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آنچه اقتصادی ها باید ترک کنند

نبایدهای مدیران عامل 
و کارآفرینان ارشد

7

یک استاد دانشگاه در ویژه برنامه »بهار جان ها« عنوان کرد:

2ماه رمضان فرصت خوبی برای درک رموز جهان

7

سرمربی سپاهان اصفهان بعد از بازی در برابر التعاون:

اخراج پورقاز
سخت گیرانه بود

چند درمان خانگی مؤثر برای جلوگیری از خونریزی بینی

بیایید این عارضه دردناک
را خانگی درمان کنیم

3

8

8

جیب مردم اردستان
به قد گرانی بازار میوه نمی رسد

ملی پوش تیراندازی با کمان عنوان کرد:

جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان
پله پله تا اوج

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهوازدرگفت وگوبا اخبار اصفهان مطرح کرد:

فضاسازی های رسانه ای
درمان دردهای اقتصاد نیست

3
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رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

وزیر آموزش وپرورش
فریاد ما را به هیئت دولت برساند

کوه های »بی بی شهربانو«، میانکاله ای دیگر!

برداشت بی رویه در اطراف پایتخت
واکنش برانگیز شد

پشت پرده حمله به کنسولگری ایران در هرات چه بود؟

افغان هراسی و ایران ستیزی
دو روی یک سکه

Tips for Healthy Ramadan Fasting
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معاون عمران شهرداری اصفهان درباره برنامه های عمرانی مطرح کرد:

اجرای پروژه ها به ارزش 1100 میلیارد تومان در شهر
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مدیر پیشکسوت ورزشی در پیشنهادی برای 
بهتر برگزار شدن مسابقات محله محور گفت: 
بهتر است شهرداری اینگونه مسابقات را به کمک 
آموزش و پرورش برگزار کند و در درون مدارس 

پایه برنامه داشته باشد.
مسعود انصاری مهر با بیان اینکه استعدادپروری 
باید از سنین پایین آغاز شود، اظهار داشت: الزم 
است روی قوای ذهنی، روحی روانی و جسمانی 
بازیکنان کار شود تا به سطح آمادگی برسند و 

تطبیق پذیری با تیم بیشتر شود.
وی ادامه داد: موضوع استعدادیابی از مرحله 
شناسایی، استعدادیابی، استعدادپروری و... 
تشکیل شده است که باید دید در رقابت های 

بین محلی چند درصد از جامعه هدف کودکان 
هستند.

وی تصریح کرد: تفاوت بین پدیده یابی و 
استعدادیابی این است که در پدیده یابی، فردی 
که تا به حال محروم بوده اما توانمندی داشته 
در مسابقات محلی شناسایی و به تیم ها جذب 
می شوند اما استعداد یعنی کسی که قرار است در 

آینده تازه مراحل شکوفایی را تکمیل کند.
این مدیر پیشکسوت ورزشی در پیشنهادی برای 
بهتر برگزار شدن مسابقات محله محور شهرداری 
عنوان کرد: بهتر است شهرداری اینگونه مسابقات 
را به کمک آموزش و پرورش برگزار کند و در 

درون مدارس پایه برنامه داشته باشد.

انصاری مهر افزود: تیم های تخصصی اعم 
از روانشناس و مربی و... تست های مختلف از 
کودکان بگیرند، افراد را شناسایی کنند و به مراکز 
پرورش استعداد ارجاع داده شوند، مثالً این مراکز 
می توانند در سالن های شهرداری باشند و حتی 
سرویس های شهری اینگونه افراد را از مناطق 
مختلف جمع آوری کند و خدمات آموزشی به 

آن ها ارائه شود.
وی ادامه داد: ورزش همگانی بستری برای مصرف 
انرژی و انسجام افراد و تفریح و توسعه شادمانی 
است به همین دلیل در دنیا متولی ورزش همگانی 
شهرداری است و به آن ورزش سالمت محور گفته 

می شود.

پیشنهاد اجرایی و کاربردی مدیر پیشکسوت ورزشی:

مسابقات محله محور شهرداری با همکاری آموزش و پرورش برگزار شود

 یلدا توکلی  »شهربهارستان اگرچه زمانی که 
دربیست کیلومتری اصفهان ساخته شد با هدف 
اسکان سرریزجمعیت شهراصفهان بود اما امروزبه 
شهری آباد وسرزنده تبدیل شده که جمعیت زیادی 
در آن ساکن هستند و زندگی ازحالت خوابگاهی 
بودن در این شهر خارج شده است. این شهر از 
شمال به روستای کیچی قلعه شور و کبوترآباد و 
از جنوب به رشته کوه های کم ارتفاع الشتر یا میان 
کوه محدود است. از سمت شرق به بیابان های بخش 
جرقویه و ازغرب به جاده اصفهان - شیراز ختم 
می شود، بهارستان با توجه به مقتضیات سکونت 
پذیری خود شامل جذب افراد تحصیل کرده و آگاه 
به حقوق شهروندی بوده و از این رو به عنوان شهر 
دانایی محور نام برده می شود چشم انداز زیبای 
بهارستان به واسطه قرار گرفتن در دامنه کوه های 
الشتر و زیبایی که اراضی کشاورزی اطراف دارد 
برای شهروندان این شهر بسیار دلپذیر است. مناظر 
کوه های جنوبی این زیبایی را دو چندان کرده است 
و دارا بودن دامنه های کوه و فضای سبز طبیعی در 
کنار هم در این شهر باعث شده تا تفریگاه مناسبی 

برای شهروندان به وجود آید«.
محمد شبانی شهرداربهارستان در اولین نشست 
خبری خود با اصحاب رسانه به تشریح ویژگی های 
بهارستان واقدامات در حال انجام پرداخت و در 
همین رابطه از سینمای در حال ساخت بهارستان 
سخن به میان آورد و گفت: پردیس سینمایی 
بهارستان پس از ۱۵ سال به بهره برداری خواهد 
شد و قرار است این پروژه خرداد امسال به طور کامل 
بهره برداری شود و با اجرای این طرح سه سالن 

سینما به بهارستان افزوده می شود.
• بودجه 182 میلیارد تومانی

 شهردار بهارستان با بیان اینکه بودجه شهرداری 
بهارستان در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۲ میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: از این میزان 
۱۱۰ میلیارد تومان هزینه جاری و ۷۲ میلیارد 
تومان اعتبار عمرانی بوده است. وی همچنین با 
بیان اینکه ۷۴۶ واحد صنفی در خیابان های الفت، 
فروردین و اردیبهشت شهر بهارستان ایجاد شده 
است، گفت: برخی از این واحدها حکم تخریب و 
برخی جریمه شدند که این شرایط مناسب نیست و 
باید برای همه یک تصمیم واحد اتخاذ شود. شبانی 
اضافه کرد: در طرح تفصیلی شهر بهارستان محل 
استقرار این واحدهای صنفی مسکونی و خدماتی 
بوده است که در این زمینه تخلف ساخت و ساز را 
داشته ایم. شعبانی با بیان اینکه ساماندهی آب های 
سطحی در بهارستان نیز در دستور کار است، افزود: 
برای این امر سه مرکز را برای جمع آوری آب ها در 
نظر گرفتیم که مورد مخالفت محیط زیست قرار 

گرفت.
• مهلت 10 روزه برای تعیین تکلیف

شبانی همچنین با اشاره به اینکه امام جمعه 
بهارستان در خصوص نبود محلی برای تجمع 
دربهارستان مطالباتی را داشتند، گفت: برای این 
امر استانداراصفهان مهلت ۱۰ روزه برای تعیین 
تکلیف این محل را در نظر گرفته تا شهرداری و 
شرکت عمران در این زمینه محل مناسبی را معرفی 
کنند. وی درخصوص تعیین تکلیف زمین های 
بایر محدوده مرکز شهربهارستان نیزافزود: در 

این زمینه باید توجه داشت برخی از این زمین ها 
شخصی و بخشی دولتی است که مهلت داده شده تا 
تیر ماه این زمین ها تعیین تکلیف شود چرا که این 
زمین ها منجر به ایجاد گرد و غبار در شهر می شود. 
شهردار بهارستان با بیان اینکه جلوگیری از ساخت 
و سازهای غیر مجاز وظیفه شهرداری است، اضافه 
کرد: در منطقه مرغ بهارستان در این زمینه با 
مشکالتی در این زمینه روبه رو هستیم، برای این 
امر با همکاری سازمان جهادکشاورزی ۵۷ دیوار 
باغی را تخریب کرده ایم. شهردار بهارستان با بیان 
اینکه آرامستان بهارستان نیز همواره تعیین تکلیف 
نشده است، اضافه کرد: در این زمینه مقرر شد تا 
دو هفته آینده زمین آرامستان مشخص شود. وی 
با بیان اینکه در یک مدرسه دخترانه در بهارستان 
۷۰۰ دانش آموز تحصیل می کنند، ادامه داد: در این 
زمینه باید توجه داشت که این مدرسه مازاد ظرفیت 
دانش آموز دارد و قرار شد چهار مدرسه جدید در این 

شهر بهره برداری شود.
• سرانه ورزشی در بهارستان کم است

شـبانی درادامـه با بیـان اینکه سـرانه ورزشـی در 
شـهر جدیـد بهارسـتان کـم اسـت، اضافـه کرد: 
بـرای این امرمقررشـده اسـت زمیـن دومجموعه 
ورزشی ازسـوی شرکت عمران بهارسـتان به اداره 
کل ورزش و جوانـان فراهـم شـود. وی با اشـاره به 
اینکه در شـهر بهارسـتان نمایندگـی اداره ورزش 
و جوانـان مسـئول نـدارد، اظهار داشـت: ایـن در 
حالی بود که مدیـر کل ورزش و جوانـان قول داده 
بودند کـه مدیر قبلـی سـه روز در هفتـه را در این 

اداره مسـتقر شود.

شهردار بهارستان در نخستین نشست خبری سال 1٤01:

بهره برداری از پردیس سینمایی بهارستان پس از 15 سال
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همه آدم ها از کوچک تا بزرگ باید و 
نبایدهایی دارند. حاال وقتی پای آدم های 
تاثیرگذار در برخی حوزه ها مثل اقتصاد 
در میان باشد این باید و نبایدها بی شک 
فراگیرتر هم خواهد بود چرا که روی 
زندگی افراد زیادیی ممکن است تأثیر 
گذار باشد، هم کارکنان و هم مشتریان. 
به همین دلیل هم هست که طی سالیان 
سلبرتی  منش  و  زندگی  سبک  اخیر 
های اقتصادی بیش از هر زمان مورد 
توجه قرار گرفته و آنقدر زیاد شده که 
از آمریکا )ترامپ( تا فرانسه )مکرون( 
از پاکستان )شریف( تا چین )پینگ( 
آدم های اقتصادی تری هستند تا سیاسی.

• پیشنهادهای رایان مک گراث
رایان مک گراث، یکی از کارآفرینان 
مجله  در  مقاله ای  در  آمریکا،  برتر 
»کارآفرینی«، می نویسد: من برای آن 
که به یک کارآفرین موفق تبدیل شوم، 
اخالق و رفتار مدیران عامل شرکت های 
بزرگ و موفق را زیر نظر گرفتم تا ببینم 
برای تبدیل شدن به یک مدیرعامل موفق 
و بزرگ، چه عادات رفتاری را باید در 

پیش بگیرم؟
زمینه  در  فعالیتم  دهه  یک  طول  در 
کارآفرینی، متوجه شدم که مدیران 
مشابهی  رفتاری  عادات  موفق  عامل 
ندارند، اما پنج عادت رفتاری نامطلوب 

را کنار گذاشته اند که عبارتند از:
ادامه در صفحه 8 ...

آگهی مزایده )نوبت اول(
شرکت بازیافت لنجان قصد دارد حفاظت، تعمیر و نگهداری، بهره برداری و راهبری خطوط سالن پردازش و تفکیک و فروش 
ضایعات استحصالی از پسماند شهری را با پایه قیمت کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط به شرح 
ذیل واگذار نماید. اشخاص حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس: زرین شهر، بلوار شهید ریاحی  شرکت 

بازیافت لنجان از ساعت 8 تا 13 مراجعه نمایند.

زمان و مکانشرحردیف

مراجعه به دفتر شرکت بازیافت به نشانی زرین شهر، بلوار شهید ریاحی، شرکت بازیافت لنجانتوزیع اسناد مزایده1

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/2/17 به دبیرخانه شرکت بازیافت لنجانمهلت تحویل اسناد2

روز یکشنبه مورخ 1401/2/18 دفتر مدیریت شرکت بازیافت لنجانروز بازگشایی اسناد مزایده3

مبلغ ضمانت شرکت در 4
مزایده

واریز مبلغ 526/500/000 ریال به شبا واریز IR450180000000000645708687 به نام حساب 
سپرده شرکت بازیافت لنجان

محسن نادری-  مدیرعامل

 آگهی مزایده )نوبت سوم(

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد بند 24 از مصوبه شماره 1400/1387 مورخ 1400/7/11 شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به فروش عرصه دوازده پالک مسکونی )از محل منابع داخلی(، واقع در بلوار آزادگان، میدان انقالب، مجموعه آپادانا، 
جمعا به مساحت کل 5953 مترمربع با قیمت پایه کارشناسی کل به مبلغ 176/199/000/000 ریال به صورت پالک بندی جداگانه و 

حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/2/6 به امور قراردادهای 
شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد.

شناسه: 1298063

چاپ دوم

چاپ  اول



در شـــهر

Isfahan News
شنبه 27 فروردین 1401  | شمـاره 1032

ISFAHAN
N E W S

سرمربی سپاهان می گوید: سه بازی دیگر 
در ادامه لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده و 

امیدشان را نگه می دارند.
به گزارش ایسنا، محرم نویدکیا پس از 
شکست سه بر صفر تیمش مقابل التعاون 
اظهار کرد: در بدترین زمان ممکن یک 
نفر را از دست دادیم و ۸۰ دقیقه ده نفره 
بازی کردیم. این بسیار سخت بود اما سعی 
کردیم بازی را تحت کنترل خودمان داشته 
باشیم و از کناره ها به آن ها ضربه بزنیم اما 
روی یک ضربه ایستگاه گل خوردیم. نیمه 
اول بعد از ده نفره شدن سازماندهی خوبی 
داشتیم اما یکی دو موقعیت خوب به تیم 

حریف هم دادیم.
او ادامه داد: با این حال می توانیم از نیمه 
اول مان راضی باشیم اما در نیمه دوم 
سازمان دهی مان خیلی زود به هم ریخت 
و گل خوردیم. از گل نتوانستیم نظم خوبی 
داشته باشیم و بی نظم بازی کردیم. باید 
درباره مشکالت مان با بازیکنان صحبت 
کنیم. وضعیت برای ما بسیار سخت شد اما 
سه بازی دیگر مانده و می توانیم امیدمان را 
نگه داریم و بازی های بعدی جبران کنیم.

و  داوری  درباره  سپاهان  سرمربی 
صحنه های مشکوک این دیدار گفت: 
نمی خواهم چندان درباره داوری صحبت 
کنم و عالقه ای به این موضوع نداشتم اما 
باید کارشناسان نظر دهند. این وظیفه من 
نیست اما فکر می کنم اخراج سخت گیرانه 
بود و اگر واقعًا اشتباهی صورت گرفته 
باشد، روند و ساختار بازی با این اخراج 

تغییر کرد.
او اضافه کرد:  درباره پنالتی ها هم نظر 
داور است و داوران باید نظر دهند. وقتی 
کمک داور ویدیویی نباشد چنین شرایطی 
هم ممکن است به وجود بیاید. اینجا 
امکاناتش وجود دارد اما نمی دانم چرا از 
VAR استفاده نشد. این شاید به ضرر 

تیم هایی مثل ما باشد.
• اشتباهات، کار دست سپاهانی ها 

داد
دیدار دو تیم سپاهان و التعاون با برتری 
نماینده عربستان به پایان رسید. سپاهان 
لیگ  در چارچوب هفته سوم  ایران 
قهرمانان آسیا ساعت ۰۰: ۴۵ دقیقه بامداد 
جمعه در شهر بریده عربستان به مصاف 
التعاون این کشور رفت که این دیدار با 
برتری سه بر صفر نماینده عربستان به 

پایان رسید.
در دقیقه ۱۰ اشتباه ولسیانی و خطای 
پورقاز روی بازیکن التعاون در موقعیت تک 
به تک باعث شد تا داور این دیدار پورقاز را 

از زمین بازی اخراج کند.
پس از اخراج پورقاز و ده نفره شدن 
سپاهانی ها، تمرکز شاگردان نویدکیا 
پایین آمد. بازیکنان التعاون روی اشتباهات 
طالیی پوشان دو بار تا آستانه گلزنی پیش 

رفتند اما موفق نبودند.
در دقیقه ۴۳ ضربه سر نواف الصبری 
روی یک ضربه کاشته وارد دروازه رشید 
مظاهری شد تا عربستانی ها نیمه اول را با 
پیروزی پشت سر بگذارند. ر آغاز نیمه دوم 
زی لوئیس با شوتی در محوطه جریمه، 
توپ را وارد دروازه مظاهری کرد تا اختالف 
را به دو گل برساند. در دقیقه ۷۳ سانتر روی 
زمین سعد به محمد البکر و ضربه او درون 

دروازه سپاهانی ها قرار گرفت.
این دیدار در پایان با سه گل عربستانی ها 
به پایان رسید تا سپاهان همچنان سه 
امتیازی باقی بمانند. شاگردن نویدکیا به 
قعر جدول گروه سقوط کردند و در مقابل، 
التعاون با ۶ امتیاز صدرنشین گروه D شد.

اخراج پورقاز 
سخت گیرانه بود

سرمربی سپاهان اصفهان بعد از 
بازی در برابر التعاون:

خبر روز

• واحدهـای آموزشـی مـا بـه واسـطه فرونشسـت زمین 
درحـال تخریب اسـت

حجت االسـالم سـید ناصر موسـوی الرگانی، رئیس مجمـع نمایندگان 
اسـتان اصفهان با اشـاره به بحران فرونشست زمین در اسـتان اصفهان، 
اظهـار کـرد: آثـار ارزشـمند شـهر اصفهـان ازجملـه پل هـای تاریخـی 
درحـال فروریزی اسـت. از وزیـر آموزش و پـرورش درخواسـت می کنم 

ایـن فاجعه را بـه گوش هیئـت دولت برسـاند.
وی بـا بیان اینکـه امـروز واحدهای آموزشـی ما به واسـطه فرونشسـت 
زمیـن درحـال تخریـب اسـت، گفـت: فرونشسـت زمیـن بـه دلیـل 
بارگـذاری زیاد بـر حوضه آبریـز زاینـده رود اسـت. حقوق کشـاورزان ما 
باالی یـک میلیارد مکعب در سـال بـوده و دولـت نمی تواند حقـوق این 

کشـاورزان را نادیـده بگیرد.
موسـوی الرگانی با بیان اینکـه به اسـتان اصفهان می گوینـد برخوردار، 
تصریح کـرد: وضعیت فضـای آموزشـی و نیـروی انسـانی در آموزش و 

پرورش اسـتان مصادیقی از برخـوردار نبودن اصفهان اسـت.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه نقـش و مشـارکت خیرین مدرسـه سـاز در 
سـاخت مدارس و تأمیـن فضاهای آموزشـی، گفـت: انتظـار داریم وقتی 
خیر سـهم خـودش را مـی آورد، دولت هـم کمک کند تـا مدرسـه افتتاح 

شـود.
• اقدامات امروز در دهه های بعدی نتیجه خواهد داد

عبـاس مقتدایـی، نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس نیـز بـا قدردانی 
از وزیـر آموزش و پـرورش بـه خاطر بازگشـایی مـدارس، گفـت: انتظار 
داریـم وزیـر آمـوزش و پـرورش اهتمـام بیشـتری بـرای تحقـق سـند 
تحول بنیادیـن آموزش و پـرورش داشـته باشـد، چراکه اقدامـات امروز 
در دهه های بعدی نتیجـه خواهـد داد و امیدواریم با همـکاری مجلس و 

دولـت اتفاقـات خوبـی رقـم خورد.
وی بـا بیـان اینکـه اصفهـان تنهـا یـک شـهر یـا اسـتان مثـل سـایر 
اسـتان ها نیسـت، تصریـح کـرد: اصفهـان هـم معیـن بقیـه اسـتان ها 
اسـت و هم سـرریز مهاجـران اسـتان های دیگر به ایـن اسـتان می آید. 
از سـوی دیگر حافظـه تاریخی اصفهان نشـان دهنـده جایـگاه ویژه آن 
در تعلیـم و تربیت اسـت و بـا این پیشـینه بایـد به اصفهـان نـگاه کنید.

