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برگزاری همایش در بخش های »تجربه نگاری«، »مقاله نویسی« و »شعر«:

»پویش بانوی آب« برگزیدگان خود را شناخت

Get Your Body 
Baby-Ready
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معاون هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبرداد:

کرایه اتوبوس در اصفهان با »کیلومتر پیمایش« 
2

 
بـی هیـچ اغـراق و تعـارف موضـوع جهـاد 
تبییـن، بهتریـن سـاح بـرای مقابلـه جنـگ 
تحریف هاسـت؛ بیـان و روشـنگری باعـث 
اصـاح شـدن بدفهمی هـا و مانـع رشـد 
تحریف هـا می شـود. در ایـن موقعیـت زمانی و 
سیاسـی بیش از هرزمـان دیگر نیازمنـد اجرای 
چنین فرمانی هسـتیم. باید حقایق بـرای مردم 
بازگو شـود تا ابهامات برطـرف گردد؛ نـه اینکه 
اشـکال و ایـرادی وجـود نـدارد نـه، کـه کـم 
کاری ها نیـز مسـتوجب برخورد وحسابرسـی و 

مطالبه گـری اسـت. بـه هرحـال ایـن انقاب 
در بخش هـای مختلـف دسـتاوردهای فراوانی 
داشـته، نباید فقط بـه مناسـبت هایی مثل دهه 
فجـر و هفتـه دولـت و غیـره ختـم شـود. جهاد 
تبیین بایـد در دسـتور کار مدیران خـرد و کان 
کشـورقرارگیرد. متاسفانه رسـانه ملی درمعرفی 
وآگاهی بخشـی این دسـتوررهبری آن طورکه 
بایـد اقـدام نکـرده اسـت و بحـث جهـاد تبیین 
بـرای خیلی هـا مفهومی گنـگ و مبهم اسـت. 
ازصدر اسـام هم تبیین مـورد تاکیـد پیامبران 

بـوده اسـت، در قـرآن کریـم هم بـه آن اشـاره 
شـده اسـت. چطوراسـت که االن رژیم گذشته 
در فضـای مجازی و شـبکه های خبری خارجی 
اقداماتشـان را در معرض تماشـا قـرار می دهند 
و چنیـن کردیم و چنـان. خـب ما هـم از همین 
فضـای مجـازی بـرای تبییـن دسـتاوردهای 
انقـاب اسـامی اسـتفاده کنیـم. البتـه تاکید 
می شـود بنا بـه فرمایش رهبـری جهـاد تبیین 
بـه معنـای نادیـده گرفتن اشـتباهات و سـهل 

انگاری هـا نیسـت.

امین رضایی
سرمقالـــه
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جهاد تبیین، بهترین سالح برای مقابله جنگ تحریف هاست 
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ایاالت متحده و پاکستان گفت و گوهای امنیتی انجام می دهند؛

 یارگیری یانکی ها
زیر گوش ایران

خانواده خوب از دید روانشناسی چه ویژگی هایی دارد؛

 شکل خوشبختی
 در چارچوب خانواده

تأثیر حذف ارز ٤200 تومانی بر بازار مسکن و خودرو؛

 گمانه زنی
که فقط خوش بینانه است
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مدیرعامل نفت سپاهان درحاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت:

 نفت سپاهان
در مسیر بازار اروپا

چهره روز

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

نشاط اجتماعی در بین جوانان از 
رویکردهای نوین سازمان تبلیغات است

2

مدیرکل تبلیغات اسـامی اسـتان اصفهان گفـت: ایجاد 
شـور و نشـاط اجتماعـی در بیـن جوانـان از رویکردهای 
جدید اداره کل تبلیغات اسـامی اسـتان اصفهان اسـت.

منبع: ایمنا

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان

اطالعیه
 بدینوسیله به اطالع مى رساند معاونت غذا و دارو د.ع.پ اصفهان در نظر دارد مجوز تاسیس داروخانه جایگزین 
در محله گارماسه شهر فالورجان صادر نماید. لذا از کلیه داروسازان داراى حداقل 2000 امتیاز عالقمند به تاسیس 
داروخانه در یکى از محله هاى فوق الذکر درخواست مى گردد ضمن ثبت تقاضا در سامانه HIX تقاضاى کتبى خود 

به انضمام مدارك مربوطه را شخصا به این معاونت تحویل نمایند.
شناسه: 1319555

معاونت غذا و دارو

آگهى مزایده

حمید شهبازى - شهردار سده لنجان 

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 3 دستگاه ماشین آالت خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده 
به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شــنبه مورخ 1401/3/10 
مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به 
ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و 
یا با شــماره 52432323-031 تماس 

حاصل فرمایند.

قیمت پایه به  ریالتعداد دستگاهشماره پالك انتظامىشرح کاالردیف

1/700/000/000 ریال126/231 ى 15سوارى پژو پارس مدل 11392

800/000/000 ریال957/231 ى 68سوارى پژو روا مدل 21388

800/000/000 ریال365/231/ ى 51سوارى پراید 131 مدل 31390
شناسه: 1319572

 مناقصه عمومى یک مرحله اى  فراخوان 2001092943000003
شهردارى کهریزسنگ در نظر دارد فراخوان انجام عملیات زیرسازى، جدولگذارى، کانیوگذارى و لوله گذارى معابر سطح شهر کهریزسنگ به شماره (سیستمى) 

2001092943000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
 www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس

انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر 

سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانى:

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/3/3 تاریخ انتشار فراخوان: 1401/2/28      
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/3/17 مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/3/16      

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه یا فیش بانکى
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: اصفهان، نجف آباد، کهریزسنگ، خیابان ولیعصر، کوى ششم ساختمان شهردارى 

شناسه: 1319520کدپستى: 8586154981 تلفن تماس: 03142323434

نوبت  اول

نوبت  اول

شهردارى کهریزسنگ 

آگهى مزایده
شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 421 مورخ 1400/7/24 شوراى اسالمى شهر، اتوبوس شهرى عمومى 

شهاب مدل 1384 تیپ 2612 از طریق مزایده به فروش رساند.
1- مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخه 1401/3/7
2- نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده: بصورت نقد واریز به جارى 
ملى ســیبا 3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت 

ضمانتنامه بانکى بابت 5 درصد سپرده قیمت پایه کارشناسى
3- نشانى محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) 

ساختمان شهردارى، امور مالى     
4- هزینه انتشار آگهى روزنامه  به عهده برنده مزایده مى باشد.

5- هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 1/090/000 ریال به حساب ملى سیبا به شماره 3100000905009 بنام شهردارى طالخونچه
مجید زمانى - شهردار طالخونچهشناسه: 1315432

مبلغ 5 درصد سپرده مزایده (ریال)قیمت کارشناسى پایه (ریال)

1/800/000/00090/000/000

نوبت دوم

مشخصات:

                       021 - 88016649         88356308
031 - 32274793          32274792  

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود 
شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به 

عنوان مجرم شناخته شوید؟



در شـــهر

Isfahan News
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مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین 
جوانان از رویکردهای جدید اداره کل تبلیغات 

اسالمی استان اصفهان است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم مهدی 
فوقی در آئین تکریم و معارفه رئیس جدید اداره 
تبلیغات اسالمی در شهرستان نائین اظهار 
داشت: رویکرد سازمان تبلیغات در زمینه 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیاز به تغییر 
اساسی است و این امر را در دستور کار خود 

قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه امروزه نسل جوان ما نیازمند 
یک رویکرد جدید تبلیغاتی است، تصریح کرد: 
از این رو وظیفه خود می دانیم تا رویکردی 
جوانانه، پیشران، فعال و جذاب برای این گروه 

سنی را داشته باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
با اشاره به اجرای طرح جز خوانی قرآن در 
محور فرهنگی چهارباغ در ماه مبارک سال 
۱۴۰۱ ابراز داشت: در این برنامه سعی داشتیم 
که از همه اقشار جامعه حضور داشته باشند و 
خوشبختانه استقبال خوبی نیز از این برنامه 
صورت گرفت. وی ایجاد شور و نشاط در بین 
جوانان را یکی از رویکردهای نوین تبلیغاتی 
در استان اصفهان عنوان کرد و ادامه داد: 
ما صرفًا به برگزاری مراسم های عزاداری 
بسنده نکرده ایم و همانطور که ائمه اطهار از ما 
خواسته اند باید در شادی آن ها شاد و در اندوه 
آنان اندوهگین باشیم و اگر بتوانیم شیرینی دین 
را به نسل جوان منتقل بکنیم، آن ها خودشان 

تبعیت و تمکین خواهند کرد.
• اهمیت مقابله با توطئه های فرهنگی 

و دینی در جامعه
همچنین محسن فیروزی، فرماندار نائین نیز در 
این آئین با اشاره به اهمیت مقابله با توطئه های 
فرهنگی و دینی در جامعه اظهار داشت: 
شناخت توطئه های فرهنگی و دینی و تبیین 
مکتب الهی برای مردم و به ویژه نسل جوان 
از مهم ترین وظایف سازمان تبلیغات است. وی 
تصریح کرد: تحقق این امر با همراهی همه 
ظرفیت ها در سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
هدایت، سازماندهی و نظارت بر تبلیغات دینی 

در جامعه امکان پذیر است.
فرماندار نائین با تاکید بر لزوم وحدت بین همه 
مسلمانان و اقشار مختلف جامعه گفت: ارمغانی 
باالتر از وحدت در بین اقشار مختلف مردم 
نیست و باید از همه ظرفیت های اقشار مختلف 

مردم بلرای این امر استفاده کرد.
وی افزود: مساجد محور وحدت در جامعه 
هستند و باید در کنار مساجد از ظرفیت هیئت 
مذهبی، حسینیه ها و پایگاه های بسیج استفاده 

کرد.
گفتنی است در این آئین از زحمات حجت 
االسالم محمود مرادی تجلیل و حجت 
االسالم مهدی ربیعی مزرعه شاهی به عنوان 
رئیس جدید اداره تبلیغات اسالمی نائین معرفی 
شد. همچنین در حاشیه سفر مدیر کل تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان به شهرستان کوهپایه 
از خانه های عالم روستاهای زفره و مشکنان 
که در حال ساخت و تجهیز است بازدید به 

عمل آمد.

نشاط اجتماعی در بین 
جوانان از رویکردهای نوین 

سازمان تبلیغات است

 مدیرکل تبلیغات اسالمی
استان اصفهان: 

گوجه: طبـق مطالعات انجـام شـده، گوجه فرنگی می تواند بـه جلوگیری 
از بیماری هـای قلبـی عروقـی کمک کنـد. طی بررسـی مطالعـات قبلی، 
دانشـمندان به این نتیجه رسـیدند که افزایش مصـرف محصوالت حاوی 
گوجه فرنگـی اثرات مثبتی بـر کلسـترول LDL )که اغلب کلسـترول بد 
نامیده می شـود( و عملکرد سـلول های اندوتلیـال )سـلول های موجود در 

پوشـش داخلی رگ های خونـی( دارد.
بعالوه محققان دریافتند کـه مکمل لیکوپن آنتی اکسـیدان گوجه فرنگی 
باعث کاهش فشـار خون سیسـتولیک )تعداد بـاالی آن در خواندن فشـار 

خون( می شـود.
دانه کتـان: طبـق تحقیقات انجـام شـده، مصرف دانـه کتـان می تواند 
به کاهش فشـار خـون کمک کنـد. دانشـمندان اثـرات یک رژیـم غذایی 
حـاوی 3۰ گرم دانـه کتان یـا 3۰ گرم گنـدم سـبوس دار در افـراد مبتال به 
بیماری سـرخرگ محیطـی را مورد بررسـی قرار دادنـد. در پایان بررسـی، 
محققـان دریافتند که تخم کتان سـطح کلسـترول کل خون و کلسـترول 
بـد خـون را کاهـش داده، و در افـرادی کـه دارو مصـرف می کننـد، تأثیر 

بیشـتری بر کاهش کلسـترول بد داشـته اسـت.
جو دو سـر: محققـان تأثیـر جـو دو سـر بـر سـطح کلسـترول را مورد 
بررسـی قرار دادند. پس از بررسـی 58 تحقیق انجام شـده، محققان به این 
نتیجه رسـیدند کـه بتا گلـوکان جو دو سـر به کاهـش خطـر بیماری های 
قلبـی عروقـی و کلسـترول کمـک می کنـد و دریافتنـد کـه مصرف سـه 
تا پنـج گرم بتـا گلـوکان جـو دو سـر در روز بـه طور قابـل توجهـی باعث 
کاهـش کلسـترول بـد، نـه کلسـترول خـوب، و آپولیپوپروتئین می شـود 
)که به عنوان نشـانه ای از خطـر بیماری قلبی عروقی شـناخته می شـود(.

شـکالت: طـی تحقیقات انجـام شـده، عصـاره کاکائـو باعـث افزایش 
دفاع بـدن در برابـر بیماری های قلبـی، متعادل کردن سـطح کلسـترول، 
و جلوگیـری از آسـیب بـه رگ هـای خونـی در بیمـاران دیابتی، بـه دلیل 
محتوای فالونوئید، می شـود. طی مطالعات انجام شـده، مصرف شکالت 
ممکن اسـت خطر ابتـال بـه بیماری های قلبـی عروقـی را کاهـش دهد.

خواص شـکالت، بسـتگی به درصد محتوای کاکائـوی آن دارد. به همین 
دلیل شـکالت تیره تر )حداقل 6۰ درصـد کاکائو(، مزایای بیشـتری دارد.

دانـه چیـا: دانه هـای چیـا سرشـار از فیبـر، و یـک منبـع غنـی از آلفـا 
لینولنیک اسـید هسـتند )یک نوع اسـید چرب امگا 3 که با التهـاب مبارزه 
می کند(. همچنیـن طی تحقیقات انجام شـده دانـه چیا عالوه بـر متعادل 
نگه داشـتن سـطح کلسـترول، به کاهش عوامل خطـر بیماری های قلبی 

عروقـی کمـک می کند.
انار: آب انار مزایـای زیادی برای سـالمتی قلـب دارد. طـی یک تحقیق 
انجـام شـده در سـال 2۰۱7، آب انـار تأثیـر مثبتـی بـر روی فشـار خـون 
سیسـتولیک دارد. بـا ایـن حـال، مطالعه دیگـری نشـان داد که نوشـیدن 
روزانـه 5۰۰ میلـی لیتـر آب انار، فشـار خـون را در افـراد مبتال به سـندرم 
متابولیک کاهـش می دهد، امـا باعث افزایش سـطح تری گلیسـیریدها و 

کلسـترول VLDL )نوعـی کلسـترول بد( می شـود.
گـردو: گـردو غنـی از آنتـی اکسـیدان ها، ترکیبـات ضـد التهابـی، مواد 
معدنی، و اسـیدهای چرب ضروری مانند اسـید لینولئیک و اسید لینولنیک 
)یک نوع اسـید چرب امگا 3( اسـت، و به عنـوان یـک روش طبیعی برای 
افزایش سـالمت قلـب و عـروق و مبـارزه بـا بیماری هـای قلبـی در نظر 

گرفتـه می شـود.

Source: https://www.verywellhealth.com/heart-
89633-healthy-superfoods

 پریسا جمدی  برای جلوگیری از ابتال به بیماری های 
قلبی، دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم بسیار مهم 
و ضروری است. برخی از مواد غذایی و خوراکی ها 
دارای خواص مفیدی برای سالمت قلب هستند. در 
این مقاله قصد داریم به چند مورد از خوراکی های مفید 

برای سالمت قلب بپردازیم.

مواد غذایی سالم برای قلب

زندگی سالم

دوجانبه  همکاری  تفاهم نامه 
در راستای تحقق شهر پایدار بین 
جهانی  بنیاد  و  اصفهان  شهردار 
انرژی به امضا رسید. در تفاهم نامه 
همکاری بین شهرداری اصفهان و 
بنیاد جهانی انرژی، با حضور رئیس 
این بنیاد و دبیرکل شهرهای پایدار 
جهان، مدیران ارشد استانی و شهری 
اسالمی شهر  اعضای شورای  و 
اصفهان، این کالن شهر به عنوان 
زمینه  در  کشور  شهر  نخستین 
»شهر پایدار هوشمند« به شبکه 
شهرهای پایدار جهان پیوست. این 
تفاهم نامه روز دوشنبه _بیست وششم 
اردیبهشت ماه_ در سالن کنفرانس 

کتابخانه مرکزی اصفهان امضا شد.

هوشـمندی  و  پایـداری   •
شهر در دسـتور کار مدیریت 

شـهری اسـت
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان در 
این نشست، اظهار کرد: بر اساس شعار 
محوری این دوره مدیریت شهری، 
»اصفهان من، شهر زندگی« توجه 
به شاخص هایی همچون پایداری و 
هوشمندی شهر در دستور کار قرار 
دارد و پس از پیگیری مذاکرات دو 
جانبه در خصوص توسعه شهر پایدار 
و هوشمند و تأمین منافع متقابل 
بین بنیاد جهانی انرژی و شهرداری 
اصفهان در مورد روش هایی برای 
همکاری در جهت عملیاتی کردن 

مفاهیم شهر پایدار توافق شد.

• آمـاده ایجـاد بسـترهای 
زمینـه  در  سـرمایه گذاری 
پایداری و هوشمندی هستیم

محمد نورصالحی، رئیس شورای 
اسالمی شهر اصفهان در این نشست، 
اظهار کرد: اصفهان زیرساخت های 
خوبی دارد و در جهت شهر پایدار و 
هوشمندی شهر گام برداشته است، اما 
باز هم در جهت پایداری و هوشمندی 
بیشتر شهر باید از تجربیات جهانی 

استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اینکه اتحادیه جهانی 
انرژی در ایران نمایندگی دارد و به ما 
کمک می کند که چنین تجربیاتی به 

ایران منتقل شود باعث افتخار است.
• جهانی بیندیشیم و جهانی 

عمل کنیم
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون 
عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان در این نشست، 
اظهار کرد: شب گذشته با ولفانگ 
نیومن، فعال محیط زیستی اتریشی 
که در ایجاد آگاهی بیشتر برای 
بهره وری انرژی شناخته شده است، 
آشنا شدم، وی حرکتی بنا نهاده است 
که در بیش از ۱7۰ کشور جهان آثار و 

میوه آن را شاهد هستیم.

از  بهره گیـری  توسـعه   •
انرژی هـای تجدیدپذیـر در 

ن صفهـا ا
سیدامیر سامع، عضو هیئت رئیسه 
شورای اسالمی شهر اصفهان در 
این جلسه اظهار کرد: توجه به محیط 
زیست، حفظ و احیای آن از جمله 
ضروریات شهر است، به همین دلیل 
مدیریت انرژی از اهداف اصلی برنامه 
پنج ساله شهرداری اصفهان مد نظر 

قرار گرفته است.
شاخص های  توضیح  در  وی 
پایداری شهر گفت: بهره گیری از 
انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی 
و بادی، مدیریت مصرف انرژی در 
فعالیت های شهرداری از جمله مصرف 
مگاوات ساعت انرژی الکتریکی، آب 
و سوخت های فسیلی )ساختمان ها و 
پارک ها(، کاهش پیک مصرف انرژی 
ناشی از برنامه اصالح الگوی مصرف، 
سیستم های  دارای  پارک های 
روشنایی مناسب و استاندارد، اقدامات 
اصالحی و پیشگیرانه ناشی از ممیزی 
انرژی، بهره گیری از پساب پایداری در 
فضای سبز، آموزش تفکیک پسماند 
جمله  از  ترافیک  و  و حمل ونقل 
شاخص های پایداری شهر محسوب 

می شود.

