
آگهى مناقصه 
«خستگی بیش از حد یا خواب آلودگی، منشا بسیاري از تصادفات مرگبار است.»

اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیر را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى واگذار نماید، بدین وسیله 
از شرکت هاى واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه "قیمت ها متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد" براي شرکت 

در فرآیند مناقصه هاي زیر دعوت به عمل می آید.

مهلت دریافت فایل اسناد براي مناقصات با ارزیابی ساده از چاپ اول آگهى تا ســاعت 13 تاریخ 1401/03/01، از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس 
setadiran.ir - مهلت ارسال فایلهاى پاکات مناقصات با ارزیابی ساده به سامانه ستاد ایران تا ساعت 13 تاریخ 1401/03/11 و محل تحویل ضمانتنامه 
(فرآیند ارجاع کار) شرکت در مناقصات با ارزیابی ساده تا ساعت 13 تاریخ 1401/03/11 به اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه 
ششم اداره حراست می باشد. گشایش فایلهاى پاکات مناقصات با ارزیابی ساده از طریق سامانه ستاد ایران نیز در ساعت 8 صبح روز 1401/03/12 در 
محل سالن جلسات اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اصفهان انجام می شود. کلیه مراحل دریافت، ارائه اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات صرفا 
از طریق سامانه ستادایران مذکور انجام خواهد پذیرفت. سایر شرایط شرکت در مناقصه از جمله هزینه تهیه اسناد، مدت اعتبار پیشنهاد، صالحیتهاي 

مورد نیاز و غیره مطابق مفاد اسناد مناقصه پیوست در سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir می باشد. 
نشانى اداره کل : اصفهان، بلوار میرزاکوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود

 کد پستی:33743 -81766، تلفن گویا 031-35059

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره مناقصهنوع مناقصهردیف
کار (ریال)

25،140،168،0001،258،000،000خرید،نصب و اجراء سیستم روشنایی محور اصفهان - حبیب آباد40110301/1ارزیابی ساده 1

خرید و اجراي سیستم روشنایی محوربادرود - کاشان و تعمیر و 40110302/1ارزیابی ساده 2
37،730،301،0001،887،000،000بهسازي روشنایی موجود آزادراه اصفهان -کاشان به بادرود

10،875،743،184544،000،000بهسازي محور جوزدان - گلدشت از توابع شهرستان نجف آباد40110303/1ارزیابی ساده 3

36،047،899،2371،803،000،000بهسازي محور روستایی تزره از توابع شهرستان فریدونشهر40110304/1ارزیابی ساده 4

99،905،823،4074،996،000،000زیرسازي 4 کیلومتر ابتداي محور ونک-سولقان40110305/2ارزیابی ساده 5

12،177،486،787609،000،000تعریض پل هاي گیشنیزجان شهرستان چادگان40110306/1ارزیابی ساده 6

خرید پایه روشنایی و سرانداز جهت احداث روشنایی محور40110307/1ارزیابی ساده 7
9،906،000،000496،000،000 علی آباد- کاشان

بهسازى ، لکه گیرى هندسى و روکش آسفالت گرم محور 40110308/1ارزیابی ساده 8
25،000،000،0001،250،000،000حسن آباد-رامشه - اهللا آباد

67،819،502،2023،391،000،000اجراي روسازي محور هونجان - گرموك40110309/2ارزیابی ساده 9

7،452،387،289373،000،000بهسازي محور عباس آباد40110310/1ارزیابی ساده 10

ابنیه فنی محور روستایی آقاگل - مغاندر از توابع شهرستان 40110311/1ارزیابی ساده 11
6،591،467،203330،000،000بویین و میاندشت

ساخت و نصب 26 عدد باکس بتنی 2*3 کمشچه شهرستان 40110312/1ارزیابی ساده 12
8،179،237،463409،000،000برخوار

احداث دیوار حائل بتنی به طول 85 متر خروجی پل غدیر 40110313/1ارزیابی ساده 13
7،680،201،613385،000،000شهرستان لنجان

7،416،000،000371،000،000 تکمیل راهدارخانه مصیر - فاز دوم40110314/1ارزیابی ساده 14

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول
شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1401/36 مورخ 1401/02/07 شوراى محترم اسالمى شهر مجلسى یک دستگاه باالبر ( تلسکوپى - مفصلى) قابل نصب 

بر روى شاسى 6 و 8 تن را با قیمت پایه کارشناسى 16/500/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومى از اشخاص حقیقى و  یا حقوقى واجد شرایط خریدارى نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

1- پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاددهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 825/000/000 ریال معادل 5 ٪ کل مبلغ پایه کارشناسى تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 110309651009 

شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانتنامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
3-متقاضیان مى توانند از  مورخ 1401/02/26 (زمان انتشار اولین آگهى) تا آخر وقت ادارى مورخ 1401/03/12 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد و مدارك مناقصه 

را دریافت نمایند.
4- ریز مشخصات مربوط به دستگاه باالبر در اسناد مناقصه تشریح گردیده است.

5- متقاضیان مى توانند حداکثر تا آخر وقت ادارى مورخ 1401/03/12 پیشنهادات خود را در پاکت هاى الك و مهر شده تحویل دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى مجلسى 
نموده و رسید دریافت نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 ( امور قراردادهاى شهردارى ) 
تماس حاصل نمائید.

 نشانى: استان اصفهان، شهرستان مبارکه، شهر مجلسى، میدان امام (ره) شهردارى مجلسى

شناسه: 1317913 شناسه: 1316906
سبحان نظرى- شهردار مجلسى

نوبت اول

 آگهى مناقصه تکمیل ساختمان ادارى (طبقه اول) 
شهردارى شاپورآباد (نوبت اول)

شهردارى شاپورآباد به استناد مصوبه شماره 414 مورخ 1401/1/27 شوراى محترم اسالمى شهر شاپورآباد قصد دارد 
از طریق آگهى مناقصه عمومى به شــرح زیر نسبت به تکمیل ساختمان ادارى شــهردارى در طبقه اول تا سقف مبلغ 
25/000/000/000 بیست و پنج میلیارد ریال اقدام نماید. بنابراین از شرکت هاى صالحیت دار تقاضا مى شود جهت بازدید 
از محل و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 1401/3/8 به شهردارى شاپورآباد یا سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه 
و سپس نسبت به ارائه قیمت بر مبناى آیتم هاى اعالم شده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت در مناقصه 

شهردارى شرکت نمایند.
فرید شریعت زاده - شهردار شاپورآباد شناسه: 1313763

چاپ دوم

نوبت اول

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت 5000 تومان دو شنبه| 26 اردیبهشت 1401| 16  ِمی  2022 |  15 شوال 144٣ | سال سوم| شماره 1054|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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معاون استاندار در دیدار با جمعی از مداحان و اعضای تشکل های مداحی:

اقامه مجالس حسینی محکم ترین سد در برابر تهاجم فرهنگی

Tasks 
Management tips 
to increase your 

productivity
5

آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزارشد:

هم افزایی پررنگ تر در بین نهادهای فرهنگی استان

یک کارشــناس فوتبال پیروزی ســپاهان 
برابر پرســپولیس را ۶ امتیازی دانست و گفت: 
خط دفاع سپاهان کاماًل هوشیار، سریع و خوب 
کار کرد. این برد رقابت بــرای نایب قهرمانی را 
حســاس تر کرده و ســپاهان با این پیروزی در 
حقیقت ۶ امتیازی، شــانس رسیدن به سکوی 

دوم را افزایش داد.
حسین چرخابی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
عملکرد خوب سپاهان در بازی برابر پرسپولیس، 
اظهار کرد: پس از برد اســتقالل و قطعی شدن 
قهرمانی شــان، حساســیت بازی ســپاهان و 
پرسپولیس دو چندان شد. در این دیدار سپاهان 
خوب حمله کرد، خــوب گل زد و با دفاع خیلی 

خوب از اندوخته هایش مراقبت کرد.
وی تأکید کرد: اضافه شدن نورافکن به دفاع چپ، 
بار سرعتی خط دفاع سپاهان را دو برابر کرد. با 

اینکه با انتخاب گل محمدی بازیکنان سرعتی در 
ترکیب تهاجمی پرســپولیس بودند، اما زمانی 
نبود که به سپاهان فشــار آورده و فورواردهای 
حریف با دروازه بان ســپاهان تک به تک شوند. 
همین امر نشان داد که خط دفاع سپاهان کاماًل 

هوشیار، سریع و خوب کار کرده است.
این کارشــناس فوتبــال ادامه داد: بــا اینکه 
گل محمدی بازیکنان ســرعتی را در موقعیت 
تهاجم قرار داده بود، امــا اصاًل فوروارد حریف با 
دروازه بان سپاهان تک به تک نشد. وقتی سپاهان 
صاحب توپ می شد، دستورالعمل سرعت دادن 
به بازی را پیاده می کرد که پرسپولیس را کالفه 
کرده بود. تا جایی که مجبــور به تغییر در خط 

حمله شدند که البته تأثیر چندانی نداشت.
وی با تأیید استراتژی سرمربی سپاهان در خط 
دفاع، تصریح کرد: نویدکیا در بــازی دیروز، به 

موقع خط دفاعی را به زمیــن خود آورده و 
ضمن مراقبت از دروازه، ضد حمله های سریع و 
غافلگیرکننده ای به تیم بازِ پرسپولیس زد و حتی 
با اختالف گل بیشتر می توانستند بازی را ببرند.

این پیشکسوت فوتبال یادآور شد: نتیجه دیشب 
ســپاهان برابر پرســپولیس، رقابت برای نایب 
قهرمانی را حساس تر کرد و بازی های پیش رو 
هر دوتیم تا حد زیادی تعیین کننده خواهد بود. 
ســپاهان با این پیروزی در حقیقت ۶ امتیازی، 

شانس رسیدن به سکو دوم را افزایش داد.
چرخابی افزود: سپاهان توانست در تمام مراحل 
بازی از گرفتن توپ و شروع حمله تا تدارک دفاع 
و شروع مجدد را به خوبی پیاده سازی کرد و تنها 
در مرحله دفاع از ضربات ایستگاهی موفق نبوده 
و تک گل پرســپولیس در همان اشتباهات به 

دروازه سپاهان نشست.

یک کارشناس فوتبال:

سپاهان، بازی 6 امتیازی را بُرد
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 بــی کــم و کاســت موضــوع تبییــن، موضوع 
دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت. 
ــده  ــه انجــام ش ــی ک ــه تاش های ــه ب باتوج
ــا متاســفانه  ــی کــه داشــته ام ــار و برکات و آث
مــا خــوب بــه ایــن موضــوع پرداختــه نشــده 
ــن  ــی تبیی ــه خوب ــار ب ــن آث ــر ای ــت. اگ اس
شــود چنــد پیامــد دارد: اعتمــاد آفرینــی رفع 
شــبهات و برداشــت های نــاروا افزایــش 
ــاس  ــش ی ــه و کاه ــد در جامع ــب امی ضری
ــی.  ــه قدرشناس ــت روحی ــدی و تقوی و ناامی
یــک وقــت اســت کــه مــن نمی دانــم 

شــما درزمینــه ای چقــدر فعــال بودیــد، 
ــورد  ــادی برخ ــی ع ــت خیل ــن اس ــذا ممک ل
ــن  ــوع روش ــم موض ــی برای ــا وقت ــم. ام کن
ــای اساســی  ــه گام ه ــما چ ــه ش ــود ک می ش
برداشــتید آن وقــت بــه طــور طبیعــی زبــان 
بــه تحســین و تکریــم و تقدیــر می گشــایم. 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــوع نبای ــن موض ــا ای ب
شــعار برخــورد شــود. معتقــدم بــرای اینکــه 
بحث جهــاد تبییــن عملیاتــی شــود، هرکدام 
از ســازمان ها و دســتگاه ها بــه تناســب 
مأموریــت خودشــان بایــد مبــادرت بــه 

تبییــن نماینــد. منتهــی الزمــه اش ایــن 
ــه ها  ــکار و اندیش ــب اف ــه تناس ــه ب ــت ک اس
ــرای  ــم ب ــی می خواهی ــد. وقت ــاوت باش متف
ــکلی  ــک ش ــه ی ــم ب ــن کنی ــان تبیی جوان
ــه شــکل  ــرای میانســاالن ب ــد و ب ــد باش بای
ــرا  ــرای اج ــه، ب ــت اینک ــری. و در نهای دیگ
کــردن جهــاد تبییــن بایــد گام هــای 
آگاهانــه ای برداریــم بــه ویــژه رســانه ملــی 
و ســایر رســانه های رســمی کشــور کــه 
می تواننــد نقــش تعییــن کننــده تــری 

ــند.  ــته باش داش

سمیرا سادات رحمانی
سرمقالـــه

ISFAHAN
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جهاد تبیین منجر به ایجاد روحیه قدرشناسی جامعه
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 گردهمایی »اقتصاد دانش بنیان، دارایی های فکری، ارزش گذاری«
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛

دارایی های فکری موتور محرکه بنگاه های اقتصادی

واکنش دست اندرکاران خودرویی به خبرواردات خودرو؛

فرمان قیمت ها تنظیم شد

سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران عنوان کرد:

 تغییرساعت رسمی کشور
ازابتدای 1402
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به مناسبت گرامیداشت مقام معلم؛ 

 آیین تجلیل از مدرسان نمونه
شرکت فوالد مبارکه برگزار شد

چهره روز

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 اصفهان به وضعیت زرد و آبی
با کمترین فوتی کرونا رسید
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همه شهرسـتان های اسـتان در زمان حاضـر در وضعیت 
زرد و آبـی همه گیـری بیمـاری کوویـد-۱۹ قـرار دارند و 
مرگ و میـر ناشـی از کرونا بـه کمترین حد در یک سـال 

اخیر رسـیده اسـت.
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معاون مالـی و اقتصادی شـهردار اصفهان با بیـان اینکه دولت 
۸۰ درصـد منابـع مالـی خریـد اتوبوس هـای جدیـد را در نظر 
گرفته اسـت و شـهرداری نیز ۲۰ درصـد آن را تأمیـن می کند، 
گفت: شـهرداری سـهم خود را پرداخـت کرده اسـت و منتظر 
تحویـل اتوبوس هـا هسـتیم، البتـه امیدواریم دولـت نیز تعهد 
خود را عملیاتی کند. محسـن رنجبر در مجمع عمومی شرکت 
اتوبوسـرانی که در جلسه علنی شـورای اسالمی شـهر برگزار 

شـد، اظهار کـرد: سـالیان سـال در خصـوص بیمـه رانندگان 
ناوگان اتوبوسـرانی اعتراض هـای اجتماعی وجود داشـت که 

سـال گذشـته توانسـتیم این مشـکل را رفع کنیم.
وی با تاکید بر اینکه اتوبوس های جدید خریداری و تعدادی نیز 
بازسازی شده است، افزود: چنانچه سال جاری منابع مالی تأمین 

نشود، شهرداری دچار چالش خواهد شد.
ــان  ــان خاطرنش ــهردار اصفه ــادی ش ــی و اقتص ــاون مال مع
ــدای  ــود از ابت ــرار ب ــزوده ق ــون ارزش اف ــر اســاس قان کــرد: ب
ــون  ــا تاکن ــه شــهرداری پرداخــت شــود، ام ــی ب ســال مبالغ
ــام  ــه تم ــوری ک ــت؛ به ط ــده اس ــق نش ــوع محق ــن موض ای
شــهرداری ها دچــار مشــکل شــده اند، امــا بــا جریــان نقــدی 
ــه  ــوع بیم ــدیم موض ــق ش ــم، موف ــی کردی ــه پیش بین ک

ــم. ــع کنی ــوس را رف ــدگان اتوب رانن
وی تصریـح کـرد: بـا وجـود اینکـه هزینه هـا افزایـش پیـدا 
کرده اسـت، از اعمـال سیاسـت های افزایش قیمـت در حوزه 
اتوبوسـرانی جلوگیری شـده اسـت، البتـه تأمین نشـدن منابع 

مالـی، شـهرداری ها را دچـار بحـران می کنـد و ممکن اسـت 
این مشـکل به حقـوق و دسـتمزدها نیز سـرایت کند کـه نیاز 

اسـت تدابیـری در ایـن خصوص اندیشـیده شـود.
ــد  ــان خری ــهری اصفه ــت ش ــزم مدیری ــت: ع ــر گف رنجب
ــژه  ــف به وی ــع مختل ــا اســتفاده از مناب ــد ب اتوبوس هــای جدی
تهاتــر نفــت اســت کــه در ایــن راســتا بــا رئیــس کمیســیون 
ــام  ــی انج ــالمی مذاکرات ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
ــان  ــا بی ــتیم. وی ب ــئله هس ــن مس ــر ای ــت و پیگی ــده اس ش
ــوس را در  ــد اتوب ــی خری ــع مال ــت ۸۰ درصــد مناب اینکــه دول
نظــر گرفتــه اســت و شــهرداری نیــز ۲۰ درصــد آن را تأمیــن 
ــت  ــود را پرداخ ــهم خ ــام س ــهرداری تم ــزود: ش ــد، اف می کن
ــه  ــتیم، البت ــا هس ــل اتوبوس ه ــر تحوی ــرده اســت و منتظ ک

ــد. ــی کن ــود را عملیات ــد خ ــز تعه ــت نی ــم دول امیدواری
ــرکت  ــی ۱۳۹۹ ش ــی مال ــزارش نهای ــا، گ ــزارش ایمن ــه گ ب
اتوبوســرانی با اکثریــت آرا در جلســه علنی شــورای اســالمی 

شــهر اصفهــان بــه تصویــب رســید.

معاون شهردار اصفهان:
دولت به تعهدات خود برای خرید اتوبوس عمل کند

مهدی منتحب، با اشاره به اجرای شیوه نامه سفارش و توزیع کتب 
درسی که توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و 
پرورش تهیه شده اظهارکرد: در راستای توسعه دولت الکترونیک 
و به منظور تسهیل دسترسی دانش آموزان به کتاب های درسی 
و نظارت نظام مند بر فرآیند توزیع مواد آموزشی، ثبت سفارش 
کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دوره های آموزش 
ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم وکتاب های درسی تکمیلی 
دوره اول متوســطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان 
وهمچنین کتاب های درسی دانش آموزان استثنایی از طریق 

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی آغاز شده است.
رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان، درتوضیح زمــان فرصت ثبت نــام، گفت: 
دانش آموزان میان پایــه از تاریخ ۲۸ فروردین تــا ۲۱ خرداد و 
دانش آموزان ورودی در پایه های اول دبستان، هفتم متوسطه 
اول و دهم متوسطه دوم از تاریخ پنج تیرماه تا پایان روز ۱۱ شهریور 
http:// می توانند برای ثبت ســفارش خود به آدرس سایت

irtextbook.ir که بصورت انفرادی فعال می باشد، مراجعه و 
سفارش خود را ثبت کنند.

رییس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 

استان اصفهان با بیان اینکه ســاماندهی مراحل ثبت سفارش 
با ساز و کار مناســب تر، باعث توزیع و تحویل به موقع کتاب به 
دانش آموزان خواهد شد، تصریح کرد: در همین راستا شرایطی 
فراهم شــده تا مدیران مدارس بتوانند از طریق سامانه سیدا و 
همچنین از طریق شبکه آموزشی شاد برای دانش آموزان خود 
به صورت گروهی ثبت سفارش نمایند وروند توزیع کتب درسی 

را سرعت بخشند.
وی با اشاره به توزیع ۲۵۰۰ ُتن کتاب درسی در سطح مناطق و 
نواحی آموزش پرورش استان گفت: اگر ثبت سفارش کتاب ها 
توسط دانش آموزان به موقع انجام شود، باعث تسریع در روند 
توزیع می شود و از کسری کتاب در سال تحصیلی جدید جلوگیری 

می کند.
مهدی منتحب در ادامه افزود: با توجه به اینکه مبنای ثبت سفارش 
کتاب قبولی دانش آموزان است و برخی از دانش اموزان به جهت 
مردودی، تغییر رشــته و یا تغییر محل تحصیلی نیاز به اصالح 
سفارش دارند، سامانه این امکان را )اصالح سفارش کتاب( از ۱۲ 

تیر تا ۳۱ شهریورماه سالی جاری فراهم نموده است.
منتجب با بیان اینکه بهای کتاب ها بر مبنای بهای پشت جلد هر 
کتاب خواهد بود تصریح کرد: دریافت وجهی اضافه بر بهای درج 

شــده، وجهه قانونی ندارد و مدیران مدارس نظارت مستقیم بر 
رجرای این موضوع را بر عهده دارند.

مهدی منتحب در ادامه صحبت هایش با توصیه پرهیز از ثبت 
ســفارش کتب درســی دانش آموزان در هفته های آخر زمان 
تعیین شده به خانواده ها و مدیران مدارس اظهار کرد: با توجه به 
اینکه کتاب ها از نیمه اردیبهشت ماه در بین مناطق استان توزیع 
می شود و از سوی دیگر این کتاب ها به طور طبیعی نیز از طریق 
مناطق آموزش و پرورش به مدارس تحویل داده می شود، برای 
تعیین تکلیف و عقب نماندن دانش آموز از تحصیل و دسترسی به 
کتب درسی بهتر است خانواده ها در همان روزهای اول ثبت نام 

را انجام دهند.
رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان در پایان ضمن تاکید بر مشکل کمبود کاغذ در سال های 
اخیر اظهار داشت: معمواًل کتاب ها بر مبنای آمار ثبت نام شده 
دانش آموزان چاپ و در اختیار استان های کشور و مناطق آنها قرار 
می گیرد، بنابراین الزم است دانش آموزان، ثبت سفارش و خرید 
اینترنتی کتب درسی خود را در مرحله های اول انجام دهند تا در 
صورت بروز هرگونه مشکلی، فرصت و امکان ویرایش اطالعات، 

برای آنها فراهم باشد.

رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان: 

خانواده ها ثبت سفارش کتب درسی را به موقع انجام دهند

همه شهرستان های استان در زمان 
حاضر در وضعیت زرد و آبی همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ قرار دارند و مرگ و 
میر ناشی از کرونا به کمترین حد در یک 
سال اخیر رسیده است. پژمان عقدک 
افزود: بر اساس آخرین رنگ بندی 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ از امروز 
۲۴ اردیبهشت هیچ شهرستانی در استان 
اصفهان در وضعیت قرمز )بسیار پر 
خطر( و نارنجی )پر خطر( قرار ندارد و 
چهار شهرستان از جمله اصفهان )با 
احتساب چهار شهرستان جدید منفک 
شده در شرق اصفهان( از وضعیت زرد 
)خطر متوسط( خارج شدند و در شرایط 

آبی )عادی( قرار گرفتند.
تعداد شهرهای  اینکه  بیان  با  وی 
با وضعیت آبی )عادی( در این هفته 
استان  در  گذشته  هفته  به  نسبت 
اصفهان افزایش یافت، اظهار داشت: 
نظر  از  کرونا  عددی  شاخص های 
تعداد افراد مراجعه کننده سرپایی، 
در  بستری  مثبت،  آزمایش های 
بیمارستان، بیماران بدحال و بستری 
در بخش مراقبت های ویژه )آی سی 
یو( و مرگ و میر در یک هفته اخیر 
کاهش یافته است و روند بهبود شرایط 
ادامه دارد. عقدک تاکید کرد: در چند 
روز اخیر آمار بیماران بستری در بخش 
مراقبت های ویژه و مرگ و میر ناشی 
از کرونا در استان به کمترین حد در 
یک سال گذشته رسید و حتی در یک 
هفته تعداد فوتی های قطعی کرونا صفر 
بود. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، بهبود شرایط کرونا را نتیجه 
واکسیناسیون،  حداکثری  پوشش 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی، روند 
طبیعی همه گیری بیماری و ضعیف تر 
بودن سویه غالب در موج ششم کرونا 
دانست و گفت: واکسیناسیون مردم به 
افزایش ایمنی و دفاع بدن منجر شد و 
از طرفی رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
یعنی فاصله گذاری اجتماعی، استفاده 
از ماسک، ضد عفونی کردن و رعایت 
بهداشت فردی نیز در بهبود شرایط 

تأثیر داشت.
وی بـا بیـان اینکـه رونـد طبیعـی 
ماننـد  گیـر  همـه  بیماری هـای 
کوویـد-۱۹ بـه گونـه ای اسـت کـه 
بصـورت دوره ای تکـرار می شـود و 
پـس از یـک دوره اوج گرفتـن، دوباره 
کاهـش می یابـد، خاطرنشـان کـرد: 
سـویه غالـب ویـروس کرونـا در مـوج 
ششـم، اُمیکـرون بـود کـه نسـبت به 
سـویه قبلی )دلتا( ضعیف تـر و با مرگ 
و میر کمتر همراه بود. عقـدک با تاکید 
بـر اینکه نبایـد دربـاره شـرایط موجود 
سـاده اِنگاری شـود، خاطرنشـان کرد: 
برخـی پیش بینی هـا حاکـی از احتمال 
بروز موج هفتـم کرونا از مرداد امسـال 
بـوده و مـردم نباید تصـور کننـد کرونا 

تمـام شـده اسـت.
وی ادامه داد: ما تا زمانی که مراجعه 
کننده سرپایی و آزمایش های مثبت 
کرونا داریم یعنی اینکه با بیماری 
کووید-۱۹ مواجه هستیم و زمانی 
می توان گفت این همه گیری تمام شده 

است که همه آمار به صفر برسد.
وی با تاکید بر اینکه هنوز مصوبه های 
شیوه نامه های  رعایت  برای  قبلی 
بهداشتی مانند استفاده از ماسک در 
اماکن عمومی سربسته بویژه اداره ها، 
مدرسه ها و دانشگاه ها پابرجاست از 
مردم خواست تا همچنان نسبت به 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی اهتمام 
داشته باشند و اگر واکسن کرونا دریافت 

نکرده اند برای آن اقدام کنند.
بر اساس آخرین آمار دانشگاه علوم 
حاضر  زمان  در  اصفهان،  پزشکی 
۱۲۲ بیماری دارای عالئم کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند 
که ۲۳ نفر آنها در بخش مراقبت های 

ویژه تحت درمان قرار دارند.
آمار مرگ و میر قطعی ناشی از کرونا نیز 
در ۲ هفته اخیر در استان اصفهان صفر یا 

یک بوده است.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان 
اصفهان تا کنون حدود ۴۸۹ هزار نفر 
بطور قطعی به این بیماری مبتال شدند 
و تعداد کل فوت شدگان قطعی بدلیل 

کرونا ۱۱ هزار و ۶۷۱ نفر بوده است.

اصفهان به وضعیت زرد 
و آبی با کمترین فوتی 

کرونا رسید

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

خبر اول

محمدرضا جان نثاری در دیـدار با جمعی از مداحان و اعضای تشـکل های 
مداحی اسـتان اصفهان با اشـاره بـه ویژگی هـای روضه امام حسـین )ع( 
در مقابلـه بـا تهاجم فرهنگـی دشـمن، گفـت: ظرفیت مجالس حسـینی 
فرصتی بـرای جـذب جوانـان اسـت و بـرای ایـن منظـور الزم اسـت در 
ایجاد شور و نشـاط مجالس حسـینی و برافراشـتن پرچم و اقامه عزاداری 

حسـینی اهتمام داشـته باشیم.
وی ادامـه داد: دشـمن برای سـوق دادن جامعـه به سـمت ضدفرهنگ ها 
برنامه ریـزی دارد، و الزم اسـت هیات های مذهبی نیز برنامه ریزی داشـته 
باشـند و همان طور که برای بزرگداشـت عـزا برنامه داریم، برپایی جشـن 

اهل بیـت )ع( را نیز در دسـتور کار قـرار دهیم.
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری اصفهان تصریـح کرد: باید 
دسـت مداحی که به صـورت هفتگی یـا ماهانه جوانـان را جـذب می کند 
و زمینه کسـب معرفت دینـی و شـور حسـینی را در آنها ایجـاد می کند، به 

گرمی فشـرد.
وی با بیـان اینکه مجالـس حسـینی در طول تاریـخ همواره توسـط مردم 
اداره شـده اسـت و خواهد شـد، تصریح کـرد: البتـه دولت و دسـتگاه های 
دولتـی نیـز وظیفـه دارنـد بـا مانع زدایـی و فراهـم کـردن زمینـه کاهش 
هزینه هـای هیات هـای عـزاداری و مجالـس حسـینی از آنهـا پشـتیبانی 

کننـد.
جان نثـاری خاطـر نشـان کـرد: همانگونـه کـه امـام خمینـی )ره( و رهبر 
معظـم انقـالب بارهـا بیـان کرده انـد، انقـالب اسـالمی میـوه و ثمـره 

هیات هـای مذهبـی و در امتـداد قیـام حسـینی اسـت.
وی همچنیـن بـر شناسـایی ظرفیت هـای مکانـی دسـتگاه های دولتـی 
به منطور قـرار دادن ایـن ظرفیت ها در اختیـار هیات های مذهبـی در دهه 

محـرم تاکیـد کرد.
معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری اصفهان در بخش دیگری 
از سـخنان خود با اشـاره به دغدغه مداحان در خصوص مسـائل معیشـتی 
جامعـه، اظهـار کـرد: اجـرای طـرح »مردمـی سـازی و توزیـع عادالنـه 
یارانه هـا« تنهـا راه پیش روی دولت اسـت زیـرا رویـه قبلی فسـادآور بود.

وی خاطر نشـان کرد: بر همین اسـاس الزم بود دولت بـدون اتالف وقت 
و در عیـن حـال عاقالنـه و با همـت بلنـد و رعایت تمـام جوانب، طـرح را 
اجرا کنـد و قطعـاً میزان دخـل و خرج مردم نسـبت بـه گذشـته متفاوت و 

بهتر می شـود.
جان نثاری بـا بیـان اینکه دغدغـه دولـت پیشـگیری از سـرایت گرانی ها 
به اقـالم دیگـر اسـت، تصریح کـرد: بـر همین اسـاس تعداد گشـت های 

نظارتی بـا بهـره گرفتـن از ظرفیت بسـیج هفت برابر شـده اسـت.
وی تصریح کـرد: مداحان اهل بیـت )ع( زبان گویای مردم هسـتند و نباید 
از بیـان دغدغه های معیشـتی مـردم و انتقال آن به مسـووالن خـودداری 

کننـد زیرا از نگفتن مشـکالت، گـره ای باز نمی شـود.
همچنیـن در این جلسـه برخی از مداحـان اهل بیـت )ع( اسـتان اصفهان 
به بیان نقطـه نظـرات و دیدگاه هـای خود در خصـوص مباحـث مذهبی، 

معیشـتی، اقتصادی، فرهنگـی و اجتماعـی پرداختند.
ضرورت پیــاده شــدن مدیریــت و حکومــت داری بــر مــدار نهــج البالغه، 
نــگاه تــوام بــه معــاد و معــاش جامعــه، بهره گرفتــن از ظرفیــت هیات هــا 
ــن و  ــت اربعی ــه فرص ــه ب ــی، توج ــهیل گری اجتماع ــان در تس و مداح
ــزاداری  ــس ع ــای مجال ــش هزینه ه ــان، افزای ــی آن در اصفه راهپیمای
و برنامه ریــزی بــرای کاهــش ایــن هزینه هــا، ضــرورت در اختیــار 
ــزاداری  ــس ع ــزاری مجال ــکان برگ ــی دارای ام ــن دولت ــرار دادن اماک ق
در مناســبت های مذهبــی، توجــه بــه جایــگاه محــرم و صفــر در تحــول 
آفرینــی در جامعــه، آمادگــی اســتفاده از ظرفیــت هیات هــای مذهبــی در 
نظــارت بــر بــازار، تشــدید نظــارت بــر اصنــاف و جلوگیــری از تخلفاتــی 
ــا راه  ــان ب ــان مداح ــد و پیم ــداوم عه ــر ت ــد ب ــی، تأکی ــل گران فروش مث
ــانی  ــرورت اطالع رس ــالب، ض ــم انق ــر معظ ــی )ره( و رهب ــام خمین ام
بیشــتر دولــت در خصــوص طــرح جدیــد اقتصــادی و پرهیــز از عجلــه در 
اجــرای این طــرح، برخــورد قاطع نظــام بــا متخلفــان اقتصــادی، حمایت 
ــا  ــی ب ــه فرهنگ ــزی و مقابل ــان، برنامه ری ــوی از مداح ــتیبانی معن و پش
برخــی مظاهــر ضدفرهنگــی ماننــد بی حجابــی، ایجــاد فرصــت عادالنه 
در رســانه ملــی بــرای مداحــان، ایجــاد اتــاق فکــر و اســتفاده از ظرفیــت 
مداحــان در مقابلــه با تهاجــم فرهنگی دشــمن، اســتمرار جلســات معاون 
ــا مداحــان، ضــرورت تســریع در حــل مشــکالت معیشــتی و  اســتاندار ب
ــان  ــوی مداح ــده از س ــرح ش ــث مط ــه مباح ــه از جمل ــادی جامع اقتص

ــود. ــدار ب اســتان اصفهــان در ایــن دی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
گفت: اقامه مجالس حسینی محکم ترین سد در برابر 
تهاجم فرهنگی است و الزم است هیات های دینی در 

این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

اقامه مجالس حسینی 
محکم ترین سد در برابر 

تهاجم فرهنگی

معاون استاندار در دیدار با جمعی از مداحان و 
اعضای تشکل های مداحی:

خبر ویژه

یلدا توکلــی: آئین تکریــم و معارفه 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان اصفهان با حضــور معاون 
حقوقی، امور مجلس و اســتان های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار 
و در این مراســم اصغــر آذربایجانی 
به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان اصفهان معرفی و از 
خدمات حجت االســالم والمسلمین 
رمضان علی معتمدی مدیر کل سابق 
این اداره کل تقدیر شد. از جمله سوابق 
مدیریتی و اجرایی مدیر کل جدید اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
اصفهان می توان به عضویت شورا و 
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
ورزشی در دوره چهارم شورای اسالمی 
شهر اصفهان، قائم مقام صداوسیمای 
استان اصفهان، مدیرکل روابط عمومی 
و امور بین الملل شهرداری اصفهان و 
مدیر مسئولی خبرگزاری ایمنا اشاره 

کرد.
• هم افزایی در بین نهادهای 
فرهنگــی اســتان اصفهان 

پررنگ تر است
سیدمحمد هاشمی معاون حقوقی، امور 
مجلس و استان های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در این مراسم با تاکید 
بر اینکــه از ابتدای انقــالب تاکنون 
ظرفیت مراکز فرهنگی و هنرمندان 
به نامی در استان اصفهان ایجاد شده 
که در ایران کم نظیر هستند، یادآور شد: 
ظرفیت هایی مانند هنرستان هنرهای 
زیبا و مراکز تربیتــی مختلف در این 
استان وجود دارد که امیدواریم مدیرکل 
جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان در دو حوزه مورد تاکید اهتمام 

کنند و همه مدیران و دست اندرکاران 
فرهنگی استان کمک کنند تا فرهنگ 
و رسانه اصفهان رونق تازه و جان دوباره 
بگیرد. وی اظهار کــرد: بخش قابل 
توجهی از جابه جایی ها از سر ناکارآمدی 
نیست بلکه برای تجدید قوا و نو شدن 
ریل یک ناوگان است و ناقض و نافی 
تالش های خدمت پیشــین نیست، 
از این رو از خدمات مدیرکل ســابق 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 

اصفهان قدردانی می کنیم.
 هاشــمی ادامــه داد: حکمــی که 
به مدیرکل جدید فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان ابالغ شده ۱۲ 
بند دارد که با توجه به اقتضای استان 
اصفهان، دو نکتــه از میان این بندها 
مورد تاکید ویژه است گفت: هم افزایی 
بین دستگاه های حاکمیتی، مورد توجه 
فعاالن فرهنگ، هنر و رسانه این استان 
است، به صورت کلی در مجموعه امروز 
حاکمیت فرهنگی کشور هم افزایی و 
هم سویی وجود دارد که این موضوع هم 
فرصت و هم تهدید محسوب می شود، 
تهدید به ایــن دلیل که اگــر از این 
ظرفیت ها استفاده نشود بدهکار مردم 
و اهالی فرهنگ و رسانه هستیم. وی 
ادامه داد: هم افزایی در بین نهادهای 
فرهنگی اســتان اصفهان پررنگ تر 
است زیرا عناصر برجسته و خوش ذوق 
فرهنگی در این استان وجود دارد که 

مسائل فرهنگی را راهبری می کند. 
هاشمی تصریح کرد: مجموعه سازمان 
فرهنگی و تفریحی شهرداری، سازمان 
تبلیغات اسالمی، صداوسیما، جبهه 
فرهنگی انقالب و نهاد کتابخانه ها و 
سایر مجموعه ها فرصت طالیی برای 

اصفهان و اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســت که باید با هم افزایی، 
هم گرایی، ایجــاد کارگاه، قرارگاه و 
ســتاد اقدام فرهنگی مشترک از این 
ظرفیت ها اســتفاده شود همچنین از 
ظرفیت قانونی شورای فرهنگ عمومی 
در این مسیر بهره بیشتری ببریم. وی 
خاطر نشان کرد: مســاله کادریابی، 
کادرپروری و کادرسازی اولویت اول 
و دوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است که در همین رابطه ظرفیت های 
انسانی خوبی در استان اصفهان وجود 

دارد.
• تقوا این است که از نعمت خدا 

علیه خدا به کار نبریم
آیت اهلل سید یوســف طباطبایی نژاد 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان 
نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه یکی 

از معانی شکر خدا این است که نعمت 
خدا در راه خدا خرج شــود و ناشکری 
این اســت که نعمت خدا را در غیر از 
راه خدا خرج کنند، امیرالمؤمنین )ع( 
می فرماید: تقوا این است که از نعمت 
خدا علیه خدا به کار نبریم، وقتی نعمتی 
خدادادی است اگر در راه غیر خدا خرج 

شود ناشکری تلقی می شود. 
وی خطاب بــه کارکنــان اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: شکر 
ســه جور معنا می شــود، شکر قلبی 
)آنچه داریم از خدا است(، شکر لفظی 
و شکر عملی که آن را در راه خدا به کار 
می بریم، اگر بخواهیم کار خدایی انجام 
دهیم و ارشاد داشته باشیم باید اول راه 
خودمان درست باشد و راه و فکر غلط 
نداشته باشــیم. طباطبایی نژاد گفت: 
اگر بخواهیم مرشد باشیم باید خودمان 

ارشاد شده باشــیم، در این راستا الزم 
است به نوعی رفتار کنید که وقتی شما 
را می بینند بگویند اهل ارشاد هستند، در 
این راستا مطلوب است نماز را اول وقت 

و به جماعت اقامه کنید.
 نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه 
اصفهان تصریح کرد: ارشـاد اسـالمی 
به معنای راهنمایی اسـالمی اسـت و 
اگـر راهنمایی دینـی باشـد می گویند 
ارشـاد و اگـر ضـد آن باشـد اقـوا 
می گوینـد، بـر همیـن اسـاس ارشـاد 
معنای بزرگی دارد. وی افزود: بنابراین 
مدیـرکل جدیـد اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی کار مهـم و اساسـی 
را بـه دسـت گرفتـه اسـت، همچنین 
تمامـی اصحاب هنـر باید آگاه باشـند 
کـه خداونـد بـه آن ها لطـف کـرده و 
هنـر را به آن هـا عنایـت کرده اسـت.

هم افزایی پررنگ تر در بین نهادهای فرهنگی استان
آئین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزارشد:
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حجت االسالم سید حسین مؤمنی در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: موضوع 
گردشگری در اصفهان می تواند در همه ابعاد از جمله اقتصادی، فرهنگی و عمرانی 
تاثیرات زیادی را ایجاد کند ولی چیزی که مهم است این است که گردشگرانی که 
به این شهر مذهبی و فرهنگی سفر می کنند باید این امکان برای آنها فراهم شود تا 
بتوانند از این بناهای فاخر در اصفهان به مبانی فاخر و ارزشی که در آنها وجود دارد 
پی ببرند و این مبانی هستند که ما را در امر ترویج فرهنگ اسالمی کمک می کنند.

وی ادامه داد: مدرسه علمیه ناصریه اصفهان به عنوان اولین مرکز دائمی تبلیغ 

توریسم در ایران میزبان گردشگرانی است که به این شهر سفر می کنند و در این 
مدرسه طالب زبان دان مبانی فرهنگی و اسالمی موجود در این شهر و بناهای آن 

را برای گردشگران تبیین می کنند.
معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه های علمیه اصفهان بیان کرد: در بین این گردشگران 
افرادی وجود دارند که پس از گفتگو با طالب زبان دان تمایل به تشرف به اسالم 
پیدا می کنند. حجت االسالم زمانی مدیر مدرسه و مسئول تبلیغ بین الملل معاونت 
تهذیب و تبلیغ سابقه این مدرسه در امر تبلیغ و جایگاهی که در نزد راهنمایان برای 

خود بوجود آورده را دستاوردی بزرگ در عرصه فعالیت در امور بین ارتباطات بین 
الملل می داند. تعامل سازنده با راهنمایان که کانال ارتباطی مبلغان با گردشگران 
هستند، همراه با رویکرد اطالع رسانی و افزایش شناخت راهنما از اسالم زمینه 
مناسبی جهت جذب گردشگران مشتاق برای گفتگو باعلماء و طالب زبان دان 
ایجاد کرده است. در بهار سال ۱۴۰۱ بودند گردشگرانی که تمایل به تشرف به اسالم 
داشتند و این جوان استرالیایی دومین فردی است که بهار امسال در این مدرسه به 

مذهب تشیع گرویده است.

گردشگر استرالیایی 
در مدرسه ناصریه 

اصفهان مسلمان شد

حجت االسالم سید حسین مؤمنی:
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معـاون محیـط زیسـت طبیعـی و تنوع 
زیستی سـازمان حفاظت محیط زیست 
کشـور در سـفر بـه اصفهـان بررسـی 
معرفـی گونـه پلنـگ در پـارک ملـی و 
پناهگاه حیـات وحش کاله قاضی برای 
تکمیـل زنجیره غذایی طعمه خـواران را 

کرد. مطـرح 
به گـزارش صاحب نیوز؛ حسـن اکبری 
در بازدیـد از سـه پـارک ملـی و پناهگاه 
حیـات وحـش کاله قاضـی، قمیشـلو و 
موتـه، معرفـی پلنـگ به منطقـه کاله 

قاضـی را مطـرح کرد.
معـاون محیـط زیسـت طبیعـی و تنوع 
زیسـتی سـازمان در ایـن بازدیـد اظهار 
داشـت؛ بـه جـرأت می تـوان گفـت که 
حداقـل در خصوص گونه آهو مهمترین 
و  اسـت  »اصفهـان«  کشـور  اسـتان 
جمعیت هـای بسـیار خوبـی از آهـوی 
از جملـه  مناطـق مختلـف  ایرانـی در 
پـارک ملـی و پناهـگاه حیـات وحـش 
موتـه بـه عنـوان زیسـتگاه منحصر به 
فـرد این گونه مشـاهده شـد که بسـیار 

بود. خوشـحال کننـده 
حیـات  وضعیـت  داد؛  ادامـه  وی 
وحشـی کـه دیـده شـد، علیرغـم تمام 
محدودیت هایـی کـه در کل سـازمان 
وجود دارد، نشـان دهنـده امنیت باال در 
منطقـه و تالش خوب محیـط بانان در 

ایجـاد ایـن امنیـت اسـت.
حسـن اکبـری بـا تأکیـد بـر اهمیـت 
حـوزه  در  انسـانی  منابـع  مدیریـت 
خوشـبختانه  افـزود؛  زیسـت  محیـط 
هر سـه مسـؤول منطقـه مـورد بازدید، 
هـم  و  هسـتند  توانمنـدی  نیروهـای 
افزایـی و همگرایـی خوبـی کـه در بین 
محیـط بانان موجـود اسـت، بیانگر این 
زیسـت  محیـط  مدیریـت  کـه  اسـت 
اسـتان علیرغـم محدودیت ها توانسـته 
را در جهـت  انگیـزه همـکاران  اسـت 
تالش و سـخت کوشـی بـرای حفاظت 
از داشـته های زیستی اسـتان حفظ کند 

و ایـن نکتـه ای بسـیار مهـم اسـت.
و  طبیعـی  زیسـت  محیـط  معـاون 
تنـوع زیسـتی سـازمان بیـان داشـت؛ 
محدودیت وسـایل نقلیه و شـاید خیلی 
از هزینه هـای جـاری در همـه کشـور 
وجـود دارد، امـا بـه نظـر مـن حفـظ 
انسـانی  سـرمایه  و  همـکاران  انگیـزه 
مدیـر  سـازمان مهمتریـن هنـر یـک 

اسـت.
خوشـبختانه  گفـت؛  اکبـری  حسـن 
مدیریـت زیسـت محیطی اسـتان برای 
حفظ منافع محیط زیسـت و پیشگیری 
از تخریـب در مناطـق اقتـدار خـوب و 
داده  نشـان  خـود  از  محـوری  برنامـه 
اسـت و موفـق بـه اجـرای پروژه هـای 
اثرگـذاری برای حفاظـت از عرصه های 
تحـت مدیریـت شـده اسـت و این هم 

نکته بسـیار ارزشـمندی اسـت.
معـاون محیـط زیسـت طبیعـی و تنوع 
زیسـتی سـازمان اظهار داشـت؛ ما باید 
بـه فکـر احیـای زنجیره هـای غذایی و 
تکمیلـی منطقه باشـیم زیرا طبیعتـاً در 
اسـت  بلنـد مـدت ممکـن  دوره هـای 
مناطـق  از  خـواران  طعمـه  از  برخـی 

شـوند. حذف 
وی ادامـه داد؛ در منطقـه کاله قاضـی 
بـا حضور همکاران فرضیـه ای را مطرح 
کردیـم کـه البتـه نمی شـود بـه عنوان 
یـک کار تمـام شـده به آن نـگاه کرد و 
آن فرضیـه معرفی پلنـگ برای تکمیل 

زنجیـره طعمه خواران اسـت.
اکبــری افــزود؛ چنانچــه همــکاران 
اســتان و ســازمان در ایــن زمینــه 
ــدی را  ــع بن ــی و جم ــی تکمیل بررس
انجــام دهنــد، امیــد اســت بتوانیــم بــا 
ــا  ــت طعمه ه ــه وضعی ــه اینک ــه ب توج
در مناطــق بازدیــد شــده و دیگــر 
جمعیــت  اســتان،  زیســتگاههای 
ذخیــره ای را بــرای پلنــگ در ایــن 
قســمت از کشــور داشــته باشــیم کــه 
ایــن موضــوع بســیار ارزشــمند اســت.

