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در گفت وگو با مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان مطرح شد:

2پاالیشـگاه درآسـتانه صعـود به قـله بـورس
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سرپرست آبفای استان اصفهان خبرداد:

ادامه آبرسانی سیار
به 30۵ روستای استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد:

خودداری اکید ازاظهار نظرهای غیرکارشناسی 
درمورد ریزش شبکه فاضالب
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فرماندار اصفهان:

نتیجه انتخابات
شورای شهر بهارستان ابطال شد

استرس خطرناک است
بیش از آنکه بدانید

مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد:

افزایش تأمین مالی
دانش بنیان ها در سال 1٤01
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سرپرست تعزیرات حکومتی اصفهان:

تناسبی بین تعداد قضات و پرونده های وارده به 
تعزیرات وجود ندارد

رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان پیشنهاد داد:

امکان کنترل فرونشست شهری
با تغذیه آبخوان ها به وسیله پساب فاضالب

درخواست رئیس اداره بازرسی و شناسایی انشعابات غیر مجاز آبفای استان اصفهان از مردم؛

هرگونه استفاده غیرمجاز آب
را اطالع دهید

Nine Ways 
Stress Is More 
Dangerous 
Than You Think

۵

مدیرکل اجتماعی استانداری اصفهان:

ساماندهی ُمتکدیان در اصفهان نیازمند مراکز غربالگری است

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: 
تمرکز بر مناطق آسیب دیده توسط سازمان تبلیغات 
اسالمی استان طراحی شده است و آموزش و 
پرورش به عنوان اصلی ترین مرکز در مناطق محروم 

تحت عنوان »قرارگاه فقر زدایی« قرار دارد.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم مهدی فوقی بعد 
از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه توسط این نهاد تمرکز بر 
مناطق آسیب دیده طراحی شده است، اظهار داشت: 
آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین رکن ما در 
مناطق محروم می باشد که تحت عنوان »قرارگاه فقر 
زدایی« با حضور مستمر بخش معاونت فرهنگی این 

نهاد نقش بسزایی را ایفا می کند.
وی با تاکید به اینکه مسائل مالی بحث جدی سازمان 
تبلیغات است، افزود: متاسفانه در مسائل مالی 
رقم های خوبی برای ما دیده نشده هر چند بازوی 

اصلی سازمان تبلیغات قشر مردمی هستند.
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه پرداختن به آسیب های اجتماعی با محوریت 
هیات های مذهبی و جامعه مبلغان امری ضروری 
است، تصریح کرد: جوان امروز نیازهای متفاوتی 

دارد و ما بر اساس مقتضیات زمان و پیشانی اسالم 
باید برنامه های تبلیغاتی خود را بر اساس نیاز سنجی 

از نسل جوان پایه ریزی کنیم.
وی تاکید کرد: یکی از اصلی ترین وظایف سازمان 
تبلیغات اسالمی تبیین انقالب اسالمی است که 
این جهاد مهم به فرموده رهبری بر عهده سازمان 

تبلیغات اسالمی است.
حجت االسالم فوقی با بیان اینکه برای تحقق تبیین 
انقالب اسالمی باید فصل جدید و برنامه ریزی جدی 
در سازمان تبلیغات ایجاد شود، گفت: خروجی 
سازمان تبلیغات باید در نسل جوان دیده شود که 
اگر این امر صورت نگرفته باشد کم کاری شده است.

وی در ادامه صحبت های خود به استفاده از فضای 
مجازی پرداخت و بیان داشت: مبلغان باید به ابزارها 
و تکنولوژی نوین بخصوص درامر تبلیغات اسالمی 

اشراف داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان ضمن 
ابراز نگرانی از فضای تبلیغ دین در اصفهان گفت: 
ما تبلیغ را فقط منوط به سخنرانی نمی دانیم بلکه 
مراوده با نسل جوان وگفت و شنود فردی و مشاوره 

جزو دستور کار است.

وی اضافه کرد: انتظار داریم مبلغان با ارتباط صحیح 
با نسل جوان دین را در همه سطوح جامعه ترویج 
دهند و فقط به مساجد و هیات های مذهبی اکتفا 

نشود.
حجت االسالم فوقی به نشاط معنوی و ضرورت 
آن پرداخت و گفت: برگزاری محافل قرآنی در 
چهارباغ یک نمونه آن است که به حمایت جمعی از 
جوانان خروجی خوبی تا کنون داشته و شهرداری 
اصلی ترین میدان دار فعالیت های فرهنگی در شهر 

بوده است.
وی اضافه کرد: البته دربرنامه های مذهبی ما یک 
قشر را درگیر نمی کنیم بلکه نشاط معنوی را بین 
همه اقشار تقسیم و آنها را نیازسنجی و درگیر 
می کنیم. مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
از برگزاری نشست ها و کارگاه های مختلف در حوزه 
مذهبی و اجتماعی خبر داد و افزود: طرح »آیه های 
امید« در چهارباغ عباسی در قالب برگزاری محافل 
قرآنی برنامه های ماه مبارک رمضان مورد توجه قرار 

گرفته است.
وی در پایان از برنامه ریزی مراسم شب های قدر در 

چهارباغ عباسی خبر داد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: عواملی 
مانند دسترسی به منابع غذایی، سازگاری باال با 
زیستگاه های مختلف و خشکی بستر زاینده رود سبب 
حضور روباه ها در شهر اصفهان شده است. در روزهای 
گذشته تصاویر و فیلم هایی از رویت روباه در مکان های 
مختلف اصفهان از جمله میدان امام )نقش جهان(، 
مرکز شهر و بستر خشک زاینده رود در شبکه های 

اجتماعی بازنشر شده است.
حسین اکبری، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با بیان اینکه روباه سازگاری باالیی با زیستگاه های 
مختلف دشتی، بیابانی، جنگلی و کوهستانی دارد، 
افزود: روباه از گونه ُطمعه خواران محسوب می شود 
و بدلیل سازگاریش با زیستگاه های گوناگون به 
پسماندخواری بویژه پسماند غذاها و دورریزهای 
انسانی تمایل بسیاری دارد. وی ادامه داد: به همین 
دلیل روباه در کنار جاده ها و زیستگاه های انسانی 
بسیار مشاهده می شود و دلیل اینکه در سطح شهری 
مانند اصفهان نیز رویت شده، دسترسی به مواد غذایی 
و پسماندهاست. اکبری اظهار داشت: این حیوان وقتی 
به منابع غذایی دسترسی داشته باشد و از این نظر 

احساس امنیت کند، به مرور ترسش نیز از بین می رود 
و مکان هایی حتی در داخل شهرها را بعنوان زیستگاه 
خود انتخاب می کند بطوریکه اگر او را جابه جا کنیم 
بازهم ممکن است به داخل شهر بازگردد. وی با بیان 
اینکه احتمال رویت روباه در نیمه های شب بویژه در 
پارک ها و حاشیه های شهر وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: یکی دیگر از دالیل مشاهده روباه در اصفهان، 
باز و بسته شدن زاینده رود و خشک شدن بستر این 
رودخانه است زیرا روباه براحتی می تواند از شرق یا 
غرب و از طریق بستر رودخانه وارد شهر شود. اکبری 
توضیح داد: رودخانه زاینده رود دارای زیست بوم 
)اکوسیستم( آبی و گونه های جانوری وابسته به آب 
است اما وقتی خشک می شود بعنوان کریدور عمل 
می کند و ممکن است حیواناتی مانند روباه از شرق 
یا غرب از طریق بستر رودخانه به داخل شهر بیایند. 
وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل باید آب حتی به 
میزان حداقل در بستر این رودخانه جریان داشته 
باشد تا زیستگاه آبی آن خشک نشود و گونه های 

خشکی پسند به داخل آن راه نیایند.
اکبری با هشدار به شهروندان برای مواجهه مستقیم 
با روباه در داخل شهر گفت: روباه از حیوانات وحشی 

است و مردم باید از غذا دادن به آن خودداری کنند زیرا 
شهر، زیست بوم این گونه جانوری نیست.

وی با اشاره به اینکه ممکن است این حیوان ناقل 
بیماری نیز باشد، افزود: هرچه جمع آوری پسماندها 
در شهر نیز بهتر و قویتر انجام شود از افزایش جمعیت 
حیوانات مختلف از جمله روباه، گربه و موش نیز 
جلوگیری خواهد شد زیرا این حیوانات به تغذیه از 

طریق پسماند عالقه وافر دارند.
اکبری با بیان اینکه روباه به سکونتگاه های انسانی و 
اراضی کشاورزی تمایل دارد و همه چیزخوار است، 
تصریح کرد: در مجموع، این حیوان از انسان می گریزد 
اما در هر صورت بهتر است از مواجهه مستقیم با 
آن خودداری شود. معاون محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان همچنین تاکید کرد که نگه داشتن روباه یا 
توله های آن در داخل خانه، کار درستی نیست زیرا 
قدرت سازگاری آنها با محیط بیرون از بین می رود و 

همچنین ممکن است ناقل بیماری باشند.
کالنشهر اصفهان حدود ۲ میلیون نفر جمعیت دارد و 
رودخانه زاینده رود از مرکز این شهر از محور غرب به 

شرق عبور می کند.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان خبرداد:

تمرکز بر مناطق آسیب دیده اصفهان هدف اصلی سازمان تبلیغات است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

یافتن غذا سبب باز شدن پای روباه ها به اصفهان شده است
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اینک که اولین ســال از دهه ۱۴۰۰ آغاز 
شده اســت، تحلیل اقتصاد ایران درسال 
۱۴۰۱ بدون تحلیل ابرروندها وروندهای 
دهه پیش رو، گمراه کننــده و فاقد ارزش 
اصیل خواهد بود. در مساله تحریم ها، آنچه 
روشن است متاســفانه مذاکرات برجام به 
طول انجامید و نتایج آن به دلیل انتخابات 
پیش روی کنگره و سنا در آمریکا در آبان 
ماه سال جاری با شرایط شکننده ای مواجه 
است و این مساله زمانی پیچیده تر خواهد 
شد که با آغاز دوره تبلیغات انتخابات آمریکا، 
چنانچه کاندیدای جبهه جمهوری خواهان 
پیام خروج از برجام را صادر کند، بر انتظارات 

تورمی داخل کشور خواهد افزود.
تغییرات زیســت محیطی از یک ســو و 
جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر عزم 
کشــورهای اروپایی را بر پایان وابستگی 
به ســوخت های فسیلی راســخ تر کرده 
است. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی 
اقتصادی کشور که بیش از نیم قرن به منابع 
سهل الوصول نفت وابسته بوده، به شدت 
درگیر این تکانه خواهد شد. باید اشاره داشت 
پس از انقالب اسالمی تاکنون بالغ بر ۵/ ۱ 
تریلیون دالر درآمدهای ارزی نفتی نصیب 
کشور شده و درصورتی که این درآمدهای 
ارزی ســرمایه گذاری و ذخیره شده بود، 
درحال حاضر در صنــدوق ثروت ایرانیان 
حداقل باید بالغ بــر ۳ تریلیون دالر ذخایر 

ارزی انباشت شده وجود داشت.
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محمدامین علیخانى - شهردار سمیرم

 شهردارى سمیرم در نظر دارد انجام آسفالت معابر شهرى سمیرم را به شرح جدول ذیل به شرکت واجد صالحیت داراى  گرید راه و باند واگذار نماید. لذا از 
شرکت هاى واجد الشرایط داراى گرید 5 راه و باند دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/1/28 لغایت 1401/2/10 
به سامانه ستاد ایران HTTP://WWWSETADIRAN.IR مراجعه و اقدام و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/2/10 در سامانه بارگذارى  
نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى بعهده برنده مى باشد. ضمنا پیمانکار موظف به خرید آسفالت از شهردارى 

سمیرم مى باشد و قیمت پیشنهادى فهرست بهاى 1401 مى باشد.
ضمنا سقف معامالت 30 میلیارد ریال مى باشد.

عنوانردیف

خرید و حمل آسفالت1

آماده سازى زیرکار2

امولسیون و قیر ریزى3

پخش و کمپکت و تراکم دهى به آسفالت4

شناسه: 1303779

نوبت دوم

آگهى مناقصه
شهردارى سمیرم در نظر دارد نسبت به اجراى خانه کشتى شهر سمیرم به شرح جدول ذیل را به شرکت واجد صالحیت داراى گرید ابنیه 
واگذار نماید. لذا از شرکت هاى واجد الشرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/1/21 لغایت 
1401/2/8 به سامانه ستاد ایران HTTPS: //WWW.SETADIRAN.IR مراجعه و اقدام و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 

مورخ 1401/2/11 در سامانه بارگذارى نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى به عهده برنده مى باشد.

عنوان

خاکبردارى

اجراى فونداسیون کف

اجراى ستون

سفت کارى و اجراى آجرکارى

نازك کارى داخل و اجراى تاسیسات مورد نیاز

شناسه: 1301961محمدامین علیخانى - شهردار سمیرم

 نوبت دوم

قابل توجه شهروندان گرامى آیا 
مى دانید با مفقود شدن مدارك 
شناسایى خود ممکن است شما به 

عنوان مجرم شناخته شوید؟

   021 - 88016649     -  88356308
031 - 32274793   -   32274792 

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir
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مدیرکل اجتماعی استانداری اصفهان گفت: سامان بخشیدن به مسائل تکدی گری 
و موارد مشابه این نوع آسیب اجتماعی در استان نیازمند راه اندازی مراکز غربالگری 
است. مسعود مهدویان فر، به در جلسه ساماندهی متکدیان استان در استانداری 
افزود: در مراکز غربالگری باید افراد دارای هر نوع آسیب اجتماعی نظیر تکدی گری، 
زباله گردی، کودکان کار، ُمعتادان ُمتجاهر و غیره دسته بندی شوند تا خدمات بعدی 

بر مبنای همین طبقه بندی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: پذیرش، نگهداری موقت، شناسایی هویت افراد گمنام و طبقه بندی 
آنها و تهیه آمار و ارقام صحیح و کارآمد از جمله فعالیت هایی است که باید در این 

مراکز انجام شود، بنابراین راه اندازی چنین مرکزی ضروریست و نبود آن هیچ 
توجیهی ندارد. مدیرکل اجتماعی استانداری اصفهان اضافه کرد: وجود مراکز نامبرده 
در هفت شهرستان اصفهان، نجف آباد، کاشان، خمینی شهر، شهرضا، فالورجان و 
شاهین شهر و میمه که بیشتر درگیر این مساله هستند، اولویت اصلی در استان است 

و این شهرها باید وضعیت ایجاد مراکز غربالگری را تا یک ماه آینده اعالم کنند.
مهدویان فر با تاکید بر ضرورت افزایش همکاری دستگاه های مرتبط با این چالش 
اجتماعی تصریح کرد: فعالیت هر نهاد نباید مشروط به فعالیت نهاد دیگر باشد به این 
معنا که سازمان ها باید بدون شرط و شروط و وابسته کردن خود به سایر دستگاه ها، 

اقدامات مورد نیاز را انجام دهند و نسب به این مساله بی تفاوت نباشند.
وی اظهار داشت: مسووالن در شهرستان ها و فرمانداران می توانند از توان نیروهای 
مردمی و تشکل ها برای پیشبرد اهداف خود در این زمینه بهره بگیرند و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی نیز برای تخصیص اعتبارات دولتی مورد نیاز در این راستا 

سهیم خواهد بود.
جلسه ساماندهی ُمتکدیان در استان اصفهان با حضور مسوالن دستگاه های اجرایی 
از جمله بهزیستی، دادگستری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیته امداد و فرمانداری ها 

در استانداری برگزار شد.