• اجرای سیستم ساختمان 
پایدار بر اساس شاخص های 

بین المللی در اصفهان
وحید مهدویان، معاون شهرسازی 
و معماری شهردار اصفهان در این 

جلسه اظهار کرد: پایداری شهرها 
نقش مهمی در گفتمان پژوهش 
در  می کند؛  ایفا  برنامه ریزی  و 
عنوان  به  پایداری  گفتمان  واقع 
و  منطقه ای  توسعه  استراتژی 
شهری گسترش یافته است. وی 
با بیان اینکه شش هدف اصلی در 
پایداری شهرها تاکید شده است، 
افزود: کاهش میزان مصرف منابع 
تجدیدناپذیر،  انرژی  و  طبیعی 
زیست محیطی  اثرات  کاهش 
محدوده های هدف شهری و بهبود 
استانداردهای زندگی شهروندان 
پایداری اهداف  مهم ترین   از 

شهرها است.

•بازسـازی سـاختمان های 
اسـاس  بـر  شـهرداری 
بین المللـی شـاخص های 

لفگانگ نیومن، رئیس بنیاد جهانی 
انرژی در این جلسه اظهار کرد: به 
اصفهان عالقه زیادی دارم، برای 
چهارمین بار است که به این شهر 
می آیم، خوشبختانه کارهایی که 
مدیریت شهر انجام داده، خوب بوده 

است.
وی با بیان اینکه چهل سال پیش 
برای اینکه چگونه می توان طبیعت 
را در زمینه آب و انرژی نجات داد کار 
خودم را آغاز کردم، گفت: در این راستا 
در سال دو هزار جایزه بنیاد انرژی را 
پایه گذاری کردیم تا به راهکارهایی 
در نقاط مختلف دنیا برای رسیدن 
به اهداف مورد نظر در زمینه انرژی 

برسیم، بر این اساس هر سال بیش از 
سه هزار پروژه اجرا شده است که در 
مجموع 3۰ هزار پروژه انجام داده ایم 
و ۱8۰ کشور عضو این بنیاد جهانی 

هستند.

• انرژی و آب از شاخص های 
شهر هوشمند و پایدار است

مجید سرایداریان، نماینده ایران در 
بنیاد جهانی انرژی در این جلسه اظهار 
کرد: وقتی صحبت از پایداری می کنیم 
بسیاری تصور می کنند پایداری برای 
کشورهای توسعه یافته است، اما 
نگرانی سازمان ملل در توسعه شهری 
بیشتر برای کشورهایی است که در 
حال توسعه هستند، زیرا اقتصاد آنها به 
شدت رشد می کند و ساختار اجتماعی 

و زیست محیطی را به هم می ریزد.

• دفتر توسعه پایدار شهری در 
ایران گشایش می یابد

کریستین موبر، مدیر اجرایی اتحادیه 
شهرهای پایدار جهان با بیان اینکه 
اصفهان یکی از زیباترین شهرهای 
جهان است، اظهار کرد: ۱۰ هزار شهر 
در دنیا توسط سازمان ملل شناسایی 
شدند که باید در راستای پایداری 

حرکت کنند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در 
اصفهان منابع انسانی در راستای 
حرکت به سوی توسعه پایدار شهری 
کمک می کند، افزود: دفتری در 
راستای توسعه پایدار شهری در ایران 

گشایش می یابد.

• هیـچ جایگزینـی بـرای آب 
نیست

الکساندر فرش، سفیر آب و هوای 
اتحادیه اروپا در این نشست اظهار 
هیچ  که  است  آن  حقیقت  کرد: 
جایگزینی برای آب وجود ندارد، بر 
اساس تحقیقات صورت گرفته در 
نقاطی از جهان، شهرها و کشورهایی 
دچار تنش آبی هستند، اما برخی از 
نقاط بیشتر در معرض این مشکل 

هستند.
وی ادامه داد: این ارزش آب را به ما 
نشان می دهد که در این شهر در جایی 
شاهد سرسبزی با صفا ولی در فاصله 

نه چندان دور شاهد کویر هستیم.
• ارائـه ایده جدید بـرای رفع 

مشـکل آلودگی هوا
فاطمه جمالی، عضو هیئت مدیره 
شرکت دانش بنیان سامانه راهکار 
نا که موفق به کسب  دلفین اسپادا
رتبه برتر در فراخوان دفتر اتحادیه 
جهانی انرژی در ایران شده است، 
طرحی  گفت:  نشست  این  در 
آلودگی  جدید برای رفع مشکل 
رائه کردیم که یک تحول  هوا ا
حمل ونقل زمینه  در   دیجیتال 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه طرحی برای بنیاد 
جهانی انرژی حدود چهار ماه پیش 
ارسال شده است، ادامه داد: این طرح 
ارائه شده بیشتر در رابطه با مشکل 
آلودگی هوا در شهر اصفهان و دیگر 
شهرهای ایران است چرا که این 

معضل همه مردم کشور است.

گام بلند شهرداری در تحقق شهر پایدار
اصفهان و بنیاد جهانی انرژی تفاهم نامه همکاری امضا کردند؛
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معاون هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: در آینده نزدیک 
شهروندان اصفهانی بر اساس کیلومتر پیمایش، کرایه اتوبوس را پرداخت می کنند. 
»امیرحسن رضازاده« اظهار کرد: در حال حاضر شهروندان در هر خط اتوبوس 
کرایه کامل را می پردازند و در خطوط طوالنی اگر شهروندی تنها بخشی از مسیر 

را بپیماید، مجبور به پرداخت کامل کرایه است.
او با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای هر سفر با استفاده از اتوبوس، ادامه داد: 
در راستای اجرای عدالت، در آینده نزدیک مبلغ کرایه بر اساس کیلومتر پیمایش 
محاسبه و پرداخت خواهد شد، به این صورت که مسافر هنگام ورود به اتوبوس 

کارت خود را به دستگاه نزدیک و به هنگام پیاده شدن نیز کارت را روی دستگاه 
قرار می دهد و هزینه کسر شده در ابتدای مسیر، مجدداً می تواند به کارت مسافر 

بازگردانده شود.
به گفته او، کیلومتر پیمایش کرایه اتوبوس، در مرحله اجرای نرم افزاری قرار دارد 
و پس از نهایی شدن، نحوه استفاده از آن، از طریق رسانه های عمومی به اطالع 

شهروندان می رسد.
معاون هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره به عوامل 
مؤثر در کاهش چشمگیر تعداد ناوگان اتوبوس، تصریح کرد: تغییر سیاست ها 

در دولت های یازدهم و دوازدهم و تخصیص بودجه کمتر به حوزه حمل ونقل 
عمومی و افزایش قیمت چند برابری خرید اتوبوس، تحریم ها و موانع پیش روی 
واردات قطعات اصلی اتوبوس، از عوامل اصلی کاهش تعداد اتوبوس در ناوگان 

اتوبوس رانی است.
او خاطرنشان کرد: بازگشایی مدارس و حضوری شدن آن شوک جدی به 
سامانه حمل ونقل عمومی وارد کرده و وجود تنها 7۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان، برخی نارضایتی های مردمی را به همراه داشته است که برای 

بازگشت به روال عادی، در مهرماه، نیاز به ۱2۰۰ دستگاه اتوبوس داریم.  

 کرایه اتوبوس
در اصفهان با 

»کیلومتر پیمایش« 

معاون هماهنگی شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه 

خبرداد:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

در شهرسـتان اردسـتان آرد مـورد نیاز وجـود دارد 
و هیـچ مشـکلی بـرای کمبـود آرد و پخـت نـان 

نـدارد. وجود 
در  شفیعی  اسحاق  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ابتدای  در  داشت:  اظهار  نانوایان  توجیهی  جلسه 
شروع فعالیت دولت سیزدهم و وزیر جدید جهاد 
کشاورزی صحبت و توافق های الزم درباره بحث 
واگذاری کارهای تنظیم بازار و امور آرد و نان از 
این  و  انجام  کشاورزی  جهاد  به  صمت  وزارت 

موضوع به جهاد کشاورزی واگذار شد.
وی با بیان اینکه اکنون مدیریت گندم از مزرعه تا 
خانه با جهاد کشاورزی است، افزود: موارد مربوط 
به بحث تولید، فرآوری، توزیع و نظارت به جهاد 
کشاورزی محول شده است و با توجه به اینکه 
جهاد کشاورزی قباًل کارهای فنی را برعهده داشت 

و انجام امورات نظارتی یک کار جدید است.
خاطرنشان  اردستان  کشاورزی  جهاد  سرپرست 
کرد: کم و کاستی هایی وجود دارد اما امیدواریم 
با همیاری و کمک همکاران در صنعت و معدن 
افزایش  افراد، برای بهبود کیفیت کار و  و دیگر 
کیفیت نانی که به دست مردم می رسد، اقدام کنیم.

باشند  نانوایان توجه داشته  شفیعی تصریح کرد: 
باید طبق  نانوایی حتماً  زمان شروع و پایان کار 
موارد  وجود  صورت  در  و  باشد  اعالمی  ساعت 
استثنا حتماً با جهاد کشاورزی باید هماهنگ شود.

وی بیـان کـرد: نانوایـان دارای آرد یارانه ای نباید 
بـدون مجـوز جهـاد کشـاورزی تعـدادی نـان را 
بـرای اشـخاص خاص کنار بگذارنـد و در صورت 
جهـاد  بازرسـان  مشـاهده  و  هماهنگـی  عـدم 

کشـاورزی، برخـورد صـورت خواهـد گرفـت.
سرپرسـت جهاد کشاورزی اردسـتان در خصوص 
بهداشـت فـردی محیـط کار، تاکیـد کـرد: جلوه 
محیط کار و نوع پوشـش افراد شـاغل در نانوایی 
از لحـاظ بهداشـتی بایـد پاکیـزه باشـد و مـوارد 

بهداشـتی حتماً رعایت شـود.
شـفیعی خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر مردم 
بـا توجـه بـه مشـکالت اقتصـادی دغدغه هایی 
دارنـد بنابرایـن ما باید همکاری داشـته باشـیم و 

بـر دغدغه هـای مـردم اضافـه نکنیم.
وی یادآور شـد: در شهرسـتان اردسـتان آرد مورد 
نیـاز وجـود دارد و هیـچ مشـکلی از جهت کمبود 

آرد و پخـت نـان وجـود ندارد.
سرپرست جهاد کشاورزی اردستان تصریح کرد: 
احتمال آزاد سازی آرد در طی چند روز آینده وجود 
دارد و کارهای مربوط به امور آزادسازی در حال 

پایش و آزمایش است تا اجرا شود.
شـفیعی ادامـه داد: کارتخـوان هـا بایـد ثبـت و 
فعال شـود، بابت فـروش نان، افـراد از کارتخوان 
اسـتفاده کـرده و کـد ملـی آنها نیز ثبت می شـود 
همچنیـن دولـت نیـز بابـت یارانـه ای که بـه آرد 
می دهـد مبلـغ آن را در پایـان هر ماه به حسـاب 
نانـوا واریز می کنـد.  وی تاکید کرد: هیچ تغییری 
در قیمـت نـان نباید ایجاد شـود و بایـد به همین 
قیمـت فعلی بـه فروش برسـد بنابرایـن در تولید 

آن هـم نبایـد تغییر ایجاد شـود.
سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اردسـتان گفـت: با 
توجـه بـه وضعیـت موجـود، نانوایان سـعی کنند 
تـا حد امـکان از تعطیلی هـای بیهوده خـودداری 
کننـد و به گونه ای نباشـد که مثاًل سـه نانوایی در 
یـک خیابان در یک روز تعطیل باشـد و ما اکنون 

بایـد به مـردم خدمات رسـانی کنیم.

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان:

 کمبود آرد در اردستان
وجود ندارد

گزارش

ISFAHAN
N E W S

نماینده خمینی شهر گفت که قیمت مرغ با اشباع در برخی از استان ها حتی از 
سقف اعالمی دولت هم کمتر شده است که این نشان می دهد سیاست اصالح 
نظام پرداخت یارانه کم کم پاسخ می دهد. حجت االسالم محمدتقی نقدعلی 
در جلسه علنی در تذکری گفت: به دولتمردان خداوقت می گویم که شبانه روز 
برای جلوگیری از رویه های غلط تالش می کنند. وی افزود: برخی از همکاران 
خبری دادند که قیمت مرغ با اشباع در برخی از استان ها حتی از سقف اعالمی 
قیمت دولت هم تنزل پیدا کرده است، این نشان می دهد سیاست هدفمندی 
کم کم و به مرور زمان پاسخ می دهد. تقاضای مردم از دولت این است که 

برنامه مبارزه با قاچاق را با جدیت بیشتر ادامه دهند و از احتکارها پیشگیری 
کنند که اثرات مثبتی به جای می گذارد. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
با تأکید بر اینکه باید برخی از رویه ها در دریافت یارانه اصالح شود با ارائه 
مثالی توضیح داد: مثاًل درآمد فرزندی با سن ۳۰ سال در سرجمع درآمد خانواده 
محاسبه می شود که این غلط است. نباید درآمد پسر ۳۰ ساله ای به حساب پدر 
و مادرش گذاشته شود و به همین دلیل یارانه خانواده حذف شود. الزم است 
این موضوع اصالح شود. نقدعلی مجدداً تأکید کرد: محاسبه درآمد فرزندان به 
حساب سرجمع خانواده اشتباه است یا اینکه یارانه خانواری حذف شده به این 

دلیل که در مقطع کوتاهی درآمد خاصی داشته اند. مثاًل خانواده ای خانه اش را 
فروخته تا پول آن را تبدیل به احسنت کرده و در منزل به کار برد، اما سازمان 
هدفمندی به صرف اینکه در مقطع زمانی رقمی در حساب بوده، یارانه را قطع 
کرده که الزم است به سرعت این رویه ها اصالح شود. نقدعلی در پایان گفت: 
با اصالح رویه در پرداخت یارانه ها قطعاً مردم، دولت و مجلس و حاکمیت را 
همراهی می کنند. الزم است رئیس جمهور، وزرا و مجلس به سرعت این 
رویه های غلط را اصالح کنند چون در این شرایط و با تسریع در امور، یقینًا 

مردم، دولت را برای انجام تصمیمات اساسی و پایه ای همراهی خواهد کرد.

نمایندهخمینیشهر:

محاسبه درآمد 
فرزندان به حساب 

سرجمع خانواده اشتباه 
است

طرحـی  یارانه هـا  اصـالح  و  مردمی سـازی 
اثربخـش بـرای آینـده اقتصـاد کشـور اسـت که 
بایـد بـرای همـه مـردم تشـریح و تبییـن شـود.

بـه گـزارش صاحـب نیـوز؛ سـید محمـد رضـا 
کاظمی طبـا در مراسـم تکریـم و معارفـه رئیـس 
دانشـگاه پیـام نـور شـاهین شـهر از دانشـگاه به 
عنوان نهادی الگوسـاز و مؤثر در توسـعه فرهنگی 
جامعـه نـام بـرد و اظهـار کـرد: دانشـگاه ها بایـد 
هـم از لحـاظ نظـام برنامه ریـزی و آموزشـی هم 
از لحـاظ زیرسـاختی و هـم از لحـاظ جهت گیری 
مجموعـه بـه سـمت مهـارت محـوری حرکـت 
نماینـد و خروجـی آن افـرادی باشـد کـه عـالوه 
بـر کسـب درجـات علمی، بـا تکیه بـر قابلیتهای 
فـردی، توان خالقیت در انجـام کار و مهارت اجرا 

باشند. داشـته 
فرماندار شهرسـتان شاهین شـهر و میمه با اشاره 
بـه اقدامـات دولـت سـیزدهم از ابتـدای فعالیـت 
خـود تاکنـون، ابراز کـرد: اجـرای واکسیناسـیون 
و  بازگشـایی  مـردم،  سـالمت  بـرای  عمومـی 
حضـوری شـدن مـدارس و دانشـگاه ها و اجـرای 
طـرح مردمـی سـازی و توزیع عادالنـه یارانه ها از 

جملـه اقدامـات مهـم دولت سـیزدهم اسـت.

وی بـر اقناع سـازی افـکار عمومـی بـرای اجرای 
بهتـر توزیـع عادالنـه یارانه ها تأکید کـرد و گفت: 
مردمـی سـازی و اصالح یارانه ها، بـا هدف توزیع 
عادالنـه یارانه هـا و تقویـت دهک هـای پاییـن 
جامعـه، طرحـی اثربخـش بـرای آینـده اقتصـاد 
کشـور اسـت و بایـد بـرای همـه مردم تشـریح و 

تبیین شـود.
کاظمی طبا خاطرنشـان کرد: دانشگاهیان بعنوان 
نخبـگان جامعـه می تواننـد بـا تشـریح صحیح و 
انعـکاس مطلـوب مزایـای طرح مردمی سـازی و 
اصـالح یارانه هـا، دولـت را در اجـرای تصمیمات 

اقتصـادی مهم یـاری کنند.
در ادامـه ایـن مراسـم ضمن تقدیـر از تالش های 
پیمـان آقایی، مهـدی ابراهیمی به عنـوان رئیس 
جدیـد دانشـگاه پیـام نـور شـاهین شـهر معرفی 

. شد
آییـن تکریـم و معارفـه رئیـس دانشـگاه پیـام 
نـور شـاهین شـهر روز شـنبه بـا حضـور فرماندار 
شهرسـتان، امـام جمعـه شـاهین شـهر، رئیـس 
دانشـگاه پیـام نـور اسـتان، اعضای هیـات علمی 
و کارکنان دانشـگاه در سـالن اجتماعات دانشـگاه 

پیـام نـور شـاهین شـهر برگزار شـد.

روسـتای اردیـب ایـن شهرسـتان، پنجـم و ششـم 
خـرداد مـاه میزبـان ۲ شـهید گمنـام می شـود.

احمـد رضـا طحانی در جلسـه برنامه ریـزی هر چه 
بهتر برگزاری مراسـم تشـییع و خاکسپاری شهدای 
در محـل دهیـاری  اردیـب کـه  روسـتای  گمنـام 
برگـزار شـد، افـزود: امیدواریـم نتیجـه و بازخـورد 
سـاخت یـک یادمـان و المـان بسـیار زیبـا و فاخـر 
و همچنین مراسـم تشـییع باشـکوهی در خور شأن 

باشد. شـهدا 
وی افزود: مردم شهرسـتان همیشـه در مراسم های 
ملـی و مذهبـی بطـور چشـمگیر و قابـل توجهـی 
حضـور دارنـد، بایـد بگونـه ای برنامـه ریـزی کنیم 
کـه ایـن مراسـم درشـان مقام واالی شـهدا باشـد.