معـاون محیـط زیسـت طبیعـی و تنوع 
گفـت؛ خوشـبختانه  سـازمان  زیسـتی 
بـرای  کـه  اولیـه ای  پیشـنهادهای 
مصوبـات سـفر فراهـم شـده می توانـد 
زیرسـاخت های محیط زیسـتی اسـتان 
را تکمیـل کنـد که این مطلـب موجب 

تقویـت انگیـزه همـکاران شـود.

بررسی معرفی گونه پلنگ در پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش کاله قاضی اصفهان

کاله قاضی
میزبان پلنگ ها می شود

گزارش روز
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در شـرایطی کـه حـدود ۵ مـاه از تقدیـم بودجه شـهرداری 
شاهین شـهر بـه شـورای اسـالمی و ارسـال مصوبـه آن از 
سـوی شـورای شـهر بـه کمیتـه انطبـاق می گـذرد، امـا 
تاکنـون بودجه پیشـنهادی بـه تأیید کمیته انطباق نرسـیده 
و چندیـن بـار برای بررسـی بیشـتر و اصالحـات به صحن 

علنـی شـورای اسـالمی شاهین شـهر عـودت داده شـد.
سرانجام برای حل این مسئله بررسی و تأییدیه نهایی، بودجه 
پیشنهادی ۱۴۰۱ به استانداری اصفهان ارجاع شد، به همین 
منظور برای تنویر افکار عمومی و بررسی دالیل عدم تأیید 
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری شاهین شهر، ایسنا با رئیس، نایب 
رئیس شورای اسالمی شاهین شهر و فرماندار شاهین شهر و 

میمه پرداخت که در ادامه می خوانید.
اسـالمی  رئیـس و سـخنگوی شـورای  بهـرام عمویـی، 
شاهین شـهر بـا بیـان اینکـه بودجـه ۱۴۰۱ شـهرداری این 
شـهر بـا هـدف ساختمان سـازی، توسـعه زیرسـاخت ها و 
فضـای سـبز در دو بخـش جـاری و عمرانـی تدوین شـده 
اسـت، اظهـار کـرد: در سـال ۱۴۰۰ بودجـه ۴۰۷ میلیـارد 
بودجـه  و  تومانـی شـهرداری شاهین شـهر محقـق شـد 
شـهرداری برای امسـال بـا در نظر گرفتن تـورم، توانمندی 
و آمادگـی شـهرداری و تیـم مدیریـت شـهری بـرای ارائه 
بهینـه خدمات به مبلغ ۶۷۴.۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان پیشـنهاد 
و پس از بررسـی و تأیید در صحن شـورای اسـالمی شـهر 

بـرای تصویـب بـه کمیتـه انطبـاق ارجاع داده شـد.
وی بـا اشـاره بـه تأمیـن هـزار و ۲۰۰ میلیارد تومـان برای 
احـداث متـرو شاهین شـهر- اصفهـان در مـدت ۴ سـال، 
افـزود: در بودجـه پیـش بینـی شـده ۱۴۰۱ مبلـغ یکصـد 
میلیـارد تومان برای احداث مترو در نظر گرفته شـده اسـت 
کـه اگر دولـت در تأمیـن هزینه هـای احداث متـرو توانایی 
یـاری داشـت فشـار ناشـی از هزینه هـای احـداث متـرو از 

شـهرداری شاهین شـهر کاسـته می شـد.
سـخنگوی شـورای اسـالمی شاهین شـهر بـا بیـان اینکه 
بودجـه  توزیـع  در  شاهین شـهری  شـهروند  هـر  سـرانه 
پیشـنهادی بـا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شاهین شـهر معادل ۳ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اسـت، تصریح کرد: ارائه خدمات 
شـهری بـه شـهروندان بـا پیش بینی ایـن مبلغ سـاالنه به 
ازای هـر نفـر چنـدان دور از انتظـار و غیرواقعـی نیسـت. 
همچنیـن نـاوگان حمـل و نقـل شـهری و برون شـهری 
شاهین شـهر فرسـوده اسـت و نیـاز به بازسـازی، احیـا و به 
روز رسـانی دارد در همین راسـتا مبلغ ۵۰ میلیارد تومان وام 
در بودجه پیشـنهادی به منظور پیشـگیری از فرصت سوزی 

و رونـد پیچیـده اداری لحاظ شـده اسـت.
عمویـی محـل تحقـق درآمدهـای بودجـه پیشـنهادی را 
بـر طبـق روال ادوار گذشـته ۶۳ درصـد از محـل عـوارض 
آالیندگی هـای پاالیشـگاه، نیـروگاه و سـرمایه گذاری ها و 

۲۷ درصد آن را از محل عوارض نوسـاز شـهری دانسـت و 
ادامـه داد: بودجه پیشـنهادی ۱۴۰۱ از سـوی کمیته انطباق 
بـه دلیل طـرح ایـرادات و ابهاماتی به منظـور اصالحات به 

صحن شـورای اسـالمی شـهر بازگشـت داده شد.
وی وظیفـه هیئـت انطبـاق را بررسـی و تطبیـق مصوبات 
و  برشـمرد  جـاری  قوانیـن  بـا  شـهر  اسـالمی  شـورای 
خاطرنشـان کـرد: یکی از دالیل بازگشـت بودجه به صحن 
شـورای اسـالمی درصد افزایـش بودجه پیشـنهادی ۱۴۰۱ 
نسـبت بـه سـال قبـل و نیـز توجـه بـه اصـل صرفه جویی 
جشـن ها،  مناسـبت ها،  آیین هـا،  برنامه هـا،  برگـزاری  در 

بزرگداشـت ها و ... بـوده اسـت.
عمویی، شهرداری شاهین شهر را تنها حامی، نهادها، ادارات 
از  بسیاری  داد:  ادامه  و  دانست  شهر  این  سازمان های  و 
و  ادارات  سایر  سوی  از  تحمیلی  شهرداری  هزینه های 
دستگاه ها بوده و شهرداری شاهین شهر از عدم تحمیل این 
هزینه ها در برگزاری؛ آیین ها، مناسبت ها و ... استقبال می کند.

گل جهـان، شـکرزاده نایب رئیس شـورای اسـالمی شـهر 
شاهین شـهر نیـز هزینه هـای احـداث متـرو را چنـد برابـر 
سـرانه شاهین شـهر دانسـت و خاطرنشـان کـرد: منابـع 
درآمدی شـهرداری مشـخص اسـت. در همین راستا تأمین 
هزینه هـای شـهر در گـرو اتـکا بـه سیاسـت های شـهردار 
و حصـول درآمـد از محـل تفکیکی هـا و فـروش آنهـا در 

راسـتای بهسـازی شـهر و بهینه سـازی ارائـه خدمـات بـه 
شـهروندان توأمان اسـت.

فـردی  هویـت  و  فرهنگـی  تقویـم  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـهروندان، افـزود: توجـه به هویت ملـی و مذهبی در همه 
دنیـا رایـج اسـت به همین منظـور سـاماندهی و تعامل بین 
نهـادی بـرای حفظ هویت شـهری در برگزاری جشـن ها و 
آیین هـای ملـی و مذهبـی یکـی از دغدغه هـای فرهنگـی 

شـورای شـهر است.
فرمانـدار  کاظمی طبـا،  محمدرضـا  سـید  همچنیـن 
شاهین شـهر و میمـه نیـز از ایـراد هیئت تطبیـق مصوبات 
شـهرداری  بودجـه  بـه  شهرسـتان  اسـالمی  شـوراهای 
شاهین شـهر و رد بودجـه ایـن شـهر خبـر داد و اظهـار 
کـرد: یکـی از ایـرادات وارده بـه بودجـه پیشـنهادی ۱۴۰۱ 
شـهرداری شاهین شـهر بررسـی دالیـل توجیهـی میـزان 
 ۱۴۰۱ سـال  بودجـه  الیحـه  در  درآمدهـا  پیش بینـی 

اسـت. شـهرداری 
وی تصریـح کـرد: میـزان پیش بینـی درآمدهـا در الیحـه 
بودجـه ۱۴۰۱ شـهرداری ها باید متناسـب با میانگین رشـد 
درآمدهـا در پنـج سـال گذشـته شـهرداری ها و عملکـرد 
واقعـی بودجـه بـه شـرح گزارش هـای تفریغـی و سـایر 
عوامـل مؤثـر بـا ذکر دالیـل توجیهی باشـد کـه در بودجه 
پیشـنهادی ۱۴۰۱ شـهرداری شاهین شـهر بـه ایـن مهـم 

توجهـی نشـده بود.
از  داد:  ادامه  میمه،  و  شاهین شهر  انطباق  کارگروه  رئیس 
پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری  بودجه  به  وارده  ایرادات  دیگر 
ناگهانی  و  توجه  قابل  افزایش  به  می توان  شاهین شهر 
ردیف های مربوط به مصارف جاری شهرداری و افزایش ۶۲ 
درصدی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و همچنین افزایش 

۱۸۰ درصدی ردیف مربوط به هزینه تشریفات اشاره کرد.
کاظمـی طبـا با بیـان اینکـه در بودجـه پیشـنهادی ۱۴۰۱ 
شـهرداری شاهین شـهر بـه برخـی نـکات ریـز، امـا حائـز 
اهمیـت توجهـی نشـده بود، افـزود: بـا وجود ابطـال برخی 
از عناویـن عـوارض محلـی و بهـای خدمات توسـط هیات 
عمومـی دیـوان عدالـت اداری، عناویـن مذکـور در بودجـه 
سـال ۱۴۰۱ پیش بینـی شـده بـود کـه ایـن امـر خـالف 
ضوابـط و مقـررات بوده و مورد اعتـراض هیات تطبیق قرار 
گرفـت. همچنیـن اسـتانداری نیـز با ارسـال مکاتبـه ای به 
فرمانـداری و شـهرداری شاهین شـهر ایراداتـی را به بودجه 

پیشـنهادی وارد و خواسـتار اصـالح بودجه شـده اسـت.
اعضـای اصلـی هیئت تطبیق شهرسـتان؛ فرمانـدار، رئیس 
نماینـده  بـوده و  اسـتان  نماینـده شـورای  دادگسـتری و 
اسـتانداری بـه همـراه دو نفر از حـوزه معاونـت برنامه ریزی 
فرمانـداری به عنـوان دبیر و کارشـناس دبیرخانه سـه عضو 

مشـورتی این هیئت هسـتند.

گزارش ویژه

عدم تأیید بودجه پیشنهادی کمیته انطباق؛

رِد بودجه ۱۴۰۱ شهرداری شاهین شهر

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: مبادا در گیر و 
مساله دست  به  تربیت  و  تعلیم  مساله  اقتصادی کشور  دار مشکالت 
چندم کشور تبدیل شود. حسین رجایی در تذکری شفاهی در خصوص 
وضعیت فعلی آموزش و پرورش، گفت: احساس می شود در گیر و دار 
مشکالت اقتصادی کشور، مساله تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش به 
مساله دست چندم در کشور تبدیل شده است در حالی که کار آموزش 
و پرورش زیربنایی و انسان سازی است و متاسفانه احساس می شود که 

آموزش و پرورش در کشور در حال فراموش شدن است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر مدیر یک مدرسه عالوه بر 
مدیریت، کار معلمی و حتی سرایداری را نیز انجام می دهد و به تازگی 
بخشنامه ای به مدارس ارسال شده مبنی بر اینکه معلمانی که تمایل 
دارند در وقت اضافه خود به عنوان خدمتگزار در آموزش و پرورش کار 
کنند. آیا این شأن معلمان ما است و این بخشنامه در مسیر کار تعلیم 
افزود: معلمی که هنوز وضعیت  لنجان  نماینده مردم  و تربیت است؟ 
استخدامی خودش مشخص نیست به یقین نگرانی هایی دارد و نمی تواند 
انگیزه الزم را برای کار داشته باشد، در چنین شرایطی چگونه می تواند 

با امید را تربیت کند و چگونه می تواند  باانگیزه و  بانشاط،  یک نسل 
مهارت را به آنها انتقال دهد و چطور می تواند به شخصیت دانش آموزان 
چهار چوب دهد؟ رجایی با تاکید بر اینکه باید به فکر آموزش و پرورش 
باشیم و اجازه ندهیم مسائل اقتصادی آموزش و پرورش را به مساله 
دست چندم کشور تبدیل کند، گفت: کار تعلیم و تربیت قیمت ندارد. 
لذا از رئیس جمهور می خواهم در این رابطه اقدامی کند. وی خطاب به 
وزیر آموزش و پرورش نیز گفت که به مساله آموزش و پرورش کشور 

به صورت ریشه ای رسیدگی شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای 
اسالمی:

مبادا آموزش و 
پرورش به مساله دست 
چندم کشور تبدیل شود

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف 
۴ تن مرغ گرم خارج از شبکه توزیع به ارزش 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در عملیات 

ماموران این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ سهراب قرقانی با اشاره به کشف ۴ 
ُتن مرغ گرم خارج از شبکه توزیع بیان داشت: 
ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی 
شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل 
کامیون  به یک دستگاه  عبوری  خودروهای 
اصفهان  سمت  به  که  گرم  مرغ  بار  حامل 
در حرکت بود مشکوک و برای بررسی های 

بیشتر آن را متوقف کردند.
وی بـا بیـان اینکـه اطالعـات درج شـده در 
بارنامـه خـودرو با بـار آن همخوانی نداشـت 

افـزود: در بازرسـی بـه عمـل آمـده از ایـن 
کامیـون ۴ ُتـن مـرغ گـرم خـارج از شـبکه 

توزیع کشـف شـد.
 فرمانده انتظامی شهرسـتان شـهرضا ارزش 
مرغ هـای گـرم مکشـوفه را برابـر ارزیابـی 
کارشناسـان مربوطـه یـک میلیـارد و ۵۰۰ 
میلیـون ریـال اعـالم کـرد و گفـت: در ایـن 
رابطـه راننـده خودرو دسـتگیر و بـرای انجام 
اقدامـات قانونـی بـه مرجع قضایـی تحویل 

داده شـد.
این مقام انتظامی خاطرنشـان کـرد: از مردم 
و شـهروندان نیز خواسـتاریم کـه در صورت 
مشـاهده موارد مشـکوک، مراتب را از طریق 

سـامانه تلفنـی ۱۱۰ به پلیس اطـالع دهند.

۳۵۱ نفر از اهالی روستاهای منطقه از خدمات، ویزیت و داروی 
رایگان هالل احمر بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اصفهان؛ 
علی محمدهاشمی با بیان این خبر گفت: هدف از برگزاری این 
مانور، توان افزایی تیم های بهداشت و درمان اضطراری و حفظ 

آمادگی تیم های امدادی در شرایط بحرانی است.
وی تصریح کرد: این مانور با رویکردهای بهداشتی و درمانی، 
توانبخشی، امدادی، فرهنگی و آموزشی به همت معاونت های 
جوانان،  نجات،  و  امداد  توانبخشی،  و  درمان  و  بهداشت 

داوطلبان و آموزش جمعیت هالل احمر استان برگزار شد.
اضطراری  درمان  و  بهداشت  تیم های  افزود:  محمدهاشمی 
شامل پزشک، پرستار، ماما، تکنسین دارویی، کارشناس تغذیه، 
کارشناس روانشناسی و بهداشت محیط، ارتوپد فنی و مددکار 
در دو روز متوالی خدمات خود را به صورت رایگان به مردم 
اهالی منطقه ارائه دادند. وی اظهار داشت: در جریان این مانور 

تعداد ۱۳۷ نفر از روستاییان از خدمات، ویزیت و داروی رایگان، 
۲۶ نفر از خدمات مامایی، ۴۲ نفر از خدمات پرستاری، ۳۷ نفر 
نفر  از خدمات بهداشت روان، ۲۵  نفر  از خدمات تغذیه، ۳۲ 
از خدمات بهداشت محیط، ۵۲ نفر از خدمات ناهنجاری های 
اسکلتی و عضالنی، ۷۰ نفر از آموزش های کارگاه پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی، ۸۵ نفر از آموزش های کارآفرینی، ۳۵ نفر 
از خدمات مشاوره و همچنین ۷۱۱ نفر از کودکان و نوجوانان 
از خدمات تیم های سحر )سفیران حمایت های روانی( شامل 
و  پناه گیری  آموزش های  فعالیت های فرهنگی و ورزشی و 
خروج ایمن، امداد و کمک های اولیه و آموزش های مذهبی و 

بهداشتی در هنگام حوادث بهره مند شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خاطرنشان کرد: عملیات 
جستجو و نجات توسط تیم آنست و رها سازی مصدوم فرضی 
توسط تیم واکنش سریع و فعالیت میدانی تیم سحر جمعیت 

هالل احمر استان از دیگر برنامه های این مانور بود.

فرمانده انتظامی نجف آباد از کشف بیش از 
۱۱۷ تن کاالی اساسی، خارج از شبکه توزیع 

در عملیات مأموران این فرماندهی خبر داد.
به گـزارش خبرگـزاری مهر، سـرهنگ میثم 
گوهـری آرانـی اظهـار داشـت: در پـی اعالم 
گزارشـی مبنـی بر دپـوی کاالهای اساسـی 
خـارج از شـبکه توزیـع و مصرفـی در یـک 
کارگاه بسـته بندی مـواد غذایی، این موضوع 
در راسـتای تـداوم اجرای طرح پیشـگیری و 
مقابلـه مقتدرانـه بـا محتکـران و مفسـدان 
اقتصـادی در دسـتور کار مأمـوران فرماندهی 
انتظامـی شهرسـتان نجـف آباد قـرار گرفت.

انجـام  از  پـس  مأمـوران  داد:  ادامـه  وی 
اطمینـان  کسـب  و  مقدماتـی  تحقیقـات 
طـی  دریافتـی،  گزارش هـای  درسـتی  از 
همـراه  بـه  قضائـی  مرجـع  بـا  هماهنگـی 
نماینـده اداره صنعـت، معـدن و تجـارت در 

محـل حاضـر شـده و در بازرسـی های بـه 
عمـل آورده بیش از ۱۱۷ تن کاالی اساسـی 
دپو شـده شـامل روغن، برنج و شـکرخارج از 

شـبکه توزیـع کشـف شـد.
آبـاد،  نجـف  انتظامـی شهرسـتان  فرمانـده 
ارزش کاالهـای مکشـوفه را در این عملیات 
برابر ارزیابی کارشناسـان مربوطـه بالغ بر ۱۷ 
میلیـارد ریـال اعـالم کـرد و اظهـار داشـت: 
در ایـن راسـتا یـک نفـر دسـتگیر و پـس از 
تشـکیل پرونده بـرای انجام اقدامـات قانونی 

تحویـل مرجـع قضائی شـد.
بر  تاکید  با  پایان  در  انتظامی  مقام  این 
با  برخورد  در  پلیس  مستمر  تالش های 
محتکران و مخالن نظام اقتصادی از مردم 
خواست در صورت اطالع از هرگونه احتکار 
و قاچاق کاال، مراتب را از طریق سامانه تلفنی 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم به مقدار کافی در کشور وجود دارد 
اما برخی رسانه های دشمن مردم را نگران می کند، مردم به اخبار 
دروغ و شایعات توجه نکنند، رسانه های بیگانه و آتش بیار معرکه 
هستند؛ همه باید مراقب باشیم که دشمن از شرایط فعلی بازار کشور 

سوء استفاده نکند.
در  نایین  امام جمعه  علی سجادی  نیوز؛ سید  گزارش صاحب  به 
خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به اینکه برخی از کاالهای 
اساسی با افزایش قیمت مواجه شده است راه نجات کشور را تولید 
و خودکفایی دانست و گفت: سیاست دشمن این است که مانع رشد 
کشور ما شوند و اگر امروز به این مرحله رسیدیم به دلیل ایستادگی 
جامعه کارگری بوده است و همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار 
با کارگران فرمودند کار در اسالم یک ارزش است و به انسان هویت 
می دهد. وی افزود: این اصلی ترین و مهمترین برنامه ای است که باید 

چندین سال قبل اجرایی می شد که در زمان حاضر انجام می شود.
سجادی ادامه داد: خوشبختانه هفته گذشته مردم توجیه شدند و به 

همه سؤاالت آنها توسط مسئوالن پاسخ داده شد.
وی تاکید کرد: مردم را انقالب و عنایت خداوند متعال نگهداشته 

است و در تاریخ به جز اسم ملت ثبت نخواهد شد.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی نباید باعث گران شدن همه 
کاالها شود، دولت باید آرامش بازار را حفظ کند، افزود: دولت سعی 

می کند آثار حذف ارز ترجیحی را کنترل کند، همه باید به دولت 
کمک کنیم و آرامش جامعه را حفظ کنیم.

امام جمعه نایین با اشاره به اینکه کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم 
به مقدار کافی در کشور وجود دارد اما برخی رسانه های دشمن مردم 
را نگران می کند، افزود: دولت تصمیم گرفته است یارانه کاالهای 
اساسی را مستقیماً به مردم پرداخت کند تا به جیب رانت خواران نرود.

وی گفت: مردم به اخبار دروغ و شایعات توجه نکنند، رسانه های 
بیگانه و آتش بیار معرکه هستند؛ همه باید مراقب باشیم که دشمن 

از شرایط فعلی بازار کشور سوء استفاده نکند.
از  را به حمایت  انقالب مردم  اینکه رهبر معظم  بیان  با  سجادی 
تولیدات با کیفیت داخلی و پشتیبانی از کارگر و کارفرمای ایرانی 
توصیه کردند، بیان داشت: هر یک میلیارد دالر واردات بی رویه، صد 

هزار فرصت شغلی را از بین می برد.
وی با تاکید بر اینکه واردات بی رویه و بی منطق اقتصاد را فلج 
می کند، افزود: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی از این موضوع 
رنج می برند؛ داروی درد اقتصاد کشور، تولید داخلی بر پایه دانش 

جوانان مبتکر و توسعه اشتغال است.
سجادی با اشاره به تشدید نظارت بر بازار توسط نهادهای نظارتی 
گفت: ابزارهای کنترل در اختیار تعزیرات وبسیج قرار گرفته تا با 

گران فروشی و احتکار مبارزه کنند.

مهدی عسگری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانوان نطنزی به عنوان 
تنها نماینده استان اصفهان در رقابت های لیگ دسته یک فوتسال بانوان 

باشگاه های کشور آماده حضور در این رقابت ها می شوند.
وی افزود: اردوی آماده سازی تیم بانوان نطنز در مراحل پایانی خود در حال 
برگزاری است که در حال حاضر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرینات ادامه 
دارد. رئیس هیئت فوتبال شهرستان نطنز، گفت: برای حضور پرقدرت در این 
مسابقات و کسب تجربه بیشتر بانوان فوتسالیست نطنزی، از بازیکنان با سابقه 

کشوری در کنار جوانان این شهر استفاده خواهد شد.
وی تصریـح کـرد: شـهین افالکـی، سـتاره محمدی، زهـرا قلـی زاده، هانیه 
فرهـادی، تـارا جانـی زاده، راضیـه ایرانشـاهی و کوثـر حیـدر نـژاد از جملـه 
بازیکنـان تیم فوتسـال نطنز هسـتند که سـابقه بـازی در تیم هـای مطرح را 
بـه همـراه دارند. عسـگری خاطرنشـان کرد: لیـال چکانی و شـیرین صادقی 
نیـز از اعضـای کادر فنی این تیم هسـتند که امیدواریم با حمایت مسـئوالن 

موفقیت هـای در خـور توجهـی را کسـب کنند.

