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در خصوص روند جنگ اوکراین افزایش دامنه 
جنگ به طور جدی مورد بحث است. یادآوری 
می شود که گزاره های زیر درباره این جنگ نزدیک 
به قطعی است:1- جنگ رو به فرسایشی شدن 
نهاده است.2- فرسایشی ماندنش زهری سهمناک 
برای کرملین خواهد بود.۳- پایان یافتن دلخواهش 
ناممکن است.۴- تداوم جنگ برای روسیه تا باختر 
دنیپر نزدیک به ناممکن خواهد بود.۵- تصرف 
کی اِف و بلکه خارکیف با شکل کنونی، یعنی طی 
نبردهای متعارف نزدیک به ناممکن است.۶- تمرکز 
نبرد در جهت تصرف کانون شهری ایزیوم برای 
اشغال شهرهای کراماتورسک و سورودونتسک، 
تنها برای تکمیل شدن اشراف کامل بر دونباس 
است.۷- همچنین روسیه در پی تصرف اُدسا با 
هدف محصور سازی کامل اوکراین در خشکی، 
اشراف کامل بر شمال دریای سیاه و ایجاد محوری 

در باختر برای رسیدن به مولداویا است. همه این ۷ 
گزاره، زیر رده ژئوتاکتیک جای دارند. هنگامی که 
ارتش ها به جای تمرکز بر هدف ژئواستراتژیک در 
بند اهداف تاکتیکی گرفتار بمانند قطعًا در مسیر 
شکست قرار گرفته اند. این گزاره ای نیست که از نظر 
ستاد ارتش فدراتیو روسیه پنهان مانده باشد. بنابراین 
برای برون رفت از این وضعیت و دستیابی به موقعیت 
برتر در استراتژی، چاره جویی خواهد کرد. دستیازی 
به جنگ غیر متعارف، یعنی تهدید به استفاده از 
جنگ افزارهای هسته ای، اعالم پایان جنگ با 
حفظ دستاوردهای موجود و گسترش دامنه جنگ، 
سه استراتژی پیش روی والدیمیر پوتین است. 
تا جایی که به گستراندن دامنه جنگ بر می گردد، 
انتخاب های روسیه محدود است: الف ( در جهات 
باختری، شمال باختری و جنوب باختری با سد ناتو 
روبرو خواهد شد که به منزله رویارویی با این سازمان 

و سرانجام پذیرش جنگ هسته ای است. ب ( جهت 
خاوری نیز عقبه روسیه به شمار می رود. ج ( ولی 
گستراندن جنگ به خارج نزدیک در محور جنوب، 
یعنی قفقاز جنوبی، خلیج فارس و دریای مکران، 
گزینه ای استراتژیک است. چرا؟ 1- اقتصاد جهان 
به سرعت و فراگیر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.2- 
ناگزیر پای قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه ای 
به جنگ باز خواهد شد. با توجه به انزوای دهشتناک 
روسیه در جنگ اوکراین، سناریوی گستراندن جبهه 
و افزودن کم پیامد آن برای وادار کردن غرب به 
شنیدن مواضعش به هیچ روی دور از ذهن نیست. 
بنابراین با تداوم جنگ اوکراین، خطر کشیده شدن 
آن به استان نفتی-گازی جهان، بطور بسیار جدی 

محتمل است.
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آیا جنگ اوکراین به خلیج فارس کشیده خواهد شد؟
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نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی:

باید از تصمیمات اقتصادی دولت
حمایت کنیم

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان:

توسعه پایدار مبتنی بر سه ضلع اقتصاد، 
اجتماع و محیط زیست است
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رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان در جمع خبرنگاران عنوان کرد: 

اصفهان میزبان مسابقات
مناظره دانشجویی 

چهره روز

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا سپاه اصفهان:

رزمندگان اصفهانی پیشتاز مهار 
غائله کردستان بودند

How Can Vitamin 
E Oil Help the 
Appearance and 
Health of My Face?
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استاندار اصفهان:

رییس جمهور ۲ روزه به استان سفر می کند

وزیر فرهنگ لبنان در سفر به اصفهان مطرح کرد:

تالش ایران و لبنان برای فراگیری گفتمان »غلبه حق«
6

نخستین نشست از نشست های ماهیانه شهر اندیش با موضوع محدوده نقش آفرینی دولت در فرهنگ عمومی در سالن 
کنفرانس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. 

گزارش تصویری
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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  دوم

آگهى مزایده عمومى ( نوبت اول )
فروش زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر دامنه

حسن بهارلویى-  شهردار دامنه

 شهردارى دامنه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 424 شوراى اسالمى شهر دامنه نسبت به برگزارى مزایده عمومى فروش  زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر دامنه اقدام نماید.
لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 07/ 03 / 1401 به واحد امور مالى شهردارى دامنه مراجعه نمایند.  تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست تا 

پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 07 / 03 / 1401 مى باشد.
1- ضمناً هزینه چاپ آگهى، کارشناسى و انتقال سند بر عهده برنده مزایده مى باشد.

2- متقاضیان مى بایست بابت شرکت در مزایده ( پنج درصد ) مبلغ کارشناسى را تحت عنوان سپرده در مزایده طبق جدول ذیل به حساب شماره 1000159978567 نزد پست بانک شعبه دامنه واریز 
نمایند و یا ارائه ضمانت نامه بانک به میزان مبلغ مذکور الزامى مى باشد.

4- شهردارى در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است. 3- برندگان نفرات اول، دوم ، سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

5 درصد سپرده شرکت درمزایده (ریال)قیمت پایه کارشناسىمساحت (مترمربع)کاربرىشماره پالكآدرسردیف

1501/725/000/00086/250/000مسکونى10خیابان پاسداران1

2002/400/000/000120/000/000مسکونى41خیابان پاسداران2

2002/400/000/000120/000/000مسکونى45 خیابان پاسداران3

شناسه: 1316391

آگهى فروش ملک

09132002377 دوامى

 4 طبقه با سند تک برگ،  مجزا بر خیابان 12 
مترى روشن دشت، نزدیک کوثر 15، گلهاى 6 

غربى فول امکانات    021 - 88016649     -  88356308
031 - 32274793   -   32274792 

سایت ثبت آگهى مفقودى 
agahinaslefarda.ir :
قابل توجــه شــهروندان گرامى آیا 
مى دانید بــا مفقود شــدن مدارك 
شناســایى خود ممکن اســت شما 
به عنوان مجرم شــناخته شــوید؟



در شـــهر
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علی محمــد فصیحــی، مســئول پایــش 
ــن  ــام ای ــا اع ــان ب ــی اصفه ــای تاریخ پل ه
خبــر می گویــد: زاینــده رود، همــواره رودخانه ای 
ــاز  ــا ب ــر ب ــا طــی دو دهــه اخی ــوده، ام دائمــی ب
و بسته شــدن جریــان آب، از حالــت دائمــی 
ــز  ــال نی ــزود: امس ــت. وی اف ــده اس ــارج ش خ
ــازه ای  ــم ت ــاهد تصمی ــتین بار ش ــرای نخس ب
بودیــم و آن چهــار مرتبــه بــاز و بسته شــدن آب 
ــده ای،  ــور ع ــاف تص ــه برخ ــود ک در ۴۵ روز ب
بازگشــایی آب در فواصــل زمانــی کوتــاه، حیات 
پل هــای تاریخــی را به شــدت بــا مخاطــره 

روبــه رو می کنــد.
او بــا توضیــح اینکــه حیــات ســازه ها و پل هــای 
ــده رود  ــه زاین ــر رودخان ــده ب ــوار ش تاریخــی س
ارتبــاط مســتقیمی بــا آب دارد، ادامــه می دهــد: 
ــی، در  ــای تاریخ ــاهده عکس ه ــا مش ــاید ب ش
برخــی دوره هــا خشــکی زاینــده رود را مشــاهده 
ــن  ــه ای ــیم ک ــته باش ــر داش ــا در نظ ــم، ام کنی
ــور  ــه ط ــگاه ب ــخ هیچ ــول تاری ــه در ط رودخان
کامــل و در مدت زمــان طوالنــی و طــی چندین 
ســال خشــک نبوده اســت. اگــر امــروز بنابراین 

گذاشــته شــده کــه زاینــده رود تنهــا بــه منزلــه 
ــه  ــر گرفت ــاورزی در نظ ــانی کش ــال آب رس کان
شــود، چنیــن تصمیمــی احتمــال آســیب جدی 

ــرد. ــاال می ب ــی را ب ــازه های تاریخ ــه س ب
ایــن کارشــناس رســمی دادگســتری در رشــته 
ابنیــه و آثــار تاریخــی، بــا اشــاره بــه اینکــه بــاز 
و بسته شــدن آب در مدت زمــان کوتــاه نیــز 
باعــث شــوک بــه پل هــای تاریخــی می شــود، 
ــا  ــی م ــای تاریخ ــد: پل ه ــان می کن خاطرنش
ــا  ــادل پوی ــه تع ــات خــود ب طــی ســال های حی
ــورت  ــن ص ــه ای ــا ب ــادل پوی ــن تع ــیدند. ای رس
ــا  حاصــل شــده کــه ســازه در چنــد صدســال ب
شــرایط موجــود خــود تطبیق یافتــه اســت. 
ــادل  ــن تع ــد ای ــل شــرایط جدی ــا تحمی ــس ب پ
و تطبیق پذیــری بــا خلــل مواجــه و ســازه 
ــود.  ــی می ش ــار هیدرولیک ــوک و فش ــار ش دچ
ــی  ــا حت ــه ی ــوان شیش ــوص می ت دراین خص
آجــری را مثــال زد کــه در فاصلــه زمانــی 
ــد کــه  کوتاهــی، مرتــب گرمــی و ســردی ببین

ــود. ــیب می ش ــار آس ــلماً دچ مس
ــه دارد در  ــی ک ــل ویژگی های ــه دلی ــز ب  آب نی

ــا  ــازه ی ــه س ــد. ازآنجایی ک ــوذ می کن ــازه نف س
آجــر هــم پذیــرای ایــن آب اســت پــس زمانــی 
ــن  ــد ای ــان دارد و بع ــی جری ــرای مدت ــه آب ب ک
ــی  ــه زمان ــد در فاصل ــن رون ــع و ای ــان قط جری
ــود،  ــرار می ش ــه تک ــن مرتب ــدودی چندی مح
ــده انبســاط و انقبــاض رخ می دهــد و زمانی  پدی
ــاره  ــا شــرایط ت ــد خــودش را ب ــازه نتوان ــه س ک
تطبیــق دهــد، در معــرض آســیب ســازه ای قرار 

می گیــرد.
فصیحــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
باتوجه بــه شــرایط و چالش هــای فعلــی رودخانه 
ــیبی چه  ــگیری از چنین آس زاینده رود، برای پیش
بایــد کــرد، می گویــد: مبحــث آب بــرای برخــی 
ــرای بعضــی دیگــر  ــد و ب ــای تاریخــی تهدی بن

ــت. ــت اس فرص
 در مطالعــه و آسیب شناســی بناهــا نیــز 
درمی یابیــم کــه برخــی از آنهــا آب گریــز و 
ــا  ــا ی ــاختار پل ه ــتند. س ــر هس ــی آب پذی برخ
آب انبارهــا نیــز آب پذیــر اســت و آب بــرای 
ــویی  ــود. از س ــوب می ش ــت محس ــا فرص آنه
ــث  ــده رود دو مبح ــا و آب زاین ــا بناه دررابطه ب

وجــود دارد. نخســت، منظــر یــا چشــم انداز 
فرهنگی و بعــد تعــادل هیدرولیکــی. اگر منطقه 
میمنــد یــا ارگ بــم ثبــت جهانــی شــد در واقــع 
ــه دلیــل همیــن منظــر فرهنگــی  ایــن ثبــت ب
بــود. بخشــی از منظــر فرهنگــی پل هــا و 
ــوان آن را بدون  ــه نیــز آب اســت و نمی ت رودخان
آب تصــور کــرد و یــا بخشــی از ایــن منظــر را از 

ــرد. ــن ب بی
 حــال اگــر تأثیــر آب در پل هــا را یک فاکتــور در 
نظــر بگیریــم، بحــث حیــات زاینــده رود و تغذیه 
آبخــوان، موضــوع دیگــری اســت که بــه تعادل 
کل بناهــا و درنهایــت حفــظ یــک شــهر کمک 
ــاره اینکــه در شــرایط فعلــی  ــد. امــا درب می کنن
چگونــه می تــوان از بــروز چنیــن آســیبی بــرای 
ــه  ــت ک ــوان گف ــرد، می ت ــا پیشــگیری ک پل ه
اگر قــرار اســت آب در مــدت کوتاهی مرتــب باز 
و بســته شــود، بهتر اســت به شــکل کامل قطع 
نشــده و بســتر بــه شــکل کامل خشــک نباشــد 
ــه  ــت از پای ــرای حمای ــی ب ــان آب حداقل و جری
ــم  ــر نمی کن ــه فک ــته ک ــود داش ــازه ها وج س

چنیــن کاری غیرممکــن هــم باشــد.

آفت باز و بسته شدن آب در زاینده رود بر سر پل های تاریخی
مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان اعالم کرد:

یلدا توکلی  نمایـش »عجله نکن سـنجاقک« کاری 
از گـروه تئاتـر نقش هنر تـا 30 اردیبهشـت مـاه در خانه 
کودک بـه روی صحنـه مـی رود. نمایـش »عجله نکن 
سـنجاقک« به نویسـندگی امیر بهبودنیـا و کارگردانی 
حسـن وحید دسـتجردی ویژه گـروه کـودک و نوجوان 

تهیه شـده اسـت.
در جدیدتریـن نمایش گـروه تئاتر نقش هنر کـه روایت 
مهـر و محبـت از میـان رفتـه انسـان ها اسـت نسـرین 
ابراهیمی، مهتـاب مانیـان، آال دهقانی، ملیحـه کرمی، 
سـحر حیدری، آرمینا اسـماعیلی، پونه فریدزاده، مهشید 
علیرضایی، مـارال توکلی، عـادل بنایـان، پوریا مهدوی 

ایفـای نقـش می کنند.
نمایش صحنه ای عجله نکن سـنجاقک در ژانر کودک 
و نوجوان صحنه برکه ای در کنار شـهر را نشـان می دهد 
و سـنجاقک عجول نمایـش که تحـت تأثیر انسـان ها 
قرار گرفته اسـت، خواسـتار نابودی انسـان ها می شـود، 
امـا کاراکتر دیگـر نمایش بـه نام شـاهپرک بـا موضوع 
خشـم و مردم آزاری بسـیار مخالف اسـت و سـنجاقک 
را بـه مهـر و محبـت راهنمایی می کنـد، آن هـا تصمیم 
دارند به انسـان ها بفهمانند از حیوان آزاری و مردم آزاری 

بپرهیزیـد تا زندگی موفقی را داشـته باشـند.
کارگـردان ایـن اثـر بـا اشـاره بـه عاقه خـود مبنـی بر 

اسـتفاده از موضوعات روزمـره اخاقی و انسـانی هدف 
خود از سـاخت و طراحـی این نمایـش را ایجاد رشـد در 
جامعـه امـروزی و پرداختـن به مسـائلی که کـودکان و 

نوجوانـان در آن بـه آمـوزش نیـاز دارند عنـوان کرد.
حسـن وحید دسـتجردی اظهـار داشـت: پیـش از این، 
نمایش های ارتفاع، صبرا، خرگوش سـفید با چشـم های 
قرمز، آسـمان آفتابـی شـو، از مکتب تـا مدرسـه، ملک 
جمشـید، پهلوان مهربان و آقای فانی را نیـز در کارنامه 

خود ثبـت کرده اسـت.
وی در ادامـه با اشـاره بـه مدت زمـان 60 دقیقـه اجرای 
اثر افـزود: این نمایـش قبًا هیـچ اجرایـی در اصفهان و 
شـهرهای دیگر نداشته اسـت و نمایشی اسـت با سبک 
خاص که تـاش بـر آن بـوده تـا از میـزان، دکـور و تم 

جدیدتـری در رنگ و لباس اسـتفاده شـود.
گفتنـی اسـت؛ نمایـش »عجلـه نکـن سـنجاقک« با 
حمایت دفتـر تخصصی هنرهای نمایشـی شـهرداری 
اصفهان )تاالر هنـر( از 17 اردیبهشـت بـه روی صحنه 
رفتـه و 30 اردیبهشـت هـر روز از سـاعت 18 در خانـه 
کـودک بـا رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی بـه روی 
صحنه خواهـد رفت کـه عاقمنـدان برای تهیـه بلیط 
  www.gisheh8.com  می تواننـد بـه سـایت

مراجعـه کنند.

انتقال پیام مهر و محبت در نمایش »عجله نکن سنجاقک«
در گفت و گو با کارگردان اثر مطرح شد:

استاندار اصفهان گفت: در جلسه ای از 
آقای رییس جمهور خواهش کردیم 
که یک سفر ۲ روزه به اصفهان و 
شهرستان های مختلف این استان داشته 

باشند که ایشان هم قبول کردند.
یکصدو  در  مرتضوی  رضا  سید 
چهاردهمین جلسه شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی 
استان افزود: شرایط این سفر به احتمال 
زیاد برای ۲ هفته آینده فراهم خواهد شد 

اما نمی توان در این زمینه قولی داد.
وی ادامه داد: از آقای رییس جمهور 
خواهش کردیم که یک سفر ۲ روزه به 
اصفهان و شهرستان های مختلف این 
استان داشته باشند که ایشان هم قبول 

کردند.
استاندار اصفهان گفت: اقشار مردم این 
استان نیاز به جلسه های مختلف با رییس 
جمهور و وزرا دارند؛ تاش می کنیم که 
این برنامه محقق شود اما برنامه ریزی در 
این زمینه بر عهده نهاد ریاست جمهوری 

است.
مرتضوی افزود: پیش از برگزاری این سفر، 
مسووالن حوزه های مختلف صنعت، خانه 
صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و مجموعه 
صنایع باید بعضی از اولویت های حوزه 
صنعت را طرح موضوع کنند و جلساتی 
را بین خودشان برگزار کنند و تعدادی 
را بعنوان نماینده انتخاب و حدود پنج تا 6 
موضوع اساسی را در آن جلسه مطرح کنند 
تا بتوانیم در آن جلسه نهایی جمعبندی 

الزم را داشته باشیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسامی نیز در این جلسه گفت: در زمان 
حاضر بعضی از فعالیت ها و کسب و 
کارها و بویژه سرمایه گذاری ها در استان 
اصفهان گرفتار اجرا نشدن سیاست های 

کلی اصل ۴۴ است
مهدی طغیانی افزود: یعنی آنجایی که 
دولت باید عقب نشینی می کرده، اما این 
کار را نکرده و همچنان برعکس، سیاست 

به سمت توسعه است.
وی ادامه داد: مساله ای که در زمینه خط 
آنتنی پاالیشگاه داریم و یا در حوزه راه آهن 
و فوالد مبارکه وجود دارد در بخش های 
مختلف احساس می شود که دستگاه 
بطور سلیقه ای و بر خاف سیاست های 

نظام تصمیم گیری می کند.
طغیانی گفت: این موارد باید جمع بندی 
و از طرف شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی استان ارائه شود با توجه 
به اینکه یکی از وظایف این شورا در این 

حوزه است.
یکصدو چهاردهمین شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی امروز با حضور 
استاندار، دادستان، رییس دادگستری، 
رییس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان اصفهان، 
روسای بانک های استان، مدیران برخی 
دستگاه های اجرایی و فعاالن بخش 
خصوصی در این اتاق بازگانی برگزار شد. 
افزون بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی در 

استان اصفهان فعالیت دارد.

