place among top OPEC 
producers in December: IEA
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دبیـرکل اتـاق بین الملـل جوانـان 
لملـل  تـاق بین ا یـران گفـت: ا ا
جوانـان ایـران نشسـت هایی بـا 
ده اسـت،  نجـام دا شـهرداری ا
تـا بتـوان بـرای توسـعه ارتبـاط 
داشـته  یـی  فزا هم ا لمللـی  بین ا
جـوان  شـهروندان  و  باشـیم 
کسـب وکارهای کوچـک خـود را 
لمللـی متصـل  ه بین ا بـه شـاهرا
کننـد و بـه توسـعه پایـدار و رشـد 

قتصـاد شـهر کمـک کنیـم. ا
نویـد ادریـس در گفت وگـو بـا 
بـه  اشـاره  بـا  یمنـا  ا خبرنـگار 
تفاهم نامـه همـکاری  امضـای 
نـان  لملـل جوا تـاق بین ا میـان ا
ایران و شـهرداری اصفهان اظهار 
نـان  لملـل جوا تـاق بین ا کـرد: ا
ایران تشـکلی از جوانان اسـت که 
مقـر اصلـی آن در اصفهـان قـرار 
دارد، همچنیـن شـعب دیگـر آن 
در شـهرهای تهران و اهواز است.

وی بـا بیـان اینکـه اتـاق جوانان 
لمللـی اسـت  یـک تشـکل بین ا
کـه در ۱۲۵ کشـور دیگـر فعالیتی 
تاق هـای بازرگانـی در  شـبیه ا
دنیـا دارد و در تسـریع بازرگانـی 
نـان کمـک می کنـد،  بـه بازرگا
تاق هـا شـبکه ای  یـن ا فـزود: ا ا
از جوانـان را بـا یکدیگـر مرتبـط 
می کنـد و موجـب شبکه سـازی 
کسـب وکارهای کوچـک و نوپـا 

. د می شـو
دبیـر کل اتـاق بین الملـل جوانان 
ایـران ادامـه داد: این اتـاق عالوه 
بر ایجاد شـبکه، باعـث توانمندی 
جوانان نیـز می شـود تا بـا ماهیت 
خـاص خـود در کشـور خود رشـد 
کننـد و می توانـد بسـتر مناسـبی 

بـرای صـادرات و ایجـاد توسـعه 
ارتباطـات بین المللـی باشـد.

به تازگـی  کـرد:  تصریـح  وی 
توانسـته ایم ایـران را بـه جامعـه 
JCI( ملحـق  جهانـی جوانـان )
رسـمی  به طـور  کـه  کنیـم 
فعالیـت آن آغـاز شـده اسـت. بـر 
ایـن اسـاس، در منطقـه آفریقـا و 
خاورمیانه بـا ۵۰ کشـور در منطقه 
در ارتبـاط نزدیـک هسـتیم، امـا 
اولویـت بـا کشـورهایی همچـون 
سـوریه، یمـن، روسـیه، لبنـان و 
دیگـر کشـورهایی اسـت کـه بـا 
آن ها عقـد خواهرخواندگی بسـته 
شـده اسـت، تـا بتوانیـم تعامالت 
بهتری را بـا جوانان این کشـورها 

برقـرار کنیـم.
ادریس خاطر نشـان کرد: تشـکل 
اتاق جوانـان )JCI( بیش از ۱۰۰ 
سـال پیـش بـا هـدف کمـک بـه 
رشـد جوانـان آغـاز بـه فعالیـت 
کـرد و امـروز بیش از ۱۲۵ کشـور 
بـا  ر شـهر  ز پنج هـزا ا بیـش  و 
مشـارکت ۱۱ میلیون جـوان فعال 
در سراسـر جهـان بـه ایـن اتـاق 
ملحـق شـده اند، کـه با برگـزاری 
انتخابات سـالیانه در این تشـکل، 
اعضـا در آن عضـو می شـوند و 
هیئت رئیسـه و نماینـدگان خـود 

نتخـاب می کننـد. را ا
نـان اصفهـان و  وی گفـت: جوا
تعـدادی از بازرگان تـالش کردند 
تـا پـس از ملحـق شـدن بـه اتاق 
جوانـان، آن هـا را توانمنـد کنیـم 
تـا بتواننـد بازارهـای صادراتـی 
ولویـت  را توسـعه دهنـد، لـذا ا
نخسـت، داشـتن رشـد اقتصـادی 

بـرای خـود شـخص اسـت.

اتـاق بین الملـل جوانـان 
ایـران، گامی در راسـتای 

رشد اقتصاد شهر
جوانان  بین الملل  اتاق  کل  دبیر 
ایران با اشاره به روابط بین الملل 
شهرداری اصفهان ادامه داد: این 
شهر ۱۴ خواهرخوانده دارد و باید 
از این ظرفیت در راستای افزایش 
دیپلماسی شهری به نحو احسن 
زمینه  این  در  لذا  شود.  استفاده 
نشست هایی با شهرداری اصفهان 
برگزار شد تا بتوان برای توسعه ارتباط 
بین المللی هم افزایی داشته باشیم؛ 
در این راستا، تفاهم نامه های منعقد 
خواهرخوانده  شهرهای  در  شده 
دارای دو بعد اصلی است، تا عالوه 
بر توسعه فرهنگی میان دو شهر 
جهت افزایش تعامالت شهروندان، 
گام های  نیز  اقتصادی  حوزه  در 
مؤثری برداشته شود. وی افزود: در 
سال هایی که با اصفهان قرارداد بسته 

شده است، بُعد فرهنگی در نظر گرفته 
شده است تا هفته اصفهان در شهر 
هدف خواهرخواندگی گرامی داشته 
و تعامالت دوسویه برقرار شود. لذا به 
دنبال تعریف پروژه جهت تعامل بین 
دو شهر به خصوص شهروندان جوان 
آن ها هستیم، چراکه جوانان اولویت 
هدف هستند و قرار است یکی از 
خروجی های این تفاهم نامه، برقراری 
ارتباط جهت ایجاد کسب وکارهای 
نوپا باشد. ادریس ادامه داد: اتاق 
بین الملل جوانان ایران نشست هایی 
با شهرداری انجام داده است تا 
بتوانیم برای توسعه ارتباط بین المللی 
هم افزایی داشته باشیم و شهروندان 
جوان کسب وکارهای کوچک خود 
را به شاهراه بین المللی متصل کنند 
و به توسعه پایدار و رشد اقتصاد شهر 

کمک کنیم.
وی با اشاره به تالش برای توسعه 
صادرات  افزایش  و  ارتباطات 

شهروندان اصفهانی افزود: قرار است 
تجار نیز تعامالت خود را بین اصفهان 
و یکی از شهرهای خواهرخوانده 
برقرار کنند. بنابراین یکی از اهداف 
این تفاهم نامه آن است که بتوان با 
همکاری شهرداری و ایجاد هم افزایی 
میان شهروندان جوان شهر با دیگر 

کشورها تجربیات را بالفعل کنیم.
دبیر کل اتاق بین الملل جوانان ایران 
گفت: این ظرفیت می تواند به توسعه 
ارتباطات بین الملل به خصوص بحث 
صادرات کمک کند، لذا درخواست 
داشتیم تا این هم افزایی میان شهردار 
و اتاق جوانان ایران رقم بخورد تا 
بتوان جوانان سایر کشورها را نیز به 
اصفهان دعوت کنیم، تا کسب وکار 
کوچک شهروندان جوان خود را به 
شاه راه بین المللی متصل کنیم. چرا 
که این اقدام به توسعه پایدار، رشد 
اقتصاد شهر و توسعه شهروندان 

کمک می کند.
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معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اصفهـان از اختصـاص ۲۴۰ 
هکتـار از اراضـی ایـن اسـتان بـرای اجرای 
طرح زراعـت چـوب در سـالجاری خبـر داد.