امام جمعه بادرود اشاره کرد:

کشف ۴ تن مرغ گرم خارج از شبکه توزیع در شهرضا

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

برگزاری مانور دو روزه بهداشت و درمان اضطراری جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان در روستاهای چقا و چقیورت شهرستان فریدونشهر

فرمانده انتظامی نجف آباد خبر داد:

کشف ۱۱۷ تن کاالی خارج از شبکه توزیع
رئیس هیئت فوتبال نطنز خبر داد:

آماده سازی بانوان نطنزی برای حضور 
در لیگ دسته یک فوتسال بانوان

امام جمعه نایین:

دشمنان در انتظار، برای سوءاستفاده از اعتماد مردم
بیمارستان محلی این شهرستان به دلیل محدودیت اعتبارات مالی، 
با مشارکت »بنیاد برکت« از زیر مجموعه های ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( احداث می شود.
رضا کیخایی در گفت و گو با ایرنا افزود: طرح احداث بیمارستان 
محلی بویین میاندشت با اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد تومان در مرحله انجام 
مناقصه و تعیین پیمانکار است و عملیات اجرایی آن نیمه نخست 

خرداد امسال آغاز می شود.
وی افزود: این بیمارستان با ۳۲ تختخواب درمساحت افزون بر ۵ 

هزارمتر در محل زایشگاه سابق این شهرستان احداث خواهد شد.
کیخایی با بیان اینکه اعتبار این طرح از سوی بنیاد برکت تأمین شده 
است، افزود: در این مرحله، سفت کاری بیمارستان انجام می شود و 
سپس به تدریج با تأمین اعتبارات استانی وملی طرح تکمیل خواهد 

شد.
رییس شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت افزود: مقدمات اجرایی 
وسایر  مالی  برآوردهای  نقشه ها،  طراحی  جانمایی،  جمله  از  طرح 
اقدامات فنی انجام شده است وعملیات اجرا با مناقصه وتعیین پیمانکار 

بزودی آغاز می شود.
کیخایی با بیان اینکه اخذ مجوز احداث بیمارستان بویین میاندشت 
بدلیل تنگناها، محدودیت قوانین وضوابط وزارت متبوع وشرایط خاص 
صدور مجوز بیمارستان با چالش های فراوانی روبرو بود، افزود: پس 

از سال ها پیگیری با مساعدت و هم افزایی مسووالن محلی موافقت 
وزارت بهداشت ودرمان با اجرای طرح در قالب بیمارستان محلی 

اخذ شد.
به گفته وی، پیگیری مجدد نماینده مجلس، فرماندار شهرستان و 
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان در سفر اخیر استاندار اصفهان 
به شهرستان بویین میاندشت در تعیین تکلیف و تسریع اجرای این 
طرح مؤثر بود و به روند مطلوب وتضمین شده آن کمک شایانی کرد.

ودرمان  بهداشت  شبکه  ستاد  ساختمان  برداری  بهره  از  کیخایی 
شهرستان بویین میاندشت با اعتبار افزون بر ۶۰ میلیارد ریال پس 

از سه سال خبر داد.
رییس شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت، بهره برداری مجموعه 
پانسیون وداروخانه شهر »افوس« با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال ومجموعه 
پانسیون و پایگاه پیش بیمارستانی ۱۱۵ بویین میاندشت با اعتبار ۲۰ 
میلیارد ریال پس از ۲ سال را از دیگر طرح های بهداشت و درمان این 

شهرستان عنوان کرد که بزودی افتتاح می شود.
استاندار اصفهان و شماری از مدیران استانی، پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت 
به شهرستان بویین میاندشت سفر کردند که احداث بیمارستان محلی 

۳۲ تختخوابی این شهرستان یکی از مصوبات شورای اداری بود.
بویین میاندشت با بیش از ۲۴ هزار نفر جمعیت در ۱۸۰ کیلومتری 

غرب استان اصفهان واقع است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت از توابع استان اصفهان:

بیمارستان بویین میاندشت اصفهان با مشارکت »بنیاد برکت« احداث می شود
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Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agri-
culture (ICCIMA) will hold an 
Iran-Cuba business forum on 
Monday.
The forum will be held by the 
ICCIMA’s International Affairs 
Department concurrent with 
the meeting of Iran-Cuba Joint 
Economic Committee and trip 
of a Cuban trade delegation to 
Iran.
ICCIMA Head Gholam-Hos-
sein Shafeie and Cuban Dep-
uty Prime Minister Ricardo 
Cabrisas Ruiz as well as the 
representatives of some Cu-
ban companies will participate 
in the forum to be held at the 
place of ICCIMA.
The participating Cuban com-
panies are active in the fields of 
foodstuffs and food industries, 
medicine and vaccine, oil and 
oil products.
In a meeting between ICCIMA 

head and Cuban Ambassador 
to Iran Alberto González Casals 
at the place of ICCIMA on April 
19, Shafeie referred to the 
holding of the Iran-Cuba Joint 
Economic Committee meeting 
in Tehran in May, and suggest-
ed developing a specific model 
for promoting economic coop-
eration between the two coun-
tries and noted that the two 
sides should sign a memoran-
dum of understanding at the 
Joint Committee meeting for 
economic cooperation based 
on the mentioned model.
During the meeting, the two 
sides also expressed the need 
for removing transportation 
barriers as a prerequisite for 
expanding trade ties.
The officials also emphasized 
the need for establishing direct 
flights between Tehran and Ha-
vana in order to boost econom-
ic exchanges.

Also, in last October, Tehran 
Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA) held a webinar on 
Iran-Cuba trade opportunities 
in collaboration with the Iranian 
embassy in Cuba.
The webinar covered a variety 
of subjects including opportu-
nities for developing economic 
and trade relations between the 
two countries’ private sectors 
and the challenges and obsta-
cles faced by the two sides’ 
traders.
The event was attended by Ira-
nian Ambassador in Havana 
Mohammad Hadi Sobhani, 
TCCIMA Deputy Head for In-
ternational Affairs Hessamedin 
Hallaj, TCCIMA Secretary-Gen-
eral Bahman Eshqi, Cuban 
Ambassador to Tehran Alberto 
Gonzalez, and the President of 
the Chamber of Commerce of 
the Republic of Cuba Antonio 

Luis Carricarte Corona.
In that webinar, the partici-
pants expressed their views on 
the cooperation capacities of 
the private sectors of the two 
countries.
Speaking in the online meeting, 
Eshqi noted that the U.S. sanc-
tions could be considered an 
opportunity for Iran and Cuba 
to expand economic ties in line 
with political cooperation.
“Despite the economic dif-
ferences and the geographi-
cal distance between the two 
countries, Iran and Cuba are 
facing common challenges and 
have been facing the problems 
caused by sanctions for many 
years and have the experience 
of trade under the shadow of 
sanctions. The private sectors 
of the two countries can for-
mulate a joint plan to continue 
cooperation and turn it into a 
joint roadmap,” Eshqi said.

Eshghi proposed the estab-
lishment of a virtual TCCIMA 
office in the Cuban Chamber 
of Commerce and added: “By 
opening this office, the infor-
mation of the members of the 
chambers of commerce of the 
two countries, their services, 
products, and capacities can be 
exchanged and made available 
to the other side.”
Further in the online event, 
Sobhani referred to the good 
political relations between Iran 
and Cuba over the past 42 years 
and noted that unfortunately, 
economic and trade coopera-
tion between the two countries 
has not progressed in line with 
political cooperation.
Finally, Gonzalez for his part 
expressed the Cuban private 
sector’s interest in increasing 
trade between Iran and Cuba.
He welcomed the Tehran Cham-
ber’s proposal to open a virtual 
office in the Cuban Chamber of 
Commerce, saying: “Such ac-
tivities will be very effective in 
promoting economic relations 
between the two sides.”
Meanwhile, two weeks ago, 
Iranian Oil Minister Javad Oji 
traveled to Havan to meet with 
Cuban President Miguel Díaz-
Canel and discuss expansion 
of economic ties.
During the meeting with Di-
az-Canel, the two sides also 
signed two MOUs to expand 
cooperation between the two 
countries in various economic 
sectors including energy and 
agriculture.
In his visit to Cuba, Oji also 
met with the country’s Deputy 
Prime Minister Ricardo Cabri-
sas Ruiz and discussed ways 
for the two countries to work 
together in the energy sector.

ICCIMA to hold Iran-Cuba business forum on Monday

Iran to increase honey 
exports
The quality of Iranian honey is unique 
in the world due to the its diverse, 
four-season climate, said the head of 
National Association of Beekeepers 
and Honey Producers of Iran, adding 
that the country will increase honey 
exports during the current Iranian year 
(to end March 20, 2023).
Abdolreza Bigonah told Iran Daily that 
exports of the product in the last one 
or two years were around 700 to 800 
tons, but due to the relaxed coronavi-
rus preventive measures leading to an 
increase in travels, exports of honey 
could be lifted.
He predicted if the current export 
trend continues, the amount of hon-
ey exports will reach about 5,000 to 
6,000 tons by yearend. Bigonah noted 
Malaysia, Indonesia, and Persian Gulf 
littoral states including Qatar, the UAE 
and Iraq are the main buyers of Iranian 
honey.

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

NIOC, Gazprom agree 
to broaden coops
Managing director of the National 
Iranian Oil Company (NIOC) and top 
managers of Russia’s Gazprom Com-
pany emphasized on expansion of co-
operation in the energy field.
On the sidelines of the 26th Interna-
tional Oil, Gas, Refining and Petro-
chemical Exhibition of Iran (Iran Oil 
Show 2022) in Tehran, NIOC Manag-
ing Director Mohsen Khojastehmehr 
also signed an agreement with top 
managers of the Russian company, 
IRNA reported.

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

Zanjan Province to par-
ticipate in Yazd’s handi-
crafts expo
The handicrafts artisans of the north-
western province of Zanjan will partic-
ipate in the 13th National Exhibition of 
Handicrafts to be held in Yazd, the cap-
ital city of the central province of Yazd.
Amir Arjmand, director general of 
Zanjan Province’s Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Organization, 
who made the remarks, added that fil-
igree works, copperwares and knives 
manufactured by the skilled crafts-
people of Zanjan will be showcased in 
three separate pavilions of the expo, 
chtn.ir reported.
A wide variety of handmade artworks 
are manufactured in Zanjan, known as 
one of the top provinces of the country 
in the field of handicraft production.

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

Nasrallah: Compro-
misers With Zionists 
Should Be Ashamed of 
Martyred Journalist
The secretary-general of the Lebanese 
resistance movement Hezbollah has 
strongly condemned the brutal mur-
der of veteran Palestinian journalist 
Shireen Abu Akleh by Zionist troops in 
the occupied West Bank city of Jenin, 
saying those who seek normalization 
of ties with the occupying regime 
should be ashamed of this heinous 
crime.
Sayyed Hassan Nasrallah made the 
remarks in a televised speech broad-
cast live from the Bekaa Valley in 
eastern Lebanon on Friday, following 
the funeral of the veteran Al Jazeera 
journalist, who was shot in the head 
while covering the Zionist troops’ raids 
in Jenin.

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

Cuba, Iran Discuss 
Jointly Countering U.S. 
Sanctions
Iranian Foreign  Minister Hussein 
Amir-Abdollahian on Saturday hit out 
at broad and unilateral U.S. sanctions 
against Iran and Cuba, saying the two 
countries should make use of their ex-
perience to counter the bans.
Amir-Abdollahian met Cuban Depu-
ty Prime Minister Ricardo Cabrisas 
Ruiz, who is in Tehran to take part in 
the 18th session of the Iran-Cuba joint 
economic committee.

NIOC, Gazprom 
explore avenues 
of cooperation

During a meeting between 
National Iranian Oil Compa-
ny (NIOC) Managing Direc-
tor Mohsen Khojasteh-Mehr 
and top managers of Rus-
sia’s Gazprom Company, the 
two sides explored the ways 
for the expansion of cooper-
ation.
The meeting was held on the 
sidelines of the 26th Interna-
tional Oil, Gas, Refining and 
Petrochemical Exhibition of 
Iran (Iran Oil Show 2022) at 
Tehran Permanent Interna-
tional Fairgrounds on Friday.
It was also agreed that fur-
ther negotiations for broad-
er ties in various possible 
energy fields will be held in 
the future, in the presence of 
both sides’ engineers.
Iran Oil Show is among the 
most significant oil and gas 
events in the world in terms 
of the number of partici-
pants and its diversity.
The event covers a variety 
of oil industry areas, includ-
ing upstream industries, 
universities and science 
centers, start-ups, and sci-
ence and technology parks, 
petrochemicals and related 
industries, gas and related 
industries, pipes and tubes, 
valves, refining and distribu-
tion and related industries, 
rotary machines, as well as 
products exporters, and etc.

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

TCCIMA’s agricul-
ture committee 
holds meeting 
to discuss food 
challenges

The Tehran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines 
and Agriculture (TCCIMA)’s 
Agriculture and Process In-
dustries Committee held its 
16th meeting on Saturday 
during which the impact of 
the Russia-Ukraine war on 
world food security and the 
opportunities and challeng-
es it has presented for Iran 
were discussed.
Speaking in this meeting, 
Head of TCCIMA Agriculture 
Committee Kaveh Zargaran 
said in a report that Rus-
sia, Ukraine and Kazakhstan 
have been major exporters 
of grains and oilseeds in-
ternationally for the past 30 
years and the recent war has 
disrupted the distribution 
of the mentioned products 
drastically.
“Statistics show that the war 
between the two countries 
will have a great impact on 
reducing supply and increas-
ing the price of such prod-
ucts across the world, be-
cause not only their exports 
to Europe and other parts of 
the world will be limited, but 
also due to war economic 
policies and sanctions, the 
two countries will refuse to 
export these products due 
to domestic demand, so the 
lack of supply can lead to the 
increase of the price of these 
strategic products,” he said.
He noted that although the 
mentioned situation will 
create certain challenges for 
Iran as well, the country can 
also use this opportunity to 
export agricultural and food 
products to Russia and also 
increase the transit of some 
products such as wheat.

The secretary of Iran’s Supreme Na-
tional Security Council (SNSC), Ali 
Shamkhani, has noted that the U.S. 
and European Union have squandered 
an opportunity to gain from Tehran’s 
goodwill in the Vienna nuclear talks 
on the renewal of the Joint Compre-
hensive Plan of Action (JCPOA) due 
to their breach of obligations and pas-
sivity.

Shamkhani said in a tweet on Friday 
that many rounds of talks held in Vien-
na since April 2021 have failed to bring 
the U.S. back into conformity with the 
JCPOA.
“The Vienna talks have reached a stage 
where the knot can only be untied 
through the adherence of the violator 
party to Iran’s logical and principled 
approaches,” the senior security offi-

cial noted.
“The United States, by breach of 
promise, and Europe, by inaction, 
scuttled the opportunity to benefit 
from Iran’s proven goodwill. If they 
have the will to return, we are ready 
and an agreement is within reach,” 
Shamkhani added.
The tweet followed after Enrique Mora, 
the EU’s coordinator for the Vienna 
talks, visited Tehran for talks with 
Iranian officials, including chief ne-
gotiator Ali Bagheri Kani. After Mora 
returned to Brussels, EU foreign policy 
chief Josep Borrell said the stalled nu-
clear talks have been “reopened”.  
Speaking on the sidelines of the G7 
meeting in Germany, the EU’s chief 
diplomat said, “The negotiations were 
blocked and they have been unblocked 
and that means there is the prospec-
tive of reaching a final agreement.”
Hossein Amir Abdollahian, Iran’s for-
eign minister, said on Twitter on Friday 

that Tehran and the P4+1 group of 
countries still have a chance to estab-
lish a “good and reliable” agreement 
provided the U.S. takes the appropri-
ate decision and keeps its pledges.
Despite the Islamic Republic’s full ad-
herence to its responsibilities under 
the deal, the U.S. administration, led 
by former President Donald Trump, 
unilaterally withdrew from the JCPOA 
in May 2018 and launched a “maxi-
mum pressure” campaign against the 
country. 
Several rounds of talks between Iran 
and the five remaining JCPOA coun-
tries — the United Kingdom, France, 
Germany, China, and Russia — have 
been conducted in the Austrian cap-
ital since April 2021 in an attempt to 
bring the U.S. back on track. However, 
owing to the United States’ withdrawal 
from the agreement, American diplo-
mats are not permitted to attend the 
Vienna talks.

U.S., EU squandering opportunity to use Iran’s goodwill in nuclear talks: Shamkhani

Head of National Iranian Gas Company (NIGC) has 
invited the secretary-general of Gas Exporting Coun-
tries Forum (GECF) to pay a visit to the South Pars 
gas field facilities in southern Iran, Shana reported.
Majid Chegeni extended the invitation to Mohamed 
Hamel during a meeting on the sidelines of the 26th 
International Oil, Gas, Refining and Petrochemical 
Exhibition (Iran Oil Show 2022) in Tehran on Friday.
Briefing Hamel on the country’s oil and gas industry 
achievements, Chegeni noted that Iranian knowl-
edge-based companies have had a strong presence 
and an impressive performance in the gas sector in 
recent years.
The NIGC head underlined the mediatory role of 
GECF among its member countries and noted that 
the forum plays a crucial role to facilitate coopera-
tion among gas producing countries to form a great 
network.
Chegeni hailed the statement GECF issued at its re-
cent summit, assuring that it would create an attrac-

tive landscape for its members when the words are 
translated into action.
The achievements of GECF have been mainly ig-
nored, regretted the top Iranian official, blaming 
lack of follow-up for failure in implementing them 

by member states.
Hamel, for his part, said the GECF was set up in 2011 
with the aim of bringing its members together and 
exchanging views and experiences.
“The GECF has always called for close cooperation 
among member countries and some institutes are 
now cooperating with the forum,” he said.
“We are convinced that technology plays a strategic 
role in the GECF member states,” Hamel added.
The official expressed his gratitude to Iran for invit-
ing him to visit the South Pars field, extending his 
invitation to Chegeni to pay a visit to the GECF head-
quarters in Qatar and exchange views on the gas 
sector’s different issues.
Back in February, Iranian Oil Minister Javad Oji paid 
a visit to Doha to attend the 6th GECF Summit, dur-
ing which he met with Hamel.
During the talks, areas such as gas swap, technolo-
gy transfer, technical knowledge, and investment in 
oil and gas fields were discussed.

NIGC invites GECF secretary-general to visit South Pars gas field facilities
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Shahdab of Iran overpowered 
Iraq’s Erbil Sport Club in straight 
sets (25-16, 25-18, 25-20) in the 
2022 Asian Men’s Club Volleyball 
Championship at Azadi Hall on Sat-
urday.
Shahdab will meet Qatari side Al-

Rayyan on Sunday, while Erbil 
meet Kazakhstan’s Taraz in Pool B.
The tournament is being held in 
Tehran, Iran from May 14 to 20.
The winners of the tournament will 
qualify for 2022 FIVB Volleyball 
Men’s Club World Championship.

Shahdab victori-
ous over Erbil at 
2022 Asian Club 
Volleyball Cham-
pionship

Afghan Girls Find 
Refuge in Iran for 
Education
Iran (Middle East Eye) -- An 
increasing number of Afghan 
families have found refuge in 
neighboring Iran after the Taliban 
government reneged on its prom-
ise to allow girls to go to school 
in March.
It has now been more than eight 
months since girls in Afghanistan 
were allowed to attend secondary 
school.
Initially kept out of the classroom 
for six months because of the tur-
moil in the country following the 
August 2021 U.S. withdrawal and 
the Taliban’s return to power, girls 
were repeatedly told they would 
be able to recommence their 
education at the start of the new 
school year in March.

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

How will be Iran-
UAE relations un-
der Mohammad bin 
Zayed?
The change in the leadership of 
the United Arab Emirates offers 
a new opportunity for a greater 
thaw in Tehran-Abu Dhabi rela-
tions that if seized by the new 
president of the UAE would ele-
vate the relations to a new level.
Sheikh Mohammad bin Zayed 
Al Nahyan is now the new pres-
ident of the UAE. He has been 
elected president of the oil-rich 
Arab country during a meeting 
of the Federal Supreme Council, 
which comprises the rulers of the 
UAE’s seven emirates. The elec-
tion was announced a day after 
former president Sheikh Khalifa 
bin Zayed passed away on Friday 
after years of battling the effects 
of a stroke he suffered in 2014.
Rulers of each emirate pledged 
allegiance to the new president. 
“Today, the Federal Supreme 
Council elected my brother, His 
Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, as President 
of the State,” Dubai’s ruler Mo-
hammed bin Rashid wrote on his 
Twitter account. 
“We congratulate him and we 
pledge allegiance to him, and our 
people pledge allegiance to him.”

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

Esteghlal win Iran 
football league af-
ter nine years
Esteghlal football team claimed 
the title of Iran Professional 
League (IPL) Saturday night. The 
Blues had not won the title since 
2012/13 season.
Esteghlal defeated Foolad 2-1 
in Ahvaz thanks to goals from 
Amirhossein Hosseinzadeh and 
Adel Hardani. Alireza Kushki 
scored the hosts’ sole goal in the 
dying moments of the match.

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

Book carrying Aya-
tollah Khamenei’s 
discourses on Bos-
nia-Herzegovina 
published
A collection of Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei’s spoken 
discourses on Bosnia-Herzegovi-
na has been published in a book.
Entitled “Cramped in Their Home: 
Bosnia-Herzegovina in the Leader 
of the Islamic Revolution’s Dis-
courses” has been compiled by 
Vahid Parast-tash, an expert on 
the Balkan region.
The publisher, Parandeh, has 
showcased the book at the 33rd 
Tehran International Book Fair 
underway at Imam Khomeini 
Mosalla.