طحانـی بـا دعـوت از اقشـار مختلـف مـردم بـرای 
حضـور در ایـن مراسـم خاطـر نشـان کـرد: حضور 

مردم در مراسـم شـهدا، تجدید بیعت بـا آرمان های 
امـام خمینـی )ره(، رهبـر معظم انقالب اسـالمی و 

است. شـهدا 
سرپرسـت فرمانـداری خـور و بیابانـک افـزود: همه 
بایـد همیشـه یـاد و خاطـره شـهدای عزیـز ایـران 
اسـالمی را زنـده نگـه داریـم و فرامـوش نکنیـم، 
ایثارگـری شـهیدان و خانواده هـای آنها بـوده که در 

امنیـت و آسـایش زندگـی می کنیـم.
شـهادت،  ایثـار،  فرهنـگ  داد:  ادامـه  طحانـی 
مجاهدت و حماسـه در ایران اسـالمی باید همیشـه 
زنـده بمانـد، زیـرا عـزت و اقتـدار کشـور بـه خاطر 

ایثـار و شـهادت اسـت.
وی بـا بیان اینکـه امنیت و آرامش و اقتـدار نظام را 
مدیون رشـادت و جانفشـانی شـهدا هسـتیم، افزود: 
نظـام جمهوری اسـالمی ایران امروز با خون شـهدا 

تـداوم یافتـه و پله هـای ترقی را طی کرده اسـت.
بـه گزارش ایرنا، قرار اسـت ششـم خـرداد همزمان 
با سـالروز شـهادت حضرت امام جعفـر صادق )ع( ۲ 
شـهید گمنـام در این شهرسـتان تشـییع و در خاک 

روسـتای اردیب آرام گیرند.
 ۳۵ در  جمعیـت  نفـر   ۲۳۸ بـا  اردیـب  روسـتای 
کیلومتـری جنوب مرکز شهرسـتان خـور و بیابانک 

قـرار دارد.
اکنون ۶ شـهید گمنام در سـه شـهر خـور، جندق و 

فرخـی به خاک سـپرده شـده اند.
شهرسـتان خـور و بیابانک ۱۱۹ شـهید، ۱۸۱ جانباز 

و ۹ آزاده تقدیـم انقالب اسـالمی کرده اسـت.
ایـن شهرسـتان بـا ۱۲ هـزار کیلومتر وسـعت و ۲۰ 
هـزار نفـر جمعیـت در ۴۲۰ کیلومتری شـرق مرکز 

اصفهان قـرار دارد.

محمـد جعفر ورپشـتی بخشـدار بخـش مرکزی 
شهرسـتان دهاقـان شـد. بـه گـزارش خبرنـگار 
مهـر، بـا توجـه بـه این که بخشـدار یک سـمت 
سیاسـی در سـطح کشـور محسوب می شـود اما 
شهرسـتان دهاقان در سـال جـاری تاکنون فاقد 

بخشـدار بود.
خوشبختانه با حکم اسـتاندار و پیگیری مسئوالن 
شهرسـتان دهاقـان، محمـد جعفـر ورپشـتی بـه 
شهرسـتان  مرکـزی  بخـش  بخشـدار  سـمت 

دهاقـان منصـوب شـد.
دهاقـان سـرهنگ  بخشـدار سـابق شهرسـتان 
رسـتگار بـوده که به سـبب بازنشسـتگی و پایان 
یافتـن خدمـت ۳۰ سـاله خـود پـس از تکریـم از 
وی، بـا فعالیت در بخـش دولتی خداحافظی نمود.

مـردم دهاقـان بـه ویـژه روسـتاییان در این مدت 
تقاضای تعیین بخشـدار و حضور آن در روسـتاها 
بودنـد تـا هـم بـار مضاعـف از دوش فرمانـدار 
برداشـته شـود و هـم از بـار مشـکالت روسـتاها 
کاسـته شـود و رونـد توسـعه کارهـای عمرانـی، 
صنایـع، بهداشـت، سـالمت و فرهنگـی متوقـف 

نگردد.
هم چنیـن در ادامـه پـس از تجلیـل و قدردانـی 
منابـع  رئیـس سـابق  آقاسـی  از محمـد جـواد 
طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان دهاقان، محمد 
حسـین سـید پورعلی بـه عنـوان منابـع طبیعی 
و آبخیـزداری شهرسـتان دهاقـان منصوب شـد.

مسـئوالن  توسـط  آرد  احتـکار  انبـار  یـک 
انتظامـی شهرسـتان فریدونشـهر  اطالعاتـی و 
کشـف و بـا دسـتور مقـام قضایی جهـت توزیع 
بیـن مردم به اداره جهاد کشـاورزی واگذار شـد.

رئیـس دادگسـتری شهرسـتان فریدونشـهر در 
گفتگـو بـا صاحـب نیـوز بـا اعـالم کشـف یک 
انبـار احتـکار آرد در ایـن شهرسـتان، افـزود: در 
ایـن انبـار ۱۶۰ کیسـه آرد کـه بالغ بـر ۵/۶ تن 
از این کاالی اساسـی می شـد احتکار شـده بود.

نـوراهلل بهمنـی بـا بیـان این کـه دسـتگاه های 
قضایـی  و  انتظامـی  اطالعاتـی،  امنیتـی، 
شهرسـتان در شـرایط کنونـی جامعـه در کنـار 

مـردم هسـتند از برخـورد قاطع با هرگونه فسـاد 
اقتصـادی و ایجـاد خلل در بازار سـخن به میان 

آورد.
وی اظهـار کـرد: آردهـای احتـکار شـده در این 
انبـار جهـت توزیع بین مـردم با دسـتور قضایی 
در اختیـار اداره جهادی کشـاورزی قـرار گرفت. 
بـا اجـرای طـرح توزیـع عادالنـه یارانـه آرد و 
بهبوهـه افزایـش یافتـن قیمـت برخـی کاالها، 
سـودجویان تـالش دارند بـا احتـکار کاال، آن را 
بعـد از گـران شـدن محصوالتشـان بـه فروش 
برسـانند کـه این موضـوع به خودی خود سـبب 

ایجـاد اختـالل در بـازار می شـود.

فرماندار شاهین شهر و میمه:

 مردمی سازی و اصالح یارانه ها طرحی اثربخش
برای آینده اقتصاد کشور است

سرپرست فرمانداری خور و بیابانک:

روستای اردیب خور و بیابانک میزبان ۲ شهید گمنام

رئیس دادگستری شهرستان فریدونشهر اعالم کرد:

کشف یک انبار احتکار آرد در فریدونشهر

بخشدار دهاقان منصوب شد

ســخنگوی مرکــز اورژانــس اســتان 
اصفهــان از مــرگ مــرد ۶۲ ســاله بــر اثــر 
خفگــی در اســتخر کشــاورزی در ورزنــه 

ــر داد. خب
بــا  گفت وگــو  در  عابــدی  عبــاس 
ــه  ــه حادث ــاره ب ــا اش ــر ب ــگار مه خبرن
خفگــی در آب اظهــار داشــت: ایــن 
حادثــه ســاعت ۱۰ و ۹ دقیقــه بــه مرکــز 
ــتان  ــس اس ــات اورژان ــی عملی فرمانده

ــت. ــده اس ــزارش ش ــان گ اصفه
وی بــا بیــان اینکــه ایــن حادثــه در 
ــزارش  ــه گ ــاورزی در ورزن ــتخر کش اس
ــن  ــفانه در ای ــت: متأس ــت، گف ــده اس ش
ــود را از  ــان خ ــاله ج ــرد ۶۲ س ــه م حادث

ــت. ــت داده اس دس

بــه  پاســخگویی  و  عملکــرد  ارزیابــی  رییــس 
شــکایات اداره کل آموزش وپــرورش اصفهــان از 
ــوری موضــوع ضــرب و شــتم  ــری جــدی و ف پیگی
دانــش آمــوز یکــی از مــدارس شــهر هرنــد از توابــع 

ــر داد. ــان خب ــتان اصفه اس
ــک  ــک زدن ی ــی از کت ــا، فیلم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــد از  ــم در شهرســتان هرن ــوز توســط معل ــش آم دان
ــر  ــی منتش ــبکه های اجتماع ــان در ش ــع اصفه تواب

شــد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــتکار در گف ــی درس مصطف
ــش  ــن دان ــه، ای ــرآورد اولی ــزود: براســاس ب ــا اف ایرن
ــار  آمــوز به دلیــل شــیطنت خــاص خــود، مــورد رفت

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق ــم مربوط ــح معل ناصحی
ــوز در  ــش آم ــن دان ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــئوالن  ــت: مس ــد گف ــل می کن ــتم تحصی ــه هش پای
ــرش  ــا پذی ــاه ســال گذشــته ب مدرســه در بهمــن م
ــی از  ــوده و از یک ــروم ب ــه مح ــوز ک ــن دانش آم ای
شــهرهای اســتان بــه هرنــد )شــهر هرنــد در فاصلــه 
ــده  ــرار دارد( آم ــان ق ــرق اصفه ــری ش ۸۵ کیلومت

ــادی و  ــورد حمایتهــای م ــد و م ــود موافقــت کردن ب
ــد. ــرار دادن ــوی ق معن

بــه  پاســخگویی  و  عملکــرد  ارزیابــی  رئیــس 
اصفهــان  آموزش وپــرورش  کل  اداره  شــکایات 
افــزود: ناراحتــی معلــم مدرســه مربوطــه از شــیطنت 
خــاص ایــن دانــش آمــوز منجــر بــه رفتــار فیزیکــی 

ــد. ــی ش جزی
وی اظهــار داشــت: مــا برخــورد فیزیکــی را بــه هیــچ 
ــتان  ــم و مســئوالن آن شهرس ــد نمی کنی ــه تأیی وج
مدرســه،  در  حضــور  بــا  و  میدانــی  به صــورت 
ــا  ــررات ب ــق مق ــد و طب ــی کردن ــوع را بررس موض
معلــم برخــورد و پیگیریهــای الزم را انجــام خواهیــم 

داد.
درســتکار افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه تنبیــه بدنــی 
ــن موضــوع در  ــت بیشــتر ای ــا جدی ــوع اســت ب ممن
مــدارس پیگیــری می شــود و امیــد اســت کــه 

ــیم. ــوارد نباش ــن م ــاهد ای ــر ش دیگ
ــوز و  ــزار دانش آم ــش از ۹۰۰ ه ــان بی ــتان اصفه اس

پنــج هــزار واحــد آموزشــی دارد.

سخنگوی مرکز اورژانس 
استان اصفهان خبر داد:

مرگ مرد ۶۲ ساله در 
استخر کشاورزی شهر 

ورزنه

ما برخورد فیزیکی را به هیچ وجه تأیید نمی کنیم

موضوع ضرب و شتم دانش آموز هرندی در حال پیگیری است

 آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیک ساختمان 
شهرستان اصفهان )شماره 1401/527 تاریخ 1401/2/25(

اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

با عنایت به مصوبه بند )7( جلسه 123 هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 1401/2/18 دبیرخانه آن هیئت، بدینوسیله به آگاهی اعضای 
اتحادیه صنف تاسیسات مکانیک ساختمان شهرستان اصفهان می رســاند داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت 15 روز از روز سه شنبه مورخ 
1401/3/10 تا روز سه شنبه مورخ 1401/3/24 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف www.iranianasnaf.ir در قسمت سامانه های الکترونیک - انتخابات الکترونیک ثبت نام 
نمایند و سپس جهت تایید ثبت نام با همراه داشتن اصل مدرک تحصیلی به ساختمان شهید خرازی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانی: میدان آزادی، بلوار دانشگاه 

اصفهان، روبروی در شمالی دانشگاه مراجعه نمایند.
تذکر مهم: به دلیل حذف ثبت نام قبلی انجام شده افرادی که در فراخوان قبلی ثبت نام کرده اند باید مجددا ثبت نام نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام: مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه عضویت در هیئت مدیره، یک قطعه عکس رنگی 4*3

* تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی: 
- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای 

آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون( 
- عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع  می باشد. )تبصره 1 ماده 22 آیین نامه اجرایی( 

)الحاقی 1392( اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیئت ، نمی توانند برای اولین انتخابات 
بعدی هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند )تبصره 4 ماده 22 قانون( 

در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون(
داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. در صورتی که داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای 
سابقه عضویت باشد مکلف است نسبت به بارگذاری اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است. )تبصره 2 ماده 6 اصالحی 

آیین نامه اجرایی(
چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای اتحادیه های تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه های بیش از 1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد هیئت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر 
برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت 10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیئت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع ماده 8 این آیین نامه ارسال نماید. 
مالک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده تعداد اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. )ماده 7 اصالحی آیین نامه اجرایی(

انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور هیئت اجرایی مکلف است مطابق ماده )11( این آیین نامه نسبت به برگزاری 
فراخوان انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه 

اقدام نماید.)ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی(

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، ورشکستگی و افالس 

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن 
منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ( 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

  آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان
 لوازم آرایشی و بهداشتی شهرستان اصفهان )شماره 1401/537 تاریخ 1401/2/25(

اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

با عنایت به مصوبه بند )7( جلسه 123 هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 1401/2/18 دبیرخانه آن هیئت، بدینوسیله به آگاهی اعضای 
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی شهرستان اصفهان می رساند داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه می توانند به مدت 15 روز از روز سه شنبه 
مورخ 1401/3/10 تا روز سه شنبه مورخ 1401/3/24 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف www.iranianasnaf.ir در قسمت سامانه های الکترونیک- انتخابات الکترونیک 
ثبت نام نمایند و سپس جهت تایید ثبت نام با همراه داشتن اصل مدرک تحصیلی به ساختمان شهید خرازی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانی: میدان آزادی، بلوار 

دانشگاه اصفهان، روبروی در شمالی دانشگاه مراجعه نمایند.
تذکر مهم: به دلیل حذف ثبت نام قبلی انجام شده افرادی که در فراخوان قبلی ثبت نام کرده اند باید مجددا ثبت نام نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام: مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه عضویت در هیئت مدیره، یک قطعه عکس رنگی 4*3 

* تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی: 
- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به 

استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون( 
- عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع  می باشد. )تبصره 1 ماده 22 آیین نامه اجرایی( 

)الحاقی 1392( اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیئت ، نمی توانند برای اولین 
انتخابات بعدی هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند )تبصره 4 ماده 22 قانون( 

در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود. )تبصره 3 ماده 23 قانون(
داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانی سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدرک تحصیلی و عکس پرسنلی خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. در صورتی که داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما 
دارای سابقه عضویت باشد مکلف است نسبت به بارگذاری اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است. )تبصره 2 ماده 

6 اصالحی آیین نامه اجرایی(
چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای اتحادیه های تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه های بیش از 1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد هیئت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام 
را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت 10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیئت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع ماده 8 این آیین نامه 
ارسال نماید. مالک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده تعداد اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. )ماده 7 اصالحی 

آیین نامه اجرایی(
انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور هیئت اجرایی مکلف است مطابق ماده )11( این آیین نامه نسبت به 
برگزاری فراخوان انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام 

اتحادیه اقدام نماید.)ماده 17 اصالحی آئین نامه اجرایی(

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند: حجر، ورشکستگی و افالس 

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن 
منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ( 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
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Announcing the construction 
of 40,000-ton storage tanks in 
Bandar Abbas, CEO of Sepa-
han Oil Company said that 
contracts have been signed 
with European countries for 
export of products of this in-
dustrial and production unit.
The brand of Sepahan Oil 
Company was introduced as 
the best exposition booth at 
26th Iran International Oil, 
Gas, Refining and Petrochem-
ical Exhibition (Iran Oil Show 
2022) and also was intro-
duced as exemplary exporter.
The company has been intro-
duced as exemplary exporting 
company years ago.
Speaking on the sidelines of 
26th Iran International Oil, 
Gas, Refining & Petrochemi-

cal Exhibition (Iran Oil Show 
2022), Mohammad Amir 
Nikoo Hemmat CEO of Sepa-
han Oil Company said that his 
company enjoys high capacity 
to produce 720,000 tons of 
various types of gasoline, mo-
tor and industrial oils, adding, 
“With the drastic measures 
taken in this field, production 
of this industrial and produc-
tion unit has increased quali-
tatively and quantitatively.”
Sepahan Oil Company has 
enjoyed good technical know-
how and knowledge in the 
production of industrial oils 
in a way that the company 
has defined three special pro-
jects that are environmentally 
friendly.
Elsewhere in his remarks, 

CEO of the company pointed 
to the production of special 
engine oils in this company 
and stated “In production of 
this engine oil, we have re-
ceived approval from “Benz” 
and “BMW” companies.”
He further reiterated that 
quality oils produced at the 
company have been licensed 
by the world’s prestigious and 
leading car manufacturing 
giants “Mercedes-Benz” and 
“BMW”.
He then pointed to the export 
of products of the company 
and added, “Presently, 70 per-
cent of products of this indus-
trial and production company 
is exported overseas, so that 
the company has conclud-
ed contracts with European 

countries in line with export-
ing its high-quality products.”
To produce oil for new en-
gines, system needs to be 
turned off, he said, adding, “In 
this period, basic repair and 
maintenance services will be 
done. We hope that this sys-
tem would be commissioned 
by the end of the current year 
in 1401 (March 20, 2023).”
“We are trying to increase 
exports of products overseas 
and for this reason, construc-
tion operation of 40,000-ton 
tanks is underway in Bandar 
Abbas,” he underlined.
According to him, design and 
construction of tanks and pro-
duction of various types of 
oils are underway in Bandar 
Abbas, he continued.
Elsewhere in his remarks, the 
CEO of Sepahan Oil Company 
pointed to the construction of 
a special oil blending plant in 
Chabahar Port and said, “Our 
vision is to first produce our 
products for the country and 
then export the additional 
products overseas and for 
this reason, effective steps 
have been taken to inject more 
currency in the country.”
The CEO of Sepahan Oil Com-
pany announced that his com-
pany will produce special en-
gine oils in cooperation with 
European companies so that 
the company can eye boosting 
its share at European market.
“We have projects at hand in 
order to increase quality of 
products, so that these pro-
jects have enjoyed between 
20 to 60 percent physical 
progress which are being car-
ried out with Iranian technical 
know-how and knowledge in 
Sepahan Oil Complex.”
“One of our big projects is 
FRW, which will improve the 
quantity and quality of our 

products. Also, TDAE is an-
other project of the company 
which is known as “green oil” 
which is produced as environ-
ment-friendly oils, he added.
Referring to the high quality 
of oils produced at Sepahan 
Oil Company, he said that his 
company has received qual-
ity certificates from world’s 
leading car giants including 
“Benz”, “BMW” and “Renault” 
companies in producing en-
gine oils.
Industrial oils, gasoline, die-
sel, automotive gear oils, 
motorcycle oils, special and 
marine engine oils, greases, 
base products (slack wax, 
paraffin, extracts and base 
oils SOC-500), antifreeze and 
anti-boiling, etc. are of the sa-
lient products of the company, 
Nikoo Hemmat stated.
This industrial and production 
unit is the largest and most 
modern producer of base oils 
in the Middle East, he said, 
adding that Ojan Chimie Tabriz 
Company and Aria Solar Com-
pany are the subsidiaries of 
Sepahan Oil Company.
Sepahan Oil Company pro-
duces various types of oils 
according to the requirements 
of the country, he said, adding 
that most of products of the 
company are supplied to sales 
agencies while the others are 
offered to petroleum deriva-
tives stores.
In sales agency of Sepahan Oil 
Company, you can find all its 
products you want, because 
in these sales agencies, which 
are considered as authorized 
agents, they are obliged to 
sell all products required by 
customer. In the sales agency 
of Sepahan Oil Company, you 
can buy your desired product 
at a very reasonable price set 
by Sepahan Oil Company.

