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طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، دچار اما و اگر شده است؛

استان تشنه است؛ کو آب؟

How to Grow 
Hair Faster: 

Some Tips for 
Growth
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اصفهانمیزباننمایشگاههایگلوگیاهوتسهیالتازدواجمیشود:

جشن و شادی همراه با طراوِت طبیعت در نمایشگاه بین المللی اصفهان
6

بسیاری از مناطق کم برخوردار کشورمان درحالی  
با مشکالت عدیده مواج هستند که برای حل 
مشکالتشان کارخانجات و شرکت های قدرتمندی 
داریم اما اغلب در اختصاص دادن بخشی از درآمد خود 
به این مناطق کوتاهی می کنند. از طرفی سرمایه دارانی 
که به دنبال کارآفرینی هستند نیز چندان تمایلی به 

اجرای پروژه شان در نقاط کم برخوردار نیستند.
به عبارتی در کشورمان مسئولیت پذیری اجتماعِی 
کارخانه داران و شرکت های بزرگ ضعیف است و باید 
برای اصالح آن چاره ای بیندیشیم. البته این زمزمه 

وجود دارد که قانونی دراین راستا تدوین شود. باید اواًل 
از تجمع صنایع بزرگ و پردرآمد در یک منطقه شهری 
جلوگیری شود و دوما باید ملزم شوند تا بخشی از 
درآمدشان را برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی 

به این مناطق بپردازند.
عالوه براین ها ضروریست تا اقدامات تشویقی و 
ترغیبی برای استقبال سرمایه گذاران از این امر انجام 
شود. به عنوان مثال اگر کارخانه ای در محلی کمتر 
توسعه یافته راه اندازی شد، در لیست معاف از مالیات ها 
قرار گیرد. یا مشمول دریافت وام های بدون بهره شود. 

شیوه های موثری را می توان اتخاذ کرد تا از متمرکز 
شدن کارآفرینی و اشتغال و ثروت در یک شهر یا استان 

جلوگیری گردد.
مجلس شورای اسالمی وظیفه دارد در راستای ارتقاء 
مسئولیت پذیری اجتماعی کارخانه داران، شرکت های 
پربازده و نهادهای اشتغال زا تصمیمات الزم را اتخاذ 
نماید. حتی می توان مسئوالنی که دراین مسیر کوتاهی 

و قصور کرده اند را مورد مواخذه و پرسش قرار داد.
 سخنگوی کمیسیون اجتماعی

مجلس شورای اسالمی   

مجید انصاری
سرمقالـــه
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آنچهنزدکارخانههاوشرکتهایبزرگ،کوچکاست؛

مسئولیتپذیریاجتماعی
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»سامانه تخصیص یکپارچه خودرو« سدی در برابر رانت و انحصار؛

 سرعت گیر قیمت خودروها
در فضای مجازی!

همراه شدن هفته بیست وهفتم رقابت های لیگ برتر با تعجب، تبحروتحیر؛

سپاهان در جوار
نایب قهرمانی

بررسی و پیگیری اخبار اصفهان از اما و اگرهای کاالبرگ الکترونیک؛

 کوپن به کمک
سفره ها می آید
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در نشست باورپذیری در شاهنامه مطرح شد:

 لزوم خواندن شاهنامه توسط
نسل جدید

چهره روز

رئیسشورایشهراصفهانمطرحکرد؛

 مهلت ۲۰ روزه نقل و انتقال
مالکیت کارخانه ریسباف
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رئیس شـورای شـهر اصفهان گفت: هفتـه پیش مصوب 
شـد طی ۲۰ روز از تاریخ آن جلسـه این نقـل و انتقال بین 
بانـک ملی و شـرکت بازآفرینی شـهری به عنـوان مالک 

انجام و عملیـات اجرایی ایـن موزه ملی آغازشـود.

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

شناسه: 1316906

نوبت دوم

 آگهى مناقصه عمومى (مرحله دوم - نوبت دوم)
شهردارى گلشن در نظر دارد واگذارى انجام بخشى از وظایف قابل واگذارى شهردارى شهر گلشن را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار 

واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
1- موضوع: واگذارى انجام بخشى از وظایف قابل واگذارى شهردارى

2- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. متقاضیان مى توانند جهت شرکت در مناقصه مذکور و کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت برگه مناقصه به واحد مالى شهردارى مراجعه و تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/3/1 پیشنهاد خود را در پاکت الك 
و مهر (با قید نام پیمانکار و آدرس کامل و امضاء پشت پاکت) به دبیرخانه محرمانه شهردارى گلشن واقع در شهر گلشن خیابان شهید سلطانى 

تحویل نمایند. زمان بازگشایى پیشنهادات روز دوشنبه مورخ 1401/3/2 مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 031-53753525-26

حامد امیرى- شهردار گلشن شناسه: 1313703

 مناقصه عمومى (تجدید آگهى)
فراخوان انجام آسفالت معابر شهرى سمیرم

مناقصه عمومى (تجدید آگهى) 
فراخوان اجراى خانه کشتى شهر سمیرم

محمدامین علیخانى- شهردار سمیرم

محمدامین علیخانى- شهردار سمیرم

شهردارى سمیرم در نظر دارد فراخوان انجام آسفالت معابر شهرى سمیرم به شماره 2001094188000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به 
شرح ذیل به شرکت واجد صالحیت داراى گرید 5 راه و باند واگذار نماید. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى به 
عهده برنده مى باشد. ضمنا پیمانکار موظف به خرید آسفالت از شهردارى سمیرم مى باشد و قیمت پیشنهادى بر اساس فهرست بهاى 1401 است. ضمنا سقف 

معامالت 30/000/000/000 ریال (سى میلیارد ریال) مى باشد.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 

WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
مواعد زمانى:

  تاریخ انتشار فراخوان: 1401/2/18   مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/2/26
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/3/9   مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/3/8 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکى، مبلغ 1/500/000/000 ریال
اطالعات و آدرس: استان اصفهان، شهر سمیرم، خیابان شهید باهنر، شهردارى سمیرم

 شماره تلفن: 03153665800

شهردارى سمیرم در نظر دارد فراخوان اجراى خانه کشتى شهر سمیرم به شماره 2001094188000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به شرح 
ذیل به شرکت واجد صالحیت داراى گرید ابنیه واگذار نماید. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى به عهده برنده 

مى باشد. قیمت پیشنهادى بر اساس فهرست بهاى 1401 است. ضمنا سقف معامالت 30/000/000/000 ریال (سى میلیارد ریال) مى باشد. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 

WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.

موائد زمانى:
 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/2/18   مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/2/26

زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/3/9  مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/3/8  
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکى، مبلغ 1/500/000/000 ریال

اطالعات و آدرس: استان اصفهان، شهر سمیرم، خیابان شهید باهنر، شهردارى سمیرم  
شماره تلفن: 03153665800

عنوانردیف

خرید و حمل آسفالت 1

آماده سازى زیر کار2

امولسیون و قیرریزى3

پخش و کمپکت و تراکم دهى به آسفالت4

عنوانردیف

خاکبردارى1

اجراى فونداسیون کف2

اجراى ستون3

سفت کارى و اجراى آجرکارى4

نازك کارى داخل و اجراى تاسیسات مورد نیاز5

شناسه: 1314711

شناسه: 1314710

« نوبت دوم»

« نوبت دوم»

صفهان
منبع:اخبارا



در شـــهر
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پنجمین دوره مسابقات ُمناظره دانشجویی 
دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور روز 
یکشنبه با مشارکت ۲۴ استان در اصفهان 
آغاز شد. روابط عمومی دانشگاه جامع علمی 
کاربردی استان اصفهان اعالم کرد: این دوره 
از مسابقات به مدت سه روز تا ۲۷ اردیبهشت 
جاری بصورت برخط )آنالین( برگزار خواهد 
شد و مرحله نهایی و پایانی آن روز سوم خرداد 

امسال بصورت حضوری خواهد بود.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان در مراسم آغاز این مسابقات گفت: 
۲۴ استان در این دوره از مسابقات شرکت 
کرده اند که این نشان دهنده سطح کمی و 

کیفی رقابت هاست.
بهزاد رضایی افزود: هدف از برگزاری این 
مسابقات بُرد و باخت نیست بلکه باال بردن 
مهارت دانشجویان در بخش های مختلف 

بویژه فن بیان و سخنوری است.
وی با بیان اینکه مسابقات ُمناظره دانشجویی 
به رشد تفکر در افراد ُمنجر می شود، تصریح 
کرد: این مسابقات زمینه ای را فراهم می کند تا 
دانشجویان بتوانند با مطالعه و تحقیق به نحو 
مطلوب در یک گفتمان شرکت و خواسته ها و 

نیازهای خود را مطرح کنند.
به گزارش ایرنا، ۲۴ تیم ۶ نفره از سراسر کشور 
در مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی کشور با یکدیگر رقابت 

می کنند.
مسابقه های استانی این رویداد در ۱۶۶ مرکز 
علمی کاربردی برگزار شده است و اینک 
تیم های ُمنتخب استان ها در مرحله کشوری 

به رقابت می پردازند.
به گفته دبیر علمی مسابقات مناظرات 
دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی، 
کارآفرینی، اشتغال و مهارت افزایی، محور 
اصلی موضوعات پنجمین دوره از این 
مسابقات است که به میزبانی استان اصفهان 

برگزار خواهد شد.
غالمرضا مالکی با اشاره به اینکه ۱۳۹ گزاره 
مختلف بعنوان موضوع مناظره ها انتخاب 
شده است، خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ درصد 
از آنها شامل مسائل اجتماعی و فرهنگی مانند 

بحران آب و تشکل های دانشجویی است.
وی با بیان اینکه ۳۰ شاخص و محور 
برای ارزیابی ُمناظره ها تعیین شده است، 
افزود: مبانی علمی، فن بیان، انتقادپذیری، 
اغناسازی، احترام به نظر مخالف، رعایت 
اصول اخالق در ُمناظره، شنیدن استدالل 
طرف مقابل، پشتیبانی سایر اعضای گروه، 
فرایندهای علمی و منطقی، زبان بدن، احاطه 
به موضوع قابل بحث و خالقیت در طرح 

مساله از جمله این مالک هاست.
مالکی، مهم ترین اهداف برگزاری این رویداد 
را تقویت و نهادینه کردن فضای گفت وگو 
بین دانشجویان در زمینه مهارت افزایی، 
تقویت روحیه کار گروهی و فراهم کردن 
محیط عقالنی و علمی با طرح مباحث و 
اندیشه های دانشجویی، افزایش سهم مطالعه 
دانشجویان در بین دانشجویان و ارتقای 

مهارت افزایی بین آنها دانست.
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان 
دارای حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ دانشجو در ۲۱ 

مرکز و ۲۵۶ ُکد رشته محل است.

مسابقات ُمناظره 
 دانشجویی کشور

آغاز شد

 به میزبانی دانشگاه جامع
علمی کاربردی اصفهان:

مدیــرکل امــور شــاهد و ایثارگــران وزارت آمــوزش و پــرورش 
گفــت: طــرح اســتانداری ســازی مــدارس شــاهد بــه منظــور 
ارتقــای کیفیــت و ایجــاد ســبکی منســجم در کشــور اجرایی 
می شــود. محمدرضــا رزاقــی در نشســت تخصصــی مدیــران 
ــاهد  ــدارس ش ــزود: م ــان اف ــتان اصفه ــاهد اس ــدارس ش م
ــه  ــک تن ــق و ی ــک ریشــه عمی ــی ی ــه معن ــه ب شــجره طیب

ــت. ــتوار اس اس
ــدن ایــن کتــاب توســط هــر  وی تاکیــد کــرد: فرصــت خوان
انســان اندیشــمندی باید کشــف و خلق شــود و به ایــن منظور 
هر اندیشــمندی خــودش بایــد این فرصــت خواندن را کشــف 
کنــد و هــر کــس بــه ســیاقی ایــن خوانــدن را انجــام می دهد.

وی یــادآور شــد: امــروزه مســوولیت اجتماعــی از جنــس حاج 
ــای  ــر دوش ماســت و آن مســوولیت ارتق ــلیمانی ب قاســم س
کیفیــت فعالیــت مــدارس شــاهد اســت بگونــه ای کــه منجر 
ــدارس  ــوزان م ــش آم ــی دان ــت تحصیل ــای کیفی ــه ارتق ب

ــود. ــاهد ش ش
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: جایــگاه ایثــار و شــهادت بــر کســی پوشــیده 
ــر معظــم انقــالب، شــهیدان  ــوده رهب ــر فرم ــا ب نیســت و بن
ــد انجــام  ــا خداون بی بدیل تریــن تجــارت جهــان هســتی را ب
ــن و  ــا واالتری ــد، ب ــا خداون ــرد ب ــک ف ــه ی ــد و آن معامل دادن

ــام جــان شــیرین انســان اســت. ــه ن باالتریــن کاال ب

محمدرضــا ابراهیمــی افــزود: ایــن فکــر، اندیشــه و فطــرت 
ــد  ــز می کن ــودات متمای ــایر موج ــه او را از س انســان اســت ک
ــا معلمــان و  ــی اســت بدســت م ــن فکــر و اندیشــه امانت و ای
ــارور کنیــم و بــه مســیر  مــا می توانیــم آن را شــکل دهیــم، ب

ــم. ــودش برگردانی ــی خ اصل

وی اظهــار داشــت: تــالش بر ایــن اســت کــه در بُعد مســائل 
تربیتــی، اعتقــادی همچنیــن کاهــش آســیب های اجتماعی 
کوشــا باشــیم و هویــت بخشــی بــه دانش آمــوز و معلــم را در 

رأس امــور خــود قــرار دهیــم.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اصفهــان افــزود: بایــد بگونه ای 
برنامه ریــزی شــود کــه هــم دانش آمــوز بــه هویــت 
دانش آمــوز بــودن و هویــت شــاهد بــودن و هویــت منســوب 
بــه شــهید و شــهادت و ایثــار افتخــار کنــد و هــم جامعــه این 

حــس را داشــته باشــد.
ــورت  ــم بص ــد ه ــزی بای ــن برنامه ری ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــن  ــه ای ــرد و ب ــورت پذی ــاص ص ــورت خ ــم بص کالن و ه
ــت  ــاد هوی ــه ایج ــد ک ــر آن باش ــد ب ــمان بای ــور تالش منظ
ــر  ــود و اگ ــان بیشــتر ش ــوزان و عالم ــن دانش آم ــی در بی دین
ــی و  ــد، مبان ــا یاب ــرد و ارتق ــورت پذی ــی ص ــن هویت بخش ای
ارزش هــای دینــی و ایثارگــری منتقــل خواهــد شــد. اســتان 
ــج هــزار  اصفهــان دارای بیــش از ۹۰۰ هــزار دانش آمــوز و پن
واحــد آموزشــی اســت کــه از ایــن تعــداد ۸۰ مدرســه شــاهد 

ــتند. هس

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش:
طرح استاندارد سازی مدارس شاهد در کشور اجرایی می شود

در ایــن آئیــن، رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهــان معلمــی و 
شــأن اســتادی را افتخاری بــزرگ بــرای اعضای هیــأت علمی دانشــگاه 
دانســت و گفــت: حیات علمــی مــا وابســته بــه دانشــگاه اســت و از اینکه 
در دانشــگاه آزاد اســالمی تدریــس و فعالیــت علمــی و پژوهشــی داریــم 

ــم. ــود می بالی ــر خ ب
پیــام نجفــی تصریــح کــرد: دانشــگاه آزاد اســالمی علیرغــم همه فــراز و 
ــای خــود ایســتاده و فرصت هــای  ــا اقتــدار روی پ نشــیب ها همچنــان ب

امیــدوار کننــده زیــادی پیــش رو دارد.
ــر  ــال ب ــعار امس ــری در ش ــم رهب ــام معظ ــد مق ــه تأکی ــاره ب ــا اش وی ب
لــزوم پرداختــن بــه حرکت هــای دانــش بنیــان گفــت: حــدود ۷۰ درصــد 
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــان دانش ــور را متخصص ــان کش ــش بنی ــوزه دان از ح
تشــکیل می دهنــد کــه بخشــی یــا تمامــی مــدارج و فعالیت هــای علمی 

ــد. ــپری کرده ان ــگاه س ــن دانش ــود را در ای خ
ــا تأکیــد بــر توســعه و  رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهــان ب
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــان در دانش ــش بنی ــرکت های دان ــت ش ــق فعالی رون

ــت: گف
از ایده هــا و فکرهــای نــو کــه بتوانــد جریــان علمــی، اقتصــادی و تولیــد 
ــتقبال  ــد، اس ــول کن ــان متح ــتان اصفه ــالمی اس ــگاه آزاد اس را در دانش

می کنیــم.
وی محــور فعالیت هــای دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهــان را 
ــش و  ــش و پای ــرح پوی ــرای ط ــتابنده در اج ــت ش ــال ۱۴۰۱، حرک در س
ــی  ــر بخش ــوی اث ــت: الگ ــمرد و گف ــر ش ــان ب ــش بنی ــای دان فعالیت ه
دانشــگاه تغییــر کــرده و قطعــاً در چنــد ســال نزدیــک آینــده الگوهــای 

ــود. ــد ب ــق نخواه ــته موف گذش
نجفی خطــاب به اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی خمینی 
شــهر تأکیــد کــرد: دانشــگاه زمانــی دانشــگاه اســت کــه بتوانــد اقتصــاد 
ــت  ــد جه ــه بتوان ــی ک ــر طرح ــتا ه ــن راس ــد و در ای ــور را بچرخان کش
عملیــات و حرکــت دانشــگاه را بــه ســمت اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــا 
ــورد  ــاً م ــد قطع ــروت ســوق ده ــد ث ــه تولی ــردی منجــر ب ــش کارب و دان

ــرار خواهــد گرفــت. ــت ق حمای
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهــان از اعضــای هیــأت علمی 
دانشــگاه ایــن اســتان خواســت از ظرفیــت دانشــجویان عالقــه منــد بــه 
ــد. ــان اســتفاده کنن ــش بنی حضــور در طــرح پویــش و فعالیت هــای دان

دکتر نجفی همچنین دانشــگاه آزاد اســالمی خمینی شــهر را دانشــگاهی 
خوشــنام بــه ویــژه در حــوزه دانــش فنــی و مهندســی دانســت و گفــت: 
ــروز بیشــتر  ــک اســت و ام ــن واحــد دانشــگاهی قطــب رشــته مکانی ای
صنایــع اســتان اصفهــان نیازمنــد دانــش آموختــگان ایــن رشــته و ســایر 

ــتند. ــی هس ــی و مهندس ــته های فن رش
ــه  ــد از افتخــارات ایــن واحــد دانشــگاهی ب وی همچنیــن ضمــن تمجی
ــور و  ــه، موت ــد دوچرخ ــه در تولی ــکارات از جمل ــات و ابت ــژه در اختراع وی
ــک  ــای رباتی ــکی و تیم ه ــی پزش ــزات مهندس ــی، تجهی ــودرو برق خ
گفــت: الزم اســت اینگونــه اختراعــات و ابتــکارات تجــاری ســازی شــده 
و وارد بــازار شــود و در ایــن راســتا می توانیــم از ظرفیــت ســرمایه گــذاران 

و خیریــن ایــن شهرســتان بهــره منــد شــویم.
بــه گــزارش آنــا در پایــان ایــن مراســم، از ۸ نفــر از اســاتید نمونــه و ۲ نفر 
ــی  ــد خمین ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــکده های دانش ــر دانش ــران برت از مدی
ــر  ــن از دکت ــر شــد و همچنی ــه تقدی ــر و هدی ــوح تقدی ــداء ل ــا اه شــهر ب
داود طغرایــی بــه عنــوان جوانتریــن اســتاد تمــام دانشــگاه آزاد اســالمی 

ــل شــد. تجلی

آئین نکوداشت مقام واالی استاد و تجلیل از اساتید 
نمونه و برتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر 

برگزار شد.

سهم متخصصان دانشگاه 
آزاد در حوزه دانش بنیان 

بیش از 70 درصد

آئین تجلیل از اساتید برتر واحد خمینی شهر 
برگزار شد:

گزارش

مسـوول نمایندگـی ولـی فقیـه در 
سـپاه صاحـب الزمـان )عج( اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه برگـزاری 
دوازدهمین کنگره اسـتانی شـهدای 
طلبه و روحانـی این خطـه در روز ۲۹ 
اردیبهشـت، گفت: افتخـار روحانیت 
شـیعه پیشـگامی در میـدان ایثـار و 

شـهادت اسـت اسـت.
حجت االسالم والمسلمین رحمت اله 
صادقـی در نشسـت خبـری کنگـره 
اسـتانی شـهدای طلبـه و روحانـی 
اصفهـان افـزود: چهارهـزار طلبـه و 
روحانی در سـطح کشـور به شـهادت 
رسـیده اند کـه ایـن آمـار نشـان 
تبلیـغ  روحانیـان  اگـر  می دهـد 
می کنند خـود در میدان عمل پیشـتاز 
هسـتند و این افتخار روحانیت شـیعه 

اسـت.
مسـوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
صاحب الزمان )عج( اسـتان اصفهان 
تصریح کـرد: از مجمـوع قریب چهار 
هـزار طلبـه و روحانی شـهید کشـور 
۱۱۱ نفـر در تـرور، ۳۸ نفـر در دفـاع 
از حـرم، ۵۷ نفـر در حکومت هـای 
گذشـته از مشـروطه تـا انقـالب 
اسـالمی و بقیـه در سـال های دفـاع 

مقدس بـه شـهادت رسـیدند.
وی ادامـه داد: طـالب و روحانیـان در 
دفـاع مقدس عـالوه بر سـنگر تبلیغ، 
بـه عنـوان رزمنـده در جایـگاه یـک 
رزمنده تـکاور تا فرماندهـی گروهان، 
گـردان، تبـپ، لشـکر، قـرارگاه 
نقش آفرینـی کرده انـد و بـه عنـوان 

مثـال شـهید ردانی پـور در جایـگاه 
فرماندهـی قـرارگاه بـود.

