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حمله ریزپرنده ها به اصفهان ناموفق و شکست خورده!

اقـدام و عمـل مـوفق از اصفـهان

6 Natural 
Antihistamines to Help 

With Allergies 
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مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان خبر داد:

پاالیشگاه اصفهان سودآورترین شرکت پاالیشی بورسی کشور
6

 
االن دیگر برای نسـل جوان ما ماشـین دار شـدن، 
خانـه دار شـدن و پیـدا کـردن شـغل مناسـب بـه 
یـک آرزوی محال تبدیل شـده اسـت، خب شـما 
از آدمـی کـه نمی توانـد بـه هیچکـدام از آرزوهـا 
و نیازهـای اولیـه اش دسـت پیدا کنـد چـرا انتظار 
داریـد کـه افسـرده و ناراحـت و مأیـوس نباشـد. 
مـن فکـر می کنـم مـا در کل جهـان جـزو معدود 
کشـورهایی هسـتیم که داریم ُسـرنا را از قسـمت 
گشـادش می نوازیـم. اینترنـت را هـم می خواهید 
محدود کنیـد، اینسـتاگرام و واتـس آپ و تلگرام را 
هم محـدود کنیـد؛ اصـًا بـرق را هم قطـع کنید. 

آیـا می توانید کشـور را بـه ایـن شـیوه اداره کنید؟ 
این نسـل جدیدی کـه االن در کشـور دارد زندگی 
می کنـد با نـگاه کـردن بـه ایـن سیاسـت های ما 
فقط دارد افسـوس می خـورد، عصبانی می شـود و 
چـاره ای هم نـدارد و هیـچ راه گریزی هـم برایش 
نیست.سـؤال مـن از مسـئوالن اجرایی این اسـت 
کـه ۲۰۰ کشـور در جهـان وجـود دارنـد این هـا 
پـول ملـی و ارز خارجـی خـود را چگونـه مدیریت 
می کنند؟ چـرا ما بـه بانکـداری و یـا حکومتداری 
به عنـوان یـک علـم وتخصـص اعتقـاد نداریم؟ 
چرا فکر می کنیم ما تخـم دوزرده جهـان را آوردیم 

کـه می توانیـم همـه امورجهـان را اصـاح کنیم؛ 
از شـیوه های بانکـداری و اقتصـاد و سیاسـت و 
فرهنگ جهان انتقـاد می کنیم و هیچکـس را هم 
درجهان قبـول داریم جز خودمـان و این هم نتیجه 
مدیریت ماسـت.چندی پیش آقای صالح آبادی به 
مجلس گزارشی ارائه کرد که براسـاس آن آمریکا، 
اسرائیل، چین و همه کشـورهای جهان در افزایش 
قیمـت ارزدخیـل بودنـد بـه جزخـود آقـای صالح 
آبادی و تیم اقتصـادی دولت که این نشـان دهنده 
یک اشـتباه فاحش درنحـوه مملکت داری اسـت. 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

رحیمی جهان آبادی 
سرمقالـــه
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 آن ها که اشتباه فکر می کنند! 
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رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

افزایش حقوق کارکنان ُگمرک باید مورد 
توجه قرار گیرد

توسط رهبر معظم انقالب انجام گرفت؛

بازدید ازمحصوالت ویژه بخش فضایی 
درنمایشگاه توانمندی های داخلی

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« مطرح کرد:

قدردانی از ورود سریع و قاطع مدیریت 
استان برای حل معضل آلودگی
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استاندار اصفهان در جلسه ستاد استانی دهه فجر:

دهه فجر فرصتی برای مرور جایگاه 
جمهوری اسالمی است

چهره روز

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در اولین کنگره بین المللی تحول، 
تعالی و توسعه زنجیره ارزش فوالد و معدن مطرح کرد:

ضرورت توسعه زیرساخت های کشور 
برای پیشرفت در صنعت فوالد
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مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مسیر تحول و تعالی 
در صنعت فوالد از معبر شناخت دقیق مشکات و حل آن ها 
می گذرد. به همین خاطر باید مشکات احصاء شود تا با تحول به 

وجود آمده شاهد تعالی باشیم.

صفهان
منبع: اخبار ا

آگــهى جذب نیرو 
شرکت کشاورزى و دامپرورى فجر اصفهان (سهامى عام ) در نظر دارد  به منظــور تامین نیروى انسانى مورد نیاز خود در واحد گاودارى 
رحمت آباد ( نطنز ) نسبت به بکارگیرى نیرو از طریق فرایند جذب و استخدام به شرح زیر اقدام نماید ، لذا از متقاضیان درخواست مى گردد 
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1401/11/25  به واحد منابع انسانى  شرکت به آدرس : شهرستان نطنز، کیلومتر 15 جاده 
قدیم نطنز - مورچه خورت ، روستاى رحمت آباد  مراجعه و یا در ساعات ادارى با شماره تماس 03154335314  داخلى 205  تماس و  یا رزومه 

خود را به ایمیل  info@fajreisfahan.ir  ارسال نمایند .

شرایط تحصیالتجنسیتتعداد  نیروعنوان شغلىردیف
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مرد
دیپلم یا 

 فوق دیپلم

داراى کارت پایان خدمت 
حداقل یک سال سابقه کار مرتبط 

ترجیحا متاهل  
حداکثر 35 سال سن 

( در صورت داشتن سابقه مرتبط میزان سابقه به حداکثر سن مجاز اضافه خواهد شد ) 
داراى سالمت جسمانى 

عدم سوء پیشینه کیفرى
کسب تاییدیه حراست و گزینش

1نگهبان2

 آگهى مزایده به شماره 1401/1044005 مورخ 1401/11/9
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه اجرایى آن نسبت به واگذارى به اجاره تعدادى 
از رقبات موقوفات به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 به این اداره واقع در شاهین 
شهر، انتهاى خیابان نظامى، فرعى 8 شرقى مراجعه نمایند. * بدیهى است زمان برگزارى کمیسیون مزایده روز دوشنبه مورخ 1401/12/1 خواهد بود. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.
رقبات قابل واگذارى به اجاره عبارتند از:

1- موقوفه مسجد ابوالفضل (ع) کد تفضیلى رقبه: 20068832100008 واقع در شاهین شهر، خیابان شیخ بهایى، جنب مسجد
 یک باب مغازه تجارى با وضعیت موجود به مساحت 13/2 مترمربع داراى امتیاز برق و گاز مشترك با اجاره ماهیانه 12/000/000 ریال (نوبت اول)

2- موقوفه مسجد قائم (عج) کدتفضیلى 20029307100006 واقع در شاهین شهر، خیابان فرخى، طبقه همکف ، مجتمع تجارى ادارى قائم (عج) 
یک باب مغازه تجارى با وضعیت موجود به مساحت 39 مترمربع داراى امتیاز آب و برق و گاز با اجاره ماهیانه 17/000/000 (نوبت اول)

3- موقوفه مسجد قائم (عج) کد تفضیلى 20029307100004 واقع در شاهین شهر، خیابان فرخى، طبقه دوم، مجتمع تجارى ادارى قائم (عج) 
یک باب آپارتمان خدماتى با وضعیت موجود به مساحت 118/61 مترمربع داراى امتیاز برق گاز مجزا و آب مشترك با اجاره ماهیانه 25/000/000 (نوبت اول) 

مهدى قربانى-  رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه شناسه آگهى: 1448781

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 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؟



در شـــهر

Isfahan News
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از اکران 
آثـار سـیزدهمین جشـنواره بین المللـی 
فیلـم فجـر در سـه سـینمای ُمنتخـب 
اصفهـان خبـر داد. علـی تمنایـی، افـزود: 
آثـار ایـن جشـنواره از ۱۷ تـا ۲۳ بهمن در 
سه سـینمای ساحل، سـپاهان و فلسطین 
اصفهـان همزمان با تهـران نمایـش داده 

می شـود.
وی گفت: تدابیر الزم از سـوی سینماداران 
اصفهـان از مدت هـا پیـش از لحـاظ 
ظرفیـت و فضـای نمایـش ایجـاد شـده 
اسـت. مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
اصفهان بـا پیـش بینی اسـتقبال پرشـور 
مردم از ایـن رویداد خـاص فرهنگی مانند 
دوره هـای گذشـته گفـت: این جشـنواره 
حیاتـی نـو در حـوزه فرهنـگ و هنـر 
محسـوب می شـود و در پایتخت فرهنگ 
و هنـر ایـران اسـالمی جایـگاه ویـژه ای 
خواهـد داشـت. وی بـا اشـاره بـه اهمیت 
فجـر باشـکوه انقـالب اسـالمی گفـت: 
برپایی جشـنواره فیلم فجر نقـش بنیادی 
و سـازنده ای در حیـات فرهنگـی و هنری 
ایران اسالمی دارد. تمنایی، نقش و جایگاه 
سـینما را در عملیاتـی کـردن برنامه هـا و 
راهبردهای کالن ملی بسـیار حائز اهمیت 
دانسـت و گفت: هنـر هفتم نقـش تعیین 
کننـده ای در بیشـتر عرصه هـای جامعـه 

دارد.
وی خاطرنشـان کرد: تولیدات سـینمایی، 
تأثیـر بسـیاری در رفتارهـا، ارزش هـا، 
افـکار و در مجموع دیـدگاه جامعـه دارد و 
از این لحاظ از حساسـیت خاصی برخوردار 
اسـت. مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
اصفهـان افـزود: جشـنواره فیلـم فجـر را 
می تـوان مهمتریـن و بزرگتریـن رویـداد 
فرهنگی و هنری از لحاظ فرهنگ سـازی 

در جامعـه بشـمار آورد.
وی یادآور شـد: اکـران تولیـدات ُمنتخب 
فیلـم کوتـاه و بلنـد داسـتانی اسـتان و 
برگزاری کارگاه های آموزشـی تخصصی 
مهارت های فنی در فیلم سـازی با رویکرد 
گفتمـان انقـالب اسـالمی از برنامه های 
جنبـی جشـنواره فیلـم فجـر در اصفهان 
اسـت. تمنایی یادآور شـد: آثـار راه یافته به 
جشـنواره پس از اعالم سـازمان سینمایی 
و سـمعی بصـری وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی بـه مخاطبـان اطـالع رسـانی 
می شـود و جدول نهایـی برنامـه اکران ها 
بـا هماهنگـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان در رسـانه ها منتشـر و 
در دسـترس عالقه منـدان قـرار خواهـد 

گرفـت.
بنـا بـه اعـالم روابـط عمومـی چهـل و 
یکمیـن جشـنواره بین المللی فیلـم فجر، 
طبـق برنامه ریـزی صـورت گرفتـه در 
کمیتـه امـور نمایـش جشـنواره، فـروش 
بلیت فیلم های جشـنواره بصـورت برخط 
)آنالیـن( از طریق سـامانه های آی تیکت 
irantic.( ایران تیـک ،)iticket.ir(

 )gisheh7.ir( و گیشـه هفـت )com
خواهـد بـود.

چهـل و یکمین جشـنواره بین المللی فیلم 
فجـر از ۱۲ تـا ۲۳ بهمن امسـال همزمان 
بـا تهـران در ۳۱ اسـتان کشـور برگـزار 

می شـود.

سینماهای اصفهان میزبان 
جشنواره فیلم فجر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خبر داد:

فرمانده انتظامی استان اصفهان به مردم توصیه 
کرد که با نخریدن کاالهای استوک )دست دوم( 
در کاهش آمار سرقت ها و انگیزه اعمال ُمجرمانه 

سارقان تاثیرگذار باشند.
جمع  در  میرحیدری،  محمدرضا  سردار 
خبرنگاران در مرکز پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اصفهان افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۱۴۴ باند 
سرقت در استان شناسایی و ۴۰۱ سارق دستگیر 

شدند.
وی اضافه کرد: از این تعداد ۶۰ باند سرقت از 
منزل و مغازه و مابقی باندهای سرقت قطعات 
خودرو، احشام، خودرو و موتورسیکلت، سیم 

برق، محموله کامیونت ها و دیگر موارد بودند.
وی تاکید کرد: از لحاظ اخالقی و شرعی نیز 
خرید کاالهای دست دوم وجهه درستی ندارد 
و بطور طبیعی زمانی که تقاضا از سوی مردم 
کاهش یابد انگیزه سارقان برای سرقت لوازم 
منزل و قطعات خودرو و دیگر موارد هم کم 

می شود.
رئیس پلیس استان اصفهان به کشفیات ۱۰ 
ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان نیز 

اشاره کرد و گفت: در این مدت میزان کشفیات 
مواد ُمخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۹ 

درصد کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: در مدت یاد شده کشف هروئین 
۱۰۹ درصد، ُمخدر صنعتی از نوع شیشه ۷۸ 
درصد و گراس حدود ۹ درصد افزایش و کشف 

تریاک ۴ درصد کاهش نشان می دهد.
سردار میرحیدری با اشاره به شناسایی ۳۲۷ 
قاچاقچی عمده در استان افزود: در این مدت 
۲۲ قبضه سالح از باندهای توزیع مواد مخدر در 
استان به همراه ۴۶۶ دستگاه خودروی سنگین 
و سبک و ۲۶ دستگاه موتورسیکلت کشف و 

توقیف شد.
وی همچنین به اجرای ۲ هزار و ۲۰۰ طرح 
پاکسازی مناطق آلوده استان در ۱۰ ماهه امسال 
اشاره کرد و گفت: در زمینه کاهش کشفیات 
مواد مخدر، وضعیت استان اصفهان نسبت به 

میانگین کشوری، مطلوب است.
وی با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق کاال 
بعنوان مهم ترین دغدغه مردم در حوزه 
اقتصادی افزود: در مدت ۱۰ ماهه امسال آمار 

پرونده های قاچاق بیش از یک میلیارد تومان 
۷۵ درصد و پرونده های باالی ۵۰۰ میلیون 

تومان ۱۹۰ درصد افزایش داشته است.
فرمانده انتظامی اصفهان، ارزش کاالهای 
مکشوفه قاچاق را ۶۱۳ میلیارد تومان عنوان 
کرد و گفت: امسال کشفیات کاالهای قاچاق 
در استان ۶۶ درصد افزایش نشان می دهد. 
وی خاطرنشان کرد: در این مدت ۵۱۷ دستگاه 
خودروی شوتی توقیف شده که این آمار نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۰۰ درصد افزایش 
یافته است. سردار میرحیدری افزود: در مدت 
مورد نظر میزان کشف سوخت قاچاق نیز 
۱۸۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش داشته است که البته مردم باید با 
توجه به خطرات و آسیب های قاچاق سوخت 
توسط خودروهای سنگین و سبک، هوشیار و 
مطالبه گر باشند و موارد مشکوک را نیز به پلیس 
اطالع دهند. وی همچنین از افزایش ۲۰۹ 
درصدی قاچاق ارز، ۱۹۱ درصدی قاچاق لوازم 
خانگی و ۴.۱۰ درصدی زمین خواری در استان 
ظرف ۱۰ ماه گذشته خبر داد. سردار میرحیدری، 

افزایش مصرف ُمسکرات در استان را نیز نگران 
کننده دانست و گفت: در برخی محالت وقتی 
از افراد آزمایش گرفته می شود نتایج بدست 
آمده نشانگر مصرف مسکرات و بی توجهی به 
ارزش های الهی و تغییر سبک زندگی افراد 
است که پیامدهای ناگواری از جمله افزایش 

تصادفات و فوتی ها را دربردارد.
این مقام انتظامی اصفهان با اشاره به افزایش 
۳۳ درصدی شمار فوتی ها در تصادفات درون 
شهری استان در ۱۰ ماه اخیر اظهار داشت: در 
این مدت برخورد با تخلفات و صدور جریمه 
نیز ۱۴ درصد فزونی یافته است. رئیس پلیس 
استان اصفهان یادآور شد: در حوزه جاده ای، 
شمار تصادفات ُمنجر به فوت درسال جاری 
۷ درصد کاهش اما تصادفات جرحی ۲۵ درصد 
افزایش داشته است. سردار میرحیدری، برقراری 
امنیت عمومی دراستان بویژه در چهارماهه 
اخیرو جلوگیری از تحرکات ایادی دشمن در 
برهم زدن نظم اجتماعی را از جمله اقدامات 
کارکنان خدوم نیروی انتظامی اصفهان عنوان 

کرد.

