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راهکاردرجنگ شناختی
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مدیرکل مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

2افزایش ۱۳۰ درصدی ترافیک شهر اصفهان
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سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

رودخانه رمضان در وجود انسان ها
فصلی یا دائمی است

مدیر فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری سیمای استان اصفهان گفت:

بهره گیری هوشمندانه فوالد مبارکه
از فرصت طالیی تولید
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

وزیر نیرو
برای احیای زاینده رود چه کرده است؟

ارانه داخلی گندم به جیب مصرف کننده خارجی

چه عاملی و چرا
حاِل قوت غالب بد شده است!

گفت و گو با نماینده فالورجان در مجلس:

چرا هر روز
یک خواب برای تولید می بینید

2

6

8

رئیس هیات هندبال اصفهان عنوان کرد: 

جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان گامی برای 
شکوفایی استعدادها  

معاون اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان خواستار شد:

ضرورت افزایش طرح های کنترل سیالب
در مناطق بیابانی

چهارمین گردهمایی »گراف دی« ارزیابی و معرفی مدیران عامل ارتباط گرا برگزار شد:

مدیرعامل بیمه سرمد
مدیر برتر ارتباط گرا

Some Stress-
Relieving Toys 
That’ll Fit on 
Your Desk
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امام جمعه اصفهان:

عزت ایران اسالمی مرهون فداکاری نیروهای مسلح است

کاروانسرای مهیار

کاروانسـرای مهیار در بخش مهیار از شهرسـتان شـهرضا یکـی از نمونه های معماری صفوی اسـت. وجود بازار، مسـجد، 
قهوه خانـه و نانوایـی در قسـمت جلویی بنا، ایـن کاروانسـرا را منحصـر به فـرد کرده اسـت. بنا بر تاریخ نوشـته شـده بر 
سـردر، این کاروانسـرا در زمان شـاه اسـماعیل صفوی بنا شـده و یک و نیم قرن بعد از آن در زمان شـاه سـلیمان بازاری 
در جلـوی آن اضافه شـده کـه ورودی آن برگرفته از ورودی بـازار بزرگ اصفهان اسـت. این بنا در سـال ۱۳۲۱ با شـماره 

۳۵۴ در فهرسـت میراث ملی ثبت شـده اسـت.

مرضیه رزاززاده / خبرگزاری ایمنا
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امـروزه دشـمنان مـا می داننـد قـدرت 
نظامی آنها کارسـاز نیسـت و جمهوری 
اسـامی بـه یـک قـدرت بازدارندگـی 
رسـیده اسـت و از طـرف دیگـر بـرآورد 
کرده انـد جنـگ اقتصـادی علیـه ایران 
ناکارآمـد اسـت. چـون جمهـوری 
اسـامی می توانـد ازتحریـم هـا عبـور 
کنـد و آنهـا را بـی اثرکنـد. لـذا بـه این 
جمع بنـدی رسـیدند کـه بـرای اینکـه 
بتوانند جمهوری اسـامی را با شکست 
مواجه کنند بایـد در باورهـا و اعتقادات 
مـردم دسـتکاری و تغییر ایجـاد کنند.

ــیدند  ــدی رس ــن جمع بن ــه ای ــا ب آن ه
تــا زمانــی کــه فکــر و بــاور و اعتقــادات 
ــر  ــه و رهب ــی فقی ــد ول ــردم همانن م
ــت از  ــتیبانی مل ــا پش ــد، ب ــی باش دین
ــد  ــگاه نخواهن ــران هیچ ــری در ای رهب
توانســت بــر ایــران غلبــه کننــد و 
رهبــری کــه بــا پشــتوانه ملــت از نظــر 
اعتقــادی و باورهــای دینــی برخــوردار 
اســت، چنیــن ملتــی شکســت ناپذیــر 
ــن  ــه ای ــل ب ــن دلی ــه همی ــت و ب اس
نتیجــه رســیده اند کــه بایــد بیــن 
باورهــا و اعتقــادات و ارزش هــای مــردم 
ــران  ــی در ای ــام دین ــری و نظ ــا رهب ب
فاصلــه بیاندازنــد کــه ایــن کار را فقــط 
ــق جنــگ شــناختی می تواننــد  از طری
انجــام دهنــد و لذا هــدف اصلــی جنگ 
ــا و  ــر در باوره ــاد تغیی ــناختی، ایج ش

اعتقــادات و ارزش هاســت.
.
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مدیرعامل کانون هموفیلی اســتان 
اصفهان با اشاره به پیشگیری از تولد ۱۴ 
نوزاد هموفیلی در یک دهه اخیر، گفت: 
تولد نوزاد هموفیلی در استان اصفهان به 
صفر نرسیده است؛ زیرا هنوز مواردی از 
تولد نــوزادان به دلیل جهش ژنتیکی 
یا در خانواده هــای دارای یک فرزند 

هموفیلی، وجود دارد.
ملیحه افضلی در گفت وگــو با ایمنا، 
اظهار کــرد: ۷۳۰ بیمــار هموفیلی 
زیرمجموعه کانون هموفیلی استان 
اصفهان هستند که حدود ۲۰ نفر آن ها 
در استان های چهارمحال وبختیاری و 

لرستان سکونت دارند. 
وی کانون هموفیلی استان اصفهان را 
نخستین ان جی اوی مشارکت کننده 
در اجرای طرح کنترل و پیشــگیری 
از بیماری هموفیلی در کشور دانست 
و افزود: این طرح یــک دهه قبل و با 
همــکاری وزارت بهداشــت و مرکز 
ژنتیک کشور در اصفهان اجرا شد و در 
قالب آن، برای حدود ۴۵۰ نفر از ناقالن 
هموفیلی که خانــواده بیماران بودند، 
پرونده تشکیل شد تا در صورت بارداری 
افراد، جنین آن ها از نظر ابتالء به بیماری 
هموفیلی مورد بررسی قرار گیرد و حتی 
در صورت نیاز اجازه سقط داشته باشند.

• پیشگیری از تولد ۱۴ نوزاد 
هموفیلی

مدیرعامل کانون هموفیلی اســتان 
اصفهان، پیشگیری از تولد ۱۴ نوزاد 
هموفیلی را نتیجه اجــرای این طرح 
اعالم کرد و گفت: با این وجود نمی توان 
گفت که تولد نوزاد هموفیلی در استان 
اصفهان به صفر رسیده است؛ زیرا هنوز 
هم در شهرستان های اطراف اصفهان 
دیده می شــود که برخی خانواده ها با 
وجود یــک فرزند هموفیلــی، بدون 
انجام مراقبــت و آزمایش های الزم 
باردار می شوند و نگران داشتن فرزند 

هموفیلی دیگری نیستند.
وی اکثر نوزادان هموفیلی متولد شده 
در ســال های اخیر را به دلیل جهش 
ژنتیکی دانست و تصریح کرد: بررسی 

پرونده های جدید نشان می دهد، یکی 
دو مورد از نوزادان هموفیلی که طی چند 
سال اخیر متولد شده اند، هیچ سابقه ای 
از بیماری در خانواده آن ها وجود نداشته 
است، اما به شکل جهش ژنتیکی متولد 
شــده اند؛ به همین دلیل اجرای طرح 
جلوگیــری از تولد جنیــن هموفیلی 

همچنان ادامه دارد.
• نبود یک درمانگاه اختصاصی 
برای بیمــاران هموفیلی در 

استان اصفهان
افضلی با اشاره به هزینه های هنگفت 
بیمار هموفیلی برای خانواده و دولت 
گفت: تأمین فاکتورهایی که بیماران 
در زمان خونریزی استفاده می کنند، 
هزینه های بسیار سنگینی دارد؛ تا جایی 
که یک سوم بودجه مصوب مجلس 
برای وزارت بهداشــت، صرف خرید 
فاکتورهای انعقادی بــرای بیماران 

هموفیلی می شود.
وی بزرگ ترین معضل استان اصفهان 
را نبود یک درمانگاه اختصاصی برای 
بیماران هموفیلی اعالم کرد و افزود: 
در بسیاری از استان های کشور، یک 
درمانگاه اختصاصی بــرای بیماران 
هموفیلی وجود دارد؛ درحالی که با وجود 
پیگیری های فراوان، هنوز موفق به 
راه اندازی چنین مرکزی در اصفهان 

نشده ایم.
مدیرعامل کانون هموفیلی اســتان 
اصفهان با اشاره به نارضایتی بیماران 
هموفیلــی اســتان از رونــد درمان 
در بیمارســتان دولتی سیدالشــهدا، 
خاطرنشــان کرد: بســتری بیماران 
هموفیلی در این بیمارستان هزینه های 
هنگفتی به همــراه دارد؛ همچنین 
آزمایشگاه تشــخیص طبی موجود 
در بیمارســتان نیز خصوصی است و 
با وجود دریافت مبالغ ســنگین برای 
انجام اقدامات تشخیصی، در بسیاری 
از موارد پزشکان ناگزیر می شوند که 
بیماران را برای دریافــت خدمات با 
کیفیت تر به آزمایشگاه های خارج از 
بیمارستان معرفی کنند و این موضوع 

نیز به هزینه های درمان بیمار می افزاید.
وی هزینه هــای تشــخیص میزان 
فاکتور یا انجام آزمایش برای بیمارانی 
که عالوه بر هموفیلی درگیر هپاتیت 
هستند را مبلغ باالیی دانست و گفت: 
یکی دیگــر از مشــکالت بیماران 
هموفیلی در بیمارســتان سیدالشهدا 
این است که پزشــک، تنها تا ساعت 
یک ونیم در این مرکز درمانی حضور 
دارد و اگر بیماران پس از این زمان دچار 
خونریزی شوند و نیاز به فاکتور داشته 
باشند، باید تا صبح فردا منتظر بمانند؛ 
آن هم در شــرایطی که اگر در فاصله 
زمانی مشخصی از خونریزی جلوگیری 
نشود، به جای یک تا دو فاکتور نیاز به 
۱۰ تا ۲۰ فاکتور خواهد داشت، آن هم 
در شرایطی که با کمبود فاکتور روبه رو 

هستیم.
• کمبود دارو و فاکتورهایی با 

تاریخ انقضای کوتاه
افضلی با اشاره به کمبود فاکتور هشت 
در ســال های اخیر، اظهار کرد: تمام 
فاکتورهای مصرفی بیماران هموفیلی 
به طور طبیعی دو سال تاریخ انقضا دارد؛ 
اما تاریخ انقضای فاکتورهایی که در 
ماه های اخیر به دست بیماران می رسد، 

دو ماه اســت؛ بنابراین این پرســش 
مطرح می شــود که داروها تاکنون در 
چه شرایطی نگهداری شده که تاریخ 
مصرف آن ها نزدیک است و باید سریع 
تزریق شــود؟! وی ســهمیه دارویی 
بیماران هموفیلی را محدود به ۱۰ تا 
۱۲ فاکتور در مــاه اعالم کرد و گفت: 
اگر بیمار به هر دلیلی نیاز به فاکتورهای 
بیشتری داشته باشــد، به هیچ وجه 
داروخانــه حاضر به فــروش فاکتور 
نیست و بیمار باید با گذراندن مراحل 
اداری و دریافت تأییدیه از اداره بیمه، 
بتواند یک فاکتور را دریافت و مصرف 
کند. مدیرعامل کانون هموفیلی استان 
اصفهان با انتقاد از تعطیلی بانک خون، 
افزود: از وقتی بانک خون تعطیل شد، 
بیماران مجبور شدند برای تعیین فاکتور 
به آزمایشگاه های خصوصی مراجعه 
کنند. این موضوع، هزینه سنگینی را 
روی دست بیماران می گذارد. همچنین 
در گذشته بیماران هموفیلی از خدمت 
ســربازی معاف بودند، امــا اکنون 
زمزمه هایی وجــود دارد که این افراد 
نیز می توانند دوره خدمت سربازی را 
بگذرانند؛ درحالی که همین بیمار برای 
ورود به بازار کار، بسیاری از مواقع رد 

صالحیت می شــود به این دلیل که 
مبتال به هموفیلی است.

وی با اشــاره به رد پیشنهاد بنیاد امور 
بیماری های خاص از بازنشستگی های 
پیش از موعد بیماران هموفیلی، گفت: 
این بیماران به مرور زمان دچار افت و 
تحلیل جسمی می شوند و الزم است که 
دوران اشتغال آن ها کاهش یابد؛ اما این 
پیشنهاد رد شد، به این دلیل که اگر این 
قشر را تحت پوشش بازنشستگی پیش 
از موعد قرار دهیم، گروه های دیگر هم 

متقاضی می شوند!
افضلی، افت قابل توجه کمک خیران 
را یکــی از مشــکالت دوران کرونا 
افزود: تأمین بخشــی از هزینه های 
تشخیص آزمایشگاهی، انجام خدمات 
فیزیوتراپی و امکان استفاده از خدمات 
توان بخشی دیگر از فعالیت هایی بود 
که در کانون و با مشارکت خیران انجام 
می شد؛ اما طی دو سال اخیر به دلیل 
کاهش کمک های خیران، بودجه این 
فعالیت ها بــا محدودیت های جدی 
روبه رو شده اســت. به گزارش ایمنا، 
بیمارســتان سیدالشــهدا تنها مرکز 
درمانی مرجع بــرای بیماران خاص 

استان اصفهان است.

رئیس هیئت بدمینتون اسـتان اصفهان 
گفت: مسـابقات جام موالی عرشـیان و 
بانوی قدسیان، امسال با شـور و هیجان 

خاصی در حال برگزاری اسـت.
علیرضا قـاری قـرآن اظهـار داشـت: در 
مـاه مبـارک رمضـان شـاهد برگـزاری 
بیسـت و یکمیـن دوره جـام مـوالی 
عرشـیان و بانوی قدسـیان هسـتیم، در 
این مسـابقات، رشته ورزشـی بدمینتون 
نیـز در بیـن رشـته ها جـای گرفتـه کـه 
عرصـه خوبـی بـرای رقابـت و محـک 
ورزشـکاران فراهـم کـرده اسـت. وی 

افزود: در این دوره از مسابقات با استقبال 
خوبـی بـه خصـوص از سـوی بانـوان 
روبرو شـدیم کـه براین اسـاس ۱۶۴ نفر 
بدمینتون بـاز در بخـش بانـوان و حدود 
۱۰۰ نفر بدمینتـون باز در بخـش آقایان 
در بازی هـای تـک نفـره و دو نفـره بـه 

رقابـت پرداختنـد.
رئیس هیئت بدمینتون اسـتان اصفهان 
تصریح کـرد: این مسـابقات بـا بهترین 
امکانات برگزار شـد و شـهرداری در این 
راه امکانـات خوبـی را در اختیـار هیئـت 

بدمینتون قـرار داد.

در اولیـن جلسـه کمیتـه مسـاعدت 
عمرانـی بـه مسـاجد شـهر اصفهـان، 
جهـت رفـع مسـائل عمرانـی مسـاجد 
منطقـه ۱۱ اصفهـان، کمـک مبلغ یک 
میلیارد و سـیصد میلیـون تومان مصوب 
شد. معاون فرهنگی شهردار اصفهان در 
خصوص مسـاعدت عمرانی به مسـاجد 
گفـت: مدیریـت شـهری قصـد دارد بـا 
توجه به رویکرد مسـجدمحوری نسبت 
به آبادانی و بهسـازی مساجد سطح شهر 
اصفهان بـا هدف ایجاد نشـاط اجتماعی 
و ارتقـا همبسـتگی های مذهبـی و ملی 

اقـدام کند. مجتبـی شـاه مرادی افـزود: 
در نظـر داریـم هـر مـاه کمیتـه عمرانی 
مسـاعدت به مسـاجد شـهر اصفهان را 
بصـورت منظم برگـزار کنیم کـه در این 
کمیته بـا توجـه به درخواسـت مسـاجد 
نسـبت بـه تصویـب مسـاعدت های 
عمرانی اقدام می شـود. وی ادامـه داد: در 
اولین جلسـه این کمیته در سـال جاری، 
مسـاعدت های عمرانـی به ۲۷ مسـجد 
منطقه ۱۱ مصوب گردید کـه امیدواریم 
در آبادانـی ایـن مسـاجد، مشـارکتی هر 

چنـد اندک داشـته باشـیم.

رئیس هیئت اسکواش استان اصفهان 
گفت: مسابقات جام موالی عرشیان و 
بانوی قدسیان می تواند محکی برای 
استعدادهای کشف شده و پیشرفتشان 
در این مسیر باشد. بهزاد نویدنیا، با بیان 
اینکه هدف ما در سال گذشته استعدادیابی 
و استعدادپروری بود، اظهار داشت: 
استعدادیابی به تنهایی معنایی ندارد 
و باید با استعدادپروری همراه باشد، از 
سال گذشته حدود سه دوره استعدادیابی 
داشتیم که در ابتدای سال حدود ۸۰ نفر 
استعدادیابی صورت گرفت. وی در ادامه 

با بیان اینکه دوره های مذکور حدود ۱۵ 
نفر خروجی داشت، افزود: در حال حاضر 
این افراد با مربی ها تمرین می کنند که به 

عنوان استعداد مورد توجه قرار گرفته اند. 
وی تصریح کرد: مسـابقات جـام موالی 
عرشـیان و بانـوی قدسـیان می توانـد 
محکـی بـرای همیـن اسـتعدادهای 
کشـف باشـد و باعـث پیشـرفت آن هـا 
شـود؛ با توجـه بـه اینکـه تابسـتان را در 
پیش داریـم، بُعد تبلیغاتی این مسـابقات 
نیـز می توانـد بـرای جـذب اسـتعدادها 

کمـک کنـد.