حجت االسـالم صادقی گفـت: اقامه 
نمـاز جماعـت، برگـزاری مجالـس 
عـزاداری، فعالیت هـای تبلیغـی، 
تبلیـغ چهـره بـه چهـره و همچنیـن 
دعوت عمـوم مـردم برای حضـور در 
جبهه هـای دفـاع از دیگـر خدمـات 
فعالیت هـای طالب و روحانیـان بوده 

اسـت.
وی به نقـش طـالب و روحانیـان در 
خدمت رسـانی به مردم در سـال های 
پـس از دفـاع مقـدس اظهـار کـرد: 
در زمـان شـیوع کرونـا نیـز طـالب 
جهـادی گام بـه گام کادر پزشـکی 
در بیمارسـتان ها بـه یـاری بیمـاران 
شـتافتند یـا در قبرسـتان ها حضـور 
یافتند و حتی در شـرایط ابتدایی اولیه 
شـیوع کرونا اجـازه ندادند یـک مّیت 
کرونایـی بـدون تغسـیل و تکفیـن 

دفـن شـوند.
مسـوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
صاحب الزمان )عج( اسـتان اصفهان 
افزود: طـالب جهادی خواهـر و برادر 
در سـیل و زلزله اولین کسـانی بودند 
کـه وارد منطقـه می شـدند و آخریـن 
کسـانی بودنـد کـه از منطقـه خـارج 
می شـدند و در مسـیر خدمت به مردم 
از جـان و مـال و آبـروی خـود مایـه 

می گذاشـتند.
وی با اشـاره به شـهادت ۵۹۰ طلبه و 
روحانـی در سـال های دفـاع مقدس 
تصریـح کـرد: اصفهـان در بیـن 

اسـتان های دیگـر بیشـترین تعـداد 
شـهید را تقدیـم کـرده اسـت و در 
جایگاه بعـدی اسـتان های تهـران و 

مازنـدران قـرار دارنـد.
حجت االسـالم صادقی خاطر نشـان 
کـرد: اسـتان اصفهـان همچنیـن با 
۲۱۵ جانبـاز بیشـترین تعـداد جانبـاز 
طلبه و روحانـی را به خـود اختصاص 
داده اسـت و امـروز اجالسـیه طالب 
و روحانـی جانبـاز در مشـهد برگـزار 
می شـود کـه ۱۶ نفـر از جانبـازان 
بـاالی ۷۰ درصـد در ایـن مراسـم 

حضـور پیـدا کرده انـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: از مجموعـه 

۵۹۰ شـهید طلبه و روحانی اصفهان، 
۵۵۷ نفـر در دفـاع مقـدس، ۱۸ نفر با 
ترور یا انفجـار، یک نفر طلبـه خواهر 
در مکـه مکرمه، یک نفـر نجف، یک 
نفر کربال، یک نفر در پاکسـتان، یک 
نفر در بوسـنی و هرزگوین به شهادت 

رسـیده اند.
مسـوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
صاحب الزمان )عج( اسـتان اصفهان 
با اشـاره بـه برگـزاری اولیـن کنگره 
سراسـری شـهدای طلبـه و روحانی 
سراسر کشـور در روز چهارم خرداد در 
قم، اضافه کـرد: امسـال دوازدهمین 
کنگـره شـهدای طلبـه و روحانـی 

اسـتان اصفهان بـه دلیل اینکـه این 
اسـتان باالتریـن تعـداد شـهید را به 
خود اختصاص داده اسـت در راستای 
کنگـره سراسـری طلبـه و روحانـی 
کشـور روز ۲۹ اردیبهشت در گلستان 
شـهدای اصفهـان برگزار می شـود.

وی خاطـر نشـان کـرد: از مجمـوع 
۵۹۰ شـهید طلبـه و روحانی اسـتان 
شهرسـتان  سـاکن  شـهید   ۱۴۶
سـاکن  شـهید   ۱۱۳ اصفهـان، 
شهرسـتان نجـف آبـاد، ۹۲ شـهید 
سـاکن کاشـان و سـایر شـهدای 
روحانـی سـاکن سـایر  و  طلبـه 
شهرسـتان های اسـتان بوده انـد.

کنگره شهدای طلبه و روحانی استان برگزار می شود
مسوول نمایندگی ولی فقیه درسپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

سه شنبه 27 اردیبهشت 1401  | شماره 1055

 ملودی دحانی   نشست باور پذیری در شاهنامه با حضور رشید کاکاوند منتقد مطرح 
ادبی با هدف شناخت صحیح و عمیق مردم از شاهنامه و با استقبال خوب شهروندان 

در حوضخانه قلمستان برگزار شد.
رشید کاکاوند معتقد است شاهنامه باید بیش از پیش بین جوانان و نسل جدید خوانده 

شود و به آن توجه ویژه ای شود.
• شاهنامه را یک اثر ادبی ماندگار

این منتقد مطرح ادبی، شاهنامه را یک اثر ادبی ماندگار دانست و اظهار داشت: قصه 
شاهنامه به روش تعلیق روایت می کند، یعنی همواره تالش می کند مخاطب را با خود 

همراه کند و مخاطب منتظر ادامه داستان باشد و تا پایان آن را دنبال کند.
• تنها مبنای ترس ناشناختگی است که در شاهنامه استفاده شد

وی ناشناختگی را اصل قدرت معرفی کرد و افزود: بخشی از زور پهلوانان به اسم آنان 
است، به همین دلیل رستم اسمش را به سهراب نگفت، تنها مبنای ترس ناشناختگی 

آن است که از این اصل در شاهنامه استفاده شده و از برای ترس استفاده می کند.
منتقد ادبی با اشاره به تراژدی رستم و سهراب در شاهنامه تصریح کرد: رستم و سهراب 
یک پایان تلخ به خود می بیند، در تراژدی پایان داستان یک شخصیت اصلی به مرگ 
می رسد و این موضوع دقیقاً در رستم و سهراب رخ می دهد واین داستان یک تراژدی 

واقعی است.
کاکاوند در خصوص ارائه واحد رستم و سهراب در رشته ادبیات دانشگاه اظهار داشت: 
با وجود واحد دانشگاهی، رستم و سهراب به خوبی در تاریخ ایران تحلیل نشده است، 
رستم و سهراب با وجود باور پذیری در بین مردم تحلیل نشده و باید بیش از پیش به 

آن توجه شود.
وی خاطرنشان کرد: باید شاهنامه بین جوانان شناخته شود، شاهنامه را برای جوانان 
بخوانید، آن هم نه به زبان ساده بلکه به صورت شعر و آهنگ، شاهنامه باید برای نسل 

جدید جا بیفتد و روی آن کار جدی انجام شود. 

لزوم خواندن 
 شاهنامه توسط

نسل جدید

 در نشست باورپذیری
در شاهنامه مطرح شد:

خبر

ISFAHAN
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شهرستان

Isfahan News

فرمانـدار گلپایـگان گفـت: برای اجـرای بهتر 
طـرح آزادسـازی قیمت ها در تالش هسـتیم 
مـردم دچار کمترین فشـار اقتصادی شـوند و 
بـا افـرادی کـه می خواهنـد در ایـن شـرایط 
بـا سـفره مـردم بـازی کننـد برخـورد قاطـع 

کرد. خواهیـم 
محمدرضـا عسـکریان، در حاشـیه بازدیـد از 
شـهرک الونـد گلپایگان در گفت وگو با ایسـنا 
بـا بیـان اینکـه بایـد شـرایط کشـور را درک 
کنیـم، اظهـار کـرد: دولـت کنونـی در سـال 
اول فعالیـت خـود دسـت بـه اقدامـی زده که 
حتـی به گفته مخالفـان دولت ایـن اقدام باید 
انجـام می شـد. حـال باید بـه مـردم اطمینان 
دهیـم کـه در بلنـد مـدت ایـن عمل بـه نفع 
کشـور اسـت و انتظـار داریم مـردم همراهی 

کننـد تا طـرح ناقـص باقـی نماند.
وی ادامـه داد: در طول انقالب اسـالمی ثابت 
شـده اسـت هر زمان دشـمن علیه موضوعی 
صحبـت می کنـد آن موضوع به نفع ماسـت، 
چراکـه دشـمنان خیرخواه ملت ایران نیسـتند 
و اکنـون هـم از طریـق رسـانه های معاند به 
دنبـال شکسـت طـرح آزادسـازی قیمت هـا 
هسـتند، البتـه هـر طرحـی خالـی از اشـکال 
نیسـت و بایـد دسـت در دسـت هـم دهیم تا 

اشـکاالت برطرف شـود.
فرماندار گلپایگان افزود: در سـطح شهرستان 
تالشـمان را در دو حوزه تأمین کاالی اساسی 
از جملـه نـان و دارو و تشـدید نظـارت بـر 
قیمت هـا معطـوف کرده ایم. در صدد هسـتیم 
کـه مـردم دچـار کمتریـن فشـار اقتصـادی 
شـوند و بـا افـرادی کـه می خواهنـد در ایـن 
شـرایط بـا سـفره مـردم بـازی کننـد برخورد 
قاطـع خواهیم کـرد، البتـه عامه کسـبه افراد 
خـوش انصاف هسـتند. تمام قد بـرای اجرای 
کامـل این طـرح ایسـتاده ایم تا عوایـد آن در 

آینده شـامل حـال مردم شـود.
عسـکریان خاطرنشـان کـرد: افـرادی که در 
گرفتن یارانه دچار مشـکل هسـتند می توانند 
بـرای اخـذ راهنمایی های الزم بـه فرمانداری 

مراجعـه کنند.
همچنین پیمان شـکرزاده، شـهردار گلپایگان 
دوره ای  برنامه هـای  بـه  توجـه  بـا  گفـت: 
شـهرداری و شـورا در بازدیـد از محـالت کم 
برخوردار سـطح شـهر از منطقه شهرک الوند 
بازدیـد کردیـم و مـواردی در اولویـت اجرایی 
شـورا و شهرداری در سـال جاری قرار گرفت.

وی گفـت: اسـتارت احـداث پارکـی در محله 
شـهید نوبخـت یکـی از اولویت هـای مذکور 
بـه محدودیـت آب در  توجـه  بـا  امـا  بـود، 
منطقـه شـمال شـهر تـالش می کنیـم بـه 
صـورت خشـکه چینـی و زمین هـای بـازی 
ایـن پـارک را کـه مسـاحتی بالـغ بـر ۸ هزار 
متـر دارد احـداث کنیـم. همچنیـن احـداث 
کنـدرو بلـوار توحیـد و ایجاد فضای سـبز آن 
و سـاماندهی فضـای سـبز خیابان عطـار نیز 
از دیگـر مـواردی اسـت کـه طی ایـن بازدید 
شـهرداری  کاری  برنامه هـای  اولویـت  در 

قـرار گرفت. گلپایـگان 
شـهردار گلپایـگان افـزود: بـرای بـاال بـردن 
انگیـزه مـردم جهـت سـاخت و سـاز طـرح 
انگیزشـی را در راسـتای تخفیـف پروانه هـا 
در نظـر خواهیـم گرفت. برای سیسـتم حمل 
و نقـل نیـز در ایـن منطقـه بازبینـی مجددی 
انجـام خواهیم داد ضمن اینکه بـه دنبال اخذ 
چهار دسـتگاه مینی بـوس از وزارت کشـور با 
مالکیت شـهرداری هسـتیم تا بتوانیم بهتر در 

ایـن حـوزه خدمت رسـانی کنیم.
شـهر  اسـالمی  شـورای  رئیـس  همچنیـن 
گلپایـگان نیـز بـا بیـان اینکـه رسـیدگی بـه 
حاشـیه شـهر از اولویت هـای شـورای شـهر 
اسـت، تصریـح کـرد: در طـی ۹ ماه گذشـته 
امـروز بـه یازدهمیـن محلـه بـرای بازدیـد 
بودجـه  کـه  به انـدازه ای  و  کردیـم  مراجعـه 
شـهرداری یـاری کنـد کسـب رضایتمنـدی 
رقـم  را  مختلـف  مناطـق  اهالـی  و  مـردم 

زد. خواهیـم 
سـید حسـن علـوی یـادآور شـد: در منطقـه 
شـمال شـهر فقـر آب داریـم به همیـن دلیل 
سـرانه فضـای سـبز در این منطقه کم اسـت 
بـه همیـن دلیـل بـرای راه انـدازی فاضـالب 
مسـکن مهر گلپایگان ورود کردیم و جلسات 
متعددی در اسـتان و پایتخت برگـزار کردیم. 
ایـن موضوع حل خواهد شـد و شـهرداری به 
ازای راه اندازی سیسـتم فاضالب مسکن مهر 
از پسـاب آن بـرای آبیـاری فضـای سـبز این 

منطقه اسـتفاده خواهـد کرد.
گلپایـگان،  الونـد  شـهرک  از  بازدیـد  در 
مسـئوالن شـهری به سـؤاالت سـاکنان این 
منطقـه پاسـخ دادنـد و بر حل مشـکالت این 
شـهرک و احـداث یک پـارک تأکیـد کردند.

فرماندار گلپایگان:

با افرادی که با
 سفره مردم بازی می کنند

برخورد قاطع می کنیم

گزارش ویژه

ISFAHAN
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نماینـده ولی فقیه و امام جمعه کاشـان گفت: نزدیک 
بـه ۹۰ درصـد معضالت فرهنگی جامعه بـا هدایت و 
ارشـاد حل می شـود کـه البته نحـوه ارشـاد باید مانند 

شـهید ابراهیم هادی، فاخر و صحیح باشـد.
در  حسـینی  سیدسـعید  حجت االسالم والمسـلمین 
نشسـت کمیسـیون فرهنگی شـورای اسـالمی شهر 
کاشـان افـزود: شـیطان و دشـمنان برای شـهرهای 
مذهبی از جمله قم و کاشـان برنامه دارند، مسـووالن 
نبایـد از انجـام کارهـای فرهنگـی ناامید شـوند بلکه 

بایـد نهایت تـالش خـود را انجـام دهند.

وی ادامـه داد: اگـر در زمینـه فعالیت هـای فرهنگـی 
نهایـت جهـد و تـالش انجـام شـود، ماننـد دوران 
دفـاع مقـدس کـه همه جهـان مقابل ایران اسـالمی 
بـا کمتریـن امکانـات نظامـی ایسـتاده بودنـد، امـا 
رزمنـدگان دالور اسـالم بـا اتحـاد و پشـتوانه مـردم 

تمامـی دشـمنان را بـه زانـو درآوردنـد.
امـام جمعـه کاشـان بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیـران و 
مسـووالن دسـتگاه های اجرایـی این شهرسـتان باید 
بـا وفـاق، همدلـی و یک رنگـی بـا هم باشـند، گفت: 
اگـر وحـدت و اتحـاد بیـن مسـووالن وجود نداشـته 

باشـد، اقتـدار آنهـا ضعیف می شـود.
وی بـا یـادآوری راه انـدازی پلیـس یـاور در پلیـس 
راهـور، از نیـروی انتظامـی خواسـت بـرای اجـرای 
فریضـه الهـی امر به معـروف و نهـی از منکر، پلیس 

نسـبت بـه راه انـدازی یـاوران معـروف اقـدام کنـد.
حجت االسالم والمسـلمین حسـینی با تاکیـد بر انجام 
اقدام هـای سـلبی بـرای ۱۵ درصـد جمعیتـی کـه بر 
بدحجابـی و یـا بی حجابـی تجری دارند، گفـت: برای 
اجـرای فریضـه امر بـه معـروف و نهی از منکـر ابتدا 
تذکـر زبانـی و پـس از آن قهـر و غلبـه الزم اسـت، 
چـرا کـه اگر قهـر غلبه نباشـد، عـده ای شـیطان نیز 

وجـود دارند.
وی بـا توجه به اشـراف اطالعاتـی نیروهای نظامی و 
انتظامی، گفت: اتوبوسـی که برای فحشـا از تهران به 
سـمت کاشـان حرکت می کنـد باید پیـش از ورود به 
این شـهر متوقف شـود و یا از سـوی ناحیـه مقاومت 
بسـیج سـپاه و بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران ماننـد 
راهیـان نـور بـرای اتوبوس هـای گردشـگری راوی 
مقتـدر بـا نماهنگ هـای خـوب در نظر بگیرنـد، چرا 
کـه ترویـج فرهنگـی عمومـی یعنی ترویـج فرهنگ 

ایثار، شـهادت و بسـیج است.
امـام جمعـه کاشـان بـا گالیه از گـران بـودن قیمت 

چـادر نسـبت بـه مانتوهـای باز، بیـان کـرد: متدینان 
بایـد وارد عمـل شـوند و بـرای دفاع از اسـالم هزینه 

. کنند
شـکوهنمد  انقـالب  برکـت  بـه  کـرد:  اضافـه  وی 
اسـالمی، بسـیجیان در همه قشـرهای مختلف مردم 
از جملـه در مسـجد، کارخانه هـا و اداره ها وجـود دارند 
کـه بایـد از ظرفیـت عظیـم آنها بـرای جلوگیـری از 

فتنـه بدحجابـی بهره گیـری کرد.
سرپرسـت فرمانـداری ویـژه کاشـان نیـز بـا قدردانی 
از اقـدام دسـتگاه های اجرایـی بـرای ترویـج فرهنگ 
عفـاف و حجـاب، گفـت: نباید تـالش دسـتگاه ها در 

این حـوزه نادیـده گرفته شـود.
محمدشـریف زارعی افزود: بـه دلیل نبودن همگرایی 
بیـن ۲۵ دسـتگاه متولـی حوزه عفاف و حجاب شـاید 
برخـی عملکردهـا واضـح نباشـد کـه در ایـن زمینـه 

ضعف وجـود دارد.
وی ابـالغ مصوبه هـای قـرارگاه عفـاف و حجاب هر 
دو هفتـه یـک بار به دسـتگاه ها را یادآور شـد و گفت: 
فرمانـداری ویژه کاشـان مسـوولیت ایجـاد همگرایی 
و هم افزایـی اعضـای قـرارگاه عفـاف و حجـاب را بر 

دارد. عهده 
سرپرسـت فرمانـداری ویـژه کاشـان، شفاف سـازی 

اعتبارهـای فرهنگـی در شهرسـتان را خواسـتار شـد 
و اظهـار داشـت: برخـی مدیـران واحدهـای تولیـدی 
صنعتـی بـزرگ در منطقـه در راسـتای مسـوولیت 
اجتماعـی، از کمک هـای میلیـاردی سـخن گفته انـد 
کـه باید محـل هزینه کـردن این اعتبارها مشـخص 

. شود
شـهردار کاشـان نیـز در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه 
تعـدد فعالیت هـا و وجـود تنگناهـای مالـی گریبانگیر 
شـهرداری، گفـت: مدیریـت شـهری بـرای ارتقـای 
حـوزه فرهنـگ کاشـان از رسـالت خود غافل نشـده 

ست. ا
حسـن بخشـنده امنیـه اجـرای یادمـان شـهیدان در 
ورودی شـهر و عملیـات عمرانـی بـاغ مـوزه دفـاع 
مقـدس پس از وقفه چند سـاله را یادآور شـد و افزود: 
اجـرای افـزون بـر ۶ هـزار متـر تبلیغـات محیطـی و 
حمایـت از مجموعه هـای فرهنگـی هنـری از دیگـر 
اقدام هـای فرهنگـی شـهرداری کاشـان بوده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه ازدیـاد جمعیت گردشـگر تعطیالت 
عیـد فطر درکاشـان، اضافـه کرد: کارکنـان مجموعه 
زیرسـاخت های  کمبـود  وجـود  بـا  شـهرداری 
از  میزبانـی  در  خـود  تـالش  نهایـت  گردشـگری، 

مسـافران بـه کار گرفتنـد.