خبر

رییس جمهور ۲ روزه به 
استان سفر می کند

استاندار اصفهان:

ــن  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــردی اســتان اصفهــان ب رئیــس دانشــگاه علمــی کارب
مهــم از برگــزاری 3 روزه مرحلــه کشــوری مســابقات مناظــره دانشــجویی 
بــه میزبانــی مرکز آمــوزش علمــی کاربــردی ســیتی ســنتر اصفهــان خبر 
ــزود: ۲۴  ــگاران اف ــری و در جمــع خبرن ــی در نشســت خب داد. بهــزاد رضای
تیــم 6 نفــره از سراســر کشــور در قالــب 13۹ گــزاره بــا یکدیگــر بــه رقابت 
ــز در ســالروز آزادســازی خرمشــهر  ــال نی ــه فین ــد پرداخــت و مرحل خواهن
برگــزار می شــود. در گروه هــای 6 نفــره، یــک نفــر سرپرســت، یــک نفــر 
مربــی و چهــار دانشــجو در کنــار هــم قــرار گرفته انــد. از ۴ دانشــجو نیــز ۲ 
نفــر محقــق بــرای گــرداوری منابــع مــورد نیــاز بــرای گــزاره و ۲ نفردیگر 

نیــز ســخنران جلســات هســتند. 
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بتوانیــم میزبــان خوبــی بــرای ایــن رویــداد 
باشــیم و گفــت: تمــام تاشــمان بــر برگــزاری خــوب بــا رعایــت عدالــت 
کامــل اســت. وی تاکیــد کــرد: مســابقات اســتانی در 166 مراکــز علمــی 
ــن  ــتان در ای ــر اس ــب ه ــم منتخ ــده و تی ــزار ش ــتان ها برگ ــردی اس کارب
مرحلــه کشــوری بــه رقابــت خواهنــد پرداخــت. وی همچنیــن بــا تاکیــد 
ــر اقدامــات شــفاف ایــن رقابت هــا، ادامــه داد: چهــار دوره گذشــته ایــن  ب
مســابقات در اســتان های دیگــر برگزار شــده کــه تاکنــون امکان اســتفاده 
از داور غیربومــی نبــوده، امــا در ایــن دوره بــه طــور کامــل شــفاف ســازی 
کردیــم. داوران و بیوگرافیشــان از قبــل مشــخص و روی ســایت دانشــگاه 

ــل مشــاهده اســت.  قاب
همچنیــن در داوری هــای قبــل هرگز ســرفصل های نمره دهی مشــخص 
نبــود کــه در ایــن دوره بــا کارگاه هــای برگــزار شــده تمــام مســائل شــفاف 
ــده  ــم ش ــی فراه ــکان نظرده ــده ام ــکیل ش ــای تش ــده و در گروه ه ش
اســت. رییــس دانشــگاه علمــی کاربــردی اســتان اصفهــان، خاطر نشــان 
کــرد: هــدف مــا ایــن اســت کــه بــه عنــوان یــک برگزارکننــده بی طــرف، 
تمام ابــزارالزم را فراهــم کــرده و از هرگونه اجحــاف به گروهــی جلوگیری 
کنیــم. البته بایــد قبــول کــرد در زمــان باخــت دنبــال مقصرهســتیم، اما ما 
تمــام تاشــمان را بــرای برگــزاری عادالنــه ایــن دوره مســابقات کرده ایم. 
ــح داد: داوران  ــز توضی ــابقات نی ــن دوره از مس ــاره داوران ای ــی درب رضای
ایــن دوره مســابقات بایــد حتمــاً در جلســه حاضــر باشــند و بــه ایــن علــت 
ــز  ــای مرک ــدام از داوران از اعض ــا هیچک ــود، ام ــد ب ــان خواهن از اصفه
ــتان های  ــام اس ــال از تم ــه فین ــرای مرحل ــه ب ــتند. البت ــده نیس برگزارکنن
ــد  ــه بتوان ــان را ک ــورد نظرش ــه داور م ــده ک ــته ش ــده خواس ــرکت کنن ش
حضــوری بــه مســابقات بیایــد، معرفــی کننــد. ایــن امــکان بــرای ســایر 

ــت.  ــم اس ــابقات فراه ــزاری مس ــان برگ ــا زم ــتان ها ت اس
رضایــی اضافــه کــرد: ناظــر رقابت هــا ســتاد مرکــزی مســابقات اســت و 
تاشــمان بر ایــن بــوده کــه مناظرات بــا شــعار ســال منطبــق بــوده و این 

امــر ســرلوحه کار قــرار گرفته اســت. 
رییــس دانشــگاه علمــی کاربــردی اســتان اصفهــان همچنیــن بــا اشــاره 
بــه موضوعــات مناظــرات، توضیــح داد: 13۹ گــزاره بــر مبنای مســائل روز 
جامعــه و بیانــات مقــام معظــم رهبــری مــورد تصویــب قــرار گرفته کــه در 

ــه اســتانی و کشــوری اســتفاده می شــود. مرحل
 وی اظهــار کــرد: ایــن دوره از مســابقات کشــوری مناظــره دانشــجویی به 
مــدت 3 روز از تاریــخ ۲۵ تــا ۲7 اردیبهشــت مــاه در ســیتی ســنتر اصفهان 
برگــزار خواهد شــد که فینــال ایــن مســابقات به صــورت حضــوری خواهد 
ــودن  ــه ســبب وجــود محدودیت هــای کرونایــی، نزدیــک ب ــه ب ــود. البت ب
ــات و حضــور شــرکت کنندگان از شــهرهای  ــان امتحان ــه زم مســابقات ب
ــکل  ــه ش ــهر ب ــازی خرمش ــا در روز آزادس ــال رقابت ه ــا فین ــر، تنه دیگ

حضــوری اســت.

مریم محسنی برای اولین بار ۲۴ تیم از ۲۴ استان در 
مسابقات مناظره دانشجویی به میزبانی مرکز آموزش 
علمی کاربردی سیتی سنتر اصفهان شرکت خواهند کرد. 

اصفهـان میزبان مسـابقات 
مناظره دانشـجویی 

گزارش

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان در جمع 
خبرنگاران عنوان کرد:

مدیــرکل دفتــر مطالعــات راهبــردی 
و اقتصــاد ســازمان راهــداری و حمل 
و نقــل جــاده ای گفــت: ســاالنه 
ــور  ــای کش ــداری راه ه ــرای نگه ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــش از 100 ه بی
ــه  ــی ک ــت در حال ــاز اس ــار نی اعتب
ــار  ــزان اعتب ــن می ــه طــور قطــع ای ب
وجــود نــدارد. حمــزه ذاکــری در 
ســیزدهمین کنگــره ملی مهندســی 
عمــران کــه بــه صــورت مجــازی در 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان برگــزار 
شــد افــزود: بایــد بــه ســمت بهینــه 
ســازی حرکت کنیــم تا بهتــر بتوانیم 
مدیریــت کنیــم و یکــی از مهمترین 
موضوعاتــی کــه در ایــن راســتا بایــد 
بــه آن توجــه شــود ســامانه های 

ــت. ــازی اس ــت روس مدیری
وی ادامه داد: حتی ایجاد یک سـامانه 
به صورت پیشـرفته نمی تواند در یک 
سـازمان و شـبکه بزرگ بـه موفقیت 
منجـر شـود و الزم اسـت سـامانه 
مدیریتـی بـا یـک رونـد مشـخص، 
منسجم در سطح کشـور ایجاد شود و 
باید بیشتر سـامانه های مدیریتی زیر 
ساختی شـبیه به یکدیگر توسعه پیدا 
کنند تا به حـد بلوغ برسـند؛ بـا وجود 
اینکه این سـامانه از سـال ۹۴ رسـمًا 
آغـاز بـه کار کـرد همچنـان نیازمند 

توسـعه است.
ذاکری افـزود: هـر چند سال هاسـت 
توسـعه سـامانه مدیریتـی در دسـتور 
کار سـازمان راهـداری قـرار دارد تـا 
امروز چهار نسـل از سـامانه مدیریت 

روسـازی راه ها تولید شـده اسـت؛ در 
ایـن سـامانه قابلیت هـای مدیریتـی 
و فنـی در آن طراحـی شـده اسـت 
کـه بسـیاری از زیـر سـاخت ها و 
آسـیب های جـدی حـوزه راهـداری 

را رصـد می کنـد.
وی ادامـه داد: ایـن سیسـتم ابـزاری 
هدفمند بـرای مدیـران و مهندسـان 
بـه منظـور افزایـش کارایـی در 
تصمیم گیری جهـت ارزیابی، ترمیم، 
تعمیر، حفظ ونگهـداری راه هاسـت.

ــات راهبردی  ــر مطالع ــر کل دفت مدی
و اقتصــاد ســازمان راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای افــزود: از 
مجمــوع ۲۹3 هــزار کیلومتــر راه 
اصلــی و فرعــی در کشــور، ۲۲0 هزار 
کیلومتــران آســفالته اســت و 36۴ 
ــتگاه  ــل، 380 دس ــتگاه پ ــزار دس ه
تونــل بــه طــول ۲07 کیلومتــر وجود 

دارد.
وی افـزود: بیـش از 10 هـزار بـاب 
راهدارخانه در کشـور فعال اسـت که 
۲1 هزار نفر راهـدار وظیفه نگهداری 

راه هـا بـر عهـده دارند.
اسـتادیار دانشـگاه صنعتی امیر کبیر 
نیـز در ادامـه ایـن کنگـره گفـت: 
تحقیقات نشـان داده اسـت کـه روند 
اضمحـال روسـازی راه باگذشـت 
زمـان به صـورت فزاینـده ای کاهش 

بـد. می یا
امیر گلرو افـزود: برنامه ریـزی بهینه 
پیشگیرانه تعمیر و نگهداری روسازی 
راه مشـخص می کند که چه قطعه ای 

از راه در چـه زمانـی و با چـه عملیات 
تعمیـر و نگهـداری موردترمیـم قرار 
گیـرد تـا از رونـد اضمحـال سـریع 

روسـازی جلوگیـری کند.
وی ادامـه داد: بنابـر گـزارش مرکـز 
تحقیقاتـی راه ایـاالت متحـده بـه 
ازای هـر یـک واحـد پـول سـرمایه 
گذاری در انجـام برنامه ریـزی بهینه 
تعمیر و نگهـداری راه به میـزان 3۹ تا 
100 واحـد صرفـه جویـی در هزینـه 
نگهـداری راه بـرای متولیـان آن بـه 

ارمغـان خواهـد داشـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه افـزود: اگـر 
هزینه هـای کاربـران راه شـامل 
اسـتهاک خـودرو، اتـاف زمـان و 

تصادفات درنظـر گرفته شـود میزان 
صرفـه جویـی بـه میـزان ۲۵0 واحد 

افزایـش می یابـد.
گلـرو اظهار کـرد: راه بعد از پنج سـال 
مورد تعمیر اساسـی )تـراش و روکش 
و بازسـازی( قـرار می گیـرد و هـر 
سـاله تعمیر و نگهـداری پیشـگیرانه 
)درزگیـری، لکـه گیـری سـطحی و 

عمقـی( انجـام می شـود.
سـیزدهمین کنگـره ملی مهندسـی 
عمـران بـه منظـور ارائـه آخریـن 
دسـتاوردهای علمـی و فناورانـه 
متخصصـان دانشـگاهی و فعـاالن 
شـامل  سـاز  و  سـاخت  صنعـت 
مشـاوران، پیمانـکاران و دیگـر ارائـه 

دهندگان خدمات مهندسـی روزهای 
۲0 و ۲1 اردیبهشـت امسـال در 
دانشـگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

در حاشـیه برگزاری ایـن کنگره ملی 
سـه نشسـت تخصصـی بـا حضـور 
نخبـگان و صاحبنظـران به صـورت 

مجـازی برگزار شـد.
همگرایـی نخبـگان چهـار اسـتان 
مجـاور بـرای رفـع چالش هـای آب 
زاینـده رود، اهمیـت پیـاده سـازی 
سیستم مدیریت روسـازی در کاهش 
هزینه هـای نگهـداری جاده هـا و 
رویکردهـای نوین طراحی روسـازی 
سـرفصل نشسـت های ایـن رویـداد 

علمـی اسـت.

نگهداری راه های کشور مستلزم تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار
مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای عنوان کرد:

اخبار اصفهان  مسئول خانه نوجوان از برگزاری جشنواره فرهنگی هنری 
حکیمانه با محوریت بیان حکمت های نهج الباغه خبر داد. صفیه سادات موسویان 
هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی نهج الباغه و حکمت های آن با زبانی نو به 
نوجوانان دانست و اظهار داشت: »گفتارهای پدر مهربان برای مِن نوجوان« عنوان 

جشنواره حکیمانه است.
وی افزود: نوجوان امروزی در نوعی هجمه ضدفرهنگ ها قرار دارد و برای اینکه 
بتوانیم نوجوانان را با محتوای زیبا و داستان گونه نهج الباغه همراه کنیم، تصمیم 
گرفتیم از زبانی جدید بهره ببریم که در این راستا برای ارائه محتوا از دو قالب موشن 

و کمیک استریپ بهره مند خواهیم شد.
وی تصریـح کـرد: در جشـنواره حکیمانـه فرازهایـی از نهج الباغـه کـه ارتباط 
بیشـتری بـا زندگـی نوجوانـان دارد، ماننـد دوسـت یابی، احتـرام بـه والدیـن، 
خودپسـندی و ... را انتخـاب می کنیم و موشـن های جـذاب با زمـان حداکثر دو 
دقیقه بـا ایـن موضوعات طراحی می شـود کـه حکمت هـای نهج الباغـه را به 

زبـان نوجوانـان بیـان کند.
مسئول خانه نوجوان ادامه داد: محتواهای آماده شده، چهارشنبه های آخر هر ماه در 
فضای مجازی منتشر می شود و از نوجوانان می خواهیم تجربیات و مشاهدات خود 

از این حکمت را در قالب شعر، نقاشی، فیلم کوتاه و عکس، تولید و ارسال کنند.
موسویان گفت: این جشنواره تا پایان تابستان سال جاری ادامه دارد و نوجوانان 1۲ تا 

18 ساله اصفهان و سراسر کشور می توانند در این مسابقه شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم با همراهی مسئوالن کانون های به وقت 
نوجوانی در تمام مناطق پانزده گانه شهر اصفهان، نوجوانان را با مفاهیم واالی 

نهج الباغه آشنا کرده و گامی در این راستا برداریم.
گفتنی است؛ عاقه مندان برای کسب اطاعات بیشتر و ارسال آثار می توانند با 

شماره 0۹30۵113۴1۹ تماس حاصل کنند.

فرازهایی  بیان 
در  نهج البالغه  از 
حکیمانه جشنواره 

مسئول خانه نوجوان خبر داد:
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صنعتـی  شـهرک  مدیـره  هیـات  رییـس 
محمـود آبـاد اصفهـان گفـت: از مجمـوع 
بیـش از یـک هـزار و ۵۰۰ واحـد صنعتـی 
فعـال در ایـن شـهرک صنعتـی ۹۰ درصـد 
بـرای تولیـد خـود نیازمنـد اسـتفاده از گاز 

طبیعـی هسـتند.
حسـین امیر یوسـفی افزود: شهرک صنعتی 
فعال تریـن شـهرک  به عنـوان  محمودآبـاد 
سـنگ  تولیـد  درزمینـه  کشـور  صنعتـی 
محسـوب می شـود کـه کار تولید سـنگ در 
ایـن مجموعـه به وسـیله انـرژی آب، برق و 

گاز انجـام می شـود.
وی بابیـان اینکـه کمبـود و افزایـش قیمت 
انـرژی به عنـوان معضلی جدی بـرای تولید 
در ایـن شـهرک صنعتی مطرح اسـت ادامه 
از  پـس  یکـی  اطـراف  آب  چاه هـای  داد: 
دیگـری خشک شـده اسـت و درصورتی کـه 
آب وجود نداشـته باشـد هرگز قـادر به تولید 

. نیستیم
صنعتـی  شـهرک  مدیـره  هیـات  رییـس 
محمودآبـاد اصفهـان بابیـان اینکـه بیش از 
۴۰ هـزار کارگـر در ایـن شـهرک مشـغول 
بـه کار هسـتند اظهـار داشـت: در صـورت 
بی توجهـی به مسـائل و مشـکالت و تأمین 
نشـدن آب و بـرق و گاز بـرای تولیـد، ایـن 

کارگـران از کار بـی کار خواهنـد شـد.
وی اضافـه کـرد: نـرخ گاز بهـا از ابتـدای 
درصـد   ۵۰۰ یک مرتبـه  بـه  امسـال 
افزایش یافتـه اسـت و در مراجعـه بـه اداره 
گاز اسـتان بـه ما اعـالم کردند کـه در زمان 
حاضـر ۲۰ درصـد ایـن مبلـغ را پرداخـت 

. کنید
امیر یوسـفی خاطرنشـان کرد: درصورتی که 
بهـا  گاز  درصـد  پرداخـت ۲۰  بـه  نسـبت 
اقـدام کنیـم مابقـی آن نیز به عنـوان بدهی 
شـرکت های سـنگ بری محسـوب خواهـد 

. شد
و  غیرقانونـی  کار  ایـن  کـرد:  بیـان  وی 
غیرقابل تحمـل اسـت و چـه مقـدار بایـد به 
سـود فـروش خـود اضافه کنیم تـا این مبلغ 
۵۰۰ درصـد جبـران شـود درصورتی کـه بر 
اسـاس قانون تا پایان سـال امـکان افزایش 