رئیس هیئت بدمینتون استان اصفهان مطرح کرد: رئیس هیئت اسکواش استان اصفهان عنوان کرد:معاون فرهنگی شهردار اصفهان مطرح کرد:

جام موالی عرشیان وبانوی قدسیان؛ 
عرصه رقابت ومحک 

بهسازی مساجد سطح شهر اصفهان با 
تصویب مساعدت عمرانی

جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان 
فرصتی برای محک استعدادها

امام جمعه اصفهان:

عزت ایران اسالمی مرهون فداکاری نیروهای مسلح است
نماینده ولی فقیه و امــام جمعه اصفهان گفــت: اگر امروز 
عزتی به دست آورده ایم و اگر با ســربلندی از جنگ بیرون 
آمدیم، مرهون فداکاری نیروی های مســلح ماست. آیت اله 
سید یوسف طباطبائی نژاد در رژه نیروهای مسلح اصفهان با 
تبریک روز ارتش و روز میالد امام حسن مجتبی )ع(، گفت: 
۲۹ فروردین ۵۸ در حالی که برخی دوستان نادان و دشمنان 
دانا به دنبال انحالل ارتش بودند، امــام در مقابل این افکار 

محکم ایستاد و این روز را به عنوان روز ارتش اعالم کرد.
وی ادامه داد: امــام خمینی )ره( اعالم کردنــد از امروز این 
نهادارتش امام زمان است و دستور دادند در خیابانها رژه بروند 
و به مردم هم گفتند از این رژه استقبال کنند؛ این ابتکار امام 
خمینی )ره( آن هایی که مخالف ارتش بودند را متوجه اشتباه 

کرد زیرا اگر ارتش نبود معلوم نبود وضعیت امروز ما چه بود.
وی اضافه کرد: اگرچه سران ارتش همسو با پهلوی بودند ولی 
امام می دانســتند بدنه ارتش مؤمن، متدین و انقالبی و عین 
بدنه دســت بیعت به امام دادند. نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان افزود: همانطور که امام خمینی )ره( پیش بینی کرده 
بود ارتش در دوران دفاع مقدس نشان داد که به واقع سرباز 
امام زمان )عج( اســت واین نهاد نظامی بعد از دفاع مقدس 
نیز از نظر ارتقای تجهیزات فعالیت های خوبی در کنار سپاه 
داشته است به گونه ای که اگر دشمنان در زمان جنگ تالش 
می کردند کسی به ما سالح نفروشد امروز می ترسند که مبادا 
ایران به کشوری سالح بفروشد و این ســربلندی به همت 

نیروهای مسلح محقق شده است.

امام جمعه اصفهان با اشــاره به نامه امام علی )ع( به مالک 
اشتر گفت: امام علی )ع( در بخشی از این نامه ارتش را الزمه 
حکومت اســالمی می داند زیرا ارتش پناهگاه مردم، زینت 
ســران و رهبران، مایه عزت دین و اســالم هستند و امنیت 
مرهون آنهاست. وی با بیان اینکه ارتش، سپاه، بسیج و نیروی 
انتظامی مصداق جنود خدا هستند، خاطر نشان کرد: البته باید 
این نیروهای مسلح از جنبه های معیشتی و بودجه های نظامی 
تأمین شوند. همچنین ســردار جواد استکی فرمانده قرارگاه 
منطقه ای سید الشــهدا نیروی زمینی ســپاه در استان های 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد در این مراســم گفت: 
اگر ارتش امروز آمادگی و قدرت بازدارندگی دارد بوجود امثال 

شما تکاوران است.

ایــن اســتاد دانشــگاه در شــب پایانــی ویژه برنامــه »بهــار جان هــا« در بــاغ 
غدیــر اصفهــان بــا بیــان اینکه تدبیــر بــا انســان اســت و تقدیــر بــا خداوند 
اظهــار داشــت: مــا بایــد تکلیــف خــود را درســت انجــام دهیــم امــا گاهــی 
اوقــات قــرار اســت تقدیــر خداونــد اتفــاق دیگــری را رقــم بزنــد. بــه قــول 
شــاعر »تــو بندگــی چــو گدایــان بــه شــرط مــزد مکــن/ کــه خواجــه خود 

ــد.« ــروری دان روش بنده پ
ــن  ــزود: ای ــت، اف ــک رود اس ــد ی ــان مانن ــاه رمض ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
رودخانــه بــرای برخــی انســان ها فصلــی اســت و تنهــا یــک مــاه جریــان 
دارد و تــا ســال بعــد خشــک می شــود امــا بــرای برخــی نیــز رودخانــه ای 
ــات را  ــی و حی ــن برکــت، زالل ــا اســت و ای ــاری و دائمــی در وجــود آنه ج
ــراد از ســر ســفره  ــن اف ــد. ای ــه دیگــران منتقــل می کنن در طــول ســال ب
ــن  ــان آیه بی ــد و چشم ش ــت ودلبازی را می آموزن ــت و دس ــان، کرام رمض

می شــود.
وی تأکیــد کــرد: عشــق را یکــی از آفریده هــا و نشــانه های خداوند دانســت 
و ادامــه داد: از طــرف دیگــر خداونــد تــرس را هــم آفریــده اســت؛ بنابرایــن 
انســان گاهــی بــا عشــق و گاهــی هــم بــا تــرس بــه یــاد خداونــد می افتد.

بــه گفتــه حســینی، برخــی اوقــات نشــانه ها بایــد بــرای انســان همــراه بــا 
تذکــر و تلنگــر باشــد. ایــن دنیــا، دنیــای نشانه هاســت و اگر نشانه شــناس 

نباشــیم بــه راحتــی ماننــد حقه هــای ســینمایی مــا را گــول می زننــد.
وی مــرگ را یکــی از بزرگ تریــن و مهم تریــن نشــانه های خداونــد 
دانســت و افــزود: افــرادی کــه حواس شــان بــه نشــانه ها نیســت، مــرگ را 
نشــانه غــم می بیننــد امــا افــرادی کــه ایــن نشــانه ها را خــوب می بیننــد، 

در چشــم آنهــا مــرگ تولــد دوبــاره اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: مــرگ ســن، مــکان و زمــان خاصــی نــدارد و 
هرکــس در هــر ســن و زمانــی در معــرض مــرگ اســت. یکــی از رویاهای 
بشــر در طــول تاریــخ ایــن بــوده کــه از مــرگ گریــزی داشــته باشــد امــا 

ــان باشــد. ــد از مــرگ در ام ــچ انســانی نمی توان هی
• مرگ خلقتی جدید و آفرینشی دوباره است

ــا اشــاره بــه اینکــه خداونــد مــرگ را خلــق کــرده  ایــن اســتاد دانشــگاه ب
ــه خلــق شــدن نداشــت.  ــود نیــازی ب اســت، افــزود: اگــر مــرگ، پایــان ب

ــاره اســت. ــد و آفرینشــی دوب ــی جدی ــرگ خلقت م
بــه گفتــه حســینی، انســان پــس از مــرگ از قفــس تــن آزاد می شــود. البته 

چند نــوع مــرگ داریــم کــه زیباتریــن و باالتریــن آنها، شــهادت اســت.
وی بــا بیان اینکه شــرط شــهید شــدن شــهید بــودن اســت، تصریــح کرد: 
شــرط شــهید شــدن شــهیدانه زیســتن اســت. شــهید کســی اســت کــه 
ــد  ــا نشــانه های خداون ــرادی کــه ب ــر اســت. اف ــر و تیزبین ت چشــمش بازت
لجبــازی می کننــد و بــر گنــاه اصــرار می ورزنــد، خداونــد پــرده ای جلــوی 
چشــمان آنهــا می انــدازد و برعکــس، افــرادی کــه بــه ایــن نشــانه ها دقت 

ــد. ــر می کن ــا را بازت ــد چشــمان آنه ــد خداون می کنن
این اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان کرد: امیــدوارم آن قــدر عاشــقانه و عاقالنه 
زندگــی کنیــم کــه مرگ مــان شــهادت گونه و اول عــزت، تولــد و رشــد مــا 

باشــد و چشــمان مان بــه حقایــق بیشــتری باز شــود.
گفتنــی اســت؛ ویژه برنامــه »بهــار جان هــا« بــه همــت ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان از ۲۴ تــا ۲۸ فروردیــن 
مــاه از ســاعت ۲۰:۳۰ تــا ۲۲:۳۰ در بــاغ غدیــر برگــزار شــد. تــالوت قــرآن 
توســط قاریان برتر کشــوری، اجــرای گروه هــای تواشــیح، تــالوت قاریان 
نوجوان، مســابقه حضوری، مســابقه پیامکی و قرعه کشــی و اهــدای جوایز 

ــود. ــوع ایــن برنامــه ب ــه بخش هــای متن نقــدی از جمل

اخبار اصفهان: بشیر حسینی در ویژه برنامه بهار جان ها 
در باغ غدیر اصفهان گفت: »رودخانه رمضان در وجود 
انسان ها یا فصلی است یا دائمی«؛ برخی انسان ها برکت، 
زاللی و حیات ماه رمضان را در طول سال به دیگران منتقل 

می کنند.

رودخانه رمضان در وجود 
انسان ها فصلی یا دائمی است

سید بشیر حسینی در ویژه برنامه »بهار جان ها«:

خبر روز تولد نوزادان هموفیلی در اصفهان به صفر نرسیده است
مدیرعامل کانون هموفیلی استان اصفهان:
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مریم یادگاری: رئیس هیات هندبال اصفهان گفت: شرایط خوبی برای استعدادیابی 
در مسابقات جام موالی عرشیان و بانوی قد سیان وجود دارد و بسیاری از بازیکن ها با 

شرکت در این مسابقات حتی برای تیم های استان نیز استعدادیابی می شوند.
حسن افتخاری درخصوص جایگاه استعدادیابی در هیات هندبال اظهار داشت: 
رشته هایی از قبیل هندبال وابستگی عمیقی به آموزش و پرورش در مرحله استعدادیابی 
دارند، چون اصواًل دانش آموزان هستند که به چنین رشته های ورزشی عالقه پیدا 

می کنند، ضمن اینکه معلم ورزش نیز نقش مهمی در این موضوع دارد.
وی افزود: شرایط خوبی در مسابقاتی که شهرداری طی چندین سال اخیر برگزار 

کرده برای استعدادیابی وجود دارد، بسیاری از بازیکن هایی که در کانون ها بوده اند با 
شرکت در مسابقات جام موالی عرشیان بانوی قدسیان، حتی برای تیم های استان نیز 
استعدادیابی شدند، برخی باشگاه ها نیز تعدادی از بازیکنان خود را از بین آن ها برگزیدند 
که در همین راستا می توان گفت شهرداری، هیات هندبال و آموزش و پرورش با 
همکاری هم می توانند مسابقات را پیش ببرند و در پرورش افراد با استعداد، کوشا باشند. 
رئیس هیات هندبال اصفهان با بیان تاثیرگذاری مسابقات موالی عرشیان و بانوی 
قدسیان در شناسایی استعدادهای برتر رشته هندبال، تصریح کرد: این جام، جایگاهی 
برای شکوفا شدن استعدادهایی است که امکان شرکت در مسابقات را نداشتند. 

افتخاری با اشاره به همگانی بودن مسابقات، گفت: جام موالی عرشیان بانوی قدسیان، 
کمک زیادی به استعدادیابی در زمینه ورزش می کند و چون زمانی برگزار می شود که 
خانواده ها نیز برای مشاهده بازی آن ها می توانند حضور داشته باشند، جذب بهتری دارد. 
وی با انتقاد از رفتن مسابقات به داخل سالن خاطرنشان کرد: وقتی ورزش داخل سالن 
برود، دیگران آن را نمی بینند ولی اگر کنار پارک باشد، با مشاهده ورزش، دیگران هم 
تشویق شده و ورزش می کند، فضای سبز وسیعی در اصفهان وجود دارد که قسمتی 
از مناطقش می تواند به ورزش اختصاص یابد، شهرداری اصفهان سهم به سزایی در 

توسعه ورزش و استعدادیابی نخبگان ورزشی داشته و دارد

جام موالی عرشیان 
و بانوی قدسیان 

گامی برای شکوفایی 
استعدادها

رئیس هیات هندبال اصفهان عنوان کرد:

سرمقاله
...ادامه از صفحه ۱

ــه  ــد بـ ــان می خواهنـ ــع آنـ درواقـ
ــد.  ــرف کننـ ــن را تصـ ــی ذهـ نوعـ
ــگ  ــا جنـ ــمن بـ ــر دشـ ــی اگـ یعنـ
نظامـــی بـــه دنبـــال تصـــرف 
ــن جنـــگ  ــت در ایـ ــرزمین اسـ سـ
بـــه دنبـــال تصـــرف دل هـــا و 
ــوه  ــد نحـ ــت و می خواهـ ذهن هاسـ
اندیشـــیدن را مدیریـــت کنـــد کـــه 
ــای  ــانه و فضـ ــز رسـ ــزار آن نیـ ابـ
مجـــازی و ماهـــواره اســـت و در 
ایـــن مســـیر از روش هـــای مـــدرن 
ــن  ــه همیـ ــد. بـ ــتفاده می کننـ اسـ
دلیـــل رهبـــر معظـــم انقـــالب 
تاکیـــد دارنـــد کـــه انبوهـــی از 
رســـانه ها بـــا اســـتفاده از هـــزاران 
هنرمنـــد و کارشـــناس رســـانه و 
ـــبانه روزی  ـــه صـــورت ش ارتباطـــات ب
در تـــالش هســـتند تـــا باورهـــای 
ـــر  ـــان را تغیی ـــژه جوان ـــه وی ـــردم ب م

ــد. دهنـ
آن هـــا حتـــی در تالشـــند تـــا 
نـــگاه و فهـــم مـــردم را نســـبت 
ــر  ــف تغییـ ــای مختلـ ــه پدیده هـ بـ
دهنـــد. مثـــاًل نـــگاه جوانـــان را 
ــه  ــوی کـ ــم پهلـ ــه رژیـ ــبت بـ نسـ
یـــک رژیـــم وابســـته، فاســـد و 
دیکتاتـــور بـــود را تغییـــر دهنـــد تـــا 
انقـــالب اســـالمی و امـــام خمینـــی 
ـــک  ـــا ی ـــد و ی ـــؤال ببرن ـــر س )ره( را زی
تصویرســـازی از آمریـــکا داشـــته 
ــا  ــم بـ ــا می توانیـ ــه مـ ــند کـ باشـ
آمریـــکا ارتبـــاط داشـــته باشـــیم و 
ـــذا  ـــود و ل ـــن ش ـــز تأمی ـــان نی منافعم
ــه  ــناختی بـ ــگ شـ ــمن در جنـ دشـ
ـــی  ـــط و منف ـــازی غل ـــال تصویرس دنب
ــام دینـــی  ــه انقـــالب و نظـ از جبهـ
ـــازی  ـــر س ـــن تصوی ـــت و همچنی اس
غلـــط مثبـــت از غیـــر اســـت. بـــه 
ـــد  ـــمن می خواه ـــر دش ـــارت دیگ عب
ـــاد  ـــی ایج ـــک جابجای ـــا ی در ارزش ه
ــا ایـــن  ــه بـ ــکار مقابلـ ــد و راهـ کنـ
جنـــگ شـــناختی دشـــمن، جهـــاد 

ــت. ــن اسـ تبییـ
جهـــاد روایـــت و تبییـــن در جایـــی 
اســـت کـــه دشـــمن ورود پیـــدا 
ـــم.  ـــه برخیزی ـــه مقابل ـــد ب ـــرده و بای ک
چـــون جهـــاد بـــه معنـــای مقابلـــه 
ـــر  ـــه ه ـــی ب ـــت. یعن ـــمن اس ـــا دش ب
تالشـــی جهـــاد گفتـــه نمی شـــود. 
ــارزه  ــی مبـ ــی در میدانـ ــاد یعنـ جهـ
ــا ورود  ــمن از آنجـ ــه دشـ ــم کـ کنیـ
ـــاد  ـــن جه ـــه ای ـــت ک ـــرده اس ـــدا ک پی
ـــه  ـــم ب ـــد و ه ـــکل پدافن ـــه ش ـــم ب ه
ــرد. ــورت می گیـ ــد صـ ــکل آفنـ شـ

دشـــمن بـــه دنبـــال تصـــرف 
ـــا  ـــن دل ه ـــد ای ـــا نبای ـــت و م دل هاس
ـــرده  ـــر تصـــرف ک ـــود و اگ تصـــرف ش
ــارج  ــرف خـ ــا را از تصـ ــد دل هـ بایـ
ـــازی،  ـــبهه س ـــا ش ـــمن ب ـــم. دش کنی
ــالش  ــازی تـ ــات و ادراک سـ القائـ
می کنـــد تـــا دل هـــا را تصـــرف 
کنـــد و جهـــاد تبییـــن در اینجـــا 
مطـــرح می شـــود و از ارزش بســـیار 
ــر  ــت. رهبـ ــوردار اسـ ــی برخـ باالیـ
ـــود  ـــگاه فرم ـــن ن ـــا ای ـــز ب ـــالب نی انق
کـــه جهـــاد تبییـــن یـــک فریضـــه 
ــانی  ــرای کسـ ــوری بـ ــی و فـ قطعـ
ـــن کار را  ـــام ای ـــوان انج ـــه ت ـــت ک اس
ـــه  ـــت ک ـــا کاری اس ـــن تنه ـــد و ای دارن
ـــت  ـــته اس ـــد بس ـــه آن امی ـــمن ب دش
تـــا بتوانـــد شـــرایط را تغییـــر دهـــد 
ــش  ــا چالـ ــالمی را بـ ــام اسـ و نظـ

مردمـــی روبـــرو کنـــد.
ــه  ــا بـ ــر باورهـ ــا تغییـ ــمن بـ دشـ
ــادی،  ــی اعتمـ ــی، بـ ــال بدبینـ دنبـ
مأیـــوس کـــردن، ناامیـــد کـــردن و 
معرفـــی نظـــام دینـــی بـــه عنـــوان 
عامـــل مشـــکالت و همچنیـــن 
ایســـتادن در مقابـــل آمریـــکا را 
عامـــل مشـــکالت دانســـتن در تـــالش 
ـــا برجســـته ســـازی  ـــد ب ـــا بتوان اســـت ت
ـــر  ـــتن ب ـــرپوش گذاش ـــکالت و س مش
روی دســـتاوردها، نارضایتـــی را در 
ـــام را از  ـــد و نظ ـــش ده ـــه افزای جامع
ـــد. در  ـــرو کن ـــش روب ـــا چال ـــل ب داخ
ـــا  ـــد ت ـــالش می کن ـــمن ت ـــع دش واق
ـــکل  ـــام را ش ـــت و نظ ـــن مل ـــل بی تقاب
ـــن  ـــه ای ـــمن ب ـــن دش ـــر ای ـــد. بناب ده
ـــی را  ـــام دین ـــه نظ ـــیده ک ـــه رس نتیج
همـــان کســـانی می تواننـــد ســـاقط 
ــد  ــاد کرده انـ ــه آن را ایجـ ــد کـ کننـ
و لـــذا بـــا بمـــب و حملـــه و کودتـــا 
نمی تـــوان نظـــام دینـــی را ســـاقط 

ــد. کننـ



رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب کاشـان 
گفـت: آب امیـد طرحی برای تشـویق مشـترکان به رعایـت الگوی 
مصـرف اسـت و برایـن اسـاس مشـترکان کم مصـرف از تخفیـف 

۱۰۰ درصـدی بهره منـد خواهنـد شـد.
رسـانه  اصحـاب  بـا  خبـری  نشسـت  در  اسـدی  محمدرضـا 
آب  تعرفـه  افزایـش  از  بیـدگل  و  آران  و  کاشـان  شهرسـتان های 
مشـترکان پرمصـرف خبـر داد و گفـت: بر اسـاس تعرفه هایـی که به 
مـا ابـالغ شـده ۶۱ درصـد مشـترکان آبفا هیـچ گونه افزایـش قیمتی 
را شـاهد نخواهنـد بـود چرا که ایـن افراد الگوی مصـرف در منطقه 
کاشـان را کـه ۱۴ متـر مکعب اسـت رعایـت می کنند. اما بر اسـاس 
تعرفـه جدیـد یارانـه آب مشـترکان پر مصرف ها به صـورت پلکانی 

افزایـش می یابـد.
وی افـزود: ۲۹ هـزار مشـترک تـا یـک و نیـم برابـر الگـو، مصـرف 
می کنند. کسـانی کـه دو برابر الگـوی مصرف اسـتفاده می کنند ۱۱ 
درصـد مشـترکین یعنـی ۱۵ هـزار خانـوار هسـتند. آن هایـی که سـه 

برابـر مصـرف می کننـد ۶ هـزار خانوار هسـتند.

