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مدت هاست که عبارت کسب و کارهای خانگی را می شنویم یا می بینیم 
اما پیش از هر گونه داوری باید بدانیم که این مساله محدود به ایران و 
یک جغرافیای خاص نیست و امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان 
راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب 
می شود. شیوه ای که با بهره برداری از امتیازاتی چون توسعه دانش و 
گسترش فناوری ارتباطات و اطالعات حیطه گسترده ای را در اکثر 
حوزه های اقتصادی به خود اختصاص داده و در زمره یکی از حیاتی ترین 
و ضروری ترین بخش های اقتصادی جوامع به شمار می رود؛ که با 
تغییرات اقتصادی، فّناورانه و فرهنگی فعالیت اقتصادی و کسب و 
کارهای خانگی به عنوان راهی کم هزینه برای تأمین معیشت پایدار 
مورد توجه قرار گرفته اند. موجب امکان مشارکت اعضای خانوار برای 
انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک بوده و یکی از زمینه های افزایش 
مشارکت مردم در اقتصاد و ازجمله راهکارهای مناسب برای توسعه 
اشتغال های خرد و متوسط به ویژه برای بیکارانی است که دارای مهارت 
کافی در انجام برخی از کارها هستند. به عنوان نمونه در حال حاضر 
فارغ التحصیالن زیادی داریم که بیکار هستند و امکان عرضه مهارت 
آن ها در فضای بیرون ازجمله در کالن شهرها وجود ندارد. یا برای آن 
دسته از افرادی که تمایل ندارند خارج از خانه مشغول فعالیت شوند یا 
اینکه امکان جذب نیرو در دستگاه های دولتی برای تحصیل کردگان 
دانشگاهی وجود ندارد مشاغل خانگی یک راهگشا و دریچه ای برای 
رفع مشکالت این قبیل افراد است. همچنین بنا به شرایط خاص کشور 
ما یکی از راه های تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش 
درآمد و ثروت در جامعه است.  منظور از کسب و کار خانگی فعالیتی 
است مستمر در تولید و یا عرضه کاال و خدمات که برای کسب درآمد، 
در محل سکونت افراد که بدون مزاحمت برای واحدهای مسکونی 
هم جوار انجام می شود؛ و منجر به تولید خدمت و یا کاالی قابل عرضه 
به بازار خارج از محیط مسکونی می شود و باعث توسعه فرهنگ کار 
در خانواده بدون تفکیک جنسیتی می شود و همه افراد می توانند با 
توجه به مهارت خود در خانه، نه تنها برای خود بلکه برای سایر اعضای 
خانواده با امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیر رسمی به شیوه 

استاد- شاگردی بین اعضاء و خانواده و ... شغل ایجاد کنند.
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الیه های پنهان و مغفول 
کسب و کارهای خانگی
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آیا شما می توانید افرادی که دروغ می گویند را تشخیص دهید؟

عالمت های راست
از آدم های دروغگو

مدیرکل دفتر محیط کسب وکار وزارت صمت عنوان کرد:

پرداخت تسهیالت بانکی به صنایع منوط 
به استعالم صورتحساب الکترونیک

معان وزیرعلوم درسیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران دردانشگاه صنعتی:

فناوری به راحتی وارد صنعت 
ساختمان سازی کشور نمی شود
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مسوول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان: 

1٣ هزار نفرازاتباع افغانستان واکسن 
سرخک دریافت کردند  

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی: 

لزوم توسعه آموزش های مهارتی به 
سمت تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

چهره روز

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفا:

کیفیت و سالمت آب شرب اصفهان مورد 
تأیید است

Spinach 101: Nutrition 
Facts and Health 

Benefits
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آخرین پیگیری های زاینده رودی نمایندگان اصفهان در گفت وگو با مهدی طغیانی:

رود اصفهان را مثل دریاچه ارومیه احیا کنید

روسای دانشگاه های اصفهان و بلگراد دیدار و گفت و گو کردند:

تحقق دیپلماسی دانشگاهی
66
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آگهی فراخوان عمومى واگذارى اراضى 
با کاربرى تجارى واقع در شهر جدید فوالدشهر  

به شماره 1401/1366/ص مورخ 1401/02/21  
شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد تعدادى از امــالك و اراضى بــا کاربرى هــاى مختلف خود 
واقع در محــالت شــهر جدیــد فوالدشــهر را از طریق فراخــوان عمومــى بــه شــماره  1401/1366/ص مورخ 
1401/02/21 و بــا جزئیــات مندرج در اســناد فراخوان را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکى دولت به نشــانى

 WWW.SETADIRAN.IR به شماره ثبت سامانه  2001001335000003  به صورت الکترونیکى به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: پنجشنبه  1401/02/22 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضى: تا ساعت 19 مورخ 1401/02/27.
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ 1401/02/24 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/03/01.( فقط در ساعات ادارى)
 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/02/22 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/03/08. 

تاریخ بازگشایى فراخوان اراضى:  زمان بازگشایى پاکتهاي پیشنهاد قیمت ساعت 11 صبح مورخ 1401/03/11 می باشد.
تاریخ اعالم به برنده:   چهارشنبه مورخ 1401/03/11 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1) برگزارى فراخوان واگــذارى اراضى (مزایده) صرفاً از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشــانى اینترنتى 
WWW.SETADIRAN.IR  مى باشد و کلیه مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین شرکت 
در فراخوان (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن شرکت کنندگان در فراخوان از این طریق مى باشد.
2) کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنى،ضوابط شهرسازى، نحوه فروش و سایر موارد مورد نیاز بر برد اعالن عمومى 
  /https://fooladshahr.ntdc.ir سامانه الکترونیکى دولت و وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانى

قابل مشاهده،  بررسى و انتخاب مى باشد.
3) مبلغ و نوع سپرده شــرکت در فراخوان عمومى امالك : مبلغ ســپرده شــرکت در فراخوان معادل 5٪ (پنج درصد) 
قیمت پایه هر پالك و صرفاً فیش واریزى به حســاب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر به شماره 
4001119506377117 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران به شماره شبا IR410100004001119506377117 و شناسه 
واریز 963285300101026008222200001144 (واریزى از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز شودضمناً ثبت شناسه 

واریز الزامى است).
نکته مهم: در ماشین نویسى فیش واریزى و توضیحات آن توسط بانک بایستى حتماً نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

درج شده باشد. 
4) متقاضیان می توانند در فراخوان عمومى واگذارى اراضى بیش از یک پالك شرکت کنند، در این صورت باید سپرده هاي 

جداگانه تهیه نمایند.
5) با توجه به محدودیت سامانه مبنى بر اینکه براى ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر مى تواند پیشنهاد ارائه 
نماید لذا در صورتیکه دو نفر بخواهند مشترکاً یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستى فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارك فراخوان 

را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذارى کنند. 
6) عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضى مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934 - 021     

دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى اینترنتى:

.  WWW.SETADIRAN.IR 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

�ناب آ�ی  ��مد���ن  ���و��ه

�ناب آ�ی د��ر رضا ���و��ه

درگذشت مادر بزرگ گرامى تان را به شما و خانواده محترم تان تسلیت 
عرض مى نماییــم ، آرزوى صبــر و  بردبارى برایتــان از خداوند منان 

خواستاریم که به شما صبر جمیل عطا نماید.

فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهى براى 
آن عزیز  از دست رفته و سالمتى و طول عمر باعزت براى جنابعالى از پروردگار 

متعال خواهانیم.

���ل روز�� ا�بار ا��ھان

رضا رضا�ی �ما�نده روز�� �سل ��دا و ا�بار ا��ھان � ����تان ��ف آباد

وا�د ����� روز�� ا�بار ا��ھان

�ناب آ�ی د��ر رضا ���و��ه 
در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبرى مى خواهد عظیم براى جنابعالى و خانواده 

محترم تان صبر ، شکیبایى و براى آن عزیز درگذشته غفران و رحمت الهى را خواستاریم.

�ناب آ�ی د��ر رضا ���و��ه و �رکار خا�م ر���ی

آ��ه �س���ی- �ما�نده روز�� �سل ��دا    و ا�بار ا��ھان � ����تان کاشان

با کمال تأسف و تأثر مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده واز درگاه ایزد منان براى
 مادر گرامى تان رحمت واســعه و براى  شــما  و بازماندگان صبر ، شــکیبایى مسئلت 

مى نمایم.

نوبت اول

شناسه آگهى: 1316006



در شـــهر
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مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اصفهان با اشاره به سکونت 
۴۰۰ تا ۴۵۰ هــزار نفــر در مناطق 
حاشیه نشین اصفهان، ســه راهبرد 
اصلی برای مداخــات اجتماعی در 
محات حاشــیه ای و کم برخوردار را 

تشریح کرد.
مسعود مهدویان فر در گفت وگو با ایسنا، 
حاشیه نشینی را یکی از مسائل مهم 
اجتماعی در استان اصفهان برشمرد و 
اظهار کرد: در مورد آمار و ارقام رسمی 
حاشیه نشــینان در اســتان اصفهان 
اعداد مختلفی بیان می شــود، اما بر 
اســاس آمار حداقلی که مورد اجماع 
کارشناسان اســت، ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار 
نفر در ســکونتگاه های غیررسمی و 
محیط های حاشیه ای شهر اصفهان 

زندگی می کنند.
وی ارتقا سبک زندگی حاشیه نشینان و 
منزلت اجتماعی محاتی که مشمول 
سکونتگاه های غیررســمی است را 
از دغدغه هایی دانســت که در استان 
اصفهان همواره مدنظر بوده و گفت: 
در این راستا سه راهبرد اساسی برای 
ارتقا ســطح زندگی مردم در محات 
کمتر برخوردار وجود دارد. راهبرد اول 
تقویت جوامع محلی است، به طوری که 
امروز آخرین نسخه های علمی، تأکید بر 
توانمندسازی جوامع محلی دارند، به این 
معنا که مردم یک محله، نخبگان و افراد 
صاحب نفوذ در محات را شناسایی 
کنیم، بین آن ها هماهنگی ایجاد کنیم و 
ضمن توانمندسازی مردم برای آشنایی 
با مسائل، احصا نظام مسائل اجتماعی 
در محات و اولویت بندی مسائل در 
محات، مردم و نخبگان را برای حل 

مسائل توانمند کنیم.
مهدویان فر افزود: بر اساس این راهبرد، 
مردم مســائل محات را شناسایی 
می کنند، با اســتفاده از ظرفیت های 
مردمــی و دولتی بــرای آن راهکار 

استخراج می کنند و خود مردم در صدد 
حل مسائل برمی آیند. مهم ترین شعاری 
که امروز در حوزه مداخات اجتماعی در 
محات کمتر برخوردار وجود دارد شعار 
»از مردم، با مردم و برای مردم« است 
و دفاتر تسهیلگری نیز تجلی و تحقق 
همین شعار است که ما ظرفیت های 
مردمی را شناســایی، در جهت حل 
مسائل توانمند کنیم و وادار کنیم که 

مسائل محل را خودشان حل کنند.
وی راهبرد دوم را لزوم شبکه ســازی 
در حوزه اقدامات محله محور برشمرد 
و افزود: امروز با محاتی در اســتان 
اصفهان مواجه هستیم که دستگاه های 
اجرایی، نهادهــای مردمی و مدنی و 
ســازمان های مردم نهاد خیریه ای و 
غیر خیریه ای در آن ها مشغول فعالیت 
هســتند، اما فعالیت هایی که در حال 
انجام است گاهی هماهنگی الزم را 
ندارد، یا خنثی کننده فعالیت همدیگر 
اســت و در حداقــل حالــت، برآیند 
مشــترک و هم جهتی ندارد، بنابراین 
راهبرد دومی که وجود دارد این است 
که بتوانیم ظرفیت هــای مردمی را با 
تحقق فعالیت شــبکه ای، هم افزایی 
کنیم. پس راهبــرد دوم همگرایی و 
هم افزایی بین سازمان های مردم نهاد 
در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم 
محات حاشــیه ای و کمتر برخوردار 
در عرصه مداخات اجتماعی در این 

محات است.
مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری اصفهان راهبرد 
ســوم را هم افزایی در بین نهادهای 
دولتی و دســتگاه های دولتی عنوان 
کرد و گفت: از چند هفته پیش قرارگاه 
محرومیت زدایی، توانمندســازی و 
بازآفرینی شهری در استان شکل گرفته 
که مهم ترین هدف آن ایجاد هم افزایی 
و همگرایی بین دستگاه های خدمت 
رسان در محات کم برخوردار است 

و بعد هماهنگی بین نهادهای مردمی 
و دولتی، به این معنا که برآیند اقدامات 
دســتگاه های دولتی و هم نهادهای 
مدنی و اجتماعی که در این محات 
مداخله می کنند به گونه ای باشــد که 
نهایتًا منجر به رفع مسائل و کاهش 
آسیب های اجتماعی در این محات 

و مناطق کمتر برخوردار شود.
وی تأکید کرد: دســتگاه های دولتی 
مداخله گر در ایــن عرصه و نهادهای 
مردمی باید با همدیگر همگرایی الزم را 
داشته باشند تا شاهد کاهش آسیب های 
اجتماعی در بافت های حاشیه ای شهر 

باشیم.
مهدویان فر در مورد مهاجران خارجی 
در مناطق حاشیه اصفهان نیز گفت: 
اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی 
استانداری اصفهان متکفل شناسایی، 
ساماندهی و صدور کارت های هویتی 
برای اتباع خارجی است. در حال حاضر 
طرحی برای شناســایی و ساماندهی 
اتباع و مهاجرین خارجی در استان در 
دست اجراست. بعد از شناسایی اولیه 

و صدور اســناد هویتی برای کسانی 
که تمایل به اقامت در کشور و استان 
ما را دارند، سازمان دهی این افراد، ارائه 
خدمات به آن ها و لزوم رعایت ضوابط 
و مقررات جهت سکونت و استقرار اتباع 
در سطح استان و لزوم اتخاذ برنامه های 
فرهنگی به صورت مشترک ازجمله 

مواردی است که باید اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود 
خدمات فراوانی که در طول سال های 
متعدد بــه اتباع و مهاجــران خارجی 
ارائه شده، به ویژه اتباعی که از کشور 
افغانســتان در استان اصفهان حضور 
دارند، گاهی چون زمینه ها و قرابت های 
فرهنگی موجود تقویت نشده، نتوانسته 
شرایط مطلوبی برای زندگی بهتر این 
افراد در ایران و کاهش تنش های ناشی 
از حضور افغان ها در کشور ما ایجاد کند، 
بنابراین لزوم برنامه ریزی مشــترک 
برای اقدامــات در این عرصه، یکی از 

برنامه های ما است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: 

راه اندازی قــرارگاه محرومیت زدایی، 
توانمندســازی و بازآفرینی شهری 
که هدف اصلی ایجــاد هماهنگی و 
هم افزایی بین دستگاه های دولتی و 
مردمی اســت، با همین هدف شکل 
گرفته که بتواند به طور کامًا مسئله 
محور در جهت رفع مسائل و مشکات 
اقدام به عمــل آورد، البته این قرارگاه 
مدت کمی است راه اندازی شده و برای 
ارزیابی عملکرد نیاز به زمان بیشتری 
دارد، اما در ســطح مدیریت عالی در 
اســتان این جمع بندی وجود دارد که 
برای بهبود شرایط و زندگی مردم در 
بافت های کمتر برخوردار هم افزایی 
و هم گرایــی بر مســائل اجتماعی، 
بهداشت و سامت، مداخات کالبد 
فیزیک شهری، اصاح سبک زندگی 
مردم، تحکیم خانواده و پیشــگیری 
از آســیب های اجتماعی اتفاق افتد. 
امیدواریم با عــزم و اراده ای که امروز 
در استان وجود دارد، در سال های آتی 
بتوانیم نتایج اقدامات در شرایط کنونی 

را ارزیابی کنیم.

مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان اصفهـان گفت: 
اصفهان ظرفیت باالیی در صنایع پلیمری و پتروشـیمی دارد و 
از نظر تولیدات صنعتی پلیمر و کامپوزیت از مناطق پیشروست. 
امیرحسـین کمیلـی در مراسـم افتتاحیه نمایشـگاه تخصصی 
رنگ، رزین و پوشـش های صنعتـی اصفهان افـزود: برگزاری 
این دسـت رویدادها در اقتصـاد و صنعت می تواند مؤثر باشـد و 

به خصـوص که بعـد از چند سـال رکـود و رونق اسـت.
وی صـادرات را از اهـداف اصلـی خوانـد و تاکیـد کرد: توسـعه 
صنایع پایین دسـتی موجـب ارزش افزوده بیشـتری می شـود 

و هدفگـذاری ما بایـد فتـح بازارهای جهانی باشـد.
مدیرکل صنعـت، معدن و تجارت اسـتان اصفهـان تاکید کرد: 
بـا هم افزایـی بیـن نخبـگان و مجموعه هـای دانـش بنیـان 

می تـوان بـه ارتقا کیفیـت محصـوالت دسـت یافت.

رییس انجمـن مدیـران صنایـع اسـتان اصفهـان نیـز در این 
مراسـم گفت: پلیمـر نخسـتین صنعـت صادراتی کشـور در ۲ 
سال گذشـته بوده و بیش از ۲.۷ میلیارد دالر به صورت مستقیم 

و غیرمسـتقیم در ایـن حوزه صـادرات داشـته ایم.
مسـعود جمالی با اشـاره به ظرفیت صنعت پاسـتیک و پلیمر 
در سطح کشـور، اظهار کرد: پاسـتیک به ویژه در دوران کرونا 
به صنعتی تبدیل شـد کـه به سـامت جامعه کمـک می کند.

وی با بیـان اینکه از صنعـت پلیمـر در زندگی روزمـره، خودرو، 
پزشـکی، هوافضا وسـایر موارد اسـتفاده می شـود، تاکید کرد: 
صنعـت پلیمـر پیشـران صـادرات صنایع کشـور اسـت و در ۲ 
سـال گذشـته اولین صنعـت صادراتـی کشـور بـوده و بیش از 
۲.۷ میلیارد دالر به صورت مستقیم و غیرمسـتقیم در این حوزه 

صـادرات داشـته ایم.

رییس انجمن مدیران صنایع اسـتان اصفهان همچنین افزود: 
۱.۵ درصد تولید ناخالص کشـور متعلق به صنعـت پلیمر و ۳.۶ 

اشتغال کشـور در این صنعت است.
وی اضافه کرد: در استان اصفهان بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی و 
صنعتی و ۸۵۰ واحد تولیدی و صنفی در صنعت پلیمر فعال است.

به گـزارش ایرنـا، دوازدهمین نمایشـگاه تخصصـی اصفهان 
پاسـت و نهمیـن نمایشـگاه تخصصـی رنـگ، رزیـن و 
پوشـش های صنعتـی از امروز با حضـور ۱۰۰ مشـارکت کننده 
از اسـتان های مختلـف آغـاز بـکار کـرد و تـا بیسـت و سـوم 

اردیبهشـت ادامه دارد.
ایـن نمایشـگاه با وسـعت ۱۲ هـزار متـر فضای نمایشـگاهی 
میزبـان ۱۰ شـرکت از مجموعه هـای رنـگ و رزیـن، 
پوشـش های صنعتـی، صنایـع پلیمـری و پاسـتیک اسـت.