Tasks Management tips to increase your productivity
By: PARISA JAMADISource: https://www.pipefy.com/blog/task-management-tips-increase-productivity/

As you might have realized at some 
point in your life, managing your tasks 
is not child’s play. It’s actually a lot of 
work and, if you don’t have the nec-
essary skills, it can end up damaging 
your team’s and your company’s re-
sults.  It’s easy to procrastinate, waste 
too much time on not-so-important 
activities and be less productive than 
the ideal. Organizing and preparing 
yourself may seem unnecessary, but 
don’t fall for it. Proper task manage-
ment allows you to view your team’s 
tasks from a different angle and helps 
you plan ahead.
Ok, don’t freak out just yet. Task man-
agement is not a three-headed dragon 
and mastering it will only take a bit of 
patience (some times more than a bit) 
and working with a few tricks of the 
trade.
Not sure where to start? Check out 
these 6 simple task management tips 
that will make it easier for you to start 
planning for the future and leaving 
your troubles in the past.
Task management tips to boost your 
productivity
1. Be prepared for anything, always
This is the first, most important and 
most obvious rule when managing 
tasks. When you evaluate a task to plan 
ahead for it you must take all possible 
outcome scenarios into consideration. 
Consider, for example:
• What would happen if someone made 
a mistake? 
• What if the person responsible 

doesn’t show up at work? 
• What are the consequences if the task 
isn’t completed within its deadline? 
Analyze all the possibilities (reasona-
bly) and be prepared to overcome any 
obstacle on your way.
If errors and delays are recurrent, 
that’s an indicator that your task man-
agement isn’t ideal, and maybe it’s a 
good idea to double-check your pro-
cess’s efficiency as well. Take a look at 
this comparison to understand better 
the problems caused by managing 
processes with task management 
tools. 
2. Use Kanban to plan ahead
Kanban is a management system that 
allows you to fully visualize the status 
of your processes through a board 
with dynamic columns.  With a Kanban 
tool, you can properly keep track of all 
your team’s tasks visually that’s easy 
to understand and analyze. Having 
all tasks on a board and the quick 
visualization of bottlenecks will 
help you become much more 
efficient. 
3. Break a big task into 
smaller pieces
Starting off with 
a big, complex 
task may be 
scary and put 
your team on 
the wrong mindset. It 
becomes a lot easier 
to jump into larger 
achievements after 

you’ve got a smaller, easier task off 
your plate.
To get things rolling, it’s always best to 
divide big tasks into small ones. That 
way, you’ll have that amazing achieve-
ment feeling we all get when moving a 
card to “done.”
4. Provide detailed instructions
Provide clear, detailed instructions for 
your tasks and their steps, so that your 
team members always know what they 
need to do. This avoids a waste of 
time with redoing activities and asking 
questions that could’ve been already 
answered. 
5. Focus on one 
task at a time
I’ve seen many 

great professionals struggle because 
they thought they could do all at the 
same time. They can’t. No one can. 
That’s what makes this one of the most 
important task management tips.
Multitasking is the quickest way to 
occupy your time doing more than 
you can handle and end up having 
done nothing at all. Avoid multitasking 
by breaking big, complex tasks into 
smaller pieces and focusing on getting 
one thing done at a time.
Engage in one task at a time. Give it 
your complete, undivided attention so 

you can be as effective and productive 
as possible.
6. Do scary tasks first
We’re human. We have a natural ten-
dency of avoiding difficult things. 
That’s ok; it’s our nature.
What isn’t natural, though, is avoiding 
difficult and challenging tasks (or even 
the ones you just don’t like doing) to 
the point of feeling sick and anxious, 
going through your days with fear. It 
doesn’t have to be that way, though. 
Consider this: if you gather all your 
courage and tackle the ugly scary 
tasks first thing in the morning, you’ll 
feel accomplished for the rest of your 
day and way more motivated to keep 
on going.

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
13,961 points to 1.578 million on 
Saturday.
Over 12.828 billion securities worth 
75.4 trillion rials (about $251.3 mil-
lion) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 10,283 
points, and the second market’s in-
dex gained 27,935 points.
As published on the website of 
TSE, 58.919 billion securities worth 
351.381 trillion rials (about $1.171 
billion) were traded at the exchange 
during the past Iranian calendar 
week (ended on Friday, May 13).
As reported, 27.161 billion secu-
rities worth 178.394 trillion rials 
(about $594.646 million) had been 
traded at the TSE, which is Iran’s 

major stock exchange, during the 
week ended on May 6.
As stated by the head of Iran’s Se-
curities and Exchange Organization 
(SEO), the monthly sales of the 
shares of companies listed on the 
Tehran Stock Exchange has been 
very good in the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), 
and it is predicted that the growing 
trend of the exchanges will continue 
in the present year as well.
“Considering the general provisions 
approved in this year’s budget bill 
we expect that companies will have 
good capital increase and take pos-
itive development measures, and it 
will be easier for investors to make 
decisions,” Majid Eshqi told the 
press on March 12.

TEDPIX rises 
nearly 14,000 points on Saturday

Managing Director of Iranian Offshore 
Engineering and Construction Compa-
ny (IOEC) Mohammadreza Zahiri said 
that production from South Pars oil 
layer, which is located in the country’s 
giant South Pars gas field, is going 
to increase by 10,000 barrels per day 
(bpd), Shana reported.
Speaking in a press conference on 
the sidelines of the 26th International 
Oil, Gas, Refining, and Petrochemical 
Exhibition (Iran Oil Show 2022) on 
Saturday, Zahiri said: “With the im-
plementation of a new contract for the 
development of phase 2 of the South 
Pars oil layer, production from this 
joint field will increase by 10,000 bar-
rels per day.”
Regarding the signing of a contract 
with a foreign partner for the develop-
ment of phase 2 of the South Pars oil 

layer the official said: “The contractor 
has already been selected and we only 
made some changes in parts of the 
contract.”
Iran able to build pressure booster 
platforms
Mentioning the development of the 
South Pars gas field and the need for 
pressure boosting equipment in this 
field in the near future, Zahiri said do-
mestic manufacturers have the ability 
to build pressure booster platforms for 
the South Pars field and we don’t need 
foreign partners in this regard.
“One of the major challenges of con-
structing these platforms is the need 
for precise designing of its founda-
tions due to the high weight of facilities 
installed on the platform,” he said.
According to the official, IOEC is cur-
rently designing these platforms in 

collaboration with the country’s uni-
versities and there is no problem in 
designing, constructing, transporting, 
and installation of such platforms, but 
building the jacket takes some time 
because the exact weight of the equip-
ment used on these platforms should 
be determined first.
Phase 11 output to be transferred to 
onshore refineries by late Dec.
Elsewhere in his remarks, Zahiri men-
tioned the development of South Pars 
phase 11 and noted that a platform 
from Phase 12 of the giant gas field is 
planned to be transported to the said 
phase, and after installation of the 
mentioned platform the produced gas 
will be transferred to onshore refiner-
ies by the end of autumn (late Decem-
ber).
Earlier this month, Karim Zobeidi, Na-
tional Iranian Oil Company (NIOC)’s di-
rector of corporate planning, said that 
the Phase 11 development project is 
expected to produce 14 million cubic 
meters (mcm) of gas on a daily basis 
by the end of the current Iranian calen-
dar year (March 20, 2023).
IOEC contributing to various projects 
outside Iran
The IOEC managing director further 
noted that his company is implement-
ing several projects outside the coun-
try in addition to the development pro-
jects being carried out inside.
The official did not provide any details 
on the mentioned projects, pointing to 
some sanction-related limitations as 
the reason.

South Pars oil layer output to increase 10,000 bpd

Head of Iran Trade Promotion Organization (TPO) Al-
ireza Peyman-Pak met with Pakistan’s Ambassador to 
Tehran Rahim Hayat Qureshi on Saturday to discuss 
the expansion of trade ties, the TPO portal reported.
During this meeting, the two sides decided on making 
the necessary preparations for the opening of three 
new markets at the border of the two countries.
Reviewing the level of trade between the two coun-
tries, the officials expressed satisfaction with the 
growing trend of economic relations and emphasized 
increasing the level of trade.
The development of transportation ties, the establish-
ment of joint transportation companies, and the op-

timal use of the north and south corridors were also 
emphasized by both sides.
They also underlined the importance of using barter 
trade and exchange of goods for boosting trade rela-
tions between the two countries and emphasized the 
faster implementation of this mechanism in order to 
resolve some banking problems in financial exchang-
es and increase the level of trade between the two 
countries.
Forming specialized committees for pursuing the 
issues related to barter trade and transportation co-
operation were also among the subjects that the two 
sides agreed upon during the meeting.

Iran, Pakistan to open 3 new border markets soon
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Isfahan News

 شـیما عطائیـان پـور  اولیـن 
جشـن تکریـم و قدردانـی از ۶۶۰ 
مـدرس داخلـی شـرکت فـوالد 
مبارکـه بـا حضـور مهـدی کفایت 
معـاون سـرمایه های انسـانی و 
سـازماندهی ایـن شـرکت برگـزار 
شـد. همزمان بـا هفته معلـم اولین 
جشـن تکریـم و قدردانـی از ۶۶۰ 
مـدرس داخلـی شـرکت فـوالد 
مبارکـه اصفهـان با حضـور معاون 
سرمایه های انسـانی و سازماندهی 
این شـرکت برگـزار شـد و طی آن 
آقایـان علیرضـا پازشـگر، حسـین 
قاسـمی، علـی نـوروزی، یاسـر 
آذری، ابراهیـم ولی پـور، مالـک 
یبلویـی، محمد سـلیمیان، محمود 
مـرادی، عبدالرسـول نصوحـی، 
مهـدی رحیمـی و مریـم ایرانپـور 
به عنـوان مدرسـان داخلـی نمونه 
شـرکت فـوالد مبارکـه انتخـاب 
شـدند و مـورد تقدیـر ویـژه قـرار 

گرفتنـد.

بـا  مبارکـه  فـوالد   •
توانمندسازی سـرمایه های 
انسـانی، اهـداف خـود را 

می کنـد محقـق 
معـاون  کفایـت،  مهـدی 
سـرمایه های انسانی و سـازماندهی 
شـرکت فـوالد مبارکـه در ایـن 
مراسـم اظهار کرد: ۱۲ اردیبهشـت 
مـاه روز معلـم و روزی اسـت کـه 
دشـمن مغز تفکر و دانـش را هدف 
قرار داد اما نمی دانسـتند که شـهید 
مطهـری یـک شیشـه پـر از عطـر 
بـود کـه وقتـی شکسـت، عطـر و 
بـوی آن همـه جـا را فـرا گرفـت.

وی بـا بیـان ایـن کـه راه هـای 
رسـیدن بـه علـم و دانـش متفاوت 
نتقـال  اسـت و یکـی از آن هـا ا
تجربیـات اسـت، افـزود: علـوم 
مهندسـی بـر اسـاس قـدرت تفکر 
و تجربـه رشـد می کننـد و باعـث 
رشـد سـازمانی هـم می شـوند کـه 
در همیـن راسـتا شـرکت فـوالد 
مبارکـه همـواره درصـدد بـوده تـا 
سـرمایه های  توانمندسـازی  بـا 
انسـانی، اهـداف خـود را محقـق 

. کنـد
معـاون سـرمایه های انسـانی و 
سـازماندهی شـرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشـان کـرد: نشـر دانـش، 
زکات علـم محسـوب می شـود و 
ایـن هنـر معلمـی اسـت کـه آن را 
بـروز می دهـد؛ فرهنـگ سـازمانی 
آموزش دهـی و یادگیـری بسـیار 
اهمیـت دارد و در ارتقـای فـردی 
و اجتماعـی یـک سـازمان مثمـر 

ثمـر اسـت.
وی اذعـان داشـت: معلمـی شـغل 
انبیاسـت، بنابرایـن بایـد مدرسـان 
و معلمـان همـواره مـورد تجلیـل و 

قدردانـی قـرار گیرنـد و در همیـن 
راسـتا شـرکت فـوالد مبارکـه در 
نظـر دارد تا همه سـاله آیینـی برای 
تجلیـل از ایـن عزیـزان را برگـزار 
کنـد کـه ایـن امـر باعث می شـود 
تا کارکنان فـوالد مبارکـه نیز برای 
پیوستن به جمع مدرسـان و مربیان 
داخلـی این شـرکت ترغیب شـوند.

کفایت بـا تأکید بـر ضروت بـه روز 
بـودن تکنولـوژی، علـم و دانش در 
شـرکت فوالد مبارکه گفـت: ایجاد 
محیط کاری همدالنه و مسـئوالنه 
بسـیار اهمیـت دارد و هنگامی یک 
کارمنـد بـه همـکار خـود آمـوزش 
می دهـد، در واقـع در سـازمان 

همدلـی ایجـاد کرده اسـت.
وی در پایـان با بیـان این کـه معلم 
و عالم بـا یکدیگر متفاوت هسـتند، 
تأکید کـرد: همـه افـراد نمی توانند 
معلـم باشـند و علـم خـود را منتقل 
کننـد، بنابرایـن می تواننـد در ابتـدا 
باید بـه صـورت تجربـی و یـا حتی 
عملـی یـک موضـوع را تدریـس 

کننـد.

آمـوزش  ضـرورت   •
راهکارهـای کاهـش مصرف 
انـرژی و افزایـش بهره وری 

در فـوالد مبارکـه
غالمرضـا سـلیمی، مدیـر ارشـد 
تولیـد شـرکت فـوالد مبارکـه در 
ایـن مراسـم اظهـار کـرد: فضـای 
رقابتـی شـدیدتری نسـبت بـه 
قبـل در صنعـت فـوالد ایجـاد 
شـده و رقبـای جهانـی مـا در ۳ یا 
۴ سـال آینـده وضعیـت بـه مراتب 
قوی تـری در تولیـد و فـروش 
خواهنـد داشـت، بنابرایـن خیلـی 
مهـم اسـت کـه از االن بـه فکـر 
باشـیم که در برخی امور آموزشـی 
سـرمایه های  توانمندسـازی  و 

انسـانی چابک تـر عمـل کنیـم.
وی بـا بیـان ایـن کـه معلمـان و 
مدرسـان وظیفـه تعلیـم و تربیـت 
دارنـد و این موضـوع باید رسـالت 
اول آن هـا باشـد، افـزود: معلمـان 
و مدرسـان بایـد پیـش از هرچیـز، 

یـک الگـوی موفـق باشـند.
مدیـر ارشـد تولیـد شـرکت فوالد 
مبارکـه بـا تأکیـد بـر ضـرورت 
حفـظ بـازار رقابتـی خاطرنشـان 
کرد: مسـیر رسـیدن به ایـن مهم، 
این اسـت کـه در حـوزه آموزشـی 
افزایش کیفیـت و کاهش ضایعات 
به طور جـدی اقـدام شـود؛ در این 
میـان نقـش مدرسـان از اهمیـت 
زیـادی برخـوردار اسـت و در 
همین جـا از آنان خواهـش می کنم 
در تدریـس خـود، موضوعـات 
کاهـش مصـرف انـرژی، افزایش 
بهـره وری و کاهـش ضایعـات را 
برجسـته کننـد تـا فـوالد مبارکـه 
بتوانـد همچنـان سـرآمد و متعالی 

نـد. بما
وی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه 
اثربخشـی آمـوزش یکـی دیگـر 
مسـائل حائـز اهمیـت اسـت کـه 
باید مورد توجـه قرار گیـرد، اذعان 
داشت: اثربخشـی آموزش پیوسته 
باید رصد شـود تـا از وضعیت مثبت 
آن اطمینان حاصل شـود؛ در فوالد 
مبارکـه افـرادی وجـود دارنـد کـه 
کتاب هـای مفیـد و ارزنـده ای را 
تألیـف کرده اند که شایسـته اسـت 

از ایـن افـراد تقدیر شـود.

سـرمایه های  توسـعه   •
ارزشـمند انسـانی فـوالد 
مشـارکت  بـا  مبارکـه 
ایـن  داخلـی  مدرسـان 
می شـود محقـق  شـرکت 

ابراهیـم کاظمـی، مدیر آمـوزش و 

توسـعه منابع انسانی شـرکت فوالد 
مبارکـه در این مراسـم اظهـار کرد: 
امـروز فـوالد مبارکـه متفـاوت بـا 
دیـروز اسـت و قـرار اسـت متفاوت 
هـم بمانـد؛ علـت ایـن مسـأله این 
اسـت کـه مدیریت ارشـد سـازمان 
دیـدگاه مثبتـی نسـبت بـه تغییـر 
پارادایـم از نیـروی انسـانی بـه 
سـرمایه انسـانی دارد و این دیدگاه 
جهان تـراز، انسـان های جهان تـراز 

هـد. ا می خو
وی در پایـان از اختصـاص یـک 
سـاختمان آموزشـی در شـهرک 
مسـکونی سپاهان شـهر اصفهـان 
بـرای آموزش دهـی بـه کارکنـان 
شـرکت فـوالد مبارکـه خبـر داد و 
ابـراز داشـت: فرامـوش نشـود کـه 
صرفـًا وجـود تجهیـزات آموزشـی 
تحـول ایجـاد نمی کنـد و ایـن 
محتواسـت که باعـث ایجـاد تغییر 

. د می شـو

• فـوالد مبارکـه درصـدد 
تربیت مدرسـان حرفه ای در 
قالب طرح توسـعه مدرسان 

داخلی اسـت
غالمرضـا کمالـی، رئیـس اجـرای 
آمـوزش فـوالد مبارکـه در ایـن 
سیسـتم  کـرد:  ظهـار  مراسـم 
برنامه ریـزی اتوماتیـک کـه در 
واحد آمـوزش فوالد مبارکه شـکل 
می کنـد  کمـک  مـا  بـه  گرفتـه 
برنامه ریزی هـای الزم را با سـرعت 
زیـاد و دقت بیشـتر نسـبت بـه قبل 
انجـام داده و سـرمایه های انسـانی 
خـود را بـرای اجـرای پروژه هـای 
ایـن  کنیـم؛  متمرکـز  دیگـر 
مسـأله تحـول بزرگـی در مبحـث 

اسـت. برنامه ریـزی 
رئیـس اجـرای آمـوزش فـوالد 
مبارکـه در پایـان بـا بیـان ایـن که 

سـرمایه گذاری بـر روی مدرسـین 
داخلـی ایـن شـرکت منجـر بـه 
نـوآوری، بهبـود مسـتمر و توسـعه 
خواهـد  مبارکـه  فـوالد  پایـدار 
شـد، تصریـح کـرد: شـاخص های 
مدرسـان  انتخـاب  در  مختلفـی 
نمونـه فـوالد مبارکـه لحـاظ شـده 
شـامل  آن هـا  مهم تریـن  کـه 
میانگیـن نمـره شـاخص تسـلط 
مـدرس، میانگیـن نمـره شـاخص 
کاربـردی بـودن مطالـب، میانگین 
اثربخشـی محتـوا و مـدرس طی ۳ 
سال گذشـته، نوع و تنوع دوره های 
برگـزار شـده و تعـداد دوره هـای 
حضـوری و آنالیـن اجـرا شـده در 

۴ سـال اخیـر اسـت.

• انتقـال روش یادگیـری در 
صنعـت از اهمیـت زیـادی 

برخـوردار اسـت
محسـن عالمه، عضو هیأت علمی 
دانشـگاه شـهید بهشـتی نیز در این 
مراسـم بـا بیـان ایـن کـه انتقـال 
روش یادگیری در صنعت از اهمیت 
زیادی برخـوردار اسـت، اظهار کرد: 
یادگیری مـا بایـد زاینده باشـد زیرا 
هـدف هـر تدریسـی چیـزی غیـر 
از تغییـر نیسـت؛ نخسـتین قانـون 
رهبـری ایـن اسـت کـه شـما خود 
بهتریـن رهبـر خـود هسـتید و اگر 
در گذشـته عنـوان می شـد »دانش 
قـدرت اسـت«، امـروز »یادگیـری 
قدرت اسـت«. وی در پایـان با بیان 
این کـه نگاه مـدرس به بحـث باید 
خـالق باشـد و بـا طـرح درس بـه 
کالس وارد شـود، ابراز داشـت: اگر 
بخواهیـم کالس و تدریس موفقی 
داشـته باشـیم، الزم اسـت عاشقانه 
فعالیـت کنیـم چراکـه خالقیـت و 
عشـق ارتباط تنگاتنگی بـا یکدیگر 

دارنـد.
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 مریـم مهردادپـور  اولیـن گردهمایـی »بررسـی چالش هـا، فرصت هـا و 
تهدیدهـای اقتصـاد دانش بنیـان، دارایی هـای فکـری، ارزش گـذاری« در 
سـالن همایش هـای اتـاق بازرگانی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی اصفهان 
برگزار شـد. به گزارش روابـط عمومی اتـاق بازرگانی اصفهان، این نشسـت 
از سـوی انجمـن شـرکت های دانش بنیـان اسـتان اصفهـان و بـا همکاری 
اتـاق بازرگانـی اصفهان بـا حضـور فعالیـن اقتصـادی، مخترعان، نـوآوران 
و صاحب نظـران حـوزه مالکیـت معنـوی و بـا محوریـت انتقـال تجربیات 

کاربـردی برگزار شـد.
بهنام ابراهیمـی، دبیرکل اتـاق بازرگانی اصفهـان در ابتدای این نشسـت با 
بیان اینکـه دارایی های فکری موتـور محرکه بنگاه های اقتصـادی و اقتصاد 
یک کشـور اسـت، اظهار داشـت: دارایی های فکـری از طرف دیگـر کاالیی 
عمومـی هسـتند کـه نمی تـوان جلـوی اسـتفاده دیگـران از آن را گرفت و 
تخصیص ناپذیر اسـت. ایـن موضوع دربـاره دانـش نیز صدق می کنـد و اگر 
از این دانـش فنی حمایت نشـود و نهـاد خاصی بـرای تخصیـص آن وجود 
نداشـته باشـد، به راحتی در اختیـار دیگـران قرار می گیـرد و قیمـت آن به 
صفـر می رسـد و در نهایـت دیگر دانشـی تولیـد نمی شـود و اقتصـاد درجا 

خواهـد زد.
وی افـزود: بنابراین نهادهایی ایجاد شـده اسـت که جلوی اسـتفاده رایگان 
دیگران از دسـتاوردهای فکری و دانشـی را بگیرند و حاکمیت ها و نهادهای 

عمومی خصوصـی در این حوزه دغدغـه دارند.
ابراهیمی پرداختن بـه موضوعاتی ماننـد اقتصاد دانش بنیـان و دارایی های 
فکری را وظیفه اتـاق بازرگانی دانسـت و ادامه داد: اگر تمایـل داریم اعضای 
اتـاق بازرگانی اصفهـان و سـایر فعـاالن اقتصادی اسـتان در حوزه توسـعه 
دانـش سـرمایه گذاری کننـد، بایـد به معرفـی و تقویـت ظرفیت هـای این 
نهادها و بسترسـازی بـرای همه گیر شـدن بهره بـردن از آنهـا کمک کنیم.

علیرضا دلیری مشـاور عالـی معاون علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری نیز 
در این نشسـت با اشـاره به تعاریف گوناگون یونسـکو از سـواد از گذشـته تا 
امـروز گفت: در تعریف جدید یونسـکو فرد باسـواد کسـی اسـت کـه بتواند 
در خـود و جامعـه تغییـر ایجـاد کنـد و ایـن کاری اسـت که شـرکت های 

دانش بنیـان و اسـتارتاپ ها انجـام می دهنـد.
وی با اشـاره به تغییر معادالت اقتصادی دنیا افزود: در گذشـته شرکت های 
خودروسـازی، شـرکت های معدنی و پتروشـیمی جزو شـرکت های مهم و 
تأثیرگذار محسـوب می شـدند، اما امروزه شـرکت هایی ماننـد گوگل مهم 

و تأثیرگذار هسـتند که از دارایی فکـری و دانش بهـره می برند.
دلیری صاحبـان اندیشـه و فکر و شـرکت های دانش بنیـان را ایده پـردازان 
آینـده دانسـت و ادامـه داد: بانک هـای کشـور نیـز بایـد بـا فضـای جدیـد 
هماهنـگ شـده و از صاحبـان دانـش و دارایی هـای فکری حمایـت کنند، 
چون زیرسـاخت علمی خوبـی در کشـور داریـم و در تولید علم کشـور اول 

منطقه هسـتیم، اما متأسـفانه دچـار بروکراسـی های اداری دسـت و پاگیر 
هسـتیم که خوشـبختانه این فضا در حال بهبود اسـت و هم اکنون بانک ها 
بـرای سـرمایه گذاری در شـرکت های دانش بنیـان صاحـب فکـر و ایـده با 

یکدیگـر رقابـت دارند.