اسـدی بـا اشـاره بـه جریـان خبـری سـال گذشـته دربـاره افزایـش 
سـال  متاسـفانه  گفـت:  غیردائـم  اقامتگاه هـای  بهـای  آب  هزینـه 
گذشـته موضـوع آنگونـه کـه بایسـته بـود در رسـانه ها مطرح نشـد. 
تنهـا هشـت و نیـم درصـد از مشـترکان مـا دارای اشـتراک اقامتگاه 
غیردائـم هسـتند. آب بهـای ایـن اقامتگاه هـا به منظـور جلوگیـری از 
مصـرف بی رویـه برخـی از مشـترکان افزایـش یافـت. برخی هـا در 
اقامتگاه هـا با آب شـرب مـردم درخت آبیاری می کنند. آب شـرب 
آب گرانـی اسـت. نیـاز نیسـت که به درخـت آب تصفیه شـده داده 
شـود. امـا از نظـر خبـری آنچنـان بـا ایـن موضـوع برخـورد شـد که 

گویـا آب بهـای همـه مشـترکان افزایـش یافته اسـت.
رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب کاشـان 
بـا اشـاره بـه وضعیـت آب وهوایی یـک ماه اول سـال جـاری افزود: 
اگـر هـر کاشـانی ده لیتـر آب در روز صرفه جویـی کنـد از بحـران 

خشکسـالی امسـال بـدون مواجهـه بـا بی آبـی عبـور می کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه میـزان متوسـط بارندگـی نیـز ۴۰ درصـد کاهش 
یافتـه اسـتف خاطر نشـان کرد: متوسـط دمـا نیز در بلند مـدت نیم تا 

دو درجـه افزایـش یافتـه اسـت. در ازای هـر درجه افزایـش دما پنج 
درصـد مصـرف آب افزایـش می یابـد؛ یعنـی در کاشـان ده درصـد 

افزایش مصـرف خواهیم داشـت.
اسـدی گفـت: ایـن موضوعـات در کنـار یکدیگـر، شـرایط تأمیـن 
آب را بسـیار سـخت می کنـد. متوسـط مصـرف آب هـر شـهروند 
در روز حـدود ۲۰۰ لیتـر اسـت. ایـن متوسـط در تابسـتان بـه ۳۰۰ تا 
۴۰۰ لیتـر می رسـد. بایـد کمـک کنیم ایـن افزایش مصـرف حداقل 
بـه انـدازه پنـج تـا ده لیتر کاهش یابـد. اما اگـر بتوانیـم ده لیتر صرفه 

جویـی کنیـم از بحـران عبـور کرده ایم.
و  مـردم  کمـک  بـه  تنهـا  جویـی  صرفـه  ایـن  کـرد:  بیـان  وی 
اطالع رسـانی دقیـق اهالـی رسـانه امکان پذیـر خواهـد بـود. صرفـه 
جویـی از شسـتن یـک اسـتکان تـا بـه انـدازه یـک دقیقـه بـاز بودن 
نبایـد حیـاط را شسـت.  شـیر آب را شـامل می شـود. در کاشـان 
دورانـی کـه بتوانیـم نزدیـک غـروب تابسـتان، کوچه را آب پاشـی 
کنیـم گذشـته اسـت. بحـث تأمیـن آب آشـامیدنی مـردم از اهمیت 

باالیـی برخـوردار اسـت.

هـر مهارتـی کـه نتیجـه آن رونـق جامعـه اسـالمی باشـد 
و انسـان را از بیـکاری و سـردرگمی نجـات دهـد، قابـل 

ارزش اسـت.
ای  فنی وحرفـه  آمـوزش  مرکـز  رئیـس  نویـدی  رضـا 
و  االسـالم  حجـت  بـا  کوهپایـه  و  هرنـد  شهرسـتان 
المسـلمین شـاکری امام جمعه شهرسـتان کوهپایه دیدار 

کـرد. گفت وگـو  و 
در ایـن نشسـت نویدی، گزارشـی از عملکرد آموزشـی 
در حوزه هـای مختلـف، اجـرای دوره های آموزشـی در 
مراکز ثابت، سـیار شـهری و روسـتایی، آموزشـگاه های 

آزاد و... ویـژه گروههـای هـدف ارائـه نمود.
در ادامـه امـام جمعـه شهرسـتان کوهپایـه بیـان داشـت: 
هـر مهارتـی کـه نتیجـه آن رونـق جامعـه اسـالمی باشـد 
و انسـان را از بیـکاری و سـردرگمی نجـات دهـد، قابـل 

ارزش اسـت.
وی خواسـتار اجـرای دوره های آموزشـی ویـژه برادران 
بـه جهـت اشـتغال زایی آنهـا بـه منظـور برطـرف کـردن 
نگرانی هـای موجـود در جامعـه و شهرسـتان کوهپایـه 

. شد

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی خمینـی شـهر در دیـدار بـا جمعـی از 
دانشـجویان بـا اشـاره بـه آثـار و بـرکات روزه داری گفـت: از دیدگاه 
اسـالم، روزه باعث ارتقای سـالمت جسـمی و روانی انسـان ها می شود 
و خداونـد متعـال در قـرآن کریـم فرمـوده اسـت: »و ان تصومـوا خیـر 
لکمـان کنتـم تعلمـون« اگر علم داشـتید می دانسـتید کـه روزه گرفتن 

برای شـما خیر اسـت.
عبدالرسـول مسـتاجران افـزود: روزه داری عـالوه بـر تأثیر بر سـالمت 

جسـم، بر سـالمت روانـی نیـز تأثیر گذار اسـت.
وی اضافـه کـرد: تحقیقـات مختلفـی نشـان می دهـد کـه روزه داری 
اثـرات مفیـدی بر ارتقای عزت نفس دانشـجویان دارد و تقویت عزت 
نفـس باعـت احسـاس اطمینـان در برخـورد بـا چالش هـای زندگـی و 

افزایـش صالحیـت بـرای نیل به خوشـبختی اسـت.
مسـتاجران تأکید کرد: بـا افزایش عزت نفس، احسـاس توانمندی هم 

در دانشـجویان افزایش می یابد.
وی همچنیـن رعایـت آموزه های مذهبی و توکل بـر خداوند متعال را 
موجـب پدیـد آمدن نیـروی خارق العاده درانسـان دانسـت کـه عالوه 

بـر تقویت اراده انسـان، باعث کاهش آسـیب پذیری می شـود.
رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمی خمینی شهر، انجام فعالیت های فرهنگی 
در مـاه مبـارک رمضان، ایجـاد جاذبه های دینـی، افزایش آگاهی های 
مذهبی و نهادینه سـازی مسـائل معنوی در دانشـگاه را از جمله عواملی 
بر شـمرد که می تواند موجب رشـد و اعتالی دانشـجویان و در نهایت 

افزایش شـاخص های سـالمت و موفقیت در جامعه شود.

امام جمعه شهرستان کوهپایه:

 هر مهارتی که نتیجه آن
رونق جامعه اسالمی باشد 

ارزشمند است

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر مطرح کرد:

تقویت عزت نفس با روزه داری

رئیـس دادگسـتری تیـران و َکـرون گفـت: سیاسـت صلـح و سـازش در 
ایـن  در  خصوصـی  و  غیرعمـد  جرائـم  پرونده هـای  ورودی  دعـاوی، 
شهرسـتان در یـک سـال گذشـته را ۲۰ درصـد کاهـش داده اسـت. سـجاد 
پناهـی، در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: تـالش دسـتگاه قضایی در 
پرونـده محکومـان مالـی و جرائـم غیرعمـد بـرای ایجاد صلح و سـازش در 
دعـاوی و پرداخـت بـه موقع بدهی ها و کاهـش ارجاع به زندان بوده اسـت 
بـا ایـن وجـود در حـال حاضـر نزدیـک بـه ۲۰ بدهـکار در زنـدان اصفهان 

بسـر می برنـد.
وی بـا اشـاره بـه پرونـده جرائـم غیرعمـد ناشـی از مهریـه، چـک و بدهـی 
مالـی اضافـه کـرد: در حـال حاضـر از بیـن محکومـان مالـی، ۱۳ نفـر بدهی 
کمتـر از یکصـد میلیـون تومـان دارنـد کـه مجمـوع بدهـی آنهـا بـه یـک 

میلیـارد تومـان می رسـد.
پناهـی یـادآور شـد: زمینه سـازی بـرای مشـارکت خیریـن در آزادی ایـن 

تعـداد زندانـی در مـاه مبـارک رمضـان فراهـم شـده اسـت.
رئیـس حـوزه قضایـی تیـران اضافـه کـرد: سـال گذشـته خیریـن ۶ میلیـارد 
ریـال بـرای آزادی زندانیـان ایـن شهرسـتان کمـک کردنـد و شـاکیان نیـز 

چهـار میلیـارد ریـال از طلـب خـود را بخشـیدند.
بـه گفتـه وی، همـکاری در آزادی محکومـان مالـی و زندانیـان جرائـم 
غیرعمـد، نوعـی کمـک بـه زندگی آنـان و کاهـش آسـیب های اجتماعی 

است.
پناهـی با اشـاره بـه پرونده های تصادفـات رانندگی در این شهرسـتان اظهار 
داشـت: نابسـامانی هندسـی و فنـی در جاده هـای ایـن شهرسـتان مهمتریـن 
عامل وقوع تصادفات و تشـکیل بیشـترین پرونده قضایی در منطقه ماسـت.

وی ادامـه داد: کارشناسـان پلیـس راه در اعـالم نظـر کارشناسـی خـود بـه 
دادگسـتری وجـود پیچ هـای تُنـد، نبـود زیرگـذر و اسـتانداردهای الزم در 
جاده هـای تیـران و کـرون را سـبب وقوع تصـادف در این شهرسـتان اعالم 

کرده انـد.
رییـس دادگسـتری تیـران و کرون بیـان کـرد: پروژه های راهـداری در این 
حـوزه بدلیـل کمبود اعتبارات اسـتانی و شهرسـتانی به ُکنـدی پیش می رود 

و اختصـاص بودجـه ملـی به افزایش سـرعت کار کمـک می کند.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه بـرای آشکارسـازی و اصـالح 
موقـت راه هـا خاطرنشـان کرد: ایـن اقدامـات و نظارت های پلیـس حوادث 
را کاهـش داده اسـت امـا بایـد اقـدام اساسـی و زیرسـاختی نیـز صـورت 

بگیرد.
بـه گـزارش ایرنـا، ۱۱ درصـد از ترددهـای اسـتان اصفهـان در جاده هـای 
شهرسـتان تیـران و کـرون انجام می شـود. تیـران و کـرون در ۴۵ کیلومتری 
غـرب اصفهـان و در مسـیر شهرسـتان های غـرب و اسـتان های خوزسـتان و 

چهارمحـال بختیاری قـرار دارد.

رئیس دادگستری تیران و َکرون:

صلح و سازش، ۲۰ درصد از ورودی 
پرونده های قضایی تیران و َکرون کاست

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

وزیر نیرو برای احیای زاینده رود چه کرده است؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: آب شرب 
استان چهارمحال و بختیاری قطعاً باید تأمین شود، اما به نظر راه تأمین 
آن از زاینده رود نیست. مهدی طغیانی با بیان اینکه در یکی از شوراهای 
امنیتی کشور شروع برداشت آب بن-بروجن مصوب شده است، اظهار 
کرد: جای تعجب دارد که نگاه به این طرح امنیتی بوده، اما به هیچ یک 
از مسائل اصفهان و شرق این شهر مثل فرونشست زمین، خشکی باغات 
غرب اصفهان و خشکی تاالب گاوخونی نگاه امنیتی وجود نداشته 
است. وی تصریح کرد: جای سؤال است که چگونه زندگی دو و نیم 
میلیون نفر جمعیت ساکن اصفهان، هیچ گاه از جهت امنیتی اهمیت 
نداشته، اما طرح انتقال آب بن-بروجن اهمیت پیدا می کند، نکته قابل 
توجه این است که یزد با جمعیت نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

نفر، در سال جدید نزدیک به ۷۶ میلیون متر مکعب آب در تابلوی 
منابع و مصارف ثبت کرده است، اما هیچ کدام از طرح هایی که بنا بوده 
این مقدار آب را برای زاینده رود جبران کند تکمیل نشده، یکی از 

دالیل بدبینی مردم به این طرح ها همین مسئله است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت نیرو در 
یک نامه رسمی اظهار کرده که اکنون در استان چهارمحال و بختیاری 
۲۱۹ میلیون متر مکعب آب تخصیص داده شده است و تا تخصیص 
کامل آن طبق تابلوی منابع و مصارف که حدود ۲۳۷ میلیون مترمکعب 

است می توانند حداکثر ۱۸ میلیون متر مکعب برداشت داشته باشند.
زاینده رود  آبریز  حوضه  سابق  رئیس  گفته  طبق  کرد:  اضافه  وی 
برداشت های غیرمجاز و غیر رسمی در استان باالدست بیش از ۳۳۰ 

میلیون متر مکعب است، در واقع اکنون استان چهارمحال و بختیاری 
بیش از سهم خود در حالت نرمال برداشت می کند، در حالی که حالت 
عادی با راه اندازی تونل های بهشت آباد و کوهرنگ ۳ و بارش نرمال 

تعریف می شود.
بوده و  بارش کم  متأسفانه در سالی که  طغیانی خاطرنشان کرد: 
کوهرنگ ۳ نیز تخصیص کامل نشده است، ۷۶ میلیون متر مکعب 
نیز  بن-بروجن  طرح  آن  بر  عالوه  داده ایم،  تخصیص  یزد  برای 
نتیجه  این مصوبات عجیب و غریب در حال شروع است که  با 
این اقدامات نابودی زیست بوم زاینده رود، از بین رفتن معیشت 
کشاورزان و باغداران و فرونشست وحشتناک زمین در شهر موزه 
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رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضالب کاشان خبر داد:

طرح »آب امید« برای تشویق مشترکان به الگوی مصرف

شهردار مشکات از توابع شهرستان کاشان با تاکید بر رسمیت داشتن اخبار و حاکمیتی بودن 
خبرگزاری جمهوری اسالمی گفت: این مهم وجه تمایز ایرنا نسبت به سایر مجموعه های 

رسانه ای کشور است.
منطقه شمال  اسالمی  نمایندگی خبرگزاری جمهوری  از  بازدید  در حاشیه  پیراینده  علی 
اصفهان به مرکزیت کاشان افزود: ایرنا از اهمیت و جایگاه بسیار باالیی در کشور و جهان 

برخوردار است و از این نظر مسئوالن نگاه ویژه ای به این خبرگزاری دارند.
وی ادامه داد: ایرنا رسمی ترین و یکی از اصلی ترین خبرگزاری های کشور در حال فعالیت 

و اقدام های دفتر این سازمان در شمال اصفهان نیز قابل تقدیر و تحسین است.
شهردار مشکات با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال مسئولیتش در شهرهای منطقه شمال اصفهان 
همواره ارتباط مستمری با رسانه ها به ویژه خبرگزاری جمهوری اسالمی داشته است، گفت: 

تعامل و همفکری با رسانه های موجب پیشرفت و شکوفایی در همه عرصه های می شود.
این  پرجمعیت  شهر  دومین  کاشان  هفت گانه  شهرهای  بین  از  مشکات  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان است، افزود: این شهر به دلیل نزدیکی به جاده ترانزیت شمال به جنوب کشور، 
قرار گرفتن در مجاورت آزادراه کاشان - قم و همچنین فاصله یک ونیم کیلومتری راه آهن 

در نقطه خاصی از کشور قرار دارد.
تاکنون  شهر  این  کرد:  تصریح  مشکات  شهر  پنهان  و  پیدا  ظرفیت های  اشاره  با  پیراینده 
مورد توجه قرار نگرفته و می طلبد خبرگزاری جمهوری اسالمی برای معرفی ظرفیت ها و 

توانمندی های این خطه، اهتمام ویژه ای داشته باشد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشکات نیز با اشاره به جایگاه رفیع خبرگزاری جمهوری اسالمی 
در بین رسانه های کشور گفت: تالش خبرگزاری های کشورمان برمبنای صداقت است و 
ایرنا نیز با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام نسبت به انتشار رویدادها و خبرها اقدام 

می کند.
و  مختلف گردشگری، کشاورزی  در حوزه های  مشکات  معرفی شهر  علی اکبر جاللی، 
صنعتی را نیازمند تعامل بیشتر مسئوالن این شهر با رسانه ها به ویژه خبرگزاری جمهوری 
اسالمی دانست و اظهار امیدواری کرد: درگام های بعدی ایرنا که رسانه بزرگ، اصلی و 
مرجع کشور است به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسووالن نسبت به انتقال و انتشار مسائل 

و مشکالت این شهر با هدف رفع آنها گام بردارد.
سعید صادقی مقدم مسئول نمایندگی خبرگزاری جمهوری اسالمی در کاشان نیز در این 
دیدار با یادآوری ظرفیت های فراوان منطقه شمال اصفهان در حوزه های مختلف، آمادگی 
ایرنا را برای تعامل مناسب با شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهرهای مختلف منطقه از 

جمله مشکات اعالم کرد.
شهر مشکات به عنوان دروازه شمالی استان اصفهان با نزدیک به پنج هزار نفر جمعیت در 

۲۰ کیلومتری کاشان قرار دارد.
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(، در سال ۱۳۱۳ خورشیدی و با تأسیس »آژانس خبری 
پارس« بنا گذارده شد و در طول بیش از هشت دهه فعالیت، افزون بر جریان سازی خبری 

یکی از منابع مهم خبری دیگر رسانه های داخلی و خارجی بوده است.
از سال ۶۹ مسؤولیت پوشش رویدادهای خبری  ایرنا در شمال استان اصفهان  نمایندگی 

شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، اردستان و نطنز را با مرکزیت کاشان برعهده دارد.