Sepahan Oil Co. Eyeing to Get Lion’s Share at European Market: CEO

TPO dispatches 
trade delegation to 
Musca t

Iranian Trade Promotion Organ-
ization (TPO), in collaboration 
with the Iran-Oman Joint Cham-
ber of Commerce, has sent a 
trade delegation to Oman as Ira-
nian President Ebrahim Raisi is 
due to visit the Arab country, the 
TPO portal reported.
As reported, TPO Head Alireza 
Peyman-Pak led the 30-mem-
ber trade-marketing delegation 
which arrived in Muscat on Mon-
day.
The head of the Export Guarantee 
Fund of Iran (EGFI) and the dep-
uty head of the Iranian Ports and 
Maritime Organization (PMO) 
accompany Peyman-Pak on this 
trip.
Upon arrival, the Iranian delega-
tion was welcomed by the rep-
resentative of Oman’s Ministry 
of Commerce, Industry, and In-
vestment Promotion, and Iranian 
Ambassador to Muscat Ali Najafi 
Khoshroudi.
Attending an Iran-Oman busi-
ness forum, negotiating with 
Omani trade parties, examining 
the Arab country’s market and 
assessing ways of export devel-
opment, as well as identifying 
obstacles and operational prob-
lems in developing trade rela-
tions between the two countries 
are among the most important 
goals of this visit.
Meeting with the Omani Minis-
ter of Commerce, Industry, and 
Investment Promotion and the 
President of the Oman Cham-
ber of Commerce and Industry, 
attending the opening ceremony 
of the International Exhibition 
of Oman Construction Industry 
(Project Oman 2022) and visiting 
the Iranian pavilion in this exhibi-
tion, meeting with banking, mar-
itime, and transport officials of 
the Arab nation are also among 
the programs of the Iranian dele-
gation during their stay in Oman.
Back in February, Iran and Oman 
signed a memorandum of under-
standing (MOU) for expanding 
economic cooperation in a vari-
ety of areas at the end of the two 
countries’ 19th Joint Economic 
Committee meeting.
The MOU was signed by Irani-
an Industry, Mining and Trade 
Minister Reza Fatemi-Amin and 
Omani Minister of Commerce, 
Industry, and Investment Pro-
motion Qais bin Mohammed Al 
Yousef, who co-chaired the joint 
meeting.
Fatemi-Amin visited Oman’s cap-
ital Muscat on top of a high-rank-
ing trade delegation to attend the 
19th Iran-Oman Joint Economic 
Committee meeting which was 
held during February 8-9.
During his visit, the minister also 
met Oman’s Minister of Foreign 
Affairs Sayyid Badr Bin Hamad 
Bin Hamood Al Busaidi to dis-
cuss ways for expanding ties be-
tween the two countries.
Fatemi-Amin also met with the 
private sector and political and 
economic officials of the King-
dom, including the minister of 
Health, the minister of Econo-
my, Foreign Affairs, Energy, and 
Minerals and the minister of 
Transport, Communications and 
Information Technology of Oman 
and the heads of Oman’s free and 
special economic zones to dis-
cuss the latest state of economic 
and trade relations between the 
two countries.

NISOC to boost 
oil production ca-
pacity

Head of National Iranian 
South Oil Company (NISOC) 
has said his company is 
planning on increasing the 
production capacity of the 
oilfields developed by the 
company to 3.3 million bar-
rels per day (bpd), Shana 
reported.
Speaking in a press confer-
ence on the sidelines of Iran 
Oil Show 2022, Alireza Dane-
shi put the NISOC’s current 
oil production capacity at 
three million bpd, saying that 
the 300,000-bpd increase in 
the production capacity of 
the company’s oil fields is 
going to be realized within 
five years.
Pointing to the great po-
tentials of the Iranian oil 
industry and the capacities 
of domestic companies, 
the official said: “Knowl-
edge-based production has 
been considered a priority 
in National Iranian South Oil 
Company because focus-
ing on this issue can help 
the country’s oil industry 
achieve new horizons.”
“Nowadays, countless deriv-
atives are extracted from oil 
and gas around the world, so 
that only 5,300 products are 
obtained from oil and 700 
products are obtained from 
natural gas, but in our coun-
try, we have not achieved 
much in this regard and we 
mostly sell oil in the crude 
form. We must try to rectify 
this situation in a favorable 
way,” Daneshi stressed.

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

Iranian refining 
industry ready to 
export technical 
services

Head of National Iranian Oil 
Refining and Distribution 
Company (NIORDC) Jalil 
Salari said on Sunday that 
the country’s refining indus-
try is ready to export techni-
cal and engineering services 
to other countries, Shana 
reported.
Speaking in a press confer-
ence on the sidelines of the 
26th International Oil, Gas, 
Refining and Petrochemical 
Exhibition of Iran (Iran Oil 
Show 2022), Salari said: 
“Today, we are capable of 
exporting technical and engi-
neering services and supply 
equipment for refining in-
dustries to other countries.”
“Effective measures have 
been taken in this regard, 
which will be announced in 
the near future,” he added.
The deputy oil minister em-
phasized the need to take 
new measures to update the 
refining industries based on 
the time requirements and 
said: “We are trying to move 
from a fuel-oriented ap-
proach towards a profit-ori-
ented one by following new 
perspectives in this industry; 
this requires a change in the 
company’s structure from a 
service entity to a develop-
ment company.”
“It is necessary to enter in-
ternational markets in line 
with the domestic develop-
ment with the participation 
of the private sector and us-
ing the technical knowledge 
of domestic companies,” 
Salari stressed.

Iran exported petrochemical products 
valued at more than $15 billion in the 
past Iranian calendar year 1400 (end-
ed on March 20), the managing direc-
tor of National Petrochemical Compa-
ny (NPC) announced.
Morteza Shahmirzaei made the re-
marks in a press conference held on 
the sidelines of the 26th International 
Oil, Gas, Refining and Petrochemical 
Exhibition of Iran (Iran Oil Show 2022) 
on Monday.
The official said that of the mentioned 
$15 billion petrchem revenues, over 

$12.5 billion was injected into the Fo-
rex Management Integrated System, 
locally known as NIMA.
The petrochemical industry plays a 
crucial role in Iran’s non-oil economy, 
as the petrochemical export is the sec-
ond-largest source of revenue for the 
country after crude oil. Petrochemical 
exports already constitute nearly 33 
percent of the country’s non-oil ex-
ports.
The NPC’s managing director further 
stressed that petrochemical industry 
is a value and job-creating industry, 

which has no risk.
The official said that 69 production 
units (including three service units 
which provide services such as water, 
electricity, and steam for the produc-
tion units) are now active in the petro-
chemical industry of Iran, which play 
some significant role in bringing for-
eign currency for the country.
Annual petchem production capacity 
reaches 90m tons
Shahmirzaei further announced that 
the country’s petrochemical produc-
tion capacity reached 90 million tons 
in the past year.
He said that the real production is 65 
million tons, and the difference be-
tween the two figures is due to some 
reasons, one of them is the overhaul 
operations of the petrochemical units, 
which stop their activities, accidents is 
the other reason which stops the units’ 
activities, also in the cold seasons, the 
gas supplied to the industrial units, 
including the petrochemical ones, is 
reduced as more gas is supplied to the 
household sector.
“In line with completing the value 
chain in the petrochemical industry, 
that its products are used in almost 
every sector, we will achieve the annu-
al production capacity of 200 million 
tons”, the official further underlined.
He also announced that six projects 

will be implemented this year, adding 
five million tons to the country’s pet-
rochemical output.
Domestic production should be com-
pletely realized in petchem sector
Elsewhere in his remarks, Shahmirzaei 
stressed that domestic production 
should be realized in all sectors of the 
petrochemical industry.
A small part is still remained, so that 
this target will be achieved, he added.
Petrochemical Research and Technol-
ogy Company and Research Institute 
of Petroleum Industry in addition to 
the other related institutes and centers 
are taking all efforts in this due, the 
official added.
He mentioned West Eslam-Abad pet-
rochemical project as one of the pro-
jects that all of its parts will be domes-
tically produced.
“We should apply five technical knowl-
edge for this project, which require 
some special preciseness and effort”, 
Shahmirzaei noted.
“During a visit to the project last week, 
I saw that some good steps have been 
taken in this due”, the NPS’ managing 
director stated.
It is planned that all catalysts used in 
the petrochemical industry will be do-
mestically produced by the end of the 
current government’s incumbency, the 
official further announced.

Iran’s annual petchem export stands at over $15b

Having deep historical roots, Iran and Azer-
baijan have been seeking the expansion of 
economic, commercial, scientific, and cul-
tural ties over the past two decades and the 
two countries’ presidents have been encour-
aging the governments to forge closer ties.
In this regard, Iranian President Ibrahim 
Raisi met with Azerbaijani President Ilham 
Aliyev in November 2021, on the sidelines 
of the Economic Cooperation Organization 
(ECO) Summit in Ashgabat, to open a new 

page in relations between the two countries.
In that meeting, the presidents discussed 
various issues including the development 
of the North-South and Zangezur corridors.
Following the mentioned meeting, on March 
11, a memorandum of understanding 
(MOU) was signed between Azerbaijan and 
Iran on the creation of new communication 
lines between Zangezur in East Azarbaijan 
Province in Iran and the Republic of Nakh-
chivan.

Based on the mentioned MOU, four bridges, 
two asphalt routes, and two railway lines as 
well as communication and energy infra-
structures will be constructed on the men-
tioned path.
Iran and Azerbaijan share 765 kilometers of 
land border, which allows for deepening re-
lations. In that sense, cooperation in trans-
portation between the two countries can be 
set as an example to other countries in the 
region.

Tehran, Baku 
opening a new 
chapter in bilat-
eral relations
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The Iranian national U23 freestyle wrestling 
team ranked 3rd in 2022 Bulgaria U23 Free-
style International Championship. At the end 
of the wrestling competitions, Iran’s Omid 
Arami in 60kg, Mohammad-Reza Rostami 
in 72kg, Muhammad-Hussein Azarmdokht in 
77kg, and Hamid-Reza Badkan in 78kg got 
gold medals, Amir-Reza Dehbozorgi in 60k 

and Morteza Alqowsi in 97kg got silver med-
als, and Ali-Reza Hassanvand in 130kg got 
the bronze medal. Iran’s Greco-Roman team, 
too, had participated in the event. The Iranian 
team at the end by gaining 147 points ranked 
3rd while Kazakhstan and Turkey by gaining 
180 and 179 points, respectively ranked 1st 
and 2nd.

Iran Wres-
tlers Rank 
3rd in Bul-
garia Int’l 
Freestyle

Raeisi hopes for 
expansion of Iran-
UAE ties under new 
president
Iranian President Seyyed 
Ebrahim Raeisi congratulated 
Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan on his election as 
the new president of the UAE, 
expressing hope that bilateral 
relations would continue to ex-
pand under his leadership.
Raeisi made the remarks in a 
Monday message addressed to 
Sheikh Mohamed. The Iranian 
president said the foundation 
of relations between Iran and 
the UAE was laid during the 
rule of former president Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

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

Iran produces 92% 
of the world’s saf-
fron: Council dep-
uty
The deputy head of the Nation-
al Saffron Council of Iran an-
nounced that the country pro-
duces 92 percent of the world’s 
saffron.
Gholamreza Miri told Iran Daily 
that there is no rival to Iran in 
the field of saffron production, 
and Iran can monopolize the 
world saffron market through 
proper management, adding 
that Iranian saffron is now ex-
ported to 67 countries.
Known as the red gold, saf-
fron is a magical ingredient 
with an indescribable flavor. 
As the only aromatic spice that 
is worth like gold in its weight, 
saffron is the product of crocus 
flowers.

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

West Azarbaijan 
Province to host 
Third Nat’l Tourism 
Festival
Iran’s Third National Tour-
ism Festival will be held in 
the northwestern province of 
West Azerbaijan in the second 
half of the current Iranian year 
(started March 21), said Jalil 
Jabbari, director general of 
the provincial chapter of the 
Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Organization.
He added that the first and 
second editions of the festival 
were held in the Iranian calen-
dar years of 1397 (which end-
ed in March 2019) and 1398 
(which ended in March 2020) 
respectively, yjc.news report-
ed.

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

Iranian scholar 
delves into Hiro-
shige’s paintings 
to explore Edo era 
Japan
Iranian scholar Seyyed Ayat 
Hosseini has examined Jap-
anese artist Utagawa Hiro-
shige’s woodblock prints to 
discuss social conditions in 
Japan during the Edo period, 
which fell between 1603 and 
1867.
Hosseini, a professor of Japa-
nese at the University of Teh-
ran, has carried out his stud-
ies based on “The Fifty-Three 
Stations of the Tokaido”, Hi-
roshige’s series produced in 
1833–1834. Accordingly, the 
Iranian publisher Parandeh 
has published Hosseini’s stud-
ies in a book of the same title. 
Hiroshige produced the series 
in 1833 during a journey on 
the imperial road called the 
Tokaido, which ran from Edo 
(modern Tokyo) to the emper-
or’s palace in Kyoto.

Get Your Body Baby-Ready
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.webmd.com/baby/get-pregnant-18/body-baby-ready

When you’re pegnant, your 
body has an important job to 
do for 9 months. So if you’re 
planning to have a baby soon, 
take some simple steps now to 
get ready for a healthy baby.
Get to a Healthy Weight
If you’re overweight or un-
derweight, it may be harder 
to get pregnant. Your weight 
affects whether your ovaries 
will release an egg, or ovulate, 
each month. Extra pounds also 
make you more likely to have 
certain health problems during 
pregnancy, like gestational dia-
betes or preeclampsia, a type 
of high blood pressure.
You could get pregnant more 
easily if you lose or gain weight 
before you start trying for a 
baby. Eat healthy foods and ex-
ercise regularly. If you’re very 
overweight, don’t worry about 
trying to slim down to half 
your size. Shedding even a few 
pounds will help.

Take Vitamins
It’s important to start taking 
prenatal vitamins before you 
get pregnant. Why? Because 
you probably won’t find out 
you’re pregnant until you miss 
a period. That’s weeks after 
your baby starts to grow. If you 
wait that long to take vitamins, 
you may miss out on important 
protection.
Take at least 400 micrograms 
of folic acid daily. It helps pre-
vent birth defects in your ba-
by’s brain and spine. Prenatal 
vitamins also have iron, which 
is good for both of you. It helps 
your baby’s muscles grow 
and helps you avoid anemia, 
when your body has too few 
red blood cells. Calcium is key 
for mother and child’s bones, 
muscles, nerves, and heart.
Before you start taking any 
supplements, though, ask your 
doctor which ones and how 
much are right for you.

Think About Chemicals
Some of them, like pesticides, 
solvents, and fertilizers, can 
make it harder for you to get 
pregnant or could harm your 
baby after you conceive. Give 
some thought to which ones 
might be around you at home 
and at work. Talk to your doc-
tor about what’s safe and what 
you should avoid. If your job 
involves being near something 
risky, like radiation, mercury, or 
lead, ask your employer how 
you can protect yourself, or see 
if you can change your duties.
See Your Doctor
Your OB/GYN will make sure 
you’re in good shape and talk 
to you about any health con-
ditions you have and which 
medicines you take. You’ll also 
discuss your diet, exercise, and 
other habits. They’ll prescribe 
prenatal vitamins and make 
sure you’re up to date on your 
vaccines.

If you have a health condition 
like high blood pressure, de-
pression, diabetes, or a seizure 
disorder, see your doctor and 
let them know that you plan to 
get pregnant. They might tell 
you to get your health under 
control before you try to have 
a baby. If you take medications, 
they might suggest you switch 
to a drug that’s safe for moms-
to-be. But don’t stop taking 
your meds without your doc-
tor’s OK.
Quit Bad Habits
Tobacco, marijuana, and oth-
er drugs can cause birth de-
fects and other serious health 
problems, so stop using them 
before you try to conceive. You 
could risk harming your baby 
before you even know you’re 
pregnant.
If you need help to quit smok-
ing talk to your doctor. There 
are programs that can make it 
a little easier.

TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), gained 
10,820 points to 1.583 million on 
Monday.
Over 12.202 billion securities worth 
66.294 trillion rials (about $220.98 
million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 11,972 
points, and the second market’s in-
dex gained 9,272 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 se-
curities worth 178.394 trillion 
rials (about $594.646 million) 
had been traded at the TSE, 
which is Iran’s major stock ex-

change, during the week ended on 
May 6.
A capital market expert said that 
the Iranian economy is expected to 
experience significant growth in the 
next two years, adding: “This will be 
a good thing for the capital market 
and we will see a positive effect on 
the market as well.”
In an interview with IRNA on April 
25, Hamid Mir-Moeini pointed to 
the return of growth to the trend 
of stock exchange transactions and 
the factors affecting it, saying: “Af-
ter the downward trend in the past 
[Iranian calendar] year (ended on 
March 20), the capital market finally 
returned to an uptrend in the last 
days of the year, paving the way for 
some optimism in the market for 
the current year.”

TEDPIX climbs 10,000 points on Monday

Iranian Central Oil Fields Company 
(ICOFC) is implementing a major ze-
ro-flare project, based on which the 
company will recover 1.5 million cubic 
feet (mcf) of flare gases per day based 
on a four-year plan by the end of the Ira-
nian calendar year 1404 (March 2026), 
the managing director of the company 
announced.
Making the remarks in a press confer-
ence held on the sidelines of the 26th 
International Oil, Gas, Refining and Pet-
rochemical Exhibition of Iran (Iran Oil 
Show 2022) on Monday, Mehdi Heidari 
said that flare gas recovery is one of the 
projects that his company is seriously 
following up.
“We have defined several projects in this 
due, and some capable domestic com-
panies have taken the projects through 
tenders”, he added.
The official also announced that accord-
ing to the mentioned plan, the ICOFC will 
add 100 million cubic meters (mcm) to 
its gas production, and 80,000-100,000 
million barrels to its oil output per day.
The company produced 70 billion cubic 
meters (bcm) of gas, 20 million barrels 
of oil, and 16 million barrels of gas con-
densate in the previous Iranian calendar 
year (ended on March 20), he added.