مسوول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: حدود ۱۳ هزار نفر از اتباع افغانستان در 
۲ هفته گذشته واکسن سرخک را در سراسر 
استان دریافت کردند. رضا فدایی افزود: تیم های 
بهداشتی در ۲ هفته گذشته به محل زندگی و کار 
اتباع افغانستان در شهرستان های مختلف استان 
اصفهان مراجعه کردند و تاکنون موفق به تزریق 
واکسن سرخک به حدود ۱۳ هزار نفر از اتباع در رده 

سنی ۹ ماه تا ۳۰ سال شدند.
وی با بیان جمعیت اتباع افغانستان در استان 
اصفهان بمنظور دریافت واکسن سرخک حدود 
۲۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود، اظهار داشت: 
مراجعه به همه مناطقی که این اتباع زندگی می 

کنند و یافتن و جلب همکاری آنها ممکن است 
کمی طول بکشد و این کار تا اطاع ثانوی ادامه 
دارد. فدایی با تاکید بر اینکه واکسن سرخک به 
همه اتباع افغانستان در محدوده سنی ۹ ماه تا 
۳۰ سال که شناسایی شوند تزریق خواهد شد، 
خاطرنشان کرد: تزریق واکسن سرخک در برنامه 
بهداشتی کشور افغانستان وجود دارد اما بدالیل و 
مشکات مختلفی، این کار بصورت منظم انجام 
نمی شود و ویروس واگیرداری مانند سرخک 

مجال انتشار پیدا می کند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون گزارشی از ابتا به 
بیماری سرخک در بین مردم بومی استان اصفهان 
نداشتیم، تصریح کرد: در بین اتباع که به تازگی از 

افغانستان خارج و وارد استان شدند پنج  مورد ابتا 
به سرخک داشتیم که بهبود یافتند.

فدایی تاکید کرد: از خانواده ها درخواست می کنیم 
اگر هنوز واکسن سرخک را به کودکان زیر پنج 
سال خود تزریق نکرده اند هرچه زودتر برای این 

کار اقدام کنند.
وی درباره انتشار مطالبی در شبکه های اجتماعی 
مبنی بر احتمال شیوع یک نوع ویروس کبدی 
)هپاتیتی( و تهدید آن برای کودکان گفت: تا کنون 
چنین موردی در استان مشاهده نکردیم و مشکل 

جدیدی برای کودکان گزارش نشده است.
مسوول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
تاکید کرد: اگر مشکات یا بیماری جدیدی برای 

رده سنی کودکان پیش آید همکاران مراکز 
بهداشت یا بیمارستان تخصصی کودکان امام 
حسین )ع( اصفهان آن را به ما گزارش می کنند 

که در روزهای اخیر گزارشی دریافت نکرده ایم.
سرخک، بیماری واگیر، تب دار و همراه با دانه های 
پوستی قرمز بوده و مهمترین اقدام برای پیشگیری 
از ابتا به آن، تکمیل واکسیناسیون کودکان زیر 

پنج سال است.
این بیماری از فروردین امسال با ورود اتباع غیر 
ایرانی در کشور شیوع یافت بطوری که وزارت 
برای  پزشکی  آموزش  و  بهداشت، درمان 
واکسیناسیون کودکان ایرانی و مهاجر زیر پنج 

سال فراخوان داد.

مدیر کل صمت استان اصفهان:

مسوول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان: 

اصفهان ظرفیت باالیی در صنایع پلیمری و پتروشیمی دارد

13 هزار نفرازاتباع افغانستان واکسن سرخک دریافت کردند  

مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور 
ــع  ــل ســازمان جنگل هــا، مرات بین المل
ــزداری کشــور گفــت: ۷۰ درصد  و آبخی
ــران منشــاء خارجــی  از ریزگردهــای ای
دارد مربــوط بــه کشــورهایی همچــون 

ــت. ــوریه اس ــراق و س ع
عبــاس ســمیعی در جریــان گردهمایی 
مدیــران روابــط عمومــی ادارات کل 
ــان در  ــی کشــور در اصفه ــع طبیع مناب
جمــع خبرنــگاران افــزود: پیــش از همه 
گیــری بیمــاری کوویــد-۱۹ جلســات 
ــع  ــرای رف ــن کشــورها ب ــا ای ــی ب خوب
معضــل برگــزار شــده بــود ولــی پــس 

ــف شــد. ــدودی متوق ــا ح از آن ت
وی اظهارداشــت: در همیــن خصــوص 
ــتور  ــت دس ــرار اس ــز ق ــدگان نی نماین
العملــی تهیه کننــد تــا در اختیــار وزارت 
ــوان  ــا بت ــرد ت ــرار بگی ــه ق ــور خارج ام
موضــوع ریزگردهــا را از کشــورهای 

ــرد. ــری ک ــاره پیگی ــورد اش م
مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بیــن 
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــل س المل
آبخیــزداری کشــور ادامــه داد: موضــوع 
سدســازی کشــور ترکیــه نیــز از جملــه 
ــد  ــه شــمار مــی رود کــه بای مــواردی ب
ــی  ــد رایزن ــه نیازمن ــود ک ــری ش پیگی

ــی اســت. ــن الملل بی
• لــزوم حضــور فعاالنــه در 

ــل ــن المل ــه بی عرص
ــور  ــرد: حض ــان ک ــمیعی خاطرنش س
ــز از  ــل نی ــه در عرصــه بیــن المل فعاالن
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــه مقوله های جمل
بــرای آن کوشــید، بــرای مثــال اکنــون 
ــا موضوع  نشســت جهانــی مرتبطــی ب
تغییــر اقلیــم در کشــور ســاحل عــاج در 
ــچ  ــران هی ــا از ای حــال برگزاریســت ام

ــدارد. ــور ن ــده ای در آن حض نماین
وی افــزود: البتــه از ســفارت آن کشــور 
ــران  ــفیر ای ــه س ــده ک ــت ش درخواس
ــد  ــور یاب ــی حض ــداد جهان ــن روی در ای
ــات آن  ــج و تصمیم ــه نتای ــوان ب ــا بت ت

ــت. ــت یاف دس
ــی  ــش آگاه ــرورت افزای • ض
عمومــی بــرای حفاظــت از 

ــی ــع طبیع مناب
ــازمان  ــی س ــط عموم ــرکل رواب مدی
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
دربــاره افزایــش آگاهــی عمومــی برای 
حفاظــت از منابــع طبیعی افزود: آســیب 
ــردم  ــوی م ــت از س ــط زیس ــه محی ب
ریشــه در مشــکات اقتصــادی و هــم 

فرهنگــی دارد.
مشــکالت  بزرگ تریــن   •
روابــط عمومی هــا نداشــتن 

جایــگاه اســت
ســمیعی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــح  ــا تصری ــط عمومی ه ــت رواب فعالی
ــط  ــکات رواب ــن مش ــرد: بزرگ تری ک
ــت  ــگاه اس ــتن جای ــا نداش عمومی ه
ــک اداره  ــوان ی ــه عن ــی آن را ب و برخ
نمی شناســند لــذا ایــن موضــوع در 
ســازمان برنامــه و بودجــه و نیــز در 
بخــش فرهنگــی امنیــت ملــی مطــرح 

شــد.
ــرای  ــه اختصاصــی ب ــت: بودج وی گف
ــر  ــا در نظ ــط عمومی ه ــت رواب فعالی
گرفتــه نشــده و واحــد روابــط عمومــی 
مجبــور اســت از بخش هــای مختلــف 
بودجــه بگیــرد و امیــد داریــم ایــن 

ــود. ــل ش ــوع ح موض
گردهمایــی سراســری مســووالن 
روابــط عمومــی ادارات کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری کشــور بــا هدف 
بررســی چالش هــا و راهکارهــای بهتــر 
ــنبه در سالن  ــانی روز چهارش اطاع رس
ــی و  ــع طبیع ــات اداره کل مناب اجتماع
ــزار  ــان برگ ــتان اصفه ــزداری اس آبخی

ــد. ش

۷۰ درصد از ریزگردها 
منشاء خارجی دارد

مدیرکل روابط عمومی سازمان 
جنگل های کشور:

خبر روز

لیا مرادی در جلسه تسهیات مالی زنجیره ای واحدهای بزرگ تولیدی که با 
حضور تعدادی از مدیران بانک های استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، 
افزود: در گام اول که از پانزدهم اردیبهشت شروع شد تنها چند صنعت شامل این 
موضوع شدند اما از پانزدهم خرداد ماه همه صنایع مشمول این طرح خواهند شد.

به گفته وی، هدف از اجرای طرح تأمین مالی زنجیره و تأمین تسهیات بر مبنای 
استعام صورتحساب، ایجاد شفافیت در جریان بازار و کاال و سهولت در تأمین 

منابع مالی بُنگاههاست.
مدیرکل دفتر محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مقرر 
شده است که پرداخت تسهیات به صنایع از پانزدهم خرداد بطور کامل در 
این قالب انجام شود و باید جوانب مختلف و مسائل و مشکات احتمالی این 
طرح بررسی شود تا در ادامه شاهد جهش خیلی خوبی در این استان و کشور در 

اجرای این طرح باشیم.
وی با بیان اینکه این موضوع بعنوان تنها چیزیست که دنبال می کنیم که 
امیدواریم این شرایط محقق شود ادامه داد: جلسه امروز با تعدادی از مدیران 
بانک های استان اصفهان در راستای تشریح و پیشبرد ارائه تسهیات بانک ها 

مبتنی بر استعام صورتحساب الکترونیک است.
مدیرکل دفتر محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
جلسه صبح امروز یک جلسه کارشناسی بود و در هر جلسه کارشناسی باید 
چالش ها احصا شود اظهار داشت: استان اصفهان بلحاظ پتانسیلی که از نظر 
صنعتی، وسعت، سطح برخورداری از نظر نوع فعالیت بانک ها و واحدهای 

صنعتی و تجاری در سطح قابل قبولی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه جلسه دیگری نیز امروز بعد از ظهر هم با موضوع هماهنگی 
با تشکل ها و فعاالن بخش خصوصی برای راه اندازی تأمین مالی زنجیره ای 
برگزار خواهد شد اضافه کرد: بانک مرکزی دی ماه سال گذشته اباغیه ای را 
به کلیه بانک ها ارسال کرد مبنی بر اینکه پرداخت هر گونه تسهیات منوط به 
استعام صورتحساب الکترونیک است و وزارت صمت هم بدنبال این موضوع 

متولی اعام فهرست کاالهای مشمول برای اجرای این طرح شد.
مرادی خاطرنشان کرد: وزارت صمت در این راستا تفاهم نامه هایی را با ۱۲ بانک 
امضا کرد که در این تفاهم نامه ها شرایط و تسهیاتی برای امکان دسترسی 
بانک ها به سامانه جامع تجارت و استعام صورتحساب از طریق این سامانه 

فراهم شد.
وی بیــان کــرد: در راســتای اجرایــی شــدن ایــن طــرح در سراســر کشــور 
بــرای همــه اســتانها در ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت یــک نفر 
بعنــوان مدیر پــروژه مشــخص شــد و گــروه کاری بــرای اجرای ایــن طرح 
خــاص و پیگیــری موضوع هــای مرتبط بــا ثبت صورتحســاب و اســتعام 

صورتحســاب از طــرف بانک هــا انجــام شــود.
مدیرکل دفتـر محیـط کسـب وکار وزارت صنعت، معـدن و تجـارت با بیان 
اینکـه ایـن وزارت خانه بـرای بررسـی پیشـرفت طـرح، بصـورت مرتب و 
روزانـه پیگیر ایـن موضوع ها بـود افـزود: همه اسـتانها در چهارماه گذشـته 
ارتباطات خود را بـا بانک ها فراهم کردنـد و همه بانک های فعال در کشـور، 

رابط هایـی را در اسـتان های مختلـف بـه سـازمان صمت معرفـی کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اسـتان اصفهان نیز در این جلسـه با اشـاره 
به ضرورت اجـرای طرح مردمـی سـازی و هدفمندی یارانه هـا گفت: طبق 
دسـتور وزیر صمت روز یکشـنبه هفته جاری کلیـه ادارات کل اسـتان ها در 
سراسر کشـور و شهرسـتان ها همه نیروهای خود را بصورت حداکثری برای 

بازرسی و نظارت گسـترده بر بازار بسـیج کردند.
امیرحسـین کمیلی افزود: حـدود ۱۵۰ اکیـپ بازرسـی در این روز در اسـتان 
اصفهان فعـال شـدند کـه در روزهـای عـادی این تعـداد حـدود ۱۰ تـا ۱۵ 

اکیپ اسـت.
وی ادامـه داد: بیش از ۲ هزار بازرسـی در این روز از سـطح بازار اسـتان انجام 

شـد و نتایج خوبی بهمراه داشـت.
کمیلی اضافه کرد: سـتاد مشـترکی با هماهنگی جهاد کشـاورزی، شرکت 
شـهرک های صنعتی، بسـیج اصناف و بازرسـی اصناف، تشکیل شـده و با 
توجه بـه قرارگاهی کـه در اسـتان به ریاسـت اسـتاندار اصفهـان راه اندازی 

شـده، این موضـوع بطور جـدی پیگیری می شـود.
وی با اشـاره به اهمیـت ارائه فاکتـور الکترونیـک و تأمین مالـی زنجیره ای 
افـزود: ایـن طـرح بعنوان یـک موضـوع زیربنایـی اسـت کـه در صورتیکه 
بدرسـتی در اسـتان اصفهان انجام نشـود و این استان پیشـتازی همیشگی 
خود را نداشـته باشـد احتمـال اینکـه در آینـده مجموعـه اقتصاد اسـتان با 
مشـکل مواجه شـود و نتوانـد نقش خـود را در کشـور ایفا کنـد، وجـود دارد.

مدیرکل دفتر محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: پرداخت تسهیالت با چند صنعت خاص 
از اردیبهشت سالجاری از طریق استعالم صورتحساب 
الکترونیک انجام شد و پرداخت تسهیالت برای تمام 
صنایع از پانزدهم خردادماه سالجاری منوط به استعالم 

صورتحساب الکترونیک خواهد شد.

پرداخت تسهیالت بانکی 
به صنایع منوط به استعالم 

صورتحساب الکترونیک

مدیرکل دفتر محیط کسب وکار وزارت صمت عنوان کرد:

گزارش نشست

سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان اصفهان گفت: نخستین دوره 
مسابقات کراس ترینینگ باشگاه های استان اصفهان و قهرمانی بانوان روزهای 
۲۲ و ۲۳ اردیبهشت در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می شود که در رویداد بزرگی 
در سطح استان اصفهان است. رضا صادقی در گفت وگو با ایسنا درباره مسابقات 
کراس ترینینگ به میزبانی مجموعه پرواز اصفهان، اظهار کرد: هیئت ورزش های 
همگانی استان اصفهان برای نخستین بار مسابقات کراس ترینینگ را ویژه آقایان 
و بانوان باشگاهی و آزاد در سطح استانی و کشوری برگزار می کند که روزهای 

پنجشنبه و جمعه در باشگاه اوسان مجموعه پرواز اصفهان برپا خواهد شد.

وی افزود: طبق آمار سال گذشته، استان اصفهان رتبه دوم در مرگ و میر بیماری های 
غیرواگیر را دارد که آماری تأسف بار است که باید با مشارکت و همکاری تمام 
سازمان ها بتوانیم به جایگاه آخر این آمار برسیم. سرپرست هیئت ورزش های 
همگانی استان اصفهان تأکید کرد: یکی از اصلی ترین شعارهای هیئت ورزش های 
همگانی، ترویج این رشته است و از این طریق به دنبال باال رفتن سطح سامت 
جامعه هستیم. این شعار باید در دستور کار هیئت قرار گیرد و آحاد جامعه را به سمت 
ورزش همگانی سوق دهیم تا در سبد سامتی جامعه مردم اصفهان قرار گیرد. 
صادقی درباره جامعه هدف این مسابقات، گفت: ورزشکارانی که در حوزه آمادگی 

جسمانی فعال اند، می توانند در این دوره مسابقات کراس ترینینگ شرکت کنند.
وی درباره جوایز این دوره از رقابت ها، اظهار کرد: عاوه بر کاپ، مدال و حکم، حدود 

۲۴ میلیون تومان جوایز نقدی نیز برای مقام آوران در نظر گرفته شده است.
نخستین دوره مسابقات کراس ترینینگ باشگاه های استان اصفهان و قهرمانی 
بانوان در دو رده سنی ۳۰- و ۳۰+ سال در چند بخش پرتاب توپ ۴ کیلویی از 
دیوار ۲ متری، هل دادن سورتمه ۲۰ کیلویی در مسافت ۸ متر و جامپ باکس ۶۰ 
سانتی متری در روزهای پنجشنبه و جمعه )۲۲ و ۲۳ اردیبهشت( در محل باشگاه 

اوسان مجموعه پرواز اصفهان برگزار می شود.

نخستین دوره 
مسابقات 
کراس ترینینگ در 
اصفهان

سرپرست هیئت ورزش های 
همگانی استان خبر داد:

۴۵۰ هزار نفر در اصفهان حاشیه نشین هستند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:
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فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از کشف 7 ُتن ماکارونی احتکار 
شده به ارزش 2 میلیارد ریال در عملیات مأموران این فرماندهی خبر داد.

داشت:  انتظامی شهرستان شاهین شهر عنوان  فرمانده  علی صادقی، 
و  اشرافیت  با  شاهین شهر  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  مأموران 
هوشمندی خود موفق به شناسایی یک انبار نگهداری مواد غذایی شده و 

بالفاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مرجع 
قضایی، از انبار مذکور بازرسی کردند که در نهایت 7 ُتن ماکارونی احتکار 

شده کشف شد.

ارزش  مربوطـه  کارشناسـان  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  صادقـی 
ماکارونی هـای کشـف شـده را 2 میلیـارد ریـال بـرآورد کردنـد کـه 
دراین رابطـه انبـار مذکـور پلمـب و پرونـده ایـن تخلـف بـه مراجـع 

قضایـی تحویـل شـد.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه در خاتمه با تشکر از 
همکاری آگاهانه هم وطنان با پلیس، یادآور شد: از شهروندان می خواهیم 
چنانچه اطالعی از دپوی کاال دارند موضوع را از طریق شماره تلفن 
۱۱۰ اطالع دهند تا دراسرع وقت نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با 

متخلفان اقدام کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درباره بیماری 
باتوجه به  استخوان شکن«  »تب  یا  دنگی«  »تب  ویروسی 

فرارسیدن فصل گرما و ازدیاد فعالیت حشرات هشدار داد.
مهدی دالوری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بیماری »تب 
دنگی« به علت درد شدید آن به تب استخوان شکن معروف 
است که ویروس آن به واسطه گزش پشه ای به نام آئدس به 

بدن انسان انتقال پیدا می کند.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه تاکنون واکسن موفقیت آمیزی 
مثل  نکاتی  رعایت  بنابراین  نشده  تهیه  بیماری  این  برای 
مسافرت نکردن به مناطق آلوده به ویژه در فصل گرما به عنوان 

دوره شیوع این بیماری، الزامی است.
کرد:  تاکید  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بهترین راه پیشگیری از این بیماری، جلوگیری از گزش پشه 

آئدس است. نصب توری برای پنجره ها و درها از ورود پشه به 
داخل ساختمان جلوگیری می کند و باتوجه به اینکه گزش پشه 
در تمام طول شبانه روز اتفاق می افتد پس بهتر است از پوشش 

کامل لباس و شلوار استفاده شود.
دالوری گفت: پشه آئدس معمواًل در محل تجمع آب راکد مثل 
کولر، ظروف زیر گلدان، الستیک های فرسوده و ... تخم گذاری 
می کند، بنابراین باید درِب همه منابع و محل های نگهداری آب 
به طور دائم بسته باشد، کولرهای آبی و ظروف نگهداری آب 

هفته ای یک بار از آب خالی شده و شستشو شوند.
وی تأکید کرد: الستیک های فرسوده، زیستگاه خوبی برای 
انسانی  محیط  از  آنها  جمع آوری  بنابراین  است  آئدس  پشه 
ضروری است. در محیط های آلوده از حشره کش مخصوص، 

اسپری و قرص های حشره کش استفاده کنیم.