شهردار مشکات کاشان خبر داد:
 رسمیت اخبار و حاکمیتی بودن وجه تمایز ایرنا

نسبت به سایر رسانه هاست

گزارش

اردستانخوانسار

خوانسـار  مرکـز  پیام نـور  دانشـگاه  رئیـس 
راه انـدازی  درصـدد  مرکـز  ایـن  گفـت: 
مزرعـه  کنـار  در  بـذر  و  نهـال  پژوهشـکده 
علمـی تحقیقاتـی دانشـگاه بـا هـدف توسـعه 
منطقـه  در  دانش بنیـان  تولیـد  و  باغـی  علـوم 
در  عبدالمنافـی،  سـعید  اسـت.  اسـتان  غـرب 
گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا افزود: دانشـگاه 
گذشـته  سـال  از  خوانسـار  مرکـز  نـور  پیـام 
بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی، اقلیمـی 
از  برخـورداری  و  منطقـه  مناسـب  خـاک  و 
زیرسـاخت های مطلـوب ماننـد زمیـن و چـاه 
آب اقـدام بـه ایجـاد مزرعـه علمـی تحقیقاتی 
یـک  اسـت  مقـرر  مرکـز کـرد کـه  ایـن  در 
آن  کنـار  در  نیـز  بـذر  و  نهـال  پژوهشـکده 

شـود. راه انـدازی 
وی بـا بیان اینکـه راه انـدازی ایـن پژوهشـکده 
در کنار مزرعه علمی تحقیقاتی، بسـتر مناسبی 
بـرای پژوهشـگران علـوم باغی و کشـاورزی، 
توسـعه  مرغـوب،  پیونـدی  نهاده هـای  تولیـد 
گلخانه هـا، تولید دانش بنیان و اشـتغالزایی در 

منطقـه غـرب اسـتان اصفهـان فراهـم می کند، 
اظهـار داشـت: مسـووالن دانشـگاه پیـام نـور 
اسـتان در ایـن زمینـه قـول مسـاعد داده انـد و 
مقـرر اسـت مجوز ایـن پژوهشـکده در اختیار 

مرکـز خوانسـار قـرار گیرد.
رییـس دانشـگاه پیـام نـور مرکـز خوانسـار بـا 
اشـاره بـه اینکـه مزرعـه علمـی تحقیقاتـی از 
ایجـاد شـد،  دانشـگاه  ایـن  سـال گذشـته در 
مرحلـه  در  گذشـته  سـال  کـرد:  خاطرنشـان 
نخسـت ۱۵۰ نهـال در این مزرعه کاشـته شـد 
و امسـال نیز کشـت حدود یکهـزار اصله نهال 
از جملـه گـردو و بـادام مرغـوب در زمینی به 
مسـاحت حـدود ۲۵ هـزار مترمربـع در دسـت 

اسـت. اقدام 
ماننـد  باغـی  محصـوالت  بیان اینکـه  بـا  وی 
گـردو، بـادام، آلـو و انگـور در خوانسـار از 
تصریـح  اسـت،  برخـوردار  خوبـی  کیفیـت 
و  تحقیقاتـی  علمـی  مزرعـه  ایجـاد  کـرد: 
راه انـدازی پژوهشـکده نهـال و بـذر می توانـد 
بـاره  در  تخصصـی  پژوهش هـای  انجـام  بـه 

چنیـن محصوالتـی و ارتقـای کیفـی و کمـی 
آنهـا منجر شـود که رونـق بازار و اشـتغالزایی 

را نیـز بـه همـراه خواهـد داشـت.
علمـی  مزرعـه  داد:  ادامـه  عبدالمنافـی 
بـا  خوانسـار  نـور  پیـام  دانشـگاه  تحقیقاتـی 
هـدف تحقـق شـعار سـال یعنـی تولیـد دانش 
بنیـان و اشـتغال آفرین، حفـظ محیط زیسـت، 
دانشـگاه  محوطـه  زیباسـازی  و  درآمدزایـی 
ایجاد شـده اسـت و مسـووالن و دسـتگاه های 
اجرایـی ایـن شهرسـتان از جملـه مدیـر حوزه 
و  کشـاورزی  جهـاد  شـهرداری،  علمیـه، 

کردنـد. حمایـت  آن  اجـرای  از  راهـداری 
مزرعـه  اسـت  امیـد  براینکـه  تاکیـد  بـا  وی 
علمـی تحقیقاتـی و پژوهشـکده نهـال و بـذر 
ایـن دانشـگاه بـا کمـک بخش هـای مختلـف 
از جملـه خیـران هرچـه زودتـر بـه سـرانجام 
بویـژه  برسـد، خواهـان مسـاعدت مسـووالن 
نیـاز  در زمینـه تأمیـن اعتبـارات مالـی مـورد 
بمنظـور ایجـاد زیرسـاخت های مـورد نیـاز و 
تسـریع در صـدور مجوزهـای مربوطـه شـد.

فرمانـدار اردسـتان گفـت: سـاخت ۲۴۴ واحد 
مسـکن کریمـان شـامل ۲۲۰ واحـد در مرکـز 
مهابـاد  در شـهر  واحـد  و ۲۴  ایـن شهرسـتان 
همزمـان بـا سـالروز والدت کریـم اهـل بیـت 
حضـرت امـام حسـن مجتبـی )ع( آغـاز شـد.

حمیدرضـا تاملـی در نشسـت بـا خبرنـگاران با 
بیـان اینکـه ۲ سـال پیـش در چنیـن روزهایـی 
قـول اجـرای طـرح مسـکن کریمـان بـا هدف 
خانـه دار شـدن قشـرهای کـم درآمـد و بـدون 
خانـه در اردسـتان داده شـده بـود، افـزود: بـا 
اداره هـای  همـکاری  و  مسـتمر  پیگیری هـای 
مربوطـه اقدام هـای اداری و اختصـاص زمیـن 
شـهر  سـه  در  واحـد   ۴۵۰ بـرای  نیـاز  مـورد 

اردسـتان، زواره و مهابـاد انجـام شـد.
فرمانـدار اردسـتان در خصوص آغـاز عملیات 
سـاخت واحـد مسـکن کریمان در شـهر زواره 
خاطر نشـان کـرد: مقدمـات کار انجام شـده و 
بـه دنبـال شناسـایی پیمانـکار هسـتیم کـه امیـد 
مـی رود تـا یـک هفتـه دیگر ایـن مهـم انجام و 

عملیـات اجرایـی آغاز شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه قـراداد منعقـد شـده بـا 
پیمانـکار در شـهر اردسـتان ۶۰ میلیـارد تومـان 
و در شـهر مهابـاد پنـج میلیـارد تومـان اسـت، 
انجـام  از  پـس  نـازک کاری  مرحلـه  گفـت: 
عملیات سـفت کاری به پیمان گذاشـته خواهد 

. شد
پیش بینـی  کـرد:  تصریـح  اردسـتان  فرمانـدار 
و  متقاضـی  آورده  تأمیـن  صـورت  در  شـده 
تسـهیالت بانکـی ایـن واحدهـا تـا پایـان سـال 
داده  تحویـل  متقاضیـان  بـه  و  تکمیـل   ۱۴۰۱

شـود.
تاملـی بـه افـراد واجـد شـرایط توصیه کـرد: از 
ایـن فرصـت طالیـی اسـتفاده و بـا تأمین سـهم 
خـود رونـد سـاخت را کوتـاه کننـد، از طرفی 
هـر فـردی بـه هـر دلیـل از ادامـه کار بازماند و 
انصـراف داد همـه آورده اش مسـترد خواهـد 

. شد
بـه گفتـه وی، طـرح سـاخت یک هـزار واحـد 
مسـکونی در اردستان در دسـت پیگیری است 
کـه با تحقـق این مهم، مشـکل کمبود مسـکن 

در منطقـه رفع خواهد شـد.

• ۸۲ میلیـون تومـان، سـهم آورده هر 
متقاضـی مسـکن کریمان

مسـوول انجمـن خیران مسـکن سـاز اردسـتان 
و ناظـر سـاخت گفـت: در برهـه کنونـی سـهم 
آورده هـر متقاضی مسـکن کریمان ۸۲ میلیون 

تومان اسـت.
محسـن برنجـی افـزود: بـرآورد اولیـه سـاخت 
هـر متـر مربـع ایـن واحدها افـزون بـر ۶ میلیون 
متقاضـی،  آورده  محـل  از  کـه  اسـت  تومـان 
تامینمـی  دیگـر محل هـا  و  بانکـی  تسـهیالت 
شـود و درصورتـی کـه بخشـی از ایـن منابـع 
نیکـوکاران پرداخـت شـود از آورده  توسـط 
متقاضی کسـر خواهد شـد. وی زیر بنای مفید 
هـر واحـد مسـکونی را ۱۲۰ مترمربـع اعـالم و 
طبقـه   ۲ در  واحدهـا  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان 
سـاخته می شـود. شهرسـتان اردسـتان بـا افزون 
بـر ۴۳ هـزار نفـر جمعیـت در ۱۱۸ کیلومتـری 

شـمال شـرقی اصفهـان واقـع شـده اسـت.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار:

دانشگاه پیام نور درصدد راه اندازی پژوهشکده نهال و بذر است
فرماندار اردستان مطرح کرد:

آغاز ساخت ۲۴۴ واحد مسکن کریمان در اردستان
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Hossein Amir Abdollahian, 
Iran’s foreign minister, has 
condemned Israel’s attack on 
al-Aqsa Mosque in al-Quds (Je-
rusalem), stating that resistance 
is alive while the Zionists are 
desperate.
In a Friday phone call with Ismail 
Haniyeh, head of the political 
bureau of the Hamas resistance 
movement, Amir Abdollahian 
said, “Undoubtedly, the Zionist 
regime has become too weak 
to withstand the uprising of the 
Palestinian people and the re-
sistance that created the epic of 
Operation al-Quds Sword.”
“Today, resistance is at its best 
situation while the Zionist ter-

rorist regime is at its weakest 
position,” he added.
Amir Abdollahian said Israel’s 
heinous act against worshipers 
in al-Aqsa Mosque was the re-
sult of certain Arab and Muslim 
countries’ betrayal of the Pal-
estinian cause by normalizing 
relations with Israel.
Early on Friday, Israeli soldiers 
attacked the holy mosque com-
pound in the occupied Old City 
of al-Quds, injuring more than 
150 Palestinian worshipers.
The occupation soldiers in-
vaded the mosque through the 
Moroccan Gate, also known as 
the Mughrabi Gate, firing sound 
bombs and rubber bullets at 

worshipers, according to the 
Palestinian news agency Ma’an.
Videos showed that the Israeli 
forces also targeted ambulances 
and news teams, chasing them 
through the mosque’s court-
yards and beating a number of 
people. The Islamic Republic’s 
senior diplomat reaffirmed 
Iran’s support for an independ-
ent Palestine throughout all 
native Palestinian lands with 
al-Quds as its capital. Amir Ab-
dollahian stated that he will con-
tinue diplomatic talks with his 
Muslim counterparts in order 
to put an end to Israeli crimes 
against Palestinians.
For his part, Haniyeh expressed 

gratitude for Iran’s support for 
the Palestinian cause.
He urged Muslim countries, the 
Organization of Islamic Cooper-
ation (OIC), and the United Na-
tions Security Council to step up 
diplomatic efforts to halt Israel.
On Friday, Saeed Khatibzadeh, 
the spokesperson for the Iranian 
Foreign Ministry, underscored 
that the Israeli regime is bra-
zenly breaching human rights 
norms and international law by 
committing crimes at al-Aqsa 
Mosque. He also condemned 
the Zionists’ “shameless” acts 
of violence against sacred 
places in Palestine and against 
fasting people and worshipers 
at mosques. The Iranian official 
further stated that the apartheid 
Zionist regime will never change 
its attitude toward Palestinians 
and will continue to perpetrate 
atrocities against the oppressed 
people. “We are now witnessing 
the unbridled violence of this 
apartheid and racist regime.” 
“Crimes of the Zionists against 
the oppressed Palestinian 
people show the deepening 
weakness of this occupying 
regime, which is only resorting 
to assaults on the defenseless 
worshipers to cover up its hol-
low power,” Khatibzadeh point-
ed out. Following the signing 
of peace accords in 1979 and 
1994, Egypt and Jordan respec-
tively established full diplomatic 

relations with the occupation 
regime. In 2020, when Donald 
Trump was in office, four Arab 
countries — namely the United 
Arab Emirates (UAE), Bahrain, 
Sudan, and Morocco – decided 
to normalize ties with Israel via 
U.S.-brokered agreements.
The initiative, spearheaded by 
the UAE, has drawn significant 
condemnation from Palestini-
ans, as well as nations and hu-
man rights advocates through-
out the world, including among 
Muslims. Khatibzadeh also 
called on Muslim countries to 
take stance toward Israeli acts 
in al-Aqsa Mosque. He said that 
the Israeli regime along with its 
regional and international allies 
should be held accountable for 
any possible fallouts in al-Quds 
and Palestine. 
The Iranian Foreign Ministry of-
ficial called on the OIC to openly 
back the Palestinians.
The Tel Aviv regime has ramped 
up its acts of violence across the 
Palestinian territory since the 
beginning of Ramadan, prompt-
ing Palestinians to mount a 
greater response.
Since March 22, over two dozen 
Palestinians have been target-
ed by the regime. Israeli Prime 
Minister Naftali Bennett has 
already granted Israeli soldiers 
carte blanche in the occupied 
West Bank to “defeat” what he 
calls “terror.”

TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), rose 7,408 points to 
1.475 million on Sunday.
As reported, over 10.416billion securities 
worth 60.389 trillion rials (about $223.6 
million) were traded in the TSE.
The first market’s index rose 585 points, 
and the second market’s index gained 
29,861 points.TEDPIX rose 9,000 points 
to 1.454 million in the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday).

As reported, the indices of Iran Kho-
dro Investment Development Compa-
ny (IKIDO), Social Security Investment 
Company (SSIC), Iran Khodro Company 
(IKCO), Saipa Company, and Isfahan Oil 
Refinery were the mostly followed ones 
during the past week.
TEDPIX is expected to follow a mild up-
ward trend in the current Iranian calendar 
year 1401 (started on March 21), a mar-
ket 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 previ-
ous 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 pos-
sible nuclear agreement.Transparency in 
the economic policies of the new govern-
ment, as well as the resolution of issues 
related to the nuclear deal, can create sta-
ble conditions for the country’s economy, 
which can in return ensure a good outlook 
for the capital market, the analyst added.