• بهداشت مدارس در خطر است
حجت االسـالم میرزایـی، نماینـده دیگـر اصفهـان در مجلـس نیـز بـه 
مشـکل نیروهـای خدماتـی اشـاره کـرد و گفـت: اگـر تدبیـری بـرای 
به کارگیـری ایـن نیروها نشـود بهداشـت مدارس نیـز به خطـر می افتد. 
پیشـنهاد می کنـم در الیحه حقـوق و دسـتمزدهای عادالنه ایـن نیروها 

نیـز درنظـر گرفته شـود.
وی افـزود: گزینش دانشـجو در دانشـگاه فرهنگیـان اصفهـان نیز دچار 
مشـکالت و اعمال سـلیقه بـوده و نیروهـای متدین حذف می شـدند که 

بایـد در گزینش تجدیدنظر شـود.
ایـن نماینـده مجلس بـا بیـان اینکه بـرای تکمیـل پروژه های خیرسـاز 
می تـوان از طریـق کمیسـیون اصـل ۹۰ دولـت را مکلـف بـه ایفـای 
تعهـدات خود کـرد، گفـت: حضـوری شـدن مـدارس یکـی از آرزوهای 
ما بـود، امـا در پایـان سـال مشـکالتی بـرای خانواده هـا به وجـود آورد 

کـه بایـد حل شـود.
• امروز آموزش و پرورش اوضاع خوبی ندارد

مهـدی طغیانـی، نماینـده دیگـر اصفهـان در مجلس نیـز با بیـان اینکه 
همـه تـالش می کنند تـا تربیـت اتفـاق افتـد، امـا متأسـفانه با گذشـت 
بیش از ۱۰ سـال، سـند تحول آمـوزش و پـرورش هنوز خروجـی خود را 
نشـان نمی دهد، گفـت: اگـر بیشـتر وقت وزیـر بـه محتوای آمـوزش و 
پـرورش نگذرد به نتایج سـند تحـول تحـول بنیادین آمـوزش و پرورش 

نخواهیم رسـید.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه امـروز آمـوزش و پـرورش اوضـاع خوبی نـدارد، 
تصریح کرد: بسـیاری از مشـکالتی که امروز در جامعـه می بینیم نتیجه 
این اسـت کـه افرادی بـدون آمـوزش و مهـارت الزم سـر کالس درس 
می رونـد. با ایـن وضعیـت معلمـان و برنامه درسـی بـه جایـی نخواهیم 
رسـید، درحالی که اگـر این اتفـاق در دولـت انقالبـی نیفتـد، دیگر هیچ 

امیـدی بـه آن نداریم

چندتن از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان که با حضور وزیر 
آموزش و پرورش برگزار شد، خواستار توجه جدی به مشکالت 
اصفهان ازجمله کمبود فضاهای آموزشی و نیروی انسانی در این 

استان شدند.

ابالغ مطالبات اصفهان
به وزیر

جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان با 
حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد:

گزارش ویژه

اولیـن مدرسـه اسـتثنائی اتیسـم در 
اصفهـان بـه همـت بنیـاد نیکـوکاری 
دسـتان مهربان و همزمـان با سـفر وزیر 
آمـوزش و پـرورش بـه اصفهـان افتتـاح 

. شـد
ایـن پـروژه آموزشـی که بـا زیربنـای ۲ 
هزار و ۵۲ متر مربع، مسـاحت ۱۸۰۰ متر 
مربع در ناحیه ۳ آموزش و پرورشگمشـده 
امـروز جامعـه مـا معنویـت برخواسـته از 
قـرآن و عتـرت اسـت اصفهـان احـداث 
شـده اسـت، شـامل ۱۵ کالس درس، ۲ 
اتـاق اداری و معلـم، ۵ کارگاه و سـالن 
اجتماعات، سـالن ورزشـی، آزمایشگاه و 

کتابخانـه اسـت.
وزیـر آمـوزش و پـرورش در مراسـم 
افتتـاح اولیـن مدرسـه اسـتثنائی اتیسـم 
در اصفهـان برگـزار شـد، بـا قدردانـی از 
معلمـان و بـه ویـژه معلمـان مـدارس با 
نیازهای ویـژه، گفت: کار تعلیـم و تربیت 
هنـر و کار هنری سـخت اسـت، امـا کار 
برای کودکان اسـتثنایی خیلی سـخت تر 
اسـت و قـدردان ایـن معلمـان هسـتیم.

وی با بیان اینکه خیرین بهترین الگوهای 
تربیتی هستند، گفت: ما با اشتیاق به بنیاد 
نیکوکاری دستان مهربان می آییم که در 
حوزه آموزش و پرورش و رفاه عملکرد 
خوبی دارد و امیدواریم خداوند به آنها 

توفیق خدمت بیشتر دهد.
وی همچنیـن بـا قدردانـی از تالش های 
معلمـان، گفـت: معلمانی کـه در مدارس 
اجـر  می کننـد  فعالیـت  اسـتثنایی 

دوچندانـی دارنـد.
بنیـاد  مدیرعامـل  یوسـفی،  زهـرا 
نیکوکاری دسـتان مهربـان نیز با اشـاره 
به تأسـیس ایـن بنیـاد از ۱۵ سـال پیش، 
گفـت: ۲۰ شـعبه در اسـتان های مختلف 
داریـم و دیـدگاه مـا توانمندسـازی زنان 

سرپرسـت خانـوار و کـودکان اسـت.
وی بابیـان اینکـه تـالش می کنیـم 
اسـتعدادهای کـودکان را بـارور کنیـم، 
افـزود: در هـر نقطه کشـور که نیاز باشـد 
مدرسـه می سـازیم و در حـال حاضـر نیز 
قـول سـاخت ۲۰ مدرسـه در سیسـتان 
و بلوچسـتان را داده ایـم کـه تعـدادی در 

حـال اجـرا اسـت.
مدیرعامـل بنیـاد نیکـوکاری دسـتان 
مهربـان بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال 
حاضـر بنیـاد دسـت های مهـران وارد 
حـوزه جدیدی شـده اسـت، اظهـار کرد: 
متأسـفانه مـا بحـران کیفیـت آمـوزش 
را بیشـتر از فضـای فیزیکـی داریـم، امـا 
توانمندسـازی دانـش آمـوزان مـا را از 
سـاخت فضاهـای فیزیکـی بـاز نداشـته 

سـت. ا

 نخستین مدرسه استثنائی اتیسم
در اصفهان افتتاح شد

با حضور وزیر آموزش و پرورش؛

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان اعالم کرد: خروجی سد 
زاینده رود با هدف تخصیص آب برای آبیاری 
نوبت سوم کشت کشاورزان شرق افزایش 

می یابد.
محمود چیتیان بدون اشاره به میزان حجمی 
که افزایش می یابد افــزود: مدت افزایش 
خروجی ســد زاینده رود با هدف مورد اشاره 
۱۰ روز است به این معنا که در این مدت آب 
در غرب، کالنشهر و شرق اصفهان جریان 

خواهد داشت.
وی اظهارداشــت: همچنین بامداد امروز با 
هدف آبیاری باغ های غرب استان اصفهان 
خروجی سد زاینده رود افزایش پیدا کرد که 
به دنبال آن باغ های غرب اســتان آبیاری 

خواهد شد.
به گزارش ایرنا، حدود ۲۵ هــزار هکتار از 
اراضی کشاورزی نواحی حقابه داران شرق 
این استان در پی افزایش خروجی سد زاینده 
رود و تخصیص بخشی از حقابه کشاورزان 
در بهمن ۱۴۰۰ زیر کشت رفت و بر همین 
اساس خروجی ســد زاینده رود ۱۲ بهمن 
۱۴۰۰ با هدف جاری ســازی آب در بستر 
این رودخانه در حوزه شهر اصفهان و سپس 
شرق استان به منظور کشت غله در بخشی 
از اراضی کشاورزی بصورت پلکانی افزایش 
و ساعت ۱۰ صبح ۲۴ بهمن کاهش یافت در 

نتیجه بخش قابل توجهی از بستر زاینده رود 
از جمله در کالنشهر و شرق این استان دوباره 

خشک شد.
سپس برای نوبت دوم آبیاری مزارع شرق 
اصفهان پنجم تا پانزدهم ۱۴۰۱ بار دیگر با 
افزایش خروجی سد، آب در رودخانه جریان 
یافت و سپس خشکاندن مجدد این رودخانه 

را در پی داشت.
اصفهان وضعیت آبی نابسامان و کم سابقه ای 
را در نیم قرن اخیر سپری می کند بطوریکه 
رودخانه زاینده رود در ۲ دهه اخیر از سد چم 
آسمان در شهرستان لنجان واقع در غرب 
استان تا تاالب گاوخونی به دفعات خشکانده 
و از مهر سال ۹۹ تاکنون نیز، این موضوع باز 

تکرار می شود.
زاینده رود که به طول افزون بر ۴۵۰ کیلومتر 
بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران به 
شمار می رود، در سال های گذشته به دفعات 

خشکانده شده است.
سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین 
ســدهای مرکز کشــور و تأمین کننده آب 
شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت 
در منطقه مرکزی ایران، در ســال ۱۳۴۹ با 
ظرفیت افزون بــر ۱.۲ میلیارد مترمکعب 
بهره برداری شــد، این سد قوسی شکل در 
۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان 

چادگان قرار دارد.

خروجی سد زاینده رود با هدف بازگشایی 
رودخانه افزایش می یابد

با هدف آبیاری نوبت سوم مزارع شرق اصفهان؛

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها گفت: دانشگاه ها 
و فضای علمی کشور در توجه به قرآن 
و آموزه های آن پیشرو هستند بطوریکه 
سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در 
جشنواره سراسری قرآنی دانشگاهیان 

شرکت کردند.
حجت االسالم والمسلمین مصطفی 
رستمی، در آیین اختتامیه بیست و 
پنجمین جشنواره کشوری قرآن و 
عترت دانشگاه پیام نور در اصفهان، 
افزود: جشنواره قرآنی دانشجویان 
و  گسترده ترین  ترین،  قدمت  با 
پرمخاطب ترین فضای جشنواره ای 

آموزش عالی کشور است.
رستمی با بیان اینکه سال گذشته 
نزدیک به ۳۰۰ هزار دانشگاهی در 
جشنواره قرآنی دانشگاهیان سراسر 
کشور شرکت کردند، اظهار داشت: این 
موضوع نشان می دهد استعدادهای 
قرآنی در فضای آموزش عالی وجود 
دارد و وظیفه دانشگاهیان، فراهم 
کردن شرایط و تجهیز دانشجویان 

برای شرکت در این عرصه است.
به گفته وی، در عرصه مسابقات و 
جشنواره های فرهنگی باید به روز 
بودن را حفظ و همواره از روش های 

نوین استفاده کرد.
وی هدف اصلی مدیریت فرهنگی را 
انطباق فعالیت های فرهنگی با محتوای 
قرآنی و شاخص های قرآن و عترت 
دانست و افزود: هرچه قرآن در مرکز 
برنامه ریزی ها باشد اطمینان بیشتری 
فعالیت های  درستی  و  صحت  از 

فرهنگی احساس خواهیم کرد.

حجت االسالم رستمی خاطرنشان 
کرد: در فضای فعلی که انقالب 
اسالمی ارزش های اسالمی را احیا 
و حرکت دین زدایی از جوامع بشری 
را متوقف کرده است، بشر به دین به 
عنوان یک ضرورت توجه کرد که 
این اتفاق بزرگ ایجاب می کند قرآن 
را سنجه حرکت تعریف کنیم و با این 
شاخص، درستی فعالیت های خود را 

بسنجیم.
• دانشگاه های کشور در توجه 
به قرآن و آموزه های آن پیشرو 

هستند
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه 
دشمن از شکاف های دینی مذهبی 
برای چند پاره کردن کشور استفاده 
می کند، افزود: در مقطع فعلی و 
حساس کشور، قرآن باید بیش از پیش 

محوریت خود را پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه از معیارهای 
جامعه و دولت اسالمی، میزان انطباق 
آن با آموزه های قرآن در بخش های 
مختلف است، اضافه کرد: مقاومت در 
برابر فشارهای دشمنان، محور حفظ و 

مصونیت بخشی قرآن است.
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه 
هرچه ما از آموزه های قرآنی فاصله 
گرفتیم آسیب پذیری ما بیشتر شد، 
تاکید کرد: مهجوریت زدایی از قرآن 
و ارائه برنامه های اجرایی بر اساس 
آموزه های قرآنی تکلیف مهمی است 
که باید با برنامه ریزی به منصه ظهور 

برسد.

مسوول نهاد نمایندگی ولی فقیه 
دانشگاه های پیام نور کشور نیز در این 
جشنواره با بیان اینکه دوای بسیاری از 
دردهای امروز جامعه ما انس با قرآن 
است، گفت: الزم است مردم با قرآن 

انس بیشتری داشته باشند.
سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
محمود نبوی، افزود: در جامعه اسالمی 
ما نباید افراد تحصیلکرده قرآن را غلط 

تالوت کنند.
وی با بیان اینکه اگر جوانی با قرآن 
مأنوس باشد این قرآن در وجودش 
عجین می شود، تاکید کرد: قرآن به 
گونه ای تالوت شود که به مفاهیم 
آن توجه کنیم و صرف قرائت کفایت 

نمی کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار اصفهان نیز در این مراسم با 
بیان اینکه در کشور ما قرآن مهجور 
است، افزود: قرآن در بطن تصمیمات 
نیست و در عرصه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگ وسبک زندگی هنوز آنطور که 

باید ورود نکرده است.
• دانشگاه های کشور در توجه 
به قرآن و آموزه های آن پیشرو 

هستند
محمدرضا جان نثاری افزود: افرادی 
که در مسابقات قرآن شرکت می کنند 
چه آنان که رتبه ای کسب می کنند و 
چه افرادی که موفق به کسب رتبه 
نمی شوند در حقیقت تالش می کنند 

که قرآن را از مهجوریت خارج کنند.
وی با بیان اینکه هیچ کار فرهنگی به 
اندازه کار قرآنی اثر مثبت ندارد، گفت: 
قرائت و حفظ قرآن بسیار عالی است 

و رجوع به تفسیر قرآن نیز برکت این 
حرکت را تکمیل خواهد کرد.

همچنین سرپرست دانشگاه پیام نور 
استان اصفهان از شرکت هفت هزار 
و ۱۲۷ دانشجو و یکهزار و ۶۴ استاد در 

این رقابت قرآنی خبر داد.
رضا مختاری افزود: هدف از برگزاری 
این جشنواره بازگشت به قرآن و 

آموزه های آن است.
• دانشگاه های کشور در توجه 
به قرآن و آموزه های آن پیشرو 

هستند
مدیر کل فرهنگی دانشگاه پیام نور نیز 
در این جشنواره با بیان اینکه هنرمندی 
و جوان گرایی باید ۲ مؤلفه برای تحول 
در جشنواره های آینده باشد، گفت: با 
وجود بی مهرهای گذشته و با توجه به 
هماهنگی ها مقرر شد بودجه مناسبی به 

این حوزه تخصیص داده شود.
ناصر محمدی به راه اندازی سامانه 
حفظ قرآن بر اساس منویات رهبر 
انقالب اشاره و بیان کرد: عالقه مندان 
می توانند با ارسال عدد یک به شماره 
۳۰۰۰۸۸۶ در این سامانه ثبت نام کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی 
دانشگاه پیام نور اصفهان نیز گفت: 
با توجه به محدودیت های کرونایی 
شرکت در این جشنواره و برپایی آن 

امری ارزنده و قابل تقدیر است.
محمد تقی امینی افزود: دانشگاه پیام 
نور افتخار دارد با پایه ریزی مرحوم 
»دکتر پارسا« درس قرآن را در دروس 
دانشجویی نهادینه کند که استقبال 
زیادی از آن شد و برکات آن را امروز در 

این اختتامیه شاهد هستیم.
امینی اظهار داشت: بودجه معاونت 
فرهنگی در دوران کرونا نزدیک به 
صفر بود و در این شرایط استقبال 
گسترده از جشنواره با وجود عدم 
تخصیص بودجه به طور یقین از 

معجزات قرآن است.
وی اداره کردن دانشگاه ها بر مبنای 
قرآن را ضروری دانست و افزود: 
امروز نباید مساله ای درباره خروجی 
دانشگاه ها از نظر اعتقادات و ایمان 
وجود داشته باشد و رفع این موضوع 
نیازمند برنامه ریزی فرهنگی و قرآنی 

برای دانشجویان است.

دانشـگاه ها درتوجه بـه قرآن و آموزه های آن پیشـرو هسـتند
برگزاری آیین اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره کشوری قرآن و عترت دانشگاه پیام نور در اصفهان:

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در جلسه در صدوپنجاه 
 وهفتمین شورای آموزش  وپرورش استان اصفهان گفت: تالش ما این است با 
همکاری مسووالن اجرایی و نمایندگان مجلس امسال در استان اصفهان بحران 
نیروی انسانی در استان یکبار برای همیشه حل شود. محمدرضا ابراهیمی نیز در 
این جلسه افزود: باید تالش کنیم آموزش را گستر دهیم، کیفیت افزایش یابد و باید 
نیروهای بومی باید تأمین شود. وی بیان کرد: کمبود شدید نیروی خدماتی داریم 
که نکته مهمی است، معلم را می توان با خرید خدمات مشکل کمبود را حل کرد ولی 
نیروی خدماتی ۳ هزار نیروی انسانی در استان در بخش خدماتی آموزش و پرورش 

کمبود داریم. وی اظهارداشت: بیش از ۹۶۰ هزار دانش آموز در زمان حاضر داریم و 
در سال آینده این دانش آموزان تا حدود یک میلیون نفر افزایش می یابند بنابراین ما 

در نیروی انسانی در آموزش و پرورش مشکل اساسی داریم.
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: ۴۶ هزار و ۹۳۶ نفر 
در زمان حاضر در مدارس دولتی استان اصفهان مشغول به کار هستند. وی گفت: 
میانگین دانش آموزان در هر واحد آموزشی مقطع ابتدایی، در کشور ۱۲۱ و در استان 
اصفهان ۱۹۸ است. ابراهیمی افزود: هفت هزار و ۵۹۸ نیروی انسانی امسال در 
آموزش وپرورش استان بازنشسته خواهند شد، ۱۶ هزار و ۳۸۶ نیروی انسانی در 

اصفهان نیاز است که ۲۷ درصد از آن از طریق خرید خدمات آموزشی تأمین می شود. 
سال گذشته تنها یک درصد از نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش استان از دانشگاه 
فرهنگیان تأمین شد. سرپرست آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: هفت 
هزار نیروی حق التدریس در اصفهان فعالیت می کنند که برخی از آنان بازنشستگان 

آموزش و پرورش بوده و سن زیادی دارند.
وی عنوان کرد: مهرماه امسال، ۱۶ هزار و ۹۷۶ نفر کسری نیرو در آموزش وپرورش 
استان وجود خواهد داشت؛ کسری نیرو با روش های مختلف جبران خواهد شد اما 

منجر به کاهش کیفیت آموزشی می شود.