گزارش

امام جمعه کاشان در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر:

 بسیاری از معضالت فرهنگی جامعه با ارشاد حل می شود

نماینده مردم اصفهان در مورد نقش نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور 
و جایگاه آن در سیاست گذاری ها، گفت: زمان نسبت به گذشته تفاوت 
بسیاری داشته، زیرا یک زمان با ابزارهای قدیمی و روش های سنتی 
کارها به نوعی انجام می شد و تمام فعالیت ها تقلید از روش های سنتی 
بود، اما امروز این گونه نیست و ابزارها تماماً به روز شده و تغییر کرده اند 

و ما در حال استفاده از آنها هستیم.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی پس 
از برگزاری رویداد همرسان ارائه شرکت های دانش بنیان حوزه مالی و 

تجاری در پاویون خانه خالق و نوآوری قوه مقننه در نمایشگاه اینوتکس 
۲۰۲۲، در خصوص مباحث مطرح شده در این نشست، اظهار کرد: خانه 
خالق و نوآوری قوه مقننه طی مدتی که فعالیت خود را آغاز کرده و 
درراستای تغییر تعریف نحوه استفاده از زیست بوم نوآوری برای حل 

مسائل کشور، موارد مورد نیاز مجلس را برنامه ریزی کرده است.
وی افزود: گره گشایی از مشکالت و مسائل کالن کشور، توسط این 
خانه خالق و نوآوری قوه مقننه و از طریق ارتباط با زیست بوم نوآوری، 

شرکت های دانش بنیان و نوآفرین فراهم می شود.

طغیانی ادامه داد: طی این جلسه چندین مورد برای همکاری مطرح و 
با ارائه راهکارهای رفع مشکالت در حوزه های بیمه، بانک، فعالیت های 
ابزارهای پرداخت، آموزش نیروی انسانی، بررسی شد. امروز می بایست 
این فعالیت ها گسترده تر از قبل انجام شود، زیرا حوزه نوآوری نیاز مبرم 

داریم.
طغیانی تصریح کرد: ارتباط با زیست بوم نوآوری برای مجلس بسیار 
مهم است و اگر بدانیم چه گره هایی با بهره گیری از حوزه دانش بنیان 

باز می شود، بیش از امروز، به سمت آن می رویم.

 طغیانی در پاویون خانه خالق قوه مقننه
در نمایشگاه اینوتکس:

ارتباط با زیست بوم 
نوآوری برای مجلس 

بسیار مهم است

رئیـس پلیـس آگاهـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان 
در  مسـلح  سـارق  یـک  دسـتگیری  از  اصفهـان 
فرماندهـی  آگاهـی  پلیـس  کارآگاهـان  عملیـات 
انتظامـی شهرسـتان بُرخـوار و کشـف یـک اسـلحه 

داد. خبـر  وی  از  جنگـی  کلـت 
حسـین ُترکیـان، رئیـس پلیـس آگاهـی فرماندهـی 
انتظامی اسـتان اصفهـان اظهار داشـت: در پی وقوع 
تعـدادی سـرقت مغـازه و معابـر شهرسـتان بُرخـوار، 
پیگیـری موضـوع بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار 
کارآگاهـان پلیـس آگاهـی فرماندهـی انتظامـی این 

گرفت. قـرار  شهرسـتان 
وی افـزود: کارآگاهـان پـس از بررسـی هوشـمندانه 
سـری  یـک  انجـام  و  سـرقت  وقـوع  محل هـای 
اقدامـات پلیسـی سـرانجام رد پـای یکی از سـارقان 
و  آورده  بـه دسـت  ایـن سـرقت ها  را در  سـابقه دار 

جسـتجو بـرای دسـتگیری را آغـاز کردنـد.
رئیـس پلیـس آگاهی اسـتان اصفهان گفـت: با توجه 
بـه اینکـه فـرد مذکـور از سـارقان حرفـه ای بـوده و 
هیـچ گونـه ردی از خود باقی نمی گذاشـت به همین 
دلیـل دسـتگیری وی با مشـکل همراه بود تـا اینکه 

کارآگاهـان مطلـع شـدند، سـارقی که بـه دنبال وی 
هسـتند در یکـی از مناطـق ایـن شهرسـتان اقدام به 
سـرقت یک دسـتگاه موتورسـیکلت کـرده و در حال 
خـروج از شهرسـتان اسـت کـه بالفاصلـه مأمـوران 
دسـت بـه کار شـده و در کمتریـن زمـان ممکن وی 

را شناسـایی کردند.
وی ادامـه داد: متهـم بـا مشـاهده مأموران اقـدام به 
سـمت بیابان هـای اطـراف متواری و در حیـن فرار با 
سـالح کلتی که در دسـت داشـت به سـمت مأموران 
تیرانـدازی کـرد امـا در نهایـت بـا اقـدام بهنـگام و 
کلـت  قبضـه  یـک  و  دسـتگیر  مأمـوران  ضربتـی 
کمـری بـه همـراه ۶ تیرجنگی و مقادیـری طالجات 

مسـروقه از وی کشـف شد.
تحقیقـات  در  متهـم  کـرد:  خاطرنشـان  ترکیـان 
صـورت گرفتـه هنگامـی کـه بـا اسـناد و مـدارک 
فقـره   ۱۶ بـه  شـد  روبـرو  کارآگاهـان  مسـتدل 
نامشـروع  مـال  تحصیـل  و  کالهبـرداری  سـرقت، 
اقـرار کـرد کـه در ایـن رابطـه پرونـده تشـکیل و 
 وی بـرای انجـام اقدامـات قانونـی تحویـل مرجـع

قضایی شد.

رئیـس اداره تعزیـرات حکومتـی کاشـان از جریمـه 3 
میلیـاردی برای متخلفـان صنفی در کاشـان خبر داد.

متخلفـان  اینکـه  بیـان  بـا  ابـوذری  اهلل  رحمـت 
اخالل گـران در نظـام اقتصادی محسـوب می شـوند، 
گفـت: 4۵۵ متخلـف صنفـی در کاشـان بیش از سـه 

میلیـارد ریـال جریمـه شـدند.
وی ضمـن اشـاره بـه تفویـض اختیـارات بیشـتر بـه 
بـا متخلفـان  سـازمان تعزیـرات در زمینـه برخـورد 
افـزود: تمـام واحدهـای صنفـی متخلـف بـه ویـژه 
خوراکـی،  روغـن  عرضه کننـده  صنفـی  واحدهـای 
گوشـت قرمز، مرغ، نان و سـایر اقالم مکلف هسـتند 

نسـبت به رعایـت قیمت هـای اعالم شـده و نظامات 
صنفـی اقـدام کنند.

رئیـس اداره تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان کاشـان 
ابـراز داشـت: در صـورت ارتـکاب بـه تخلـف طبـق 
مقـررات و اختیـارات جدیـد تفویضـی، واحـد صنفـی 
پلمـب و همچنیـن  و  تعطیـل  بـر  متخلـف عـالوه 
نصـب پارچـه تخلـف بـر سـر درب واحـد صنفـی، 
از ۱۰۰  باالتـر  نقـدی  جـزای  شـدید  مجازات هـای 
میلیـون تومان برای تخلف درج قیمـت و نیز در ادامه 
بـه عنوان اخـالم در نظـام اقتصـادی به دادگسـتری 

می شـوند. معرفـی 

زهـرا بهرامـی رئیـس مرکز دهنو در تشـریح ایـن خبر گفت: به مناسـبت 
هفتـه مشـاغل و بـه منظـور مهیا نمـودن زمینه بـرای شـناخت و انتخاب 
دوره هـای آموزشـی صحیح بـرای دانش آموزان و انتخاب شـغل مناسـب 
و متناسـب بـا عالئـق و توانمندی هـای آن هـا، مشـاوره به دانـش آموزان 
بـا اعـزام مربـی بـه مـدارس فرهیختـگان، نسـرین جنـاب و نیایـش در 
مقاطـع مختلـف بـا هـدف معرفـی ظرفیتهـای سـازمان و آموزش هـای 
مهارتـی صـورت پذیرفـت. بهرامـی افـزود: همزمـان بـا ارائه مشـاوره به 
دانـش آمـوزان بـرای دبیـران مدارس نیـز توضیحاتـی به منظور تشـریح 
فعالیتهـای سـازمان و امـکان همکاریهـای مشـترک از جمله طـرح ایران 

مهـارت ارائـه گردید.

مدیـر کل سـتاد اجرایـی فرمان امـام )ره( اسـتان اصفهان با بیـان اینکه »به روسـتا بر 
می گردیـم« پویـش اصلی بنیاد برکت اسـت، گفت: تالش ما این اسـت که روسـتائیان 
و جامعـه هـدف مناطـق محـروم را توانمند کنیـم تا مهاجـرت معکوس انجام شـود. با 
حضـور مدیـر کل سـتاد اجرایی فرمان حضـرت امام )ره( اسـتان اصفهان و مسـؤوالن 
شهرسـتان دهاقـان، آییـن بهره بـرداری از پروژه هـای بنیـاد برکـت در این شهرسـتان 

برگزار شـد.
تـورج حاجی رحیمیـان، مدیـر کل سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره( اسـتان اصفهـان در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار فـارس در دهاقـان بـا بیـان این کـه هم افزایـی خوبـی را در 
شهرسـتان دهاقـان شـاهد هسـتیم، اظهار داشـت: در انجـام کار در این شهرسـتان به 
نظـر می رسـد در وضعیـت خیلی مطلوبی قـرار داریـم و کار دغدغه مند انجام می شـود.

وی افـزود: بنیـاد برکـت کارهـای زیر سـاختی را در دسـتور کار قـرار داده و با همکاری 
گروه هـای جهادی اقدام به سـاخت مدرسـه، مسـجد، بیمارسـتان و خانـه عالم می کند.

حاجی رحیمیـان با اشـاره بـه فعالیت تسـهیل گران بنیـاد برکت در شهرسـتان ها گفت: 
این تسـهیل گران کارمند رسـمی نیسـتند ولـی با حضور در روسـتاها ضمن شناسـایی 
کار آفرینـان همـکاری الزم را جهـت بهره بـرداری از واحـد شـغلی انجـام می دهنـد، 
تسـهیل گران گام بـه گام تولیـد کننده را همراهی می کنند و افـرادی که تخصص الزم 
برای پیگیری و اخذ تسـهیالت بانکی ندارند توسـط تسـهیل گران راهنمایی می شـوند 

تـا تسـهیالت اخذ و اشـتغال زایی انجام شـود.
مدیـر کل سـتاد اجرایـی فرمـان امـام )ره( اسـتان اصفهان گفـت: تالش ما این اسـت 
کـه روسـتائیان و جامعـه هـدف مناطق محـروم را توانمنـد کنیم تا مهاجـرت معکوس 

انجام شـود.
وی افـزود: »بـه روسـتا بـر می گردیـم« پویـش بنیـاد برکـت اسـت و امیدواریـم بـا 

همـکاری تسـهیل گران در انجـام ایـن پویـش موفـق عمـل کنیـم.
حاجی رحیمیـان بـا اشـاره بـه فعالیت بنیـاد برکـت در شهرسـتان دهاقان گفـت: در دو 
سـال اخیر ۲4۸ طرح اشـتغال زایی توسـط بنیاد برکت در این شهرسـتان مورد حمایت 
قـرار گرفتـه و بیـش از ۱۱ میلیارد تومان تسـهیالت بـه صاحبان این طرح هـا پرداخت 
شـده اسـت و با اجرای این طرح ها زمینه اشـتغال بیش از ۷۰۰ نفر فراهم شـده اسـت.

علـی جمشـیدیان فرمانـدار شهرسـتان دهاقـان نیز در گفت و گـو با خبرنگار فـارس در 
دهاقـان گفـت: با همکاری بنیاد برکت سـتاد اجرایـی فرمان حضرت امـام )ره( حمایت 
خوبـی از کسـب و کارهـای خانگی در شهرسـتان دهاقان صورت گرفته اسـت، این که 
در بنیـاد برکـت هدف گذاری درسـتی انجام و تسـهیل گری برای دریافت تسـهیالت و 

بـه نتیجه رسـاندن طرح ها انجام می شـود بسـیار مهم و قابل تحسـین اسـت.
وی ادامـه داد: کاری کـه بنیـاد برکـت انجـام می دهـد ایـن اسـت کـه تسـهیالت بـه 
فـردی کـه واقعـاً قصـد اشـتغال زایی و تولیـد را دارد پرداخـت شـده و در جای درسـتی 
هزینـه می شـود، همچنیـن مراحل بانکی دریافت تسـهیالت نیز توسـط تسـهیل گران 

ایـن بنیـاد دنبال می شـود.
جمشـیدیان خاطر نشـان کـرد: این تالش ها در راسـتای عمل بـه فرمایش مقام معظم 
رهبـری در خصـوص مهاجـرت بـه روسـتاها و حمایت از کسـب و کارهـای خانگی در 
مناطـق محـروم انجـام می شـود کـه امیدواریـم در آینده شـاهد رشـد و پیشـرفت این 

کسـب و کارها در شـهرها و روسـتاها باشیم.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نطنز گفـت: باند 3 نفره حرفه ای سـرقت 
منازل و موتورسـیکلت در شهرسـتان نطنز متالشی شد. مهدی کریمی 
اظهـار کـرد: بـا تالش مأمـوران انتظامی شهرسـتان نطنز، بانـد 3 نفره 
حرفـه ای کـه اقدام به سـرقت از منازل و موتورسـیکلت در شهرسـتان 
نطنـز می کردند، متالشـی شـد. وی افـزود: پس از هماهنگـی قضایی، 
در یـک عملیـات ضربتـی و غافلگیـر کننـده، ۲ نفر از سـارقان در حین 

سرقت دسـتگیر شدند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نطنز گفت: بعـد از بازجویـی از متهمان و 
تحقیقات انجام شـده، سـارقان به چندین فقره سـرقت اعتـراف کردند. 
وی تصریـح کـرد: سـارقان عـالوه بـر مـوارد یـاد شـده، به سـرقت از 
باغـات، لـوازم داخل خودرو، اماکن نیمه سـاز و... اعتـراف کردند. کریمی 
خاطرنشـان کـرد: ضمـن بازرسـی از مخفیگاه متهمان و کشـف برخی 
از امـوال سـرقتی، سـارقان جهت ادامـه روند قانونی، بـه مراجع قضایی 

معرفی شـدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

سارق مسلح حین فرار در برخوار دستگیر شد

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان خبر داد:

جریمه 3 میلیاردی برای متخلفان صنفی در کاشان

 رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دهنو اصفهان
خبر داد:

مشاوره به دانش آموزان مدارس با هدف 
معرفی ظرفیتهای سازمان و آموزش های 

مهارتی به مناسبت هفته مشاغل

فرمانده انتظامی نطنز خبر داد:

متالشی شدن باند حرفه ای سرقت 
منزل و موتورسیکلت در شهرستان

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان اصفهان:

پروژه های بنیاد برکت در دهاقان به بهره برداری رسید

رئیـس اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان 
ورزنـه و جرقویه علیا از صدور سـند مالکیت 
مسـجد جامع تاریخی شـهر ورزنه خبر داد.

امـراهلل اصغـری با اشـاره به دریافت سـند ۶ 
موقوفـه در شهرسـتان ورزنـه و جرقویه علیا 
اظهار داشـت: یکـی از این اسـناد مربوط به 
مسـجد جامـع شـهر ورزنه بـوده کـه ارزش 

تاریخی نیـز دارد.
وی افـزود: مسـاحت بنـای مسـجد جامـع 

ورزنـه یـک هـزار و ۹۵۰ متـر اسـت.
رئیـس اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان 
ورزنـه و جرقویـه علیا همچنین بـه دریافت 
سـند مالکیت سـه باب مغازه مسـجد جامع 
ورزنـه اشـاره کـرد و افـزود: هر یـک از این 
مغازه ها دارای 3۰ متر مربع مسـاحت اسـت 
و ارزش ریالـی هـر کـدام نیـز ۵۰۰ میلیون 

تومان برآورد شـده اسـت.
وی دریافـت زمین سـند مسـکونی به متراژ 

۶۰۰ متـر را نیـز از دیگـر اسـناد دریافتی در 
سـال جـاری اعالم کـرد و ادامـه داد: ارزش 
ریالـی این سـند یک میلیـارد تومـان برآورد 

شـده است.
اصغـری با اشـاره بـه دریافت سـند عرصه و 
اعیـان سـاختمان اداری و خدماتی در شـهر 
ورزنـه نیـز افـزود: ارزش ریالـی ایـن بنا نیز 
بیش از دو میلیارد تومان برآورد شـده اسـت.

وی همچنیـن در خصـوص آخرین وضعیت 
داشـت:  ابـراز  عباسـی  شـاه  کاروانسـرای 
مرحله سـفت کاری ایـن پـروژه رو به اتمام 
اسـت و بـه زودی تجهیـز آن آغـاز خواهـد 

. شد
رئیـس اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان 
ورزنـه و جرقویـه علیـا تصریـح کـرد: پیش 
بینـی مـا ایـن اسـت کـه ایـن مجموعـه تا 
پایان سـال جاری برای اسـتفاده گردشگران 

بهـره برداری شـود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورزنه و جرقویه علیا

بهره برداری از کاروانسرای شاه عباسی تا پایان سال 
انجام می شود



Important
License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515

Organization of advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w. e s f a h a n - n e w s . c o m
04INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s
Tuesday, May 17, 2022 - No: 1055 

As announced by a provincial 
official, 25 idle mines were 
revived in Zanjan province in 
the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20).
Naser Faghfouri, the head of 
the province’s Industry, Min-
ing and Trade Department, 
said that 355 mines are al-
ready active in Zanjan prov-
ince, of them over 12 million 

tons of minerals is annually 
extracted.
He said that 2,978 persons are 
working in the mines of the 
province at the present.
Of the total 355 mines of the 
province, 134 mines are in 
Zanjan county, of them over 
three million tons of minerals 
is annually extracted, the offi-
cial further stated.

According to the data released 
by Iranian Mines and Mining 
Industries Development and 
Renovation Organization (IM-
IDRO), 453 idle small-scale 
mines have been revived 
throughout the country in 
the previous Iranian calendar 
year.
Based on the IMIDRO data, 
the revived mines in the previ-

ous year created jobs for over 
3,000 people and increased 
the country’s mineral output 
by 22.5 million tons.
The total number of revived 
mines has reached 852 since 
the launch of the Industry, 
Mining and Trade Ministry’s 
program for reviving small 
mines across the country, in 
late March 2019. The revived 
mines in this program have 
created job opportunities for 
over 13,000 people in the 
mentioned period.
The most important goal of 
this program, which is being 
implemented by IMIDRO, is to 
activate the country’s mines, 
which will result in increased 
production and employment, 
especially in deprived areas.
Back in December 2021, Reza 
Azimi, who directs the min-
istry’s program for reviving 
and developing small mines, 
had mentioned concluding 
37 memorandums of under-
standing (MOU) for invest-
ment, and scientific-research 
cooperation with knowl-
edge-based companies, as 
well as the introduction of 124 
projects to Mining Investment 
Insurance Corporation for re-
ceiving facilities, and the sup-
port and coaching of knowl-
edge-based companies and 
startups as other measures 
taken under the framework of 
the mentioned program.
As reported, IMIDRO is con-

ducting the program with the 
aim of providing feedstock for 
mineral industries, increasing 
production and completing 
the mining industry’s product 
chain, and developing and 
creating sustainable employ-
ment.
Following this program, so 
far various small-scale mines 
including chromite, manga-
nese, hematite, dolomite, iron 
ore, copper, and construction 
stone mines have been sur-
veyed by monitoring and di-
agnosing the problems of the 
mines and providing solutions 
for resolving their issues.
Over the past few years with 
new resilient economy strat-
egies coming into play, the 
mining sector has become a 
major point of focus for the 
Iranian government and vari-
ous organizations and bodies 
active in this sector have been 
tasked to implement new pro-
grams for boosting this sec-
tor.
As a major state-owned hold-
ing company active in the 
mining sector in the country, 
IMIDRO has been playing a 
significant part in the men-
tioned planning.
The organization has been im-
plementing several new pro-
grams in all the main fields of 
the mining industry including 
exploration, machinery devel-
opment, extraction and also re-
viving the country’s idle mines.

25 idle mines revived in Zanjan province in a year

Iran to double oil ex-
ports if foreign prob-
lems are solved: NIOC
The National Iranian Oil Company 
(NIOC) said it will be able to imme-
diately double its crude exports if 
problems facing the country at the 
international level are solved.
CEO of the NIOC Mohsen Kho-
jasteh-Mehr said that the company 
has created the capacity to raise oil 
exports after it managed to return 
to output levels before the United 
States imposed sanctions on Iran 
four years ago.
“As we managed to bring produc-
tion back to pre-sanctions levels, 
now we claim that we can double 
oil exports and the capacity exists 
in oil terminals and other mecha-
nisms to raise the oil exports,” Kho-
jasteh-Mehr was quoted as saying 
by IRNA.

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

Cuba seeks Iran’s help 
to expand its mines
Cuba is seeking Iran’s help to ex-
pand its mining and metals sector 
as the two countries move to raise 
their economic cooperation to a 
new level.
Cuba’s Deputy Prime Minister Ri-
cardo Cabrisas Ruiz told Iran’s 
Industry, Mine and Trade Minister 
Reza Fatemi Amin that his country 
will need Iran’s technological sup-
port, including the know-how to 
carry out complicated geological 
surveys, to expand mines in the 
Caribbean island nation.