Iran FM decries Israeli attack on Al-Aqsa Mosque

Wasting taxpayers’ 
money on Iron Dumb
Teetering on its feet like a drunk 
man due to the unprecedented 
inflation rate, why does the U.S. 
want to fund Israeli defense pro-
gram?
How many times have we heard 
the sentence “the U.S. government 
is on the verge of shutdown?” 
Tons of times, we dare say 
From the 2008 economic crisis in 
Obama’s tenure –which was en-
tirely George W. Bush’s fault!- to 
a wobbling Joe Biden who shakes 
hands with air after his speeches. 
The annual inflation rate in the 
United States increased to 8.5 per-
cent in March 2022, the highest 
since December 1981, up from 7.9 
percent in February and exceeding 
market expectations of 8.4 percent. 
As a result of the Russia-Ukraine 
war, energy costs jumped by 32%, 
with gasoline (48%) and fuel oil 
(70.1%) rising the most. In ad-
dition, food prices increased 8.8 
percent, the largest since May 
1981. Inflation also increased for 
housing (5 percent compared. 4.7 
percent in February) and new au-
tomobiles (12.5% vs. 12.4%), but 
decreased for used cars and trucks 
(35.3 percent vs 41.2 percent).
The young generation of the Unit-
ed States are struggling with the 
highest inflation rate they have 
ever witnessed, yet, the United 
States continues to spend millions 
of dollars of taxpayers’ money on 
funding the Israeli regime’s mili-
tary programs. 
U.S. funding Israeli defense pro-
grams is not new to the people of 
the United States, but this time, 
with an unstable president in of-
fice, and a group of nitwits in 
Congress, things are getting much 
more convoluted. 
The Tehran Times has learned that 
the U.S. Congress will be approv-
ing a $500 million bill to further 
invest in Israel’s Missile Defense 
Program. 
According to Tehran Times’ 
well-informed sources, the 
500-million-dollar aid will be spent 
in two phases. Phase one will be 
the procurement of various sys-
tem components for Iron Dome, 
David’s Sling, and Arrow Weapon, 
and phase two will be the Research 
and Development, Testing, and 
Evaluation. A good 300 million dol-
lars is allocated to this part alone.
Over the past decade, the U.S. 
Congress has allocated 2 billion 
dollars to the development of Isra-
el’s defense program. The taxpay-
ers’ money that could have made 
their life all the more easier. How-
ever, earlier this year, the Congress 
decided to go down the drain and 
approved an additional $1 billion 
to replenish Iron Dome after the 
May Gaza war. 
American politicians are on the 
false belief that the U.S.-Israeli 
military cooperation is a critical 
investment that can provide secu-
rity and stability in the West Asian 
region. The belief is widely misled 
from the reality, for two main rea-
sons. One, with the heavy – and we 
mean truly “heavy”- investments of 
the U.S. in Israeli military program 
so far, the so-called Iron Dome has 
turned into an Iron Dumb, full of 
holes! Hamas has been able to 
penetrate into the defense system 
so many times that it is barely a 
defense system anymore.
Two, splashing money like this 
on garbage like Iron Dome will 
increase discontent among the 
American public opinion, already 
teetering with the worst economic 
situation in their lives. 
According to a CNBC report, quot-
ing Bankrate, conducted in Decem-
ber 2021, 26% of the Americans 
believe their financial situation will 
get worse in 2022 and 42% believe 
it will stay about the same.
Inflation is cited as the most signif-
icant impediment to improving fi-
nancial situations by 70% of those 
who expect their financial status to 
worsen, and by 44% of those who 
feel their financial situation will re-
main the same.

Muslims’ rage 
against Israel has 
been re-ignited: Par-
liament speaker 
The Iranian Parliament’s Speak-
er, Mohammad Bagher Ghalibaf, 
on Sunday cautioned the Israeli 
regime that the fire of Muslims’ 
rage has been re-ignited and 
that the regime will face harsh 
and crushing punishment.
The comments by Ghalibaf 
came two days after Israe-
li forces attacked Palestinian 
worshipers gathering in al-Aqsa 
Mosque, firing rubber-coated 
steel bullets, tear gas, and stun 
grenades at them which left 
over 150 people wounded. Over 
400 were also arrested by Israe-
li forces. The bravery demon-
strated by the Palestinians in 
al-Aqsa Mosque is heralding the 
emergence of a new intifada.
Speaking at the open session 
of the parliament, Ghalibaf said, 
“Palestine is more vigilant than 
ever, and the death knell of the 
aggressors has been rung. 
Thanks to God, the Muslim 
youth, especially the Palestinian 
resistance youth, will avenge 
[the blood of] their brothers and 
sisters from the usurper and 
murderous Zionists.”
“The Islamic Republic of Iran 
will support the new intifada 
of the brave Palestinian peo-
ple with all its might until it 
achieves its final goal, and the 
Resistance Front around the 
world will thwart the plans of 
the Zionist enemy,” he added. 
Speaking to the rulers of Is-
lamic countries, the parliament 
speaker went on to say “the 
governments of Muslim coun-
tries during the holy month of 
Ramadan must unanimously 
condemn the crimes of the oc-
cupier Zionist regime with their 
awake and zealous nations. 
Undoubtedly, the governments 
that remained silent about the 
killing of the Palestinians are 
considered by Muslims as ac-
complices of the criminals.”
--------------------------------------------------------

Deputy FM: For-
eign policy and 
defense policy are 
complementary
Iran’s deputy foreign minister 
believes that foreign policy and 
defense policy complete each 
other.
Speaking on the eve of the Army 
Day which falls on April 18 this 
year, Ali Bagheri Kani, Iran’s 
deputy foreign minister stressed 
that foreign policy and defense 
policy are “complementary”, 
saying, “We thwarted the ene-
my’s trick in creating a gap be-
tween foreign policy and defense 
policy with resistance based on 
leadership tact and intelligence.”
Bagheri Kani stated that the re-
sistance is not just a defense 
mechanism against the aggres-
sors invading the territorial in-
tegrity of countries and violating 
their independence. 
He said dynamic and lasting 
security of a region depends on 
explicit, transparent and uncon-
ditional denial of aggression and 
occupation.
The deputy foreign minister, who 
is also Iran’s top negotiator in 
the Vienna talks, added, “If the 
Western powers sent blood-
thirsty terrorists to the war of 
human culture and civilization 
with the ‘logic of weapons’ and 
created al-Qaeda and Daesh in 
the region, the resistance with 
the ‘weapon of logic’ and taking 
a step towards identifying hu-
man beings and the civilization of 
nations proved its superiority in 
the realization of progress in the 
shadow of security in practice.”

Iranian tire manufacturers produced 47,624,426 vehi-
cle tires in the past Iranian calendar year 1400 (ended 
on March 20), which was one percent more than the 
figure of its preceding year. 
This number of produced tires weighed over 288,149 
tons, with a four-percent drop year on year.
As reported, 24,179,708 car tires weighting 259,096 
tons were produced in the past year, with four per-
cent drop in number, and five percent fall in weight as 
compared to its preceding year. In the previous year, 
152,251 tons of passenger car tires were produced, 
showing a five-percent fall year on year.
Passenger cars accounted for 58.7 percent of the total 
tires produced in 1400.
Van tires output rose six percent to stand at 27,360 
tons, while truck and bus tires output fell six percent to 

stand at 54,928 tons.
Production of the tires of light agricultural vehicles 
experienced a decline of 24 percent to stand at 3,256 
tons, while that of the heavy ones also declined eight 
percent to stand at 16,620 tons.
Production of the tires of road building and industrial 
vehicles also fell 28 percent to 4,681 tons in the period 
under review. 
In the past year, 18,746 tons of bicycle and motorcycle 
tires were produced, showing 13 percent growth.
Production of tubes rose one percent to stand at 
10,307 tons.
The tire industry has a 60-year history in Iran. Current-
ly, 11 tire manufacturing companies are active across 
the country that produce tires for passenger cars, 
trucks, buses, vans, road construction, and agriculture 

machinery, as well as bicycles and motorcycles in ad-
dition to other types of tubes.
Some15,000 people are directly employed in this in-
dustry and more than 250,000 people are indirectly 
involved in the value chain of this industry.
The Iranian tire industry, despite the continuation of 
sanctions and the coronavirus pandemic conditions, 
as well as some domestic restrictions, has been fol-
lowing a thriving and successful path over the past few 
years. In addition to the successes achieved in terms 
of the output amount, Iranian tire manufacturers have 
entered new areas including production of the wide-
base tires and the tires of SUVs.
Wide base tires, which are a new generation of heavy 
vehicles’ tires, have been produced for the first time in 
West Asia by Iranian producers.

Over 47m vehicle tires produced in a year

TEDPIX rises 7,000 points on Sunday

The value of export from Yazd prov-
ince, in the center of Iran, rose 33 
percent in the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20), from 
its preceding year, a provincial official 
announced. Mohammad-Hossein Sal-
mani, the director-general of the prov-
ince’s customs department, said that 

3.122 million tons of commodities 
worth $491.466 million were exported 
from the province in the previous year.
In terms of the weight, the exports also 
indicate five percent annual growth, 
he added. He named ceramics and 
tiles, steel sections including rebars, 
steel ingots, nylons and granules, all 

types of light hydrocarbons, and mo-
lybdenum compounds as the major 
exported items, which were mainly 
exported to the neighboring countries 
including Iraq, Afghanistan, Pakistan, 
Turkey, the United Arab Emirates 
(UAE), Uzbekistan, and Oman.
The official further announced that 
103,706 tons of products worth 
$267.648 million were imported to the 
province during the past year, show-
ing 40 percent rise in value and 84 
percent growth in weight year on year.
He named frozen beef and chicken 
meat, raw materials for production 
units, spare parts and machines for 
production lines and industry, acrylic 
fibers, and waste paper and cardboard 
as the main imported products, and 
Turkey, China, the UAE, Italy, Brazil, 
Netherlands, Iraq and Germany as the 
major sources of imports.
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.

Annual export from Yazd province increases 33%
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Iranian President Ebrahim Raisi has congratulated his counterpart 
President Bashar al-Assad on National Day of the Syrian Arab Republic.
In his congratulatory message, Raisi said he is confident that peace will 
prevail and the region will see stability and progress by using the great 
capacities of the two countries.  “We can take valuable steps for laying 
the ground for regional cooperation and development of relations be-
tween the two countries,” the president said in his message.

Raisi felicitates Syrian president
on National Day

We respond to 
every threat with 
the highest level of 
power: Army chief
The commander of the Iranian 
Army has warned the enemies 
that his country will respond in 
full force to any military adven-
ture against the Islamic Republic.
Major General Abdolrahim 
Mousavi affirmed that the army, 
in light of the valuable experienc-
es gained in the past, has learned 
and experienced real war in any 
geographical conditions and will 
respond with the highest level of 
capability to any move. 
The warning came in a statement 
as Iran is set to mark Army and 
Land Force Day on Monday, April 
18. “The people in the army of 
the Islamic Republic of Iran, un-
der the leadership of the Imams 
of the Revolution, have built a 
strong army at the level of the 
revolutionary, loyal and popular 
army around the axis of moral 
values and have preserved bor-
der security with the pure blood 
of the fighters and the generous 
sacrifices of their families, and 
they have always made the pro-
vision of security and peace of 
mind to the proud people on their 
agenda,” General Mousavi said 
in the statement said, according 
to Al Alam. He added, “Wherever 
it was necessary to be present 
and support the dear people in 
hardships and natural accidents, 
the army was in the front line and 
came to extend a helping hand to 
the people at the right time, and 
proved that it is not just an army 
and a military force, but proved 
in the true sense of the word the 
slogan ‘the army is a redemption 
for the people’ and became, with 
all its existence, in the service of 
the noble and steadfast people.”
Major General Mousavi went on 
to say that the Iranian army is 
the only one in the world sticking 
to moral values. Mousavi also 
praised the military prowess of 
the forces under his command.
“The strengthening of the army’s 
military capabilities, the mod-
ernization of fighting methods 
that are compatible with mod-
ern wars, and its readiness to 
confront any threat, have trans-
formed the army and the capable 
armed forces group into a strong 
supporter of the Islamic Republic 
and made the country a port of 
stability in the region.”
The Army chief noted, “Let the 
crazy and arrogant devil know 
that the strategic depth of the 
enemy is within the reach of the 
equipment and the upper hand of 
the Islamic Republic of Iran, and 
that any step against Iran will 
cost them a heavy price.”
--------------------------------------------------------

Iran wins two 
bronzes at ISSF 
World Cup in Rio
Iranian shooters claimed the 
International Shooting Sport 
Federation (ISSF) World Cup on 
Wednesday. Golnoush Sebgha-
tollahi and Javed Foroughi took 
a bronze medal at the 10m air 
pistol mixed team after defeat-
ing Austrian team Sylvia Steiner 
and Richard Zechmeister 16-14 
in the bronze medal match. Iran 
also won a bronze medal at the 
air rifle team women. The Irani-
an trio of Fatemeh Karamzadeh, 
Fatemeh Amini and Najmeh 
Khedmati defeated Stephanie 
Laura Scurrah Grundsoee, Chris-
tina Herskind and Anna Nielsen 
from Denmark 16-6 in the bronze 
medal match. The International 
Shooting Sport Federation (ISSF) 
Shooting World Cup event start-
ed on April 11 in Rio de Janeiro 
and will run until April 18.

Some 
Stress-Re-

lieving Toys 
That’ll Fit on 

Your Desk

By: PARISA JAMADI
Source: https://www.themuse.com/advice/18-

stressrelieving-toys-thatll-fit-on-your-desk

You know what they say: All work and 
no play makes for a very cranky em-
ployee.
But how many people actually have 
opportunities for play on the job? Be-
sides, of course, the lucky few people 
who work at companies that have bas-
ketball courts, ping-pong tables, and 
video games in the office.
So, because I believe every worker de-
serves at least one desk toy that helps 
him or her relieve stress and get back 
on track, I’ve compiled the ultimate 
list of gadgets and gizmos that’ll keep 
you entertained for hours. OK, maybe 
don’t play with them for hours (or else 
we’ll both get in trouble).
Magnetic Dinosaur Sculpture
Stack them up to create a true work of 
art—or just a jumble of animals.
Mini Buddha Board
This device is one of the popular an-
ti-stress toys that calms the soul. 
You must have had the experience of 
aimless calligraphy in the margins of 
booklets and books. This calms the 
mind. Now, if you have a small board 
on which you can draw as many lines 
as you want, it is light for light. is not? 
Confession: I have one of these on my 
desk, and it’s the most amazing toy. 
You don’t have to be afraid to doodle 
what you wish (no matter your artistic 
abilities), because it fades as soon as 
you start drawing.
Chinese Meditation Balls
Rolling these between your fingers is 
both refreshing and produces a sooth-
ing sound to calm your nerves.

Jeliku Puzzle
This little puzzle will distract you just 
enough to refocus and relax.
Crazy Aarons Thinking Putty

You’re never too old to play with put-
ty—and not only that, it’s great for 
thinkers.
Scalp Massager
Have you noticed that when we are 
immersed in our own thoughts, we 
constantly cut our hands between our 
hair (of course, bald friends are de-
prived of this possibility). Playing with 
hair and massaging the scalp seems 
to be a way to relieve anxiety. Is not 
that so? Now if you have a scalp mas-
sager (this option also applies to bald 
friends), we can easily massage the 
scalp. By doing this, we can both relax 
and speed up the blood circulation in 
that area.
This Annoying Life: A Mindless Color-
ing Book for the Highly Stressed
Coloring is a relaxing activity and 
relieves anxiety for a while. 
Coloring different shapes 
is a very good idea, but 
it is better when you 
move the colored 
pencils on the screen 
and paint the shapes 
arrogantly and slop-
pily without binding 
yourself to the colors 
coming out of the dif-
ferent shapes of the book. 
Believe that you get away 
with a lot of stress.

Kneadable Eraser
For those who are always chewing on 
pencils or peeling off labels in anxious 
moments, these erasers will survive 
through all your bad habits.
Fingerboard
Another throwback that’ll 
keep you (and your fin-
gers) entertained for 
way too long.

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 2.008 million tons 
of commodities worth more than $687 
million were traded at Iran Mercantile 
Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange traded on 
its metals and minerals trading floor 
1.523 million tons of commodities 
valued at almost $380 million.On this 
floor, the IME’s customers purchased 
1,042,886 tons of cement, 217,582 
tons of steel, 142,000 tons of iron ore, 
88,500 tons of sponge iron, 14,720 
tons of zinc, 11,200 tons of copper, 
6,325 tons of aluminum, 450 tons of 
coke, 250 tons of lead, 150 tons of 
molybdenum concentrate, 24 tons 
of precious metals concentrate and 
22 kg of gold bars. Furthermore, the 
IME saw trade 427,496 tons of com-
modities on both domestic and export 
pits of its oil and petrochemical trad-
ing floor valued at more than $300 
million. The exchange’s customers 
purchased on this floor 124,800 tons 
of vacuum bottom, 111,910 tons of 
bitumen, 88,262 tons of polymeric 

products, 51,000 tons of lube cut, 
37,021 tons of chemicals, 10,450 tons 
of sulfur, 4,139 tons of base oil and 90 
tons of argon.
Last but not least was the IME’s side 
market with 56,966 tons of commodi-
ties traded on it.
As previously reported, the value of 
trades at Iran Mercantile Exchange 
rose 102 percent, and the volume 
of trades at the exchange increased 
128 percent in the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
which was the highest level of growth 
in the history of the exchange since its 
establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in 
the volume and value of trades of dif-
ferent products, 10 major records in 
total value and physical market trades 
were registered. In a way that besides 
the total value of trades, the volume 
and value of physical market trades, 
the volume and value of industrial 
products and petrochemicals trades, 
the value of oil products trades, and 
the volume and value of side market 
trades all hit records.

Over 2m tons of commodities traded at IME in a week

The deputy transport and urban devel-
opment minister announced the definite 
allocation of about 980,000 land lots with 
residential use in the past six months 
for the construction of National Housing 
Movement units.Mahmoud Mahmoudza-
deh said that 1.4 million land lots have 
been also identified that their usage 
should be determined, or they should 
be added to the area, or be investigated 
technically by the provincial planning 
councils and the Supreme Council of 
Architecture and Urban Planning. If the 
final task is determined, the land has 
been provided for the construction of 2.3 

million housing units, he added. Accord-
ing to the deputy minister, out of the four 
million units that are to be built in four 
years, 3.2 million are in urban areas and 
800,000 in the rural regions. The provid-
ed lands are the lands of the Ministry of 
Transport and Urban Development and 
so far, no land has been provided from 
other organizations, the official further 
stated.
Back in late March, Transport and Urban 
Development Minister Rostam Qasemi 
said that over 800,000 units of National 
Housing Movement are already under 
construction across the country. Refer-

ring to the important steps taken in Na-
tional Housing Movement, Qasemi said: 
“Important issues such as banking, land 
extensions, land use change and the crea-
tion of a land bank have been resolved with 
the support of National Land and Housing 
Organization.” He said that according to 
the information of the land bank, there are 
40,000 cases in the field of land, the val-
ue of some of which is significant, noting 
that issues such as the law prohibiting the 
sale of land, which prevented access to 
new resources for years, were resolved. 
In mid-March, the deputy transport and 
urban development minister announced 
that 5.2 million applicants had already 
registered in the government’s two ma-
jor housing plans (National Housing Ac-
tion and National Housing Movement). 
Mahmoudzadeh said that according to 
the Supreme Housing Council, the two 
plans of National Housing Movement and 
National Housing Action were merged so 
that those who had already registered (in 
Housing Action) could enjoy the benefits 
of this plan (Housing Movement). After 
monitoring the applicants in these two 
housing projects, the names will be sent 
to the departments of the provinces and 
the relevant organizations to approve the 
condition, and those who are eligible to 
go through other steps, the official ex-
plained.