مدیرکل اجتماعی استانداری اصفهان:

ساماندهی ُمتکدیان 
در اصفهان نیازمند 

مراکز غربالگری 
است

سرپرست آبفای استان اصفهان از ادامه 
آبرسانی سیار به ۳۰۵ روستای این استان 

در طول سال جاری خبر داد.
ناصر اکبری خشکسالی های مستمر و 
کاهش آبدهی منابع محلی را از جمله 
عوامل تأمین آب روستاها به صورت سیار 
اعالم کرد و گفت: از این تعداد فقط ۱۹۵ 
روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان هستند، اما این شرکت به 
لحاظ رسالت و مسئولیت اجتماعی که بر 
عهده دارد، آب شرب سالم و بهداشتی مردم 
ساکن در ۱۱۰ روستای غیر تحت پوشش را 

نیز به صورت سیار تأمین می کند.
وی جمعیت تحت پوشش آبرسانی سیار 
در ۳۰۵ روستای یاد شده را ۳۸ هزار نفر 
اعالم کرد و افزود: ماهیانه به طور میانگین 
با بهره گیری از ۳۰ دستگاه تانکر، بالغ بر ۲۵ 
هزار متر مکعب آب در این روستاها توزیع 
می شود. سرپرست آبفای استان اصفهان 
افزود: با افزایش دما به بیش از ۳۸ درجه 
سانتیگراد در ماه های مرداد و شهریور تعداد 
روستاهای تحت پوش آبرسانی سیار به 
۳۵۶ روستا، تعداد تانکرهای آبرسان به ۶۰ 
دستگاه و حجم آب توزیع شده به ۳۸ هزار 

متر مکعب در ماه می رسد.
وی به پراکندگی جغرافیایی روستاهای 
تحت پوشش آبرسانی سیار اشاره کرد و 
گفت: شهرستان نایین با ۱۳۱، اردستان 
با ۷۳، کوهپایه با ۳۹، خور و بیابانک با ۲۳، 
جرقویه با ۲۱، بویین و میاندشت با ۱۷، 
چادگان با ۱۶، فریدن با ۸، نطنز با ۸، شاهین 
شهر و میمه با ۷، تیران با ۷، سمیرم با ۳، 
شهرضا با ۲ و براآن و کرارج با ۱ روستا به 
ترتیب بیشترین روستاهای تحت پوشش 

آبرسانی سیار را به خود اختصاص داده اند.

علی اکبر مختاری افزود: این استان نیاز به ۲ نوع برنامه ریزی در حوزه های 
زیرساخت و رسیدگی و پیشگیری از تخلفات دارد. 

وی اضافه کرد: در حوزه زیرساخت باید برای تقویت شعب تعزیراتی در بعضی 
از شهرستان ها تالش کنیم و در مرکز استان هم نیاز به اقدامات خاص و از قبل 
طراحی شده وجود دارد. مختاری با بیان اینکه در زمان حاضر شعب تعزیرات 
حکومتی در مرکز استان محدود هستند، خاطر نشان کرد: نیروی انسانی بعنوان 

حوزه دیگری است که بجز حوزه فضای فیزیکی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: در حوزه رسیدگی و پیشگیری هم بدنبال انسجام دستگاه های 
بازرسی کننده هستیم تا از اختالف نظرها در بازرسی ها کاسته شود و اثر بخشی 

احکام و بازدارندگی احکام افزایش پیدا کند.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اهمیت کاهش مدت 
زمان رسیدگی به پرونده های وارده، افزود: پرونده ای که وارد تعزیرات می شود 
در صورتی که حکم آن به موقع صادر نشود هیچ فایده ای ندارد و از بازدارندگی 
الزم برخوردار نیست. وی بیان کرد: باید تالش کنیم که مدت زمان رسیدگی به 

پرونده های وارده را در تعزیرات به شکل قابل توجهی تقلیل دهیم.
مختاری گفت: در زمان حاضر ضابط حوزه تولید غیر از کاالهای اساســی بر 
عهده مجموعه سازمان صنعت معدن و تجارت است و با اصالحات انجام شده 
در آیین نامه، سازمان تعزیرات حکومتی هم به واحدهای متخلف ورود پیدا کند.
بیشترین پرونده های وارد شده به شعبه های تعزیرات حکومتی استان اصفهان 

در سال گذشته مربوط به بخش کاال و خدمات است.
 در هفت ماه گذشته در سه حوزه کاال و خدمات، قاچاق کاال و ارز، بهداشت، دارو 
و درمان ۱۸ هزار و ۱۸۰ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد که 

۱۵ هزار و ۴۸۵ فقره پرونده مختومه اعالم شده است.

سرپرســت تعزیرات حکومتی اصفهــان گفت: هیچ 
تناسبی بین تعداد قضات با تعداد پرونده های وارده به 
تعزیرات حکومتی در این استان وجود ندارد و بدین سبب 
قضات باید برای رسیدگی به پرونده ها از شهرستانی به 

شهرستان دیگر بروند.

خبر اول

سرپرست تعزیرات حکومتی اصفهان:

تناسبی بین تعداد قضات و پرونده های 
وارده به تعزیرات وجود ندارد

سرپرست آبفای استان اصفهان 
خبرداد:

ادامه آبرسانی سیار 
به ۳۰۵ روستای استان 

اصفهان
معاون عمرانی استاندار اصفهان در جلسه »توانمند سازی، اشتغال و کارآفرینی روستایی« مطرح کرد:

توجه به توسعه پایدار روستاها از رویکردهای اصلی
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معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: 
توجه به توسـعه پایدار و توانمند سـازی 
روسـتاها بعنـوان یکـی از رویکردهای 
اصلـی در اسـتانداری اصفهـان اسـت 
که بارها بـر روی آن تاکید جدی شـده 

. ست ا
مهـران زینلیـان در جلسـه »توانمنـد 
سازی، اشتغال و کارآفرینی روستایی« 
اسـتان در اسـتانداری اصفهـان افزود: 
بواسطه رشد ناپایداری که در دهه های 
اخیر در اسـتان اتفـاق افتـاده، اصفهان 
این روزها با مسـائل عدیـده ای از جمله 
کمبـود آب، آلودگی هوا، فرونشسـت و 
مسـائلی از این قیبل دسـت به گریبان 

اسـت.
وی ادامـه داد: توجـه ویـژه بـه مناطق 
روسـتایی اسـتان بعنـوان یکـی از 
راهکارهـای اسـت کـه بطـور قطـع 
باید مـورد توجـه قـرار گیـرد تـا بتواند 
تولید ثروت، تولید امنیت کنـد و از بروز 
مسـائل اجتماعـی مختلـف جلوگیری 

شـود.
معاون عمرانی اسـتاندار اصفهان اظهار 
داشـت: در سـال های گذشـته همواره 
رشـد منفی در روسـتاها داشـتیم و این 
رشـد مثبـت محقـق نمی شـود مگـر 
اینکه رویکـردی عالمانـه و همه جانبه 

به ایـن موضوع داشـته باشـیم.
وی اضافـه کـرد: مباحث اقتصـادی و 
مدل هـای کسـب و کار، صنایـع ُخـرد 
و خانگـی و موضوع هـای آموزشـی 
و فرهنگـی بـرای توسـعه روسـتاها و 
توانمندسـازی و توسـعه پایـدار در 
روسـتاها وجـود دارد کـه بایـد بـه تک 

تـک ایـن مـوارد پرداختـه شـود.
زینلیـان بـا بیـان اینکـه قـرارگاه آب 
بـرای رسـیدگی بـه معضـالت آب در 
ماههـای اخیر در اسـتانداری تشـکیل 
شـده اسـت خاطرنشـان کرد: معیشت 
و اقتصـاد بعنـوان یکـی از حوزه هایـی 
کـه در ایـن قـرارگاه مـورد توجـه قرار 
گرفته و بعنوان یک کارگروه در اسـتان 
شـکل گرفته کـه توجـه عمـده آن به 

زندگی هـای روسـتایی اسـت.
وی افـزود: مسـائل و کمبـود آب در 
سـال های اخیـر، بخـش غرب اسـتان 
را نسـبت به شـرق، کمتـر متأثـر کرده 
اسـت که یکی از دالیـل آن را می توان 
در خصوص توجـه به کسـب و کارها و 
فعالیت های دیگری غیر از کشـاورزی 
دانسـت که مردم ایـن مناطق بـه آنها 

روی آورده انـد.
معـاون عمرانـی اسـتاندار اصفهـان با 
اشـاره به اهمیت توجه به صنایع دستی 
و امکانـات موجـود در روسـتاها گفت: 
وابستگی صرف به کشاورزی، سیاست 
غلطی بوده که از سـال های گذشـته تا 
کنـون در ایـن اسـتان ادامه پیـدا کرده 
اسـت، ضمـن اینکـه کشـاورزی هـم 
تا حـد ضـرورت باید مـورد توجـه قرار 

گیـرد.
وی با بیـان اینکه ظرفیت هـای خیلی 
خوبـی بـرای توانمندسـازی و توسـعه 
پایـدار در روسـتاهای اسـتان اصفهان 
وجـود دارد ابـراز امیـدواری کـرد که با 
تبـادل فکر و تبـادل نظر بیـن نخبگان 
روسـتایی بـا محوریـت اسـتانداری و 
مدیریت امـور روسـتایی اسـتانداری و 

حمایت همه جانبه همه دسـتگاههای 
اجرایی اسـتان آینده بسـیار روشن تری 
در انتظار روستاهای اسـتان خواهد بود.
زینلیان با بیـان اینکه مسـائل مختلف 
روسـتایی در این جلسـه مـورد بحث و 
بررسـی قـرار گرفـت افـزود: در نهایت 
مقرر شـد که بـا همراهـی و همفکری 
همـه اعضا و بر اسـاس سـند آمایشـی 
که در سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اسـتان تدویـن شـده، بتوانیـم برنامـه 
جامعـی را در اسـتان بمنظـور توانمنـد 
سازی روسـتاییان و توسعه پایدار دست 

پیـدا کنیم.
وی بـا اشـاره بـه حضـور تعـدادی از 
شـرکت های دانش بنیان در این جلسه 
گفت: کارهـای خیلی خـوب و موثری 

توسـط این شـرکت ها بصـورت علمی 
انجـام شـده و توسـط دسـتگاههای 
اجرایی از جمله بنیـاد برکت طرح های 
بسـیار خوبی برای توسعه روسـتاها در 

اسـتان آماده شـده اسـت.
معاون عمرانی اسـتاندار اصفهـان ابراز 
امیـدواری کـرد کـه در آینـده نزدیک 
بـا مشـارکت دسـتگاه های اجرایـی و 
سـمن های شـکل گرفته در این زمینه 
و بخـش خصوصـی و شـرکت های 
دانـش بنیـان بتوانیـم نتایـج مطلوبی 
را بـرای توسـعه و توانمنـد سـازی 

روسـتاهای اسـتان بدسـت آوریـم.
به گزارش ایرنا، جلسـه توانمند سازی، 
اشـتغال و کارآفرینی روسـتایی استان 
با حضـور معـاون عمرانـی اسـتاندار و 

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع 
انسـانی اسـتانداری اصفهان و تعدادی 
از سـمن های فعال در حوزه روسـتایی 
و فعاالن اجتماعی و اقتصادی در حوزه 
روستایی اسـتان و تعدادی از مسووالن 
دسـتگاه های اجرایـی فعـال در حـوزه 
کسب و کارهای روسـتایی و همچنین 

توسـعه روسـتا برگزار شـد.
اسـتان اصفهان بـا پنج میلیـون و ۱۲۰ 
هزار نفر جمعیـت دارای بیش از یکهزار 
و ۷۰۰ روسـتا و آبادی بـا جمعیت حدود 
۶۰۰ هـزار نفـر اسـت و ۹۳۵ روسـتای 
اصفهـان بیـش از ۲۰ خانـوار جمعیت 
دارد. بیـش از ۱۲ درصـد از جمعیـت 
پنج میلیون نفری اسـتان اصفهـان در 

روسـتاها سـاکن هستند.



فرمانـدار اردسـتان گفـت: شـورای مبـارزه بـا مـواد مخدر شهرسـتان 
اردسـتان مبـارزه و شناسـایی بـا توزیـع کننـدگان و خـرده فروشـان 
را در اولویـت قـرار دهـد. حمیدرضـا تاملـی، در شـورای هماهنگـی 
موادمخدر شهرسـتان اردسـتان، اظهار کرد: زیربنای اکثر آسـیب های 
اجتماعـی در شهرسـتان موضـوع مواد مخـدر و اعتیاد اسـت، زیرا در 
تمـام حوزه هـای مربـوط به آسـیب های اجتماعـی و جرائم کـه ورود 
می کنیـم ردپـای این عنصر شـوم و پلید مشـاهده می شـود. وی با بیان 
اینکـه در سـال های گذشـته در حـوزه آمـوزش و درمان مـواد مخدر 
اقدامـات خـوب و متعـددی در سـطح شهرسـتان رقم خورده اسـت، 
افـزود: اگـر بخواهیم زنجیـره مواد مخـدر را که شـامل تولید، عرضه 
کننـدگان عمـده و توزیـع کنندگان ُخرد و مصرف کنندگان هسـتند 
در نظـر بگیریـم در می یابیـم شـورای هماهنگی مواد مخدر اردسـتان 
در حـوزه مبـارزه بـا عرضـه کننـدگان ُخرد خیلـی موفق نبوده اسـت. 
فرمانـدار اردسـتان تصریـح کـرد: حـوزه مبـارزه بـا عرضـه کنندگان 
خـُرد یکـی از بـی رحم تریـن و پلیدتریـن زنجیـره مواد مخدر اسـت 

کـه بایـد خیلی بیش از گذشـته در این حـوزه کار شـود. انتظاری که 
از اعضای شـورای هماهنگی با مواد مخدر شهرسـتان اردستان وجود 
دارد ایـن اسـت که در سـال جدید برنامه های متعددی بـرای مبارزه با 
ُخـرده فروشـان مـواد مخدر در اولویـت اصلی آنها قـرار گیرد. تاملی 
بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای بهتـر مبـارزه کـردن بـا خـُرده فروشـان مواد 
مخـدر در شهرسـتان باید بیشـتر از عناصر قضایی شهرسـتان اسـتفاده 
شـود، گفـت: در راسـتای انجـام مأموریـت مبـارزه بـا ُخرده فروشـان 
مواد مخدر اردسـتان سـه کانون پرخطر شـامل حوزه دانـش آموزی، 
واحـد صنعتـی و محیط هـای کارگـری و محـات شهرسـتان بیشـتر 
از دیگـر حوزه هـا مـورد هجمـه و دسـترس مـواد مخـدر و توزیـع 

کنندگان ُخـرد قـرار دارند.
وی بـا بیـان اینکـه گزارش هایـی بـه فرمانداری رسـیده کـه در حوزه 
کارگـری و کارگاه هـای صنعتـی شهرسـتان خریـد و فـروش مـواد 
مخـدر بـه راحتـی انجـام می شـود، خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه 
افزایـش درآمـد کارگـران، محیط هـای کارگری بهتریـن فرصت را 

بـرای ایـن افـراد فراهم می کنـد که به دام خرده فروشـان مـواد مخدر 
کشـیده شـوند. ادارات تعاون کار و صمت امسـال در بحث آموزش 
و پیشـگیری کارگران واحدهای صنعتی باید جدیت بیشـتری داشـته 

باشند.
فرمانـدار اردسـتان افـزود: متأسـفانه در حوزه محات خبرهای بسـیار 
تأسـف باری به فرمانداری رسـیده که بانوان و افراد سـنین بسـیار کم 
و اقشـار دانشـجویی اقـدام بـه توزیع مواد مخـدر می کنند کـه در این 
بخش نقش ناحیه مقاومت بسـیج به دلیل شـبکه گسـترده ای که دارد 

بسـیار تعیین کننده است.
تاملـی بـا بیـان اینکـه بـه انـدازه کافـی در موضـوع مـواد مخـدر و 
تقلیل هایـی در زمینـه مجـازات مربوط بـا مرتبطان مواد مخـدر وجود 
دارد جامعـه را دچـار آسـیب جدی کرده اسـت، گفت: اگر شـورای 
مبـارزه بـا مواد مخـدر از فرصت هـای ناچیزی که وجـود دارد نهایت 
اسـتفاده را نبـرد عمًا به یک جامعه رها شـده مطلـق در موضوع مواد 

مخـدر و اعتیـاد مواجه خواهیم شـد.

رئیـس اداره تبلیغـات اسـامی آران و بیدگل گفت: ارتش و سـپاه بازوان 
قدرتمند انقاب اسـامی در مقابل دشـمنان اسـت.

حجـت االسـام ابوالفضل مجیـدی تبـار در گفت وگو با خبرنـگار مهر با 
اشـاره بـه فرارسـیدن ۲۹ فروردین روز گرامیداشـت ارتش اظهار داشـت: 
ایـن روز بیانگر رشـادت های دالور مردان ارتش جمهوری اسـامی ایران 

در بیش از ۴۳ سـال عمر انقاب اسـامی اسـت.
وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسـامی ایران با ارتش زمان شاهنشـاهی 
تفاوت هـای بنیادیـن دارند، ابراز داشـت: در زمان رژیم شاهنشـاهی ارتش 
در مقابـل مـردم بـود در حالیکـه در زمان انقاب اسـامی ارتـش در کنار 
مـردم بـود. رئیـس اداره تبلیغـات اسـامی آران و بیـدگل با بیـان اینکه در 
زمـان دفـاع مقـدس هم ارتـش در کنـار دیگر قـوای نظامی ایـران همانند 
سـپاه جانانـه در مقابل دشـمن بعثـی مقاومت کردند، تصریح کـرد: ارتش 

و سـپاه بازوان قدرتمند انقاب اسـامی در مقابل دشـمنان هسـتند.
وی بـا اشـاره به قـدرت ایمان دالور مردان ارتش جمهوری اسـامی ایران 
خاطرنشـان کـرد: ارتـش بـا اتکا به همیـن قدرت ایمان توانسـته اسـت در 
عرصه هـای مختلـف تولیـد تجهیـزات و امکانـات نظامـی بـه خودکفایی 
برسـد. حجـت االسـام مجیدی تبار با اشـاره بـه قدرت ارتـش جمهوری 
اسـامی گفـت: ایـن قـدرت در اختیـار نظـام مقـدس جمهوری اسـامی 
اسـت و از ایـن رو دشـمن هیـچ وقـت جرأت نمی کند گوشـه چشـمی به 

منافع ایران داشـته باشـد.