امـروزه بـا پیشـرفت فنـاوری، دانشـگاه ها تغییـر 
ماهیـت داده و نسـل سـوم دانشـگاه ها بـه سـمت 
ایجـاد دانشـگاه های کارآفریـن حرکـت می کننـد.

داد:  ادامـه  مسـتأجران  عبدالرسـول  دکتـر 
مشـکالت  رفـع  بنـدی،  پیکـره  مدل سـازی، 
از  دانشـگاه ها  رویکـرد  تغییـر  و  چالش هـا  و 

برنامه هـای آموزشـی و پژوهشـی صـرف بایـد بـا 
شـود. پیگیـری  بیشـتری  اهتمـام  و  جدیـت 

وی افـزود: دانشـگاه کارآفریـن دارای سیسـتمی 
پویـا اسـت کـه دانشـجویان، اسـاتید و کارکنـان 
را  خـود  قابلیت هـای  و  توانمندی هـا  می تواننـد، 

دهند. بـروز 

مراکــز  و  رشــد  مراکــز  مســتأجران،  دکتــر 
ــش  ــرای افزای ــن ب ــیری مطمئ ــی را مس تحقیقات
و  دانســت  دانشــگاه  کارآفریــن  ظرفیت هــای 
تصریــح کــرد: ســامان دهی و تقویــت بانــک 
ایده هــای فناورانــه یــا نوآورانــه موجــب افزایــش 

می شــود. کارآفرینــی  ظرفیت هــای 

تقویـت  دانشـجویان،  توانمندسـازی  وی 
اعتمادبه نفـس، امیـد بـه آینـده و آشـنایی آنـان با 
کسـب وکارهای مختلـف آنهـا را از جملـه عواملی 
بـر شـمرد کـه می توانـد بـه فراینـد کارآفرینـی 

کمـک کنـد.
در  خمینی شـهر  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 

پایـان به برگزاری جلسـات هم اندیشـی، برگزاری 
کارگاه های آموزشـی و اسـتفاده از پتانسـیل مرکز 
رشـد واحدهـای فنـاور و مرکـز تحقیقاتـی صنعت 
سـنگ در ایـن واحد دانشـگاهی اشـاره کـرد و آن 
را فرصـت ویـژه ای بـرای دانشـجویان به منظـور 

شـناخت و ورود بـه حـوزه کارآفرینی دانسـت.

اداره میـراث فرهنگـی، گردشـگری و  رییـس 
صنایـع دسـتی شهرسـتان ناییـن گفـت: سـازه 
جدیـد در بافت تاریخی نارین قلعـه دارای مجوز 

از میـراث فرهنگی اسـتان اسـت.
ــاز  ــاخت و س ــری از س ــش تصاوی ــدی پی چن
ــن  ــت تاریخــی شــهر نایی ــی در عمــق باف بتن
ایــن خطــه در  قلعــه«  ناریــن  و حریــم« 
شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــد و از آن بــه 
ــر  ــم یــک اث ــه حری ــوان مصــداق تجــاوز ب عن
تاریخــی نــام بــرده شــد. محمــود مدنیــان روز 
چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: بــا 
توجــه بــه توریســتی بــودن شهرســتان ناییــن 
کاربــری این بنــا، اقامتــی وگردشــگری و دارای 
مجــوز رســمی از اداره کل میراث اســتان اســت.
وی گفـت: مجـوز سـاخت بنـا توسـط معاونـت 
میـراث فرهنگی اسـتان بـا قید ۱۴ بنـد ضابطه 
صـادر شـده و مالـک موظـف بـه اجـرای کامل 

آن اسـت.
وی ادامــه داد: معمــاری، ارتفــاع نماهــا و رعایت 
دیــد منظــر ایــن طــرح بــر اســاس الگوگیــری 
ــن  ــی نایی ــای تاریخ ــه و خانه ه ــای اولی از بن
احــداث می شــود. رییــس اداره میــراث فرهنگی 

گردشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان نایین 
ــت  ــازه ها در باف ــاخت س ــرد: س ــان ک خاطرنش
تاریخــی بایــد بــا رعایــت اصــول مهندســی بــا 
مجــوز از نظــام مهندســی و میــراث فرهنگــی 
ایجادشــود. مدنــی افــزود: ســاخت و ســاز اجــرا 
شــده در زمینــی بــه فاصلــه ۵۴ متــر از حریــم 
ــا الگوگیــری از ســاخته اولیــه و  ناریــن قلعــه ب
ــت  ــا رعای ــاط مرکــزی و ب طــرح معمــاری حی

ارتفــاع حداکثــر حــدود ۵۰ متــر اســت.
» ناریــن قلعــه » بنــای خشــتی مخروبــه ای در 
شــهر تاریخــی ناییــن در شــرق اســتان اصفهان 
کــه برخــی قدمــت آن را بــه دوره پارتیــان و یــا 
ــود  ــه می ش ــد. گفت ــن می زنن ــانیان تخمی ساس
ایــن بنــای تاریخــی در اصــل آتشــکده بــوده و 
یــا اینکــه کاربــری نظامــی و اداری در دوره خود 

داشــته اســت.
شهرسـتان نایین 2۳ هتل، اقامتگاه سـنتی، خانه 
مسـافر، مهمانپذیـر و بـوم گـردی بـا ظرفیـت 
اقامـت ۶۰۶ نفـر بـا ۹2 اثـر تاریخی ثبت شـده 

در فهرسـت آثار ملـی دارد.
شهرسـتان نائین در ۱۳۰ کیلومتری شـرق مرکز 

اصفهان واقع اسـت.

 2۰ از  آبزیــان  تخم ریــزی  فصــل  شــروع  دلیــل  بــه 
ــد  ــه س ــری در دریاچ ــاری ماهیگی ــال ج ــت ماه س اردیبهش
زاینــده رود ممنــوع شــد. برابــر اعــالم پایــگاه خبــری اداره کل 
حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهــان شــهروندان هرگونــه 
فعالیــت صیــادی بــا قــالب و دام در دریاچه ســد زاینــده رود را 
ــی  ــن نمایندگ ــه ای ــماره تلفن ۰۳۱۵772۳۱۹۹ ب ــق ش از طری

اطــالع دهنــد.
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نماینده مردم اردستان در مجلس شورای 
گذشته  سال  چهار  در  گفت:  اسالمی 
اشتغال شهرستان ۱2 درصد رشد داشته 
بیکاری  مشکل  اردستان  در  امروز  و 
صادق  سید  حجت االسالم  ندارد.  وجود 
طباطبایی نژاد، در مراسم تکریم و معارفه 
از  یکی  کرد:  اظهار  اردستان،  فرماندار 
مشخصات مسئوالن جمهوری اسالمی 
مسئولیت  زیرا  باشد،  بودن  مردمی  باید 
در نظام اسالمی به معنای ارباب ورعیتی 
نیست. وی با بیان اینکه مسئولیت وظیفه 
سختی است که همه کسانی که در رأس 
آن قرار می گیرند مورد امتحان هستند، 
از  برخی  رفتار  می شود  مشاهده  افزود: 
مسئوالن جنبه تشریفاتی و غرب گرایی 
برخی  بر  که  اشکاالتی  از  یکی  دارد. 
مسئوالن کشور وارد می شود تجمل گرایی 
و اشرافی گری است که گاهی مواقع در 

شأن جایگاه انقالب اسالمی نیست.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم اردستان 
در مجلس، تصریح کرد: درگذشته یکی 
موضوع  شهرستان  مهم  اولویت های  از 
با  خوشبختانه  که  است  بوده  اشتغال 
اشتغال  گذشته  سال  چهار  تالش های 
شهرستان ۱2 درصد رشد داشته و امروز 
در اردستان مشکل بیکاری وجود ندارد و 
حتی برخی از واحدهای صنعتی با کمبود 
نیروی انسانی مواجه هستند. طباطبایی 
نژاد با بیان اینکه باید همچنان چراغ ایجاد 
داشته  نگه  روشن  اردستان  در  اشتغال 
شود، گفت: مدیریت جدید شهرستان باید 
تالش کند مشکالت واحدهای صنعتی 
فعال برطرف شود و به برخی از واحدهایی 
که متقاضی توسعه واحد صنعتی هستند 
هم  کرد:  خاطرنشان  وی  شود.  کمک 
اکنون باتوجه به اثرات منفی بیماری کرونا 
در دو سال گذشته اولویت های شهرستان 
آموزشی  فرهنگی،  موضوعات  اردستان 
جدید  فرماندار  از  که  است  اجتماعی  و 
شهرستان می خواهیم در جهت بهبود این 

وضعیت برنامه های ویژه ای داشته باشد.
نماینده مردم اردستان در مجلس با اشاره 
شهرستان  راه های  خرابی  وضعیت  به 
گذشته  سال  چهار  در  گفت:  اردستان، 
و  مرمت  برای  خوبی  بسیار  اعتبارات 
شده  جذب  شهرستان  راه های  بهسازی 
روستاها  پراکندگی  دلیل  به  ولی  است، 
سطح  به  هنوز  جاده ها  خرابی  حجم  و 
وضعیت  بهبود  نرسیده ایم.  مطلوبی 
آبرسانی روستایی و رسیدگی به مشکالت 
کشاورزان و دامداران از دیگر اولویت های 

فرماندار جدید شهرستان اردستان باشد.
• اشتغال زایی و معیشت مردم در 

دستور کار است
اردستان گفت:  همچنین فرماندار جدید 
این  در  خود  برنامه های  اجرای  برای 
شهرستان نیاز به همدلی و همراهی همه 
مسئوالن و نخبگان شهرستان اردستان 
را داریم. سید محمدهادی احمدی طباء 
با بیان اینکه دو محور اشتغال و معیشت 
خواهد  قرار  جدی  کار  دستور  در  مردم 
گرفت، خاطرنشان کرد: تالش خواهیم 
کرد اشتغال شهرستان روند روبه رشد خود 
را حفظ کند و با استقبال از سرمایه گذاران 
افزایش  جهت  در  خصوصی  بخش 

جمعیت شهرستان تالش می کنیم.

نماینده مردم اردستان در مجلس 
خبر داد:

 رشد ۱۲ درصدی اشتغال
در اردستان

گزارش

ISFAHAN
N E W S

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، 
آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان به همراه جمعی از 
مسئولین اداره کل ضمن حضور در شهرستان مبارکه با دکتر صالحی نماینده 
مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، حسینی فرماندار شهرستان، رؤسای 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مبارکه و مربیان مراکز دیدار و گفتگو 
کرد. اخوان طبسی ضمن تبریک روز معلم و تجلیل از زحمات ارزشمند مربیان 
دوگانه، صالحیت  آموزش  طرح  پیاده سازی  و  معرفی  در خصوص  مراکز، 
حرفه ای مطالبی را عنوان و افزود: برای موفقیت در هر شغل، احراز شرایط 

صالحیت شامل هم خوانی مهارت های الزم و تحصیالت ضروری است.
وی همچنین در خصوص بروز بودن مربیان گفت: این امر باعث افزایش 
محبوبیت و رغبت به استفاده از آموزش های مهارتی بین صنایع، صنوف و 
کارآموزان می باشد. در ادامه دکتر صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی، در خصوص لزوم استفاده از آموزش های مهارتی 
اشتغال آفرین  و  دانش بنیان  تولید،  به سمت  باتوجه به شعار سال و حرکت 
مطالبی را بیان نمود. در ادامه فرماندار شهرستان مبارکه نیز با اشاره به اهمیت 
مربی به عنوان نوک پیکان آموزش های فنی و حرفه ای، به لزوم برنامه ریزی 

مناسب در همین راستا جهت تحقق شعار سال تاکید نمود. اصغر ایرانپور 
رئیس مرکز شهرستان مبارکه در خصوص اقدامات انجام شده در مرکز از 
جمله ساماندهی و برگزاری آزمون های استخدامی صنایع شهرستان، اجرای 
دوره های آموزشی بر اساس نیاز که منجر به اشتعال گردیده، همکاری با بخش 
خصوصی و آموزشگاه های آزاد در راستای آموزش حرفه های جدید در مرکز  
گزارشی را ارائه نمود. پروانه احمدی رئیس مرکز خواهران شهرستان مبارکه 
نیز در خصوص آموزش های اجرا شده بر اساس تقاضا و نیاز شهرستان از جمله 
کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع پوشاک و صنایع دستی  مطالبی را عنوان کرد. 

نماینده مردم شهرستان مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی:

لزوم توسعه آموزش های 
مهارتی به سمت 
تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر خبر داد:

ماکارونی های احتکار شده در استان اصفهان کشف شدند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هشدار داد:

شیوع ویروس »تب دنگی«

به دلیل شروع فصل تخم ریزی آبزیان؛

ماهیگیری در دریاچه سد زاینده رود ممنوع شد

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر:

دانشگاه موفق در حوزه کارآفرینی بر اقتصاد و صنعت منطقه تأثیرگذار است

 رییس میراث فرهنگی شهرستان نایین:

سازه بتنی در بافت تاریخی نارین قلعه نایین مجوز دارد

فراخوان مناقصه عمومى دو  مرحله اى 
1- شرکت آب و  فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به شــرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 21/ 401/2  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 4-1- مرکز تماس:1456    

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1401/2/24شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/3/3سه شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/3/4چهارشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى مبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف
دولت

خرید 64 دستگاه فلومتر الکترو 1
781,286,000,0002001001434000045 – 1 - 401مغناطیسى   

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  اول
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As announced by a provincial 
official, five new greenhouse 
estates will be established in 
180 hectares of land in Gilan 
province, in the north of Iran.
Mokhtar Mehdizadeh, the di-
rector of the province’s Green-
house Estates, said that the 
new greenhouse estates will 
be set up in Siahkal, Masal, 
Shaft, Rezvanshahr, and Anzali 
counties.
In these estates, different 
types of vegetables, ornamen-
tal flowers, apartment flowers 
and cut branches of flowers, 
medicinal plants and special 
shaped fruits will be cultivated, 
he said.
He further announced that 14 
investors have signed con-
tracts in this due in the men-
tioned counties, adding that 
the infrastructures are cur-
rently being set up to build the 
greenhouses.
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.

New greenhouse estates 
to be set up in Gilan province

Turkey’s dam build-
ing on border unac-
ceptable to Iran: FM

Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir-Abdollahian expressed Teh-
ran’s opposition to Turkey’s move 
to construct dams on joint water 
resources in border areas.
Speaking at an open session of 
Parliament on Tuesday, Amir-Ab-
dollahian said he has called on 
his Turkish counterpart, Mevlüt 
Çavuşoğlu, at least three times over 
the past months – in two meetings 
in New York and Tehran and during 
a telephone conversation –  to pay 
serious attention to (reconsider-
ing) the construction of dams on 
the Aras River, on the grounds of 
good neighborliness.

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

33rd Tehran Inter-
national Book Fair 
opens

The 33rd edition of Tehran Interna-
tional Book Fair (TIBF) opened on 
Tuesday.
Iran’s Culture and Islamic Guid-
ance Minister Mohammad-Mehdi 
Esmaeili, head of the event, Yass-
er Ahmadvand, and CEO of Iran’s 
Book and Literature House Ali 
Ramezani attended the opening 
ceremony, IRNA reported.
Ahmadvand said that libraries are 
one of the important players of the 
publishing industry and supporting 
them must be put on the agenda.

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

Lorestan studies 
center to be estab-
lished

An agreement on the establish-
ment of the Lorestan studies center 
was signed on the sidelines of the 
Lorestan Festival of Ethnic Culture 
that is underway in Falak-ol-Aflak 
Castle of Khorramabad, the capital 
city of the western province.
Amin Qassemi, director general 
of Lorestan Province’s Cultural 
Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization, who made the an-
nouncement, said the agreement 
was inked between the organi-
zation, Lorestan University, the 
Islamic Republic of Iran Broad-
casting, the province’s Culture and 
Islamic Guidance Organization, the 
Islamic Development Organization 
and the Basij of University Profes-
sors.

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

President Raisi: Oil 
Exports Have Dou-
bled

President Ebrahim Raisi says Iran 
is no longer worried about its oil 
sales which are twice as much oil 
as when he took office in August, 
despite heavy sanctions imposed 
by the U.S.
“With the 13th government in pow-
er, oil sales have doubled and there 
is no longer any concern about oil 
sales,” Raeisi said in a live inter-
view with national broadcaster.

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

Iran Produces New 
Isotope, Set to Ex-
pand Nuclear Pro-
gram

Iran’s nuclear chief Muhammad 
Eslami says the country is de-
termined to continue to develop 
its nuclear program, despite the 
West’s efforts to cap the country’s 
heavy water production.
The West heightened pressure to 
eventually dismantle Iran’s heavy 
water production plants, as it did in 
some eastern European countries; 
Eslami said. Owing to effective 
measures adopted by Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei, Iran’s nucle-
ar program is expanding every day, 
“making profound impact” on peo-
ple’s livelihood, and health system, 
he added.

220 fish farms ac-
tive in Ilam prov-
ince
As announced by a provincial 
official, 220 fish farms are 
active in Ilam province, in the 
west of Iran.
Reza Soleymani, the direc-
tor-general of the province’s 
Fisheries Department, said 
that these farms breed over 
10,000 tons of cold-water and 
warm-water fishes.
Some noticeable part of the 
produced fishery is con-
sumed inside the province, 
and nearly 4,000 tons, which 
is surplus, is exported to Iraq, 
he added.
As stated by an official with 
Iran Fisheries Organization 
(IFO), production of 714,000 
tons of fishery has been tar-
geted for the current Iranian 
calendar year 1400 (started 
on March 21).
Morteza Afrasiabi, the acting 
head of the IFO’s fishery de-
velopment 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 re-
quires infrastructure as well 
as credits and banking facili-
ties, the official added.
Fishery production has in-
creased 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 includ-
ing China, South Korea, and 
the Eurasian Union nations 
opened up for Iranian fishery 
products.

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

Iran Athletes Rank 
Fourth at Deaflym-
pics

The Iranian athletes have col-
lected 25 medals to land in 
the fourth place at the 24th 
Summer Deaflympics in Caxi-
as do Sul, Brazil.
Iran with 25 medals has 
ranked fourth (8 gold medals; 
7 silver;10 bronze medals) in 
the medal table at the 24th 
Summer Deaflympics under-
way in Caxias do Sul, Brazil.
Ukraine, the United States, 
and Japan are the first to third 
with a total of 77, 34, and 24 
medals, respectively so far.
However, the Iranian taek-
wondo team has ranked first 
after clinching 4 gold medals, 
2 silver and 4 bronze medals 
in different categories.
Over 4,000 sportsmen and 
women are participating in 
the Brazil-hosted event.