۳ هزارنیروی 
خدماتی در 

آموزش و پرورش 
استان کمبود داریم

سرپرست اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان:

معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان گفــت: در حــال 
ــان  ــهر اصفه ــال ش ــی فع ــای عمران ــرای پروژه ه ــر ب حاض
یک هــزارو 100 میلیــارد تومــان قــرارداد منعقــد شــده کــه 
ــای  ــز همایش ه ــه مرک ــق ب ــان آن متعل ــارد توم 300 میلی
بین المللــی، 220 میلیــارد تومــان مربــوط بــه رینــگ 
ــرد  ــای خ ــه پروژه ه ــوط ب ــی مرب ــی و مابق ــارم حفاظت چه

ــه شــهری اســت. ــی در مناطــق 15 گان عمران
ایــرج مظفردرجلســه بررســی پروژه هــای شــاخص عمرانی 
ــز  ــز کارگاه مرک ــر تجهی ــه در دفت ــان ک ــهرداری اصفه ش
ــرد: در  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــدک برگ ــاغ ف ــازی ب توانمندس
ــی شــهر،  ــارم حفاظت ــروژه رینــگ چه ــن جلســه ســه پ ای
تقاطع ورزشــکار و مرکــز جامع توانمندســازی بررســی و در 
خصــوص راهکارهــای رفع مشــکالت در مســیر اجــرای این 

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــا بح پروژه ه
ــی و  ــع مال ــن مناب ــرای تأمی ــه راه حــل ب ــه داد: ارائ وی ادام
ــه  ــی از جمل ــارم ترافیک ــگ چه ــریع تر رین ــازی س آزادس
ــه  ــد، چراک ــرح ش ــه مط ــن جلس ــه در ای ــود ک ــائلی ب مس
ــان  ــهرداری اصفه ــه ش ــادی ب ــی زی ــار مال ــروژه ب ــن پ ای

ــژه  ــه ای وی ــد کمیت ــرر ش ــن مق ــد، بنابرای ــل می کن تحمی
متشــکل از شــهرداری منطقــه 15، معاونــت عمــران و 
شهرســازی شــهرداری، مســئوالن مالــی شــهرداری و 
اعضــای کمیســیون عمرانــی شــورای اســالمی شــهر 
تشــکیل شــود تــا مســائل مالــی پــروژه ســریعتر پیگیــری 

ــود. ش
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم  مع
ــا 30 درصــد از  ــه تنه ــگان ک ــوار فرزان تقاطــع ورزشــکار بل
کل پــروژه باقــی مانــده اســت، گفــت: مهم تریــن مســاله در 
اتمام ایــن پــروژه جابــه جایــی تأسیســات شــهری بــه ویژه 
شــبکه فاضــالب اســت کــه در ایــن جلســه تصمیــم گرفتــه 
شــد، اداره آب و فاضــالب بــا همــکاری شــهرداری اصفهان، 
ــا  ــد ت ــل کنن ــئله را ح ــن مس ــده ای ــاه آین ــد م ــرف چن ظ

ــروژه تکمیــل شــود. پ
مظفــر در خصــوص مرکــز جامــع توانمندســازی بــاغ فدک 
گفــت: امــروز در ایــن جلســه بــا حضــور شــهردار و رئیــس 
شــورای اســالمی شــهر، مســائل مربــوط بــه انتخــاب 
ــه دور ایــن  ــوار حفاظتــی ب ــوع دی ــردار ایــن مرکــز، ن بهره ب

ــزات آن تعییــن تکلیــف شــد و  مرکــز و تأسیســات و تجهی
ایــن پــروژه تــا اواســط خــرداد به صــورت کامــل تکمیــل و 

ــود. ــل داده می ش ــردار تحوی ــره ب ــه به ب
 وی در توضیــح پروژه هــای عمرانــی در دســت اقــدام 
ــال  ــی فع ــای عمران ــرای پروژه ه ــر ب ــال حاض ــت: در ح گف
ــرارداد  ــان ق ــارد توم ــزارو 100 میلی ــان یک ه ــهر اصفه ش
ــه  ــق ب ــان آن متعل ــارد توم ــه 300 میلی ــده ک ــد ش منعق
ــی، 220 میلیــارد تومــان  ســالن همایش هــای بین الملل
مربــوط بــه رینــگ چهــارم حفاظتــی و مابقــی مربــوط بــه 
ــهری  ــه ش ــق 15 گان ــی در مناط ــرد عمران ــای خ پروژه ه

ــت. اس
معاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان خاطرنشــان کرد: 
ــرای  ــازی و اج ــازی، آزادس ــع توانمندس ــز جام ــام مرک اتم
ــا 9(  ــر 0 ت ــی )کیلومت ــارم حفاظت ــگ چه ــی از رین بخش
تکمیــل مرکــز همایش هــای بین المللــی، افتتــاح چندیــن 
فرهنگســرا و ورزشــگاه در مناطق مختلف شــهرداری، اتمام 
تقاطع ورزشــکار فرزانــگان و آغــاز تقاطع آیــت اهلل غفاری از 

ــال در ســال 1401 اســت. ــای فع ــه پروژه ه جمل

معاون عمران شهرداری اصفهان درباره برنامه های عمرانی مطرح کرد:

اجرای پروژه ها
به ارزش 1100 میلیارد تومان در شهر



رئیس آموزش وپرورش کاشان گفت: خیرین مدرسه ساز در 
سال گذشته یک هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر اعتبارات 

دولت برای ساخت مدرسه کمک کرده اند.
 حسین مقنی در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان 
از مدرسه به عنوان زیرساخت توسعه پایدار یاد کرد و گفت: 
امکانات دولت برای مدرسه سازی محدود است، اما خیرین 
کاشانی این واقعیت را به خوبی درک کردند و عاشقانه در امر 

مقدس مدرسه سازی مشارکت کردند.
از  افزود: کاشان دارای 440 واحد آموزشی است که   وی 
این تعداد ۱00 واحد آموزشی با قدمت 40 تا ۶0 سال هستند.

زمینه  در  خود  ظرفیت  تمام  با  کاشانی  خیران  گفت:  وی 
جزء  کشور  در  شک  بدون  که  شدند  وارد  مدرسه سازی 
پیشگامان بوده و کاشان شهر الگو در زمینه خیرین مدرسه ساز 

به شمار می رود.
خیران  اگر  اقتصادی  نامناسب  شرایط  در  داد:  ادامه  مقنی   
نباشند، بهسازی و بازسازی مدارس با مشکل روبه رو می شود 
و خیران مدرسه ساز تحوالت بزرگی را در تمام عرصه های 

جامعه بشری هر کشور رقم می زنند
 نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در این دیدار با اشاره 
به برگزاری جشن تکلیف برای دانش آموزان گفت: جشن 
با  انسان  ارتباط  و  بندگی  و  عبادت  تکلیف، سرآغاز فصل 

خداوند متعال است.
جشن  این  افزود:  سیدسعیدحسینی  حسنی  االسالم  حجت   
مقدمه ای برای برقراری ارتباط دانش آموزان با خالق هستی 
است و شما از امروز در برابر خدا باید با انجام تکلیف دینی از 

گناه دوری کنید تا آینده خود را بسازید و سعادتمند شوید.
که  است  این  مربیان  و  خانواده ها  وظیفه  کرد:  اضافه  وی   
بتوانند  که  کنند  تربیت  گونه ای  به  را  امروز  دانش آموزان 
و  شده  جامعه  آینده  برای  مفیدی  و  وارسته  انسان های 

آینده سازان معنوی کشور باشند.
به رعایت حجاب و  با توصیه  ادامه،  امام جمعه کاشان در   
با حفظ حجاب  بانوان مسلمان  نیز گفت: دختران و  عفاف 
آسیب های  به  گرایش  از  و  می کنند  پیدا  اهمیت  و  ارزش 

اجتماعی مصون خواهند ماند.

بـا انتقـال و نصـب تجهیـزات در محـل 
از  پـس  و  پیـش  چنـدی  از  جدیـد 
و  مهـر  از  االت  ماشـین  شـدن  خـارج 
قطعـات  تولیـد  فرآینـد  آژانـس،  مـوم 
نظنزآغازشـد.  سـایت  در  سـانتریفیوژ 
فعالیت هـای نظارتـی آژانـس در محـل 
جدید تغییـری نخواهد کرد و بر اسـاس 
دوربین هـای  تصاویـر  جـاری،  روال 
نظارتـی بـه ایـن نهـاد تحویل نمی شـود. 
در  جدیـد  برنامه-ریـزی  اسـاس  بـر 
سـازمان انرژی اتمی جمهوری اسـالمی 
ایـران، دسـتگاه های ویـژه تولیـد روتـور 

و بیلـوز از مجموعـه صنعتـی کـرج بـه 
مجتمع شـهید مهنـدس احمدی روشـن 

در نطنـز منتقـل شـده اسـت.
بـا انتقـال و نصـب تجهیـزات در محـل 
از  پـس  و  گذشـته  روز  از  جدیـد 
و  مهـر  از  ماشـین آالت  شـدن  خـارج 
قطعـات  تولیـد  فرآینـد  آژانـس،  مـوم 
نظنزآغازشـد. سـایت  در  سـانتریفیوژ 

فعالیت هـای نظارتـی آژانـس در محـل 
جدید تغییـری نخواهد کرد و بر اسـاس 
دوربین هـای  تصاویـر  جـاری،  روال 
نظارتـی بـه ایـن نهـاد تحویل نمی شـود.

رئیـس اداره حفاظت از محیط زیسـت شهرسـتان خوانسـار از پیگیری 
مطالبات شـهروندان در راسـتای جمع آوری زباله هـای این منطقه خبر 

داد.
قاسـم معصومـی گفـت: حدود یک سـال پیـش در کارگروه پسـماند 
مصـوب شـد که تخلیه زبالـه در محدوده صفادشـت، محـل دفن زباله 
در خوانسـار بـا توجـه بـه سـاخت کارخانـه بازیافـت گلپایـگان انجـام 

نشود.
او می گویـد: بـا پیگیری هـای هـر دو شهرسـتان و راه انـدازی کارخانـه 
بازیافـت گلپایـگان مقرر شـد که ابتدای امسـال شـاهد تخلیـه زباله در 

خوانسـار انجام نباشیم.
نزدیـک به سـی سـال اسـت کـه تخلیـه زبالـه در صفادشـت خوانسـار 
صـورت می گیـرد؛ سـاکنان و کشـاورزان ایـن منطقـه نسـبت بـه ایـن 

موضـوع گالیه منـد هسـتند.
قاسـمی در خصـوص تـداوم وجـود زبالـه در ایـن منطقـه گفـت: بـا 
هماهنگی هـای صـورت گرفته، تا ماه اردیبهشـت این مشـکل برطرف 

شـده و اقـدام بـه بازسـازی ایـن منطقـه خواهد شـد.
رئیـس اداره حفاظـت از محیـط زیسـت شهرسـتان خوانسـار گفـت: 
از ابتـدای امسـال تاکنـون بیـش از هشـتاد نفـر کارگـر شـهرداری بـه 
پاکسـازی ایـن محـور پرداختنـد، امـا چون ایـن محور حفاظـت کامل 
نـدارد و بـا وزش شـدید بـاد مواجـه هسـتیم پالسـتیک ها و ضایعـات 

پراکنـده می شـوند.
او معتقـد اسـت: بـه محـض خارج شـدن کامـل محـل تخلیه زبالـه در 
صفادشـت و انتقال آن به کارخانه بازیافت در گلپایگان خاک پوشـانی 

و بازسـازی کامل حاشـیه را در دسـت اقدام خواهیم داشـت.
قاسـمی از پاکسـازی مجـدد این منطقـه در روز زمین پاک خبـر داد و 
گفـت: طـی هماهنگی با شـهرداری، دوم اردیبهشـت روز زمین پاک، 
پاکسـازی کلـی بـا همـکاری دوسـتداران محیـط زیسـت و انجمن هـا 

انجـام خواهد شـد.
فیلتراسیون، شرط شروع به کار کارخانه آسفالت

رئیـس اداره حفاظـت از محیط زیسـت خوانسـار می گویـد: در ابتدای 
راه انـدازی مجـدد کارخانه آسـفالت در خوانسـار مـا اخطارهایی مبنی 
بـر ضـرورت فیلتراسـیون و تجهیـز بـگ فیلتـر جهـت شـروع فعالیـت 
کارخانه دادیم. کارخانه آسـفالت خوانسـار حدود هفت سـال فعالیتی 
نداشـت، امـا امسـال با تأمین اعتبـار، دوباره شـروع به کار کرده اسـت.

قاسـمی در پایان گفت: طی قراردادی که با سـازنده بگ فیلتر توسـط 
کارخانـه منعقـد شـده، سـعی بـر ایـن اسـت کـه تـا شـش مـاه ابتدایی 
امسـال، ایـن کارخانـه بـه بـگ فیلتـر مجهـز شـده و آلودگـی هـوا نیز 

شـود. برطرف 

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان 
خواستار شد:

 نجات مردم خوانسار
از زباله های رها شده در طبیعت

در  گفـت:  ناییـن  )ره(  خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  رییـس 
آسـتانه میـالد امـام حسـن مجتبـی )ع( و مـاه مبـارک رمضان و 
بمنظـور ترویـج سـنت حسـنه ازدواج آسـان بـا حضـور جمعـی 
از مسـئوالن شهرسـتان تعـداد ۱4 سـری جهیزیـه بـه مددجویـان 

تحـت حمایـت کمیتـه امـداد ناییـن اهـدا شـد.
تولیـد  از  حمایـت  راسـتای  در  افـزود:  شـفیعی  جـواد  محمـد 
)یخچـال  اساسـی  کاالهـای  شـامل  جهیزیه هـا  ایـن  داخلـی 
فریـزر، ماشـین لباسشـویی، تلویزیـون آل سـی دی، جاروبرقـی 
و اجـاق گاز( از محصـوالت بـا کیفیـت داخلـی بـه ارزش هـر 
سـری بالـغ بـر ۵00 میلیـون ریـال بـه نوعروسـان خانواده هـای 

نیازمنـد اهـدا شـد.
همـکار  دسـتگاههای  و  خیـران  مشـارکت  از  تقدیـر  بـا  وی 
در تأمیـن ایـن اقـالم تاکیـد کـرد: بـرای تأمیـن جهیزیـه سـایر 
و  مشـارکت  نیازمنـد  تحویـل،  نوبـت  در  افـراد  و  نیازمنـدان 

هسـتیم. خیـران  همـه  همراهـی 
شهرسـتان ناییـن بـا 40 هـزار نفـر جمعیـت در ۱۲0 کیلومتـری 

شـرق اصفهـان اسـت.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( نایین:

 ۱۴ سری جهیزیه به نوعروسان
تحت حمایت کمیته امداد اهدا شد

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

وزیر آموزش و پرورش فریاد ما را به هیئت دولت برساند
رئیس مجمع نمایندگان اسـتان اصفهان از وزیر آموزش و پرورش 

خواسـت که مشـکالت این اسـتان را در هیئت دولت مطرح کند.
سـیدناصر موسـوی الرگانـی در صدوپنجـاه و هفتمیـن شـورای 
آمـوزش و پرورش اسـتان اصفهان اظهار داشـت: فداکاری معلمان 
نیـاز بـه صحبت من نـدارد و فـداکاری این قشـر در صحبت کوتاه 
نمی گنجـد. وی افزود: درخواسـت ما این اسـت کـه وزیر آموزش 
و پـرورش سـفر دو سـه روزه بـه اصفهان داشـته باشـد، نـدا و فریاد 
مظلومیـت اسـتان اصفهـان بایـد در هیئـت دولـت سـر داده شـود و 
بایـد همـه مناطـق اصفهـان دیـده شـود کـه فرونشسـت اصفهـان 

چگونه اسـت.
رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان اصفهـان ادامـه داد: فرونشسـت 

اصفهان عمق فاجعه اسـت، اصفهان یک گنج برای کشـور اسـت، 
نفـت یـک روز تمام می شـود امـا میراث ارزشـمند اسـتان اصفهان 

کـه بـرای ایران گنـج اسـت باید حفظ شـود.
وی تصریـح کـرد: سـی وسـه پـل و خواجـو در اثـر خشـک بودن      
زاینده رود در حال فروریزی اسـت و درخواسـت ما این اسـت که 

فریـاد را به گوش مسـئوالن برسـانید.
موسـوی الرگانـی تاکید کـرد: در حوضه آبریز زاینـده رود حقابه 
کشـاورزان یـک میلیـارد لیترمکعـب بوده اسـت، نمی شـود دولت 
بـرای صنایـع و حتـی آشـامیدن جـدا کنـد، هـر بـار در مجلـس 
صحبـت می شـود می گویند اسـتان اصفهان برخـوردار اسـت، این 
برخـورداری اسـت کـه ۱۷ هزار نیرو کـم داریم و با وصله شـرایط 

می شـود. حفظ 
مـی رود،  انگیـزه ای سـر کالس  بـا چـه  معلـم  اضافـه کـرد:  وی 
وضعیـت کالس هـای اسـتان برخـوردار نبایـد ایـن گونـه باشـد، 
نبایـد در اصفهـان کـه برخـوردار اسـت در کانکس آمـوزش داده 
شـود. رئیـس مجمع نمایندگان اسـتان اصفهـان تاکید کـرد: انتظار 
داریـم وقتـی خیر سـهم خـود را مـی آورد دولت هم سـهم خود را 
پرداخـت کنـد و خیر چشـم بـه راه نباشـد. وی ابراز داشـت: دیدن 
ایـن شـرایط درد اسـت، در ایـن مـدت کـه در آمـوزش و پرورش 
هسـتید نـگاه بـه آموزش-وپـرورش را تغییـر دهیـد، نبایـد نـگاه 
بـه معلـم مصرفـی باشـد، معلـم تولیدکننده انسـان اسـت نـه آجر و 
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رئیس آموزش وپرورش کاشان مطرح کرد:

کمک یکهزار میلیارد تومانی خیرین کاشانی برای ساخت مدرسه
انتقال و نصب تجهیزات در محل جدید پس از خارج شدن 

ماشین آالت از مهروموم آژانس انجام گرفت:

 آغاز تولید قطعات سانتریفیوژ
در مجتمع هسته ای نطنز

گزارش تصویری

جواد  حرم  مدافع  شهید  شهادت  قمری  سالروز  رمضان 
محمدی دینانی است که به همین مناسبت آیین بزرگداشت 

پنجمین سالگرد شهادت او در جوار مزارش برگزار شد.
 

عکاس: محمد نیسانی

گزارش

ایـن روزهـا اگر برای خرید میوه در شهرسـتان اردسـتان اقـدام کنید، قیمت های سرسـام آور و 
البتـه متفـاوت میوه، شـما را متحیر خواهد کرد. قیمت میوه در اردسـتان داد مـردم را در آورده 

و فـروش میـوه بـدون توجه به کیفیت و درجه بندی موجب گالیه شـهروندان شـده اسـت.
قیمـت میوه هـا در بـازار بـه حدی رسـیده که دیگر خرید آن برای مردم بسـیار سـخت شـده و 
مـردم از شـرایط فعلـی قیمـت میوه بسـیار ناراضی هسـتند. باال رفتـن قیمت میوه ها باعث شـده 
حجـم خریـد میـوه از سـوی مردم کمتر شـود و خرید آنها نسـبت به قبل بسـیار پایین تر باشـد.

محمـد، یکـی از شـهروندان اردسـتانی در مورد گرانی میوه در این شـهر گفـت: قیمت برخی 
میوه هـا در اردسـتان بـه قـدری عجیب و غریب اسـت که آدم جـرأت ندارد قیمت ها را سـؤال 
کنـد. آیـا بـه نظـر شـما پـدر خانـواده به دلیـل ایـن گرانـی شـرمنده خانـواده و بچه هـای خود 

نمی شـود؟
یـک کارمنـد اردسـتانی کـه سـه فرزنـد دارد بـا بیـان اینکـه هزینه هـای خریـد میـوه بـا ایـن 
وضعیـت درآمـدی مشـکل اسـت، گفـت: علت اینکه قیمـت پرتقـال کیلویی ۲0 هـزار تومان 
شـده چیسـت؟ بـرای یـک خانـواده ۵ نفـره با ایـن حقوق خریـد میـوه در حال تبدیل شـدن به 

یـک آرزو اسـت.
وی ادامـه داد: مـوز از ۱۸ هـزار تومان به ۳۵ هزار تومان رسـیده که سـبب شـده خیلـی از مردم 

دیگر توان خرید موز را نداشـته باشـند.
خانـم تقریبـاً مسـنی کـه در بـازار روز اردسـتان مسـیر را بـه آرامـی طـی و قیمت ها را بررسـی 
می کـرد گفـت: رفته رفتـه سـفره ها خالی شـده و گرانـی آن چنـان اسـت که دیگر جیـب مردم 

بـه گرانی بـازار نمی رسـد.
وی بـا بیـان اینکـه امـروز از دیـدن قیمت ها واقعاً متعجب شـدم، گفـت: خرید مردم نسـبت به 
قبـل کمتـر از نصف شـده اسـت و به راسـتی مردم دیگـر توان خریـد جزئی ترین نـوع میوه را 

هـم ندارند.
• 3۵ درصد از میوه فروشان اردستان مجوز فعالیت دارند

رئیس اتحادیه صنف میوه فروشـان شهرسـتان اردسـتان به ایسـنا، گفت: بخشـی از گرانی میوه 
در روزهـای اخیـر بـه دلیل اعتصاب کامیون داران اسـت که باعث شـد عرضه نسـبت به تقاضا 

کمتر شـود و ما در میادین مرکز اسـتان با کمبود شـدید میوه مواجه باشـیم.
مرتضـی فدایـی بـا بیـان اینکه بخـش دیگـر گرانی میوه مختص شهرسـتان اردسـتان نیسـت و 
متأسـفانه برای دخالت هایی اسـت که دالالن در میادین توزیع بر میوه نظارت و قیمت گذاری 
دارنـد، افـزود: دالالن بـا واسـطه گری کـه انجـام می دهنـد تـا حـدودی دسـت اتـاق اصناف و 
اتحادیـه صنفـی را نسـبت بـه قیمت گـذاری و نظـارت کوتاه کردنـد و هر قیمتی کـه بخواهند 

میـوه را به بـازار عرضـه می کنند.
وی تصریـح کـرد: اردسـتان شـاید تنهـا شهرسـتانی اسـت که مـردم اقدام بـه جدا کـردن میوه 
می کننـد. مـردم اقـدام بـه جـدا کـردن میوه هـای درجـه یـک می کننـد و میوه هـای درجـه دو 
و سـوم بـرای میـوه فـروش می مانـد کـه در نتیجـه میـوه فـروش اقـدام بـه افزایش قیمـت میوه 

می کنـد.
رئیس اتحادیه صنف میوه فروشـان شهرسـتان اردسـتان با بیان اینکه آمار دقیقی از میوه فروشان 
شهرسـتان اردسـتان وجـود نـدارد، گفت: حـدود ۳۵ درصد از میوه فروشـان شهرسـتان مجوز 
و پروانـه فعالیـت دارنـد و مابقی خودسـرانه فعالیـت دارند و تعداد میوه فروشـان نسـبت به نیاز 
جامعـه بیشـتر اسـت. فدایی بـا تاکید بر اینکه در هر قشـری افـراد بی انصاف وجـود دارد و این 
موضـوع در صنف میوه فروشـان مسـتثنی نیسـت، خاطرنشـان کـرد: متأسـفانه جریمه هایی که 
برای متخلفان در نظر گرفته می شـود نتوانسـته بازدارنده باشـد و باید برای متخلفان برنامه های 

مؤثـری در نظر گرفته شـود.
وی گفـت: بـه نظر می رسـد نظارت های سـازمان صمت و اتـاق اصناف بـر قیمت گذاری های 
بـازار میـوه بیشـتر شـود و ایجـاد کمیتـه نرخ گـذاری در محـل میادیـن بازارهـای بـزرگ میوه  

وتـره بـار می توانـد تا حـدودی قیمت هـا را یکنواخـت کند.
بـه گفتـه رئیـس اتحادیه صنف میوه فروشـان اردسـتان کمبود جمعیت شهرسـتان باعث شـده 
اصنـاف مختلـف آنگونـه که بایـد از فعالیت خود سـود نبرند و تعداد مغازه هایی که در سـطح 

شهرسـتان اردسـتان فعالیت می کنند بیش از سـه برابر نیاز جامعه اسـت.
• اتمام حجت جهاد کشاورزی با میوه فروشان

سرپرسـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان اردسـتان بـه ایسـنا گفـت: بازرسـی های هفتگـی از 
میوه فروشـی های شهرسـتان اردسـتان انجـام می شـود و جهاد کشـاورزی اتمام حجـت خود را 

بـا مسـئول صنـف میوه فروشـان مبنـی بـر سـاماندهی قیمت ها انجـام داده اسـت.
اسـحاق شـفیعی با بیـان اینکه بـه همه میوه فروشـی ها اعالم شـد اگر وضعیـت کنونی قیمت ها 
ادامـه داشـته باشـد بایـد فاکتورهای خرید خـود را در محل میوه فروشـی نصـب کنند، گفت: 
متأسـفانه مشـکلی کـه وجـود دارد اداره صمـت پـس از واگـذاری شـرح وظایـف خـود در 

بازرسـی اصنـاف، هنـوز اطالعـات صنـوف را به جهاد کشـاورزی نداده اسـت.
وی وضعیت گرانی میوه در شهرسـتان اردسـتان را غیرمنطقی عنوان کرد و گفت: بسـیاری از 
میوه فروشـی های شهرسـتان اردسـتان بدون جواز کسـب فعالیت می کنند که با هماهنگی که 

با شـهرداری انجام شـده جلـوی فعالیت آنها گرفته می شـود.
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اردسـتان بـا بیـان اینکـه بـا بازرسـی هایی کـه کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی انجام دادند گرانی میوه در سـطح شهرسـتان اردسـتان مشـهود اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: متأسـفانه انصـاف در بیـن برخـی از میوه فروشـان شهرسـتان وجـود نـدارد و هرگونه که 

می خواهنـد میـوه را می فروشـند.
شـفیعی تأکیـد کـرد: ظاهـراً جریمـه نقـدی کارسـاز نبـوده اسـت و بـا اتمـام  حجتـی کـه بـا 
میوه فروشـان انجـام دادیـم از ایـن بـه بعد هـر میوه فروشـی که گران فروشـی کند بـدون تذکر 

پلمـب می شـود.
وی بـا اشـاره بـه وضعیـت قیمـت زولبیـا و بامیـه در شهرسـتان اردسـتان، گفـت: آنالیـز قیمت 
بـرای زولبیـا و بامیـه انجام نشـده و اتحادیه مربوطه سـرخود اقـدام به تعیین قیمت کرده اسـت. 
هم اکنـون قیمـت زولبیـا و بامیـه در اردسـتان ۵۵ هـزار تومـان بـه فـروش می رسـد در صورتی 
کـه بـا آنالیـز جهـاد کشـاورزی و تزریق شـکر یارانـه ای، قیمـت واقعـی آن کیلویـی ۳۵ هزار 

تومان اسـت.