• دلیل رشـد شـرکت های دانش بنیـان و اسـتارتاپ ها بهره گیری 
از جوانـان نخبه و صاحب ایده اسـت

مشـاور عالی معاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری با تأکید بـر بهبود 
فضـای شـرکت های دانش بنیـان و رشـد آنهـا در سـال های اخیـر گفـت: 
دلیل ایـن رشـد بهـره بـردن از جوانـان نخبـه و صاحب فکـر و ایـده بوده 

اسـت.
وی تصریـح کـرد: ارزش دارایی هـای نامشـهود بسـیار باالتـر از داریی های 
مشـهود و فیزیکـی اسـت و ایـن دارایی های فکـری، دانـش و ایـده موجب 
تحول هـای عظیـم در حوزه هایـی ماننـد حمـل و نقل درون شـهری شـده 
اسـت. در آینده نزدیک نخسـتین اسـتارتاپ حمل و نقل وارد بورس کشور 

می شـود که قطعـاً با رشـد چندبرابـری روبـه رو خواهد شـد.
همچنیـن فریـد نجات بخـش رئیـس هیئت مدیـره انجمـن شـرکت های 
دانش بنیان اسـتان اصفهان در این نشسـت اظهار داشـت: کسب وکارهایی 
کـه از دارایی هـای فکـری کمتـری برخـوردار هسـتند و بـه برندسـازی و 

هویت سـازی برای خـود نپرداخته اند، مانند افـراد بدون شناسـنامه و بدون 
هویت هسـتند.

وی افزود: امیـدوارم صاحبان کسـب وکار برای ایـن مهم زمـان بگذارند و از 
حضور مشـاوران باسـابقه در این زمینه بهره ببرند تا شـاهد بهبـود دیدگاه 
مسـئوالن باشـیم و در آینده دارایی های فکری به جـای دارایی های ملکی، 

سـند و غیره قابل اسـتفاده باشد.
در ادامـه ایـن نشسـت موضوعاتـی چـون مالکیت فکـری و شـرکت های 
دانش بنیـان، مالکیـت فکـری در چرخـه تجاری سـازی، ارزش گـذاری 
دارایی هـای نامشـهود و جنبه هـای حقوقـی مالکیـت فکـری بـا حضـور 
علیرضـا حیدری پـور کارشـناس رسـمی دادگسـتری و کارگـزار ارزیابـی 
دارایـی نامشـهود معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری، نفیسـه 
مسـتقل وکیل پایه یـک دادگسـتری، پایـان امینی مشـاور دانشـگاه ها و 
شـرکت های فنـاوری در حـوزه مالکیـت فکـری و عضـو سـازمان جهانی 
مالکیت فکری، مجید محمدی رئیس اداره انتقال فناوری و تجاری سـازی 
شـهرک علمـی و تحقیقاتی اصفهـان و مسـعود باطنی پژوهشـگر و منتور 
مدل های تعالی و توسـعه سـازمانی و ارزیاب دارایی های نامشـهود بررسی 

شـد.
همچنیـن در پایـان ایـن نشسـت از شـرکت های برتـر در حـوزه مدیریت 

دارایی هـای نامشـهود تجلیـل بـه عمـل آمد.

گردهمایی »اقتصاد دانش بنیان، دارایی های فکری، ارزش گذاری« در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛

دارایی های فکری موتور محرکه بنگاه های اقتصادی

به مناسبت گرامیداشت مقام معلم؛

آیین تجلیل از مدرسان نمونه شرکت فوالد مبارکه برگزار شد

اسماعیل زیارتی نصرآبادی، در همایش اعضای کمیته های پژوهشی 
اتاق فکر شهرداری کاشان، اظهار کرد: جوامع امروز را نمی توان با دانش 
گذشته، به طور کارآمد اداره کرد و با یک نگرش عمومی به رفع مسائل 
و معضالت پرداخت، بلکه باید ضمن تعریف حوزه های تخصصی و 

کارشناسی، از پژوهش و علم به روز برای پیشرفت جامعه بهره برد.
وی با اشاره به چالش ارتباط میان پژوهش های علمی و حوزه اجرایی 
و مدیریت شهری، تصریح کرد: پژوهش ها باید کاربردی و مبتنی بر 
واقعیات میدانی بوده و شهرداری ها باید به حوزه پژوهش به عنوان یک 

ضرورت و نه امری تشریفاتی توجه داشته باشند.
به گزارش ایسنا، رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها تاکید کرد: وجود مراکز علمی و 
دانشگاهی در منطقه و حاکم بودن تفکرات علمی و تخصصی در زمینه 
اداره شهر در قالب فعالیِت عالی ترین مدیران اجرایی و شهری یک مزیت 
است و کاشان ظرفیت های الزم برای کسب برند شهر دانش محور را دارد 
و می توان با عزم جدی مسئوالن، این عنوان را برای کاشان کسب کرد.

زیارتی نصرآبادی با اشاره به اجرای طرح دوشنبه های دانشی به میزبانی 
شهرداری کاشان گفت: این طرح که با حضور مدیران شهری کشور و 
همچنین اساتید برجسته دانشگاه برگزار می شود، بر حوزه های مرتبط با 
مدیریت شهری تمرکز کرده و مباحث تخصصی و پژوهشی مطرح شود.

وی افزود: پایگاه مدیریت دانش سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 
فضایی مناسب برای گردآوری پژوهش ها در حوزه مدیریت شهری 
است و لزوم توسعه محتوایی این سامانه با بهره گیری از مطالعات صورت 
پذیرفته در شهرداری های دانش محور و کالن شهرها یک ضرورت است.

شهردار کاشان گفت: تشکیل کمیته های تخصصی، پژوهشی اتاق 
فکر مدیریت شهری، گامی عملیاتی برای جلوگیری از انجام اقدامات 
سلیقه ای و احساسی است که با توجه به مشکالت زیرساختی شهر به 
ویژه در حوزه گردشگری، نقش نگرش پژوهشی برای حل این مسائل 

اساسی و دیرینه حائز اهمیت است.
حسن بخشنده امنیه، اظهار کرد: فقدان نگاه بلندمدت، یکی از 
چالش های جدی در مسیر توسعه کاشان است و برخورداری از نگرش 
جامع و کالن می تواند از بروز بسیاری از مشکالت امروز شهر جلوگیری 

کند.
وی افزود: کاشان شهری با جایگاهی ویژه، تمدنی غنی و ظرفیت های 
ناب، نامی مطرح در آوردگاه جهانی است، اما توسعه و تعالی کاشان بدون 
ایجاد زیرساخت های مناسب غیرقابل تحقق است و نمی تواند از بسیاری 

فرصت ها بهره ببرد.
شهردار کاشان تصریح کرد: موضوع مدیریت بحران به ویژه کمبود 
منابع آبی و آلودگی هوا، مهم ترین زمینه های جدی و ضروری برای 
نقش آفرینی فعالیت های پژوهشی است و در کنار فراهم کردن الزامات، 
تجهیزات و زیرساخت ها باید با عزم جدی و نگاه کارشناسی و تخصصی 

برای حل بحران ها و چالش ها اقدام کرد.
بخشنده امنیه تأکید کرد: مبلمان شهری، حوزه های فرهنگی و 
اجتماعی، گردشگری، رفاه عمومی و... از دیگر زمینه هایی است که 

نیازمند اقدام های اساسی مبتنی بر نگاه پژوهشی و کارشناسی است.
همایش رؤسا و اعضای کمیته های تخصصی پژوهشی اتاق فکر مدیریت 
شهری کاشان با حضور جمعی از مدیران شهری و بیش از ۷۰ نفر از 
اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به همت معاونت برنامه ریزی و 

هماهنگی شهرداری کاشان برگزار شد.

رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت: دانش بشر 
هر پنج سال ۲.۵ برابر می شود که این رشد، تغییرات 
اساسی را در عرصه نیازها، انتظارات، مطالبات و حتی 
کسب و پیشه ها و به طور کلی اقتضائات و نیازهای 

مدیریت شهر ایجاد می کند.

رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری سازمان شهرداری ها:

 رشد دانش، تغییرات اساسی
در نیازهای شهری ایجاد می کند

 مدیریت شهری 

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: نظارت بر میزان مصرف آب موجب 
می شود، جریان زاینده رود پایدار باشد، 
این نگاه در سطح کالن برنامه ریزی های 

شهری احساس می شود.
مجید نادراالصلی درباره برنامه ریزی ها 
و رویکرد شورای ششم شهر اصفهان 
برای جاری بودن آب زاینده رود، اظهار 
کرد: مدیریت بر مصارف در طول مسیر 
زاینده رود بدون هیچ گونه نگاه های بخشی 
مسئله مهمی است باید به آن توجه شود 
تا شرایط جاری بودن زاینده رود را فراهم 

کند.
وی با بیان اینکه باید بدانیم که زاینده رود 
تنها از سرچشمه های کوهرنگ سرچشمه 
نمی گیرد و عالوه بر آن از فریدون شهر 
و مناطق داخلی اصفهان نیز سرچشمه 
می گیرد، ادامه داد: با توجه به مسئله 
میزان مصرف آب که بسیار مهم است، 
باید نظارت بر میزان مصرف آب در طول 
مسیر زاینده رود با مدیریتی واحد و 

عدالت خواهانه دنبال شود.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: نظارت بر میزان مصرف 
آب موجب می شود جریان زاینده رود 
پایدار باشد، در حالی که این برنامه ریزی 
وجود ندارد، اما این نگاه در سطح کالن 
برنامه ریزی های شهری احساس می شود، 
همچنین الزم است مدیریت کشور، استان 
و تمام ذی نفعان در تحقق این امر گام 

بردارند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر میزان 
مصرف آب زاینده رود باعث می شود که 
تا هر شهروندی بر اساس حقوقی که دارد 
که از این نعمت خدادادی استفاده کند، 
گفت: در حال حاضر مشکلی برای تأمین 
آب وجود ندارد، اما به طور اساسی در مورد 
میزان مصارف از جمله کشاورزی، صنعت، 
شرب و موارد دیگر شاهد بعضی مشکالت 

هستیم.
نادراالصلی در خصوص لزوم داشتن 
نگاه علمی به مصرف آب برای کاهش 
چالش های موجود، اظهار کرد: اگر مدیریت 
کشور حرکتی جدی برای بهینه استفاده 
کردن آب در حوزه کشاورزی داشته باشد، 
بسیاری از مصارف آب قابل کنترل خواهد 

بود.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه در حوزه صنعت نیز فعالیت ها به 
صورت بازچرخانی انجام می شود، ادامه داد: 
در حوزه صنعت توجه به مسئله آب حائز 
اهمیت است، از سوی دیگر برداشت هایی 
که از سفره های زیرزمینی می شود، نیز از 
محل زاینده رود بوده است و باید در این 
موارد نگاهی علمی و دانش بینان وجود 
داشته باشد، زیرا شرکت های دانش بنیان 
در حوزه کشاورزی و صنعت طرح های 
بسیار خوبی دارند، مدیریت شهری نیز 
اقداماتی را برای این بخش در نظر دارد 
تا بسترهای الزم برای استفاده صحیح 
از زاینده رود فراهم شود و در این راستا 
مدیریت کشور، استان و شهروندان 
اصفهان در بهینه استفاده کردن از این 

منبع خدادادی توجیه و ترغیب شوند. 

 حل معمای زاینده رود
در گروی نظارت است

رئیس کمیسیون ویژه
آب و مناطق کم برخوردار:

 خبر روز

ISFAHAN
N E W S

اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده محصوالت دام و طیور کشور پاسخگوی 
نیاز داخلی استان و دیگر شهرها است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان 
اصفهان با بیان اینکه این استان نخستین تولید کننده کشور در تولید تخم 
مرغ و شیر است گفت: در این استان روزانه ۳۵۰ تن تخم مرغ تولید می شود، اما 
مصرف روزانه در استان کمتر از ۱۹۰ تن است. حسین ایراندوست افزود: تولید 
روزانه شیر در استان اصفهان بیش از پنج هزار تن و مصرف روزانه آن کمتر از 
یک سوم این میزان است. وی با بیان اینکه ساالنه ۲۰۵ هزار تن گوشت مرغ 
در این استان تولید می شود در حالیکه مصرف ساالنه آن بیش از ۱۵۰ هزار تن 

است ادامه داد: در فروردین ماه حدود هشت و میلیون جوجه مرغ گوشتی در 
واحدهای مرغداری استان تولید شده که به زودی وارد بازار می شود. سخنگوی 
ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به اینکه در اردیبهشت ماه هم تولید 
جوجه گوشتی از مرز پنج میلیون گذشته و تا آخر ماه به بیش از هفت میلیون 
جوجه می رسد گفت: هم اکنون پنج هزار تن مرغ گوشتی منجد هم آماده توزیع 
در بازار است. ایراندوست با تاکید بر اینکه در زمینه تولید گوشت قرمز اصفهان 
رتبه دوم کشور را دارد افزود: میزان تولید ساالنه گوشت قرمز در استان ۷۰ هزار 
تن و میزان مصرف حدود ۶۰ هزار تن است. وی میزان مصرف ماهانه روغن 

خوراکی در استان اصفهان را هم ۲۵۰۰ تن اعالم کرد و گفت: این در حالی 
است که ۶ هزار تن روغن خوراکی به این استان اختصاص داده شده است. وی 
با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی هم گفت: با اجرای این طرح در آینده 
نزدیک تولید محصوالت پروتئینی در استان رقابتی می شود و بهره بری افزایش 
می یابد. سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان این نکته را هم اضافه کرد که 
نهاده های دامی هم با تأمین ارز آن با کیفیت و کمیت بیتشری در اختیار تولید 
کننده ها قرار می گیرد. ایراندوست افزود: هم اکنون با توجه به میزان تولیدات 
محصوالت پروتئینی در استان توان صادرات محصوالت مازاد هم وجود دارد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار 
استان اصفهان خبر داد:

تولید مازاد 
محصوالت لبنی 

و پروتئینی در 
استان اصفهان 



جهـــــــان
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 یلدا توکلی  در مورد سـاعت رسـمی کشور، دولت 
دیگـر نمی توانـد سـاعت را تغییر دهـد امـا در مورد 
سـاعت کاری کارکنان با توجه به منطقـه و جغرافیا 
دولـت می توانـد سـاعت کاری کارکنـان را تغییـر 
دهد. این مطلـب را هادی طحان نظیف سـخنگوی 
شـورای نگهبان در جمع خبرنـگاران عنـوان کرد و 
افـزود: ایـن قانـون از ابتـدای سـال ۱۴۰۲ اجرایـی 
می شـود. البتـه در مرحلـه قبـل ابهاماتی نسـبت به 
این مصوبه وجود داشـت کـه با اصالحـات مجلس 
این ابهامـات از بین رفـت. در این طرح بین سـاعت 
رسـمی کشـور و سـاعت کاری کارکنـان تفکیـک 
انجام شـد. که بـا اصالحاتی در جلسـه مـورخ دهم 
اردیبهشـت ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب 
مجلس شـورای اسالمی رسـیده اسـت؛ در شورای 
نگهبان نیز مـورد بحـث و بررسـی قرار گرفـت و با 
توجه بـه اصالحات بـه عمل آمـده مغایر بـا موازین 
شرع و قانون اساسـی شناخته نشـد. البته هر نهادی 
بایـد در راسـتای وظایف خـودش کار کارشناسـی و 
تخصصی انجـام دهد ما در شـورای نگهبـان درباره 
خوب بـودن یـا بد بـودن یـک مصوبـه و ضـرورت 
تصویب آن ورود نمی کنیـم و تنها ورود مـا در حوزه 
مغایـرت بـا شـرع و قانـون اساسـی اسـت. گاهـی 
نسـبت به مصوبه مخالفیـن و موافقینی وجـود دارد 
که مـا در ایـن حـوزه ورود نمی کنیـم و ایـن وظیفه 
مجلـس اسـت امـا در رابطـه بـا مغایـرت با شـرع و 

قانون بایـد کار کارشناسـی انجـام دهیم.
• فضای سیاسی کشور باز و آزاد است

سخنگوی شـورای نگهبان در رابطه با تأثیر فعالیت 

رسـانه ای در تأییـد صالحیت هـا نیز گفـت: فضای 
سیاسی کشـور باز و آزاد اسـت و گروه ها آزاد هستند 
در چارچـوب قانـون اظهارنظر کننـد امـا اقتضائات 
کشـور این اسـت کـه بیـش از گذشـته به قانـون و 
مصالـح کشـور پایبنـد باشـند. وی راجـع بـه طرح 
شـفافیت قوا نیـز گفت: موضـوع شـفافیت موضوع 
مهمـی بـوده اسـت و ایـن طـرح در حـال تصویب 
اسـت و اظهارنظـرات بسـیاری راجـع بـه آن انجام 
شـده. باید اجازه دهید متن نهایـی و مصوبه مجلس 
را دریافت کنیـم و طبیعتًا اعـالم نظر کنیـم. وی در 
پاسـخ به سـوالی درباره مصوبه دولت درباره واردات 
خـودرو نیز گفـت: مـا در بحـث سـاماندهی صنعت 
خـودرو در مرحلـه آخـر ابهـام و ایـرادی نداشـتیم و 
تنها هیئـت عالی نظارت مجمع اشـکاالتی داشـت 
امـا این کـه مصوبـه دولت بـا نظـرات هیئـت عالی 
نظرات انطباق دارد را نمی دانم. سـخنگوی شـورای 
نگهبـان درباره مسـئله نظـام پارلمانی دومجلسـی 
گفـت: این هـا بحث هـای علمـی و کارشناسـی و 
پژوهشـی اسـت و در ایـن جلسـه فرصت طـرح آن 
نیسـت. ایـن بحـث مشـخصاً در شـورای نگهبـان 
مطرح نشـده اسـت اما دانشـگاه ها باید حتمًا به این 
مسـائل حقوق عمومی بپردازند. سـازوکار بازنگری 
در قانون اساسـی مشـخص اسـت و هیچ بن بسـتی 
وجـود نـدارد طبیعتاً اگـر سـیر قانونی آن طی شـود 
ماهم اسـتقبال می کنیـم. طحـان نظیف در پاسـخ 
به سـوالی در رابطه با نشسـت با سـخنگویان دولت 
و قـوه قضائیـه نیز گفـت: ایـن نشسـت ها در جهت 
تعامـل بین قـوا با حفـظ اسـتقالل آن ها اسـت. این 

نشسـت ها برای اطـالع پیـدا کـردن از موضوعات 
اسـت و ما وارد حیطه سـایر دسـتگاه ها نمی شـویم. 
کشـور مشـکالت اقتصادی دارد و همه دسـتگاه ها 
بایـد در جهت رفـع آن کمک کننـد ما نیـز در حیطه 

اختیـارات و وظایـف خـود ورود می کنیم.
• شـورای نگهبـان تنهـا ناظـر انتخابات 

اسـت
طحـان نظیـف دربـاره الکترونیکـی برگـزار شـدن 
انتخابات نیز گفت: شـورای نگهبان ناظـر انتخابات 
اسـت و نمی توانـد بـه ایـن موضـوع ورود کنـد باید 
پیشـنهادات وزارت کشـور داده شـود و بعد مـا ورود 
کنیـم. سـخنگوی شـورای نگهبـان در رابطـه بـا 
قانون انتخابـات و آخرین وضعیـت آن گفت: آخرین 
مرحله مربوط به یک سـال گذشـته اسـت و مصوبه 
مجلس به شـورای نگهبان ارسـال شـد و شـورا نیز 
اعـالم کرد کـه ایـرادی بـه ایـن مصوبـه نـدارد اما 
ایراد هیئت عالـی نظارت هم چنان پابرجاسـت. وی 
در رابطه با اصـالح قانون انتخابات شـوراها تصریح 
کـرد: نسـبت بـه انتخابـات شـوراها در دسـتور کار 
کمیسـیون تخصصی مجلس اسـت امـا نماینده ای 
از شـورای نگهبـان در این جلسـات شـرکت نکرده 
اسـت. طحـان نظیـف در پاسـخ بـه سـوالی راجـع 
بـه اصـالح قانـون انتخابـات مجلـس گفـت: دو 
نکتـه وجـود دارد یکـی بحـث کلـی اصـالح قانون 
انتخابـات اسـت کـه معتقدیـم همـه تـالش کنند 
تـا ایـن اصالحیـه بـه سـال بعـد برسـد. امـا درباره 
انتخابـات اسـتانی یـا تناسـبی بحثـی در شـورای 
نگهبان مطـرح نبوده اسـت. جلسـاتی در خصوص 

اصـالح انتخابـات برگزار شـده اسـت امـا بحثی در 
خصـوص انتخابـات اسـتانی یا تناسـبی نداشـتیم. 
بایـد ببینیم پیشـنهادات عزیـزان مـا در مجلس چه 
بـوده اسـت و بعد راجـع بـه آن اظهارنظـر می کنیم. 
سـخنگوی شـورای نگهبـان در پاسـخ بـه سـوالی 
در ارتبـاط بـا اسـتخدام و بـه کارگیـری نیروهـا در 
دسـتگاه هایی خاص نیز گفت: ایـن مـوارد را باید از 
مجلس بپرسـید زیرا تفسـیر قانون عادی با مجلس 
است. دسـتگاه هایی هسـتند که مقررات استخدامی 
خـاص دارنـد سـابقه آن نیـز در قانـون محاسـبات 
وجـود دارد پـس ایـن بـه معنـای بی ضابطـه بودن 
نیسـت. بعضی دسـتگاه ها مسـتقل از دولت هستند 

و مقتضـات خـاص خودشـان را دارند.
• تأییـد طرح تسـهیل صـدور مجوزهای 

کسـب و کار

وی دربـاره نظرات شـورای نگهبان دربـاره آخرین 
مصوبـات، نیـز اعـالم کـرد: طـرح جهـش تولیـد 
دانش بنیـان چنـد بـار بیـن شـورای نگهبـان و 
مجلـس در رفت وآمـد بـود و در نهایت چهارشـنبه 
گذشـته مورد تأییـد شـورای نگهبان قـرار گرفت. 
ایـن طـرح براسـاس یـک آسیب شناسـی خـوب 
طراحـی شـده اسـت و بسـیاری از مانع زدایی هـا 
در حـوزه تولیـد دانش بنیـان انجـام گرفتـه اسـت. 
سـخنگوی شـورای نگهبـان بیـان کـرد: مصوبـه 
بعـدی طـرح تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب و 
کار اسـت که شـورای نگهبان در مرحله قبـل ایراد 
مسـتقلی نسـبت به ایـن مصوبه نداشـت امـا ایراد 
هیئت عالـی نظـارت را بـه مجلـس منتقـل کرده 
بود کـه در نهایت بـا رفع ایـراد، مصوبه مـورد تأیید 

شـورا قـرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران عنوان کرد:

تغییرساعت رسمی کشورازابتدای ۱۴۰۲

رسـول   محـب  مرضیـه   
لشکرکشـی روسـیه بـه اوکرایـن 
نـه تنهـا چهـره سیاسـی و نظامـی 
کشـورها در اروپـا و آمریـکا را تغییر 
داد بلکـه در آسـیا و خاورمیانـه 
هـم بـه سـرعت در حـال تغییـر 
سـاختارهایی اسـت کـه بـرای چند 
دهـه صـورت کلـی اتحادهـا در این 
منطقـه را تشـکیل مـی داد. آنچـه از 
ورای بحـران ایـن جنـگ برآمـده 
آشـکار شـدن حوزه هـای اختالفـی 
میـان آمریـکا و متحدانـش اسـت. 
مـوردی  اصلی تریـن  عربسـتان 
اسـت کـه می تـوان در ایـن زمینـه 
بـه آن اشـاره کـرد. هـر چنـد قابـل 
پیش بینـی بود کـه روابط عربسـتان 
و آمریـکا در دوره بایـدن بـه دلیـل 
گرایش هـای سیاسـی و حقـوق 
بشـری دموکرات هـا چنـدان گـرم 
و صمیمـی نباشـد امـا شـاید کمتـر 
انتظـار می رفـت عربسـتان تـا ایـن 
حـد از آمریکا فاصلـه بگیـرد و حتی 
در نقطه تقابل با این کشـور بایسـتد.

