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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

 
پیش تر بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی گرانی های گسترده ای را درپی خواهد داشت. از 
جمله این گرانی های لحظه ای باید به افزایش قیمت دارو، ۵/۲ 
برابر شدن قیمت اینترنت، افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، 
شوینده ها، میوه ها، مواد خوراکی، غذایی وهرآنچه که فکرش را 
کنید اشاره کرد. به عنوان نمونه چند روزپیش عباس تابش در 
نامه ای به معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعالم کرد که با 
لحاظ آرد ۲۷ درصد سبوس گیری شده و طرح موضوع در جلسه 
ستاد تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماکارونی 
رشته ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ 
هزارتومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار 
تومان تعیین شد. همچنین در این نامه تاکید شده که قیمت 
سایر اقالم باید به تناسب عملیاتی شده ودرخصوص سایر 
محصوالت تولیدی مطابق ضوابط قیمت گذاری مصوب 
هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها اقدام شود. با این اوصاف باید گفت 
قیمت ماکارانی به عنوان یکی ازاقالم پر مصرف قشر طیف 
جامعه بیش از ۲ و نیم برابرشده است. درنمونه ای دیگر قیمت 
نان فانتزی هم به عنوان یکی دیگر از اقالم خوراکی نسبتًا 
پرمصرف و ساده افزایش بیش از ۲ برابری قیمت را شاهد بوده 
است. بخشی از این افزایش بی حساب و کتاب ناشی ازحذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی است، ارزی که مشخص بود حذف یکباره آن به 
شدت برقیمت کاالها و خدماتی که ربطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی 
است اثرخواهد گذاشت و بار روانی اش حتی دامن گیرسایرکاال 
نیز خواهد شد. حال دولت برای جبران این وضعیت می تواند 
حقوق های کنونی را که امسال فقط ۱۰ درصد افزایش یافته 
و یارانه نقدی را که متناسب با ارز ۴۲۰۰ است براساس ارزآزاد 
)۲۸ هزارتومان( یا حداقل ارز ۲۳ هزار تومانی که دولت در قانون 
بودجه گنجانده محاسبه کنند تا بخش اندکی از گرانی هایی که 

با تصمیم و مجوز دولت صورت گرفته جبران شود.

رضا امیری
سرمقالـــه
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دالر ۴۲۰۰ تومانی را از یارانه نقدی 
و حقوق ها حذف کنید
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عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

جهش علمی در کشور باید به مطالبه 
اصلی تبدیل شود

برای رونق کسب و کارتان چه مسیری بروید:

چندسوال کلیدی و چندپرسش 
شاه کلیدی
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جلسه هماهنگی هیات ارزیابی سامانه سجاده برگزار شد:

دستگاه ها را با یکدیگر مقایسه نکنید و با 
توجه به ظرفیت دستگاه به آن امتیاز بدهید

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مجلس به دنبال تقویت دولت برای 
تقویت کلیت نظام است

مطالبات مهم زیست محیطی اصفهانی ها از رئیس جمهور چه مواردی است:

از افزایش سهم گاز طبیعی تا حقابه 
تاالب گاوخونی

چهره روز

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

آغازثبت نام واگذاری زمین یامسکن به 
خانوارهای دارای سه فرزندوبیشتر
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Sunlight and
serotonin
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از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۲۰ کیلومتر شبکه 
جمع آوری فاضالب در استان اصفهان شست و شو و 
الیروبی شده است. این اقدام به منظور جلوگیری از 
گرفتگی و پس زدگی شبکه جمع آوری فاضالب در ۳6 
شهر تحت پوشش آبفای استان اصفهان با روش های 
واتر جت و ثقلی انجام گرفته است. طول کل شبکه جمع 
آوری فاضالب در استان اصفهان ۸۳۴۱ کیلومتر است که 
۸۲۳۰ کیلومتر در ۳6 شهر و ۱۱۱ کیلومتر در ۵ روستای 
استان اجرا شده است. گفتنی است عملیات شست و شوی 
شبکه های جمع آوری فاضالب به طور متناوب در طول 
سال انجام می شود تا چنانچه بخشی از شبکه بر اثر چربی 
و رسوبات دچار گرفتگی شده است بازگشایی شود. شایان 
ذکر است عملیات سم پاشی منهول های فاضالب بر ضد 
حشرات موذی نیز از ابتدای سال جاری آغاز شده و قرار 
است تا پایان تابستان امسال ۳۰۰ هزار منهول در سطح 

استان اصفهان سم پاشی شود.
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اصفهان نیازمند ارتقای زیرساخت های اقامتی و گردشگری است؛

فرصت های تعطیالت مغتنم و محدود!

معاون هماهنگ کننده ارتش در سفر به اصفهان:

ظرفیت های گردشگری در شأن مردم اصفهان است 
2
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رییس دانشگاه آزاد اســامی لنجان از رقابت دو هزار نفر در نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ویژه شغل های 
آموزش و پرورش همزمان با سراسر کشور طی دو روز در دانشــگاه آزاد اسامی لنجان خبر داد. د سیدمسعود داودی در حاشیه برگزاری آزمون 
استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال 1401 در گفت وگو با خبرنگار واحد لنجان اظهار کرد که داوطلبان این آزمون در روزهای 15 و 
16 اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور به رقابت پرداختند. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در بازدید از محل برگزاری 
آزمون استخدامی شهرستان لنجان در دانشگاه آزاد اسامی این شهرستان، ضمن تقدیر از عوامل اجرایی آزمون سراسری، دانشگاه آزاد اسامی 

لنجان را در اجرای این رقابت بسیار موفق ارزیابی کرد.
 

عصمت شریفی /  اخبار اصفهان 

گزارش تصویری

برنامه ترتیل و جزء خوانی قرآن کریم برای 
نهمین سال متوالی است که درماه مبارک رمضان 
از آستان مقدس ابراهیم ابن موسی ابن جعفر علیه 
السام )مشهور به امامزاده نرمی( به صورت پخش 
زنده تلویزیونی از شبکه اصفهان وشبکه آموزش 
پخش می گردد. رعایت معنایی آیات با تصاویر 
تلویزیونی، تفکیک آیات عذاب کافران، تصاویر 
متناسب با آیاتی که در وصف یا در حق اهل بیت 
علیهم السام نازل گردیده، تصاویر متناسب با 
آیاتی که در وصف مومنان و بهشتیان نازل شده، 
اسماء اهلل و... از نکات برجسته این برنامه قرآنی به 
شمار می رود. همچنین عاوه بر لوکیشن اصلی، 
گرافیک برنامه شامل حک آیات ومعانی، نام سوره، 
جزء و نام قاریان همگی از اتاق فرمان مستقر در 
آستان و توسط خادمان افتخاری نوجوان، جوان و 
متخصص آستان بر روی آنتن می رود و در ابتدای 
هرجزء نیز به مدت ۸ دقیقه از تفسیر آیات همان 
جزء توسط کارشناسان محترم استفاده می شود.

این برنامه امسال به تهیه کنندگی غامرضا 
نریمانی و کارگردانی سید وحید نریمانی با شش 
دوربین ثابت ویک دوربین حرکتی )تراولینگ( 
با حضور قاریان ممتاز و بین المللی قرآن کریم 
استان اصفهان تصویربرداری می شود. شایان 
ذکر است امسال پس از دوسال وقفه به خاطر 
بیماری منحوس کرونا شاهد حضور پر شور مردم 
در جلسات ترتیل خوانی بودیم که حضور مردم بر 

برکات این برنامه قرآنی می افزاید.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی لنجان خبر داد:

برگزاری رقابت آزمون استخدامی با حضور دو هزار نفر

از ابتدای سال جاری انجام گرفته است؛

شست و شوی 520 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب در سطح استان اصفهان

پوشش تصویری برنامه ترتیل خوانی قرآن
در ٣0 روز ماه مبارک رمضان سال 1401 از شبکه های اصفهان و آموزش



در شـــهر
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جلسـه هیات ارزیابی سـامانه سـجاده با حضور حجت السـام و المسـلمین 
ابراهیم رنجبـر مدیر سـتاد اقامه نماز اسـتان، حجت االسـام و المسـلمین 
معتمـدی مدیرکل ارشـاد و نماینـده امـام جمعه در هیـات ارزیابـی، مجتبی 
مهروریان مدیـر عامل مجمـع خادمین نمـاز و سـایر نماینـدگان از اعضای 

هیـات ارزیابـی در دفتر مدیر سـتاد اقامـه نماز اسـتان برگزار شـد.
حجت االسـام رنجبـر ضمن بیـان وظایف هیئـت ارزیابـی بیان داشـت: با 
توجه به شـرایط حاکم در کشـور و وجـود همچنانی کرونا، برخی دسـتگاه ها 

اموری را نتوانسـتند به نحو احسـنت انجام بدهند اما نسـبت به دستگاه های 
دیگر فعالیت داشـته اند لـذا در امتیازدهی به ایـن دسـتگاه ها ماحظه کنید.

مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز اظهــار داشــت: دســتگاه ها را بایکدیگــر مقایســه 
نکنیــد و بــا توجــه بــه ظرفیــت دســتگاه و جایــگاه دســتگاه در جامعــه بــه 
آن امتیــاز بدهیــد چرا کــه یــک دســتگاه ظرفیــت برگــزاری نمــاز جماعت 
بــا شــکوه را دارد ولــی یــک دســتگاه نــدارد. یــک دســتگاه بــا اینکــه تعداد 
کارکنــان زیاد اســت می توانــد تمامــی کارکنــان را در نمــاز جماعــت حاضر 

ــب  ــرج از جان ــرج و م ــب ه ــد و موج ــتگاه نمی توان ــک دس ــی ی ــد ول کن
ــود. ــتگاه می ش ــن در دس مراجعی

مجتبـی مهروریان بیـان کرد: سـامانه سـجاده بـر طبـق و روال سـال قبل 
می باشـد و تماماً مانند سـال قبـل عمل می کنـد لذا بـه همان منوال سـابق 

عمـل کنید.
مدیر عامـل مجمـع خادمین نمـاز افـزود: فایل های بارگزاری شـده توسـط 

دسـتگاه ها را حتماً ماحظـه فرماییـد و طبق آن به دسـتگاه امتیـاز بدهید.

دستگاه ها را با یکدیگر 
مقایسه نکنید و با توجه 

به ظرفیت دستگاه به آن 
امتیاز بدهید

جلسه هماهنگی هیات ارزیابی 
سامانه سجاده برگزار شد:

- روغن های ضروری برای مو
روغن ضروری لوندر: روغن الوندر باعث تسریع رشد مو می شود. با علم بر اینکه 
روغن لوندر )اســطوخودوس( دارای خواصی است که باعث رشد سلول ها و 
کاهش استرس می شود، محققان در یک مطالعه حیوانی به این نتیجه رسیدند 

که این روغن باعث تسریع رشد مو در موش ها می شود.
روغن اسطوخودوس عاوه بر خواص ذکر شده، دارای خواص ضدمیکروبی و 
ضدباکتریایی است که می تواند باعث بهبود سامت پوست سر شود. چند قطره 
روغن لوندر را با 3 قاشق غذاخوری روغن حامل مانند روغن زیتون یا روغن 
نارگیل ذوب شده مخلوط کرده و آن را مستقیماً روی پوست سر خود بمالید. 
بگذارید حداقل 10 دقیقه بماند و سپس با شامپو سرتان را بشویید. می توانید این 

کار را چند بار در هفته تکرار کنید.
روغن نعنا فلفلی: روغن نعنا هنگام اعمال روی ناحیه موردنظر، باعث افزایش 
گردش خون شده و درنتیجه باعث ایجاد احساس سرما و گزگز می شود. این 

می تواند به رشد مو در مرحله آناژن )یا رشد( کمک کند.
طی یک تحقیق انجام شــده زمانی که روغن نعناع روی موش ها استفاده 
می شود، تعداد فولیکول ها، عمق فولیکول ها و رشد کلی مو را افزایش می دهد. 
2 قطره اسانس نعناع فلفلی را با روغن حامل انتخابی خود مخلوط کنید. آن را 
روی پوست سرتان ماساژ دهید و اجازه دهید به مدت 5 دقیقه بماند و سپس با 

شامپو و نرم کننده به صورت کامل شسته و آبکشی کنید.
روغن رزماری: روغن رزماری به دلیل دارا بودن توانایی بهبود تولید سلولی، هم 

به بهبود ضخامت مو و هم رشد مو کمک می کند.
طبق تحقیقات انجام شده، روغن رزماری به خوبی ماینوکسیدیل عمل می کند، 
با این تفاوت که باعث ایجاد خارش نمی شود. چند قطره روغن رزماری را با 
روغن زیتون یا نارگیل مخلوط کرده و روی پوســت سرتان بمالید. حداقل 
10 دقیقه بگذارید همانطور بماند و سپس با شامپو سرتان را بشویید. به منظور 

دستیابی به بهترین نتیجه این کار را دو بار در هفته تکرار کنید.
روغن درخت سرو: روغن درخت سرو با متعادل کردن غدد تولید کننده چربی در 
پوست سر باعث رشد مو و کاهش ریزش مو می شود. همچنین دارای خواص 
ضد قارچی و ضد باکتریایی است که می تواند عارضه هایی همچون شوره سر یا 
ریزش مو را درمان کند. روغن درخت سرو در ترکیب با اسطوخودوس و رزماری 

به درمان ریزش مو در افراد مبتا به آلوپسی آرئاتا کمک می کند.
چند قطره اسانس درخت سرو را با 2 قاشق غذاخوری روغن حامل دلخواه تان 
مخلوط کنید. آن را روی پوست سر خود ماساژ دهید و بگذارید حدود 10 دقیقه 

بماند و سپس آبکشی کنید.
روغن علف لیمو: شوره سر یک عارضه شایع است و داشتن پوست سر سالم و 
بدون پوسته بخش مهمی از سامت مو می باشد. روغن علف لیمو یک درمان 
مؤثر برای شوره سر اســت. در صورتی که روغن علف لیمو به صورت روزانه 
استفاده شود، بهترین تأثیر را خواهد داشت. روزانه چند قطره از روغن علف لیمو 

را با شامپوی خود مخلوط کرده و حسابی روی سر ماساژ دهید.
روغن آویشن: آویشن با تحریک پوست سر و جلوگیری از ریزش مو به رشد مو 
کمک می کند. مانند روغن چوب سرو، روغن آویشن نیز برای درمان آلوپسی 
آره آتا مؤثر است. 2 قطره کوچک از روغن آویشن را با 2 قاشق غذاخوری روغن 
حامل مخلوط کرده و روی پوست سر بمالید. بگذارید حدود 10 دقیقه بماند 

سپس آن را بشویید.
روغن درخت چای: روغن درخت چای دارای خواص پاک کنندگی قوی، ضد 
باکتریایی و ضد میکروبی است. هنگامی که از این روغن به صورت موضعی 

استفاده کنید، به جدا کردن فولیکول های مو و افزایش رشد مو کمک می کند.
روغن های درخت چای در غلظت های فراوانی در دسترس هستند، بنابراین باید 
حتماً دستورالعمل های سازنده را دنبال کنید. می توانید 10 قطره اسانس درخت 
چای را با شامپو یا نرم کننده خود مخلوط کرده و روزانه از آن استفاده کنید. یا 
می توانید 3 قطره از این روغن را با 2 قاشق غذاخوری روغن حامل مخلوط کرده 

و بگذارید 15 دقیقه بماند و سپس آن را بشویید.

پریسا جمدی  روغن های ضروری از طریق روش هایی 
مثل تقطیر یا تبخیر از گیاهان استخراج می شوند. اگرچه 
روغن های ضروری معموالً به خاطر معطر بودنشــان 
معروف هستند، اما درعین حال حاوی خواص شیمیایی 
قوی هستند که برای سالمتی مفیدند. روغن های ضروری 
به دلیل اثربخشی زیاد و عوارض جانبی بسیار کمی که 
دارند، مدت هاست مورد اســتفاده قرار می گیرند. یکی 
از مهم ترین مزایای برخی از روغن های ضروری بهبود 
سالمت مو است. روغن های مختلف اثرات فراوانی به 
همراه دارند، از کمک به رشد مو گرفته تا افزایش قدرت 

و درخشندگی.

Source: https://www.healthline.com/health/
essential-oils-for-hair-growth#takeaway

روغن های ضروری
برای مو

زندگی سالم
اخبار اصفهان محققان دانشگاه 
اصفهان، در اقدامی ارزشمند، دستگاه 
طیف بینی فوتوالکترون پرتو ایکس 
)XPS( که به دلیل مشکات فنی و 
تحریم های ظالمانه به مدت 10 سال 
بااستفاده مانده بود را نصب و راه اندازی 

کردند.
رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
اصفهان باتشریح کاربرد دستگاه طیف 
در  ایکس  پرتو  فوتوالکترون  بینی 
فعالیت های علمی وآزمایشگاهی، اظهار 
داشت: این دستگاه برای شناسایی و 
تعیین مقدار عناصر روی سطح )فاصله 
10 نانومتر( برای تمامی سطوح به جز 
هیدروژن و هلیم، شناسایی فرمول 
تجربی، شناسایی حالت شیمیایی و 
سطح،  روی  عنصر  هر  الکترونی 
شناسایی ناخالصی های روی سطح، 
پروفایل های ترکیبی توزیع عنصری 
در فیلم های )الیه های( نازک و آنالیز 
ترکیب نمونه ها، هنگامی که باید از 
اشعه  تکنیک های  مخرب  تأثیرات 

الکترونی، پرهیز شود، کاربرد دارد.
دکتر اسـداللهی افـزود: دسـتگاه طیف 
بینـی فوتوالکتـرون پرتـو ایکـس در 
سال 13۸۸ از محل بودجه ارزی وزارت 
عتف به سـفارش یکی از دانشگاه های 
کشـور خریداری شـد، اما به دلیل نبود 
امکانـات و زیرسـاخت های الزم درآن 
دانشـگاه و نیـز عـدم همکاری کشـور 
آلمان به عنوان سـازنده این دستگاه به 
جهت تحریم هـای ظالمانه، متاسـفانه 
به مدت 10 سـال بدون اسـتفاده مانده 

. د بو
پیگیری های  با  داد:  ادامه  وی 
دانشگاه  مرکزی  مستمرآزمایشگاه 
علوم،  وزارت  باحمایت  و  اصفهان 
تحقیقات و فناوری و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، سرانجام 
این دستگاه جهت نصب و راه اندازی به 

دانشگاه اصفهان منتقل شد.
رییـس آزمایشـگاه مرکـزی دانشـگاه 
اصفهان در ادامـه تصریح کرد: متعاقب 
انتقـال ایـن دسـتگاه بـه دانشـگاه 
اصفهان، آزمایشـگاه مرکزی دانشگاه، 
متولی پیگیری امور راه اندازی دسـتگاه 
شـد و با وجـود چندیـن بـار مذاکـره با 
شـرکت سـازنده آلمانی بـرای نصب و 
راه اندازی این دسـتگاه، این شـرکت به 
دلیل تحریم هـا از همـکاری خودداری 

نمـود.
دکتر اسداللهی خاطر نشان ساخت: 
سرانجام با تاش ها و پیگیری های 
صورت گرفته درآزمایشگاه مرکزی 
همکاری  با  دستگاه  این  دانشگاه، 
متخصصین ایرانی و اعضای هیات 
علمی و کارشناسان آزمایشگاه مرکزی 
دانشگاه اصفهان نصب و راه اندازی 

گردید.
وی با اشاره اهمیت این اقدام فناورانه، 
بینی  طیف  دستگاه  کرد:  تصریح 
فوتوالکترون پرتو ایکس دارای فناوری 
بسیار پیشرفته است که در کشور تنها 
2 نمونه از آن وجود دارد و بدین ترتیب 
ضمن کمک به انجام پژوهش های 
کاربردی و بنیادی و ارائه خدمات فناورانه 
به جامعه علمی، تحقیقاتی و صنعتی 
کشور، نقش بسزایی در جلوگیری از 

خروج ارز از کشور ایفا خواهد کرد.
ضمن  دستگاه  این  است،  گفتنی 
جلوگیری از خروج ارز برای آنالیز 
نمونه های ارسالی به خارج از کشور 
برای پژوهشگران کشورهای منطقه 

نیز خدمات ارائه می نماید

نصب و راه اندازی 
دستگاه طیف بینی 

فوتوالکترون پرتو ایکس

خبر روز
دستاوردی ارزشمند در مقابله با 

تحریم های ظالمانه:

 اخبــار اصفهــان  اصفهــان 
ــه  ــورد توج ــون م ــوان کان ــه عن ب
ــه  ــور ک ــور، آنط ــگری در کش گردش
بایــد و شــاید از زیرســاختهای اقامتی 
ــاز اســت کــه  برخــوردار نیســت و نی
هتل هــا  و  اقامتگاه هــا  شــمار 
ــد.  ــدا کن ــش پی ــار افزای ــن دی درای
در ســال های پیــش از شــیوع 
ــا شــمار زیــادی از گردشــگران  کرون
اصفهــان را بــرای مقصــد ســفر خود 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب انتخــاب می کردن
ایــن کــه پیــک ســفرها چنــدان باال 
نبود وضعیــت میزبانی شــرایط خوبی 
داشــت و اختال چندانــی در پذیرش 
ــا در دوران  ــی داد. ام مســافران رخ نم
ــداد  ــدید تع ــش ش ــا کاه ــا و ب کرون
مســافرت ها وضعیــت راکــدی 
وجــود آمــد تــا جایــی کــه می تــوان 
ــافران  ــرش مس ــی پذی ــت آمادگ گف
هماننــد قبــل نیســت و مــدت 
ــه  ــید ک ــد کش ــول خواه ــی ط زمان
شــرایط مثــل قبــل عــادی شــود. بر 
اســاس اعــام مســووالن، اصفهــان 
حــدود 150 هتــل، ۴۴۴ اقامتــگاه 
ــنتی، 150  ــل س ــردی، ۷0 هت بومگ
خانــه مســافر و 230 مهمانپذیــر و 