About 980,000 land lots allocated to constructing National Housing Movement units

Iran Air Pistol Team 
Women takes gold 
at ISSF World Cup

Iran won a gold medal at the International Shooting Sport Federation (ISSF) Shoot-
ing World Cup on Wednesday.
Golnoush Sebghatollahi, Haniyeh Rostamian and Elham Harijani from Iran were the 
best in 10m Air Pistol Team Women.
They defeated Chidchanok Hirunphoem, Tanyaporn Prucksakorn and Kanyakorn 
Hirunphoem from Thailand 16-12 in the final match.
The International Shooting Sport Federation (ISSF) Shooting World Cup event 
started on April 11 in Rio de Janeiro and will run until April 18.

Iranian Transport and Urban Development Ministry and Agricul-
ture Ministry signed a memorandum of understanding (MOU) in 
order to cooperate for facilitation of the imports of basic goods 
into the country.
The MOU was signed by Transport and Urban Development Min-
ister Rostam Qasemi and Agriculture Minister Javad Sadatinejad 
on Sunday in a ceremony at the place of Transport and Urban 
Development Ministry in the presence of the two ministers’ dep-
uties.
Addressing the mentioned ceremony, the minister of transport 
and urban development underlined the high capacities of the 
country in the field of transportation, especially in the maritime 

and rail sectors, and emphasized the need to use them efficiently 
and effectively to supply basic goods from their countries of ori-
gin and distribute them in a balanced way.
Iran imported 30.9 million tons of basic goods in the past Ira-
nian calendar year 1400 (ended on March 20), an official with 
the Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA) told 
ISNA. Foroud Asgari, the deputy head of IRICA for customs af-
fairs, 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.

Transport, agriculture ministries ink co-op MOU to facilitate basic goods import



بـازار به عنـوان یکـی از میدان هـای اصلـِی کنشـگری اقتصـادی در 
ایران معاصـر، تحت تأثیر تحـوالت جهانی، تغییراتـی را تجربه کرده 
اسـت. چنیـن تغییراتی عمومـاً تحوالتی ارزشـی را به دنبال داشـته 
اسـت کـه در صـورت عـدِم مدیریت صحیـح، ممکن اسـت توسـعه 

کشـور در ابعاد مختلـف را تحـت تأثیر قـرار بدهد.
حسـن ثقفیان، منصـور حقیقتیان و شـاپور بهیـان در پژوهشـی به 
بررسـی »بـازار، تحـوالت ارزشـی و توسـعه: تفاوت هـای نسـلی در 
ارزش های کسـب وکار در میان بازاریان شـهر اصفهـان« پرداختند.

ایـن پژوهـش اساسـاً ماهیتـی توسـعه ای دارد و بـا فـرض گرفتـِن 
توسـعه به مثابه پدیده ای چندبعـدی، تحوالت ارزشـی )تفاوت های 
نسـلی در ارزش هـای کسـب و کار در میـان بازاریان شـهر اصفهان( 

را بررسـی می کنـد.
محققان با مـرور ادبیات موجود در زمینه جامعه شناسـی نسـلی در 
ایران، سـه نسـل »قبل از انقالب«، »نسـل انقالب« و »نسـل سوم« 

شناسـایی و مبنای پژوهش قـرار گرفت.
جامعـه آمـاری پژوهـش تمـام افـرادی اسـت کـه در سـطح شـهر 
اصفهـان مشـغول بـه فعالیـت اقتصـادی هسـتند. حجـم نمونـه، 
425 نفـر از بازاریـان شـهر اصفهـان بـود کـه بـا اسـتفاده از روش 

نمونه گیـری خوشـه ای چندمرحلـه ای انتخـاب شـدند.
بنابه اظهـارات نویسـندگان ایـن مقالـه، ارزش های کسـب و کار در 
معنـای عام عمومـاً در بازار عینـت می یابنـد و تغییـرات آن در طول 
زمـان و در میـان نسـل های مختلـف قابـل پیگیـری اسـت. بـازار 
اصفهـان یکـی از قدیمی تریـن و بزرگتریـن بازارهـای خاورمیانـه 
اسـت کـه ایـن بـازار در دوره هـای تاریخـی مختلـف رونـق داشـته 
اسـت، هرچنـد اوج رونـق آن را می تـوان از دوران صفویـه بـه بعـد 

مشـاهده کـرد.
در پژوهـش حاضـر دو مفهـوِم نظـرِی کلیـدی تفاوت های نسـلی و 

تحـوالت ارزشـی در کسـب وکار مـورد تأکید اسـت.
ایـن پژوهش با طرح این پرسـش کـه ارزش های کسـب وکار در بین 
بازاریان شـهر پژوهـش دارای چه وضعیتی اسـت؟ آغاز شـد و نتایج 
نشـان داد که بازاریان شـهر اصفهـان از لحـاظ وضعیـت ارزش های 

کسـبوکار، در وضعیت مطلوبی قـرار دارند.
یافته هـای پژوهـش بیانگـر ایـن اسـت کـه بیـن نسـل های مـورد 
بررسـی در بـازار شـهر اصفهـان در زمینـه ارزش هـای فرامـادی 
کسـب وکار تفاوتـی وجـود نـدارد. همچنین، بیـن نسـل های مورد 
بررسـی بازار شـهر اصفهـان در زمینـه ارزش های مادی کسـب وکار 
تفاوتـی وجود نـدارد. عالوه بـر ایـن، نتایج پژوهـش بیانگـر این بود 
که تعلق نسـلی بـر ارزش هـای کسـب وکار تأثیـر معنـاداری دارد و 
ایـن فرضیـه قابـل تأیید اسـت، امـا ایـن تأثیرگـذاری پایین اسـت. 
بـه طورکلی می تـوان گفـت کـه آشـفتگی های وضعیـت اقتصادی، 
آنومـی اجتماعی و ارزشـی و فضـای مشـترک جامعه پذیری نسـلی 
عواملی هسـتند که در عدم تفاوت نسـلی در ارزش های کسـب وکار 

در بـازار شـهر اصفهان نقـش داشـته اند.
نتایـج پژوهش »بازار، تحوالت ارزشـی و توسـعه: تفاوت های نسـلی 
در ارزش هـای کسـبوکار در میـان بازاریان شـهر اصفهان« شـماره 
یک، سـال سـیزدهم از سـوی محققان دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد 
دهاقان اصفهان در مجلـه مطالعات توسـعه اجتماعی ایران منتشـر 

. شد

معـاون آبخیـزداری اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اصفهـان گفـت: ایـن اسـتان 
بـه دلیـل شـرایط اقلیمـی و 
جـاری  مسـتعد  جغرافیایـی 
شدن سـیل اسـت و بدین سبب 
افزایـش طرح هـای آبخیـزداری 
و کنتـرل و مهـار سـیالب در 
و  ضـروری  بیابانـی  مناطـق 
مسـتلزم تخصیـص اعتبـارات 

کافـی اسـت.
ابوطالـب امینـی در گفـت و 
گـو بـا ایرنـا افـزود: شـرایط 
نیمـه  و  خشـک  مناطـق 
خشـک به گونـه ای اسـت کـه 
سـیالب هایی بـا مدت زمـان کم 
و بـا شـدت بـاال شـکل می گیرد 
و بـه دنبـال آن تخریـب مناطق 
پیرامونـی ماننـد روسـتاها یـا 
اراضـی کشـاورزی را بـه همـراه 
خواهد داشـت و اسـتان اصفهان 
نیـز چنیـن ویژگـی را دارد و 
تجارب و سـوابق گذشـته نشـان 
سـیالب های  کـه  می دهـد 
متعـددی در مناطـق بیابانـی 
سـبب آسـیب و ضـرر فـراوان 

شـده اسـت.
وی تصریح کـرد: کنتـرل و مهار 
اصولـی سـیالب ها از یـک سـو 
و اسـتفاده از ایـن منابـع آبـی 
برای تغذیـه آب هـای زیرزمینی 
از  زیرسـطحی  سـفره های  و 
طـرف دیگـر از جملـه مـوارد بـا 
اهمیت در مناطقی مانند اسـتان 

اصفهـان اسـت.
معـاون آبخیـزداری اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اصفهـان اضافه کـرد: حتـی این 
سـیالب ها زمانـی رخ می دهـد 
کـه در مناطـق پـر بـارش یـک 
میلـی متـر بارندگـی گـزارش 
نشـده اسـت امـا در یـک منطقه 
بیابانی شـاهد سـیالب هسـتیم.

امینی با اشـاره بـه ورود رسـوب 
به مخازن سـدها به عنـوان یکی 
از چالش هـای اساسـی در منابع 
آبـی اظهارداشـت: سـاالنه 25۰ 
میلیـون تُـن خـاک وارد دریاچه 
سـدها در کشـور می شـود کـه 
کاهـش حجم ایـن مخـازن را در 

پـی دارد.
وی افـزود: در اسـتان هایی مانند 
اصفهـان ظرفیتـی بـرای ایجـاد 
سـد وجـود نـدارد بنابرایـن باید 
طرح هـای آبخیـزداری را بـرای 
کاهش ورود رسـوب به سـدهای 

موجـود افزایـش داد.
معـاون آبخیـزداری اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
کـرد:  خاطرنشـان  اصفهـان 
سـازه های آبخیـزداری بـرای 
ذخیـره منابـع آبـی اسـتفاده 
نمی شـود و ایـن اقـدام در حوزه 
کار ایـن نهاد نیسـت ولی کاهش 
سـرعت و کنتـرل سـیالب از 
جملـه فعالیت هـای اداره کل به 

شـمار مـی رود.
 Watershed ( آبخیـزداری 
Management( علـم و هنـر 
برنامـه ریـزی مسـتمر و اجـرای 
اقدامـات الزم بـرای مدیریـت 
منابـع عرصه هـای آبخیـز اعم از 
طبیعـی، کشـاورزی، اقتصادی و 
انسـانی بدون ایجاد اثرات منفی 
در منابـع آب و خـاک اسـت کـه 
می توانـد بصـورت مکانیکـی یـا 
بیولوژیکـی ماننـد احـداث انواع 
سیل بَند سنگی و سـنگی َمالتی 

و پخـش سـیالب باشـد.
نگاهـی بـه وضعیـت عرصه های 
طبیعـی اصفهـان حاکیسـت که 
ایـن خطـه بـا 24 شهرسـتان، 
مسـاحتی معـادل ۱۰.۷ میلیون 
هکتـار دارد کـه بیـش از ۹۰ 
درصد از آن را معـادل حدود ۹.۸ 
میلیون هکتـار عرصه های منابع 

طبیعـی و ملی اسـت.

معاون اداره کل منابع طبیعی استان 
اصفهان خواستار شد:

ضرورت افزایش طرح های 
کنترل سیالب در مناطق 

بیابانی
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 اخبار اصفهان مدیرفوالدســازی 
و ریخته گــری مداوم فــوالد مبارکه 
در گفت وگوی ویژه خبری ســیمای 
اســتان اصفهان با اشاره به بهره گیری 
هوشــمندانه فوالد مبارکه از فرصت 
طالیی تولیــد گفــت: فوالدمبارکه 
عزم خود بــرای تحقق شعارســال را 
از آغازیــن روزهای قــرن جدید جزم 
کرده و در تالش اســت تا بتواند تولید 
خود را با افزایش قابل قبولی نسبت به 
ظرفیت مشابه سال ها و ماه های قبل 
ادامه دهد. قاسم خوشــدل پور، مدیر 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شــرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی 
ویژه خبری که به صورت زنده از سیمای 
استان اصفهان پخش شد، اظهار کرد: 
خوشبختانه عمده برنامه های تولیدی و 
اهداف پیش بینی شده سال ۱4۰۰ فوالد 
مبارکه، علی رغــم وجود چالش هایی 
همچون محدودیت های انرژی، شیوع 
ویروس کرونا و...، با درایت و برنامه ریزی 
مدیــران ایــن شــرکت و همچنین 
تالش هــای شــبانه روزی کارکنان 
واحدهای مختلف ایــن مجموعه در 

سطح قابل قبولی محقق شد.
وی افزود: با توجه به اینکه سال ۱4۰۱ 
به عنوان سال »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« نام گذاری شده و مقام 
معظم رهبری نیز در سال های اخیر 
تأکید زیادی بر مسئله تولید داشته و 
از زوایای مختلفی به آن پرداخته اند، 
شرکت فوالد مبارکه در این راستا از 
ابتدای سال برنامه ریزی های الزم را 
داشته اند تا گام های مؤثری برای تحقق 

این مهم بردارد.

• نقش مهم فوالد مبارکه در کنترل 
قیمت های بازار داخل

مدیرناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: در ابتدای سال جاری شاهد 
رکوردزنی های پیاپی در همه نواحی 
این شرکت و عالوه بر آن درگروه فوالد 
مبارکه بوده ایم که به یاری خداوند 

متعال ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه 
شرکت های دانش بنیان در کشور 
اذعان داشت: فوالدمبارکه برنامه ریزی 
الزم برای استفاده حداکثری ازظرفیت 
شرکت های دانش بنیان را انجام داده تا 
علی رغم رفع نیاز بازار بتواند نقش خود 
را از طریق تکنولوژی ها و فرایندهای 
جدید در کنترل قیمت ها داشته باشد 
که این برنامه ها بر اساس اولویت در 

سال جاری اجرا خواهد شد.

• بهره گیری هوشمندانه از فرصت 
طالیی تولید

نتایج  به  اشاره  با  خوشدل پور 
حاصل شده ازکاهش محدودیت های 
انرژی به صنایع فوالدی دربتدای سال 
جاری تصریح کرد: در چنین شرایطی 
فوالد مبارکه موفق شد حداکثرتوان 
خود برای تولید را به کار گیرد و با 
برنامه ریزی های منظم و بهره گیری 
از توان متخصصان خود موفق به 

رکوردشکنی های متعدد گردید.
وی عنوان داشت: به عنوان مثال، در 
ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه 
شاهد ثبت 3 رکورد در ایام تعطیالت 
نوروزی امسال بودیم و در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم نیز 

شاهد 3 رکورد پیاپی طی 3 روز متوالی 
بودیم که این امر نشان از ظرفیت و 
بهره وری باالی این مجموعه وهمچنین 
تولیدی فراتراز ظرفیت های اسمی 

تجهیزات دارد.

با  همکاری  قابل توجه  تأثیر   •
شرکت های دانش بنیان در مسیر 

تولید
مدیرناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به رکوردزنی های نواحی نورد گرم، 
نورد سرد و فوالد سبا اضافه کرد: این 
موارد نشان می دهد فوالد مبارکه عزم 
خود برای تحقق شعار سال را ازآغازین 
روزهای قرن جدید جزم کرده و در 
تالش است تا بتواند تولید خود را با 
افزایش قابل قبولی نسبت به ظرفیت 
مشابه سال ها و ماه های قبل ادامه 
دهد. وی با بیان اینکه یکی ازعوامل 
مهم موفقیت های فوالد مبارکه در 
رکوردزنی ها، همکاری با شرکت های 
دانش بنیان است، عنوان داشت: درحال 
حاضر این همکاری براساس استفاده 
حداکثری از ظرفیت های موجود، به ویژه 
قطعات و تجهیزاتی است که توسط 
شرکت های دانش بنیان بومی سازی 

شده است.

• برنامه ریزی فوالد مبارکه برای 
تأمین کامل نیاز کشور

خوشدل پوربا اشاره به رفع کامل 
نیازبازارداخلی توسط شرکت فوالد 
مبارکه بیان کرد: فوالدمبارکه به صورت 
کامل شرایط ساخت لوله های انتقال 
نفت و گاز را فراهم کرده و تختال 
موردنیاز آن را تولید می کند؛ درسال 
ومهارت  نیزباتکیه بردانش  جاری 
متخصصان داخلی، پروژه های لوله کشی 
را آزمایش می کنیم و به تولید انبوه 
می رسانیم؛ این مسئله نشان می دهد 
شرکت فوالد مبارکه برای تأمین همه 

نیازهای کشور دارای برنامه است.
وی با اشاره به رکوردزنی های ناحیه 
فوالدسازی وریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه درآغازین روزهای سال 
جدید ابراز داشت: ثبت 3 رکورد 
متوالی ۱53، ۱55 و ۱6۰ ذوب طی 
3 روزمتوالی، کار ساده ای نیست و هر 

فوالدسازی قادر به انجام آن نیست.