جیب مردم اردستان به قد گرانی بازار میوه نمی رسد

یـک محمولـه کاالی قاچاق بـه ارزش ۵ میلیارد ریال در بازرسـی از 
یک دسـتگاه اتوبوس مسـافربری در شـهرضا کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرسـتان شـهرضا گفـت: ماموران انتظامی مسـتقر 
در ایسـتگاه بازرسـی شـهید امامـی شهرسـتان شـهرضا حیـن کنترل 
خودروهـای عبـوری به یک اتوبوس مسـافربری مشـکوک و آن را 

متوقـف کردند.
سـرهنگ صـادق کاظمـزاد می گویـد: در بازرسـی از ایـن اتوبـوس 
۳00 باطـری ۱۲ آمپـر، ۵00 باطـری ۵ آمپـر، ۶0 شـمع خـودرو، ۸ 
لـپ تـاپ و 4 حلقـه السـتیک خـودرو که همگـی خارجـی و فاقد 

مـدارک قانونـی و گمرکـی بود کشـف شـد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا:

اتوبوسی پر از کاالی قاچاق توقیف شد
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Iranian Oil Ministry has 
signed a memorandum of un-
derstanding (MOU) with the 
Vice-Presidency for Science 
and Technology for coop-
eration in preparing a com-
prehensive program for the 
knowledge-based develop-
ment of the country’s oil, gas, 
refining and petrochemical 
industries.
The MOU was signed by Oil 
Minister Javad Oji and Vice 
President for Science and 
Technology Sourena Sattari 
at the place of the ministry on 
Tuesday, IRNA reported.
The MOU is aimed at devel-

oping the oil industry’s inno-
vation and technology bases 
and expanding the capacity of 
knowledge-based companies 
and start-ups active in the oil, 
gas, refining and petrochemi-
cal industries.
Under the framework of the 
MOU, a policy council will be 
formed with the aim of de-
fining macro policies for the 
knowledge-based develop-
ment of mentioned industries.
As reported, the vice president 
for science and technology, 
the deputy oil minister for en-
gineering, research, and tech-
nology, the deputy oil minister 

for planning, the secretary of 
the water and energy technol-
ogies development headquar-
ters, and the heads of the oil 
ministry’s four main affiliated 
companies will be members 
of the mentioned council.
In order to accelerate the im-
plementation of the MOU, sev-
en specialized working groups 
are also going to be formed to 
tackle issues in specific areas 
including the upstream sector 
refining and petro-refining, 
petrochemicals, downstream 
sector, domestic manufactur-
ing of oil industry equipment, 
energy consumption optimi-

zation, and ecosystem devel-
opment.
The mentioned working 
groups will be chaired by the 
heads of the Oil Ministry’s 
major subsidiaries as well 
as senior managers from the 
Vice-Presidency for Science 
and Technology.
Based on the MOU, the Oil 
Ministry is obliged to make 
the necessary coordination 
for the formation of the men-
tioned specialized working 
groups and holding regular 
meetings, obtain the neces-
sary permits and provide the 
physical and legal infrastruc-

ture for the approved pro-
jects of the working groups 
in order to implement tech-
nological projects, support 
domestic manufacturers and 
knowledge-based companies, 
provide and facilitate the re-
quired funds for technologi-
cal projects approved by the 
mentioned specialized work-
ing groups.
The Vice-Presidency for Sci-
ence and Technology, on 
the other hand, is obliged to 
provide experiences and im-
plementation models in all 
areas covered in the MOU, 
inform the needs and priori-
ties announced by specialized 
working groups to the knowl-
edge-based companies, and 
take the necessary measures 
to meet the mentioned needs 
through knowledge-based 
companies by holding tech-
nology events and exhibitions 
and supply the necessary ma-
terials for technological pro-
jects and etc.
Over the past few years and 
especially since the re-impo-
sition of the U.S. sanctions, 
the Oil Ministry has been se-
riously pursuing various pro-
grams for using the capacities 
of domestic knowledge-based 
companies for meeting the oil 
and gas industry’s technolog-
ical needs.

As announced by Industry, Mining, 
and Trade Ministry, 1,162,500 TV sets 
have been manufactured in the coun-
try during the 11-month period from 
March 21, 2021 to February 19, 2022.
The ministry’s data show that the TV 
manufacturing has risen 1.9 percent in 
the 11-month period, from the same 
time span of the preceding year.
The manufacturing of home applianc-
es in Iran increased 7.6 percent in the 

said 11 months, as 5,194,400 sets of 
the products were manufactured.
Back in April 2021, Deputy Industry, 
Mining and Trade Minister Mehdi Sad-
eqi Niaraki had said that considering 
the Iranian home appliance indus-
try’s infrastructure and capacities, 
the country will be able to become an 
exporter of such products in the near 
future because most of the raw mate-
rials needed by the mentioned sector 

are produced domestically.
Stating that the Industry, Mining, and 
Trade Ministry will definitely support 
domestic manufacturers and nation-
al brands, the official added: “Today 
we have the necessary manpower, 
knowledge, and infrastructure in the 
field, so there is no reason to look for 
foreign sources to meet the country’s 
demands.”
Over the past few years, the Iranian 

government has been following a new 
strategy for supporting domestic pro-
duction to neutralize the impacts of 
the U.S. sanctions while reducing the 
reliance of the economy on oil reve-
nues.
The home appliances sector has been 
one of the pioneers in this regard and 
like many other areas, the production 
of home appliances has witnessed a 
significant rise in the past three years.

Oil Ministry inks co-op MOU with Vice-Presidency for Science, Technology

All diplomatic mis-
sions of Iran in Af-
ghanistan are open 

Iran has announced that all its dip-
lomatic missions in Afghanistan 
are up and running after an attack 
by Afghan protestors raised ques-
tion about the continuation of their 
work. 
Iranian Foreign Ministry spokes-
man Saeed Khatibzadeh has re-
sponded to questions from jour-
nalists about the activity of the 
Islamic Republic of Iran’s embassy 
in Kabul and consulate generals in 
other Afghan cities.
Khatibzadeh said all the diplomatic 
missions of Iran in Afghanistan are 
open and continue working.
The spokesman however under-
lined that Iran expects the rulers of 
Afghanistan to responsibly provide 
security for Iranian diplomats and 
diplomatic missions in Afghani-
stan and protect them.
The remarks came after a state-
ment was put out by the Iranian 
embassy of Iran in Kabul that all 
consular services of Iran’s diplo-
matic missions will be stopped 
until further notice. 
The development came after a 
group of Afghan protestors gath-
ered in front of Iran’s consulate 
in Herat and the Iranian embassy 
in Kabul and hurled stones at the 
consulate in Herat. 
Iran condemned the incident and 
called on the Taliban to ensure the 
safety and security of its diplomat-
ic missions. 
Following the attacks on the Irani-
an missions in Afghanistan, Irani-
an Foreign Minister Hossein Amir 
Abdollahian called the ambassador 
of the Islamic Republic of Iran in 
Kabul and the country’s consul 
general in Herat to make sure that 
all colleagues working in these 
missions are healthy.
In these telephone calls, the min-
ister of foreign affairs expressed 
his dissatisfaction with the lack 
of necessary arrangements to 
ensure the security of the diplo-
matic missions, which is the duty 
of the host country. Referring to 
his recent talks with the acting 
foreign minister of the interim Af-
ghan government in China in late 
March, Amir Abdollahian stressed 
that the current governing body 
in Afghanistan is fully responsible 
for maintaining the security of the 
diplomatic missions of the Islamic 
Republic of Iran and should pro-
vide explanations about the attacks 
on the Iranian embassy in Kabul 
and consulate general in Herat.
The Iranian foreign minister add-
ed, “We should be careful about 
the conspiracy by common ene-
mies in this regard,” according to 
the Iranian Foreign Ministry. 
Earlier, the Iranian Foreign Minis-
try director general for South Asia 
summoned the Afghan charge 
d’affaires in Tehran on Tuesday 
to strongly protest against the at-
tacks on the embassy in Kabul and 
the Consulate General in Herat.
He reminded the Afghan charge 
d’affaires of the responsibility of 
governments in ensuring the se-
curity of diplomatic missions, and 
called for legal action against those 
who attacked Iran’s missions.
The director general for South Asia 
also informed the Afghan chargé 
d’affaires that the consular sec-
tions of the missions of Iran in 
Afghanistan have ceased their ac-
tivities until further notice so that 
the Ministry of Foreign Affairs of 
Afghanistan provides assurances 
that the Iranian missions are fully 
secured.
On Wednesday, a group of Afghan 
people gathered at the front of the 
Iranian embassy in Kabul to con-
demn the attacks and show soli-
darity with Iran. 

Study sheds new light 
on ancient cemetery 
in southeast Iran 
A large number of Afghan citizens 
participated in a gathering in Kabul 
on Wednesday to show their vigi-
lance against the hypocrisy of the 
enemies of the Iranian and Afghan 
nations.
The rally in the Afghan capital to 
condemn the attack on Iranian 
diplomatic facilities ended with the 
reading of a joint statement.
The final statement, titled “No to 
seditionists”, is as follows:
“This gathering means raising the 
voice of saying no to the enemies 
and the hypocrites as well as the 
beautiful whisper of solidarity 
between the brotherly nation of 
Iran and Afghanistan. We call on 
the two governments of Iran and 
Afghanistan to prevent a division 
of the two nations by the enemies 
through sound management and 
to prevent the destructive moves of 
the enemies.
Today, we will shout for the unity 
of the two heroic and brave nations 
many times, so that there will be a 
loud call against the enemy’s con-
spiracies and a voice for empathy, 
friendship and convergence of the 
two nations.
If a number of ill-intentioned peo-
ple threw stones at the door of the 
Iranian consulate in Herat on Mon-
day, today, on behalf of the Afghan 
people, we will open the door of the 
Iranian embassy in Kabul as a sign 
of brotherhood and friendship.
The people of Afghanistan and Iran 
must say no to the conspiracies of 
the enemy with full vigilance and 
with empathy and brotherhood, 
punching the slaves of the hypo-
crites.”
At the end of the gathering, the par-
ticipants, representing the people 
of Afghanistan, placed flowers on 
the doors of the Iranian embassy 
in Kabul.
On Monday, protesters in Herat 
broke the windows and CCTV cam-
eras of the Iranian consulate. They 
also set tires on fire in front of the 
consulate’s building. 
On Tuesday, the director-general of 
South Asia at the Iranian Foreign 
Ministry summoned the charge 
d’affaires of the Afghan embassy in 
Tehran to strongly protest against 
the attacks on the Iranian embassy 
in Kabul and the consulate in Herat.
Recalling the responsibility of gov-
ernments in ensuring the security 
of diplomatic missions, the diplo-
mat called for legal action against 
the attackers on the Iranian mis-
sions in Afghanistan.
The director-general also informed 
the Afghan chargé d’affaires that 
the consular sections of the mis-
sions of Iran in Afghanistan have 
ceased their activities until further 
notice in order to get the necessary 
assurances from the Afghan For-
eign Ministry about the full security 
of the diplomatic offices.
In this regard, Na’eem al-Haq 
Haqqani, head of the Taliban gov-
ernment’s information and culture 
department, called the gathering 
and attacks of an unidentified 
group in front of the Iranian consu-
late in Herat “an arbitrary act”.
He wrote on his Twitter account, 
“A number of people had protest-
ed arbitrarily in front of the Iranian 
consulate, and the demonstrators 
immediately were dispersed with 
the intervention of the security 
forces of the Islamic Emirate of 
Afghanistan (Taliban). After the Tal-
iban took action, the situation was 
brought completely under control, 
and since this move (attack) was 
controlled very quickly, nothing 
special happened.”
Foreign Ministry spokesman Saeed 
Khatibzadeh announced on Tues-
day that Iran’s embassy in Kabul 
and its consulates in other cities in 
Afghanistan are open and are con-
tinuing their activities.

Products valued at $8.8 million were 
exported from Kohgiluyeh-Boyer Ah-
mad province, in the southwest of 
Iran, during the past Iranian calendar 

year 1400 (ended on March 20), a 
provincial official announced.
Amir-Teymour Mousavian, the deputy 
head of the province’s Industry, Min-

ing and Trade Department for com-
mercial affairs and trade promotion, 
put the weight of exported products at 
362,000 tons.
He named Armenia, Switzerland, Iraq 
and Afghanistan as the major destina-
tions of the exported commodities.
Saying that the annual export from the 
province shows growth both in the 
value and weight, the official said that 
292,000 tons of products worth $8.2 
million had been exported in 1399.
As previously announced by the head 
of Islamic Republic of Iran’s Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil trade rose 38 percent in 
the past Iranian calendar year 1400, 
as compared to its previous year.

Alireza Moqadasi put the country’s 
non-oil trade at 162 million tons worth 
$100 billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million 
tons of non-oil products worth $48 
billion in the previous year, which was 
$14 billion (41 percent) more than the 
figure for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 
1400 was reached while the tough-
est sanctions were imposed on Iran, 
but thanks to God and the efforts of 
entrepreneurs, producers and the 
cooperation of foreign trade-related 
organizations, a historical record was 
achieved in the past year which was 
unprecedented in recent decades, the 
official underlined.

Commodities worth $8.8m exported from Kohgiluyeh-Boyer Ahmad in a year

Over 1.1m TV sets manufactured in 11 months

National Iranian Oil Company 
(NIOC) has increased its crude oil 
selling prices (OSPs) for Asian 
buyers in May amid a global surge 

in oil prices, Shana reported.
As reported, NIOC’s official selling 
prices affected three grades of Ira-
nian oil namely Light, Heavy, and 

Forouzan. The NIOC had set the 
May OSP of Iranian Light grade 
for Asia at $9.2 a barrel above the 
Oman/Dubai average, while the 
prices for Iranian Heavy and Forou-
zan grades are also set to be $7.95 
and $8.05 above the Oman/Dubai 
average, respectively.
The prices are announced follow-
ing a surge in international oil pric-
es in recent weeks that has been 
caused by an easing of coronavi-
rus restrictions around the world 
as well as by a military conflict in 
Ukraine.
They also come following a simi-
lar move by Saudi Arabia’s state 
oil company Aramco which raised 
the May OSP for its light grade of 
crude for Asian buyers.

NIOC had previously increased its 
crude oil selling prices for Asian 
buyers in April as well.
Earlier in February, Iranian Oil Min-
ister Javad Oji said the global oil 
market requires Iranian crude oil 
supply to meet the current demand 
and maintain balance.
“If world’s oil consumers are dis-
satisfied with the current oil prices 
and supply levels, I suggest a quick 
lifting of the U.S. sanctions against 
Iran,” Oji said after the 25th OPEC 
and Non-OPEC Ministerial Meet-
ing.
“The global market needs the in-
crease in Iranian oil supply and 
we are ready to boost our supply 
to world markets as soon as possi-
ble,” the official added.

Iran raises oil selling prices for Asian buyers in May
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Ali Bahadori Jahromi, spokesman for 
the Iranian government, has reacted to 
the U.S. move to bar a renowned Irani-
an singer from entering the U.S. despite 
having a valid visa from an American con-
sulate. He said the move, coupled with 
the recent American sanctions imposed 
on Iran, showed that the U.S. is pursuing 
hostile policies toward the Iranian people 
in all circumstances. 

“The US government, which has a clear 
record of breaches of international law 
and human rights standards, simultane-
ously with the claim of goodness; by im-
posing new sanctions and preventing an 
Iranian singer from entering under false 
pretenses, it has once again shown that 
it is hostile to the ‘people’ of Iran in all 
circumstances,” the spokesman said on 
Twitter. 

U.S. shows 
once again it 
is enemy of 
Iranian peo-
ple: govern-
ment

Iran holds firm on 
Vienna talks
With major pending issues re-
maining unresolved, the talks in 
Vienna over the 2015 nuclear deal 
seem to be put on hold until me-
diators succeed in convincing the 
United States that it’s high time 
for making political decisions.
The U.S. however, does not seem 
to be grasping the gravity of the 
situation. According to a senior 
Iranian lawmaker who has just 
been briefed by Iran’s chief nego-
tiator, Iran is making everything 
in its power to honestly push 
the talks forward and it is in the 
negotiations with the intention of 
reaching an agreement.
The lawmaker, Jalil Rahimi Jahan 
Abadi, said despite Iran’s cooper-
ation, the other side continues to 
act in bad faith. The Western side 
does not cooperate in most mat-
ters and their behavior is dishon-
est, Jahan Abadi told Iran’s state 
news IRNA on Wednesday.
The West’s unwillingness to coop-
erate is on full display concerning 
a host of unresolved issues that 
put a strain on the talks, including 
the issue of delisting the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC). 
Iran has demanded that the Biden 
administration remove the IRGC 
from a U.S. list of foreign terrorist 
organizations because it believes 
that the Trump administration’s 
move to designate the group as 
a Foreign Terrorist Organization 
was politically motivated and de-
signed to make it difficult, if not 
impossible, for the Biden admin-
istration to resuscitate the 2015 
nuclear deal, officially known as 
the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
The U.S. first refused to delist the 
IRGC and is now, according to 
press reports, trying to keep a rel-
atively small branch of the IRGC 
on the list while removing the mil-
itary group from the list. 
Lebanese newspaper Al Akhbar 
reported Wednesday that Wash-
ington made an offer to remove 
the IRGC from the list and instead 
keep the IRGC Quds Force on the 
list, a move that was rejected by 
Iran.  Citing a diplomatic source, 
the Lebanese newspaper said the 
logic behind turning down the 
U.S. offer is that Iran is concerned 
that any U.S. decision to keep part 
of the IRGC under sanctions will 
increase the risks associated 
with doing business with Iran for 
some foreign firms, thereby re-
ducing Iran’s economic benefits 
from a revived JCPOA.
So far, Iran has insisted on its 
position with no signs that it may 
budge any time soon. In fact, 
the odds are currently against 
any change in Iran’s position. In 
his Tuesday speech, Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei praised the 
approach the Iranian negotiating 
team is taking toward the Vienna 
talks. 
Expressing his satisfaction with 
the resistance of the negotiating 
team to the other sides’ aggres-
sion and avarice, the Leader of 
the Islamic Revolution stated, 
“The other side withdrew from 
the JCPOA and broke its com-
mitments. Now they feel helpless 
and have reached a dead end. 
But the Islamic Republic will 
pass through this stage as it has 
passed through many stages be-
fore this by relying on its people.”
Ayatollah Khamenei praised the 
good direction of Iranian diplo-
macy. “The officials should not 
wait at all for the nuclear issue 
to be resolved. Based on the re-
alities of the country, they should 
plan and take action to solve the 
problems in the country,” he said, 
according to khamenei.ir. 