رییس پلیس اصفهان:
نخریدن کاالی استوک در کاهش سرقت ها مؤثر است

و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفت: 
ــگاه  ــاح آزمایش ــاهد افتت ــال ش ــر امس اواخ
علت یابــی حریــق در ایــن کالن شــهر 

ــگاه  ــتین آزمایش ــه نخس ــود ک ــم ب خواهی
علت یابــی حریــق کشــور به شــمار مــی رود 
ــات  ــام امکان ــتفاده از تم ــا اس ــم ب و امیدواری
و تــالش نیروهــای ســازمان بتوانیــم در 

راســتای ارتقــای ایمنــی شــهر گام برداریم.
ــی اظهــار کــرد:  ــم مطلب آتشــپاد دوم ابراهی
ســازمان آتش نشــانی بــا توجــه بــه وظیفــه 
ذاتــی خــود کــه در راســتای حفــظ و ارتقای 

ایمنــی شــهر گام برمــی دارد، تــالش خــود 
را جهــت بهبــود ســطح کمــی و کیفــی 
امکانــات در تمــام حوزه هــا انجــام داده 

ــت. اس
ــد در  ــالش ش ــاری ت ــال ج ــزود: س وی اف
ــات مــورد  ــزات و امکان حــوزه تأمیــن تجهی
نیــاز ایســتگاه های عملیاتــی از جملــه 
ــزات  ــین آالت، تجهی ــردن ماش ــم ک فراه
الزم بــا برگــزاری تشــریفات قانونی نســبت 
بــه خریــد و تجهیــز ایســتگاه ها اقــدام 
ــن  ــری در ای ــات بهت ــاهد اتفاق ــا ش ــم ت کنی

ــیم. ــازمان باش س
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ــه  ــه داد: ب ــی شــهرداری اصفهــان ادام ایمن
دلیــل وجــود کــوه صفــه در شــهر اصفهــان 
ــزات  ــه تجهی ــانی ب ــات آتش نش ــد خدم بای
مــورد نیــاز کوه نــوردی مجهــز می شــد 
کــه در ســال های گذشــته ایــن اتفــاق رقــم 
نخــورده بــود، بنابرایــن ســال جاری نســبت 

بــه خریــد تجهیــزات مرتبــط بــا کــوه و چاه 
ــدام شــد. اق

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تجهیــزات 
خریــداری شــده در آینــده نزدیــک در 
اختیــار ســازمان آتش نشــانی قــرار 
ــوزه  ــرد: در ح ــح ک ــت، تصری ــد گرف خواه
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــرداری نی ــی و آوارب غواص
ــان در  ــرای هموطن ــه ب ــواری ک ــاق ناگ اتف
آبــادان رقم خــورد بــه ایــن فکــر افتادیــم تا 
ــاز در  ــورد نی ــزات م ــه تجهی ایســتگاه ها را ب
ایــن زمینــه مجهــز کنیــم و اقداماتــی برای 
ــم. ــز انجــام دادی ــزات نی ــن تجهی ــد ای خری

مطلبــی بــا اشــاره بــه توســعه ایســتگاه های 
آتش نشــانی خاطرنشــان کــرد: در ســال 
جــاری شــاهد راه انــدازی و افتتــاح ایســتگاه 
ــه  ــم ک ــن بودی ــاغ پایی ــماره ۲۷ در چهارب ش
ــهر،  ــز ش ــری در مرک ــه قرارگی ــه ب ــا توج ب
وجــود بــازار و بــار ترافیکــی حاکــم بــر ایــن 
منطقــه یکــی از ایســتگاه های اســتراتژیک 

بــرای ســازمان به شــمار مــی رود کــه 
بــا تالش هــای صــورت گرفتــه تمــام 
امکانــات الزم بــرای ایــن ایســتگاه 
ــرار گرفــت. ــار آن هــا ق ــداری و در اختی خری

ــات ســفت کاری ایســتگاه  ــزود: عملی وی اف
ــیده و وارد  ــان رس ــه پای ــز ب ــج نی ــدان ح می
ــن  ــت، همچنی ــده اس ــازک کاری ش ــاز ن ف
ســال آینده شــاهد احــداث ایســتگاه نــاژوان 
خواهیــم بــود، چراکــه بــا توجــه بــه شــرایط 
و مشــجر بــودن ایــن منطقــه، ممکن اســت 
بــا حادثــه آتش ســوزی مواجــه شــویم 
ــه  ــن منطق ــتگاه در ای ــداث ایس ــاز اح و نی

ــد. ــاس ش احس
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفــت: در حال 
پیگیــری جهــت احــداث ایســتگاهی در 
ــان  قســمت غــرب اصفهــان، واقــع در خیاب
نبوی منــش و ایســتگاهی در محــدوده 
ــه ۱۳  ــج( در منطق ــر )ع ــهرک ولی عص ش

ــتیم. هس
ــرای  ــی ب ــان طالی ــه زم ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــن س ــوادث بی ــق و ح ــه حری ــیدن ب رس
تــا پنــج دقیقــه اســت، گفــت: تــالش 
ــه و ایســتگاه های  ــا توســعه ابنی ــم ب می کنی
ــه  ــتگاه ها ب ــز ایس ــن تجهی ــود همچنی خ
تجهیــزات بــه روز و جدیــد، در کمتریــن 
زمــان ممکــن مأمــوران آتش نشــانی خــود 
ــانند و  ــق برس ــا حری ــه ی ــل حادث ــه مح را ب

ــیم. ــاق باش ــن اتف ــاهد کمتری ش
مطلبــی مطــرح کــرد: اواخــر ســال جــاری 
ــق را  ــی حری ــگاه علت یاب ــه آزمایش افتتاحی
ــتین  ــور نخس ــه در کش ــت ک ــم داش خواهی
ــذا  ــت، ل ــق اس ــی حری ــگاه علت یاب آزمایش
امیدواریــم ایــن مــورد نیز بــه چرخــه ایمنی 
شــهر افــزوده شــود تــا بــا اســتفاده از تمــام 
امکانــات و تــالش نیروهــای ســازمان 
ــهر  ــی ش ــای ایمن ــتای ارتق ــم در راس بتوانی

گام برداریــم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

نخستین آزمایشگاه علت یابی حریق کشور در اصفهان افتتاح خواهد شد

ســیدرضا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان در جلســه ســتاد اســتانی دهه فجر 
ــود،  ــتاد لحــاظ ش ــای س ــد در برنامه ریزی ه ــه بای ــی ک درخصــوص نکات
اظهــار داشــت: باید قلــه ای بــه نــام »۲۲ بهمــن« را تعریــف کنیم تــا مانند 
روز ۱۳ آبــان که یــک روز بــه یــاد ماندنــی در تاریخ برگــزاری مراســم های 
روز مبــارزه بــا اســتکبار شــد، ۲۲ بهمن امســال نیــز متفــاوت با ســال های 

گذشــته برگــزار و بــه یــاد ماندنی شــود.
وی ادامـه داد: امکاناتی که برای افـراد و ارگان های مختلف فراهم می کنیم، 
تضمین کننـده ایـن اتفـاق خواهـد بـود و بهتـر اسـت بـه نوآوری هایی که 

امکان حضور همـگان را تسـهیل می کنـد بپردازید.
مرتضوی خاطر نشـان کرد: مدیران اسـتان هنگام حضور در مـدارس برای 
نواختـن زنـگ انقـالب، در راه جهـاد تبیین قـدم بردارنـد و هر دسـتگاهی 

پیشـرفت های حـوزه مربـوط به خـود را بـرای دانش آمـوزان بیـان کند.
اســتاندار اصفهــان تصریــح کــرد: در مناســبت دهه فجــر، فرصتــی فراهم 
ــگاه جمهــوری  ــه گزارش هــای دقیــق و مناســب جای ــا ارائ ــا ب می شــود ت
اســالمی را بــرای خــود و دیگــران مــرور کنیــم و بــا همبســتگی، یک ســد 

یک پارچــه بــرای دفــاع از انقــالب اســالمی را بــه وجــود آوریــم.
ــردم  ــود م ــث می ش ــه باع ــردی ک ــن رویک ــرد: مهم تری ــح ک وی تصری
ــردم و  ــن م ــه بی ــت ک ــن اس ــد ای ــان بدانن ــالمی را از خودش ــالب اس انق
مســؤوالن نظــام فاصلــه ای در نظــر نگیریــم و یک طیــف به هم پیوســته 

ــم. ــم آوری ــام فراه ــظ نظ ــتای حف را در راس
ــالش و  ــرای ت ــتان ب ــتگاه های اس ــران دس ــوت مدی ــا دع ــوی ب مرتض
ــه  ــگاه مجاهدان ــا ن ــار داشــت: ب ــام اظه ــن ای ــزاری بیشــتر در ای خدمت گ
ســعی کنیــد بیشــتر از قبــل بــه مــردم خدمــت کنیــد؛ ایــن اقــدام در نظــر 
مــردم جلــوه ای از تغییــر رویکــرد مدیریتــی و نشــانی از طــرح کلــی نظــام 

ــود. ــد ب اســالمی خواه
ــی در  ــگاه مردم ــری از ن ــزوم بهره گی ــه ل ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
ســتادهای دهــه فجــر، افــزود: الزم اســت کــه بــرای برنامه هــا در مســاجد 
و پایگاه هــای مردمــی متمرکــز شــویم و امکانــات مــورد نیــاز را برایشــان 
ــای  ــام کاره ــه تم ــن قل ــی ۲۲ بهم ــت: راهپیمای ــم. وی گف ــم کنی فراه
ــن  ــرای ای ــل ب ــور کام ــه ط ــا را ب ــا و ظرفیت ه ــد زمینه ه ــت و بای ــا اس م
ــای  ــتگاه ها و ارگان ه ــه دس ــان اینک ــا بی ــوی ب ــد. مرتض ــم کنی روز فراه
ــز نهضــت  ــرای روز ۱۲ بهمــن نی ــزود: ب ــد، اف ــای کار بیاین ــد پ اســتان بای
ویــژه ای در زمینــه جهــاد تبییــن شــکل بگیــرد و به خصــوص در مــدارس 

ــرد. ــورت گی ــاره ص ــن ب ــای الزم در ای برنامه ریزی ه
اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در شهرســتان های مختلــف تعــداد 
ــن  ــم کــه در ای ــام انقــالب اســالمی داری ــه ای ــوط ب ــادی شــهدای مرب زی
روزهــا بایــد از خانواده هایشــان تجلیــل کــرده و جایــگاه آن هــا را گرامــی 
ــی و  ــر اینکــه مراســمات ســمت و ســوی جریان ــد ب ــا تأکی ــم. وی ب بداری
حزبــی نداشــته باشــد، گفــت: تمــام مراســم های دهــه فجــر بایــد بــرای 
ــتی در  ــای بهداش ــت نظارت ه ــن الزم اس ــد، همچنی ــردم باش ــه م هم
جایگاه هــای پذیرایــی انجــام گرفتــه تــا مــواد غذایــی غیراســتاندارد برای 

ــع نشــود. ــردم توزی م

استاندار اصفهان با تأکید بر برگزاری مراسم های 
دهه فجر با رویکرد نوآورانه، گفت: در ایام اهلل دهه 
فجر فرصتی فراهم می شود تا با گزارش های دقیق و 
مناسب جایگاه و شأن جمهوری اسالمی را بار دیگر 

مرور کنیم.

دهه فجر فرصتی برای مرور 
جایگاه جمهوری اسالمی است

استاندار اصفهان در جلسه ستاد استانی دهه فجر:

خبر روز

آزاده سـلیمان نژاد شب گذشته 
برخـی منابـع محلـی در اسـتان 
اصفهـان از شنیده شـدن صـدای 
انفجـار در محـدوده خیابـان »خانـه 
اصفهان« خبـر دادند و محـل دقیق 
وقوع ایـن انفجار را در یکـی از مراکز 
نظامـی وابسـته بـه وزارت دفـاع و 
پشـتیبانی نیروهـای مسـلح اعـالم 

کردنـد.
دفاع:  وزارت  بیانیه 
اقدامات کورکورانه تاثیری 
در تداوم مسیر پیشرفت کشور 

نخواهد داشت
وزارت دفــاع در بیانیــه ای اعــالم 
کــرد: شــامگاه هشــتم بهمــن 
۱۴۰۱ حوالــی ســاعت ۲۳: ۳۰ حمله 
ــده به  ــا اســتفاده از ریزپرن ناموفــق ب
یکــی از مجتمع هــای کارگاهــی 
وزارت دفــاع صــورت گرفــت و 
خوشــبختانه بــا پیش بینی هــا و 
ــه  ــدات پدافنــدی صورت گرفت تمهی
یکــی از آنهــا مــورد اصابــت پدافنــد 
ــد دیگــر  ــی مجتمــع و دو فرون هوای
ــار  آنهــا در تله هــای پدافنــدی گرفت
و منفجــر شــدند. خوشــبختانه ایــن 
تهاجــم ناموفــق تلفــات جانــی 
نداشــت و آســیب جزیــی بــه 
ــه  ــه ب ــرده ک ــقف کارگاه وارد ک س
ــزات  ــی در تجهی ــی خلل ــل اله فض
مجموعــه  ماموریت هــای  و 
ــاع  ــت. وزارت دف ــرده اس ــاد نک ایج
ــه  ــلح ب ــای مس ــتیبانی نیروه و پش
ملــت شــریف ایــران اســالمی 
اطمینــان می دهــد اقــدام بــرای 
تولیــد قــدرت، اقتــدار و امنیــت را بــا 
ــد داد  ــه خواه ــت ادام شــتاب و جدی
و ایــن اقدامــات کورکورانــه تاثیــری 
ــور  ــرفت کش ــیر پیش ــداوم مس در ت

ــت. ــد داش نخواه
ــری از  ــش دیگ ــاع در بخ وزارت دف
ایــن اطالعیــه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ایــن تهاجــم ناموفــق تلفــات جانــی 
نداشــته اســت، درباره میزان آســیب 
ــی،  ــز نظام ــن مرک ــه ای ــده ب واردش
ــه  ــن حادث ــت: ای ــرده اس ــالم ک اع
آســیب جزیی بــه ســقف کارگاه وارد 
کــرده کــه بــه فضــل الهــی خللــی 
در تجهیــزات و ماموریت هــای 

ــت. ــرده اس ــاد نک ــه ایج مجموع
»خبر فـوری« در فضای مجـازی با 
انتشـار کلیپـی بـا عنـوان »وضعیت 
فعلـی محـل انفجـار در اصفهـان«، 
نشـان دهنده برقـراری شـرایطی 
آرام و عـادی در محـل اسـت، خبـر 

را پوشـش داد.
عـالوه بـر ایـن مـوارد در برخـی 
کانال هـای خبـری نیز تصویـری با 
شـرح »عکس ماهـواره ای از محلی 
که مـورد حمله ناموفق پهپـادی قرار 
گرفت« منتشـر شـد کـه مویـد وارد 
شـدن آسـیب جزیـی بـه ایـن مرکز 

نظامـی اسـت.

امنیتی  سیاسی  معاون 
اصفهان:  استانداری 
حادثه تلفات جانی نداشته 

است
بــا انتشــار ایــن خبــر در رســانه های 
ــی و بازنشــر آن در شــبکه های  محل
ــاری  ــا جان نث ــی، محمدرض اجتماع
معــاون سیاســی امنیتی اســتانداری 
اصفهــان در گفــت وگویــی بــا 
ــوع  ــت وق ــیما عل ــر س ــبکه خب ش
ــه مرکــز  ــه ای ب ایــن انفجــار را حمل
ــاع  ــه وزارت دف ــته ب ــی وابس نظام
ــبختانه  ــزود: خوش ــرد و اف ــالم ک اع

ــی نداشــته  ــه تلفــات جان ایــن حادث
اســت امــا خســارات وارده در دســت 
بررســی و علــت و عوامــل آن در 

ــت. ــایی اس ــال شناس ح
عصـر ایـران نیـز بـه نقـل از وزارت 
دفاع نوشـت: در ایـن حملـه ۳ پهپاد 
مشـارکت داشـتند، تاسیسـات مورد 
هـدف نیـز از سـوی وزارت دفـاع 
»یکـی از مجتمع هـای کارگاهـی« 
ایـن وزارتخانـه اعالم شـده اسـت.

همچنیــن بنــا بــه گفتــه »صابریــن 
نیــوز« بــه نظــر می رســد ریــز 
پرنــده انتحــاری قصــد انفجــار زاغه 
ــداهلل  ــا الحم ــته ام ــات را داش مهم
ــه  ــر زاغ ــت. اگ ــده اس ــق نش موف
ــواره  ــد دی ــر می ش ــات منفج مهم
اطرافــش هــم از بیــن می رفــت 
و حتــی ماشــین ها و خانه هــای 
اطرافــش هــم منفجــر می شــد، 
امــا اکنــون تابلوهــای ال ای دی و 
ــم  ــراف ه ــزل اط ــه های من شیش
ــازی  ــه ب ــده و یــک ترق ــه ندی صدم

ــود. ــاده ب س

هیاتی از کمیسیون امنیت 
در  انفجار  محل  از  ملی 

اصفهان بازدید می کند
 عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
شورای اسالمی از سفر هیئتی از 
این کمیسیون به اصفهان خبر داد. 
یعقوب رضازاده در گفت وگو با ایسنا، 
گفته: کمیسیون امنیت ملی در جلسه 
امروز خود دو موضوع انفجار در یکی از 
مراکز نظامی وابسته به وزارت دفاع و 
همچنین حمله به سفارت آذربایجان 

در تهران را بررسی می کند. 