• وقتی تهدیدها به فرصت تبدیل 
می شوند

مدیرناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالدمبارکه ادامه داد: 
باید توجه داشت که هر ذوب، یک پاتیل 
و ظرف 2۰۰ تنی است که تولید مذاب، 
انتقال و در نهایت تولید تختال و ارسال 
آن به ناحیه نوردگرم را شامل می شود 
ویک فرایند طاقت فرساست؛ بنابراین 
برای ثبت این رکورد الزم بود برای 
دقیقه ها و حتی ثانیه ها نیزبرنامه ریزی 
شود که در حقیقت همین گونه بوده 

است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه فوالد 
مبارکه در ماه های مختلف سال با 
محدودیت انرژی همچون برق وگاز 
مواجه است، سیاست ها واستراتژی های 
خود در تولید را نیز بر همین اساس 
تغییر داده و در دوره هایی که با 
محدودیت شدید انرژی مواجه است، 
اقدام به تعمیرات، بهینه سازی وافزایش 

ظرفیت ماشین آالت و تجهیزات کرده 
تا درماه هایی همچون فروردین که 
محدودیت ها کاهش می یابد، بتواند از 

ظرفیت ها نهایت بهره را ببرد.

• افزایش تولید به معنای افزایش 
مصرف آب نیست

خوشدل پور با اشاره به کاهش چشمگیر 
میزان مصرف آب فوالد مبارکه برای 
تولید ابرازداشت: خوشبختانه تولید و 
رکوردزنی در فوالد مبارکه با کمترین 
میزان مصرف آب محقق می شود و 
دلیل آن جایگزینی پساب های شهری 
به جای آب تازه است؛ بنابراین کمترین 
میزان برداشت آب از رودخانه را دارد و 
نمی توان افزایش تولید در این شرکت را 
به معنای افزایش مصارف منابعی چون 

آب دانست.
وی درادامه متذکر شد: آب موردنیاز 
فوالد مبارکه عمدتاً از طریق پساب 
شهرهای اطراف آن تأمین می شود که 
با تصفیه و بازچرخانی ۷ تا ۸ مرحله ای 
صورت می گیرد. این درحالی است 
که فوالد مبارکه با اجرای پروژه های 
هوشمندانه و دقیق درصدد است تا 
برداشت آب ازرودخانه را طی سال های 
آینده به صفر برساند و تمامی آب 
موردنیاز خود برای تولید محصوالت را 
از طریق پساب های شهری تأمین کند.

• فوالد مبارکه الگوی صنعت سبز 
در کشور

مدیرناحیه فوالدسازی وریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه به عنوان »شهروند-شرکتی 
مسئولیت پذیر« در راستای تحقق 
مسئولیت های اجتماعی خود، هم در 
بخش های داخلی وهم دربخش های 
بیرونی و جامعه، نقش خود را به خوبی 
ایفا کرده ودرهمین راستا همواره 
پروژه های مختلفی را به ثمر رسانده 

است.
وی با اشاره به اقدامات زیست محیطی 
فوالد مبارکه تصریح کرد: این شرکت 
پروژه های زیست محیطی بزرگی را 
تعریف کرده که امیدواریم درسال جاری 
تکمیل شود تا به عنوان صنعتی سبز در 
کشورالگووزبانزد باشد و به عبارت دیگر، 

فوالد سبز و پاک تولید کند.

• فرصت های طالیی را غنیمت 
می شماریم

خوشدل پوربا بیان اینکه رکوردزنی های 

روزانه شرکت فوالد مبارکه تا روزها 
و ماه های آینده به رکوردزنی های 
ماهیانه تبدیل خواهد شد، اذعان 
از  بیش  این رکوردزنی ها  داشت: 
ظرفیت اسمی تولید درنواحی مختلف 
فوالد مبارکه است و این شرکت در 
انرژی  فصولی که محدودیت های 
کاهش می یابد، ازاین فرصت طالیی 
استفاده بهینه می کند وتولید را افزایش 
می دهد. وی متذکرشد: زمان هایی 
که محدودیت هایی به فوالد مبارکه 
اعمال می شود، این شرکت با استفاده 
از حداکثر توان خود، تولید را تا حد 
قابل قبولی افزایش می دهد و به رشد 
اقتصادی کشور کمک می کند؛ البته 
این ارتقا نه فقط ازنظر کّمی، بلکه ازنظر 
کیفی نیزصورت گرفته و تنوع سبد 
محصوالت را نیز به خوبی در برمی گیرد.

• اولویت فوالد مبارکه تأمین نیاز 
داخلی است

مدیرناحیه فوالدسازی وریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: 
این شرکت درسال ۱4۰۰ نیز همچون 
سال های قبل از آن توانست چندین 
گرید فوالدی جدید را به بازار عرضه کند 
تا نیازبازارداخل را به خوبی تأمین کرده 
باشد و صنایع باالدست و پایین دست را 
ازواردات قطعات وتجهیزات بی نیازکند. 
وی خاطرنشان کرد: اولویت فوالد 
مبارکه تأمین نیاز داخلی است، اما 
قطعاً در برخی از حوزه های تولیدی، 
فراتر از نیاز داخل تولید می کند و برای 
صادرات آن ها نیز برنامه ریزی دارد. این 
در حالی است که صادرات محصوالت 
این شرکت در همه حوزه ها ازجمله 
ورق گرم، ورق سرد و تختال در سال 

۱4۰۰ صورت گرفت.

• اشتغال آفرینی مضاعف فوالد 
در  سرمایه گذاری  با  مبارکه 

بخش های زیرساختی کشور
خوشدل پورابرازداشت: البته صادرات 
وارائه محصوالت به کشورهای منطقه 
همچون  زیرساخت هایی  نیازمند 
حمل ونقل است که فوالد مبارکه 
در این حوزه ها نیز سرمایه گذاری 
کرده و این سرمایه گذاری ها منجر 
است.  شده  اشتغال آفرینی  به 
در  مبارکه  فوالد  سرمایه گذاری 
بخش های مختلف حمل ونقل ریلی 
شرکت  این  وعزم  همت  از  نشان 
برای اشتغال آفرینی درهمه سطوح 

و زیرساخت های کشور دارد. وی با 
بیان اینکه فوالد مبارکه نیازهای 
ازجمله  داخلی  صنایع  مختلف 
تولیدکنندگان خودرو و لوازم خانگی 
را تأمین می کند، افزود: بخش کوچکی 
از نیازهای این صنایع پاسخ داده نشده 
که برای آن نیزپروژه های مشترکی با 
تأمین کنندگان ودیگرسطوح زیردست 
ورق های فوالدی تعریف شده تا بتوان 
با ارتقای کیفیت، کشور را از برخی 

محصوالت ویژه بی نیاز کرد.

یک  به عنوان  مبارکه  فوالد   •
شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر 

با دغدغه های مردم آشناست
مدیرناحیه فوالدسازی وریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
این شرکت نقش خود را درحوزه های 
مختلفی ازجمله محیط زیست ومصرف 
انرژی به ویژه آب، به عنوان شهروند-

شرکتی مسئولیت پذیربه خوبی ایفا 
کرده و با دغدغه های مردم کاماًل 

آشناست.
وی ادامه داد: فوالد مبارکه برای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی خود در 
قبال محیط زیست و انرژی برنامه ریزی 
کرده و پروژه های مرتبط با آن ها را یکی 
پس از دیگری به سرانجام می رساند. 
این شرکت با اجرا و بهره برداری از 
این پروژه ها میزان مصارف را کاهش 
می دهد و از انتشارآالینده ها و بروز 
مشکالت زیست محیطی جلوگیری 

می کند.

• بازدید مدیریت شرکت از نواحی 
برای  انگیزه  افزایش  به  منجر 

رکوردشکنی های بیشتر می شود
قدردانی  ضمن  خوشدل پور 
ازحمایت های مدیریت عالی فوالد 
مبارکه گفت: بازدیدهای مدیرعامل و 
معاونین شرکت از نواحی مختلف تولید 
و دیدارو گفت وگو با آنان، نقش مهمی 
در ایجاد انگیزه در آنان دارد و همین امر 
نیز منجر به رکوردشکنی های بیشتر 
در فوالد مبارکه خواهد شد. وی در 
پایان ابراز داشت: به یاری خداوند متعال 
با تعامل و همدلی موجود در شرکت 
فوالد مبارکه و همچنین امیدآفرینی 
درجامعه، فرزندان این مرزوبوم تالش 
خود برای تحقق اهداف کشور و منویات 
مقام معظم رهبری به کار خواهند 
بست و در بخش های مختلف تولید، 

نقش آفرینی خواهند کرد.

نتایج یک پژوهش حاکی از این است که آشفتگی های وضعیت 
اقتصادی، آنومی اجتماعی و ارزشی و فضای مشترک جامعه پذیری 
نسلی عواملی هستند که در عدم تفاوت نسلی در ارزش های 

کسب وکار در بازار شهر اصفهان نقش داشته اند.

06
معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: برخورد با گران فروشان در 
دستور کار قرار گرفت و به شکل جدی آغاز شد تا دست دالالن در باال رفتن 
قیمت ها کوتاه شود. امیررضا نقش در ستاد تنظیم بازار استان در استانداری 
اظهار داشت: بسته بندی مواد غذایی بهانه ای برای گران فروشی شده است که 

باید بازرسین و متولیان امر با افراد خاطی برخورد کنند.
وی بیان داشت: بسته های مواد غذایی راهی برای سودجویی شده به طوری 
که از یک سو، گرم ذکر شده روی بسته ها با گرم واقعی فاصله دارد و با قیمت 

باالتر بفروش می رسد که جلوی این کار باید گرفته شود.

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان از اتمام یکصد تن گوشت گوسفندی 
در اصفهان تا به امروز خبر داد و خواستار تأمین آن و تخصیص سهمیه ای از 
سوی تهران به استان شد و افزود: در حوزه تأمین گوشت دام سنگین با مشکل 
مواجه نیستیم و 42۰ تن موجودی فعلی است و 26۰ تن از سهمیه ایام نوروز 
توزیع شده است. معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان از توزیع 6۰۰ تن 
مرغ در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: روزانه زیر 2۰۰ تن مرغ در سطح 

استان اصفهان توزیع می شود.
وی قیمت تصویب شده برای شکر را در این ستاد بین ۱3 هزار تا ۱3 هزار و 

5۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: فردا جلسه فوق العاده ای برای تأیید نرخ جدید 
و نحوه توزیع و رفع موانع گرفته و نتایج به تمام واحدها اعالم خواهد شد.

نقش بیان داشت: 222 تن تخم مرغ قبل سال به اصفهان وارد کردیم که 
۱۰4 تن آن تاکنون توزیع شده است. وی گفت: الزم است که تمام انبارهای 
غذایی از جمله انبارهای میانی رستوران ها ثبت و مجوز دار شوند. معاون امور 
اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در دو ماه باقی مانده از دوران 
تحصیلی، برنج و گوشت دانشگاه ها تأمین شود، ادامه داد: در گذشته غذاهای 

دانشجویی به بخش های خصوصی واگذار می شد.

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان:

برخورد با گران فروشان 
به شکل جدی اجرایی 

می شود
خبر اول
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پژوهش

در قالب یک پژوهش انجام شد؛
بررسی تفاوت های نسلی درارزش های 

کسب وکاربازاریان اصفهان

اقتصاد استان

مدیر فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری سیمای استان اصفهان مطرح کرد:

بهره گیری هوشمندانه فوالد مبارکه از فرصت طالیی تولید

مدیرکل مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت: ترافیک شهری 
در مقایسه با سال های گذشته با افزایش ۱3۰ درصدی روبه رو است.

هادی کریمی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: پس از تعطیالت نوروز 
با حجم زیادی از تأخیر و ترافیک در شبکه معابر شهر روبه رو هستیم؛ 
طبق مقایسه انجام شده، ترافیک این روزهای شهر با یک روز عادی در 
سال ۱3۹۸ و شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا که مدارس و دانشگاه ها 
به صورت تمام وقت با تمام ظرفیت فعالیت داشتند و سفرهای تحصیلی 
به صورت کامل در حال انجام بود، صبح ها ۱3۰ درصد و ظهرها در زمان 

برگشت سفرهای تحصیلی به منزل، ۸5 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه سفرهای درون شهری عصرگاهی در مقایسه با 
آبان ماه سال ۱3۹۸ با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان کمتر 
شده است، افزود: در حال حاضر ترافیک عصرگاهی در شهر اصفهان 
2۸ درصد کاهش یافته است. مدیرمرکز کنترل ترافیک شهرداری 
اصفهان با اشاره به افزایش ترافیک معابر شهر با توجه به سفرهای 
تحصیلی، تصریح کرد: یکی از دالیل ترافیک سنگین، انجام سفرهای 
تحصیلی دانش آموزان توسط والدین است که بی شک با فعالیت بیشتر 
شرکت های حمل ونقل دانش آموزی و سرویس دهی به آنها از حجم 
ترافیک معابر کاسته خواهد شد. وی با تاکید بر تأثیرگذاری استفاده 

از وسایل حمل ونقل عمومی از جمله اتوبوس و مترو برای انجام 
سفرهای درون شهری در کاهش ترافیک، ادامه داد: شهروندان با نصب 
نرم افزار ترافیک آنالین از طریق نقشه ترافیک اصفهان یا اپلیکیشن 
بازار، می توانند مسیرهایی که امکان استفاده ترکیبی اتوبوس و مترو 
در آن وجود دارد را مشاهده و از آن استفاده کنند. کریمی با بیان 
اینکه زیرساخت های حمل ونقل عمومی در شهر اصفهان کامل 
نیست، گفت: هنوز زیرساخت های اطالع رسانی و هوشمندسازی 
تکمیل نشده است، همچنین با توجه به اینکه شاید امکان استفاده از 
سرویس مدارس برای یک ماه باقی مانده تا پایان سال تحصیلی وجود 

نداشته باشد؛ لذا با هماهنگی مدارس و والدین، بهتر است جابه جایی 
دانش آموزان به صورت تجمیعی انجام شود. وی با اشاره به اجرای 
طرح زوج و فرد خودروها در شهر، اظهار کرد: این طرح قبل از نوروز 
فقط عصرها اعمال می شد و از عصر بیست ودوم فروردین ماه در هسته 
مرکزی کالن شهر اصفهان، اجرا شد. مدیر مرکز کنترل ترافیک 
شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به فعالیت سرویس مدارس 
و همچنین تردد خودروهای شخصی والدین دانش آموزان برای 
انجام سفرهای تحصیلی فرزندان، صبح ها طرح زوج و فرد خودروها 

غیرفعال است.

 مدیرکل مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۳۰ درصدی ترافیک شهر اصفهان
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بازرگــــانی



ــک  ــت وپاکردن ی ــرای دس ــه ب ــی ک ــای فراوان ــان گزینه ه در می
ــه  ــم، شــغل هایی هــم هســت ک ــار داری ــت در اختی شــغل تمام وق
ــک  ــه ی ــتر ب ــه بیش ــد ک ــدر رویایی ان ــد و آن ق ــرق دارن ــه ف ــا هم ب

خــواب می ماننــد.
1-  تستر بستنی

این شــغل مخصوص عاشــقان بســتنی اســت! تســترای بســتنی به 
کیفیــت، طعــم، قــوام، رایحــه و ظاهــر بســتنی ها امتیــاز می دهند. 
بــرای اســتخدام شــدن در ایــن شــغل باید دســت کــم یــک مدرک 
لیســانس در حــوزه موادغذایــی یــا لبنیــات، تجربــه کار در صنعــت 

بستنی ســازی و قــدرت چشــایی ســالمی داشــته باشــید.

2-  نقدنویس فیلم هایی با موضوع سگ ها
بعضــی مؤسســات حمایــت از ســگ ها یــک نقدنویــس اســتخدام 
می کننــد تــا فیلم هــای شــادی آوری کــه دربــاره ســگ ها هســتند 
ــرای وبســایت مؤسســه بنویســد.  ــا را ب ــد آن ه ــد و نق را تماشــا کن
ــت  ــگ ها را دوس ــد س ــغل بای ــن ش ــدن در ای ــتخدام ش ــرای اس ب
داشــته باشــید و لزومی نــدارد خودتان حتماً ســگ داشــته باشــید. 
به عــاوه بایــد توانایــی نوشــتن نقدهــای هــزار کلمــه ای بــرای ایــن 

ــید. ــته باش ــا را داش فیلم ه

۳ - پری دریایی حرفه ای
پــری دریایی هــا وجــود دارنــد، دســت کم به عنــوان یــک 
ــودکان،  ــای ک ــه ای در مهمانی ه ــای حرف ــری دریایی ه ــغل. پ ش
ــزار  ــواحل برگ ــتخرها و س ــه در اس ــی ک ــنواره ها و برنامه های جش
می شــوند، بــه اجــرای نمایــش می پردازنــد. بــرای اســتخدام شــدن 
در این شــغل بایــد شــناگر خوبــی باشــید، گواهینامه هایــی مرتبط 
بــا شــنا و غریــق نجاتــی داشــته باشــید و به عــاوه، بتوانید زیــر آب 

ــد. ژســت بگیری

۴- بازیگــر شــخصیت های داســتانی در پارک هــای 
ــی دیزن

ــا کار در  ــد، ام ــب باش ــد جال ــی می توان ــای موضوع کار در پارک ه
نقــش یــک پرنســس دیزنــی، بــرای بســیاری می توانــد یــک رویای 
بــه حقیقــت پیوســته باشــد. کار بازیگران شــخصیت های داســتانی 
در پارک هــای دیزنــی بــه پوشــیدن لباس هــای ایــن شــخصیت ها 
محــدود نمی شــود. آن هــا بایــد از نظــر فیزیکــی هــم به شــخصیت 
موردنظــر شــبیه باشــند، در برابــر جمعیــت زیــادی بــازی کننــد و 
توانایی برقــراری ارتبــاط بــا خانواده هــا و کودکان را داشــته باشــند.