Tips for Healthy Ramadan Fasting By: PARISA JAMADISource: https://health.cornell.edu/about/
news/ramadan-fasting

Fasting is an important part of many 
religious traditions, and can usually be 
accomplished safely. However, if you 
have any health conditions — including 
pregnancy, breast-feeding, or diabetes 
or another illness — it’s best to consult 
with your religious leader and/or your 
doctor to determine if you still need to 
fast or you’re able to fast without harm.
And if you are taking any medications, 
be sure to ask your health care provider 
if you can safely skip them or whether 
they can be taken without food and flu-
ids. If you feel unwell during a fast, rest, 
consider sipping some juice, and consult 
a clinician if your symptoms do not im-
prove.
Successful Ramadan Fasting
Fasting during the month of Ramadan 
is as much a mental exercise as it is a 
physical one. Although we may differ in 
how we prepare our minds and bodies, 
here are some tips that can help Muslims 
adjust to the daily fast:
1. Stay hydrated. Try drinking fluid sev-
eral times throughout the night, even if 
you aren’t feeling too thirsty—thirst is a 
signal that your body is ALREADY dehy-
drated. Choose fluids that don’t contain 
caffeine, because caffeinated drinks can 
be dehydrating. Remember, breaking 
your fast at iftar (the evening meal after 
sunset) with water not only is traditional, 
it ensures that you get the best source of 
hydration into your body before becom-
ing distracted with food.
But, be careful and don’t go overboard 
with drinking too much at one time. Try-

ing to drink a few gallons all at once can 
dilute your body’s electrolytes, inducing 
a potentially fatal condition called water 
intoxication.
2. Variety is the spice of life. Eat 
a variety of foods during the 
evening. Now, more than 
ever, your body needs 
good nourishment 
to compensate 
for the stress 
of fasting. 
W h o l e 
g r a i n s , 
vegetables, 
fruits, lean 
protein, 
healthy 
fat (fat 
f r o m 
plants, 
l i k e 
o l i v e 
oil and 
nuts)—al l 
of these are 
impor t an t 
to give your 
body all the nu-
trients it needs.
3. Portion size is im-
portant. It takes the body 
about 20 minutes to regis-
ter that it’s had enough to eat. 
So don’t go overboard with eating 
during iftar. Eating mindfully and listen-
ing for when your hunger is actually sat-
isfied puts less stress on your body and 

gives you more energy than eating huge 
amounts at one time.
4. Keep moving. 

T h o u g h f a s t i n g 
can be physically exhausting, try not to 

be completely sedentary. If you typically 
work out during the morning, see how 
your body feels if you switch exercise to 

the evening after breaking your fast. 
Strenuous exercise is not a good 

idea during the day because 
you can quickly become de-

hydrated. Think small—
short easy walks (to 

classes or doing 
errands) or a 
few stretch-
es can go 
a long way 
in keeping 

your en-
ergy up 
dur ing 
the day.
5. A few 
secrets 
to a 

success-
ful sehri 
(pre-sunrise 
meal). To-
gether, the 

components 
of a balanced 

meal help your 
blood sugar remain 

most stable, which gives 
you good energy. Some of 

the elements to include in your 
sehri:

•Whole grains—sources include whole 
grain cereal, whole grain bread, brown 
rice, and oatmeal.

•Fresh fruits and vegetables
•Protein—sources include milk, yogurt, 
eggs, nuts.
•Healthy fat—sources are nuts and ol-
ives.
Try these easy combinations in addition 
to drinking water during sehri:
•Oatmeal made with low-fat milk and 
topped with fruit and nuts.
•A bowl of whole-grain cereal and low-fat 
milk, topped with fruit and nuts.
•A piece of whole-grain toast, a boiled 
egg, and a piece of fruit.
•A peanut butter sandwich on whole 
grain bread and a glass of low-fat milk.
•A banana or apple with peanut butter 
and a glass of low-fat milk.
•A bowl of vegetable soup, a piece of 
whole grain toast, and a glass of low-fat 
milk.
6. Trust how your body feels. Every per-
son is individual and may feel best with 
different ways of eating. If you’re having 
trouble with fasting and these tips don’t 
work for you, talk with a dietitian or other 
healthcare provider to get more specific 
advice based on your situation*.
*Note: The following are usually consid-
ered exempt from fasting during Rama-
dan:
•Young children
•Menstruating, pregnant, or breastfeed-
ing women
•People who are traveling long distances
•Those who have acute illness
•Those with a chronic illness who would 
be harmed by a fast (e.g., diabetes)
•Frail or elderly people

Iran has been ranked the world’s 
seventh country in terms of the low-
est foreign debt to gross domestic 
product (GDP) ratio, IRNA reported 
on Wednesday, citing established in-
ternational sources.
As reported, Brunei, Liechtenstein, 
New Zealand, Turkmenistan, New 
Caledonia, Nigeria, Iran, Algeria, 
Greenland, and the Virgin Islands are 
the world’s top 10 countries with the 
lowest foreign debt to GDP ratio, re-
spectively.
According to the latest statistics re-
leased by international entities, Iran’s 
foreign debt currently stands at about 
$7.12 billion, which means the per 
capita share of each Iranian is $90.
The ratio of Iran’s foreign debt to its 
GDP is only two percent.
The figure is 32 percent for Russia, 33 
percent for South Korea, 59 percent 
for the United Arab Emirates (UAE), 
63 percent for Turkey, 68 percent for 
Malaysia, 83 percent for Qatar, and 96 
percent for Japan.
In some countries, such as the Unit-

ed States, Australia, Italy, Germany, 
Spain, France, Switzerland, the UK, 
and Singapore, the amount of foreign 
debt is even higher than their GDP.
Back in February, the Central Bank of 
Iran (CBI) had put the country’s for-
eign debt at $9.067 billion by the end 
of the eighth month of the previous 
Iranian calendar year (November 21, 
2021).
Of the total foreign debt, $6.619 bil-
lion was mid-term and long-term 
debts while $2.447 billion was short-
term debts, the data indicated, IRIB 
reported.
External debt is the portion of a coun-
try’s debt that is borrowed from for-
eign lenders including commercial 
banks, governments, or international 
financial institutions. These loans, in-
cluding interest, must usually be paid 
in the currency in which the loan was 
made.
Foreign debt as a percentage of GDP 
is the ratio between the debt a country 
owes to non-resident creditors and its 
nominal GDP.

Iran among world’s top countries
with lowest foreign debt

The first phase of National Iranian Oil 
Company (NIOC)’s new oil pipeline 
project which extends from Bandar 
Abbas in Hormozgan Province to Raf-
sanjan in Kerman province, is going 
to go operational in the current Irani-
an calendar year (ends on March 20, 
2023), the operator of the project said.
According to Ali Khanipour, the 26-inch 
pipeline is aimed to transfer 300,000 

barrels per day of petroleum products 
including gasoline, kerosene, and die-
sel from Persian Gulf Star Refinery (in 
Hormozgan province) to Sirjan and 
then Rafsanjan (both in Kerman prov-
ince), Shana reported.
He noted that over €66 million of for-
eign investment, as well as 2.04 trillion 
rials (about $7.3 million) of domestic 
investment, has been made in this 

249-kilometer pipeline.
The project comprised of the pipeline 
from Bandar Abbas to Rafsanjan, and 
pump stations and terminals along the 
line will be implemented in four phas-
es, according to the official.
The first phase of the project includes the 
construction of the pipeline from Bandar 
Abbas to Mehraran, the second phase 
includes the pipeline from Mehraran to 
Rafsanjan and then a branch to Sirjan, 
the third phase includes the construction 
of the pump stations and terminals and 
finally, the fourth phase includes the con-
struction of the ancillary facilities. 
Khanipour stated that the project 
would be completed by relying on the 
domestic workforce and capacities, 
noting that almost all of the parts and 
equipment used in this project will be 
supplied by domestic manufacturers.
The official noted that considering the 
fast pace of the progress in the project, 
the first phase of the pipeline which is 
scheduled to be completed by the end 
of the current calendar year could be 
completed six months earlier than the 
schedule.

Bandar Abbas-Rafsanjan oil pipeline’s 1st
phase to go operational by Mar. 2023

CBI allocates 
4$b for imports 
of basic goods

Central Bank of Iran (CBI) allocated $4 bil-
lion for the import of basic commodities on 
Wednesday, IRNA reported. 
Of the mentioned figure, 1$ billion had been 
allocated for the import of medicine on Tues-
day, and the rest $3 billion was allocated on 
Wednesday, the bank announced.
Iran imported 30.9 million tons of basic 
goods in the past Iranian calendar year 1400 
(ended on March 20), an official with the Is-

lamic Republic of Iran Customs Administra-
tion (IRICA) told ISNA.
Foroud Asgari, the deputy head of IRICA for 
customs affairs, said that the imported goods 
were in 25 commodity groups. Putting the 
value of the imported basic commodities at 
$19.6 billion in the past year, the official said 
that the imports show a 60-percent rise in 
worth and 32-percent growth in weight, as 
compared to the Iranian calendar year 1399.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), gained 8,100 points 
to 1.454 million on Wednesday.
As reported, over 10.137 billion securities worth 50.124 trillion rials (about 
$180.3 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 6,094 points, and the second market’s index 
climbed 15,813 points.
TEDPIX rose 31,637 points (2.2 percent) to 1.463 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).
TEDPIX is expected to follow a mild upward trend in the current Iranian cal-
endar year 1401 (started on March 21), a market analyst told IRNA on April 3.
“The capital market index experienced a significant decline in [the Iranian 
calendar year] 1399 (ended on March 21, 2021) and the transactions at this 

market also undergone some correction in the previous year. Therefore, it 
seems that given the relative stability of macroeconomic variables, we will see 
a slight growth in the market index during the current year,” Ali Teymouri said.
According to Teymouri, the main risks threatening the capital market in the 
current year are budget-related issues, as well as government and central 
bank exchange rate policies following a possible nuclear agreement.
Transparency in the economic policies of the new government, as well as the 
resolution of issues related to the nuclear deal, can create stable conditions 
for the country’s economy, which can in return ensure a good outlook for the 
capital market, the analyst added.
In the last few months of last year, the capital market experienced some tur-
bulence due to the ambiguities about the outcomes of the Vienna talks.

TEDPIX gains 8,000 points on Wednesday



وزیر آموزش  وپرورش تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران از ابتدا بر 
این مدار بوده است و این موضوعی جدی است و مگر با همکاری آحاد 
مردم در نظام تعلیم  وتربیت امکان انجام ندارد؛ از نظر اقتصادی بازگشت 
سرمایه آموزش و پرورش مخصوصاً در مقطع ابتدایی حتی از بازگشت 
سرمایه در بخش صنعت و کشاورزی نیز بیشتر است. وی بیان کرد: ۸۰ 
درصد هنرستانی های کشور پس از فارغ  التحصیلی شاغل می شوند و 

این از اثرات آموزش  وپرورش است.
نوری با اشاره به شیوع کرونا در کشور تصریح کرد: آموزش-وپرورش 
مدارس را تعطیل نکرد بلکه به او القا شد که باید تعطیل شود در حالی که 
هیچ کشوری مدارس را تعطیل نکرد؛ در تعطیلی ۲ سال اخیر مدارس؛ 
افت تحصیلی در بین دانش  آموزان داشتیم و گرفتاری هایی در این 
زمینه حتی در بخش اقتصادی را شاهد هستیم. وزیر آموزش  وپرورش 
افزود: بازگشایی مدارس با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به  عنوان 
یک نیاز ضروری بود و سرویس مدارس نیز نظارت می شود و از ابتدای 
بازگشایی مدارس تاکنون هم ابتالی خاصی میان دانش آموزان وجود 

نداشته است.
 وی یادآور شد: ۱۷ تریلیون دالر خسارت تعطیلی مدارس در دنیا در 
دوران شیوع کرونا بوده و ۲۵ درصد از سرمایه آموزشی هدر رفته است 
و همچنین دانش آموزان ناآگاهانه به فضای مجازی پرتاب شدند و 
دسترسی آزاد داشتند و برای ترمیم این موضوع نیز باید چاره-اندیشی 

کرد و خطوط و اینترنت امن نوجوانان را راه اندازی کنیم. 
وی گفت: بازماندگی از تحصیل نیز در ۲ سال اخیر با عدد قابل توجهی 
رشد داشت که اعتباری برای آموزش جبرانی تابستانی برای دانش 
آموزان بازمانده از تحصیل اختصاص خواهد یافت؛ اکنون وضعیت ما 
ابتدا در نیروی انسانی مناسب نیست و امکان رسیدن به پیشرفت تا 

زمانی که معلم آماده نداشته باشیم وجود ندارد. 
وزیر آموزش و پرورش اظهارداشت: ۳۴ هزار نفر در اردیبهشت آزمون 
داده و وارد آموزش و پرورش می شود و مجلس نیز بودجه ای به 
پرداخت ماهانه اضافه کار و نیز ورود سال چهارمی ها به چرخه آموزش 
اختصاص می دهد. وی ادامه داد: بخش بزرگی از اعتبارات نوسازی در 
بخش مشارکت با خیران در نظر گرفته شده و از ذخیره ارزی دولت 
نیز بودجه ای به مدارس خیرساز اختصاص می یابد. نوری اضافه 
کرد: نمی توان گفت مشکل مدارس امسال حل می شود، اما پیگیر 
آن هستیم و تاکنون دولت ۳ هزار میلیارد تومان در سفرهای استانی 
ریاست جمهور برای طرح های نیمه تمام درنظر گرفته است. وی عنوان 
کرد: اصفهان شهر خالق صنایع دستی معرفی شد و بستر تحقق جامعه 
دانش بنیان را در اختیار دارد که با اقتصاد دانش بنیان نرخ بازگشت 
سرمایه به بیش از ۳۰ می رسد. وزیر آموزش  وپرورش تأکید کرد: با 
گسترش شرکت های دانش بنیان، این شرکت ها می توانند پشتیبان 

یک مدرسه برای تبدیل شدن به جامعه دانش  بنیان باشد.

انعقاد  از  نیرو  وزیر  معاون 
تفاهم نامه بین این وزارتخانه 
و استانداری اصفهان به منظور 
توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
خبر داد و گفت: امسال پنج 
هزار واحد برای ساخت نیروگاه 
خورشیدی در استان اصفهان 

پیش بینی شده است.
با  دیدار  در  کمانی  محمود 
محل  در  اصفهان  استاندار 
استانداری اظهار داشت: ۶ هزار 
میلیارد تومان بودجه برای این 
امر در نظر گرفته شده است که 
در قالب امضای تفاهم نامه ۶۰ 
درصد بودجه توسط استان 
اصفهان و ۴۰ درصد توسط 

سرمایه گذار تأمین می شود.
مدیرعامل سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 
برق )ساتبا( اظهار داشت: در 
ابتدای دولت سیزدهم وزیر نیرو 
وعده تحقق ۱۰ هزار مگابایت 
انرژی تجدیدپذیر را در سطح 
کشور داد که هم اکنون مقدمات 
اولیه برای این کار صورت گرفته 

است.
وی، میزان حجم تولید انرژی 
خورشیدی در کشور را بالغ بر 
۹۰۰ مگابایت خواند و افزود: 
از ۱۰ هزار مگابایت که هدف 
توسعه انرژی تجدیدپذیر در 
کشور است، چهار هزار مگابایت 
انرژی خورشیدی و سه هزار 
مگابایت انرژی بادی در شورای 
اقتصادی تصویب شد و ۲ هزار 
مگابایت توسط سرمایه گذاران 
و یک هزار مگابایت از سوی 
تولید  صنعتی  شهرک های 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فوالد 
مبارکه اصفهان تولید ۸۰۰ 
مگابایت انرژی تجدید پذیر در 
استان اصفهان را بر عهده گرفته 
است، ادامه داد: سرمایه گذاران 
زیادی برای احداث نیروگاه ها 
استقبال کردند و محدودیتی در 
عرصه مجوز به سرمایه گذاران 
در  گفت:  کمانی  نداریم. 
روش های قبلی انتخاب مکان 
انرژی  سرمایه گذاری  برای 
تجدید پذیر با سرمایه گذار بود 
که در روش جدید پیگیری های 
الزم از سوی مسئوالن منابع 
طبیعی و محیط زیست صورت 
می گیرد و تعدادی مکان به 
سرمایه گذار معرفی می شود 
و از بین آنها انتخاب صورت 
می گیرد. وی خاطرنشان کرد: 
در هر استان با توجه به ساختارها 
و آمادگی که برای سرمایه گذاری 
وجود دارد، مجوز داده می شود 
که از هفته آینده فراخوان برای 
جذب سرمایه گذار منتشر و دو 
هفته فرصت داده می شود و 
پس از آن تا پایان اردیبهشت 
ماه قراردادها باید امضا شود و از 
اوایل خردادماه سرمایه گذاری 
برای ساخت نیروگاه ها آغاز 
خواهد شد.استاندار اصفهان 
نیز در این جلسه از تولید ۴۰ تا 
۵۰ مگابایت انرژی تجدیدپذیر 
در استان اصفهان خبر داد و 
افزود: در قالب این تفاهم نامه 
چهارهزار مگابایت برق از طریق 
انرژی تجدید پذیر تولید خواهد 
شد. سید رضا مرتضوی با بیان 
اینکه استان اصفهان در رده 
نهم کشوری از نظر تولید انرژی 
تجدیدپذیر قرار دارد، گفت: 
با افزایش حجم تولید انرژی 
تجدید پذیر در استان کمک 
خانواده های  برای  معیشتی 
ایجاد  محروم  و  آسیب پذیر 
از  کرد. وی گفت:  خواهیم 
چند ماه پیش مذاکرات برای 
افزایش ظرفیت انرژی تجدید 
پذیر با وزارت نیرو صورت گرفت 
که امروز به انعقاد تفاهم نامه 

انجامید.

معاون وزیر نیرو درباره توسعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه بین 
وزارت نیرو و استانداری
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اتاق  دبیرکل  اصفهان  اخبار   
بازرگانی، صنایع، معادنوکشاورزی 
اصفهان در گردهمایی پنج هزار نفره 
فعاالن اقتصادی و اعضای پارلمان 
بخش خصوصی اصفهان گفت: نرخ 
بیکاری موجود در استان زیبنده 
اصفهان صنعتی نیست. دبیرکل اتاق 
بازرگانی اصفهان در این گردهمایی 
که با حضور مسئوالن ارشد استان و 
استقبال بی نظیر فعاالن اقتصادی 
اتاق برگزار شد، به تشریح  عضو 
شاخص های اقتصادی استان پرداخت.  
بهنام ابراهیمی، ضمن اشاره به سهم ۸ 
درصدی استان اصفهان در جمعیت 
کشور، ارزش افزوده بخش صنعت، 
تولیدات بخش کشاورزی و ایجاد 
درآمد در بودجه به ارائه توضیحاتی 
درخصوص مهم ترین رتبه های استان 
در بخش کشاورزی و پراهمیت ترین 
بخش  در  اصفهان  مولفه های 
گردشگری و صنایع دستی پرداخت. 

وی وجود بیش از ۸۰۰ معدن، دارا 
بودن رتبه اول حمل ونقل، رتبه اول در 

تولید سنگ، رتبه اول در صنعت فوالد، 
سیمان، صنعت طال و جواهر و نساجی 
را از دالیل قطب صنعت کشور بودن 
این استان دانست. ابراهیمی همچنین 
ضمن تأکید بر ضرورت هدف گذاری 
۸ درصدی سهم استان از GDP با 
تمرکز بر افزایش سهم استان از ارزش 
افزوده در بخش خدمات اظهار داشت: 
ضرورت دارد سهم استان از بودجه نیز 
با تمرکز بر افزایش تملک دارایی های 

سرمایه ای به ۸ درصد افزایش یابد.
وی افزود: علی  رغم رتبه ۱۸ استان در 
شاخص نرخ مشارکت اقتصادی کشور 
در شاخص نرخ بیکاری دارای رتبه ۲۵ 
کشوری می باشد که زیبنده اصفهان 

صنعتی نیست.
ابراهیمی ادامه داد: همچنین به رغم 
برابری نرخ مشارکت اقتصادی استان 
با نرخ جهانی، بیکاری استان اصفهان 
تقریباً نزدیک به دو برابر میانگین 
بیکاری جهانی است که این امر 
نیازمند هدف گذاری جهت رساندن 
این نرخ به ۶.۵ درصد معادل نرخ 

جهانی بیکاری است.
دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید 
بر پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه در 
استان اصفهان نسبت به ظرفیت های 
بالقوه موجود در این استان، خواستار 
هدف  و  سرمایه  گذاری  توسعه 
 گذاری بیش از ۲۰ میلیارد دالری 

سرمایهگذاری جدید در استان شد.