The official further said that in line with 
the policies of National Iranian Oil Com-
pany (NIOC), ICOFC has preserving the 
production level through reducing the 
time of overhaul operation on the agen-
da.
By reducing the overhaul time, more time 
can be spent for production and supply, 
he stated.
He added that pressure boosting stations 
to prevent from pressure drops are also 
paid special attention in this due.
The official further underlined that his 
company is moving from being a just 
production company toward a produc-
tion-development one.
He also mentioned the motto of the 
present Iranian calendar year, which is 
“Knowledge-Based and Job-Creating 
Production”, and said that to materialize 
this motto, the R&D Department of the 
company has close cooperation with the 
knowledge-based companies and hold 
continuous meetings with them and 
with the producing companies, during 
which the lists of required items, to be 
produced domestically, are offered and 
discusses.
It should be also mentioned that Iranian 
Central Oil Fields Company and Oil and 
Gas Industry Innovation and Technology 

Park signed a cooperation memorandum 
of understanding at the end of the Mon-
day press conference.
Heidari also highlighted the role of his 
company in terms of gas storage in the 
country, and said that ICOFC’s perfor-
mance in the strategic projects of Sarajeh 
and Shourijeh has been honorable.

Iran has two major natural gas storage 
facilities in Sarajeh and Shourijeh, in 
which every year the National Iranian Gas 
Company (NIGC) stores the gas received 
from gas refineries all over the country to 
be used in the colder months of the year.
Elsewhere in his remarks, the managing 
director of ICOFC mentioned attracting 
investors as the main purpose of his 
company to attend Iran Oil Show and 
said that ICOFC offers attractive models 
of investment making.
Iranian Central Oil Fields Company is one 
of the five oil and gas producing compa-
nies and the second producer of gas in 
Iran.
The company is developing offshore 
fields in Lorestan, Kordestan, Kerman-
shah, Markazi, Qom, Ilam, Khorasan, 
East Azarbaijan, West Azarbaijan, Arde-
bil, Fars, Bushehr, Hormozgan, and Cha-
harmahal-Bakhtiari provinces.

Chief Executive of SAIPA Automotive Manufacturing Group Company put the 
daily production of the high-quality cars at 1,800 which is unprecedented in 
2010s.
Mohammad Ali Teymouri Managing Director of SAIPA Automotive Manufactur-
ing Group Company made the remarks on Sunday and stated that the achieve-
ments obtained in production of 1,800 quality cars is unprecedented in 2010s, 
realizing 90 percent objectives of this giant car manufacturing company.
The company owes its success and achievements to the relentless and non-
stop efforts of industrious personnel, laborers, and managers of this car pro-
duction company.
Teymouri seized this opportunity to express his thanks to industrious col-
leagues and personnel working in different units of the company in line with 
boosting daily production of 1,800 high-quality cars, weekly production of 
10,200 cars, and finally, realizing more than 90 percent objectives of the com-
pany.

He pointed to the defective and incomplete cars, which had been turned into a 
serious problem for auto manufacturers and this problem was inherited from 
the previous management of the company and said that this problem is on the 
verge of complete removal in the current management of the company, espe-
cially during the four-month period.
With the drastic measures taken in this field, the number of defective and in-
complete cars which were remained in the parking lot of the company reduced 
from 80,000 to 26,000, showing a considerable decline.
Elsewhere in his remarks, the managing director of the company said that both 
daily and weekly production of car at this industrial and manufacturing unit 
increased after months in the current management which has been unprece-
dented in 2010s.
The company will make its utmost efforts to realize the current year’s motto 
named after by the Leader as “Production: Knowledge-based and Job-Creat-
ing”, Teymouri added

SAIPA’s daily car production hits 1,800: CEO

ICOFC to recover 
1.5mcf of flare gas-
es per day based on 

a 4-year plan
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 مریـم یـادگاری  مدیرعامـل 
نفـت سـپاهان بـا اعـام سـاخت 
مخـازن ذخیره سـازی ۴۰ هزارتنـی 
در بندرعبـاس، گفت: با کشـورهای 
اروپایی بـرای صادرات قرارداد بسـته 
شـده اسـت. برنـد نفـت سـپاهان 
در بیسـت و ششـمین نمایشـگاه 
بین المللـی نفت بـه عنـوان برترین 
غرفه این دوره در نمایشـگاه شناخته 
سـال های  در  همچنیـن  و  شـد 
متمـادی عنـوان صادرکننـده نمونه 

کشـور را از آن خـود کرده اسـت.
محمد امیر نیکو همت در حاشیه بیست 
و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت با 
بیان اینکه نفت سپاهان قابلیت تولید 
۷۲۰ هزار تن انواع روغن های بنزین، 
موتوری و صنعتی را دارد، اظهار داشت: 
با اقداماتی که انجام شده تولید این 
شرکت از نظر کمیت و کیفیت افزایش 

داشته است.
وی ادامه داد: سپاهان در تولید 
روغن های صنعتی از دانش فنی خوبی 
برخوردار است، در تصمیم سازی ها، 
مدیریت و هیات مدیره ۳ پروژه ویژه 
تعریف کرده اند که محیط زیست 

دوست است.
مدیرعامل نفت سپاهان به تولید 
روغن موتورهای ویژه در این شرکت 
اشاره کرد و گفت: در تولید این روغن 
موتورها، از شرکت های "بنز" و "بی ام 

و" تأییدیه دریافت کرده ایم.
وی ادامه داد: اکنون ۷۰ درصد از 
تولیدات سپاهان صادر می شود و با 

کشورهای اروپایی قرارداد صادراتی 
داریم.

نیکو همت گفت: برای تولید روغن 
موتورهای جدید نیاز است سیستم 
خاموش شود و این در زمان تعمیرات 
اساسی انجام خواهد شد و امیدواریم 
تا پایان سال این راه اندازی را داشته 

باشیم.
مدیرعامل نفت سپاهان افزود: در 
تاشیم تا صادرات را افزایش دهیم 
و ساخت مخازن ۴۰ هزار تنی در 
بندرعباس از همین رو انجام شده 

است.
و  طراحی  همت،  نیکو  گفته  به 
ساخت مخازن و تولید انواع روغن در 

بندرعباس در حال انجام است.
وی به ساخت کارخانه بلندینگ 
روغن های ویژه در چابهار اشاره کرد 
و گفت: نگاه ما تولید برای کشور و 
صادرات مازاد بر نیاز کشور است و برای 

افزایش ارزآوری برنامه داریم.
مدیرعامل نفت سپاهان از مشارکت با 
شرکت های اروپایی برای تولید روغن 
موتورهای ویژه خبر داد و افزود: با این 
اقدام می توانیم بازار اروپا را به دست 

بیاوریم.
مدیرعامل نفت سپاهان با اشاره به 
مشارکت با شرکت های اروپایی برای 
تولید روغن موتورهای ویژه، گفت: 
با این اقدام می توانیم بازار اروپا را به 

دست بیاوریم.
وی افزود: پروژه هایی در راستای 
افزایش کیفیت محصوالت تولیدی 

در دست اجرا داریم که بین ۲۰ تا 6۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با دانش 
فنی ایرانی در مجموعه نفت سپاهان 

در حال انجام است.
مدیر عامل شرکت نفت سپاهان گفت: 
 FRW یکی از پروژه های بزرگ ما
است که موجب ارتقای کمی و کیفی 
ما خواهد شد؛  تولید محصوالت 
همچنین در پروژه TDAE به عنوان 
روغن سبز معروف است، روغن های 
دوست دار محیط زیست تولید می شود.

نیکوهمت با اشاره به کیفیت باالی 
روغن های تولیدی نفت سپاهان 
اشاره کرد و گفت: در تولید روغن های 
موتور، از شرکت های بنز، بی ام و و رنو 

گواهی نامه کیفیت دریافت کرده ایم.

وی تصریح کرد: روغن های صنعتی، 
روغن موتورهای بنزینی، دیزلی، 
روغن های دنده خودرو، روغن موتور 
سیکلت، روغن موتور ویژه و دریایی، 
)اسلک  پایه  گریس، محصوالت 
واکس، پارافین، اکستراک و روغن پایه 
SOC-5۰۰(، ضدیخ و ضدجوش از 

جمله محصوالت این شرکت است.
وی عنوان کرد: این شرکت بزرگ ترین 
و مدرن ترین تولیدکننده روغن پایه 
در خاورمیانه است شرکت اوجان 
شیمی تبریز، شرکت آریا سوالر از 
زیرمجموعه های شرکت نفت سپاهان 

محسوب می شوند.
وی بیان داشت: انواع روغن سپاهان 
با توجه به نیاز کشور تولید می شود که 

عمده این تولیدات به نمایندگی ها و 
بخشی دیگر به فروشگاه های عرضه 

مشتقات نفتی عرضه می گردند.
وی خاطرنشان کرد: در نمایندگی 
نفت  شرکت  محصوالت  فروش 
سپاهان می توانید تمامی محصوالت 
مورد نظر خود را بیابید زیرا در این 
نمایندگی ها به عنوان عاملین مجاز 
موظف هستند تا تمام محصوالت 
مورد نیاز مشتری را بفروش برسانند. در 
نمایندگی فروش محصوالت شرکت 
نفت سپاهان می توانید با قیمت کامًا 
مناسب که توسط شرکت سپاهان و 
همچنین سازمان های قیمت گذار 
تعیین شده اند محصول مورد نظر خود 

را خریداری نمایید.
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 اخبـار اصفهـان  سرپرسـت شـرکت 
گاز اسـتان اصفهـان، از گازرسـانی بـه 
284 واحـد صنعتی در راسـتای مصوبه 
شـورای اقتصاد طی سـال گذشته خبر 
داد و گفت: بـا گازدار شـدن رایگان این 
تعـداد واحد صنعتی، از مصـرف بیش از 
20 میلیـون و 405 هـزار لیتر سـوخت 

مایع پیشـگیری شـد.
ابوالقاسـم عسـکری، سرپرسـت ایـن 
شـرکت، در دیدار بـا فرماندار، شـهردار 
و شـورای شـهر هرنـد بـا اشـاره بـه 
گازرسـانی به بیش از 112 شهر، 1067 
روسـتا و بیش از 17 هزار واحد صنعتی 
در سـطح اسـتان، گفـت: اصفهـان در 
راسـتای توزیـع گاز پـس از تهـران در 

رتبه نخسـت کشـور قرار دارد و سـاالنه 
بیش از 22 میلیارد مکعب گاز طبیعی، 
در بخش هـای خانگـی، صنعتـی و 

عمومـی اسـتان توزیـع می گـردد.
وی، بـا اشـاره بـه جمعیـت 5 میلیـون 
نفـری اسـتان اصفهـان و بیـش از یـک 
میلیـون و 970 هـزار مشـترک گاز 
طبیعی، گفـت: در صـورت اسـتفاده از 
سـوخت های مایـع، عـاوه بـر ایجـاد 
مخاطـرات آلودگـی هـوا و زیسـت 
محیطی، سـاالنه یـک میلیـون و 100 
هـزار تانکـر 20 هـزار لیتـری بـرای 
سـوخت رسـانی به این جمعیـت و این 
تعـداد مشـترک بایـد در جاده هـای 

اسـتان تـردد می نمودنـد.

 اخبـار اصفهـان در راسـتای برنامـه 
ماقـات عمومـی و چهـره بـه چهـره 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان 
بـا شـهروندان و مشـترکین 342 دیـدار 
در سـال 1400 انجـام و مشـکات و 
درخواسـت های مـردم در حوزه هـای 
مختلـف گازرسـانی مـورد بررسـی و 
رسـیدگی قـرار گرفـت. سرپرسـت ایـن 
شـرکت، هـدف از دیـدار چهره بـه چهره 
بـا مـردم، را بررسـی موضوعـات مرتبط با 
گازرسـانی و اقـدام فـوری برای حـل آنان 
در چارچـوب قانـون در راسـتای مدیریت 
مؤثـر، کارآمـد و جهـادی عنـوان کـرد.

ابوالقاسم عسـکری، یکی از استراتژی های 
محـوری شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، 

سـرآمدی در عملیـات و ارتقاء بهـره وری 
و همچنین پاسخگویی سـریع و صریح به 
درخواسـت های مشـترکین عنوان کرد و 
افزود: اجـرای صحیـح این اصـل حمایت 
از ارزش های واالی انسـانی را درپـی دارد.

وی، در ادامـه بیـان داشـت: تکریـم و ارائه 
خدمـات صادقانـه و تـاش در جهـت 
رضایـت اربـاب رجـوع و مراجعانـی که به 
خدمات ما نیاز دارند، رضایت و خشـنودی 
خداوند را به دنبـال دارد. وی، تصریح کرد: 
بایسـتی نیازهای مشـتریان درون و برون 
سـازمان شناسـایی شـود تا نهایتاً تمامی 
پیشـنهادات منجـر بـه صرفـه جویـی، 
سـرعت عمل در ارائـه خدمـات و رضایت 

اربـاب رجـوع حاصل گـردد.

معاون توسـعه بازرگانـی و صنایع کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان اصفهان گفـت: هیـچ مشـکلی در تأمیـن روغـن اسـتان نداریم 
و اینکـه قفسـه های فروشـگاه ها خالـی اسـت، بعضـاً خـود فروشـگاه ها 

خریـد روغـن ندارند.
امیـد شـریفی در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره کمبـود روغـن در قفسـه 
فروشـگاه ها، اظهـار کـرد: مـا هیـچ مشـکلی در تأمیـن روغـن نداریم و 

تزریـق روغـن بـه قفسـه ها و فروشـگاه ها انجـام می شـود.
وی با اشـاره به میـزان باالی تقاضـا مردم بـرای روغن کـه موجب خالی 
شـدن قفسـه های فروشـگاه ها شـده اسـت، گفت: پیـش از آزادسـازی 
قیمت هـا نیز تزریـق روغن به فروشـگاه ها انجام می شـد و اکنـون بعد از 

آزادسـازی قیمت ها نیز، وضعیت و شـرایط کل کشور و اسـتان اصفهان 
مطلوب تر شـده اسـت.

معاون توسـعه بازرگانـی و صنایع کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان اصفهان تصریـح کـرد: از دو روز گذشـته ورودی روغـن عاوه بر 
ذخایر موجـود در اسـتان و موجـودی کارخانـه گل بهار، بـه اصفهان باال 
رفتـه اسـت، از سـوی دیگـر خریـد و تقاضـا در سـطح فروشـگاه ها کـم 

شـده است.
وی درباره اینکه بعد از آزادسـازی قیمت ها، قفسـه فروشـگاه ها خالی از 
روغن اسـت، تأکیـد کرد: برخـی فروشـگاه ها بعضـاً خرید روغـن ندارند 
و از سـوی دیگـر برخی مـردم بـه لحـاظ افزایش قیمـت دیگـر تقاضای 

گذشـته را برای خریـد ندارند.
شـریفی در پاسخ به سـؤال ایسـنا که چرا قفسـه های فروشـگاه ها خالی 
از روغن اسـت، گفت: در مراجعه ما و بازرسان و مسـئوالن استان از یکی 
از فروشـگاه های زنجیـره ای اسـتان باوجـودی کـه روغن حلـب موجود 
بود، روغـن مایع نداشـت که بعـد از مطالبه، مدیر فروشـگاه عنـوان کرد 

که خـود خرید روغن نداشـته اسـت.
وی تأکید کـرد: ما هیچ مشـکلی در تأمین روغن اسـتان نداریـم و اینکه 
قفسـه های فروشـگاه ها خالـی اسـت، بعضـاً خـود فروشـگاه ها خریـد 

روغـن ندارند.

معاون توسـعه بازرگانـی و صنایع کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان اصفهان گفت: شـاید دلیل عدم خرید روغن توسـط فروشـگاه ها 
به دلیـل کـم شـدن حاشـیه سـود، کمبـود نقدینگـی فروشـگاه ها و یا 

دنبال کـردن برندهـای خاصی بـرای جلب مشـتری بوده اسـت.
وی تأکیـد کـرد: اینکـه عنـوان می شـود روغـن موجـود نیسـت تـا بـه 
فروشـگاه ها تزریـق شـود، صحـت نـدارد و مـا به عنـوان متولـی هیـچ 
محدودیتـی بـرای تأمیـن روغـن نداریـم و بـا هـر تمـاس روغـن برای 

فروشـگاه ها البتـه بـا قیمـت جدیـد ارسـال می شـود.
شـریفی درباره کاهش قـدرت خرید مـردم بعـد از آزادسـازی قیمت ها، 
گفـت: یارانـه ای کـه دولـت دو مـاه زودتـر تزریـق کـرد بـرای خریـد 
کاالهایـی همچـون روغـن، مـرغ، تخم مـرغ و شـیر اسـت و بـا توجه به 
اینکـه یارانـه نقـدی واریـز شـده ممکـن اسـت خانـواده ای بـا مدیریت 
خود، کاالی دیگـری را خرید کند منتهـا بعد از تعبیه کاالبـرگ یارانه ای 
متصل بـه کاال، بـا ایـن یارانه می تـوان همـان کاالی هـدف را خریداری 

کـرد.
وی دربـاره سـهمیه بندی خرید روغن توسـط فروشـگاه ها بـرای مردم، 
گفـت: هیـچ محدودیتی بـرای خریـد مـردم توسـط فروشـگاه ها وجود 
ندارد و اگر فروشـگاهی سـهمیه ای ایجاد کند، با گزارش مـردم برخورد 

می شـود.

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

صرفه جویی بیش از 20 میلیون لیترفرآورده های 
نفتی در استان اصفهان در سال 1400

در سال 1400 انجام شد؛

 برگزاری 342 مالقات مردمی
با مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

کمبود روغن نداریم

مدیرعامل نفت سپاهان درحاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت:

نفت سپاهان در مسیر بازار اروپا

در ایـن همایـش کـه در شـرکت آب و فاضـاب اسـتان اصفهـان 
برگزار شـد از 4 تجربـه، 7 مقالـه و 11 شـعر برگزیـده قدردانی به 

عمـل آمد.
فراخـوان پویـش بانـوی آب دی ماه سـال گذشـته در سـه بخش 
»تجربـه نـگاری بانـوان«، »مقاله نویسـی« و »شـعر بانـوی آب و 
آیینـه« منتشـر و از عاقـه منـدان دعـوت شـد تا آثـار خـود را به 

دبیرخانـه ایـن پویـش ارسـال کنند.
در آییـن پایانـی پویـش بانـوی آب از میـان 18 تجربه ارسـالی به 
دبیرخانـه بـا موضوع هـای »بانـوان، اجتمـاع، مدیریـت مصرف«، 
»بانـوان، خانـواده، مدیریت مصـرف«، »بانوان، مشـاغل، مدیریت 
مصـرف آب« و »بانـوان، مدیـران و آمـوزگاران آب«، آثـار خانم ها 
حمیرا کریمی از فوالدشـهر، زهره ارزانی از باغبهادران، زهره شـاه 
محمـدی از اصفهـان و مریـم آهکـی از ورزنه بـه عنـوان تجربیات 

برتـر انتخاب شـدند.
در بخـش مقـاالت نیـز از 17 مقالـه رسـیده بـا محورهـای »انواع 
وسـواس در مصرف آب«، »روش هـای درمان وسـواس در مصرف 
آب«، »نحـوه گفت وگـو، مذاکـره و اقناع افـراد مبتا به وسـواس 
در مصـرف آب«، »وسـواس در مصـرف آب و ویـروس کرونـا«، 
»مدیریت رفتـار و کاهش مصـرف آب« و »نقش افـکار ناکارآمد و 
خطاهای شـناختی در مصـرف زیـاد آب« 3 مقاله به عنـوان مقاله 

برتـر و 4 مقالـه نیز بـه عنوان شایسـته تقدیـر انتخاب شـدند.
در بخش شـعر هم از میـان 70 شـعر ارسـالی از 47 شـاعر، تعداد 
10 شـعر به عنوان آثـار برتر و شایسـته تقدیـر انتخاب شـدند و از 
زهرا مرشـدی پور به عنـوان شـاعر نوجـوان تجلیل به عمـل آمد.