حسـینعلی نریمانـی، اظهـار داشـت: ۲۰۰ 

هکتـار از ایـن اراضی در شهرسـتان کاشـان 
به کاشـت نهـال "اوکالیپتـوس" و ۴۰ هکتار 
در شهرسـتان تیران و کرون به کاشـت نهال 

"زبـان ُگنجشـک" اختصـاص دارد.
وی ادامـه داد: در قالـب ایـن طـرح کـه بـا 

مشـارکت ۲ شـرکت خصوصـی انجام شـده 
اسـت، در هـر هکتار یـک هـزار و ۱۱۱ اصله 
نهـال از هـر یـک از درختـان مـورد نظـر 
کاشـته می شـود و هفـت سـال آینـده ایـن 
درختان بـه میـزان الزم رشـد کـرده و آماده 
بهره بـرداری خواهنـد بـود. معـاون منابـع 
طبیعی و آبخیـزداری اصفهـان تصریح کرد: 
چوب بدسـت آمـده در صنایعی ماننـد نئوپان 
سـازی کاربـرد دارد و شـاخه ها نیـز در تولید 
هیزم اسـتفاده و برگ هـای اوکالیپتـوس نیز 

در صنایـع دارویـی بکارگیـری می شـود.
حجـم  کـرد:  خاطرنشـان  نریمانـی 
سـرمایه گذاری بـرای هـر هکتـار از ایـن 
طرح هـا بـا احتسـاب قیمـت و هزینه هـای 
سـال قبـل، دسـتکم ۲۵۰ میلیـون تومـان 

. سـت ا
به گفتـه وی، این پروژه با اسـتفاده از پسـاب 
با حجم ۸۰ لیتـر در ثانیه در کاشـان و ۱۶ لیتر 

در ثانیـه در تیـران و کـرون انجام می شـود و 
بی نیاز از آب سـطحی یا زیرسـطحی اسـت.

معـاون فنـی منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه زراعـت چـوب، 
وابسـتگی به چـوب جنـگل بویـژه در نواحی 
شـمال کشـور را به حداقل می رسـاند، گفت: 
اداره منابـع طبیعـی در صورت تأمین پسـاب 
از سـوی متقاضیان بخش خصوصـی، زمین 
مورد نیـاز با هـدف توسـعه این صنعـت را در 

اختیـار تولیدکننـدگان قـرار می دهـد.
اسـتان اصفهـان ۱۰.۷ میلیـون هکتـار دارد 
کـه بیـش از ۹۰ درصـد آن معـادل حـدود 
۹.۸ میلیـون هکتـار را عرصـه منابـع طبیعی 
و ملـی و از ایـن میـزان حـدود ۴۰۳ هـزار 
هکتار را جنـگل )معادل ۴ درصـد(، ۶ میلیون 
هکتـار را مرتـع )معـادل ۶۴ درصـد( و سـه 
میلیون هکتـار را بیابـان )معـادل ۳۲ درصد( 

دربرگرفتـه اسـت.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان 
گفت: سازمان عمران در سال جاری حدود 
۳۲ پروژه در برنامه اجرایی خود داشته است 
که تاکنون ۲۱ پروژه تکمیل شده و در اختیار 
شهروندان قرار گرفته است یا در مراحل پایانی 
قرار دارد، همچنین عملیات اجرایی ۱۳ پروژه 
دیگر ظرف یک ماه آینده در سازمان عمران 
آغاز می شود. امیرعباس رحمتی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سازمان عمران 
شهرداری اصفهان به عنوان بازوی توانمند 
مجری پروژه های عمرانی در کالن شهر 
اصفهان با بهره گیری از معدن سنگ الشه و 
خاک تونان مجتمع تولیدی صفه در خدمت 
شهروندان است. وی افزود: سازمان عمران در 
سال جاری حدود ۳۲ پروژه در برنامه اجرایی خود 
داشته است که تاکنون ۲۱ پروژه تکمیل شده و 
در اختیار شهروندان قرار گرفته است یا در مراحل 
پایانی قرار دارد، همچنین سازمان عمران ۱۳ 
پروژه دیگر در برنامه اجرا دارد که عملیات اجرایی 

آن تا یک ماه آینده آغاز می شود.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با 
اشاره به پروژه هایی که سازمان عمران به تفکیک 
در مناطق پانزده گانه در دست اجرا دارد، تصریح 
کرد: پروژه بلوار گل ها و خیابان جی شیر در منطقه 
چهار در دست اجرا است که عملیات اجرایی بلوار 
گل ها تا حدودی به انجام رسیده و عملیات 
خیابان جی شیر نیز در حال انجام است. امیدواریم 
با کاهش برودت هوا با سرعت بیشتری عملیات 

اجرایی این دو خیابان انجام شود.
رحمتی ادامه داد: در منطقه پنج شهرداری 
اصفهان عملیات نازک کاری و تکمیل تأسیسات 
برقی و مکانیکی پارکینگ توحید در دست اجرا 
است، همچنین در منطقه شش شهرداری، 
سازمان عمران توانست پل ورودی شهرک 
شهید کشوری را به بهره برداری برساند تا 
شهروندان بتوانند از مسیر خروجی شهرک 

شهید کشوری استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموعه باغ فدک در 

منطقه هفت شهرداری اصفهان، با توجه نزدیک 
شدن به ایام پایانی سال جاری و فرارسیدن نوروز 
سال ۱۴۰۲، سازمان عمران در حال تکمیل 
و احداث دو خیابان در این محدوده است که 
عملیات اجرایی آن نیز پیش از ایام پایان سال 
تکمیل خواهد شد و در اختیار شهروندان و 
میهمانانی که به شهر اصفهان سفر می کنند، 

قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان در 
خصوص پروژه های عمرانی منطقه ۹ شهرداری 
افزود: عملیات احداث خیابان بهشت از سال 
گذشته آغاز شد و تا اواسط سال جاری در اختیار 
شهروندان منطقه ۹ قرار گرفت که با آزادسازی 
دو پالک باقی مانده، عملیات تکمیلی این خیابان 

نیز در دست اجرا قرار خواهد گرفت که امیدواریم 
تا پایان امسال تکمیل شود.