ــت دارد. ــزار تخ ــر 35 ه ــزون ب اف
پــس از کاهــش مــوج شــیوع 
ــا در کشــور و اســتان اصفهــان  کرون
همانطــور کــه انتظــار می رفــت 
مســافرات هــا و فعالیت گردشــگران 
و مســافران بیشــتر شــد و نــوروز 
ــه حقیقیــت  امســال ایــن احتمــال ب

پیوســت.
از ســوی دیگر احتمــال شــمار باالی 
مســافرت ها بــرای تعطیــات 
عیــد فطــر نیــز وجــود داشــت و 
گزارش هــای میدانــی حاکــی از 
ایــن اســت کــه برخــی از مســافران 
از وضعیــت اصفهــان در ایــن 
ــوص  ــد و بخص ــی نبودن ــام راض ای
ــه  ــه ب ــا توج ــکان ب ــوع اس در موض
ــا، شــرایط  ــت هتل ه ــل ظرفی تکمی

ــود. ــاعد ب نامس
یکــی از دالیــل اصلــی آن از چرخــه 
خــارج شــدن مــدارس و برخــی دیگر 
از اماکــن در پذیــرش مســافران بــود 
ــادی از  ــه همیــن دلیــل تعــداد زی و ب
ــان را با مشــکل مواجــه کرد. میهمان

فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
ــد  ــات عی ــش از تعطی ــان پی اصفه
ــمی  ــت رس ــود ظرفی ــه ب ــر گفت فط
هتل هــای اصفهــان و کاشــان برای 
ــه  ــال ب ــر امس ــد فط ــات عی تعطی
ــکان  ــا ام ــت ام ــیده اس ــام رس اتم
اقامــت در ســایر نقــاط اســتان وجود 

دارد.
علیرضــا ایــزدی پیــش بینــی کــرده 
بــود کــه یــک میلیــون و 200 هــزار 
ــه  ــر ب ــات فط ــام تعطی ــر در ای نف
اصفهــان ســفر کننــد و بالــغ بــر ۶00 

ــد. ــان اســکان یابن ــر از آن هــزار نف
ــیراز در  ــل ش ــافران اه ــی از مس یک
گفــت وگــو بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه 
وضعیــت اســکان در ســال های 
ــود  ــوب ب ــان مطل ــته در اصفه گذش
خاطرنشــان کــرد: امــا در تعطیــات 
عیــد فطــر امســال بــا وضعیــت 
نامناســب دور بودیــم و بــرای 
پذیــرش در هتل هــا بــا مشــکل 
ــرو شــدیم و در نهایــت هــم اتاق  روب

ــد. ــدا نش ــی پی خال

اکبــر محمــدی بــا بیــان اینکــه 
مــدارس نیــز پذیــرش نداشــتند 
گفــت: در نهایــت بــه اجبــار بــه 
برپایــی چــادر روی آوردیــم و بــا 
توجــه بــه اینکــه وضعیــت هــوا هــم 
ــا  ــرایط م ــت ش ــدار اس ــون ناپای اکن

مناســب نبــود.
ــور  ــرب کش ــر از غ ــافری دیگ مس
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
اظهارداشــت: در شــهری کــه همواره 
مــورد توجــه مســافران اســت نبایــد 
بخصــوص در روزهــای تعطیــل 
ــافران  ــا مس ــد ت ــاجد را ببندن در مس
بتواننــد از ایــن اماکــن بــه غیــر 
ــد. ــتفاده کنن ــز اس ــاز نی ــاعت نم س

ــه  ــان اینک ــا بی ــری ب ــد طاه محم
بهتــر بــود مســووالن مــدارس را 
بــرای ایــن ایــام در اختیــار مســافران 
قــرار می دادنــد گفــت: امیــدوارم 
در تعطیــات آینــده شــاهد رفــع 
مشــکات اســکان بویــژه در 

شــهرهای مســافرپذیر باشــیم.
در ایــن ارتبــاط معــاون خدمــات 
شــهری شــهرداری اصفهــان 
زیرســاخت های  اظهارداشــت: 
گردشــگری ایــن منطقــه نســبت به 
شــهرهای همطــراز خــودش از نظــر 
ــن،  ــر اماک ــر و دیگ ــل، مهمانپذی هت
کــم اســت و بــرای مســافران کفایت 

الزم را نــدارد.
ــا  ــو ب ــت و گ ــی در گف ــدی بقای مه
ــا خاطرنشــان کــرد: بــرای رفــع  ایرن
ــد تعــداد بیشــتری  ایــن مشــکل بای
هتــل و مهمــان پذیــر در ایــن شــهر 

ــود. ــاخته ش س
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری 
اصفهــان در ســتاد نــوروزی از 
ظرفیــت خانه هــای اســتیجاری و 
ــه  ــد ادام ــتفاده می کن ــدارس اس م
داد: اولویــت اســتفاده از هتل هــا و 
ــود دارد و  ــا همیشــه وج مهمانپذیره
بــا تکمیــل ظرفیــت ایــن اماکــن، از 
مــدارس و خوابگاه هــای دانشــجویی 
و  اســتیجاری  خانه هــای  و 
ورزشــگاه های در اختیــار شــهرداری 

اســتفاده می کنیــم.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه کمــپ باغ 
فــدک هــم بعنــوان یــک مجموعــه 
ــال اســت اظهــار  ــاز همیشــه فع روب
ــام  ــر و در ای ــان حاض ــت: در زم داش
تعطیــات عیــد فطــر، امــکان 
ــجویی  ــتفاده از خوابگاه های دانش اس
و مــدارس بــرای مــا وجــود نداشــت 
ــتیجاری  ــای اس ــه خانه ه ــا ارائ و ب
ــه  ــل اینک ــا بدلی ــد ام ــت ش موافق
موضــوع خانــه مســافر توســط 
اداره کل میــراث فرهنگــی دنبــال 
می شــد، پیشــنهاد دادنــد کــه 
ــهر  ــتر در ش ــافر بیش ــای مس خانه ه

ــد. ــته باش ــوه داش جل
وی با اشــاره بــه اینکــه دبیری ســتاد 
ســفر اســتان اصفهــان هم بــر عهده 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ اداره کل می
دســتی و گردشــگری قــرار دارد 
ــای  ــتفاده از خانه ه ــرد: اس ــه ک اضاف
اســتیجاری در همــه ایــام امکانپذیــر 
ــن خانه هــا از نظــر  ــد ای نیســت و بای
ــی  ــی و ایمن ــروی انتظام ــن نی اماک
هــم بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

بقایــی خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــت  ــا ظرفی ــوروز ب ــام ن ــازل در ای من
ــدارک  ــل ت ــاه قب ــد م ــی از چن خاص

ــام و  ــایر ای ــا در س ــود ام ــده می ش دی
مناســبت های ســال نمی توانیــم 
ــم و  ــتفاده کنی ــت اس ــن ظرفی از ای
تنهــا ظرفیت هــای شــهرداری را 

می توانیــم اســتفاده کنیــم.
ــدک  ــاغ ف ــپ ب ــرد: کم ــان ک وی بی
ــاز اســت  ــال ب همیشــه در طــول س
و ایــن چنــد روز هــم بصــورت 
فعال تــری در خدمــت مســافران 
بــود و شــب گذشــته بطــور تقریبــی 
ــودرو و  ــتگاه خ ــزار دس ــدود 2 ه ح
هشــت تــا 10 هــزار مســافر را در این 

ــدند. ــکان داده ش ــل اس مح
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
ظرفیــت  افــزود:  اصفهــان 
ــد روز  ــن چن ــم در ای ــگاهها ه ورزش
بعنــوان رزرو قــرار دادیــم و بــا توجــه 
ــه  ــه در نظــر گرفت ــی ک ــه تمهیدات ب
ــت  ــل ظرفی ــورت تکمی ــده در ص ش
بــاغ فــدک و یــا بــرودت هــوا، از 
ظرفیــت ورزشــگاه ها اســتفاده 

خواهیــم کــرد.
ورزشــگاه های  گفــت:  وی 
شــهرداری اصفهــان هــم بــرای 
امشــب آمــاده هســتند تــا در صورت 
ــدک، وارد  ــاغ ف ــت ب ــل ظرفی تکمی
چرخــه پذیــرش مهمــان شــوند.

بقایــی اضافــه کــرد: اصفهــان بایــد 
آمادگــی حــدود 1۸0 هــزار نفر شــب 
خــواب را در ایــام پیــک ســفرها 
ــن  ــدادی از ای ــه تع ــد ک ــته باش داش
مســافران در خانــه اقــوام و دوســتان 
و آشــنایان ســاکن می شــوند و 
تعــدادی کمــی حــدود 30 هــزار 
ــتفاده  ــا اس ــت هتل ه ــر از ظرفی نف

. می کننــد
وی ادامــه داد: بــرای حــدود 15 هــزار 
نفــر هــم می توانیــم از ظرفیــت 
آمــوزش و پــرورش اســتفاده کنیــم و 
بــرای حــدود 5 تــا ۶ هــزار نفر هــم از 
ــم و حــدود  ــا اســتفاده کنی خوابگاه ه
ــد در  ــافران بای ــر از مس ــزار نف 15 ه
ــکان  ــگاهها اس ــدک و ورزش ــاغ ف ب
ــد  ــول بای ــور معم ــد و بط ــدا کنن پی
ــای  ــافران از خانه ه ــن مس ــه ای بقی
اســتیجاری و خانه هــای مســافر 

ــد. ــتفاده کنن اس
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
ــدات  ــه تمهی ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
اندیشــیده شــده در شــهرداری 
اصفهــان بــرای تعطیــات روزهــای 
کــرد:  خاطرنشــان  گذشــته، 
ــر  ــان حاض ــه در زم ــی ک مهمان های
ــاغ  وارد اصفهــان می شــوند بایــد از ب
ــاز و  فــدک بعنــوان یــک مــکان روب

ــا هتل ها و  کمــپ اســتفاده کننــد و ی
مهمــان پذیرهــا را از قبــل رزرو کنند 

ــوند. ــه نش ــکلی مواج ــا مش ــا ب ت
وی اظهــار داشــت: شــهرداری آمــار 
مســافران کمپ هــا و مکان هــای 
اقامتــی خــود را در اختیــار دارد 
و اداره کل میــراث فرهنگــی بایــد 
آمــار کلــی مســافران را اعــام کنــد 
ــودرو  ــزار خ ــته 2 ه ــب گذش ــا ش ام
ــک هــزار  ــز ی و شــب پیــش از آن نی
و ۷00 خــودرو در بــاغ فــدک اســکان 
پیــدا کردنــد و در مجموع هفــت هزار 
ــته در باغ  خودرو را در چند شــب گذش

ــدند. ــکان داده ش ــدک اس ف
بقایــی گفــت: بــاغ فــدک جــزو 
ــت  ــان اس ــهر اصفه ــی در ش اماکن
کــه بایــد از نظــر زیرســاختی بیشــتر 
ــش  ــرد و پی ــرار گی ــه ق ــورد توج م
ــدود  ــا ح ــم ام ــم گفته ای ــن ه از ای
2 ســال ممنوعیــت ســفر مســافران 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــود داش وج
در ایــام نــوروز امســال در مــدت 
ــاغ  ــا 10 روزه ب ــه ت ــک هفت حــدود ی
ــافران  ــتفاده مس ــرای اس ــدک را ب ف
ــاز  ــم و نی ــا کردی ــگران احی و گردش
ــه  ــن زمین ــی در ای ــه کم ــت ک اس
بیشــتر کار کنیــم و بــرای فصــل 
تابســتان برنامــه خاصــی بــرای 
بهبــود ایــن بــاغ انجــام خواهیــم داد.

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــازه 
چــادر زدن و خوابیــدن در پارک هــای 
حاشــیه و ســطح شــهر به مســافران 
داده نمی شــود و همــه را بــه بــاغ 
فــدک هدایــت می کنیــم گفــت: 
ــته  ــه بس ــبت ب ــه نس ــافرانی ک مس
شــدن در نمازخانــه و ســرویس 
بهداشــتی پارک هــای اصفهــان 
اعتــراض و شــکایتی دارنــد بایــد بــه 
شــهرداری اعــام کننــد تــا بــه ایــن 

ــود. ــیدگی ش ــوع رس موض
وی افـزود: تعـدادی از نمازخانه هـای 
پارک های شـهر اصفهان روباز است 
و امکان بسـته شـدن آنها وجود ندارد 
و حـدود پنـج نمازخانـه پارک ها قفل 
و کلیـد دارد که همیشـه موقـع اقامه 

نمـاز باز می شـود.
بقایــی بــا اشــاره بــه درجــه 
بنــدی ســرویس های بهداشــتی 
ــرویس هایی  ــه داد: س ــا ادام پارک ه
ــتند  ــه هس ــیه رودخان ــه در حاش ک
ــتند و  ــال هس ــاعته فع ــور 2۴ س بط
ــد بســته شــوند  ــچ وجــه نبای ــه هی ب
و در صورتی کــه پیمانــکار در ایــن 
زمینــه قصــوری کــرده و در ایــن 

ســرویس های بهداشــتی بــرای 
زمــان خاصــی بســته شــده بایــد بــه 
ــد، و بطــور  شــهرداری گــزارش دهن
حتــم بــا ایــن تخلــف برخــورد 

خواهیــم کــرد.
وی بیــان کــرد: ســرویس های 
بهداشــتی ســطح شــهر کــه در 
حاشــیه رودخانــه قــرار دارنــد و 
پارک هایــی کــه در شــب هــم 
اســتفاده می شــوند درجــه یــک 
هســتند و بایــد بصــورت 2۴ ســاعته 
فعــال باشــد و بــه شــهروندان 
ــر اســاس  ــد و ب ــه کنن ســرویس ارائ
قــرارداد بــا پیمانــکار تأمیــن و 
نگهــداری ســرویس های بهداشــتی 
ــز  ــه تمی ــن همیش ــن اماک ــد ای بای
باشــند و مــوارد شــوینده و بهداشــتی 

داشــته باشــند.
آنطــور کــه کارشناســان بیــان 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــه ه ــد توج می کنن
بــه اقامتگاه هــای بومگــردی و 
شناســاندن گســترده یکــی از راه 
حل هــای رفــع معضــل کمبــود 
ــد  ــه بای ــان اســت ک ــل در اصفه هت
بیــش از گذشــته بــه آن توجــه کــرد.

در ایــن ارتبــاط معــاون جامعــه 
بوم گــردی اصفهــان گفــت: بــا 
وجودآنکــه اســتان گردشــگرپذیر 
اصفهــان دارای ۴00 اقامتــگاه 
ــاخه  ــن ش ــا ای ــت ام ــردی اس بوم گ
در صنعــت گردشــگری کشــور 
به معنــای واقعــی وجــود نــدارد و 

شــناخته شــده نیســت.
ــا  ــو ب ــت و گ ــار آل داوود در گف مازی
ــا با بیــان اینکه شــکل  ــگار ایرن خبرن
واقعــی بوم گــردی را در روســتا و 
به ویــژه شــمال کشــور می تــوان 
ــه داد: بطــور قطــع ایجــاد  ــد، ادام دی
ــهرها  ــردی در کانش ــای بوم گ فض
کمی ســخت اســت و بیشــتر مشــابه 

بوم گــردی را شــاهدیم.
اســتان اصفهــان بــا بیــش از 22 هزار 
بنــا و اثــر تاریخــی کــه یــک هــزار و 
ــی و هفت  ــه ثبت مل ــورد آن ب ۸50 م
ــام  ــدان ام ــای می ــه نام ه ــر آن ب اث
)نقــش جهــان(، کاخ چهلســتون، باغ 
فیــن کاشــان و مســجد جامــع و 
ــای »وزوان«،  ــه نام ه ــات ب ــه قن س
»مزدآبــاد« و »مــون« بــه ثبــت 
جهانــی رســیده، کانــون توجــه 
گردشــگران داخلــی و خارجــی 
ــش  ــان بی ــتان اصفه ــت. در اس اس
از ۶00 خانــه تاریخــی وجــود دارد 
کــه بیــش از نیمــی از آنهــا در شــهر 

اصفهــان قــرار دارد.

یلدا توکلی معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسامی ایران 
با بیان اینکه ظرفیت های تفریحی ارزشمندی در شهر اصفهان برای 
مردم فراهم شده، گفت: بدون شک امنیت کشور نتیجه و ثمره اتحاد 

و انسجام بوده و یکی از بهترین مولفه های بهتر بودن، امنیت است.
امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری در بازدید از ظرفیت های تفریحی و 
گردشگری مجتمع گردشگری صفه، تله کابین و تله سی یژ ناژوان 
با اشاره به ســفرش به اصفهان، اظهار کرد: مردم اصفهان مردمی 
بودند که در دوران دفاع مقدس توانمندی ها و عاقمندی خود را به 
دین اسام، انقاب اسامی ایران و وطن خود به اثبات رسانده اند. 
خوشحالم که بازدید کوتاهی از یگان های ارتش جمهوری اسامی 

ایران مستقر در اســتان اصفهان، نیروی زمینی و هوانیروز نیروی 
هوایی داشته باشیم و توفیق پیدا کردیم که نماز عید سعید فطر را نیز در 
جمع همرزمان خود در این منطقه باشیم. وی ادامه داد: مجموعه های 
گردشگری صفه، تله کابین صفه و تله سی یژ، دارای فضایی بسیار 
خوب و دلنشین هستند. به خاطر دارم سال ها پیش که به مجموعه کوه 
صفه آمده بودم بسیاری از این امکانات و آبادانی ها نبود و خوشحالم که 
امروز این مجموعه ها فعال شده و در اختیار مردم قرار گرفته شده اند. 
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسامی ایران تصریح کرد: 
به دلیل تعطیات از زمان استفاده کرده و مناطق گردشگری اصفهان 
را مورد توجه قرار دادیم و در مجموعه های گردشگری اصفهان تاش 

بســیاری صورت گرفته و ظرفیت های گردشگری در شأن مردم 
اصفهان است. این موضوع نشان می دهد که پرسنل این شرکت 
عاشقانه و با ایثارگری کار کردند و فضای سبز زیبا و تله کابین زیبا و 
اسباب سرگرمی و تفریح مردم را فراهم کرده اند. امیر سیاری تصریح 
کرد: افزود: فراهم سازی مجموعه های تفریحی و فضای سبز مناسب 
در کوه صفه، حاصل تاش ها و زحمات فراوان اســت. همچنین 
امکانات تفریحی و گردشــگری که امروز شاهد آن هستیم بسیار 
چشمگیر و زیبا است که مردم به خوبی از آن بهره مند می شوند. وی با 
بیان آنکه اصفهان در دنیا شهری نام آشنا است، اظهار کرد: به موجب 
همین ویژگی هر گردشگری که به این شهر گام می نهد، انتظار دارد 
تا از امکانات تفریحی مناسب و سالم استفاده کند. خوشحالم که در 
سفرمان به اصفهان شاهد امکانات خوبی در بخش های مختلف این 
شهر همچون تله کابین صفه، مجتمع گردشگری صفه، تله سی یژ 
ناژوان، باغ پرندگان و سایر اماکن تفریحی بودیم که تمامی این موارد 

نشان از تمهیدات اندیشیده شده مناسب برای میزبانی از گردشگران 
دارد.  معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسامی ایران ادامه 
داد: مردم می توانند با حضورخود از این فضاها استفاده برده و قدردان 
تاش افرادی که در این مسیر بی وقفه فعالیت کردند، باشند. وی با 
اشاره به شعار شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
تحت عنوان »باهم بهتریم«، خاطرنشان کرد: به طور قطع همه با هم 
بهتریم. ما همیشه با هم بهتریم چرا که اگر همدل، هماهنگ و دارای 
وحدت و انسجام باشیم عاوه بر آنکه بهتر هستیم، از دیدگاه نظامی 
نیز در برابر هر دشمنی مقاوم خواهیم بود. امیر سیاری با بیان آنکه 
دشمن همیشه در بین ما به دنبال ایجاد تفرقه است، تصریح کرد: ما 
باید ضمن داشتن هشیاری نسبت به این موضوع، مراقب باشیم که 
این تاش آنها ناموفق بماند. باهم بودن قطعاً بهتر بودن و امنیت را را 
با خود به همراه خواهد داشت. یکی از بهترین مولفه های بهتر بودن 
امنیت است چرا که امنیت نتیجه و ثمره باهم بودن، اتحاد و انسجام 

است. وی اظهار کرد: به تمام هموطنانم توصیه می کنم که باهم بودن 
و از یکدیگر حمایت کردن را هیچگاه فراموش نکنند.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسامی ایران با اشاره به 
حضورش در شهر اصفهان و استفاده از امکانات تفریحی این شهر در 
بین مردم بدون تشریفات خاص سفر و حضور در صف های طوالنی 
ورود به مجموعه ها در کنار مردم گفت: در سفرمان به اصفهان در 
برخی بخش ها دوستان به واسطه لطفشان هماهنگ کرده بودند 
که خارج از صف و نوبــت از بعضی ظرفیت های اصفهان بهره مند 
شویم که ما به دلیل جایگاه ویژه مردم خارج از نوبت از این ظرفیت ها 

استفاده نکردیم.
وی خاطرنشان کرد: همیشه عاقمند بوده ام که در سفرها در کنار 
مردم باشم، چراکه در بین مردم بودن خود لذتی جداگانه و ویژه دارد 
و مردم نیز به کســی که قواعد را رعایت می کند احترام می گذارند. 

بهترین تفریح ما با مردم بودن و با آنها رفت آمد کردن است.