ابراهیمی مهم ترین موانع کسب و 
کار از نظر فعاالن اقتصادی در استان 
اصفهان را غیرقابل  پیش  بینی بودن 
و تغییر قیمت مواد اولیه و محصوالت، 
موانع در فرایندهای اداری و اخذ 
مجوز کسب و کار در دستگاه  های 
اجرایی، بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر 

کسب  وکار، دشواری تأمین مالی از 
بانک ها، فساد و سوء  استفاده افراد از 
مقام  وموقعیت های اداری در برخی 
رویه های  اجرایی،  دستگاه های 
ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات 
و برداشت های سلیقه  ای از قوانین 
و مقررات توسط برخی مأموران 

دستگاه های اجرایی بیان کرد.

وزیر آموزش وپرورش گفت: خیران ما امروز نزدیک ۵۰ درصد از 
کالس های درس ما را می سازند و این از برکات جمهوری اسالمی 
از سال ۷۸ تاکنون است. یوسف نوری در صدوپنجاه  وهفتمین 
شورای آموزش  وپرورش استان اصفهان افزود: این مدرسه  سازی 
صرف  نظر از توسعه زیرساخت های فیزیکی یک نوع روش تربیتی 
است، تعلیم و تربیت در موارد عام و خاص برای امنیت و عدالت 

اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد.

۰6
ــتقرار  ــوگاه و اس ــاد ۱۲ گل ــان از ایج ــور عشــایر اصفه ــرکل ام مدی
ــرای جلوگیــری از  ــع طبیعــی و امــور عشــایر ب عوامــل ادارات مناب
ورود زودهنــگام عشــایر بــه منطقــه ییالقــی این اســتان خبــر داد.

ــن  ــوچ، عشــایر ای ــم ک ــر اســاس تقوی ــزود: ب مختاراســفندیاری اف
ــی  ــق ییالق ــه مناط ــت ب ــا ۲۵ اردیبهش ــط ت ــد از اواس ــتان بای اس

ــت. ــوع اس ــان ممن ــگام آن ــوند و ورود زودهن ــتان وارد ش اس
وی ادامــه داد: دلیــل جلوگیــری از ورود زودهنگام عشــایر به مراتع 
ــه ایــن معنــا کــه حضــور  رویــش علوفــه در ایــن مناطــق اســت ب

زودتــر در عرصه هــای مرتعــی ســبب تخریــب ایــن منابــع طبیعی 
می شــود لــذا بایــد بــرای حفاظــت از آنهــا تــالش کــرد.

مدیــرکل عشــایر اصفهــان بــا بیــان اینکــه وضعیــت مراتع اســتان 
مطلــوب نیســت، اظهارداشــت: بارندگــی کم در اســفند ســال قبل 
ــدان  ــه چن ــش ن ــاهد روی ــه ش ــده ک ــبب ش ــن ۱۴۰۱ س و فروردی

کافــی علوفــه در مراتــع باشــیم.
اســفندیاری شــمار عشــایر اســتان را ۶۰ هــزار نفــر در قالــب 
ــاری از  ــل بختی ــرآورد کــرد و گفــت: عشــایر ای ــوار ب ۱۱ هــزار خان

ــدن  ــادگان و فری ــهر، چ ــتان های فریدونش ــه شهرس ــتان ب خوزس
کــوچ می کننــد و عشــایر ایــل قشــقایی از بوشــهر، فــارس و 
کهگیلیویــه وبویراحمد رهســپار شهرســتان های ســمیرم، دهاقان 
و شــهرضا در جنــوب اســتان می شــوند، همچنیــن عشــایر عــرب 
جرقویــه در شهرســتان جرقویه در شــرق اصفهــان ســکونت دارند.
ــع  ــانی، توزی ــیرها، آبرس ــایی مس ــرد: بازگش ــان ک وی خاطرنش
ــا کــوچ  ــا انجــام اســت ت ســوخت و ارزاق در حــال برنامهریــزی و ی

ــود. ــهیل ش ــایر تس عش

مدیرکل امور عشایر اصفهان خبر داد:

ایجاد 12 گلوگاه برای 
جلوگیری از ورود زودهنگام 

عشایر به استان
خبر ویژه
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گزارش ویژه

وزیر آموزش و پرورش:

نیمی از کالس های درس
 را خیران می سازند

اقتصاد استان

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان:

نیازمند هدف گذاری برای کاهش نرخ بیکاری اصفهان هستیم

 اخبار اصفهان حمیدرضا شیروانی مدیرعامل 
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر، ضمن 
حضور در ذوب  آهن اصفهان، با مهندس ایرج 
رخصتی سرپرست مدیریت عامل این شرکت 

دیدار و گفت  وگو کرد.
رخصتی در این دیدار، تعامل و همکاری شرکت 

عمران فوالدشهر با ذوب  آهن را شایسته 
قدردانی دانست و گفت: برخی مسائل          فی 
 مابین از جمله تعیین تکلیف مالکیت در چند 
مورد باقی مانده است که با توجه به دیدگاه 

مثبت و سازنده طرفین به زودی حل می شود.
وی افزود: فوالدشهر توسط ذوب  آهن ایجاد شد 

و هنوز هم به این شهر خدمات می دهیم که در 
حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت است.

سرپرست مدیریت عامل ذوب  آهن با اشاره 
به برخورداری این شرکت از فضای سبز ریشه 
 دار به وسعت بیش از ۱۶ هزار هکتار گفت: 
دانش و توانایی در حوزه فضای سبز موجود 
در این شرکت می تواند در فوالدشهر برای 
توسعه فضای سبز به کار رود. رخصتی یکی 
از زمینه های اصلی همکاری بین ذوب  آهن و 
شرکت عمران فوالدشهر را در حوزه ساخت 
مسکن دانست و گفت: با توجه به فعالیت ذوب 
 آهن برای تأمین مسکن کارکنان، تعامل در این 
زمینه بسیار مؤثر و ضروری است ضمن این 
که ذوب  آهن می تواند در جهت تأمین مقاطع 
ساختمانی برای پروژه های ساخت مسکن 
فوالدشهر در قالب طرح دولت برای ساخت یک 
میلیون مسکن در سال، نقش موثری ایفا نماید.

شیروانی نیز بر ضرورت هم  افزایی ذوب  آهن 
و شرکت عمران فوالدشهر تاکید کرد و گفت: 

هسته اصلی فوالدشهر توسط ذوب آهن بنا 
نهاده شد و مالکیت آن نیز در گذشته متعلق به 
این شرکت بود و هم اکنون تعداد قابل توجهی از 
کارکنان و بازنشستگان ذوب  آهن در فوالدشهر 
ساکن هستند. مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر افزود: بر اساس طرح دولت 
برای ساخت یک میلیون مسکن در سال که قرار 
است در این چهار سال تداوم یابد، در مجموع 
۶۰۰ هزار مسکن به شهرهای جدید اختصاص 
یافته که در این میان سهمیه فوالدشهر ۱۵ هزار 
مسکن است و این امر می تواند زمینه همکاری 

خوبی با ذوب آهن باشد.
وی ضمن اعالم آمادگی شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر برای همکاری در جهت اجرای 
پروژه ساخت مسکن برای کارکنان ذوب آهن، 
اظهارداشت: امیدوارم در حوزه توسعه فضای 
سبز فوالدشهر با حمایت ذوب  آهن بتوانیم 
گام های موثری برداریم که درنهایت رضایت 

بیشتر مردم را حاصل نماید.

ذوب  آهن اصفهان و شرکت عمران فوالدشهر هم  سو شدند: 

حرکت در مسیر هم  افزایی و تعامل بیشتر

مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت 
و بازنشستگی کارکنان فوالد گفت: 
پرداخت معوقات بازنشستگان فوالدی 
که از مهر ۹۹ تاکنون دریافتی نداشته اند، 
پرداخت می شود. حسین عامریان در 
دیدار با استاندار اصفهان اظهار داشت: 
پرداخت معوقات بازنشستگان بار مالی 
زیادی را بر صندوق وارد می سازد اما باید 
از جایی آغاز کرد و زیر بار این قضیه رفت. 
وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوان حقی 
که از بازنشستگان برگردن است را بشکل 
مستمر پرداخت کرد، ادامه داد: طی 

۸ سال گذشته               سوء  تفاهمی باعث 
شکل گیری بی اعتمادی انباشته شده 
نسبت به متولیان صندوق بازنشستگی 
فوالد کشور شکل گرفته که با تغییر 
مدیریت جدید امید به حل مشکالت 
است. مدیرعامل موسسه صندوق حمایت 
و بازنشستگی کارکنان فوالد با اظهار اینکه 
تجمع نه درشان بازنشستگان و نه درشان 
مجموعه بزرگ فوالد است، ادامه داد: الزم 
است که مسائل و مشکالتی که وجود دارد 

را بصورتی غیر از تجمع حل وفصل کرد.
نظرات  پذیرای  اینکه  بیان  با  وی 

داد:  ادامه  هستیم،  بازنشستگان 
بازنشستگان مطالبات و مسائلی دیگری 
نیز دارند که قابل رسیدگی است و با ورود 

به آنها باید مسائل را بررسی کنیم.
عامریان بیان داشت: از ۸۶ هزار بازنشسته 
هزار   ۴۵ کشور،  در  فوالد  صندوق 

بازنشسته از استان اصفهان است.
استاندار اصفهان نیز با اشاره به اینکه الزم 
است که متولیان صندوق بازنشستگی 
فوالد هرچه سریعتر مسائل و مشکالت 
بازنشستگان را قبل از اینکه به تجمعات 
برسد با گفت وگو و مذاکره رفع رجوع 
کند، گفت: استان اصفهان به اندازه کافی 
با مسائل مختلف مرتبط و الزم است 
که در فضای آرام مشکالت و نیازهای 

بازنشستگان حل وفصل شود.
سیدرضا مرتضوی گفت: هر روز تجمعات 
باعث امنیتی شدن مسئله و معضالت 
زیادی را برای استان به   وجود خواهد آورد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان 
نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه صندوق 
بازنشستگی فوالد در قبال بازنشستگان 
مسئول است و باید به اقناع سازی آنها 
اقدام کند، ادامه داد: بازنشستگان حقوقی 
دارند که باید از مسیر مذاکره آن را حل 

 وفصل کرد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: ظرفیت تولید طرح ملی و بزرگ 
تصفیه گازوئیل در این واحد صنعتی که 
تا شهریور امسال به بهره برداری می رسد، 
۱۰۰ هزار بشکه در روز است. محسن 
قدیری در جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده پاالیشگاه اصفهان افزود: طرح 
بزرگ تصفیه گازوئیل )سوخت دیزل( 
با سرمایه  گذاری ۵۴۵ میلیون یورو و 
۶۹ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریالی در حال راه 
 اندازی مقدماتی است و تا شهریور امسال 

به بهره  برداری می رسد.

وی سود خالص راه  اندازی این طرح را 
۲۶۳ میلیون دالر اعالم و اضافه کرد: ارزش 
سود هر بشکه هفت دالر است و پس از 
چهار سال به نقطه سر به سر می رسد. با 
بهره برداری کامل از طرح کالن تصفیه 
گازوییل، همه ۲۰ میلیون لیتر گازوییل 
تولیدی روزانه این پاالیشگاه مطابق با 
استاندارد بین المللی یورو ۵ تصفیه و ۳۰۰ 

تُن گوگرد حذف می شود.
قدیری با اشاره به طرح های بزرگ 
پاالیشگاه اصفهان، اظهار داشت: این 
مجموعه بزرگ صنعتی دارای افق پنج 

ساله است و چندین طرح در آن با هدف 
بهبود کیفیت و رویکرد زیست محیطی 
تعریف شده است. وی به طرح بهینه 
 سازی پاالیشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: 
طرح واحد بنزین سازی در این مجموعه 
در سال ۹۵ راه اندازی شد و پس از ۲ سال 

و سه ماه به نقطه سر به سر رسید.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به واحد تقطیر سوم نیز اشاره و اضافه 
کرد: این واحد بمنظور جلوگیری از تولید 
محصوالت سنگین و استفاده از واحدهای 
غلظت شکن با هزینه ۱۳۰ میلیون یورو 
راه اندازی شد که سال آینده در این طرح 

به نقطه سر به سر می رسیم.
قدیری طرح کاهش گوگرد در ته مانده 
برج تقطیر را یکی دیگر از طرح های 
بزرگ و زیست محیطی این شرکت 
خواند و گفت: این طرح تاکنون ۳۷ درصد 
پیشرفته داشته و اجرای آن به  دلیل 
تحریم ها با مسائلی مواجه شد اما امید 
است در اسرع وقت اجرای آن شروع شود. 
به گفته وی، کاتالیست مورد نیاز یکی 
از واحدهای تولیدی پاالیشگاه اصفهان 
از طریق یک شرکت دانش بنیان در 
داخل کشور تأمین شد که کیفیت بسیار 

مطلوبی دارد.

مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد:

معوقات بازنشستگان صندوق فوالد از مهر 99 تاکنون پرداخت می شود
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان مطرح کرد:

ظرفیت طرح تصفیه گازوئیل درپاالیشگاه یکصد هزار بشکه در روز
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 پریسا جمدی  خون ریزی بینی، یکی 
از شــایع ترین عارضه هاست و برای 
افرادی که به طور مکرر آن را تجربه 
می کنند، می تواند بسیار تحریک کننده 
باشد. مشاهده خونی که قطره قطره از 
بینی می چکد می تواند ترسناک باشد. 
خوشبختانه درمان های خانگی برای 
خونریزی بینی وجود دارد که می توانید 
از آنها به منظور جلوگیری از خونریزی 
استفاده کنید. دو نوع خونریزی از بینی 
وجود دارد، خونریــزی قدامی بینی و 
خونریزی خلفی بینی. خونریزی قدامی 
زمانی رخ می دهد که رگ های خونی 
در قسمت جلویی بینی پاره می شوند. 
در حالی که خونریزی خلفی زمانی رخ 
می دهد که رگ های خونی که کمی 
به حلق نزدیکتر هستند پاره می شوند. 
خونریزی در این حالت ممکن است 
تا 20 دقیقه ادامه یابد. خونریزی قدامی 
بینی بسیار شایع تر است و با درمان های 
خانگی قابل درمان است، در حالی که 
خونریزی خلفی ممکن اســت نیاز به 
مراقبت پزشکی داشته باشد. بنابراین، 
اگر به طور مکرر دچار خونریزی بینی 
می شوید، این درمان های خانگی به 

کارتان می آید.
• دالیل خونریزی بینی

قسمت داخلی بینی مملو از رگ های 
خونــی کوچک اســت و یکــی از 
حســاس ترین قســمت های بدن را 
تشکیل می دهد. هنگامی که این عروق 
دچار اختالل می شوند، از سوراخ های 
بینی خون می آید. در اینجا چند مورد 

از علل خونریزی بینی ذکر شده است:
هوای خشــک و گرم داخــل خانه، 
زندگی در آب وهوای خشک، گرم و کم 
رطوبت، عفونت های تنفسی فوقانی، 
فین کردن شــدید، آسیب به صورت 

یا بینی، آلرژی، استفاده بیش از حد از 
اســپری های بینی، قرار دادن اجسام 
خارجی در بینی، رقیــق کننده های 

خون، تحریک کننده های شیمیایی
• چگونه جلوی خونریزی بینی 

را بگیریم؟
این روشــهای کارآمــد و رایج برای 
جلوگیری از خونریزی ناگهانی بینی 
می توانند مفید باشند. هنگام خونریزی 
بینی، این کارها را باید فوراً انجام دهید.

1. کمپرس سرد: استفاده از کمپرس 
سرد یکی از موثرترین روش ها برای 
توقف خونریزی بینی اســت. سرما 
انقباض رگ هــای خونی را تحریک 
می کند و باعث باریک شــدن رگ ها 
شده و به کاهش جریان خون و توقف 

خونریزی کمک می کند.
2. گرفتن بینی: ساده ترین روش برای 
درمان خون دماغ شدن فشار دادن بینی 
است زیرا سبب توقف سرعت جریان 
خون می شود. تنها کاری که باید انجام 
دهید این است که صاف بنشینید و سر 
خود را کمی به جلو خم کنید. با استفاده 
از شست و انگشت اشاره، قسمت نرم 
بینی خود را محکم فشار دهید. این کار 
را حدود پنج تا 10 دقیقه انجام دهید. 
از طریق دهان نفس بکشید. فشار را 
به آرامی رها کرده و حدود پنج دقیقه 
آرام بنشینید. تا زمانی که جریان خون 

متوقف نشده این کار را تکرار کنید.
• داروهــای خانگــی برای 

خونریزی بینی
در اینجا چند ماده آورده شده که ممکن 
است به جلوگیری از خونریزی بینی 

کمک کند:
1. ویتامین k: غذاهــای غنی از 
ویتامین K مانند کلم پیچ، اسفناج، کلم 
بروکلی و غیره در تشکیل کالژن نقش 

دارند که به ایجــاد یک الیه مرطوب 
در داخل بینی کمــک می کنند. این 
ویتامین به حفــظ رگ های خونی در 
شــرایط خوب کمک کرده و مانع از 
پارگی آســان آنها می شود. استفاده از 
غذاهای غنی از ویتامین K به درمان 

طوالنی مدت کمک زیادی می کند.
2. ویتامین C: دریافت روزانه مقدار 
کافی غذاهای حاوی ویتامین C ممکن 
است به قوی تر شدن رگ های خونی 
کمک کند تا در برابر پارگی آسیب پذیر 
نباشند و منجر به خونریزی بینی نشوند.

3. سرکه سیب: یکــی از بهترین 
داروهای خانگی ســرکه سیب است 
زیرا اسید موجود در سرکه به منقبض 
شدن رگ های خونی کمک کرده و در 
نتیجه خونریزی را متوقف می کند. تنها 
کاری که باید انجام دهید این است که 
یک پنبه را در سرکه فرو کرده و حدود 
پنج تا 10 دقیقه در سوراخ بینی آسیب 

دیده قرار دهید.
4. آب نمک: خشکی غشای بینی، به 
ویژه در زمستان ها، یکی از شایع ترین 
علل خونریزی بینی است. به منظور 
حل این مشکل، غشــاهای بینی را با 
آب نمک مرطوب کنید. یک قاشــق 
غذاخور نمک را به نصــف لیوان آب 
اضافه کنید و مخلوط کنید، سپس چند 
قطره از این محلول را درون بینی خود 
بچکانید تا پوشش داخلی مجاری بینی 

مرطوب شود.
5. فلفل قرمز: یکی دیگر از داروهای 
مؤثر برای درمان خون دماغ شــدن، 
فلفل قرمز اســت زیرا سبب تحریک 
سلولی و تنظیم فشار خون می شود. این 
به این معنی می باشد که سبب کاهش 
فشار در ناحیه خونریزی و انعقاد سریع تر 
می شود. یک قاشق چای خوری پودر 
فلفل قرمز را به یک فنجان آب گرم 
اضافه کنید و آن را بنوشید، خونریزی 

شما به زودی رفع خواهد شد.
6. گزنــه: گزنــه یکی دیگــر از 
روش های مؤثر بــرای درمان خون 
دماغ است زیرا دارای خواص رطوبتی 
می باشد که ســبب لخته شدن خون 
و جلوگیــری از خونریزی می شــود، 
همچنین ســبب تقویت مویرگ ها 
می شود. محلول گزنه به جلوگیری از 
خونریزی بینی مربوط به آلرژی کمک 
می کند. چای برگ گزنه تازه دم کنید. 
پس از سرد شدن، پد پنبه را در محلول 
آغشته کرده و روی بینی قرار دهید؛ آن 
را به مدت پنج تا 10 دقیقه نگه دارید تا 
خونریزی متوقف شود. عدم مصرف 
مایعات در طول روز می تواند منجر به 
خشکی در غشــای مخاطی شود که 
باعث خونریزی بینی می شود. حتمًا 
در طول روز آب کافی مصرف کنید. در 
صورت خونریزی شدید بینی، حتماً به 

پزشک مراجعه کنید.