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

Japanese tourists vis-
it Iran after a two-year 
halt
A group of Japanese tourists have 
traveled to Iran after a two-year 
standstill due to the COVID-19 pan-
demic which grounded the entire 
tourism sector to a halt worldwide.
The recent Japanese tourists’ jour-
ney starts from northeastern prov-
ince of Golestan which includes 
visits to Miankaleh peninsula and 
Ashuradeh Island, said Seyyed Ab-
bas-Ali Emamieh, the secretary of 
the consortium of incoming tours 
from Korea and Japan at the Asso-
ciation of Air Transport and Tourist 
Agencies of Iran (AATTAI).

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

Iran Wrestlers Win 2 
Gold Medals in Bul-
garia
Muhammad Reza Rostami and Ha-
midreza Badkan have clinched two 
gold medals at U23 the Petko Sir-
akov & Ivan Iliev wrestling tourna-
ment underway in Sofia, Bulgaria.
Two Iranian wrestlers Mohammad 
Reza Rostami and Hamidreza Bad-
kan have collected two gold medals 
at the Petko Sirakov - Ivan Iliev U23 
International Wrestling Cup in So-
fia, Bulgaria.
Rostami defeated an opponent 
from Turkey in the final match of 
the 72 kg to win a gold medal for 
Iran.

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

Iranian Trade Dele-
gation to Visit Oman 
Soon
Director-General of the Arab and 
African Department of the Trade 
Development Organization of Iran 
(TPO) Farzad Piltan said on Sunday 
that ahead of the Iranian President’s 
Ebrahim Raisi’s visit to Oman, a 
high-level trade-marketing delega-
tion of Iranian economic and trade 
activists will travel to Muscat on 
Monday.
Attending the Iran-Oman trade 
meeting and negotiating with the 
Omani trade parties and reviewing 
the Omani market, as well as iden-
tifying the barriers and operational 
problems of developing trade rela-
tions between the two countries are 
on the agenda of the delegation, he 
added.

‘Vice Presiden-
cy for Science 
and Technology 
supports knowl-
edge-based oil 
companies’

Vice President for Science 
and Technology Sourena 
Sattari said his department 
has close cooperation with 
the Oil Ministry in supporting 
knowledge-based companies 
active in the oil and gas in-
dustry, Shana reported.
Speaking to the press on the 
sidelines of the 26th Interna-
tional Oil, Gas, Refining and 
Petrochemical Exhibition of 
Iran (Iran Oil Show 2022), 
Sattari underlined the posi-
tive role of the oil industry in 
the growth and development 
of knowledge-based com-
panies, saying: “The role of 
the oil industry in the devel-
opment of knowledge-based 
companies is serious, and 
fortunately we have close co-
operation with the Oil Minis-
try in this regard.”
The official praised the oil 
exhibition as a platform for 
showcasing the capabili-
ties of the country’s oil in-
dustry and emphasized the 
strong presence of knowl-
edge-based companies in 
this year’s exhibition.
The 26th International Oil, 
Gas, Refining and Petro-
chemical Exhibition of Iran 
kicked off at Tehran Per-
manent International Fair-
grounds on May 13.

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

Oil Ministry sup-
ports investors in 
complementary 
industries: Oji

Iranian Oil Minister Javad 
Oji said on Saturday that his 
ministry fully supports com-
panies and contractors that 
invest in oil sector’s comple-
mentary industries, Shana 
reported.
Speaking on the sidelines 
of the 26th International Oil, 
Gas, Refining and Petro-
chemical Exhibition of Iran 
(Iran Oil Show 2022), Oji 
said: “This year, we will se-
riously support investors to 
enter the complementary in-
dustries chain.”
The official noted that the oil 
industry’s upstream sector, 
especially the petrochemi-
cal industry, has been given 
enough attention and been 
developed desirably, howev-
er, one of the problems of the 
country today is the lack of 
development of the comple-
mentary industries.
Oji said that one of the pur-
poses of holding the Iran 
oil show is to determine the 
needs of the Oil Ministry’s 
major subsidiaries so that 
capable domestic contrac-
tors could assess the needs 
of the industry and sign 
cooperation agreements to 
meet them.

Iran exported 17 billion cubic meters 
(bcm) of gas in the past Iranian cal-
endar year 1400 (ended on March 
20), the managing director of Na-
tional Iranian Gas Company (NIGC) 
announced.
Majid Chegeni made the remarks in 
a press conference held on the side-
lines of the 26th International Oil, 
Gas, Refining and Petrochemical Ex-
hibition of Iran (Iran Oil Show 2022) 
on Sunday.

The official also announced that the 
country has exported averagely 20 
million cubic meters (mcm) of gas 
per day to Iraq in the past year, which 
is 35 mcm at the present.
“We also exported about nine mcm 
of gas to Turkey per day in the previ-
ous year”, he added.
Daily gas production up 45 mcm
The NIGC’s managing director also 
announced that Iran’s daily gas pro-
duction increased 45 mcm in the past 

year.
He said that 98.4 percent of the cit-
ies in the country enjoy natural gas 
at the moment, which will reach 99 
percent, and 85.4 percent of villages 
enjoy natural gas which will reach 89 
percent.
The official put the number of cities 
and villages supplied with natural gas 
at 1,221, and 35,575, respectively, 
and said that gas is being supplied to 
29 cities and 2,952 villages.
Chegeni put the number of subscrib-
ers at 28.5 million in the household 
sector, at 90,000 in industry sector, 
60,000 in agriculture sector, and said 
that there are 2,280 CNG stations, 
330 power plants, and 2,000 public 
units supplied with gas in the coun-
try.
He said that gas was supplied to six 
cities, 1,426 villages, 1,300 large in-
dustrial units, and 6,200 small indus-
trial units in the previous year.
NIGC’s prioritized projects in this 
year
Elsewhere in his remarks, the man-
aging director of National Iranian 
Gas Company referred to the priority 
projects of his company in 1401, and 

said “The main focus of the NIGC is 
to supply gas to deprived and remote 
areas, and in this year’s target, Sis-
tan-Baluchestan, and Hormozgan 
province and the southern part of 
Kerman province have priority in gas 
supply.”
In recent days, the gas transferring 
pipeline to Zabol (in Sistan-Baluch-
estan) was put into operation and 
gas was injected in 220 kilometers of 
the pipeline. Also, projects related to 
southern Sistan-Baluchestan are un-
derway, he added.
The 26th International Oil, Gas, Re-
fining and Petrochemical Exhibition 
of Iran (Iran Oil Show 2022) kicked 
off at Tehran Permanent International 
Fairgrounds on Friday.
The motto of this year’s edition of the 
exhibit is “Knowledge-Based Oil, Ira-
nian Production, and Global Export”.
The inauguration ceremony of the oil 
show was participated by Oil Minister 
Javad Oji, Parliament Speaker Mo-
hammad-Baqer Qalibaf, National Ira-
nian Oil Company (NIOC) Managing 
Director Mohsen Khojasteh-Mehr, 
senior officials of oil industry, and 
some MPs.

Iran exports 17 bcm of gas in a year

Iranian Oil Terminals Company (IOTC) is completely 
prepared for the maximum oil export, the managing 
director of the company stated.
Abbas Asadrouz made the remarks in a press con-
ference held on the sidelines of the 26th Interna-
tional Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibi-
tion of Iran (Iran Oil Show 2022) on Sunday.
“Given the Oil Ministry’s target of the pre-sanction 
level of oil export, our whole attention is toward the 
infrastructure in this due, including storage facili-
ties and pipelines”, the official further underlined.
Emphasizing that the IOTC does not have a problem 
in terms of infrastructure for increasing exports, 
Asadrouz stressed: “Evidence shows that Iran’s oil 
exports have increased significantly and the export 
operations are underway in oil terminals.”
Saying that Iranian Oil Terminals Company has 
done its job well in the field of oil storage under the 
sanctions condition; about how much the storage 
capacity of crude oil is to be increased, he said that 
the storage capacity of crude oil in Kharg oil termi-
nal is planned to be increased by 4.2 million barrels.
Kharg Island is a continental island in the Persian 

Gulf in the south of Iran. The island is located 25 
kilometers off the coast of Iran and 483 kilometers 
northwest of the Strait of Hormuz. Administered 
by the adjacent coastal Bushehr Province, Kharg 
Island provides a seaport for the export of oil and 
extends Iranian territorial sea claims into the Per-
sian Gulf oil fields.
Due to its close distance to oilfield regions, its good 
offshore position, and suitable depth for gigantic oil 
vessel berthing, Kharg Island oil terminal has been 
recognized as one of the country’s most suitable 
places for crude oil export and loading sites.
High co-op with knowledge-based companies on 
agenda
Answering to the Tehran Times about the approach 
of the company for materializing the motto of the 
present Iranian calendar year (Knowledge-Based 
and Job-Creating Production), the managing di-
rector said that IOTC has long-term and short-term 
plans to this end, and relations and high coopera-
tion with the knowledge-based companies is on the 
agenda.
It should be mentioned that Iranian Oil Terminals 

Company signed some contracts with a number of 
Iranian companies in a ceremony before the Sunday 
press conference.
The mentioned contracts were on domestic produc-
tion of some major and strategic equipment used in 
the oil terminals.
Signing these contracts (on the sidelines of the oil 
show) is a big step toward materializing the slogan 
of the year.
Iran Oil Show is among the most significant oil and 
gas events in the world in terms of the number of 
participants and its diversity.
The event is among the most significant oil and gas 
events in the world in terms of the number of par-
ticipants and its diversity.
The event covers a variety of oil industry areas, 
including upstream industries, universities and sci-
ence centers, start-ups, and science and technol-
ogy parks, petrochemicals and related industries, 
gas and related industries, pipes and tubes, valves, 
refining and distribution and related industries, 
rotary machines, as well as products exporters, 
and etc.

‘IOTC prepared for maximum oil export’



05INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s

ISFAHAN
NEWS

Tuesday, M
ay 17, 2022

Tuesday, May 17, 2022 - No: 1055 

The 26th International Oil, Gas, 
Refining and Petrochemical Ex-
hibition of Iran (Iran Oil Show 
2022) is running at Tehran 
Permanent International Fair-
grounds.
The four-day event, which kicked 

off on Friday, is hosting compa-
nies from 11 countries, besides 
the Iranian exhibitors.
Iran Oil Show is among the most 
significant oil and gas events in 
the world in terms of the number 
of participants and its diversity.

Iran Oil Show 
2022 running in 
Tehran

Ayatollah Raisi 
warns of takfiri in-
fluence inside Iran
Iranian President Ayatol-
lah Seyed Ebrahim Raisi has 
warned about the growing in-
fluence of takfiri thoughts in the 
region and called on Sunni cler-
ics to counter the trend. 
Speaking in a meeting with a 
group of Sunni scholars and 
clerics, Ayatollah Raisi referred 
to the growth of takfiri move-
ments in the region, according 
to the official website of the Ira-
nian presidency.
He said, “We must be careful 
about the influence of Takfiri 
and Salafi ideas in the country; 
British Shiites and Sunni Amer-
icans are two sides of the same 
coin, and both are anti-unity in 
the Islamic world, while unity 
is a strategy for the Islamic Re-
public of Iran, not a tactic.”

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

Iran, Russia set up 
joint technology 
center
The Iran-Russia Joint Tech-
nology Center was established 
at St. Petersburg Polytechnic 
University with the aim of im-
plementing joint projects and 
developing bilateral technologi-
cal cooperation.
Due to the high potential of 
Russia in the field of science, 
technology, and innovation and 
the interest of Iranian knowl-
edge-based companies to de-
velop technological cooperation 
with their Russian counterparts, 
it was scheduled to transfer and 
purchase high-tech products.

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

Iran readies 
roadmap for gas-
tronomy tourism
Iran’s tourism ministry is de-
veloping a national blueprint 
to boost gastronomy tourism, 
vowing to prepare for both do-
mestic and international scenes.
“At present, together with pri-
vate sector activists and other 
related agencies, we are devel-
oping a food tourism roadmap 
to achieve three outputs of the 
domestic and foreign tourism 
boom, and finally to launch 
a branding campaign,” IRNA 
quoted a tourism official as say-
ing on Sunday.
Iran is the paradise of foodies. 
Every province and even every 
city of Iran has its specific de-
lectable dishes. So, one can en-
joy a wide range of foods here in 
Iran; and Kermanshah is one of 
the most popular places among 
foodies.

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

Iran’s Oil Exports 
Grow 40% Despite 
Sanctions
The CEO of the National Iranian 
Oil  Company (NIOC) Mohsen 
Khojasteh-Mehr has said that 
the country is seeking to sell its 
oil at the highest volume pos-
sible, adding that the country’s 
exports have witnessed a 40 
percent hike in spite of sanc-
tions.
Speaking in a press conference 
on the sidelines of the 26th In-
ternational Oil, Gas, Refining 
and Petrochemical Exhibition, 
Khojasteh-Mehr said the immi-
nent deal is aimed at taking op-
timal advantage of the capabili-
ties of domestic companies for 
developing the second phase of 
the North Azadegan oil field and 
underway South Azadegan field 
project.

How to Grow Hair Faster: 
Some Tips for Growth

By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/grow-hair-faster#takeaway

How fast does hair really grow?
We are born with the total amount of 
hair follicles we will ever have over our 
lifetime. There may be about 5 million 
on our body, but our head has about 
100,000 follicles. As we age, some 
follicles stop producing hair, which is 
how baldness or hair thinning occurs.
The American Academy of Dermatolo-
gy says that hair grows about 1/2 inch 
per month on average. That’s a grand 
total of about 6 inches per year for the 
hair on your head. 
How fast your hair grows will depend 
on your:
• age
• specific hair type
• overall health
• other health conditions 
Science has discovered a little bit 
about how hair growth is controlled at 
the cellular level in the body, but not 
enough to know how we can directly 
speed up hair growth. Read on to learn 
about the science behind hair growth 
and how to use that knowledge for 
healthier hair.

The stages of hair growth
Hair grows in three stages, and each 
strand of hair follows its own timeline. 
These three stages are:
• anagen: active growth phase of hair 
that lasts 2-8 years
• catagen: transition phase where hair 
stops growing, lasts 4-6 weeks
• telogen: resting phase where hair 
falls out, lasts 2-3 months
The average scalp has 90-95 percent-
Trusted Source of the hair follicles in 
anagen phase. This means about 5-10 
percent are in the telogen phase, which 
accounts for the 100-150 hairs that fall 
out every day. 
How to make your hair grow stronger
Hair is made up of keratin and dead 
skin cells. While there’s no direct 
method to make your hair grow faster 
overnight, there are steps you can take 
to keep your hair healthy and long. Talk 
to your doctor before trying supple-
ments such as biotin, keratin, or oth-
er nutritional supplements. They may 
interact with medications and cause 
unintended side effects.

1. Keep up with vitamins and nutri-
ents
While many companies promote vita-
mins or supplements for hair growth, 
they don’t always directly affect hair 
length. But the body does require a 
lot of energy to make your hair grow. 
Missing out on balanced meals and 
nutrients can affect hair growth. 
2. Apply essential oils
Put a few drops of into your shampoo 
or dilute it with jojoba oil. One study 
showed that pumpkin seedTrusted 
Source increases hair count for men 
with hair loss by 40 percent. 
Avoid applying essential oils directly to 
your skin. You can dilute the oil with a 
few drops of essential oil per ounce of 
carrier oil. Two other oils that may help 
include rosemaryTrusted Source and 
peppermintTrusted Source oil. 
You can also mix these essential 
oils with other carrier oils that pre-
ventTrusted Source hair damage, 
such as:
• coconut
• sunflower

• mineral
• castor
3. Try topical ointments
Topical ointments are generally for 
people experiencing hair loss. They 
may help your hair grow. Studies show 
that these products are effective in 
treating alopecia, or hair loss, and pro-
moting hair growth:
• topical melatonin reducesTrusted 
Source hair loss and increases hair 
density
• topical minoxidil 5 percent slow-
sTrusted Source hair loss
• Propecia
• ketoconazole shampoo
4 .Use protein 
Protein helps your hair grow and pro-
tect it from chemical and environmen-
tal damage. If you style or apply heat to 
your hair often, using a protein treat-
ment can protect your hair. 
Too much protein can affect your kid-
neys. It may also cause your hair to 
become brittle, although this is rare. 
It’s best to get protein from your diet 
and not supplements. You can get pro-

tein from vegetables, nuts, yogurt, and 
other foods.
What factors can affect hair growth?
There are a few factors that can affect 
hair growth, including:
• genetics or family history of hair loss
• hormonal changes
• lack of nutrition
• medications
• stress
• trauma that damages follicles
• other diseases or conditions
It’s also important to note that if you 
are experiencing unexplained and se-
vere hair loss, you should schedule a 
checkup with your doctor, as certain 
illnesses and health conditions can 
cause hair loss.
The bottom line
Most of the factors that control hair 
growth are out of our day-to-day con-
trol. The best step you can take is to 
prevent hair loss and thinning due to 
poor nutrition. Be sure to eat a bal-
anced diet and stay hydrated. Check in 
with your doctor if you feel that you are 
experiencing significant hair loss.

 TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), dropped 
5,431 points to 1.572 million on 
Sunday.
Over 12.511 billion securities worth 
75.286 trillion rials (about $250.95 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index lost 5,443 
points, and the second market’s in-
dex dropped 6,403 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.
A market analyst believes that the 
Iranian stock exchange market can 
grow by 30 percent by the end of 
the current Iranian calendar year 
(March 20, 2023).

In an interview with IRNA on May 
8, Ahmad Eshtiaqi pointed to the 
growth of the stock market index 
and the factors affecting it and said: 
“It seems that the shares of com-
panies still have room for growth 
and according to the forecasts, the 
stock market can grow by about 
30 percent by the end of the year, 
but this growth will be gradual and 
slow.”
The analyst noted that the share-
holders’ interest in the capital 
market over the past few years has 
been due to the value of companies’ 
stock, so when the shares still have 
room to grow, the market index will 
grow as well.
The capital market expert further 
mentioned another factor influenc-
ing the rise of the stock market in-
dex and continued: “World prices 
rose sharply after the Russia and 
Ukraine war and oil prices reached 
more than $100, and this has affect-
ed the performance of some com-
panies to some extent.”

TEDPIX loses 5,400 points on Sunday

Three direct container shipping lines 
have been launched from Iran’s south-
eastern Chabahar Port to Nhava Sheva 
and Kandla ports in India as well as Je-
bel Ali Port in United Arab Emirate, the 
portal of Iran’s Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) reported.
Iran and India had previously launched 
shipping lines between Chabahar and 
the Indian ports of Mumbai, and Mun-
dra.
The first shipping route between the 
two countries was put into operation in 
2017 between Iran’s Chabahar port and 

Mumbai.
In January 2019, Iran and India inaugu-
rated the second direct shipping route 
which passes through Mumbai, Mun-
dra, Kandla, Chabahar, and finally Ban-
dar Abbas in southern Iran.
India is using the mentioned shipping 
routes to transit goods to Afghanistan 
and Persian Gulf nations as well as the 
countries in Central Asia.
Through Chabahar port India can by-
pass Pakistan and transport goods to 
Afghanistan and Central Asia, while Af-
ghanistan can get linked to India via sea.

Iran has awarded India the project for 
installing and operating modern loading 
and unloading equipment including mo-
bile harbor cranes in Shahid Beheshti 
Port in Chabahar.
The strategic Chabahar port in south-
eastern Iran is the only ocean port on 
the Makran coast and it has a special 
place in the country’s economic affairs.
Back in September 2021, Indian Prime 
Minister Narendra Modi had called on 
Central Asian countries to benefit from 
Chabahar Port capacities for expanding 
their trade in the region.

The managing director of National Iranian Oil Company (NIOC) 
said his company is going to award the development of Azade-
gan oil field, including South and North blocks, to a consortium 
of domestic companies, Shana reported.
“Following the NIOC’s comprehensive programs for the devel-
opment of joint fields and maximum use of the capabilities of 
Iranian companies, the second phase of North Azadegan field’s 
development project and the ongoing project of South Azade-
gan will be awarded to a consortium comprised of exploration 
and production companies under a $7.5 billion contract,” Mo-

hsen Khojasteh-Mehr said on Saturday.
Speaking in a press conference on the sidelines of the 26th 
International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibi-
tion of Iran (Iran Oil Show 2022), Khojasteh-Mehr said: “The 
above-mentioned companies will form a single firm to develop 
the field and all of them will have equal shares under the mother 
company.”
“So, the final contract is not an exclusive deal and we do not 
intend to award the field to just one or two companies, but it 
will be awarded to all of them,” he added.