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

Iran denounces 
‘terrorist attack’ 
on Egypt military

Iran has reacted to a recent 
deadly attack on the Egyptian 
military in the Sinai Peninsu-
la that resulted in the death 
of more than ten Egyptian 
troops. 
ranian Foreign Ministry 
Spokesman Saeed Khatib-
zadeh has condemned the 
recent terrorist attack on the 
Egyptian army in the Sinai 
that killed and wounded a 
number of military personnel, 
the Iranian foreign ministry 
said in a statement. 

Venezuela has begun shipping in 
heavy crude oil from Iran to use as 
feedstock in domestic refineries, 
Reuters reported on Monday citing 
documents from Venezuela’s state-
run oil company PDVSA.
The import of Iranian heavy crude 
is going to expand the two coun-
try’s energy cooperation as the two 
U.S.-sanctioned nations have already 
agreed on swapping Iran’s gas con-
densate for Venezuela’s crude oil.

The National Iranian Oil Company 
(NIOC) last year reached a deal with 
PDVSA to swap Venezuelan crude 
for Iranian condensate, which PDV-
SA would also use as a diluent and 
mix it with the tar-like crudes from 
the Orinoco oil belt for transportation 
and export.
Iran’s heavy crude, which is similar in 
quality to Venezuela’s Mesa 30 crude, 
is set to augment domestic oil fed to 
PDVSA’s refineries, according to the 

documents.
As part of the cooperation pacts, Ven-
ezuela in recent years has received 
Iranian equipment to revamp its re-
fineries. The 146,000-barrel-per-day 
El Palito refinery is restarting a crude 
distillation unit this week after exten-
sive repairs and upgrading that relied 
on equipment imported from Iran.
Iran’s Oil Minister Javad Oji traveled 
to Venezuela last week to meet Pres-
ident Nicolas Maduro and discuss 

trade agreements with his counter-
part, Tareck El Aissami.
At least 200,000 barrels of Iranian 
heavy crude were delivered in mid-
April to the 310,000-bpd Cardon 
refinery, Venezuela’s second largest. 
Another 400,000-barrels of Iranian 
oil, which arrived on the very large 
crude carrier (VLCC) Dino I, is dis-
charging this week at the country’s 
Jose port, the PDVSA documents 
showed.
The Dino I is scheduled to set sail 
later this month carrying Venezuela 
fuel oil for NIOC unit Naftiran Inter-
trade Co, according to one of the 
documents.
The Islamic Republi also continues 
supplying PDVSA with condensate. 
Venezuela-owned tanker Maximo 
Gorki is set to discharge some two 
million barrels of condensate at Jose, 
and Iran-flagged Derya is in Venezue-
lan waters waiting to deliver its car-
go, service TankerTrackers.com said.
As its oil output becomes heavier, 
Venezuela struggles to source medi-
um and light grades for its refineries, 
contributing to limited production 
and intermittent scarcity of motor 
fuels.
The South American country also in-
creasingly needs lighter crudes or re-
fined products to turn its extra heavy 
oil output into exportable grades.

Venezuela starts shipping in Iran’s heavy crude oil for refining
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Eating spinach may benefit eye health, re-
duce oxidative stress, help prevent cancer, 
and reduce blood pressure levels.
There are many ways to prepare spinach. 
You can buy it canned or fresh and eat it 
cooked or raw. It’s delicious either on its 
own or in other dishes.
This article tells you everything you need to 
know about spinach.
Nutrition facts
The nutrition facts for 3.5 ounces (100 
grams) of raw spinach are (1Trusted 

Source):
• Calories: 23
• Water: 91%
• Protein: 2.9 grams
• Carbs: 3.6 grams
• Sugar: 0.4 grams
• Fiber: 2.2 grams
• Fat: 0.4 grams
Carbs
Most of the carbs in spinach consist of fiber, 
which is incredibly healthy.
Spinach also contains small amounts of 

sugar, mostly in the form of glucose and 
fructose (1Trusted Source).
Fiber
Spinach is high in insoluble fiber, which 
may boost your health in several ways 
(2Trusted Source).
It adds bulk to stool as food passes through 
your digestive system. This may help pre-
vent constipation.
Vitamins and minerals
Spinach is an excellent source of many vita-
mins and minerals, including (3):

• Vitamin A. Spinach is high in carotenoids, 
which your body can turn into vitamin A.
• Vitamin C. This vitamin is a powerful an-
tioxidant that promotes skin health and im-
mune function.
• Vitamin K1. This vitamin is essential for 
blood clotting. 
• Folic acid. Also known as folate or vitamin 
B9, this compound is vital for pregnant 
women and essential for normal cellular 
function and tissue growth.
• Iron. Spinach is an excellent source of this 
essential mineral. Iron helps create hemo-
globin, which brings oxygen to your body’s 
tissues.
• Calcium. This mineral is essential for bone 
health.
Spinach also contains several other vita-
mins and minerals, including potassium, 
magnesium, and vitamins B6, B9, and E.
Plant compounds
Spinach contains several important plant 
compounds, including (4Trusted Source, 
5Trusted Source, 6Trusted Source, 7Trust-
ed Source, 8, 9Trusted Source, 10Trusted 
Source):
• Lutein. This compound is linked to im-
proved eye health.
• Kaempferol. This antioxidant may de-
crease your risk of cancer and chronic dis-
eases.
• Nitrates. Spinach contains high amounts 
of nitrates, which may promote heart health.
• Quercetin. This antioxidant may ward off 
infection and inflammation.
•  Zeaxanthin. Like lutein, zeaxanthin can 
also improve eye health.
Health benefits of spinach
Spinach is extremely healthy and linked to 
numerous health benefits.
It has been shown to improve oxidative 
stress, eye health, and blood pressure.
Oxidative stress
Free radicals are byproducts of metabolism. 
They can cause oxidative stress, which 
triggers accelerated aging and increases 
your risk of cancer and diabetes (11Trusted 
Source).However, spinach contains antioxi-
dants, which fight oxidative stress and help 
reduce the damage it causes.
Eye health
Spinach is rich in zeaxanthin and lutein, 

which are the carotenoids responsible for 
color in some vegetables.
Human eyes also contain high quantities 
of these pigments, which protect your 
eyes from the damage caused by sunlight 
(15Trusted Source).
Cancer prevention
Spinach contains two components, MGDG 
and SQDG, which may slow down cancer 
growth.
Several human studies link spinach con-
sumption to a reduced risk of prostate can-
cer. Eating this leafy green may also help 
prevent breast cancer (24Trusted Source, 
25Trusted Source).
Blood pressure
Spinach contains high amounts of nitrates, 
which have been shown to help moderate 
blood pressure levels and decrease your 
risk of heart disease (28, 29).
Potential downsides
Spinach is generally considered very 
healthy. However, it may cause adverse ef-
fects in some individuals.
Kidney stones
Kidney stones are caused by acid and min-
eral salt buildup. The most common variety 
is calcium stones, which consist of calcium 
oxalate.
Spinach is high in both calcium and oxa-
lates, so people who are at a high risk of de-
veloping kidney stones should limit their in-
take (32Trusted Source, 33Trusted Source).
Blood clotting
Spinach is high in vitamin K1, which serves 
several functions in your body but is best 
known for its role in blood clotting.
As such, it could interfere with blood-thin-
ning medication. People who are taking 
blood thinners, such as warfarin, should 
consult with their healthcare practitioner 
before eating large amounts of spinach 
(34Trusted Source).
The bottom line
Spinach is a nutritious, leafy green.
This vegetable has been shown to benefit 
health in several ways. Spinach may de-
crease oxidative stress, improve eye health, 
and help prevent heart disease and cancer.
If you’re interested in its health-boosting 
potential, spinach is an easy food to add to 
your diet.
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 Iran football team will likely play Albania in 
a friendly ahead of this year’s World Cup, 
the football federation’s secretary general 
Hassan Kamranifar said.
Iran will travel to Canada next month to 
hold their training camp.
“We will play Canada in Toronto and also 
want to play Albania. The latter has not 
been confirmed yet. Given the long-dis-
tance trip, the Iranian team would rather 

play more than one team,” Kamranifar said.
Iran and Canada both qualified for the 2022 
FIFA World Cup.
Iran are pitted against England, the U.S. 
and one of Ukraine, Scotland or Wales in 
Group B.
Canada are in Group F along with Belgium, 
Croatia, and Morocco.
Iran will also play a friendly with New Zea-
land in Doha, Qatar in June.

Iran likely to 
play Albania 
in pre-World 
Cup friendly

10-fold exports to Sri 
Lanka on the agenda
Chairman of the Iran-Sri Lanka 
Joint Trade Committee has said 
that plans are underway for the 
10-time increase of the Islamic 
Republic’s trade with Sri Lanka, 
the portal of Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) reported. 
“Following a detailed plan, a 10-
fold expansion of trade with Sri 
Lanka will be on the committee’s 
agenda,” Mehrzad Limouchi said 
in the first meeting of the Iran-
Sri Lanka Joint Trade Committee 
held at the place of ICCIMA on 
Monday. As reported, the meeting 
was attended by ICCIMA board 
members as well as the members 
of the Iran-Sri Lanka Joint Trade 
Committee.
Speaking in the gathering, Farzad 
Mehrani, the acting head of the 
ICCIMA international affairs office 
mentioned facilitating trade and 
pursuing the removal of trade 
barriers as the most important 
goals of forming the above-men-
tioned committee.
The official noted that the ICCIMA 
has great capacities to help busi-
nessmen, and the Iran-Sri Lanka 
Joint Trade Committee, as an 
advisory network, is part of those 
capacities, and the private sector 
can use it to solve their business 
problems. Iran’s annual non-oil 
exports to Sri Lanka stood at 
about $50 Million in 2018 before 
the U.S. re-imposed sanctions on 
Tehran, according to the United 
Nations COMTRADE database on 
international trade.
Iran’s major exports to Sri Lanka 
include crude oil, iron and steel 
bars, bitumen, white cement, me-
tallic products, and many petro-
chemical items, while Sri Lanka’s 
major exports to Iran include tea, 
can tops, dried and fresh coco-
nuts, cacao and various types of 
paper and cardboard stickers.
Back in December 2021, Iran and 
Sri Lanka signed a memorandum 
of understanding (MOU) based 
on which Sri Lanka would settle 
$251 million in oil import dues 
owed to Iran by bartering tea.
The agreement was inked by 
Head of Iran’s Trade Promotion 
Organization (TPO) Alireza Pey-
man Pak and Sri Lanka Minister 
of Plantation Ramesh Pathirana 
in Colombo.

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

President Raisi kicks 
off 33rd Tehran Inter-
national Book Fair

On Tuesday evening President 
Ebrahim Raisi inaugurated the 
first in-person edition of the Teh-
ran International Book Fair after 
two years of lockdowns caused 
by the outbreak of COVID-19.
“With Reading, We Feel Healthy” 
is the motto of the 33rd edition of 
the book fair, which will be run-
ning through May 21 at Imam 
Khomeini Mosalla.
In addition, a virtual edition of the 
event can be found on ketab.ir.

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

Annual exports to 
Poland rise 114%
The spokesman of the Islamic 
Republic of Iran Customs Ad-
ministration (IRICA) has said 
the country’s non-oil exports to 
Poland recorded 114 percent 
growth in the previous Iranian 
calendar year (ended on March 
20). According to Rouhollah 
Latifi, more than 22,664 tons of 
non-oil goods, valued at $53.198 
million, were exchanged between 
Iran and Poland last year, show-
ing a 79 and 28 percent growth 
in terms of weight and value 
respectively as compared to the 
preceding year.

The value of export from Golestan 
province, in the northeast of Iran, rose 
53 percent in the first month of the 
current Iranian calendar year (March 
21- April 20), as compared to the 
same month in the previous year, a 
provincial official announced.
Ebrahim Hosseini, the head of the 
province’s customs department, said 
that over 35,565 tons of commodities 
worth $17.636 million were exported 
from the province in the first month.
He named iodine, cheese, polystyrene, 
cement, ceramics and tiles, as well as 
iron products as the main exported 
items, and Turkmenistan, Kazakhstan, 
Iraq, and Afghanistan as the major ex-
port destinations.
Hosseini further announced that about 
1,254 tons of products worth $1.448 
million were imported to the province 
through Incheboron customs in the 
first month.
He said that raw materials, fabrics and 
soybean oil were the main goods im-
ported to Golestan in the first month 
of this year, and Turkey, Turkmenistan, 
China, India and Kazakhstan were the 
major sources of imports.
As previously announced by the offi-
cial, the value of export from Golestan 
province rose 63 percent in the past 
Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20), from its preceding year.

Hosseini said that over 402,000 tons 
of commodities worth $183.6 million 
were exported from the province in the 
previous year, indicating also 51 per-
cent growth in terms of weight.
He named polystyrene, dairy prod-
ucts, dates, pistachios, cement, ce-
ramic and tiles, and tomato paste as 
the major exported products, and 
Kazakhstan, Iraq, Turkmenistan, Bul-
garia, Afghanistan and Romania as the 
main export destinations.
The deputy head of Islamic Republic 
of Iran’s Customs Administration (IR-
ICA) has announced that the value of 
Iran’s export of non-oil products has 
increased 25 percent in the first month 
of the current year, as compared to the 
same month of the past year.
Foroud Asgari also said that the coun-
try’s non-oil trade with other countries 
registered a $875-million positive bal-
ance in the first month.
Iran exported 7.324 million tons of 
non-oil commodities worth $3.699 bil-
lion in the said month, with 10 percent 
drop in weight as compared to the first 
moth of the previous year, the official 
stated.
The country’s monthly non-oil import 
stood at 2.252 million tons worth 
$2.824 billion, with one percent rise in 
value and 10 percent growth in weight 
year on year, he added.

Monthly export 
from Golestan province increases 53% yr/yr

National Petrochemical Company (NP-
C)’s Director of Planning and Devel-
opment Hassan Abbaszedeh said the 
annual revenues of the country’s petro-
chemical sector is expected to increase 
17 percent to reach $27 billion in the 
current Iranian calendar year (ends on 
March 20, 2023), Shana reported.
Speaking in a meeting of the manag-
ing directors of the country’s major 
petrochemical holdings on Tuesday, 
Abbaszadeh put the country’s current 
petrochemical production capacity 
at 90 million tons, saying that Iran 
accounts for about 30 percent of the 
West Asia’s total installed petrochem-
ical capacity and three percent of the 
world’s total output.
According to the official, the total ca-
pacity of Iran’s petrochemical industry 
will double by the end of the country’s 
eighth National Development Plan 

(2026-2030).
Abasszadeh mentioned the NPC’s 
long-term programs for the develop-
ment of the industry, saying: “We have 
a strategic plan for the next 10 years 
based on which in the Seventh Nation-
al Development Plan (2022-2026), 68 
projects with a total investment of $35 
billion and a capacity of 50 million tons 
will be implemented.”
The official put the average progress 
of the mentioned 68 projects at 30 
percent and said: “Nine billion dollars 
have been spent so far and the sources 
for the rest of the required investment 
are also determined.”
“In the eighth [national development] 
plan, we have defined 37 projects that 
require $40 billion in investment and 
58 million tons will be added to the 
country’s petrochemical production 
capacity,” he added.

The capacity of the country’s petro-
chemical production will reach 200 
million tons by the Iranian calendar 
year 1411 (begins in March 2031), the 
official noted.

Emphasizing that in the previous Irani-
an calendar year (ended on March 20), 
about 48 million tons of feed equiva-
lent to one million barrels of crude oil 
per day were received by the country’s 
petrochemical plants, from which 65 
million tons of products were pro-
duced.
The petrochemical industry plays a 
crucial role in Iran’s non-oil economy, 
as the petrochemical export is the sec-
ond-largest source of revenue for the 
country after crude oil. Petrochemical 
exports already constitute nearly 33 
percent of the country’s non-oil ex-
ports.

Iran eyes increasing 
exports to Lebanon

Iranian Deputy Labor, Cooperatives 
and Social Welfare Minister for In-
ternational Affairs Hamed Forouzan 
has said his ministry is ready to pro-
mote trade relations with Lebanon 
and boost exports to the country.
Forouzan made the remarks on 
Monday in a meeting with Direc-
tor-General of Lebanon’s Ministry of 
Social Affairs Abdallah Ahmad and a 
representative of Jihad al-Bana de-

velopment foundation Mohammad 
Al-Hajj, IRIB reported.
During the meeting, Forouzan point-
ed to the longstanding history of re-
lations between Iran and Lebanon 
and the high level of economic and 
political cooperation between the 
two countries and voiced his minis-
try’s readiness to develop any kind 
of trade cooperation with neighbor-
ing Lebanon.

Underlining the high capacities and 
potentials of the Iranian Labor Min-
istry and the country’s economic 
centers, he said that his ministry 
is ready to transfer technical know-
how and experience to the Lebanese 
government in the fields of welfare, 
technical and vocational, insurance, 
and services to retirees, as well as 
export of digital services of knowl-
edge-based companies.

Setting up a joint business center 
in Beirut is also being seriously 
pursued by the Iranian Ministry of 
Labor, Cooperatives and Social Wel-
fare, the official emphasized.
Ahmed, for his part, stated that 
Iran’s brilliant experiences in vari-
ous areas can help Lebanon boost 
its economy as well as the remov-
al of social challenges facing the 
country.

Petchem revenues ex-
pected to increase 17% 

by Mar. 2023

Spinach 
101: Nu-
trition 
Facts and 
Health 
Benefits
Source: https://www.healthline.com/nutri-
tion/foods/spinach#bottom-line
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 دریـا وفایی  بـدون شـک دیگر 
صحبت راجـِع حـال وروز زاینده رود 
و وضعیـت آب اصفهـان نیـاز بـه 
مقدمه و توضیح نـدارد. آنچه اکنون 
بیش ازقبـل مهم بـه نظر می رسـد 
پیگیـرِی پیگیری هـای نمایندگان 
و مسـئوالن ایـن اسـتان اسـت، آن 
هم نه از جنـس حـرف درمانی های 
همیشـگی کـه دیدیـم و شـنیدم و 
اثراتـش را هـم تجربـه کرده ایـم و 
می کنیـم. ایـن در حالـی اسـت که 
اثـرات کم آبـی در فروشسـت هـم 
رونمایـی شـده و بی هیـچ تعـارف 
تاریـخ در خطـر اسـت. در همیـن 
خصوص اوضاع آخریـن پیگیری ها 
برای بحران اصفهـان و زاینده رود را 
از مهـدی طغیانی نماینـده اصفهان 
در مجلـس شـورای اسـامی جویا 

شـدیم کـه در ادامـه می خوانیـد.