معاون هماهنگ کننده ارتش در سفر به اصفهان:

ظرفیت های گردشگری در شأن مردم اصفهان است

فرصت های تعطیالت مغتنم و محدود!
اصفهان نیازمند ارتقای زیرساخت های اقامتی و گردشگری است؛



مسکن ملی زرین شهر پروژه ای با وضعیت نامعلوم

مسـافران و گردشـگران سـفر کـرده بـه کاشـان بـا توجه 
بـه بـرودت هـوا و بـارش بـاران در حسـینیه ها، زورخانه ها 
و حتی نمایشـگاه ها اسـکان داده شـدند. شـهر کاشـان در 
تعطیـات عیـد فطـر یکـی از شـهرهایی بـوده اسـت که 
بیشـترین مسـافر و گردشـگر را در سـطح کشـور میزبانی 
کرده و سـیل ورود گردشـگران به این شهرسـتان کماکان 
ادامـه دارد. تقـارن ایـن تعطیـات بـا ایـام گل و گاب 
و فصـل گاب گیـری باعـث شـده اسـت کـه مسـافران 
زیـادی بـه منطقـه کاشـان سـفر کننـد. طـی روزهـای 

اخیـر بـا توجـه بـه ازدیـاد مسـافران و تکمیـل هتل هـا و 
مراکـز اقامتـی کاشـان و بـرودت هـوا و همچنیـن بـارش 
یـک  بـرای  کاشـان  در  منـازل  از  برخـی  کرایـه  بـاران 
شـب بـه گفتـه برخـی مسـافران بـه حتـی دو میلیـون 
تومـان هـم رسـید. بـا توجـه بـه ایـن شـرایط برخـی از 
مـردم مهربـان کاشـان بـه خصـوص مـردم مهمـان نـواز 
منطقـه لتحـر حسـینیه، زورخانـه و حتـی نمایشـگاه محل 
 کسـب و کار خـود را بـرای اسـکان مسـافران در اختیـار

آنها گذاشتند.
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استاندار اصفهان گفت: از سرمایه گذاران بخش 
گردشگری غرب استان با توجه به ظرفیت های 
منطقه، بطور ویژه و مرحله به مرحله حمایت 
می شود. سید رضا مرتضوی، در حاشیه جلسه 
شهرستان  و  استان  اداری  شورای  مشترک 
بویین میاندشت در مصلی این شهرستان در 
سرمایه گذاری  دفتر  افزود:  خبرنگاران  جمع 
استانداری توسعه گردشگری بویین میاندشت 

را به صورت ویژه در دستور کار قرار می دهد.
وی افزود: توسعه متوازن واحدهای دانش بنیان 
و فناوری در استان ضروری است و باید زمینه 
ایجاد و رونق این بخش در همه نقاط استان 
و شهرستان ها فراهم شود. استانداراصفهان از 
تجهیز و توسعه ایستگاه بازرسی بلطاق بویین 
میاندشت با هدف کمک به تأمین امنیت منطقه 
و کشور خبر داد و افزود: نیمی ازاعتبار این طرح 
از محل اعتبارات امنیتی استان تأمین خواهد 
صنعتی  ناحیه  مشکات  به  مرتضوی  شد. 
داشکسن بویین میاندشت اشاره کرد و افزود: با 
توجه به برنامه ریزی ها مقررر شدواحدهای غیر 
بهره بر شهرستان توانمند سازی و با همکاری 
خلعید  و  تعیین تکلیف  به  نسبت  قضاییه  قوه 

واحدهای غیر فعال اقدام شود.
صنعتی  ناحیه  هکتاری   ۱۲ توسعه  از  وی 
طرح های  پذیرش  برای  میاندشت  بویین 
سرمایه گذاری جدید خبر داد. مرتضوی افزود: 
برای ساماندهی محله ششجوان و استفاده از 
اعتبارات بنیاد مسکن تبدیل آن به روستا در 
دستور کار قرار گیرد. استاندار اصفهان از راه 
کشاورزی  بانک  مکانیزاسیون  بخش  اندازی 
خرید  تسهیات  ارائه  و  میاندشت  بویین 
و  بررسی  به  وی  داد.  خبر  کشاورزی  ادوات 
بویین  مختلف  پروژه های  و  طرح ها  ارزیابی 
میاندشت اشاره کرد و افزود: برخی پروژه های 
بر ۳۰ مصوبه  افزون  و  تکلیف  تعیین  ناتمام 
در بخش های بهداشت، آب، عمرانی، امنیتی، 

افتصاد و زیرساخت مصوب شد.
مرتضوی بر ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت ها 
برای تکمیل پروژه های نیمه تمام زیرساختی 
و خدماتی تاکید و این مهم را از اولویت های 
معاون  کرد.  عنوان  شهرستان ها  به  سفر 
سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار اصفهان، در 
حاشیه دیدار با نخبگان فرهنگی و اجتماعی 
بویین میاندشت به ایرنا، گفت: زیرساخت های 
فرهنگی این شهرستان ضعیف است و تقویت 
و بروزرسانی آن ها مطالبه مهم نخبگان این 
بررسی  استاندار مورد  با حضور  بود که  خطه 
قرار گرفت. محمدرضا جان نثاری افزود: هم 
اندیشی با نخبگان و تبادل نظر با آنها در رفع 
از  بخشی  در  بود.  خواهد  راهگشا  مشکات 
سفر استاندار به بویین میاندشت همچنین به 
ماقات  از  نفر  مشکات ۶۵  و  درخواست ها 
کنندگان مردمی رسیدگی شد. به گزارش ایرنا، 
احداث بیمارستان محلی ۳۲ تختخوابی، احداث 
تکمیل  بلطاق،  بازرسی  و  ایست  ساختمان 
مجموعه  احمر،  هال  ساختمان  پروژه های 
مصوبات  دیگر  از  ورزشی  سالن  و  فرهنگی 

شورای اداری با حضور استاندار بود.

استاندار اصفهان در حاشیه جلسه 
مشترک شورای اداری استان و 

شهرستان بویین میاندشت:

 از سرمایه گذاران بخش
 گردشگری بطور ویژه

حمایت می شود

گزارش

ISFAHAN
N E W S

کاالهای  گرانی  از  انتقاد  مجلس ضمن  در  اصفهان  مردم  نماینده 
اساسی، خودرو و دارو گفت: توقع مجلس اصاح خطاهای مدیریتی 
است. ما می توانیم از ابزارهای نظارتی استفاده کنیم؛ اما مجلس به 
دنبال تقویت دولت برای تقویت کلیت نظام است. عباس مقتدایی 
گفت: شما باید تکلیف کاالهای اساسی را به صراحت مشخص کنید 
تا مردم حس کنند در دولت کسانی به فکر آنها هستند. ما در مجلس 
از اختصاص یارانه برای مردم حمایت کردیم، اکنون شخص شما 
و همکارانتان هستید که باید با اقداماتتان نگرانی معیشتی مردم را 

حل کنید.
نماینده مردم اصفهان به استناد به بودجه کمیته امداد و بهزیستی در 
سند بودجه ۱۴۰۱ گفت: این ارقام کفایت نمی کند. دولت باید بعضی 
مسائل را با الیحه حل کند. اگر امروز مجلس برای معیشت مردم و 
برقراری عدالت بودجه را به نحو شایسته در اختیار دولت قرار داده، 

شما باید از سرمایه عظیم ملت و نمایندگان استفاده کنید.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: امروز از زبان ملت 
خوراکی،  اقام  اساسی،  کاالهای  گرانی  که  می کنم  عرض  ایران 

و  حیات  و  مردم  نفس  ملی  پول  ارزش  کاهش  و  دارو  خودرو، 
معیشتشان را بریده است.

مقتدایی خطاب به رئیس جمهور و هیئت دولت گفت: توقع مجلس 
اصاح خطاهای مدیریتی است. دست ما بسته نیست. ما می توانیم از 
ابزارهای نظارتی استفاده کنیم. مجلس به دنبال تقویت دولت برای 
تقویت کلیت نظام است. معتقدم که اگر رئیس جمهور برای بعضی 
مسائل یک روز، برای بعضی دیگر یک هفته و برای مسائلی در بازه 

یکی دو ماهه وقت بگذارد، آن مسائل حل خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

مجلس به دنبال 
تقویت دولت برای 
تقویت کلیت نظام 
است

اینفوگرافیک

امـام جمعه بـادرود گفت: مـاه مبارک رمضـان، باطل السـحر تبلیغات 
فریب کارانـه چندین سـاله جریان سـلطه و ایـادی مـزدور داخلی آنها 

بود.
بـه گـزارش خبرنـگار ایمنـا، حجـت االسـام علیرضا در خطبـه نماز 
عیـد فطـر با تبریـک ایـن روز، اظهار کـرد: عید فطر روزی اسـت که 
مـردم مسـلمان پـس از یـک مـاه ریاضـت و تزکیـه اخاقی بـا روزه 
واجـب، تـاوت قرآن کریم، دعاهای مختلف و سـایر عبـادات، خود را 
آمـاده می کننـد تـا از دسـتاوردهای ماه مبـارک رمضان بـرای زندگی 

سـالیانه خود بهره بـرداری کنند.
وی بـا بیـان اینکـه در اسـام دو عیـد سـعید فطـر و قربـان بسـیار 
مهـم اسـت، گفت: ماه مبـارک رمضان امسـال باطل السـحر تبلیغات 
فریبکارانه چندین سـاله جریان سـلطه و ایادی مـزدور داخلی آنها بود 

که افـکار پلیـد را القـا می کردند.
امـام جمعه بـادرود افـزود: حادثـه حرم رضـوی و شـهادت دو روحانی 
فاضل و تشـییع باشـکوه آنها در دو روز متوالی و نیز مراسـم کم نظیر 
شـب های احیـا در سراسـر کشـور و در آسـتان مقـدس آقـا علـی 
عبـاس )ع(، تمـام نقشـه های معانـدان و دشـمنان را نقـش بـر آب 
کـرد؛ راهپیمایـی روز جهانـی قدس جلـوه دیگری از حضور باشـکوه 
و حمایـت امـت والیت مـدار ایـران اسـامی بـود که بـه رخ جهانیان 

کشـیده شد.
وی در خصـوص احیـای سـنت حسـنه پخـش نـذورات در ایـام مـاه 
مبـارک رمضـان و شـب های قـدر، تاکیـد کرد: مـردم بـادرود متدین، 
متعبـد و متشـرع، والیت مـدار و متحـد هسـتند و باید ایـن صفات را 

حفـظ کنند.

امام جمعه بادرود:

ماه رمضان، تبلیغات فریبکارانه جریان سلطه را از بین برد
کاشانی ها اسکان رایگان به میهمانان دادند

تعطیالت با عطر گل، گالب و مهربانی

امـام جمعه اردسـتان گفت: در شـرایطی که اعام می شـود در بعضی 
مناطـق آمـار طـاق بیـش از ازدواج اسـت، همـه مـردم بایـد در امر 

تحکیم بنیان خانواده کوشـا باشـند.
حجت السـام حسـن دهشـیری در خطبه های نماز عید سـعید فطر 
در اردسـتان اظهـار داشـت: همـه ما باید شـکرگزار خدا باشـیم که در 
میـان ایـن مـرگ و میرهـای ناگهانـی و بیماری های ناشـناخته زنده 
مانده ایم، امسـال روزه گرفته و توانسـتیم امروز در جشـن شکرگزاری 
و نمـاز عید شـرکت کنیـم. وی افزود: باید مسـائل معنـوی مثل نماز، 
روزه و قـرآن را در طـول سـال جـدی بگیریـم و بـه هـر نحـوی که 
می توانیـم بـرای دنیـا و آخـرت و فرزندان خـود به اینها توجه داشـته 
و فرامـوش نکنیـم کـه ما بنده هسـتیم و بنـده باید مطیع خدا باشـد.

امـام جمعـه اردسـتان بـا اشـاره به ضـرورت تشـکیل جلسـات دینی 
و مذهبـی خاطرنشـان کـرد: بـرای جوانـان و نوجوانـان جلسـات و 
حلقه هـای دینـی، قرآنی و مذهبی در سـطوح مختلف برگـزار کنیم و 

مـا به تشـکیل جلسـات دینـی و مذهبـی نیـاز داریم.
وی تصریح کرد: همه ما سـعی کنیم اهل مشـورت گیری و مشـورت 
دهـی باشـیم، وقتـی پیامبـر مأمـور مشـورت با مـردم می شـود قطعًا 
مسـئوالن نیز در هر رده ای که هسـتند نیاز به مشـورت دارند و نباید 

از مشـورت دادن بـه همنوعان و مسـئوالن دریغ کنیم.
امـام جمعه اردسـتان ادامـه داد: یکی از راه های جلوگیـری از گمراهی 
جوانـان تشـکیل هیئت های ورزشـی و تشـویق جوانان بـرای حضور 

در ایـن میدان ها اسـت.
وی یادآور شـد: شهرسـتان اردسـتان یک زمانی در مسـائل ورزشـی 
حرف اول را در سـطح اسـتان می زده اسـت؛ امروز باید زیرساخت های 
ورزشـی را تقویـت کنیـم البتـه کـه زحمـات و تاش هـای فراوانـی 

توسـط مسـئوالن در این حوزه انجام شـده اسـت.
دهشـیری تصریـح کـرد: در شـرایطی کـه اعـام می شـود در بعضی 
مناطـق آمـار طـاق بیـش از ازدواج اسـت و وظیفـه همه ماسـت در 
تحکیـم خانـواده کوشـا باشـیم و از طـاق و فروپاشـی آن جلوگیری 

. کنیم
امـام جمعـه اردسـتان با بیـان اینکه تاکیـد کـرد: جوانـان از رفاقت با 
افـراد بـد و منحـرف خـودداری کننـد، گفـت: بایـد توجـه به مسـائل 
اخاقـی و حرمت گـذاری و آداب اجتماعی را در سـرلوحه برنامه های 
خـود قـرار دهیـم و سـعی کنیـم جلسـات مشـاوره ای در خصـوص 

خانـواده، علمـی، ورزشـی، اشـتغال و غیـره را تشـکیل دهیم.
دهشـیری خاطرنشـان کرد: اردستان سـرزمین مردان و زنان بااخاق، 
بـا علـم و انگیـزه ای بـوده و هسـت و بایـد از شـخصیت های ممتـاز 

شهرسـتان برای مراسـم مختلف دعـوت کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه حضـور مسـئوالن را در همه اجتماعات اردسـتان 
شـاهد هسـتیم کـه باید به شـکل قوی تـر و پررنگ تـری ادامـه پیدا 
کنـد، ادامـه داد: باید به مسـئوالن کمک کنیم تا میـدان خدمت برای 
آنهـا فراهـم شـود و مطالبه گـری به موقع نیز از آنها داشـته باشـیم.

فرمانـدار کوهپایـه گفـت: مهم تریـن ظرفیـت شهرسـتان 
کوهپایـه وجـود قنوات اسـت و بایـد از همیـن آب محدود 
بهـره کافـی بـرده شـود بـه همیـن دلیـل بایـد بـا تأمین 
اعتبـار الزم قنـوات ایـن شهرسـتان احیـا و اصاح شـود. 
اصغـر هدایـت در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره مهم تریـن 
ظرفیت هـا و معضـات شهرسـتان کوهپایـه، اظهـار کرد: 
یکـی از مهم تریـن مشـکات ایـن شهرسـتان کمبود آب 
اسـت به طـوری که برخـی از روسـتاهای این شهرسـتان 
بـا کمبـود آب مواجـه هسـتند و قنـوات کوهپایـه نیـاز به 
احیـا، اصـاح و بازسـازی دارد چراکـه منبـع اصلـی آب 

کشـاورزی از طریـق قنـوات تأمیـن می شـود.
و  کوهپایـه  شهرسـتان  مشـکات  دیگـر  از  افـزود:  وی 
به ویـژه در شـهر سـجزی آلودگـی هوا اسـت کـه معتقدم 
ایـن  از  بخشـی  اسـت.  شهرسـتان  معضـل  مهم تریـن 
مشـکل بـه گـرد و غبـار و ریزگردهـا بـر می گـردد کـه 
ایـن گـرد و غبار بیشـتر ناشـی از فعالیت کوره ها، وسـعت 

بیابانـی و وجـود شـهرک صنعتـی سـجزی اسـت.
فرمانـدار کوهپایـه گفـت: اسـتقرار دسـتگاه های اداری در 
شهرسـتان کوهپایـه ضـروری اسـت و بـه ایـن دلیـل که 
ایـن شهرسـتان تـازه تأسـیس محسـوب می شـود، ایـن 
مهـم هنـوز بـه خوبـی اتفـاق نیفتـاده اسـت کـه در ایـن 
بـاره رایزنی هـای زیـادی بـا اسـتانداری انجـام داده ایـم تا 
ایـن مشـکل کـه مطالبـه مـردم اسـت بـه تدریـج مرتفع 
شـود. بـرای مثـال وجـود اداره صمـت، محیـط زیسـت و 
بنیـاد مسـکن در کوهپایـه ضروری اسـت تا مـردم مجبور 

نباشـند بـرای امـور خـود بـه اصفهـان مراجعـه کنند.

هدایـت تصریـح کرد: کوهپایـه حدود ۲۰۰ کیلومتر مسـیر 
رفت و برگشـت و شـریان اصلی دارد و این شهرسـتان در 
مسـیر اسـتان های جنـوب کشـور قـرار دارد کـه در نتیجه 
پرتـردد محسـوب می شـود. یکـی از نیازهای شهرسـتان، 
اصلـی  شـریان  ویـژه  بـه  و  آن  اصلـی  معابـر  اصـاح 

نائین اسـت. اصفهـان- 
وی بـا بیـان اینکـه بـا کمک خیـران یک مرکز بهداشـت 
و پیـش بیمارسـتانی در کوهپایـه راه انـدازی شـده اسـت، 
شهرسـتان  ایـن  در  بیمارسـتان  احـداث  کـرد:  تصریـح 
بـا توجـه بـه حجـم تـردد بـاال ضـروری اسـت کـه در 
ایـن بـاره مذاکـرات خوبـی را بـا رئیـس دانشـگاه علـوم 
خدمـات  بتوانیـم  تـا  داده ایـم  انجـام  اصفهـان  پزشـکی 
پیـش بیمارسـتانی را در کوهپایـه مسـتقر کنیـم کـه قول 
مسـاعد بـرای تحقق ایـن امر در آینـده نزدیک داده شـد. 
همچنیـن بـر اسـاس قول دانشـگاه علـوم پزشـکی، مرکز 

راه انـدازی می شـود. زایشـگاه در کوهپایـه 
فرمانـدار کوهپایـه بـا بیـان اینکـه ۳۰ قنـات فعـال داریم 
کـه نیاز بـه الیروبی دارنـد، ادامـه داد: مهم تریـن ظرفیت 
شهرسـتان کوهپایـه وجـود قنـوات اسـت و بایـد از همین 
آب محـدود بهـره کافـی بـرده شـود. در تـاش هسـتیم 
بـا کمـک کارشناسـان جهـاد کشـاورزی، آب منطقـه ای 
و منابـع طبیعـی بـه سـمت کشـت هایی برویـم کـه آب 
کمتـری مصـرف می کننـد. از نظر داشـتن خـاِک مرغوب 
مشـکلی نداریـم و کشـاورزان را باید برای کشـت گیاهان 
دارویـی ترغیـب کنیم تـا از آب موجود بهره وری بیشـتری 

. د شو

طـرح اقـدام ملـی مسـکن در دولـت دوازدهـم کلیـد 
در  طـرح  ایـن  شـد.  آغـاز  آن  نـام  ثبـت  و  خـورد 
دولـت سـیزدهم نیـز بـا نـام نهضـت ملـی مسـکن 
اصلـی  از سیاسـت های  پیـدا کـرده و یکـی  ادامـه 
دولـت فعلی اسـت. طـرح ملی مسـکن همچنـان در 
شهرسـتان های مختلـف کشـور در حـال پیشـروی 
اسـت و واحدهـای آن در حـال آماده شـدن هسـتند. 
ثبت نـام کننـدگان مسـکن ملی زرین شـهر در سـال 
99 در سـامانه معرفـی شـده ثبـت نـام کـرده و پس 
از تأییـد شـرایط و مـدارک توسـط مراجـع ذیصـاح 
اقـدام بـه سـپرده گـذاری و واریز قسـط اول کرده اند. 
امـا بـا گذشـت تقریبـاً دوسـال از ثبت نـام و بلوکـه 
شـدن ۴۰۰ تـا ۶۰۰ میلیـون ریال در حسـاب مربوط 
بـه مسـکن ملـی علـی رغم مشـخص شـدن محل 

)در جـوار  احـداث مسـکن  تعییـن محـل  و  پـروژه 
دانشـگاه پیـام نـور زریـن شـهربلوار توحیـد(، هنـوز 
هیـچ اقدامـی در راسـتای برنامه ریزی اجرا و شـروع 
فعالیـت عمرانی سـاخت مسـکن انجام نشـده اسـت. 
در مراجعـات مختلـف بـه بنیـاد مسـکن شهرسـتان 
بـا شـهرداری،  توافـق  عـدم  از جنـس  پاسـخ هایی 
عـدم تأییـد زمیـن واگـذاری، طوالنـی بـودن فرایند 
تخصیـص و ... دریافـت کرده ایـم. ایـن موضـوع را 
از نهادهـای مختلـف ماننـد اداره شهرسـازی، بنیـاد 
مسـکن، شـهرداری و ... مراجعـه کرده ایـم امـا هیـچ 
یک پاسـخ شـفاف و مناسـبی ندارند و همـواره وجود 
پـاره ای از مشـکات را بیان می کنند. متاسـفانه هنوز 
زمـان دقیقی برای اختصاص زمین و شـروع سـاخت 
مسـکن اعـام نشـده و بـر نگرانی مـا افزوده اسـت.

امام جمعه اردستان گفت:

همه باید در امر تحکیم بنیان خانواده کوشا باشند

فرماندار کوهپایه:

کمبود آب از مهم ترین مشکالت کوهپایه است
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The area under greenhouse 
cultivation has tripled in Hor-
mozgan province, in the south 
of Iran, over the past six years, 
and reached 760 hectares 
from 250 hectares, Tasnim 
news agency reported.
One of the development capac-
ities of Hormozgan, which can 
generate a lot of income for the 
country depending on the acti-
vation of economic diplomacy 
and accurate market regula-
tion, is the greenhouse devel-
opment, and in this due adding 
5,000 hectares of greenhouses 
is part of the province’s vision, 
the report said.
Due to the climatic conditions 
of Hormozgan province, one of 
the necessities in the field of 
agriculture is to move toward 
new cultivation methods, and 
in this regard, development of 
greenhouse cultivation is very 
important because this type of 
cultivation is more productive 
than outdoor cultivation.
In recent years, the water crisis 
has caused serious challenges 
in Iran’s agriculture sector.