NIOC to award Azadegan oil field to a consortium of domestic firms

Direct container shipping lines launched from 
Chabahar to India, UAE
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یک دکترای مهندسی حمل ونقل 
و ترافیک و آلودگی هوا بر توجه 
به مدیریت علمی ترافیک از سوی 
مدیران شهری تأکید کرد و گفت: تا 
زمانی که رفتارهای مردم و شیوه غالب 
مدیریت ترافیک همین باشد بعید 
است اتفاقی در حوزه حمل و نقل پاک 
بیفتد. غالمرضا شیران در گفت وگو 
با ایسنا، به چالش های حمل ونقل 
پاک در کالن شهر اصفهان اشاره و 
اظهار کرد: منظور از حمل ونقل پاک، 
استفاده از گونه های حمل و نقلی است 
که آالینده های زیست محیطی نداشته 
باشند، یعنی سوخت مصرفی وسایل 
نقلیه پاک باشد، یا به حداقل رسیده 
باشد و یا از وسایلی استفاده کنیم که 
نیازی به سوخت نداشته باشند مثل 
دوچرخه. اما اینکه مسئوالن فکر کنند 
باید همه وسایل نقلیه شهر پاک باشد 
و یا همه شهروندان به جای استفاده 
از خودروی شخصی، از حمل ونقل 
عمومی یا دوچرخه استفاده کنند، 

غیرممکن است.
وی گفت: با توجه به هزینه های باالی 
برای استفاده از وسایل نقلیه پاک باید 
برای رسیدن به حمل ونقل پاک به 
راه های دیگری فکر کنیم، چون حتی 
اگر باوجود انجام آن هزینه ها، تمام 
وسایل نقلیه شهر پاک شوند اما بازهم 
زیرساخت ها و رفتارهای ترافیکی ما 
همین باشد، ممکن است که آالیندگی 
هوا و مصرف سوخت های فسیلی 
کاهش یابد، اما معضالت دیگری 
مثل تصادفات و تراکم های ترافیکی و 
استرس های وارده به کاربران همچنان 

پابرجاست.
این استاد دانشگاه افزود: بخشی از 
حمل ونقل پاک به وسایل نقلیه و 
مصرف سوخت و آلودگی هوا بر 
می گردد، اما بخشی را باید جای دیگری 
جست وجو کنیم. معتقدم با همین 
وسایل نقلیه ای که در دسترس داریم 
می توانیم بخشی از مشکل ترافیک 
و آلودگی هوا را کم کنیم، ازجمله 
مدیریت صحیح وسایل نقلیه عمومی 
مثل تنظیم سوخت، خاموش کردن 
اتوبوس ها در زمان توقف، رانندگی 

درست، استفاده از گازوئیل سولفور 
صفر و ... پس در همین شرایط نیز 
می توانیم در بخش حمل ونقل عمومی 

به حمل ونقل پاک دست پیدا کنیم.
در بخش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حمل ونقل خصوصی نیاز به درک 
باال و صحیح سایر مدیریتها در شهر 
و فرهنگ سازی و تغییر نگرش مردم 
داریم، گفت: بسیاری از خودروها برای 
سفرهای غیرضروری در شهر استفاده 
می شوند، مسیر زیادی طی می کنند 
تا مثاًل فرزندان خود را از شرقی ترین 
به غربی ترین نقطه شهر که مدرسه 
دلخواه را دران می یابند حمل و نقل 
کنند. در این زمینه آموزش و پرورش 
باید هوشمندانه عمل کند که این 
مهم کمتر اتفاق می افتد. و یا اینکه 
خودروها بدون دلیل روشن می مانند، 
در ترافیک می مانند و ... در این بخش 
نیز نه مقررات دقیقی وضع کرده ایم 
و نه به شهروندان آموزش و آگاهی 
داده ایم، درحالی که پیش از هر چیز 
نیاز به آموزش و فرهنگ سازی برای 
شهروندان شهر داشتیم تا با ابزارهایی 
که در اختیار داریم به سمت حمل ونقل 

پاک حرکت کنیم.
شیران به تأکید و تبلیغ برای استفاده 
از دوچرخه برای حمل ونقل اشاره 
و تصریح کرد: دوچرخه را به عنوان 
وسیله پاک معرفی کردیم، اما استفاده از 
دوچرخه ابزار و دستورالعمل های خاص 
خودش را دارد. در خیابانی که لزومی 
نداشته و دوچرخه می تواند از مسیر 
عادی تردد کند خط ویژه دوچرخه 
ایجاد کرده و ترافیک خطوط دیگر 
را افزایش داده ایم که باعث افزایش 
مصرف سوخت و آلودگی هوا می شود، 
درعین حال که خطوط دوچرخه نیز 
عماًل بدون استفاده مانده است. 
این برعکس هدفی است که برای 

حمل ونقل پاک داریم.
و  حمل ونقل  مهندسی  دکترای 
ترافیک و آلودگی هوا با بیان اینکه 
گاهی مسئوالن فقط می خواهند کار 
متفاوتی بکنند، گفت: برخی مسئوالن 
غیرعلمی  که  می دهند  ایده هایی 
است و یا از کشوی میز و یا کامپیوتر 

تازه فارغ التحصیالن بدون تجربه و 
نگرشی جامع درآمده، درحالی که این 
موضوعات نیاز به پشتوانه علمی دارد. 
کار علمی هم الزاماً پیچیده نیست اما 

مدیران شهر آن را پیچیده می کنند.
وی به اجرای خطوط بی آر تی در 
شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: همه 
خیابان ها نیازی به خطوط بی آر تی 
ندارند، اما با ایجاد این خطوط، عماًل 
در خیابان های اصلی شهر با سرعت 
بیشتر از ۴۰ کیلومتر نمی توانیم حرکت 
کنیم، درحالی که یک خط همیشه خالی 
و خطوط دیگر خیابان همیشه پر تراکم 
است. سؤال اصلی این است که این 
طرح های ترافیکی قرار است چطور 

ما را به سمت حمل ونقل پاک ببرد؟
شیران با تأکید بر اینکه حمل ونقل پاک 
قابل دستیابی است، اما باید اول اندیشه 
ما پاک شود، توضیح داد: باید طرح ها 
و اقدامات مسئوالن با پشتوانه علمی 
و استفاده از نقطه نظرات تخصصی 
تجربه دار باشد و از خودمان طرح 
ندهیم. خیلی وقت ها تصمیم گیرندگان 
برای حمل ونقل فقط یک موضوع 
را اعالم می کنند و چون مسئولیت 
دارند، کارشناسان هم دنبال حرف 
آن ها می روند، درحالی که می دانند 

اشتباه است.
و  امکانات  با  اینکه  بیان  با  وی 
زیرساخت های موجود هم می توانیم به 

سمت حمل ونقل پاک برویم، تصریح 
کرد: اصالح رفتارهای ترافیکی، 
استفاده از حمل ونقل عمومی، محدود 
کردن استفاده از حمل ونقل شخصی، 
راهنمایی و  قوانین  اعمال جدی 
رانندگی، تنظیم چراغ های راهنمایی 
و رانندگی، مدیریت تقاطع ها و اصالح 
ساعات کاری اقداماتی است که 
می تواند منجر به کاهش ترافیک و 

آلودگی هوا شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در بین 
بیشتر تقاطع ها چراغ های راهنمایی 
و رانندگی باید افزوده شود، ما بین 
دو تقاطع کمتر چراغ داریم و در یک 
خیابان دو کیلومتری از همه کوچه و 
پس کوچه ها به یک تقاطع می رسند 
و پشت چراغ جمع می شوند، تعداد 
ماشین ها زیاد است، برخی تخلف 
هم می کنند، خیابان ها هم اشکاالت 
طراحی دارد، زمان بندی اشتباه است 
و یک نقطه به جزیره آلوده تبدیل 
می شود. همه این ها نشان می دهد 
مدیریت ترافیک دینامیکی و پویا 
نیست و خود و مردم را به دردسر 
و هزینه می اندازند. وی بر توجه به 
مدیریت علمی حمل و نقل و ترافیک 
از سوی مدیران شهری تأکید و 
اظهار کرد: بعد از مدیریت ترافیک 
باید سراغ حمل ونقل همگانی و بعد 
از آن به حمل ونقل شخصی برویم. 

شیران با بیان اینکه بخشی از مشکل 
ملی و بخشی محلی است، گفت: 
مهندسی ترافیک در عبور و مرور دست 
خودمان است، اما کیفیت سوخت و 
خودرو موضوع ملی است و مسئوالن 
ارشد دولت و مجلس باید به این باور 
برسند، تصمیمات اساسی بگیرند و 
از شعارزدگی عبور کنند تا به حمل و 
نقل پاک برسیم. وی خاطرنشان کرد: 
تا زمانی که رفتارهای مردم و شیوه 
مدیریت ترافیک همین باشد بعید است 
اتفاقی در حمل و نقل پاک بیفتد، مگر 
اینکه مردم زمانی به این نتیجه برسند 
که حمل ونقل کارآمد نیست و مثل 
چین با دوچرخه یا پیاده بیرون بیایند. 
گاهی مشکالت به قدری زیاد می شود 
حرکت هایی  خودشان  مردم  که 
می کنند و بهتر جواب می دهد، البته 
به این سادگی نیست و این حرکت ها 
هم تبعاتی دارد. دکترای مهندسی 
حمل ونقل و ترافیک و آلودگی هوا با 
بیان اینکه حمل ونقل پاک با سالمتی 
مردم عجین است، تأکید کرد: باید 
نیازهای مردم را در نظر بگیریم و با 
تأکید بر استفاده از حمل ونقل همگانی 
و با توجه به تجاربی که از بازتاب های 
ویروس کرونا و تأثیر آن بر حمل و 
نقل کسب کرده ایم تالش کنیم 
زیرساخت های مادی و معنوی آن را 

فراهم کنیم.
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رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
اصفهان با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی قیمت 
موز در بازار، گفت: با گرم شدن هوا قیمت میوه 
کاهش می یابد، اما قدرت خرید مردم نسبت 
به پارسال حدود ۳۰ درصد کمتر شده است. 
نوروزعلی اسماعیلی با اشاره به قیمت میوه 
در بازار اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر 
میوه های موجود در بازار هندوانه، طالبی و 
گرمک است. از سوی دیگر باید توجه داشت 

که هر شهری میوه نوبرانه خود را دارد.

وی افزود: هفته گذشته هر کیلو هندوانه 
کهنه حدود ۲۰۰۰ تومان بود که اکنون 
هندوانه نو از ایذه با قیمت ۴۰۰۰ هزار تومان 

وارد بازار شده است
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
اصفهان با بیان اینکه در خرداد ماه قیمت 
میوه در بازار اندکی بهبود می یابد، اظهار کرد: 
قیمت هر کیلو آلوچه در سطح خرده فروشی 
۶۰ هزار تومان، زردآلو بین ۷۰ تا ۴۰ هزار 
تومان، توت فرنگی ۱۰۰ هزار تومان، توت 

سفید ۳۰ هزار تومان، توت قرمز بین ۵۰ تا 
۴۰ هزار تومان، پرتقال ۱۵ هزار تومان، سیب 
۲۴ هزار تومان، موز خارجی ۴۰ هزار تومان، 
موز هندی ۳۵ هزار تومان، کرمگ ۱۲ هزار 
تومان، هندوانه ۵ هزار تومان، طالبی ۱۲ هزار 

تومان و ملون ۶ هزار تومان است.
وی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی قیمت موز 
در بازار نسبت به هفته گذشته، پیش بینی 
کرد: با ورود میوه های تابستانه از هفته آینده 

دوباره قیمت موز کاهش یابد.
اسماعیلی همچنین درباره افزایش قیمت 
موز، توضیح داد: متاسفانه واردات موز در 
انحصار چند نفر است و اما نوسانات نرخ دالر 

بر آن اثرگذر نیست.

وی تاکید کرد: نباید افزایش نرخ دالر بر 
قیمت موز اثر داشته باشد، چراکه ثبت 
سفارش این محصول چند ماه پیش انجام 
شده و انحصار واردات موجب گرانی این 

محصول در بازار شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
اصفهان با تاکید بر اینکه با گرم شدن هوا 
قیمت میوه کاهش می یابد، اظهار کرد: تا 
زمانی که کشاورزی کشور صنعتی نشود، 
شاهد نوسانات قیمتی در بازار میوه و بعضاً 

کمبود محصول خواهیم بود.
وی گفت: میزان خرید میوه توسط مردم 
نسبت به پارسال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد 

کمتر شده است.

مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان گفت: ۴۱۹ هزار 
۳۶۸ نفـر در طـرح نهضـت ملـی مسـکن اصفهان ثبـت نام 
کردند کـه این تعداد بیش از ۲ برابر سـهمیه اعالمی اسـتان 

را شـامل می شود.
علیرضا قـاری قـرآن افـزود: تاکنـون ۱۴۲ هـزار و ۵۶۸ نفر 
حائـز شـرایط اولیـه بوده انـد و تعـداد ۳۷ هـزار و ۴۵۵ نفـر 
انصـراف داده انـد و از این تعـداد ۲۰ هـزار و ۸۳۹ نفـر واریز 

وجـه داشـته اند.
وی بـا اشـاره بـه پاالیـش و بررسـی پرونـده متقاضیـان 
ادامـه داد: پاالیش هـای سـه گانـه متقاضیان طـرح جهش 
تولیـد و تأمیـن مسـکن )نهضـت ملی مسـکن( که شـامل 
سـابقه مالکیـت، فـرم »ج« و تأهـل اسـت در سـتاد وزارت 
راه و شهرسـازی انجـام شـده و پاالیش شـرط چهـارم برای 
متقاضیان این طرح در اسـتان اصفهان )سـابقه سـکونت در 
شـهر مـورد تقاضـا( در اسـتان انجـام می شـود و هم اکنون 
نیـز نتیجـه بررسـی های انجام شـده بـه صـورت مسـتمر از 

طریـق پیامـک بـه متقاضیـان اطـالع داده می شـود.
مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکه 
سـهمیه چهـار سـاله اسـتان در طـرح نهضت ملی مسـکن 

کـه ۲۰۳ هـزار واحـد اسـت، خاطر نشـان کـرد: بیشـترین 
ثبت نـام برای طـرح نهضـت ملـی مسـکن اسـتان اصفهان 
در سه شـهر بهارسـتان، شاهین شـهر و فوالدشـهر بوده که 
میزان ثبـت نامی هـا ۱۴۵ هـزار و ۸۲۲ نفـر در بهارسـتان، 
۵۲ هزار و ۴۱۰ نفر درشـاهین شـهر و ۵۱ هزار و ۸۵ نفر در 

فوالدشـهر است.
وی با اشـاره به اینکه عملیات اجرایی شـروع و فونداسـیون، 
اسـکلت و سـقف در بعضـی از شـهرهای اسـتان در حـال 
اجرا اسـت، بیان کـرد: میانگین پیشـرفت فیزیکی سـاخت 

مسـکن در سـطح اسـتان حدود ۱۶ درصد اسـت.
قاری قرآن با اشـاره بـه اینکه تاکنـون بیش از هفـت هزار و 
۵۰۰ هکتار زمین شناسـایی و در حال بررسـی در کمیته ها 
و کمسـیون ماده پنج اسـتان اسـت، تصریح کـرد: در برخی 
از شـهرهای اسـتان مشـکل کمبـود زمیـن وجـود دارد که 
پیگیری بـرای رفـع آن در حال انجام اسـت و احداث شـهر 

جدیـد نیز در حـال پیگیری اسـت.
وی در مـورد چگونگـی اجـرای بیمـه کیفیـت واحدهـای 
مسـکونی در طـرح نهضـت ملـی مسـکن اسـتان بـا بیـان 
اینکـه سـاخت واحدهـای طـرح نهضـت ملـی مسـکن بـه 

صـورت انبـوه سـازی و گروهـی و یـا توسـط بنیاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی احـداث می شـود، افـزود: سـاخت و سـاز 
ایـن واحدها بـا اخذ مجوز و پروانه سـاخت شـروع می شـود 
و به منظـور اخذ پروانـه سـاخت، تهیه نقشـه های معماری، 
سـازه، تاسیسـات برق و مکانیک براسـاس ضوابط و قوانین 
مربوطه تحـت مـاده ۳۳ قانون نظـام مهندسـی و آئین نامه 

اجرایـی آن صـادر می شـود.
به گفتـه وی، عملیـات اجرایـی ایـن واحدها تحـت نظارت 
ناظران و مجریان ذیصـالح و با بیمه کیفیت انجام می شـود 
لذا تمـام مـوارد مربوط بـه اسـتحکام و مقاومت سـاختمان 
چه به لحـاظ ایسـتایی و مقاومـت در برابر زلزلـه و چه عمر 
مفیـد سـاختمان در نظـر گرفته شـده و تمامـی زمین های 
در نظر گرفته شـده از لحـاظ انطبـاق با طرح جامـع و طرح 
تفصیلـی شـهر، بررسـی و کنتـرل می شـود و در تمامـی 
طرح هـای تفکیکی جهـت احـداث بنـا، در کمیته بررسـی 
طرح هـای آماده سـازی بطـور مجـدد مـورد بررسـی و نقد 
قرار گرفتـه و از لحاظ رعایـت ضوابط ومقررات شهرسـازی 

کنتـرل می شـود.
مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان همچنیـن در 

مورد طرح مسـکن مهـر در این اسـتان گفت: طرح مسـکن 
مهر در اسـتان اصفهان تکمیل شـده اسـت و بخشـی که در 
شـهرهای جدیـد باقیمانـده بـود نیـز تعییـن تکلیف شـده 

اسـت.
وی تاکیدکـرد: از آنجایی کـه پیشـرفت پروژه هـا همیشـه 
بـه آورده متقاضیـان گـره خـورده اسـت بنابرایـن ضروری 
اسـت در پرداخـت اقسـاط خـود به موقـع و سـروقت اقدام 
کنند تا شـاهد پیشـرفت درخـور پروژه ها و حصـول نتیجه 

مطلـوب باشـند.
بـه گـزارش ایرنـا، "نهضـت ملـی مسـکن" طـرح دولـت 
سـیزدهم برای خانـه دار کردن مردم اسـت که در آن سـهم 
اسـتان اصفهان سـاخت ۳۰۰ هـزار واحـد طی چهار سـال 

اعالم شـده اسـت.
مهم تریـن هـدف ایـن طـرح برنامه ریـزی بـرای تولیـد یـک 
میلیـون مسـکن در سـال اسـت و در اُفق چهـار سـاله، دولت 
ُمصمم به ایجاد چهار میلیون واحد مسـکونی در کشـور است.