دو مجموعـه خوابگاهـی بـا ظرفیـت ۸۰۰ نفـر در دانشـگاه 
آزاد اسـامی نجف آبـاد فعـال شـد.

بـه  نجف آبـاد  در  خوابگاهـی  مجموعـه  دو  شـدن  فعـال 
گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما، مرکـز اصفهـان؛ معاون 
فرهنگی دانشـجویی دانشگاه آزاد اسامی واحد نجف آباد 
گفت: با توجه به فعالیت حضوری دانشـگاه بعد از تعطیلی 
دوسـاله و برنامه ریـزی بـرای اسـکان دانشـجویان غیربومی 
در سـراهای دانشـجویی، ثبـت نـام دانشـجویان در سـامانه 
آموزشـیار آغـاز و خوابگاه هـا از ۱۴ فروردیـن همزمـان بـا 

بازگشـایی دانشـگاه، تحویل دانشـجویان شـد.
علی اکبـر حسـین رضا بـا بیـان اینکـه دو واحـد خوابگاهـی 
خواهـران و بـرادران در ایـن دانشـگاه فعـال هسـتند افـزود: 
بـوده  نفـر  حـدود ۵۰۰  خواهـران  خوابگاه هـای  ظرفیـت 
کـه در حـال تکمیـل شـدن اسـت و خوابـگاه بـرادران این 
دانشـگاه بیـش از ۳۰۰ نفـر ظرفیـت دارد کـه امکان تکمیل 

ایـن خوابـگاه در چنـد روز آینـده نیـز وجـود دارد.
آسـایش  و  رضایت منـدی  افزایـش  بـرای  گفـت:  وی 
دانشـجویان در ماه مبارک رمضان، دانشـگاه اقدام به پخت 
و توزیـع غـذا در دو وعـده افطار و سـحر کـرده و بوفه های 

دانشـجویی در محوطـه خوابگاه هـا فعال شـده اسـت.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل:

 ارتش بازوی قدرتمند انقالب اسالمی
در مقابل دشمنان است

با توجه به حضوری شدن کالسها

فعال شدن دو مجموعه خوابگاهی 
در دانشگاه نجف آباد

رئیـس اداره تبلیغات اسـامی کاشـان گفـت: خدمات جهـادی و اجتماعی 
ارتـش بـه مـردم در بحران هـای چنـد سـال اخیـر فرامـوش نشـدنی اسـت. 
حجـت االسـام والمسـلمین مهـدی بصیرتـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
مهـر بـا اشـاره بـه فرارسـیدن ۲۹ فروردیـن و روز ارتـش اظهـار داشـت: 
شـاکله کنونـی ارتـش جمهوری اسـامی ایران متشـکل از جوانـان انقابی 
و متعهـدی اسـت کـه بـرای نظـام جمهـوری اسـامی ایـن موضـوع باعـث 
افتخـار اسـت. وی بـا بیـان اینکـه خدمـات ارتـش بـه مـردم ایـران در طـول 
بیـش از ۴۳ سـال انقـاب اسـامی در یـاد و خاطـره مـردم مانـدگار اسـت، 
ابـراز داشـت: ارتش و ارتشـیان در مواقـع بحران ها و فتنه ها بـا بصیرتی مثال 
زدنـی در کنـار مـردم ماندنـد و از اهـداف و آرمان هـای ملت دفـاع کردند.

رئیـس اداره تبلیغـات اسـامی کاشـان با اشـاره به وقـوع برخـی از بحران ها 
هماننـد سـیل و زلزله در سـال های گذشـته تصریـح کرد: خدمـات جهادی 
و اجتماعـی ارتـش بـه مردم در بحران های چند سـال اخیر فراموش نشـدنی 
اسـت. وی بـا اشـاره بـه توجـه ویـژه امامیـن انقـاب بـه ارتـش و نقـش بی 
بدیـل ارتشـیان در پاسداشـت انقـاب اسـامی خاطرنشـان کـرد: ارتـش 
در زمیـن، هـوا و دریـا توانسـته اسـت بـه خوبـی از کیـان و قداسـت ملـت 
و نظـام جمهـوری اسـامی دفـاع کنـد. حجـت االسـام بصیرتـی با اشـاره 
بـه نامگـذاری امسـال بـه نـام »تولیـد، دانـش بنیـان، اشـتغال آفریـن« گفت: 
ارتـش جمهـوری اسـامی بایـد بـه مجهزتریـن تسـلیحات دنیا مجهز شـود 
و از ایـن رو الزم اسـت بـا تشـکیل شـرکت های دانـش بنیـان در ایـن زمینه 
فعالیـت کنـد. وی بـا بیـان اینکه ارتش جمهوری اسـامی برخاسـته از ملت 
اسـت، تاکیـد کـرد: تقدیـم بیـش از ۴۸ هزار شـهید ارتشـی به نظـام مقدس 
جمهوری اسـامی نشـانی ماندگار از بزرگی این نهاد در میان مردم اسـت.

بـا کمـک دو میلیارد ریالی خیران در جشـن گلریزان سـمیرم، زمینه آزادی 
تعـدادی از زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شـد.

فرماندار سـمیرم گفت: در این جشـن خیران دو میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال 
بـرای کمک به آزادی زندانیـان پرداخت کردند.

مـراد الیاسـی پور افـزود: پارسـال سـه زندانـی بـا مبلـغ یـک میلیـارد و ۸۸۵ 
میلیـون ریـال آزاد شـدند و یـک میلیـارد و ۶۵۰ میلیـون ریـال در غالـب 
بسـته های معیشـتی و کاالهای اساسـی به خانواده های زندانیان کمک شـد.

از  انجمـن حمایـت  دادگسـتری  نیـز گفـت:  سـمیرم  دادگسـتری  رئیـس 
زندانیـان جرائـم غیـر عمـد در سـمیرم را تشـکیل داده اسـت.

آرش ابراهیمـی بـه نـوع جرائم زندانیان شهرسـتان هم اشـاره کـرد و افزود: 
خوشـبختانه سـمیرم جزو نقاطی اسـت که زندانیان آن بیشـتر به دلیل جرائم 

غیرعمد در زندان هسـتند.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی کاشان:

خدمات جهادی ارتش به ملت در بحران های 
چند سال اخیر فراموش نشدنی است

در جشن گلریزان

 کمک دو میلیارد ریالی خیران
برای آزادی زندانیان سمیرم

فرماندار اصفهان:

نتیجه انتخابات شورای شهر بهارستان ابطال شد
ــات شــورای شــهر بهارســتان به طــور قطعــی  ــدار اصفهــان گفــت: نتیجــه انتخاب فرمان

ابطــال شــد و ایــن شــهر بــه مــدت چهــار ســال شــورای شــهر نــدارد.
محمــد علــی احمــدی در گفت وگــو بــا ایرنا، بــه تخلفــات انتخابات شــورای اســامی 
در شــهر بهارســتان اشــاره و بیــان کــرد: پــس از آنکه در ســال گذشــته از ســوی هیأت 
ــات شــورای  ــات شــوراها در شهرســتان و در اســتان، نتیجــه انتخاب ــر انتخاب نظــارت ب
اســامی بهارســتان ابطــال شــد، تعــدادی از نامزدهــا بــه دیــوان عدالــت اداری اعتراض 
کردنــد و شــعبه بــدوی دیــوان عدالــت اداری ایــن ابطــال را نقــض کــرد و پرونــده بــه 
ــتدالل های  ــی اس ــس از بررس ــزود: پ ــان اف ــدار اصفه ــت. فرمان ــر رف ــعبه تجدیدنظ ش
ارائــه شــده بــه شــعبه تجدیدنظــر، اکنــون ایــن شــعبه دادنامــه شــعبه بــدوی را نقــض و 
حکــم بــه رد شــکایت صــادر کــرد. بــه گفتــه وی، بــر اســاس ایــن حکــم، بهارســتان تا 
زمــان انتخابــات آتــی شــورای شــهر نخواهــد داشــت و طبــق روالــی کــه در چندمــاه 

ــام  ــم مق ــوان قائ ــه مــدت چهــار ســال اســتاندار اصفهــان به عن گذشــته طــی شــده، ب
شــورا، مســوولیت و اختیــارات شــورا را برعهــده خواهــد گرفــت.

ــات شــوراهای  ــر انتخاب ــأت مرکــزی نظــارت ب ــن هی ــش از ای ــا، پی ــه گــزارش ایرن ب
اســامی شــهر و روســتای کشــور مــرداد ســال گذشــته در اطاعیــه ای اعــام کــرده 
ــه  ــا توجــه ب ــی اســتان ها و ب ــه از هیات هــای عال ــود پــس از بررســی شــکایت واصل ب
اســناد و مــدارک تخلفــات انتخاباتــی، انتخابــات رودهــن، بومهــن، پردیــس، قرچک، 
ــل  ــاران باط ــان و کامی ــتان اصفه ــت، بهارس ــدره، ماهدش ــزک، گرم ــهر، کهری باقرش
ــات  ــال انتخاب ــت ابط ــذ آرا، عل ــد و اخ ــترده در رون ــات گس ــود. تخلف ــام می ش اع

شــورای شــهر بهارســتان اعــام شــده بــود.
ــرار گرفــت  ــن رأی مــورد شــکایت برخــی نامزدهــای شــورای شــهر بهارســتان ق ای
وپرونــده بــه دادگاه تجدیــد نظــر رفــت. اکنــون پــس از بررســی اســتدالل های 

ارائــه شــده، شــعبه تجدیدنظــر حکــم بــه رد شــکایت صــادر کــرد و نتیجــه انتخابــات 
شــورای بهارســتان بطــور قطعــی باطــل اعــام شــد. ششــمین دوره انتخابات شــوراهای 
شــهر و روســتای سراســر کشــور ۲۸ خــرداد ســال گذشــته برگــزار شــد و پــس از آن 
ــه  ــی ب ــم نهای ــی اســتان شــکایات را بررســی و جهــت تصمی هیأت هــای نظــارت عال
ــد. بهارســتان به عنــوان نخســتین  ــر انتخابــات واصــل کردن هیــات مرکــزی نظــارت ب
ــهر  ــوب کانش ــری جن ــران در ۱۵ کیلومت ــامی ای ــوری اس ــد در جمه ــهر جدی ش
اصفهــان در مســیر جــاده اصفهــان – شــیراز قــرار دارد. بــر اســاس قانــون شــوراهای 
ــن  ــی شــورای شــهرهایی کــه جمعیــت آنهــا بی اســامی شــهر، تعــداد اعضــای اصل
ــج  ــدل پن ــی الب ــداد اعضــای عل ــر و تع ــر اســت هفــت نف ــزار نف ــا ۲۰۰ ه ــزار ت ۵۰ ه
نفــر اســت. بهارســتان از شــهرهای شهرســتان اصفهــان اســت و حــدود ۱۱۰ هــزار نفــر 
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شهرستان

فرماندار اردستان:

برخورد با ُخرده فروشان مواد مخدر در اولویت باشد

نماینـده ویـژه رییـس مجلـس شـورای اسـامی در کاشـان و آران و بیـدگل تعییـن تکلیـف 
زمین هـای کشـاورزی در محـدوده محوطـه باسـتانی سـیلک کاشـان را بـه عنـوان یکـی از 
مطالبه هـای مهـم مردمـی خواسـتار شـد. بـه گـزارش ایرنـا، جـواد نایینـی در آییـن تکریـم 
رییس پیشـین اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری کاشـان و معارفه سرپرسـت 
ایـن اداره بـا اشـاره بـه مشـکل های موجـود مـردم در حریـم محوطه باسـتانی سـیلک افزود: 
مسـووالن میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی نـه تنهـا وجهـی بابـت زمین های 
تصاحـب شـده بـه کشـاورزان پرداخـت نمی کنند بلکـه در ایـن زمینه پاسـخگو نبـوده و حتی 

کشـاورزان را راهنمایـی نمی کننـد.
وی با تاکید بر اینکه مردم و کشاورزانی که زمین های آنان از سوی میراث فرهنگی تصاحب 
شده از قشر مستضعف جامعه هستند، اظهار داشت: این مشکل ها مربوط به دولت های پیشین 
است، حتی زمین جایگزین، تسهیات و یا حتی بر پایه قانون اجازه ساخت نیز به آنان داده 

نمی شود.
ایران و در اصل  باستانی مهم فات مرکزی  از محوطه های  )Sialk( یکی  تپه های سَیلْک 
ویرانه کهن ترین زیگورات باستانی ایران که نخستین تمدن شهرنشینی در آن شکل گرفته است؛ 
از سال ها پیش شماری از مردم کاشان در زمین های اطراف این تپه به کشاورزی مشغول بودند 
قانونی  باستانی طی سال های گذشته، محدودیت های  این محوطه  تعیین عرصه و حریم  که 
ساخت و ساز و آنچه کم توجهی به تعیین زمین جایگزین برای کشاورزان فعال در این محدوده 

عنوان شده، سبب بروز مشکل هایی شد.
در این آیین، محمدشریف زارعی سرپرست فرماندار کاشان این شهرستان را به دلیل میراث 
پرتعداد تاریخی به عنوان یکی از مناطق پرفروغ نه تنها در استان اصفهان بلکه در کشور نام برد 
و گفت: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از مهم ترین اداره های این شهرستان 

است و باید با همکاری سایر دستگاه های اجرایی از اثرهای تاریخی صیانت و حراست شود.
همچنیـن علـی هاشـمی طاهـری رییـس شـورای اسـامی شـهر کاشـان بـا قدردانـی از 
تاش هـای مهـران سـرمدیان رییـس پیشـین اداره میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی ایـن ایـن شهرسـتان، همـکاری و تعامـل بیـش از پیـش ایـن اداره بـا شـهرداری را 

خواسـتار شـد.
سرمدیان رییس پیشین اداره میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی کاشان نیز گزارشی از 

اقدام های انجام شده در این اداره طی دوران مسئولیت خود ارائه کرد.
همچنین سرپرست جدید اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان گفت: برای 
با بهره گیری از تعهد و تخصص موجود، همه تاش  اداره  اعتای هر چه بیشتر و بهتر این 

خود را به کار می گیرد.
احمد دانایی نیا افزود: توسعه پایدار در کشور که دارای پیشینه بسیار قدیمی و قوی بوده است 
در قرن اخیر آن گونه که باید و شاید موضوع های آن به صورت عملی وارد میدان نشده است.

وی افزود: پیشینیان در کاشان به ما آموخته اند که چگونه از توسعه پایدار استفاده و آن را به 
آیندگان انتقال دهیم.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی می تواند توسعه پایدار را به صورت عملی محقق کند، خاطر 
نشان کرد: در حوزه میراث فرهنگی با توجه به پیشینه آن و در نظر گرفتن گذشت بیش از ۴۰ 
ساله از عمر انقاب، دوره آزمون و خطا به پایان رسیده و مردم باید در عرصه عمل و میدان 

شاهد شکوفایی این حوزه باشند.
در این آیین، از خدمات سه ونیم ساله مهران سرمدیان تجلیل و احمد دانایی نیا به عنوان سرپرست 

جدید اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان معرفی شد.
کاشان که به دلیل سبقه فرهنگی، مذهبی، اعتقادی و مردمان متدین از دیرباز به دارالمؤمنین 
مشهور است، در زمره شهرستان های با ظرفیت های متعدد در حوزه های مختلف و نگاه ویژه 

حاکمیت به شمار می رود.
این خطه با مساحت چهار هزار و ۳۹۲ کیلومتر مترمربع و جمعیت ۳۶۴ هزار و ۴۸۲ نفر بر پایه 
سرشماری سال ۱۳۹۵، پرجمعیت ترین شهرستان اصفهان پس از مرکز این استان و بیست و 

هشتمین شهر پرجمعیت ایران محسوب می شود.
منطقه عالم پرور کاشان در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان، به عنوان نخستین 
تمدن یکجانشینی و شهرنشینی به قدمت محوطه باستانی سیلک با پیشینه بیش از هفت هزار 
سال به عنوان پایگاه تاریخ تمدن بشری درخشان در حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری 
محسوب می شود و مجموعه باغ جهانی فین این شهرستان نیز تا پیش از شیوع ویروس کرونا 

پربازدیدترین مکان تاریخی و گردشگری کشور بوده است.