سرپرسـت آبفای اسـتان اصفهان در آیین پایانی پویـش بانوی آب 
با بیـان این که در نیـم قرن اخیر بـه دلیل اسـتفاده از فناوری های 
نوین، دسترسـی بـه آب آسـان تر و در نتیجـه مصـرف آن افزایش 
یافته اسـت گفـت: همیـن موضـوع باعث شـده تـا بخـش زیادی 
از منابـع سـطحی و زیرزمینـی خشـک شـده و تأمیـن آب پایدار 

جوامـع با مشـکل مواجه شـود.
ناصـر اکبـری سـرانه مصـرف آب شـرب در کشـورهای توسـعه 
یافتـه را 130 لیتـر در شـبانه روز اعام کـرد و گفت: بـا وجود آن 
کـه اصفهان بـا حـدود 160 لیتـر، کمترین مصرف سـرانه کشـور 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت امـا همچنـان تـا رسـیدن بـه 

شـاخص های جهانـی بایـد تـاش کنیـم.
وی بـه در پیش بـودن فصل تابسـتان اشـاره کـرد و افـزود: با گرم 
شـدن هـوا در حـدود 35 درصـد بـه مصـرف آب افزوده می شـود 
کـه از هـم اکنـون از مـردم درخواسـت می کنیـم با صرفـه جویی 
و مصـرف بهینـه، شـرکت آب و فاضـاب اسـتان اصفهـان را در 

مدیریـت منابـع و توزیـع عادالنـه آب یـاری کنند.
سرپرسـت آبفای اسـتان اصفهان با اشـاره به برگزاری جشنواره ها 
و پویش هـای فرهنگـی - هنـری بـرای حسـاس سـازی افـکار 
عمومی نسـبت به مقوله کمبود آب افـزود: »پویش بانـوی آب« با 
تاسـی از روش و منش بانـوی دو عالم حضـرت فاطمـه زهرا )س( 
سـعی دارد از توانمنـدی و ظرفیت هـای زنـان در جامعه اسـتفاده 
کرده تا دختـران، همسـران و مادران فرهنگ سـاز، نقـش خود را 
در ترویـج مدیریـت مصرف بهینـه آب و عبـور از بحران کـم آبی و 
حفظ تاریخ و تمـدن این سـرزمین کهن ایفـا کننـد. در ادامه این 
مراسـم دبیر پویش بانوی آب گفـت: جامعه انسـانی از عدم حضور 
واقعی زنـان در عرصه های مختلـف لطمات جبـران ناپذیری دیده 
و برای رسـیدن به تعـادل و توسـعه بهتـر و کامل تـر جامعـه، نیاز 
به آن اسـت که زنـان بتوانند در فرآینـد تصمیم گیری در سـطوح 

مختلـف جامعه شـرکت کنند.
اعظم السـادات مرتضوی افزود: زنـان با اصاح الگـوی مصرف آب 
می توانند نقـش مهمـی در حفظ منابـع آبی و کاهـش هزینه های 

خانواده ایفـا کنند.

در این همایش از 4 تجربه، 7 مقاله و 11 شعر برگزیده 
قدردانی به عمل آمد. در مراسمی از برگزیدگان پویش 
بانوی آب در بخش های »تجربه نگاری«، »مقاله نویسی« 

و »شعر« تجلیل شد.

 برگزاری همایش در بخش های
»تجربه نگاری«، »مقاله نویسی« و »شعر«:

 »پویش بانوی آب«
برگزیدگان خود را شناخت

گزارش

نماینده صنف کشاورزان غرب اصفهان 
گفت: باوجودی که حقابه کشاورزان 
شرق اصفهان داده شد، اما به کشاورزان 
غرب اصفهان گفته می شود آب نیست و 
در تابستان حقابه خود را تحویل بگیرید 
و تنها در یک نوبت 22 میلیون مترمکعب 
آب به کشاورزان غرب اصفهان داده شد.

مهدی قدیری در گفت وگو با ایسنا، درباره 
تحویل حقابه کشاورزان غرب اصفهان و 
گایه آنها، اظهار کرد: متاسفانه امسال 
تنها یک نوبت آب در اواخر فروردین 
و اردیبهشت ماه به کشاورزان غرب 
اصفهان آب تحویل داده شد و دیگر آبی 

به کشاورزان این منطقه داده نشد.
وی افزود: البته اکنون قرار است آبی برای 
کشاورزان غرب رها کنند، اما پیشنهاد و 
خواسته کشاورزان غرب اصفهان دریافت 

حقابه شان به صورت دائم است.
نماینده صنف کشاورزان غرب اصفهان 
درباره نوع کشت غرب اصفهان، گفت: 
در این منطقه باغات، علف کاری، گندم 
و جوکاری، سیفی کاری و ... وجود دارد و 
بسیاری از مزارعی که طبق طومار شیخ 
بهایی حقابه دار هستند و چاه موتوری 
ندارند در دریافت حقابه های خود دچار 

مشکل شده اند.
وی افزود: شهرستان فاورجان تنها 
61 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد و 
در شهرهای دیگر غرب اصفهان اراضی 
کشاورزی وجود دارد که به دلیل نرسیدن 
آب و حقابه طوماری خود، امروز لم یزرع 

مانده اند.
قدیری توضیح داد: در بهمن سال گذشته 
با استاندار و معاون وزیر نیرو نشستی 
برگزار و قرار شد حقابه ای برای کشاورزان 
غرب و شرق اصفهان در نظر گرفته شود، 
البته عنوان شد که امکان تحویل حقابه 
کشاورزان غرب و شرق اصفهان به طور 
همزمان وجود ندارد و به همین منظور 
حقابه کشاورزان شرق اصفهان تعیین 

و قرار به تحویل آن در چند نوبت شد.
به گفته نماینده صنف کشاورزان غرب 
اصفهان، قرار شد به همان میزان آبی 
که حقابه کشاورزان شرق اصفهان داده 
می شود، به غرب اصفهان در بهار و 

تابستان آب داده شود.
حقابه  که  وجودی  با  گفت:  وی 
کشاورزان شرق اصفهان داده شد، اما به 
کشاورزان غرب اصفهان گفته می شود 
آب نیست و در تابستان حقابه خود را 
تحویل بگیرید و تنها در یک نوبت 22 
میلیون مترمکعب آب به کشاورزان 

غرب اصفهان داده شد.
قدیری با بیان اینکه به استانداری 
و دولت اعام کرده ایم که حقابه 
کشاورزان غرب اصفهان مطابق آنچه 
توافق شده، داده شود و باید به طور دائم 
190 میلیون مترمکعب به کشاورزان 

اصفهان آب تحویل دهند.
وی با بیان اینکه حقابه کشاورزان 
یک موضوع و زمان تحویل این حقابه 
تاکید کرد:  مسئله ای دیگر است، 
باید توجه داشت که هر منطقه طبق 
طبیعت جغرافیایی خود حاصلخیز 
است و باید در زمان مشخص حقابه 

آن ها داده شود.

 حقابه کشاورزان
غرب اصفهان را ندادند

نماینده صنف کشاورزان غرب اصفهان:

 خبر روز
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از راه اندازی کارگروه »ساماندهی 
اطاعات و شفاف سازی داده های منابع و مصارف آب اصفهان« خبر داد.

حسن ساسانی افزود: با توجه به چالش های موجود ضرورت انجام 
تحلیل های تلفیقی و جامع منابع و مصارف آب ضرورت بیشتری پیدا 

کرده است.
وی با با تأکید بر انجام برنامه ریزی های جامع نگر بیش از پیش خاطرنشان 
کرد: از سوی دیگر اخذ بازخوردهای برنامه ها و تصمیمات اجرا شده و 
بروزرسانی پویای تصمیمات، به عنوان یک اصل مهم در مدیریت منابع آب 

مطرح به شمار می رود.
ساسانی تصریح کرد: در چنین شرایطی و با توجه به تنوع داده های منابع 
و مصارف و شیوه ها متفاوت اندازه گیری و پایش آنها و همچنین تعدد 
سامانه ها و بانک های اطاعاتی و عملیاتی در نهادهای متولی مدیریت 
منابع و مصارف آب، ایجاد مرکز رصد و پایش داده ها و اطاعات منابع و 

مصارف آب اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به این که این بستر برای 
انجام تحلیل های تلفیقی به هنگام جهت تولید ابزار و اطاعات تصمیم یاِر 

مدیران در دستور کار قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: این بستر مبنای 
آینده نگری و آینده نگاری در مدیریت یکپارچه منابع آب است.

وی با بیان اینکه پیشبرد اهداف یادشده مستلزم مشارکت تمامی ذینفعان 
مقوله آب در سطح حوضه آبریز است، ادامه داد: بر این مبنا کارگروهی 
متشکل از نمایندگان کلیه ذینفعان با عنوان »ساماندهی اطاعات و شفاف 
سازی داده های منابع و مصارف آب« در ذیل قرارگاه آب استانداری اصفهان 
تشکیل شد. ساسانی یادآور شد: کارگروه مذکور وظیفه ساماندهی و راهبری 

فرآیندهای بیان شده را بر عهده گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان:

کارگروه ساماندهی 
داده های منابع و 

مصارف آب اصفهان 
تشکیل شد



جهـــــــان

Isfahan News

 رضـا اخـاق پـور  تـورم هماننـد ماری 
طویـل برپیکـره اقتصـاد کشـور چنبـره زده 
اسـت و بـه نظـر می رسـد بـه ایـن زودی ها 
نمی خواهد دسـت از سـر اقتصـاد بیمارایران 
بـردارد. نگاهـی بـه بازارهـای جهانـی نیـز 
نشـان می دهد تـورم در سـطح بیـن المللی؛ 
هنوز به ثبات نرسـیده اسـت. یکـی از دالیل 
افزایـش تـورم در بازارهـای جهانـی، تأثیـر 
جنـگ روسـیه و اوکرایـن اسـت. چـرا کـه 
ایـن دو کشـوراز تولیـد و عرضـه کننـدگان 
عمـده انـرژی و غـات جهـان هسـتند 
و ایجاددرگیـری میـان ایـن دو کشـورو 
تحریم هـای غـرب و آمریـکا علیـه روسـیه 
سـبب کاهش عرضه و افزایـش قیمت نفت، 
کامودیتـی هـا، محصـوالت پتروشـیمی و 
موادغذایـی شـده و تـورم قابـل ماحظه ای 
را در حـوزه بیـن المللی ایجـاد نموده اسـت. 
متاسـفانه خاصیـت برخـی کشـورها مثل ما 
این اسـت کـه تـورم در داخـل کشـور بیش 
از تـورم بیـن المللی رشـد می کند. مثـآ اگر 
مـواد غذایـی در آمریـکا یـا اروپـا 10 درصد 
رشـد کند و تـورم در داخل کشـور 20 درصد 
باشـد، آنـگاه تـورم مـواد غذایـی در داخـل 
کشـور بـه انـدازه 30 درصـد رشـد می کنـد.

• تورم شمشیری دو پهلو
هـر چنـد پاسـخ بـه ایـن پرسـش که تـورم 
چقدر پایـدار می ماند و رشـد قیمت هـا در چه 
سـطحی بـه ثبـات می رسـد اهمیـت زیادی 
دارد، امـا در مجمـوع بـه نظـر می رسـد، در 
صورتی که شـرکت ها بتواننـد قیمت فروش 

محصوالت شـان را متناسـب بـا افزایـش 
تـورم جهانـی افزایش دهنـد، تـورم حاکم بر 
اقتصاد جهانی قطعًا بر سـوددهی شـرکت ها 
تأثیـر گـذار نخواهـد بـود. امـا نکتـه قابـل 
تأمـل اینکـه سـازمان های حامـی حقـوق 
مصـرف کننـده در خصوص تغییـرات قیمت 
برخی اقـام و کاالهـا ماننـد مـواد غذایی و 
خودرویی هـا حساسـیت دارد و قیمت ها را به 
صورت دسـتوری تعیین می کننـد. موضوعی 
کـه می توانـد باعـث کاهـش سـوددهی و 
حتـی زیـان دهـی شـرکت هایی شـود کـه 
نتواننـد قیمت محصوالتشـان را متناسـب با 
رشـد تـورم، افزایش دهنـد. ضمـن اینکه در 
کنار تورم جهانـی، عوامل دیگـری همچون 
نتیجـه مذاکـرات هسـته ای وسیاسـت های 
اقتصـادی دولـت نیزبـر قیمـت ارز و تـورم 
داخلی بـر عملکـرد صنایع تأثیر گـذار خواهد 
بـود. عواملـی کـه می توانـد باعـث افزایش 
مضاعـف تـورم داخلـی در مقایسـه بـا تورم 

جهانـی شـود.

• تأثیر تورم بر بازار سرمایه
اگـر تـورم در سـطح بیـن المللـی همچنـان 
تـداوم پیـدا کنـد و تبدیـل بـه یـک پدیـده 
بلندمـدت شـود، می توانـد بر بـازار سـرمایه 
تاثیرگـذار باشـد. بـه ایـن طریـق کـه اگـر 
تـورم داخلـی بیـش از تـورم جهانـی رشـد 
کنـد، در این صـورت قـدرت رقابـت پذیری 
شـرکت های ایرانـی در بازارهـای جهانـی 
کـم می شـود و اگـر در داخـل نیـز قیمـت 
محصـوالت متناسـب با تـورم افزایـش پیدا 

نکـرده باشـد، در ایـن صـورت سـوددهی 
شـرکت ها کاهـش می یابـد و در بازار سـهام 
نیـز تأثیـر منفـی می گـذارد وموجـب خروج 

سـهامداران از بازارسـهام می شـود.

• رشد تقاضا و قیمت کامودیتی ها
در ماه هـای گذشـته کاهش انتشـار ویروس 
کرونـا و جنـگ روسـیه و اوکرایـن باعـث 
افزایش تقاضـای عمومـی بـرای کامودیتی 
هـا و در نتیجـه افزایـش قیمـت نفـت، 
کامودیتـی هـا، موادغذایی و سـایرکاالها در 

سـطح بین المللـی شـد.
در حـوزه پتروشـیمی نیـز باتوجـه بـه اینکه 
قیمت پایـه محصوالت پتروشـیمی و سـایر 
محصـوالت کامودیتی براسـاس قیمت های 
جهانی مشـــخص می شوند، قطعًا تحوالت 
جهانـی بـه ویـژه جنـگ روسـیه و اوکرایـن 
می توانـد بر بـازار محصـوالت پتروشـیمی و 

کامودیتـی ها تأثیـر گذار باشـد.
از طـرف دیگـر، در حـال حاضر قیمـت نفت 
به بیـش از 100 دالر رسـیده و با این شـرایط 
بـه نظـر می رسـد حداقـل تـا انتهـای سـال 
بـازار رو به باالیـی خواهیم داشـت؛ چـرا که 
حتـی اگـر جنـگ نیز تمـام شـود، روســـیه 
نمی تواند سـریعًا بـه بـازار بازگـردد و کمبود 
عرضه نفت و گاز روسیه باعث خواهد شـــد 
که بـازار ملتهبـی در اکثـر زمینه هـا از جمله 
پاالیشـی ها، کامودیتـی هـا و موادغذایـی 
داشـته باشـیم. ضمـن اینکـه حتی بـا فرض 
احیـای برجـام، کاهـش احتمالـی 15 تـا 20 
درصدی نـرخ ارز نیـز با توجـه به رشـد تورم 

جهانـی، بـی اثر خواهدشـد.

• بورس در مسیر صعود
 در روزهـای گذشـته؛ دولت تصمیـم گرفت 
تـا حـذف ارز 4200 تومانـی را اجرایـی کند. 
تصمیمی کـه قطعآ اثـرات تورمی بـر اقتصاد 
کشـور خواهد گذاشـت. اما حـذف ارز دولتی 
)جدا//فـارغ( از تاثیـری کـه بـر اقتصـاد 
خانوارهـا می گـذارد، بـه نظـر مـی رسـدبه 
نفـع بـازار سـرمایه اسـت و حداقـل در کوتاه 
مـدت باعـث افزایـش تقاضـا در گروه هـای 
مـواد غذایـی، کشـاورزی و کامودیتـی هـا 
خواهدشـد. در ایـن راسـتا می تـوان گفـت 
صنایعـی کـه بـه دلیـل حـذف ارز 4200 
تومانـی افزایـش درآمـد را تجربـه می کنند، 
به شـرطی که مشـمول قیمت گذاری دولتی 
نشـوند و سـقف حاشـیه شـرکت ها حـذف 
شـود؛ به تدریـج معامـات مثبـت و افزایش 
تقاضا خواهنـد داشـت. در صنایع وابسـته به 
کامودیتی هـا نیز در کنـار انتظـارات تورمی، 
قیمت هـای جهانـی نیـز برحاشـیه سـود و 
سـوددهی ایـن شـرکت ها تاثیرگـذار خواهد 
بـود واحتمـاآل نمادهـای ارزنـده کامودیتـی 
ها بـا افزایـش تقاضا مواجـه خواهد شـد؛ اما 
حذف ارز دولتـی تاثیری بـر روی قیمت تمام 
شـده مصالـح سـاختمانی ویـا سـایر کاالها 
نـدارد. بنابرایـن انتظـار رشـد قیمت هـا در 
بازار مسـکن یا خـودرو تحت تأثیـر حذف ارز 

4200 تومانـی غیـر منطقـی اسـت.