وی گفت: بهسازی خیابان امیرکبیر در منطقه 
۱۲ شهرداری اصفهان از پروژه های دیگر 
سازمان عمران است، خیابانی که در انتهای 
منطقه صنعتی شاپور قرار دارد و امیدوارم بتوانیم 
عملیات تکمیلی و بهسازی این مسیر را اجرایی 

کنیم و در اختیار شهروندان این منطقه قرار دهیم.
رحمتی با اشاره به پروژه های منطقه ۱۳ 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث راه آسمان 
پروژه ای است که در محدوده کوه قائمیه تعریف 
شده است، لذا به دنبال احداث مسیر زیبایی 
جهت استفاده شهروندان آن منطقه از محدوده 

کوه قائمیه هستیم.
وی ادامه داد: در منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان 
عملیات احداث خیابان عاشق سوم حدفاصل 
میدان جلوان تا اتوبان فرودگاه را در دست اجرا 
قرار دادیم، پروژه ای که با احداث آن مسیری 
ایمن و عریض را در اختیار شهروندان آن منطقه 
قرار می دهد و می تواند از حوادثی که در آن محور 
ایجاد می شد جلوگیری کند، همچنین احداث 
خیابان ولی عصر )عج( که عمود بر خیابان عاشق 
سوم است، از دیگر پروژه های دست اجرا در این 

منطقه است.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان 
ادامه داد: پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح 

کاظمی آشتیانی انتهای محور خیابان زینبیه نیز 
در منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان برنامه ریزی 
شده است که با توجه به برودت هوا عملیات 
اجرایی همچنان توسط کارکنان سازمان عمران 
در حال اجرا است و امیدواریم با رعایت تمهیدات 
الزم بتوانیم بخش زیادی از آن را تا پایان سال 

اجرا کنیم.
وی افزود: عملیات اجرایی محور رینگ حفاظتی، 
حدفاصل میدان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
تا اتوبان فرودگاه در دست اجرا قرار دارد که این 
عملیات نیز با تعریف سه پل جدید در محور 
خاتون آباد با عنوان پل شهدای خاتون آبادی، 
پل جهاد و پل روی کانال تعریف شده است و 
در آن بخش نیز سازمان عمران در حال انجام 
عملیات است، اما با بارش برف، برودت هوا و 
ایجاد آب گرفتگی در بعضی از نقاط در حال 
اجرای پروژه، عملیات با کندی مواجه شد که 
امیدواریم با تالش، بر این مورد نیز فائق آییم و 

ادامه عملیات را با قدرت ادامه دهیم.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

۲۴۰ هکتار از اراضی اصفهان به زراعت چوب اختصاص یافت

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای ۲۱ پروژه عمرانی توسط سازمان عمران شهرداری اصفهان

تفاهم نامه همکاری میان اتاق بین الملل جوانان ایران و شهرداری اصفهان امضا شد:

حرکت در مسیر جهانی شدن کسب و کارهای جوان با تعامل تازه

نفـت کـوره یـا همـان مـازوت )Mazut(، یـک هیدروکربـن نفتـی ارزان و 
سـوخت کثیـف اسـت و اسـتفاده از آن در بیشـتر کشـورهای جهـان برای 
واحدهای صنعتـی مجـاور مناطق ُپرجمعیـت و دچـار معضـل آلودگی هوا 

محدود شـده اسـت.
به گـزارش ایرنا، مهـران زینلیان در جلسـه ای به ایـن منظور در اسـتانداری 
اصفهـان، درباره ابـالغ اخیر کمیتـه اضطرار آلودگـی هوای اسـتان مبنی بر 
قطع مازوت سـوزی در نیروگاه شـهید منتظـری، گفـت: از ماه ها قبـل و بر 
اسـاس تجربه ای که از سـال گذشـته درخصوص مازوت سـوزی در استان 
داشـتیم؛ مدیریت اسـتان تالش های بسـیاری را انجـام داد تا شـاهد تکرار 

این تجربه و اسـتفاده از سـوخت مازوت در اسـتان نباشیم.
وی اظهار داشـت: هـر چند اسـتفاده نکردن از سـوخت مـازوت در شـورای 
تأمین اسـتان اصفهـان مصوب شـده بود امـا با ابالغ شـورای عالـی امنیت 
ملی و به رغم مخالفت شـدید اسـتان، مازوت سـوزی در اصفهان آغاز شـد.

وی افزود: در نهایت در چند روز گذشـته به دلیل اسـتفاده از این نوع سـوخت 
در نیـروگاه و البته سـایر منابـع آالینده هـوا که به هیـچ عنوان قابل چشـم 
پوشی نیست، شـاهد روزهای بی سـابقه ای بودیم و شـاخص آلودگی هوا در 

اصفهان بـرای چند روز متوالـی به بیش از ۱۵۰ رسـید.
معاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداری اصفهـان گفت: در این شـرایط 
مدیریـت اسـتان اصفهـان بـا جدیت بیشـتری بـه موضـوع کنتـرل منابع 
آالینـده ازجمله بحـث مازوت سـوزی وارد شـد و جلسـات کمیتـه اضطرار 
آلودگی هوای اسـتان بطور مکرر تشـکیل و رئیس سـازمان حفاظت محیط 
زیست کشـور به اسـتان دعوت شـد تا از نزدیک شـاهد تأثیر عوامل آالینده 

در اصفهان باشـند.
وی خاطرنشـان کرد: با پیگیـری مدیریت اسـتان، رئیس سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت به صورت سـرزده از نیروگاه شـهید منتظری بازدید کرد و در 
نهایت با تشـکیل کارگروه شـرایط اضطرار آلودگی هوای اسـتان، اسـتفاده 
نکردن از مازوت برای چندمیـن بار مطرح و مصوبات ویژه زیسـت محیطی 

در ایـن کارگروه به تصویب رسـید.
زینلیـان افزود: بـه دنبال ایـن اقدامـات، تالش بـرای توقف مازوت سـوزی 
در شـورای تأمین اسـتان نیز برای چندمیـن بار مطرح و با دسـتور اسـتاندار 
اصفهان موضوع اسـتفاده نکردن نیروگاه شـهید منتظری از سوخت مازوت 

ابالغ شـد.
وی عنـوان کـرد: علی رغـم همه تالش هـای صـورت گرفته، متاسـفانه تا 
این لحظه مازوت سـوزی به صـورت کامل در نیروگاه شـهید منتظری قطع 
نشـده و به دنبال پیگیری های اخیر، با قطـع دو واحد دیگـر و کاهش معادل 
۲ و نیم میلیون لیتر مصرف سـوخت مازوت، هم اینک چهـار واحد غیرفعال 

و چهار واحـد دیگر همچنان فعال اسـت.
معاون اسـتاندار اصفهـان اظهار کـرد: مدیریت اسـتان همـواره بر ایـن باور 
بوده که شـرایط اسـتان ویژه اسـت و از هر ظرفیتـی که بتوانیم بـرای توقف 
مازوت سـوزی و قطـع منابع آالینده هوا در اسـتان اسـتفاده می کنیـم و این 
تـالش مدیریت اسـتان بـرای کاهـش آلودگی هـوا تا قطـع کامـل مازوت 