اصفهـان حدود پنـج میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفـر جمعیت در 
۲۸ شهرسـتان دارد و سـومین اسـتان پُرجمعیـت کشـور 

بشـمار می آیـد.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اصفهان:

باگرمایهوا،میوهارزانمیشود

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

ثبتنامبیشاز۴۱۹هزارنفردرطرحنهضتملیمسکناستان

هشداریک دکترای مهندسی حمل ونقل وترافیک وآلودگی هوا به مدیران شهری:

چالشهایحملونقلپاکراببینید

امیررضـا نقـش، در نشسـت شـورای اداری شاهین شـهر و میمـه 
کـه در محـل فرمانـداری ایـن شهرسـتان برگـزار شـد، بـا ارائـه 
تاریخچـه ای از تحـوالت اقتصـادی و تشـریح مسـائل یارانـه ای و 
اختالف مبالغ ناشـی از ارز ترجیحـی، نیمایی و آزاد بـر قیمت ها و 
اقتصاد کشـور، اظهار کرد: در روزهای اخیر طرح مردمی سـازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها در کشـور آغاز شـده اسـت که متأسفانه در 
بین عامـه مـردم از آن با عنـوان طرح حـذف یارانه ها یاد می شـود 
و ایـن مهـم نیازمنـد همـت مسـئوالن، مدیـران و کارشناسـان 
اقتصادی اسـت تا به تشـریح و تبییـن زوایای این طـرح و تأثیرات 

اجرای آن بـر زندگـی مـردم بپردازند.
وی ادامـه داد: در دیـن مبیـن اسـالم همـواره از عدالت یاد شـده 
اسـت زیرا تفـاوت بسـیاری میـان مسـاوات و عدالت وجـود دارد، 
پرداخـت نقـدی یارانـه مسـاوی بـرای همـه و پرداخـت یارانه به 
تولیـد کننـده و وارد کننده بـه جای مصـرف کننده همـان توزیع 
مسـاوات بـوده نـه عدالـت، امـا در طـرح مردمـی سـازی و توزیع 
عادالنـه یارانه هـا بـا توزیـع عدالـت همـه مردم نسـبت بـه میزان 

مصـرف از یارانه هـا بهره منـد می شـوند.
 نقش با اشـاره بـه سـو اسـتفاده ها از ارز ۴۲۰۰ تومانـی ترجیحی 
در تهیه کاالهـای لوکـس و غیرضروری بـه جای تأمیـن کاالهای 
اساسـی مـورد نیـاز مـردم، خاطرنشـان کـرد: ارز ترجیحـی 
۴۲۰۰ تومانـی خـود عامـل تـورم بـود، زیرا بـا توزیـع ایـن ارز به 
تولیدکننـدگان و واردکنندگان دولت باید بدون پشـتوانه اختالف 
پایـه پولـی را حـل می کـرد. توزیـع یارانه هـا بـه جـای تولیـد و 
واردات بـه میـزان مصـرف و شـخص مصـرف کننـده در طـرح 

مردمـی سـازی و توزیـع عادالنـه یارانه هـا انتقـال یافتـه اسـت.
معـاون هماهنگـی و امور اقتصـادی اسـتانداری اصفهان بـا تأکید 
بر حـذف رانـت و داللـی با اجـرای طـرح مردمـی سـازی و توزیع 
عادالنـه یارانه ها، افـزود: با اجـرای این طـرح قطعـاً فقرزدایی رقم 
خواهد خـورد به عنوان مثـال در ماجرای نـان، آرد بیـن نانوایی ها 
بـا نـرخ آزاد توزیـع می شـود، امـا نـرخ نـان افزایـش نمی یابد که 
بـرای حصـول ایـن مهـم ضـروری اسـت اتحادیه هـا، بازرسـان و 
اصنـاف نظارت هـای مسـتمر و گسـترده ای بـر نانوایی ها داشـته 
باشـند. از سـوی دیگر به میزان تراکنـش نانوایی هـا و میزان پخت 

نـان، یارانـه آرد به حسـاب نانوایـان واریز خواهد شـد.
سـید محمدرضـا کاظمی طبـا فرمانـدار شاهین شـهر و میمـه 
نیـز بـا اشـاره بـه فرارسـیدن روز سـوم خـرداد مصـادف بـا روز 
فتح خرمشـهر و روز حماسـه و ایثـار این شهرسـتان، اظهـار کرد: 
تبییـن فرهنـگ شـهادت و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدا و 
بزرگ مردانـی کـه بـا رشـادت ها و دلیری هـای خـود امنیـت و 
آسـایش کنونی را بـرای ما بـه ارمغـان آورده اند برای نسـل جوان 

یـک ضـرورت اسـت.
وی با بیان اینکـه دولت سـیزدهم دولتی مـردم محور و پاسـخگو 
اسـت، افزود: اصحاب رسـانه و خبرنگاران پل هـای ارتباطی میان 
مسـئوالن و مـردم هسـتند و هـر نهـاد، اداره و دسـتگاه در دولِت 
مـردم محـور موظف اسـت بیـش از گذشـته در مقام پاسـخگویی 
بـه مطالبـه اصحـاب رسـانه و مطالبه گـران برآیـد. فرمانـدار 
شاهین شـهر و میمه بـا اشـاره بـه تأکیـد دولـت در برنامه ریزی و 
اجـرای سـند تحـول، گفـت: برنامه ریزی ها و سـند مـدون تحول 
بـه تمـام نهادهـا و ادارات شهرسـتان ابـالغ شـده اسـت و همـه 
دسـتگاه های اجرایـی خدمتگـزار موظـف هسـتند در راسـتای 
بومی سـازی و اجرایـی کـردن آن اهتمـام کامـل داشـته باشـند.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: ارز ترجیحی توزیع کننده تورم بوده و هدف از 
اجرای طرح آزادسازی قیمت ها، مردمی سازی و توزیع 

عادالنه یارانه ها و فقرزدایی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

ارزترجیحی،توزیعکنندهتورمبود

گزارش

رئیس شورای شهر اصفهان گفت: هفته 
پیش مصوب شد طی ۲۰ روز از تاریخ 
آن جلسه این نقل و انتقال بین بانک 
ملی و شرکت بازآفرینی شهری به عنوان 
مالک انجام و عملیات اجرایی این موزه 

ملی آغازشود.
محمد نورصالحی در نطق پیش از 
دستور چهل و دومین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
داشت: مناسبت های ارزشمندی را 
پیش رو داریم که ۲۵ اردیبهشت ماه 
روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت 

حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
وی افزود: شاهنامه یکی از نمونه های 
ارزشمند میراث مکتوب زبان فارسی 
است که در زمره میراث ناملموس 
فرهنگی قلمداد می شود و برپایه عقل 
و خرد نهادینه شده است و همان گونه 
که خود می سراید این اثر سترگ زنده 
کننده هویت ایرانی و زبان گرانقدر 

پارسی است.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطر نشان کرد: در واقع ریشه ها و 
عالیق ملی ایرانیان با این اثر حکیم توس 
قوت گرفت و خودباوری و خودشناسی 
را به آنها نشان داد تا برای وحدت و 
یکپارچگی ایران و بستری برای تجلی 
آموزه های دین مبین اسالم در کنار 
ارزش های ناب ملی ایرانی تالش کنند و 

این ارزش ها را پاس بدارند.
وی با اشاره به اهمیت زبان فارسی و 
ترویج آن در فرهنگ و هنر، گفت: حفظ 
و ترویج زبان فارسی به عنوان هویت 
ملی ایرانیان باید در آموزش و فرهنگ 
نهادینه شود و ما به عنوان نمایندگان 
مردم شهر اصفهان در این زمینه رسالت 
ویژه تری داریم و باید از این جهت الگو 

باشیم.
نورصالحی خاطر نشان کرد: روز جهانی 
موزه و میراث فرهنگی و بزرگداشت 
خیام نیشابوری را در پیش خواهیم 
داشت که در این راستا شهر اصفهان 
یک شهر موزه تاریخی به شمار می آید 
و آثار و ابنیه و بافت های تاریخی و 
عرصه های ارزشمند و بی نظیر معماری 
آن آراسته و مزین به انواع هنرهاست، 
همچنین وجود هنرها و صنایع دستی 
و سنتی بیشماری که در شهر هنوز 
شمعشان روشنایی دارد گواه این 

ادعاست.
وی اما فرونشست را تهدیدی جدی بر 
این بناها و آثار تاریخی اصفهان دانست 
و افزود: رونق حفظ ارزشمندی این آثار 
به جاری بودن زاینده رود بستگی دارد 
و امیدواریم روز جهانی موزه و میراث 
فرهنگی با همت و تالش مضاعف همه 
مسئوالن در سطوح ملی و استانی 
اهمیت این موضوع را به گوش مسئوالن 
باالدستی برسانند تا برای جریان دائمی 

آن اندیشه کنند.
رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به 
طرح ایجاد موزه بزرگ اصفهان گفت: 
این طرح در برنامه سال ۱۴۰۱ شورا و 
شهرداری قرار گرفته و نیازمند همراهی 
مسئوالن ذی ربط در کشور و استان 
است و امیدواریم این موزه فاخر در شأن 
مردم اصفهان و کشور هرچه سریع تر 

احیا شود.
وی ادامه داد: نقطه هدف اصلی برای 
موزه ملی، کارخانه ریسباف است که 
ثبت ملی شده اما در کشاکش مسئوالن 
در تحویل و انتقال باقی مانده است 
که البته در آخرین جلسه بین شورا و 
نمایندگان مجلس قرار شد با همت 
نمایندگان از طریق کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس شورای اسالمی این موضوع 

پیگیری شود.
نورصالحی با بیان اینکه دکتر طغیانی 
ابوترابی  آقای  و  اصفهان  نماینده 
نماینده نجف آباد در مجلس، موضوع 
را در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری 
کردند، گفت: هفته پیش نیز جلسه ای 
انجام شد که بنده نیز حضور داشتم 
و مصوب شد طی ۲۰ روز از تاریخ آن 
جلسه که یک هفته آن گذشته این 
نقل و انتقال بین بانک ملی و شرکت 
بازآفرینی شهری به عنوان مالک انجام 
شود تا با اهتمام شهرداری اصفهان و 
شرکت بازآفرینی شهری و استاندار و 
همه مسئوالن ملی و محلی عملیات 

اجرایی موزه بزرگ اصفهان آغاز شود.

مهلت ۲۰ روزه نقل و انتقال 
مالکیت کارخانه ریسباف

رئیس شورای شهر اصفهان مطرح کرد؛

 خبر
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  مریم یـادگاری  ایـن دو نمایشـگاه که بـه صـورت مشـترک در فضایی 
بالغ بـر ۱۰ هـزار مترمربع فضـای نمایشـگاهی برپـا می شـوند، در مجموع 
میزبـان ۷۰ شـرکت از اسـتان های مختلـف کشـور خواهند بـود تا بـه ارائه 
توانمندی هـا و جلوه های زیبـای فعالیت های خود بـرای مخاطبان عمومی 

و عالقمنـدان بپردازند.
نهمین نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی در فضایی بالغ بر چهار هزار 
مترمربع برپا می شود و میزبان ۳۷ شرکت از سه استان اصفهان، تهران و 
مرکزی خواهد بود. این شرکت ها زیباترین گل ها، گیاهان، محصوالت دارویی 

گیاهی و همچنین گل های آپارتمانی را به نمایش می گذارند تا مردم اصفهان 
در اردیبهشت زیبا، میهمان عطر و بو و رنگ گل های جذاب بهاری شوند.

در کنار این نمایشگاه، ششمین نمایشگاه تشریفات و تسهیالت ازدواج برپا 
می شود که میزبان ۳۲ شرکت از استان های اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی و 
قم خواهد بود و شرایطی را فراهم می آورد تا این شرکت ها محصوالت و خدمات 

خود را در پنج هزار و ۶۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش بگذارند.
مؤسسات تشریفاتی برگزارکننده مراسم و مجالس در این نمایشگاه حضور 
دارند و همچنین در کنار این مؤسسات، تولید و عرضه کنندگان ملزومات 

تسهیالت ازدواج شامل لوازم خانگی و آشپزخانه، صنایع چوب و مبلمان، میز 
نهارخوری، کاالی خواب، لوستر و فرش ماشینی به عرضه محصوالت خود 

خواهند پرداخت.
نهمین نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی و ششمین نمایشگاه تخصصی 
تشریفات و تسهیالت ازدواج طی روزهای ۲۸ اردیبهشت تا یکم خردادماه 
۱۴۰۱ در نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی 
منطقه روشن دشت برپا می شوند و عالقمندان می توانند از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به 

بازدید از آنها بپردازند.

اصفهان میزبان نمایشگاه های گل 
و گیاه و تسهیالت ازدواج می شود:

جشنوشادی
همراهباطراوِت

طبیعتدرنمایشگاه
بینالمللیاصفهان
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 یلـدا توکلـی  بحـث کاالبـرگ الکترونیـک و یا کوپـن در 
سـال های اخیر بارهـا در جریـان اصـاح یارانه هـای پنهان و 
یا حمایـت از مردم جهت تأمین کاالهای اساسـی مطرح شـده 
امـا هیـچ گاه به نتیجه نرسـیده اسـت. امـا مجلس برای سـال 
جاری بـا توجه به مجـوزی که بـرای اصاح نـرخ ارز ترجیحی 
به دولـت داد، آن را موظف بـه ارائه کاالبـرگ الکترونیک برای 

تأمین کاالهـای اساسـی کرد.

•  اصالح نظام یارانه ای با کاال برگ الکترونیک
اخیـراً بـا ورود دولت به اجـرای قانون بودجـه در رابطـه با تغییر 
رویه تأمیـن ارز واردات و اصاح نظام یارانـه ای، موضوع نحوه 
حمایت هـا مطـرح اسـت کـه اعـام مسـئوالن دولتـی از این 
حکایت داشـت که برای شـروع این جریـان، دو مرحلـه یارانه 
نقدی ۳۰۰ تـا ۴۰۰ تومانـی به حسـاب خانوارهایی که توسـط 
وزارت رفـاه تعییـن و دهک بنـدی شـده اند، واریـز خواهد کرد 

که این اتفـاق افتـاد و حسـاب یارانـه بگیران شـارژ شـد. البته 
اگـر در جریان اصاح نظـام یارانـه ای، کاال بـرگ الکترونیک،  
در دسـتور کار دولت قـرار بگیـرد، این گونه نیسـت کـه کارتی 
جداگانـه و یـا کوپـن بـه مـردم ارائه شـود بلکـه همـان کارت 
بانکـی، صرفـاً بـرای خریـد کاالهـای اساسـی شـارژ خواهـد 
شـد. موضع دولت این بـود که تـا زمانی کـه بخواهـد در مورد 
کاالبـرگ الکترونیـک زیرسـاخت های الزم را مهیـا و اجرایی 
کند، با توجـه به زمانبـر بـودن آن فعـًا پرداخت نقـدی انجام 
داده اسـت. اما به راسـتی با ارائه کاالبرگ الکترونیـک روال به 

چه صورتـی خواهـد بود.
• کاالبرگ چیز جدیدی نیسـت و همین کارت های 

بانکی است
سـید رضا فاطمی امیـن وزیر صمت اسـت وی ضمن تشـریح 
جزئیات سـازوکار کاالبرگ، گفت: فـرد با هـر کارت بانکی که 
دارد و می خواهـد خریدی انجـام دهد، وقتی کارت را می کشـد 
بخشـی از هزینـه از کارت فرد و بخشـی دیگـر از یارانه کسـر 
می شـود. یعنی اگـر قیمـت نـان ۴ هـزار تومـان باشـد، وقتی 
فـرد کارت می کشـد ۲ هـزار تومـان از حسـاب فـرد و ۲ هـزار 
تومان از حسـاب یارانـه کم می شـود. در واقـع به حسـاب نانوا 
۴ هـزار تومـان واریز می شـود که ۲ هـزار تومـان را دولـت و ۲ 
هزار تومان را خریدار می دهـد. در واقع کاالبـرگ چیز جدیدی 
نیسـت و همین کارت های بانکی اسـت و کارت مستقلی برای 
خرید نیسـت. اسـتفاده از کاالبرگ در اسـتان زنجان به صورت 
آزمایشـی بـرای خرید نـان در حـال اجراسـت. دولـت در حال 
راه انـدازی سـامانه ای بـرای همین موضوع اسـت کـه طی آن 
شـخص دارنده کارت می توانـد با ورود بـه فروشـگاه و با توجه 
به دسـتگاه های پـوزی کـه در آن تعبیه شـده، کاالی اساسـی 

خـود را خرید کنـد. برای هـر کاالی اساسـی یارانه مشـخصی 
در نظر گرفته می شـود که امـکان خریـد را بـا آن کارت بانکی 

خواهد داشـت.
• کاالهای مشخص به قیمت شهریور ۱۴۰۰

سـید مسـعود میرکاظمی رئیس سـازمان برنامه و بودجه است 
وی درباره آخرین جزئیـات طرح کاالبـرگ الکترونیکی اذعان 
داشـت: یارانه واریز شـده برای دو ماه و برای کاالهای اساسـی 
به جز دارو و نان اسـت. وی ادامـه داد: البته یارانه معیشـتی روز 
۱۰ اردیبهشـت ماه پرداخـت شـد و مبلـغ واریزی عـاوه بر آن 
اسـت. اما از ماه هـای بعد فقـط یک بـار یارانه کمک معیشـتی 
به صـورت تجمیعـی پرداخـت می شـود تـا خانواده هـا منابـع 
را خودشـان مدیریـت کننـد؛ همچنیـن قسـط وام یک میلیون 
تومانی کرونایی نیز از یارانه کمک معیشـتی کسـر شـده است. 
وی در مـورد کاالبـرگ الکترونیکـی نیـز بیـان کرد: بـا کارت 
بانکی کـه مـردم در اختیـار دارند، کاالبـرگ الکترونیکـی اجرا 
می شـود و نیـاز بـه کارت جدیـد نیسـت. ماهانـه کارت بانکی 
سرپرسـتان خانوار شـارژ می شـود و مردم می تواننـد کاالهای 
مشخص را به قیمت شـهریور ۱۴۰۰ بخرند. البته دستگاه های 
کارت خـوان مخصوصی در فروشـگاه ها نصب می شـود، مردم 
می توانند کاالهای اساسـی را خریداری کرده و در هنگام خرید 
نوع کاالی خریداری شـده در دسـتگاه انتخـاب کنند تـا یارانه 
آن محاسـبه شـود. عضو کابینـه دولت سـیزدهم گفـت: وقتی 
اختـاف قیمت وجـود دارد، تقاضا بـرای یک محصول بیشـتر 
خواهد شـد. با این طـرح دولـت ارز را بـه تجـار، واردکنندگان، 
کارخانه هـای روغن با همان نـرخ نیمایی می دهـد، یعنی ریال 
را در بـازار جمـع می کنـد، بنابراین بخشـی از پایه پولـی بهبود 
پیدا می کنـد. وی گفت: تا قبـل از اینکه کاالبـرگ الکترونیکی 

برای مردم طراحی شـود، یارانه معیشتی به حسـاب مردم واریز 
شـده اسـت اما بعد از آن با کاالبـرگ الکترونیکـی و راه اندازی 
سـامانه مربوطه، مردم می تواننـد کاالهای اساسـی مانند مرغ، 
تخم مـرغ و یـا روغـن خریـداری کننـد. وی در مـورد اینکه آیا 
یارانه معیشـتی به تزریق نقدینگی منجر می شـود، پاسـخ داد: 
از شـهریور ماه سـال گذشـته تاکنون قیمت کاالهای اساسـی 
۶۰ تـا ۸۰ درصـد افزایش یافتـه و ایـن رونـد در دنیا هـم بوده 
اسـت. دولت فعـًا در حـال برنامه ریزی بـرای اجرایـی کردن 
کاالبرگ الکترونیک اسـت و اگـر آن را به مرحله اجـرا درآورد، 
دیگر افـراد نمی توانند پولی که داخل حسـاب آنها شـارژ شـده، 

برای مـوارد غیـر از کاالی اساسـی هزینه کند.
• یارانه فقط برای تأمین مواد غذایی

رئیس سـازمان برنامـه و بودجـه تصریح کـرد: مـردم یارانه ای 
کـه در هر مـاه بـرای آنها شـارژ می شـود را فقـط بـرای تأمین 
مـواد غذایـی خـرج کننـد. وی البتـه در اظهاراتـش در رابطه با 
جریـان پرداخـت ایـن یارانه هـا نیز گفـت کـه اولویـت دولت 
این اسـت کـه بـا توجـه بـه بحـران مـواد غذایـی کـه در دنیا 
اتفـاق افتـاده بتواند بـه نوعـی از امنیـت غذایی مـردم حمایت 
کند. وی ادامـه داد: ما در مـورد نکته ای نگـران بودیم که نکند 
با ایـن پرداخت هـا، مصرف مـواد غذایـی و نیازهـای تغذیه ای 
دچـار کمبـود و نقصـان شـود. بنابرایـن وقتی هـم قیمت های 
جهانی بیش از حـد افزایـش یافت، تصمیـم گرفتیم تـا قبل از 
فراهـم شـدن زیرسـاخت های کاالبـرگ، کار را آغـاز کنیم به 
این صـورت که مبلـغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هـزار تومان بـه ازای هر فرد 
بـرای ۲ ماه بـه حسـاب سرپرسـتان خانـوار واریز شـد که یک 
ماه قابل برداشـت اسـت و هر وقـت زیرسـاخت های کاالبرگ 

آماده شـد، بـه کاالبـرگ منتقل خواهد شـد. 

 زهـرا وفایی  رئیس اسـبق سـازمان انـرژی اتمی کشـور 
تاکیـد کرد: مسـئوالن تصـور می کردند بـا افزایش بازرسـی 
می تـوان موضـوع پرونده هسـته ای ایـران را حـل کنند این 
در حالی اسـت کـه حـل مسـئله پرونده هسـته ای ایـران در 
گرو آن اسـت کـه از موضع قـدرت برخـورد کنیـم. فریدون 
عباسـی بـا اشـاره بـه افزایـش بازرسـی های آژانـس بیـن 
المللـی انـرژی اتمـی از تاسیسـات هسـته ای ایـران، گفت: 
مدت ها اسـت کـه پرونـده هسـته ای ایـران در آژانـس بین 
المللی در دسـت بررسـی اسـت و چندیـن قطعنامه شـورای 
حـکام را بـه دنبـال فعالیـت هسـته ای دریافـت کرده ایـم. 
ایـن مـوارد باعث شـده اسـت کـه برخـی مسـئوالن تصور 

کننـد بـا شـفاف سـازی می تـوان آژانـس را قانـع و فشـار 
بـر کشـور را کـم کـرد. نماینـده مـردم کازرون در مجلـس 
ادامـه داد: تقریبًا در ۲۰ سـال گذشـته بیشـترین بازرسـی ها 
از کشـور صـورت گرفته اسـت و برخـی از این بازرسـی ها به 
دلیل اشـتباهات مسـئولین اسـت چـرا کـه تصـور می کنند، 
می تواننـد بازرس هـا را مجـاب کننـد یـا جـواب غربی هـا را 

بدهنـد کـه نشـان دهیـم کاری انجـام نداده ایـم.
وی تاکیـد کـرد: ایـن در حالـی اسـت کـه بازرسـی ها بـا 
هدف گـذاری از پیـش تعییـن شـده صـورت می گیـرد و بـه 
جـای بازدید فنـی کابـل و ترانـس بررسـی می شـود و بیان 
می کنند مـوادی پیداکرده اند که حتـی در ایران سـابقه تولید 

آن وجـود نـدارد، ایـن نشـان می دهـد بازرسـان آژانـس نیز 
برنامـه ریزی شـده بازدیـد می کننـد تا مواد جاسـازی شـده 
سـرویس های جاسوسـی غرب و صهیونیسـت را پیـدا کنند.