نماینده ویژه رئیس مجلس در سفر به کاشان:
زمین های کشاورزی

محدوده سیلک کاشان تعیین تکلیف شود

گزارش ویژه

گزارش

 عصمت شـــریفی  سرپرســـت مدیریت عامل شرکت 
ذوب آهـــن اصفهـــان عنـــوان کـــرد: ارتبـــاط صنعت و 
دانشـــگاه باعث رشـــد و توســـعه بخش های مختلفی در 
کشـــور می شـــود از این رو ارتباط با مراجـــع علمی باعث 

غنـــای صنعت و توســـعه اجتماعی خواهد شـــد.
به گـــزارش خبرنگار واحـــد لنجان، ایـــرج رخصتی در 
نشســـت با رئیس و معاون پژوهش وفناوری دانشـــگاه آزاد 
اســـامی اســـتان اصفهان و رئیس دانشـــگاه آزاداسامی 
لنجـــان، با تاکیـــد در بازنگری تکنولـــوژی تولید تصریح 
کـــرد: توســـعه روزافزون بخـــش صنعـــت و ماندگاری 
اقتصـــادی در بـــازار، نیازمند به روزرســـانی ابـــزار کار و 
بازنگری اساســـی در تکنولـــوژی و نتیجـــه اثربخش در 

است. تولید 
بـا تاکیـد بـر خـرد و دانایـی تصریـح کـرد: چنانچـه  وی 
دانـش بـه خـرد و دانایـی تبدیـل شـود تمدن سـاز می شـود. 
لـذا چنانچـه خـرد را سـرکوب کنیـم بـه تمـدن دسـت پیـدا 
نمی کنیـم. متاسـفانه ضعف کیفیـت تحصیات دانشـگاهی 
یکـی از مهمتریـن عوامـل ناتوانی فـارغ التحصیان اسـت و 
ضعـف صنعت، غفلت برای جذب و رشـد فارغ التحصیان 

اسـت. از ایـن رو فارغ التحصیـل دانشـگاه حتـی اگـر خـوب 
درس خوانـده و تئوری هـا را یـاد گرفتـه باشـد، متاسـفانه 
سـهامی ذوب آهـن  مدیرعامـل شـرکت  نیسـت.  بلـد  کار 
اصفهـان با اشـاره بـه موضوع و عناوین مقاالت و رسـاله های 
دانشـجویی اظهار کرد: پژوهشـی اثرگذار اسـت که نسـبت 
بـه موضوعـات مهم جامعه، به صورت کاربـردی و اثربخش 
ورود نمایـد. رخصتـی افـزود: جامعـه ای که خواهان توسـعه 
همـه جانبـه، متـوازن و پایـدار اسـت نظـام آمـوزش عالـی 
خـود را بـه شـکل متـوازن و پایـدار توسـعه داده و شـرط 
شـازم بـرای ایـن نـوع توسـعه نیـز شـناخت تأثیرگـذار در 

فرآیند توسـعه اسـت. لذا این شـناخت به مدیران دانشگاهی 
یـاری می رسـاند تا با خرد و اندیشـه ای عمیق بتوانند توسـعه 
دانشـگاهی را بـا آموزش هـای کاربـردی مـورد تأمـل قـرار 
داده و در نوع سـازماندهی آموزش دانشـگاهی، دانشـجویان 
را از بلیه کسـب اطاعات بصورت تئوری محض به سـمت 

خاقیـت و نـوآوری و آمـوزش کاربـردی سـوق دهنـد.
وی ادامه داد: متاسـفانه امروزه دانش آموخته دانشـگاه، حتی 
بـا معـدل عالـی از یـک دانشـگاه یـا موسسـه خـوب دولتی، 
مدتـی بعـد از ورود بـه یـک بنـگاه یا سـازمان، چـون راهنما 
و مربـی کاربـردی نداشـته و کار را بـه درسـتی یـاد نگرفتـه، 

بـه فسـیل تبدیـل می شـود. و بعـد از مدتـی بـه کارمنـدی 
بـدل می شـود کـه فقـط بـه دنبـال پـر کـردن سـاعات اداری 
می باشـد تـا حقـوق ماهانـه اش را دریافـت نماید. لـذا نه تنها 
توانایی هایش رشـد نمی کند، بلکه روحیـه و فرهنگ کاری 

نیـز به شـدت تنـزل خواهـد کرد.
رخصتی با اشـاره به توانمندی دانشگاه آزاد اسامی تصریح 
کرد: شـرکت سـهامی ذوب آهن ساخت مهندسی معکوس 
و نمونه هـای آزمایشـگاهی قطعه سـازی را بـه دانشـگاه آزاد 

اسـامی لنجان محـول می نماید.
سرپرست مدیریت عامل شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید 

بر کیفیت عالی محصوالت ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب 
آهن اصفهان در رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسامی که 
می کند.  می شود شرکت  برگزار  در خردادماه سال جاری 
وی با اشاره به تفاهم نامه ذوب آهن اصفهان با دانشگاه آزاد 
بررسی خواهد شد و  تفاهم نامه  این  اسامی تصریح کرد: 
مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت زیرا نتیجه هر تفاهم نامه این 
است که یک قدم برای توسعه جلو بیاییم. و برنامه یکساله را 

چند ماهه کنترل کنیم.
اکبر پیرستانی نیز با اشاره به برتری دانشگاه آزاد استان اصفهان 
در بحث فناوری تصریح کرد: دانشگاه آزاد استان اصفهان در 
بحث فناوری و شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور در 
سطح ملی بسیار موفق عمل کرده است. معاون پژوهش و 
فناوری استان اصفهان با اشاره به شعار سال گفت: یکی از 
مهمترین ضعف هایی که در حوزه تولید مشهود است، عدم 
بهره وری در حوزه های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی 
با  اصفهان  استان  اسامی  آزاد  دانشگاه  ازاین رو  است. 
نظام موضوعات  تدوین  و  دانش بنیان،  وجود ۲۰۰ شرکت 
راستای  در  مثبتی  گام  تکمیلی  تحصیات  پایان نامه های 

عملیاتی نمودن شعار سال برخواهد داشت.

سرپرست مدیریت عامل شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان کرد؛

ارتباط با مراجع علمی باعث غنای صنعت و توسعه اجتماعی خواهد شد
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The value of trade between Iran 
and Oman hit a record high in 
the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), 
from its previous year, the head 
of Iran-Oman Joint Economic 
Committee announced.
Mohsen Zarrabi put the annual 
trade between the two coun-
tries at $1.336 billion in the 
past year, showing 53 percent 
growth year on year.
The official also said that Iran’s 
export to Oman rose 63 percent 
to stand at $716 million in 1400, 
from $438 million in 1399.
Iran shares borders with fifteen 
countries, namely the United 
Arab Emirates (UAE), Iraq, 
Turkey, Afghanistan, Pakistan, 
Russia, Oman, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Kuwait, Qatar, 
Kazakhstan, Armenia, Bahrain, 
and Saudi Arabia.
Expansion of trade with these 
neighbors, especially increas-
ing non-oil exports to them, is 
one of the major plans that the 
Iranian government is now pur-
suing.
Among the mentioned coun-

tries, Oman is one that the 
Islamic Republic has attached 
priority in this due, as the two 
neighbors enjoy an old history 
of good political and economic 
relations as well as many reli-
gious and cultural commonali-
ties. As stated several times by 
the officials of the two coun-
tries, the ground is completely 
prepared for the expansion of 
trade relations between Iran 
and Oman.
Emphasizing that the basic 
infrastructure is prepared for 
the development of trade rela-
tions between Iran and Oman, 
the head of Iran-Oman Joint 
Chamber of Commerce, had 
previously said that with the 
beginning of sanctions and the 
severance of some countries’ 
relations with Iran, the gov-
ernment of Oman not only did 
not cut its trade relations with 
Iran, but also they are trying 
to increase economic relations 
with the Islamic Republic in 
the framework of international 
relations and with a win-win 
approach.

Oman not only did not close its 
borders during the pandemic, 
when most countries closed 
their borders to Iranian goods, 
but also increased shipping 
lines to Iran, Zarrabi further not-
ed. He also mentioned Oman as 
a base for re-exporting Iranian 
goods noting that the sultanate 
has free trade agreement with 
16 Arab-African countries, the 
United States, Singapore and 
four European countries, and 
noted that Iran should take ad-
vantage of this golden opportu-
nity.
Agricultural products, con-
struction materials, building 
stones, minerals, metals, bitu-
men, and cement are the major 
products Iran exports to Oman.
Given the favorable conditions 
for increasing the diversity of 
Iranian exports and the exist-
ing infrastructure for re-export 
in Oman, there is a capacity 
to increase the value of trade 
between the two sides to $5 
billion.
Iran has currently an increasing 
trend in re-exporting its goods 

from Oman. In fact, Oman is the 
only Arab country in the Per-
sian Gulf that accepts Iranian 
companies through which Iran 
can reach the markets of other 
countries.
In January 2020, Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) 
held the first meeting of its 
Commodity-Country Desk on 
trade with Oman presided by 
Farzad Piltan, the director-gen-
eral of TPO’s Office of Arabian 
and African Countries.
In mid-February, Iranian Am-
bassador to Oman Ali Najafi 
had announced that the value 
of trade between the two coun-
tries increased by 40 percent 
in the 10-months period from 
March 21, 2021 to January 20, 
2022, compared to the same 
period in the previous year.
Najafi put the value of trade 
between the two countries at 
over one billion dollars in the 
mentioned 10 months, saying 
that Iranian exports to Oman 
increased by over 70 percent in 
the said period.
According to the official, the 

trade between the two neigh-
bors is following an upward 
trend and is expected to in-
crease even further in the 
months to come. 
Mentioning the holding of the 
19th Iran-Oman Joint Econom-
ic Committee meeting in early 
February, the official said, dur-
ing his visit to Oman for attend-
ing the joint economic commit-
tee meeting, Iranian Industry, 
Mining and Trade Minister Reza 
Fatemi-Amin met with the pri-
vate sector and political and 
economic officials of the King-
dom, including the minister of 
Health, the minister of Econ-
omy, Foreign Affairs, Energy, 
and Minerals and the minister 
of Transport, Communications 
and Information Technology of 
Oman and the heads of Oman’s 
free and special economic 
zones to discuss the latest state 
of economic and trade relations 
between the two countries.
Najafi stressed the importance 
of increasing trade relations 
between the two countries and 
said: “We hope to see the uti-
lization of the existing capaci-
ties in Iran-Oman relations by 
pursuing a preferential tariff 
agreement and organizing and 
strengthening maritime trans-
port between the two coun-
tries.”
Referring to the serious deter-
mination of the Iranian Embas-
sy in Oman to advise and sup-
port private sectors of the two 
countries, he stressed: “The 
doors of the Iranian embassy 
are always open to all Iranian 
and Omani businessmen and 
investors, and in this regard, 
and in line with our economic 
diplomacy, more than half of 
the daily meetings of the am-
bassador and other relevant 
colleagues are held with Iranian 
and Omani businessmen.”

Iran-Oman annual trade hits record high of $1.3b, growing 53%

Iran says 30 nation-
als held overseas on 
suspicion of evading 
U.S. sanctions
Kazem Gharibabadi, the deputy 
chief of the Iranian Judiciary and 
secretary of High Council for Hu-
man Rights, stated on Friday that 
30 Iranian citizens are being locked 
up in foreign jails on allegations of 
circumventing Washington’s an-
ti-Iran sanctions.
The Judiciary official noted that the 
Judiciary, Foreign Ministry, and 
Iranian diplomatic missions are 
following up their cases.
“Due to the dual approach of the 
West on the issue of human rights, 
the number of Iranians who need 
human rights protections abroad 
is not small,” Gharibabadi said.
“There are many examples in this 
regard, like the sham trial of Hamid 
Nouri in Sweden, the violent mis-
treatment toward a female Iranian 
asylum seeker by Danish police in 
front of her child, and even Iranians 
being prosecuted under the pretext 
of circumventing U.S. sanctions 
against Iran,” he pointed out.  He 
stated that the Iranian captives 
will surely require the assistance 
of Iran’s High Council for Human 
Rights. “We follow up on the prob-
lems of our compatriots abroad in 
several ways, mostly through Ira-
nian embassies and by contacting 
relevant officials, as was the case 
in Denmark and the mistreatment 
of an Iranian asylum seeker by 
Danish police. I corresponded with 
the Danish minister of immigration 
in this regard. Of course, there are 
other mechanisms,” Gharibaba-
di stated. The human rights chief 
went on to say that “our consular 
section at the Foreign Ministry is 
following up on the problems. I 
would also like to emphasize that in 
some cases the follow-up is lengthy 
and does not mean that we are 
abandoning them. We give various 
forms of human rights support as 
well as legal, judicial, political and 
consular pursuit to those who are in 
trouble.” Iran has been subjected to 
harsh unilateral U.S. sanctions that 
have been imposed by Washington 
when Donald Trump announced an 
abrupt withdrawal from the 2015 
Iran nuclear agreement, formally 
known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), in May 
2018.

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

Iran calls on Muslims 
to unite in support of 
Palestinian cause
The spokesperson for Iran’s Foreign 
Ministry Saeed Khatibzadeh on Sat-
urday urged Muslims to unify be-
hind the Palestinian cause.
Khatibzadeh voiced anger over the 
Israeli regime’s fresh atrocities in 
Al-Aqsa Mosque, and cautioned 
against the implications of certain 
Arab countries’ desire to restore re-
lations with the Tel Aviv regime.
“Deeply outraged by the new atroci-
ties of the Israeli regime. We strong-
ly condemn the desecration of the 
Al-Aqsa Mosque,” Khatibzadeh 
tweeted.  “Reminder that normaliza-
tion with the apartheid regime of Is-
rael only encourages the oppressor 
to double down on its brutality,” the 
spokesman underscored. “Muslims 
must stand united behind the Pales-
tinian cause,” he suggested. 
“The Ascension of the Messenger 
of God is being trampled amid the 
silence and apparent betrayal of Is-
lamic countries, and this is shame-
ful,” he added.
Israeli forces expanded their vio-
lence in Al-Aqsa Mosque on Friday 
morning, storming the mosque’s 
courtyards and attacking worshi-
pers, wounding over 150 Palestini-
ans and detaining 400 others.
On Friday, Iranian Foreign Minister 
Hossein Amir Abdollahian blasted 
the Israeli regime’s attack on al-Aq-
sa Mosque in a phone conversation 
with Ismail Haniyeh, chairman of the 
political bureau of Hamas, saying 
resistance is alive while the Zionists 
are desperate.

Raisi starkly warns 
Israel 
Iranian President Ayatollah 
Seyed Ebrahim Raisi on Mon-
day issued a strong warning 
against any Israeli move to 
harm Iran, making sure that 
Iran is aware of Israel’s possi-
ble plans to take the battle into 
Iran. 
The timing and the venue from 
which the warning was issued 
could not be more meaning-
ful. President Raisi made the 
remarks during a military pa-
rade held on the occasion of 
the Iranian Army Day. Flanked 
by Army generals in an elevat-
ed stand, Raisi told parading 
troops that Iran will respond to 
any Israeli aggression against 
Iran in Israel’s depth. 
Underlining that Iran will never 
start a war, but will face any 
aggression with a remorseful 
and decisive response, Presi-
dent Raisi announced the high 
readiness of the country’s mil-
itary forces and the high intel-
ligence elite of these forces in 
the face of regional and inter-
national developments.
He asserted that the slightest 
movement of the enemy will 
not be hidden from the sharp 
eyes of Iran’s armed forces, 
noting, “The Zionist regime 
[Israel] that is seeking to nor-
malize relations with some re-
gional countries must now that 
the slightest move it makes 
will not be hidden from the 
sharp eyes and intelligence of 
the Armed Forces and intelli-
gent forces of the Islamic Re-
public of Iran.”
Stressing that any movement 
of the Zionist regime against 
Iran will lead to a decisive re-
sponse from the Armed Forces 
of the Islamic Republic of Iran, 
Ayatollah Raisi warned the 
leaders of the regime, “Beware 
that the great and formidable 
power of the Armed Forces of 
the Islamic Republic of Iran 
will not leave you as you are 
for a second.”
This is the highest-level warn-
ing after the Iranian missile 
strike in March against a “Mos-
sad headquarters” in Erbil, 
northern Iraq, which was re-
portedly a response to a previ-
ously announced Israeli drone 
attack in the western Iranian 
province of Kermanshah.
Iran’s Al-Alam news televi-
sion said the missile attack, 
launched by the Islamic Rev-
olution Guard Corps (IRGC), 
came in response to a recent 
Israeli drone attack in the Ma-
hidasht region in western Iran.
Little is known about the Ma-
hidasht strike but it apparently 
marked a significant stage in 
what Israelis call the “Octopus 
doctrine,” which happens to 
be a brainchild of Israeli Prime 
Minister Naftali Bennett.  
The doctrine means that Israel 
should take the battle to Iran 
instead of fighting Iran’s allies 
across the West Asia region. 
Bennett outlined the doctrine 
at the Herzliya Conference in 
May 2018 when he was educa-
tion minister. 
“While we’re shedding blood 
fighting their tentacles, the oc-
topus’s head is lounging in its 
chair enjoying itself,” he said 
of Iran, adding that it was time 
for Israel “to aim at the head 
of the octopus and not its ten-
tacles.”
Bennett reiterated the doctrine 
when he became defense min-
ister, saying in February 2020 
that “when the tentacles of the 
octopus strike you, do not fight 
only against the tentacle, but 
suffocate its head. Likewise 
with Iran.”