نداریم. قیمـت 
صنعتـی  شـهرک  مدیـره  هیـات  رییـس 
محمودآبـاد اصفهـان یـادآور شـد: تـا زمانی 
شـهرک  ایـن  صنعتـی  فعـاالن  گاز  کـه 
باقیمت مناسـب تأمین نشـود مشـکالت به 
قـوت خـود باقی اسـت و منجر بـه تجمع و 

می شـود. گالیـه 
وی بـا تأکید بر اینکه مشـکل اصلی فعاالن 
اصفهـان،  محمودآبـاد  صنعتـی  شـهرک 
افزایـش قیمـت گاز اسـت اضافـه کـرد: به 
دلیـل کمبـود آب و افزایـش قیمـت گاز و 
بـرق تولیـد بـا مشـکل مواجـه خواهد شـد. 
امیـر یوسـفی از مسـووالن اسـتان اصفهان 
خواسـت نسـبت بـه رفـع دغدغـه فعـاالن 
و  محمودآبـاد  صنعتـی  شـهرک  صنعتـی 
کاهـش بهـای گاز مصرفـی آن هـا تـالش 
و نـگاه ویـژه داشـته باشـند. مدیـر روابـط 
صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  عمومـی 
اسـتان اصفهـان نیـز در ایـن زمینه بـه ایرنا 
گفت: شـهرک صنعتـی محمودآباد اصفهان 
به طـور  صنعتـی  شـهرک  یـک  به عنـوان 

کامـل خصوصـی و غیرانتفاعـی اسـت.
مهـدی خدایـار افـزود: این شـهرک توسـط 
شـرکت خدماتـی خصوصـی اداره می شـود 
و ارتباطـی با شـرکت شـهرک های صنعتی 

اسـتان اصفهان نـدارد.
 وی بابیـان اینکه مشـکل فعـاالن صنعتی 
منتقـل  مسـووالن  بـه  را  شـهرک  ایـن 
ایـن  امیـدواری کـرد کـه  ابـراز  می کنیـم 

مشـکل آن هـا بـه زودی حـل شـود.
بـه گـزارش ایرنا، فعـاالن صنعتی شـهرک 
صنعتـی محمودآباد اصفهان روز چهارشـنبه 
بـه دلیـل افزایـش چنـد برابری قیمـت گاز 
بهـا مقابـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان 
بـه  رسـیدگی  خواسـتار  و  یافتنـد  حضـور 

مشـکالت خـود شـدند.
 شهرک صنعتی محمودآباد واقع در اصفهان، 
بزرگ ترین شهرک صنعتی غیردولتی تولید و 
به  فرآوری سنگ های ساختمانی در کشور 
مساحت ۸۷۰ هکتار است و قطب صادرات 

سنگ کشور محسوب می شود.
و  هزار  یک  از  بیش  صنعتی  شهرک  این 
۵۰۰ واحد صنعتی و خدماتی دارد که برای 
۴۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و ۷۰ درصد 
از واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک، 

سنگ بری و مابقی سایر صنایع هستند.
نفـر در شـهرک ها و  از ۱۴۰ هـزار  بیـش 
نواحـی صنعتی ُمصـوب و فعال این اسـتان 

مشـغول کار هسـتند.

رییس هیات مدیره شهرک صنعتی 
محمود آباد اصفهان مطرح کرد:

 ۹۰ درصد واحدهای صنعتی
نیازمند گاز طبیعی

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

بیش از ۷۰ درصد حوزه دانش بنیان کشور را متخصصان دانشگاه آزاد 
اسالمی تشکیل می دهند. آئین نکوداشت مقام واالی استاد و تجلیل از 
اساتید نمونه و برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر برگزار شد. 
در این آئین، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان معلمی و شأن 
استادی را افتخاری بزرگ برای اعضای هیأت علمی دانشگاه دانست و 
گفت: حیات علمی ما وابسته به دانشگاه است و از اینکه در دانشگاه آزاد 
اسالمی تدریس و فعالیت علمی و پژوهشی داریم بر خود می بالیم. دکتر 
پیام نجفی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسالمی علیرغم همه فراز و نشیب ها 
همچنان با اقتدار روی پای خود ایستاده و فرصت های امیدوار کننده زیادی 

پیش رو دارد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در شعار امسال بر لزوم پرداختن به 

حرکت های دانش بنیان گفت: حدود ۷۰ درصد از حوزه دانش بنیان کشور 
را متخصصان دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل می دهند که بخشی یا تمامی 

مدارج و فعالیت های علمی خود را در این دانشگاه سپری کرده اند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با تأکید بر توسعه و رونق 

فعالیت شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسالمی گفت:
از ایده ها و فکرهای نو که بتواند جریان علمی، اقتصادی و تولید را در 

دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان متحول کند، استقبال می کنیم.
وی محور فعالیت های دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان را در سال 
۱۴۰۱، حرکت شتابنده در اجرای طرح پویش و پایش و فعالیت های دانش 
بنیان بر شمرد و گفت: الگوی اثر بخشی دانشگاه تغییر کرده و قطعاً در چند 

سال نزدیک آینده الگوهای گذشته موفق نخواهد بود.

دکتر نجفی خطاب به اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی خمینی 
شهر تأکید کرد: دانشگاه زمانی دانشگاه است که بتواند اقتصاد کشور را 
بچرخاند و در این راستا هر طرحی که بتواند جهت عملیات و حرکت 
دانشگاه را به سمت استفاده بهینه از ظرفیت ها و دانش کاربردی منجر به 

تولید ثروت سوق دهد قطعاً مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
این استان خواست از ظرفیت دانشجویان عالقه مند به حضور در طرح 

پویش و فعالیت های دانش بنیان استفاده کنند.
دکتر نجفی همچنین دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر را دانشگاهی 
خوشنام به ویژه در حوزه دانش فنی و مهندسی دانست و گفت: این واحد 
دانشگاهی قطب رشته مکانیک است و امروز بیشتر صنایع استان اصفهان 

این رشته و سایر رشته های فنی و مهندسی  نیازمند دانش آموختگان 
هستند.

وی همچنین ضمن تمجید از افتخارات این واحد دانشگاهی به ویژه در 
برقی،  تولید دوچرخه، موتور و خودرو  از جمله در  ابتکارات  و  اختراعات 
تجهیزات مهندسی پزشکی و تیم های رباتیک گفت: الزم است اینگونه 
اختراعات و ابتکارات تجاری سازی شده و وارد بازار شود و در این راستا 
می توانیم از ظرفیت سرمایه گذاران و خیرین این شهرستان بهره مند شویم.

به گزارش آنا در پایان این مراسم، از ۸ نفر از اساتید نمونه و ۲ نفر از مدیران 
برتر دانشکده های دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر با اهداء لوح 
تقدیر و هدیه تقدیر شد و همچنین از دکتر داود طغرایی به عنوان جوانترین 

استاد تمام دانشگاه آزاد اسالمی تجلیل شد.

گزارش

آئین تجلیل از اساتید برتر واحد خمینی شهر برگزار شد:

معلمی و شأن استادی افتخاری بزرگ برای اعضای هیأت علمی دانشگاه است

نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم حمایت 
از تصمیمات اقتصادی دولت گفت: انتظار می رود از سیاست های درست 
رییس جمهور حمایت کرده و عیوب در تصمیم گیری ها را اصالح کنیم، 
حس  انصافی  بی  بوی  دولت  تصمیمات  به  نسبت  دراظهارنظرها  بعضاً 

می کنم. 
بررسی  زمان  در  و  علنی  جلسه  در  نقدعلی  محمدتقی  االسالم  حجت 
جزییات طرح شفافیت قوای سه گانه در تذکری گفت: دولت انقالبی با 
وجود تمام بحث های تورمی و فشارهای اقتصادی اصالحات زیرساختی را 

شروع کرده است. چه شفافیتی زیباتر از آن که رییس جمهور در تلویزیون 
واقعیت رانت و فساد در برخی رویه های گذشته را تببین کرده و از همه 

صاحب نظران برای اصالحات اقتصادی کمک می خواهد.
وی ادامه داد: در این بین شاید برخی ها حس کنند اگر با هجمه به دولت، 
مردم  به  بکشند،  مردم  رخ  به  را  و مشکالت  تورمی  جلوه های  از  برخی 
خدمت کرده اند حال اینکه ما نمایندگان در نامه ای از رییس جمهور برای 

کاندیداتوری در انتخابات دعوت کردیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انتظار می رود از سیاست های درست 

رییس جمهوری حمایت کرده و عیوب در تصمیم گیری ها را اصالح کنیم 
چون ورود منطقی و منصفانه کارها را جلو می برد؛ بعضاً در اظهارنظرها 

نسبت به تصمیمات دولت بوی بی انصافی حس می کنم.
دولت  امروز  و  داشتیم  نشین  خانه  دولت  زمانی  گفت:  پایان  در  نقدعلی 
جهادی داریم؛ نکند خدای نکرده اول کافر به دولتی شویم که خودمان 
حمایت کردیم. برخی از اظهارنظرها با انصاف بیان شود. خودمان گفتیم 
باید ساختارها اصالح شود و بسترهای فساد و رانت از بین رود البته که در 

اجرا برخی مشکالت وجود دارد.

نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی:

باید از تصمیمات اقتصادی 
دولت حمایت کنیم

امـام جمعـه گلپایـگان گفـت: بسـیاری از اطالعـات مهمـی کـه بـه 
نهادهـای امنیتـی می رسـد از طریـق مردم اسـت و باید متوجه باشـیم 
که اشـراف اطالعاتی مسـئله مهمی است. حجت االسـالم والمسلمین 
انتظامـی  فرمانـده  معارفـه  و  تکریـم  آییـن  در  کرامتـی،  محمدتقـی 
شهرسـتان گلپایـگان، اظهار کـرد: یکی از مولفه های مهـم اقتدار نظام، 
امنیـت اسـت. اگـر پلیـس و نهادهـای امنیتـی بخواهنـد اقتدار خـود را 

حفـظ کننـد بایـد بـه برخـی از مسـائل توجه کافی داشـته باشـند.
بودن  با مردم، مردمی  امنیت ساز  ارتباط یک مجموعه  داد:  ادامه  وی 
مجموعه را رقم می زند. بسیاری از اطالعات مهمی که به نهادهای امنیتی 

می رسد از طریق مردم است و اشراف اطالعاتی مسئله مهمی است.
بـه گـزارش ایسـنا، امـام جمعه گلپایـگان گفت: پلیـس بایـد از اقتدار و 
تجهیـزات الزم برخوردار باشـد همچنیـن مجلس بایـد قوانین حمایتی 
الزم را در راسـتای اقتـدار پلیـس تصویـب کند. مسـائل امنیت اخالقی 

مهم اسـت چـرا کـه گلپایگان شـهر علم و فقاهت اسـت.
همچنیـن نماینـده مـردم گلپایـگان و خوانسـار در مجلـس شـورای 
اسـالمی تصریـح کـرد: عـزت روحانیت، قضـات، پزشـکان و پلیس در 
جامعـه بایـد حفظ شـود کـه در حفـظ این عزت خـود ایـن مجموعه ها 
نقـش مهمـی دارنـد. اگر پلیسـی حقـی را ناحق کـرد باید بـا آن مقابله 
کـرد تـا عـزت پلیـس خدشـه دار نشـود. در گذشـته مـردم بـه پلیـس 
کـه تحـت عنـوان شـهربانی فعالیت می کـرد نـگاه خوبی نداشـتند، اما 

اکنـون مـردم ارتبـاط تنگاتنـگ و خوبی بـا مامـوران انتظامـی دارند.
سـید مسـعود خاتمـی با بیـان اینکه مردم قـدردان زحمـات نیروی های 
انتظامـی هسـتند ادامـه داد: جـو غالـب در مجلـس دوسـتدار نیـروی 
انتظامـی اسـت امـا اگـر آنطور که باید و شـاید حق این قشـر ادا نشـده 
بـه دلیـل عدم توجیـه نمایندگان اسـت و بایـد قوانیـن الزم در حمایت 

از پلیـس تصویب شـود.

سرپرست دانشـگاه علوم پزشکی کاشـان گفت: مهم ترین 
ویژگـی یـک سـازمان سـالم، توجه بـه تولید و بهـره وری 
بـاال و ایجـاد شـرایط الزم برای سـالمت جسـمی و روانی 
کارکنـان اسـت و اهمیـت ورزش در تحقـق ایـن هدف بر 
کسـی پوشیده نیسـت. کوروش سـاکی، در آئین پیاده روی 
کارکنـان حوزه سـالمت در پنجمین روز از هفته سـالمت، 
اظهـار کـرد: ورزش در فرهنـگ اسـالمی، ابـزاری بسـیار 
مؤثـر بـرای بالندگـی و کمـال انسـانی اسـت زیـرا ورزش 
باعث نزدیکی انسـان به خدا، تعادل جسـم و روح و نشـاط 

و شـادابی انسـان می شود.
وی افـزود: انسـان مختـار اصلـی در جهان هسـتی اسـت 
و تنهـا موجـودی اسـت که بایـد آمـوزش ببینـد، در حالی 
کـه همیـن بشـر بـا دخالت هـای نادرسـت خود، سـالمت 
سـیاره زمیـن را به خطر انداخته اسـت و بایـد یاد بگیریم با 
نسـل خـود، فرزندانمـان و تمام کسـانی که با هـم زندگی 

می کنیـم ارتباط سـالم برقـرار کنیم.
بـه گـزارش ایسـنا، سرپرسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
مختلـف  ابعـاد  دارای  سـالمت  کـرد:  تصریـح  کاشـان، 
جسـمی، روحـی، روانـی و اجتماعـی اسـت کـه مثل یک 
حلقـه بـه هـم متصل هسـتند. بـه طور مثـال اگر جـرم و 
جنایـت زیاد شـود سـالمت بـه هم می خـورد، اگـر اقتصاد 
مختـل شـود سـالمت هـم مختـل می شـود و یـا اگـر 
فرهنـگ دچـار مشـکل شـود، سـالمت جامعـه نیـز دچار 

می شـود. مشـکل 
سـاکی تاکیـد کـرد: سـالمت رکـن اصلـی زندگی اسـت 
و بـدون آن، زیسـتن انسـان بـا زجـر همـراه خواهـد بود و 
انسـان، تنهـا موجودی اسـت کـه می تواند خـارج از برنامه 
خـودش فعالیـت کنـد، ولـی بـا برنامه هایـش معـادالت 
جهـان را بـر هـم زده و رابطـه بیـن عناصـر جهـان را در 

جهـت مثبـت یـا منفـی خدشـه دار می کنـد.

در فصـل بهـار، گوش به زنـگ و آمـاده امدادرسـانی بـه عشـایری 
هسـتیم کـه ممکن اسـت به دلیـل بارش هـای غافلگیرکننده دچار 

مشـکل شـوند و نگرانـی دراین ارتباط وجـود ندارد.
داریـوش بهرامـی در ارتبـاط بـا امدادرسـانی جمعیـت هالل احمـر 
بـه عشـایر شهرسـتان دهاقـان پـس از بارش هـای غافلگیرکننده 
بهـاری اظهـار کرد: هرسـاله در فصـل بهار و دیگـر فصول خاص، 
کـه  هسـتیم  عشـایری  بـه  امدادرسـانی  آمـاده  و  گوش به زنـگ 
ممکـن اسـت بـه دلیـل بارش هـای غافلگیرکننـده دچـار مشـکل 

شـوند و نگرانـی دراین ارتبـاط وجـود نـدارد.
وی افـزود: در اردیبهشـت ماه سـال جـاری شـاهد بـارش بـاران، 
موجـب  کـه  بودیـم  شهرسـتان  سـطح  در  طوفـان  و  تگـرگ 
دهاقـان شـد. منطقـه  اقشـار عشـایر شـریف  بـرای  مشـکالتی 
رئیـس جمعیـت هالل احمـر شهرسـتان دهاقـان بـا بیـان اینکـه 
جمعیـت هالل احمـر شهرسـتان بـا برخـورداری از روحیـه صبـر و 
فـداکاری هرسـاله در ایـن مواقع آمـاده امدادرسـانی در این مواقع 
بحرانـی اسـت، افـزود: در پـی تمـاس عشـایر منطقه آسـتانه واقع 
در شهرسـتان دهاقـان، بـا مرکـز مدیریـت و فرماندهـی عملیـات 
امدادرسـانی جمعیت هالل احمر شهرسـتان از واردشـدن خساراتی 

بـه خانواده هـای عشـایر دهاقـان مطلع شـدیم.
وی بیـان کـرد: ایـن عشـایر شـریف کـه از منطقـه دهاقـان و از 
اسـتان های مجـاور بـه ایـن منطقه کـوچ نموده اند به سـبب بارش 
بـاران و تگـرگ متحمل خسـارات وارد شـده به وسـایل و احشـام 
خـود شـده اند و از ایـن بابـت آزرده و ناراحـت بودنـد بـه همیـن 
سـبب تیـم عملیـات به جدیـت تمام تـالش خـود را بـرای تأمین 

نیازهـای ضـروری ایـن افـراد به عمـل آورد.
بـا بررسـی های به عمل آمـده میـزان  بهرامـی خاطرنشـان کـرد: 
خسـارات ارزیابـی شـد و بـا هماهنگـی مرکز اسـتان توزیـع اقالم 

امـدادی در دسـتور کار قـرار گرفـت.
وی از تهیـه نیازهـای ضـروری عشـایر خبـر داد و تصریـح کـرد: 
در ایـن راسـتا باتوجه بـه سـردی هـوای مناطق آسـتانه و دشـتک 
دهاقـان ۱۲ تختـه کفی برزنتـی، ۳۷ کیلو نایلون مختص پوشـش 
چـادر، ۱۲ تختـه موکـت و پتـو و ۱۲ بسـته ظـروف مختص پخت 

و مصـرف غـذا در بیـن عشـایر دهاقان توزیع شـد.
کـرد:  اذعـان  دهاقـان  شهرسـتان  هالل احمـر  جمعیـت  رئیـس 
همچنیـن رسـیدگی به وضعیت سـالمت، درمان و تهیـه داروهای 

موردنیـاز عشـایر در دسـتور کار قـرار گرفـت.