۵- تستر بازی های ویدئویی
قبــل از عرضــه هــر بــازی ویدئویــی بــرای مــردم، افــرادی 

هســتند کــه ایــن بازی هــا را امتحــان می کننــد. ایــن افــراد 
ــه  ــایی و ب ــا را شناس ــص آن ه ــی نواق ــای ویدئوی ــام بازی ه ــا انج ب
ــرف  ــص را برط ــن نواق ــا ای ــد ت ــزارش می دهن ــا گ برنامه نویس ه
ــای  ــترهای بازی ه ــالیانه تس ــوق س ــال ۲۰۲۰، حق ــازند. از س س
ویدئویــی حــدود ۵۳ هــزار دالر اســت. برای اســتخدام شــدن در این 
شــغل همیشــه نیــاز بــه داشــتن مــدرک تحصیلــی نیســت، گرچه 

داشــتن مدرکــی در زمینــه طراحــی 
بازی هــای ویدئویــی یــا برنامه نویســی 

ــد. ــده باش ــک کنن ــد کم می توان

ــردن  ــل ک ــا بغ ــغل آن ه ــه ش ــانی ک ۶ - کس
ــت اس

بغــل کننده هــای حرفــه ای پــول می گیرنــد تــا افــراد غریبــه را بــه 
شــکلی دوســتانه و عــاری از شــهوت در آغــوش بگیرنــد. ایــن کار را 
ــکات  ــه از مش ــد ک ــرادی می دانن ــرای اف ــی ب ــی لمس درمان نوع
تروماتیــک، انــواع معلولیــت یــا آشــفتگی هیجانــی رنــج می برنــد.

۷- ساقدوش حرفه ای
ــت و  ــان کار پرزحم ــی آن چن ــم عروس ــرای مراس ــزی ب برنامه ری
دردســری اســت کــه می توانــد حــس یــک کار تمام وقــت را 
ــه ای  ــاقدوش های حرف ــای س ــه پ ــت ک ــا اس ــد و اینج ــته باش داش
ــما  ــه ش ــد ب ــاره ای می توانن ــاقدوش های اج ــد. س ــان می آی ــه می ب
ــم  ــد و در مراس ــک کنن ــی تان کم ــم عروس ــزی مراس در برنامه ری

ــد. ــی کنن ــد و شــما را همراه حضــور یابن

۸- کسانی که شغل آن ها خوابیدن است
ــول درآورد. کســانی  ــوان پ ــه حتــی از خوابیــدن هــم می ت بل
ــا  ــد ت ــول می گیرن ــت، پ ــدن اس ــا خوابی ــه کار آن ه ک
ــر  ــان و دیگ ــام تحقیقات ش ــگران در انج ــه پژوهش ب
مثــًا  کننــد.  کمــک  کســب وکارها 
شــرکت های تولیدکننــده وســایل 
خــواب ماننــد بالــش ممکن اســت 
ایــن افــراد را اســتخدام کننــد تا 
ــان  ــی محصوالت ش ــه راحت ب
ــات  ــد. در تحقیق ــاز دهن امتی
ــه  ــراد ب ــن اف ــم ای ــی ه علم
پزشــکان کمــک می کننــد 
تــا عملکردهــای شــناختی و 
ملزومــات پایــه ای بیولوژیــک 
انســان در حالت خــواب و اســتراحت 

ــد. ــرار دهن ــی ق ــورد ارزیاب را م

۹ - تســتر سرســره های 
آبــی

کــردن  امتحــان 
سرســره های آبــی شــغل 
رؤیایــی عشــق آدرنالین هــا 
اســت. ایــن افــراد بایــد از 
بی خطربــودن سرســره های آبــی 
برای مــردم پیــش از افتتــاح آن هــا مطمئن 
ــد  ــغل بای ــن ش ــدن در ای ــتخدام ش ــرای اس ــوند. ب ش
آمــوزش کمک هــای اولیــه و نجــات غریــق دیــده 

. شــید با
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معـاون پیشـگیری از وقـوع جـرم دادسـتانی مرکز اسـتان اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اصفهان گفـت: خرید و فـروش امتیـاز نهضت ملی مسـکن 
غیرقانونـی و در این زمینـه دسـتورات قضایی بـرای پیگرد 

تخلفـات احتمالـی صادر شـده اسـت.
محمــد محســنی افــزود: از شــهروندان درخواســت 
ــای  ــی قرارداده ــاد حقوق ــه ابع ــه ب ــن توج ــود ضم می ش
تخصیص امتیــازات و آگاهــی از شــرایط قانونی واگــذاری و 
احتمــال ســلب آن در صــورت نقــض تعهــدات، از هــر گونه 
ــودداری  ــده خ ــن ش ــای تعیی ــروش امتیازه ــا ف ــد ی خری

ــد. کنن

وی تصریـح کـرد: بـه ایـن منظـور دسـتورات قضایـی بـه 
ضابطان برای شناسـایی و تشـکیل پرونده به منظور برخورد 
با دفاتـر و بنگاه هـای اماک که مبـادرت به خریـد و فروش 

امتیـازات مسـکن می کننـد صادر شـده اسـت.
معاون پیشـگیری از وقـوع جرم دادسـتانی اصفهـان افزود: 
این قبیل اقدامات حسـب مـورد و با جمع شـرایط می تواند 
مشـمول عناویـن کیفـری کاهبـرداری و فـروش و انتقال 
مال غیـر باشـد. بـه گـزارش ایرنا سـهم اسـتان اصفهـان از 
طـرح اقـدام ملـی مسـکن سـاخت ۷۰ هـزار و ۷۸۰ واحـد 

تعیین شـده اسـت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی استان اصفهان صادر کرد:

دستور قضایی برای منع خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن

ارانه داخلی گندم به جیب مصرف کننده خارجی

چه عاملی و چرا حاِل قوت غالب بد شده است!

مردم  نماینده  وفایی   زهرا   
فاورجان در مجلس شورای اسامی 
سرخوردگی  معیشت،  بیکاری، 
جوانان، رکود اقتصادی طوالنی مدت 
و بحران منابع طبیعی را ۵ چالش 
بزرگ اقتصادی ایران دانست و گفت: 
این موضوعات باید در تدوین برنامه 
هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار 

گیرد.
حجـت االسـام سـید سـیدناصر 
موسـوی الرگانـی بیـان کـرد: 
بیـکاری، معیشـت، سـرخوردگی 
جوانـان، رکـود اقتصـادی طوالنی 
مـدت و بحـران منابـع طبیعـی ۵ 
چالش بزرگ اقتصادی ایران اسـت 
کـه بایـد در تدویـن برنامـه هفتـم 
توسـعه مورد توجه ویژه قـرار گیرد. 
اگر این زخم ها بهبود نیابـد مردم را 
نسبت به پیشرفت و احیای اقتصاد 

ایـران دلسـرد می کنـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا تدبیـر 
رئیـس جمهـور، توجـه ویـژه بـه 
محرومین و استفاده از ظرفیت های 
داخلی جایگزیـن مذاکرات صرف با 
کدخدا شـده اسـت. یکـی از وجوه 
اقبـال مـردم بـه آقـای رئیسـی، 
مردمـی و سـاده زیسـت بـودن 
ایشـان، حضـور میدانی و شـنیدن 
مشـکات مـردم از نزدیـک بـوده 
اسـت که باعث افزایش امیـد مردم 

شـده اسـت.
نماینده مردم فاورجان در مجلس 
در توصیه ای به دولت گفـت: بعد از 
حـدود ۷ مـاه خانـه تکانـی جزیی 
انجـام داده و چنـد وزیر پرحاشـیه 
کـه عملکردشـان بـا اهـداف و 
تفکرات رئیـس جمهور انقـاب در 
تضـاد اسـت را از قطار دولـت پیاده 
کنید تـا مجلس بـر اسـاس وظیفه 
قانونـی و شـرعی خـود مجبـور بـه 

اسـتیضاح نشود.
وی خطـاب بـه فاطمـی امیـن 
وزیرصنعـت گفـت: حال کـه همه 
صنایـع را رهـا کـرده و فقـط بـه 
خـودرو چسـبیده اید، شـفاف بـه 
مـردم توضیح دهیـد کـه خروجی 
عملکردتـان چیسـت. قرار اسـت با 
حـذف سـمند شـاهد تولیـد کدام 
خـودرو باشـید؟ برنامـه شـما برای 
تولید خـودروی ارزان قیمـت برای 
۷۰ درصد مردم که توان خریدشان 
روز بـه روز در حـال کاهـش اسـت 
چیسـت؟ آیا می خواهید سـمند را 
با چراغ پرایـد و زه پـژو تولید کنید 
و بـا قیمت بنز بـه مردم بفروشـید؟ 
چـرا ۱۵۰ هـزار خـودروی آمـاده 
تحویـل را در ایـران خـودرو نگـه 
داشـته تـا بـه عنـوان تولیـد سـال 
۱۴۰۱ با قیمت جدید بفروشـید تا 
سـیاهه ای بـه عملکرد نداشـته تان 

بیفزاییـد.
• چرا هر روز یک خواب برای 

تولید می بینید
موسـوی الرگانی ادامـه داد: چرا هر 
روز یـک خـواب بـرای تولیدکننده 
غلطـی  تصمیمـات  می بینیـد؟ 
همچـون درج قیمـت تولیدکننده 
هـرج و مـرج ایجـاد کـرده اسـت. 
راسـتی از تولیـد ۳ میلیـون خودرو 
چـه خبـر؟ از تولیـد صادراتـی ۲ 
میلیـون خـودرو چـه خبـر؟ حتماً 
خبر داریـد که بـه برکـت مدیریت 
شـما در وزارت صمت تیبا هم ۲۰۰ 

میلیونی شـد.
ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی 
مجلـس همچنیـن در تذکراتـی 
بـه عبدالملکـی وزیـر کار و تعاون، 
نسـبت به عملکرد وی انتقـاد کرد.

گفت و گو
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گفت و گو با نماینده فالورجان 
در مجلس:

چرا هر روز یک خواب 
برای تولید می بینید

 یلدا توکلی  قیمت گندم صنعتی را دولت به کیلویی ۱۲ هزار 
تومان افزایش داده، با این امید که قاچاق گندم و نیز صادرات 
محصوالت یارانه دار به کشورهای دیگر قطع شود. این در حالی 
است که در حال حاضر هر تن گندم در بازارهای جهانی حدود 
۵۰۰ دالر است و هر کیلوگرم گندم برای کشور بیش از ۱۳ هزار 
تومان تمام می شود. اختصاص آرد یارانه ای ۲۵۰۰ تومانی به 
بخش صنایع باعث فساد در توزیع و خروج ارز از کشور می شد. 
پیش از این هر کیلوگرم گندم برای بخش صنعت ۲۵۰۰ تومان 
تحویل داده می شد و سبب می شد که این محصول به دلیل تفاوت 
قیمت به کشورهای همسایه قاچاق شود، عاوه بر آن محصوالتی 
مانند ماکارونی که با آرد یارانه ای تولید می شود نیز به انواع کشورها 
از جمله اروپایی و آمریکا صادر می شد. مفهوم آن این است که 

یارانه داخلی به جیب مصرف کنندگان خارجی می رفت.

• عدم خرید تضمینی گندم مطابق با پیش بینی
یکی از مشکات دولت در سال های اخیر عدم خرید تضمینی 
گندم مطابق با پیش بینی های انجام شده و همین مسأله دولت را 
مجبور به واردات گندم با نرخ های دالری کرده است. در چند هفته 
اخیر که تنش میان روسیه و اکراین به عنوان بزرگترین تأمین 
کنندگان گندم دنیا رخ داده، بار دیگر این مسأله را مورد توجه 

قرار داده است؛ زیرا قیمتی که دولت برای خرید تضمینی گندم 
در نظر گرفته با قیمت جهانی فاصله گرفته است و از طرف دیگر 
بحران خشکسالی در تمام دنیا باعث شده که میزان تقاضا برای 

این محصول بیش از عرضه باشد.

• پایین بودن میانگین عملکرد برداشت گندم در کشور
 مهدی سروری یک کارشناس اقتصاد کشاورزی است وی با اشاره 
به اینکه در سال جاری به دلیل کمبود نهاده های دامی در بازار 
بخشی از محصوالت گندم از سوی کشاوران به دام داده شد، 
تصریح کرد: به همین دلیل دولت در سال جاری ۸ میلیون تن 
واردات گندم داشته و ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن هم از کشاورزان 
داخلی خریده بود. وی با اشاره به اینکه سال گذشته زراعی به 
دلیل خشکسالی میانگین عملکرد برداشت گندم در کشور پایین 
بود اظهار کرد: با ۶ میلیون هکتار سطح زیرکشت باید ۱۲ میلیون 
تن برداشت گندم می داشتیم اما به دلیل خشکسالی، قیمت پایین 
خرید تضمینی و کمبود نهاده ها و... عملکرد تولید پایین آمد. این 
کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال هم سطح 
زیر کشت در حدود سال گذشته بوده گفت: از آنجایی که ابتدای 
پاییز گذشته قیمت گندم ۷۵۰۰ تومان تعیین شده اگر این نرخ 
با در نظر گرفتن هزینه های کشت صرفه اقتصادی نداشته باشد، 

کشاورزان ممکن است محصوالت دیگری کاشته باشند به همین 
دلیل هم اکنون عدد قطعی برای سطح زیر کشت نمی توانیم پیش 
بینی کنیم. سروری با اشاره به اینکه در شرایط کنونی با توجه به 
اختاف قیمت گندم فروخته شده به نانوایی ها که ۶۰۰ تا ۹۰۰ 
تومان است و برای بیسکویت سازی ها که ۲۷۰۰ تومان است 
باید دید دولت چه برنامه ای برای تأمین گندم این گروه و با چه 
نرخی دارد اظهار کرد: با توجه به اینکه آرد ۲۷۰۰ تومان مشمول 
قیمت گذاری نیستند و دولت هم اکنون برای تأمین اعتبار گندم 
با مشکل مواجه است، اگر قیمت گندم برای این صنف آزاد شود 
شاهد قاچاق گندم و آرد از نانوایی به سایر صنف ها خواهیم بود و 
همین مساله مشکل تأمین در کشور به وجود می آورد. او افزود: اگر 
دولت بخواهد گندم را با قیمت ۲۷۰۰ تومان برای بیسکویت و... 
تأمین کند و برای نانوایی ها هم قیمت آرد را در نرخ ۶۵۰۰ تومان 
حفظ کند به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در حالی که 
دولت برای قیمت در بودجه جهت واردات گندم ۳ میلیارد دالر در 
نظر گرفته و برای قیمت گندم در خرید تضمینی هم ۷۵۵ تومان 
در نظر گرفته است و افزایش جهانی قیمت گندم هم می تواند 
مشکات جدی را برای اقتصاد صنعت شیرینی و شکات به وجود 
بیاورد. او افزود: البته مجلس منابع ۳ هزار میلیارد تومانی برای 
واردات گندم را حذف کرده و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز 

نیمایی را به صورت ریالی برای خرید گندم داخلی در نظر گرفت 
تا هر کیلو گندم ۹۵۰۰ تومان خرید تضمینی شود، اما به طور 
قطع با توجه به گرانی اخیر گندم در بازار جهانی این نرخ هم برای 
کشاورزان داخلی جذاب نیست و همین مساله می تواند به کاهش 
خرید تضمینی گندم توسط دولت منجر شود و این یک تهدید 
برای دولت خواهد بود، زیرا مجبور می شود مانند سال جاری برای 
تأمین گندم مورد نیاز سال آینده واردات انجام دهد که با نرخ هایی 
که هم اکنون در معامات صورت می گیرد، دولت با کسری بودجه 

برای این بخش مواجه می شود.

• اختصاص یارانه بخش صنعت به آرد، جفا به اقتصاد کشور
محمدرضا مرتضوی، رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های 
صنفی صنایع غذایی است وی نیز گفت: نرخ گندمی که به 
بخش صنایع می دهند به کیلویی ۱۲۰۰۰ تومان افزایش یافته 
است که پیش از این کیلویی ۲۵۰۰ تومان بود. مرتضوی پیش از 
این گفته بود که اختصاص یارانه به آرد بخش صنعت در حقیقت 
جفا به اقتصاد کشور است و ساالنه ارز دولتی به خاطر صادرات 
محصوالت یارانه ای از کشور خارج می شود مثًا ساالنه ۳۰۰ هزار 
تن ماکارونی به کشورهای مختلف صادر می شود در حالی که اینها 

گندم یارانه ای می گیرند.

 فرهاد کلهر  در چهارمین گردهمایی »گراف دی«، یعقوب رشنوادی، مدیرعامل بیمه سرمد به عنوان مدیر برتر 
ارتباط گرا انتخاب و معرفی شد.

چهارمین گردهمایی »گراف دی« ارزیابی و معرفی مدیران عامل ارتباط گرا با شعار »روابط عمومی معتمد، مدیریت 
مقتدر«، با حضور علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، محمد خوانساری معاون وزیر و 

رییس سازمان فناوری اطاعات ایران و جمعی از اساتید و مدیران ارشد حوزه ارتباطات کشور برگزار شد.
در این رویداد، یعقوب رشنوادی، مدیرعامل بیمه سرمد به عنوان مدیر ارشد ارتباط گرا برگزیده و موفق به دریافت 
تندیس گراف دی شد. مدیرعامل بیمه سرمد، به دلیل خاقیت در مدل سازی ارتباط با رسانه به این عنوان دست 

یافت.

• دیگر برگزیدگان این رویداد
سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطاعات و مدیران 
عامل شرکت های پاکسان، زرین پال، اتاقک، آسیاتک، رنگین نانو و چارگون از دیگر برگزیدگان این رویداد بودند.

• دریافت تندیس ویژه رویداد توسط مدیران ارشد ارتباط گرا
در این رویداد ملی که توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد، برای اولین بار مدیران عامل 
شرکت های بزرگ اقتصادی، کارآفرینان، استارت آپ ها و شرکت های فناوری و دانش بنیان که موفق به کسب 
باالترین امتیاز در ارزیابی های تخصصی صورت گرفته شده اند، به عنوان مدیر ارشد ارتباط گرا معرفی و تندیس 

ویژه رویداد را دریافت کردند.

چهارمین گردهمایی »گراف دی« 
ارزیابی و معرفی مدیران عامل 

ارتباط گرا برگزار شد:

مدیرعامل بیمه 
سرمد، مدیر 

برتر ارتباط گرا
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