To solve this problem, several 
solutions, including the imple-
mentation of pressurized irri-
gation project and greenhouse 
cultivation, have been empha-
sized by experts and officials in 
this sector.
Iranian Agriculture Ministry’s 
Greenhouse Development 
Program is one of the priority 
projects of this ministry which 
aims at increasing productivi-
ty, efficiency, and water con-
sumption management in the 
agriculture sector.
The program was approved in 
the Iranian calendar year 1395 
(ended on March 20, 2017) 
under the framework of the 
National Resilient Economy 
Plan.
The development of the coun-
try’s agricultural parks and 
greenhouses not only is going 
to create new job opportunities 
but also increases the coun-
try’s non-oil exports and helps 
preserve the environment and 
the national water and soil re-
sources.
In last August, Darioush Sa-

lempour, the director of the 
Agriculture Ministry’s Green-
house Development Program, 
had mentioned the ministry’s 
plans for the modernization 
and renovation of the country’s 
traditional and old greenhous-
es, saying: “Our plan in the 
10-year horizon is to improve 
and renovate more than 5,000 
traditional, wooden and worn-
out greenhouses across the 
country.”
“We have planned to renovate 
about 650 to 700 hectares 
of traditional and worn-out 
greenhouses each year,” he 
added.
Due to the growing need of 
the market for flowers and 
ornamental plants, as well 
as off-season vegetables and 
summer crops, greenhouse 
cultivation has become one of 
the most profitable agricultural 
sectors today.
Cultivation in the controlled 
space of the greenhouse will 
have an average of 10 times 
higher yield per unit area than 
outdoor cultivation due to suit-

able environmental conditions.
For example, in the case of 
cucumber, each square meter 
in the greenhouse will have 
a production capacity of 20 
kilograms of cucumber, while 
compared to outdoor produc-
tion, the production capacity 
of one square meter of arable 
land will be much lower and 
about two kilograms.
Significant reduction in wa-
ter consumption in modern 
greenhouses is in fact the ma-
jor advantage of greenhouse 
cultivation.
In greenhouse cultivation, due 
to the closed environment, 
water loss through various 
evaporation ways is greatly 
reduced. Also, through mech-
anized irrigation methods such 
as irrigation canvas and irriga-
tion tape, water consumption 
is minimized.
Increased control over pests, 
weeds and diseases is the oth-
er advantage of greenhouse 
cultivation.
In greenhouse cultivation, due 
to accurate monitoring and 

control of pests and diseases, 
especially the use of biological 
control methods and a sharp 
reduction in the use of chem-
ical pesticides, we will see an 
increase in product quality, 
that will lead to the popularity 
of the product in the market 
and increase export capability.
As a result, along with preserv-
ing the soil and environment, 
we will see good foreign cur-
rency income.
As announced by the director 
of the Agriculture Ministry’s 
Greenhouse Development 
Program, 3,200 hectares of 
greenhouses is targeted to be 
established in the country in 
the current Iranian calendar 
year (started on March 21).
Darioush Salempour said that 
according to the plans and 
coordination made with the 
agriculture departments of the 
provinces, 3,200 hectares of 
greenhouses will be created in 
the country, and 686 hectares 
will be improved and renovat-
ed this year.
Greenhouse development 
in each of the provinces will 
be done based on climatic 
conditions and capacities, 
infrastructure for access to 
facilities, manpower status, 
proximity to the target con-
sumer market and export mar-
kets, population, development 
history and investment in this 
field, he further explained.
This year, based on the plans 
and also the mentioned fac-
tors, provinces such as Sis-
tan-Baluchestan, Fars, Kerman 
(south of the province), Teh-
ran, East Azarbaijan, Ardebil, 
Bushehr, Khorasan Razavi, 
Hormozgan, Yazd and Isfahan 
will be given priority in the de-
velopment of greenhouses, the 
official added.

Area under greenhouse 
cultivation tripled in Hormozgan in 6 years

West Azarbaijan’s an-
nual fishery output 
stands at over 6,700 
tons
National Iranian Oil Company 
(NIOC) plans to increase the coun-
try’s crude oil production capacity 
to 5.7 million barrels per day (bpd) 
over the next eight years, Mohsen 
Khojasteh-Mehr, the company’s 
managing director, said.
Speaking on the sidelines of a visit 
to Kharg Island oil terminal, Kho-
jasteh-Mehr said the increase in the 
country’s production capacity re-
quires an increase in the capacity of 
export facilities, Shana reported on 
Thursday.
The official noted that the capacity of 
Kharg oil terminal can also be dou-
bled in case of necessity.
Meanwhile, NIOC’s Director of Cor-
porate Planning Karim Zobeidi put 
the country’s current oil production 
capacity at 3.8 million bpd on Friday.
Back in November 2021, the Irani-
an Oil Ministry had announced that 
plans were underway to boost the 
country’s crude oil capacity to near 
four million bpd by March 2022, 
returning to levels not seen since 
before the U.S. withdrew from the 
nuclear deal and re-imposed sanc-
tions on the country’s crude sales 
in 2018.
In the budget bill for the current Ira-
nian calendar year (starts on March 
21), special attention has been paid 
to improving oil and gas production 
and developing energy infrastruc-
ture across the country in order to 
boost the oil output to 3.952 million 
bpd.
Considering the new resource allo-
cations for the development of the 
oil industry in the budget bill for 
the current fiscal year, the country’s 
crude oil and gas condensate pro-
duction is expected to increase by 
144,000 bpd, Tasnim News Agency 
reported in late January.
Based on OPEC’s latest monthly re-
port, Iran’s crude oil production in 
March reached 2.546 million bpd 
to register a 7,000-barrel increase 
compared to the figure for February.
The country produced 2.539 million 
bpd of crude oil in February, the re-
port said citing secondary sources.
The Islamic Republic’s average 
crude output for the first quarter 
of 2022 stood at 2.528 million bpd 
indicating a 56,000-bpd increase 
compared to the figure for the fourth 
quarter of the previous year, the re-
port indicated.

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

Quarterly trade be-
tween Iran, U.S. 
stands at $15m
The value of trade between Iran 
and the United States reached $15 
million in the first three months of 
2022, to register a 55-percent rise 
year on year.
Based on the data released by the 
United States Census Bureau, the 
two countries traded $9.7 million 
worth of goods in the first quarter 
of 2021, Tasnim news agency re-
ported.
According to the mentioned data, 
Iran exported $4.7 million worth of 
commodities to the U.S. during Q1 
2022, registering a drastic increase 
of 4,700 percent.
The U.S. had imported only 
$100,000 worth of goods from Iran 
in the first three months of 2021.
The imports from the U.S. also in-
creased by seven percent compared 
to the figure for the previous year’s 
same period in which Iran imported 
only $9.6 million worth of commod-
ities from the U.S.
The Islamic Republic imported 
$10.3 million worth of goods from 
the U.S. in Q1 2022.
The amount of trade between Iran 
and the United States is not signifi-
cant compared to the two countries’ 
total trade with the world. Iran ranks 
175th among the U.S.’s top export 
destinations in the mentioned peri-
od while the country occupied the 
161st among the U.S. sources of 
imports.

Oil production ca-
pacity planned to 
reach 5.7m bpd in 8 
years
National Iranian Oil Company 
(NIOC) plans to increase the 
country’s crude oil production 
capacity to 5.7 million barrels 
per day (bpd) over the next eight 
years, Mohsen Khojasteh-Mehr, 
the company’s managing direc-
tor, said.
Speaking on the sidelines of a 
visit to Kharg Island oil termi-
nal, Khojasteh-Mehr said the 
increase in the country’s pro-
duction capacity requires an in-
crease in the capacity of export 
facilities, Shana reported on 
Thursday.
The official noted that the capac-
ity of Kharg oil terminal can also 
be doubled in case of necessity.
Meanwhile, NIOC’s Director 
of Corporate Planning Karim 
Zobeidi put the country’s current 
oil production capacity at 3.8 
million bpd on Friday.
Back in November 2021, the Ira-
nian Oil Ministry had announced 
that plans were underway to 
boost the country’s crude oil ca-
pacity to near four million bpd by 
March 2022, returning to levels 
not seen since before the U.S. 
withdrew from the nuclear deal 
and re-imposed sanctions on the 
country’s crude sales in 2018.
In the budget bill for the current 
Iranian calendar year (starts on 
March 21), special attention has 
been paid to improving oil and 
gas production and developing 
energy infrastructure across the 
country in order to boost the oil 
output to 3.952 million bpd.
Considering the new resource 
allocations for the development 
of the oil industry in the budget 
bill for the current fiscal year, the 
country’s crude oil and gas con-
densate production is expected 
to increase by 144,000 bpd, 
Tasnim News Agency reported 
in late January.
Based on OPEC’s latest monthly 
report, Iran’s crude oil produc-
tion in March reached 2.546 mil-
lion bpd to register a 7,000-bar-
rel increase compared to the 
figure for February.
The country produced 2.539 
million bpd of crude oil in Feb-
ruary, the report said citing sec-
ondary sources.
The Islamic Republic’s average 
crude output for the first quarter 
of 2022 stood at 2.528 million 
bpd indicating a 56,000-bpd in-
crease compared to the figure 
for the fourth quarter of the pre-
vious year, the report indicated.

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

Star-studded Pay-
kan ready for Asian 
Club Volleyball 
Championship
Iranian volleyball club Paykan 
officially announced the signing 
of four volleyball starts for the 
2022 Asian Men’s Club Volley-
ball Championship.
The Tehran based club have 
signed Modena Volley outside 
hitter Earvin N’Gapeth and oppo-
site spiker Nimir Abdel-Aziz for 
the competition.
Paykan have also signed Fener-
bahce HDI Sigorta setter Saeid 
Marouf and middle blocker Mo-
hammad Mousavi.
The tournament will be held in 
Tehran, Iran, from May 14 to 20.
Al Rayyan of Qatar, Kazakhstan’s 
Taraz, Nakhon Ratchasima 
QminC from Thailand, Japanese 
Suntory Sunbirds, Iraqi team Al 
Bahri, Uzbek Telecom from Uz-
bekistan, and Iranian teams Pay-
kan and Shahdabi will compete 
for the title.

As announced by a provincial official, 
1,981,156 tons of basic commodi-
ties were transported from Chabahar 
port, in the southeast of Iran, to the 
designated destinations throughout 
the country in the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20).
Mehrollah Damough, the head of 

goods transportation office of Road 
Maintenance and Transportation 
Department of Sistan-Baluchestan 
province, where the strategic port 
lies, said that the mentioned com-
modities were transported by 79,990 
trucks.
Chabahar is an important port and 

a low-cost route for Central Asian 
countries, which with its strategic 
unloading and loading equipment 
has the potential to become a key 
transit corridor for international tran-
sit and transportation, the official 
further underlined.
As announced by the deputy head 
of Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), 30.9 million 
tons of basic goods worth $19.6 bil-
lion were cleared from the customs 
in the past Iranian calendar year.
Foroud Asgari, the deputy head of 
IRICA for customs affairs, said that 
the imported goods were in 25 com-
modity groups.
Putting the value of the imported 
basic commodities at $19.6 billion 
in the past year, the official said that 
the imports show a 60-percent rise 
in worth and 32-percent growth in 
weight, as compared to the Iranian 
calendar year 1399.
As Iran’s only oceanic port on the 
Gulf of Oman, Chabahar port holds 
great significance for the country 
both politically and economically. 
The country has taken serious meas-

ures for developing this port in order 
to improve the country’s maritime 
trade.
In this regard, the Islamic Republic 
has been welcoming investors from 
all over the world to take part in the 
development of this port and benefit 
from its distinguished position as a 
trade hub in the region.
Chabahar port consists of Shahid 
Kalantari and Shahid Beheshti ter-
minals, each of which has five berth 
facilities. The port is located in Iran’s 
Sistan-Balouchestan Province and 
is about 120 kilometers southwest 
of Pakistan’s Baluchistan province, 
where the China-funded Gwadar port 
is situated.
In May 2016, India, Iran, and Af-
ghanistan signed a trilateral agree-
ment for the strategically-located 
Chabahar to give New Delhi access 
to Kabul and Central Asia.
Based on an agreement with Iran, 
India is going to install and oper-
ate modern loading and unloading 
equipment including mobile harbor 
cranes in Shahid Beheshti Port in 
Chabahar.

Nearly 2m tons of basic goods transported from Chabahar port in a year

The fishery output of Markazi province, in the center of 
Iran, stood at 5,153 tons in the past Iranian calendar 
year 1400 (ended on March 20), a provincial official 
announced. Hasan Akbari, the director for fisheries and 
aquatic affairs in the province’s Agriculture Department, 
said that the mentioned output includes warm-water 
fishes, sturgeons, and trout. This amount of production 
is 47 percent higher than the forecast and about four 
percent lower than the previous year, the official stated.

As stated by an official with Iran Fisheries Organization 
(IFO), production of 714,000 tons of fishery has been 
targeted for the current Iranian calendar year.
Morteza Afrasiabi, the acting head of the IFO’s fishery 
development department, said that of the mentioned 
figure, 277,000 tons will be fishes bred in cages and 
70,000 tons will be shrimps.
Achieving the targeted 714,000 tons of fishery requires 
infrastructure as well as credits and banking facilities, 

the official added.
Fishery production has increased noticeably in Iran in 
recent years.
Enjoying high quality, Iran’s fishery products were sold 
easily in the export markets, and also some new export 
destinations welcomed these products in the past three 
years; as new markets including China, South Korea, 
and the Eurasian Union nations opened up for Iranian 
fishery products.

Markazi province’s annual fishery output stands at over 5,000 tons
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Iran defeated Australia in the 
Group C fixture at the Interna-
tional Federation of Cerebral 
Palsy Football (IFCPF) Men’s 
World Cup on Thursday.
Yaser Rostami and Hossein 
Tizbor scored for the Iranian 
team in Salou, Spain.
Iran had been held 2-2 by the 

U.S. in their opening match.
The tournament will run 
through to May 16, with 
matches being held at the 
Futbol Salou Sports Complex 
in Salou, which is outside Bar-
celona.
The Women’s World Cup is 
planned to start on May 7.

Iran defeat Australia 
at 2022 IFCPF Men’s 

World Cup

Annual non-oil ex-
port from Khorasan 
Razavi increases 6%
The value of non-oil export from 
Khorasan Razavi province, in the 
northeast of Iran, rose six percent 
in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), from 
its preceding year, the acting head 
of the province’s customs depart-
ment announced.
Javad Jafari said that 2.607 mil-
lion tons of commodities worth 
$1.4 billion were exported from 
the province in the past year, indi-
cating five percent fall in terms of 
weight year on year.
The official named Iraq, Uzbek-
istan, Turkmenistan, Pakistan, 
and Tajikistan as the major ex-
port destinations of the province’ 
products. He further announced 
that 229,000 tons of commodities 
worth $579 million were import-
ed to Khorasan Razavi in the pre-
vious year, with 53 percent rise in 
value and 23 percent growth in 
weight year on year. He named 
Oman, China, Tajikistan, and the 
United Arab Emirates (UAE) as 
the main sources of imports to 
the province during the previous 
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 coun-
try’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 prod-
ucts worth $48 billion in the pre-
vious 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 
toughest sanctions were imposed 
on Iran, but thanks to God and the 
efforts of entrepreneurs, produc-
ers and the cooperation of foreign 
trade-related organizations, a 
historical record was achieved in 
the past year which was unprec-
edented in recent decades, the 
official underlined.

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

No place for weap-
ons of mass destruc-
tion in Islamic ap-
proach: IRGC chief
Commander of the Islamic Rev-
olution Guards Corps General 
Hossein Salami has said that 
weapons of mass destruction 
(WMDs) have no place in Islamic 
teachings. He said that weapons 
of mass destruction, as the Lead-
er of the Islamic Revolution point-
ed out, do not have any place in 
the Islamic approach, indicating 
that this is not a tactical decision, 
but a religious ruling. General 
Salami made the remarks during 
the closing ceremony of the Holy 
Quran competitions of the Rev-
olution Guards, which was held 
on Thursday in the Holy Razavi 
Shrine in the city of Mashhad. 
The senior commander added 
that nuclear weapons, as a type of 
weapons of mass destruction, do 
not have any status in the Islamic 
system, noting that the true reli-
gion does not support resorting 
to this approach in confronting 
the enemy, Al Alam reported.
He added that the Leader an-
nounced this position to confront 
the world powers that possess 
nuclear weapons, and he decided, 
in the context of complying with 
the teachings of the Holy Quran, 
to ban the use of weapons of 
mass destruction. “This approach 
is an indication that His Eminence 
grew up in the presence of the 
Holy Quran,” General Salami said 
of Ayatollah Seyed Ali Khamenei.

We’re used to hearing about how too 
much of the sun’s warm rays can 
be harmful to your skin. But did you 
know the right balance can have lots of 
mood-lifting benefits?
Sunlight and darkness trigger the re-
lease of hormones in your brain. Expo-
sure to sunlight is thought to increase 
the brain’s release of a hormone called 
serotonin. Serotonin is associated with 
boosting mood and helping a person 
feel calm and focused. At night, darker 
lighting triggers the brain to make an-
other hormone called melatonin. This 
hormone is responsible for helping you 
sleep.
Without enough sun exposure, your 
serotonin levels can dip. Low levels of 
serotonin are associated with a higher 
risk of major depression with seasonal 
pattern. This is a form of depression 
triggered by the changing seasons.

A mood boost isn’t the only reason 
to get increased amounts of sunlight. 
There are several health benefits asso-
ciated with catching moderate amounts 
of rays.
Sunlight and mental health
Decreased sun exposure has been 
associated with a drop in your sero-
tonin levels, which can lead to major 
depression with seasonal pattern. 
The light-induced effects of serotonin 
are triggered by sunlight that goes in 
through the eye. Sunlight cues special 
areas in the retina, which triggers the 
release of serotonin. So, you’re more 
likely to experience this type of depres-
sion in the winter time, when the days 
are shorter.
Due to this connection, one of the main 
treatments for depression with season-
al pattern is light therapy, also known as 
phototherapy. You can get a light thera-

py box to have at home. The light from 
the box mimics natural sunlight that 
stimulates the brain to make serotonin 
and reduces excess melatonin.
Exposure to sunlight can also benefit 
those with:
• other types of major depression
• premenstrual dysphoric disorder 
(PMDD)
• pregnant people with depression
Anxiety-related disorders and pan-
ic attacks have also been linked with 
changing seasons and reduced sun-
light.
Additional sunlight benefits
The sun’s benefits go beyond fighting 
stress. The following are some of the 
other reasons to catch some rays:
Building strong bones
Exposure to the ultraviolet-B radiation 
in the sun’s rays causes a person’s skin 
to create vitamin D. 

The vitamin D made thanks to the sun 
plays a big role in bone health. Low vita-
min D levels have been linked to rickets 
in children and bone-wasting diseases 
like osteoporosis and osteomalacia.
Cancer prevention
Although excess sunlight can contrib-
ute to skin cancers, a moderate amount 
of sunlight actually has preventive ben-
efits when it comes to cancer.
According to researchers, those who 
live in areas with fewer daylight hours 
are more likely to have some specific 
cancers than those who live where 
there’s more sun during the day. These 
cancers include:
• colon cancer
• Hodgkin’s lymphoma
• ovarian cancer
• pancreatic cancer
• prostate cancer
Healing skin conditions

According to the World Health Organ-
ization (WHO)Trusted Source, sun ex-
posure might help treat several skin 
conditions, too. Doctors have recom-
mended UV radiation exposure to treat:
• psoriasis
• eczema
• jaundice
• acne
While light therapy isn’t for everyone, a 
dermatologist can recommend whether 
light treatments will benefit your specif-
ic skin concerns.
Additional conditions
Research studies have revealed pre-
liminary links between sunlight as a 
potential treatment for several other 
conditions. These include:
• rheumatoid arthritis (RA)
• systemic lupus erythematosus
• inflammatory bowel disease
• thyroiditis

As announced by a provincial official, 
commodities valued at over $173 
million were exported from North 
Khorasan province, in the northeast 
of Iran, during the previous Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20).
Mehrdad Davoudzadeh, the deputy 
head of the province’s Industry, Min-
ing and Trade Department for com-
mercial affairs and trade promotion, 
named Afghanistan, Iraq, Turkmeni-
stan, Uzbekistan, Germany, India, Tur-
key, Ukraine, Pakistan, Poland, Syria, 
Russia, Kuwait, Austria, Oman, Indo-
nesia, United Arab Emirates, and Can-
ada as the main destinations to them 
the products were exported from 
North Khorasan in the previous year.
Putting the province’s worth of im-
ports at $42 million in the past year, 
the official further named China, Rus-
sia, Sudan, Pakistan, the United Arab 
Emirates, Germany, South Korea, 
Turkey, India, Netherlands, Ethiopia, 
Denmark, Austria, Oman, United 
Kingdom, Taiwan, Italy, Turkmenistan, 

Sweden, Kyrgyzstan, Kazakhstan, 
Brazil, Azerbaijan and France as the 
major sources of imports.
As previously announced by the head 
of Islamic Republic of Iran’s Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil trade rose 38 percent in 
the past Iranian calendar year 1400, 
as compared to its previous year.
Alireza Moqadasi put the country’s 
non-oil trade at 162 million tons worth 
$100 billion in the past year.
He said that Iran exported 122 million 
tons of non-oil products worth $48 
billion in the previous year, which was 
$14 billion (41 percent) more than the 
figure for its preceding year.
The country’s non-oil trade record in 
1400 was reached while the tough-
est sanctions were imposed on Iran, 
but thanks to God and the efforts of 
entrepreneurs, producers and the 
cooperation of foreign trade-related 
organizations, a historical record was 
achieved in the past year which was 
unprecedented in recent decades, the 
official underlined.