سـوزی در نیروگاه شـهید منتظـری ادامه خواهد داشـت.
وی تصریح کرد: تمکیـن نکردن بـرای قطع مازوت سـوزی خـواه از طرف 
نیروگاه و خـواه از طـرف دیگر دسـتگاه ها باشـد در هـر صورت بـا پیگیری 

قضایی همـراه خواهـد بود.
معاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتانداری اصفهان افزود: مصوبه شـورای 
تأمین اسـتان مبنـی بـر قطـع مـازوت سـوزی در اصفهـان جدی اسـت و 

خاطیان بایسـتی در برابـر مراجع قضایی پاسـخگو باشـند.
هوای اصفهـان در روزهای اخیر و اغلب روزهای سـرد سـال بـرای عموم یا 

گروه های حسـاس، ناسـالم بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از 
توقف استفاده از سوخت مازوت در ۲ واحد دیگر از 
نیروگاه شهید منتظری و کاهش معادل ۲ و نیم میلیون 

لیتر مصرف این سوخت در این نیروگاه خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
مطرح کرد:

توقف مازوت سوزی
در ۲ واحد نیروگاه شهید منتظری

گزارش

رئیس پلیـس راهـور فرماندهـی انتظامی 
اسـتان اصفهـان از اعمال قانـون نزدیک 
بـه ۱۶ هـزار دسـتگاه خـودروی دودزای 
شـخصی و عمومـی طـی دو ماه گذشـته 

خبـر داد.
محمدرضا محمـدی رئیس پلیـس راهور 
اسـتان اصفهـان در گفت وگو بـا خبرنگار 
فـارس در اصفهـان اظهار داشـت: پلیس 
راهـور به عنـوان یکـی از اعضـای کمیته 
شـرایط اضطـرار آلودگـی هـوا موظـف 
شـده تـا از تـردد خودروهـای دودزا و فاقد 
معاینـه فنـی جلوگیـری و متخلفـان را 

اعمـال قانـون کند.
وی افـزود: در همیـن راسـتا طـی دو مـاه 
گذشته ۱۳ هزار و ۱۲۲ دسـتگاه خودروی 
دودزای شـخصی و ۲ هزار و ۸۷۲ دستگاه 
خـودروی عمومـی شـامل کامیـون، 
اتوبوس، تاکسـی و خودروهای سـرویس 
شـرکت ها و ادارات مـورد اعمـال قانـون 

قـرار گرفتند.
محمـدی تصریـح کـرد: پـالک تمامـی 
خودروهـای دودزا فـک و بـه آن ها پالک 
تعمیـری داده می شـود و راننـدگان ایـن 
خودروها به تعمیرگاه اعزام و پس از اینکه 
نسـبت بـه رفـع عیـب و نقص خـودروی 
خـود اقـدام کردنـد، می تواننـد بـه مرکـز 
کارشناسـی پلیس راهـور واقـع در خیابان 
هـزار جریبـت مراجعـه و پـس از تأییـد 
نهایی پـالک اصلی خـود را دریافت کنند.

رئیس پلیـس راهور اسـتان اصفهان یکی 
از اقدامـات دیگـر پلیـس راهور اسـتان را 
برخـورد بـا خودروهـای فاقـد معاینه فنی 
عنـوان کرد و گفـت: در ایـن خصوص نیز 
در این مـدت ۶۹ هزار و ۸۳۵ مـورد اعمال 

قانون صـورت گرفته اسـت.
وی ادامـه داد: همچنین براسـاس مصوبه 
کمیته شـرایط اضطـرار آلودگی هـوا قرار 
شـده تـا خـارج شـدن هـوا از وضعیـت 
اضطـرار طـرح زوج و فـرد از درب منـازل 

اجرایـی شـود.
محمـدی در پاسـخ به ایـن سـؤال که چه 
اقدامات قانونی بـا ادارات و شـرکت هایی 
که سـرویس نـاوگان حمـل و نقـل آن ها 
دودزا اسـت، صـورت گرفته بیان کـرد: در 
این خصوص با تمـام ادارات و شـرکت ها 
مکاتبـه و تذکـرات الزم بـه آن هـا داده 
شـده و در جلسـات کمیتـه شـرایط اضرار 
آلودگـی هـوا نیـز ایـن نکتـه را بـه آنـان 

گوشـزد کرده ایـم.
رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان 
عنـوان کـرد: بـا ایـن حـال پلیس بر سـر 
امنیت و سـالمت مـردم با هیچ دسـتگاه، 
ارگان و نهـادی تعـارف نـدارد و هـر 
خودرویـی کـه دودزا باشـد هـم اعمـال 
قانـون و هـم فـک پـالک شـده و بـه 

تعمیـرگاه اعـزام می شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: عوامـل زیـادی در 
آلودگی هـوا نقـش دارند کـه خودروهای 
دودزا و فاقـد معاینه فنی تنها یکـی از این 
عوامـل بـه شـمار می آینـد و امیدواریـم 
مسـؤوالن همانطور که پلیس در اقدامات 
خـود قاطع اسـت، آن ها نیـز در برخـورد با 
مسـببان ایـن وضعیـت، قاطعانه تـر عمل 
کننـد تـا بیـش از ایـن مـردم این شـهر و 

اسـتان ما دچار مشـکل نشـوند.

اعمال قانون 16 هزار خودروی 
دودزا در اصفهان

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان خبر داد:

 خبر
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مدیــر بحــران و پدافنــد غیرعامل شــهرداری اصفهــان از هشــدار به مالــکان ۵۰ 
ســاختمان ناایمــن در این کالنشــهر خبــر داد.

احمدرضا کیانی افزود: مکاتبات الزم با شـهرداری های پانزده گانه محل اسـتقرار 
این سـاختمان ها انجام شـده اسـت تا ایراد این بناهـا از طریق مسـووالن منطقه 
به مالـک یا مالـکان اعـالم شـود. وی تصریح کـرد: از اوایل امسـال شناسـایی، 
پایـش و ارزیابـی سـاختمان های ناایمن توسـط کارگروه آغاز شـده اسـت. مدیر 

بحـران و پدافند غیرعامل شـهرداری اصفهان خاطرنشـان کـرد: کارگروه پایش 
سـاختمان های بلندمرتبه و ناایمن شـهر از اواسـط سـال ۹۶ با حضور سـه نفر از 
سـازمان نظـام مهندسـی و از اداره کل راه و شهرسـازی، سـازمان آتش نشـانی، 
معاونت شهرسـازی و معمـاری و مدیریت بحران شـهرداری، هر کـدام یک نفر 
تشکیل شـده اسـت. کیانی افزود: همچنین نماینده هر منطقه شـهرداری در این 

کارگروه به نسـبت محـدوده بازدیـد از سـاختمان ها حضور پیـدا می کند.