رئیس اداره ارشاد اسالمی فریدن گفت: هفته فرهنگی فریدن از 
۱۷ اردیبهشت ماه با هدف معرفی جاذبه های طبیعی و فرهنگ و 

رسوم اقوام مختلف این شهرستان در حال برگزاری است.
شهرستان فریدن یکی از شهرستان های غرب استان اصفهان 
است. سرزمینی با ۶ قوم مختلف که آب و هوای نیمه مرطوب با 

زمستانی سرد و تابستانی معتدل دارد.
زاده  امام  از  می توان  شهرستان  این  گردشگری  جاذبه های  از 
عبداهلل، امام زاده ابراهیم و همچنین کلیساها، بناهای تاریخی، 
منطقه گردشگری دره بید، تفریح گاه های پالسجان، مناظر طبیعی 

رودخانه ها، کوه ها، و چشم اندازهای بی نظیر باغ ها نام برد.
جمله  از  که  است  کشاورزی  شهرستان  این  مردم  اکثر  شغل 
محصوالت کشاورزی این شهرستان، سیب زمینی، گندم و جو 
است؛ مردم این شهرستان به زبان های لری، ترکی، گرجی و 

ارمنی سخن می گویند.
با توجه به این تنوع قومیتی و فرهنگی، آب و هوای خوش، 
این شهرستان هر ساله  جاذبه های طبیعی و مردمان خونگرم 
مسافران و گردشگران زیادی را به این شهرستان می کشاند؛ بر 
این اساس برگزاری جشنواره های متنوع و هفته های فرهنگی 
می تواند در معرفی این میراث فرهنگی ناملموس بسیار تأثیرگذار 
باشد. امسال هفته فرهنگی فریدن از ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت در نقاط 

مختلف شهرستان برگزار می شود.
در  فریدن  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ در شورای 

فرهنگ عمومی مصوب شد که هر سالهدر اردیبهشت ماه هفته 
فرهنگی فریدن برگزار شود که سال قبل به خاطر شیوع بیماری 

کرونا این برنامه به صورت مجازی برگزار شد.
سیده مریم عبداللهی افزود: امسال با توجه به واکسینه شدن اکثر 
شهروندان با رعایت پروتکل های بهداشتی برنامه هایی همچون 
همایش پیاده روی خانوادگی، رونمایی از تمثال مبارک شهدا، 
مسابقه نقاشی با محوریت معرفی ظرفیت های شهرستان، تور 
طبیعت گردی، ویژه برنامه شب های فریدن و بیش از پنجاه برنامه 

فرهنگی تدارک دیده شده است.
وی افزود: دبیر خانه ستاد نکوداشت هفته فرهنگی متشکل از 
۱۰ کمیته است که هر کدام برنامه های مختص به خود را اجرا 

و مدیریت می کنند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: هدف از برگزاری هفته 
فرهنگی فریدن معرفی جاذبه های طبیعی و ظرفیت های بی نظیر 

این شهرستان در حوزه های مختلف است.
بی  ظرفیت های  دارای  اینکه شهرستان  به  اشاره  با  عبداللهی 
بوده  این  ما  کرد: تالش  تاکید  است،  فرهنگی  و  نظیر هنری 
که در اجرای این برنامه از ظرفیت های هنری و هنرمندان خود 

شهرستان استفاده کنیم.
گفتنی است شهرستان فریدن دارای دو بخش مرکزی و زنده 
رود و دو شهر به نام های داران و دامنه، پنج دهستان و ۲۸ روستا 
با جمعیتی بالغ بر ۴۹ هزار نفر در ۱۴۰ کیلومتری غرب استان 

اصفهان است.

امام جمعه گلپایگان:

پلیس باید از اقتدار برخوردار باشد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

بشر، سالمت سیاره زمین را به خطر انداخته است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فریدن مطرح کرد؛

معرفی جاذبه های طبیعی و فرهنگ و رسوم اقوام گوناگون

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان مطرح کرد؛

آمادگی هالل احمر دهاقان برای امدادرسانی به عشایر در فصول بارانی

سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی 
اردسـتان گفـت: قیمـت نـان مصـرف 
خانـوار بـا توجـه بـه ابالغیـه اداره کل 
غلـه اسـتان اصفهـان تغییـری نکرده 
تـا  هـم  حجیـم  و  صنعتـی  نـان  و 
پایـان اردیبهشـت مـاه تغییـر نمی کند 
و در صـورت تخلـف بـا واحـد متخلف 

برخـورد جـدی خواهـد شـد.
اسـحاق شـفیعی در نشسـتی با عنوان 
رفـع تشـویش عمومـی در خصـوص 
خبرنـگاران  بـه  قیمت هـا  افزایـش 
همـه  کنونـی  شـرایط  در  افـزود: 
نانوایی هـا مکلـف بـه پخـت و عرضه 
نـان باکیفیـت به شـهروندان هسـتند.

هـر  آرد  سـهمیه  کـرد:  تصریـح  وی 
واحـد نانوایـی که پخت نداشـته باشـد 
و خودسـرانه تعطیـل کند قطـع خواهد 
شد، همچنین دسـتگاه های کارتخوان 
تمامـی نانوایی هـا بایـد در سـامانه بـه 
ثبت برسـد تـا امـکان پرداخـت یارانه 

نان بـه آنهـا فراهم شـود.
سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزی 
اردسـتان بـا بیـان اینکه کشـور از نظر 
راهبـردی در شـرایط خاص قـرار دارد، 
اضافـه کـرد: مـردم بایـد با مسـووالن 
بتـوان  تـا  کننـد  همـکاری  اجرایـی 

کاالهـای  بـازار  بـر  را  الزم  آرامـش 
اساسـی حاکـم کـرد.

شـفیعی اظهـار داشـت: در صورتی که 
فـرد یـا افـرادی کاالهـای اساسـی را 
احتکار کرده باشـند با حکم دادسـتانی 
نسـبت بـه جمـع آوری کاالی احتـکار 
شـده و توزیـع آن بیـن مـردم اقـدام 

شـد. خواهد 
وی افـزود: بـه منظـور ایجـاد آرامـش 
در بـازار مصـرف، در چنـد روز گذشـته 
بیـش از چهـار تن روغن نباتی توسـط 
شـرکت های تعاونـی و فروشـگاه های 
بزرگ در شهرسـتان توزیع شـده است.

سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی 
اردسـتان گفـت: توزیـع قنـد و شـکر 
نیـز در دسـتور کار قـرار گرفتـه و در 
مجمـوع، ۲۱ تن شـکر سـهم خانوار، 
۲۶ تـن شـکر صنـف و صنعـت، ۲۵ 
تـن قنـد و ۶ تـن نبات در بیـن مردم 

توزیع شـده اسـت.
وی ادامـه داد: از ابتدای سـال جاری 
تاکنـون ۴۸ تن مـرغ منجمد، ۱۵ تن 
تخـم مرغ، هفـت تن روغـن نباتی و 
۱۰ هـزار کیلوگـرم برنـج تایلندی در 
۷۰ واحـد صنفـی و از طریق سـامانه 

رهتاب توزیع شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکه مرجـع اعالم 
جهـاد  خوراکـی  اقـالم  قیمت هـای 
در  کـرد:  تاکیـد  اسـت،  کشـاورزی 
بـا  گران فروشـی  مشـاهده  صـورت 
متخلفـان برخـورد جدی خواهد شـد.

درباره مشـاغل خانگی گفت: سـامانه 
مربـوط به این مشـاغل به روزرسـانی 
بـه  پشـتیبان  تسـهیالت  و  شـده 
آنهـا  افـرادی کـه دسـتگاه اجرایـی 
تعلـق  باشـد  کشـاورزی  جهـاد 
بـه گلخانه هـا  نمی گیـرد، همچنیـن 
سـرمایه ثابـت و در گـردش پرداخت 

می شـود.
شـفیعی اضافه کـرد: این تسـهیالت 
بـا کارمزد مناسـب پرداخت می شـود 
و مقـرر شـده کارمـزد تسـهیالت از 
۱۸ درصـد به ۱۲ درصد در اردسـتان 

یابد. کاهـش 
وی افـزود: بـا آزاد شـدن قیمـت آرد 
بایـد کیفیـت نـان بهتـر و نظارت هـا 

جدی تـر شـود.
شهرسـتان اردسـتان با افـزون بر ۴۳ 
هـزار نفـر جمعیـت و ۲ هـزار و ۶۰۰ 
پروانـه کسـب  دارای  واحـد صنفـی 
شـرقی  شـمال  کیلومتـری   ۱۱۸ در 

اصفهـان واقـع شـده اسـت.

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان:

قیمت نان در اردستان تغییر نکرده است
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The value of export from Markazi 
province, in the center of Iran, 
has more than tripled in the first 
month of the current Iranian cal-
endar year (March 21- April 20), 
as compared to the same month 
in the previous year, a provincial 
official announced.
Esmaeil Hosseini, the direc-
tor-general of the province’s 
customs department, said that 
over 96,000 tons of commodi-
ties worth more than $70 million 

were exported from the province 
in the first month. The products 
were exported to 51 countries, 
among them Turkey, Iraq, Af-
ghanistan, Pakistan and Bulgaria 
were the major export destina-
tions, the official said. He also an-
nounced that about 8,000 tons of 
products worth $39 million were 
imported to the province in the 
first month of the present year.
The products were imported 
from 24 countries, among them 

the Unites Araba Emirates (UAE), 
Turkey, and China were the main 
sources of imports, he stated. 
As previously announced by Ali 
Jodaki, the acting head of the 
province’s Industry, Mining and 
Trade Department, the value of 
export from Markazi province 
rose 39 percent in the past Ira-
nian calendar year 1400 (ended 
on March 20), from its preceding 
year. He said that over 917,000 
tons of non-oil commodities 

worth $1.109 billion were ex-
ported from the province in the 
previous year. He named petro-
chemical products, aluminum 
ingots, juices, chemicals, all 
kinds of glass, casting products, 
polyester fibers, rebar, flowers 
and plants, heavy and light pol-
yethylene, and polypropylene as 
the main products exported from 
the province in the previous year, 
and Iraq, Afghanistan, Turkey, 
Pakistan, and the United Arab 

Emirates (UAE) as the major ex-
port destinations. 
The official further announced 
that 129,000 tons of products 
worth $446 million were import-
ed into the province in the past 
year.
He named alumina powder, 
carbon anode, aluminum coil, 
peanuts, juice raw materials, 
aluminum ingots, steel pipes and 
rebars, juice bags, and cotton as 
the major imported items, and 
China, Turkey, the UAE, India and 
Germany as the main sources of 
imports.
More than 2,800 production units 
are active in Markazi province, of 
which 250 units are also active 
in the field of export. The deputy 
head of Islamic Republic of Iran’s 
Customs Administration (IRICA) 
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 
country’s non-oil trade with other 
countries registered a $875-mil-
lion positive balance in the first 
month. Iran exported 7.324 mil-
lion tons of non-oil commodities 
worth $3.699 billion in the said 
month, with 10 percent drop in 
weight as compared to the first 
moth of the previous year, the 
official stated.

A total of 1,670 prisoners of uninten-
tional crimes have been released over 
the holy month of Ramadan (started 
on April 3 this year), according to the 
head of the Blood Money Organization.
As an annual tradition, benefactors 
come together in a ceremony to raise 
funds for releasing prisoners of unin-
tentional crimes in the month of Ram-
adan.
Freeing prisoners of involuntary 

crimes is done in three ways. The first 
way is granting prisoners leave and the 
second way is providing a number of 
them with loans to be paid inside the 
prison. The third way of assistance is 
the release of unintentional convicts by 
paying their debt.
Of the total released prisoners, 40 
were female convicts and the rest were 
male debtors who were incarcerated 
due to inability to pay financial debts or 

inability to pay dues (workshop acci-
dents and traffic accidents), Asadollah 
Joulaei said.
Isfahan’s benefactors released the 
highest number of inmates amount-
ing to 194 convicts, IRIB reported on 
Tuesday.
Iranian benefactors donated a total of 
2 trillion rials (nearly $8.5 million) to 
pay the debt of the released prisoners, 
he stated.

Moreover, President Ebrahim Raisi, 
Parliament Speaker Mohammad-Baqer 
Qalibaf, and Judiciary Chief Gho-
lam-Hossein Mohseni Ejei made a total 
of 7 billion rials (nearly $26,000) in 
contributions to free prisoners of unin-
tentional crimes, ISNA reported.
Leader of the Islamic Revolution Aya-
tollah Seyed Ali Khamenei also donat-
ed 10 billion rials (about $40,000) to 
help free prisoners on April 9.

Export from Markazi province tripled

Japan seeking to use 
IRCS volunteer expe-
riences
Otohiko Hori, Executive Director 
General for Operations Sector of the 
Japanese Red Cross Society (JRCS) 
is seeking to use successful expe-
riences of the Iranian Red Crescent 
Society (IRCS) in volunteer services.
He made the remarks in a meeting 
with the head of the IRCS Volunteers 
Organization, Vahid Salimi, in Tehran 
on Tuesday, ISNA reported.
Praising the plans of the IRCS Volun-
teers Organization to attract and keep 
volunteers active by using modern 
technologies and defining humani-
tarian programs, Hori said that with 
strategic cooperation, these success-
ful experiences can be transferred to 
Japan.
Referring to the diversity of volun-
tary services and the high motivation 
of Iranian volunteers to participate 
in various charitable programs, he 
announced that after this meeting, 
he will create a new mechanism for 
implementing joint volunteering pro-
jects with the Iranian Red Crescent 
Society.
Some 1.1 million volunteers in 47 
provinces of Japan are providing 
humanitarian services, he said, add-
ing that the focus of the Red Cross 
services is voluntary services, which 
started with a blood donation to the 
provision of services to the elderly, 
given that the aging population in 
Japan has a profound effect on the 
number of volunteers.
The programs of the IRCS Volunteer 
Organization to attract and keep vol-
unteers active by using modern tech-
nologies and defining humanitarian 
programs are very inspiring, and with 
strategic cooperation, these success-
ful experiences can be transferred to 
Japan.
Salimi for his part said that the activ-
ity of 700,000 volunteers is trying to 
fulfill the slogan of this organization 
which is the link between the ability of 
the able and the needs of the needy.
Distribution of 150,000 food and 
health packages, implementation of 
1,500 volunteer projects in low-in-
come areas, provision of aid, med-
icine, and treatment to more than 
93,000 needy patients, and the launch 
of a water donation campaign with a 
focus on tackling climate change, col-
lecting public donations to help flood 
victims are due to the participation 
and support of philanthropists and 
volunteers, Salimi explained.
IRCS services
The IRCS, established in 1922, is one 
of the first and oldest members of the 
movement and is currently one of the 
top five societies in the world due to 
its significant activities in the national 
and international arenas.
In 2005, the IRCS received the Hen-
ry Davison Award for outstanding 
humanitarian services, and the IRCS 
initiative of volunteers was selected 
as the best project (out of 50 projects 
from 45 national societies), by the 
General Assembly of the Internation-
al Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies.
In addition to offering services to the 
victims of natural disasters in the 
country, it has taken numerous mis-
sions in international disasters and 
incidents helping the people of Af-
ghanistan, Palestine, Iraq, Southeast 
Asia earthquakes, Lebanon, Gaza, 
Somalia, and Yemen.
In case of natural disasters or for 
provision of medical services to 
the deprived, it dispatches medical 
teams, which consist of doctors, par-
amedics, nurses, social workers, and 
health experts who are sent to pro-
vide free health care to disadvantaged 
areas and villages identified and as-
sessed by other volunteer groups.
Moreover, the Iranian Red Crescent 
Society provides medical services to 
people in 13 Asian, African, and Latin 
American countries.
Currently, some 14 medical facilities 
are offering humanitarian, relief, and 
health services to the deprived people 
in 13 countries, including Azerbaijan, 
Afghanistan, the United Arab Emir-
ates, Bolivia, Ivory Coast, Sierra Le-
one, Ghana, Congo, Kenya, Lebanon, 
Mali, Niger, and Ecuador.

Germany, Norway 
ready to support Iran 
improve refugee ser-
vices 
The ambassadors of Germany 
and Norway to Tehran have said 
the two countries are ready to 
support Iran in improving servic-
es to refugees.
The envoy made the remarks 
during a visit to a refugee resort 
in Torbat-e Jam in Khorasan 
Razavi province, IRIB reported on 
Wednesday.
In recent months, due to the con-
flicts in Afghanistan, Khorasan 
has witnessed a significant inflow 
of Afghan refugees, which has 
increased the statistical popula-
tion of refugee camps and settle-
ments, and this has caused prob-
lems in the field of services, Ali 
Ghasemi, the director for foreign 
nationals and immigrants depart-
ment of Khorasan Razavi, said.
“We are trying to invite different 
countries to provide more ser-
vices to the migrants living in the 
camps and to be a good host, and 
this will only be possible with the 
cooperation and support of other 
countries,” he said.
Germany’s Ambassador to Iran 
Hans-Udo Muzel said that as a 
friend of Iran, we consider it our 
duty to assist the Government 
in resolving the problems of the 
Afghan people and the refugees 
in Iran and to provide them with 
various services and facilities.
Sigvald Tomin Hauge, Norwe-
gian Ambassador to Tehran, also 
appreciated the efforts of the Is-
lamic Republic for providing and 
providing facilities and services 
to Afghan refugees, highlight-
ing that we intend to help the 
government of Iran to solve the 
problems of these loved ones.
World’s fourth-largest refugee 
community
Iran is hosting the world’s 
fourth-largest refugee commu-
nity. The country has generously 
hosted approximately 1 million 
refugees for the past 30 years. 
The majority, which mainly came 
from Afghanistan and Iraq, live 
in urban areas. Approximately 
31,000 of the most vulnerable 
refugees are living in 20 settle-
ments located throughout the 
country.
Based on the latest statistics, 
over 3 million Afghans are living 
in Iran - some 780,000 Afghan 
refugees, over 2 million undoc-
umented Afghans, and another 
600,000 Afghan passport-hold-
ers with Iranian visas.
The recent fast-paced turn of 
events in Afghanistan has the 
potential to create additional 
population movements; displac-
ing families internally and poten-
tially driving them to seek refuge 
in neighboring countries.
It is estimated that up to 300,000 
Afghan asylum-seekers have 
fled to Iran this year alone in 
search of safety, while UNHCR 
has only been able to screen 
some 24,000 newly arrived Af-
ghans for protection needs.
However, in light of the pan-
demic, all refugees, even those 
undocumented, benefited from 
access to free primary health 
services and free COVID-related 
testing, treatment, and hospital-
ization, just like Iranian nationals.
The same happened for the vac-
cination when the country has 
generously considered refugees 
for vaccination against corona-
virus. In Iran, UNHCR is seeking 
$16.2 million for its COVID-19 
emergency, while requires an ad-
ditional $98.7 million to support 
Iran in maintaining and sustain-
ing its commendable inclusive 
refugee policies, under the um-
brella of the Solutions Strategy 
for Afghan Refugees (SSAR).