عملیات ناموفق پهپادی در 
اصفهان، شایعه سازی در 

تبریز و کرج و همدان
همزمانی این حمله ناموفق با حادثه ای 
در آذرشهر آذربایجان شرقی، بنای 
خط تبلیغی رسانه های معاند را بر 
این نهاد که نوعی پیوستگی میان 
این رویدادها ایجاد کنند و با انعکاس 
شایعات متعدد برای بزرگنمایی و 

ناامن جلوه دادن شرایط در استانها 
اقدام کنند. البته با اقدام به موقع و 
سریع در اطالع رسانی از سوی وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و 
انعکاس تصاویر رسانه های داخلی از 
محل وقوع حمله ناموفق ریزپرنده 
ها به یکی از صنایع دفاعی اصفهان، 
پروژه بزرگنمایی و گره زدن حادثه در 
کارخانه روغن موتور در آذرشهر تبریز 
و خبرسازی های کذب درباره وقوع 
انفجار در برخی استانهای دیگر مانند 
البرز و همدان در همان ساعات اولیه با 

شکست روبرو شد.
حساب های کاربری صهیونیستی در 
شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر 
که فضای پس از حادثه اصفهان و 
آذرشهر را مناسب دیده بودند، بهترین 
فرصت را برای پیگیری عملیات روانی 
خود به دست آورده بودند و در همین 
راستا تا ساعت ها پس از اطالع رسانی 
دقیق درباره حوادث اصفهان و آذرشهر 
نیز اقدام به انتشار شایعات مختلف 

کردند.

اقدام و عمل موفق از اصفهان 
حمله ریزپرنده ها به اصفهان ناموفق و شکست خورده!
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مسئول ستاد اعتکاف کشور گفت: بصیرت افزایی در مراسم اعتکاف امسال در دستور 
کار باشد. حجت االسالم سید علیرضا تکیه ای ظهر شنبه در دیدار با جمعی از دست 
اندرکاران برپایی اعتکاف در شهرستان کاشان اظهار داشت: کرونا تأثیر بسیاری بدی 

را بر روی برگزاری آئین اعتکاف طی سه سال اخیر داشته است.
وی افزود: تاپیـش از کرونا تعداد معتکفـان ۸۰۰ هزار نفر در ۶۰۰۰ مسـجد بود که 

۸۰ درصـد این جمعیت جـوان بودند.
مسـئول سـتاد اعتکاف کشـور با بیان اینکه امسـال به منظور جبران سـال هایی 

که اعتـکاف بـه دلیل همـه گیـری کرونا برگزار نشـد بـه دنبـال ارتقـای کمی و 
کیفی این سـنت عبادی هسـتیم، ابراز داشـت: مقرر شـده امسـال تمام استان ها 
شـورای راهبـری اعتـکاف تشـکیل دهنـد و برنامه هـای خود را بر اسـاس سـند 

راهبـردی دنبـال کنند.
وی با بیـان اینکه برنامه های فرهنگی اعتکاف با جشـن میـالد امیرالمؤمنین )ع( 
آغاز و در نهایت با توسـل به حضرت زینب )س( و عبادت ام داوود مانند هرسـال به 
پایان می رسـد، اضافه کرد: امسـال مراسـم اعتکاف با دهه فجر انقالب اسـالمی 

همزمان اسـت و از ایـن رو باید در زمینه بصیرت افزایی در بسـتر گرامیداشـت ایام 
اهلل دهه فجـر در خالل برنامه های اعتکاف در دسـتور کار باشـد.

حجـت االسـالم تکیه ای بـا اشـاره بـه اینکه ثبـت نام بـرای حضـور در مراسـم 
اعتـکاف رجبیـه امسـال از ۲۵ دی مـاه آغاز شـده اسـت، ابراز داشـت: انتظـار ما 
اسـتقبال حداکثـری از ایـن مراسـم معنـوی و پر خیـر و برکت در کشـور اسـت.

وی تصریـح کـرد: در سـال جـاری افزایـش ۴۵ درصـدی ظرفیت فضاهـا برای 
ثبت نـام معتکفیـن در کشـور را داریم.

بصیرت افزایی 
در مراسم اعتکاف 
امسال در دستور 
کار باشد

مسئول ستاد اعتکاف کشور:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

حسینی  والمسلمین  االسالم  حجت 
انقالب اسالمی ایران را زمینه ساز ظهور 
دانست و گفت: انقالب اسالمی که در ۲۲ 
بهمن سال ۵۷ به پیروزی رسید، زمینه 

ساز ظهور امام زمان است.
سعید  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسینی در دبیرستان دخترانه پیله وریان 
کاشان با تبریک فرارسیدن ماه با برکت 
رجب و دهه فجر انقالب اسالمی ایران با 
اشاره به این فرمایش رهبر معظم انقالب 
که دهه فجر انقالب اسالمی حکم عید 
غدیر را دارد، گفت: عید غدیر روز کامل 

شدن دین خدا است.
وی با اشاره به اینکه از صدر اسالم تا به 
امروز طی ۱۴ قرن گذشته تنها ۱۵ سال 
حکومت اسالمی تشکیل شد، افزود: طی 
۱۴ قرن گذشته از صدر اسالم تا کنون 
پیامبراکرم )ص( ۲۵ سال، امیرمومنان )ع( 
۴ سال و نیم و امام حسن مجتبی ۶ ماه 

حکومت اسالمی تشکیل دادند.
با  حسینی  والمسلمین  االسالم  حجت 
اشاره به انحراف مسلمانان مدینه و مکه 
در فاصله کوتاه ۷۰ روزه رحلت پیامبر تا 
امتداد  گفت:  اسالم،  در صدر  غدیر  عید 
انحراف به وجود آمده درصدر اسالم تا به 

امروز ادامه داشته است.
انقالب  معظم  رهبر  اگر  وی  گفته  به 
می فرماید، دهه فجر حکم عید غدیر را 
دارد برای این است که خدا در روز عید 
پیامبراکرم )ص(  به  را که  غدیر والیتی 

داده بود به امیرمومنان )ع( تحویل داد.
به  اشاره  با  نماینده ولی فقیه در کاشان 
اینکه بعد از ۱۴ قرن حکومت اسالمی در 
ایران تأسیس شد، اظهار داشت: حکومت 
به  روز  سال،   ۴۴ از  بعد  ایران  اسالمی 
روز بر عزت و افتخار و اقتدارش افزوده 

می شود.
وی با اشاره به اینکه امام کاظم )ع( انقالب 
بود،  کرده  بینی  پیش  را  ایران  اسالمی 
افزود: امام کاظم )ع( می فرماید، مردی از 
قم قیام می کند و گروهی مانند آهن آب 

دیده و محکم با او همراه می شوند.
حسینی  والمسلمین  االسالم  حجت 
انقالب اسالمی ایران را زمینه ساز ظهور 
دانست و یادآور شد: انقالب اسالمی ایران 
که در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به پیروزی رسید، 

زمینه ساز ظهور امام زمان است.
به گفته وی دشمنان حکومت دینی ایران 
متوجه شده اند انقالب اسالمی زمینه ساز 
عدالت  حضرت  ظهور  با  و  است  ظهور 
جهانی بر دنیا حاکم خواهد شد و منافع 
برای همین  افتاد،  به خطر خواهد  آن ها 
و  ایران  اسالمی  انقالب  با  که  است 
ظهور امام زمان و عدالت جهانی مخالفت 
می کنند. نماینده ولی فقیه در کاشان تأکید 
جمهوری  مخالفان  همه  رأس  در  کرد: 
امام زمان )عج( و  ایران، ظهور  اسالمی 
ایجاد عدالت جهانی، آمریکا و صهیونیزم 
جهانی که نماد آن رژیم غاصب اسرائیل 

است قرار دارند.
وی افزود: دشمنان اسالم از همان ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی دشمنی، توطئه 
و طراحی عملیات علیه نظام اسالمی در 
ایران را آغاز کرد تا انقالب اسالمی ایران 
را نابود کنند. فتنه وی به آتش کشیدن 
قرآن مقابل سفارت کشور مسلمان ترکیه 
در اول بهمن امسال نشانه خشم آن ها از 
این کتاب آسمانی است که عامل پیروزی 
جهانی  بیداری  و  ایران  اسالمی  انقالب 
است. حجت االسالم والمسلمین حسینی 
ایران را پرچمدار قرآن با تفسیر اهل بیتی 
که  قرآنی  تفاوت  به  اشاره  با  و  دانست 
گفت:  می دهد،  توضیح  را  آن  عربستان 
طراحی کاریکاتور موهن رهبری و تحریم 
از  آن ها  عصبانیت  نشانه  پاسداران  سپاه 
انقالب اسالمی ایران است که پرچمدار 

قرآن با تفسیر اهل بیتی است.
برکت  با  ماه  با  تقارن دهه فجر  به  وی 
آمادگی  بر  تأکید  با  و  کرد  اشاره  رجب 
برای ظهورامام زمان )عج( گفت: دیر یا 
زود ظهور انجام خواهد شد، با خود سازی 
و شبیه امام زمان )عج( شدن باید خود را 
برای آمدن مهمان بسیار عزیز آماده کنیم.

به گفته وی ماه رجب فرصت بسیار خوبی 
واجبات،  به  عمل  دینداری،  ارتقاء  برای 
ترک محرمات و نزدیک شدن به خدا و 

امام زمان )عج( و دین است.
به  اشاره  با  نماینده ولی فقیه در کاشان 
برای  کرد:  تأکید  شناسی،  دشمن  لزوم 
رسیدن به قله های پر افتخار علمی درس 
بخوانید به حداقل ها اکتفا نکرده و ایمان 

خود را در ماه رجب تقویت کنید.

نماینده ولی فقیه در کاشان:

اهانت به مقدسات نشانه 
عصبانیت دشمن است

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

سـتاد  برنامه ریـزی  و  هماهنگـی  جلسـه  در 
شهرسـتان  فرمانـدار  فجـر،  دهـه  بزرگداشـت 
آران و بیـدگل بـر برگـزاری هرچـه باشـکوهتر 
جشـن های سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی 

تأکیـد کـرد.
و  آران  فرمانـدار شهرسـتان  علی اکبـر رضایـی، 
بیدگل در سـومین جلسـه سـتاد بزرگداشت چهل 

و چهارمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی 
ایـن شهرسـتان اظهـار داشـت: حفـظ انقالب در 
شـرایط کنونـی مسـئولیت سـنگینی بـر عهده ما 
مسـئولین گذاشـته کـه کوتاهـی و سـهل انگاری 
بـه  تبعاتـی  و  آثـار  انجـام وظیفـه می توانـد  در 

همراه داشـته باشـد.
وی افـزود: بـدون شـک جوانـان همانگونـه کـه 

در پیـروزی انقـالب اسـالمی و شـکل گیری آن 
نقش بسـزایی داشـتند در تداوم انقالب اسـالمی 
و تثبیـت آن نیـز دارای نقـش محـوری هسـتند 
و همراهـی آنـان تضمینـی بـرای آینـده انقالب 
اسـالمی و پیشـبرد اهـداف آن در تمـام زمینه ها 

بود. خواهـد 
رضایـی همچنیـن بـر ضـرورت مردمـی برگـزار 

شـدن جشـن انقـالب تأکید کـرد و افـزود: مردم 
بایـد در رأس برنامه هـای دهـه فجـر باشـند چرا 
ایـن نظـام و  کـه مـردم بـرای حفـظ و بقـای 
انقـالب تالش هـای زیـادی را متحمل شـده اند.

وی تبییـن دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی برای 
نشـاط  و  امیدآفرینـی  مـردم،  آحـاد  و  جوانـان 
را  محـور  مـردم  جشـن های  برپایـی  و  افزایـی 

فجـر  دهـه  برگـزاری  سـتاد  اهـداف  جملـه  از 
برشـمرد. شهرسـتان 

گفتنی اسـت در این نشسـت، هر یک از روسـای 
کمیته هـای سـتاد بزرگداشـت چهـل وچهارمیـن 
سـالگرد پیـروزی انقالب اسـالمی شهرسـتان به 
بیـان دیدگاه هـا و راهکارهـای اجرایـی در ایـن 

پرداختند. شهرسـتان 

گزارش تصویری

فرماندار شهرستان آران و بیدگل در سومین جلسه ستاد بزرگداشت پیروزی انقالب اسالمی تأکید کرد:

هرچه باشکوهتر جشن های پیروزی انقالب

 رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: افزایش حقوق و مزایا برای 
تأمین معیشت نیروهای ُگمرک باید در اصالح قانون مورد توجه قرار گیرد تا 
آنها بدون هیچگونه دغدغه و چشمداشتی بتوانند بهترین نظارت را بر واردات 
کاالها داشته باشند. به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت االسالم سیدناصر موسوی 
الرگانی در مراسم گرامیداشت »روز جهانی ُگمرک« در جمع کارکنان این 
مجموعه در اصفهان با بیان اینکه اصالح قانون گمرک در دستور کار مجلس 
قرار دارد، اظهار داشت: بعضی از سازمان ها و ارگان ها برای انجام کار خوب باید 

باالترین حقوق و مزایا را دریافت کنند و گمرک یکی از آنهاست.

وی ادامه داد: کارکنان گمرک با ُتجار، صادرکنندگان و واردکنندگان که بطور 
معمول با پول سروکار دارند، در ارتباطند و در صورتی که این نیروها از نظر 
حقوق و مزایا تأمین شوند بطور قطع دهها برابر میزانی که به حقوق آنها اضافه 
می شود، درآمد این سازمان نیز افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب برای دولت 
کسب درآمد می کنند. رییس مجمع نمایندگان اصفهان افزود: توسعه تجارت 
داخلی و خارجی یکی از کارهای گمرک است و در صورتی که گمرک خوب، 
به موقع و در لحظه کار خود را انجام دهد بطور قطع توسعه صادرات و واردات 

در زمینه نیازهای ضروری جامعه نیز محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد: باید بجای صادرات نفت، صادرات غیرنفتی داشته باشیم و 
این مساله یکی از دغدغه های رهبر معظم انقالب و مسووالن نظام است.

حجت االسالم موسوی الرگانی خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی در 
سال های اخیر تا حدودی افزایش پیدا کرده اما با توجه به اینکه ۱۰ درصد از 

منابع دنیا در ایران قرار دارد، ظرفیت های کشور ما خیلی بیشتر از این است.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان افزود: صادرات محصوالت پتروشیمی 
در سال های اخیر رشد خوبی پیدا کرده اما باید بجای صادرات نفت خام، 

صادرات فرآورده های نفتی را در دستور کار خود قرار می دادیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

افزایش حقوق کارکنان 
ُگمرک باید مورد توجه 
قرار گیرد

بازارچـه هنـری و صنایع دسـتی فریدن در ایـام نوروز در 
فریـدن برپـا می شـود. برپایـی بازارچـه هنـری و صنایع 
دسـتی فریـدن در ایـام نـوروز در فریـدن بـه گـزارش 
خبرگـزاری صداوسـیما، فرمانـدار فریـدن گفـت: ایـن 
بازارچـه شـامل محصـوالت و تولیـدات صنایع دسـتی، 
تجـاری، داروهـای گیاهـی و لبنیـات بـا هـدف تقویـت 
و معرفـی ظرفیت هـای ایـن شهرسـتان به گردشـگران 

برگـزار خواهد شـد.
عزیـزاهلل عباسـی همچنین از آمادگی همه دسـتگاه های 
امـدادی و خدمـت رسـان این شهرسـتان در ایـام نوروز 
خبـر داد و گفـت: در تـالش هسـتیم سـتاد اسـتقبال 
نـوروزی در کنـار پلیـس راه دامنـه بـه عنـوان ورودی 
و  رسـانی  تـا خدمـت  برپـا شـود  فریـدن  شهرسـتان 
راهنمایی مناسـب به گردشـگران در این ایام ارائه شـود.

مؤسسـه فرهنگی - ورزشـی سـتارگان فوالدشـهر مؤسسـه ای است که 
بـا همت برخـی خیران منطقه فوالدشـهر اصفهان با هدف اسـتعدادیابی 
و  کم بضاعـت  خانواده هـای  در  فوتبالـی  اسـتعدادهای  از  حمایـت  و 
بی بضاعـت منطقـه فوالدشـهر اصفهـان آغـاز بـه کار کـرده اسـت. این 
مؤسسـه کار خـود را بـا برپایی موکب حضـرت قاسم ابن الحسـن در ایام 
محـرم شـروع کـرد. موکبی کـه اداره امـور آن به دسـت نوجوانان محل 
بـود و در نهایـت مسـئوالن را بر آن داشـت تا با همـکاری برخی خیران 
و مدیـران شـرکت های صنعتـی منطقـه نجف آبـاد و فوالدشـهر اقدام به 

تشـکیل تیـم فوتبالی تحـت نام الغدیـر کنند.
تیـم الغدیـر تشـکیل و تمـام هزینه های آن از اجاره سـالن بـرای تمرین 

گرفتـه تـا تهیه لبـاس را خیران منطقـه برعهده گرفتند. الغدیـر در اولین 
دوره مسـابقات مینی فوتبـال بـه مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس کـه بـه 
میزبانـی شـهرداری نجف آبـاد برگـزار شـد شـرکت کـرد و موفـق بـه 
کسـب جـام اخـالق شـد. همیـن موفقیـت باعـث شـد جرقـه تشـکیل 
یـک مؤسسـه ورزشـی زیـر نظـر هیئـت فوتبـال زرین شـهر زده شـود. 
تیـم الغدیـر و مؤسسـه سـتارگان فوالدشـهر یـک نمونـه کوچـک از 
فعالیت هـای مردمـی خیـران و هیئت هـای مذهبی اسـت که بـا گردهم 
آوردن نوجوانـان و جوانـان و پـرورش درسـت اسـتعدادهای آن هـا در 
راه خدمـت بـه کشـور و انقـالب می توانـد الگـوی مناسـبی بـرای بقیـه 

مناطق کشـور باشـد.