• از آخریـن پیگیری هـای 
زاینده رودی نماینـدگان چه 

؟ خبر
نه مـا و نه مـردم دنبال این نیسـتیم 
کـه فقـط حـرف زده شـود. دنبـال 
ایـن هسـتیم کـه بـا یـک برنامـه 
مشـخصی به تدریج حـال زاینده رود 
و فات و مرکـزی و شـهر اصفهان 
بهتـر شـود. نمی خواهیـم یک دفعه 
معجزه ای بشـود چـون می دانیم در 
ایـن موضوعات معجـزه امکان پذیر 
نیسـت. امـا االن وضعیـت اصفهان 
بحرانـی اسـت. فرونشسـت زمین، 

مباحـث محیـط زیسـتی، مباحـث 
مسـائلی  کشـاورزان  معیشـتی 
نیسـت که قابل چشم پوشـی باشـد. 
وزارت نیـرو به رغـم قولی کـه وزیر 
جدیـدش داد مبنی بر اینکـه »برای 
احیاء زاینـده رود برنامـه دارم و چه و 
چه«، تـا این لحظـه ما برنامـه ای از 
ایشـان ندیدیم. چند روز پیش همراه 
بـا اسـتاندار و تعـدادی از نمایندگان 
اصفهـان بـا وزیـر نیـرو جلسـه ای 
داشـتیم و اتفاقـاً بحث هـای تنـدی 
را هم مطـرح کردیـم و وزیـر دوباره 
گفت مـا برنامـه داریـم. گفتیم خب 
به مـا بگوئید کـه می خواهیـد برای 
وضعیـت موجـود چـه کاری انجـام 

دهیـد؟

• پاسخ چه بود؟
قـرار شـده طـی دو سـه هفتـه 
آینـده دوبـاره برویـم ببینیـم برنامه 
وزیـر بـرای اصفهـان چیسـت. 
فقـط خودمـان هـم نمی دانیـم 
ایـن »بـه زودی، بـه زودی اعـام 
می کنـم« جنـاب وزیـر نیـرو کـی 
اعام می شـود! تا االن جـواب وزیر 
نیرو فقط ایـن بـوده و برایـن اصرار 
دارد کـه »مـا تصمیم هایـی کـه 
می گیریـم بـا فشـارهای نماینده ها 
و مدیران اصفهان خنثی می شـود«. 
یعنـی می توانیـم مسـئله را حـل 
کنیـم ولـی مـدام طرفیـن مختلف، 
فشـارهای اجتماعی از اسـتان های 
باالدسـت و پایین دسـت، کارهایـی 

کـه می خواهیـم بـرای حل مسـئله 
انجـام بدهیـم را خنثـی می کننـد.

• یعنـی به نوعـی بـوی لج و 
لجبـازی می آیـد؟

نـه ایشـان ادعـا می کـرد، ادعـای 
وزیـر بـود.

• مگـر صحبـت نماینـدگان 
و اسـتاندار در آن جلسـه چه 

؟ د بو
ببینید بحث ما این هسـت که قانون 
روشـن اسـت و باالخـره عمـل بـه 
قانون هم مشـخص اسـت. از دولت 
توقع داریم قانون را اجـرا کند، اگرنه 
همیشـه ممکن اسـت قوانین منافع 
بعضی ها را تأمین نکنـد. قانون گذار 
باید مصالح عمومـی را در نظر بگیرد 
و قانـون را اعمـال کنـد. ازاین جهت 
مطالبـه جـدی مـا از وزارت نیـرو 
اسـت. اینکه یـک برنامه مشـخص 
و روشـن به مـا بدهـد، مثـًا بگوید 
مشـکل زاینده رود تـا 5 سـال آینده 
حل می شـود. اینکـه بتوانیـم پروژه 
را کنترل کنیـم، همـان کاری را که 
بـرای دریاچـه ارومیـه انجـام دادند 

برای زاینـده رود هـم اجرا کننـد. در 
دریاچـه ارومیـه می گفتند »سـطح 
آب دریاچـه«، خب االن مـا هم می 
گوئیـم »تعـداد روزهایی کـه آب در 
رودخانـه جریـان دارد«، این ماک 
ماسـت. بـرای انجـام آن هـم ایـده 
داریـم و خـود اسـتان هـم برنامـه 
دارد. اگـر وزارت نیـرو نمی توانـد 
شـفاف اعام کند، من در آن جلسـه 
به صراحت گفتم که مـردم و مدیران 
اصفهان به تدبیـر وزارت نیرو اعتماد 
ندارند. چرا؟ چون تدبیـر وزارت نیرو 
اسـت که مـا را بـه ایـن روز انداخته. 
آن حکمرانی غلط اسـت کـه این ها 
نتیجـه اش شـده اسـت. مـا گفتیـم 
بایـد اول خودتـان را اثبـات کنیـد، 
گفتیم که به تدبیـر وزارت نیرو برای 
حل مشـکل اصفهـان بی اعتمادیم. 
بـه هـر دسـتگاه دیگـری هـم کـه 
مراجعـه می کنیم می گوینـد مربوط 
بـه وزارت نیروسـت. خـب ایـن 
دسـتگاه تخصصـی بایـد تکلیفش 
را معلـوم کنـد، طـوری هـم برنامه 
بدهیـد کـه بتـوان از آن دفـاع کرد. 
در این صـورت مـا هـم در اصفهان 
حاضریـم همدالنـه بـا وزارت نیـرو 

همراهـی کنیم.

• روند حل مشـکل را چگونه 
می بینیـد؟ مـن در حرف های 
شـما خوش بینی نمی بینیم؟

 اصـًا رونـدی وجـود نـدارد. شـاید 
هـم دارنـد کاری می کنند امـا ما در 

جریان نیسـتیم.

• چـرا نماینـده نبایـد در 
باشـد؟ جریـان 

بلـه خـب ایـن ایـراد دیگـر کار 
اسـت و اتفاقـًا بـه وزیر هـم گفتیم 
کـه چـرا نبایـد مـا نماینـدگان در 
جریان کامل رسـیدگی بـه پرونده 
زاینـده رود قـرار بگیریـم. گفتیـم 
یـا اشـکال از شماسـت یـا معـاون 
پارلمانـی شـما. گفتیـم مـا بایـد 
بدانیـم کـه داریـد چـکار می کنید، 
وگرنـه نتیجـه اش همیـن اتفاقات 
20 سـال می شـود کـه هـر بایی 
خواسـتند سـر زاینده رود و اصفهان 

آوردنـد.

• پاسخ چه بود؟
متاسفانه هیچ.
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نمایشگاه و فروشگاه دائمی مشاغل خانگی اصفهان با همکاری جهاددانشگاهی و گروه 
جهادی آیت اهلل مهاجر افتتاح شد.

مدیر اجرایی نمایشگاه دائمی مشاغل خانگی اصفهان گفت: فروشگاه و نمایشگاه بزرگ 
مشاغل خانگی، در خیابان ولی عصر اصفهان در دو طبقه مجزا راه اندازی شده است.

زهره کاردانی توضیح داد: طبقه باالیی این ساختمان مربوط به فروشگاهی است که 
در این قسمت بیشتر از کارآفرینان دعوت کرده ایم و حدود ۴0 نفر را تحت پوشش قرار 
داده ایم که فروش اقام و کاالهای مختلف صنایع دستی و مواد ارگانیک را خواهند 

داشت.
وی اضافه کرد: در بخش دیگر این ساختمان کافه تریا صنایع دستی راه اندازی شده است 

که به دنبال فرهنگ سازی برای کاربردی شدن تولیدات صنایع دستی هستیم.
مدیر اجرایی نمایشگاه دائمی مشاغل خانگی اصفهان ادامه داد: در بخش پایینی این 
ساختمان کارگاه های مشاغل خانگی برپا می شود و حدود ۱۸ غرفه در این بخش برپا 
است و ۱0 غرفه نیز به صورت جزیره ای برای نمایشگاه های هفتگی در نظر گرفته شده 

است.
وی گفت: در قسمتی دیگر نمایشگاه روزانه برگزار می شود و می تواند دفتر فروشی برای 
افراد فعال در حوزه مشاغل خانگی باشد که سه غرفه به این بخش اختصاص یافته است.

کاردانی تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت حدود ۱۸ غرفه تکمیل شده و ظرفیت 
غرفه های روزانه نیز برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کامل است.

وی با اشاره به نقش جهاد دانشگاهی اصفهان در برپایی این نمایشگاه دائمی، اظهار کرد: 

جهاد دانشگاهی تفاهم نامه ای منعقد کرده که در آن معرفی پشتیبان ها و متقاضیان طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی جهت استفاده از فروشگاه و نمایشگاه دائمی، ارائه مشاوره 
و آموزش های حضوری و مجازی در زمینه آشنایی با بوم مدل کسب و کار، بسته بندی، 
برندینگ، فروش و بازاریابی، عکسبرداری از محصول، تهیه شناسنامه، تولید محتوا و ... 
همچنین ساخت فروشگاه های مجازی در مکان بازارها و برپایی نمایشگاه های مجازی 

را خواهیم داشت.
• افتتاح نمایشگاه و فروشگاه دائمی مشاغل خانگی در اصفهان

مدیر اجرایی نمایشگاه دائمی مشاغل خانگی اصفهان گفت: در آموزش های میز به میز 
به صورت کیفی کار فعاالن حوزه مشاغل خانگی رصد می شود.

محمدرضا فتحی، مدیر گروه جهادی آیت اهلل مهاجر نیز درباره برپایی این نمایشگاه به 
ایسنا، گفت: گروه جهادی آیت اهلل مهاجر طی چند سال گذشته در زمینه فعالیت های خیر 

به ویژه در مناطق سیستان و بلوچستان تاش می کند.
وی توضیح داد: این گروه در زمان کرونا نیز به صورت خودجوش وارد تولید ملزومات 
بهداشتی و درمانی مورد نیاز کادر پزشکی شد و همچنین طی قرارداد با سازمان 
تاکسیرانی، حدود ۶ هزار پاستیک جداکننده در تاکسی برای ایمنی بیشتر رانندگان 

را تأمین کرد.
مدیر گروه جهادی آیت اهلل مهاجر افزود: در آن زمان به صورت کامًا خودجوش 
کارگاه هایی را راه اندازی کردیم و مردم با چرخ خیاطی های خود شروع به دوخت و دوز 
کردند که عاوه بر درآمد برای تأمین بسته های معیشتی، این کار جرقه ای برای ورود به 

کسب و کارهای خانگی بود.
وی گفت: به همین منظور کارگاه قالیبافی با فعالیت 50 نفر راه اندازی شد که اکنون 
فرش های ابریشم با نقش اصفهان صادر می شوند؛ همچنین کارگاه خیاطی را راه اندازی 
کردیم. از سوی دیگر دستگاه هایی برای تهیه نان، شیرینی، میوه خشک و ... تهیه شد و 
در اختیار زنان سرپرست خانوار یا افرادی که امکان کار خارج از خانه نداشتند، قرار دادیم.

فتحی با بیان اینکه با وجود این فعالیت ها همچنان با مشکل فروش مواجه بودیم و تمام 
فعالیت های انجام شده به نتیجه نمی رسید، تصریح کرد: برای رفع این چالش نمایشگاه 
دائمی فعاالن مشاغل خانگی در هر حوزه ای برپا شد تا بتوان این محصوالت را به 

فروش رساند.
وی گفت: در این راستا طی مذاکراتی با سپاه پاسداران و بنیاد بسیج مستضعفان و جهاد 
دانشگاهی، محلی در خیابان ولیعصر در اختیار ما قرار گرفت که در قسمت مربوط به امور 
آموزشی؛ حرفه، مهارت و بازاریابی محصول آموزش داده می شود. در کنار آن نیز 20 غرفه 
دو در دو متر برای افرادی که می توانند در محل کوچک کار کنند، ایجاد کرده ایم تا بتوانند 

به صورت ورکشاپ کار کنند و مستقیم برای فروش با مشتری در ارتباط باشند.
مدیر گروه جهادی آیت اهلل مهاجر همچنین افزود: در محلی که برای برگزاری نمایشگاه 
در نظر گرفته شده گروه های خاص هر هفته می توانند به عرضه محصوالت خود بپردازند.

وی اضافه کرد: در طبقه همکف این ساختمان محصوالت آماده فروش نیز وجود دارد که 
صاحبان کسب و کار به طور متمرکز محصوالت خود را برای فروش به فروشگاه آورده 

که درصدی از آن برای هزینه های فروشگاه صرف می شود.

مدیر اجرایی نمایشگاه دائمی مشاغل خانگی اصفهان خبر 
داد:

افتتاح نمایشگاه و فروشگاه 
دائمی مشاغل خانگی اصفهان

معـاون بهـره بـرداری و توسـعه فاضاب 
آبفـای اسـتان اصفهـان می گویـد: ایـن 
شـرکت تاکنون به تمام تعهـدات خویش 
در خصـوص اجـرای طـرح فاضـاب 
چـادگان بـر اسـاس بودجـه تخصیصـی 

عمـل کـرده اسـت.
بـا  گفـت:  حکمتیـان  امیرحسـین 
پیگیری هـای شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان اصفهـان از سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزی طرح احـداث تصفیـه خانه 
فاضـاب شـهر چـادگان در سـال ۱39۱ 
دارای ردیـف اعتبـاری شـد و عملیـات 
احـداث آن از سـال ۱392 آغـاز گردیـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه مراحـل سـاخت 

تصفیـه خانـه فاضـاب چـادگان تاکنون 
75 درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته است 
افـزود: این تصفیـه خانـه پـس از تکمیل 
و بهـره بـرداری یکـی از پیشـرفته ترین 
تصفیـه خانه هـای فاضـاب در کشـور 

خواهـد بـود.
معـاون بهـره بـرداری و توسـعه فاضاب 
آبفـای اسـتان اصفهـان همچنیـن گفت: 
تاکنـون 35 کیلومتر از شـبکه جمع آوری 
و خـط انتقـال فاضـاب شـهر چـادگان 
اجـرا شـده اسـت و سـاخت دو ایسـتگاه 
پمپاژ فاضاب نیـز در آینـده نزدیک آغاز 

خواهد شـد.
وی افـزود: بـر اسـاس بودجـه تخصیص 

یافتـه تاکنـون ۱9 میلیـارد تومـان در 
خصوص اجـرای طرح فاضـاب چادگان 
هزینـه شـده و شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان اصفهان به تمام تعهـدات خویش 

در ایـن زمینـه عمـل کرده اسـت.
حکمتیـان بـا اشـاره بـه احتمال سـرازیر 
شـدن فاضـاب بـه دریاچـه پشـت سـد 
زاینـده رود اعـام کـرد: بر اسـاس قانون 
مدیریـت پسـماند، در شـهرهایی کـه 
هنـوز شـبکه جمـع آوری و تصفیـه خانه 
فاضاب ندارنـد و تحت پوشـش خدمات 
شـرکت آب و فاضـاب قـرار نگرفته اند، 
نظارت و برخورد با کسـانی کـه فاضاب 
خانگـی را در معابر و آب هـای روان تخلیه 

می کننـد بـا شهرداری هاسـت و بایـد 
بـا متخلفـان احتمالـی برخـورد قانونـی 

صـورت پذیـرد.
وی همچنیـن برسـامت آب شـرب 
شـهروندان و روسـتاییان تحـت پوشـش 
سـامانه آبرسـانی اصفهـان بـزرگ تاکید 
کـرد و گفـت: مرکـز بهداشـت اسـتان بر 
کیفیـت و سـامت آب 9۸ شـهر و 9۴9 
روسـتای اسـتان اصفهـان بـه ویـژه 5۸ 
شـهر و 3۸0 روسـتایی کـه آب مـورد نیاز 
آن هـا از رودخانـه زاینـده رود و تصفیـه 
خانـه آب اصفهان تأمین می شـود نظارت 
کامـل دارد و جـای هیچگونـه نگرانـی 

. نیسـت

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای استان اصفهان:

 آبفای استان به تمام تعهداتش برای اجرای طرح
فاضالب چادگان عمل کرده است

آخرین پیگیری های زاینده رودی نمایندگان اصفهان در گفت وگو با مهدی طغیانی:

رود اصفهان را مثل دریاچه ارومیه احیا کنید

روابط عمومی دانشگاه اصفهان »والدان جوکیچ« در دیدار با رییس دانشگاه 
اصفهان اضافه کرد: اگرچه عالِمان در دانشگاه ها مستقل فکر می کنند ولی 

می توانند به مواضع مشترک برسند و در حل مشکات دنیا کمک کنند.
وی با ابراز خرسندی از حضور در شهر تاریخی اصفهان اظهار داشت: صربستان 
با بیش از هفت میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی اروپا است و مردم ما نیز مانند 

ایرانیان به کشورشان افتخار می کنند.
جوکیچ با اشاره به دانشگاه بلگراد صربستان گفت: این دانشگاه دارای 3۱ 
دانشکده، 50 آزمایشگاه )انستیتو(، ۱۱ پژوهشکده و حدود 9 هزار دانشجو در 

مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.
• انقالب اسالمی ایران منشاء تحوالت علمی، اقتصادی، فرهنگی 

و اجتماعی در منطقه شد
رییس دانشگاه اصفهان نیز در این دیدار اظهار داشت: انقاب اسامی ایران 
حدود ۴3 سال پیش بوجود آمد و منشاء تحوالت علمی، اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی در منطقه شد.
حسین هرسیج افزود: این پیشرفت ها با وجود تحریم های امنیتی، سیاسی 
)دیپلماتیک( و اقتصادی حاصل شد و کسب رتبه های برتر دانشگاه های ایران در 

نظام های رتبه بندی معتبر جهان بسیار حائز اهمیت است.
• هر دو دانشگاه دانشگاه جامع و برتر کشور خود هستند

وی دانشگاه اصفهان را یکی از دانشگاه های جامع و برتر ایران معرفی و اضافه 
کرد: نقطه مشترک ما این است که عاوه بر اینکه به عنوان یک کشور مستقل 
محسوب می شویم، هر دو دانشگاه به عنوان دانشگاه جامع و برتر کشور خود 

مطرح هستند.
وی با اشاره به مطرح شدن برنامه دانشگاه جامعه محور و تمدن ساز در دانشگاه 
اصفهان، تصریح کرد: با توجه به این برنامه ما می توانیم برنامه های مشترکی را 
بین 2 دانشگاه داشته باشیم که در مرحله نخست باید مسائل و چالش های دانش 

بنیان و مسئله محور در روابط دو جانبه را شناسایی کنیم.
هرسیج یکی از وظایف دانشگاه ها در حوزه ملی و فراملی برای افزایش ارتباطات 
بین المللی را همکاری برای حل این چالش ها دانست و افزود: انتظار ما از 
دانشمندان هر دو دانشگاه، شناسایی مسائل مشترک در سطح کشور، منطقه، 
خاورمیانه و اروپای شرقی است که پس از شناسایی این مشکات و نیازهای 
منطقه، مسائل دو جانبه از نظر علمی، تحقیقاتی و فرهنگی می تواند شکل بگیرد.

رییس دانشگاه اصفهان ادامه داد: این موارد می تواند شامل همکاری های 
علمی، تبادل استاد و دانشجو، انجام تحقیقات و برگزاری برنامه های آموزشی 

مشترک باشد.
• دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه تمدن ساز

وی با بیان اینکه موضوع دومی که می تواند مبنای این مبادالت علمی باشد، 
بحث های تمدنی است، خاطرنشان کرد: دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه 
تمدن ساز، نماینده تمدن اسامی و شیعی و دانشگاه بلگراد بعنوان نماینده تمدن 
مسیحی می توانند با یکدیگر تعامل ارزنده ای در بخش های آموزشی، پژوهشی، 

فرهنگی، هنری، ورزشی و زبان داشته باشند.
رییس دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه جنگ جهانی اول و دوم و جنگ سرد 
نتیجه همکاری علما و امرای فاسد بود، تصریح کرد: ساح های هسته ای را نیز 
دانشمندان می سازند و به سوء استفاده ابزاری از سوی حاکمان خود منجر شده اند 

و ما نیاز به علمایی داریم که در جهت صلح و توسعه پایدار حرکت کنیم.
در این نشست با بررسی زمینه های مشترک و پر اهمیت تحقیقاتی در 2 دانشگاه 
درباره همکاری های مشترک بین المللی از جمله انجام پژوهش های مشترک در 
قالب فرصت های مطالعاتی، راهنمایی مشترک پایان نامه ها و رساله ها، اقامتگاه 
مجزا برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی خارجی طرف قرارداد و عضویت 
دانشگاه در مجامع بین المللی و همچنین برگزاری کنفرانس های مشترک بین 

المللی دانشگاه اصفهان و بلگراد تبادل نظر شد.
دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه جامع و مادر استان اصفهان دارای حدود ۱7 
هزار دانشجو و ۶50 عضو هیات علمی و یکی از دانشگاه های برتر کشور است؛ 
این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه های منتخب ایران در طرح تبدیل به یکی 

از پنج دانشگاه برتر کشور در تراز بین المللی انتخاب شده است.