وی اضافــه کــرد: ایــن بازدیدهــا بصــورت یــک روز در هفتــه انجــام می شــده 
کــه قــرار اســت بــه ســه روز در هفتــه افزایــش یابــد تــا ســریعتر بــه موضــوع 

ــود. ــیدگی ش ــن رس ــاختمان های ناایم س
ــون بیــش از ۴۳۰ ســاختمان ناایمــن در اســتان  ــار موجــود تاکن ــر اســاس آم ب
شناســایی شــده کــه از ایــن تعــداد حــدود ۳۰۰ ســازه در شهرســتان اصفهــان 

ــت. ــع اس واق

مدیر بحران و پدافند غیرعامل 
شهرداری اصفهان خبر داد:

هشدار به مالکان 
۵۰ ساختمان ناایمن 
در شهر
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دانشـمندان از فناوری هوش مصنوعی بکار گرفته شـده در فیلم آواتار 
برای ردیابی بیماری هـای نادر اسـتفاده می کنند، چرا کـه این فناوری 

می توانـد اختالالت را تا شـش ماه زودتر از پزشـکان تشـخیص دهد.
پژوهشـگران از فنـاوری هـوش مصنوعـی ضبـط حرکـت کـه 
شـخصیت های فیلم هایـی ماننـد آواتار را خلـق می کند، بـرای ردیابی 
شـروع بیماری هایـی که بـر توانایی حرکـت انسـان تأثیـر می گذارند، 

اسـتفاده می کننـد.
این سیسـتم جدید از هـوش مصنوعی بـرای تجزیـه و تحلیل حرکات 
بـدن و تشـخیص اختـالالت دو برابـر سـریع تر از بهتریـن پزشـکان 

اسـتفاده می کنـد.
دکتـر والریا ریکوتی، عضـوی از گروهی که روی توسـعه این سیسـتم 
جدیـد کار می کنـد، می گویـد کـه کامـاًل از نتایـج ایـن پژوهـش 

شـگفت زده شـده اسـت.
وی می گویـد: تأثیـر ایـن سیسـتم بـر تشـخیص و توسـعه داروهـای 
جدیـد بـرای طیـف گسـترده ای از بیماری هـا می تواند کاماًل شـگرف 

باشـد.
این سیسـتم بـه مـدت ۱۰ سـال در حـال توسـعه بـوده اسـت و در دو 
مطالعـه جداگانه بـر روی بیماران مبتال به آتاکسـی فردریـش )FA( و 

دیسـتروفی عضالنـی دوشـن )DMD( آزمایش شـده اسـت.

آتاکسـی فردریـش نـام یـک بیمـاری ژنتیکـی اسـت که عالیـم آن 
شـامل از دسـت دادن کنتـرل، نقـص گفتـاری و نارسـایی های قلبـی 
و عصبـی اسـت. آتاکسـی از بیماری هـای نورولوژیکـی اسـت کـه با 
ناهماهنگـی در حـرکات، بی ثباتـی در اسـتقرار بـدن و ناهنجـاری در 

راه رفتـن همـراه اسـت.
دیسـتروفی یـا ُدش پروردگـی ماهیچـه ای دوشـن نیـز شـایع ترین و 
 X( شـدیدترین نـوع از بیماری هـای دیسـتروفی ماهیچـه ای از گونـه
پیونـد یافتـه( و ژنتیکی اسـت کـه توسـط دانشـمند ایرانـی امیراحمد 
عباس زاده کشـف شـده اسـت. از عوارض اصلـی این بیمـاری تحلیل 
و نابودی ماهیچه هـای ارادی )کـه در کنترل بدن نقـش حیاتی دارند( 
اسـت که در مواقع شـدید نهایتـًا منجر بـه عـدم توانایـی در راه رفتن، 
۹۶ درصـد معلولیـت، مشـکالت تنفسـی و در نهایـت مرگ می شـود.

پروفسـور آلدو فیصـل از کالج امپریـال لندن کـه یکی از دانشـمندانی 
بوده اسـت که ایـن ایده را مطـرح کرده می گویـد این سیسـتم مزایای 

زیادی نسـبت به روش های سـنتی تشـخیصی دارد.
وی گفت: رویکـرد جدید ما حـرکات ظریفـی را شناسـایی می کند که 
انسـان نمی تواند تشـخیص دهد. این سیسـتم ایـن قابلیـت را دارد که 
آزمایشـات بالینـی را متحول کنـد و همچنین تشـخیص و نظـارت بر 
بیماران را بهبود بخشـد. همچنین این پتانسـیل را دارد که آزمایشـات 

دارویـی را تسـریع کند و هزینـه آنهـا را کاهش دهد.
پروفسـور پائـوال جیونتـی، رئیـس مرکـز آتاکسـی دانشـگاه کالیفرنیا 
لس آنجلـس می گوید: ما بـا این سیسـتم قـادر خواهیم بـود داروهای 

بیشـتری را با بیمـاران کمتـر و هزینـه کمتر آزمایـش کنیم.
پروفسـور ریچـارد فستنشـتاین از مؤسسـه علـوم پزشـکی لنـدن در 
شـورای تحقیقات پزشـکی کـه در توسـعه این فنـاوری جدیـد کمک 
کـرده اسـت، نیـز می گویـد: ایـن کار، صنعـت داروسـازی را بـرای 
سـرمایه گذاری در بیماری هـای نـادر جـذب می کنـد و ذینفـع اصلـی 
تحقیقـات مـا بیمـاران خواهنـد بـود، زیـرا ایـن فنـاوری می توانـد با 

سـرعت بیشـتری بـه درمان هـای جدیـد دسـت یابـد.
پژوهشـگران می گوینـد، مزیـت اصلـی ایـن سیسـتم، توانایی هـای 

پیشـرفته پیش بینـی سـریع آن اسـت.
یک گـروه از پژوهشـگران در کالج امپریـال لندن این سیسـتم را روی 
بیمـاران مبتال به آتاکسـی فردریـش )FA( آزمایش کردنـد و دریافتند 
کـه می توانـد بدتـر شـدن بیمـاری را در طـول دوازده مـاه پیش بینی 
کنـد، یعنـی کمتـر از نیمـی از زمانـی کـه معمـواًل یـک متخصص به 

آن نیـاز دارد.
گروه دیگری از پژوهشـگران آن را روی ۲۱ پسـر مبتال به دیسـتروفی 
عضالنـی دوشـن )DMD( آزمایـش کردنـد و دریافتند کـه می تواند 

تأثیـر حرکت آنها را در شـش مـاه آینده بسـیار دقیق تر از یک پزشـک 
متخصـص پیش بینـی کند.