با هدف استعدادیابی و حمایت از استعدادهای فوتبالی در خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت انجام شد:

شروع به کار استعدادهای فوتبال فوالدشهر

فرماندار فریدن خبر داد:

برپایی بازارچه هنری و صنایع دستی در ایام نوروز

امـور  سـاماندهی  سـتاد  تخصصـی  کمیتـه  جلسـه 
جوانـان بـا موضـوع اشـتغال و کارآفرینـی بـا حضـور 
دسـتگاه های عضـو در محـل سـالن اجتماعـات اداره 

ورزش و جوانـان ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.
توسـط  شـده  تعهـد  اشـتغال  تعـداد  جلسـه  ایـن  در 
دسـتگاه های متولـی گـزارش و مشـکالت موجـود در 

حـوزه اشـتغال بررسـی و راهکارهـای مناسـب ارائـه 
. شد

همچنیـن حمایـت از کارآفرینـان مـورد بحـث قـرار 
گرفتـه و بنـا شـد در جلسـه ای دیگر که بدیـن منظور 
می شـود  برگـزار  سـمیرم  جوانـان  و  ورزش  اداره  در 
بررسـی های آن انجـام و تصمیمـات الزم اتخاذ گردد.

با موضوع اشتغال و کارآفرینی در اداره ورزش وجوانان سمیرم برگزار شد:

برگزاری کمیته تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان

فرماندار شهرسـتان اردسـتان گفت: اقتصاد اردستان 
را گردشـگری احیـا می کند زیرا یـک صنعت پاک و 
بدون آلودگی اسـت و تأثیر مسـتقیم بر اقتصاد دارد.

سـید محمد هـادی احمدی طبا فرماندار اردسـتان در 
جلسـه سـتاد خدمات سفر شهرسـتان، اظهار داشت: 
محوریـت اصلـی کار در شهرسـتان اردسـتان بـرای 
بنـده به عنـوان نماینده دولت این اسـت کـه امروزه 
اقتصـاد شهرسـتان را گردشـگری احیا می کنـد زیرا 

یک صنعـت پاک و بـدون آلودگی اسـت.
حـس  را  گردشـگری  صنعـت  مـردم  افـزود:  وی 
می کننـد و صنایـع دیگـر به صورت غیرمسـتقیم در 
اقتصـاد تأثیـر دارند امـا با رونق صنعت گردشـگری، 

اقتصـاد شهرسـتان نیـز رونـق پیـدا می کند.
برنامه ریـزی  ضـرورت  بـر  اشـاره  بـا  احمدی طبـا 
ویـژه در حـوزه گردشـگری شهرسـتان اردسـتان، 

خاطرنشـان کـرد: میـراث فرهنگـی و گردشـگری 
یـک حوزه کاری بسـیار بزرگ و فرهنگ سـاز اسـت 
و بـه عنـوان یـک دغدغـه می طلبـد که بـه صورت 

تخصصـی به ایـن حـوزه وارد شـد.
جامـع  طـرح  اینکـه  بیـان  بـا  اردسـتان  فرمانـدار 
گردشـگری شهرستان اردسـتان در حال آماده سازی 
اسـت، تصریـح کـرد: ایـن طـرح بـا کمـک جهـاد 
دانشـگاهی دانشـگاه اصفهـان و جمعـی از نخبگان 
مـاه  تـا ۶  تهـران  و  حـوزه گردشـگری اصفهـان 
نخسـت سـال ۱۴۰۲ آمـاده می شـود کـه ایـن یک 
اتفـاق بـزرگ اسـت و مـا بـه یـک طـرح جامـع 

گردشـگری نیـاز داریـم.
بـرای  گردشـگری  تقویـم  ایجـاد  داد:   ادامـه  وی 
شهرسـتان اردسـتان از دیگـر برنامه هایی اسـت که 
در راسـتای آن برنامه ریـزی انجـام می شـود و هر دو 

مـاه یـک بار یک جشـنواره و یـا یک رویـداد بزرگ 
گردشـگری در شهرسـتان برپـا می شـود.

احمدی طبـا بـا بیـان اینکه سـتاد خدمات سـفر باید 
برنامه محـور باشـد، تصریـح کـرد: در سـتاد خدمات 
سـفر به طـور عملیاتـی و ویـژه کارکردهـا پیگیری 

می شـود زیـرا بـه دنبـال تحول آفرینی هسـتیم.
فرماندار اردسـتان یادآور شـد: در راستای طرح جامع 
گردشـگری چهـار برنامه تا پایان سـال تنظیم شـده 
کـه یکی از آنـان برپایی نمایشـگاه در تهران اسـت 
که با حضور شـهرداری های شهرسـتان اسـت و سه 

برنامه دیگر در شهرسـتان اجرا می شـود.
وی بیـان کـرد: یکـی از برنامه هایـی که اسـفند ماه 
در شهرسـتان اجرا می شـود مسـابقه نجوم مسیه در 
زواره اسـت کـه تحت عنـوان ماراتن نجوم مسـیه با 
حضـور بیش از ۱۵۰ نفر منجم از کل کشـور اسـت.

بـه  بایـد  اردسـتان گفـت:  فرمانـدار شهرسـتان 
طـور ویـژه بـرای رونـق صنعـت گردشـگری در 
شهرسـتان اردسـتان تـالش و برنامه ریزی شـود.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، سـید محمـد هـادی 
احمدی طبـا در سـتاد خدمـات سـفر شهرسـتان 
اردسـتان اظهار داشـت: اقتصاد شهرسـتان امروزه 
توسـط گردشـگری احیـا می شـود بـه ایـن دلیل 
کـه یـک صنعـت پـاک و بـدون آلودگی اسـت و 
همچنیـن درآمـد حاصـل از این صنعت مسـتقیم 

در جیـب مـردم شهرسـتان خواهـد بود.
وی افـزود: اگـر صنعـت گردشـگری رونـق پیـدا 
کنـد بـا توجـه بـه آن در سـطح شهرسـتان رونق 
اقتصـادی خوبـی ایجـاد می شـود و بایـد بـه طور 
ویـژه بـر روی صنعت گردشـگری در شهرسـتان 
برنامـه ریـزی شـود و حـوزه میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری یـک حـوزه بسـیار 

بـزرگ و عظیمـی اسـت.
 ۱۴۰۲ نـوروز  کـرد:  بیـان  اردسـتان  فرمانـدار 
بـرای مـا بسـیار مهـم اسـت و در ایـن خصوص 
چندیـن برنامه و جلسـات مختلف داریـم و برنامه 
ریزی هایـی را انجـام می دهیـم همچنیـن طـرح 
جامـع گردشـگری شهرسـتان نیـز بـا همـکاری 
جهـاد دانشـگاهی اصفهـان و جمعـی از نخبگان 

آمـاده خواهد شـد.
احمدی طبـا خاطرنشـان کـرد: یـک برنامـه دیگر 

ایجـاد تقویم گردشـگری شهرسـتان اسـت، باید 
حداکثـر هـر دو ماه یک رویداد بزرگ گردشـگری 
ایـن  و  باشـیم  داشـته  اردسـتان  شهرسـتان  در 

موضـوع نیـز به زیرسـاخت نیـز دارد.
وی بـه میـزان کـم اقامت مسـافر در شهرسـتان 
اشـاره کـرد و گفـت: باید تعـداد اقامت مسـافر در 
شهرسـتان افزایـش پیدا کنـد که ایـن کار نیاز به 
یـک حرکت و فرهنگ سـازی دارد همچنین بناها 
و اقامتگاه هـای بوم گـردی خوبـی در شهرسـتان 

دارد. وجود 
فرماندار اردسـتان ادامه داد: در نمایشگاهی هم که 
در تهـران برگـزار می شـود حـوزه شـهرداری های 
شهرسـتان بـه عنـوان نماینـده شهرسـتان ورود 

خواهنـد کـرد کـه حمایـت هم می شـوند.
احمدی طبـا تصریح کـرد: در راسـتای طرح جامع 
برگـزار  شهرسـتان  در  چهاربرنامـه  گردشـگری 
می شـود کـه نمونه هـای آن حضور در نمایشـگاه 
تهـران و برنامـه ماراتـن نجـوم مسـیه بـا حضور 
بیـش از ۱۵۰ منجـم از کل کشـور اسـت و ایـن 
برنامه هـا بایـد بـرای شهرسـتان یـک صرفـه ای 

باشد. داشـته 
وی بیـان کـرد: احتمـااًل از اسـفند یـک سـری 
رویـداد در قالـب رویداد عکاسـی اردسـتان برگزار 
می شـود و عالوه بر آن جشـنواره های فرهنگی و 

اجتماعـی نیـز اجرا خواهد شـد.

فرماندار شهرستان:

اقتصاد اردستان با گردشگری احیا می شود
فرماندار شهرستان اردستان مطرح کرد؛

ضرورت برنامه ریزی نهادهای مرتبط برای رونق گردشگری
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The value of export from Ker-
manshah province, in the west 
of Iran, rose four percent in 
the first nine of the current 
Iranian calendar year (March 
21- December 21, 2022), as 
compared to the same period 
of time in the previous year, 
an official with the customs 
department of the province an-
nounced.
Bakhtiar Rahmanipour said 
that 5.128 million tons of com-
modities worth $2.023 billion 

were exported from the prov-
ince in the said time span, in-
dicating also seven percent rise 
in terms of weight.
He named rebar and ironware, 
tiles and ceramics, fruits and 
vegetables, constructional 
stones, dairy products, plastic 
products, and disposable con-
tainers as the major exported 
items.
The official further announced 
that 6,813 tons of products 
worth $49.054 million have 

been imported to the province 
in the first nine months of the 
present year, indicating eight 
percent and 62 percent drop 
in terms of value and weight, 
respectively.
He named aluminum, machine 
parts, and production line 
equipment as the major im-
ported items.
As previously announced by 
the official, the value of export 
from Kermanshah province 
rose 15 percent in the past Ira-

nian calendar year 1400 (ended 
on March 20, 2022), from its 
preceding year.
Rahmanipour said that 525.305 
million tons of commodities 
worth $2.723 billion were ex-
ported from the province in the 
previous year.
In terms of the weight, the ex-
ports also indicate three per-
cent annual growth, he added.
He named ceramics and tiles, 
rebars, iron products, fruits 
and vegetables, construction-
al stones, dairy products, and 
plastic products as the main 
exported items.
The official further announced 
that 25,804 tons of products 
worth $66.351 million were 
imported to the province in the 
past year, indicating 10 percent 
growth in terms of value.
He named aluminum alloy, fac-
tory production line, batteries, 
and tires as the major imported 
items.
Based on the data released by 
the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration (IRI-
CA), the value of Iran’s non-oil 
export rose 19 percent from 
the beginning of the current 
Iranian calendar year (March 
21, 2022) up to December 31, 
as compared to the same peri-
od of time in the past year.
According to the IRICA data, 
Iran exported 97.843 mil-
lion tons of goods valued at 
$43.088 billion in the men-
tioned period, also register-

ing a two-percent increase in 
weight
Liquefied natural gas, liquefied 
propane, methanol, liquefied 
butane, and film-grade poly-
ethylene were the main export-
ed products in the said time 
span.
Major export destinations of 
Iranian non-oil goods were 
China, Iraq, Turkey, the United 
Arab Emirates (UAE), and In-
dia.
The Islamic Republic has also 
imported 28.18 million tons 
of non-oil commodities worth 
$44.337 billion in the first 286 
days of the present year, with 
a 14.7-percent growth in value 
and a 10-percent increase in 
weight, year on year.
The major items of goods im-
ported into the country in the 
said period include corn, rice, 
wheat, soybeans, sunflow-
er seed oil, and cell phones, 
based on the IRICA data.
The United Arab Emirates was 
the top exporter to Iran in the 
mentioned period, followed by 
China, Turkey, India, and Ger-
many.
Reportedly, the value of Iran’s 
non-oil trade rose 17 percent 
during the mentioned period, 
as compared to the same time 
span in the past year.
Iran traded more than 126 mil-
lion tons of non-oil products 
worth over $88 billion with oth-
er countries in the mentioned 
period.

Export from Kermanshah province increases 4%

Sanctions do not im-
pinge on Iran’s will: MP
Iranian lawmaker Alireza Nazari has 
reacted to recent sanctions imposed 
by the European Union on a number of 
Iranian individuals and entities, saying 
sanctions do not impact Iran’s will. 
“The Westerners have shown double 
behavior during the past few decades, 
they raise the issues of human rights 
but they acted contrary to their state-
ments,” he told parliamentary news 
agency ICANA. 
Nazari added, “On the one hand, the 
Europeans talk about negotiations, 
JCPOA and Iran’s adherence to the 
commitments of the nuclear agree-
ment, but on the other hand, they 
follow issues in our region that are 
in line with tension, hostility, war and 
enmity.”
He stated, “Europeans should know 
that the conditions of the Islamic 
Republic today are different from 43 
years ago and the initial years of the 
victory of the Islamic Revolution. We 
have our hands open for counter-
measures and if they are going to use 
the tools of sanctions and misuse of 
international organizations against 
Iran and the capacity of their media 
empire against the Islamic Republic, 
Iran, considering the powers it has 
in the field of action, will foil all their 
plans in the West Asia region just as it 
has done so far.”
He noted, “America is not the only 
superior power in the world, and the 
Europeans should also know that with 
the combination of military, economic 
and political powers in today’s world, 
they cannot be the only power. The 
Islamic Republic of Iran has enjoyed 
superior power by being a member of 
the Shanghai Cooperation Organiza-
tion, the long-term cooperation agree-
ment between Iran and China, and Iran 
and Russia, and developments in the 
region.”
He concluded, “In the current situa-
tion, the West is moving towards iso-
lation, and with the recent sanctions 
measures, which are mostly propa-
ganda and space-building, it cannot 
influence the will of the Islamic Re-
public of Iran. In the future, the Islamic 
Republic will have the upper hand in 
the region.”
Tensions have recently escalated be-
tween Iran and the West over sanc-
tions imposed by the latter, particular-
ly with the regard the possibility of the 
European Union blacklisting the Islam-
ic Revolution Guards Corps (IRGC), 
which seems to be under considera-
tion in the EU corridors of power. 
Iranian Foreign Minister Amir Abdol-
lahian has made it clear that Iran is 
mulling a range of options in response 
to the IRGC designation, including the 
strategically important possibility of 
withdrawing from the NPT.  
Speaking after a Parliament closed 
session, Amir Abdollahian did not rule 
out Iran’s withdrawal from the NPT. 
“Every possibility is probable,” he said 
in remarks to ICANA. He was respond-
ing to a question on whether Iran will 
quit the NPT if the EU puts the IRGC on 
its terrorism list.
In addition to the NPT option, Iran is 
also mulling other options. Abolfazl 
Amouei, the spokesman for the parlia-
mentary committee, said Sunday that 
the committee has prepared a three-
point response in case the EU pressed 
ahead with the IRGC designation. 
He said the Committee held two ex-
traordinary meetings on the IRGC 
designation on Saturday and Sunday 
to brainstorm a response to the EU.
“We have also prepared a plan. And to 
reach this plan, we invited all people 
with opinions and ideas to the parlia-
ment. The outcome of these meetings 
was a 3-point plan, which will probably 
be announced in today’s public meet-
ing of the parliament,” Amouei told the 
parliament news agency ICANA.
He added, “The subject of this plan 
is a countermeasure that the govern-
ment of the Islamic Republic of Iran is 
obliged to implement. If the European 
side includes the authorities or insti-
tutions of the country, including the 
institutions mentioned in the consti-
tution, such as the Islamic Revolution 
Guard Corps or Basij Mustazafin, in 
the list of terrorist organizations of the 
European Union, there will be a recip-
rocal and corresponding reaction.”