An exhibition of Iranian producers and industrialists’ 
achievements was held in Uzbekistan’s capital city 
Tashkent during May 9-11, IRNA reported.
The opening ceremony of the exhibition was attended 

by officials from the two countries, including Iranian 
Ambassador to Tashkent Hamid Nayyerabadi, and 
Chairman of Chamber of Commerce and Industry of 
the Republic of Uzbekistan Davron Abdujalolovich 
Vakhabov.Speaking at the ceremony, Nayyerabadi 
mentioned the upward trend of the trade between 
Iran and Uzbekistan and noted that the volume of 
trade between the two countries increased by 97 per-
cent to $503 million in the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20).He stressed that despite 
significant growth, this figure is still not commensu-
rate with the two countries’ existing capacities, stat-
ing that the governments of Iran and Uzbekistan are 
determined to increase the trade relations between 
the two countries to one billion dollars in the short 
term.According to the official, realization of the men-
tioned goal requires taking serious steps to facilitate 
trade relations between the two sides.

“Various measures are underway in this regard, the 
most important of which is the preparation and sign-
ing of the document on the expansion of bilateral 
relations to be signed by the presidents of the two 
countries back in September 2021 in Samarkand,” 
he added.Nayyerabadi further underlined promot-
ing interactions between the private sectors of the 
two countries as the next step in the development 
of trade between Iran and Uzbekistan and continued: 
“Holding the special exhibition of the Islamic Repub-
lic of Iran in Uzbekistan is a step towards this pur-
pose and is aimed at introducing Iran’s capabilities 
and capacities.”Further in the ceremony, Vakhabov 
for his part noted that Uzbek businessmen and trad-
ers have been waiting for this exhibition for a long 
time, saying: “There are many opportunities in de-
veloping trade and economic relations between Iran 
and Uzbekistan.”

Iranian production, industry achievements exhibit held in Tashkent

Over 1,600 inmates of involuntary crimes released in Ramadan

Iranian Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian, who traveled to Yerevan 
to attend the 17th Iran-Armenia Joint 
Economic Committee meeting, met 
with Armenian Deputy Prime Minister 

Mher Grigoryan on Tuesday evening.
During the mentioned gathering, the 
officials discussed the preparations 
for the Joint Economic Committee 
meeting, the portal of the Iranian En-

ergy Ministry Paven reported.
In this meeting, which was attended 
by a large number of deputy minis-
ters, senior officials, ambassadors, 
and members of parliament of the two 
countries, the main issues that play a 
key role in the development of rela-
tions between the two countries were 
discussed.
According to the officials, the purpose 
of holding the 17th meeting of the 
Iran-Armenia Joint Economic Com-
mittee is the real and tangible devel-
opment of relations between the two 
countries.
Among the issues raised at the meet-
ing were transit, transportation, facili-
tation of trade, and broader coopera-
tion in the field of energy.
Following the Tuesday meeting, the 
two countries’ 17th Joint Economic 
Committee meeting officially kicked 
off on Wednesday and four specialized 

committees including energy, trade, 
cultural heritage, tourism, and trans-
portation started their negotiations. 
The first day of the two countries’ 
Joint Economic Committee meeting 
was held at the secretariates level.
Iran and Armenia have been taking 
serious measures to boost economic 
ties in line with the two countries’ pos-
itive political relations.
In late April, Iranian Finance and Eco-
nomic Affairs Minister Ehsan Khan-
douzi headed a delegation on a visit to 
Armenia to hold talks with the coun-
try’s senior officials with the aim of 
expanding economic ties between the 
two nations.
During the visit, Khandouzi met with 
Armenia’s Deputy Prime Minister 
Mher Herbert Grigoryan, the country’s 
Economy Minister Vahan Kerobyan, 
and Minister of Finance Tigran Kha-
chatryan.

Yerevan hosts 17th Iran-Armenia Joint Economic Committee meeting
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TEDPIX, the main index of Tehran Stock 
Exchange (TSE), rose 24,981 points to 
1.564 million on Wednesday.
As reported, over 11.362 billion securities 
worth 65.203 trillion rials (about $233.7 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 21,371 
points, and the second market’s index 
gained 40,526 points.

Head of Securities and Exchange Organi-
zation (SEO) Majid Eshqi has said 25 new 
major companies are ready to offer their 
shares at the country’s stock exchange. 
“Many initial public offerings (IPOs) are 
going to be made in the near future, and 
now about 25 companies are ready to en-
ter the market,” Eshqi told IRNA on April 
24.

TEDPIX gains 
nearly 25,000 
points on 
Wednesday

UNHCR lifts Level 
2 emergency for 
Afghan refugees in 
Iran
The United Nations High Com-
missioner for Refugees (UN-
HCR) has lifted the Level 2 
emergency for the Afghanistan 
situation in Iran in April.
However, new arrivals to Iran 
continue, increasing the need 
for more support, according to 
a UNHCR report published on 
May 9.
Level 2 is activated when an op-
eration requires additional sup-
port and resources to respond 
in a timely and effective manner. 
The lifting, however, is not an 
indication that the emergency is 
entirely over; it means that UN-
HCR now has sufficient resourc-
es to respond to the post-emer-
gency situation.
According to evolving estimates 
by the Government of Iran, ap-
proximately 500,000 Afghans 
arrived in Iran in 2021. Some 
37,042 Afghans who arrived 
in Iran from 1 January 2021 to 
30 April 2022 have approached 
UNHCR requesting assistance 
and protection. Afghan families 
who were accommodated by the 
Government of Iran in Fariman 
are now being transferred to 
the Torbat-e-Jam refugee settle-
ment. Over 200 families current-
ly reside in the settlement shel-
ters at Torbat-e-Jam and need 
immediate support. 
According to the head of the 
passport department of Afghan-
istan, the online registration 
for passports started on 9 April 
2022 in Kabul. It is reported that 
the passport office in Kabul will 
issue some 2,000 passports per 
day and increase to 3,000 daily 
passports after Ramadan.
UNHCR continues to rely on the 
Government of Iran to share 
figures on the total number of 
Afghans who arrived in Iran 
in 2021 and 2022. For now, 
UNHCR is working with the 
assumption that, of the approx-
imate 500,000 new arrivals in 
2021, a large number have likely 
been deported, others moved to 
Iran for livelihoods or family rea-
sons, and have since returned 
voluntarily to Afghanistan, and 
a small number have moved 
onwards towards Turkey. For 
2022 planning purposes, it is es-
timated that 278,000 will remain 
in Iran.
More global support needed
In January, Ivo Freijsen, the 
UNHCR Representative in Iran, 
said that international support 
for Iran should be strengthened 
given the presence of millions of 
refugees in the country.
“We seek to obtain international 
funding through various consul-
tations,” he noted, highlighting 
that “we are aware of the hard-
ships and problems of Iran in 
support of refugees despite the 
oppressive sanctions.”
Despite the difficult path and the 
lack of funds, we must maintain 
our morale and motivation in 
this humanitarian field, however, 
the Islamic Republic has always 
shown that it supports refugees 
despite all the difficulties, he em-
phasized. He also announced the 
formation of two working groups 
on the resettlement of refugees 
to third countries, as well as ef-
forts to identify and register new 
refugees who do not have any 
identity documents in coopera-
tion with the Ministry of Foreign 
Affairs of Iran.
“We strive to provide the nec-
essary assistance to the people 
who do not have facilities and 
those who do not have any iden-
tification certificates,” he added.

How Can Vitamin E Oil Help the Appearance and Health of My Face?
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/vitamin-e-for-face#purchasing

Vitamin E is a nutrient your body needs 
to support your immune system and 
help your cells to regenerate. It also 
has antioxidant and anti-inflammatory 
properties that make getting enough 
essential to your everyday health. 
Vitamin E is most commonly known 
for its benefits for skin health and ap-
pearance. It can be applied topically to 
your face to reduce inflammation and 
make your skin look younger.
Many people also swear by the effects 
of topical vitamin E when it’s applied to 
the face overnight.
Vitamin E on face as overnight treat-
ment
Vitamin E oil can be used on your face 
as an overnight anti-aging treatment. 
Since vitamin E has a thick consisten-
cy, it’s best to apply it before bed so 
that it can fully absorb.
If applied in the morning, you may 
have difficulty putting makeup or se-
rums on top of it.
Typically, you can apply a serum or 
oil mixture containing vitamin E as an 
all-over treatment on your face. This is 
different than using vitamin E to spot-
treat a blemish, using a beauty treat-
ment mask for a brief period of time, 
or taking an oral supplement that con-
tains vitamin E.
Applying vitamin E as an anti-aging or 
skin-conditioning agent overnight in-
volves letting the product completely 
absorb into your skin. 
Most over-the-counter anti-aging 
creams contain between .05 and 1 

percent vitamin E as one of their active 
ingredients. Look for a product with 
a high concentration of vitamin E (al-
pha-tocopherol is often the ingredient 
name), or search for pure vitamin E oil. 
Here’s how to apply vitamin E oil to 
your face as an overnight treatment: 
1. Wash your face clean of any makeup 
or other skin products. Rinse your face 
afterward with lukewarm water, and 
pat your skin dry.
2. If you’re using pure vitamin E oil, 
mix one or two drops of it for every 
10 drops of a carrier oil, like jojoba oil, 
almond oil, or coconut oil.
3. Apply the mixture or the vitamin 
E serum of your choice to your skin 
using your fingers. Rub your face in 
small circular motions as you apply 
the treatment so that you stimulate cir-
culation and spread the product out as 
far as it will go.
4. Wait at least 20 minutes after ap-
plication before resting your face on a 
pillow or any other surface. This treat-
ment is best repeated once or twice 
a week as part of a skin care routine 
about 30 minutes before bedtime.
Other vitamin E products for the face
You’re probably already getting 
enough vitamin E in your diet, but add-
ing more through healthy foods could 
help speed up your cell synthesis and 
make you feel healthier overall.
Foods that are high in vitamin E include 
almonds, blackberries, and avocados.
Vitamin E oral supplements
Vitamin E oral supplements can sup-

port your body’s nutritional needs.
A benefit of vitamin E oral supplements 
may be glowing skin that looks young-
er. You can find oral supplements on-
line and in most health food stores.
Daily vitamin E intake for adults 
shouldn’t exceed 15 milligramsTrust-
ed Source. 
Vitamin E spot treatment products
Some people use topical vitamin E 
products as spot treatments for acne 
scarring, but research on if they work 
is inconclusive.
If you’d like to try it, use pure vitamin 
E oil or find a product that 
lists a high concentra-
tion of alpha-tocoph-
erol and apply it to the 
scarred area. Wait for the 
product to absorb fully be-
fore blotting it dry. 
Though it may be hard to 
apply makeup over an area 
you have spot-treated with 
vitamin E, it may be best 
to avoid doing this treatment 
overnight. Vitamin E’s consistency 
can clog pores, especially in are-
as that are prone to acne.
Vitamin E precautions and 
safety
Vitamin E isn’t an effective reme-
dy for everyone. If you experience 
frequent breakouts or have pores that 
clog easily, applying topical vitamin E 
oil could aggravate your symptoms. 
Taking oral vitamin E supplements for 
a short duration is safe for most peo-

ple, but taking them for over a year can 
cause vitamin E to accumulate inside of 
your body. Too much vitamin E in your 
bloodstream can result in a reduced 
platelet count and 
blood thinning.
If you 
t a k e 

blood thin-
ners or if you 
have a bleed-

ing disorder, speak with your doctor 
before starting vitamin E oral supple-
ments. 

As announced by a provincial official, 
70 hectares is planned to be added to 
the area under greenhouse cultivation 
in Hamedan province each year.
Zaher Pour-Mojahed, the deputy 
governor-general of the province for 
economic affairs, said, “Given the 
situation we have in the field of wa-
ter, we must definitely move towards 
optimal water consumption, and the 
experts recommend the best program 
in drought conditions is greenhouse 
cultivation.”
“Part of the employment share of 
the province should be in the field of 
agriculture, which according to the 
slogan of the year, we should use new 
technologies and products in the field 
of greenhouses”, the official further 
stressed.
The motto of the current Iranian cal-
endar year (started on March 21), is 
“Knowledge-Based and Job-Creating 
Production”.
In recent years, the water crisis has 
caused serious challenges in Iran’s 
agriculture sector.
To solve this problem, several solu-
tions, including the implementation 

of pressurized irrigation project and 
greenhouse cultivation, have been 
emphasized by experts and officials in 
this sector.
Iranian Agriculture Ministry’s Green-
house Development Program is one 
of the priority projects of this ministry 
which aims at increasing productivity, 
efficiency, and water consumption 
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 country’s 
agricultural parks and greenhouses 
not only is going to create new job 
opportunities but also increases the 
country’s non-oil exports and helps 
preserve the environment and the na-
tional water and soil resources.
As announced by the director of the 
Agriculture Ministry’s Greenhouse 
Development Program, 3,200 hec-
tares of greenhouses is targeted to be 
established in the country in the cur-
rent Iranian calendar year (started on 
March 21).

Head of the Islamic Republic of Iran Rail-
ways (known as RAI) has said that his 
company is negotiating the purchase of 
new locomotives for the country’s railway 
fleet with Russia, IRNA reported.
Miad Salehi, who accompanied Trans-
port Minister Rostam Qasemi in his visit 
to Moscow in late April, noted that dur-
ing the visit the two sides also held talks 
about the completion of Rasht-Astara 
railway and the improvement and signa-
ling of Incheh Borun-Garmsar railway.
According to Salehi, during their stay in 
Moscow, the Iranian officials met with 
Russian Transport Minister Vitaly Savely-
ev and Russian Railways’ Chief Executive 
Officer Oleg Belozerov. Iran and Russia 
signed a comprehensive agreement to 
expand transportation cooperation be-
tween the two countries in late April. The 
agreement was signed by Qasemi and his 
Russian counterpart Savelyev at the end 
of Qasemi’s visit to Moscow.
The Iranian minister, who traveled to 

Moscow on top of a high-ranking dele-
gation, discussed various topics includ-
ing the finalization of previously reached 
agreements in the field of rail, sea, road, 
and air transportation with the Russian 
official. Speaking at the meeting, Save-
lyev referred to the expanding relations 
between the two countries and expressed 
hope that with the signing of this agree-
ment, bilateral cooperation in the field of 
transport will be further expanded.
Russia’s transport minister said the 
north-south railway corridor could be the 
basis for expanding cooperation between 
Russia, Iran, Central Asia, and the Cauca-
sus, and that a deal would be needed to 
implement the massive project.
He also expressed hope that the two 
sides would collaborate in completing 
the Rasht-Astara railway project as soon 
as possible. Pointing out that his country 
views the Islamic Republic of Iran as a 
trade and transit hub in the region, Save-
lyev said: “With the completion of Iran’s 

railway lines, especially the Rasht-Astara 
section, northern Europe will be con-
nected to the Indian subcontinent, and 
this will have huge transit revenues for 
the countries along the route, including 
Iran and Russia.” Qasemi for his part 
expressed the Iranian government’s will-
ingness for the expansion of ties with 
neighboring countries. “If Iran and Russia 
work closely together, U.S. and Western 
sanctions against the two countries will 
have no effect,” the Iranian minister said.
According to the official developing trans-
portation relations between the two coun-
tries is a prerequisite for the expansion of 
trade ties, saying that Iran welcomes any 
kind of agreement between the two coun-
tries in the field of transportation.
“Trade exchanges between the two coun-
tries and Russian exports to other coun-
tries through Iran can be the topic of new 
agreements and such agreements can 
be implemented in the shortest possible 
time,” he said.

RAI in talks with Russia to supply locomotives for railway fleet

 Deputy Head of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (ICCIMA) Hossein Selahvarzi has said the Iranian pri-
vate sector is ready to collaborate with United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) on industrial development and 
digitalization of the economy.
Speaking in a meeting with the UNIDO representative in Tehran, Se-
lahvarzi underlined the significance of cooperation between UNIDO 
and the Iranian private sector for the industrial development of the 
country and the development of small and medium-sized enterpris-
es (SMEs), the ICCIMA portal reported on Tuesday.
Supporting the presence of the Iranian private sector in regional and 
global arenas, creating new capacities in value-added production, 

developing cooperation, promoting Iran’s position in the export 
sector, as well as improving the business environment were some 
of the areas that the attendees of the meeting proposed for cooper-
ation between UNIDO and the Iranian private sector.
Addressing the meeting, Selahvarzi noted that the Iranian govern-
ment emphasizes increasing the private sector’s role in the econo-
my and reducing cumbersome regulations to aid economic growth.
In recent years, ICCIMA has also taken great steps to promote the 
position of the private sector, and now there is a great opportunity 
for cooperation with UNIDO for promoting industrial development 
in the country, he said. “We look forward to working with UNIDO on 
a variety of areas, including improving the business environment, 

digitizing the economy, and developing the industry,” the official 
stressed. The UNIDO representative in his speech noted that his 
organization is ready to study different fields for working in Iran.
“Of course, UNIDO’s agenda is sustainable industrial development 
and cooperation with the private sector. There is a lot of potentials 
to work on, including supporting the digitalization of the economy 
and improving the production chain,” the official said.
“We try to identify the obstacles first and design the program after 
identifying the challenges,” he said.
According to the envoy, UNIDO is paying special attention to the 
development and support of SMEs on the path toward digitalization 
and marketing.

Irans private sector welcomes co-op with UNIDO

70 hectares to be added to greenhouses 
of Hamedan province each year



اقتصاد استان

Isfahan News
شنبه 24 اردیبهشت 1401  | شمـاره 1052

مدیرکل بیمه سالمت اسـتان اصفهان گفت: شهروندانی 
کـه جـز سـه دهـک پاییـن جامعـه از لحـاظ درآمـدی 
هسـتند به صـورت رایـگان و بـدون مراجعه به سـازمان 
بیمـه سـالمت، تحت پوشـش ایـن بیمـه قـرار گرفتند. 
محمدحسین صفاری، در نشست مشـترک با سرپرست 
دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان، اظهار کرد: طی سه روز 
گذشته ۱۷۰ هزار نفر از شـهروندان استان اصفهان تحت 
پوشـش این طرح قرار گرفتند کـه این گـروه از افراد فاقد 

هر گونه پوشـش بیمـه ای بودند.
وی افـزود: پیش بینـی می شـود کـه تعـداد افـراد فاقـد 
بیمه در اسـتان اصفهان بیـن ۲۰۰ هزار تـا ۳۰۰ هزار نفر 

متغیر باشـد که با تدبیر صـورت گرفته همـه گروه هایی 
کـه در دهک هـای پاییـن درآمـدی هسـتند بـه صورت 
سیسـتمی و بدون مراجعه و ارائه مدارک، تحت پوشـش 

بیمه قـرار گیرند.
مدیـر کل بیمه سـالمت اسـتان اصفهـان تصریـح کرد: 
براسـاس تأییـد وزارت رفـاه، سـه دهـک اول درآمدی به 
صـورت رایـگان، دهـک چهـارم بـا پرداخـت ۱۰ درصد، 
دهک هـای پنجـم و ششـم بـا پرداخـت ۲۵ درصـد، 
دهک هـای هفتـم و هشـتم بـا پرداخـت ۵۰ درصـد و 
دهک هـای نهـم و دهـم نیز بـا پرداخـت کل حـق بیمه 
می تواننـد تحـت پوشـش بیمـه سـالمت قـرار گیرنـد.