 مریم یادگاری  جلسه 23 فروردین  ماه در شورای  شهر تهران آبستن اخبار زیاد بود ولی ماجرای 
کوه های »بی بی شهربانو« یک روز بعد سوژه پررنگی شد. در آن جلسه رییس کمیته گردشگری 
شورای شهر تهران و رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند از آنچه در این مکان در حال رخداد 

است اظهار نگرانی کردند.
• برداشت بی رویه از کوه های بی بی شهربانو خطر آفرین است

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسالمی شهر تهران گفت: برداشت بی رویه کوه های 
بی بی شهر بانو موجب بروز حوادث و بحران های احتمالی آینده خواهد شد و مجموعه مدیریت 
شهری تهران می بایست هر چه سریعتر به این موضوع ورود کنند و با تهیه گزارش و ارسال آن به 

مراجع قضایی و مراجع ذیصالح بستری را فراهم کنند تا جلوی این کار گرفته شود.
احمد صادقی در پنجاه و هشتمین جلسه شورا و پس از ارائه گزارش سید احمد علوی در خصوص 
پروژه های اولویت دار تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهر ری گفت: در ابتدا باید از آقای علوی 
تشکر کنم که کمیته گردشگری شورا توجه ویژه به جنوب شهر به ویژه شهر ری دارند اما موضوعی 

که باید اینجا متذکر شد بحث برداشت های بی رویه از کوه های بی بی شهر بانو است.
وی ادامه داد: بی شک شهروندان تهرانی وقتی به  صورت هفتگی در مسیر بزرگ  راه امام  علی )ع( 
تردد می کنند و می خواهند به زیارت اموات خود بروند شاهد ناپدید شدن این کوه ها هستند که هر 

هفته بخشی از این جاذبه های طبیعی و گردشگری ناپدید می شود.
• برداشت های بی رویه از کوه بی بی شهربانو و تبدیل آن به تپه

در این جلسه رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با اشاره به مراکز گردشگری شهر ری 
گفت: برداشت های بی  رویه از کوه بی  بی شهربانو این کوه را به تپه تبدیل کرده است و با ادامه روند 

فعلی در آینده نزدیک دیگر اثری از کوه باقی نمی ماند.
سیداحمد علوی در ارائه گزارش بازدید از پروژه های فرهنگی و گردشگری دارای اولویت منطقه 
20 با اشاره به پروژه تبدیل کارخانه سیمان ری به موزه گفت: این کارخانه از نخستین کارخانه های 
سیمان در ایران است که در سایه بی توجهی های صورت گرفته در دوره های گذشته، تعدادی از 

وسایل و قطعات ارزشمندی که در این کارخانه به کار رفته بود مورد سرقت قرار گرفته است.
وی افزود: بسیاری از دستگاه های آن همچنان در کارخانه به جای مانده و همین امر، لزوم آماده 
سازی و بهره  برداری از موزه را تشدید می کند چرا که خطر غیب شدن سایر وسایل نیز وجود دارد.

• برداشت از این کوه در چارچوب ضوابط زیست محیطی بوده است
در حالی این اظهارات مطرح شده است که علیرضا فاضلی ثانی رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان ری در گفت و گو با ایسنا می گوید: طبق گزارش های دریافتی و اطالعاتی که از سوی 
اداره صنعت و معدن دریافت شده، برداشت از این کوه در چارچوب ضوابط زیست محیطی قید شده 

در مجوز فعالیت این معدن بوده است.
وی با اشاره به وظیفه اداره صنعت و معدن برای ثبت و پایش فعالیت های کارخانه سیمان و برداشت 
آن از کوه بی  بی شهربانو اظهار می کند: استحصال و بهره برداری از معادن از منابع روندی دارد 
که یکی از آن ها اخذ مجوز محیط زیست است. اداره صنعت و معدن در زمان صدور مجوز میزان 
برداشت، استحصال و استفاده از منابع را در پروانه ذکر می کند و این برداشت به طور مداوم چک 
می شود. چک کردن منظم میزان برداشت، جزو وظایف اداره صنعت و معدن است و محیط زیست 

تنها در زمان صدور پروانه استقرار باید نقش خود را ایفا کند.
رییس اداره حفاظت محیط  زیست شهرستان ری خاطرنشان می کند: مرجع نظارت بر فعالیت 
معادن اداره صنعت  ومعدن است. درواقع بیشتر فعالیت های انسانی از جمله احداث معدن به منزله 
آسیب به محیط زیست است. با این حال این موضوع نمی تواند دلیلی کافی برای جلوگیری از فعالیت 
معادن باشد و ما در محیط زیســت وظیفه داریم ضابطه ای برای به حداقل رساندن آسیب های 

زیست محیطی تدوین کنیم.
فاضلی در ادامه می گوید: طبق گزارشات دریافتی، برداشت این معدن از منابع کوه بی بی شهربانو از 
چارچوب ضوابط ما خارج نشده است. مجوز این معدن دو سه دهه پیش صادر شده است. در صورتی 
که این برداشت بیش از حد شود، اداره صنعت و معدن می تواند اعالم جرم کند تا محیط زیست وارد 

عمل شود. بدیهی است که اداره صنعت و معدن نیز چنین کاری نمی کند.

معاون برنامه ریزی دادگستری اصفهان گفت: پرونده های سرقت و 
کالهبرداری در این استان طی یک سال گذشته روند افزایشی داشته 
است. حجت اسدی در ویژه برنامه گل ریزان آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد استان اصفهان افزود: شیوه و شگردهای کالهبرداری و 
سرقت اموال متفاوت شده و نیازمند افزایش دانش و آگاهی عمومی 
مردم برای حفظ مال است. وی بیان کرد: کالهبرداران با برنامه ریزی و 
ایجاد وسوسه در بین مردم به حساب افراد دست پیدا کرده و اموال آنان 

را به ویژه دارایی بانکی را به سرقت می برند.
معاون برنامه ریزی دادگستری اصفهان به برخی از پرونده های سرقت 
خاص اشاره کرد و یادآورشد: مواردی مثل سرقت های خرد متأثر از 
شرایط سخت اقتصادی بوده است. وی با بیان اینکه کاهش تصادفات 
جز دستور کارهای مهم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با 
همکاری پلیس راه و راهنمایی و رانندگی است، تصریح کرد: حجم 
باالی پرونده های حوادث ترافیکی حساسیت ایجاد کرده و برای کاهش 

آن برنامه ریزی و نشست های تخصصی راهکارسنجی برگزار شده 
است.  به گفته اسدی، اقدامات صورت گرفته در حوزه کاهش تصادفات 
مؤثر بوده و دستگاه قضایی در استان اصفهان در مدت دو سال گذشته 
با ارجاع پرونده های مربوط به آن به شوراهای حل اختالف، رسیدگی به 
این دعاوی را طی یک روز انجام می دهد. وی خاطرنشان کرد: رسیدگی 
به تصادفات منجر به فوت و حالت مستی راننده در محاکم قضایی 

رسیدگی و مابقی به شوراهای حل اختالف ارجاع می شود.

کوه های »بی بی شهربانو«، میانکاله ای دیگر!

معاون برنامه ریزی دادگستری استان اصفهان:

برداشت بی رویه در اطراف پایتخت واکنش برانگیز شد

پرونده های سرقت و کالهبرداری افزایش یافته است

گزارش ویژه

ISFAHAN
N E W S

»دیپلماسی غذا« ی اتحادیه اروپا 
درآفریقا و بالکان برای مقابله با 

روسیه!

جهان جبهه تازه علیه 
پوتین باز کرد

 قـرن نـو:  اتحادیـه اروپـا می خواهـد از 
طریـق »دیپلماسـی غـذا« بـه مسـئله 
افزایـش قیمت غـالت و کـود و کمبود 
احتمالـی آنهـا در کشـورهای حـوزه 
بالـکان، شـمال آفریقـا و خاورمیانـه 
بپـردازد تـا بـا روایـت روسـیه از تأثیـر 
حملـه اش بـه اوکرایـن مقابلـه کنـد. 
یـک مقـام اتحادیـه اروپـا گفـت، 
ناامنـی غذایـی خشـم مـردم ایـن 
مناطـق را برانگیختـه و مسـکو ایـن 
بحـران را نتیجـه تحریم هـای غربـی 
علیـه روسـیه می دانـد. ایـن دیپلمـات 
گفتـه کـه ایـن مسـئله خطـری بالقوه 
علیه تأثیـر و نفـوذ اتحادیه اروپـا ایجاد 
می کنـد و ایـن اتحادیـه قصـد دارد بـا 
»دیپلماسـی غـذا و نبـرد روایت هـا« 
بـا آن مقابلـه کنـد. والدیمیـر پوتیـن، 
رئیس جمهـوری روسـیه هفته گذشـته 
گفـت کـه تحریم هـای غـرب موجب 
ایجاد بحـران جهانی غذا شـده و قیمت 

انـرژی را افزایـش داده اسـت.
همسـایگان اتحادیـه اروپـا، خصوصـًا 
لبنـان و مصـر وابسـتگی شـدیدی بـه 
غالت و کـود اوکرایـن و روسـیه دارند. 
آن هـا از آغاز حمله روسـیه بـه اوکراین 
ـ کـه مسـکو آن را »عملیـات ویـژه 
نظامـی« می خوانـدـ  شـاهد کاهـش 
ایـن منابـع بـوده و بـا افزایـش قیمـت 

روبـه رو هسـتند.
یـک دیپلمـات دیگـر اتحادیـه اروپـا 
افـزود: نمی توانیـم خطر از دسـت دادن 
ایـن منطقـه را بپذیریـم. ایـن اتحادیه 
تالش هـای  دارد  قصـد  همچنیـن 
بین المللـی بـرای جبـران کمبودهـا را 
افزایـش داده و در کنـار »برنامه جهانی 
ملـل، طرح هایـی  غـذا« سـازمان 

ابتـکاری را اعـالم کنـد.
بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  فرانسـه 
تولیدکننـده محصـوالت کشـاورزی 
اتحادیـه اروپـا، در حال پیشـبرد طرحی 
ابتـکاری بـا نـام »مزرعـه« اسـت کـه 
شـامل یـک سـازوکار جهانـی توزیـغ 
غـذا بـرای کشـورهای فقیـر اسـت. 
ژان ایـو لودریـان، وزیـر امـور خارجـه 
فرانسـه گفت: این کشـور قصـد دارد تا 
پیـش از پایان ریاسـت شـش ماهه اش 
بر اتحادیـه اروپـا در مـاه ژوئـن، توافق 
بین المللـی بـرای ایـن طـرح خـود را 
کسـب کنـد. عالوه براین، مجارسـتان 
نیـز پیشـنهاد داده تـا بـا تغییـر اهداف 
اقلیمی خـود، محصـوالت کشـاورزی 
اتحادیه اروپـا را افزایش دهد. همچنین 
سـازمان خواروبـار و کشـاورزی ملـل 
متحـد )فائـو( تأییـد کـرد کـه در حـال 
بررسـی تشـکیالتی بـرای تأمیـن 
مالـی واردات غـذا اسـت. بااین حـال، 
سـرویس امـور خارجـه اتحادیـه اروپـا 
گفت همـکاری با دبیـرکل فائو بر سـر 
ناامنی غذایی جهانـی »چالش برانگیز« 
بـوده و افـزود، اتحادیـه اروپـا در حـال 
اعمـال فشـار بـرای اقـدام سـریع از 
سـوی فائـو اسـت. دبیـرکل فائـو در 
وب سـایت این سـازمان پیشـنهاد کرد 
کـه »کشـورهایی کـه بـه واردات غـذا 
از روسـیه و اوکرایـن وابسـته هسـتند 
بایـد بـه دنبـال تأمین کننـدگان دیگـر 
باشـند« تـا از صدمـات وارده بکاهنـد. 
یک دیپلمـات اتحادیه اروپـا هم گفت: 
این اتحادیه کارزارهای ارتباطی روسیه 
درباره بحران غـذا را تحریف اطالعاتی 
می دانـد و افزود، ایـن اتحادیـه تجارت 
غذا بـا روسـیه را محـدود نکرده اسـت. 
معمـواًل در تحریم هـای اتحادیـه اروپا 
بر صادرات روسـیه، غذا مسـتثنی شـده 
اما کـود نه. صـادرات کـود بـالروس و 
روسـیه محـدود شـده اسـت. لودریـان 
گفت که عامـل ایجاد خطر بحـران غذا 
در آینـده را نـه تحریم هـا علیه روسـیه، 
بلکه حمله روسـیه به اوکرایـن می داند.

ــه »بهــار  ــاه در ویژه برنام ــن م ــر از چهارشــنبه شــب 24 فروردی ــاغ غدی ب
جان هــا« در فضایــی خانوادگــی بــه مــدت پنج شــب میزبــان شــهروندان 

اســت.
ــراغ  ــه س ــه ب ــن ویژه برنام ــگاه در ای ــتاد دانش ــینی، اس ــیر حس ــید بش س
موضــوع رمزگــذاری و رمزگشــایی رفــت و بــا بیــان اینکــه لبخنــد یــک 
نشــانه جهانــی اســت، اظهــار داشــت: نشــانه های بســیاری در دنیــا وجود 
ــن  ــان برخــی از ای ــان برخــی از نشــانه ها را می شناســیم و زب ــه زب دارد ک

نشــانه ها را نیــز نمی شناســیم.
وی بــا بیــان اینکــه در دنیایــی هســتیم کــه اگــر انتخــاب نکنیــم انتخاب 
ــا را  ــه آنه ــود دارد ک ــا وج ــانه ها در دنی ــیاری از نش ــزود: بس ــویم، اف می ش
می بینیــم امــا نمی فهمیــم چــون پنهــان و رمــزی هســتند و رمزگشــایی 
از آنهــا کار هر کســی نیســت. رمضــان ماهی اســت کــه در آن بســیاری از 

رمــوز پنهــان خداونــد در عالــم رمزگشــایی می شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه در مواجهــه بــا رمــوز عالــم بــه ســه 
روش عمــل می کنیــم، ادامــه داد: ایــن ســه روش شــامل نمایش دهنــده، 
ــند  ــته نباش ــه دس ــن س ــزو ای ــه ج ــی ک ــت. کس ــده اس ــر و گذرکنن ناظ

می توانــد نشــانه ها را درک کنــد.
ــوز و  ــان رم ــن جه ــده در ای ــم آم ــرآن کری ــینی، در ق ــه حس ــه گفت ب
ــا  ــس ت ــد. پ ــا را درک نمی کن ــه هرکســی آنه ــود دارد ک ــانه هایی وج نش
زمانــی کــه نــگاه خــود را از زمیــن نگیریــم و بــه آســمان نــگاه نیندازیــم 
ایــن رمــوز را درک نمی کنیــم و مــاه رمضــان فرصــت خوبــی بــرای درک 

ــت. ــانه ها اس ــن نش ای
وی بــا اشــاره بــه خطــای ادراکــی در مواجهه بــا نشــانه ها بیــان کــرد: اگر 
شیشــه عینــک مــا قرمــز باشــد تمــام دنیــا را قرمــز می بینیــم، پــس بایــد 

مراقــب باشــیم در دام خطاهــای ادراکــی نیفتیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه وظیفــه اصلــی رســانه ها را تصویرســازی و مدیریت 
تصویــر دانســت و گفــت: دنیا تــالش کــرده بــرای مــا تصویرســازی کند 
و گاهــی اوقــات الزم اســت تمــام ایــن تصویرســازی را برهم بزنیــم چون 
ــازند  ــه می س ــری ک ــا تصاوی ــی ب ــانه ها گاه ــت. رس ــط اس ــام آن غل تم
ــن  ــی ای ــون گاه ــد؛ چ ــوض کنن ــز را ع ــه چی ــای هم ــد ج ــد دارن قص
تصویرســازی بــر اســاس منافــع حزبــی، سیاســی، پــول و غیــره اســت.

حسینی با بیان اینکه ماه رمضان فرصت خلوت و پیدا کردن هدف اصلی خلقت 
است، اضافه کرد: گاهی در این عالم دنبال راه فرار می گردیم اما ماه مبارک 
رمضان که ماه تغییر و توبه است به ما یاد می دهد اگر گناه کردیم و اگر صد بار 

توبه شکستیم باز هم به سوی خداوند بازگردیم.
ــد و  ــا خداون ــتی ب ــرای آش ــی ب ــاه رمضــان فرصت ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــی ک ــرد: زمان ــح ک ــر اســت، تصری ــدای بزرگ ت ــک خ ــردن ی ــدا ک پی
ــه  ــن لحظ ــا ای ــه ت ــزی ک ــد از چی ــی خداون ــر« یعن ــم »ا... اکب می گویی
فکــر می کردیــم بزرگ تــر اســت. در مــاه رمضــان قــرار اســت بــا گفتــن 
ــر و  ــر، توبه پذیرت ــر، مهربان ت ــر، زیبات ــد را بزرگ ت ــر خداون ــر ا...  اکب ه

دســت گیرتر بیابیــم.
ایــن اســتاد دانشــگاه اظهــار داشــت: امســال کــه ابتــدای ســال شمســی 
ــا آغــاز ســال معنــوی همزمــان شــده، مــاه رمضــان ایــن فرصــت  مــا ب
ــر  ــی زمین گی ــل کم ــای قب ــه در ماه ه ــس از اینک ــد پ ــا می ده ــه م را ب
شــده ایم و پــرواز را فرامــوش کرده ایــم، دوبــاره نگاه هــای خــود را 

آســمانی تر کنیــم.
حســینی مــاه رمضــان را رســانه پیام رســانی خداونــد دانســت و افــزود: اگر 
از ایــن رســانه اســتفاده کنیــم می توانیــم ایــن پیام هــا را درک کنیــم و اگر 
ایــن کار را انجــام ندهیــم، مــاه رمضــان بــرای مــا تنهــا بــه گرســنگی و 

ــود. تشــنگی محــدود می ش
ــرای  ــر کشــوری، اج ــان برت ــرآن توســط قاری ــالوت ق ــی اســت؛ ت گفتن
ــی  ــابقه و قرعه کش ــوان، مس ــان نوج ــالوت قاری ــیح، ت ــای تواش گروه ه
ــا  ــه ت ــت ک ــا اس ــار جان ه ــه به ــوع ویژه برنام ــای متن ــه بخش ه از جمل
28 فروردیــن مــاه از ســاعت 20:30 تــا 22:30 از ســوی ســازمان فرهنگی 
ــر برگــزار می شــود ــاغ غدی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان در ب

مهرداد رحمانی: سیدبشیر حسینی در ویژه برنامه »بهار 
جان ها« با بیان اینکه در این جهان رموز و نشانه هایی 
وجود دارد که هرکسی آنها را درک نمی کند، گفت: ماه 

رمضان فرصت خوبی برای درک این نشانه ها است.

ماه رمضان فرصت خوبی 
برای درک رموز جهان

یک استاد دانشگاه
در ویژه برنامه »بهار جان ها« عنوان کرد:

بیایید این عارضه دردناک را خانگی درمان کنیمگزارش روز
چند درمان خانگی مؤثر برای جلوگیری از خونریزی بینی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: برای اجرای سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش باید اهتمام شود.

عباس مقتدایی در صد و پنجاه و هفتمین شــورای آموزش و پرورش استان 
اصفهان اظهار داشــت: وزارت آموزش و پرورش با حضوری شدن آموزش ها 

اهلیت خود را نشان داد که می خواهد تالش کند.
وی افزود: برای اجرای ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش اهتمام شود، 
اقدامات امروز در دهه هــای آینده نتیجه خواهد داد، بایــد رده بندی معلمان 

سرعت بگیرد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اصفهان یک استان معمولی 
نیست، سر ریز مهاجرت بقیه استان ها برای اصفهان است و هر چقدر به این بخش 

و استان نگاه به تاریخ آن است، تقویت اصفهان به کل کشور کمک کند.
آموزش و پرورش اوضاع خوبی ندارد  -

همچنین مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اســالمی اظهار 
داشت: مدارس حضوری شده است اما هنوز ســند تحول خود را در خروجی 

آموزش و پرورش نشان نمی دهد.
وی افزود: آموزش و پرورش اوضاع خوبی ندارد، ناهنجاری های فعلی کشور 
نتیجه کمبود نیروهاست که فقط نیرو به امید استخدام، اول سال بدون هیچ 

آموزشی سر کالس می رود و آموزش به خوبی شکل نمی گیرد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: با این وضعیت چیزی 
نتیجه نخواهد داد و باید وقت زیادی صرف محتوا و تحول بخشی کنید و اگر این 

اتفاق در دولت انقالبی نیفتند هیچ امیدی به آن نداریم.

لزوم توجه به سند 
تحول بنیادین 

آموزش وپرورش

نماینده اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد؛
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 دریـا وفایـی  وقتـی پـای صحبـت دولتی هـا 
می نشـینیم و چرایـی اوضـاع بـد اقتصـادی را جویـا 
کلیشـه ای  حرف هـای  جـز  چیـزی  می شـویم، 
تکـراری عایدمـان نمی شـود و خـب ایـن موضوعـی 
همیشـگی بـوده و تازگـی هـم نـدارد. امـا درآن 
سـوی ایـن گفتـار درمانی هـا، شـاید گفت وگـو بـا 
متخصصـان اقتصـادی و اسـاتید دانشـگاه ها بتوانـد 
اندکـی از رنـج روحـی جامعـه کـم کنـد. بـه همیـن 
منظـور بـا مرتضـی افقـه، اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه 
 شـهیدچمران اهواز بـه گفتگو نشسـتیم کـه درادامه

می خوانید:

• رونـد اقتصـاد را در کشـور بـه ویژه پـس از 
سـکان داری آقـای رئیسـی چگونـه ارزیابـی 

؟ می کنیـد
 البته نمی توان از حق گذشـت و اقدامـات خوب دولت 
خصوصاً درزمینه بهداشـت و درمان را نادیده گرفت اما 
اگر بخواهیم نگاه دقیق و علمی فراتری داشـته باشـیم 
بایـد گفت دولت سـیزدهم تـا بـه امـروز در حوزه های 
اقتصـادی و رفاهـی بـه جز صحبـت کـردن، نصیحت 
کـردن و وعـده دادن، کار جـدی و قابـل دفاعـی ارائـه 
نکـرده اسـت. بررسـی عملکـرد اقتصـادی دولت طی 
مـدت زمانی کـه از تشـکیل کابینـه می گذرد، نشـان 
می دهد کـه دولت فاقد اسـتراتژی و راهبرد مشـخص 
اسـت و در حـوزه اقتصـادی، بـاری به هـر جهت عمل 

می کنـد.