Iraqi PM express-
es hope Iran, Sau-
di Arabia would 
resume Baghdad 
talks
Iraqi Prime Minister Mohammad 
al-Sudani has voiced hope that 
Iran and Saudi Arabia would soon 
resume talks in Baghdad over 
patching up their differences.
In an interview with the Arabic ser-
vice of Frace 24, al-Sudani Iraq is 
determined to continue mediation 
between Tehran and Riyadh. 
“We felt the serious desire of Iran 
and Saudi Arabia for Iraq to con-
tinue its role of bringing the views 
of these two countries closer to-
gether. We are determined to play 
this role and we believe that this 
is the natural role of Iraq - a pio-
neering role in bringing together 
opposing points of view,” he said, 
according to Fars News. 
The Iraqi prime minister added, 
“Our calls continue. We hope to 
have a meeting soon and resume 
these discussions in Baghdad with 
the mediation of Iraq.”
He made the remarks during a visit 
to France. In an opinion piece for 
Le Monde before his trip to France, 
al-Sudani outlined the agenda of 
his government in various fields. 
In foreign policy, he reiterated 
Iraq’s desire to continue mediation 
between Iran and Saudi Arabia.
“Our government intends to be a 
major driving force in regional di-
plomacy and political tracks. This 
was clearly demonstrated in the 
Baghdad Conference 2, which was 
held with the support of President 
Macron in the Jordanian capital, 
Amman, recently; since we were 
keen on Iraq’s refusal to use its 
lands as a springboard to threaten 
neighboring countries, we demon-
strated our rejection at the same 
time of any encroachments on 
our lands,” the Iraqi prime minis-
ter wrote, according to the official 
Iraqi News Agency (INA).
He added, “Iraq, through its dis-
tinguished relations with its re-
gional surroundings, has become 
a meeting point for the disparate 
parties to meet, and it seeks to 
bridge the distances between the 
Kingdom of Saudi Arabia and Iran. 
This is based on our belief that the 
stability of the region is achieved 
by overcoming tensions.”
Al-Sudani continued, “We will con-
tinue our endeavors to bring closer 
together the points of view of Teh-
ran and Riyadh, as we believe that 
dialogue and meetings are the only 
way to reach common ground, 
and until those understandings 
reach an advanced stage in the 
upcoming meetings and gather-
ings.” Al-Sudani announced in 
mid-January the continuation of 
his country’s efforts to build bridg-
es between Iran and Saudi Arabia. 
In an interview with the Arabic 
service of DW, al-Sudani revealed 
that Baghdad continues its efforts 
to mediate between Saudi Arabia 
and Iran.
“Balanced relations between Iraq 
and neighboring countries ac-
cording to the principle of mutual 
respect, common interests and 
non-interference in internal affairs 
is the best approach for us as a 
government,” he said. 
The prime minister added, “Bring-
ing points of view closer between 
Iran and the countries of the re-
gion, including Saudi Arabia, is an 
approach that the government has 
followed and continues to follow, 
and it will contribute to easing 
tensions in the region, which will 
reflect on the security of Iraq and 
the region.”
Al-Sudani said, “We find a re-
sponse from Iran and Saudi Ara-
bia, and we are continuing with 
these attempts until we resume 
the meetings in Baghdad soon.”

Iran ranks third in the world in the num-
ber of apiaries, according to the chair-
man of the Animal Science Research 
Institute of Iran (ASRI).
Mokhtar Mohajer also said that Iran’s 
rank in honey production is changing 

and moving between fourth and sixth 
place in the world.
Based on the data recently released 
by the United Nations Food and Agri-
culture Organization (FAO), Iran is the 
third-largest producer of honey in the 

world.
The chairman of the Animal Science 
Research Institute has said that the 
amount of honey production in the 
country should be increased by three to 
four kilograms per colony.
Mohajer said, “According to the Sev-
enth National Development Plan (2022-
2026), the amount of honey production 
should be increased by at least three to 
four kilograms per colony according to 
the diversity of plants and the area of 
pastures that we have in the country”.
He announced that 112,000 tons of 
honey, 8,300 kilograms of royal jelly, 
406 tons of pollen, 2,536 tons of bees-
wax, 247 tons of propolis, and 3,917 
grams of bee venom are produced an-
nually in the country.
Currently, there are about 11.8 million 
bee colonies in 109,759 apiaries in the 
country, he added.
Pointing out that Iran ranks third in the 
world in the number of apiaries, he said 

87,932 people are working in apiaries 
in the country, and the output of these 
apiaries is honey and its by-products.
Stating that all these products are not 
consumed domestically, he said about 
10 percent of these products are ex-
ported to countries such as Turkey and 
Arab countries.
Complaining about the low amount 
of honey production compared to 
the number of apiaries and colonies, 
Mohajer said the average production 
of honey in Iran is much lower than 
the standard, in a way that about four 
kilograms of honey is produced in 
traditional colonies, and an average of 
9.6 kilograms of honey is produced in 
modern colonies.
He stated that the low literacy of the 
producers is one of the main reasons 
for the low production in the colonies, 
adding that the production potential of 
each bee colony in the country is more 
than 25 kilograms.

Iran ranks 3rd in world in number of apiaries

Deputy Industry, Mining and Trade Minister Reza Mo-
htashami-Pour said there are 12,000 mines across the 
country of which 5,000 are currently not active, IRNA 
reported.
According to the official, the government has allocated 
230 trillion rials (about $603.7 million) for the devel-
opment of state-owned mines across the country in 
the current Iranian calendar year (ends on March 20).
Mohtashami-Pour noted that new mineral zones have 
also been identified in various provinces which are ex-
pected to add to the country’s mineral reserves.
He said several knowledge-based companies are cur-
rently active in the mining sector working on various 
projects including exploratory drones and survey 
cameras.
The deputy minister said up to 80 percent of the equip-
ment and machinery used in the processing of miner-
als are currently manufactured inside the country.
The Industry, Mining, and Trade Ministry’s program 
for reviving small mines was launched in late March 
2019.
The most important goal of this program is to activate 
the country’s mines, which will result in increased pro-
duction and employment, especially in deprived areas.
In May 2022, Head of Iranian Mines and Mining In-
dustries Development and Renovation Organization 
(IMIDRO) Vajihollah Jafari said his organization, which 
is in charge of the mentioned program, has defined 

30 investment packages for continuing the implemen-
tation of the program in the current Iranian calendar 
year.
Speaking in a meeting for reviewing the progress of 
the program in the previous year and planning for the 
current year, Jafari said after the complete monitoring 
of idle and semi-active mines throughout the country 
850 mines have been identified this year and 30 in-
vestment packages have been defined to be offered in 
19 provinces in this regard.
Jafari noted that the priority for the allocation of the 
mentioned packages is to implement infrastructure 
projects that would help revive several mines together.
As such infrastructure projects progress, it is nec-

essary to measure their effectiveness in reviving the 
country’s idle mines, he added.
According to the official, some 453 idle mines were 
activated under the framework of the program for re-
viving small and medium-sized mines in the previous 
Iranian calendar year, which created 3,500 jobs.
Jafari further noted that since the beginning of the 
program in 2019, over 852 mines have been revived 
and 13,800 jobs have been created, which has led to 
a 33-million-ton increase in the country’s mineral pro-
duction.
Back in December 2021, Reza Azimi, who directs 
IMIDRO’s program for reviving and developing small 
mines, had mentioned concluding 37 memorandums 
of understanding (MOU) for investment, and sci-
entific-research cooperation with knowledge-based 
companies, as well as the introduction of 124 pro-
jects to Mining Investment Insurance Corporation for 
receiving facilities, and the support and coaching of 
knowledge-based companies and startups as other 
measures taken under the framework of the men-
tioned program.
Following the implementation of the reviving program, 
so far various small-scale mines including chromite, 
manganese, hematite, dolomite, iron ore, copper, 
and construction stone mines have been surveyed by 
monitoring and diagnosing the problems of the mines 
and providing solutions for resolving their issues.

5,000 idle mines exist across Iran
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TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), lost 
11,875 points to 1.6 million on 
Saturday.
As reported, over 12.538 billion 
securities worth 77.363 trillion 
rials (about $193.4 million) were 

traded at the TSE.
The first market’s index dropped 
9,121 points, and the second 
market’s index lost 22,600 points
TEDPIX lost 75,515 points to 
1.611 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).

TEDPIX drops 
11,800 points 
on Saturday

Ayatollah Khamenei 
visits industrial exhi-
bition
Ayatollah Seyed Ali Khamenei, 
the Leader of the Islamic Revo-
lution, paid a three-hour visit to 
an industrial exhibition on Satur-
day morning. 
The exhibition was held in the 
Imam Khomeini Hussainiyah 
and covered activities in differ-
ent fields. 
This exhibition was held in ac-
cordance with this year’s slogan, 
which the Leader had previously 
announced to be, “Production: 
Knowledge-Based and Job-Cre-
ating,” according to khamenei.ir. 
In this exhibition, domestic ca-
pabilities were showcased in the 
fields of mining and exploration, 
electronics and telecommunica-
tions, aerospace and satellites, 
automobiles, agriculture and 
food, railway transportation, 
roads, sea and air transporta-
tion, the housing sector, the 
oil and petrochemical industry, 
household appliances, textiles, 
the aquaculture industry, wa-
tershed management, electricity 
and power plant industries, dam 
construction and water manage-
ment projects, as well as infor-
mation and communications 
technology.
Ayatollah Khamenei has long 
reiterated the need to pay at-
tention of domestic capabilities 
of the country. In late August, 
2022 speech, the Leader laud-
ed the Raisi administration of 
paying heed to domestic capa-
bilities. “Another great achieve-
ment this Administration has 
made is that it has brought our 
society out of a state of expec-
tation. It has turned people’s 
gaze away from foreigners. It 
has come out of the state of 
continuously waiting to see 
what others have to say about 
us, or what they will decide for 
us, or what they’re going to 
do,” he said, adding, “Impor-
tance has been given to domes-
tic capacities, reliance has been 
placed on these, and work is 
being done. Some people say 
we should definitely have rela-
tions with a certain country in 
order to solve our problems, 
but this is very harmful to our 
country. Relying on others and 
waiting for them to solve the 
country’s issues is the wrong 
approach. Thankfully, such a 
thing has been minimized to a 
great extent in your Adminis-
tration.”
In the same speech, the Leader 
underlined the need for prioritiz-
ing economics. “In my opinion, 
economics is currently our first 
priority. Not that we shouldn’t at-
tend to other issues, we must at-
tend to all of them. But our main 
focus should be on economic 
issues, and I’ll explain this fur-
ther on. So once we have deter-
mined our priorities, priorities 
should also be set from among 
the sub-sectors of each major 
sector. For example, what’s the 
priority in economics? What’s 
the priority in cultural issues? 
We should manage the priorities 
in each of these fields. But as I 
said, the first and most impor-
tant priority today is economics 
in my opinion. [However], this is 
for now. For how long? We don’t 
know. For some time,” he said. 
The Leader added, “Economics 
should be attended to very se-
riously but in accordance with 
culture. Everything you do in 
the field of economics must 
be accompanied by a cultural 
concept, and this is important. 
Now suppose there may also be 
diplomatic, cultural, and other 
issues for you to attend to as 
well.”

6 Natural Antihistamines 
to Help With Allergies 
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.verywellhealth.com/natural-antihistamine-5224433

Antihistamines treat seasonal allergies, 
also known as hay fever. A lot of peo-
ple take antihistamine medications, but 
some natural antihistamines are availa-
ble, as well. 
Seasonal allergies cause symptoms 
such as sneezing, itchy, runny nose, 
and a scratchy throat.1 
This article looks at several natural and 
alternative antihistamines that may 
help you control your seasonal aller-
gies. 
How Do Antihistamines Work? 
Allergies come from an abnormal im-
mune-system response. When you 
come into contact with an allergen 
(something you’re allergic to), your im-
mune system mistakes it for a threat. 
As part of its response to that perceived 
threat, it releases a chemical called his-
tamine.2 
Histamine helps fight invaders like par-
asites. But when you have an allergy, 
your immune system overreacts to 
something harmless. This action di-
rectly causes allergy symptoms.2 
Antihistamines block histamine’s ef-
fects, which keeps histamine from 
causing allergy symptoms and the in-
flammation that’s tied to the histamine 

response.
Common Allergens
Common allergies include:
• Pollen
• Dust mites
• Mold
• Pet dander
• Insect stings
Natural Antihistamines 
Several natural substances contain an-
tihistamines. Research on their safety 
and effectiveness is in its early stages, 
but some of it is promising. 
One review of herbal medicine for in-
flammatory conditions concluded they 
were safe, effective, and more desira-
ble treatments than lab-created drugs.3 
Natural products can cause side effects 
and negative drug interactions. Be sure 
to talk to your healthcare provider be-
fore taking natural allergy remedies.
Stinging Nettle 
Some herbal and natural healing prac-
titioners tout its effects as an antihis-
tamine, with early research showing 
some promise.5 
When stinging nettle comes into con-
tact with skin, hairlike structures on 
its leaves and stems release chemicals 
that can sting you and cause a rash.6 

This plant is sometimes used topically 
(on the skin), but for allergies, it’s taken 
orally (by mouth).  
Mild side effects, such as upset stom-
ach, fluid retention, sweating, and di-
arrhea are possible.6 Some research 
has concluded it doesn’t pose a risk of 
severe side effects when taken orally.5 
Vitamin C 
You may know of vitamin C’s benefits 
for shortening the duration and severi-
ty of colds, but it’s also an anti-inflam-
matory and antioxidant. Research sug-
gests both inflammation and oxidative 
stress (an imbalance of free radicals) 
are major aspects of allergies. 
Researchers reported high doses of in-
travenous (directly into a vein) vitamin 
C improved allergy symptoms. They 
also found evidence suggesting a vita-
min C deficiency may lead to allergies.7
You can buy vitamin C in supplement 
form or you can get it from food. Vita-
min C–rich foods include:8 
• Red and green peppers (raw)
• Oranges or orange juice
• Grapefruits and grapefruit juice
• Kiwifruit
• Broccoli 
• Strawberries

• Brussels sprouts
Quercetin 
Quercetin is an antioxidant in many 
plants that appears to have anti-al-
lergy and antihistamine abilities. One 
study suggests quercetin suppresses 
a gene that contributes to the allergic 
response.9 
Quercetin is available as a nutritional 
supplement and is found naturally in 
a lot of foods and herbs, including:10 
• Dill
• Fennel leaves
• Onions
• Oregano
• Chili peppers
• Cranberry and blueberry
• Spinach and kale
• Cherries
• Lettuce
• Asparagus
Some side effects are possible, such as 
headache or upset stomach.11 If you 
have kidney disease or you’re pregnant 
or breastfeeding, quercetin may not 
be safe for you. Be sure to talk to your 
healthcare provider before taking it.11 
Probiotics 
Probiotics are live microscopic organ-
isms (bacteria and yeast). You have a 

lot of them in your digestive system 
and they’re important to your health. 
Some research suggests probiotics 
may help with immune-system disor-
ders such as allergies. Still, the evi-
dence is preliminary and inconsistent. 
Some types may be more beneficial 
than others, so that may be a direction 
for future research.13 
You can take probiotics as nutritional 
supplements. Several strains, mixtures 
of strains, and forms are available, and 
they may come in capsules, powders, 
and liquids.17 Probiotic supplements 
are generally considered safe and 
well-tolerated. 
You can also get probiotics through 
food. Sometimes they occur naturally 
and other times they’re added. Good 
sources of probiotics include yogurt, 
kefir, kombucha, pickles, tempeh, kim-
chi, miso, sourdough bread, and sour 
cream.18 
A Word From Verywell 
Seasonal allergy symptoms can be 
miserable and discourage you from 
doing things you enjoy. Natural antihis-
tamines may help control your symp-
toms when they’re added to medica-
tions or taken instead of medications. 

With the inauguration of a new ther-
mal power plant in southwestern Iran, 
the nominal capacity of the country’s 
power plants has exceeded 90,000 
megawatts (MW), an official with the 
country’s Thermal Power Plants Hold-
ing Company (TPPH) announced.
According to Mohammad Ramezani, 
the deputy head of the company’s 
projects development department, 
the mentioned power plant which has 
been constructed with €250 million of 
investment in Khuzestan Province, is 
comprised of a 307-MW gas unit and 
a 144-MW steam unit, IRNA reported.
Most of Iran’s power generation ca-
pacity is supplied by thermal power 
plants. Currently, combined cycle 
power plants account for the biggest 
share of the country’s total power 
generation capacity followed by gas 
power plants.
The total capacity of the country’s 
thermal power plants stands at over 
72,000 MW, according to Ramezani.
Increasing the country’s power 
generation capacity and preventing 
blackouts during peak consumption 
periods have been among the Iranian 
Energy Ministry’s top priorities since 
the current government administra-
tion took office in 2021.

In August 2021, Energy Minister 
Ali-Akbar Mehrabian announced that 
his ministry was planning to boost the 
country’s power generation capaci-
ty by 35,000 MW over the next four 
years.
The mentioned figure would be 
achieved through the construction 
of thermal power plants with 15,000 
MW of capacity, and renewable power 
plants with a capacity of 10,000 MW 
by the public and private sectors, as 
well as the construction of new power 
plants with 10,000 megawatts capaci-
ty by large industries.
Over the past decade, constant tem-
perature rising and the significant 
decrease in rainfalls across Iran have 
put the country in a hard situation re-
garding electricity supply during peak 
consumption periods.
In this regard, the Energy Ministry has 
been following new programs to meet 
the country’s power demand during 
peak periods and to prevent outages.
Constructing new units in the coun-
try’s power plants and also building 
new power plants for major industries 
are among the mentioned programs 
that are being pursued seriously by 
the ministry in collaboration with oth-
er related government entities.

Iran’s nominal power generation 
capacity exceeds 90,000 MW

The third train of the South Pars phase 
14 refinery has gone operational, ac-
cording to the operator of the phase 14 
development project, Mohammad-Mehdi 
Tavasoli-Pour.
Tavasoli-Pour told Shana on Saturday 
that the fourth and last train of the refin-
ery is also scheduled to be put into op-
eration by the end of the current Iranian 
calendar year (March 20).
The first train of the phase 14 refinery 
went operational in mid-March 2022 and 
the second train was inaugurated in late 
November last year.
Phase 14 development is aimed at pro-
ducing 56.6 million cubic meters per day 
of rich gas, 75,000 barrels/day of gas 
condensate and 400 tons/day of sulfur, 

and 1 million tons/year of liquefied pe-
troleum gas and one million tons/year of 
ethane to be fed to petrochemical plants.
South Pars Phase 14 Refinery can be 
considered the final refinery to be com-
pleted in the South Pars complex. Before 
the construction of this refinery, 12 refin-
eries received gas from the offshore plat-
forms of the field and processed it.
However, after the inauguration of four 
offshore platforms of phase 14, the need 
to create more refining capacity in this 
complex was felt more day by day. Ac-
cordingly, the 13th government has put 
it on the agenda to complete the South 
Pars Phase 14 refinery by the end of the 
current Iranian calendar year and make it 
fully operational.