 اخبـار اصفهـان  رییس دانشـگاه بلگراد صربسـتان 
خواسـتار همـکاری دو جانبـه در زمینـه علمـی با 
دانشـگاه اصفهان شـد و گفت: گسـترش ارتباطات 
بین ۲ دانشـگاه بـه همکاری در سـطح باالتـر ملی و 

بین المللـی منجـر خواهد شـد.

  روسای دانشگاه های اصفهان و بلگراد
دیدار و گفت و گو کردند:

تحقق دیپلماسی دانشگاهی

 خبر روز

مرکـز بهداشـت اسـتان اصفهـان 
بـه عنـوان مرجـع ناظـر در سراسـر 
اسـتان اصفهـان بـه صـورت شـبانه 
روزی کیفیـت، سـامت و بهداشـت 
آب شـرب را مـورد بررسـی و کنتـرل 

قـرار می دهـد.
مدیـر مرکـز پایـش و نظـارت بـر 
کیفیـت آب و فاضاب آبفای اسـتان 
اصفهـان با اشـاره بـه شـایعاتی مبنی 
بـر آلودگـی آب شـرب اصفهـان کـه 
روزهـای اخیـر در فضـای مجـازی 
منتشـر شـده و منجـر بـه نگرانی هم 
اسـتانی های محتـرم شـده اسـت 
گفت: سـامت آب شـرب مورد تأیید 
مرکـز بهداشـت و معاونت بهداشـتی 
دانشـگاه علـوم اسـتان می باشـد و 
مردم به هیـچ عنوان نگران سـامت 

آب شـرب نباشـند.
فهیمـه امیـری بـا تاکیـد بر سـامت 
آب شـرب مصرفـی اسـتان اصفهـان 
گفت: کلرسـنجی بـه صـورت روزانه 
و نمونه برداری میکروبی و شـیمیایی 
به صورت ماهیانه و سـالیانه از شـبکه 
آب کلیه شـهرها و روسـتاهای استان 
توسـط مراکـز بهداشـت در اسـتان 
انجـام می گیـرد و مرکـز بهداشـت 
اسـتان اصفهـان بـه عنـوان مرجـع 
ناظـر در سراسـر اسـتان اصفهـان به 
صورت شـبانه روزی کیفیت، سامت 
و بهداشـت آب شـرب را مورد بررسی 

و کنتـرل قـرار می دهـد.
وی تاکیـد کـرد: آب شـرب اصفهـان 
کامًا سـالم و بهداشـتی می باشد و به 
محـض ورود آب خام بـه تصفیه خانه 
آب باباشـیخعلی، کـه جـزء بزرگترین 
و پیشـرفته ترین تصفیـه خانه هـای 
خاورمیانـه می باشـد، بمنظـور حـذف 
آالینده ها، کلیـه فرآیندهای فیزیکی، 
شـیمیایی و گندزدایی بر روی آب خام 
انجام شـده و مورد تصفیـه کامل قرار 

می گیـرد.
امیری خاطرنشـان کـرد: کلیه عوامل 
میکروبـی، شـیمیایی و آالینده هـا 
در بـدو ورود از طریـق فرآیندهـای 
فیزیکـی، انعقـاد و لختـه سـازی، تـه 
نشـینی و گندزدایـی از آب حـذف 
می شـوند و آب بـه صـورت کامـًا 
سـالم و بهداشـتی در اختیـار مـردم 

قـرار می گیـرد.
مدیـر مرکـز پایـش و نظـارت بـر 
کیفیـت آب و فاضاب آبفای اسـتان 
اصفهـان افـزود: تصفیـه خانـه آب 
باباشـیخعلی مجهـز بـه سیسـتم ازن 
زنی به عنـوان یکی از پیشـرفته ترین 
روش هـا بـرای گندزدایی آب شـرب 
اسـت و در انتهـای فرآینـد تصفیـه، 
بـرای حفـظ کلـر باقیمانده در شـبکه 
آب شـرب و جلوگیـری از آلودگـی 
ثانویـه، مجـدداً بـا کلـر گندزدایـی 

. د می شـو

کیفیت و سالمت آب شرب 
اصفهان مورد تأیید است

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب 
و فاضالب آبفا:

خبر اول
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عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: باید صنایع را به 
سمت استفاده از آب های غیرمتعارف سوق داد. مهدی قمشی در نشست 
همگرایی نخبگان چهار استان مجاور برای رفع چالش های آب زاینده 
رود که به صورت برخط )آنالین( در حاشیه سیزدهمین کنگره ملی 
مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، افزود: با انتقال آب از 
سرشاخه های کارون به عبارتی بحران خوزستان بیشتر شده و دغدغه های 

استانی دیگر کاهش می یابد و این به دور از عدالت است.
وی ادامه داد: در مساله انتقال آب میان حوزه ای اصالً به نظرات کارشناسان 

توجه نمی شود؛ چرا که مدیریت آب در کشور بر اساس دیدگاه های علمی 
نبوده است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: امروز خود کارون و سرشاخه های آن دارای 
مشکل و چالش است و این حوزه دیگر رمقی ندارد.

قمشی با بیان اینکه نباید با طرح انتقال آب از کارون بار اضافی بر روی این 
رودخانه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: کارون از نظر شاخص های علمی 

دیگر توانایی معضالت و مشکالت پیش رو را ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: هر موقع مسئله 

مشکالت زاینده رود مطرح می شود یک دلهره در خوزستان و چهارمحال 
و بختیاری رخ می دهد و این نگرانی نباید دچار چالش شود. وی افزود: با 
طرح انتقال نباید در آینده حوضه مبدأ دچار مشکل کمبود آب شود و 
این طرح ها باید از نظر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مورد ارزیابی و کار 
کارشناسی قرار گیرد. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه 
داد: استان ها و مناطق هدف که مقصد انتقال آب دارند باید با مدیریت 
مشکل خود را حل کنند و صنایع را به سمت استفاده ازآب های غیر 
متعارف سوق دهند و همچنین الگوی کشت را در استان خود تغییر دهند.

نشست همگرایی نخبگان چهار استان مجاور 
 اصفهان برای رفع چالش های آب

زاینده رود برگزار شد:

ضرورت سوق دادن 
صنایع به سمت استفاده 
از آب های غیرمتعارف

 اصفهان
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رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان از برگزاری ۳ 
روزه مرحله کشوری مسابقات مناظره دانشجویی به میزبانی 
مرکز آموزش علمی کاربردی سیتی سنتر اصفهان خبر داد 
و گفت: ۲۴ تیم ۶ نفره از سراسر کشور در قالب ۱۳۹ گزاره 
با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و مرحله فینال نیز در 

سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار می شود.
 بهزاد رضایی در نشست خبری، اظهار کرد: این دوره از 
مسابقات کشوری مناظره دانشجویی به مدت ۳ روز از تاریخ 
۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ماه در سیتی سنتر اصفهان برگزار خواهد 

شد که فینال این مسابقات به صورت حضوری خواهد بود.
وی افزود: به سبب وجود محدودیت های کرونایی، نزدیک 
بودن مسابقات به زمان امتحانات و حضور شرکت کنندگان 
از شهرهای دیگر، تنها فینال رقابت ها در روز آزادسازی 

خرمشهر به شکل حضوری است.
رییس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان از حضور بیش 
از ۲۰ استان کشور در این رقابت ها خبر داد و گفت: برای اولین 
بار ۲۴ تیم از ۲۴ استان در این رویداد شرکت کردند که نشان 

از برنامه ریزی و مدیریت خوب است.
وی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم میزبان خوبی برای این 
رویداد باشیم و گفت: تمام تالشمان بر برگزاری خوب با 

رعایت عدالت کامل است.
رضایی درباره داوران این دوره از مسابقات نیز توضیح داد: 
داوران این دوره مسابقات باید حتمًا در جلسه حاضر باشند و 
به این علت از اصفهان خواهند بود، اما هیچکدام از داوران 
از اعضای مرکز برگزارکننده نیستند. البته برای مرحله فینال 
از تمام استان های شرکت کننده خواسته شده که داور مورد 
نظرشان را که بتواند حضوری به مسابقات بیاید، معرفی کنند. 
این امکان برای سایر استان ها تا زمان برگزاری مسابقات 

فراهم است.
وی با تاکید بر اقدامات شفاف این رقابت ها، ادامه داد: چهار 
دوره گذشته این مسابقات در استان های دیگر برگزار شده 
که تاکنون امکان استفاده از داور غیربومی نبوده، اما در این 
دوره به طور کامل شفاف سازی کردیم. داوران و بیوگرافیشان 
از قبل مشخص و روی سایت دانشگاه قابل مشاهده است. 
همچنین در داوری های قبل هرگز سرفصل های نمره دهی 
مشخص نبود که در این دوره با کارگاه های برگزار شده 
تمام مسائل شفاف شده و در گروه های تشکیل شده امکان 

نظردهی فراهم شده است.
رییس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان، خاطر 
نشان کرد: هدف ما این است که به عنوان یک برگزارکننده 

بی طرف، تمام ابزارالزم را فراهم کرده و از هرگونه اجحاف 
به گروهی جلوگیری کنیم. البته باید قبول کرد در زمان باخت 
دنبال مقصرهستیم، اما ما تمام تالشمان را برای برگزاری 

عادالنه این دوره مسابقات کرده ایم.
رضایی اضافه کرد: ناظر رقابت ها ستاد مرکزی مسابقات 
است و تالشمان بر این بوده که مناظرات با شعار سال منطبق 

بوده و این امر سرلوحه کار قرار گرفته است.
وی یادآور شد: ۲۴ تیم از ۲۴ استان کشور در گروه های ۶ 
نفره تشکیل شده که یک نفر سرپرست، یک نفر مربی و 
چهار دانشجو در کنار هم قرار گرفته اند. از ۴ دانشجو نیز ۲ نفر 
محقق برای گرداوری منابع مورد نیاز برای گزاره و ۲ نفردیگر 

نیز سخنران جلسات هستند.
رییس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان همچنین 
با اشاره به موضوعات گزاره ای مناظرات، توضیح داد: ۱۳۹ 
گزاره بر مبنای مسائل روز جامعه و بیانات مقام معظم رهبری 
مورد تصویب قرار گرفته که در مرحله استانی و کشوری 

استفاده می شود.
وی تاکید کرد: مسابقات استانی در ۱۶۶ مراکز علمی 
کاربردی استان ها برگزار شده و تیم منتخب هر استان در این 

مرحله کشوری به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی استان اصفهان خبر داد:

اصفهان، میزبان پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی کشور

تحلیل

• حالت سرخود را سریع عوض می کنند
اگر از کسی سـؤالی را بپرسـید و آن شخص سریعًا سـرخود را حرکت داد، 
احتمـال دارد در این موقعیـت به شـما دروغ بگوید. سـر دروغگو به عقب 
مـی رود، خـم می شـود یـا به یـک طـرف متمایـل می شـود. ایـن حالت 
اغلـب وقتـی رخ می دهد کـه از فـرد سـؤالی پرسـیده شـده و از او انتظار 

پاسـخی می رود.

• تنفس او تغییر می کند
وقتی کسـی دارد به شـما دروغ می گویـد، احتمال دارد که بـه نفس نفس 
بیفتد. ایـن کار بر اثـر ریفالکس اتفـاق می افتـد. وقتی تنفس فـرد تغییر 
کند، شـانه هایش بـاال می رونـد و صدایـش ضعیـف می شـود. در اصل، 
علت اینکـه به نفس نفـس می افتد این اسـت کـه ضربان قلـب و جریان 
خـون او تغییر می کنـد. همه ایـن موارد زمانـی رخ می دهد کـه فرد حس 

اضطـراب و تنش دارد - یعنـی وقتـی دارد دروغ می گوید.

• از جایش تکان نمی خورد
یکـی از ویژگی هـای زبـان بـدن افـراد دروغگـو ایـن اسـت کـه وقتی 
فـرد در گفت وگـوی عـادی شـرکت می کنـد، به صـورت طبیعـی بـدن 
خـود را بـا حـرکات ناخـودآگاه و آرام حرکـت می دهـد. پـس اگـر دیدید 
طـرف مقابل اصـاًل تـکان نمی خـورد و سـفت و محکم سـر جـای خود 
نشسـته یا ایسـتاده اسـت، احتمـال زیـادی وجـود دارد که کاسـه ای زیر 

نیم کاسـه باشـد.

• کلمات و عبارات را تکرار می کند
این حالت وقتـی رخ می دهد کـه فرد دروغگو سـعی دارد شـما و خودش 
را نسـبت به چیزی متقاعد کنـد. او سـعی دارد تا در ذهن خـود دروغ خود 
را موجه کنـد. فـرد دروغگو بـرای مثـال بارهـا تکـرار می کند: مـن این 
کار را نکـردم. من ایـن کار را نکـردم. همچنیـن او با این تکـرار فرصتی 
پیدا می کنـد تا افـکار خـود را منسـجم کند. بـه دروغ خـود ادامـه دهد و 

کار خـود را توجیـه کند.

• اطالعات زیادی به شما می دهد
وقتی کسـی به طـور مرتب بـه شـما اطالعـات می دهـد، اطالعاتی که 
از او درخواسـت نکرده ایـد، مخصوصـًا جزئیات زیـادی را بازگـو می کند 
احتمال زیـادی وجـود دارد که دارد بـه شـما دروغ می گویـد. دروغگوها 
اغلب زیـاد حـرف می زنند به ایـن امید کـه بااین همـه حرافـی و وراجی، 

دیگران حرفشـان را بـاور کنند.

• دستش را جلو دهانش می برد و یا آن را می پوشاند
یک عالمـت دیگـر بـرای شناسـایی فـرد دروغگو این اسـت کـه وقتی 
نمی خواهـد پاسـخ سـؤالی را بدهـد یـا در خصـوص مسـئله ای صحبت 
کنـد، به صـورت خـودکار دسـتش را روی دهانـش می گـذارد. وقتـی 
بزرگسـاالن دسـت خـود را روی دهانشـان می گذارنـد، یعنـی نـم پس 
نمی دهنـد و نمی خواهند حقیقـت را بگویند. آن هـا با ایـن کار واقعًا زیپ 

دهـان خـود را می کشـند.

• پاهای خود را جابه جا می کند
فـرد دروغگو بـا ایـن کار به شـما می گویـد که مضطـرب و ناآرام اسـت. 
همچنیـن نشـان می دهـد کـه می خواهـد از ایـن موقعیـت فـرار کنـد. 
تشـخیص این عالمـت، یکـی از راه هـای کلیـدی در شـناخت دروغگو 
اسـت. فقـط بـه پاهایـش نـگاه کنیـد تـا بفهمیـد دروغ می گوید یـا نه.

• حرف زدن برایش سخت می شود
اگر به فیلـم بازجویی یـک متهم بادقـت نگاه کـرده باشـید، خواهید دید 
کـه صحبت کـردن برایـش دشـوار و دشـوارتر می شـود. علت آن اسـت 
که سیسـتم عصبی به طـور خودکار ترشـح بـزاق را بـه هنگام اسـترس 
کاهش می دهـد و با این کار غشـاهای مخاط دهان خشـک می شـود. از 
بین سـایر عالئـم دروغ، می توان بـه گازگرفتـن ناگهانی لب یا فشـردن 

لب هـا اشـاره کرد.

 مریم عمادی  طی روزهای گذشته 
با توجه به افزایش قیمت کاالهای 
اساسی در کشور، بسیاری از مردم 
نسبت به این افزایش قیمت ها، اعالم 
دلیل  به همین  نارضایتی کردند. 
مسئوالن دولت سیزدهم برای افزایش 
قدرت خرید و جبران رفاه از دست رفته 
خانوار اقدام به افزایش یارانه ها کرده اند.

• نحوه توزیع یارانه جدید
بنابر آخریـن اخبـار کلیـه یارانه هایی 
که دولـت تاکنون پرداخـت کرده اعم 
از یارانـه نقدی، معیشـتی، مناسـبتی 
و یارانـه نـان با هـم تجمیع می شـود 
و بـر اسـاس تصمیمـات اتخاذ شـده  
یارانه جدیـد چهارصـد هـزار تومانی 
برای خانوارهـای پنج نفـره برابر با دو 
میلیون تومـان خواهد بـود  دهکهای 
چهـارم تـا نهـم نیـز یارانـه ای برابـر 
بـا سـیصد هـزار تومـان بـه ازای هر 
نفر دریافـت می کنند. به ایـن ترتیب 
یارانـه خانـوار پنـج نفـره در دهـک 
چهارم تا نهـم، یک میلیـون و پانصد 
هزار تومان اسـت.. رییـس جمهوری 
هـم قـول داد قیمـت بنزیـن و نـان 
سـنتی تغییر نکند. دولت اعالم کرده 
دالر ۴۲۰۰ تومانـی کـه بـه  صـورت 
ارزان بـه تجـار داده می شـد، االن 
همان پـول به صـورت کاالبـرگ در 
اختیـار مردم قـرار می گیـرد البتـه  در 
دو مـاه اول ارزش کاالبرگ به صورت 
نقـد و اعتبار بـه حسـاب مـردم واریز 
می شـود تا از ایـن پول اسـتفاده کنند 
تـا فشـار ناشـی از گرانی هـا کاهـش 
یابد، پـس از دو مـاه با توجه بـه قانون 
مجلس طـرح بهه صـورت کاالبرگ 
ادامـه می یابـد. نکته مهم اینجاسـت 
که وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعـالم کـرده اسـت کـه بـه زودی 
سـایت هایی برای ثبت نام جاماندگان 
از یارانـه و همچنیـن کسـانی کـه به 
دهک اعالمی شـان معترض هستند 
بـاز خواهد شـد. از دیگـر تغییراتی که 
در یارانه هـا رخ می دهـد تغییر شـیوه 
دهک بندی مردم اسـت. گویا وزارت 

کار در ماه هـای گذشـته شناسـایی 
دهک هـای جمعیتـی و افـراد واجـد 
صالحیـت بـرای دریافـت یارانـه را 
آغـاز کـرده و اکنـون بـه جمع بنـدی 

نهایـی رسـیده اند.