• اثـر متفـاوت حـذف یارانه هـا بـر 

سـوددهی شـرکت ها
در صورتی که ارز 4200 تومانی حذف شـودو 
قیمـت گـذاری جدیـد بـر روی مـواد اولیه و 
محصوالت شـرکت ها توسـط دولـت اعام 
و اجرایـی گـردد، هـر صنعـت بایـد بـه طور 
جداگانـه مـورد بررسـی قـرار بگیـرد. زیـر 
کـه اثـر حـذف یارانه هـا بـر روی صنایـع 
بورسـی بـه یـک انـدازه نخواهـد بـود. بـه 
عنـوان مثـال برخـی صنایع تـا قبـل از این، 
ارز 4200 تومانی دریافـت می کردند و حذف 
ارز دولتـی می توانـد سـوددهی آنهـا را بـه 
شـرط عدم تعیین سـقف حاشیه سـود توسط 
دولـت، را افزایـش دهـد؛ امـا برخـی دیگـر 
از صنایـع ماننـد صنایـع فـوالدی؛ از یارانـه 
انـرژی اسـتفاده می کننـد، امـا محصـول 
خـود را بـه قیمت هـای بازارهـای جهانـی 
می فروشـند. در این صنایع حـذف ارز 4200 
تومانـی می تواند باعـث افزایـش هزینه ها و 
کاهش سـوددهی این صنایع شـود. بنابراین 
تأثیـر حـذف یارانه هـا روی صنایـع بورسـی 
یکسـان نیسـت و آزادسـازی قیمت هـا بـه 
طـور کلـی در برخـی صنایـع منجر به رشـد 
سـودآوری و در برخی دیگـر منجر به کاهش 
سـودآوری خواهد شـد. بنابراین الزم است تا 
سـرمایه گـذاران در بازار سـرمایه بـا تحلیل 
عواملی چون اثرات تورمی، حـذف ارز 4200 
تومانـی و تحـوالت بیـن المللـی، نسـبت به 
خریدسـهام تصمیم گیـری نمایند تـا بتوانند 
از بازدهـی معقـول بـازار سـرمایه بهـره مند 

شـوند.
کارشناس بورس و بازارسرمایه

تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار مسکن و خودرو؛ 

گمانه زنی که فقط خوش بینانه است

جمعـه  روز  مریـم عمـادی    
رسـانه های پاکسـتانی از سـفر سـه 
روزه ژنـرال »انجـم ندیـم« رئیـس 
کل سـازمان اطاعـات ارتـش ایـن 
کشـور )ISI( بـه ایاالت متحـده خبر 
دادند، جایـی کـه وی با رئیس سـیا و 
مشـاور امنیت ملی آمریکا دیـدار و در 
مورد مسـائل امنیتـی، همکاری های 
متقابل و تحوالت منطقـه ای ازجمله 
افغانسـتان گفتگو کردند. هرچند هیچ 
یک از طرفین جزئیات ایـن دیدارها را 
فاش نکردنـد، امـا گمان مـی رود که 
گفت وگوهـا بـر نگرانی هـای امنیتی 
متقابل و وضعیت افغانسـتان متمرکز 
بوده اسـت، زیرا ایـاالت متحده معتقد 
اسـت که پاکسـتان می تواند به ثبات 
این کشـور جنگ زده کمک کند. قرار 
اسـت وزیـر خارجه پاکسـتان نیـز 2۷ 
اردیبهشـت )1۷ می( عازم واشـنگتن 
شـود و با »آنتونی بلینکـن« وزیر امور 

خارجه آمریـکا دیـدار کند.
• موافقانـی کـه دیدارهـا را 

می دهنـد تـدارک 
همزمـان با افشـای اخبـار مربـوط به 
سـفر پ رئیـس سـازمان اطاعـات 
ارتش پاکسـتان بـه آمریـکا، »زلمای 
خلیل زاد« سـفیر و نماینده ویژه سابق 
آمریکا در امـور افغانسـتان، مأموریت 
یافـت به عنـوان مأمـور ویـژه آمریکا 
در امور پاکسـتان به این کشـور سـفر 
کنـد و بـا مسـئولین دولـت جدیـد 
اسـام آباد مذاکـره نمایـد. زلمـای 
خلیـل زاد یـک افغانی تبـار اسـت که 
در آمریـکا تحصیـل کـرده و تابعیـت 
آمریکائـی دارد و بیشـتر عمـر کاری 
خود را صرف تحقق بخشیدن اهداف 
آمریکا در افغانستان کرده است. انعقاد 
قرارداد »دوحـه« میان دولـت آمریکا 
و گـروه تروریسـتی طالبـان کـه بـه 
موجب آن آمریـکا نظامیان خـود را از 
افغانسـتان خارج کـرد و اشـرف غنی 
رئیس جمهور این کشـور بـدون هیچ 
مشـکلی از کابل به امارات پـرواز کرد 
ودر نهایت افراد مسـلح طالبـان بدون 
آنکـه بـا مانعـی مواجـه شـوند، کابل 
و کل افغانسـتان را بـه زیـر سـلطه 
خـود درآوردنـد نیـز ازجملـه خدمات 
خلیـل زاد بـه آمریـکا و طالبان اسـت 
که البتـه بزرگ تریـن خیانـت وی به 
ملت افغانسـتان محسـوب می شـود. 

اکنون خلیـل زاد بـار دیگـر مأموریت 
یافته بـرای تحقـق باقیمانـده اهداف 
آمریـکا در منطقـه تاش کنـد. آنچه 
اکنـون محتـوای مذاکـرات ژنـرال 
ندیـم انجـم بـا مقامـات اطاعاتی و 
امنیتی آمریکا و دسـتور کار دیدارهای 
زلمـای خلیـل زاد بـا مقامـات دولـت 
جدیـد پاکسـتان را تشـکیل می دهد، 
سروسـامان دادن بـه مدیریـت دو 
کشور پاکستان و افغانسـتان براساس 

خواسـته های دولـت آمریکاسـت.
• مخالفانـی کـه از تقویـت 
روابـط بـا امریـکا نگراننـد

در حالـی کـه از یـک طـرف سـفر 
مقامـات پاکسـتانی بـه آمریـکا مورد 
تمجیـد قـرار می گیـرد، از طـرف 
دیگـر صـدای مخالفانـی همچـون 
»عمران خان« نخسـت وزیـر برکنار 
شـده پاکسـتان را دراورده اسـت. وی 
همـواره آمریـکا را بـه توطئـه بـرای 
سـرنگونی دولتش متهم کرده اسـت. 
گفتنی اسـت آمریـکا پس از خـروج از 
افغانسـتان بـرای حفـظ ظرفیت های 
اطاعاتی خود بسـیار تمایل داشت تا 
از برخـی پایگاه های ارتش پاکسـتان 
در جنـگ اطاعاتـی در افغانسـتان 
اسـتفاده کند که عمران خان نخست 
وزیـر وقـت بـا آن مخالفـت کـرد. 
عـاوه برایـن مخالفـت پاکسـتان با 
سیاسـت آمریـکا در جنگ روسـیه در 

اوکرایـن نیـز از جملـه دالیـل کینـه 
توزی کاخ سـفید بـا عمران خـان بود 
که در نهایـت وی با اراده واشـنگتن از 
نخست وزیری پاکسـتان کنار گذاشته 
شد و »شـهباز شـریف« رئیس حزب 
مسـلم لیـگ شـاخه نـواز کـه مـورد 
تأییـد آمریـکا بـود جـای او را گرفت. 
هرچنـد در روزهای گذشـته خلیل زاد 
دیدارهایـی هـم بـا عمـران خـان در 
جهت تغییـر دیدگاههای وی داشـته 
اما بـه نظر می رسـد، سـخنان عمران 
خان بعد از دیدار، دربـاره نقش آمریکا 
در بحران اقتصادی کـه ادبیاتی تندتر 
از گذشـته ضـد ایـن کشـور داشـت، 
گویای مثبت نبـودن دیدار انهاسـت.

• فصلـی جدیـد در روابـط 
آغـاز  آمریـکا  و  پاکسـتان 

د می شـو
بطور کلـی، پاکسـتان و امریـکا ندرتًا 
منطبـق  کامـًا  سیاسـت های  از 
برخـوردار بـوده و در غالـب مـوارد بـا 
تضاد منافـع مواجه بوده اند. مناسـبات 
این دو کشـور مسـیری توام با فـراز و 
فـرود را پیمـوده و از ابتـدای برقراری 
روابـط در دهـه 1950 متکـی بـر 
مبنایی غیرمستمر موسـوم به »روابط 
معاملـه ای« بوده اسـت بـه این معنی 
که امریـکا مترصـد تحقـق انتظارات 
و همکاری هـای امنیتـی خـود در ازاء 
ارائه کمک هـای نظامـی و اقتصادی 

بـه پاکسـتان بـوده اسـت. امـا اکنون 
شـرایط فرق کرده، طالبـان حکومت 
در افغانسـتان را بـه دسـت گرفته انـد 
و امریـکا اینـک از فراغ بال بیشـتری 
بـرای تنظیم روابـط خود با پاکسـتان 
بـه عنـوان بخشـی از منافع وسـیعتر 
خـود در جنـوب آسـیا کـه ماهیتـی 
ژئوپلیتیکـی و امنیتی دارنـد برخوردار 
شـده اسـت. در این راسـتا با عنایت به 
درگیر بودن گسـترده ارتش پاکستان 
و دولـت غیرنظامـی ایـن کشـور در 
امـر افغانسـتان، چشـم پوشـی کامل 
از پاکسـتان و یـا تعامـل و همراهـی 
کامـل با ایـن کشـور و سیاسـت های 
آن در منطقـه، تصمیم های سـاده ای 
برای واشـنگتن نخواهند بود. از سوی 
دیگر بـه نظـر می رسـد دولـت جدید 
ائتافی پاکسـتان نیز پـس از به روی 
کار آمـدن تمامـی تاش هـای خـود 
را بـرای کاهـش تنش هـا بـا آمریـکا 
بـه کار بسـته اسـت. شـهباز شـریف 
تاش کـرده روابط خـود را بـا آمریکا 
و عربسـتان و امارات بهبود ببخشـد و 
یک نـوع سیاسـت متـوازن خارجی را 
در پیش بگیرد، ضمن اینکه پاکستان 
بمنظـور مصـون مانـدن از صدمـات 
ناشـی از تنـش بیـن امریـکا و چیـن 
و همچنیـن حفـظ رابطـه ای ولـو نـه 
چندان گرم با واشـنگتن ممکن است 
ناگزیـر از توجه به خواسـته هایی نظیر 

کمک به تاشـهای صلح منطقه ای، 
همکاری در ایجاد ثبات در افغانستان، 
تقویـت قابلیت های اقتصـادی خود و 
جابجایـی تمرکز از ژئوپلیتیـک به ژئو 
اکونومـی شـود. در این میـان تقویت 
روابـط پاکسـتان و امریـکا، ایـران را 
نگـران کـرده اسـت؛ اگرچـه برخـی 
تحلیلگران از نفوذ امریکا در همسـایه 
شـرقی ایـران می ترسـند امـا برخـی 
دیگـر معتقدند تقویـت روابط اسـام 
آبـاد بـا آمریـکا بـه ایـن معنا نیسـت 
که دولت شـریف بـه سـوی تخریب 
ارتباط بـا ایران پیـش رود. سـعی آنها 
بر حفـظ ارتبـاط با دیگـر کشـورها و 
جلوگیـری از دشـمن تراشـی اسـت. 
گفتنـی اسـت در زمـان نواز شـریف، 
وی چندیـن بار بـه ایران و عربسـتان 
سـفر و تـاش کـرد میـان دو طـرف 
میانجی گـری کند ضمـن اینکه عدم 
اعـزام نیـرو بـه جنـگ یمـن هـم در 
زمـان نـواز شـریف رخ داد. بنابرایـن 
سیاسـت  نمی شـود  بینـی  پیـش 
خارجـی پاکسـتان بـا حضور شـهباز 
شـریف در رأس قـدرت، تغییر داشـته 
باشـد. مضـاف براینکه سـازمان های 
بـاال دسـتی در پاکسـتان در تعییـن 
سیاسـت های ایـن کشـور نقـش 
تاثیرگـذاری دارنـد و بـا تغییـر دولت، 
 تغییر محسوسـی در سیاسـت ها قابل

پیش بینی نیست.
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رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: از مجموع ۶5 هزار اشتغال که در 
49 پارک علم و فناوری کشور برای نیروهای متخصص ایجاد شده است، 12.۷ 
درصد به اصفهان اختصاص دارد و شرکت های فناور و دانش بنیان فعال این منطقه 

برای هشت هزار و 200 نفر اشتغال زایی کرده اند.
جعفر قیصری افزود: در پارک های علم و فناوری کشور حدود 10 هزار شرکت فناور 

وجود دارد که 5.۷ درصد این شرکت ها در استان اصفهان مستقر هستند.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اظهار داشت: یک هزار و ۶00 شرکت 

دانش بنیان در پارک های علم و فناوری استان اصفهان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه حدود 50 درصد شرکت های موجود در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان دانش بنیان هستند، اضافه کرد: سه پارک علم و فناوری، مراکز رشد علم و 

فناوری و مراکز نوآوری و شکوفایی در استان اصفهان وجود دارد.
قیصری خاطرنشان کرد: این مجموعه شرکت ها ســال گذشته حدود 13 هزار 
میلیارد تومان گردش مالی و بیش از پنج هزار میلیارد تومان فروش محصوالت و 

خدمات و 54 میلیون دالر صادرات داشتند.
قیصری بیان کرد: این شرکت ها در استان اصفهان سهم کمی از اقتصاد را دارند و 
هنگامی سهم این شرکت ها افزایش می یابد که صنایع بزرگ و دستگاه های اجرایی 

با خرید بیشتر از این شرکت ها حمایت کنند.
وی افزود: سهم کم این شرکت ها از اقتصاد و بازار و اهمیت توجه به محصوالت 

و زنجیره تولید این شرکت ها مهمترین چالش این شرکت ها محسوب می شود.
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان مؤسس مراکز 
رشد و پارک های علم و فناوری در کشور و یکی از زیرمجموعه های وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری با هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و 
تولید ثروت از علم راه اندازی شده است؛ این شهرک فعالیت اجرایی خود را از سال 

13۸0 به طور جدی با راه اندازی نخستین مرکز رشد آغاز کرد. 

شرکت های فناور و 
دانش بنیان در اصفهان 
برای بیش از هشت هزار 
تن شغل ایجاد کرده اند

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

 مدیرکل دفتر صنایع وزارت
صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

»سامانه تخصیص 
یکپارچه خودرو« سدی 

دربرابرانحصار

بـه گـزارش تحریریـه روزنامـه »العرب« چـاپ لنـدن در گـزارش خود 
نوشـت، جنگ اوکراین و افزایش قیمـت مواد غذایی، کشـورهای عربی 
را که در ردیف نخسـت وارد کننـدگان مـواد غذایی هسـتند، تحت تأثیر 
قرارداده اسـت. این کشـورها چندین سـال اسـت که بـه دلیـل تغییرات 
آب و هوایـی و ژئوپلتیکـی دررسـیدن بـه خـود کفایـی در زمینـه مـواد 
غذایـی با چالش هـای جدی روبرو هسـتند. به نظر می رسـد کشـورهای 
عربـی همانگونه که پیگیـر پیامدهـای سیاسـی جنگ اوکراین هسـتند 
برای ایجـاد راه حلی سـریع بـا هـدف تأمین امنیـت غذایی خـود تاش 
کنند امـا آن ها به ایـن موضوع چنـدان تمایلی نشـان نمی دهنـد. در این 
زمینـه »یاسـر عبدالعزیـز« نویسـنده مصری بـه روزنامـه العـرب اظهار 
داشـت در حالـی کـه کشـورهای اروپایی پیـش از آغـاز جنـگ اوکراین 
خـود را بـرای افزایـش تولیـد و قیمـت مـواد غذایی آمـاده کـرده بودند، 
کشـورهای عربی تنهـا نظـاره گـر اوضـاع بوده اند و هیـچ اقـدام واقعی 
انجام نـداد. ایـن کشـورها پیامدهای جنـگ اوکرایـن را کم رنـگ جلوه 
می دادنـد و معتقـد بودنـد که ایـن جنگ بـه زودی پایـان خواهد شـد. از 
ایـن رو، آن ها خـود را بـرای پیامدهای بحـران آمـاده نکرده انـد. این در 
شـرایطی اسـت که هنوز مشـخص نیسـت که جنگ اوکراین چه زمانی 
پایـان می یابـد. هیـچ کـس نمی توانـد پایـان جنـگ را پیش بینـی کند. 
»والدیمیـر پوتیـن« برای رسـیدن به اهداف سیاسـی و تحقـق پیروزی 
در میدان ها تـاش می کند. او بـه تحریم های بیـن المللـی و پیامدهای 
جنگ بـر روی امنیـت غذایی جهـان اهمیتـی نمی دهـد. »علـی باکر« 
اسـتاد روابط بین الملل دانشـگاه قطر نیـز در این زمینه خاطرنشـان کرد 
هنوز زود اسـت که به طـور قاطعانه گفت که کشـورهای عربـی، بحران 
امنیـت غذایی را پشـت سـر خواهند گذاشـت. زیرا هیـچ کـس ادامه دار 
نبودن جنگ در سـطوح مختلـف را تضمین نمی کنـد. واردات و صاردات 
کاال متوقف شـده اسـت و افزایش قیمت کاالهـا و مواد اساسـی از جمله 
گندم و ذرت ادامـه دارد. این در حالی اسـت کـه کشـورهای عربی هنوز 
هم به جـای برنامـه ریـزی و اجرایـی سـازی برنامه هـا بـر روی عکس 
العمـل ها تکیـه کرده انـد. آن ها بـرای واردات گنـدم از کشـورهایی غیر 
از روسـیه و اوکراین برنامـه ریزی ندارند و بـه فکر جایگزینی نیسـتند. با 
ادامه جنـگ و تاش بـرای جایگزیـن کردن کشـورهای دیگـر به جای 
اوکرایـن و روسـیه، کشـورهای عربـی هزینه هـای سـنگینی را متحمل 
خواهنـد شـد. »یاسـین التمیمـی« نویسـنده یمنـی هـم اظهار داشـت: 
افزایـش قیمت مواد غذایی کشـورهای عربـی را با چالش های بیشـتری 
روبـرو خواهد کـرد. این کشـورها از چند مشـکل رنج می برند که با سـبد 
غذایـی آن هـا در ارتباط اسـت. حتـی کشـورهایی کـه می توانند بیشـتر 
نیازهـای خـود بـه گنـدم و دیگـر دانه هـا و روغـن را از طریـق واردات 
تأمین کننـد از مشـکاتی چـون ناتوانـی در انبار کـردن یا کمبـود ارز و 

... رنـج می برنـد.
ایـن دیدگاه هـا در حالـی اسـت کـه کارشناسـان اقتصـادی در انگلیس 
اعتقـاد دارنـد دوران طایـی غـذای ارزان در حـال پایـان اسـت و 
دولـت انگلیـس بایـد از طریـق کمک هـای مالـی هدفمنـد بـه کمـک 
خانوارهـا بشـتابد. بـه گـزارش تحریریـه، روزنامـه »گاردین« نوشـت، 
»جاسـتین کینگ« رئیـس سـابق Sainsbury هشـدار داده اسـت که 
»دوران طایـی« مـواد غذایـی ارزان در انگلیـس رو بـه پایـان اسـت و 
خانواده هـا باید خـود را بـرای روبرو شـدن بـا قبـوض باالتر خواربـار در 
دراز مدت آمـاده کنند. کینگ اظهار داشـت کـه نمی توان انتظار داشـت 
سـوپرمارکت ها هزینه هـای اضافـی را بـه طور کامـل خودشـان جبران 
کنند یـا به دلیل اعـام کسـب درآمدهای باالتـر از مصرف کننـدگان در 
برابـر افزایـش قیمت ها محافظـت نمایند. ماه گذشـته اعام شـد سـود 
سـاالنه دو شـرکت Tesco و Sainsbury قبل از مالیات دو برابر شده 
و به ترتیـب به 2 میلیـارد پوند و ۷30 میلیون پوند رسـیدند. مدیر پیشـین 
مجموعـه سـوپرمارکت های زنجیـره ای در انگلیـس در مصاحبـه ای بـا 
رادیو 4 بـی بی سـی گفت: البتـه اعـداد سـود سـرفصل در چارچوب هر 
بودجـه خانـوار بزرگ اسـت. امـا حاشـیه سـود در سـوپرمارکت ها حدود 
3 درصـد اسـت. بنابراین حتـی اگر سـود سـوپرمارکت ها قطع شـود هم 
آن هـا نمی تواننـد ضربه گیـر بزرگـی در مقابـل تـورم هزینه ها باشـند.