South Pars gas field, which Iran shares 
with Qatar in the Persian Gulf water, is 
divided into 24 standard phases of de-
velopment in the first stage. Most of the 
phases are fully operational at the mo-
ment.
The huge offshore field covers an area of 
9,700 square kilometers, 3,700 square 
kilometers of which are in Iran’s territorial 
waters in the Persian Gulf. The remaining 
6,000 square kilometers, called North 
Dome, are situated in Qatar’s territorial 
waters.
The field is estimated to contain a signif-
icant amount of natural gas, accounting 
for about eight percent of the world’s 
reserves, and approximately 18 billion 
barrels of condensate.

3rd train of SP phase 14 refinery goes operational



اقتصاد استان

Isfahan News

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق )ساتبا( به همراه هیئتی 
متشکل از کارشناسان، از سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 

بازدید کرد.
توجیه  به  توجه  لزوم 
احداث  در  اقتصادی 

نیروگاه های زیست توده
نیرو  وزیر  معاون  کمانی،  محمود 
انرژی های  سازمان  مدیرعامل  و 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 
)ساتبا( نیز اظهار کرد: اقدام بسیار مهمی 
در راستای تفکیک پسماند توسط 
مجموعه شهرداری اصفهان و مدیریت 

پسماند این شهر انجام شده است.
وی ادامه داد: موضوعی که مجموعه 
ساتبا باید کمک کند، در مرحله انتهایی 
آن و تولید برق از پسماند است؛ در حال 
تفاهم با مجموعه شهرداری اصفهان 
هستیم تا این مرحله به خوبی پیش برود.
معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق )ساتبا( خاطرنشان کرد: این 
سازمان وظیفه خرید برق از نیروگاه های 
زیست توده را بر عهده دارد که باید قیمت 
خرید آن به گونه ای باشد که سرمایه گذار 
برای آن رغبت کند و توجیه اقتصادی 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه تلفیق قیمت خرید 
برق و عدد گیت فی )مبلغی که به ازای 
هر کیلوگرم پسماند از سوی شهرداری 
پرداخت می شود( باید برای سرمایه گذار 
جذابیت الزم را داشته باشد، تاکید کرد: 
امروز تفاهم مناسبی روی این اعداد 
به وجود آمد و امیدواریم بتوانیم راه را 

برای سرمایه گذاران باز کنیم.
کمانی تصریح کرد: خطی که برای 
تفکیک پسماندها توسط شهرداری 

جزو  است،  شده  تهیه  اصفهان 
مجموعه های پیشروی کشور برای 

تفکیک کل حجم پسماند شهر است.
دستاوردهای بسیار خوبی 
میان شهرداری اصفهان و 

ساتبا به دست آمد
غالمرضا ساکتی، مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: دستاوردهای بسیار خوبی 
برای انعقاد تفاهم نامه میان شهرداری 
اصفهان و ساتبا در حوزه زیست توده 
و تبدیل ماده به انرژی در این بازدید 

به دست آمد.
نگاه به آینده، مناسب است

مهدی بقایی، معاون محیط زیست 
و خدمات شهری شهردار اصفهان نیز 
گفت: در این بازدید درباره چند موضوع 
همچون دستاوردهای سازمان مدیریت 
پسماند در حوزه تولید برق از مواد پسماند، 
صحبت شد و به نظر می رسد نگاه به 
آینده، مناسب است و اشاره شد که سعی 
می کنیم با خرید تضمینی برق بتوانیم 

زمینه سرمایه گذاری را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: دیگر موضوعی که مطرح 
شد، انرژی های تجدیدپذیر و موضوع 
استفاده از انرژی خورشیدی که در 
شهرداری مورد توجه قرار گرفته است، 
بود و مقرر شد تفاهم هایی با سازمان 

ساتبا داشته باشیم.
بقایی با بیان اینکه در نظر داریم ۱۰۰ 
درصد برق شهرداری را تا سال ۱۴۱۰ 
به صورت خورشیدی تأمین کنیم، 
تأمین  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
پنج درصد از برق کل شهر به صورت 
خورشیدی با همکاری سازمان ساتبا 
و بانک رسالت نیز در دستور کار است 
تا با انعقاد یک تفاهم نامه سه جانبه 
بین شهرداری اصفهان، ساتبا و بانک 
رسالت، بتوانیم آن را محقق کنیم و 

حرکت بی سابقه ای در راستای استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر را رقم بزنیم. 
وی افزود: به نظر می رسد استقبال 
مناسبی از سوی ساتبا برای تحقق این 
چشم اندازها وجود دارد که می تواند به 

تحقق آن کمک کند.
در سال جاری به اندازه ۱۵ 
سال گذشته افزایش تولید 
انرژی خورشیدی در شهرداری 

داشتیم
سیدمهدی حسینی، مدیر بهینه سازی، 
تعمیرات و نگهداری تأسیسات شهری 
معاونت محیط زیست و خدمات شهری 
شهرداری اصفهان نیز در جریان این 
بازدید گفت: شهرداری اصفهان تنها 
شهرداری کشور است که در ساختار 
آن برای انرژی نیز ساختار وجود دارد 
و می تواند به وظایف مدیریت مصرف 

انرژی عمل کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری 
اصفهان، بزرگ ترین مصرف کننده برق 
در بخش عمومی استان است، رسالت 
مدیریت مصرف انرژی مهم می شود تا 

در راستای بهینه سازی مصرف اقدامات 
مهمی انجام دهیم.

مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری 
تأسیسات شهری معاونت محیط زیست 
و خدمات شهری شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: مصارف شهرداری به 
صورت حوزه و منطقه تفکیک شده 
است و تجهیزات در حوزه روشنایی به 
صورت کامل کم مصرف شده که حدود 
۳۰ میلیارد تومان در دو سال اخیر هزینه 

داشته است.
وی افزود: در سال جاری به اندازه 
۱۵ سال گذشته میزان برق تولیدی 
خورشیدی افزایش یافته است و تمام 
استاندارد  شهری  موتورخانه های 
۱۶۰۰۰ را دارد که به صورت خودکار 
تمدید می شود و مصرف تمام مناطق 

و سازمان ها ارزیابی می شود.
شهر  الیحه  کرد:  تاکید  حسینی 
خورشیدی با الزام بعضی ساختمان ها 
برای استفاده از پنج درصد انرژی 
و  است  شده  تصویب  تجدیدپذیر 
الیحه ای برای حمایت از ساختمان های 

سبز نیز در حال تصویب است.
وی تاکید کرد: شهرداری ۲۰ درصد 
تأمین انرژی تکلیفی که ابالغ شده است 
را به عنوان تنها شهر انجام داده است که 
در ابتدای امسال به این میزان رسیدیم؛ 
تمام ساختمان های مناطق در حال 

حاضر به پنل خورشیدی مجهز است.
مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری 
تأسیسات شهری معاونت محیط زیست 
و خدمات شهری شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در زمینه تهیه پنل خورشیدی 
گفت:  هستیم،  روبه ور  مشکل  با 
برنامه مناسبی برای افزایش ظرفیت 
انرژی های خورشیدی شهرداری داریم 
اما در این زمینه با مشکالتی روبه رو 

هستیم.
وی با بیان اینکه در قراردادهای 
تضمینی باید تسریع شود، افزود: قیمت 
خرید برق برای شهرداری که حدود 
۲۸ درصد به دلیل کسورات بیشتر از 
بخش خصوصی هزینه داریم، مقرون 
به صرفه نیست که درخواست داریم، 

افزایش یابد.
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مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: صندوق بیماری های 
خاص و صعب العالج نخستین بار در کشور با رویکرد عدالتخواهانه 
توسط دولت سیزدهم و با حمایت نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم 
از مهر ۱۴۰۱ ایجاد شده و سازمان بیمه سالمت متولی اجراشدن این 

قانون است.
محمدحسین صفاری افزود: طبق اساسنامه این صندوق، سازمان 
بیمه سالمت ایران اقدام به پوشش مازاد هزینه دارو و خدمات بیماران 
خاص و صعب العالج می کند و امیدواریم مجلس شورای اسالمی 

برای سال آینده توجه ویژه ای به اعتبارات این صندوق داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۷ بیماری مشمول حمایت این صندوق 
هستند، اظهار داشت: برای برخورداری از مزایای ترتیب داده شده 
در اساسنامه صندوق بیماری های خاص و صعب العالج، این بیماران 
اعم از بیمه شدگان سایر سازمان های بیمه گر یا افراد فاقد پوشش بیمه 
پایه، می توانند در سامانه شهروندی سازمان بیمه سالمت ایران به 

آدرس bimehsalamatiranian.ir ثبت نام کنند.
به گفته وی، در صورتی که اطالعات متقاضی در بانک سامانه 

بیماری های خاص و صعب العالج وزارت بهداشت )RDA( وجود 
داشته باشد، پس از تکمیل مراحل ثبت نام، انتساب مربوطه به شکل 
خودکار در سامانه شهروندی بیمه سالمت انجام خواهد شد و در 
صورتی که عنوان بیماری فرد در بانک سامانه بیماری های خاص و 
صعب العالج وزارت بهداشت )RDA( موجود نباشد، پس از ثبت نام 
فرد، پیامکی مبنی بر ثبت درخواست وی به شماره موبایل ثبت شده 

ارسال می شود.
وی افزود: در صورتی که امکان ورود به سامانه شهروندی برای فرد 
به هر دلیل مهیا نباشد، امکان اقدام از طریق ادارات کل بیمه سالمت 

استانی نیز میسر است.
صفاری با اشاره به اینکه ثبت نام از طریق ورود به سامانه خدمات 
 bimehsalamatiranian.ir غیرحضوری شهروندی به آدرس
انجام می شود، اضافه کرد: افرادی که اطالعات آنها از قبل در سامانه 
وجود دارد می توانند با درج ُکد ملی فرد بیمار و شماره موبایل ثبت 
شده، نسبت به ثبت درخواست حمایت بیماری خاص و صعب العالج 

از منوهای سمت راست در سامانه اقدام کنند.

وی گفت: متقاضیانی که اطالعات آنها در سامانه سازمان بیمه 
سالمت ایران ثبت نشده است )از جمله بیمه شدگان سایر سازمان های 
بیمه گر پایه(، چنانچه بیمار خاص و صعب العالج باالی ۱۸ سال سن 
داشته باشند، می توانند با ثبت کد ملی و شماره همراه خود بیمار، به 
سامانه خدمات غیرحضوری وارد و اقدام به ثبت بیماری خاص و 

صعب العالج از منوهای سمت راست در سامانه کنند.
صفاری خاطرنشان کرد: در صورتی که بیمار خاص و صعب العالج 
زیر ۱۸ سال باشد، ابتدا سرپرست او باید در سامانه ثبت نام و فرد بیمار 
خاص بعنوان عضو خانوار و از طریق منوی "مدیریت خانوار" و گزینه 
"افزودن عضو" به فهرست مربوطه اضافه و سپس از سامانه خارج و 
مجدداً از طریق کد ملی بیمار وارد سامانه شود و از طریق منوی "ثبت 
بیماری خاص و صعب العالج" زیر منوی "درخواست حمایت دولت"، 
اقدام به ثبت درخواست حمایت بیماری خاص و صعب العالج برای 

فرد زیر ۱۸ سال کند.
صفاری ادامه داد: تاکنون در سامانه های بیمه سالمت بیش از ۱۰ هزار 
نفر از استان اصفهان ثبت نام و نشاندار شده اند و پیش بینی می شود 

بازهم به این تعداد اضافه شود که امیدواریم با اطالع رسانی مناسب 
سایر افراد مشمول نیز ثبت نام کنند.

وی گفت: از ابتدای شروع بکار صندوق تاکنون بالغ بر ۲۴ میلیارد 
تومان از سهم سازمان و صندوق بیماری های خاص و صعب العالج 
برای بیماران خاص و صعب العالج در استان هزینه شده که بیشترین 
هزینه مربوط به گروه بیماری های سرطانی است و بخش عمده 

پرداختی ها در حوزه داروست.
به گزارش ایرنا، فهرست بیماری های خاص و صعب العالج ابالغ شده 
از سوی وزارت بهداشت شامل تاالسمی، هموفیلی، ام اس، بیماران 
دیالیزی )دیالیز خونی و دیالیز صفاقی(، موکوپلی ساکاریدوز، بال 
پروانه ای، انواع تیپ های اس ام ای، سیستیک فیبروزس، اوتیسم، 
سرطان، پرفشاری شریان ریوی، سکته مغزی، پیوند اعضا )شامل 
سلول های بنیادی خونساز، کلیه، کبد، قلب، پانکراس، روده و ریه(، 
ُمزمن روانی، رتینوپاتی دیابتی، صرع مقاوم به درمان، جراحی های 
DBS برای بیماران )پارکینسون، دیستونی، ترمور، تیک، تورث(، 

بیماران با آسیب شنوایی شدید و دیستروفی های عضالنی است.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان مطرح کرد:

ایجاد صندوق بیماری های خاص با رویکرد عدالتخواهانه

معاون وزیر نیرو مطرح کرد:

پیشتازی اصفهان در تفکیک پسماند

ــره ارزش  ــعه زنجی ــی و توس ــول، تعال ــی تح ــن الملل ــره بی ــن کنگ اولی
ــای  ــری فناوری ه ــا بکارگی ــن ب ــد ارزش آفری ــرد تولی ــا رویک ــوالد ب ف
ــای  ــز همایش ه ــر در مرک ــروز عص ــت ام ــارم صنع ــل چه ــن نس نوی

ــد. ــیما برگزارش ــدا و س ــی ص ــن الملل بی
ــرج رخصتــی مدیرعامــل ذوب آهــن  ــن کنگــره، ای اولیــن ســخنران ای
گفــت: ذوب آهــن اصفهــان در تاریــخ فــوالد کشــور اثرگــذار بــوده و به 
ــدم  ــد پیش ق ــز بای ــص آن نی ــع نقای ــد اســت در رف ــن خاطــر معتق همی

ــد. باش
وی گفــت: مســیر تحــول و تعالــی در صنعــت فــوالد از معبــر شــناخت 
ــد  ــر بای ــن خاط ــه همی ــذرد. ب ــا می گ ــل آن ه ــکالت و ح ــق مش دقی
مشــکالت احصــاء شــود تــا بــا تحــول بــه وجــود آمــده شــاهد تعالــی 
باشــیم. حــوزه مــواد اولیــه در صنعــت فــوالد کشــور بســیار تأثیرگــذار 

ــت. ــن اس ــنگ آه ــاه بیت آن س ــه ش ــت ک اس
رخصتــی افــزود: ۱۲ هــزار مجــوز در زمینه اکتشــاف معــادن در سراســر 
ــه در  ــت ک ــال اس ــدن فع ــزار مع ــدود ۷ ه ــه ح ــده ک ــادر ش ــور ص کش

ــد. ــش می ده ــور را پوش ــاحت کش ــد مس ــوع ۵ درص مجم
ــق  ــط عم ــه داد: متوس ــن ادام ــهامی ذوب آه ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــورهای  ــرای کش ــر، ب ــا ۲۵۰ مت ــرفته ت ــورهای پیش ــاف در کش اکتش
ــن  ــت همچنی ــر اس ــر از ۱۰ مت ــا کمت ــور م ــر و در کش ــا ۸۰ مت ــا ت دنی
مــدت راه انــدازی معــدن در کشــور مــا حــدود ۷ ســال اســت کــه یعنــی 
ــه  ــدن ب ــک مع ــت ی ــا در نهای ــول می کشــد ت ــان ط ــدار از زم ــن مق ای

ــد. ــول برس محص
وی خاطــر نشــان کــرد: پهنه هــای ســواحل دریایــی بســیاری در 
ــتفاده از  ــرای اس ــاز ب ــورد نی ــای م ــی ظرفیت ه ــود دارد ول ــور وج کش
ــا  ــن معن ــه ای ــدارد. ب ــود ن ــس وج ــس، اندی ماک ــتی های پانوماک کش
ــه تحــول و اصــالح  ــاز ب ــا نی ــزات در کشــور م ــه تأسیســات و تجهی ک
ــی در  ــتی های ۴۰۰ هزارتن ــا کش ــه در دنی ــت ک ــی اس ــن درحال دارد. ای
ــه  ــا، کرای ــدن هزینه ه ــکن ش ــر سرش ــه خاط ــوده و ب ــت ب ــال فعالی ح