The value of Iran’s exports to the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN) member countries 
rose 33 percent in the previous Iranian calendar year 
(ended on March 20) compared to the figure for the 
preceding year, the portal of Trade Promotion Organ-

ization (TPO) reported. According to Secretary of the 
TPO’s ASEAN Trade Promotion Desk Mohsen Rezaei-
Pour, the Islamic Republic’s export to the mentioned 
union reached $2.371 billion in the mentioned year.
Indonesia was the top export destination for Iranian 
goods among the ASEAN member states in the previ-
ous year, importing $1.101 billion worth of commodi-
ties, Reza-Pour noted.
As reported, exports to Indonesia rose 63 percent in 
terms of value compared to the same period last year.
During the period under review, Thailand was Iran’s 
second-largest export destination in this union; the 
Islamic Republic exported 1.241 million tons of goods 
worth $784 million to this country, according to the 
official.
The exports to Thailand increased by 59 percent in 
terms of value compared to the preceding year.
The top exported items to Thailand include steel in-

gots, steel sections, zinc, chicken viscera, bitumen, 
and vaseline, Rezaei-Pour said.
Rezaei-Pour put the country’s trade with the ASEAN 
union in the Iranian calendar year 1399 (ended on 
March 20, 2021) at $3 billion, saying that the increase 
in exports is an indication that the level of trade with 
the union is expected to follow an upward trend in the 
current year.
He pointed out that Iran’s top imported items from 
this union include sugarcane, palm oil, soybeans, food 
products, rice, home appliances, medium-density fib-
er, and mobile phones.
ASEAN is an economic union comprising 10 member 
states in Southeast Asia, which promotes intergov-
ernmental cooperation and facilitates economic, po-
litical, security, military, educational, and sociocultural 
integration among its members and other countries 
in Asia.

Annual exports to ASEAN rise 33%

The value of export from East Azarbai-
jan province, in the northwest of Iran, 
rose 16 percent in the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 20), 
from its preceding year, an official with 
the customs department of the prov-
ince announced.

Leili Orangi said that commodities 
worth $1.654 billion were exported 
from the province in the previous year.
In terms of the weight, the exports in-
dicate nine percent annual growth, she 
added.
The official named carpets and hand-

icrafts, sweets and chocolates, glass 
and glass products, steel and cast iron, 
objects made of plastic materials, min-
erals and stones, nuts, petrochemical 
products, machinery and mechanical 
devices, components and parts, leather 
and shoes as the major exported items, 
and Turkey, Iraq, Armenia, Afghanistan, 
Azerbaijan, Pakistan, Georgia, Bulgaria, 
United Arab Emirates (UAE), and Italy 
as the main export destinations.
She further announced that 441,000 
tons of products worth $1.189 billion 
were imported to the province in the 
previous year, showing 19 percent rise 
in value, and six percent drop in weight 
year on year.
The official named Turkey, Germa-
ny, UAE, China, Japan, South Korea, 
Spain, Russia, India and Austria as the 
main sources of imports to the prov-
ince in the past year.
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.

Export from East Azarbaijan province increases 16% in a year
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Iraj Masjedi, the Iranian ambassador to Baghdad, 
whose diplomatic mission to Iraq has come to an 
end, met with the country’s president Barham Sal-
ih on Monday. In the meeting, Salih praised the ef-
forts of the Iranian ambassador to expand relations 
between the two countries and wished him success 
in the future. Referring to the depth of bilateral re-
lations between Iran and Iraq, the Iraqi president 

stressed the importance of expanding these relations 
in various fields. For his part, Masjedi emphasized 
Iran’s support for the stability and security of Iraq 
and called for strengthening economic and social re-
lations between the two neighbors. Recently, Saeed 
Khatibzadeh, spokesman for the Foreign Ministry, 
announced that the new Iranian ambassador to Iraq 
has been appointed and will travel to Iraq soon.

Iranian envoy in Baghdad meets Iraqi president

Iran summons 
Sweden’s charge 
d’affaires over 
desecration of 
Quran

Iran’s Foreign Ministry on 
Sunday summoned Sweden’s 
chargé d’affaires to express 
the Islamic Republic’s strong 
condemnation of a Swedish far-
right group’s desecration of the 
Holy Quran during Ramadan.
The Foreign Ministry expressed 
Iran’s strong condemnation of 
the sacrilege of Islam’s holy 
book by the leader of a far-right 
group under the protection of 
Swedish police and under the 
guise of freedom of expression.
On Saturday, Rasmus Paludan, 
the Danish head of Sweden’s far-
right Stram Kurs party, attempt-
ed to burn a copy of Quran out-
side Muslim community center.
Reportedly, Paludan told news 
agencies he has burned a copy 
of Islam’s holy book and wants 
to do so again.
Paludan, escorted by police, 
allegedly proceeded to an open 
public space in the southern 
Swedish city of Linkoping and 
attempted to set the holy book 
on fire despite protestations 
from bystanders.
A high-ranking official at the 
Iranian Foreign Ministry urged 
Sweden to take quick and deci-
sive action to put a stop to the 
sacrilege of the book and ensure 
that similar atrocities do not oc-
cur again.
Offending the sanctities of more 
than two billion Muslims and 
hurting their sentiments is the 
worst conceivable kind of free 
expression, the official said.
“This regrettable incident, which 
was carried out under protec-
tion of the Swedish police has 
marred the image of Sweden 
among Muslims of the world,” 
the diplomat noted.
The Swedish envoy expressed 
remorse for the event, say-
ing that he will soon inform 
his country’s leaders of Iran’s 
strong protest.
Earlier in the day, Iranian Foreign 
Ministry spokesperson Saeed 
Khatibzadeh condemned the 
Swedish far-right group’s dese-
cration of the holy book, calling 
the blasphemous act a clear ex-
ample of hatemongering and a 
violation of free expression.
“[Iran] strongly condemns the 
burning of the Holy Quran by an 
extremist racist Danish element 
in the Swedish city of Linkop-
ing, which took place under the 
pretext of freedom of expression 
and under the auspices of the 
Swedish police,” Khatibzadeh 
pointed out. 
Violent skirmishes with coun-
ter-demonstrators against the 
desecration of the Quran re-
sumed in Sweden for the third 
day in a row on Sunday, police 
reported.
According to police, protestors 
burned rubbish bins, a bus, and 
a car in a sequence of events 
overnight in the southern city of 
Malmo.
Police spokeswoman Kim 
Hild stated that no cops were 
harmed, but a number of mem-
bers of the public were slightly 
wounded. Nearly 20 complaints, 
including vandalism, had been 
made.
Similar fights have occurred in 
previous days in response to the 
blasphemy.
During protests against the 
move on Saturday, police and 
protestors clashed violently in 
a Muslim-dominated district of 
central Sweden.

Nine Ways Stress Is More Dangerous Than You Think

The accumulated stresses of everyday 
life can damage your health in irrevers-
ible ways — from early aging to heart 
problems to long-term disability. 
Some people believe stress makes them 
perform better. But that’s rarely true. Re-
search consistently shows the opposite 
— that stress usually causes a person to 
make more mistakes. 
Besides making you forget where you 
put your keys, stress also can have dra-

matic negative impacts on your health.
Here are 8 examples:
1. Stress makes it difficult to control 
your emotions
It’s no secret that stressed people can fly 
off the handle. But new research reveals 
just how little stress is actually required 
for you to lose your cool.
A 2013 study by neuroscientists found 
that even mild levels of stress can impair 
our ability to control our emotions.

In the study, researchers taught sub-
jects stress control techniques. But after 
participants were put under mild stress 
— by having their hands dunked in icy 
water — they could not easily calm 
themselves down when shown pictures 
of snakes or spiders.
2. Stress can promote disease
Some people are more prone to certain 
diseases, and chronic stress can give 
these conditions the green light.

Stress has been linked to illnesses that 
include cancer, lung disease, fatal acci-
dents, suicide, and cirrhosis of the liver.
Researchers at Johns Hopkins Universi-
ty have discovered that children exposed 
to chronic stress are more likely to devel-
op a mental illness if they are genetically 
predisposed.
3. Stress can affect your love life
Sex is a pleasurable and effective way to 
relieve stress. But stress can also get you 
out of the mood quicker than you think.
A 1984 study found that stress can affect 
a man’s body weight, testosterone lev-
els, and sexual desire.
Numerous studies have shown that 
stress — especially performance anxiety 
— can lead to impotence.
High levels of stress in pregnant women 
also may trigger changes in their chil-
dren as they grow, specifically behavioral 
and developmental issues.
4. Stress can ruin your teeth and gums
Some people respond to stressful situa-
tions through nervous tics or by grinding 
their teeth.
While people often grind their teeth un-
consciously or when they sleep, it can 
do lasting damage to your jaw and wear 
your teeth thin.
A multi-university study in 2012 also 
linked stress to gum disease.
Researchers concluded that the pres-
sures of marriage, parenthood, work, or 
lack of romantic involvement were fac-
tors in periodontal disease.
But those at greatest risk were people 
who became highly emotional when 
dealing with stress caused by their fi-

nances.
5. Stress can ruin your heart
Stress can physically damage your heart 
muscle.
Stress damages your heart because 
stress hormones increase your heart 
rate and constrict your blood vessels. 
This forces your heart to work harder, 
and increases your blood pressure.
According to the American Institute of 
Stress, the incidence rate of heart at-
tacks and sudden death increases after 
major stress inducing incidents, like hur-
ricanes, earthquakes, and tsunamis.
6. Stress can make you gain weight
In the ancient days of hunter-gatherers, 
harsh conditions forced people to eat as 
much as possible when food was avail-
able in order to store up for lean times.
That compulsion lives on inside us, and 
comes out when we are stressed.
Researchers at the University of Miami 
found that when people find themselves 
in stressful situations, they are likely to 
consume 40 percent more food than 
normal.
Those scientists recommended turning 
off the nightly newscast before eating 
dinner, to keep bad news — and over-
eating — at bay. 
7. Stress can make you look older
Chronic stress contributes significantly 
to premature aging.
8. Stress can lead to long-term disability
The potential dangers created by even 
mild stress should not be underestimat-
ed. They can lead to long-term disability 
serious enough to render you unable to 
work.

Head of Iran’s Trade Promotion Organiza-
tion (TPO) Alireza Peyman-Pak said sup-
porting knowledge-based export compa-
nies will be among TPO’s top priorities in 
the current Iranian calendar year (started 
on March 21). 
“We are trying to shift export incentives 
to knowledge-based companies in the 
current year,” Peyman-Pak said in a press 
conference on Monday.
As TPO reported, emphasizing the use of 
innovative methods in foreign trade, the 
official said: “The development of online 
businesses, development of creative in-
dustries, the use of business-to-business 
(B2B) systems and activities in the field of 
cryptocurrencies and the transition from 
traditional to modern trading will be pur-
sued in this regard.”
Exports of value-added products on 
agenda
He further referred to his organization’s 
programs for promoting the exports of 
products with more value-added and the 
prevention of crude sales, saying: “In this 
regard, we tried to enter the target mar-
kets and increase export profits by tak-
ing advantage of business-to-consumer 
(B2C) platforms and applications, and by 
connecting to distribution networks and 
retailers.”
Emphasizing the importance of ex-
port-oriented production, Peyman-Pak 
said: “We have tried to have an ex-
port-oriented approach in the areas 
where we have an advantage, and not in 
such a way that only surplus consump-
tion is exported.”
New measures taken to promote foreign 
trade
The official also underlined the meas-
ures taken to remove barriers in the way 

of foreign trade, noting: “TPO has taken 
new steps in various areas including 
customs, support for traders abroad, the 
active presence of the Ministry of Foreign 
Affairs, issuing visas, focusing on foreign 
trade issues in joint committee meet-
ings, signing new agreements on trade 
laws and regulations and efforts have 
been made to pay special attention to the 
support of foreign trade in the country’s 
macro-policy outlooks.” Elsewhere in his 
remarks, Peyman-Pak stressed the need 
for coordination among government 
entities related to foreign trade, saying: 
“Laws and regulations that protect do-
mestic economic sectors should not 
be in conflict with foreign trade and the 
necessary coordination should be made 
between domestic market regulation 
policies and foreign trade development 
policies.” The TPO head also mentioned 
the activation of trade corridors, including 
the north-south and east-west corridors 
by the Transport and Urban Development 
Ministry in collaboration with the Ministry 
of Foreign Affairs and said: “Due to the 
activation of these corridors and the cre-
ation of new foreign trade opportunities, 
the country’s income from this sector 
increased 2.5 times last year.”
Exporting $20b of technical services 
targeted
Referring to the growth of the exports 
of technical and engineering services, 
he said: “The exports of technical and 
engineering services which was $480 
million in the year 1399 (ended on March 
20, 2021) reached more than $2.3 billion 
last year, and considering new contracts 
that have been signed the increase in the 
exports of such services will continue in 
the current year.”

TPO prioritizes supporting knowledge-based
export companies

In the previous Iranian calendar year 
(ended on March 20), 453 idle small-
scale mines have been revived through-
out the country, IRNA reported, citing the 
Iranian Mines and Mining Industries De-
velopment and Renovation Organization 
(IMIDRO) data.
Based on the IMIDRO data, the revived 
mines in the previous year created jobs 
for over 3,000 people and increased the 
country’s mineral output by 22.5 million 
tons.
The total number of revived mines has 
reached 852 since the launch of the In-
dustry, Mining and Trade Ministry’s pro-
gram for reviving small mines across the 
country, in late March 2019. The revived 
mines in this program have created job 
opportunities for over 13,000 people in 
the mentioned period.
The most important goal of this pro-
gram, which is being implemented by 
IMIDRO, is to activate the country’s 
mines, which will result in increased 

production and employment, especially 
in deprived areas.
Back in December 2021, Reza Azimi, 
who directs the ministry’s program for 
reviving and developing small mines, 
had mentioned concluding 37 memo-
randums of understanding (MOU) for 
investment, and scientific-research co-
operation with knowledge-based com-
panies, as well as the introduction of 124 
projects to Mining Investment Insurance 
Corporation for receiving facilities, and 
the support and coaching of knowl-
edge-based companies and startups as 
other measures taken under the frame-
work of the mentioned program.
As reported, IMIDRO is conducting the 
program with the aim of providing feed-
stock for mineral industries, increasing 
production and completing the mining 
industry’s product chain, and developing 
and creating sustainable employment.
Following this program, so far various 
small-scale mines including chromite, 

manganese, hematite, dolomite, iron 
ore, copper, and construction stone 
mines have been surveyed by monitor-
ing and diagnosing the problems of the 
mines and providing solutions for re-
solving their issues.
Over the past few years with new resil-
ient economy strategies coming into 
play, the mining sector has become a 
major point of focus for the Iranian gov-
ernment and various organizations and 
bodies active in this sector have been 
tasked to implement new programs for 
boosting this sector.
As a major state-owned holding com-
pany active in the mining sector in the 
country, IMIDRO has been playing a sig-
nificant part in the mentioned planning.
The organization has been implementing 
several new programs in all the main 
fields of the mining industry including 
exploration, machinery development, 
extraction and also reviving the country’s 
idle mines.