Products worth $173m 
exported from North Khorasan in a year

Phase 11 of Iran’s giant South Pars gas 
field development project is expected 
to produce 14 million cubic meters 
(mcm) of gas on a daily basis by the 
end of the current Iranian calendar year 
(March 20, 2023), an official with the 
National Iranian Oil Company (NIOC) 
said.
Karim Zobeidi, NIOC’s director of cor-
porate planning, said one of the most 
important concerns of the Oil Ministry 
is the proper supply of gas during the 
cold season, IRNA reported.
Pointing out that by the end of the 
current Iranian calendar year the pro-
duction from the first phase of South 
Azadegan oil field should also reach 
220,000 barrels per day, Zobeidi add-
ed: “Increasing production from the 
joint oil fields of West Karun region is a 
priority for the thirteenth government.”
“In Phase 14 of South Pars, the re-

maining three trains of the phase’s re-
finery will be commissioned this year,” 
he said.
Phases 22 to 24 of South Pars are also 
going to go fully operational, according 
to the official.
Iran had previously awarded the de-
velopment of the phase 11 project to 
a consortium comprised of France’s 
Total, China National Petroleum Corpo-
ration (CNPC), and Petropars which is 
a subsidiary of the National Iranian Oil 
Company (NIOC), however Total and 
CNPCI pulled out of the project in 2019 
due to the U.S. sanctions.
Currently, Petropars is developing the 
phase 11 project after its partners left 
the contract.
The drilling operation for the first well of 
mentioned phase was officially started 
in December 2020. In the early produc-
tion stage, the output of this phase will 

reach 500 million cubic feet (equivalent 
to 14 million cubic meters) per day.
Back in January, the managing director 
of Petropars Company had announced 
the implementation of two new con-
tracts as of December 22, 2021, to ac-
celerate the development of the men-
tioned phase.
According to Hamid-Reza Masoudi, the 
mentioned deals were concerned with 
the construction of an off-shore pipe-
line as well as the installation of the 
phase’s SDP11B platform.
South Pars is the world’s largest gas 
field, covering an area of 3,700 square 
kilometers of Iran’s territorial waters.
The giant field is estimated to contain 
a significant amount of natural gas, ac-
counting for about eight percent of the 
world’s reserves, and approximately 18 
billion barrels of condensate. The field 
is divided into 24 standard phases.

Iran, Venezuela 
stress expansion 
of energy ties

During the trip of an Iranian delegation headed by 
Oil Minister Javad Oji to Venezuela, expansion of ties 
between the two countries, especially in the field of 
energy, was stressed by the two sides’ officials.
As reported by Shana news agency on Tuesday, dur-
ing the mentioned visit, in addition to meeting and 
talking with Venezuelan Oil Minister Tareck Zaidan 
El Aissami, Oji met separately with a number of 
high-ranking Venezuelan officials, including Presi-
dent Nicolas Maduro and First Vice President Delcy 

Rodriguez to discuss the development of Tehran-Ca-
racas bilateral relations.  
“Today we had meetings with the President of Ven-
ezuela, Mr. Maduro and other senior Venezuelan of-
ficials. Iran-Venezuela relations have a long history 
and we want to use all our capacities to develop rela-
tions and joint cooperation”, the oil minister wrote in 
his latest Twitter post on Tuesday.
Iran and Venezuela signed a memorandum of under-
standing (MOU) for expanding cooperation in vari-

ous areas of the oil industry in late February.
The MOU was signed by Iranian oil minister and 
Venezuelan Minister of Foreign Affairs Felix Plasen-
cia Gonzalez in a ceremony on the sidelines of the 
6th Summit of the Gas Exporting Countries Forum 
(GECF) which was held in Doha at the time.
The agreement covers a variety of areas including 
cooperation in technical services, technology trans-
fer, training and educational services, and coopera-
tion in the development of the refining industry.

What Are the Benefits of 

Sunlight?

Sunlight and 
serotonin

By: PARISA JAMADI
Source: https://www.

healthline.com/health/de-
pression/benefits-sunlight

Daily pro-
duction from 
South Pars 
phase 11 to 
reach 14 mcm 
by Mar. 2023
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نظام صنفی  مدیره  هیات  عضو 
کشاورزی اصفهان گفت: جلوگیری 
از برداشت غیرقانونی در مسیر 
رودخانه زاینده رود که سبب نرسیدن 
آب کافی به مزارع شرق اصفهان 

می شود مطالبه کشاورزان است.
حسین محمدرضایی با اشاره به 
خروجی سد زاینده رود با هدف 
جاری سازی رودخانه در کالنشهر و 
شرق اصفهان و تخصیص آب برای 
نوبت چهارم آبیاری مزارع شرق 
اصفهان اظهار داشت: بر اساس 
توافق صورت گرفته و مصوبات 
متر   ۳۳ باید  چهارجانبه،  کمیته 
مکعب بر ثانیه آب در محل سد 
آبشار واقع در شرق اصفهان برای 
رهاسازی در کانال های آبیاری 

کشاورزی تحویل داده شود.
وی اضافه کرد: اما در صورتی که 
برداشت های غیرقانونی در مسیر 
رودخانه متوقف نشود شاهد رسیدن 
آب کمتر به شرق اصفهان خواهیم 
بود که ضرر و زیان کشاورزان را در 

پی خواهد داشت.
نظام صنفی  مدیره  هیات  عضو 
کشاورزی اصفهان ادامه داد: هر 
چه میزان کنترل در مسیر رودخانه 
افزایش یابد و اضافه برداشت ها کم 
شود آب بیشتری در سد زاینده رود 
خواهد ماند و بدرستی می توان برای 
استفاده عقالنی و قانونی آن برنامه 

ریزی کرد.
متاسفانه  افزود:  محمدرضایی 
برداشت غیرقانونی در باالدست 
زاینده رود وجود دارد و نیاز است که 
قوه قضاییه، دادستانی ها، نیروی 
انتظامی و نهادهای مرتبط، شرکت 
آب منطقه ای را برای جلوگیری از 

برداشت های بی رویه یاری دهند.
کنترل  افزود:  محمدرضایی 
برداشت های غیرقانونی در مسیر 
زاینده رود از خروجی بیش از حد آب 
از سد جلوگیری خواهد کرد، چرا که 
باید حق آبه کشاورزان و باغداران 

غرب اصفهان نیز لحاظ شود و آنها 
هم به حق خود برسند.

خروجی سد زاینده رود با هدف 
جاری سازی رودخانه در کالنشهر 
و شرق اصفهان و تخصیص آب 
برای نوبت چهارم آبیاری مزارع 
شرق اصفهان از ۱۵ اردیبهشت 

افزایش یافت.
بنا به اعالم محمود چیتیان معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان مدت زمان 
افزایش خروجی سد زاینده رود ۱۰ 

روز است.

حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی نواحی حقابه داران شرق 
افزایش  پی  در  اصفهان  استان 
خروجی سد زاینده رود و تخصیص 
بخشی از حقابه کشاورزان در بهمن 

۱۴۰۰ زیر کشت رفت.
خروجی سد زاینده رود ۱۲ بهمن 
۱۴۰۰ با هدف جاری سازی آب در 
بستر رودخانه در حوزه شهر اصفهان 
و سپس شرق استان به منظور کشت 
غله در بخشی از اراضی کشاورزی 
بصورت پلکانی افزایش و ساعت 
۱۰ صبح ۲۴ بهمن کاهش یافت، در 

نتیجه بخش قابل توجهی از بستر 
زاینده رود از جمله در شهر اصفهان 

و شرق استان دوباره خشک شد.
آبیاری مزارع شرق اصفهان برای 
نوبت دوم از روز پنجم تا پانزدهم 
فروردین ۱۴۰۱ با افزایش خروجی 
سد و جریان یافتن آب در رودخانه، 
انجام و بعد از آن، آب در بستر 

رودخانه دوباره خشک شد.
در نوبت سوم، خروجی سد با هدف 
شرق  کشاورزان  کشت  آبیاری 
استان بامداد ۲۶ فروردین افزایش 
یافت و یک روز قبل از آن نیز 
برای آبیاری باغ های غرب استان، 
خروجی سد بیشتر شد و به گفته 
مسووالن شرکت آب منطقه ای، 
آب رودخانه حدود ۱۰ روز جاری 

خواهد بود.
اصفهان وضعیت آبی نابسامان و 
کم سابقه ای را در نیم قرن اخیر 
سپری می کند بطوریکه رودخانه 
زاینده رود در ۲ دهه اخیر از سد چم 
آسمان در شهرستان لنجان واقع 
در غرب استان تا تاالب گاوخونی 
بدفعات خشک شده است و از مهر 
سال ۹۹ تاکنون نیز، این موضوع 

تکرار می شود.
زاینده رود به طول افزون بر ۴۵۰ 
رودخانه  بزرگ ترین  کیلومتر، 
شمار  به  ایران  مرکزی  منطقه 

می رود.
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افزایــش ســهم گاز طبیعــی اســتان متناســب بــا ســهم فعالیت هــای صنعتــی و تولیــدی و اخــذ مصوبــه بــه منظــور تأمین 
حقابــه زیســت محیطــی تــاالب گاوخونــی از جملــه مطالبــات اصفهانی هــا از دولــت ســیزدهم در ســفر پیــش روی رئیس 

جمهــور بــه اصفهــان اســت.
مســائل زیســت محیطــی و مشــکالت آن قصــه پرتکــرار این ســال ها بــرای کالن شــهرهای کشــور اســت و اصفهــان در 

ایــن میــان وضعیــت وخیم تــری نســبت بــه دیگــر اســتان ها دارد.
بر اســاس گــزارش مرکــز ملــی تغییر هــوا و اقلیــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، اصفهــان در بیــن ۸ کالنشــهر ایران 

شــامل تهــران، اصفهان، مشــهد، تبریــز، کــرج، اهــواز، شــیراز و اراک رتبه نخســت آلودگــی هــوا را دارد.
طبــق آمــار موجــود در حــال حاضــر ۱۰ هــزار واحــد صنعتــی، ۷۶ شــهرک صنعتــی، ۱۵ هــزار واحــد صنفــی، ۷۰۰ معــدن 
فعــال و ۲ هــزار واحــد ســنگبری و همچنیــن ۷۰ درصــد تولیــد آهــن و فــوالد کشــور، ۵۰ درصــد تولیــد آجــر کشــور، رتبه 

دوم کشــور در تولیــد فراورده هــای نفتــی و تولیــد ۱۰ درصــد بــرق کشــور و ... در اصفهــان اســت.
اگرچــه بعدهــا در ســال ۱۳۹۵ بــا تصویــب شــورای برنامه ریــزی اســتان، اســتقرار صنایــع آالینــده در تمامی شــهرک های 
صنعتــی شــعاع ۵۰ کیلومتــری شــهر اصفهــان ممنوع شــد امــا امــروز با توســعه صنعــت و مشــکل تأمیــن انــرژی، آلودگی 

صنایــع چنــد برابر شــده اســت.
ــن  ــان در ای ــارس در اصفه ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــت اصفه ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــمتی، مدی ــرج حش ای
خصــوص اظهــار داشــت: در مهمتریــن مــوارد قابــل طــرح در ســفر رئیــس جمهــور و هیــأت دولــت بــه اصفهــان در حوزه 

محیــط زیســت می تــوان بــه افزایــش ســهم گاز طبیعــی اســتان متناســب بــا ســهم فعالیت هــای صنعتــی و تولیــدی در 
اســتان کــه نقــش ملــی و فراملــی در تولیــد و اقتصــاد کشــور دارنــد، بــه منظــور کاهــش اســتفاده از ســوخت های مایــع 

اشــاره داشــت.
وی ادامــه داد: از دیگــر مطالبــات، افزایــش ســهمیه اســتان در اســتفاده از نفــت گاز یــورو ۵ بــرای نــاوگان حمــل و نقــل 

ــی اســت. ــوع گازی و ســیکل ترکیب ــی، از ن ــژه نیروگاه هــای حرارت ــه وی ــدی ب ــن واحدهــای تولی ســنگین و همچنی
ــی موظــف  ــتگاه های اجرای ــازمان ها و دس ــژه در س ــاری وی ــای اعتب ــن ردیف ه ــن و تعیی ــه تأمی ــان اینک ــا بی حشــمتی ب
جهــت اجــرای برنامه هــا و پروژه هــای مرتبــط بــا قانــون هــوای پــاک از دیگــر مــوارد قابــل طــرح در ایــن ســفر اســت، 
افــزود: همچنیــن می تــوان ارتقــای ســطح وضعیــت مالــی و اعتبــاری اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان به ویــژه در 

بخــش پایــش و نظــارت جهــت انجــام وظایــف ســازمانی در صنعتی تریــن اســتان کشــور را انتظــار داشــت.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اصفهــان گفــت: از دیگــر مطالباتــی کــه می تــوان از ایــن ســفر داشــت، اخــذ مصوبــه 
و دســتورات الزم بــه منظــور تأمیــن حقابه هــای زیســت محیطــی تــاالب گاوخونــی متناســب بــا ذخایــر ســد در خــارج از 

فصــل کشــاورزی و اولویــت بخشــی بــه احیــاء و نجــات آن اســت.
آلودگی شــدید هــوا در کنار خشــکی زاینــده رود، فرونشســت، مشــکالت کشــاورزان، بیــکاری گســترده و... بــاری بر دوش 
اســتان اصفهــان کــه حــل آن یــک همــت ملــی می طلبــد و قطعــاً از تــوان دولــت انقالبی خــارج نیســت، در آســتانه ســفر 
رئیس جمهــور بــه اصفهــان امید اســت کــه توجــه ویــژه بــه ایــن مشــکل اصفهــان در دســتور کار و مصوبــات قــرار گیرد.

مطالبات مهم زیست محیطی اصفهانی ها از رئیس جمهور چه مواردی است:

از افزایش سهم گاز طبیعی تا حقابه تاالب گاوخونی

 اخبار اصفهان   مؤسـس و مدیر آموزشـگاه فنـی و حرفه ای 
آزاد چیسـتا رباتیـک صـدرا در تکمیـل ایـن خبـر افـزود: ایـن 
آموزشـگاه عضـو شـرکت های خـالق، پیشـرو در آمـوزش و 
تولید محصـوالت رباتیـک دانش آمـوزش و فعـال در برگزاری 

مسـابقات با برند آریاناکاپ و Robotex با بیـش از ۷۰ نماینده 
در ایـران در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشـت سـال ۱۴۰۱ با حضـور ۸۴ نفر 
در قالب ۴۶ تیم در مسـابقات Robotex ترکیه در شـهر آنتالیا 

حضـور خواهد داشـت.
داود جعفری بیان داشـت: تیم های شـرکت کننده در مسـابقات 
از شـهرهای: اصفهان، بوشـهر، شـیراز، کرمان، کـرج، گرگان، 

بهبهـان، یزد، رفسـنجان و بابل می باشـند.
گفتنـی اسـت، ROBOTEX یک جشـنواره رباتیک شـامل 
مسـابقات، کنفرانس هـا، نمایشـگاه ها، جلسـات و کارگاه های 
آموزشی می باشـد که از سـال ۲۰۰۱ سازماندهی شـده و امروزه 
به بزرگترین جشـنواره رباتیک در قاره اروپا تبدیل شـده اسـت. 
کشـوره هـای عضـو Robotex International می تواننـد 
 Robotex International .در این مسـابقات حضـور یابنـد
مکانـی اسـت کـه مغزهـا و دانش هـا همدیگـر را مالقـات 

می کننـد.
الزم بـه ذکـر اسـت، آموزشـگاه فنـی و حرفـه ای آزاد چیسـتا 

رباتیـک صـدرا تنهـا نماینـده رسـمی ایـن رویـداد بـا برنـد 
RobotexIran در ایران می باشـد و تاکنون در چندین مسابقه 
Robotex در کشـورهای مختلـف از جمله اسـتونی، فنالند و 
چین شـرکت کـرده و موفـق به اخـذ چندین مقام شـده اسـت.

جعفـری افـزود: حضـور در دوره هـای اسـتاندارد مهارتـی و 
کالس های آموزشـگاه های فنی و حرفـه ای آزاد باعث شـده تا 
کارآمـوزان در رده دانش آمـوزی بتوانند مهارت هـای فنی الزم 
جهت سـاخت ربات در سـطح بیـن المللی را بـه دسـت آورند و 
با حضور در مسـابقات جهانی باعث کسـب افتخـار برای میهن 

عزیزمان باشـند.
وی حضـور در جوامـع بین المللـی و بـه اهتـزاز در آوردن پرچم 
جمهوری اسـالمی ایـران، معرفی محصـول ایران به نـام آریانا 
و RobotexIran، ایجاد شـرایط مناسـب برای تفاهم نامه به 
منظور حضور تیم های خارجی در ایران و ایجاد شـرایط مناسـب 
برای فرهنگ سـازی توریسـم علمی در ایـران را از اهـداف این 

رویداد معرفـی نمود.

دانش آموختگان آموزشگاه آزاد چیستا رباتیک صدرا نماینده ایران در ترکیه شدند:  

اصفهان نماینده های ایران در مسابقات Robotex ترکیه

جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیر عمد زندان خوانسار با حضور 
مسئولین ارشد دولتی، جمعی از خّیرین، فعاالن اقتصادی و اعضای شورای 
راهبردی دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان درخوانسار، چادگان، فریدن، 
فریدونشهر و بوئین میاندشت برگزار شد. این برنامه در راستای تحقق اهداف 
اتاق بازرگانی اصفهان مبنی بر اهتمام فعاالن اقتصادی در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی استوار بود. در این مراسم که در زورخانه پوریای ولی برگزار شد، 
دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان درخوانسار 
و شهرستان های تابعه متعهد به پرداخت بخشی از وجه مورد نیاز به منظور 

آزادی زندانیان و حمایت از خانواده آنان شد.

در راستای مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد: 

مشارکت دفترنمایندگی اتاق بازرگانی درجشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد خوانسار

عضو نظام صنفی کشاورزی اصفهان مطرح کرد: 

جلوگیری ازبرداشت غیرقانونی از زاینده رود مطالبه کشاورزان

امید شریفی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش قیمت 
نان سنتی در دولت مطرح نیست و نرخ ها همچنان طبق روال سال 
گذشته است، اظهار داشت: با توجه به آزادسازی قیمت آرد برای نان های 
صنعتی نیز روند قانونی وجود دارد که طی آن اتحادیه نانوایان قیمت های 
پیشنهادی را احصا کرده و سپس از طریق سازمان های جهاد کشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت و حمایت از مصرف کنندگان بررسی و در 

کمیسیون نظارت استان مصوب و ابالغ می شود.
وی با بیان اینکه صنف نانوایان استان قیمت های پیشنهادی را مشخص 
کردند، افزود: فردا شنبه با محوریت سازمان های جهاد کشاورزی، صمت 
و حمایت از مصرف کنندگان جلسه ای درباره تعیین نرخ جدید انواع نان 
برگزار می شود که اگر به تصویب کمیسیون نظارت استان برسد تا اواسط 

هفته پیش رو قیمت ها به صنف نانوایان ابالغ و عملیاتی می شود.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان ابراز داشت: تا زمانی که نرخ های جدید از طریق مرجع قانونی و 
دولتی به صنف و اتحادیه نانوایان استان ابالغ نشده، کماکان قیمت انواع 
نان مانند گذشته است و بازرسان و تعزیرات با هرگونه افزایش قیمت بدون 

هماهنگی دستگاه های نظارتی و دولتی برخورد می کنند.
شریفی در پاسخ به تأثیر افزایش هزینه های تولید و حقوق و دستمزد 
کارگران در سال جاری در تعیین قیمت های جدید نان، خاطرنشان کرد: 
هیئت کارشناسی در روند بررسی و نرخ گذاری، همه این موارد را در نظر 
می گیرند که حق مردم پایمال نشود و از سوی دیگر حق و حقوق صنف 

زحمتکش نانوایان نیز لحاظ شود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نرخ هـای جدیـد نـان بـرای امسـال هنـوز 
کارشناسـی و ابـالغ نشـده اسـت، افـزود: در روزهـای اخیـر نرخ هـای 
پیشـنهادی اتحادیه و صنف نانوایان تهران در رسـانه ها منتشـر شـد که 
البتـه تکذیب شـد زیـرا تنها پیشـنهاد اولیـه این اتحادیـه بوده کـه آن را 

تأییـد و مصـوب نکـرده بودند.
• مشکلی برای تأمین آرد در اصفهان وجود ندارد

معاون توسـعه بازرگانـی و صنایع کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان اصفهان با بیان اینکه مشـکلی برای تأمین سـهمیه آرد در استان 
وجود نـدارد، گفت: وضعیـت ذخایر اسـتراتژیک گنـدم در اصفهان خوب 
اسـت و خرید این محصول از منابع داخلی اسـتان در سـال جـاری نیز به 
زودی آغاز می شـود ضمن اینکـه ورودی گندم به اسـتان از محـل بنادر 

روزانـه انجام می شـود.
شـریفی تصریح کـرد: شـهروندان اطمینـان خاطر داشـته باشـند که به 
لحاظ تأمین کاالهای اساسـی و کیفیت و فراوانی آن در اسـتان اصفهان 

هیچ مشـکلی وجـود ندارد.
وی افزود: اسـتان اصفهـان، به مقـدار مطلـوب کاال و مـاده اولیـه مورد 
نیاز خـود و اسـتان هایی را که معیـن آنهاسـت تأمین کرده اسـت و مردم 

از ایـن بابت نگرانی نداشـته باشـند.
معاون توسـعه بازرگانـی و صنایع کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان اصفهـان بـا تاکید بـر لـزوم تشـدید نظـارت در حوزه مصـارف و 
تخلفـات احتمالی در زمینه آرد، خاطرنشـان کرد: الگـوی مصرف در کنار 
فراوانـی محصول بایـد رعایت شـود تا شـرایط خوبی را شـاهد باشـیم.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: قیمت های جدید انواع 
نان فانتزی در اصفهان در صورت تصویب در کمیسیون 

نظارت استان هفته آینده مشخص می شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

قیمت های جدید نان فانتزی هفته 
آینده مشخص می شود

گفت و گوی روز
 مریـم یـادگاری  ایـرج رخصتـی 
سرپرسـت مدیریـت عامـل ذوب آهـن 
اصفهـان بـه همـراه مهـرداد توالییان 
معـاون بهـره بـرداری، نماینـدگان 
کارگـران ایـن شـرکت در کمیتـه 
انضباطی و کمیته طبقه بندی مشـاغل 
۱۱ اردیبهشـت مـاه بـه مناسـبت روز 
جهانی کارگـر، با کارگـران این مجتمع 
عظیم صنعتـی در بخش هـای مختلف 