ــد. ــش می یاب ــی کاه ــل توجه ــور قاب ــه ط ــل ب حمل ونق
رخصتــی تصریــح کــرد: ظرفیــت خوبــی در کشــور در زمینــه 
حمل ونقــل ریلــی وجــود دارد کــه البتــه دارای ایراداتــی اســت. 
ــه هــاب ریلــی صنعــت کشــور تبدیــل شــده و از  ــزد امــروز ب اســتان ی
ظرفیت هــای خوبــی برخــوردار اســت. در مجمــوع بــه دالیــل مختلــف 
نظیــر پدافنــد غیرعامــل، ســهولت حمل ونقــل و کاهــش هزینــه 
ــادی را  ــد پیشــرفت های زی ــزرگ کشــور بای جابجایــی، ایــن صنعــت ب

در ســال های آینــده شــاهد باشــد.
مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن تأکیــد کــرد: ۷۵ درصــد ظرفیــت تولیــد 
ــًا برعکــس  ــا دقیق ــن در کشــور م ــد اســت و ای ــا کوره بلن ــوالد در دنی ف
اســت. مزیــت انــرژی باعــث شــده تــا صنعــت کشــور بــه ســمت کوره 
ــد  ــزی را تولی ــوالد خــوب و تمی ــز ف ــد نی ــه کــوره بلن ــرود. البت قــوس ب
می کنــد و بــه همیــن خاطــر بایــد در مــورد کوره بلنــد اطالعــات کافــی 

را داشــته باشــند.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مسیر تحول 
و تعالی در صنعت فوالد از معبر شناخت دقیق مشکالت 
و حل آن ها می گذرد. به همین خاطر باید مشکالت 
احصاء شود تا با تحول به وجود آمده شاهد تعالی باشیم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در اولین کنگره بین المللی 
تحول، تعالی و توسعه زنجیره ارزش فوالد و معدن مطرح کرد:

ضرورت توسعه زیرساخت های کشور 
برای پیشرفت در صنعت فوالد

گزارش

عضو هیئـت علمـی دانشـکده کشـاورزی 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان گفـت: اگـر 
شـهروندان می بیننـد ایـن روزهـا برخـی 
درختان شـهر اصفهـان بیش از حـد هرس 
می شـوند، بایـد بداننـد هـرس از نـوع 
جوان سـازی مطابـق بـا مطالعـات علمـی 
و به درسـتی در حـال انجـام اسـت؛ در ایـن 
روش میزان شـاخه و برگ زیادی از درختان 

هـرس می شـود.
نعمـت اهلل اعتمادی در گفت وگـو با خبرنگار 
ایمنا بـا اشـاره بـه نحـوه صحیـح عملیات 
هـرس درختـان شـهر، اظهـار کـرد: تمـام 
درختـان و درختچه هـای فضـای سـبز نیاز 
به هـرس دارنـد که به طـور معمـول هرس 
زمسـتانه در فصل خـواب انجام می شـود و 

اهمیـت زیـادی دارد.
وی بـا بیـان اینکـه »هـرس پاکسـازی« 
درختان هر دو یا سـه سـال یک بار ضروری 
اسـت، گفت: در هـرس پاکسـازی، گیاهان 
بیمـار و خشـکیده یـا آفـت زده، همچنیـن 
پاجوش هایی کـه روی هم قـرار می گیرد و 

شـاخه های زائـد بایـد حذف شـود.
عضو هیئـت علمـی دانشـکده کشـاورزی 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان بـا بیـان اینکه 
هـرس دیگـری کـه روی درختـان انجـام 
می شـود »هـرس جوان سـازی« اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: درختانـی کـه گل هـای 
زیبایـی ندارنـد و زیبایـی آن هـا بـه خاطـر 
وجـود شـاخ و بـرگ درخـت اسـت، بـرای 
اینکه شـاخ و بـرگ زیادتری داشـته باشـند 
بـا روش »جوان سـازی« هـرس می شـوند 
که این اقـدام برای برخـی درختـان به ویژه 

درختـان تـوت ضـروری اسـت.
وی ادامه داد: درختانی که در شـهر کاشـت 
می شـوند، نباید بارده باشـند اما بـا این حال 
تولیدکننـدگان نهال هـا در سـال های قبل 
دقت کافـی را نداشـته اند، در نتیجه درختان 
پس از چند سـال شـروع به باردهـی کردند، 
لذا تـا زمانی کـه درخت پیر نشـده اسـت، با 
انجـام هـرس جوان سـازی، باردهـی آن ها 

چند سـالی بـه تأخیـر می افتد.

هرس جوان سـازی، مشکالت 
کاهـش  را  شـهر  درختـان 

می دهد
اعتمادی بـا بیان اینکه باردهـی توت عالوه 
بر کثیفی زمین، مشـکالت عدیـده دیگری 
در شـهر ایجـاد می کنـد، گفت: هرسـی که 
در شـهر اصفهان در حال انجام است، از نوع 

»جوان سـازی« است.
وی با اشـاره بـه اینکه هـرس دیگـری نیز 
بیشـتر برای زیباسـازی درختانـی همچون 
درختان توت و چنـار، زمانی کـه در معرض 
دیـد چراغ هـای بـرق قـرار می گیـرد و بـا 
سـیم های برق تداخـل پیدا می کنـد، انجام 
می شـود، خاطرنشـان کرد: یکی از راه هایی 
که می توانیـم درختـان را کوتاه نگـه داریم، 
هرس پالرد اسـت کـه با انجـام ایـن اقدام 
میزان شـاخ و برگ درونـی گیـاه را افزایش 
و ارتفـاع و پراکندگـی درخـت را کاهـش 
می دهیـم که ایـن نوع هـرس نیز در شـهر 

اصفهـان بـه خوبـی انجام می شـود.
ایـن اسـتاد گـروه علـوم باغبانی دانشـکده 
کشـاورزی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان 
گفـت: درختچه هـا نیز هر سـال بـه هرس 
نیـاز دارنـد، زیـرا آن ها را بیشـتر به واسـطه 
گل های زیبا کشـت می کنیم و بـرای اینکه 
بتوانیم گل هـای باکیفیت و سـیمای خوبی 
داشته باشـیم، باید هر سـال در فصل خواب 

یا پـس از گل دهـی آنهـا را هـرس کنیم.
وی با بیـان اینکـه در فصـل خواب بیشـتر 
هـرس درختـان و درختچه های شـهر باید 
انجام شـود، اضافه کرد: هرس جوان سـازی 
کمتـر در شـهر اصفهان انجام شـده اسـت، 
لذا اگر شـهروندان می بینند برخـی درختان 
بیـش از حد هـرس می شـوند، بدانند هرس 
از نـوع جوان سـازی مطابـق بـا مطالعـات 
علمـی و به درسـتی در حال انجام اسـت که 
در این روش میزان شـاخه و بـرگ زیادی از 

درختـان هرس می شـود.
اعتمادی تاکید کـرد: به دلیل اینکـه گیاه از 
حالـت بلوغ خـارج شـود و به مرحلـه جوانی 
وارد شـود، در هرس جوان سازی شاخه های 
اصلـی را قطع می کننـد، از ایـن رو هرس ها 

شـدیدتر است.
وی بـا بیـان اینکـه از شـهروندان انتظـار 
مـی رود همانگونـه کـه نسـبت بـه انجـام 
هـرس درختـان شـهر حساسـیت نشـان 
می دهنـد، دربـاره سـایر مسـائل شـهر نیز 
حسـاس باشـند تـا بتوانیـم درختـان را بـه 
عنـوان سـرمایه های شـهر حفـظ کنیـم.

هرس درختان اصفهان مطابق با 
مطالعات علمی است

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

یلدا توکلی مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: 
برای نخستین بار پاالیشگاه اصفهان به عنوان سودآورترین 
شرکت پاالیشی بورسی کشور معرفی شد. دکتر محسن قدیری 
با اشاره به گزارش عملکرد پاالیشگاه اصفهان در زمینه سودآوری 
به عنوان یک شرکت بورسی اظهار داشت: ضمن ابراز خرسندی 
باید یادآور شوم که ما در 9 ماهه سال ۱۴۰۱ موفق به کسب 
۲۶ هزار میلیارد تومان سود خالص شده است. وی افزود: سود 
هر سهم در این دوره نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته 

۱۷۳ درصد رشد داشته است که با این میزان رشد، پاالیشگاه 
اصفهان در بین شرکت های پاالیشی و نفتی پذیرفته شده در 
بورس رتبه اول را به خود اختصاص داده است. مدیرعامل 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اضافه کرد: علی رغم یکسان 
 بودن روند کاهشی تفاوت نرخ نفت خام با نرخ فرآورده های نفتی

)Crack Spread( بین شرکت های پاالیشی که منجر به زیان 
شرکت هایی همانند پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت الوان 
و پاالیش نفت تبریز در مقایسه عملکرد سه ماهه سوم سال جاری 

با سه ماهه سوم سال گذشته شده است، شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در این دوره در سود ناخالص ۴۰ درصد نیز رشد داشته است. 
وی تصریح کرد: بازده شرکت پاالیش نفت اصفهان به نسبت 
سرمایه اولیه از بدو بورسی شدن و از ۱۴ سال گذشته بهترین عملکرد 
را در سال جاری به خود اختصاص داده است. دکتر قدیری ابراز 
داشت: همه این دستاوردها در سایه همت پرسنل خدوم و زحمتکش 
به ویژه هیات مدیره و مدیران و روسای شرکت به واسطه ُحسن 

تعلق خاطر به شرکت پاالیش نفت اصفهان به دست آمده است.

مدیرعامل هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان خبر داد:

پاالیشگاه اصفهان 
سودآورترین 

شرکت پاالیشی 
بورسی کشور

شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ 
مسجد و پایگاه این کالن شهر آماده برگزاری 
اعتکاف است، گفت: شهرداری برای کمک 
به مساجد برگزارکننده مراسم اعتکاف اعالم 

آمادگی کرده است.
علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم 
اصفهان« با بیان اینکه به واسطه نزول رحمت 
الهی میزان آالینده ها در شهر کاهش یافته 
است، اظهار کرد: به عنوان یک شهروند و 
شهردار از ورود سریع و قاطع مدیریت استان 
و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت آلودگی 

هوای شهر قدردانی می کنم.
وی با اشاره به فصل هرس درختان گفت: 
هرس درختان شهر توسط سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری در حال انجام است، در 
این راستا اگر درختان منازل نیز به هرس نیاز 
دارد، شهروندان می توانند با سامانه ۱۳۷ تماس 
بگیرند تا از سوی نیروهای سازمان پارک ها این 

خدمت انجام شود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: به واسطه انجام 

هرس به عنوان این ضرورت شهری در مقابل 
واحدهای صنفی گاهی مزاحمت های ایجاد 
شده است، از این رو از کسبه شهر عذرخواهی 

می کنم.
وی با اشاره به نوع هرسی که در این فصل 
انجام می شود، خاطرنشان کرد: در این هرس 
شاخه ها و سرشاخه های درختان که با سنگین 
شدن می تواند مزاحمت ایجاد کند و احتمال 
شکستن آنها وجود دارد یا برای تردد خودروها 
مشکل ایجاد کند و گاهی هم مانع مشخص 
بودن نور چراغ راهنمایی معابر شود، پیرایش 
می شود تا در آینده نگرانی برای عبور و مرور 
مردم در خیابان نداشته باشیم. قاسم زاده با اشاره 
به نزدیک بودن ایام اعتکاف گفت: شهرداری 
برای کمک به مساجد برگزار کننده مراسم 
اعتکاف اعالم آمادگی کرده است؛ در این راستا 
تاکنون ۷۰ مسجد و پایگاه در شهر اصفهان 
آماده برگزاری مراسم اعتکاف است که این 
اتفاق خوبی است و همچون چشمه های 

نورانی، شهر را روشن می کند.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه برای احداث پروژه میدان عروج )شش راه 
سابق( حدود ۲۲ هزار متر مربع آزادسازی با ۲۶ 
میلیارد تومان هزینه انجام شده است، گفت: 
حدود ۱۲ میلیارد تومان نیز هزینه اجرای این 
پروژه شد که تا اواسط اسفندماه سال جاری 
به بهره برداری می رسد. داوود بحیرایی اظهار 
کرد: پروژه میدان عروج )شش راه سابق( در 
نقطه پرتردد و پرترافیک شهر اجرا شد، چراکه 
با توجه به حجم عبور و مرور در این گره کور 
ترافیکی، تعریض این مسیر احساس می شد، 
لذا طرح احداث این میدان و عریض سازی آن 
از 9 متر به ۳۶ متر در دستور کار اصالح قرار 
گرفت. وی افزود: مساحت میدان موجود حدود 
۳۰۰ متر مربع است که با احداث میدان جدید 
به ۱۶ هزار متر مربع افزایش پیدا خواهد کرد، 
همچنین خیابان منتهی به میدان شش راه تا 
محله حصه به عرض ۳۶ متر تعریض خواهد 
شد و پیاده روسازی، رفیوژ فضای سبز و روشنایی 
در این مکان انجام می شود، چراکه این محور به 

علت نبود روشنایی کافی، عرض کم و نداشتن 
ایمنی جهت تردد شبانه شهروندان، باعث 
ایجاد تصادف و ترافیک شهری می شد. مدیر 
منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
برای اجرای این پروژه حدود ۲۲ هزار متر مربع 
آزادسازی صورت گرفت که معادل ۲۶ میلیارد 
تومان هزینه داشت و حدود ۱۲ میلیارد تومان نیز 
هزینه اجرای پروژه شد. وی با بیان اینکه ورودی 
محله حصه نیاز به سامان دهی ترافیکی داشت، 
لذا طرح الزم ارائه شد، ادامه داد: مقرر شد یک 
میدان ورودی این محله احداث شود و با توجه 
به اینکه مدرسه ای در جوار میدان وجود دارد، 
برای آزادسازی آن توافق کردیم تا همزمان با 
اجرای پروژه میدان عروج، این پروژه نیز تکمیل 
شود. بحیرایی با بیان اینکه با اجرای پروژه 
میدان عروج بیشترین سود برای شهروندان 
محله حصه خواهد بود، تصریح کرد: پس از 
بهره برداری از این پروژه در منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان، با محله ای امن و آرام از لحاظ اجرای 

طرح ترافیکی روبه رو خواهیم بود.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« مطرح کرد:

قدردانی از ورود سریع و قاطع مدیریت 
استان برای حل معضل آلودگی

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از پروژه
میدان عروج تا اسفند ۱۴۰۱
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صداهـای ترسـناکی کـه از پـل گلـدن گیـت به گـوش می رسـد، 
مهندسـان را وا داشـته اسـت تا با انجام اصالحاتـی از آن هـا جلوگیری 

کننـد.
پل گلـدن گیـت در حـال ایجـاد صداهـای نگران کننده ای بـرای همه 
افـرادی اسـت کـه می خواهنـد از روی آن عبـور کنند. شـنیدن صدای 
غژغژ پـل در بـاد بـرای کسـی خوشـایند نیسـت؛ بااین حـال، برخی از 
افـرادی کـه اخیـراً از پـل گلـدن گیـت عبـور کرده انـد، ممکن اسـت 
متوجه صداهای عجیبی شـده باشـند که هنـگام بادهای شـدید از این 

پـل درمی آیـد.
گلـدن گیـت پلـی معلـق در سان فرانسیسـکِو آمریـکا اسـت کـه ایـن 
شـهر را به شـمال ایالـت کالیفرنیا وصـل می کنـد. این پل که در سـال 
۱۹۳۷ افتتاح شـد، با طـول ۱۳۰۰ متـر در فاصله بین سـال های ۱۹۳۷ 
تـا ۱۹۶۴ طوالنی تریـن پـل معلق دنیـا محسـوب می شـد؛ عنوانی که 

اکنـون در تصاحب پـل َچناق قلعـه ۱۹۱۵ در ترکیه اسـت.
طبق کلیپـی کـه یکـی از کاربـران توییتر ارسـال کـرده اسـت، به نظر 
می رسـد بـاد صـدای زوزه ای در کل سـازه ایجـاد می کنـد کـه بـه 
انـدازه ای بلند اسـت که مـردم هنـگام عبـور از روی پل با خـودرو خود 
می تواننـد آن را بشـنوند. در این توییت آمده اسـت: »صدا درمقایسـه با 
آنچه در ویدئو شـنیده می شـود، بسـیار بلندتر و نگران کننده تر اسـت.«

درحالی که صدای درآمـده از پل ممکن اسـت برای افـرادی که از روی 
آن می گذرنـد، کمی ترسـناک باشـد، این صـدا مزاحمت بزرگـی برای 
سـاکنان محلـی ایجـاد می کنـد کـه درحال حاضـر مجبورند هـر زمان 

که بـاد مـی وزد، این صداهـای گوش خـراش را تحمـل کنند.
به گـزارش وب سـایت iflscience، تصـور می شـود صداهـای مذکـور 
مربوط بـه عملیـات بازسـازی پـل در سـال ۲۰۲۰ باشـد. در آن زمان، 
سـازه دربرابـر وزش بادهـای شـدید مقاوم سـازی و تـا حـدی به دلیل 

جلوگیـری از خودکشـی، نرده ای بـا شـیارهای نازک تـر از قبـل به آن 
اضافه شـد. دیـری نپایید که مشـخص شـد این امر بـا اثرهـای جانبی 
ناخواسـته ای همراه اسـت. بادهایی با سـرعت ۳۵٫۴ کیلومتربرسـاعت 
یـا بیشـتر کـه از سـمت غـرب می آینـد، صداهایـی بـم و بادهایـی بـا 
سـرعت ۴۳٫۵ کیلومتربرسـاعت یا بیشـتر صداهای با فرکانس بیشـتر 
ایجـاد می کننـد. ُتـن پایین تر مشکل سـاز اسـت؛ زیـرا به نظر می رسـد 
مسـافت بیشـتری را در طول پـل می پیماید؛ اما هـر دو پلـی را به وجود 

می آورنـد کـه صـدای گوش خـراش از خـود تولیـد می کند.
خوشـبختانه چنین مسـائلی کامـاًل جدی گرفته می شـود و مهندسـان 
قبـاًل طرحی بـرای حل آن ارائـه کرده انـد. انجـام آزمایش تونـل باد به 
آنان ایـن امـکان را داد که بررسـی کنند صـدا چگونه ایجاد می شـود و 

راهی برای جلوگیـری از آن پیـدا کنند.
راه حـل موفق قـراردادن گیره های U شـکل در انتهای هر شـیار اسـت 

تـا جریـان هـوای عبـوری را مختـل و از ایجـاد گردبادهـای کوچکی 
جلوگیری کند کـه تصور می شـود صداهای مذکـور را ایجـاد می کنند. 
در آزمایش هـای انجام شـده، گیره هـا صداهـا را تـا ۷۵ درصـد کاهش 
دادند، به طوری که فقط در بادهای با سـرعت ۱۰۱٫۴ کیلومتربرسـاعت 

و بیشـتر صدای شـنیدنی تولید می شـد.
به گفته مهندسـان، راه حـل توصیف شـده مقرون به صرفه تریـن راه حل 
اسـت؛ اما نصـب گیره هـا در هـر دو سـمت ۱۲ هزار شـیار نـرده جدید 

ارزان نیسـت و حدود ۴۵۰ هـزار دالر هزینه خواهد داشـت.
راه حـل پیشـنهادی از چشـم اکثـر کاربـران پـل مخفـی خواهـد بود و 
مهم تـر از همـه اینکـه در طـول بادهـای شـدید مـداوم، بـر پایـداری 
سـاختاری پل تأثیری نخواهد داشـت. طبـق آنچه در طرح پیشـنهادی 
مهندسـان آمده اسـت، انتظار می رود نصـب گیره ها در نیمه اول سـال 

۲۰۲۳ تکمیل شـود.