• یعنی نقاط تاریک بیشتری دارد؟
بله. شـما ببینید طی روزهای گذشـته اقتصاد کشور 
چه سـاعات تلـخ و مبهمـی را گذراند. شـاخص های 
اقتصادی در وضعیـت نامطلوبی قرار گرفتنـد. از یک 
طـرف نـرخ ارز وارد داالن 28 هـزار تومانـی شـد و از 
سـوی دیگر، سـکه نیز رکوردهای بـاالی 13 میلیون 
تومانـی را ثبت کـرد. نهایتاً نیـز در بازار خـودرو فقط 
خودرویـی مانند سـمند رشـد بـاالی 40 میلیونی را 

تجربـه کرد.

• اما دولت وضعیـت اقتصادی در سـال 1401 را 
مطلـوب ارزیابی کرده اسـت!

بلـه دولـت اعـام کـرده بـود کـه رونـد فـروش نفـت 
کشـور بهبـود چشـمگیری پیـدا کـرده و ایـران در 
حـوزه درآمدهـای ارزی مشـکلی نـدارد. امـا وضعیت 
کشـور  روزهـای  ایـن  اقتصـادی  شـاخص های 
نشـان می دهـد کـه در اقتصـاد، گفتـار درمانـی و 
فضاسازی های رسـانه ای تاثیرگذار نیسـتند و اقتصاد، 
مبتنی بـر واقعیت های عینـی، چشـم انداز پیش روی 
خـود را ترسـیم می کنـد. مدیـران اقتصـادی دولـت 
تصـور می کنند با گفتـار درمانـی و نصیحـت می توان 

شـاخص های اقتصـادی را بـه تعادل کشـاند. امـا واقع 
آن اسـت کـه شـاخص های اقتصـادی از یـک منطـق 
خـاص پیـروی می کننـد و تـا زمانی کـه ایـن منطق 
مـورد توجـه قـرار نگیـرد، نمی توان نسـبت بـه بهبود 

شـاخص ها امیـدی داشـت.

• تحلیل شـما از این سـیر نزولِی شـاخص های 
اقتصادی چیست؟

ببینیـد نبایـد از موضوعاتـی چـون جـو روانـی حاکم 
بـر جامعـه و واقعیت هـای اقتصـادی غفلـت شـود. 
وقتـی کارگـزاران اقتصادی )هـم مصرف کننـده و هم 

تولیدکننده( نسـبت به آینده اقتصادی کشـور نگرانی 
داشـته باشـند و خوشـبین نباشـند، طبیعی است که 
رفتارهای غیرعـادی از خود نشـان می دهنـد و تاش 
می کننـد کـه از دارایـی خـود در ایـن فضـای ملتهب 
حفاظت کننـد. به عنـوان نمونه مصرف کننـده زمانی 
کـه مشـاهده می کنـد وضعیـت برجـام، هنـوز حل و 
فصـل نشـده و زمینـه احیـای ایـن سـند بین المللی 
فراهم نشـده اسـت، شـروع به تبدیل دارایی های خود 
بـه ارز و سـکه می کنـد. ایـن وضعیـت باعث می شـود 
تا تقاضـا بـرای ارز و سـکه افزایش پیـدا کـرده و نهایتاً 
قیمت این اقام بیشـتر و بیشتر شـود. در شرایطی که 

حتی افـراد عادی هـم می دانند سرنوشـت متغیرهای 
اقتصادی کشـور به تجارت خارجی و رفـع تحریم ها )و 
البته احیای برجـام( بسـتگی دارد، عمًا بـه گفته ها و 
وعده های مسـووالن توجهی نکـرده و تاش می کنند 
دارایی هـای خود را بـه گونه ای تبدیل کننـد که بتواند 
از آنها در برابر تورم و نوسـانات احتمالی محافظت کند. 
خب وقتی دولـت راهبـرد اقتصادی مشـخصی ندارد، 
زمینه احیـای برجـام هم بنـا به هـر دلیلی بـه تعویق 
افتـاده، طبیعـی اسـت کـه از یـک طـرف، انتظـارات 
تورمی در جامعـه افزایـش میی یابـد و از سـوی دیگر 
تقاضـا در بازارهـای طـا و ارز افزایـش پیـدا می کند. 
براسـاس یک قانون نانوشـته، افزایش نرخ ارز بنا به هر 
دلیلی که اتفاق بیفتد، قیمت مجموعـه کاال و خدمات 

در کشـور را افزایـش می دهـد.

• دولـت در چه صـورت می توانـد در این بخش 
موفقیتی کسـب کند؟

اگر دولت هرچه سـریع تر بـرای احیای برجـام، بهبود 
زمینه تجارت خارجی و ثبات اقتصـادی، اقدام عاجلی 
صورت ندهد، می توان منتظر مجموعه ای از نوسـانات 
پی در پی اقتصادی بود که تار و پود اقتصاد و معیشـت 
ایرانیـان را درگیـر خـود می سـازد. در ایـن صـورت 
مشـخص نیسـت، نـرخ دالر تـا چـه حـد و حـدودی 
افزایـش پیدا می کنـد یا اینکـه سـایر اقام مـورد نیاز 
مردم چه سرنوشـتی پیدا می کننـد. دولت تا بـه امروز 
هیـچ اقـدام جـدی بـه جـز حـرف زدن و وعـده دادن 
نداشـته اسـت. به عنـوان نمونـه نـه موانع پیـش روی 
تولید رفع شـده نه اثرات واقعـی این ادعا کـه دولت در 
حال صادرات گسـترده نفتی اسـت مشـاهده شده، نه 
فضای کسـب و کار بهبود پیـدا کرده و نـه اینکه زمینه 
مقابله واقعی با فسـاد ایجاد شـده اسـت. طبیعی است 
زمانی که شـاخص های اقتصادی نه درعرصه واقعیت و 
نه در حوزه انتظارات تورمی، شـرایط مطلوبی نداشـته 
باشـند نـزول خواهنـد کـرد و در ایـن صـورت امیدی 
وجود نـدارد که چشـم انداز پیـش روی اقتصاد کشـور 
روشـن شـود و زمینه بهبود شـاخص ها فراهـم گردد.
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... ادامه از صفحه 1
الف ( تعیین تعداد زیادی اولویت های 
استراتژیک، ب ( دخالت کردن در 
تمام امور، ج ( کنار گذاشتن کارمندان 
مخالف، د( حفظ کارمندان ضعیف، ه ( 

تمرکز بر گذشته یا رقبا.
• تعیین تعداد زیادی اولویت های 

استراتژیک
هر مدیرعامل و کارآفرینی تمایل به 
رؤیاپردازی دارد. این عادت رفتاری 
گاهی اوقات باعث می شود تعداد 
برای  استراتژیک  اولویت  زیادی 
شرکت شان تعیین کنند، بدون این 
که به این موضوع فکر کنند که آیا 
شرکت مان توانایی و منابع الزم برای 
رسیدن به این همه اولویت استراتژیک 
را دارد؟ در حالی که مدیران عامل و 
کارآفرینان موفق فقط 3 تا 5 اولویت 
استراتژیک را برای شرکت شان تعیین 
و فقط روی همان اولویت ها تمرکز 

می کنند.
•  دخالت کردن در تمام امور

تقریباً تمام کارآفرینان چون کسب و 
کارشان را خودشان راه اندازی کرده اند، 
با جزئیات کارهای شرکت شان به 
خوبی آشنا هستند و در نتیجه، وقتی 
شرکت شان بزرگ می شود هم در 
تمام امور و جزئیات کاری شرکت شان 
دخالت می کنند. اما کارآفرینان 
موفق به خوبی می دانند که با بزرگ 
شدن شرکت شان باید عادت رفتاری 
دخالت کردن در تمام جزئیات را کنار 
بگذارند و امور اجرایی را به مدیران 
مربوطه تفویض کنند و خودشان 
روی اولویت های استراتژیک شرکت 

تمرکز کنند.
• کنار گذاشتن کارمندان مخالف

برخی از کارآفرینان به اشتباه تصور 
می کنند هیچ کسی در شرکت نباید 
با آنها مخالفت کند چون هیچ کسی 
به اندازه آنها با زیر و بم شرکت آشنا 
نیست و برای موفقیت آن تاش 
نکرده است. در نتیجه، به محض این 
که کارمندی با آنها مخالفت می کند، 
او را از شرکت کنار می گذارند. اما 
کارآفرینان موفق به خوبی می دانند 
که وجود کارمندانی که متفاوت از 
ما فکر می کنند، برای پیشرفت کار 
چقدر الزم است. این موضوع به حدی 
مهم است که آنها دنبال کارمندانی 
فکر  مخالف شان  که  می گردند 

می کنند.
• حفظ کارمندان ضعیف

اکثر کارآفرینان، کسب و کارشان 
را با کمک دوستان و اقوام شان آغاز 
می کنند و بعد از آن که شرکت شان 
بزرگ می شود و آنها دیگر کارآیی 
الزم را ندارند، از کنار گذاشتن آنها 
خودداری می کنند. اما کارآفرینان 
موفق بدون هیچ گونه رودربایستی 
عمل می کنند و هر کارمند ضعیفی 
اگر آن  را کنار می گذارند حتی 
کارمند ضعیف نزدیک ترین دوست 
یا فامیل شان باشد. این دسته از 
کارآفرینان به خوبی می دانند که 
حفظ کارمندان ضعیف، به خصوص 
اگر آن کارمند دوست یا فامیل باشد، 
یکی از اصلی ترین عوامل شکست 

شرکت های موفق است.
• تمرکز بر گذشته یا رقبا

خیلی از کارآفرینان بعد از آن که 
اولیه و رشد را پشت سر  مراحل 
می گذارند و به یک شرکت بزرگ 
تبدیل می شوند، دو خطای بزرگ 
مرتکب می شوند: اول، با در نظر گرفتن 
موفقیت های قبلی شان دچار غرور 
می شوند و دوم، نسبت به رقبایی که 
بعد از آنها وارد بازار شده اند، حساس 
می شوند و فکر می کنند نباید اجازه 
بدهند رقبایشان رشد کنند. این طرز 
تفکر باعث می شود کارآفرینان روی 
تغییرات بازار در آینده و نوآوری برای 
موفقیت در آینده تمرکز نکنند و در 

نتیجه خیلی زود شکست بخورند.

ملی پوش تیراندازی با کمان گفت: هرچه یک ورزشکار زبده باشد ولی میدانی برای 
سنجش خود نداشته باشد، نتیجه ای برایش حاصل نمی شود، مسابقات کوچک باعث 
می شود ورزشکار پله پله رشد کند. امین پیرعلی، درباره برگزاری جام موالی عرشیان 
و بانوی قدسیان اظهار داشت: هرچه مسابقات بیشتر باشد بهتر است و موجب انگیزه، 
شور و نشاط برای جوان ها و تازه واردها می شود. وی افزود: اگر مسابقات مداوم و در 
مناسبت های مختلف باشد، نتیجه آن نیز مثبت است و باعث افزایش تجربیات بچه ها 
می شود و از دل همین مسابقات استعدادها شناسایی می شود که امید است به آن ها بها 
داده شود. پیرعلی درخصوص لزوم حمایت از ورزش محات بیان کرد: ورزش بسیاری از 
اوقات در محات و کوچه ها شکل می گیرد، وقتی ورزش هر محله ای فعال باشد، انرژی و 

انگیزه شهری بیشتر می شود و شهر سالم تر و شاداب تری خواهیم داشت.

ملی پوش تیراندازی با کمان عنوان کرد:

جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان؛ پله پله تا اوج

سرمقاله

ISFAHAN
N E W S

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهوازدرگفت وگوبا اخبار اصفهان مطرح کرد:

فضاسازی های رسانه ای درمان دردهای اقتصاد نیست

پشت پرده حمله به کنسولگری ایران در هرات چه بود؟

افغان هراسی و ایران ستیزی؛ دو روی یک سکه
 مریـم عمـادی  روز گذشـته برخـی از مـردم 
افغانسـتان در مقابـل سـفارت جمهـوری اسـامی 
در کابل تجمـع کردند اما شـمار بیشـتری با تجمع 
در مقابـل سرکنسـولگری ایـران در هرات اقـدام به 
سر دادن شـعار و سـنگ پرانی به سـمت ساختمان 
کنسـولگری کردنـد. معترضـان موفـق بـه ورود به 
داخل ساختمان کنسـولگری نشـدند، چون با ورود 
مولـوی »اسـام جـار« والی هـرات به محـل حادثه 
قائلـه پایـان یافـت و معترضـان بـا »شـلیک های 
هوایـی« نیروهـای طالبـان و نیروهـای محافـش 
نمایندگـی متفـرق شـدند. گفتـه می شـود پشـت 
صحنه این تظاهـرات گروه های غربگـرای »جنبش 
عدالـت و آزادی« و »تیـم بانـوان عدالت جـو« کـه 
پیـش از این توسـط غربی های حاضر در افغانسـتان 
تأمیـن مالـی می شـدند قـرار دارنـد و ایـن گروه هـا 
برای روزهای آینـده نیز فراخوان تظاهـرات داده اند. 
در واکنش به این مسـئله وزارت امورخارجه سـریعاً 
با احضار کاردار سفارت افغانسـتان در تهران، نسبت 
به حمـات انجـام شـده بـه سـفارت کشـورمان در 
کابـل و سرکنسـولگری ایـران در هـرات بـه شـدت 
اعتـراض کـرد و اعـام کـرد بخش هـای کنسـولی 
نمایندگـی ایـران در افغانسـتان فعالیـت خـود را 
متوقف می کنـد و تـا زمانـی کـه وزارت امورخارجه 
افغانسـتان که )البته تحت نظـارت نیروهای طالبان 
قـرار دارد( اقدامـات الزم بـرای برقـراری امنیـت در 
 ایـن مراکـز را صـورت ندهـد، ایـن تعطیلـی ادامـه

خواهد داشت.
• مصونیـت اماکـن دیپلماتیـک در حقـوق 

الملل بیـن 
اماکـن دیپلماتیـک بـه عنـوان پایـگاه اصلـی 
فعالیت های هر کشـور درخاک کشـور دیگر است و 
از لحاظ سیاسی حکم خاک کشور فرستنده را دارد. 
ایـن اماکـن و موقعیـت مهم حقوقـی و بیـن المللی 
آن هـا، حفاظـت از این اماکـن امری اجتنـاب ناپذیر 
اسـت تا اجـرای مأموریت هـا در کشـور پذیرنـده به 
نحو احسـن صورت پذیـرد و در حین انجـام وظیفه، 
در مأموریت کشـور فرسـتنده نیز خللی وارد نشـود. 
اماکن دیپلماتیـک به موجـب ماده 22 کنواسـیون 
حقـوق بیـن الملـل، مصونیـت دارنـد. این مـاده دو 
جنبـه از مصونیـت را بیـان می کنـد: بـه موجب بند 
اول: اماکـن دیپلماتیـک مصونیـت دارد و مأمورین 

دولـت پذیرنـده جـز بـا رضایـت رئیـس نمایندگی 
حق ورود به این اماکـن را نخواهد داشـت. )چنانچه 
دیـده می شـود اصـل مصونیـت طبـق ایـن مـاده، 
مطلـق اسـت و اسـتثنایی نـدارد و حـدودی هـم 
برای آن تعیین نشـده اسـت.( بنابر بنـد دوم: اماکن 
پذیرنـده وظیفه خـاص دارد کلیـه تدابیـر الزم را به 
منظور ایـن که اماکـن نمایندگـی مورد تجـاوز قرار 
نگرفتـه و آرامش و شـئون آن متزلزل نگـردد، اتخاذ 
نماید. بـا در نظـر گرفتـن دو جنبـه مثبـت و منفی 
مصونیت اماکـن دیپلماتیک، ایـن دو موضوع تحت 
عنـوان جداگانه، یکـی با عنـوان عدم تعـرض دولت 
پذیرنده بـه امـکان دیپلماتیـک و دیگری بـا عنوان 
وظیفـه پذیرنـده در حفاظـت اماکـن دیپلماتیـک 
مـورد شناسـایی قـرار می گیـرد. اکنـون بر اسـاس 
مـاده 22 کنوانسـیون، حفـظ کامـل امنیـت اماکن 
دیپلماتیـک ایـران بـر عهده هیـأت حاکمـه کنونی 
افغانسـتان اسـت و باید نسـبت به تعرض به سفارت 
ایران در کابل و سرکنسـولگری کشـورمان در هرات 

توضیـح دهند.
• قدرت نـرم آمریـکا در اختیار پـروژه ایران 

ی ستیز
اکنـون سـوالی کـه پیـش مـی ایـد ایـن اسـت که 
هدف معترضیـن از حمله بـه سرکنسـولگری ایران 
در هـرات چه بود؟ عـده ای معتقدند ایـن حمات به 
دنبال انتشـار تصاویـری در ایران کـه از برخوردهای 
نامناسـب با پناهجویان افغان حکایـت دارد، صورت 
گرفتـه اسـت. البتـه ایـران می گویـد ایـن ویدئوهـا 
مربـوط بـه ایـن کشـور نیسـت و ایـن تصاویـر بـا 
هدف ایران هراسـی یـا افغانسـتان هراسـی درحال 
انتشـار اسـت. گفتنی اسـت ایران یکی از بزرگترین 
کشـورهای پذیـرای پناهجویـان افغـان در چهـار 
دهه گذشـته بـوده اسـت. در سـال های اخیـر بارها 
شـاهد فضا سـازی علیه مهمانـان افغانسـتانی خود 
بودیـم که بـا درایـت نهادهـای مختلـف و همکاری 
مقامـات افغانسـتان سـوءتفاهم ها رفـع شـده اند. 
امـا ایـن روزهـا این مسـئله شـکل تـازه ای بـه خود 
گرفته اسـت. اواخر اسـفند 1400 بود که مـوج دوم 
اخبـار دروغ و ویدئوهای جعلـی در مـورد افغان ها و 
افغانسـتان فضای مجـازی ایـران را درنوردیـد. این 
موج برخاف موج پیشـین کـه از اوایل سـال 1400 
شروع شده بود و بیشـتر معطوف به انتشـار دروغ در 

مـورد وقایـع داخـل افغانسـتان بـود و هـدف ایجاد 
یک جنـگ داخلـی در افغانسـتان را داشـت، این بار 
وقایـع داخـل ایـران را هـدف اصلی خـود قـرار داده 
اسـت و با حملـه بـه ذهنیـت مـردم ایـران درصدد 
برانگیختـن واکنش هـای خشـن ناشـی از وحشـت 
از سـوی ایرانیان اسـت؛ تا آنـگاه این خشـونت را در 
ابعادی هـزار برابـر بزرگنمایی شـده به ذهـن مردم 
افغانسـتان و مهاجران افغان تزریق کنـد و چرخه ای 
از نفرت و خشـونت بیـن دو ملت بـرادر ایجاد شـود. 
درواقـع آمریکایی ها پـس از شکسـت های پیاپی در 
میادیـن نظامـی و اطاعاتی در سـطح منطقـه )که 
منجر به کاهش چنـد صدهزارنفری نیـروی نظامی 
امریـکا در غـرب آسـیا و آسـیای مرکزی نسـبت به 
حدود ده سـال قبل شـده اسـت( این بار برای نجات 
خود به ابزار ترکیبی روان شناسی-رسـانه ای توسل 
جسـته اند. امریـکا در ایـن حربـه خطرنـاک، فضای 
مجـازی را به عنـوان بسـتری بـرای پنهـان شـدن، 
کمتـر ضربـه خـوردن و بیشـتر ضربـه زدن انتخاب 
کرده اسـت. البتـه عواملـی در ایـن پروژه بـه کمک 
امریـکا آمده انـد کـه یکـی از انهـا، عامـل منطقه ای 
اسـت. آمریکا عـاوه بـر این کـه ایـن موضـوع را به 
صـورت خاص و بـه صراحـت روش های نـرم افزاری 
را مطرح می کند، بخشـی از این پروژه را همپیمانان 
منطقـه ای )مانند عربسـتان( و جریانهـای افراطی و 
تکفیری در داخل افغانسـتان سپرده اسـت. البته در 
این میان حساسـیت بخشـی از جامعه ایران نسبت 
بـه پناهنـدگان افغانسـتانی و مقصـر دانسـتن آنان 
در بخشـی از نابسـامانی های اجتماعـی اقتصادی و 
فرهنگی و حتی سیاسـی مزید بر علت شـده اسـت. 
در نهایـت بایـد گفـت اتخـاذ دیپلماسـی عمومـی 
)سیاسـت هایی برای نفـود بر افـکار عمومی کشـور 
مقابـل( از جانـب ایـران در افغانسـتان می توانـد به 
عنوان راهکاری بـرای مقابله با فرآیند ایران هراسـی 
مـورد توجـه قـرار گیـرد. در ایـن راسـتا گسـترش 
تعامـل با اصحـاب رسـانه و فعالین فضـای مجازی و 
افزایـش همکاری های منطقـه ای در موضـوع ثبات 
سـازی و امنیـت سـازی در افغانسـتان بـه منظـور 
مقابله با اتهـام یک جانبه گرایی ایران در افغانسـتان 
و شـفافیت در مورد نحوه ارتبـاط با طالبـان و نهایتاً 
تعامل بیشـتر با نخبگان پشـتون برای ترمیم تصویر 

ایـران می توانـد گره گشـا باشـد.
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