عربسـتان کـه بزرگ تریـن تولیـد 
کننـده نفـت در دنیـا و اصلی تریـن 
متحـد آمریـکا در میان کشـورهای 
عربـی اسـت پـس از روی کار آمدن 
بایـدن هـر روز از این کشـور بیشـتر 
فاصلـه گرفتـه اسـت. نقطـه اوج 
تنش ها در یک مـاه اخیر بوده اسـت 
کـه عربسـتان صراحتـًا درخواسـت 
افزایش تولید نفت آمریـکا را رد کرد 
و در کنـار روسـیه ایسـتاد، جوابـی 
بـه سیاسـت های ضـد عربسـتانی 
دولـت بایـدن از جملـه خروج اسـم 
گروه حوثی ها از لیسـت تروریسـتی 
و عـدم رایزنی بـا مقامات عربسـتان 
در ایـن زمینـه.. اتفاقـی کـه حاصل 
ماه هـا اختـالف و فشـار از سـوی 
آمریکایی هـا بـر عربسـتان بـود. در 
ایـن تقابل البتـه کشـورهای منطقه 
هـم جناح بندی هـا را تغییـر داده اند. 
عربستان در سـایه اختالف با آمریکا 
تـالش دارد تـا بحران هـای ریـز و 
درشـت سیاسـی و دیپلماتیـک را بـا 
همسـایگان و کشـورهای منطقـه 
حـل و فصـل نمایـد. سـفر اردوغان 
به ریاض شـروع عملی ایـن تصمیم 
بوده اسـت. رهبرانی که در زیر فشـار 
تبلیغـات حقـوق بشـری آمریـکا و 
تصمیمات سیاسـی و اقتصـادی این 
کشـور یکدیگر را درآغوش کشیدند 
و صفی از اتحاد علیـه ایاالت متحده 

آمریـکا بـه نمایـش گذاشـتند. در 
همین راسـتا عربسـتان تالش هایی 
بـرای آشـتی بـا قطـر، از سـرگیری 
روابـط بـا ایـران و ختـم غائلـه یمن 
هـم برداشـت. حاکمـان این کشـور 
بـه شـدت تـالش می کنند تا نشـان 
دهنـد هنـوز ایـن کشـور اسـت که 
در خاورمیانـه و در میـان عرب هـا 
حرف اول را مـی زند. این مسـئله به 
خصوص در زمینه مسـئله فلسـطین 
برای آل سـعود حیاتی تر هـم خواهد 
بـود. عادی سـازی روابـط برخـی از 
کشـورهای عربی کـه با چراغ سـبز 
عربسـتان و حمایت های این کشـور 
صـورت گرفتـه، اتفاقی اسـت که در 
نتیجه توسـعه روابط در زمان ترامپ 
و نفوذ اقتصادی آمریکا در عربسـتان 
رخ داده بـود. دولـت بایدن اما نشـان 
داده اسـت کـه نمی خواهـد بـه هـر 
قیمتی به عربسـتان بـرای پیش برد 
منافـع خـود بـاج دهـد؛ در مقابـل 
خاندان حاکـم عربسـتان هم تالش 
می کنند از نفـوذ و پارامترهای قدرت 
خـود در میـان اعـراب برای سـخت 
کردن مسـیر رسـیدن دولـت آمریکا 
به اهدافش در منطقه اسـتفاده کنند.

 سـفر قریب الوقوع ولیعهد عربستان 
به مصر یکـی از این اقدامات اسـت. 
بن سـلمان به دیدار سیسـی می رود 
تـا سیاسـت ها و نقطـه نظـرات خود 
در مورد نشسـتی کـه قرار اسـت در 
مـاه ژوئـن آتـی در اراضـی اشـغالی 
فلسـطین بـا مشـارکت رهبـران 

آمریـکا، مصـر، بحریـن، امـارات 
وزیـر  نخسـت  بنـت،  نفتالـی  و 
رژیـم صهیونیسـتی برگـزار شـود 
را بـه مصری هـا یـادآور شـود. ایـن 
نشسـت از جملـه معـدود مذاکـرات 
میـان اعـراب و اسـراییل اسـت 
کـه از عربسـتان بـرای حضـور در 
آن دعوتـی نشـده اسـت. نشـانه ای 
بـر اوج گیـری اختالفـات میـان 
آمریـکا و عربسـتان. بن سـلمان اما 
نمی خواهـد هیـچ اتحـادی بـدون 
نفـوذ کشـورش در منطقـه صـورت 
بگیـرد و البتـه کـه آمریکایی ها هم 
می داننـد عرب هـا بـدون توافـق با 
بن سـلمان قدرت اجرایـی و حمایتی 
چندانی از اسـراییل نخواهند داشت. 
داد  نخواهـد  اجـازه  بن سـلمان 
آمریـکا از مصـر علیـه منافـع ایـن 
کشـور اسـتفاده کند و آن را به عنوان 
و  اعـراب  مسـئله  در  میانجـی 
اسـراییل به جای عربسـتان بنشاند. 
عربسـتان اخیـراً سـرمایه گذاری 
داده  انجـام  مصـر  در  هنگفتـی 
اسـت، کشـوری کـه درگیـر تأمین 
موادغذایی، بحران هـای اقتصادی، 
فشـارهای اجتماعـی اسـت و هـر 
نـوع کمک رسـانی اقتصـادی برای 
دولـت سیسـی حیاتـی خواهـد بود. 
ایـن حربه ای اسـت کـه عربسـتان 
در کنار نفوذ سیاسـی بـه کار خواهد 
اجـرای  هزینه هـای  تـا  بسـت 
برنامه هـا و خواسـته های آمریـکا 
در خاورمیانـه را افزایـش دهـد. 

عربسـتان در سـایه افزایـش قیمت 
نفت و ثـروت هنگفت شـرکت های 
نفتـی می توانـد بـا سـرمایه گذاری 
و پولپاشـی راه رسـیدن بـه مقاصـد 
سیاسـی خود را کوتـاه کند. نـه تنها 
مصر و ترکیـه و پاکسـتان و ... بلکه 
اسـراییل هـم به واسـطه ایـن مدل 
از سیاسـت های اقتصـادی در آینده 
نمی توانـد چنـدان بر خـالف جهت 
سیاسـت های آل سـعود حرکت کند. 
اخیـراً عربسـتان سـرمایه گذاری 
بزرگـی را در اسـراییل بـه واسـطه 
مشـاور  جردکوشـنر،  بنیـاد 
ارشـد و دامـاد دونالـد ترامـپ، 
رئیس جمهـوری پیشـین آمریـکا 

انجـام داده اسـت.
برخـی از کارشناسـان معتقدنـد 
تـا  دارد  تـالش  بن سـلمان 
اسـراییل را هـم بـه عنوان شـریک 
اقتصـادی خـود وارد ایـن بـازی 
نمایـد. وال اسـتریت ژورنال اخیـراً 
در گزارشـی مدعـی شـده اسـت، 
دسـت کم دو میلیـارد دالر پـول 
سـعودی به بنیاد مالی جرد کوشـنر 
بـه نـام »افینیتـی پارتنـرز« انتقال 
خواهـد یافـت کـه بخشـی از آن 
بـرای سـرمایه گذاری در اسـرائیل 
اسـت. بنیـاد کوشـنر در مجمـوع 
تاکنـون ۳ میلیـارد دالر گـردآوری 
کرده و دو شرکت اسـرائیلی را برای 
سـرمایه گذاری پـول سـعودی بـر 
روی آنهـا انتخـاب کـرده اسـت. 
هر چنـد رسـمًا ایـن اقدام از سـوی 

مقامات سـعودی تأیید نشـده است 
امـا چنیـن اتفاقاتـی در ماه هـای 
اخیـر چـه در زمینـه سیاسـی و چـه 
اقتصـادی بارها تکرار شـده اسـت.

هر چنـد تنـش در روابط عربسـتان 
حـدی  از  نـد  نمی توا آمریـکا  و 
فراتـر بـرود و دو کشـور بـرای بقـا 
و قـدرت بـه یکدیگـر نیـاز دارنـد؛ 
امـا در شـرایط کنونـی بـه نظـر 
خوبـی  بـه  عربسـتان  می رسـد 
توانسـته اسـت در برابـر آمریـکا و 
دولـت بایـدن عـرض انـدام نماید. 
اتفاقی که هشـدار سیاسـتمداران و 
کارشناسـان در آمریـکا را بـه دنبال 
داشـته اسـت: ایـن افـراد هشـدار 
داده انـد کـه قرارگیـری عربسـتان 
در کنـار روسـیه و دوری از آمریـکا 
می تواند سرنوشـت جنـگ اوکراین 
را بـه نقطـه ای نامعلـوم بکشـاند و 
منافـع آمریـکا را در منطقـه به خطر 
بیانـدازد. در داخل هـم دولت بایدن 
در آینـده بـا انتقـادات و فشـارهای 
زیـادی روبـرو خواهـد بـود، پـس 
بایـد راهـی بـرای آشـتی دوبـاره با 
عربسـتان پیـدا کنـد. نقطـه ای که 
این بـار عربسـتان نـه در جایگاهی 
ندازه هایـی  ا در  بلکـه  پایین تـر 
مسـاوی و هـم رده بـا آامریکایی ها 
در منطقـه ایسـتاده اسـت، قدرتـی 
اسـت که بـی شـک بخـش زیادی 
از آن حاصـل پول هایی سـت که در 
سـایه تنش در اوکرایـن راهی جیب 

بـن سـلمان شـده اسـت.
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در ســال جاری برنامه ریزی های الزم برای اجرای مدیریت سبز در زمینه مدیریت 
پسماند در مناطق ششگانه آبفای شهر اصفهان و سایر مناطق خودگردان در سطح 

استان نیز در دستور کار قرار دارد.
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان موفق به دریافت گواهی مدیریت سبز در شاخص 

مدیریت پسماند از سوی شهرداری اصفهان شد.
مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی آبفای استان اصفهان 
با تاکید بر اجرای شاخص های مدیریت پسماند در آبفا گفت: یکی از مؤلفه های اصلی 

مدیریتی در سازمان ها وشرکت ها توجه به اجرای شاخص های مدیریت سبز است.

سعیده سعیدی افزود: مدیریت سبز شامل 6 شاخص است که یکی از شاخص های 
اصلی آن مدیریت پسماند است و سال گذشته با همکاری شهرداری در ستاد مرکزی 

آبفای استان اصفهان به اجرا درآمد.
وی اعالم کرد: به دنبال اجرای دقیق مدیریت سبز در شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان بیش از پیش تفکیک زباله، کاغذ، شیشه، بطری های پالستیکی و قوطی های 
فلزی با سایر پسماندها در دستور کار قرار گرفت و زباله های تفکیک شده به بازیافت 

کنندگان کاغذ، مقوا، پالستیک، فلزات و شیشه در شهرداری تحویل داده شد.
مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی آبفای استان اصفهان 

گفت: به منظور اجرای دقیق مدیریت پسماند، کلیه اتاق ها در ستاد مرکزی مجهز به 
سطل بازیافت کاغذ شدند و در راهروها و آبدارخانه ها هم سطل مخصوص بازیافت 
تعبیه شده است. سعیدی عنوان کرد: در سال جاری برنامه ریزی های الزم برای اجرای 
مدیریت سبز در زمینه مدیریت پسماند در مناطق ششگانه آبفای شهر اصفهان و سایر 

مناطق خودگردان در سطح استان نیز در دستور کار قرار دارد.
شایان ذکر است 6 شاخص مدیریت سبز شامل »مدیریت مصرف انرژی«، »مدیریت 
مصرف آب«، »مدیریت پسماند«، »مصرف سوخت وسایل نقلیه«، »ساختمان و 

تجهیزات« و »آموزش و فرهنگ سازی« است

آبفای استان 
اصفهان »گواهینامه 
مدیریت سبز« 
دریافت کرد 

مدیردفترتوسعه پایدار، مدیریت 
مصرف ومطالعات اجتماعی آبفای 
استان:

 گفت وگو

ISFAHAN
N E W S

در گفت وگو با رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس مطرح شد:

لزوم حمایت سران قوا 
در موضوع گرد و غبار

این گزارش تاکید دارد ترس شدیدی در سراسر بازار کریپتو وجود دارد. استیبل 
کوین TerraUSD سقوط کرده است و حامیان آن به دنبال طرح نجات 

هستند.
بیت کوین پس از سقوط به پایین ترین سطح ۱۱ ماهه، بین سود و زیان در نوسان 

است در همین حین استیبل کوین TerraUSD به روند نزولی خود ادامه داد.
بزرگ ترین ارز رمزنگاری شده جهان از نظر ارزش بازار، قبل از اینکه معامالت 
تغییر چندانی داشته باشد، با 6.۲ درصد کاهش به ۲۹۰۸۵ دالر رسید. تحلیلگران 
سطح ۳۰ هزار دالر را به عنوان یک آستانه کلیدی می دانستند و بسیاری 
پیش بینی می کردند که پس از سقوط این رمز ارز به زیر مقاومت، زیان بیت کوین 
 TerraUSD می تواند تسریع شود. در همین حال، استیبل کوین الگوریتمی

هم به روند کاهشی خود ادامه داد و با کمتر از ۳۰ سنت معامله شد.
»مت مالی« استراتژیست ارشد بازار رمز ارز اعتقاد دارد: بیت کوین و کریپتوها 
امسال تبدیل به یک تجارت پرریسک شده اند و داده های CPI هم افزایش 

مخاطرات را نشان می دهند.
سایر ارزهای رمزپایه نیز سقوط کردند، به طوری که Bitcoin Cash بیش 
از ۱۱ درصد از دست داد و Dash نزدیک به ۱6 درصد کاهش یافت. این 
کاهش پس از آن اتفاق افتاد که داده ها نشان دادند قیمت های مصرف کننده در 
ایاالت متحده بیش از پیش بینی ها در آوریل افزایش یافت و تورم برای مدت 

طوالنی تری در سطوح باال باقی خواهد ماند.
داده ها همچنین نشان می دهند که فدرال رزرو در مسیر افزایش شدید نرخ بهره 
گام بر می دارد. »مارکوس سوتیریو« تحلیلگر در کارگزار دارایی دیجیتالی مستقر 
در بریتانیا، GlobalBlock، گفت: ترس شدیدی در بازار کریپتو وجود دارد. 
عالوه بر چالش های کالن، اکنون یک خطر اساسی برای صنعت کریپتو وجود 

دارد زیرا استیبل کوین UST از ۱ دالر هم کمتر شده است.
ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های پرریسک در تمام سال تحت فشار بوده اند. 
فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی نرخ های بهره را برای مبارزه با تورم افزایش 

می دهند و محیط نامساعدی را برای دارایی های پرریسک ایجاد می کنند.
»جیمز مالکوم« رئیس تحقیقات بخش ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال در 
UBS اعتقاد دارد: قیمت حدود ۳۰ هزار دالری، منطقه بسیار حساسی برای بیت 
کوین بود. این نقطه ای است که به طور بالقوه می تواند منجر به افزایش فروش 

این دارایی توسط این گروه کلیدی شود.
مالکوم افزود که در پایین تر از این، پشتیبانی فنی کمی وجود دارد تا زمانی که 
قیمت های به پایین تر از ۲۰ هزار دالر برسد. شکسته شدن سطح قیمتی ۲۸ هزار 

دالر هم می تواند موج جدیدی از فروش را به راه بیندازد.
با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران رمزارز، با آگاهی از این واقعیت که 
بیت کوین قباًل چرخه رونق و رکود را پشت سر گذاشته و بارها ضرر را جبران 

کرده است، در حال دلگرم کردن یکدیگر هستند.

در حالی که بسیاری از ارزهای دیجیتال روندی کاهشی 
را آغاز کردند، بیت کوین به پایین ترین سطح ۱۱ ماهه 
خود رسید و یک مقاومت مهم را از دست داد. به گزارش 
تحریریه، تارنمای شبکه خبری »بلومبرگ« در گزارشی 
نوشت، بسیاری از رمز ارزها روند کاهشی گرفته اند و 
بیت کوین به پایین ترین سطح ۱۱ ماهه خود رسید و 
منطقه ای در حدود ۳۰ هزار دالر را لمس کرد که مقاومت 

بسیار حساسی است.

خبر اول

روزگار سیاه بازار رمزارزها سیاه تر می شود؟

لمس مرزترسناک 3۰ 
هزاردالری توسط بیت کوین!

 زهرا وفایی  رئیس کمیسیون کشاورزی 
مجلس گفت: در نشســتی با حضور رئیس 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و 
دیگر مسئوالن مربوطه موضوع گرد و غبار 
بررسی و مقرر شــد، طی نامه ای به رئیس 
جمهور لزوم حمایت سران قوا برای جلوگیری 

از آن مورد تاکید قرار بگیرد.
محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره 
به برگزاری نشست خود با حضور رئیس 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و 
دیگر مسئوالن مربوطه برای بررسی موضوع 
ریزگردها در کشور، گفت: ریزگردها و گرد و 
غبار در حال حاضر تبدیل به مشکل جدی در 
کشور شده که به شدت سالمتی مردم را به 

خطر انداخته است.
وی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از منشأ 
ریزگردها از خارج کشور وارد می شود، افزود: 
منشأ داخلی ریزگردها از استان هایی مانند 
خوزستان سرچشمه می گیرد و در این استان ۵ 
کانون شناسایی شده که مساحتی حدود ۵۰۰ 
هزار هکتار را در بر می گیرد. بخش دیگری از 
کانون ریزگردها در اطراف تهران، ورامین و 
دشت سمنان قرار دارد اما دستگاه های متولی 
تاکنون اقدامات جدی در خصوص جلوگیری 
از گسترش ریزگردها در کشور انجام نداده اند.

عسکری ضمن تاکید براینکه رویکرد ما برای 
مقابله با شیوع ریزگردها و کنترل آن در دو 
بحث بین المللی و داخلی است، اظهار کرد: در 
بحث بین المللی تالش داریم تا فضا را تحت 
تأثیر قرار داده و با کمک کشورهای درگیر 
منشأ ریزگردها را کنترل کنیم. کشورهایی 
مانند عراق، عربستان، کویت و حتی سودان 
باید از طریق دیپلماسی پارلمانی و دیپلماسی 
ملی و دولتی با فعال سازی فضا پای کار بیایند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس 
تصریح کرد: براساس تحلیل ها ۳۰ درصد 
ریزگردها منشأ داخلی داشته و 7۰ درصد 
منشأ خارجی دارد که باید در هر دو حوزه 
اقدامات جدی انجام شود. در بحث داخلی باید 
با استفاده از تمام ظرفیت های کشور اتفاقات 

خوبی را رقم زد.
وی ادامه داد: اقداماتی از جمله غرس 
نهال های غیرمثمر مقاوم به خشکی و شوری 
و مالش پاشی می تواند با شیوع ریزگردها 
مقابله کند، البته مالش پاشی تا حدودی در 
بحث محیط زیست اشکاالتی را به وجود 
می آورد اما شیوع ریزگردها برای ما چاره ای 
نگذاشته و باید این کار انجام شود زیرا سالمتی 
مردم در خطر است. ریزگردها همچنین در 
بحث کشاورزی آسیب جدی را وارد کرده 
به نحوی که تنفس و فتوسنتز گیاهان را دچار 
مشکل کرده و همین موضوع موجب کاهش 

محصوالت نیز می شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیست در مجلس اظهار کرد: با توجه 
به بررسی تمامی ابعاد شیوع ریزگردها در 
کشور و تأثیر آن بر سالمتی مردم مقرر شد، 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشته شود 
و تمامی موارد برای جلوگیری از بروز خطرها 
و مشکالت بیشتر شرح داده شود. یکی از 
مباحث جدی جلسه سران قوا باید بحث 
رسیدگی به موضوع ریزگردها در کشور باشد 
و از ظرفیت تمامی دستگاه ها در کشور برای 
مقابله با این موضوع استفاده کنند. نماینده 
مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: اعتباراتی باید برای کنترل 
و حذف منشأ ریزگردها در کشور در نظر گرفته 
شود و تالش می کنیم تا از طریق اعتبارات 
در اختیار دولت برای بحث حوادث مترقبه 
و بحران ها این اقدامات را انجام دهیم. وی 
ادامه داد: در صورت عدم اقدام جدی برای 
مقابله با ریزگردها آثار جبران ناپذیری در 
کشور باقی خواهد ماند که در آینده ای نزدیک 
قادر به جبران آن نخواهیم بود بنابراین از 
هم اکنون باید تمامی دستگاه ها و قوا در 
کشور برای حل این مشکل اقدام کنند، براین 
اساس طی این جلسه با حضور دستگاه های 
مختلف برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدتی را تدوین کردیم تا بتوانیم در آینده 
خروجی بسیار خوبی داشته باشیم. رئیس 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و 
مسئوالنی از سازمان محیط زیست، زمین 
شناسی، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم 
پزشکی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جبر، 
مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران و 
مخاطرات وضع هوا، سازمان مدیریت بحران 
و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از 

میهمانان این نشست بودند.