سـخنگوی سـازمان فضایـی گفـت: بخـش فضایـی 
کشـور در سـالیان مختلف فراز و نشـیب های زیادی را 
به خود دیده اسـت امـا در تمام ایـن ادوار همـواره رهبر 
انقالب مواضع حمایتـی و راهگشـایی در حوزه فضایی 
داشـته اند کـه شـاید مشـهورترین ایـن مـوارد را بتوان 

بحـث دسـتیابی به »مـدار ژئو« دانسـت.
به گـزارش ایسـنا، حسـین دلیریـان طی سـخنانی در 
جمـع خبرنـگاران با اشـاره بـه بازدیـد رهبر انقـالب از 
نمایشـگاه توانمندی هـای داخلـی کـه در حوزه هـای 
مختلـف گفـت: رهبر معظـم انقـالب اسـالمی بازدید 
سـه سـاعته ای از نمایشـگاه توانمندی هـای تولیـد 
داخـل داشـتند کـه الحمـدهلل فرصتـی پیـش آمـد که 
سـازمان فضایی ایران و پژوهشـگاه فضایی ایـران نیز 
در قالـب غرفـه وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات، 
توانمندی هـای کشـورمان در حـوزه فضایـی را بـه 

ایشـان ارائـه کنند.
وی افـزود: بخش فضایـی کشـور در سـالیان مختلف 
فـراز و نشـیب های زیـادی را بـه خـود دیـده اسـت اما 
در تمـام ایـن ادوار همواره رهبـر عزیز انقـالب مواضع 
حمایتـی و راهگشـایی در حـوزه فضایی داشـته اند که 
شـاید مشـهورترین این موارد را بتوان بحث دسـتیابی 

بـه »مـدار ژئو« دانسـت.
سـخنگوی سـازمان فضایـی ایـران تصریـح کـرد: در 
بازدیـد نیز دکتر سـاالریه رئیس سـازمان فضایی ایران 
دستاوردهای کشـور در حوزه های مختلف را به صورت 
عینی بـرای رهبر انقـالب توضیـح دادنـد و تجهیزات 

مختلـف را خدمت ایشـان ارائـه کردند.
دلیریـان اضافـه کـرد: یکـی از مهمترین مـواردی که 
رئیس سـازمان فضایـی به محضـر رهبر انقـالب ارائه 

کـرد، محصوالت سـر ریـز صنعـت فضایی بـود که به 
صورت مصداقی توضیح داده شـد کـه این محصوالت 
فضایـی چگونـه در مصـارف صنعتـی دیگـر، کاربـرد 

داشـته و مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند.
وی خاطـر نشـان کـرد: همچنیـن مصادیقـی از 
محصـوالت صنعـت فضایـی کـه کاربـری صنعتـی 

روی زمیـن دارنـد ماننـد انـواع باتری هـا هـم توسـط 
رئیس سـازمان فضایی ایـران به محضر رهبـر انقالب 

توضیـح داده شـد.
سـخنگوی سـازمان فضایی ایران گفـت: همچنین در 
جریان ایـن بازدید، محصـوالت فضایی دیگـری مانند 
سیسـتم های ماهـواره ای بـه خصـوص ماهواره هـای 

ناهیـد ۱ و ناهیـد ۲ کـه در واقعـاً اولیـن گام جمهـوری 
اسـالمی ایـران در حـوزه مخابـرات فضاپایـه هسـتند 

نیـز ارائه شـد.
دلیریـان تصریـح کـرد: یکـی دیگـر از محصوالتـی 
کـه در نمایشـگاه رهبـر معظـم انقـالب از آن بازدیـد 
کردند، موتـور پیشـران بلـوک انتقـال مداری بـود که 

رئیـس سـازمان فضایـی ایـران ماموریت هـا، عملکرد 
و نحـوه به کارگیـری این محصـول را به رهبـر انقالب 

توضیـح دادنـد.
وی افـزود: شـبکه شـرکت های دانـش بنیـان و نحـوه 
همکاری سـازمان فضایی ایـران با این شـرکت ها آخرین 

موضوعی بـود کـه خدمت رهبـر انقـالب ارائه شـد.
سـخنگوی سـازمان فضایـی ایـران همچنیـن اظهار 
داشـت: پـس از پایـان ارائـه رئیـس سـازمان فضایـی 
ایـران، رهبـر معظـم انقـالب سـؤاالت تخصصـی 
در حوزه هـای مختلـف مطـرح فرمودنـد کـه رئیـس 
سـازمان فضایـی به ایـن سـؤاالت پاسـخ دادنـد. البته 
این سـؤاالت نشـان مـی داد کـه ایشـان روی مباحث 
فضایی تمرکـز دارنـد و از جزئیات برنامه هـای فضایی 

مطلـع هسـتند.
دلیریـان ادامه داد: یکـی از مهمترین اقدامات سـازمان 
فضایـی ایران در حـوزه فضایـی فعال کـردن دبیرخانه 
شـورایعالی فضایـی بعـد از حـدود ۱۰ سـال تعطیلـی 
بوده کـه ایـن اقـدام و همچنیـن پیگیری هـای رئیس 
جمهور و وزیـر ارتباطات منجـر به برگزاری دو جلسـه 
شـورایعالی فضایـی شـد؛ ایـن مسـئله و اینکـه رئیس 
جمهـور شـخصًا پیگیـر پروژه هـای فضایـی کشـور 
هسـتند نیـز از جمله مـوارد دیگـری بـود که بـه رهبر 

انقـالب گزارش شـد.
وی در پایـان تاکیـد کرد: سـازمان فضایی ایـران برای 
اجـرای تک تـک بندهـای برنامـه ۱۰ سـاله فضایـی 
کـه در جلسـه اخیر شـورای عالـی فضایی بـه تصویب 
رسـید، مصمم اسـت و در این مسـیر حمایت های رهبر 
انقالب حتمًا راهگشـا و مشـوق مدیران و دانشـمندان 

صنعـت فضایی کشـور خواهـد بود.
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دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری با 
تاکید بر اینکه در پیش نویس جدید 
قانون ایمنی زیستی نمایندگان این 
ستاد حضور نداشته اند، گفت: به این 
پیش نویس ایرادات بسیار جدی وارد 
شده، به گونه ای که اگر حتی فرهنگ 
این پیش نویس در ذهن کسی رخنه 
کند، کل بیوتکنولوژی کشور تعطیل 

خواهد شد.
حالی  در  ایسنا،  گزارش  به 
پیش نویس قانون ایمنی زیستی 
شامل ۵ بخش و ۵۲ ماده از سوی 
مرکز تحقیقات مجلس شورای 
که  است  شده  تدوین  اسالمی 
به گفته دبیر ستاد توسعه زیست 
فناوری، اگرچه این ستاد مسؤول 
برنامه ریزی و سیاست گذاری حوزه 
بیوتکنولوژی کشور است، اما در 
حضور  پیش نویس  این  تدوین 

نداشته است.
دکتر مصطفی قانعی با اشاره به 
جزئیات تدوین پیش نویس جدید 
برای قانون ایمنی زیستی، گفت: 
آنچه که تدوین شده، پیش نویس 
قانون نبوده، بلکه یک کار پژوهشی 
بوده که چند نفر اجرایی کردند و 
این طرح پژوهشی را در قالب 

پیش نویس تنظیم کرده بودند.
وی با بیان اینکه این افراد این 
متن را به شورای ایمنی زیستی 
ارائه کرده اند، ادامه داد: جلسه ای 
رییس  حضور  با  زمینه  این  در 
پژوهش های مجلس و صاحب 
نظران و متخصصان برگزار شد و 
متخصصان ایرادات اساسی و بسیار 
جدی را که در متن این پیش نویس 

بوده است، وارد کردند.
قانعی، خاطر نشان کرد: در انتهای 
این جلسه چند جمع بندی )و نه 
تصمیم( ارائه شد که اوالً در این حوزه 
دولت باید الیحه ارائه دهد، ولی از 
سوی دیگر تاکید رییس مجلس 
بر این است که تا زمانی که ضرورت 
وجود ندارد، دلیلی بر ارائه طرح 

نیست.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
تاکید کرد: از آنجایی که قانون ایمنی 
زیستی وجود دارد، ارائه طرح فوریتی 
در این زمینه ضرورتی ندارد؛ از این رو 
در این جلسه مقرر شد دولت در این 

زمینه الیحه ارائه دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ایرادات 
بسیار جدی به این متن که نام 
»پیش نویس« بر آن گذاشته شده و 
هنوز به هیچ نهادی از جمله مجلس 
ارائه نشده است، وارد شد؛ از جمله 
آنکه متخصصان این حوزه تاکید 
کردند در صورتی که حتی فرهنگ 
این پیش نویس در ذهن کسی رخنه 
کند، کل بیوتکنولوژی کشور تعطیل 
خواهد شد. قانعی یادآور شد: بر این 
اساس در این جلسه مقرر شد در 
این پیش نویس اصالحات جدید 
صورت گیرد. دبیر ستاد توسعه 
زیست فناوری در پاسخ به این سؤال 
که آیا قرار است این پیش نویس به 
مجلس ارائه شود یا خیر، گفت: هنوز 
مشخص نیست که این پیش نویس 
به مجلس ارائه شود یا خیر و این امر 
منوط به ارائه الیحه از سوی دولت 
است، ولی تاکید شد که حداقل در ۳ 
بند از این پیش نویس اصالحاتی را 

اعمال کند.
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هدف گیری نابودی 
بیوتکنولوژی درتدوین 

پیش نویس ایمنی 
زیستی

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
مطرح کرد؛

توسط رهبر معظم انقالب انجام گرفت؛

بازدید ازمحصوالت ویژه بخش فضایی درنمایشگاه توانمندی های داخلی

درمان صداهای ترسناک و عجیب پل »گلدن گیت« با مهندسی؛
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700 شرکت دانش بنیان در حوزه زیست فناوری فعالیت می کنند؛

بازاری جهانی با ارزش ۷2۷/۱ میلیارد دالر تا 2025
تحقق اتصال بازار عرضه به تقاضا؛

252 محصول فناورانه به بازار عرضه می شود
درحوزه زیست فناوری حدود 700 شرکت درحال تولید 
محصوالت تجاری هستند و این محصوالت در بازار نیزعرضه 
می شود. پیش بینی ها حاکی از این است که ارزش بازار 
جهانی زیست فناوری تا سال ۲0۲۵ میالدی به 7۲7/۱ 
میلیارد دالر برسد. عرصه فناورانه ای با ارزش افزوده باال 
که به یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی بدل شده و 
سرمایه گذاری های جهانی دراین حوزه افزایش چشمگیری 
یافته است. ایران هم سال ها است که در تکاپوی افزایش سهم 
خود از بازار زیستی دنیا است و تالش می کند حداقل سهم 
3 درصدی از این بازاررا کسب کند. هرچند که تحریم ها و 
مشکالت اقتصادی تاکنون مانع تحقق این هدف شده اما 
پیشرفت های کشورمان در حوزه زیست فناوری یکی از نقاط 
عطف توسعه کشور طی چند سال اخیر بوده و دستاوردهای 
به دست آمده در این حوزه با فعالیت 700 شرکت دانش بنیان 
و فناور و حضور متخصصان و سرآمدان علمی کشور بسیار 

قابل توجه و ویژه است. شرکت های دانش بنیانی که در 
حوزه های مختلف فعالیت می کنند و به نیازهای صنایع 
کشور پاسخ می دهند و بسیاری از آنها به دلیل کیفیت باال 
در کشورهای همسایه و برخی بازارهای جهانی نیز عرضه 
می شوند. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، فناوری 
واقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نیزبرای استفاده بهینه 
ازاین توانمندی ها با برنامه ریزی هایی که انجام داده به دنبال 
تزریق افراد متخصص در دانشگاه ها که با حمایت ستاد توسعه 
زیست فناوری رشد یافته اند به شرکت های فعال است تا با 
کمک آنها توسعه و تولید محصوالت را ارتقا دهد. دراین برنامه 
شرکت ها بلوغ و تجاری سازی محصول خود را انجام می دهند 
و به این ترتیب در بلندمدت، شرکت ها با کمک دانشگاه ها و 
بدون نیاز به حمایت ستاد، تجاری سازی محصوالت خود را 
ادامه می دهند و فارغ التحصیالن نیز از وجود بازار کار مناسب 

اطمینان خاطر خواهند داشت.

سـرمایه گذاری در بخـش بهداشـت و درمـان نـه تنهـا یـک 
خواسـته همگانی، بلکـه یک اولویـت مهم برای همـه جوامع 
اسـت. توسـعه این حوزه کاربردی کـه همه جامعـه مخاطب 
آن هسـتند از جملـه شـاخص های توسـعه یافتگی کشـورها 
اسـت؛ اما نـگاه به حـوزه سـالمت نباید صرفـاً در بهداشـت و 
درمـان خالصه شـود بلکـه با توجـه بـه اهمیتی که سـالمت 
در ابعـاد مختلف زندگـی مـردم دارد باید به حوزه سـالمت با 

دید توسـعه همـه جانبـه آن، نـگاه کنیم.
این بـاور عمومـی وجـود دارد کـه وضعیـت سـالمت جامعه 
و عملکـرد اقتصادی کشـور بـه هم وابسـته هسـتند و در هم 
تینده انـد. به همیـن دلیل غفلـت از هر کـدام آنهـا؛ به بخش 
دیگـر آسـیب وارد می کنـد. بنابرایـن در برنامه ریزی هـای 
مسـئوالن بـرای توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان بایـد بـه ایـن 
حوزه کلیـدی توجه ویـژه ای صورت گیرد. البته شـرکت های 
دانش بنیانی هم هسـتند که در ایـن حوزه فعالیـت می کنند 

و بر اسـاس آخریـن آمار ثبت شـده توسـط مرکز شـرکت ها 
و مؤسسـات دانش بنیـان معاونـت علمـی، فنـاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاسـت جمهوری در حال حاضـر 478 مجموعه 
در حـوزه دارو و فرآورده هـای پیشـرفته حـوزه تشـخیص و 
درمـان و 3۱9 شـرکت در عرصـه تولیـد وسـایل، ملزومات و 
تجهیـزات پزشـکی فعالیـت می کننـد و مـورد حمایـت قرار 

دارنـد.
امـا یکـی از حلقه هـای مهـم و اثرگـذار در ایـن بـازار؛ اتصال 
عرضه کننـدگان محصـوالت و خدمـات به متقاضیانی اسـت 
کـه در بخـش دولتـی و خصوصـی بـه ایـن محصـوالت نیاز 
دارند. بـر همین اسـاس کارگزاران فنـاوری به میـدان آمدند 
تا ایـن اتصال سـریع تر و پایدارتر شـکل گیرد. بازیگـران بازار 
سـالمت هم از ایـن توانمنـدی اسـتفاده و تاکنون شـرکت ها 
و فعـاالن ایـن حـوزه؛ ۲۵۲ محصـول و خدمت خـود را برای 

ورود بـه بـازار تقاضـا عرضـه کرده اند.
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