در حـال حاضر هیـچ درمانی بـرای آتاکسـی فردریـش یا دیسـتروفی 
عضالنی دوشـن وجود ندارد و تشـخیص زودهنگام آنها بـرای نظارت 

بر ایـن بیماری ها بسـیار مهم اسـت.
آتاکسـی فردریـش از هـر ۵۰ هـزار نفـر یک نفـر را تحـت تأثیـر قرار 
می دهـد، در حالی کـه دیسـتروفی عضالنی دوشـن سـاالنه ۲۰ هزار 

کـودک را در سراسـر جهـان تحـت تأثیـر قـرار می دهد.
این فنـاوری جدید می توانـد با ارائه تشـخیص زودهنـگام، امید زیادی 
بـه کسـانی کـه از بیماری هـای ژنتیکـی ناتـوان کننـده رنـج می برند 
کـه هیـچ درمـان آسـانی ندارنـد، ارائـه دهـد. هرچـه ایـن بیماری ها 
زودتر تشـخیص داده شـود، بیمـاران مبتـال به آنها شـانس بیشـتری 
بـرای مدیریت مؤثـر بیماری هـای خـود دارند. گفتنی اسـت کـه فیلم 
آواتار یـک فیلـم علمی-تخیلی محصول سـال ۲۰۰۹ بـه کارگردانی، 
نویسـندگی، تهیـه کنندگـی و تدویـن مشـترک جیمز کامرون اسـت. 
داسـتان ایـن فیلـم در اواسـط قـرن بیسـت و دوم رخ می دهـد، زمانی 
که انسـان ها سـیاره ای به نـام پانـدورا را برای اسـتخراج مـاده معدنی 
ارزشـمندی بـه نـام unobtanium مسـتعمره می کننـد. در سـال 
۲۰۲۲ نیـز نسـخه دوم این فیلـم به نـام »آواتار: راه آب« منتشـر شـد.

پیش رویداد سرمایه گذاری با موضوع »محورهای نوآورانه 
پیشرفت در منطقه شرق اصفهان« و با محوریت ایجاد 
مشاغل جایگزین در منطقه شرق اصفهان به ویژه در 
حوزه »کشاورزی و امنیت غذایی« و »آب، پساب و محیط 
زیست« در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.

پیش رویداد سرمایه گذاری با موضوع »محورهای نوآورانه 
پیشرفت در منطقه شرق اصفهان« و با محوریت ایجاد 
مشاغل جایگزین در منطقه شرق اصفهان به ویژه در 
حوزه »کشاورزی و امنیت غذایی« و »آب، پساب و محیط 

زیست« در این شهرک برگزار شد.
در ابتدای این رویداد پس از تالوت آیاتی چند از قرآن 
کریم و پخش سرود ملی احسان یزدیان، معاون توسعه 
فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، اظهار کرد: 
این شهرک به عنوان نقطه تمرکز فناوری های استان 
اصفهان در زمینه های مختلف اعم از صنعت، مدیریت، 
هنر و کشاورزی یکی از رسالت های خود را کمک به رفع 

نیازها و مشکالت موجود به کمک فناوری می داند.
وی افزود: در همین راستا شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان در بهار سال جاری، قراردادی با شرکت شرکت 
رویش نوین نصیر ایرانیان به منظور شناسایی ظرفیت های 
شهرک در توسعه منطقه شرق به امضا رسید. از آنجا که 
حل چالش های کشور برای این شهرک بسیار اهمیت 
دارد، آماده است تا از تمام ظرفیت های خود برای این مهم 

استفاده کند.
قاسم مصلحی، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
نیز گفت: درباره توسعه منطقه شرق اصفهان همه توان و 
ظرفیت موجود را باید به کار گرفت تا حداقل مشکالت 
و چالش های موجود در این بخش کاهش یابد. شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در همین راستا از همه 

ظرفیت های خود بهره خواهد برد.

آب منبعی محدود با مصارف گسترده است
بابک صفاری، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز اظهار کرد: درباره 
منطقه شرق الزم است ریشه مشکالت را شناسایی و حل 
کرد. در اروپا یک خانوار فعال در حوزه کشاورزی برای 
تأمین حداقل نیازهای خود به ۱۵۰۰ تا دو هزار متر زمین 

کشاورزی نیاز دارد.
وی افزود: دلیل این مسئله هم کاماًل واضح است. به دلیل 
ارزان بودن قیمت آب در ایران، هزینه محصوالت ایرانی 
در کشورهای همسایه بسیار ارزان بوده و در واقع نشان 
می دهد قیمت محصوالت کشاورزی ایران عماًل در بازار 
جهانی منفی است. در واقع ما در مورد چیزی )آب( صحبت 
می کنیم که هر چه بیشتر تولید کنیم باز هم از نظر قوانین 

اقتصادی با محدودیت مواجه هستیم.

بررسی اقتصاد منطقه شرق اصفهان
مسعود داداشی، مدیرعامل شرکت رویش نوین نصیر 
ایرانیان، در بخش دیگری از این رویداد اظهار کرد: منطقه 
شرق اصفهان امروزه به یکی از دغدغه های استان تبدیل 
شده به همین دلیل تالش شد با شناسایی ظرفیت های 
موجود در دستگاه های مختلف استان، برنامه ای جامع و 
ترکیبی به منظور توسعه منطقه شرق اصفهان تهیه شود.

وی با بیان اینکه فرآیند اجرایی این مطالعات شامل 
بررسی اسناد باالدستی، مصاحبه با ادارات دولتی، مردم 
و مسئله یابی میدانی با همراهی نخبگان بود، اظهار کرد: 
بررسی سیر تحوالت منطقه شرق اصفهان نشان می دهد 
صنعتی شدن این منطقه طی دهه ۷۰ اگرچه اشتغالزایی 
برای این منطقه را به دنبال داشته است اما با افزایش 
بارگذاری در باالدست زاینده رود به دلیل افزایش جمعیت، 
توسعه صنعت و مواردی از این قبیل، مشکالتی را نیز برای 

این منطقه به وجود آورده است.
مدیرعامل این شرکت گفت: برآورد می شود حدود ۲۰ 
هزار نفر در بخش کشاورزی منطقه شرق مشغول به 
کار باشند. ابن تعداد باعث می شود علی رغم وجود کم 
آبی، کشاورزی یکی از بخش های با اشتغال باال در این 

منطقه شناخته شود. نکته دیگر در این حوزه عدم رشد 
قابل توجه گلخانه ها در این منطقه است. البته حدود ۳۰۰ 
واحد آبزی پروری در ورزنه تشکیل شده که با مشکالت 
مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که 
آمار بیکاری در کوهپایه به شدت پایین اما نرخ مهاجرت 
باالست. صنعت نساجی هم یکی از صنایع کهن منطقه 
است. داداشی افزود: ۵۱ درصد کسب وکارهای منطقه 
شرق اصفهان در حوزه کشاورزی، ۲ درصد در بخش 
معدن، ۲۵ درصد در بخش خدمات و ۲۲ درصد در بخش 
صنعت فعال است. وجود ۱۶۰ واحد بازیافت پالستیک در 
رامشه، صنایع سنگین در سجزی، پرورش قارچ در جرقویه 
سفلی و سبزی خشک کنی در بخش شاتور از جمله 

کسب وکارهای این بخش است.
وی ادامه داد: بخش خدمات نظیر صنعت حمل و نقل 
با مبدأ هرند و تخمین ۵ هزار شغل در حوزه حمل و نقل 
سنگین، گردشگری به صورت نقطه ای اما در حال رشد 
و کسب وکار جدید آجیل پزی در دستجرد و براآن نیز در 
نوع خود قابل توجه است. قالی بافی تقریباً در این بخش 
از بین رفته و با کاهش حجم دامپروری و تولید صنایع 
دستی، عماًل نرخ مشارکت زنان در اقتصاد این بخش 

کاهش یافته است.