خاورمیانه ای ها برای یارکشی سراغ مصر می روند 
ادامه تالش های بن سلمان برای ایجاد صفی از متحدان در برابر آمریکا:



معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعی اسـتان اصفهـان با 
بیان اینکه در حـال حاضر منطقه فـوق بحرانی اصفهان 
از نظـر پیشـروی بیابـان دشـت سـگزی اسـت، گفـت: 
اگرچه طی ۲۰ سـال گذشـته شـهرضا و گلپایـگان جزو 
این کانون هـا نبودند، امـا در مطالعات دو سـال گذشـته، 
ایـن دو منطقه جـزو کانون هـای بحرانی قـرار گرفته اند، 
بنابرایـن بایـد منتظـر نشـان دادن کانون هـای جدیـد 

گردوغبار در اسـتان باشـیم.
حسـینعلی نریمانی بـا اشـاره بـه پیشـروی ریزگردها در 
اصفهان، اظهـار کـرد: به اسـتناد گفته های هواشناسـی 
منشـأ ریزگردهای فعلی خارجـی و از کشـورهای عراق، 
عربستان و سـوریه به سـمت ایران حرکت می کند، البته 

نباید از سـهم داخلـی ریزگردها غافل شـویم.
وی با بیـان اینکه در حال حاضر سـهم داخلـی ریزگردها 
در اصفهـان کمتـر اسـت، افـزود: هـر سـال بـه دلیـل 
تغییرات اقلیمی بـا گردو غبـار محلی مواجه هسـتیم و از 
۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار مسـاحت اسـتان اصفهان 
نزدیـک ۳۰ درصـد آن بیابان ها اسـت کـه از ایـن میزان 
حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هـزار هکتار آن مناطق تحت تأثیر 

فرسـایش بادی هستند.
معـاون فنـی اداره کل منابع طبیعـی اسـتان اصفهان به 
دو عامل فرسـایش خاک اشـاره کرد و گفـت: یک عامل 
فرسـایش، باد اسـت و عامل دیگر فرمایـش پذیر، خاک 
اسـت کـه معمـواًل عامـل فرسـاینده تحـت کنتـرل ما 
نیسـت و بـاد در سـطح منطقـه ای و جهانـی اسـت، امـا 

عوامـل فرسـایش پذیر تحـت کنتـرل ما اسـت.
وی توضیـح داد: هـر چه سـطح خـاک پوشـیده از گیاه و 
یا دسـت نخورده و مرطـوب باشـد، خاک کمتـری روانه 

آسـمان شـده و طوفـان ایجاد می شـود.
وجود یک میلیـون و ۵۰۰ هـزار هکتار کانون فرسـایش 

بادی در اسـتان
نریمانـی گفـت: از ۲ میلیـون و ۵۰۰ هزار هکتـار مناطق 
تحـت تأثیـر فرسـایش بـادی در اسـتان، یـک میلیـون 
و ۵۰۰ هـزار هکتـار کانـون فرسـایش بـادی اسـت و 
زمانی که فرسـایش رخ می دهـد به مناطق مسـکونی و 

زیرسـاخت ها آسـیب می زنـد.

وی افـزود: در طول نیـم قرن گذشـته ۳۱۰ هـزار هکتار 
از کانون هـای بحران اسـتان تثبیـت و تبدیـل به جنگل 
دسـت کاشـت شـده اند تـا جایـی کـه در آران و بیدگل، 
اردسـتان، نطنـز، کاشـان و ... شـاهد توسـعه جمعیـت و 

صنعت هسـتیم.
معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعی اسـتان اصفهـان با 
بیان اینکه یکـی از مهم تریـن عوامل و کـم هزینه ترین 
راه های تثبیـت کانون های بحران بحث مدیریت اسـت، 
تاکید کرد: مـا باید معادن سـطحی که برای خـاک رس، 
گچ، شـن و ماسـه کـه بیشـتر به صورت سـنتی بـه بهره 
بـرداری می رسـد را در مناطـق بیابانـی خـود را کاهـش 
دهیـم. به عنـوان مثـال در منطقه سـگزی مجـوز هفت 
هـزار هکتار معـدن گـچ داده شـده، امـا در زیردسـت آن 
بیش از ۲۰۰ هـزار هکتار عرصه را تحت تأثیر فرسـایش 
بـادی قـرار داده ایم، امـا اگر مجـوز بهـره بـرداری این ۷ 
هزار هکتار داده نمی شـد هیچ اتفاقی رخ نمـی داد و ۲۰۰ 

هزار هکتـار زیردسـت آسـیب نمی دید.

نریمانـی با اشـاره بـه اینکـه منابع طبیعـی اگرچـه با ۹۰ 
درصد درخواسـت مجـوز معادن گـچ مخالفـت می کند، 
با این وجـود همچنـان سـازمان صمت مجـوز می دهد، 
تاکید کـرد: مدیریت نبایـد تنهـا از جانب یک اداره باشـد 
و متأسـفانه این معدن زمانیکـه از سـازمان صمت مجوز 
دریافت کردنـد، هیچ قانونـی نمی تواند بـرای ابطال این 
مجـوز اقـدام کنـد، بنابرایـن بـرای تثبیـت کانون هـای 
فرسـایش بـادی نیازمنـد مشـارکت تمـام دسـتگاه ها 

هسـتیم.
وی تأکیـد کـرد: اگرچـه در ایـران کارگـروه اقـدام ملـی 
بیابـان وجـود دارد، امـا طـی سـال های گذشـته ایـن 
کارگروه تعطیل اسـت، در حالیکـه در این کارگـروه قباًل 
نزدیک ۱۷ وزارتخانه و دسـتگاه عضو بودند، بنابراین اگر 
سـازمان صمت به هر قیمتی به معادن گـچ مجوز ندهد، 

بخشـی از شـرایط موجـود قابل کنترل اسـت.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی اسـتان اصفهان افزود: 
بخشـی از عامـل تثبیـت کانون هـای بـادی، مدیریـت 

منابـع آب اسـت، اما در سـنوات گذشـته متأسـفانه رمق 
سـفره های زیرزمینی آب گرفته شـده اسـت و بخشی از 
این مشـکالت به نوع مدیریت منابع طبیعـی برمی گردد. 
متأسـفانه در بحـث اعتبـارات ملـی اگرچه منابـع خوبی 
داریم، اما اعتبارات اسـتانی همچنان ضعیف و کم اسـت 
و ضـرورت دارد بـا توجـه به کنتـرل مناطـق بیابانـی در 

اسـتان اعتبـارات ویـژه در نظر گرفته شـود.
وی دربـاره نقش زاینـده رود در تثبیـت بیابان در اسـتان، 
گفت: وقتـی منابـع و سـفره های آب زیرزمینـی تقویت 
نشـود، خاک خشـک می شـود که با از بین رفتن رطوبت 

عوامل فرسـایش پذیر مسـتعد گـرد و غبار می شـوند.
نریمانی با بیـان اینکه جریـان زاینـده رود نه تنهـا در رها 
نشدن اراضی کشـاورزی شـرق اصفهان و حفظ رطوبت 
خاک اثرگذار اسـت، تاکید کرد: امروز اگرچه تنها هشـدار 
نسـبت به خشـکی تـاالب گاوخونـی داده می شـود، اما 
متأسـفانه هیچ بخشـی به ایـن تـاالب توجهی نـدارد و 
گویی باید بـه مـرز فـوق بحرانی برسـد تا فکـری برای 

آن شـود.
وی با تاکید بـر اینکـه بیابان زایـی زلزله خاموش اسـت، 
گفـت: ایـن زلزلـه خامـوش زمانـی کـه رخ داد و نیـاز به 
مدیریت بحران داشـتیم حدود ۱۰ سـال زمان می برد که 
در ایـن مدت بسـیاری از منابـع مـا از بین مـی رود و دچار 

خسـارت می شـود.
• منتظـر نشـان دادن کانون هـای جدیـد 

گردوغبـار در اسـتان هسـتیم
معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعی اسـتان اصفهـان با 
بیان اینکه در حـال حاضر منطقه فـوق بحرانی اصفهان 
از نظر پیشـروی بیابان دشـت سـگزی اسـت کـه حدود 
۱۲ هزار هکتـار جنـگل کاری در این منطقه انجام شـده 
اسـت، اظهار کـرد: اگرچـه شـدت کانون هـای فرمایش 
بادی طی ۲۰ سال گذشـته کمتر شده، اما بخشـی از این 
شـرایط به دلیـل اقلیـم گرم و خشـک کشـور اسـت که 
متأسـفانه شـاهد تشـکیل کانون های گرد و غبـار جدید 
در استان هسـتیم. مرز سـگزی به کوهپایه، نایین- یزد، 
کمربنـدی برخـوار از ایـن دسـته کانون هـای گردوغبار 

جدید هسـتند.
نریمانی بـا بیـان اینکـه ۱۴ کانون گـرد و غبـار بحرانی 
در اسـتان اصفهان داریـم، گفـت: اگرچه طی ۲۰ سـال 
گذشـته شـهرضا و گلپایگان جزو این کانون هـا نبودند، 
امـا در مطالعات دو سـال گذشـته، ایـن دو منطقـه جزو 
کانون های بحرانـی قرار گرفته انـد، بنابراین بـا توجه به 
اقلیم خشـک و کم بـارش و زلزله خامـوش در اصفهان، 
منتظـر نشـان دادن کانون هـای جدیـد گردوغبـار در 

اسـتان هستیم.
معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعی اسـتان اصفهـان با 
بیـان اینکـه بایـد تخریـب سـرزمین را جـدی بگیریم، 
گفت: در دنیـا تخریـب سـرزمین و از بین رفتن بخشـی 
از پوشـش گیاهی بـه معنـای بیابان زایی اسـت، بنابراین 
اگر تخریب سـرزمین را جدی بگیریم در آینده در سمیرم 
و فریدون شـهر و ... دیگر با مشـکل گـرد و غبـار مواجه 
نمی شـوند، امـا با بـی توجهـی به تخریـب سـرزمین در 
آینـده ایـن مناطـق نیـز جـزو کانون هـای گـرد و غبـار 

اسـتان خواهند شـد.
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مثبت اجتماعی و خانوادگی در سال های اخیر کاهش یافته و فرزندان متأثر 
از این فضای خانوادگی شده اند. سید امیر فرید جابری فرد شامگاه شنبه در 
نشست با اعضای خانواده های جوانان و نوجوانان موسسه مردم نهاد نسل 
جوان فردا در مرکز بوم گردی تیران افزود: در گذر زمان یک دهه گذشته فاصله 
بین اعضای جامعه و پدر و مادر و فرزندان کاهش یافته و عشق و محبت های 
گذشته کمتر تجربه می شود. وی بیان کرد: دخالت های زیاد و بی مورد در کار 
همدیگر موجب نارضایتی و افزایش اختالفات بوده و افراد به دلیل ذهن خوانی 
غلط تنش بین فردی ایجاد می کنند. این استاد روانشناس با بیان اینکه اعضای 
خانواده باید در کنار همدیگر آرامش کسب کنند، تصریح کرد: رفتارهای صحیح 
و دوستی بین زن و شوهر در تربیت فرزندان تأثیر می گذارد و مانع از دوری 

آن از خانه می شود.
وی به والدین توصیه کرد رفتارهای خود را نسبت به همدیگر اصالح کنند و 
الگوی رفتاری برای فرزندان خود باشند تا آنان نیز دوستی، فرهنگ تشکر و 

تقدیر و احساس محبت به همدیگر را بیاموزند.
ابری فرد با بیان اینکه ابراز محبت اعضای خانواده به همدیگر و فرهنگ 
مشورت و ابراز وجود در محیط زندگی کم رنگ شده، خاطرنشان کرد: فراگیری 
آموزش های اجتماعی و رفتاری و تغییر در روش های غلط برای کاهش 
آسیب های اجتماعی الزم است. وی با اشاره به اینکه افراد شخصیت واقعی 
خود را ابراز نمی کنند، اظهارداشت: در شرایط سخت این چهره دروغین روشن و 
واضح شده و به حل مشکل کمک نمی کند. به اعتقاد این روانشناس باید زندگی 
را بر پایه واقعیت ها بنا کنیم و از ایجاد چهره دروغین و تغییر در ظاهر بپرهیزیم.

کارشناس مسئول واحد بهداشت روان شهرستان اصفهان:

 هیجان های مثبت اجتماعی و خانوادگی کاهش یافته است

 مریم یـادگاری  باالخـره با هر 
مقدار حرف و حدیث که بـود واردات 
خودروهـای خارجی به کشـور پس 
از چهـار سـال ممنوعیـت، آزاد شـد 
و وزیـر صمـت از تصویـب کلیـات 
واردات خـودرو در هیـات دولـت 
پیـرو پیگیری هـای ایـن وزارتخانه 
خبـر داد. در ایـن زمینـه جزئیـات و 
چگونگـی آیین نامـه واردات خودرو 
بـه زودی اعـالم و اطالع رسـانی 

. می شـود
 

• تأثیر متعادل شـدن عرضه 
و تقاضای خـودرو روی بازار

منوچهـر منطقـی معـاون صنایـع 
حمل و نقـل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: اگـر عرضه و تقاضای 
خودرو متعـادل شـود، به طـور قطع 
روی قیمـت اثـر خواهـد داشـت و 
پیش بینـی مـا ایـن اسـت کـه بـا 
شـروع واردات و ادامـه آن، قیمت ها 
بـه نظـر مشـتری نزدیک تر شـود.

• عملی شدن واردات خودرو 
گامـی مثبـت بـرای تنظیـم 

بازار
رییـس اتحادیـه نمایشـگاه داران 
خـودرو تهـران معتقد اسـت عملی 
شـدن واردات خودرو به کشور گامی 
مثبت بـرای تنظیم بـازار اسـت که 
در مـدت زمـان کوتاهی بـه ریزش 
قیمت هـا خواهـد انجامیـد. سـعید 
موتمنـی افـزود: همزمـان بـا ورود 
نخستین سـری خودروهای وارداتی 
به کشـور که احتمااًل از ۲ مـاه آینده 
اتفـاق بیفتـد، قیمت هـا شکسـته 

خواهد شـد.
ایـن مقـام صنفـی تصریح کـرد: 
خودروهـای خارجـی در کشـور بـا 
سـه برابر قیمت های جهانی معامله 
می شـوند و ایـن قیمت هـا بـرای 
خودروهای کارکرده و دسـت دوم به 
مراتب بیشتر اسـت. وی بیان داشت: 
ورود خودروهـای خارجـی در ادامـه 
بـه کاهـش قیمـت خودروهـای 
مونتـاژی و داخلی خواهـد انجامید. 
موتمنـی خاطرنشـان کرد: امـروز 
یـا فـردا شـرایط واردات خـودرو 
اعـالم خواهد شـد و اگـر آن طورکه 
وزیرصمت وعده کـرده خودروهای 
ارزان قیمـت واقتصادی وارد شـود یا 
حتـی واردات خودروهـای کارکرده 
و دسـت دوم در مقطعـی اجـازه داده 
شـود، بـر قیمت هـا و تنظیـم بـازار 
تاثیرگـذار خواهـد شـد. وی در عین 
حـال تاکیـد کـرد: ورود خودروهـا 
به کشـور باید بـا تعرفه هـای پایین 
اتفـاق بیفتـد کـه در این صـورت به 
نفع بـازار و مصرف کننـدگان خواهد 
بود. رییس اتحادیه نمایشـگاه داران 
خـودرو پایتخـت خاطرنشـان کرد: 
و  خوش نـام  برندهـای  حتـی 
معتبـر جهـان از جملـه تویوتـا، کیا، 
نیسـان و غیـره، خودروهـای متنوع 
ارزان قیمت در بازه قیمتـی ۱۲ تا ۲۰ 
هزار دالر دارنـد که قابلیـت واردات 
دارند. وی در خصوص مطرح شـدن 
واردات خودرو با تعرفه صفر از سوی 
برخـی کارشناسـان در مقطع فعلی، 
تصریح کـرد: حتـی مطـرح شـدن 
این موضـوع می تواند همیـن امروز 
قیمت ها را تـا اندازه زیادی بشـکند. 
موتمنـی اظهارداشـت: کاهـش 
تعرفه هـای گمرکـی، هزینه هـای 
اسـقاط خـودرو، شـماره گذاری و 
سـایر هزینه های متفرقـه، می تواند 
سیاسـت واردات خـودرو بـرای 
تنظیـم و تعـادل بخشـی به بـازار را 
بـا موفقیـت بیشـتری همـراه کند.

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

فرمان قیمت ها تنظیم شد

واکنش دست اندرکاران 
خودرویی به خبرواردات خودرو؛

گفت و گوی اختصاصی با عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی:

مشکل گرانی نیست، رعایت نکردن
توالی سیاست های اصالحی است

دوستی خوفناک دو عنصر در دشمنی با بدن

چرا باید مراقب میزان کلسترول
و آلزایمر باشیم

هشدارگفت و گو با معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان درباره خیزش ریزگردها:

رمق سفره های زیرزمینی را کشیده ایم

 دریـا وفایـی  بـدون شـک تـورم و 
گرانی هـای یـک شـبه در کشـورمان نـه 
تازگـی دارد و نـه تمـام شـدنی اسـت، امـا 
آنچـه به نظـر می رسـد درحـال پایان اسـت 
صبـوری اقشـار مختلـف جامعـه اسـت که 
قامتشـان زیرانواع ناعدالتی ها تا شـده است. 
با این همه قدرمسـلم آن که، نبایـد این افت 
وخیزهای اقتصـادی بهانه ای بـرای تاخت و 
تازهای منفعـت طلبانـه جناحی شـود. علی 
سـرزعیم تحلیلگر مسـائل اقتصادی و عضو 
هیئت علمی دانشـگاه عالمـه طباطبایی نیز 
ضمـن تاکید برایـن مسـاله طی گفـت و گو 
با مـا نـکات قابـل تاملـی را یـادآور شـد که 

درادامـه می خوانیـد:
• تحلیـل شـما از وضعیـت کنونـی 

اقتصـاد کشورچیسـت؟
ببینیـد، دوره مـا درس هـای فراوانـی دارد و 
یکـی از نزدیک تریـن آن هـا بـه زمـان مـا 
مسـئله گـران کـردن برخـی اقـالم اسـت. 
بارها گفتـه ام و نیـاز به تکـرار نـدارد که رفع 

بخـش بزرگـی از مشـکالت ایـران در گـرو 
گران کـردن برخـی اقالم اسـت. هـر کس 
که رویـه مـردم فریبـی در پیش بگیـرد دیر 
یـا زود خـودش گرفتار می شـود. بخشـی از 
اصولگرایـان سـطحی هر گـران شـدنی در 
دوره روحانی را مستمسـک تضعیف و حمله 
به دولـت قرارمـی دادند. حـال کـه دولت به 
خودشـان رسـیده مانده انـد بـا گـران کردن 

قیمـت آرد و پیامدهایـش چـه کنند؟
• یعنـی ریشـه گرانی هـا، نوعـی 

سیاسـت بـازی اسـت؟
 واقعیـت آن اسـت که گـران کـردن قیمت 
آرد در ایـن دولت و گران کـردن برخی اقالم 
دیگـر در آن دولت، همگـی اقدام درسـت و 
قابـل دفاعی بـود و هسـت. اشـکالی که هم 
برآن دولـت و هم بـر ایـن دولت وارد اسـت 
رعایـت نکردن توالی درسـت سیاسـت های 
اصالحـی اسـت. بـه زبـان سـاده بایـد اول 
منابع احتمالـی را بازتوزیع کـرد و بعد قیمت 
را اصالح نمود نـه برعکس. وقتـی بازتوزیع 

اول انجام شـود فشـار اجتماعـی علیه دولت 
کم می شـود زیرا اقشـاری کـه از رفع فسـاد 
ناشـی از ارزانی برخـی اقالم منتفع شـده اند 

اسـیر تبلیغـات مخالفان نمی شـوند.
• راهکار شـما به عنوان کارشـناس 

اقتصادی چیست؟
 بـه اصولگرایـان و اصـالح طلبـاِن جـدی 
و مسـئولیت پذیـر توصیـه می کنـم روی 
مـوج تبلیغاتـی علیـه دولت هـا از جملـه 
آقای رئیسـی در قضیـه گرانی هـا خصوصًا 
گـران شـدن قیمـت آرد و امثالهـم سـوار 
نشـوند چـرا کـه اگـر خودشـان هم بر سـر 
کار بودند ناگزیـر از این کار می شـدند. پس 
بهتر اسـت منطقـی باشـیم و اخالقی عمل 
کنیـم و بـازار مـردم فریبـی را بیـش از این 
گـرم نکنیـم کـه شـاید خودمـان در آتـش 
آن بسـوزیم. دیگـر خـود داننـد، دریـک 
جمله کاش اصـالح طلبـان و اصولگرایان، 
دلشـان واقعًا برای معیشـت و اقتصاد مردم 

می سـوخت.

 پریسا جمدی  سطح باالی کلسترول 
بد یا سطح پایین کلسترول خوب می تواند 
خطر ابتال به آلزایمر را افزایش دهد. سطح 
کلسترول ممکن است با حافظه مرتبط باشد. 
طبق تحقیقات انجام شده آلزایمر با سطح 
 )HDL پایین لیپوپروتئین با چگالی باال )
کلسترول خوب، و سطوح باالی تری گلیسیرید 
 ،)LDL و لیپوپروتئین با چگالی پایین )
»کلسترول بد« مرتبط است. محققان معتقدند 
این نوع آلزایمر ممکن است بعدها منجر به زوال 

عقل شود.
طبق مطالعات انجام شده، بین سطح کلسترول 
باال و پایین و آزایمر رابطه ای وجود دارد. طبق 
تحقیقات انجام شده ممکن است ارتباطی بین 

سطح کلسترول و آلزایمر وجود داشته باشد.
این اولین باری نیست که محققان رابطه ای 
بین سطح کلسترول و مشکالت حافظه پیدا 
می کنند. طبق تحقیقی که در سال ۲۰۰۲ انجام 
شد، زنانی که سطح کلسترول بد باالیی داشتند 
بیشتر دچار اختالالت شناختی از جمله آلزایمر 

بودند. ۴ سال بعد دوباره تحقیقی روی افرادی 
که کلسترول بد خود را کاهش داده بودند انجام 
شد، و محققان به این نتیجه رسیدند که احتمال 

ابتال به آلزایمر در این افراد کاهش یافته است.
در سال ۲۰۰۴ تحقیقی انجام شد که در نتیجه آن 
افراد میانسالی که رژیم غذایی با کلسترول باال 
یا چربی اشباع شده مصرف می کردند، بیشتر در 
معرض خطر ابتال به مشکالتی همچون آلزایمر 
بودند. همچنین این تحقیق نشان داد که مصرف 
ماهی و روغن ماهی باعث کاهش خطر ابتال به 
اختالالت مغزی می شود، ماهی به عنوان غذای 

مغز شناخته می شود.
کلسترول چگونه حافظه و عملکرد شناختی 
را تحت تأثیر قرار می دهد؟ پاسخ دقیق به این 
سؤال یک معما باقی می ماند. محققان براین 
باورند که کلسترول خوب ممکن است حافظه 
را به روش های مختلفی بهبود بخشد. کلسترول 
خوب دارای خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی 
است که ممکن است عملکرد مغز را بهبود 
بخشد. همچنین ممکن است کلسترول خوب از 

تشکیل آمیلوئید- بتا که در بافت مغزی بیماران 
آلزایمری تشکیل می شود، جلوگیری کند.

طی تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۱۱ ›اینطور 
به نظر می رسد که کلسترول با تولید آمیلوئید )که 

در بیماری آلزایمری رخ می دهد( مرتبط است.
محققان همچنان در حال تحقیق و بررسی 
راجع به رابطه بین سطح کلسترول و آلزایمر 
هستند، اما اگر نگران سطح کلسترول خود 
هستید، اقدامات زیادی وجود دارد که می توانید 

انجام دهید.
به گفته انجمن قلب آمریکا، ورزش منظم و 
اجتناب از دود سیگار می تواند به حفظ کلسترول 
در سطح متوسط کمک کند. داروهای کاهش 
کلسترول همچنین می توانند به حفظ تعادل 

کلسترول کمک کنند.

Source: https://www.
verywellhealth.com/
memory-loss-and-your-
3860832-cholesterol
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