خـط تولیـد دیـدار و گفتگـو کردنـد.
در  کارگـران  بـا  دیـدار   •
بلنـد،  کـوره  بخش هـای 
و  نـورد  فوالدسـازی، 

ن سـیو ا مر گلو آ
در ایـن بازدید کـه در بخش هـای کوره 
بلند، فوالدسـازی، نورد و آگلومراسیون 
انجام شـد، رخصتـی بـا اهـدای گل به 
تالشگران پرهمت ذوب آهن اصفهان، 
روز جهانـی کار و کارگـر را بـه آنهـا 
تبریـک گفـت و در فضایـی صمیمانه، 
صحبت هـا، انتقـادات و پیشـنهادات 
آن هـا را شـنید و در خصـوص مـوارد 

مطـرح شـده، دسـتور بررسـی داد.
 رخصتـی ضمـن تبریـک روز جهانـی 
کار و کارگـر به همـه تالشـگران ذوب 
آهـن اصفهـان و جامعـه کارگـری 
کشـور، بلندهمتان ذوب آهـن اصفهان 
را مهم تریـن سـرمایه ایـن مجتمـع 
عظیـم صنعتـی دانسـت و افـزود: چرخ 
ایـن صنعت بـا همـت و تـوان کارگران 
می چرخـد بنابرایـن رفـاه، معیشـت و 
امنیت شـغلی آن هـا از اهمیـت ویژه ای 
برخـوردار اسـت و پرداختـن بـه ایـن 
موضوع، اولویـت اصلـی مدیریت ذوب 

آهـن اسـت.
• تالشگران ذوب آهن اصفهان 

منشاء خدمات بسـیار بوده اند
وی افـزود: تالشـگران ذوب آهـن 
اصفهان نه تنها در این شـرکت بلکه در 
کل صنعت کشور منشـاء خدمات بسیار 
بوده انـد و در عرصه هـای ایثـار از جمله 

دفـاع مقـدس خـوش درخشـیده اند.
 رخصتـی گفـت: دسـتان کارگـران را 
می بوسـم و حمایـت آن هـا را وظیفـه 
اصلـی خـود مـی دانـم و معتقـدم کـه 
پیشـرفت صنعـت و تولیـد و همچنیـن 
آینده روشـن ایـران اسـالمی بـا همت 
کارگـران پرتـوان ایـن مـرز و بـوم رقم 

. می خـورد
• هدف اصلی شـرکت در سـال 
جاری دسـت یابـی بـه تولید ۳ 

میلیون تـن چدن
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ذوب آهـن 
اصفهـان سـال گذشـته را بـه ویـژه بـا 
همـت مضاعـف در ماه هـای پایانـی 
بـا چندیـن رکـورد تولیـدی و در نهایت 
باالتریـن تولیـد سـاالنه در تاریـخ خود 
سـپری کـرد و ایـن موفقیـت طلیعه ای 
بـرای شـکوفایی ایـن مجتمـع عظیـم 
صنعتی در سـال جـاری اسـت، گفت: با 
همت تالشـگران ذوب آهـن اصفهان، 
هـدف اصلـی شـرکت در سـال جـاری 
کـه دسـت یابـی بـه تولیـد ۳ میلیـون 
تـن چـدن اسـت محقـق خواهد شـد و 
همچنین بـا تولید محصـوالت صنعتی 
و بـا ارزش افـزوده باالتـر و اجـرای 
پروژه های توسـعه، بـا یاری خدا شـاهد 
تحول و شـکوفایی این شرکت خواهیم 

بـود.

دیدار صمیمانه مدیرعامل و 
تالشگران ذوب آهن اصفهان

در روز کار و کارگر انجام گرفت؛

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان گفت: طی روزهای چهار روز تعطیالت عید فطر امسال، میزان 
تردد در راه های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۶ درصد 
رشد داشته است. محمدعلی صلواتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اینکه با اشاره به آخرین آمارهای تردد در محورهای استان اصفهان طی 
تعطیالت چهار روزه عید فطر امسال، اظهار کرد: طی روزهای از دهم تا 
چهاردهم اردیبهشت ماه، ۷ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۵۲۰ تردد در راه های 
استان ثبت شده که میزان ترددها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۶ 

درصد رشد داشته است. وی افزود: کل تردد در راه های استان از مجموع 
۱۴۰ دستگاه ترددشمار ثبت شده است. معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: در این مدت، آمار 
خودروهای ورودی به محورهای استان ۷۵۸ هزار و ۱۱۴ خودرو بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴ درصد افزایش داشته است. به 
گفته صلواتی، طی این مدت تعداد وسیله نقلیه خروجی از راه های استان 
۷۴۹ هزار و ۳۲۹ بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد 
رشد داشته است. وی افزود: طی تعطیالت چهار روزه اخیر سهم تردد 

خودروهای پالک غیربومی در اصفهان مربوط به تهران با ۱۵.۸ درصد، 
فارس ۴.۱ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۳.۹ درصد، قم با ۲.۳ درصد 
و ... است، همچنین ۵۴ درصد ترددها مربوط به پالک های داخل استان 
بود. وی همچنین اضافه کرد: میزان ماندگاری خودروهای غیربومی در 
استان طی چهار روز تعطیلی، بین یک تا دو روز ۲۲ درصد، بین دو تا 
سه روز ۱۵ درصد، بین سه تا چهار روز ۱۰ درصد، بین چهار تا پنج روز 
۲ درصد و کمتر از ۶ ساعت ۱۸ درصد، بین ۶ تا ۱۲ ساعت ۱۳ درصد، 
بین ۱۲ تا ۱۸ ساعت ۱۰ درصد و بین ۱۸ تا ۲۴ ساعت ۱۰ درصد است.

طی چهار روز تعطیالت عید فطر رقم خورد؛

 ثبت ۸ میلیون تردد
در راه های استان اصفهان



جهـــــــان

Isfahan News

سند تحول بنیادین 
در راستای ارتقای 

جایگاه معلمان 
اجرایی شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان:

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: یکی از ارکان تحول سند تحول 
بنیادین، نیروی انسانی است و باید در راستای ارتقای جایگاه معلمان اجرایی شود. 
محمدرضا ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در جشنواره سپاس معلم در اردستان 
اظهار داشت: سند تحول بنیادین یکی از ارکان اساسی قانون آموزش و پرورش 
است که طبق فرموده رهبر انقالب باید خوب اجرا شود, متأسفانه با تدبیر دولت 
سابق سند تحول بنیادین کنار گذاشته شد و سند دیگری که با فرهنگ و مذهب 

ما ناهماهنگ بود جایگزین سند تحول بنیادین اصلی شد.
وی افزود: یکی از ارکان سند تحول بنیادین نیروی انسانی است و الزم است که 

این سند در راستای ارتقای جایگاه معلم اجرا شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: بحث رتبه بندی برای 
افزایش ارتقای جایگاه معلمان و کیفیت آموزشی است و باید نگرش مردم و جامعه 
و همچنین مسئوالن این گونه باشد که معلم با سایر کارمندان ادارات تفاوت دارد.

وی با اشاره به اینکه اواخر دولت قبل قصد اجرای ناقص موضوع را داشتند، گفت: 
تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای سه سال رتبه بندی در دولت قبل 
بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت نشد تا اینکه در دولت جدید اعتبار 

۳۸ هزار میلیارد تومانی برای آن اختصاص یافت.

ابراهیمی در خصوص فعالیت معلمان در دوران کرونا خاطرنشان کرد: رشادت و 
تالش معلمان در طول دوران دو سال کرونا قابل ستایش است، در دوران کرونایی 
یک روز نشد که کالس تعلیم و تربیت تعطیل شود و حتی همکاران از روی 
تخت های بیمارستان نیز کالس های درس را اداره کرده و به تدریس می پرداختند.

وی ادامه داد: همه دنیا متوجه این موضوع شده اند که هیچ عاملی نمی تواند 
جایگزین نقش معلم در جامعه شود زیرا معلم مربی است و مهارت های اجتماعی 
و زندگی را به متربی و دانش آموز منتقل می کند، بنابراین جایگزینی برای معلم 

وجود ندارد.
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مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
گفــت: مطابــق بــا اطالعیــه وزارت راه و 
شهرســازی ثبــت نــام از خانوارهــای دارای ســه 
فرزنــد و بیشــتر بــرای واگــذاری زمیــن یــا واحد 

ــد. ــاز ش ــان آغ ــه آن ــکونی ب مس
علیرضــا قاری قــرآن اظهــار داشــت: بنابــر 
ــت  ــا عنای ــازی و ب ــه وزارت راه و شهرس اطالعی
بــه تکلیــف قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی 
ــه  ــان دارای س ــام از متقاضی ــت ن ــت، ثب جمعی
ــا  ــن و ی ــذاری زمی ــرای واگ ــتر ب ــد و بیش فرزن
ــت. ــده اس ــاز ش ــان آغ ــه آن ــکونی ب ــد مس واح

ــخ  وی گفــت: مــردم اســتان اصفهــان کــه تاری
ــد از ۲۴  ــا بع ــتر آنه ــا بیش ــوم ی ــد س ــد فرزن تول
ــه  ــا مراجع ــد ب ــاه ۱۴۰۰ باشــد، می توانن ــان م آب
ــه  ــکن ب ــی مس ــای حمایت ــامانه طرح ه ــه س ب
آدرس http//:saman.mrud.ir نســبت 

ــد. ــدام کنن ــام اق ــت ن ــه ثب ب
ــه  ــس از ورود ب ــه پ ــان اینک ــا بی ــرآن ب ــاری ق ق
ســامانه در بخــش نــوع سرپرســتی، بایــد گزینه 
»قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیت« 

ــام از  ــت ن ــس از ثب ــت: پ ــود، گف ــاب ش انتخ
ــودن  ــرایط ب ــد ش ــورت واج ــان در ص متقاضی
متقاضــی، ســایر اقدامــات الزم حســب ضوابط و 

ــرد. ــورت می گی ــه ص ــررات مربوط مق
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
دربــاره خانوارهایــی کــه فرزنــد ســوم یــا بیشــتر 
آن هــا بعــد از ابــالغ قانــون حمایــت از خانــواده و 
ــا دارای  ــد شــده باشــد ام ــت متول ــی جمعی جوان
ــد،  ــت دارن ــا مالکی ــوده و ی ــز ب ــرم »ج« قرم ف
ــد نســبت  ــز می توانن ــراد نی ــن اف ــح داد: ای توضی
ــه  ــد ب ــدام کنن ــرح اق ــن ط ــام در ای ــت ن ــه ثب ب
عبارتــی ایــن خانواده هــا می تواننــد صرفــًا 
بــرای بــار دوم از امکانــات دولتــی در ایــن 
ــار  ــک ب ــط ی ــا فق ــد. ام خصــوص اســتفاده کنن
ــون  ــدرج در قان ــای من ــتفاده از مزای ــکان اس ام
حمایت از خانــواده و جوانــی جمعیت وجــود دارد.

قاری قـرآن ادامـه داد: افرادی که مشـمول قانون 
حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیت می شـوند 
در صورتـی کـه در شـهرهای کمتـر از ۵۰۰ هزار 
نفـر جمعیـت سـکونت داشـته باشـند، می توانند 

۲۰۰ متـر زمیـن دریافـت کننـد و کسـانی که در 
شـهرهای باالی ۵۰۰ هـزار نفر جمعیـت زندگی 
می کننـد می تواننـد در شـهرهای مجـاور و یـا 
شـهرهایی که امکان تأمین زمین وجـود دارد )به 
شـرطی که کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت داشـته 
باشد( واحد مسـکونی یا ۲۰۰ متر زمین دریافت و 
در آن جا اقـدام به سـاخت واحد مسـکونی کنند.

وی اضافــه کــرد: زمیــن بــه قیمــت تمــام شــده 
)قیمــت تمــام شــده بــا قیمت هــای آمــاده 
ــه  ــود( ب ــه می ش ــر گرفت ــن در نظ ــازی زمی س
ــی  ــذا زمین های ــود، ل ــذار می ش ــان واگ متقاضی
کــه قــرار اســت بــه متقاضیــان داده شــود 
براســاس ایــن قیمــت پیشــنهاد می شــود و 

متقاضــی می توانــد آن را انتخــاب کنــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
ــی  ــه معن ــان ب ــام متقاضی ــت ن ــرد: ثب ــد ک تأکی
ــد از  ــه بع ــت، بلک ــان نیس ــی آن ــرش قطع پذی
ــرار  ــون ق پاالیــش و بررســی اگــر مشــمول قان
ــون اقدامــات الزم  ــد در فرآیند اجــرای قان گرفتن

انجــام می شــود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

آغازثبت نام واگذاری زمین یامسکن به خانوارهای دارای سه فرزندوبیشتر

زهرا وفایی جهـاد تبیین موضوعی اسـت که طـی ماه های 
اخیر، بارهـا در صحبت های رهبری مـورد تأکید و اشـاره قرار 
گرفته اسـت. به گفته ایشـان ایـن جهاد یک فرضیـه قطعی و 
فوری در خصوص حقایق انقالب اسـالمی اسـت و هرکسـی 
کـه توانـش را دارد باید نسـبت بـه آن اقـدام کنـد. امـا در این 
بـاره برخـی ابهامـات و پرسـش هایی مبنـی براینکـه شـاید 
جهاد تبییـن، ابـزاری نیز برای سـرپوش گذاری بر اشـتباهات 
مسـئوالن قرار گیرد، مطرح اسـت که دراین باره با سـید جواد 
حسـینی کیا نائب رئیـس کمیسـیون صنایع مجلس شـورای 

اسـالمی به گفتگو نشسـتیم کـه درادامـه می خوانید:
• ابتدا تعریفی از موضوع جهاد تبیین داشته باشید.

جهاد تبیین یعنی خدمات نظام جمهوری اسالمی ایران را برای 
مردم بازگو کردن. اینکه بگوئید قبل از انقالب اسالمی چقدر مثاًل 
راههای آسفالتی داشتید و االن چقدر دارید. آن زمان چقدر راه 
هادی داشتید و االن چقدر دارید. مثاًل آن موقع چه اندازه حوزه 
مخابرات گسترش داشته و امروز کجائیم. آن موقع چقدر حوزه 

بهداشت و درمان کشــور فعال بوده و االن چقدر دراین حوزه 
پیشرفت کرده ایم. آمار مرگ و میر درقبل از انقالب اسالمی چقدر 
بوده و االن چقدر اســت. خب وقتی بررسی می کنیم می بینیم 
که فاصله های معنا داری وجود دارد. درواقع باید شکرگزار این 
خدمات درنظام مقدس جمهوری اسالمی باشیم. این ها همه 
معنای جهاد تبیین اســت، یعنی آنچه را داریم خدمت رسانی 

می کنیم به مردم بگوئیم.
• در اذهان عمومی این طور جاافتاده که این جهاد، 
نوعی روش یــا بهانه ای برای کتمــان خطاهای 
مسئوالن کشوراست. نظرشما دراین باره چیست؟

پرســش بســیار بــه جایــی اســت و نیــاز بــه روشــنگری دارد. 
ببینیــد بحــث جهــاد تبییــن منکــر و نافی مشــکالت کشــور 
نیســت. مشــکالت مملکت جــای خــودش، ناکارآمدی هایی 
کــه برخــی مســئوالن دارنــد در جای خــودش محفوظ اســت 
و البتــه که بایــد بیان شــود تــا خودشــان را جمــع کننــد. اتفاقًا 
مســئوالن ناکارآمــد بداننــد کــه ایــن توصیــه رهبــری دلیلی 

برای آســودگی خیالشــان و شــانه خالی کــردن از وظایفشــان 
نیســت. اما باید اســاس نظــام هم کــه دارد بــه مــردم خدمات 
ارائــه می دهــد کامــاًل تبییــن شــود تــا جــای شــهید و جــالد 
عــوض نشــود، جــای خائــن و خــادم عــوض نشــود. تــا همه 
بداننــد کــه جمهــوری اســالمی ایــن حجــم از خدمــات را به 

مردمــش ارائــه داده اســت.
• درحقیقت اجرای آن نیازمند عزمی ملی است؟

بلـه، آقا فرمـوده کـه این یـک جهاد اسـت یعنی واجب اسـت 
و هرکسـی که صاحب رسـانه اسـت، صاحب تریبون اسـت و 
می تواند کاری انجـام دهد نباید خاموش بنشـیند. مسـئوالن 
باید بیشـتر از قبـل، از رسـانه ها بـرای تبیین خدمـات انقالب 
اسـالمی اسـتفاده کنند. البته تاکیـد می کنم که جهـاد تبیین 
به معنـای تطهیـر کـم کاری و خطاهـای مدیـران و متولیان 
لشـکری و کشـوری نیسـت. اگر کسـی خطایی هم کرد باید 
خطایـش بیان شـود تا همـگان متوجه شـوند که خطـای فرد 

خطـای نظام نیسـت.

جهاد تبیین یعنی معرفی خدمات نظام به مردم
در گفت و گو با نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد:

حجـــت االســـالم حمیـــد پارســـا نیـــا در نشســـت »سیاســـت علمـــی 
ـــان  ـــه همزم ـــی« ک ـــت علم ـــیجی در مرجعی ـــتاد بس ـــش اس ـــران و نق ای
ـــاتید  ـــیج اس ـــت بس ـــه هم ـــری ب ـــی مطه ـــهادت مرتض ـــالگرد ش ـــا س ب
اســـتان اصفهـــان برگـــزار شـــد، ضمـــن عـــرض تبریـــک ایـــام مـــاه 
ــهید  ــتاد شـ ــاد اسـ ــم و یـ ــت روز معلـ ــان و گرامیداشـ ــارک رمضـ مبـ
ـــتند و  ـــور هس ـــی در کش ـــع علم ـــاتید مرج ـــت: اس ـــار داش ـــری، اظه مطه
ـــع  ـــا جوام ـــران و ی ـــد ای ـــه ای مانن ـــرای جامع ـــژه ب ـــه وی ـــت علمـــی ب مرجعی
ـــر بســـزایی  اســـالمی در جهـــان امـــروز بســـیار اهمیـــت دارد چـــرا کـــه تأثی

در جهـــش علمـــی خواهـــد داشـــت.
ـــرای کشـــورها  ـــه علمـــی ب ـــن در زمین ـــت یافت ـــان اینکـــه مرجعی ـــا بی وی ب
ـــه داد:  ـــر اســـت، ادام ـــان ب ـــی هســـتند زم ـــیه بلوک ـــه در حاش ـــی ک و جوامع
ـــت  ـــا موفقی ـــرد ت ـــدی صـــورت گی ـــزی ج ـــه ری ـــه برنام ـــن زمین ـــد در ای بای
حاصـــل شـــود، بلـــوک غـــرب و جهـــان غـــرب، اروپـــا و کشـــورهای 
ـــژه ای را در  ـــگاه وی ـــه جای ـــت ک ـــال اس ـــدود ۲۰۰ س ـــش از ح ـــی بی غرب

ـــد. ـــاص داده ان ـــود اختص ـــه خ ـــان ب ـــن جه ای
ـــالب  ـــه انق ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــو ش عض
اســـالمی قـــدرت سیاســـی انگلســـتان و آمریـــکا را در بلـــوک غـــرب 
ـــاس  ـــی احس ـــوزه علم ـــالب در ح ـــد از آن انق ـــزود: بع ـــرد، اف ـــاقط ک س

شـــد و دانشـــگاه ها بـــا نـــگاه فناورانـــه در کشـــور توســـعه یافـــت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز دانشـــگاه هایی بـــا کمیـــت و کیفیـــت 
ـــدارد،  ـــی ن ـــد کارای ـــه بای ـــور ک ـــا آنط ـــود دارد ام ـــور وج ـــب در کش مناس
ـــگ،  ـــن فرهن ـــی بی ـــاط تنگاتنگ ـــی ارتب ـــع غرب ـــرد: در جوام ـــح ک تصری
قـــدرت و اقتصـــاد وجـــود دارد و در کشـــورهای اروپایـــی بـــه تناســـب 
محیـــط، فرهنـــگ، ظرفیـــت و اقتصـــاد خودشـــان یـــک تکنولـــوژی 
ــی  ــور اصلـ ــه محـ ــرار دارد کـ ــه قـ ــورد توجـ ــژه مـ ــورت ویـ ــه صـ بـ

ــت. ــور اسـ ــط آن کشـ ــبات و روابـ ــی مناسـ ــازمان های دهـ سـ
ــوژی  ــم و تکنول ــادرات عل ــه ص ــان اینک ــا بی ــانیا ب ــالم پارس حجت االس
ــاط  ــن ارتب ــا در ای ــزود: ام ــت، اف ــه اس ــورد توج ــورها م ــن کش ــز در ای نی
بایــد توجــه داشــت کــه داشــتن اســتقالل علمــی در واقــع بــه اســتقالل 
سیاســی و امنیتــی کمــک قابــل توجهــی خواهــد داشــت و باید در کشــور 
بــه اســتقالل علمــی برســیم تــا امنیــت سیاســی و امنیتــی مــا نیــز تثبیت 

شــود و تحقــق ایــن امــر نیازمنــد جهــش علمــی اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رســیدن بــه جهــش علمــی روی کاغــذ ممکــن 
نیســت و بایــد ده هــا و صدهــا ســال بــر روی آن کار شــود، ابــراز داشــت: 
بایــد توجــه داشــت کــه امــروز کشــورها در نمایشــگاه های بــزرگ بیــن 
ــاوری  ــم و فن ــتاوردهای عل ــن دس ــا آخری ــان را ب ــت خودش ــی هوی الملل
ــه  ــتور کار هم ــوع در دس ــن موض ــد ای ــن رو بای ــد و از ای ــی می کنن معرف