453 idle small-scale mines revived in a year

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), gained 
28,000 points to 1.503 million on Monday.
In this way, the index returned to the level of above 1.5m points.
TEDPIX rose 9,000 points to 1.454 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).As reported, the indices of 
Iran Khodro Investment Development Company (IKIDO), Social 
Security Investment Company (SSIC), Iran Khodro Company 
(IKCO), Saipa Company, and Isfahan Oil Refinery were the most-
ly followed ones during the past week.
As stated by the head of Iran’s Securities and Exchange Organ-

ization (SEO), the monthly sales of the shares of companies 
listed on the Tehran Stock Exchange has been very good in the 
past Iranian calendar year 1400 (ended on March 20), and it is 
predicted that the growing trend of the exchanges will continue 
in the present year as well.
“Considering the general provisions approved in this year’s 
budget bill we expect that companies will have good capital in-
crease and take positive development measures, and it will be 
easier for investors to make decisions,” Majid Eshqi told the 
press on March 12.

TEDPIX returns to above 1.5m points

Source: https://www.healthline.com/health-news/
mental-eight-ways-stress-harms-your-health-
082713#9.-Stress-can-lead-to-long-term-disability
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این اسـتاد دانشـگاه افزود: یکـی از راه هایـی که در سـطح دنیا بـرای مقابله 
با ایـن مخاطرات بـه ویژه فرونشسـت زمین مطرح اسـت، تغذیـه مصنوعی 
آبخوان ها اسـت که در کشـورهای پیشـرفته دنیـا ماننـد آمریـکا، انگلیس، 

کانـادا، اسـترالیا، ژاپـن و چین انجام می شـود.
رئیس پژوهشـکده محیط زیسـت دانشـگاه اصفهـان ابراز داشـت: بـه طور 
عمده دو راهـکار برای شـارژ مجـدد آب های زیرزمینـی و تغذیـه آبخوان ها 
وجـود دارد، نخسـت اسـتفاده از روش هـای پخـش و نگهداشـت و ذخیـره 
کردن سـیالب در سـطح زمین )آبخیـزداری( به ویـژه در زمین هـای دارای 
آبرفت هـای درشـت دانه کشـور بـرای ایجـاد فرصـت نفـوذ آب بـه درون 
زمیـن اسـت و راهـکار دوم اسـتفاده از پسـاب های تصفیه شـده صنایـع و 

فاضالب هـای خانگـی اسـت.
فرهادیـان بـا بیـان اینکـه روش اول بـرای تغذیـه مصنوعـی آبخوان های 
موجود در دشـت های کشور بسـیار مفید اسـت، خاطرنشـان کرد: روش دوم 
برای کنترل نشسـت در داخل و اطراف محیط های شـهری مناسـب اسـت.

وی دربـاره کیفیـت پسـاب بـرای تغذیـه سـفره های آب زیرزمینـی، اضافه 
کرد: به اسـتناد مـاده پنج آئیـن نامه جلوگیـری از آلودگـی آب در سـال ۷۳، 
کیفیت پسـاب تصفیه شـده در تغذیه آبخوان هـا باید مطابق اسـتانداردهای 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت در مصارف تخلیه به چاه های جاذب باشـد.

رئیس پژوهشـکده محیط زیست دانشـگاه اصفهان درباره اسـتفاده از پساب 
فاضـالب در بخـش کشـاورزی و گیاهان مثمـر نیـز، تصریح کرد: اسـتفاده 
پایـدار از فاضـالب در بخـش کشـاورزی نیازمند اعمـال مدیریـت صحیح 
مصـرف، پایش کیفـی و میکروبـی اراضـی آبیاری شـده با فاضالب اسـت.

فرهادیان بـا اشـاره به اینکـه اسـتفاده بـدون مدیریت ایـن منابـع می تواند 
باعث تجمع بیـش از حد فلـزات سـنگین و آالینده های میکروبـی در خاک 
و گیاه شـود، ابـراز داشـت: ورود آالینده هـای میکروبی مانند کلـی فرم های 
مدفوعی و نماتدهای انگلی و تجمـع آنها در الیه های سـطحی خاک و بدنه 
گیاه ضمن بـه خطر انداختن سـالمت افـرادی کـه در تماس مسـتقیم با آن 
هسـتند، با انتقال به منابـع آب سـطحی و زیرزمینی زمینه شـیوع بیمارهای 

مختلـف را فراهـم می کند.
وی خاطرنشان کرد: با این حال، کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک 
ضرورت توجه مسئوالن را به جایگزینی منابع جدید و مطمئن آب برای استفاده 
در بخش کشاورزی گوشزد می کند؛ از این رو استفاده از پساب تصفیه شده 
می تواند در توسعه و بهره برداری از منابع جدید آب به عنوان منبع جایگزین 

برای بخش کشاورزی مورد توجه و مصرف قرارگیرد.
رئیس پژوهشـکده محیط زیسـت دانشـگاه اصفهان با بیان اینکه استفاده از 
این منبع در جبران بخشـی از کمبود آب کشـاورزی کشـور و رهایی از اثرات 
سـو تخلیه بی رویه فاضالب ها به محیط زیسـت، بسـیار مؤثر اسـت، گفت: 
تاریخچه اسـتفاده از پسـاب برای آبیـاری به بیش از ۷۰ سـال پیـش مربوط 

می شـود که در آن زمان بیشـتر بـرای حاصلخیزی خاک اسـتفاده می شـد.
فرهادیـان ادامـه داد: کشـورهایی مانند ژاپـن، امارات، عربسـتان سـعودی 
و اروپـا هـرروز بـر حجـم پروژه هـای بازیافـت و اسـتفاده مجـدد از پسـاب 
می افزایند ضمـن اینکه در سـال های اخیر مطالعات بسـیاری در کشـورمان 
در زمینـه تأثیـر پسـاب تصفیـه شـده در کشـاورزی و کیفیـت محصوالت 

کشت شـده انجـام شده اسـت.
وی خاطرنشان کرد: اسـتفاده از پساب تصفیه شـده می تواند موجب افزایش 
عملکـرد غـالت تـا ۲ برابـر و سـبزیجات تـا سـه برابـر بیشـتر از محصول 
به دسـت آمده با آبیـاری بـا آب چاه شـود، حتـی اسـتفاده از پسـاب در تولید 
محصول ممکن اسـت باعـث زودتر گل دادن و تشـکیل میوه هـای بزرگ تر 

از اندازه معمـول در مقایسـه با آب چاه شـود.

ابرروند بعدی گسترش سالمندی جمعیت 
کشور است. در حال حاضر جمعیت باالی ۶۵ 
سال در کشور بیش از ۸ میلیون نفر است و 
پیش بینی می شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از 
۱۰ میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به ۲۰ 
میلیون نفر برسد. این موج سالمندی هم بر 
هزینه های بخش سالمت کشور فشار وارد 
خواهد کرد و هم موجب خواهد شد در پایان 
این دهه بیش از ۵۰ % منابع بودجه به کسری 
صندوق های بازنشستگی اختصاص یابد و 
دولت از مأموریت توسعه ای به یک صندوق 
دریافت و پرداخت مبدل شود. شایان ذکر 
است در بودجه ۱۴۰۱، ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان کمک به صندوق های بازنشستگی 

کشوری و لشکری دیده شده است. 
پدیده های  گسترش  سوم  ابرروند 
زیست محیطی باالخص بحران آب است 
که به صورت گسترده بخش های جنوبی 
کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و موج 
مهاجرت و ناآرامی های را دامن خواهد 
زد. طی ۶۰ سال جمعیت کشور ۴ برابر و 
با توجه به جمعیت پیش بینی شده برای 
کشور در افق سال ۱۴۲۰ و با فرض ۱۰۳ 
میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر، 
میزان سرانه به ۹۷۶ مترمکعب در سال 
)محدوده بحران آب( خواهد رسید. در پایان 
دهه )سال ۱۴۱۰( مساله تنش آبی در کشور 
شدت خواهد گرفت و در سال های دهه 
۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد 
شد. در کنار این سه ابرروند اشاره شده، در 
صورت عدم اصالحات ساختاری سه نظام 
کلیدی بازتوزیع ثروت - بانک و مالیات و 
یارانه- و سطح باالی ادراک فساد در جامعه 
و شیوع پدیده فساد و رانت اقتصادی به 
دلیل ساختار تورمی اقتصاد ایران، همچنان 
شاهد گسترش شکاف طبقاتی به عنوان 
ابرروند چهارم خواهیم بود. این شکاف 
طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی 
به مرز ۴۵ برسد غیرقابل تحمل خواهد شد و 

نارضایتی ها فوران خواهد کرد
تولید برق، آب و محیط زیست در کنار 
ناترازی صندوق های بازنشستگی و بانک ها 
مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دالر در اقتصاد 
ایران طی ۵ سال آینده نیاز دارد که جذب 
این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی 
مناسبات بین المللی و منطقه ای در کنار 
تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، 
ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری 
اقتصاد ایران است. چنانچه ابرروندها و 
روندهای فوق الذکر برای دهه پیش رو در 
نظر گرفته شود، برای اقتصاد ایران در سال 

۱۴۰۱ نکات زیر قابل بیان است:
با توجه به تورم ۴۰ % سال ۱۴۰۰، با فرض 
انعقاد برجام و نیز اثرات تورمی حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی، انتظار می رود در سال 
۱۴۰۱ نرخ تورم اقتصاد ایران در محدوده 
۳۰% باشد. در سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی 
بالغ بر ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان با رشد 
نقدینگی ۴۰ % ثبت شد. در صورت تداوم 
ناترازی های بودجه ای و بانکی کشور به رغم 
بهبود ناترازی تجاری، انتظار می رود رشد 
نقدینگی به ۳۰ % برسد که در پایان سال 
حجم نقدینگی به ۶۰۰۰  هزار میلیارد تومان 
خواهد رسید. با فرض میانگین قیمت دالر 
معادل ۳۰ هزار تومان در سال جاری، قدرت 
دالری حجم نقدینگی کشور به ۲۰۰ میلیارد 
دالر خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی 
کشور با نفت و بدون نفت در ۹ ماه سال 
۱۴۰۰ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 
از افزایش ۱/ ۴ و ۴/ ۳ % برخوردار بوده 
است. انتظار تداوم رشد اقتصادی مثبت در 
سال جاری در محدوده ۶-۵%وجود دارد. 
این رشد اقتصادی مثبت به دلیل سرریز اثرات 
رشد ارزش افزوده بخش نفت رشدی درون زا 

محسوب نمی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه 
خوارزمی

... ادامه از صفحه 1

چهار شنبه، 31 فروردین 1۴01| شمـاره 1036 ISFAHAN
N E W S

  اخبار اصفهان    مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان گفت: شرکت 
پاالیش نفت اصفهان یکی از شرکتهای 
موفق بورسی می شود. محسن قدیری 
با بیان این که در قالب طرح بهبود 
فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پاالیشگاه 
اصفهان طرح های مهمی در حال اجرا 
است، واحد تصفیه گازوئیل و همچنین 
گوگردزدایی از ته مانده برج های خالء 
)RHU( اصفهان و راه اندازی واحد 
فرآیند شکست کاتالیستی بستر سیال 
)RFCC( در بندرعباس را از مهم ترین 
آنها اعالم کرد و افزود: این شرکت 
امسال برای این طرح ها ۴۸۸ میلیون 
یورو و همچنین ۳/۴ هزار میلیارد تومان 

هزینه خواهد کرد.
وی از بهره برداری واحد تصفیه گازوئیل 
پاالیشگاه اصفهان با تولید روزانه ۱۰۰ 
هزار بشکه گازوئیل یورو ۵ تا شهریور ماه 
امسال خبر داد و گفت: با راه اندازی این 
واحد، روزانه ۲۰۰ تن گوگرد از گازوئیل 
تولیدی پاالیشگاه اصفهان حذف خواهد 
شد و غلظت گوگرد در گازوئیل تولیدی 
این شرکت از PPM ۸۰۰۰ به کمتر از 

PPM ۵۰ می رسد.
نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان، سودآوری این طرح را برای 
شرکت حدود ۵/۹ هزار میلیارد تومان 
)در صورت تداوم نرخ های فعلی( در 
سال اعالم کرد و افزود: با بهره برداری 
از این طرح به ازای تصفیه هر بشکه 
گازوئیل تولیدی ۷ دالر ارزش افزوده 

عاید شرکت خواهد شد.
قدیری ادامه داد: سود خالص پاالیشگاه 
با راه اندازی واحد تصفیه  اصفهان 
گازوئیل در مجموع ۲۶۳ میلیون دالر 
خواهد بود و هزینه های انجام شده برای 

اجرای این طرح ملی پس از ۴ سال 
برمی گردد.

وی سودهی پارسال این شرکت را 
۱۳/۲ هزار میلیارد تومان اعالم کرد 
و گفت: با بهره برداری از واحد تصفیه 
گازوئیل پاالیشگاه اصفهان پیش بینی 
می شود ۳۰ درصد به سوددهی این 
شرکت افزوده شود و شرکت پاالیش 
نفت اصفهان یکی از شرکت های موفق 

بورسی شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در ادامه پیشرفت واقعی اجرای طرح 
گوگرد زدایی از ته مانده برج های خالء 
)RHU( را ۳۷ درصد اعالم و بر اجرای 
سریع این طرح مهم تأکید کرد و گفت: 
با بهره برداری این طرح پاالیشگاه 
اصفهان دومین پاالیشگاهی خواهد بود 
که سوخت کشتی ها را تولید خواهد کرد 
و این طرح برای شرکت ۲۱۴ میلیون 

دالر سودآوری خواهد داشت.
به گفته قدیری سرمایه گذاری های 
انجام شده برای این طرح، در مدت ۵ 

سال بازگشت خواهد شد.
او با بیان این که واحد فرایند شکست 
کاتالیستی بستر سیال )RFCC( در 
بندرعباس ساخته خواهد شد گفت: با راه 
اندازی این واحد عالوه بر تولید روزانه ۶۰ 
هزار بشکه بنزین یورو ۵، سالیانه ۳۵۰ 

هزار تن پروپیلن نیز تولید خواهد شد.
نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
اصفهان ضریب پیچیدگی پاالیشگاه 
اصفهان را در حال حاضر ۵/۲ اعالم 
کرد و افزود: با اجرای طرح های یاد شده 
ضریب پیچیدگی این شرکت به ۸/۵ 
می رسد و پتانسیل های بنیادی سهم 

شپنا افزایش خواهد یافت.
قدیری با بیان این که تمام تالش 

شرکت سرمایه گذاری در زنجیره ارزش 
طی برنامه ۵ ساله برای سودهی بیشتر 
 RFCC است گفت: با ساخت واحد
و توسعه زنجیره ارزش فوق، ساالنه 
حدود ۲۶۰ میلیون دالر سود خالص عاید 
شرکت می شود. وی از موافقت هیئت 
مدیره این شرکت برای خرید زمین و 
ایجاد تأسیسات تانکفارم در بنادر جنوب 
خبر داد و تأکید نمود با سرمایه گذاری در 
این طرح امکان کسب درآمد از بازرگانی 
فرآورده های نفتی و به خصوص صادرات 

فرآورده های ویژه فراهم خواهد شد.
نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
اصفهان افزود: این شرکت، صنایع و 
کارخانه های مستقر در محدوده شاهین 
شهر با اجرای ۸۰ کیلومتر خط ریلی 
به ایستگاه راه آهن »ورتون« متصل 
خواهند شد و این شرکت می تواند 
محصوالت خود را از طریق خطوط 

ریلی به سراسر کشور حمل کند.
قدیری گفت: با احداث این خط ریلی 
پاالیشگاه   RHU واحد  محصول 
اصفهان برای توسعه زنجیره ارزش به 
واحد RFCC در بندرعباس منتقل 

می شود.
وی در ادامه از تصویب استقرار استاندارد 
ISO۱۷۰۵ در پاالیشگاه اصفهان خبر 
داد و افزود: با استقرار این استاندارد این 
شرکت به عنوان آزمایشگاه معتمد در 
زمینه فرآورده های نفتی و استانداردهای 

مرتبط استان محسوب می شود.
نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
برای  گفت:  همچنین  اصفهان 
افزایش سود سهامداران بیش از ۱۰۰ 
تیم تخصصی حل مسأله و حلقه های 
کیفیت )QCC( در جهت استفاده از 
خالقیت و نوآوری کارکنان شرکت در 

حال ایجاد است.