این نماینـده مجلـس بیـان کرد: بـه طـور مثال جاسوسـان 
گـزارش می کننـد در حاشـیه تهـران سـایت هسـته ای 
وجـود دارد ایـن در حالـی اسـت کـه هرگـز چنیـن سـایتی 
وجود نداشـته اسـت امـا متاسـفانه مسـئوالن بـرای رد این 
ادعـا بـه بازرسـان اجـازه بازرسـی از محـل مـورد ادعـا را 
می دهنـد کـه باعـث می شـود مـواد جاسـازی شـده در 
 آنجا، پیـدا شـود، از ایـن رو بـا افزایش بازرسـی گیـر آژانس

افزایش پیدا کند.

بررسی و پیگیری اخبار اصفهان از اما و اگرهای کاالبرگ الکترونیک؛

کوپنبهکمکسفرههامیآید

 دریـا وفایـی  دو سـه سـالی 
می شـود کـه آژیرخطـر اختـاالت 
روحـی روانـی بـه ویـژه افسـردگی 
در کشـور و خصوصـاً در پایتخـت به 
صـدا درآمـده اسـت. ایـن موضـوع 
وزارت  توسـط  بارهـا  و  بارهـا 
بهداشـت گوشـزد شـده و اکنـون 
چنـد روزی اسـت کـه سـوده نجفی 
عضوهیئت رئیسـه کمیته سـامت 
شـورای شـهر تهـران هشـدارداده 
اسـت »شـهروندان تهـران بیـش 
ازسـایر شـهرها درمعـرض ابتـا 
بـه بیماری هـای روانـی هسـتند«. 
اوازوزارت بهداشـت وسـازمان نظام 
روانشناسی کشـور خواسـته است تا 
هرچه سـریعتربرنامه ریـزی جدی و 
عملیاتی در این زمینه داشـته باشند.

نجفـی همچنیـن گفته اسـت: هنوز 
در ارگان هـا و سـازمان های اجرایـی 
جامعه برنامه های مـدون و تاثیرگذار 
بـرای آگاهـی و آموزش شـهروندان 
از آسـیب های بیماری هـای روحـی 
روانـی و اهمیـت ایـن موضـوع و 
ارتبـاط آن با سـامت جسـم تعریف 

نشـده است.
• حـال سـالمت روانـی - 
اجتماعـی در کشـور بـه ویژه 
پایتخـت نشـین هـا اصـاًل 

خـوب نیسـت
انجمـن  رئیـس  چلـک  موسـی 
مـددکاری اجتماعـی ایـران هـم 
پیش از ایـن اعام کـرده بـود: حال 
سـامت روانی - اجتماعی در کشور 
بـه ویـژه پایتخـت نشـین هـا اصًا 
خوب نیسـت و بین ۲۳ تـا ۲5 درصد 
مـردم حداقـل یـک اختـال روانی 
دارنـد و درتهـران ایـن رقـم ۳۰/۴ 
درصـد اسـت یعنـی از میانگین کل 

کشـور هم بیشـتر اسـت.

• راجـع مسـائل اجتماعـی 
همینطور روی هـوا حرف زدن 

هیچ ارزشـی نـدارد
امـا اظهارات علـی اصغرعنابسـتانی 
رئیس کمیتـه اشـتغال و روابـط کار 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسـامی در ایـن رابطـه حکایـت از 
غیرتخصصـی بـودن هشـدارهای 
بیان شـده دارد. او درگفـت و گو با ما 
ضمـن رد صحبت هـای عضوهیئت 
رئیسـه کمیتـه سـامت شـورای 
شـهرتهران تصریـح کـرد: معمـواًل 
این حرف ها چندان مسـتند نیست و 
این هـا نیازمند کاردقیق و پژوهشـی 
اجتماعی اسـت، قطعًا راجع مسـائل 
اجتماعـی همینطـور روی هوا حرف 

زدن هیچ ارزشـی نـدارد.
عنابسـتانی در پاسـخ به اینکه »شما 
وضعیت سـامت اجتماعـی و روان 

جامعـه ایـران بـه ویـژه شـهروندان 
تهران را چگونـه ارزیابی می کنید؟« 
بیـان داشـت: باالخـره بخشـی از 
مسـائل روانـی مـردم بـه مسـائل 
اقتصـادی ربـط دارد و می بینیـم که 
شـرایط اقتصـادی هـم اصـًا خوب 
نیسـت. این یـک واقعیتی اسـت که 
االن داریـم و بـرای هیـچ طبقـه ای 
حتـی طبقـات باالهم خوب نیسـت.

وی ادامـه داد: وقتـی وضعیت خراب 
اسـت بـرای همـه خـراب اسـت 
منتهی طبقه ضعیف فشـار بیشتری 
را متحمـل می شـود. طبیعتاً شـرایط 
اقتصـادی می توانـد در فشـارروانی 
مـردم تاثیرجـدی بگـذارد و آرامش 

زندگی شـان را برهـم بزنـد.
رئیس کمیتـه اشـتغال و روابـط کار 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسـامی البتـه تلنگـری هـم بـه 

رسـانه ها زد و گفـت: بخـش زیادی 
از ایـن موضـوع هـم بـه مباحـث 
رسـانه ای و القائاتـی کـه درجامعـه 
ما وجـود دارد برمی گردد، متاسـفانه 
تلقین هـای منفـی درایـران بسـیار 
زیاد اسـت و باعث ارائه چنیـن آمار و 
ارقامـی از سـوی بعضی ها می شـود، 
درحالـی که بایـد به مـردم امیدواری 

داد.
از عنابسـتانی پرسـیدیم »آیـا تلقین 
کاذب به سـهم خودش مشـکل ساز 
نیسـت؟« وی پاسـخ داد: خیـر چون 
ایـن امیـد وجـود دارد و شـرایط بـه 
سـمت بهتـر شـدن درحـال حرکت 
اسـت و آثـارش هم مشـهود اسـت 
هرچند االن چون شـرایط معیشـتی 
سـخت اسـت مردم این حرف را ازما 
نمی پذیرنـد ولـی روزهـای خوبی را 

خواهیم داشـت.

نماینـده مـردم درمجلـس  ایـن 
شـورای اسـامی بـه ایـن پرسـش 
کـه »بـه نظـر صحبت هایتـان بـا 
واقعیـت فعلی جامعه در تضاد اسـت، 
امیـد واقعـی منظورتـان اسـت یـا 
امید واهی؟« جـواب داد: خیـر اصًا 
چنین چیزی نیسـت و کامًا منطبق 
برواقعیـت اسـت. خـب بـه هرحـال 
گرانی هـا هسـت ولـی مـی گوئیـم 
شـیب گرانی هـا بـه سـمت پائیـن 
آمده است. سـطح دالر این روزها در 
نوسـان اسـت. قیمت هـا یک فشـار 

تخلیـه ای داشـت کـه تخلیه شـد.
رئیس کمیتـه اشـتغال و روابـط کار 
کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم 
خاطرنشـان کرد: بنابراین مشکات 
روحی روانـی در کشـورمان بـه این 
شـدت نیسـت و عده ای پیـاز داغش 

را زیـاد می کننـد.
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 امین رضایی  باخره اقدامی در برابر خودروسازی و خودروسازان انجام شد تا شاید 
در این بخش از بازار شاهد سدی در برابر رانت و انحصار باشیم. مدیرکل دفتر صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: با اجرای »سامانه تخصیص یکپارچه 
خودرو«، عرضه خودرو از طریق این سامانه چندین برابر عرضه های پیشین خواهد 
بود. عبداله توکلی الریجانی در گفت وگویی با فارس ضمن اشاره به اینکه »سامانه 
تخصیص یکپارچه خودرو« از امروز آغاز به کار کرد، اظهار داشــت: از روز سه شنبه 
۲7 اردیبهشت ماه امکان ثبت نامه در سامانه فراهم خواهد شد. مدیرکل دفتر صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با راه اندازی »سامانه تخصیص یکپارچه خودرو« 

دیگر هیچ خودروسازی بیرون از این سامانه خودرو عرضه نخواهد کرد و بنابراین همه 
خودروسازان بخش دولتی و خصوصی باید خودروهای خود را از طریق این سامانه 
عرضه کنند. وی با بیان اینکه ظرفیت عرضه خودرو چند برابر عرضه های پیشین است، 
گفت: در چند ماه گذشته تمرکز روی تکمیل خودروهای ناقص و کف پارکینگی بوده 
است بنابراین با تکمیل این خودروها، ظرفیت عرضه خودرو افزایش یافته است. توکلی 
الریجانی بیان داشت: در حال حاضر خودروهای ناقص و به عبارتی کف پارکینگ 
خودروسازان، به 5۰ هزار دستگاه رسیده است،  در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، 
تعداد خودروهای کف پارکینگ خودروسازان،  حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بود. مدیرکل 

دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخشــی از افزایش عرضه 
خودرو از تکمیل خودروهای کف و تولیدی که قابلیت عرضه به بازار را داشته باشد، 
ایجاد می شود افزود: متاسفانه دو اتفاق نامطلوب در صنعت خودروی کشور در سال های 
گذشته وجود داشت که تاش شد این مشکات حل شود، اول اینکه آمار تولید منتشر 
شده توسط خودروسازان شامل تولیدات ناقصی بود که عمًا قابلیت عرضه نداشت و 
در کف پارکینگ ها می ماند، مورد دوم اینکه عرضه خودروسازان به صورت کم و قطره 
چکانی و البته هر خودروساز به صورت جداگانه و غیرشفاف انجام می شد که سبب شکل 

دهی بازارهای کاذب و یا تداوم فعالیت سوداگران در این بازار می شد.

سرعتگیرقیمت
خودروهادرفضای
مجازی!

»سامانه تخصیص یکپارچه خودرو« 
سدی در برابر رانت و انحصار؛

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

آغاز تغییرات توییتر قبل از آمدِن 
ایالن ماسک؛

مدیر ایرانی االصل 
اخراج شد

دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در 
این نشست اساتید جوان حاضر را سرمایه های ملموس و معتبر کشور دانست 
وافزود: مرور آثار و عملکرد اساتید جوان دانشگاه از جمله مقاالت، مصاحبه ها، 
پرونده های جذب و افتخارات تحصیلی، نشان می دهد چه سرمایه های بزرگی 

به امانت دانشگاه صنعتی اصفهان درآمده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقاب بارها بر نقش مهم نخبگان دانشگاهی 
در پیشرفت کشور تأکید داشتند، خاطرنشان کرد: یکی از تکالیف بزرگ اساتید 

هم اقتدار بخشیدن به کشور است.
میبدی با بیان اینکه، کج سلیقگی برخی مدیران کشور منجر به خروج نخبگان 
و سرمایه های باارزش دانشگاهی شده است افزود: رویکرد دانشگاه صنعتی 
اصفهان انگیزه بخشی به نخبگان دانشگاهی و ارتباط و تعامل با دولت و 

مجلس برای حفظ نخبگان کشور است.
وی با بیان اینکه چالش امروز هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان 
درخواست های بی شمار مرخصی های اساتید برای سفر به خارج از کشور 
است، تصریح کرد: اگر شرایط تبادالت علمی و بین المللی ما با خارج از کشور 
در یک وضعیت متعادل و مناسب قرار گیرد، نخبگان ما عاقه مند خدمت به 

کشورشان هستند و موج مهاجرت این افراد را شاهد نخواهیم بود.
میبدی بر اهمیت راهنمایی و هدایت نسل جوان دانشجو تأکید کرد و افزود: 
رسالت سنگین اساتید این است که دانشجویانی پرورش دهند که از خود 

اساتید پیشتازتر و برتر شوند.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، خدمت به اساتید و دانشجویان را یک امر 
مقدس دانست و افزود: تمام ظرفیت های قانونی را برای پیشبرد امور دانشگاه 

و ارتقاء منزلت دانشگاهیان به کار خواهیم گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، رویکرد هیئت ممیزه دانشگاه را 
توجه به اجرای قانون دانست و بیان داشت: اعمال سلیقه در بررسی پرونده 
ارتقا اساتید جوان جایی ندارد و الزم است برای حفظ سرمایه ای که قرار 
است ۳۰ سال در خدمت دانشگاه باشد، شرایط رشد و ارتقا به شکل قانونی 

فراهم شود.
همچنین رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در دیدار دیگری که با اساتید 
خانم برگزار شد، به بررسی مشکات و مسائل این قشر از دانشگاه پرداخت.

میبدی در این نشست بر اهمیت تعامل اساتید خانم دانشگاه با دانشجویان 
تأکید داشت و گفت: مادرانه با دانشجویان ارتباط بگیرید و برای ارتقا شرایط 
روحی و روانی و تحصیلی فرزندان این دانشگاه به ویژه دختران دانشجو 

راهکار مؤثر و مدیریتی ارائه کنید.
وی، حضور اساتید بانو در وظایف و نقش های مدیریتی و اجتماعی دانشگاه را 
ارزشمند دانست و افزود: نگاه ویژه ما به توانمندی اساتید خانم، شروعی برای 

گسترش دایره تکالیف بانوان دانشگاه خواهد بود.
شایان ذکر است، موضوعاتی همچون شرایط ارتقا اساتید جوان، مسکن، 
وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان و مسائل حقوقی اساتید از جمله 
مواردی بود که در این نشست با رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به بحث و 

تبادل نظر گذاشته شد.

 ندا توکلی  به مناسبت گرامیداشت هفته تعلیم وتربیت و 
روز معلم، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در یک دیدار 
صمیمانه با اساتید جوان تازه استخدام و همچنین اساتید 

خانم دانشگاه صنعتی اصفهان گفتگو کرد.

گزارش

در دیدار رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اساتید 
جوان دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شد:

اساتیدجوانسرمایههای
ملموسومعتبرکشور

مهسا شیخ االسام:تغییرات ساختاری توییتر 
در حالی انجام می شود که ایان ماسک این 
شبکه اجتماعی را به مبلغ ۴۴ میلیارد دالر 
خریداری کرده و در برنامه های ماسک برای 
توییتر عاوه بر افزایش 5 برابری درآمد و 
افزایش ۴ برابری کاربران این شبکه اجتماعی 
به استخدام ۳۶۰۰ کارمند جدید اشاره شده بود.

این وعده ها در حالی بود که مدیرعامل توییتر 
از اخراج »کیوان بیک پور« مدیر ایرانی 
تبار بخش مصرف کنندگان و رهبر تیم 
محصوالت این شرکت خبر داد. وی از سال 
۲۱۰5 یکی از مدیران ارشد توییتر بوده که پس 
از هفت سال اخراج شده است. توییتر عاوه بر 
کیوان بیک پور، مدیر درآمدهای خود یعنی 
»بروس فالک« را نیز برکنار کرد. در حالی 
که همه منتظر هستند تا معامله بین »ایان 
ماسک« و توییتر نهایی شود و ثروتمندترین 
فرد جهان به مدیرعامل جدید این شبکه 
اجتماعی تبدیل شود، به نظر می رسد توییتر 
و مدیر عامل فعلی آن، یعنی »پاراگ آگراوال« 
در حال انجام تغییراتی در ساختار آن است و 
برخی اعضا تیم مدیریتی خود را اخراج کرده 
است. »کیوان بیک پور« با انتشار توییتی این 
موضوع را اطاع رسانی کرده و گفته بعد از 
هفت سال این شرکت را ترک می کند و اعام 
کرد که مدیرعامل فعلی شبکه اجتماعی، یعنی 
پاراگ آگراوال پس از اینکه به او اطاع رسانی 
کرده که می خواهد تیم را به سمت دیگری 
هدایت کند، از وی خواسته تا شرکت را ترک 
کند. »بروس فالک« مدیرکل درآمد و رئیس 
بخش تجاری توییتر نیز با ارسال یک توییت 
)که البته اکنون حذف شده( تأیید کرد که او نیز 

توسط آگراوال اخراج شده است.
آگراوال در بخشی از یادداشت مفصل خود 
به کارمندان این شبکه اجتماعی، نوشت: 
»همزمان با آغاز همه گیری در سال ۲۰۲۰، 
تصمیم به سرمایه گذاری شدید شده بود تا 
باعث رشد چشمگیر کاربران و درآمد شویم 
و به عنوان یک شرکت، به مراحل اصلی که 
اعتماد به این اهداف را امکان پذیر می کند، 

دست پیدا نکردیم.«
»آدریان زامورا« سخنگوی توییتر نیز این 
تغییرات را تأیید کرد و در بیانیه ای گفت: 
»می توانیم تأیید کنیم که کیوان و بروس از 
توییتر خارج می شوند. »جی سالیوان« رئیس 
محصول و رئیس موقت بخش درآمد است. 
همچنین از این هفته، ما اکثر استخدام ها و 
موارد تکمیلی دیگر را به جز برای نقش های 

بسیار مهم متوقف می کنیم.«
بیک پور به عنوان مدیر بخش محصوالت 
توییتر، توسعه بسیاری از بزرگترین ویژگی ها 
و تغییرات این شبکه اجتماعی در چند سال 
گذشته را رهبری کرده است. او از سال ۲۰۱5 
پس از تصاحب تصاحب استارتاپش یعنی 
Periscope توسط توییتر، یکی از کارمندان 

این شبکه اجتماعی بوده است.

حالسالمتروانی-اجتماعیجامعهخوبنیست
هشدارها و آمارهای بیماری های روانی بالفعل و بالقوه در پایتخت که محل مناقشه بین مسئوالن شد!

با رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشور پیرامون حل مسئله پرونده هسته ای گفت و گو شد:

چارهمشکلبرخوردازموضعقدرت!



طـرح انتقـال آب ازخلیـج فـارس یـا دریـای عمـان بـه 
اسـتان اصفهـان اگرچـه در سـال ۹۹ همزمـان با سـایر 
نقاط کشـور آغاز شـد اما هنوز اقـدام عملی بـرای اجرای 
آن انجـام نشـده و می طلبد که عـزم و تالش در پیشـبرد 
آن افزایـش یابـد. وضعیـت کم آبـی در اسـتان اصفهان 
مدت هاسـت کـه دیگر بـر کسـی پوشـیده نیسـت و به 
یکی از مشـکالت اساسـی این خطه تبدیل شـده اسـت 
و وضعیت کمبـود منابع آبی در سـال های اخیر به شـدت 
بیشـتر افزایش یافتـه اسـت تـا جایـی کـه بعضی اوقات 

تأمیـن آب ُشـرب نیز بـا اختـالل روبه رو می شـود.
تنـش آبی اسـتان اصفهان سـبب خشـک شـدن متعدد 
رودخانـه زاینـده رود و افزایـش پدیده هـای مخـرب 
همچون فرونشسـت زمین، ریز گردها و دیگر معضالت 

زیسـت محیطی شـده اسـت.
یکـی از راهکارهایی کـه می توانـد وضعیت آبـی در این 
دیار را تـا حدودی بهبود بخشـد اجرای طرح هـای انتقال 
آب اسـت، از همین رو اجـرای طرح هـای مختلف تأمین 
آب در دسـتور کار مسـووالن قرار گرفت که تأمین آب از 
خلیج فـارس و دریای عمـان و انتقـال آن به اسـتان های 

که بیشـترین مشـکالت رادارند نمونه ای از آن اسـت.
با اجـرای این طرح هـا کـه درمجموع بـا لوله گـذاری به 
طول سـه هزار و ۷۰۰ کیلومتر، آب خلیج فـارس و دریای 
عمـان را به هفـت اسـتان هرمـزگان، کرمان، خراسـان 
جنوبـی، خراسـان رضوی، یـزد، اصفهـان و سیسـتان و 
بلوچسـتان منتقـل می کنـد ۱۲۸ هـزار میلیـارد تومـان 
اعتبـار پیش بینی شـده و بر اسـاس اعـالم متولیـان، این 
طرح ها بـرای ۷۰ هـزار نفـر ایجاد اشـتغال خواهـد کرد.