• دفـاع دولتی هـا از طـرح 
یـد جد

پنجمیـن  در  رئیس جمهـور 
گفت وگـوی تلویزیونـی بـا مـردم، 
یکـی از دغدغه هـای جـدی پیـش 
روی دولـت سـیزدهم را موضـوع 
تخصیص ناعادالنه یارانـه کاالهای 
اساسـی از طریق توزیـع ارز ترجیحی 
معرفی کـرد. وی تاکید داشـت  دولت 
در اقدامی کامـاًل عادالنه یارانه نقدی 
را بر حسب حضور سرپرسـتان خانوار 
در دهک هـای مختلف تنظیـم کرده 
اسـت که این کار می توانـد به کاهش 
فاصلـه طبقاتی کمـک شـایانی کند 
ضمـن اینکه قـرار نیسـت بـا اجرای 
طرح اصـالح نظام پرداخـت یارانه ها، 
از جیـب ثروتمنـدان پولی برداشـته و 
به طبقـات ضعیف تـر پرداخت شـود. 
دولـت هرگز بـه دنبـال حـذف یارانه 
کاالهای اساسی نیست. بلکه تصمیم 
دولت این اسـت کـه محـل پرداخت 
یارانه کاالهای اساسـی جابجا شـود. 
در واقـع بـه جـای پرداخـت یارانه به 
واردکننده و حلقـه اول تأمین و توزیع 
کاال، بـه حلقه آخـر زنجیـره تأمین و 
توزیـع، یعنی مصرف کننـده پرداخت 
شـود. ضمن اینکه ارز ترجیحی رانت 
و فسـاد زیادی را به همراه داشـت، به 
جای اینکـه این ارز صرف رفاه اقشـار 
ضعیف جامعه شـود، به جیب دالالن 
و رانتخـواران می رفـت کـه اکنـون 
دولـت درصدد اسـت این مشـکالت 

را مرتفـع کند.

• سـیل انتقادهـا بـه افزایش 
نه را یا

یارانه ها و بحـث توزیـع و روش های 
دریافتـی مبالـغ نقـدی و کاالیـی 
یارانه هـا موضوعاتـی اسـت کـه 

درسـت یـا اشـتباه بـودن یارانه هـا با 
هر بـار واریز به حسـاب سرپرسـتان 
خانوارهـای مشـمول طرح هـای 
یارانـه ای، بـر سـر زبان هـا مـی 
افتـد. البته ایـن نـوع پرداخـت یارانه 
فلسـفه خـاص خـودش را دارد و بـه 
نظر می رسـد که یـک کار درسـت و 
منطقی باشـد به دلیل اینکه همیشـه 
گروه های ناتـوان، آسـیب پذیر، افراد 
فاقـد سرپرسـت و بدسرپرسـت در 
بیـن طبقـات اجتماعی کشـور وجود 
دارد و تـا مادامـی کـه ایـن گروههـا 
امـکان درآمـدی ندارند بایـد دولت و 
حاکمیت از آنها پشـتیبانی کند. اما در 
ایـن بین چند مشـکل اساسـی وجود 
دارد. مسـئله اول ضعـف دولت هـا 
در شناسـایی دهک هـای مسـتحق 
دریافت یارانه اسـت بیش از یک دهه 
اسـت که یارانه هـای نقـدی را توزیع 
می شـودو تقریبـًا اکثریـت قریب به 
اتفاق جمعیت کشـور یارانـه دریافت 
می کننـد امـا بـه دالیـل متعـدد 
دولـت نتوانسـته گروه هـای هـدف 
را درسـت شناسـایی بکند و بخشـی 
از افـراد را کـه مسـتحق می شـوند و 
شـرایط خوبـی دارنـد، یارانه شـان را 

قطع بکنـد. همچنین اینکه درسـت 
اسـت فشـارهای ناشـی از تـورم و 
گرانـی لحظـه ای، مـردم و جامعـه 
را مسـتحق و محـق دریافـت یارانـه 
می کند اما اینکـه یارانـه ای پرداخت 
شـود و از طرفی دیگر اقالم ضروری 
و کاالهـای اساسـی سـبد معیشـت 
جامعـه لحظـه ای بـه بهانه هـای 
واریـز یارانـه و افزایـش حقوق هـا، 
گـران گـردد نـه تنهـا تأثیـری در 
کاهـش فشـار اقتصادی و معیشـتی 
قشـر ضعیف نـدارد بلکـه ایـن یارانه 
نقـدی مشـکالت بیشـتری بـرای 
ایـن دهک ها ایجـاد می کنـد. ضمن 
اینکـه اگـر همچنـان شـاهد رونـد 
افسارگسیخته رشد نقدینگی باشیم، 
عمـاًل اثرگـذاری یارانه هـای جدید، 
در مدت کوتاهی از بیـن خواهد رفت 
و فشـار اقتصادی مضاعفی بر قدرت 
خرید مردم وارد خواهد شـد؛ بنابراین 
پیش از هرگونه آزادسـازی یارانه ها و 
حـذف ارز ترجیحـی، باید فکـری به 
حـال تنـور افزایـش خلـق نقدینگی 
کـرد. نکته بعـدی کـه کارشناسـان 
اقتصـادی بـه ان اشـاره می کنند این 
اسـت کـه ضمـن تاکیـد بـر حـذف 

سیاسـت ارز ۴۲۰۰ تومانـی که باعث 
انحـراف منابع و رانت و فسـاد بزرگی 
در کشـور شـده اسـت، معتقدنـد 
اهـداف موردنظر اجرای سیاسـت ارز 
ترجیحی نه تنهـا محقق نشـده بلکه 
بر مشـکالت اقتصـادی و رشـد نرخ 
تورم افـزوده اسـت. دولت سـیزدهم 
از آغـاز فعالیـت خـود بر اصـالح این 
سیاسـت تاکیـد اعـالم کـرده کـه 
می خواهد این یارانه پنهان را آشـکار 
و به صـورت مسـتقیم به خـود مردم 
بدهد تا نفـع آن بـه جامعه برسـد، نه 
عـده ای خـاص. اگر بـه جـای حراج 
منابـع ارزی کشـور بـه نـرخ ۴۲۰۰ 
تومـان و هدررفـت آن، ایـن منابع در 
بـازار آزاد فروختـه می شـد و در قالب 
یارانه مسـتقیم بیـن اقشـار کم درآمد 
و متوسـط توزیع می شـد، بـه هر نفر 
مجموعـاً ۲۰ میلیـون تومان رسـیده 
بـود، زیـرا از ابتـدای سـال ۱۳۹۷ تـا 
پایان سـال ۱۴۰۰ بیـش از ۹۰۰ هزار 
میلیـارد تومـان رانـت از مابه التفاوت 
ارز ۴۲۰۰ تومانـی و نـرخ دالر در 
بـازار آزاد بـوده کـه به جیـب عده ای 
واردکننـده بـزرگ و دالالن رفتـه 

اسـت.

تغییر مبلغ یارانه ها توسط دولت سیزدهم
یارانه ده برابری و حرف و حدیث های پشت سر آن که تمامی ندارد؛

 زهـرا وفایـی  وزیـر امـور خارجـه 
کشـورمان با بیـان اینکه از سدسـازی 
ترکیـه بـر روی آب هـای مـرزی قانع 
نیسـتیم، گفـت: با صـدای بلنـد اعالم 
می کنیـم کـه ایـن اقـدام ترکیـه برای 
ما قابل قبول نیسـت و بـا آن مخالفیم.

للهیـان، در صحـن  حسـین امیرعبدا
علنی مجلس شورای اسـالمی با اشاره 
بـه تالش هـای دسـتگاه دیپلماسـی 
بـرای موضـوع آب های مـرزی، گفت: 
مـا هیـچ اختـالف نظـری در زمینـه 
آب های مـرزی بـا نماینـدگان نداریم؛ 
بلکـه از آنهـا کمـک می خواهیـم کـه 
بتوانیـم ایـن موضـوع را بـه نتیجـه 

برسـانیم.
وی افزود: ایـن موضـوع را در ماه های 
گذشـته حداقـل سـه بـار در دو دیـدار 
حضـوری در نیویـورک و تهـران و در 
تماس تلفنی با وزیـر امورخارجه ترکیه 
مطـرح کـردم و از وی خواسـتم تـا بـه 
رسـم همسـایگی توجـه جدی نسـبت 
بـه سدسـازی ها روی رودخانـه ارس 
انجـام دهـد، علـی رغـم اینکـه هیـچ 
قرارداد دوجانبه ای بین تهـران و آنکارا 
از گذشـته در موضـوع همکاری هـای 
آبی وجـود نـدارد، ولـی درخواسـتی را 
۴ مـاه پیـش از دولـت ترکیه بـه عمل 
آوردیـم مبنـی بـر اینکـه یـک کمیته 
مشـترک آبـی دوجانبه تشـکیل دهیم 
تـا بتوانیـم نگرانی هـای ایـن حـوزه 
را برطـرف کنیـم تـا مطمئـن شـویم 
سدسـازی های ترکیـه تأثیـر منفـی 
بـر آب وارداتی بـه جمهوری اسـالمی 

ایـران نـدارد.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان اضافـه 
کـرد: همچنیـن مـا در وزارت امـور 
خارجـه گفت وگوهـا مفصلی بـا طرف 
عراقی داشـتیم. اگـر در دولت گذشـته 
انفعالـی در ایـن زمینـه وجـود داشـته 
اسـت، مـن از آقـای محمـودزاده 
۸ مـاه گذشـته  خواهـش می کنـم 
را بررسـی کننـد. رئیـس جمهـور در 
ایـن زمینـه هـم دسـتوراتی بـه وزار 
نیـرو، هم بـه وزارت امـور خارجـه و به 
همـه دسـتگاه های مربوطـه داده اند و 
اقداماتی در ایـن زمینه صـورت گرفته 

اسـت.
امیرعبداللهیـان تصریـح کـرد: مـا در 
وزارت امـور خارجه از سدسـازی ترکیه 
بـر روی آب های مـرزی قانع نیسـتیم 
و بـا صـدای بلنـد اعـالم می کنیـم که 
بـا ایـن اقـدام ترکیـه بـرای مـا قابـل 
قبول نیسـت و بـا آن مخالفیـم. دولت 
و مجلـس باید در ایـن زمینه دسـت به 
دسـت هم بدهنـد. بـا دولت عـراق نیز 
بـه طـور مسـتمر در تمـاس هسـتیم؛ 
زیرا هم ما و هـم عراق از ایـن موضوع 
متضـرر می شـویم. وی درخصـوص 
سـؤال نماینـده مجلس مبنی بـر اینکه 
چـرا وزارت امـور خارجـه موضـوع 
سدسـازی را از طریـق سـازمان های 
بین المللـی پیگیـری نمی کنـد، گفـت: 
اگـر دولـت ترکیـه عضـو کنوانسـیون 
۱۹۹۷ نیویـورک بـود ما می توانسـتیم 
از دولـت ترکیـه در سـازمان های 
بین المللـی شـکایت کنیم اما بـه دلیل 
اینکـه ترکیـه عضـو ایـن کنوانسـیون 
نیسـت، بایـد موضـوع را از طریـق 
گفت وگو و مذاکـره دو جانبـه پیگیری 
کنیـم. امیرعبداللهیـان بـا اشـاره بـه 
سـفر هیات کارشناسـان وزارت خارجه 
و وزارت نیـرو بـه ترکیـه در قالـب 
کمیتـه مـرزی مشـترک گفـت: گفت 
وگوهـای خوبـی در قالـب ایـن سـفر 
صورت گرفـت و قرار اسـت بـه زودی 
هیات متفاوتـی از ترکیه در ایـن رابطه 
بـه ایـران سـفر کنـد و همـه اقدامـات 
حقوقـی، سیاسـی و دیپلماتیـک الزم 
در ایـن موضـوع بیـن ایـران و ترکیـه 
انجام شـده و مـن از شـما و نمایندگان 
به خاطـر توجه بـه این موضوع تشـکر 

. می کنـم
در پایـان، جـالل محمـودزاده نماینده 
آذربایجان غربی و مهاباد از توضیحات 
وزیـر امـور خارجـه وزیـر امـور خارجه 
کشورمان قانع شـد و از امیرعبداللهیان 
درخواسـت کـرد کـه گزارشـی سـه 
ماهـه در خصـوص اقدامـات دسـتگاه 
دیپلماسـی در ایـن زمینـه بـه مجلس 

شـورای اسـالمی ارائـه کند.

سدسازی همسایه ها 
غیر قابل قبول

پیام وزیر امور خارجه در صحن علنی 
مجلس ایران به همسایه ترک:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S شعب بانک 

ملی ایران باید 
تخصصی شوند

مدیرعامل بانک ملی ایران:
  فرهاد کلهر  مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که شعب این بانک باید 
تخصصی شده و مطابق استراتژی جدید ابالغی، روش های جدیدی را برای توسعه 
بازار عملیاتی کنند، گفت: بانک ملی ایران باید همزمان به امور مرتبط با عامه مردم در 
حوزه بانکداری خرد و نیز امور مرتبط با حوزه های ملی بپردازد و رسیدگی به نیازهای 

کارآفرینان، تجار و به ویژه شرکت های دانش بنیان را در دستور کار داشته باشد.
•تمرکز بر فعالیت های ابالغی مشکل گشاست

محمد رضا فرزین در مراسم معارفه بیژن مقدم بیرانوند به عنوان سرپرست معاونت 
شعب تهران این بانک با بیان این که اهمیت شعب بانک بسیار زیاد است، اظهار کرد: 

اگر معاونت های شعب و کارکنان شعب بر فعالیت های ابالغی متمرکز شوند، بسیاری 
از مشکالت موجود حل خواهد شد.

وی بر لزوم عمل کردن بانک ملی ایران به عنوان یک بانک جامع تاکید کرد و گفت: 
شعب بانک ملی ایران باید به سمت تخصصی شدن حرکت کنند و شعب شرکتی و 

دانش بنیان در همین راستا تأسیس خواهند شد.
فرزین همچنین ایجاد رقابت سالم میان همه شعب بانک به منظور افزایش دامنه 
تاثیرگذاری آن را خواستار شد و ادامه داد: تجربه های مشترک کارکنان و مدیران شعب 
باید به اشتراک گذاشته شود تا با هم افزایی، سرعت حرکت بانک به سوی اهداف تعیین 

شده افزایش یابد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین تاکید کرد که انتصابات در بانک، بر اساس 

شایستگی انجام می شود و توصیه های بیرونی، تاثیری در این فرایندها ندارد.
در ادامه این جلسه، سرپرست معاونت شعب تهران با بیان این که چابک سازی، ارزش 
آفرینی و حمایت از کسب و کارهای خرد را در دستور قر آر خواهد داد، گفت: فعالیت 

مجدانه و مجاهدانه، روش کار ما خواهد بود.
بیژن مقدم بیرانوند افزود: رعایت بهداشت اعتباری و نیز ایجاد توازن میان منابع و 

مصارف، در شعب تهران بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

احداث سدها رژیم طبیعی رودخانه ها را برهم زده است
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان:

عضو هیات علمی دانشـگاه اصفهـان گفت: احداث سـدها، تونل ها و سـازه های عمرانـی بر روی 
رودخانه رژیـم طبیعی رودخانه هـا را به هـم می ریزد.

حامد یزدیـان در نشسـت همگرایی نخبگان چهار اسـتان مجاور زاینـده رود که به صـورت برخط 
)آنالین( و در حاشـیه سـیزدهمین کنگـره ملی مهندسـی عمران برگزار شـد، با اشـاره بـه اینکه 
موضوع ایـن بحث بیـن حـوزه ای اسـت نه بیـن اسـتانی، بیـان کـرد: آنچـه در باالدسـت حوزه 

زاینـده رود به لحـاظ صنعتی و کشـاورزی تغییـر داده ایـم باید اصالح شـود.
این استاد دانشـگاه اظهارداشـت: سـال های اخیر در برخی استان ها به کشـاورزی یا صنعت بیش 

از قبل بها داده می شـود که بایـد روال آن به قبـل بازگردد.
وی با تاکید بر اینکه مهاجـرت معکوس از حـوزه زاینده رود باید در دسـتور کار قـرار گیرد، تصریح 

کرد: بایـد دید جمعیت قدیـم در حوزه زاینـده رود چقدر بـوده و جمعیت مهاجر چقدر اسـت.
وی گفت: اکنـون بحران هـای اجتماعی مربـوط بـه آب، ادبیات تهدیـدی به خود گرفته اسـت و 

نخبگان این حـوزه باید ببیننـد چه اقدامـی می تـوان انجـام داد که ایـن بحران ها کاهـش یابد.
عضو هیـات علمی دانشـگاه اصفهان خاطرنشـان کـرد: نشسـت هایی مانند این نشسـت باید به 

صورت مفصل تـر و موضوع محور برای ریشـه یابی در اسـتان و کشـور برگزار شـود.
جهانگیـر عابدی کوپائـی عضو هیـات علمی دانشـگاه صنعتی اصفهـان و مدیر این نشسـت نیز 
گفت: آب همـواره در سـال های اخیر دنباله رو توسـعه بوده اسـت و مـا به آمایش سـرزمینی حوزه 

آب توجـه نکرده ایم.
وی افزود: به همین دلیل بیشـتر صنایع آب بَر در اسـتان های خشـک ایجاد شـده اسـت و از جمله 

آنکه ۶۵ درصد فوالد کشـور در اصفهان مسـتقر شـده است.
عابدی با اشـاره به اینکه طبق قانون اساسـی، تأمین آب شـرب بـرای همه مردم کشـور ضروری 
اسـت، تصریح کرد: زاینده رود یکی از رودهای اساسـی کشـور اسـت، بنابراین باید تالش کنیم تا 

زاینده رود حتی بـه میزان حداقلی جاری باشـد.

محققـان روان شناسـی بـه ایـن نتیجه رسـیده اند که انسـان 
به صورت غریزی می تواند دروغگوها را به درسـتی تشـخیص 
دهـد و این غریزه در انسـان بسـیار قوی اسـت. اما متأسـفانه 
ذهـن خـودآگاه مـا گاهـی در تشـخیص دروغگوها شکسـت 

می خـورد.

آیا شما می توانید افرادی که دروغ می گویند را 
تشخیص دهید؟

 عالمت های راست
از آدم های دروغگو



معاون فنـاوری و نوآوری وزیر علـوم، تحقیقات و فنـاوری گفت: فناوری 
و اقتصـاد دانش بنیان بـه راحتی وارد صنعـت ساختمان سـازی و ُعمران 

کشـور نمی شـود و اقتصاد سـنتی هنوز در برابر آن مقاومـت می کند.
علی خیرالدین در سـیزدهمین کنگره ملی مهندسـی عمران در دانشگاه 
صنعتی اصفهان، افـزود: بحث فناوری هنوز بصـورت متمرکز در صنعت 
ساختمان کشـورمان وارد نشـده اسـت و ما مشـکالت عدیده ای در این 

بخـش داریم.
وی کـه از طریق فضـای مجـازی در این رویداد سـخنرانی کـرد، اظهار 
داشـت: در کشـورمان به شـدت نسـبت به حـوزه فنـاوری و نـوآوری در 
سـاختمان جفا شـده اسـت و با ایـن حجـم کار در بخش سـاخت و سـاز 

هنـوز نتوانسـتیم در این زمینـه موفق عمـل کنیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه مـا هنـوز مرکز رشـد تخصصـی و پـارک علم و 
فناوری در زمینه مهندسـی عمـران و سـاختمان نداریم، اضافه کـرد: در 
صدد هسـتیم با کمک وزارت راه و شهرسـازی، پـارک علم و فنـاوری و 
پردیس تخصصـی در این زمینـه راه انـدازی کنیم و جلسـه هایی در این 

زمینـه با مرکـز تحقیقات راه و شهرسـازی برگزار شـده اسـت.
خیرالدین یکی از مباحث مهم در زمینه سـاخت و سـاز و عمـران را پایین 

بـودن عمـر مفیـد سـاختمان در کشـور دانسـت و گفـت: الزم اسـت با 
اسـتفاده از فناوری هـای جدید بـرای افزایـش عمر مفید سـاختمان ها و 

قوی شـدن کیفیـت اجـرا، اقدامات اساسـی انجام شـود.
وی بـا بیـان اینکـه میانگین طـول عمـر اجـرای طرح هـای عمرانی در 
کشـور در سـال ۹۰ حدود ۱۰ سـال و در سـال ۹۷ حدود ۱۵ سـال برآورد 
شـد، تصریح کرد: در مجمـوع اگر میانگین ۱۱ تا ۱۲ سـال را بـرای اتمام 
طرح های عمرانـی و عمر مفید سـاختمان را نیز حـدود ۴۰ سـال در نظر 
بگیریم حـدود ۲۵ درصـد از عمر مفیـد سـاختمان ها در مدت سـاخت و 

سـاز سـپری می شود.
این عضـو هیـات علمی رشـته مهندسـی عمـران با بیـان اینکه سـهم 
بودجه عمرانـی کشـور در سـال ۹۰ حـدود ۲۸ درصـد و در سـال ۱۴۰۰ 
حـدود ۱۲ درصد بود و کاهش یافته اسـت، تاکید کرد: الزم اسـت راهکار 
اساسـی توسـط اندیشـمندان بخش سـاختمان برای افزایش عمر مفید 
سـاختمان و کوتاهتر کردن رونـد اجرای طرح هـای عمرانی ارائه شـود.