• حمایت از ساخت داخل در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان

وی در ادامه به نامگذاری امسال به نام 
»سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و 
افزود: از ۳۶ هزار قطعه و تجهیزات مورد 
استفاده در پاالیشگاه اصفهان بیش از 
۹۰ درصد آن توسط متخصصان داخلی 
و شرکت های دانش بنیان داخلی سازی 
شده است. مدیر عامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با بیان این که در حال حاضر 
بیشتر کاتالیست های این پاالیشگاه و 
بسیاری از مواد شیمیایی مورد نیاز آن از 
طریق شرکت های دانش بنیان تأمین 
می شود گفت: به تازگی کاتالیست واحد 
تبدیل کاتالیستی CRU پاالیشگاه 
اصفهان توسط شرکت های دانش بنیان 
تعویض و راه اندازی شده که کاتالیست آن 

کیفیت بسیار باالیی دارد.

توئیت وزیر کار در تمجید از رکوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان
وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی در توئیتی، از رکوردهای تولیدی اخیر ذوب آهن اصفهان، در دوره مدیریت جدید این شرکت تمجید کرد. حجت اله عبدالملکی، در 
این توئیت نوشت: تجربه مدیریتی در همین مدت کوتاه دولت مردمی نشان داده که بخش قابل توجهی از دستاوردهای مهم، صرفاً با سالم سازی مدیریتی و با همین 
ظرفیت های موجود به دست می آید؛ ذوب آهن اصفهان که در مجموعه وزارت مردم به تازگی تغییر در رأس خود را تجربه کرده در ماه های پایانی سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶ 
رکورد تولیدی قابل توجه کسب کرد و توانست رکورد تولید چدن در ۵۰ سال گذشته به میزان ۲۷۶۹۰۰۰ تن و رکورد تولید ماهیانه چدن مذاب به میزان ۲۵۰۸۷ تن در 
بهمن ماه ۱۴۰۰ را بشکند؛ همچنین شکست رکورد تولید پنجاه سال گذشته در کک خشک نیز با تولید ۱۲۲۳ هزار تن درسال ۱۴۰۰ محقق شد. شایان ذکر است، ایرج 
رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان است که تالش نموده با رویکرد جدید به ویژه در تأمین مواد اولیه، تولید این مجتمع عظیم صنعتی را افزایش دهد.

رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشــگاه اصفهان گفت: استفاده از 
پساب های تصفیه شده صنایع و فاضالب های خانگی روشی مناسب 
برای کنترل نشست در داخل و اطراف محیط های شهری است. مهرداد 
فرهادیان در گفت وگو با مهر با بیان اینکه امروزه بسیاری از کشورهای 
دنیا و از جمله ایران به دلیل نبود مدیریت صحیح منابع آب با مخاطرات 
طبیعی مانند فرونشست، خشکسالی، سیل، کم آبی و ... رو به رو هستند، 
اظهار داشت: بر پایه گزارش ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور بیالن منفی آب های زیرزمینی ایران باعث فرونشست زمین در 
حدود یک میلیون هکتار از عرصه های کشور در ۲۳۰ دشت حاصلخیز 

کشور شده است.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از فعاالن اجتماعی، اصفهان دوستان 
و رسانه ها خواست از انعکاس اظهار نظرهای غیرکارشناسی در مورد ریزش شبکه 

فرسوده فاضالب شهر اصفهان خودداری کنند.
منصور شیشه فروش با بیان این که اظهار نظرهای غیرکارشناسی موجب نگرانی 
افکار عمومی می شود خواستار تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی دقیق علل 

ریزش شبکه فاضالب فرسوده شهر اصفهان شد.
وی به وقوع ریزش شبکه فاضالب در خیابان های آپادانا و حکیم نظامی شهر 
اصفهان در فروردین ماه امسال اشاره کرد و از شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان خواست گروهی شامل متخصصان، استادان دانشگاه و نمایندگان 
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان تشکیل داده تا این موضوع را به طور کامل 

رصد کرده و علت دقیق ریزش شبکه های فاضالب را مشخص سازند.
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای استان اصفهان نیز در این نشست 
علت اصلی وقوع حوادث شبکه فاضالب را قدمت زیاد و فرسودگی لوله ها عنوان 
کرد و گفت: از سال ۱۳۴۰ تاکنون بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ کیلومتر شبکه فاضالب 
در شهر اصفهان اجراء شده است که عمر برخی از قسمت های آن به بیش از ۵۵ 
سال می رسد. امیر حسین حکمتیان به ریزش شبکه فاضالب خیابان مشتاق در 

سال ۱۳۷۵ اشاره کرد و اظهار داشت: در آن سال به رغم جاری بودن رودخانه 
زاینده رود، شاهد ریزش شبکه فاضالب در خیابان مشتاق بودیم، بنابراین 
فرونشست زمین که ناشی از خشکسالی است نمی تواند علت اصلی وقوع حوادث 

شبکه فاضالب در شهر اصفهان باشد.
 معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای استان اصفهان با بیان این که 
فرسودگی شبکه علت اصلی وقوع حوادث به شمار می آید اعالم کرد: راهکار 
اصلی مقابله با ریزش شبکه فاضالب در استان اصفهان بازسازی و نوسازی 

شبکه فرسوده فاضالب است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد:

خودداری اکید ازاظهار 
نظرهای غیرکارشناسی 
درمورد ریزش شبکه فاضالب

خبر اول
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گفت و گو

 رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان 
پیشنهاد داد:

امکان کنترل فرونشست شهری با تغذیه 
آبخوان ها به وسیله پساب فاضالب

اقتصاد استان

در گفت وگو با مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان مطرح شد:

پاالیشـگاه درآسـتانه صعـود به قـله بـورس

سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: برای ادامه فعالیت، 
ساماندهی و شکوفایی صنعت ریخته گری 

استان باید بسته پیشنهادی ارائه شود.
»ریخته گری«)Casting(، فن شکل دادن 
فلزات و آلیاژها از طریق ذوب، ریختن ُمذاب 
در محفظه ای به نام قالب و آنگاه سرد کردن 
و انجماد آن طبق شکل محفظه قالب است. 
اصفهان را می توان ُقطب صنعت ریخته گری 
ایران نامید، زیرا حدود ۶۵ درصد از صنعت 
ریخته گری کشور در این استان متمرکز شده 

است.
به گزارش ایرنا، امیرحسین ُکمیلی، در جلسه ای 
با اعضای انجمن ریخته گری استان اصفهان 
افزود: تصور غالب این است که فعالیت صنعت 
ریخته گری مساوی با آالیندگی و تخریب 
محیط زیست است اما این تصور غلطی بیش 

نیست لذا برای اصالح این تصور اشتباه باید 
بسته پیشنهادی ارائه شود تا فعاالن این صنعت 

بتوانند براحتی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تاکید کرد: این استان با مشکل شدید آلودگی 
هوا، آلودگی خاک و کمبود آب و منابع مواجه 
است و بدالیل مختلف در سال های گذشته 
تصمیمیاتی برای صنعت اصفهان گرفته شده 
و یکسری از مصوبات محدودیت هایی را برای 
ادامه فعالیت برخی از صنایع بوجود آورده است.

سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت 
اصفهان اظهار داشت: با اعمال محدودیت های 
دائمی نمی توان فعالیت های صنعتی را پیش برد 
و باید راهکارهایی را برای ادامه فعالیت سالم 

صنایع ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: صنعت ریخته گری استان 
اصفهان با انجام اقدامات دانش بنیان از وضعیت 

کنونی نجات پیدا خواهد کرد.

سازمان  مجموعه  کرد:  خاطرنشان  ُکمیلی 
صنعت، معدن و تجارت ُمدافع صنعت اصفهان 
هستند اما این دفاع نیازمند همراهی کامل 

اتحادیه ها، انجمن ها و بخش خصوصی است.
وی بیان کرد: آمادگی کاملی در سازمان صنعت 
معدن و تجارت اصفهان وجود دارد تا با تشکیل 
کارگروه و اتاق فکر با حضور فعاالن صنعت 
ریخته گری، افراد شاخص در این زمینه و محیط 
زیست، بسته پیشنهادی و نمونه عملیاتی برای 
ساماندهی صنعت ریخته گری اصفهان ارائه 

کنند.
سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت 
استان اصفهان افزود: باید شرایط ادامه فعالیت 
صنعت ریخته گری در استان فراهم شود و برای 
اصالح ُمصوبه ها و تغییر ممنوعیت فعالیت 
صنایع ریخته گری در شورای برنامه ریزی 

استان اقدام شود.

انجمن ها،  خصوصی،  بخش  گفت:  ُکمیلی 
اتحادیه ها و ان جی او )ها( یکی از پایه های 
اساسی در این زمینه محسوب می شوند که 
باید کار اصلی را انجام دهند و اداره کل صمت 
اصفهان هم بعنوان مجموعه دولتی باید در این 
زمینه تسهیلگر و حمایتگر باشد تا کارها بخوبی 

انجام شود.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت بیش 
از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 
۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر 
و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی ترین 

استان کشور بشمار می آید.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، 
سرمایه گذاری ۱۰ درصد، اشتغال صنعتی ۸ 
درصد و رُتبه آن در طرح های نیمه تمام صنعتی 
و تعداد معادن کشور، نُخست و در ذخایر معدنی، 

دوم است.

سرپرست اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان: 

ارائه بسته پیشنهادی برای ساماندهی صنعت ریخته گری ضروریست

جلسه شورای اجتماعی این اداره کل با حضور مدیر کل، 
معاون اجتماعی و اعضای شورای اجتماعی استان برگزار 
گردید. جلسه شورای اجتماعی در اداره کل اصفهان با حضور 

مدیرکل ستاد، معاون اجتماعی، اعضا شورا برگزار شد و 
درخصوص آسیب های اجتماعی، اقدامات محرومیت زدایی 
ستاد ونیازمندی های الزم بحث و تبادل نظر گردید. در این 

جلسه مدیر کل ستاد ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید 
و ماه مبارک رمضان و تقدیر و تشکر از همراهی اعضای 
محترم شورای اجتماعی در سال ۱۴۰۰، به تعامل و هم 

افزایی اعضای شورای اجتماعی استان اشاره کردند و بر ادامه 
داشتن و اجرای دقیق برنامه ها در سال ۱۴۰۱ تأکید داشتند. 
در ادامه جلسه اصغری معاون اجتماعی اداره کل، ضمن ارائه 

گزارش کامل از اجرای فاز دوم مرحله ششم رزمایش احسان 
و همدلی، به مشارکت حداکثری گروه های همکار با ستاد 
در این مرحله اشاره کرد و بر لزوم پایش گروه های جهادی 

در سال جدید تأکید داشت. در پایان مدیرکل محترم ضمن 
تقدیر و تشکر مجدد از همراهی عزیزان، با اهداء لوح تقدیر 

و هدیه از اعضای شورای اجتماعی تقدیر به عمل آوردند.

گزارش تصویری

برگزاری جلسـه شورای اجتماعی اسـتان اصفهان
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بازرگــــانی



مهارت های قابل انتقال به مهارت هایی گفته می شود که برای حضور 
در یک شغل مرتبط با حوزه تکنولوژی به آن ها نیاز داریم. اگر در فرایند 
جستجوی موقعیت شغلی در این حوزه هستید، احتمااًل فهرستی بلند از 
مهارت های خود را با نیت به رخ کشیدن آن ها به کارفرما یا از روی صداقت 
تهیه کرده اید. اما آیا می دانید که این مهارت های قابل انتقال هستند که 
می توانند در جلب توجه کارفرما و موفقیت در مصاحبه به شما کمک کنند؟

سابقه کاری شما ممکن است بتواند شما را تا پشت در اتاق مصاحبه برساند، 
اما مجموعه مهارت های قابل انتقال هستند که شما را از یک جویای کار 
به یک کارمند شاغل در حوزه فناوری تبدیل می کنند. با توجه به این که 
دنیای تکنولوژی به سرعت در حال تغییر است، تقاضا برای کارمندانی با 

مهارت های قابل انتقال بسیار زیاد است.
مهم نیست در چه محیط شغلی و در چه موقعیتی قرار دارید، مفهوم 
مهارت های قابل انتقال همان چیزی است که شما باید از آن آگاه باشید. با 
توسعه هر مهارت ارزشمندی در جایگاه شغلی تان، در واقع شما رزومه خود 
برای سازمان ها و کارفرماها را جذاب تر می کنید. مهارت هایی که شما در 
یک شغل کسب کرده اید قابل انتقال هستند، یعنی می توانید آن ها را در 

بسیاری از فرصت های شغلی دیگر هم به کار بگیرید.
• چرا مهارت های قابل انتقال در حوزه 

تکنولوژی پرتقاضا هستند؟
تکنولوژی،  دنیای  در 
مهارت ها و تجربه های 
این  متخصصان 
حوزه به اندازه 
استعدادی 
شگرف، 

ارزشمند به شمار می آیند. کار در حوزه تکنولوژی یک عنوان کلی است که 
دربرگیرنده مهارت ها و نقش های شغلی بسیاری است.

برای موفقیت در این حوزه، توانایی باال در مهارت هایی مانند حل مسئله، 
رهبری و همکاری، دانش شما از زبان های برنامه نویسی، توانایی درک 
نیازهای مشتری و آینده نگری درباره ترندهای صنعت ضروری هستند. 
این ها مهارت هایی هستند که در طول فعالیت شغلی تان توسعه می یابند و 

سنگ بنای موفقیت زندگی حرفه ای شما خواهند بود.
کارفرمایان کارمندانی را ترجیح می هند که این مهارت ها را دارا هستند. به 
این دلیل که کارکنانی با مهارت های قابل انتقال ثروتی به نام دانش را در 

اختیار دارند که می توانند در صورت نیاز از آن بهره بگیرند.
برای مثال، فردی با مهارت های تحلیلی می تواند یک مسئله را از هر جهت 
بررسی کند و در نتیجه، گزینه های موجود برای حل آن را بیابد. کمپانی های 
فعال در حوزه تکنولوژی یا دارای موقعیت های شغلی مرتبط با این حوزه به 
دنبال افرادی با مهارت های قابل انتقال هستند، زیرا در نگاه کلی، افرادی با 
این مهارت ها از ابزار و دانش الزم برای فراتر رفتن از توصیفات شغلی شان 
برخوردارند و می توانند از توانایی های خود برای مدیریت انواع چالش ها در 
محیط کار استفاده کنند. در ادامه به تعدادی از این مهارت های مؤثر اشاره 
می کنیم که به شما کمک می کنند در میان سایر داوطلبان بیشتر دیده شوید:

۱. ارتباطات
مهارت برقراری ارتباط شما با اختالف مهم ترین مهارت قابل انتقالی است 
که می توانید با خود به موقعیت شغلی جدیدتان ببرید. این مهارت برای رشد 
سریع شما در مراحل مختلف مسیر شغلی تان کمک بزرگی خواهد بود. 
توانایی برقراری ارتباطات واضح و رسا با دیگران یکی از قابلیت هایی است 

که در محیط های کاری امروزی ارزش باالیی دارد.
اگرچه شنونده و گوینده خوبی بودن بسیار مهم هستند، اما ارتباط مفهومی 
بیشتر از شنیدن و گفتگو کردن است. امروزه مهارت های ارتباطات فناورانه 
)شامل ارزیابی رسانه های ارتباطی امروزی برای شناسایی نقاط ضعف و 
قوت و انتخاب بهترین بستر برای مخاطب و همچنین پیام شما( یکی از 

مهم ترین جنبه های ارتباط است.
۲. همکاری

حوزه تکنولوژی محیطی تیم محور است که به همکاری افراد با یکدیگر نیاز 
دارد تا بتوانند در توسعه یا به کارگیری ایده های جدید موفق شوند. به همین 

دلیل، حتماً باید توانایی کار گروهی خود را نشان دهید.
مقصود ما این است که از تصویر بزرگ تر آگاه باشید و در نظر داشته باشید 
دیگران چگونه کار می کنند، چطور به تولید کمک می کنند و کار شما چطور 

بر آن ها و کارشان اثر می گذارد.
شما به عنوان بخشی از کار خود، اطالعات و ایده هایی را با همکاران خود 
در تیم های مختلف به اشتراک می گذارید تا به آن ها کمک کنید به اهداف 
تجاری که شما یا تیم تان به دنبال آن هستید برسند. همکاری در حوزه های 
تخصصی مختلف می تواند به موفقیت بیشتر شما در موقعیت شغلی تان 

کمک کند.
۳. سازگاری

تمایل به تغییر می تواند آینده شغلی شما را تضمین کند. در عصری که 
استفاده از تکنولوژی در حال افزایش است، باید بتوانید مهارت خود در 
سازگاری با سیستم ها و تکنولوژی های جدید را به رخ بکشید. سازگاری 