پیشنهادهایی برای توسعه شرق
مدیرعامل شرکت رویش نوین نصیر ایرانیان تصریح 
کرد: به طور کلی می توان محورهای اقتصادی شرق 
اصفهان را صنایع سنگین، صنایع غذایی و شیمیایی، 
نساجی، گیاهان دارویی، صنایع دستی و راه آهن در 
کوهپایه، کشاورز، شیالت، گردشگری و کشت گلخانه ای 
در منطقه ورزنه، بازیافت و ضایعات، پرورش قارچ، دام 
عشایری، نساجی، کشت صیفی جات و نشا کرفس، 
آجیل پزی و تولید ظروف روحی در جرقویه، کشاورزی به 
عنوان شغل عمده، صنعت در قالب شهرک های صنعتی، 
حمل ونقل سنگین، سبزی خشک کنی، صنایع غذایی 

نظیر آرد، باغات و فرآورده های لبنی در هرند و کشاورزی، 
دامداری، باغداری، کشت گلخانه ای، ویالسازی، قالی بافی 

و مشاغل خدماتی در اصفهان دانست.
داداشی اظهار کرد: مسائل اساسی منطقه شرق بر 
اساس ۵ شاخص فرامحلی بودن، فراگیری، فوریت، 
مطالبه و اراده مردمی را بیکاری و کاهش تولیدات 
کشاورزی و دامداری ناشی از کم آبی، کاهش هویت 
مولد بودن نسل جدید، تضعیف سرمایه اجتماعی 
و اعتماد عمومی، تضعیف فعالیت های اقتصادی و 
اجتماعی بانوان، کاهش کیفیت روابط خانوادگی و 
افزایش طالق، آلودگی هوا ناشی از فرسایش بادی 
خاک، و مهاجرت ناشی از بیکاری در منطقه و توسعه 

صنعتی در سایر مناطق است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهادهایی 
برای طرح های بهبود منطقه شرق اصفهان اشاره کرد 
و گفت: رفع موانع تولید در چرخه تولید ماهی قزل آال، 
اصالح نژاد دام سبک، بهبود فرایند بازیافت، زنجیره 
ارزش گیاهان دارویی، تولید قارچ خانگی، پرورش 
شتر و شترمرغ و گسترش زنجیره ارزش آن، توسعه 
زنجیره ارزش محصوالت جانبی دامی نظیر پشم و 
چرم، گسترش گلخانه های کشت نشا بذر و نهال، 
تولید چوب با فاضالب و همچنین کشت زعفران در 
گلخانه های طبقاتی تنها بخشی از راهکارها برای 

توسعه این منطقه است.

چهارشنبه 5 بهمن 1۴۰1  | شمـاره 1257

ISFAHAN
N E W S

www.esfahan-news.com

08

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با 
بیان اینکه »نوآوری در بازار دانش به 
عنوان سکه محسوب می شود«، تاکید 
کرد: دانشگاه ها باید به علم پذیری 
و نوپذیری جامعه کمک کنند؛ چرا 
که جامعه سنتی در برابر علم جدید 

مقاومت می کند.
دکتر محمدعلی زلفی گل در آیین 
معارفه دکتر علی حسن بیگی، رئیس 
جدید دانشگاه خوارزمی گفت: دانشگاه 
خوارزمی، ریشه آموزش عالی کشور 
ما به حساب می آید و تعداد روسای 
این مرکز آموزشی بیانگر قدمت این 

دانشگاه است.
وزیر علوم دولت سیزدهم با بیان اینکه 
وزارت علوم باید در عرصه نکوداشت 
از پیشکسوتان، الگوی دیگر اقشار 
باشد، توضیح داد: پیشکسوتان را 
روی سر خود می گذاریم و آنها را 
مقدم می شماریم؛ چرا که آنها عمر 
و جوانی خود را برای فرزندان مردم 

صرف کرده اند.
دکتر زلفی گل درباره امکانات دانشگاه 
خوارزمی اظهار کرد: این مرکز آموزشی 
از بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری 
امالک  است.  برخوردار  مناسبی 
و دارایی هایی این دانشگاه توسط 
روسای مختلف مهیا و نگهداری 
شده است. روسای دانشگاه خوارزمی 
همچون فرزندان خلف خانواده ها 
هستند که برای حفظ میراث خانواده 

خود تالش می کنند.
وزیر علوم درباره بودجه تخصیص 
یافته به دانشگاه خوارزمی گفت: 
بودجه این مرکز آموزشی نسبتًا رشد 
خوبی داشته است و تالش می کنیم 
که اعتبار الزم را برای حل مسائل 
مادی بازنشستگان این دانشگاه فراهم 
کنیم. وزیر علوم خاطرنشان کرد: ما 
نباید اعضای خانواده بزرگ دانشگاه 
خوارزمی را فراموش کنیم. اعضای 
هیئت علمی بازنشسته، کارمندان 
بازنشسته و دانش آموختگان هم 
اعضای این خانواده هستند و می توان 
با برگزاری جلساتی از آنها تقدیر کرد به 
طور مثال، دانش آموختگان دانشگاه 
خوارزمی در دهه اول و دوم انقالب 
شاید بتوانند به عنوان خّیر در پیشبرد 
اهداف دانشگاه کمک کنند. به طور 
مثال، پارکینگ دانشگاه شریف توسط 
یکی از فارغ التحصیالن شریف ساخته 

شده است.
وی ادامه داد: رئیس دانشگاه باید 
قدردان نگهبان ورودی تا یک عضو 
هیات علمی باشد. من به عنوان وزیر 
علوم هرگاه که می خواهم وارد یک 
دانشگاه شوم از پیشانی آن مرکز 
آموزشی یعنی نگهبان اجازه می گیرم. 
وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: 
دانشگاهیان و علم، گفته رهبری، 

افتخار ما هستند.
دکتر عزیزاهلل حبیبی در آیین معارفه 
دکتر علی حسن بیگی، رئیس جدید 
دانشگاه خوارزمی در سخنانی با 
اشاره به اقدامات انجام شده در دوران 
تصدی پست ریاست دانشگاه اظهار 
کرد: یکپارچه سازی واحدهای این 
مرکز آموزشی با هدف کاهش تردد، 
هزینه ها، وقت و انرژی در این دوران 
شکل گرفت. همچنین مصوبه درباره 
بازآرایی تشکیالت دانشگاه داشتیم و 