وی در مـورد پوشـش خدمـات سـازمان بیمه سـالمت، 
گفت: ۹۰ درصـد هزینه ها در بخش بسـتری و ۷۰ درصد 
هزینه ها در مراکز سـرپایی تحت پوشـش بیمه سـالمت 
اسـت. بیماران خـاص نیز پوشـش بیمـه ای ۱۰۰ درصد 
را دریافت می کننـد و این بیمه شـدگان هزینـه ای بابت 

داروهـای درمـان بیماری خـود پرداخـت نمی کنند.
صفـاری افـزود: بیمـه سـالمت بـرای افـرادی کـه در 
دهک هـای درآمـدی ۴ و باالتـر قـرار گرفتنـد فراخـوان 
داده تا از دو روش غیر حضوری سـامانه شـهروندی بیمه 
سـالمت بـه آدرس bimehsalamatiranian.ir و یا 
مراجعـه حضـوری به دفاتر پیشـخوان طـرف قـرارداد بر 
اسـاس آزموِن وسـع و مشـارکت در پرداخـت حق بیمه 

تحـت پوشـش قـرار گیرند.
مدیرکل بیمه سـالمت اسـتان اصفهـان، گفـت: افرادی 
که به صـورت رایـگان تحت پوشـش بیمه سـالمت قرار 
گرفتند با مشارکت پزشـک خانواده شـهری می توانند از 
خدمات بخش خصوصـی در مطب اسـتفاده کننـد و در 
مـوارد اورژانس از خدمات مراکز تحت پوشـش دانشـگاه 

علوم پزشـکی بهره مند شـوند.
وی افـزود: تمرکز اصلی بیمه سـالمت بر پوشـش درمان 
ناباروری در راسـتای اجرای قانون جوانی جمعیت اسـت 
به طوری که ۹۰ درصد از خدمـات ناباروری معادل تعرفه 

عمومی غیـر دولتی قابل پرداخت اسـت.

مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادات اداره خالقیت 
شهرداری اصفهان گفت: حمایت از دانش بنیان ها، 
توسعه زیست بوم های فناوری و ارائه راهکارهای 
خالقانه درمدیریت شهری از برنامه های این 

مجموعه است.
حسین کشانی در دومین دورهمی تخصصی 
بالک چین که در کتابخانه مرکزی اصفهان 
برگزار شد، اظهار داشت: کارگاه آموزشی امروز با 

رویکرد نوآورانه در حوزه کسب و کارهای جدید 
و کارآفرینی خالقانه برگزاری شده و امید است با 
برگزاری این نشست ها نسل جوان ما با مفاهیم و 

رویکردهای جدید برای کسب و کار آشنا شوند.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری نیازمند تفکر 
خالقانه است، افزود: در این راستا و با توجه به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب که امسال را سال 
تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری 
کردند، یکی از رویکردهای خوب اداره خالقیت 
و نوآوری شهرداری اصفهان حمایت از دانش 
بنیان ها است. مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادات 
اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان ادامه 
داد: برای حمایت از دانش بنیان ها از ابتدای سال 
جاری برنامه ریزی شد و این اداره توسعه پایدار 
صنایع و صنایع فرهنگی خالق و نیز پایدار بهبود 
سیستم زیست بوم های فناوری و راهکارهای 
خالقانه را برای مرتفع کردن چالش های شهری 

را در دستور کار قرار داد. کشانی با بیان اینکه 
اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان عضو 
جهانی شبکه خالق و صنایع دستی خالق است، 
خاطرنشان کرد: ۱۶۰ عنوان صنایع دستی در 
استان اصفهان وجود دارد که با این رویکرد 

توانستیم عنوان شهر خالق را کسب کنیم.
در ادامه این نشست تخصصی زوبین نعمتی 
بنیانگذار و مدیر ارشد توسعه کسب و کار زارال 
از طریق تماس تصویری با بیان اینکه بالکچین 
بستر بیزینس )تجارت( نیست، آن را یک مسیر 
اقتصادی جدید دانست و اظهار داشت: برای راه 
اندازی بیزینس ابتدا باید مشکل را پیدا کرد و 
زمانی که روی فناوری های ویرانگر مخرب فکر 
می کنیم باید دید آیا نیاز به بستر بالک چین 

وجود دارد که بعنوان فناوری استفاده شود.
وی با بیان اینکه پروژه الک چین باید جهان 
شمول باشد، افزود: بالک چین برای فرار و دور 

زدن تحریم مناسب نیست.
بنیانگذار و مدیر ارشد توسعه کسب و کار زارال، 
شفافیت، صداقت و جهان شمول بودن را سه 
فاکتور اصلی برای یک پروژه بالک چین دانست 
و گفت: برای استفاده از بستر بالک چین باید 
دید آیا راه مناسبی برای مشکل است و باید یک 

اکوسیستم اولیه برای آن فراهم شود.
همچنین فاطمه عبداهلل مدیرعامل استارتآپ 
نورو ساینی بر بستر بالک چین زارال اظهار 
داشت: در حوزه بالک چین شاهد هستیم 
بانوان شروع به فعالیت کردند و این امر مایه 
خرسندی است که خانم ها در کشورهای جهان 
روی این تکنولوژی های نوین و های تک فعالیت 
داشته باشند. وی که در حوزه اکوسیستم های 
نوروساینس کار کرده است، افزود: نوروتکنولوژی 
زارال به عنوان راه حل یک پلت فرم بر بستر بالک 
چین اتریوم و بین درخواست دهنده و پاسخ 

دهنده است و امنیت این بستر رعایت شده و این 
استارت آپ کار خود را از مهر ماه سال گذشته 

آغاز کرده است.
در ادامه افشین اسماعیل پور دبیر اجرایی این 
رویداد اظهار داشت: این بوت کمپ با هدف 
آشنایی عالقه مندان به مفاهیم بالک چین 
و آموزش و پرورش آنان در این حوزه برگزار 
می شود که نخستین جلسه آن در اسفندماه سال 

گذشته با حضور ۲۵۰ نفر در مشهد برگزار شد.
وی با بیان اینکه هلدینگ راه نو و توزیع فناور و 
شهرداری اصفهان حامی برگزاری این نشست 
بوده اند، اضافه کرد: ۲۲۲ نفر در این رویداد ثبت 

نام کردند و ۱۲۷ نفر هزینه پرداخت کردند.
اسماعیل پور با بیان اینکه بوت کمپ مشهد 
آورد های خوبی داشت، خاطرنشان کرد: پس 
از برگزاری این بوت کمپ سه نفر برتر در حوزه 

بالکچین استخدام می شوند.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان: 

سه دهک پایین، به صورت رایگان بیمه می شوند

مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادات اداره خالقیت شهرداری اصفهان: 

توسعه زیست بوم های فناوری در مدیریت شهری در دستور کار است

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جـاده ای اسـتان گفت: 
شـهرداری می توانـد از ظرفیت های 
پایانه هـای مسـافربری و شـهری 
اسـتفاده توریسـتی کند و باغ کتاب، 
باغ مـوزه و مکان بـازی ایجـاد کند.

محمـد علـی صلواتی در جلسـه هم 
اندیشی معضالت سـازمان پایانه ها 
بـا حضـور مدیـران اسـتان با اشـاره 
بـه اینکـه پایانه هـا ویتریـن شـهر 
اصفهان محسـوب می شـود، اظهار 
داشـت: پایانه هـای مسـافربری 
اولیـن مـکان مواجـه مسـافر با یک 
شـهر اسـت کـه تصـور آن از یـک 
شـهر برگرفتـه از امکانـات، المان ها 
و زیباسـازی موجود در پایانه اسـت.

وی بـا بیـان اینکه نـگاه بـه پایانه ها 
نباید صرفـًا به حمل مسـافر منتهی 

شـود، گفـت: شـهرداری می تواند از 
ظرفیت های پایانه های مسـافربری 
و شـهری اسـتفاده توریسـتی کنـد 
بـه صورتـی کـه بـاغ کتـاب، بـاغ 
مـوزه، مکان بـازی برای کـودکان و 
نمایشگاه خالقیت به شکل طبقاتی 
در پایانه ها ایجاد شـود که مسـافران 
از خدمـات بهتـری بهره مند شـوند.

کل  اداره  حمل ونقـل  معـاون 
راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای 
اسـتان بـا اشـاره بـه شـیوع کرونا و 
کاهش آمـار سـفرها، تصریـح کرد: 
شـیوع کرونـا تبعـات بسـیاری را به 
همـراه داشـت کـه تعـداد زیـادی از 
رانندگان مسـافربری تغییر وضعیت 
داده و راننـده باربـری شـدند. وی در 
خصـوص ایمنـی راه هـا و کنتـرل 
ترافیک، گفـت: آمادگـی همه جانبه 

در خصـوص نصب دوربین هـا برای 
قطع تخلف ناوگان در حـوزه باربری 
و مسـافری را داریـم، کنتـرل فنـی 
یکپارچه اقـدام مهمی اسـت که اگر 
بتوانیـم به صـورت پایلـوت در پایانه 
کاوه جانمایی کنیم، در ارتقای ایمنی 
ناوگان حمل و نقل شهری و خدمات 
پایانه ها بسـیار مؤثر اسـت. صلواتی 
ادامـه داد: همچنیـن در برنامه هـای 
آینـده نصـب دوربین هـا در اتوبـان 
آسـیب ها  کاهـش  بـرای  کاوه 
و معضـالت اجتماعـی در دسـتور 
کار قـرار می گیـرد و شـهروندان در 
صـورت مشـاهده تخلـف می توانند 
به سـامانه ۱۴۰ تماس حاصل کنند.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جـاده ای اسـتان خاطر 
نشـان کرد: کل ظرفیـت اتوبوس ها 

بـرای بارگیـری بسـته ها و بارهـای 
مجـاز تعییـن شـده اسـت، بنابراین 
امیدواریـم در آینـده شـاهد کاهـش 
مشـکالت و تصادفـات زنجیـره ای 
در جایـگاه انبارها باشـیم کـه در این 
راسـتا نظارت بر اتوماسـیون بارها در 

پایانه هـا اهمیـت پیـدا می کند.
مدیرعامـل سـازمان پایانه هـای 
مسـافربری شـهرداری اصفهان نیز 
در این نشسـت با اشـاره بـه پذیرش 
بسـیار بـاالی اصفهـان نسـبت بـه 
گردشـگر و مسـافر اظهـار داشـت: 
در تعطیـالت عید فطـر آمـار خروج 
مسافران درون شـهری از پایانه های 
اصفهان به سـایر شـهرها حدود ۲۷ 
هـزار و ۳۲۷ نفـر و مسـافران بـرون 
شـهری حـدود ۶۴ هـزار و ۲۸۱ نفر 
بـود و در مجمـوع کل مسـافرت ها 

و خروج افـراد از پایانه هـای اصفهان 
در این ایام حدود ۹۱ هـزار و ۶۰۴ نفر 

گزارش شـده اسـت.
وی ادامه داد: در حال حاضر درصد 
زیادی از مسافران درخواست استفاده 
از اتوبوس های پایانه های برای 
جابه جایی و سفر را دارند، قطعًا این 
اتفاق مزیتی برای شهر اصفهان است.

ابوالفضـل توکلی خاطر نشـان کرد: 
در حـال حاضـر بحـث باربری های 
تجـاری در اتوبوس هـا چالش هایی 
را در پایانه هـای شـهری بـه همـراه 
دفتـر  موضـوع  اسـت،  داشـته 
از  نیـز  غیرمجـاز  باربری هـای 
معضالت شـهری به شـمار مـی رود 
و نیازمنـد توجـه بیشـتر مدیریـت 
شـهری به کاهـش این مشـکالت 

در شـهر اسـت.

معاون حمل ونقل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خبرداد:

تجهیز پایانه های مسافربری برای تبدیل به مکان توریستی

در راسـتای مصوبه کارگروه تنظیم بازار جهت هماهنگی ومدیریت 
واحد بازرسـی ونظـارت بر پایـش بازار نشسـتی در سـازمان صمت 
اصفهـان برگزار شـد که تمـام تیم هـای مختلـف ادارات و ارگانهای 
بازرسـی کننده تحـت مدیریـت واحـد بازرسـی و هدفمنـد جهت 

نظارت بـر اصالح نظـام یارانه هـا حضور داشـتند.
حسـین فرهیـد زاده مدیـرکل دفتـر بازرسـی وزارت صمـت عصر 
پنـج شـنبه در این نشسـت بـا اشـاره بـه اینکه اجـرای طـرح ملی 
قیمت هـا بهترین طـرح اسـت، اظهارداشـت: یکـی از مسـائل مهم 
نحوه اجـرای طرح اسـت کـه باید بـا برنامه دقیـق و مصمم تـر اجرا 
شـود زیرا در ایـن جنگ اقتصـادی تبعـات اجرای نادرسـت متوجه 

مـردم می شـود.
وی افزود: آزاد سـازی قیمت ها یک دسـتور العمل مشـخص اسـت 
و نرخ ها اعالم شـده و اگر کنترل نشـود بـا تقاضای زیاد مـردم برای 

خرید مواجه خواهیم شـد.
مدیرکل دفتر بازرسـی وزارت صمـت تصریح کرد: ایـن طرح کالن 
کشـوری اسـت و نکته قابل توجه نظـارت بر قیمت هـا بخصوص در 

فروشـگاه های زنجیره ای و توزیع اسـت.
  ۸۵۰ نیـروی نظارتـی بـر قیمت هـا از هفته آینـده آغاز 

بـه کار می کننـد
امیر حسـین کمیلـی رییس سـازمان صمـت اصفهـان نیـز در این 
نشسـت گفت: قیمـت جدیـد کاالها ابـالغ شـده و سـازمان صمت 
تیم هـای نظارتی را به صـورت شـیفتی در نظر گرفتـه و از نیروهای 
بسـیج، سـپاه، تعزیرات و جهاد کشـاورزی نیـز کمک گرفته شـده 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۸۵۰ نیـروی نظارتـی بـرای ایـن منظـور 
همـکاری می کننـد، گفـت: هفته آینـده نظارت بـر قیمت هـا، آغاز 
خواهـد شـد و بـا همـکاری جهـاد کشـاورزی بازرسـان تخصصـی 
بخصـوص در موضـوع آرد و نـان ۲.۵ برابـر و در قالـب چهـار گـروه 

اختصاصـی یافتـه اسـت.
کمیلی تصریح کرد: هر فروشـگاهی کـه کاال دارد بایـد برای فروش 
اقـدام کنـد و به بـازار بیـاورد به طـوری کـه افزایش قیمت هـا روی 
اقالمی کـه موضوعیتی بـرای مردم نـدارد نبایـد فشـار وارد کرده و 

افزایـش یابد.
رییس سـازمان صمت تاکید کرد: در اصفهان و شهرسـتانها همگی 
مطابق دسـتورات قـرارگاه مردمی سـازی و توزیع عادالنـه یارانه ها 
هماهنـگ بـا کشـور بایـد اقـدام کننـد. وی همچنیـن مسـئولیت 

کارگـروه اطـالع رسـانی را بر عهـده صدا و سـیما عنـوان کرد.
کمیلـی بـه طـرح تهیـه لبـاس متحـد الشـکل بازرسـان و ناظران 
بـر قیمت هـا اشـاره کـرد و افـزود: بایـد طـرح مطالبـه مردمـی و 

پیشـنهادات و انتقـادات صـورت واحـد داشـته باشـد.
  فروش کاال به نرخ قبل نباید موجب تجمع شود

اسـماعیل نادری معـاون امـور بازرگانی سـازمان صنعـت، معدن و 
تجـارت اصفهان با اشـاره بـه اینکه طبـق آنچـه وزارت خانـه گفته 
فراوانـی کاال وجـود دارد، بیان داشـت: بـا توجه به تقاضـای مردمی 
هرکاالیی که در اسـتان مشـکل و یـا کمبـود دارد باید اطـالع داده 

شـود.
وی افـزود: حداکثـر قیمت هـا بـه کارخانه ها اعالم شـده کـه طبق 

نـرخ جدید نـرخ گـذاری به بـازار عرضه شـود.
معـاون امـور بازرگانـی صمـت اضافـه کـرد: فروش هـر کاالیـی به 
نـرخ قبل هیـچ اشـکالی نـدارد امـا تـا مادامی کـه منجر بـه تجمع 
مردمی بـرای خرید نشـود و اولویـت فراوانـی کاال در سـقف قیمت 

اعالم شـده اسـت.

مدیرکل دفتـر بازرسـی وزارت صمت گفـت: تاکید 
ویـژه ای بـر اجـرای صحیح نظـارت بـر پایش بـازار 
توسـط واحد بازرسـی بـه طـور هدفمند بـر اصالح 

نظـام یارانه هـا داریم. 