یک مهارت ضروری در هر شغل مرتبط با حوزه تکنولوژی است.
در محیط کاری مرتبط با فناوری، باید بتوانید برای مسائل راه حل هایی پیدا 

کنید، چالش ها را بپذیرید و از کار کردن در این شرایط لذت ببرید. اگر تمایل 
داشته باشید تکنیک ها، ابزارها و استراتژی های مختلف را امتحان کنید، 

بهترین خروجی را به دست خواهید آورد.
۴. مدیریت پروژه

مدیریت پروژه هم مهارت قابل انتقال ارزشمند دیگری است که برای 
حضور در محیط های های تک ضروری است. این مهارت شامل 
برنامه ریزی، برون سپاری، رهگیری و بررسی پروژه در مسیر رسیدن به 
موفقیت است. هنگام کار در محیط های فناورانه، باید روی پروژه های 
مختلفی کار و توسعه آن ها را مدیریت کنید. این کار نیازمند هماهنگی و 
همکاری روزانه با سایر همکاران است تا تحویل پروژه در زمان صحیح، با 

بودجه مشخص شده و حفظ استانداردهای باالی کار تضمین شود.
۵. حل مسئله

حل مشکالت پیچیده یک مهارت ضروری برای هر فرد فعال در حوزه 
تکنولوژی است. داشتن این مهارت برای پیشرفت و حفظ مسیر در این 

حوزه اهمیت باالیی دارد.
برای نمایش توانایی خود در حل مسائل پیچیده، می توانید از تجربه های خود 
در حل مشکالت و مواجه شدن با چالش ها در موقعیت های شغلی پیشین 
استفاده کنید و به بیان اثرگذاری این توانایی خود بر منافع شرکت بپردازید.
• چگونه مهارت های قابل انتقال را در رزومه خود ذکر کنیم؟

در بازار کاری امروز، باید بتوانید به عنوان یک کارمند برجسته ظاهر شوید. 
برای این کار الزم است توضیح دهید چرا حضور خود را برای یک سازمان 
یا شرکت مفید می دانید. همچنین، سیستم های استخدامی امروزی دائمًا 
سخت گیرتر می شوند و در بین هزاران درخواستی که برای استخدام دریافت 
می کنند، به دنبال کلیدواژه ها هستند. بنابراین، برای راحت تر کردن کار 
خود اغلب از ATS یا سیستم رهگیری متقاضی برای بررسی رزومه شما 
استفاده می کنند. در نتیجه، شما هم برای افزایش شانس موفقیت خود باید با 
این تغییرات به روز شوید. به عالوه، برای جلوگیری از رد شدن توسط سیستم 
جستجوی کلیدواژه ها، باید از طیف وسیعی از مهارت های قابل انتقال خود 

در رزومه استفاده کنید. 
نمایش مهارت های قابل انتقال در قالب بخش هایی با عنوان های 
استانداردسازی شده و زبان رایج که در آن هر مهارت برجسته تر نوشته شده 
تا کارفرما یا مصاحبه کننده واضح تر آن را مشاهده کند، می تواند تجربه های 
 ATS مرتبط شما را بهتر نشان دهد. چنین رزومه ای می تواند بررسی های

را هم با موفقیت پشت سر بگذارد.
• داشتن یک حرفه در حوزه تکنولوژی با مهارت های قابل 

انتقال ساده تر خواهد بود
کارفرمایان به دنبال افرادی هستند که به خوبی با فرهنگ سازمانی آن ها 
سازگاری داشته باشند، بنابراین به دنبال مهارت های قابل انتقال هستند 
تا از آن ها به عنوان معیاری برای تشخیص متقاضیان مناسب و دارای 
ظرفیت های مورد نظر استفاده کنند. در نهایت، آنچه اهمیت دارد این 
است که شما چطور می توانید مهارت های قابل انتقال خود را به موقعیت 
جدید بیاورید. مهم نیست شما از چه صنعت یا پیشینه ای می آیید. هنگامی 
که بحث تجربه های حرفه ای در میان است، کارفرما به دنبال کارمندان 
سخت کوشی است که بتوانند کارهای مختلفی انجام دهند و به اصطالح 
توانایی مولتی تسکینگ داشته باشند و در دشواری ها خونسردی خود را 
حفظ کنند. فارع از این که متقاضی چه موقعیتی هستید، داشتن مهارت های 

قابل انتقال مزیتی است که شما را یک سروگردن باالتر می برد.
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 اخبار اصفهان  رئیس اداره بازرسی و شناسایی انشعابات غیر مجاز اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

آبفای استان اصفهان بر همکاری و تعامل بیش از پیش مردم به 
منظور کشف انشعابات غیر مجاز تاکید کرد. عباس بخشی گفت: از 
مردم استان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه استفاده 
غیرمجاز آب یا دستکاری لوازم و تاسیسات مربوط به شرکت آب و 
فاضالب توسط افراد سودجو، مراتب را از طریق شماره تلفن های 
۰۹۱۳۱۰۱۹۰۶۷ و ۰۹۱۳۴۰۲۳۶۵۹ به این شرکت اطالع دهند. 
وی با بیان این که نام و مشخصات فرد گزارش دهنده نزد این شرکت 
محفوظ می ماند افزود: مردم همچنین می توانند تصاویر و فیلم های 
مربوط را از طریق شبکه های اجتماعی به شماره های یادشده ارسال 
نمایند.  رئیس اداره بازرسی و شناسایی انشعابات غیر مجاز آبفای 

استان اصفهان مصارفی از قبیل آبیاری باغ ها، زمین های کشاورزی، 
دامداری و ساخت و ساز را از جمله مصادیق انشعابات غیر مجاز اعالم 
کرد و گفت: متخلفین به مراجع قضایی معرفی و بر اساس قانون با 
آنها برخورد خواهد شد. بخشی با اشاره به این که وجود انشعاب های 
غیرمجاز، خدمات مطلوب به مردم را با مشکالتی همچون کاهش فشار 
آب مواجه می کند افزود: همکاری مردم در شناسایی انشعابات غیر 
مجاز در ارائه خدمات پایدار بسیارموثر است. وی گفت: کسانی که از 
طریق انشعابات غیرمجاز به شبکه وصل می شوند، عالوه بر وارد کردن 
خسارت به شبکه آبرسانی و نپرداختن هزینه خدمات، باعث تجاوز به 
حقوق دیگر مشترکان نیز می شوند و به همین دلیل موضوع شناسایی 

انشعابات غیرمجاز با حساسیت ویژه در دستور کار قرار دارد.

درخواست رئیس اداره بازرسی و شناسایی انشعابات غیر مجاز آبفای استان اصفهان از مردم؛

هرگونه استفاده غیرمجاز آب را اطالع دهید

مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد:

افزایش تأمین مالی دانش بنیان ها در سال 1401

پریسا جمدی   استرس های   
زندگی روزمره به اندازه کافی سالمت 
فرد را به خطر می اندازند و باعث ایجاد 
مشکالتی از جمله پیری زودرس و 
مشکالت قلبی و حتی ناتوانی طوالنی 
مدت می شوند. برخی افراد فکر 
می کنندکه استرس می تواند باعث 
بهبود عملکردشان شود و مفید است، 
اما درواقع این طرز فکر به کلی اشتباه 
است، چرا که طبق تحقیقات انجام 
شده استرس نه تنها مفید نیست بلکه 
باعث می شود فرد دچار اشتباهات 
بیشتری شود. استرس عالوه بر اینکه 
اثرات منفی بر حافظه دارد، برای 

سالمت بدن نیز خطرناک است.
• استرس باعث دشوار شدن 

کنترل احساسات می شود
همه می دانند که استرس می تواند 
کنترل  دادن  دست  از  باعث 
احساسات و عصبانیت شود. اما 
تحقیقات جدید نشان می دهد که 
واقعاً چقدر استرس باعث از دست 

دادن خونسردی و کنترل می شود.
طبق تحقیقات به دست آمده در 
سال ۲۰۱۳ توسط دانشمندان 
حتی سطوح خفیف استرس نیز 
می تواند باعث از دست دادن کنترل 

احساسات شود.
در این تحقیق محققان تکنیک های 
کنترل استرس را به شرکت کنندگان 
آموزش دادند. اما پس از اینکه 
شرکت کنندگان استرس خفیفی را 
متحمل شدند، زمانی که عکس هایی 
از مارها یا عنکبوت ها به آنها نشان داده 

شد، نتوانستند به راحتی آرام شوند.
• استرس می تواند باعث ایجاد 

بیماری شود
برخی افراد بیشتر مستعد ابتال به 
برخی بیماری ها هستند و استرس 
نیز می تواند مزید بر علت شود. 
ایجاد  باعث  می تواند  استرس 
سرطان،  جمله  از  بیماری هایی 
بیماری ریوی، تصادفات کشنده، 
خودکشی و سیروز کبدی شود. 
نتیجه  این  به  محققان دانشگاه 
رسیدند که کودکانی که در معرض 
استرس مزمن قرار دارند، در صورتی 
که از نظر ژنتیکی مستعد باشند، 
بیشتر در معرض ابتال به بیماری 

روانی قرار دارند.
• استرس بر زندگی عاطفی نیز 

تأثیر منفی دارد
رابطه جنسی یک راه عالی و مؤثر 
برای از بین بردن استرس است. 
سریع تر  می تواند  استرس  اما 
از آنچه که فکرش را کنید شما را 
بی حوصله و بدخلق کند. طبق یک 
تحقیق انجام شده در سال ۱۹8۴، 
استرس می تواند وزن بدن، سطح 
تستوسترون و میل جنسی مردان را 

تحت تأثیر قرار دهد.
• استرس می تواند باعث خرابی 

دندان ها و لثه شود
در  که  هنگامی  افراد  بعضی 
قرار  استرس زا  موقعیت های 
می گیرند، دچار تیک های عصبی 

یا دندان قروچه می شوند.
درحالی که معموالً برخی افراد در 
خواب به صورت ناخودآگاه دندان 
به  اتفاق  این  می کنند،  قروچه 
مرور باعث آسیب دائمی به فک یا 
نازک شدن دندان ها می شود. طی 
تحقیقات انجام شده، استرس و 
بیماری لثه با یکدیگر مرتبط هستند. 
محققان به این نتیجه رسیدند که 
فشارهای ناشی از ازدواج، والدین، کار 
یا روابط عاشقانه از عوامل بیماری 
لثه هستند. اما افرادی که با استرس 
ناشی از مسائل مالی درگیر بودند، 

بیشتر در معرض خطر بودند.
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استرس خطرناک است 
بیش از آنکه بدانید

مهارت های قابل انتقال چه مهارت هایی هستند؛

آنچه باید 
بدانید و

به کار ببندید

 فرهاد کلهر   مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: امسـال سـرمایه 
گـذاری خوبی در حـوزه دانـش بنیان ها خواهیم داشـت و سـهم 
بانک ملی ایـران در این بخش ارتقا می یابـد. محمدرضا فرزین در 
نشسـت خود با مدیرعامل صندوق نـوآوری و شـکوفایی با تاکید 
بر اینکه حـوزه دانش بنیان در بانـک ملی ایران تقویت می شـود، 
افزود: اکوسیستم مناسـبی برای توسعه شـرکت ها و استارت آپ 
های دانش بنیان نیاز اسـت که قصـد داریم این اکوسیسـتم را در 

بانک ملـی ایران ایجـاد کنیم.
وی با تاکیـد بر اینکـه در بانـک ملی ایـران پتانسـیل های خوبی 
در حوزه بانکـداری مجـازی وجـود دارد، اظهـار کـرد: امیدواریم 
بتوانیـم تأمیـن مالـی شـرکت های دانـش بنیـان را در سـال 
جاری توسـعه دهیم و بـرای ایـن منظور باید بـه دنبـال رویه ها و 
دسـتورالعمل های متناسـب با نظـام تأمین مالی دانـش بنیان ها 

باشـیم.
فرزین بـا بیان اینکه قطعـاً ارائه تسـهیالت به دانش بنیان هـا را با 
این مسـیر افزایش خواهیـم داد، تصریح کـرد: آمادگی همکاری 
مشـترک برای راه اندازی تأمین سـرمایه نوآور از سوی بانک ملی 

ایران بـا صندوق نوآوری و شـکوفایی نیز وجـود دارد.
علیرضا صادقـی معـاون بانکـداری جامـع بانک نیـز بـا تاکید بر 
اینکه بانـک ملی ایـران بـرای سـال ۱۴۰۱ برنامـه ویـژه ای را در 

حـوزه دانـش بنیان هـا تعبیـه کـرده اسـت، گفـت: چالش های 
این بخـش را بررسـی و بسـترهای خوبـی در حوزه شـرکت های 
دانش بنیان فعال بخش دارو، نفت و گاز، پتروشـیمی و... در قالب 

کانال هـای فـروش از طریـق شـعب تعبیـه کرده ایم.
همچنین علی وحـدت مدیر عامل صنـدوق نوآوری و شـکوفایی 
نیـز در ایـن نشسـت بـا تاکیـد بـر اینکـه توسـعه همکاری های 
اکوسیسـتمی، بهبـود بهـره وری منابـع، فرهنـگ سـازی دانش 
بنیانـی، چابـک سـازی و... از جملـه اهـداف تعامـالت بانکی این 
صنـدوق اسـت، گفـت: اکنـون بیـش از ۶ هـزار و ۶۰۰ شـرکت 
دانش بنیـان فعال داریم که ۱۲ سـرویس مشـترک بـا بانک ها را 
به آن ها ارائـه می کنیم. همچنیـن در بازار سـرمایه نیـز ابزارهای 
مختلفـی ازجمله صندوق هـای جسـورانه، اوراق مشـارکت و... را 
پیش می بریـم. وی با تاکید براینکه درکانـون جهش دانش بنیان 
ظرفیت هـای جدیـدی ایجـاد و برخـی محدودیت هـای اعمـال 
شـده بـرای بانک هـا در قانـون جهـش تولید دانـش بنیـان رفع 
شـده اسـت، بیان کرد: در این زمینه چهار بسـتر بـرای همکاری 
مشـترک بانک ها در صندوق تعبیه شـده اسـت کـه امیدواریم با 
سیاسـت گذاری هـای سـال جدیـد در بانک ملـی ایران، شـاهد 
ارتقای شـاخص های عملکردی و بازاریابی فعاالنـه در این بخش 

. شیم با

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان اصفهان از تأمین نقدینگی که نقش به سزایی در ارائه خدمات پایدار و با کیفیت در صنعت برق 
خبر داد. مدیر عامل شرکت حمید عالقمندان از تأمین نقدینگی که نقش به سزایی در ارائه خدمات پایدار و با کیفیت در صنعت برق 
دارد، خبر داد. وی دلیل عدم پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت را با اعالم شرکت مادر تخصصی توانیر مانور سراسری 
وصول مطالبات که در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ فروردین ماه در سراسر کشور برنامه ریزی شده است، اعالم کرد. عالقمندان افزود: تبعات 
عدم پرداخت بهای برق مصرفی توسط عده ای معدود از مشترکین متوجه کلیه مشترکین بوده و مصداق عینی حق الناس می باشد. 
وی افزود: در این راستا شرکت توزیع برق استان اصفهان تالش نموده ضمن تعامل و حفظ حرمت و شأن مشترکین، از ابزارهای 

قانونی برای وصول استفاده نماید.

 DAF پروژه پژوهشی دانش بنیان با عنوان »استفاده از پمپ های ورتکس دوفازی با قابلیت تولید حباب های ریز مقیاس در بخش
شرکت پاالیش نفت اصفهان« با همکاری سه جانبه شرکت پاالیش نفت اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت دانش بنیان 

دانا تجهیز پترو آب وارد مرحله ارزیابی صنعتی و اجرا شد.
پمپ های ورتکس دوفازی به گونه ای طراحی شده است که همزمان با مکش آب، مکش هوا نیز توسط پمپ انجام شده و اختالط هوا 
و آب در محفظه پمپ انجام می شود. این خاصیت باعث اختالط مؤثر هوا و آب شده و اندازه حباب ها را تا مقیاس میکرو و نانو پائین 
می آورد. خروجی پمپ با عنوان »آب سفید« یا WHITE WATER نامیده می شود. این مکانیزم باعث مؤثرتر شدن و سریعتر 

شدن عمل تصفیه آب می شود. تزریق ازن و اکسیداسیون پیشرفته قابلیت دیگری است که می تواند به این سیستم اضافه شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان اصفهان خبر داد:

برگزاری مانور وصول مطالبات در شرکت های توزیع برق
در شرکت پاالیش نفت اصفهان وارد مرحله ارزیابی صنعتی و اجرا شد؛

یک پروژه پژوهشی دانش بنیان
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