ــرد. ــرار گی ــان کشــورها ق ــتگذاران و مجری سیاس
عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــا بیــان اینکــه اقتبــاس کــردن 
ــرای  ــی ب ــر خوب ــد راه میانب ــورها می توان ــر کش ــرفت های دیگ از پیش
ــه جهــش علمــی  ــن مســئله ک ــت: ای ــق جهــش علمــی باشــد، گف تحق
ممکــن نیســت آیــه یــاس خوانــدن اســت و هیــچ منطقــی نــدارد، عمــاًل 
ــه  ــد ده ــن چن ــت در ای ــان داده اس ــران نش ــالمی ای ــوری اس ــم جمه ه
ــی  ــد خروج ــدام کردن ــتند و اق ــت گذاش ــه سیاس ــته هایی ک ــر در رش اخی
ــوان در حــوزه هــوا فضــا،  ــه آن را می ت ــی را دریافــت کــرد کــه نمون خوب
ــی  ــن زمینه هــا حت ــو اشــاره کــرد کــه در ای فناوری هــای هســته ای و نان

ــیده ایم. ــز رس ــی نی ــت علم ــطح مرجعی ــه س ب
ـــای  ـــک معن ـــش ی ـــای دان ـــه مرزه ـــیدن ب ـــا رس ـــه ام ـــان اینک ـــا بی وی ب
جهـــش اســـت، گفـــت: معنـــای دیگـــر جهـــش و مرجعیـــت تربیـــت 

انســـان هایی ماننـــد شـــهید مطهـــری اســـت.
حجـــت االســـالم پارســـانیا بـــا بیـــان اینکـــه رســـیدن بـــه مرزهـــای 
ـــوع  ـــت و موض ـــوع اس ـــک موض ـــطح ی ـــن س ـــت در ای ـــش و مرجعی دان
دیگـــر افق گشـــایی اســـت، افـــزود: مـــا تکنولـــوژی را وارد می کنیـــم، 
ایـــن تکنولـــوژی بـــا فرهنـــگ و مبنایـــی اســـت کـــه از آن تغذیـــه 
ـــود و  ـــازی ش ـــی س ـــوژی بوم ـــن تکنول ـــد ای ـــرایط بای ـــن ش ـــده در ای ش

مهندســـی معکـــوس نیـــز روی آن صـــورت گیـــرد.
ـــش  ـــری زاده در جه ـــون فخ ـــهیدانی همچ ـــش ش ـــه نق ـــن ب وی همچنی
علمـــی کشـــور اشـــاره کـــرد و گفـــت: شـــهید فخـــری زاده در ایجـــاد 
ـــه  ـــی کار را ب ـــت علم ـــرو مرجعی ـــه قلم ـــاندن ب ـــی و در رس ـــش علم جه

نهایـــت رســـانده بـــود.
ـــش  ـــه جه ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــران ب ـــگاه ته ـــی دانش ـــت علم ـــو هیئ عض
ـــرعت  ـــا س ـــه بخش ه ـــی هم ـــکاری و همراه ـــا هم ـــور ب ـــی در کش علم
می گیـــرد، ابـــراز داشـــت: بایـــد ظرفیت هـــای علمـــی و دانشـــگاهی 
مـــا بـــا داشـــته های تاریخـــی، فلســـفی و بنیادیـــن کشـــور ارتبـــاط 

ـــد. ـــات ورود کنن ـــه موضوع ـــه ب ـــه جانب ـــد و هم ـــرار کنن برق
ـــالمی  ـــه اس ـــخ اندیش ـــری تاری ـــهید مطه ـــه ش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــهید  ـــن ش ـــه داد: ای ـــت، ادام ـــاور داش ـــود و ب ـــرده ب ـــم ک ـــود هض را در خ
در دوران خـــود بـــه تنهایـــی کاری را می کـــرد کـــه دو نهـــاد حـــوزه و 

ـــد. ـــن کار را بکنن ـــم ای ـــا ه ـــد ب ـــروز بای ـــگاه ام دانش
ـــن در جهـــش  ـــت یافت ـــان اینکـــه مرجعی ـــا بی حجـــت االســـالم پارســـانیا ب
علمـــی بـــا دشـــواری هایی همـــراه اســـت و در ســـطح برنامه ریـــزی 
ـــرای  ـــزود: ب ـــود، اف ـــه ش ـــور مطالب ـــی در کش ـــش علم ـــا جه ـــم ت ـــاز داری نی
ـــه  ـــم ک ـــی داری ـــوزه فرهنگ ـــن در ح ـــول بنیادی ـــه تح ـــاز ب ـــر نی ـــن ام ای
ـــار  ـــرد دچ ـــرار نگی ـــه ق ـــورد توج ـــر م ـــه زودت ـــر چ ـــوع ه ـــن موض ـــر ای اگ

ـــد. ـــم ش ـــی خواهی ـــران تاریخ بح
ـــا و  ـــاز و کاره ـــی س ـــم جهان ـــیر عل ـــش در مس ـــه جه ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــم  ـــزود: جهـــش در مســـیر عل ـــودش را دارد، اف ـــه خ ـــوط ب ـــای مرب میانبره
ــای  ــد از ظرفیت هـ ــی را دارد و بایـ ــای خاصـ ــز ظرفیت هـ ــی نیـ بومـ

موجـــود در کشـــور نهایـــت بهره بـــرداری را داشـــته باشـــیم.

 مریم محسـنی  عضـو شـورای عالی انقـاب فرهنگـی گفت: 
جهش علمـی در کشـور باید بـه مطالبـه اصلی تبدیل شـود تا 

در رأس توجـه برنامه ریزان کشـور قـرار گیرد.

جهش علمی در کشور باید به 
مطالبه اصلی تبدیل شود

عضو شورای عالی انقاب فرهنگی:

گفت و گو

مرضیه محب رسول  حوزه آرد و 
نان از جمله معدود رسته هایی است 
که طی سه دهه اخیر کمترین میزان 
تغییرات قیمت را تجربه کرده است 
تقریباً تمام دولت ها علی رغم چالش ها 
و معضالت بخش آرد سالها یارانه ای 
سنگین به آن اختصاص دادند تا شاید 
قوت غالب مردم از حجم تورم مستثنی 
شود این مدل از رفتار اقتصادی اما 
برای سال ها موجب ایجاد پدیده هایی 
ناپسند و غیر اقتصادی در بازار گندم و 

آرد کشور شده بود.
این ها در حالی است که امسال اما 
ظاهراً نان هم به رسته تورم زده ها 
خواهد پیوست و گران می شود. خبری 
که اگر چه هنوز از سوی دولتی ها رسمًا 
تأیید نشده اما مصوبه ابتدای فروردین 
که قیمت خرید تضمینی گندم برای 
سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان تعیین کرده نشان می دهد 
دولت امسال بنایی بر تکرار رویه های 
سال های قبل در زمینه آرد و نان ندارد. 
در همین زمینه رئیس اتحادیه نان های 
صنعتی اعالم کرده است قیمت هر 
کیلوگرم آرد برای تولید نان صنعتی 
به شانزده هزار تومان خواهد رسید. 
محسن لزومیان دراین خصوص گفت: 
در نتیجه قیمت هر عدد نان صنعتی 
بدون در نظر گرفتن سایر هزینه های 
تولید،  تمام شده  قسمت  در  مؤثر 
دست کم تا سه برابر خواهد شد. وی 
پیش بینی کرد؛ حداکثر تا هفته آینده اثر 
این افزایش قیمت خود را با گرانی نان 

در بازار نشان دهد.
هر چند هنوز چندان شفاف سازی 
در این زمینه نشده اما آنچه از شواهد 
بر می آید دولت فعاًل توزیع آرد برای 
کارخانه ها و نانوایی های صنعتی نداشته 
و آنها آرد را از بازار آزاد تهیه می کنند. 
گرانی نان البته تیغ دولبه ای است که 

در عین حالی که در شرایط کنونی 
می تواند بار مالی برای خانوارها داشته 
باشد اما جنبه های مثبتی نیز دارد که 
می تواند گرانی را به فرصتی برای حذف 
دور ریزها، قطع قاچاق و سایر سوء 
استفاده ها از آرد یارانه ای تبدیل نماید. 
سال هاست به واسطه سوبسیدهای 
غیر هدفمند آرد از ایران به کشورهای 
همسایه قاچاق می شود این در حالی 
خشکسالی  واسطه  به  که  است 
های پی در پی هر سال مقدار قابل 
توجهی از گندم مصرفی در داخل از 
بیرون مرزها تأمین می شود. امسال 
اما همین گندم وارداتی هم با جهش 
قیمت روبرو بوده است. گندم در دنیا 
به دلیل درگیری در اوکراین در یک ماه 
اخیر افزایش قیمت زیادی داشته است 
معلوم نیست درگیری ها کی میان دو 
ابر تولید کننده گندم خاتمه پیدا کند و 
هر چه جنگ طوالنی شود بی شک 
قیمت ها باال خواهد رفت دراین شرایط 
دولت همچنان گرفتار تحریم ها بوده 
و برای تأمین ارز با مشکل روبراست. 
ارز ترجیحی در بسیاری از حوزه ها 
حذف شده و ظاهراً قرار است گندم 
هم از این پس با ارز آزاد وارد شود پس 
قیمت ها نمی تواند بدون تغییر باقی 
بماند. گندم وارداتی برای سال ها با ارز 
دولتی وارد و از مرزهای شرقی و غربی 
قاچاق می شد. پدیده ای که عماًل نوعی 
دزدی از جیب دولت ها بود. وضعیت 
مصرف گندم در داخل هم چندان 
بهتر نیست. جدای از دور ریز نان که 
حاصل پخت نان بی کیفیت و آردهای 
سطح پایین است بسیاری از دامداران با 
گرانی نهاده های دامی ترجیح می دهند 
گندم دولتی بخرند و خوراک دام نمایند. 
حتی در سایر حوزه های غذایی هم 
تخصیص آرد یارانه ای به نوعی هدر 
رفت منابع تبدیل شده است آردی که 

به کارخانه های ماکارونی و شیرینی و 
بیسکوییت داده می شود منافعی دارد 
که تنها به جیب عده ای معدود از افراد 
می رود محصوالتی که صادر می شود 
اما نه با قیمت های واقعی و تمام شده 

برای آرد یارانه ای.
آنچه در این میان موجب نگرانی است 
گران شدن نان سنتی و پر مصرف است 
گفته می شود مجلس طرحی را ارائه 
داده که هر فرد با در دست داشتن کارت 
نان بتواند از نان یارانه ای استفاده نماید. 
در همین زمینه جعفر قادری، عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه پیش از این 
تأکید کرده بود در سال ۱۴۰۱ قیمت نان 
با نرخ قبلی از کارت نان تخصیصی به 
مردم کسر می شود، ولی به نانوا قیمت 
جدید پرداخت خواهد شد. گفته های 
وی مؤید نوعی سهمیه بندی برای نان.

خبرها از بدنه دولت اما می گوید این نهاد 
بنایی بر گران کردن نان ندارد از جمله 
در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت 
پیشنهادی از وزارت امور اقتصادی 

و دارایی مورد بررسی قرار گرفت که 
بر اساس آن قیمت گندم و نان برای 
مصرف کننده هیچ تغییری نمی کند. 
بر اساس تصمیم اعضای ستاد، مقرر 
شد با توجه به اهتمام دولت بر کنترل 
قیمت نان و جلوگیری از افزایش بهای 
آن، جوانب گوناگون این طرح توسط 
دستگاه های مسئول بررسی و نتیجه 
برای تصمیم گیری به جلسات آینده 
ستاد ارائه شود. اینکه دولت چطور 
می خواهد گندم و آرد را بدون یارانه 
توزیع کند اما جلو گرانی نان گرفته شود 
مساله ای است که هنوز روشن نیست. 
اگر دولت بخواهد آرد را فقط برای 
صنعت آزاد کند و کاری به نانوایی ها 
نداشته باشد مسلمًا بخشی از فساد 
در سیستم توزیع آرد همچنان پا برجا 
خواهد ماند به خصوص اینکه نارضایتی 
نانوا و مردم از نوع و هزینه پخت نان 
مساله ای است که باید به آن رسیدگی 
شود. برای سال ها آرد از نانوایی های 
دارای یارانه با بازار آزاد نشت می کند و 

حتی مجوز نانوایی ها برای استفاده از آرد 
آنها با قیمت های نجومی خرید و فروش 
می شود و از سوی دیگر گران فروشی 
و بی کیفیت بودن نان های یارانه ای 
برای سالها چالش مصرف کنندگان 
و مشتریان این نانوایی ها بوده است 
و البته که نارضایتی نانوا از باال رفتن 
هزینه ها و ثابت بودن قیمت نان هم 
مساله تازه ای نیست. پس دولت باید 
برای این حوزه هم فکری بکند تا بتواند 
به صورت یکپارچه حوزه آرد و نان 

کشور را ساماندهی نماید.
هر چند مردم از اعطای یارانه از سوی 
دولت دل خوشی ندارند و هر چه یارانه 
پر داخت شده قیمت ها چندین برابران 
را جبران کرده است اما باید دید دولت 
می تواند ایده خوب آزاد کردن قیمت 
نان و حذف سوبسید را با اقدام درست 
و حفظ امنیت غذایی مردم همراه نماید 
یا در نهایت همان بیراهه آسان تر و کم 
دردسرتر ارزان نگه داشتن قیمت نان را 

انتخاب خواهد کرد.

لقمه های گران نان، گلوگیرمی شود
با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و عدم تخصیص آرد یارانه ای به صنعت شایعات در مورد گرانی نان قوت گرفته است!

امام جمعه موقت اصفهان گفت: آموزش و 
پرورش باید در کنار برنامه های خود طرحی 
را در اردوها ایجاد کنند که دانش آموزان در 

نماز جمعه حضور پیدا کنند.
حجت االسالم و المسلین سید احمد 
محمودی ظهر جمعه در خطبه های نماز 
جمعه اصفهان با اشاره به نقش مهم تقوا در 
در قبولی اعمال انسان اظهار داشت: در بدو 
همه مراحل تکاملی خلقت، تقوا حرف اول را 
می زند زیرا مالک رسیدن به تمام کماالت 
انسانی را این آموزه دینی تعیین می کند. 
همچنین اهمیت تقوای الهی نیز در آیات 
قرآن و کالم اهل بیت )ع( نیز مشخص 
است، طبق روایات در این روزهای بعد از 
ماه مبارک رمضان، که درهای بهشت بسته 
و درهای جهنم بازشده، گرچه که هنوز 
درهای بهشت باز است اما اعمال نادرست 

بیشتر ثبت می شود.
وی افزود: نکته ای که در این روزهای بعد ماه 
رمضان قابل اهمیت است حفظ و حراست 
از حسنات و اعمال خوب جمع آوری شده 
است و باید توجه کنیم که این خوبی ها را 
پاک نکنیم؛ گاهی بعضی از گناهان موجب 
نابودی و پاک شدن اعمال خوب می شود؛ 
بعد از ماه رمضان همه ما این مسئولیت را 
داریم که از تالش های خود برای بدست 

آوردن حسنات نگهداری کنیم.
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه باید 
از خوبی های به دست آمده در ماه رمضان 
مواظبت کنیم، اضافه کرد: ما باید حواسمان 
را خیلی بیشتر از ماه مبارک رمضان جمع 
کنیم که تالش هایی که در این ماه انجام 
دادیم را حفظ کنیم و این مسؤولیت را به 
خوبی انجام دهیم؛ چرا که حفظ این اعمال 
بسیار دشوارتر از به دست آوردن آن ها است.

وی در خصوص روز و هفته معلم گفت: 
همان گونه که بنیان گذار جمهوری اسالمی 
فرمودند معلمی جایگاه انبیا الهی است، در 
اسالم معلم جایگاه بسیار رفیعی دارد که به 
گفته پیامبر خداوند و مالئکه ها به معلم درود 
و صلوات می فرستند، بنابراین جایگاه تعلیم 

و تربیت بسیار ویژه است.
محمودی با اشاره به جایگاه ویژه شهید 
مطهری تصریح کرد: معلمان در خدمات 
و اعمال شایسته افرادی که تربیت می کنند، 
شریک هستند، بنابراین الزم است معلمان 
و اساتید جایگاه واقعی خود را در جامعه 
متوجه شوند. امیدوارم بتوانیم شأن این شغل 
ارزشمند را در جامعه حفظ کنیم، برهمین 
اساس امیدواریم مسئوالن فکر و اندیشه 
شهید مطهری را در مدارس و آموزش عالی 

مورد توجه قرار دهند.
تاکید کرد: مطالب و کتاب های  وی 
شهید مطهری به حق امروزی است؛ او با 
دغدغه ای جدی کتاب ها را می نوشت و 
بسیار در برابر شاگردانش متواضع بود که 
امید داریم مطالب، درس های او و اخالق 
و رفتارش را مخصوصًا از راه نظام علمی 

و آموزش و پرورش وارد جامعه خود کنیم.
امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: آموزش 
و پرورش باید در کنار برنامه های خود طرحی 
را در اردوها ایجاد کنند که دانش آموزان در 
نماز جمعه حضور پیدا کنند؛ چرا که یکی از 
برکات این نظام همین نماز جمعه است که 

در اوایل مسکوت ماند.

دانش آموزان در نماز 
جمعه حضور پیدا کنند

امام جمعه موقت اصفهان:
خبر اول

ISFAHAN
N E W S



ــه  ــق ب ــب و کار موف ــغل و کس ــت از ش ــی صحب وقت
ــغل  ــؤال ش ــه س ــخ ب ــه پاس ــد، همیش ــان می آی می
خــوب چیســت؟ یــک جــواب میلیــون دالری خواهد 
بــود. افــراد شــاغل در رتبه هــای متفــاوت و بــا 
ــک نظــر واحــد در  ســمت های گوناگــون همــواره ی
مواجــه بــا ایــن ســؤال دارنــد. عمومــاً پاســخ ها حول 
محــور درآمــد می گــردد. امــا جالــب اینجاســت 
ــوم  ــه س ــد در رتب ــر درآم ــای معتب ــق پژوهش ه طب
ــدی شــغلی مطــرح  ــت من مؤلفه هــای الزم در رضای
ــران  ــب و کار در ای ــای کس ــن ایده ه ــت. بهتری اس

ــت؟ چیس
درپاســخ بــه ســؤال کار خــوب چیســت بایــد بگوییم 
دانلــد ســوپر روانشــناس مشــهور )۱۹۷۵( می گویــد: 
شــغل خــوب ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تا شــما 
آن تصویــری را کــه از خــود در ذهــن داریــد، بــه فعل 
ــا در  ــب م ــغل مناس ــد. ش ــراز کنی ــد و آن را اب درآوری
واقــع آن کاری اســت کــه حاضریــم بــرای انجامــش 
صبــح بــا روحیــه برخیزیــم و تــا پایــان کار علــی رغم 

تمــام چالش هــا نیرومنــدی خــود را حفــظ کنیــم.
پیــدا کــردن ایــده بــرای شــروع کار، کاری اســت که 
مــا بــا رســیدن بــه اولیــن ســکوهای بلنــد، بــه جــای 
جــا زدن و اســتعفا دادن انعطــاف را انتخــاب می کنیم، 
ــازی  ــا س ــا ره ــر ســکو ب ــح ه ــرای فت ــم ب و حاضری
ــگاه  ــه جای ــان را ب ــت قدم ــیل هایمان و خالقی پتانس
ــرای آگاهــی از اطالعات بیشــتر در  جدید برســانیم. ب
ایــن مبحــث بــه شــدت توصیــه می کنیــم مقالــه مــا 
در مــورد شــغل ایــده آل و اصــول راه انــدازی کســب 

ــد. و کار را بخوانی
ــا  ــی م ــب در زندگ ــغل مناس ــر ش • تأثی

چیســت؟
ــر  ــتقیم ب ــر مس ــم تأثی ــاب می کنی ــه انتخ ــغلی ک ش
ــاده  ــی س ــک بررس ــا ی ــا دارد. ب ــی م ــبک زندگ س
ــر  ــیم. اگ ــی برس ــل توجه ــج قاب ــه نتای ــم ب می توانی

ــد باشــد،  ــرای کســب درآم ــاً ب انتخــاب شــغل صرف
بــا توجــه بــه هــدف کــه همــان کســب پــول بیشــتر 
اســت، ممکــن اســت بــه هــر فعالیتــی دســت بزنیــم 
ــی روی  ــه تاثیرات ــه چ ــد ک ــم نباش ــان مه و برایم

ــران دارد. ــا دیگ ــان ی خودم
امــا برخــی مشــاغل هســتند کــه عــالوه بــر اهــداف 
مالــی نیازهــای معنــوی را نیــز ارضــا می کننــد. 
برای هــر فــرد زندگــی کاری و اجتماعی پاســخگوی 
نیازهــای ارتباطــی او نیــز هســت. فــرد بــا قرارگیری 
ــه  ــاز ب ــه نی ــش ک ــی از روان ــط کاری بخش در محی
انگیــزه و بــه چالــش کشــیده شــدن را دارد، پــر 
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــغل م ــن ش ــر ای ــالوه ب ــد. ع می کن
ارزش هــای وجودیمــان می توانــد، در بلنــد مــدت مــا 

ــد. ــری کن ــرد دیگ ــه ف ــل ب را تبدی
ــس از  ــراد پ ــه اف ــنیده اید ک ــه را ش ــن جمل ــاً ای حتم
ــام  ــه انج ــوند ک ــه آن کاری می ش ــبیه ب ــی ش مدت
ــه  ــت ک ــه ای اس ــواه نکت ــه گ ــن جمل ــد. ای می دهن
متذکــر شــدیم. در بررســی تاثیــرات فیزیکــی 
می تــوان گفــت فعالیــت کاری مــا بــه طور مســتقیم 
بــر ســاعت بیولوژیــک بــدن مــا تــا ثیرگــذار اســت. 
ســاعات کاری، محیــط کار همچنیــن میــزان و نــوع 
فعالیــت فیزیکــی بــر ســالمت فــرد شــاغل موثرنــد.