 مدیر کل دفتر بازرسی وزارت صمت:

نیازمند پایش صحیح
بازار برای اصالح نظام

یارانه ها هستیم

صمت

عضـو هیـات علمـی دانشـگاه صنعتی 
برنامه ریزی هـای  گفـت:  اصفهـان 
اشـتباه در حوضـه آب زاینـده رود و 
فالت مرکـزی، ما را به مشـکالت فعلی 

آبی دچـار کـرده اسـت.
حمیدرضـا صفـوی افـزود: وقتـی 
دیدگاه هـا بـا اعـداد و ارقـام بررسـی 
می شـود دچـار معلول زدگـی شـده و 
از علت هـا غافل می شـویم و بـه راهکار 

اصلـی دسـت نمی یابیـم.
وی بارگـذاری در فالت مرکزی را بیش 
از ظرفیت اکولوژیک منطقه دانسـت و 
تصریح کرد: ایـن فالت دارای مشـکل 
کم آبـی اسـت امـا باید بـه عنـوان یک 
حوضـه واسـط در نظر گرفته شـود که 
آب به آن وارد و سـپس خارج شـود اما 

این امر اتفـاق نیفتاده اسـت.
این اسـتاد دانشـگاه به بارگـذاری غلط 
روی رودخانـه زاینده رود اشـاره کرد و 
گفت: حـدود ۱۷ سـال اسـت کـه آب 
از حوضـه زاینـده رود خـارج می شـود 
و حـدود ۲ میلیـارد متر مکعـب طلب 
آب دارد زیـرا براسـاس چرخه طبیعی 
آب بایـد بـه ایـن حـوزه وارد و سـپس 
خارج شـود درحالیکه آبـی نیامده ولی 
آب از ایـن حوضـه خـارج و برداشـت 

شـده است.
وی عنـوان کـرد: عالوه بـر انتقـال آب 
بـه خـارج از حوضـه اکنـون ۲ میلیارد 
مترمکعـب طلـب آبـی داریم کـه وارد 

نشـده امـا از آن خارج شـده اسـت.
صفوی خاطرنشـان کـرد: ایـن کمبود 
آب بـه همـراه توسـعه های بی رویه در 
بخش هـای مختلـف ماننـد صنعـت و 
کشـاورزی حتی موجـب آلودگی های 

فراوان در اسـتان شـده اسـت.
وی اظهارداشـت: مشـکل از اینجاست 
کـه تمـام تـالش خـود را در کشـور 
صـرف اسـتفاده از منابـع طبیعـی 
کرده ایـم و آب و معادن را می فروشـیم 
و می خوریـم امـا بایـد بدانیـم کـه این 
موضـوع تـا جایـی جـواب می دهـد و 

پـس از آن دیگـر جوابگـو نیسـت.
عضـو هیـات علمـی دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان ادامـه داد: متاسـفانه به جای 
تأمیـن معیشـت مـردم بـدون تـالش 
و سـرمایه گذاری دانشـی در حـال 

اسـتفاده از منابـع کشـور هسـتیم.
وی با اشـاره به اینکه بندناف معیشـت 
مـردم بـه منابـع طبیعـی بایـد بریده 
شـود گفت: خام خـواری و اسـتفاده از 
منابع و سـوخت باید به اقتصاد دانشی 

تبدیل شـود.
صفـوی بـر تغییـر نگـرش نسـبت بـه 
محیـط زیسـت تاکیـد و تصریـح کرد: 
جابه جا کردن مشکل مشـکلی را حل 
نخواهـد کـرد و بایـد نگـرش جامعـی 
داشته باشـیم تا میان قومیت ها تفرقه 

ایجاد نشـود.
وی با اشـاره به خشـکی زاینـده رود به 
عنـوان یکـی از عوامـل آلودگی هـوا و 
مـرگ و میـر در اصفهان اظهارداشـت: 
مشـکل آب زاینـده رود موجـب شـده 
تـا در طـول سـال های گذشـته تنهـا 
چند روز سـالم و پاک در اسـتان داشته 

باشـیم.

برنامه ریزی غلط در
حوضه زاینده رود

مسبب مشکالت فعلی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گالیه کرد:

دانشگاه

ISFAHAN
N E W S

وزیر فرهنگ لبنان گفت: ایران و لبنان در همکاری با یکدیگر برای 
فراگیری گفتمان »غلبه حق« و اینکه پیروزی از آن حق است، تالش 
می کنند. محمد وسام المرتضی در سفر به اصفهان و در مراسم استقبال 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندای اصفهان از وی افزود: ما 
فقط برای برقراری روابط خوب دو جانبه که همه کشورها به دنبال آن 
هستند، تالش نمی کنیم بلکه به دنبال تحقق گفتمانی جدید در جهان 
هستیم. وی ادامه داد: غلبه از آن کسانی است که به هدف ایمان داشته 
و آزادی خواه و سیادت طلب باشند و کسانی که نمی پذیرند جیره خوار 

بیگانه باشند و مصمم بر مواجهه با آنان هستند. وزیر فرهنگ لبنان با 
بیان اینکه این راهی است که خواسته ایم و ارزشمند است، تصریح کرد: 
قطعاً پایداری در این راه کار آسانی نخواهد بود و ما معتقدیم در این 
مسیر ایران و لبنان پشتیبان هم هستند. وی تاکید کرد: با پایداری در 
این راه پیروزی پس از پیروزی در همه میدان ها به دست می آید و بویژه 
اینکه مبارزه یک جنبه فرهنگی دارد. وسام المرتضی ادامه داد: باید به 
توانمندی های خود توجه داشته باشیم و برای تقویت این توانمندی ها 

همکاری کنیم تا با همه قدرت این راه را ادامه دهیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز در این دیدار، 
گفت: ما نیز قائل به همین گفتمان هستیم.

محمدرضا جان نثاری با بیان اینکه اصفهان شهری کهن و دارای 
جاذبه های تاریخی و دیدنی بسیار است، افزود: علمای اصفهان و جبل 
عامل لبنان ارتباطات علمی عمیقی داشته اند. وی خاطر نشان کرد: 
مردم ایران از دیرباز عشق و عالقه وافری به مردم لبنان داشته اند و 
احترام خاصی برای آنها قائل هستند و امروز هم به مقاومت لبنان و به 

پشتیبانی از این کشور افتخار می کنیم.

وزیر فرهنگ لبنان در سفر به 
اصفهان مطرح کرد:

تالش ایران و لبنان 
برای فراگیری 

گفتمان »غلبه حق«
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سردار پاسدار جواد استکی در »یادواره پنج هزار و ۷۰۰ شهید استان اصفهان 
در مناطق عملیاتی کردستان« و »گرامیداشت و حماسه آفرینی رزمندگان 
اصفهانی در آزادسازی شهر سنندج« افزود: پس از پیروزی انقالب اسالمی 
و شروع درگیری ها در غرب و شمال غرب کشور نیروهای پاسدار، بسیجی، 
ارتش و انتظامی آن زمان پیشتاز مقابله با فتنه ضد انقالب به در کردستان بودند 

و توانستند به خوبی این مأموریت را به پایان برسانند.
وی گفت: گروه ضد انقالب با محاصره پادگان مهاباد و غارت تمامی امکانات، 
سالح، مهمات و تجهیزات یک تیپ، به شهرهای سنندج حمله کرد و بسیاری از 
مردم و نیروهای ارزشی را به شهادت رساند و حضرت امام فرمان بسیج عمومی 
را صادر کرد و با حضور نیروهای انقالبی و پاسداران شهر پاوه که محاصره گروه 
ضد انقالب بود پاکسازی شد. سردار استکی ادامه داد: پس از پاکسازی منطقه 
پاوه حضرت امام خمینی )ره( فرمانی برای پاکسازی سنندج را صادر و اولین 

نیروهای داوطلب برای انجام این مأموریت از استان اصفهان بودند.
وی خاطرنشــان کرد: بالفاصله نیروهای ارزشی با هواپیما به سمت سنندج 
حرکت کردند ولی در فرودگاه هواپیما مورد اصابت تیر نیروهای ضد انقالب 
قرار گرفت و مجبور به برگشت شدند و به اجبار از طریق پادگان دلی زنجان 
فرود آمدند. استکی افزود: به فرمان حضرت امام )ره( نیروها از زنجان به سمت 
شهرهای سنندج اعزام شدند و با آغاز پاکسازی مناطقی چون دیواندره، سقز 
و بانه آرامش به کردستان برگشت. فرمانده قرارگاه سیدالشهدا سپاه اصفهان 
گفت: از مجموع ۲۳ هزار شهید تقدیمی استان اصفهان به انقالب اسالمی، 
بیش از پنج هزار شهید در مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور به شهادت 
رسیدند. وی خاطرنشان کرد: شهدای انقالب اسالمی، دفاع مقدس، امنیت و 
حرم و سالمت نقش ارزنده و تأثیر گذاری را در تثبیت نظام اسالمی ایفا کردند.

همچنین فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا 
گفت: کردستان مظهر جهاد اکبر، جهاد افضل و جهاد کبیر و دانشگاه انقالب 
اسالمی است. سرلشکر مصطفی ایزدی انقالب اسالمی را انقالب ارزشها بیان 
کرد و افزود: این انقالب افتخار دارد که در دوران دفاع مقدس و انقالب اسالمی 
سردارانی چون سید محمد باقر طباطبایی، احمد کاظمی، حسین خرازی، صیاد 

شیرازی و حاج قاسم سلیمانی و دیگر رزمندگان را تقدیم کرده است.
وی گفت: شهدا و رزمندگان دفاع مقدس با الگوگیری از مقتدایشان حضرت 
علی علیه السالم و ساالر شهیدان تاریخ اسالم حضرت امام حسین علیه السالم 
توانستند در مقابل دشمن ایســتادگی کنند. ایزدی افزود: یکی از شعارهای 
انقالب اسالمی ایمان و عدالت است و بر این اساس شــهدا نمونه بارز این 

مصداق هستند. 

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا سپاه اصفهان گفت: این 
استان در مهار غائله کردستان که در محاصره نیروهای 

ضد انقالب قرار داشت، پیشتاز بود.

خبر اول

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا سپاه اصفهان:

رزمندگان اصفهانی پیشتاز 
مهار غائله کردستان بودند

سامان سفالگر مذاکرات اتمی وین مدتی است 
که با رکود و سکون مواجه شده است. در این راستا، 
وزیر خارجه آمریکا، »آنتونی بلینکن«، اخیراً در 
موضع گیری نسبت به خروج مذاکرات از بن بست 
ابراز ناامیدی کرده و مقام های تیم امنیت ملی و 
سیاست خارجی دولت بایدن نیز از بررسی دیگر 
گزینه ها جهت تشدید فشارها علیه ایران سخن می 
گویند. در جبهه مقابل، ایران به طور خاص تاکید 

طور کلی دارد که لجاجت و زیاده خواهی و به 
غیرواقع  رویکردهای 

بینانه دولت بایدن، 
عامل اصلی سکون 
جاری در چهارچوب 
مذاکرات اتمی وین 

این  با  است. 

همه، اینطور به نظر می رسد که گره اصلی مذاکرات 
اتمی وین و بن بست جاری در قالب آن، تا حد 
زیادی مرتبط با رویه خاص دولت بایدن در تداوِم 
سیاست های نادرسِت دولت ترامپ علیه ایران و 
به طور خاص، تاکید وی برحراست از قرص های 
سمی است که دونالد ترامپ درچهارچوب معادله 
اتمی ایران قرار داد. در این چهارچوب، ترامپ 
قرص های سمی را در قالب معادله اتمی ایران 
قرار داد، اما این بایدن است که از ایران می خواهد تا 
این قرص ها را ببلعد. در ادامه به دو نمود اصلی این 

موضوع اشاره می شود.
•  مناقشه تداوم حضور سپاه پاسداران 
فهرست  در  ایران  اسالمی  انقالب 

سازمان های تروریستی آمریکا
یکی ازمهمترین اقدامات مخرب دولت ترامپ 
دررونِد معادله اتمی ایران که البته به طورمستقیم با 

نداشت، اقدام وی معادله برجام ارتباطی 
در گنجاندن نام 
سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی 
فهرست  در 
ی  ن ها ما ز سا
تروریستی آمریکا در 
۲۰19 بود. در  سال 
واقع، ترامپ با این اقدام 
خود، کار را برای دولت های 
آتی آمریکا جهت احیای برجام و 
لغو تحریم های به ویژه اقتصادی علیه 
کشورمان تا حد زیادی سخت و پر دست انداز کرد. 
دلیل اصلی این مساله نیز این است که با توجه 
به تحریم های گسترده غرب و به ویژه آمریکا 
علیه کشورمان در سال های اخیر، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به عنوان یک رکن مهم قدرت 
درکشورمان، مجبور به ورود به حوزه اقتصادی 

و پیشبرِد پروژه های سنگین اقتصادی شده است. 
در این چهارچوب، تحریم سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی از سوی آمریکا و گنجاندن آن در فهرست 
سازمان های تروریستی این کشور )به نحوی 
غیرقانونی(، عماًل موجب می شود تا درصورت به 
نتیجه رسیدن مذاکرات وین و احیای برجام و در 
عین حال، عدم خارج کردن سپاه از فهرست مذکور، 
شرکت ها و سرمایه گذاران بین المللی، تا حد زیادی 
از مراوده و تعامل اقتصادی با ایران به دلیل حضور 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فضای اقتصادی 
کشورمان هراس داشته باشند و از این مساله 
همچون دوران تحریم ایران، شدیداً دوری کنند. 
از این رو، گنجاندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از سوی دولت ترامپ در فهرست سازمان های 
تروریستی آمریکا، قرصی سمی بود که سعی داشت 
مانع از احیای برجام توسط دولت های آتی آمریکا 

شود و اکنون نیز شاهدیم دولت بایدن با 
تاکید بر اینکه نام سپاه بایستی همچنان در 
فهرست مذکور بماند، عماًل در حال اشاره به 
این موضوع است که نمی خواهد در صورت 

تحقق سناریو لغو تحریم ها علیه کشور )بر 
اثر احیا برجام(، ایران به نحوی مؤثر از مزایای 

اقتصادی این مساله در راستای منافع خود استفاده 
کند. از سوی دیگر واشنگتن و دولت های غرب 
نمی خواهند به این بهانه، در آینده محدودسازی 
امتیازات ایران در قالب معادله برجام را به این 
راحتی ها از دست دهند. مساله ای که موجب شده 
تا ایران نیز با تاکید بر ضرورت خارج شدن نام سپاه 
از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا، به این 
موضوع واکنش نشان دهد و در عین حال این پیام 
را به طرف آمریکایی برساند که تهران نمی خواهد 
این قرص سمی را ببلعد و در تله جدید آمریکا علیه 

خود گرفتار شود.
•  تاکید دولت آمریکا بر تداوم تحریم 

بانک مرکزی ایران
یکی دیگر از تحریم هایی که همواره دولت ترامپ 
بر آن تاکید داشت، ضرورت تشدید تحریم ها علیه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده است. 
در واقع، ترامپ سعی داشت از طریق شدیدتر 
کردن تحریم ها علیه این نهاد مهم اقتصادی ایران، 
عماًل فضا را برای هرگونه فعالیت اقتصادی مؤثر 
کشورمان به ویژه در قالب مراودات بین المللی 
آن، محدود کند. این رویکرد به طور خاص از سوی 

دولت بایدن نیز پیگیری شده است. در این راستا 
حتی به تازگی مجلس سنای آمریکا 

طرحی غیرالزام آور را نیز به تصویب 
رسانده که در قالب آن بر ضرورت 

مرکزی  بانک  تحریم های  حفظ 
ایران تاکید شده است )در عین حال 
به دولت بایدن هشدار داده شده که 

مجوز خارج کردن نام سپاه از 
فهرست سازمان های 

یستی  ر و تر
آمریکا را هم ندارد(. 
عجیب اینکه این طرح 
سنایی  مجلس  در 
که  شده  تصویب 
دموکرات ها در آن 
اکثریت را دارند و 

عماًل این اقدام آن ها نشان می دهد که جدای از 
مخالفت های سرسختانه جمهوریخواهان نسبت 
به برجام و رد احیای برجام، حتی هم حزبی های 
بایدن نیز از این مساله استقبال چندانی نمی کنند 
و بر آن هستند تا جای ممکن این روند را سخت تر 
و غیرممکن تر کنند. مساله ای که موجب می شود 
تهران از خود بپرسد در شرایطی که آمریکا بنا ندارد 
تحریم ها علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و بانک مرکزی کشورمان را لغو کند، اساسًا در 
چهارچوب معادله احیای برجام قرار است 
چه تحریم هایی لغو شود؟ و آیا با 
وجود تداوم تحریم های آمریکا 
علیه نهادهای مذکور، آیا اساسًا 
ما می توانیم از استفاده ایران از 
مزایای اقتصادی احیای توافق 

برجام صحبت کنیم؟

تعارف میراث بایدن به ایران
قرص های سمِی ترامپ را چه کسی می بلعد!

درحالی که بسیاری از ارزهای مطرح غربی به خاطر رکود اقتصادی، بحران اوکراین و 
تحریم ها روندی ثابت و حتی نزولی را دارند اما روبل روسیه روند روبه رشد و مثبتی را 
طی می کند. به گزارش تحریریه، خبرگزاری »رویترز« گزارش داد که روبل از باالترین 
سطح ۲ سال اخیر در مقایسه با یورو و دالر که چند روز قبل کسب کرده بود، عقب نشینی 
کرد و حدود ۴ درصد کاهش داشت. دلیل این موضوع نیز پیشنهاد تحریم های بیشتر 
علیه مسکو و تأثیر آن بر بازارها در هفته گذشته بود که مانع ادامه روند روبه رشد روبل شد. 

مقامات اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه سخت ترین بسته تحریمی خود علیه روسیه 
را به دلیل اقداماتش در اوکراین پیشنهاد دادند. با اینحال نگرانی های چند کشور در مورد 

تأثیرات قطع واردات نفت روسیه مانع از تصویب این طرح شد. 
اخیراً روبل ۴.۷ درصد ارزش خود را از دست داد تا با ۷۳.۴۵ در برابر یورو معامله شود. روبل 
در برابر دالر ۳.۸ درصد ضعیف تر شد و به ۶9.۵۲ رسید. روبل در چند هفته گذشته به لطف 
قانون تبدیل اجباری ارزهای خارجی خریداران انرژی از این کشور افزایش چشمگیری 

پیدا کرد. از طرف دیگر به علت کاهــش واردات و محدودیت در مبادالت فرامرزی، 
تقاضای ضعیفی برای دالر و یورو در روسیه وجود داشته است. تحلیلگران ÷ می گویند: 
به نظر می رسد روبل حداقل در حال حاضر نقطه تعادل جدیدی در حدود ۶۷ پیدا کرده 
است. با این حال، ما فکر می کنیم که وقتی هفته آینده از تعطیالت می خارج شویم، روند 
تقویتی ارز روسیه ممکن است دوباره شروع شود و صادرکنندگان هم به تدریج شروع به 

افزایش پیشنهادات ارزی خود کنند.