پروژه انتقـال آب از اسـتان هرمـزگان آغاز می شـود و در 
مسـیر کرمـان و خراسـان جنوبـی بـه خراسـان رضوی 
انتقـال خواهـد یافـت و می توانـد بـه توسـعه صنایـع 
گلخانـه ای و واحدهـای صنعتـی و معدنـی بـزرگ ایـن 
اسـتان ها کمک کند. نکته مهم اینکه آب استحصال شده 
در ایـن پـروژه ازنظـر قیمتـی در مقایسـه با کشـورهای 
حاشـیه خلیج فارس ازجملـه عمـان و امـارات ۲۰ درصد 

ارزان تـر اسـت.
خـط نخسـت آب خلیج فـارس را بـه اسـتان های 
هرمـزگان، کرمـان و یـزد منتقـل می کنـد، چنـد مـاه 
پیش افتتـاح شـد، این طـرح در گام هـای یک، دو و سـه 

به طول ۸۲۰ کیلومتر با ۱۲ باب ایسـتگاه پمپـاژ، با حجم 
سـرمایه گذاری ۲۰ هـزار میلیـارد تومانـی اجرایی شـده 
کـه پتانسـیل اشـتغال زایی آن در دوران سـاخت )تاریـخ 
شـروع ۱۳۹۱ و تاریـخ اتمـام ۱۳۹۹( ۱۶ هزار نفـر برآورد 

شـده است.
 در خـط دوم، انتقـال آب خلیج فـارس بـه اسـتان های 
کرمان، خراسـان جنوبی و خراسـان رضـوی، پیش بینی 
و این طـرح بـه طـول یـک هـزار و ۵۵۰ کیلومتر بـا ۱۸ 
ایسـتگاه پمپاژ آب، با سـرمایه ۴۷ هـزار میلیـارد تومان، 
اجرایـی و برای ۳۰ هـزار نفر اشـتغال زایی به دنبـال دارد. 
تاریخ شـروع این طرح امسـال و تاریـخ پایـان آن ۱۴۰۴ 

پیش بینی شـده اسـت.
در خـط سـوم، آب خلیج فـارس بـه اسـتان های یـزد و 
اصفهـان منتقـل می شـود. ایـن طـرح بـه طـول ۹۱۰ 
کیلومتـر بـا ۱۰ ایسـتگاه پمپـاژ آب، بـا سـرمایه گذاری 
۳۵ هـزار میلیـارد تومانـی اجرایی شـده و بـرای ۱۴ هزار 
نفـر اشـتغال زایی بـه دنبـال دارد. تاریخ شـروع این طرح 

امسـال و تاریـخ پایـان آن ۱۴۰۴ پیش بینی شـده اسـت.
در خـط چهـارم، انتقـال آب دریـای عمـان بـه اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان پیش بینی شـده اسـت. ایـن 
طرح بـه طـول ۸۲۰ کیلومتر بـا ۱۱ ایسـتگاه پمپـاژ آب 
بـا سـرمایه گذاری ۳۹ هـزار میلیـارد تومـان اجرایـی 
شـده و بـرای ۱۰ هـزار نفر اشـتغال زایی بـه دنبـال دارد. 
تاریخ شـروع این طرح امسـال و تاریـخ پایـان آن ۱۴۰۴ 

پیش بینی شـده اسـت.
همچنین اسـفند سـال ۹۹، قطعه ۲ خط یـک انتقال آب 
خلیج فـارس به سرچشـمه و قطعه سـه خط یـک انتقال 
آب خلیج فـارس بـه اردکان )چادرملـو( بـه بهره بـرداری 

. سید ر
گرچه عملیـات اجرایی این طرح از سـال ۹۹ آغاز شـد اما 
در اسـتان اصفهان هنوز شـاهد اجرای عملیـات فیزیکی 
نبوده ایم، بر اسـاس آنچه مسـووالن امـر مطرح می کنند 
نبود انسـجام کامل در اسـتان و وقفه در تصمیم گیری ها 
سـبب شـده کـه از سـال ۹۹ تاکنـون عملیـات صـورت 

نپذیـرد و تا حـدی زمان نیز ازدسـت رفته باشـد.
البته ایـن روزها زمزمه هایی مبنی بر فعالیت بیشـتر برای 
اجرایی پـروژه بـه گـوش می رسـد تا جایـی کـه معاون 
امور عمرانی اسـتانداری اصفهـان گفته طـرح انتقال آب 
از خلیج فـارس بـه اسـتان متوقف نشـده بلکـه قوی تر از 

قبـل در حال اجراسـت.
مهران زینلیان تصریح کرد: جلسات و مذاکرات متعددی 
دربـاره ایـن طـرح انتقـال آب برگزارشـده اسـت و تغییر 
مدیرعامـل شـرکت آب صفـه کـه وظیفـه انتقـال آب 
خلیج فارس بـه اصفهـان را بر عهـده دارد، سـبب خواهد 

شـد که پـروژه بهتـر پیگیری شـود.
• پیشـرفت فیزیکی ناچیز در طـرح انتقال به 

اصفهان
از سوی دیگر آنطور که سـید محمود حسینی مدیرعامل 
سـابق شـرکت آب صفـه اظهـار داشـت، علـت تأخیـر 
در اجـرای پـروژه همـکاری کـردن شـرکت تأمیـن آب 
خلیج فـارس به عنـوان مجری اصلـی طرح، درخواسـت 

مبالغ بسـیار باال برای تحویل آب و نبود نظارت در سـطح 
کالن بوده اسـت.

از سـوی دیگـر مدیرعامـل فعلـی شـرکت آب صفـه 
درباره چرایی اجرا نشـدن طـرح تاکنون گفـت: تردید در 
تصمیمات اسـتانی درباره اجـرا یا اجرا نشـدن طرح دلیل 
توقـف آن بوده اسـت. فرهـاد قادریان تصریـح کرد: پس 
از آغـاز عملیـات اجرایـی طـرح انتقـال آب خلیج فـارس 
و دریـای عمـان به چنـد اسـتان در سـال ۹۹، در اسـتان 
اصفهـان اجماع بـرای اجـرای این طـرح و یـا طرح های 
دیگر صـورت نگرفت و به همیـن دلیل تاکنـون فعالیت 

فیزیکی انجام نشـده اسـت.
وی افـزود: مطالعـات طـرح بـاالی ۵۰ درصد پیشـرفت 
دارد امـا در بخـش اجـرا و لوله گـذاری در بخـش مربوط 
به اسـتان اصفهـان هنـوز کار عملی انجام نشـده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت آب صفـه دربـاره مسـیر احـداث 
خط لولـه انتقال گفـت: اگـر منبع دریـای عمان باشـد و 
نهایی شـود، دریای عمان - سـیریک اسـتان هرمزگان 
-سـیرجان- کرمان- شـهر بابـک- شهرسـتان خاتم- 
شهرسـتان ابرکوه- جنـوب تـاالب گاوخونی در اسـتان 
اصفهـان و توزیـع بین صنایـع اسـت و اگـر خلیج فارس 
به عنـوان منبـع نهایـی لحـاظ شـود خلیـج فـارس-

بندرعبـاس- حاجی آبـاد اسـتان هرمزگان-سـیرجان- 
کرمـان- شـهر بابـک- شهرسـتان خاتم- شهرسـتان 
ابرکـوه- جنـوب تـاالب گاوخونـی در اسـتان اصفهان و 

توزیـع بیـن صنایـع خواهـد بود.
قادریـان دربـاره پیشـرفت فیزیکـی پـروژه خاطرنشـان 
کـرد: اگـر مسـیر خـط انتقـال سـیرجان کـه بـا بقیـه 
استان ها مشترک اسـت لحاظ شـود ۲۰ درصد پیشرفت 
حاصل شـده امـا بخشـی کـه مختـص اسـتان اصفهان 
اسـت پیشـرفت صفر درصدی دارد زیرا هیچ لوله گذاری 

انجام نشـده اسـت.
وی رقم برآورد هزینه و بودجه موردنیـاز را حدود ۵۰ هزار 
میلیـارد تومان اعـالم کـرد و گفـت: زمان بنـدی اجرای 
طـرح و افتتـاح پـروژه در صـورت تأمیـن اعتبار تا سـال 

۱۴۰۳ خواهـد بود.
به گفتـه مدیرعامل شـرکت آب صفـه حجم انتقـال آب 
دریا به اسـتان ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سـال و مصرف 

آن فقط برای صنایع اسـتان اسـت.

گونـــاگون
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: تالش اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

می شود تا از محل اعتبارات ملی و استانی سفر رییس جمهور به استان، هزینه 
تعمیر بناهای تاریخی موقوفه تأمین شود. علیرضا ایزدی در کارگروه بررسی 
مسائل مربوط به حفظ، احیا و تسهیل در امر سرمایه گذاری اماکن تاریخی، 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان اصفهان افزود: باید نگاه همه مسئوالن 

نسبت به پرداخت حقوق موقوفات تغییر کند.
وی اظهارداشت: در این راستا درخواست ما از مسووالن اوقاف مدت دار شدن 
قراردادهای سرمایه گذاری است زیرا بسیاری از سرمایه گذاری ها در بناهایی 
انجام می شود که زمان زیادی برای مرمت نیاز دارند و از این رو زمان بهره 

برداری و درآمدزایی برای سرمایه گذار بسیار محدود است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان با بیان اینکه در 
موضوع رسیدگی به وضعیت بقاع متبرکه در استان، همه دستگاه ها کوتاهی 

کرده اند، افزود: از سویی بناهای تاریخی در مسیر غلط بودجه ها قرار گرفتند.
وی از نمایندگان مجلس درخواست کرد که بحث امانی بودن را جایگزین 
پیمانی کنند تا بودجه بناهای تاریخی به وضعیت امانی برگردد و بسیاری از 

مشکالت برطرف شود.
ایزدی خاطرنشان کرد: از متولیان موقوفات و بقاع متبرکه نیز درخواست 
می شود تا نسبت به تجاوز به بناهای تاریخی و بقاع متبرکه بازنگری داشته 
باشند تا مجبور به طرح شکایت نشویم زیرا در گذشته برخی از متولیان به دلیل 

ناآگاهی ضربه هایی زدند که قابل جبران نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

هزینهتعمیربناهایتاریخیموقوفهاستانتأمینمیشود

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شهر  اسالمی  شورای  ورزشی 
اصفهان گفت: جاری سازی دائم 
رودخانه زاینده رود یک اقدام لوکس و 
فقط بخاطر توسعه گردشگری نیست 
بلکه برای حفظ یک تمدن با ارزش 

است.
حجت االسالم منوچهر مهروی پور 
در چهل و دومین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان افزود: احیای 
دائم رودخانه زاینده رود با هویت، 
تاریخ و تمدن چند هزار ساله این 
سرزمین رابطه مستقیم دارد بنابراین 
باید برای حفظ این میراث کوشید. 
وی با اشاره به اینکه خشکی رودخانه 
و کاهش منابع آبی بر گستردگی 
فرونشست زمین در استان اصفهان 
افزوده است ادامه داد: این یکی از چند 
چالشی به شمار می رود که دلیل آن را 
باید در خشکی رودخانه جستجو کرد.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر اصفهان با بیان اینکه استان 
و  بی توجهی  مورد  سال هاست 
بی مهری قرار گرفته ابراز امیدواری 
کرد که سفر آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی، رییس جمهور به نصف 
جهان نتایج مثبتی بویژه در موضوع 

زاینده رود را به همراه داشته باشد.
مهروی پور احیای دبیرخانه ورزش 
پهلوانی در اصفهان را خواستار شد و 
گفت: این اقدام در کنار افزایش سرانه 
ورزش سبب ترویج روحیه پهلوانی 

خواهد شد.
وی با تاکید بر ساماندهی در حوزه 
طرح های عمرانی اصفهان تصریح 
کرد: سال های گذشته شهر اصفهان 
به یک کارگاه عمرانی بود که افتتاح 
پروژه های مختلفی دستاوردآن به 
شمار می رفت، جا دارد که این مقوله 
باز هم تکرار شود تا هرچه زودتر 
شاهد بهره برداری از رینگ چهارم 
ترافیکی و خط ۲ قطار شهری باشیم.

این عضو شورا با بیان اینکه با 
بازگشایی بدون برنامه مدارس موج 
عجیب ترافیک در شهر رقم خورده 
است خاطرنشان کرد: این ترافیک 
پیش تر فقط مختص صبح ها بود 
اما اکنون در عصر و شب هم این 
ترافیک را می بینیم که جا دارد نظارت 

بیشتری بر آن باشد.
همچنین عضو هیات رییسه شورای 
اسالمی شهر اصفهان در این جلسه 
گفت: برای جوان سازی جمعیت 
باید زیرساخت های الزم فراهم 
شود و از سوی دیگر همه نهادها و 
دستگاه های عمومی و دولتی به 

اصطالح پای کار بیایند.
 فرزانه کالهدوزان خاطرنشان کرد: 
مدیریت شهری در اصفهان نیز در 
کنار بقیه دستگاه ها به وظایف قانونی 
خود در این زمینه عمل کند این قانون 
تکلیف همه دستگاه ها نسبت به 
کارکنان خود را مشخص کرده و 
انتظار می رود در شهرداری این 
وظایف قانونی برای نیروی انسانی 

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

تکرار می شود.

 خبراول
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جاری سازی دائم 
زاینده رود الزمه حفظ 
تمدن باارزش منطقه 

است

 رییس کمیسیون فرهنگی
شورای شهر اصفهان:

طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، دچار اما و اگر شده است؛

استانتشنهاست؛کوآب؟

 شادی بخشی  هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر از روز شنبه 
پیگیری شد که این هفته با دندان تیزکردن شاکردان نویدکیا برای نایب 

قهرمانی و قهرمانی زود هنگام شاگردان مجیدی همراه بود.
• هوادار از سد فجر گذشت

در نخسـتین بـازی از ایـن هفته هـوادار تهـران بـا نتیجه یـک برصفر 
از سـد فجر سپاسـی شـیراز گذشـت. شـاگردان رضا عنایتی برخالف 
دیدارهای گذشـته انسـجام دفاعی را نداشـتند امـا در خط حملـه بارها 
دروازه فجـرا را باخطـر مواجه کردنـد و درنهایـت با یـک برداقتصادی 
جایـگاه خودشـان در میانـه جـدول را تثبیت کردنـد. فجر سپاسـی در 
مقابل هوادار تهران کامـاًل بی انگیزه و تشـریفاتی بازی کـرد و با ارائه 
یک بازی احساسـی سـعی داشـت تا بحران به وجـود آمده بـرای این 
تیـم را برطرف کنـد امـا درنهایت یک قـدم به سـقوط نزدیک تر شـد. 
هوادار بـا این پیروزی بـا ۳۱ امتیـاز دررده دهم جدول قـرار دارد و فجر 

با ۱۷ امتیـاز درجایـگاه پانزدهم جدول ایسـتاده اسـت.
• تساوی بد موقع خودروسازان و مشهدی ها

دومیـن دیدار بـا تسـاوی یک بر یـک شـهرخودرو و پیـکان بـه پایان 
رسـید. تسـاوی بـد موقـع خودروسـازان و مشـهدی ها کمتـر از باخت 
ارزش نداشـت چراکـه وضعیـت مجتبی حسـینی در جـدول را متزلزل 
می سـازد و بعید نیسـت کـه خودروسـازان فصـل را بـا رتبـه دورقمی 
به پایان برسـانند و درسـوی مقابـل شـهرخودرو اگرچه امید بـه ماندن 
درلیـگ برتـر را دارد امـا باایـن تسـاوی تنها موفـق به کاهـش فاصله 
خـودش بـا جایـگاه ۱۵ جدول شـد کـه تفـاوت چندانی بـا رتبـه فعلی 

این تیم نـدارد. پیکان بـا یک امتیـاز هفته بیسـت و هفتم بـا ۳۳ امتیاز 
درجایگاه هفتم جدول قرار دارد و شـهر خـودرو با ۱۵ امتیاز قعر نشـین 

بـی رقیب لیـگ برتر اسـت.
• تقابل استقاللی های سابق زیبا و پر موقعیت

سـومین دیـدار بـا پیـروزی دو بریـک آلومینیـوم مقابل صنعـت نفت 
آبـادان به پایان رسـید. تقابل اسـتقاللی های سـابق زیبا و پـر موقعیت 
بـود چراکـه مهـدی رحمتی بـرای حفـظ شـخصیت تیمـی آلومینیوم 
باترکیبـی هجومـی راهی میـدان شـد و فوتبال زیبـا و منظـم را ازخود 
به نمایش گذاشـت. درسـوی مقابل شـاگردان علیمنصور با بدشانسی 
تمـام سـه امتیـاز ایـن دیـدار را بـه حریـف خـود واگـذار کردنـد و اگر 
چاشـنی شـانس بـا تیـم رحمتـی نبـود کمتریـن نتیجـه ایـن دیـداز 
تسـاوی دو بـر دو بـود. صنعـت نفـت آبـادان بـا ۳۲ امتیـاز در جایگاه 
هشـتم جدول قـرار دارد و آلومینیوم بـا ۳۱ امتیـاز در رده ۱۱ جدول جا 

خوش کـرده اسـت.
• ژنرال مقابل مس رفسنجان پیروز شد

چهارمیـن تقابل هفتـه ماراتـن جذاب ژنـرال و محمـد ربیعـی بود که 
درنهایـت بـا پیـروزی دو بریـک گل گهـر مقابل مـس رفسـنجان به 
پایان رسـید. محمـد ربیعی با تلفیقـی از بازیکنـان جـوان و باتجربه در 
مقابل امیـر قلعـه نویی صـف آرایـی کـرد و با در دسـت گرفتـن توپ 
و میـدان سـعی درشکسـت تیـم پرمهـره ژنـرال داشـت امـا تفکرات 
قلعه نویـی و تغییر سیسـتم بازی این سـرمربی سـبب شـد تـا مس در 
دیـداری نفس گیـر مغلـوب گل گهر باشـد. محمـد ربیعی با شکسـت 

در دربی کرمـان ۴۱ امتیـازی ماند و درجایـگاه پنجم جدول قـرار دارد 
و گل گهـر بـا ۳۹ امتیاز در جایگاه ششـم ایسـتاده اسـت.

• استقالل بر صدر ماند
پنجمیـن دیـدار هفته بـا پیـروزی دوبریـک اسـتقالل مقابل فـوالد و 
مسـجل شـدن قهرمانی آبی پوشـان به پایان رسـید. شـاگردان فرهاد 
مجیدی بـا تفکر برد و ازپیـش رو برداشـتن تیم منسـجم نکونام راهی 
میدان شـدند و با حمالت پـی در پـی در نیمـه اول بازی بـا گل زیبای 

حسـین زاده نسـخه فوالد را پیچیدند.
درنیمـه دوم عطـش گلزنـی اسـتقالل فروکـش نکـرد و اینبـار صالح 
حردانـی خیال فرهـاد مجیـدی بابت سـه امتیـاز بـازی را راحـت کرد 
جـواد نکونـام کـه گربـه سـیاه تیم هـای مدعی محسـوب می شـد در 
دقایـق اضافـی تنهـا موفـق بـه قطع کـردن نـوار کلیـن شـیت های 
حسـینی شـد. اسـتقالل با ۶۳ امتیـاز قهرمان بـی چون و چـرای لیگ 

برتر شـد و فـوالد بـا ۴۲ امتیـاز در رده چهـارم جدول ایسـتاد.
• نفت ونساجی تن به تساوی دادند

ششـمین تقابل با تسـاوی یک بر یک نفت مسـجد سـلیمان ونساجی 
به پایان رسـید. نسـاجی پس از اخراج سـاکت الهامی در آزمون نسـبتًا 
راحتی قـرار گرفت امـا در مقابل تیم بحران زده نفت مسـجد سـلیمان 
که بـرای بقـا تـالش می کند امتیـاز دشـواری را کسـب کرد. نسـاجی 
بـا ۲۸ امتیاز در جایـگاه دوازدهم جدول ایسـتاده اسـت و نفت مسـجد 
سـلیمان با ۱۹ امتیاز خطـر منطقه سـقوط را حس می کنـد و درجایگاه 

۱۴ جدول قـرار دارد.

• بی برنامـه و بـا تکیـه بر شـانس مثـل تراکتـور و ذوب 
آهـن

هفتمین دیدار با تسـاوی کسـل کننده و بدون گل تراکتور و ذوب آهن 
به پایـان رسـید. مهدی تارتـار و سـاغالم یک فوتبـال بـدون برنامه و 
متکی بـه شـانس و اتفاقـات فوتبالـی را ازخود بـه نمایش گذاشـتند تا 
دیـدار دوتیم بـه درگیری هـای بیـش از حـد درمیانـه میدان وارسـال 
از جناحیـن ختـم شـود. گاندوها بـا ایـن تسـاوی ۳۲ امتیازی شـدند و 
درجایـگاه ۹ جدول قـرار دارنـد و تراکتوربـا ۲۴ امتیاز در رده سـیزدهم 

جدول قـرار دارد.
• سپاهان به پرسپولیس رحم نکرد

آخرین دیـدار هفته بـا پیـروزی دو بریک سـپاهان مقابل پرسـپولیس 
بـه پایان رسـید. شـاکردان محرم نوید کیا شـب سـخت و دشـواری را 
بـرای سـرخ پوشـان پایتخـت در سـیرجان رقـم زدنـد و بـدون تردید 
اگـر تیـر دروازه پرسـپولیس و فرصـت سـوزی بازیکنـان سـپاهان به 
داد یحیـی گل محمـدی نمی رسـید ایـن سـرمربی بـا نتیجه سـنگین 
شکسـت راقبول می کرد. سـپاهان با گذشـتن از سد پرسـپولیس به دو 
قدمی ایـن تیم رسـید و باانگیزه مضاعـف و دلخوش بودن بـه اتفاقات 
فوتبالـی درنظـر دارد تـا لیـگ را بانایب قهرمانی پشـت سـر بگـذارد. 
پرسـپولیس با شکسـت در مقابل طالیی پوشـان بـه قهرمانی های پی 
در پی خـود پایـان داد تا کادرفنی پرسـپولیس بـا چالش اسـتعفا مواجه 
شـوند. سـپاهان با ۵۲ امتیاز در جایگاه سـوم و پرسـپولیس با ۵۴ امتیاز 

در جایـگاه دوم جدول ایسـتاده اسـت.

همراه شدن هفته بیست وهفتم رقابت های لیگ برتر با تعجب، تبحروتحیر؛

سپاهاندرجوارنایبقهرمانیسپاهاندرجوارنایبقهرمانی
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