آن را به به ثمر رساندیم.
رئیس سابق دانشگاه خوارزمی با بیان 
اینکه پس از آنکه مدیریت دانشگاه 
را به عهده بگیریم، توانستیم بنیاد 
خیریه دانشگاه را تشکیل دهیم که این 
موضوع می تواند در دستیابی به اهداف 

دانشگاه به ما کمک کند.
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دبیر کمیته هوشمندسازی کشاورزی با اشاره به رتبه ایران در 
هوشمندسازی کشاورزی، گفت: عزم جدی برای هوشمندسازی 

کشاورزی در جهاد کشاورزی مشاهده نمی شود.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا عطری در افتتاحیه چهل و دومین 
رویداد دوشنبه های استارت آپی و پانزدهمین رویداد پیوند 
در حوزه کشاورزی هوشمند که در محل صندوق نوآوری و 
شکوفایی برگزار شد، با بیان اینکه هوشمندسازی از سال ۹۶ در 
کشور مطرح شد، افزود: در آن زمان وزیر وقت ارتباطات و فناوری 
اطالعات از وزارت جهاد کشاورزی بازدید داشت و مقرر شد سند 

هوشمندسازی بخش کشاورزی تدوین شود.
وی با بیان اینکه تدوین این سند بیش از یک سال به طول انجامید، 
اظهار کرد: برای بررسی این سند مطالعاتی در زمینه تجربیات 

کشورهای دیگر صورت گرفت.
عطری با ابراز تأسف از اینکه ایران آخرین کشور آسیایی است که 
به سمت هوشمندسازی کشاورزی رفته است، افزود: در کنفرانسی 
که در این زمینه در سال ۹۸ در کشور ژاپن برگزار شد، بسیاری از 

کشورها تجربیات خود را در این حوزه ارائه کردند و متاسفانه ایران 
به دلیل نداشتن سند راهبردی، در این حوزه رتبه خوبی نداشت.

دبیر کمیته هوشمندسازی کشاورزی، اضافه کرد: بر این اساس 
از سال ۹۸ هوشمندسازی بخش کشاورزی به طور جدی در 
دستور کار جهاد کشاورزی قرار گرفت و برای این منظور در آن 
زمان ۳۰۰ شرکت بخش خصوصی و دانش بنیان را شناسایی 
کردیم و در ارزیابی های صورت گرفته تنها ۳ شرکت به مفهوم 
کامل هوشمندسازی در بخش کشاورزی رسیده است. عطری 
یکی از دستاوردهای مهم این شرکت ها را ارائه روش آبیاری 
هوشمند دانست و توضیح داد: این شرکت دانش بنیان مستقر 
در همدان سه پروژه هوشمند سازی آبیاری را در ۵ نقطه اجرایی 
کرد که دستاوردهای مثبتی به همراه داشته است. دبیر کمیته 
هوشمندسازی کشاورزی ادامه داد: علیرغم کارهای انجام شده 
متاسفانه عزم جدی در زمینه هوشمندسازی بخش کشاورزی در 

وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.

دسـتگاهی که در نمایشـگاه فناوری CES2023 نیز به نمایش 
درآمد می توانـد ضایعات غـذای خانگی را به کـود تبدیل کند. 
به گزارش ایسـنا؛ ممکن اسـت در سـال ۲۰۲۳ بخواهید برای 
کاهش سـهم خود در تولید زباله تـالش کنید. سـاده ترین راه 
بـرای انجام ایـن کار، جمـع آوری ضایعات آشـپزخانه و تبدیل 
 Reencle Prime« آنها به کمپوست با اسـتفاده از ابزاری مانند

Food Waste Composter« است.
در نمایشـگاه فنـاوری CES2023 کـه بـه تازگـی بـه پایـان 
رسـیده اسـت، این دسـتگاه با انجـام فرآینـدی بی سـروصدا 
برای تبدیـل ضایعات غـذا به کـود غنـی از مواد مغـذی، همه 

را شـگفت زده کـرد.
تقریبـاً ۳۰ تـا ۴۰ درصـد از ذخایـر غذایـی در ایـاالت متحده 
 Reencle« آمریـکا بـه ضایعـات تبدیـل می شـوند. دسـتگاه
Prime«، می توانـد زباله هـای خانه های شـخصی را بـه غذایی 
ارگانیـک بـرای گیاهـان تبدیـل کند کـه بـرای زمیـن مفید 

اسـت.

ایـن دسـتگاه دارای مکانیسـم هایی اسـت که باعث می شـود 
فرآیند تبدیـل غذا بـه کود کمتـر از دو سـاعت طول بکشـد و 
سیسـتم همیشـه روشـن آن به شـما اجازه می دهد هـر زمان 
که خواسـتید بـه دسـتگاه ضایعـات یـا خـاک اضافـه کنید و 
نیازی نیسـت که تا پایـان کار آن بـرای تبدیل ضایعـات قبلی 

به کـود منتظـر بمانید.
ایـن دسـتگاه دارای یـک حسـگر حرکتـی بـدون نیاز بـه لمس 
اسـت که حرکت پـا یا تـکان دسـت شـما را تشـخیص می دهد 
و بـه طـور خـودکار درب آن بـاز می شـود. عـالوه بـر ایـن یـک 
سیسـتم فیلتر سـه الیه دارد که امـکان تولید کمپوسـت بدون 
بـو را فراهـم می کند. ایـن دسـتگاه بی صـدا بـا صدای زیـر ۲۸ 
دسـیبل کار می کنـد. چشـمگیرترین بخـش آن، عـدم نیـاز به 
نگهداری هـای بـه خصـوص اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه 
می توان ایـن دسـتگاه را در محیط های اسـیدی با شـوری باال و 
دماهای زیاد نگهداری کـرد. نیازی به تعویض دائمی آن نیسـت 

و می تـوان آن را از چرخـه ای بـه چرخـه دیگـر اسـتفاده کرد.

تلفن: 031-32274500          

دورنگار: 32274514ـ 031

روابط عمومی: 031-32274754   

سازمان آگهی های اصفهان:

32274518 - 32274517  -  32274512  32274506ـ  031

تلفن: 2274500 3 -031 

دورنگار: 32274502 -031 

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

فاکس: 031-32274511

لیتو گرافی و چاپ صمیم:44533725ـ  021

پیام کوتاه : 30007232

دفتر اصفهان: میدان احمدآباد ، ابتدای خیابان شهید مفتح )بهرام( ساختمان امام )ع(

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا محزونیه

سردبیر: مرضیه ربیعی

جانشین مدیرمسئول: محمدحسین محزونیه

دبیرتحریریه: محمدبندرعباسی

طراح: نوشین رواقی

هیئت تحریریه: 

دریا وفائی، یلدا توکلی، مریم عمادی، سامان سفالگر، پریساجمدی،  رضا 

اخالق پور، سعیده اسکندری ، دکتر زهره رجبی، علی رفیعی وردنجانی ، امین 

سریزدی، حوریه محزونیه، سعیدواعظ،  شادی بخشی، آزاده سلیمان نژاد

شناسنامه

اولین روزنـامه اقتصـادی دو زبانه استان اصفهان
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