تورق یک برگ تاریک تازه از جنگ اوکراین
یکه تازی روبل در بازارهای جهانی ادامه دارد؛



معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی اصفهان 
گفت: توسـعه پایـدار دارای سـه ضلـع اقتصـاد، اجتماع و 
محیط زیسـت اسـت که هر سـه ضلع را باید باهم درنظر 
گرفـت و تعـادل و بررسـی وجه مشـترک این سـه ضلع 

ضروری اسـت.
حمیدرضـا صفـوی، در ششـمین دوره اعطـای جایـزه 
محیط زیسـت ویژه دانشـجویان دانشـگاه های کشور که 
بـه مناسـبت روز جهانـی زمین پاک بـه همت دانشـکده 
منابـع طبیعـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان به صـورت 
حضوری و مجـازی برگزار شـد، اظهار کرد: نسـل امروز و 
دانش آموختگان رشته محیط زیست باید بتوانند حافظان 

خوبی بـرای محیط زیسـت کشـور باشـند.
وی افـزود: امـروز کـه بـه دغدغه هـای مـردم مراجعـه 
می کنیم، وضعیت محیط زیسـت را در میـان دغدغه های 
مـردم می بینیـم کـه به صـورت مسـتمر دغدغه منـد و 
مهندسـی گزارش می شـود و ایـن موضوع عاملی اسـت 
که در سیستم پژوهشـی، اجرایی و آموزشـی نسبت به آن 

احساس مسـئولیت بیشـتری شود.
معـاون پژوهش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی اصفهان با 
بیان اینکـه صنایع بـزرگ اسـتان از یک سـو دغدغه مند 
هسـتند و از یـک سـو به عنـوان منابع بالقـوه در سـرتیتر 
آالینده ها قـرار دارنـد، تصریح کرد: توسـعه پایـدار دارای 
سـه ضلع اقتصاد، اجتمـاع و محیط زیسـت اسـت که هر 
سـه ضلع را بایـد باهم درنظـر گرفـت و تعادل و بررسـی 

وجـه مشـترک این سـه ضلـع ضروری اسـت.
بـه گفتـه صفـوی، ایـن روزهـا اصفهـان بـا مشـکالت 
زیست محیطی بسـیاری دسـت به گریبان است و امسال 
ریزگردهـا از ابتـدای فصل بهار به کشـور حملـه کرده اند 

که ایـن موضـوع نگرانی هـا را بیشـتر کرده اسـت.
وی افـزود: نحـوه بارگـذاری و بهره بـرداری از طبیعت بر 
اسـاس عملکرد ما اشـتباه بوده که یک علت اساسی دارد 
و این اسـت که آنچه به عنوان توسـعه پایدار می شناسـیم 

را اشـتباه متوجـه شـده و به جـای تولیـد علـم، ثـروت و 
تکنولـوژی بر مبنـای دانـش، نهاده هـای طبیعـی را مبنا 

قـرار داده ایم.
معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی اصفهان 
ادامـه داد: متأسـفانه از طبیعـت سوء اسـتفاده می کنیـم و 
آنچـه را به عنوان دسـتاورد می نامیم، خسـارتی اسـت که 
بـه سـرمایه های نسـل آینـده وارد می کنیـم. نهاده های 
طبیعـی و گونه هـای زیسـتی در پـی اسـتفاده حداکثری 
ما مـورد حمله قـرار گرفتـه و دانشـجویان ما بایـد به این 
موضوع توجه ویژه تری داشـته باشـند و مسـیر اشـتباهی 

کـه مـا رفته ایـم را نروند.
صفوی با طرح این پرسـش که چرا ایـن بارگذاری عظیم 
را در فـالت مرکزی داشـته ایم و چرا اصـرار بـه ادامه این 

کار داریم؟ خاطرنشان کرد: دانشـجویان باید توجه داشته 
باشـند که در آینده بارگذاری های آالینده محیط زیسـت، 

صنعت و جمعیت را در فالت مرکـزی بازنگری کنند.
بـه گفتـه وی، صنایـع اسـتان دغدغـه محیط زیسـت را 
دارنـد، اما برخـی مسـائل دیگـر نیـز دخیل می شـود که 

خـارج از موضوعـات علمی اسـت.
• مالک منابع طبیعی نیسـتیم، بلکـه امانت دار 

آن هستیم
مدیـرکل حفاظت از محیط زیسـت اسـتان اصفهـان نیز 
در این نشسـت، با بیان اینکـه صنایع اسـتان در کنار تمام 
خدمات، نقد می شـوند و نقدپذیر نیز هستند، گفت: صنایع 
درکنـار اقتصـادی بـودن نبایـد موجبات تخریـب محیط 
زیسـت را فراهم کنند و برهم زننده نسـل اجتماعی شوند 

و مهم تر اینکه حقـوق نسـل های آینده را پایمـال نکنند.
ایرج حشـمتی، افـزود: مالک منابع طبیعی نیسـتیم، بلکه 
امانـت دار آن هسـتیم و ایـن موضـوع در قـرآن نیـز ذکر 

شـده است. 
وی با بیـان اینکه کشـور بـا چند چالـش اساسـی مواجه 
اسـت، به نقش دانشـگاه و اسـاتید در پیگیـری و رفع این 
چالش هـا تأکیـد کـرد و گفـت: اولیـن چالـش موضـوع 
آب اسـت، زاینـده رودی کـه با فرهنـگ مـردم اصفهان 
عجین شـده، اکنون خشـک اسـت و این موضوع چالش 
بـزرگ ماسـت. در بخـش دوم مشـکالت کشـور، بحث 
آسـیب دیدگی و فرسـایش خاک مطرح اسـت کـه بهره 
برداری هـا، سـیالب ها و تغییـر کاربری زمین هـا موجب 
آسـیب دیدن شـده و از سـوی دیگر امنیت غذایـی در پی 

افزایـش جمعیـت تهدید می شـود. 
مدیرکل حفاظت از محیط زیست اسـتان اصفهان با بیان 
اینکه در سـال هـای آینده اگـر با این دسـت فرمـان جلو 
برویم، دچار مشـکالت اساسـی خواهیم شـد، اظهار کرد: 
برنامه های کشـاورزی باید بر اسـاس توسـعه پایدار باشد. 
متأسـفانه در حـوزه انرژی بیشـترین مصرف را در کشـور 

داریم و چالش سـوم ما اسـت. 
حشـمتی بـه آمـار اشـاره و تصریـح کـرد: سـهم مـا از 
انرژی هـای تجدیدپذیر در کشـور ۲۶ صدم درصد اسـت 
و در کشـوری کـه اگر صـد کیلومتـر مربـع از آن را به این 
موضوع اختصـاص دهیم، می توانـد کل نیازهـای انرژی 

کشـور را تأمیـن کند.
بـه گفتـه وی، همـه مـا بـه هـم وابسـته ایم و بایـد 
برنامه ریـزی درسـت داشـته باشـیم بـه نقـش سـمن ها 
به عنوان یکـی از ارکان حفظ محیط زیسـت اشـاره کرد و 

گفـت: نبایـد نقـش سـمن ها نادیـده گرفتـه شـود.
سرپرست مرکز رشـد کشـاورزی و منابع طبیعی اصفهان 
نیز بر اقتصـاد دانایـی محـور تأکید کـرد و گفـت: در این 
اقتصـاد، مهم ترین عامـل، تولیـد نیـوری کار و سـرمایه 
نیسـت، بلکـه دانایـی و فنـاوری اسـت. در ایـن اقتصـاد 
ابزارهای تولید اهمیت خود را از دسـت داده و ارزش ثانویه 
پیدا کرده اسـت. همچنیـن در ایـن اقتصـاد ارزش افزوده 

صرفـا ناشـی از تولید کاالهـای مصرفی اسـت.
وحید چیت سـاز، افـزود: اهمیت اقتصـاد دانـش بنیان در 
اقتصاد کشـور به خوبـی درک شـده و دیگر یـک اقتصاد 
لوکـس نیسـت، بلکـه جـزء رکن هـای راهبـر و پایـدار 

نظام هـای اقتصـادی اسـت. 
وی بـه رتبه ایـران در تولیـد فناوری اشـاره و اظهـار کرد: 
رتبه ۹۵ در جهان در سـال ۲۰۱۱ به رتبـه ۷۱ در جهان در 
سـال ۲۰۲۱ رسـیده و رتبه ایران در شـاخص نـوآوری نیز 
۶۷ جهان در سـال ۲۰۲۰ به رتبه ۶۰ جهان در سال ۲۰۲۱ 

رسـیده است. 
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فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در سطح استان حدود ۶۲ درصد نیرو اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

داریم و مجبور می شویم در ماموریت های حساس از نیروهای دیگر مانند 
سربازان استفاده کنیم که تجربه ای هم ندارند. 

سردار محمدرضا میرحیدری، در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی 
شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: همه اقشار باید در جهت حفظ نظام مقدس 
اسالمی کوشا باشند. خون پاک شهدا و مجاهدت های امام راحل ارمغان خوبی 
برای ما داشته است، حال اگر اشکاالتی در روند اقتصادی داریم ناشی از کم 

کاری هاست که باید مرتفع کنیم. 
وی ادامه داد: امروز  قوای مختلف باید دولت والیی را که پیگیری حل 
مشکالت است، کمک کنند تا در اصالح شرایط موفق شود. مهمترین وظیفه 
نیروی انتظامی حفظ ارزش های انقالب است و باید در همه عرصه ها پلیس 

به عنوان مدافع مردم از حق و حقوق آنها دفاع کند و به عنوان پناه مردم باشد. 
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در سطح استان حدود ۶۲ درصد نیرو 
داریم و گاهی مجبور می شویم در ماموریت های حساس از نیروهای دیگر از 
جمله سربازان استفاده کنیم که تجربه ای هم ندارند.در اجرای ماموریت های 
پلیس باید حقوق مجرم را رعایت کنیم.  میرحیدری افزود: اگر دشمن می خواهد 
از احساسات ما استفاده کند باید مراقب باشیم، نباید اجازه دهیم نسل جوان از 
دست ما خارج شوند، دشمن می خواهد جوانان ما دچار اعتیاد شوند تا نتوانند 
از کیان و ناموس خود دفاع کنند، هرچقدر مساجد پر شود زندان های ما خالی 
می شود. پس باید به ائمه جماعت کمک کنیم. وضعیت در برخی از موارد نگران 
کننده است، باید اقداماتی انجام شود که اهداف جوانان با گذشتگان فاصله پیدا 

نکند اگرچه امروز کشور و استان ما از نظر امنیتی شرایط مطلوبی دارد. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

پلیس پناه مردم باشد 

 نوشـین رواقـی  »جمـالت 
انگیزشـی« عبارتـی کـه ایـن 
مواجـه  آن  بـا  زیـاد  روزهـا 
می شـویم. قطعًا این گونه نیسـت 
کـه جمـالت انگیزشـی نقـش 
معجزه گـر را برای ما ایجـاد کنند 
آن هـم بـدون هیـچ تحرکـی. 
حقیقت داسـتان ازاین قرار اسـت 
که جمله هـا در زندگی مـا معجزه 
می کننـد امـا زمانی کـه تحرکی 
داریـم و آن را در ذهـن خود تکرار 
می کنیـم آنـگاه اسـت کـه راه 
رسـیدن بـه موفقیـت هموارتـر 
قـول  بـه  کـه  چـرا  می شـود 
قدیمی هـا به جـای »آیـه یأس« 
خواندن و نالیدن از شـرایط فعلی، 
خودمـان را روبه جلـو و در جهتـی 

مثبـت حرکـت می دهیـم.
می تـوان گفـت مثبت اندیشـی 
نوعـی شـکرگزاری محسـوب 
می شـود. موالنـا در بخشـی از 
اشـعار خود بـه آن اشـاره می کند 

و می سـراید:
»سـعی شـکر نعمتش قدرت بود 

جبر تو انـکار آن نعمـت بود«
سـعی، تـالش، مثبت اندیشـی و 
تحـرک الزم و ملـزوم یکدیگـر 
هسـتند و بـدون آنهـا جمـالت 
انگیزشـی کارایـی خاصـی برای 

مـا نخواهنـد داشـت.
فارغ از سـن، نژاد، زادگاه و شغل، 
موفـق شـدن چیـزی اسـت کـه 
همـه مـا خواهـان آن هسـتیم، 
بـا وجـوِد ایـن وجـه اشـتراک، از 
یـک سـو تعریـف هـر یـک از ما 
از موفقیـت بـا دیگـری متفـاوت 
اسـت و از سـوی دیگر، خواستِن 
و  اسـت  یـک چیـز  موفقیـت 
رسـیدن بـه آن چیـز دیگـری 
بـه  دسـتیابی  راه  در  اسـت. 
موفقیـت، موانـع رایـج و مخربی 
وجـود دارنـد کـه شـاید دسـت 
نکشـیدن از آنهـا، یـک دهـه یـا 
بیشـتر، ما را از موفقیـت بازدارند.

افـراد موفـق چگونـه موفقیت را 
تعریـف می کننـد: مایـا آنجلـو: 
»موفقیـت شـبیه بـه خـود شـما 
اسـت، شـبیه به کاری کـه انجام 
می دهیـد و چگونگـی انجـام 
آن ...« سـقراط: »از زندگـی 
حـذر  بی نتیجـه  مشـغله  پـر 
»مـن  بافـت:  وارن  کنیـد.« 
موفقیـت را بـا تعـداد افـرادی 
کـه بـه مـن عالقـه دارند انـدازه 
کنفوسـیوس:  می گیـرم.« 
»بیشـترین افتخـارات مـا هرگز 
شکسـت های مـا نیسـتند؛ امـا با 
هر بار شکسـت خـوردن افزایش 
می یابنـد.« تومـاس ادیسـون: 
»۱٪ موفقیت انگیـزه و ۹۹٪ آن 
سـخت تـالش کـردن اسـت.« 
اسـتفان کـووی در کتـاب »۷ 
عـادت افـراد بسـیار تأثیرگـذار« 
می نویسـد: »اگـر به دقـت در 
مـورد سـخنی کـه در مراسـم 
ترحیـم شـما می خواهیـد گفتـه 
نیـد  می توا کنیـد،  فکـر  شـود 
تعریـف دقیـق خـود از موفقیـت 
را بیابیـد.« وینسـتون چرچیـل: 
»موفقیـت پایـان کار و شکسـت 
فاجعـه نیسـت. بلکـه شـهامِت 
ادامـه دادن اسـت کـه ارزش 
دجوریـا:  پـل  جـان  دارد.« 
و  ثـروت  میـزان  »موفقیـت 
جایـگاه شـما نیسـت. موفقیـت 
در ایـن اسـت کـه وقتـی کسـی 
به شـما توجـه نمی کنـد، وظیفه 
خودتـان را بـه بهتریـن شـکل 

می دهیـد.« انجـام 

سبک زندگی

ISFAHAN
N E W S

 برای موفقیت هر روز
چه بگوییم؟!

چند راز برای تکرار در هر روز؛

گزارش تصویری

مدیرکل  فرمانی  محمود 
استاندارد استان اصفهان و 
هیأت همراه ۲۰ اردیبهشت ماه 
با حضور در ذوب آهن اصفهان 
و بازدید از خط تولید شرکت 
رخصتی  ایرج  مهندس  با 
مدیرعامل شرکت و تعدادی 

از معاونین دیدار و گفتگو کرد.
منبع: اخبار اصفهان

معاون آبفا کشوردرنشست هم اندیشی راهکارهای عبوراز تنش آبی:

برنامه ریزی جلوگیری از تنش آبی تابستان باید از هم اکنون انجام شود

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان:

 توسعه پایدار مبتنی بر سه ضلع
اقتصاد، اجتماع و محیط زیست است

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب 
)آبفا( کشور گفت: تابستان امسال سختی خواهد بود و الزم است از 
هم اکنون با برنامه ریزی و پیش بینی های الزم مانع از ایجاد هرگونه تنش 

آبی و مسائل جانبی دیگر شد.
هاشم امینی در نشست هم اندیشی راهکارهای عبور از تنش آبی آبفا 
کاشان افزود: امید می رود این شرکت مانند چالش یکپارچه سازی 
شرکت های آب شهری و روستایی بتواند از تهدید پیش رو نیز فرصت 

بسازد و از تنش آبی تابستان امسال عبور کند.
وی با بیان اینکه شرکت آبفا کاشان دارای گستره محدود اما متنوع و 
داری ظرفیت نیروی انسانی خوب و عالقه مند است، ادامه داد: این منطقه 
نزدیک به تهران و داری اقلیم کویری، کوهستانی و دارای منابع آب 
زیرزمینی و سطحی است که بخش آب و فاضالب در مناطق مختلف 
خود دارد که باعث می شود به عنوان یک مجموعه دارای ویژگی های 

الگو )پایلوت( مورد توجه باشد.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور با قدردانی از 
اقدام های آبفای کاشان برای عبور از تنش آبی سال گذشته گفت: 
مدیرعامل این شرکت زحمتکش و پیگیر نسبت به حوزه کاری منطقه 
خود و آبفای کشور است و از اعضای اتاق فکر یکپارچه سازی شرکت های 

روستایی و شهری بوده است.
هاشم امینی با تاکید بر لزوم تولید محتوا درباره اقدام های مدیریتی و 
مدیریت مصرف و رصد فعالیت های شبکه های اجتماعی در همه شهرها 

و روستاهای زبر پوشش گفت: باید این روند به گونه ای پیش رود که 
آبفای کاشان مدیریت فضای مجازی را در موضوع بهینه سازی مصرف 

در دست داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آبفای کاشان نیز گفت: این شرکت از شرکت های فقیر 
آبفای کشور از لحاظ منابع طبیعی و کیفیت آب است و با وجود اختالط 
آب این منطقه با آب زاینده رود باز هم با مشکالتی در این زمینه مواجه 

هستیم.
وی اضافه کرد: امید می رود بتوانیم به راهکاری برای تأمین منابع آب 
دست پیدا کنیم و آینده روشنی پیش روی مردم و مدیریت آبفای کاشان 

داشته باشیم.
مدیرعامل آبفای کاشان، بهره برداری از آب دریاچه نمک و بهره برداری 
از منابع آب محلی را از دیگر طرح های پیش رو عنوان کرد و گفت این 

راهکارها هم اکنون در اجرا با مشکالتی مواجه است.
وی ادامه داد: میزان برداشت از آب سفره زیرزمینی کاشان سالیانه ۴۴۰ 
میلیون متر مکعب است. از این میزان ۳۲ میلیون متر مکعب به آب شرب 

مردم و ۲ درصد به صنعت و بقیه به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
اسدی اضافه کرد: برداشت بی رویه در سال های گذشته باعث شده سطح 
استاتیک آب از ۷۰ متر به ۱۲۰ متر افزایش یابد و حتی دبی چاه ها نیز 

نسبت به قبل کاهش داشته که نگران کننده است.
وی افزود: با همه این مشکالت در سال های گذشته با برنامه ریزی انجام 
شده کارکنان متعهد و مهندسان دلسوز آبفا کاشان یک ساعت قطعی آب 

در شهرها و روستاهای زیر پوشش نداشتیم و حتی بعد از یکپارچه سازی 
آبفای شهری و روستایی ۱۸ روستای تحویل گرفته شده با تانکر آبرسانی 
می شد که اکنون به سه روستا کاهش یافته است، چرا گه هدف گذاری ها 

همواره تأمین منابع آب پایدار برای روستاها بوده است.
در این نشست، علی دلخواه معاون بهره برداری و توسعه منابع آب آبفا 
کاشان نیز گزارشی تحلیلی و با استناد آمار مسائل و مشکالت آبفای 

کاشان در ۱۲ شهر زیر پوشش این شرکت و روستاهای تحت پوشش 
ارائه کرد.

پس از این نشست، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور 
از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر کاشان و نیروگاه برق آبی خط 
انتقال نابر به ظرفیت ۱۶۰ کیلو وات بر ساعت بازدید و فعالیت های انجام 

شده در این حوزه را قابل تحسین ارزیابی کرد.
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