اگــر فــرد در ســنین نوجوانــی و جوانــی وارد 
عرصه هــای کاری شــود، الزم اســت تاثیــرات 
نــوع فعالیــت و حرفــه خــود را بــر نقطــه نگاهــش در 
آینــده مد نظــر داشــته باشــد و بــه درســتی ایــده برتر 
ــره اطالعــات  ــد. دای کارافرینــی خــود را انتخــاب کن
اجتماعــی مــا، اســتعدادها و خالقیت هایمــان در 
محیط هــای پویــای کاری پیشــرفت بیشــتری 
ــواده،  ــق خان ــی کاری موف ــر زندگ ــاد دیگ دارد. در ابع
ــر  ــتخوش تغیی ــز دس ــا را نی ــرتهای م ازدواج و معاش

قــرار می دهــد.
ــائل  ــه مس ــته اند ک ــان داش ــراد اذع ــیاری از اف بس

ــر گذاشــته  ــر ازدواجشــان اث ــه شــدت ب کاریشــان ب
ــرای برطــرف کــردن مــوارد پیش آمــده  در نهایــت ب

ــد. ــه ای بوده ان ــک حرف ــد کم نیازمن
• کسب و کار موفق

ایده هــای کســب و کار جدیــد در ایــران یکــی از 
ــی اســت. در  ــز کارآفرین ــش برانگی قســمت های چال
واقــع همــه کارهــا بــا یــک ایــده کار )ایــده کســب و 
کار( شــروع شــده و اگــر بــرای برنامــه ریــزی، تعیین 
اســتراتژی و توســعه آن وقــت و زمــان صــرف شــود 
قطعــاً می تــوان در آن ایــده بــرای کار موفقیــت قابــل 
ــن  ــاز همیشــه بهتری ــود. از دیرب ــی کســب نم توجه
ایده هــای کســب و کار در ایــران وجود داشــته اســت 
ــمت  ــه س ــت ب ــرای موفقی ــراد ب ــب اف ــن ترتی و بدی
ایده هــای خالقانــه کســب و کار موفــق هدایــت 

. ند می شــده ا
اگــر شــما هــم مایــل هســتید کــه کارآفرینــی نموده 
ــد  ــه دهیــد بای و ایده هــای کســب و کار موفــق را ارائ
در اصــل نــگاه خویــش را بــه جهــان پیرامــون خــود 
ــرای  ــواره فرصت هــای خــود را ب ــد و هم ــر دهی تغیی
ــرف  ــد از آن ص ــب درآم ــران و کس ــه دیگ ــت ب خدم

ــد. نمایی
شــایان ذکــر اســت کــه برخــی از ایــده جدید کســب 
ــتند و  ــود نداش ــته وج ــروزی در گذش ــای ام و کاره
مشــاغل قدیمــی کــه نســل هایی در آن بــه کار 
ــتند  ــدن هس ــوخ ش ــال منس ــد در ح ــغول بودن مش
و دلیــل آن عمدتــاً زندگــی مدرنیتــه و پیشــرفت 
ــی  ــا باق ــرای آنه ــی ب ــر جای ــوده و دیگ ــزون ب روزاف

ــت. ــده اس نمان
• ویژگی یک شغل خوب چیست؟

در مقــاالت متعــدد جهانــی بــرای ایــن مــورد مطالب 
ــته های  ــرا در رش ــت. اف ــده اس ــن ش ــادی تدوی زی
گوناگــون سیاســت، اقتصــاد، مدیریــت، روانشناســی 
و کســب و کار و بــازار شناســی جهانــی نظــرات 

متفاوتــی داشــته اند، البتــه در چندیــن زمینــه 
ــاز  ــه، مهــارت و نی ــل: عالق ــی وجــود دارد مث توافقات

ــازار. ب
امــا پاســخ بــه ایــن ســؤال در یــک جملــه می توانــد 
ــغل  ــک ش ــای ی ــد. ویژگی ه ــازنده باش ــل و س کام
خــوب و یــک ایــده بــرای کار، همســو بــا ویژگی هــا 
و خواســته های فــردی اســت، کــه بــه دنبــال یافتــن 
و انجــام شــغل زندگــی اش می گــردد. در ایــن جملــه 
ــاط  ــد نق ــردی کــه می توان ــه تفاوت هــای ف توجــه ب
قــوت منحصــر بــه فــرد بســازد، به چشــم می خــورد. 
ــران چیســت؟  ــای کســب و کار در ای ــن ایده ه بهتری
ــا ویژگی هــای خــود شــناخته و از هــم  همــه افــراد ب
هویــت ســازی می شــوند البتــه ویژگــی شــغل خوب 
هــم در بلنــد مــدت در ویژگی شــخصیتی شــما نقش 
ــی کــه  ــل تفاوت های ــه دلی اساســی دارد. انســان ها ب
ــه تکامــل برســند.  ــار هــم ب ــد در کن ــد، می توانن دارن
ــق شــدیم  ــا آن خل ــه ب ــی ک ــن نعمت ــد از ای ــس بای پ
ــیم،  ــود را بشناس ــط خ ــه فق ــا ن ــم، ت ــتفاده کنی اس
ــذت  ــرای چشــیدن ل بلکــه از نتایــج ایــن شــناخت ب
ــان  ــب خودم ــی مناس ــام دادن فعالیت ــیدن و انج رس

ــم. اســتفاده کنی
بــه خــود عشــق بورزیــم و بــاور داشــته باشــیم کاری 
اســت کــه بایــد قله هــای موفقیــت آن را فتــح کنیــم. 
ــد  ــغل بای ــن ش ــب و کار و ای ــد کس ــده جدی ــن ای ای
ــد.  ــخ ده ــا را پاس ــردی م ــای ف ــرایط و ویژگی ه ش
فرمــول یکســانی وجــود نــدارد. تنهــا فرمــول واقعی 
در درون مــا نهفته اســت. بایــد آن را بیرون بکشــیم و 
پرداختــش کنیــم تــا بتوانیم بــه برنامــه ای قابــل اجرا 
تبدیلــش کنیــم. بــرای ایــن منظــور تمرینــی تدوین 
ــتر  ــی بیش ــام آن اندک ــا انج ــد ب ــه بتوانی ــم ک کردی

نســبت بــه خودتــان آگاهــی پیــدا کنیــد.
• شغل خوب و درآمد مناسب

در پاســخ بــه ســؤال ایــران بــه چــه شــغل هایی نیــاز 

دارد و رســیدن بــه درآمــد منطقی بهتر اســت بــه این 
موضــوع توجــه داشــته باشــید کــه در راه رســیدن بــه 
ــای  ــی و قابلیت ه ــت، توانای ــر اس ــب بهت ــغل مناس ش
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــید. در ادام ــود را بشناس ــردی خ ف
ــرای رشــد و پیشــرفت خــود فراهــم  ــه ب بســتری ک

ــید. ــز می س ــب نی ــد مناس ــه درآم ــد، ب کردی
توجــه کنیــد، دســتیابی بــه درآمــد مناســب معطــوف 
بــه یــک ویژگــی نیســت. بــرای رســیدن بــه درآمــد 
مشــخص باید بــه ایــن موضــوع توجه داشــته باشــید 
ــان را  ــه خودت ــید ک ــد می رس ــه درآم ــی ب ــه زمان ک
ــه اهدافتــان گام بردارید. بشناســید و در راه رســیدن ب

• در مسیر خود بهترین باشید
ــد ســال  ــه در چن ــی ک ــه مشــاغل فراوان ــه ب ــا توج ب
ــن موضــوع توجــه  ــه ای ــد، ب ــه وجــود آمده ان ــر ب اخی
داشــته باشــید که بــرای دیــده شــدن و کســب درآمد 
ــن  ــر ای ــد. ب ــه طــی کنی ــی از بقی ــد مســیر متفاوت بای
اســاس بهتــر اســت، اگــر خدماتــی ارائــه می دهیــد، 
ــاز مخاطــب  ــه طریــق متفــاوت نی ایــن محصــول ب
را برطــرف کنــد کــه در نهایــت بــه درآمــد و موفقیت 

ــید. ــتری برس بیش
ــود  ــب و کار خ ــات را در کس ــش تبلیغ • نق

ــد ــم نگیری دســت ک
ــب و  ــخص از کس ــد مش ــه درآم ــیدن ب ــرای رس ب
کارخــود در ابتــدای مســیر نقــش تبلیغــات را دســت 
کــم نگیریــد. بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــید 
ــرای شــما راهــی در جهــت رســیدن  کــه تبلیغــات ب
ــان اســت.  ــت و پیشــرفت در مســیر کاریت ــه موفقی ب
ــر  ــوان گفــت، بهت ــن موضــوع می ت ــه ای ــا توجــه ب ب
ــه  ــوید ک ــنا ش ــات آش ــای تبلیغ ــا ابزاره ــت، ب اس
در نهایــت بتوانیــد، کســب و کار خــود را رونــق 
ــز  ــر نی ــراد ماه ــوع از اف ــن موض ــرای ای ــید. ب ببخش
ــیر  ــت مس ــه در نهای ــد ک ــک بگیری ــد، کم می توانی
رشــد و پیشــرفت را بــا ســرعت بیشــتری طــی کنید.
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رئیس خانه صنعت و معدن اسـتان اصفهان از آغاز عملیـات خاک برداری اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

خانه صنعت و معدن اسـتان اصفهان خبر داد. سید عبدالوهاب سهل آبادی 
با اشـاره به آخریـن وضعیت بهره بـرداری از خانـه صنعت و معدن اسـتان 
اصفهان اظهار داشـت: عملیات بهـره برداری این پروژه آغاز شـده اسـت. 
وی با بیـان اینکه عملیـات خاکبـرداری از ایـن پـروژه رو به اتمام اسـت، 
افـزود: خاکبـرداری بر اسـاس نقشـه های تهیه شـده بـرای سـاخت این 
بنا در حال انجام اسـت و پـس از اتمام خاکبـرداری عملیات کف سـازی و 
سـاخت و سـاز را آغاز خواهیم کـرد. رئیس خانه صنعـت و معدن ایـران با 
بیان اینکـه مجوزهای الزم بـرای بهره بـرداری از این سـاختمان دریافت 
شـده اسـت، ادامه داد: این بنا قرار اسـت در زمینی به مسـاحت یـک هزار 

متر مربـع و زیربنای سـه هـزار و ۶۰۰ متر مربع بـه بهره برداری برسـد.

وی با بیـان اینکـه اعتبار پیـش بینی شـده بـرای ایـن پـروژه ۵۰ میلیارد 
تومان اسـت، اضافه کـرد: بر اسـاس طراحی صـورت گرفته قرار اسـت در 

نمـای این سـاختمان نمادهایی از صنایع اسـتان اسـتفاده شـود.
سـهل آبادی با اشـاره بـه اینکه پیش بینـی مـا بـرای بهره بـرداری از این 
پروژه چهار سـال اسـت، گفت: چنانچه صنوف مختلف صنعتی همکاری 
داشـته باشـند می توان ایـن پـروژه را زودتر بـه بهره بـرداری رسـاند. وی 
در ادامـه با بیـان اینکه خانـه صنعت و معـدن اسـتان اصفهان سـهمی از 
اعتبـارات اتـاق بازرگانـی ندارند، افـزود: همچنیـن اعضـای خانه صنعت 
و معدن بـرای حـل مشـکالت صنایع نیـاز بـه حضور در جلسـات سـتاد 
تسـهیل و رفع موانع تولیـد دارند کـه در این زمینـه پیگیری هـای الزم در 

دسـتور کار است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان:

عملیات خاکبرداری خانه صنعت و معدن اصفهان آغاز شد

اسـتاد جامعـه شناسـی دانشـگاه 
اصفهـان گفت: امیـد اجتماعی کنش 
هدفمنـد آگاهانـه اسـت کـه زمینـه 
رسـیدن به آرزوهـا برای پیشـرفت در 

جامعـه فراهـم می کنـد.
زهرا امیـری افزود: یکـی از مهم ترین 
مسـائل در جامعـه مـا امید اسـت که 
حـس عمیـق امـن بـودن دنیـا را بـه 
ما می دهـد؛ امیـد تقسـیم بندی های 
مختلفـی از جملـه جمعی، سیاسـی و 
روانشـناختی دارد و امیـد اجتماعـی با 

همه امیدهـا متفاوت اسـت.
وی بیان داشـت: امیـد اجتماعی یک 
کنش محسـوب می شـود کـه ارادی، 
هدفمنـد و آگاهانـه اسـت و بـرای 
دسـتیابی به آرزوی یک جامعه شکل 

می گیـرد.
اسـتاد جامعـه شناسـی دانشـگاه 
اصفهـان تاکید کـرد: امیـد اجتماعی 
امیـد کـور نیسـت و در این نـوع امید 
سـاخت جامعه بر عهـده شـهروندان 
اسـت که آنها برای بهتر شدن تالش 

. می کننـد
اجتماعـی  امیـد  افـزود:  امیـری 
مصلحت گـرا و به نفـع جامعه اسـت؛ 
آسـیب اجتماعـی در مقابـل امیـد 
اجتماعـی قـرار دارد و افـراد بـرای 
تحقق امیـد اجتماعی کنـار هم جمع 
می شـوند و بـا گفـت و گو بـا یکدیگر 
ارتباط برقـرار می کنند و راهـکار ارائه 

. هنـد می د
این اسـتاد دانشگاه خاطرنشـان کرد: 
در حـوزه امیـد اجتماعـی سـناریوی 
امیدوارانـه و واقع بینانه وجـود ندارد و 

شـهروندان از آن جـدا مانده انـد.
امیری افـزود: مهم ترین تفـاوت امید 
اجتماعی با امیـد روان شـناختی یک 
حـس درونـی اسـت؛ این حـس یک 
نـوع انتظـار، یک نوع چشـم داشـت 
اسـت که می شـود با نـگاه مثبـت به 

سـوی پیشـرفت گام برداشت.
اسـتاد جامعـه شناسـی دانشـگاه 
اصفهان ادامـه داد: مهم تریـن تفاوت 
امید اجتماعی بـا دیگر امیدهـا در این 
اسـت که عمـل ارادی آگاهانـه برای 

رسـیدن افـراد بـه اهداف اسـت.
رییـس دبیرخانـه شـهر اسـالمی 
شـهرداری اصفهان نیز در این باره به 
ایرنا گفـت: با تمرکـز بر جهـاد تبیین 
بایـد به شـبهات بـه موقع پاسـخ داده 
شود، زیرا ریشـه امید را اخبار نادرست 

می خشـکاند.
احسـان خیـام باشـی افـزود: بهبـود 
و  شهرسـازی  کالبـدی  فضـای 
فضاهای شـهری یکی از موضوعات 
شـهر زنـده در تعامـل بـا شـهروندان 

اسـت.
وی ادامـه داد: در توسـعه شـهری 
بایـد بـه پدیده هـا و آسـیب های 
اجتماعی توجـه کـرد و در این راسـتا 
بایـد فضاهـای بـی دفاع شـهری که 
بسـتری بـرای جـرم خیـزی اسـت 
شناسـایی و احصـا شـده و هـر سـال 

بـرای اصـالح آنهـا تـالش کنیـم.
وی خاطرنشـان کـرد: توجـه بـه 
پاتوق های شـهری و ایجـاد گذرهای 
فرهنگـی در راسـتای ایجـاد امیـد و 
سـرزندگی مثمـر ثمـر خواهـد بـود.

خیـام باشـی افـزود: خانـواده بنیادی، 
محله مقیاسی و مسـجد محوری سه 
شـاخص کالن شـهرهای اسـالمی 
ایرانی اسـت کـه در توسـعه شـهرها 

مغفـول مانده اسـت.
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امید اجتماعی زمینه 
پیشرفت را فراهم می کند

استاد دانشگاه اصفهان:

گفت و گو با کارشناس حوزه ورزش در مورد فواید فعالیت بدنی در محیط کار: 

مفید برای کارکنان، سودمند برای کارفرمایان 

برای رونق کسب و کارتان چه مسیری بروید: 

چندسوال کلیدی و چندپرسش شاه کلیدی 

میثم رحمانی کارشناش حوزه ورزش در مورد 
فواید فعالیت بدنی در محیط کار توضییحاتی داد. 
سمیه الماسی در گفت و گو با ما پیرامون فواید 
فعالیت بدنی در محیط کار اظهار کرد: فعالیت بدنی 
فواید زیادی هم برای بدن و هم برای ذهن دارد، 
به همین دلیل است که سازمان های بیشتری، 
ورزش فردی و تیمی را به عنوان بخشی از روز 
کاری تشویق می کنند. ارگونومی بهتر، افزایش 
بهره وری و بهبود کلی در فرهنگ محیط کار 

تنها برخی از مزایایی است که مشاهده می شود.
• چرا فعالیت بدنی در محل کار اهمیت 

دارد؟
کارشناس حوزه ورزش گفت: سازمان بهداشت 
جهانی )WHO( توصیه می کند که بزرگساالن 
۱8 تا ۶4 ساله باید حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش 
متوسط هر هفته داشته باشند، این را می توان به 
جلسات تقسیم کرد: برای مثال 3۰ دقیقه در روز 

به مدت پنج روز در هفته.

وی افزود: با توجه به اینکه کار بخش بزرگی از 
زمان بیداری ما را تشکیل می دهد، و کارهای خانه 
و خانواده بخش زیادی از آنچه را که باقی مانده 
را به خود اختصاص می دهد، به راحتی می توان 
فهمید که چرا بسیاری از ما نمی توانیم سهمیه 
هفتگی خود را برآورده کنیم. الماسی بیان کرد: 
یک راه حل این است که در محل کار، فعالیت 
بدنی را در اولویت قرار دهد تا همه این فرصت را 
داشته باشند که هر روز حداقل 3۰ دقیقه ورزش 

در طول هفته کاری داشته باشند.
سمیه الماسی بیان کرد: فعالیت بدنی طیف 
وسیعی از مزایای سالمتی برای همه کارمندان 
دارد، صرف نظر از اینکه آیا آمادگی جسمانی 
الزمه شغل آنهاست یا خیر. این مهم اغلب برای 
کارکنان اداری نادیده گرفته می شود، زیرا نقش 
آنها طبیعتاً بی تحرک است. اثرات منفی درازمدت 
بر سالمتی این وضعیت همیشه توسط کارمندان 
یا کارفرمایان مورد توجه قرار نمی گیرد. این 

کارشناس حوزه ورزش بیان کرد: با این حال، 
نیروی کار مناسب و سالم یکی از با ارزش ترین 
دارایی های یک شرکت است، به همین دلیل 
است که کارفرمایان باید تالش بیشتری برای 
تشویق فعالیت بدنی، به ویژه ورزش تیمی، در 

طول روز کاری انجام دهند.
• فواید فعالیت بدنی برای سالمتی

الماسی بیان کرد: اولین و بارزترین فایده فعالیت 
بدنی این است که به ما در حفظ وزن سالم کمک 
می کند. با توجه به اینکه چاقی در حال حاضر یک 
مشکل عمده بهداشتی در اکثریت قریب به اتفاق 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است، 
برخی از بیماری های جدی که 3۰ دقیقه ورزش 
متوسط در روز می تواند از آنها محافظت کند 
عبارتند از: بیماری قلبی، دیابت، فشار خون باال، 
سکته و انواع سرطان است. این کارشناس حوزه 
ورزش تاکید کرد: حفظ وزن سالم و انجام تمرینات 
قلبی عروقی کافی برای کمک به محافظت از 

بدن در برابر این مشکالت سالمتی ضروری 
است. وی ادامه داد: ورزش می تواند اثرات مسائل 
مربوط به سالمت روان را کاهش دهد زیرا بدن 
ما اندورفین ترشح می کند. ترشح هورمون های 
شادی زمانی که درگیر فعالیت بدنی هستیم 
افزایش می یابد که می تواند احساس استرس و 
اضطراب را کاهش دهد، به ما کمک می کند تا 
احساس مثبت، انرژی و توانایی بیشتری برای 
مقابله با موقعیت های تحت فشار داشته باشیم 
و می تواند منجر به بهبودهای گسترده ای در 

سالمت روان کارمندان شود.
• مزایای فعالیت بدنی برای کسب و 

کار شما
سمیه الماسی بیان کرد: برخی از مزایای داشتن 
نیروی کار مناسب و سالم آشکار است در حالی 
که برخی دیگر گاهی نادیده گرفته می شوند. 
کارکنان سالم کمتر احتمال دارد مرخصی بگیرند، 
بنابراین هزینه غیبت برای کسب و کار شما را 

کاهش می دهد. آن ها همچنین در حین کار 
بیشتر احساس انگیزه و مولد بودن می کنند، 
نقش فعالی در ایجاد فرهنگ محیط کار مثبت 
دارند، با همکاران همکاری مفیدی دارند و کمتر 
درگیر مشکالت محل کار می شوند. وی افزود: از 
دیدگاه سازمان ها، فراهم کردن فرصت هایی برای 
مشارکت کارکنان در ورزش به حفظ سالمت 
روانی و جسمانی کارکنان کمک می کند، زیرا 
نشان دادن اینکه به سالمتی آنها اهمیت می دهید 
باعث می شود آنها احساس ارزشمندی کنند. این 
امر وفاداری بیشتر به شرکت را تشویق می کند. 
الماسی بیان کرد: نشان دادن توجه به سالمت 
و رفاه یک کارمند مانند این می تواند به شما در 
جذب استعدادهای برتر در هنگام استخدام کمک 
کند  افرادی که پیشنهادات شغلی مختلفی روی 
میز دارند، احتمااًل شرکتی را انتخاب می کنند که 
بتواند ثابت کند که ارزش آن را دارد. تمرینات 
مبتنی بر تیم به ویژه برای ایجاد رابطه و زمینه 

مشترک بین همکاران مهم است. این به طور 
مستقیم به کار تیمی بهتر و فرهنگ منسجم تر در 

محل کار ترجمه می شود.
• برای تشویق ورزش در محل کار چه 

کاری می توانید انجام دهید
وی بیان کرد: چندین مرحله وجود دارد که 
می توانید برای اطمینان از رسیدن تیم شما به 
سهمیه روزانه خود و انجام تمرینات ورزشی در 
طول روز انجام دهید. این شامل: ایجاد باشگاه 
ورزشی در محل یا در نظر گرفتن عضویت در 
باشگاه به عنوان بخشی از مزایای شغلی کارکنان، 
سازماندهی پیاده روی های تیمی در زمان 
استراحت ناهار یا جلسات پیاده روی، کارکنان را 
تشویق کنید که هنگام ناهار از دفتر خارج شوند، 
چاپگرها و سایر لوازم جانبی اداری که معموالً مورد 
استفاده قرار می گیرند را دور از ایستگاه های کاری 
راه اندازی کنید تا افراد را تشویق به بلند شدن و 

حرکت کنید.
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