وی بـه فناوری هایـی که بـه مهندسـی عمران و صنعت سـاخت و سـاز 
کمک می کند مانند واقعیت مجـازی، ِمتاورس، چاپ سـه بعدی، هوش 
مصنوعی و بالکچین اشـاره کرد و گفت: الزم اسـت در دوران پسا کرونا 

تمرکز بیشـتری برای اسـتفاده از ظرفیت فضای مجـازی و فناوری های 
جدید در صنعت سـاختمان سـازی داشته باشیم.

معاون فناوری و نوآوری وزیـر علوم با بیان اینکه از سـال ۲۰۱۰ میالدی 
به بعد در دنیا توجه ویژه ای به اختراعات در بخش سـاختمان سـازی شده 
اسـت، خاطرنشـان کرد: برخی از پارک های علم و فناوری کشـورمان در 
حال کار کـردن بـر روی فناوری های جدیـد بخش عمران و سـاختمان 

مانند چاپ سـه بعدی و »بتن خودترمیم« هسـتند.
وی تصریـح کرد: مـا در زمینـه نانو فنـاوری در دنیـا رتبه پنجـم را داریم 
و جوانـان ما ایده هـای زیـادی در ایـن زمینه دارنـد اما بدالیـل مختلفی 
ماننـد فرایندهـای اداری، قوانیـن و نقدینگی نتوانسـتند آنهـا را تجاری 

سـازی کنند.
وی بـا تاکید بر اهمیت اسـتاندارد سـاختمان نیز گفت: ایـن موضوع یک 
مثلث سـه جانبه شـامل طراحی، »مـواد و مصالـح« و »اجـرا و نظارت« 
اسـتاندارد اسـت و مـا در برخـی از بخش هـا مانند طراحـی اسـتاندارد و 

اهمیـت دادن بـه آن از نظر زمـان و هزینه ضعیف هسـتیم.
معاون فناوری و نـوآوری وزارت علوم به زلزله کرمانشـاه اشـاره و اضافه 
کرد: بررسـی برخـی از سـاختمان های تخریب شـده در این زمیـن لرزه 

نشـان داد که سـتون ها دچار مشـکل بودند و طبقه نرم بوجود آمـده بود.
خیرالدین با بیان اینکـه در بخش عمران در کشـورمان اتفاق های خوبی 
افتاده اسـت، افزود: سـاخت رصدخانه پیشـرفته، برج میالد تهـران، برج 
تجارت جهانی تبریز، مجموعه سـیتی سـنتر اصفهان، پل هشتم کابلی 
اهواز، برج های مهر و ماه مشـهد، بـازار بزرگ ایران در تهران، سـد کرخه 
و آزادراه تهران - شـمال توسط مهندسـان داخلی ساخته شـده و موجب 

افتخار اسـت.
• ایجاد ۵۰ هزار شـغل برای دانش آموختگان دانشـگاهی 

در پارک هـای علمی
خیرالدین همچنین با اشـاره بـه مأموریت هـا و اهداف معاونـت فناوری 
و نـوآوری وزارت علوم، خاطرنشـان کرد: زیسـت بوم فنـاوری و نوآوری 
پیشـران اقتصاد دانش بنیان در کشـور اسـت و باید در این زمینه اقدامات 

اساسـی انجام دهیم.
خیرالدیـن با بیـان اینکـه در زمان حاضـر ۴۹ پـارک علم و فناوری، سـه 
پردیـس علـم و فنـاوری، ۲۲۲ مرکـز رشـد فنـاوری و ۱۱ پـارک علمی 
دانشگاهی در کشـور داریم، افزود: یکهزار و ۶۶۰ شـرکت دانش بنیان در 

پارک های علـم و فنـاوری کشـورمان شـکل گرفته اند.
وی با اشـاره بـه اینکه تـا کنـون حـدود ۵۰ هـزار فرصت شـغلی دانش 
بنیان بـرای دانش آموختـگان دانشـگاهی در پارک های علـم و فناوری 
کشورمان ایجاد شده اسـت، اظهار داشـت: حدود ۴۰ درصد از بیکاران در 
کشور، دانش آموختگان دانشگاهی هسـتند بنابراین کارآفرینی و اشتغال 
دانش بنیان و تجدیدنظر در آموزش بویژه در رشـته های مهندسـی برای 

رفع این مسـاله، ضروری اسـت.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم با اشـاره به طرح هـای مختلف 
این معاونت برای حمایت از دانشـجویان، گفت: در طرح دستیار فناوری، 
دانشـجویان می تواننـد حیـن تحصیل به مـدت ۶ مـاه در یک شـرکت 
دانش بنیان بمنظور آشـنایی با حوزه فناوری و نوآوری مشغول کار شوند 
که دسـتمزدی نیز متناسـب با مقطع تحصیلی به آنها پرداخت می شـود.

سیزدهمین کنگره ملی مهندسـی عمران به میزبانی دانشکده مهندسی 
عمران دانشـگاه صنعتـی اصفهان آغاز شـد و تـا ۲۲ اردیبهشـت برگزار 

می شـود.
هـدف از برگـزاری ایـن رویـداد، ارائـه آخریـن دسـتاوردهای علمـی و 
فناورانه متخصصان دانشـگاهی و فعاالن صنعت سـاخت و سـاز کشور 

اسـت.
در این کنگره سـه نشسـت تخصصـی با موضـوع همگرایـی نخبگان 
چهار اسـتان مجاور برای رفع چالش هـای آب زاینـده رود، اهمیت پیاده 
سـازی سیسـتم مدیریـت روسـازی در کاهـش هزینه هـای نگهداری 

جاده هـا و رویکردهـای نوین طراحـی روسـازی برگزار خواهد شـد.
دانشـگاه صنعتی اصفهان با حدود ۱۰ هـزار دانشـجو و ۵۰۰ عضو هیات 

علمی یکی از دانشـگاه های برتر کشـور است.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: الزم است که ستاد اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

ویژه ای با عنوان ستاد ویژه تحقق شعار سال با ماهیت قرارگاهی اجرایی و 
عملیاتی، در استانداری تشکیل شود.

امیررضا نقش در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه پیشنهاد تشکیل این ستاد 
به استاندار اصفهان ارائه و موافقت شده است، افزود: با توجه به شرایط دیگر 

شهرستان ها می توان این ستاد را در نقاط مختلف استان هم راه اندازی کرد.
وی با بیان اینکه شیوه نامه و دستورالعمل فعالیت این ستاد آماده شده و 
ساختار آن هم ارائه شده است ادامه داد: اعضای این ستاد از تشکل های 
بخش خصوصی، نخبگان و اساتید دانشگاه ها، کارآفرینان نمونه و مدیران 
دستگاه های اجرایی انتخاب خواهند شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان اظهار داشت: برای رفع مسائل و مشکالت به یک 

هماهنگ کننده کلی در استان نیاز داریم تا بتوانیم مسائل و مشکالت را در 
درجه اول احصا کنیم و بین دستگاه های اجرایی از جمله نهادهای دولتی و 

نهادهای عمومی غیر دولتی و بویژه بانک ها یک هماهنگی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان از سال های گذشته بعنوان کریدور علم 
و فناوری مطرح شده است و مجوزهایی هم در این زمینه دریافت کرده است 

که در ادامه به هیات اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری تبدیل شد.
نقش گفت: این هیات اجرایی بصورت کالن و کلی مدیریت مسائل توسعه 
علم و فناوری در استان را بر عهده دارد و این موضوع را بطور جدی دنبال 
می شود و طرح های خاصی هم در این زمینه تعریف شده است. رهبر معظم 
انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، سال 

جاری به عنوان »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری کردند.

معاون استاندار اصفهان:

الزم است ستاد تحقق شعار سال دراستان تشکیل شود

 اخبار اصفهـان  یارانـه ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هـزار تومانـی کـه به حسـاب 
سرپرسـتان خانـوار ۷۲ میلیـون 
ایرانی واریز شـده اسـت، فعاًل قابل 
برداشـت نخواهـد بـود. سـرانجام 
پـس از اعـالم رئیـس جمهـوری و 
توضیحـات وی در مـورد جریـان 
اصـالح یارانه هـای پنهـان و ارز 
۴۲۰۰ تومانـی، پرداخـت یارانـه 
جدیـد انجـام شـده اسـت. امـا در 
رابطه با ایـن یارانه برخـی ابهامات 
سـازمان  از  کـه  اسـت  مطـرح 
هدفمنـدی یارانه هـا مـورد سـؤال 

قـرار گرفـت.

• یارانـه جدیـد جایگزیـن 
قبلی هـا شـد

بـر اسـاس ایـن گـزارش، یارانـه 
پرداختـی جدیـد جایگزیـن یارانـه 
۴۵ هـزار و ۵۰۰ تومانی و معیشـتی 
شـده و دیگر چنیـن مبالغـی در ماه 
پرداخت نخواهد شـد بلکه در قالب 
نـرخ جدید اسـت کـه می توانـد در 
ادامه با اصالح تدریجـی ارز ۴۲۰۰ 

مبلـغ آن تغییـر کند.

• ۲۳ میلیـون خانـوار یارانه 
۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی گرفتند

امـا یارانه جدیـد، بـرای ۷۲ میلیون 
ایرانـی شـامل ۲۳ میلیـون خانـوار 
واریـز شـده کـه بـرای سـه دهک 
اول بـا مبلـغ ۴۰۰ هـزار تومـان و 
دهک بیـن چهـار تـا ۹ مبلـغ ۳۰۰ 

هـزار تومـان بوده اسـت.

• یارانـه جدیـد فعـًا قابـل 
برداشـت نیسـت؛ اعـام 

د می شـو
نـه فعـاًل بـه   برداشـت ایـن یارا
دالیلـی امـکان نـدارد کـه احتمااًل 
طی روزهـای آینده از سـوی دولت 
اطالع رسـانی شـده و برداشـت آن 
بـرای دریافـت کننـدگان امـکان 

پذیـر می شـود.

• چرا مبلـغ کمتـر از ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هزار تومان اسـت

افـراد دریافـت کننـده یارانـه جدید 
ممکـن اسـت در حسـاب ها بـا 
مبلغـی کمتـر از ۳۰۰ تـا ۴۰۰ هزار 
تومـان مواجـه باشـند کـه دلیل آن 
بـه کسـر قسـط وام یـک میلیونی 
مربـوط بـه دوران کرونـا کـه بـه 
یارانـه بگیـران پرداخـت و هـر ماه 
از حسـاب یارانه آنها کسـر می شد، 
بـر می گـردد. بـر ایـن اسـاس بـا 
توجه بـه این کـه دیگـر یارانـه ۴۵ 
هـزار تومانـی پرداخت نمی شـود و 
ایـن رقم ۳۰۰ تـا ۴۰۰ هـزار تومان 
جایگزیـن آن شـده اسـت بنابراین 
قسـط وام کرونا از همین رقم کسـر 
شـده کـه تقریبـًا کمتـر از ۵۰ هزار 

تومـان بـود.

• اعتراض را اعام کنید
لیسـت  در  کـه  کسـانی  امـا 
نـه ای  یارا ولـی  نه بگیـران  یارا
ننـد  می توا نـد  نکرده ا دریافـت 
اعتراض خـود را به ایـن موضوع از 
hemayat.mcls. طریق سامانه

gov.ir و یـا شـماره ۶۳۶۹ اعـالم 
کنند کـه از سـوی وزارت رفاه مورد 
بررسـی قرار خواهد گرفـت. بر این 
اسـاس بعـد از بررسـی هایی که در 
ایـن رابطـه صـورت می گیـرد، اگر 
شـخص معتـرض محـق دریافـت 
یارانـه تشـخیص داده شـود ایـن 
مبلـغ بـه او پرداخـت خواهـد شـد. 
حتی برای ایـن دو ماهی کـه واریز 
صـورت می گیـرد نیـز در قالـب 

معوقـه پرداخـت می شـود.

خبراول
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 یارانه جبرانی تورم
واریز شد!

به همت اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان؛

اولین جلسه بررسی راهکارهای ایجاد نشاط اجتماعی در اصفهان تشکیل شد

معان وزیرعلوم درسیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران دردانشگاه صنعتی:

 فناوری به راحتی
 وارد صنعت ساختمان سازی کشور نمی شود

اولین جلسه شورای سیاستگذاری بررسـی راهکارهای ایجاد نشـاط و امید در جامعه در اداره کل 
تبلیغات اسـالمی اسـتان اصفهان برگزار شد.

حجت االسـالم مهدی فوقی در اولین جلسه شـورای سیاست گذاری بررسـی راهکارهای ایجاد 
نشـاط و امید در جامعه با اشـاره به منویات و توصیه هـای رهبر معظم انقـالب در خصوص توجه 
و ایجاد شـور و نشـاط معنوی در جامعه اظهار داشـت: در ایام کنونی با گذشـت حدود دو سـال از 
شـروع فراگیری بیماری کرونا و مشـکالت پیش آمده برای معیشـت، سـالمتی و کسـب و کار، 
امنیت روحی روانـی مردم نیز در خطر قـرار دارد و باید بـه موضوع مهم و تأثیر گذار ایجاد شـادی 

و نشـاط اجتماعی در جامعـه با تدبیـر و برنامه ریزی دقیقی توجه شـود.
وی ابراز داشـت: باید بحث شـادی و نشـاط اجتماعـی به صـورت کارشناسـی و تخصصی مورد 
بحث و نظر قرار گرفتـه و در این خصوص در هیئت اندیشـه ورز از صاحب نظـران و تجربه داران 

در ایـن عرصه اسـتفاده کرد.

• ایجاد نشاط اجتماعی وظیفه همه دستگاه ها است
مدیر کل تبلیغات اسـالمی اسـتان اصفهان با بیان اینکه ترویج نشـاط اجتماعی و امید در جامعه 
وظیفه همه دسـتگاه ها اسـت، افـزود: همه دسـتگاه ها بـه فراخور مسـئولیتی کـه دارنـد باید به 

این مهم توجه داشـته باشـند.
وی تصریـح کـرد: برنامه جـز خوانی قـرآن کریـم در گـذر فرهنگـی چهاربـاغ اصفهـان در ماه 
مبـارک رمضـان اقدامـی در راسـتای ترویج نشـاط اجتماعـی همـراه با معنویـت بود کـه نمود 

کشـوری نیز داشـت.
معـاون پرورشـی اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه با اشـاره به 
بازگشـایی مـدارس پـس از دوران کرونـا گفـت: بـرای ایجـاد شـادی و نشـاط در جامعـه همه 

ظرفیت هـای آمـوزش و پـرورش را در اختیـار نهادهـای مختلـف قـرار خواهیـم داد.
مهـدی نـم نبـات افـزود: در ایـن راسـتا مـا نیـز در کانون هـای اوقـات فراغـت دانـش آموزی 

تجربیاتـی داریـم کـه می توانـد بـرای دیگـر دسـتگاه ها مؤثـر واقـع شـود.
همچنین بهروز فرهمند، مشـاور عالی صدا و سـیمای مرکز اصفهان در این جلسـه با بیان اینکه 
دشـمن سال هاسـت که جنگ رسـانه ای را راه انـدازی کـرده و می تـوان گفت عملکـرد موفقی 
را نیز داشـته اسـت، اظهار داشـت: اقداماتی که در غـرب در قالب نشـاط و شـادی تولید و پخش 

می شـود فقط یک غفلت مدرن اسـت و انسـان را بـه پـوچ گرایی و بـی هدفی سـوق می دهد.
وی تصریح کـرد: نقطه پیـروزی ما در توسـعه نشـاط اجتماعی در کشـور و جذب جوانـان توجه 

بـه این امـر در آئین هـای مذهبی اسـت کـه می توانـد کمک کننده باشـد.

• باید به موضوع نشاط اجتماعی به صورت مسئله محوری نگاه شود
عبدالرسـول احمدیـان، مدیر دفتر تبلیغات اسـالمی حـوزه علمیه قم شـعبه اصفهان نیـز در این 

جلسـه با بیان اینکـه باید بـه موضوع نشـاط اجتماعـی به صورت مسـئله محـوری نگاه شـود، 
گفت: در این خصوص در سال های گذشـته توسط دفتر تبلیغات اسـالمی حوزه علمیه پژوهشی 
علمـی و تجربه نگارانـه به صـورت کیفی بـا روش شناسـی علمی قوی صـورت گرفته اسـت و 

باید از تحلیـل محتواهای این پژوهش اسـتفاده شـود.
وی اضافه کـرد: راه برون رفـت از وضعیت کنونـی مواجهه با شـادی و نشـاط در جامعه موضوع 
محور مسـئله شناسـی، کار عملیاتی و مؤثر در جامعه با توجه بـه تعاریف مبانـی و نتایج اتاق فکر 

تخصصی در این زمینه اسـت.
همچنین محسـن جعفـری، رئیس اتحادیـه انجمن های اسـالمی دانـش آموزان در این جلسـه 
گفـت: نسـل نوجـوان و جـوان امـروز مـورد آسـیب جـدی و آسـیب پذیـری بیشـتر اسـت که 

نمی تـوان بـا نگاه هـای گذشـته و سـنتی با آنهـا مواجه شـد.

وی تاکید کـرد: باید به زبان جدید گفت وگو با جوانان آشـنا شـویم و شـرایط آنهـا را مورد تحلیل 
و بررسـی قرار دهیم و برای هـر کدام از نیازهای آنها نسـخه بـه روز قابل اسـتفاده در نظر گرفت 

و در ایـن زمینه همکاری های خوبـی با اداره کل آمـوزش پرورش درحال انجام اسـت.
همچنیـن احمد نـوری رئیـس حـوزه هنـری اصفهـان در این جلسـه گفـت: باید دسـتگاه های 
فرهنگـی و اثرگذار در موضوع شـادی و نشـاط جامعه از خودشـان و بـا برنامه های کوتـاه مدت، 
میان مـدت و بلندمـدت شـروع کنند تـا در جریـان این حرکـت یک هـم افزایی خوبـی صورت 

گیرد و تأثیـرات قابل توجهی داشـته باشـد.
در پایـان ایـن نشسـت تخصصی مقرر شـد این جلسـات بـه صـورت منظـم و ادامه دار باشـد و 
پس از مشـخص شـدن موارد مورد بحث و نظـر تبادل نظـر به صـورت کالن اسـتانی و یا حتی 

کشـوری مـورد پیگیری و اجـرای قـرار گیرد.
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