 نوشین رواقی   جنگ جهانی سوم که ظاهراً مقدمه کوتاه 
آن به پایان رسیده است خیلی زود توابع اجتماعی اش را 
رو کرد و مهم ترین آن حتی ترسناک تر از جنگ شیمیایی 
و یا سرد عدم تأمین امنیت غذایی بود. امنیتی که در قیاس 
همطراز با امنیت ملی کشورها تفسیر و تعبیر می شود. 
این در حالی است که به رغم بحران ها و هشدارها حکام 
کشورهای عربی به دنبال جنگ اوکراین برای تأمین 
امنیت غذایی خود تاش نمی کنند، حال آنکه تداوم 
بحران، جهان عرب را درعرصه های اقتصادی، اجتماعی 

و امنیتی دچار مشکات عمیقی می کند. .

گزارش

انگلیسی ها هشدار دادند؛ عرب ها بی خیال شدند؛

امنیت غذایی همطراز امنیت ملی!

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 داشت: از روز 
سه شنبه 2۷ 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 
50 هزار دستگاه رسیده است،  در حالی که در 
مدت مشابه سال گذشته، تعداد خودروهای 
کف پارکینگ خودروسازان،  حدود 200 هزار 
دستگاه بود. مدیرکل دفتر صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخشی 
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. وی افزود: 
با توجه به عرضه خودرو از طریق »سامانه 
تخصیص یکپارچه خودرو«، عرضه خودرو به 
اندازه ظرفیت خودروسازان خواهد بود و به آنها 
اجازه نخواهیم داد که بیش از ظرفیت نسبت 

به عرضه خودرو اقدام کنند.

یارگیری یانکی ها زیر گوش ایران
ایاالت متحده و پاکستان گفت و گوهای امنیتی انجام می دهند؛



 حوریه محزونیـه  بسـیاری از افـراد با خودشـان 
فکـر می کننـد کـه داشـتن و تشـکیل دادن یـک 
خانـواده خـوب نیازمند انجام چـه کارهایی اسـت و یا 
بـر چـه اساسـی می تـوان گفت کـه آیـا خانـواده من 

خـوب اسـت یـا خیر.
هیـچ تعریـف اصلـی و قطعـی بـرای یـک خانـواده 
خوب وجـود نـدارد امـا داشـتن یک سـری ویژگی ها 
می توانـد احتماِل خـوب بـودِن خانـواده را بـاال ببرد. 
برخـی از ایـن ویژگی هـا می تواننـد شـامل محبـت، 
احسـاس امنیـت، احسـاس تعلـق و نحـوه ارتبـاط 
افراد خانـواده بـا یکدیگر باشـد. برخی از مـوارد حتی 
می توانـد قبـل از ازدواج کـردن دو نفـر بـا یکدیگـر 
مشـخص شـود. افراد می تواننـد در هر مرحلـه، برای 
بهتـر کـردن و بهبود بخشـیدن بـه روابـط خانوادگی 
خـود، از روانشـناس متخصـص کمـک بگیرنـد. 
ویژگی هایـی کـه می تـوان بـر اسـاس آنهـا خـوب 
بودن یـا خـوب نبـودن یـک خانـواده را تعییـن کرد، 
از دیدگاه روانشناسـان و مشـاوران متخصص، شامل 

مـوارد زیـر می باشـد:

• مشاوره پیش از ازدواج
یکـی از اصلی تریـن مشـخصه های خانـواده خـوب، 
میزان سـازگاری پدر و مادر خانواده با یکدیگر اسـت. 
نحـوه رفتـار و برخورد ایـن دو شـخص بـا یکدیگر و 
همچنیـن نـوع صحبت کـردن آنهـا باهـم، می تواند 
تأثیـر بسـیار زیـادی بـر تربیـت و اخـاق کـودکان 
بگـذارد. بنابرایـن بسـیار مهم اسـت کـه آنهـا با هم 
هماهنـگ باشـند و اعتماد کامـل به همدیگر داشـته 
باشـند. برای داشـتن چنیـن ویژگی هایی، بایـد حتمًا 
قبل از ازدواج کردن و تشـکیل خانواده، با روانشـناس 
متخصص مشـاوره های الزم انجام شـود. بـا مراجعه 
کـردن بـه مشـاور، هـر دو نفـر از لحـاظ خانوادگـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و از همـه مهم تـر فرهنگـی 
بررسی می شـوند تا مشـخص شـود که آیا این دو نفر 
توانایـی تشـکیل و ادامـه دادن یک زندگی مشـترک 
را دارند یـا خیر. با مشـاوره پیـش از ازدواج در صورتی 

کـه فـرد انتخابـی شـما، آدم درسـتی برایتان نباشـد 
توسـط روانشـناس بـه شـما گفتـه می شـود و بدین 
گونه از شـکل گیری یـک رابطه بی آینـده جلوگیری 
می شـود. همچنیـن در صورتـی کـه فـرد انتخابـی 
شـما درسـت باشـد، توسـط متخصص تأیید شـده و 
می تـوان گفت تـا حـدودی آینـده شـما و فرزندانتان 

تضمین شـده اسـت.

• گذراندن زمان در کنار یکدیگر
داشـتن روابط انسـانی تا حدودی شـبیه نگهداری از 
یک گیـاه اسـت. در صورتی که بـه گیـاه توجه الزم 
انجـام نشـود و زمـان مـورد نیـاز را برایش گذاشـته 
نشـود، گیـاه پژمـرده شـده و از بیـن مـی رود. ایـن 
مشـکل دقیقـًا بـرای روابط انسـانی نیـز وجـود دارد 

و بایـد بـرای آن زمـان و انرژی کافی گذاشـته شـود 
تـا در بهتریـن حالـت خـود باشـد. شـما می توانیـد 
برای بیشـتر کـردن زمانـی کـه در کنار هم هسـتید، 
فعالیت هایـی را پیـدا کنید کـه همه اعضـای خانواده 
بـه طـور یکسـان از آن لـذت ببرنـد. اگـر فعالیـت 
انتخـاب شـده مـد نظـر یـک یـا دو نفـر از اعضـای 
خانواده نمی باشـد، آن افـراد می توانند صرفـًا حضور 
پیدا کنند و تشـویق و حمایت خود را بـه بقیه اعضای 

خانـواده نشـان دهند.

• ارتباطات افراد با یکدیگر
ایده هـای یکدیگـر می بایسـت بـه تمسـخر گرفتـه 
نشـود و بـرای صحبت هایـی کـه انجـام می شـود، 
ارزش الزم قائـل شـود. تمـام افـراد خانـواده حـق 

دارنـد اخبار شـاد یـا ناراحـت کننـده ای را کـه دارند 
با دیگران بـه اشـتراک بگذارند. همـه افـراد باید یاد 
بگیرنـد کـه چگونـه شـنونده خوبی باشـند. داشـتن 
ایـن ویژگـی می تواند تأثیـر بسـیاری بر نـوع ارتباط 
اشـخاص با هم داشـته باشـد. در واقع گـوش دادن، 
نشـانه ای از احتـرام گذاشـتن اسـت و بـه دیگـران 
نشـان می دهـد کـه بـه حرف هـای آنهـا اهمیـت 

. می دهیـد

• قدردانی کردن
اعضـای یـک خانـواده هـر روز بـه روش هـای 
مختلـف بـه یکدیگـر کمـک می کننـد که شایسـته 
قدردانی کردن اسـت. بسـیار مهم اسـت که افـراد از 
تاش های دیگـران آگاه باشـند و قدردانی خـود را با 

اسـتفاده از کلمـات یا کارهـا به هـر نفر نشـان دهند. 
قدردانی کـردن می تواند با اسـتفاده از کلمات بسـیار 
ساده انجام شـود؛ برای مثال تشـکر کردن از یکدیگر 
بابت شسـتن ظرف هـا و یا یادداشـت گذاشـتن برای 
هـم بـا اسـتفاده از کلمـات محبـت آمیـز. عـاوه بر 
قدردانـی کـردن بابـت کارهایی کـه انجام می شـود، 
قدردانـی کـردن بـه خاطر شـخصیتی کـه فـرد دارد 
نیز بسـیار مهم اسـت. این کار نه تنها باعـث افزایش 
عزت نفس افراد می شـود، بلکه باعـث افزایش پیوند 

مراقبتـی بیـن اعضـا نیز می گـردد.

• متعهد بودن افراد به یکدیگر
یکـی از مـوارد واجب بـرای هـر خانـواده ای،  اولویت 
قـرار دادن اعضـای خانواده بـر افراد دیگر اسـت. این 
بـه این معناسـت کـه هـر کـس بایـد در نظر داشـته 
باشـد کـه تصمیمـات او،  چـه تاثیـری بـر اعضـای 
خانـواده می گـذارد. آن هـا باید نگـران خوشـبختی و 
رفاه هم باشـند و زندگـی خـود را به گونه ای سـاختار 
بندی کننـد که وحدت اعضـای خانـواده افزایش پیدا 

کنـد و حفظ گـردد.

• ارزش ها و اعتقادات
شناسـایی کردن و اجرایی کردن یکسـری اعتقادات 
و ارزش هـا، یکـی از پایه هـای اصلـی حفـظ بنیـان 
خانـواده می باشـد. برخـی از خانواده ها ایـن ارزش ها 
را به کمـک دین خود به کـودکان آمـوزش می دهند 
و برخـی دیگـر از طریق پـرورش دادن ایـده آل های 
لدیـن  خـود در ذهـن کودکانشـان. همچنیـن وا
می تواننـد بـا گذاشـتن زمـان، جهـت انجـام گفـت 
و گوهـای آزاد میـان اعضـای خانـواده از اعتقـادات 
فرزندانشـان مطلع شـوند. البته والدین بـا رفتارهایی 
کـه در طـول زمـان از خـود نشـان می دهنـد نیـز 
ارزش های خـود را بـه کـودکان منتقـل می کنند. به 
یاد داشـته باشـید که شـاید کـودکان بـه حرف های 
شـما توجه نکنند امـا هـرکاری را انجـام می دهید را 

تقلیـد می کننـد.
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مسـابقات رشـته های زیر مجموعه فدراسـیون پرورش انـدام تحت اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

عنـوان فسـتیوال جایزه بـزرگ، همزمـان بـا نمایشـگاه تخصصی 
ورزش در محـل دائمـی نمایشـگاه بیـن المللـی اصفهـان برگـزار 

می شـود.
این رویـداد در رشـته های فیزیـک، فیتنـس چلنج، فیتنس اسـپرت 
آقایان، تـک لیفت بانـوان، پـرس سـینه آقایان، مـچ انـدازی و پاور 
لیفتینـگ بـرای اولیـن بـار در اصفهـان از تاریـخ ۹ الـی ۱۲ خـرداد 

امسـال اسـت.
این مسـابقات به سـبک رویدادهای مشـابه بزرگ و روز دنیـا و البته 

بـا حمایت بخـش خصوصی خواهـد بود.

تحول در در بخـش اقتصادی و صنعـت ورزش، تبـادل و ارتباط بین 
فعـاالن ورزشـی و مصرف کننـدگان و توزیع کننـدگان محصوالت 
ورزشـی از اهـداف برگـزاری فسـتیوال جایـزه بـزرگ عنوان شـده 

اسـت.
نمایشـگاه تخصصـی ورزش ۹ تـا ۱۲ خـرداد متشـکل ۱۵۰ غرفـه 
در فضایـی بـه مسـاحت بیـش از چهـار هـزار مترمربـع در محـل 

نمایشـگاه های بیـن المللـی اصفهـان برگـزار می شـود.
اسـتان اصفهان ۲۸ شهرسـتان و افزون بر پنج میلیـون نفر جمعیت 
دارد و حـدود ۳۷۵ هزار ورزشـکار سـازمان یافته و یک هـزار و ۷۰۰ 

باشـگاه در این اسـتان فعالیـت می کنند.

مسابقاترشتههایفدراسیونپرورشاندامدراصفهانبرگزارمیشود

ستاد برگزاری سال علوم پایه دانشگاه 
صنعتی اصفهان، نخستین سلسله از 
نشست های علمی خود را با برگزاری 
سمینار »علمی نوآوری، کارآفرینی« 
با رویکرد کارآفرینی نوآورانه روز 
چهارشنبه- ۲۸ اردیبهشت ماه ساعت 

۱۹: ۳۰ به صورت برخط برگزار می کند.
دبیرعلمی ستاد برگزاری سال علوم پایه 
در دانشگاه صنعتی اصفهان با اعام این 
رویداد، اظهار کرد: کارآفرینی نوآورانه 
محصول فرایند نوآوری، اکوسیستم 
کارآفرینی و توجه به روند توسعه 

تکنولوژی است.
مجید سامت، برگزاری این سمینار را با 
حضور چهره های مطرح علم و فناوری 
فرصتی برای بررسی نمونه هایی از 
دستاوردهای به روز فن آوری و توجه 
به روند توسعه تکنولوژی دانست و در 
رابطه با تشکیل ستاد برگزاری سال علوم 
پایه نیز توضیح داد: طبق مصوبه سازمان 
علمی و فرهنگی یونسکو، به منظور 
توجه به علوم پایه به عنوان مبنای اصلی 
توسعه و پیشرفت در کشورها، سال 
۲۰۲۲ میادی به عنوان سال جهانی 
بزرگداشت علوم پایه و توسعه پایدار 

نام گذاری شده است.
عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی 
دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه 
ستادی متشکل از برخی از دانشگاه های 
استان اصفهان در این حوزه تشکیل شده 
است افزود: در همین راستا، دانشگاه 
صنعتی اصفهان تشکیل کارگروهی 
تحت عنوان کارگروه ارتقاء علوم پایه 
متشکل از جمعی از اساتید دانشکده های 
علوم پایه )ریاضی، شیمی و فیزیک( 
و جمعی از اساتید دانشکده های فنی 
دانشگاه صنعتی اصفهان را در دستور کار 
خود قرار داد. این کارگروه اهداف متعدد 
و واالیی را مدنظر خود قرار داد که یکی 
از آنها، تشکیل گروهی برای تدوین 
و راه اندازی هدفمند فعالیت های بین 

رشته ای است.
استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی 
اصفهان برگزاری سخنرانی هایی که 
جنبه علمی داشته و مناسب عموم 
عاقه مندان است را راهکاری برای 
برقراری ارتباط دانشکده ها با یگدیگر 
دانست و ادامه داد: این سخنرانی ها 
می تواند پاسخگوی سؤال همیشگی 
دانشجویان مبنی بر نیاز و اهمیت اخذ 

دروس از دانشکده های متفاوت باشد.
در سمینار علمی کارآفرینی، نوآوری 
دکتر یحیی تابش عضو هیئت علمی 
برجسته دانشگاه صنعتی شریف و دارنده 
مدال بین المللی اِردوش در سال ۲۰۱۰ 
از تجربیات و فعالیت های پژوهشی در 
زمینه روش های حل مسئله و یادگیری 

هوشمند، برای عاقه مندان می گوید.
هجرتی،  محسن  دکتر  همچنین 
دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، 
دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا 
)ایرواین(، دانشمند ارشد در پروژه 
خودروهای خودران در گوگل و دانشمند 
ارشد در شرکت داروسازی ِجنتک در 
رابطه با تجربه راه اندازی استارت آپ ها 

سخنرانی می کند.
بهزاد طبیبیان، دانش آموخته دانشگاه 
علم و صنعت، با دکتری هوش مصنوعی 
از انستیتو ماکس پانک )آلمان( و 
بنیان گذار استارت آپ ریزنال در آلمان و 
سیلیکون ولی نیز در رابطه با دستاوردهای 

تازه دنیای فناوری سخن می گوید.
عاقه مندان برای کسب اطاعات 
بیشتر می توانند به وب گاه این رویداد 
https://sites.google. به نشانی
 com/view/mul-dis-sem

مراجعه کنند.
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 سمینار علمی نوآور
 و کارآفرینی

برگزار می شود

در دانشگاه صنعتی اصفهان؛

خانواده خوب از دید روانشناسی چه ویژگی هایی دارد؛

شکلخوشبختیدرچارچوبخانواده

معاون سیاسـی امنیتی اسـتاندار اصفهان گفـت: انحصـار ورود نهاده هـای دامی به اسـتان باید 
شکسـته شـود و معاونت اقتصادی اسـتانداری اصفهان موظف اسـت در این زمینـه طرح ریزی 
و برنامه ریـزی الزم را انجـام دهد و از ظرفیت هـای الزم برای پشـتیبانی این امر اسـتفاده کند.

محمدرضـا جان نثـاری در کمیسـیون »مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز« اسـتان، افـزود: معاونـت 
اقتصادی اسـتانداری اصفهـان بایـد روی موضوع شکسـتن انحصـار ورود نهاده هـای دامی به 
اسـتان کار کنـد و ضمن شکسـتن ایـن انحصار، و ایـن موضـوع را بعنـوان یکـی از مصوبه ها و 

اولویت هـای پیگیـری ایـن کمیسـیون منظـور نماید.
وی ادامـه داد: راهـکار شکسـتن انحصار و خـارج کـردن محموله های خـوراک دامی از دسـت 
یک فـرد و مجموعه خـاص، به تحلیـل اقتصادی نیـاز دارد و باید با دقـت و مطالعه دنبال شـود، 

چرا کـه انحصار بعنـوان یـک فسـاد در این حـوزه به شـمار می آید.
معاون سیاسـی امنیتی اسـتاندار اصفهان با بیان اینکه بر اسـاس این مصوبه بایـد رقابت در این 
حوزه ایجاد شـود خاطرنشـان کرد: انحصار در واردات نباید وجود داشـته باشـد و بایـد رقابت به 
معنـای واقعی کلمـه وجود داشـته باشـد نه بمعنـای اینکـه یک نفـر پیدا شـود و همـه را حذف 

کنـد و هر کاری کـه دلـش می خواهد انجـام دهد.
وی بـا بیـان اینکه سیاسـت آینـده دولـت هر چه باشـد مـا امـروز بایـد بدنبـال این باشـیم که 
انحصار را برطـرف کنیم بیـان کرد: بعضـی از دامـداران در نقـاط دور افتـاده اطاعـی از توزیع 
نهاده بـا قیمت مناسـب ندارند و در ایـن مورد هم این اشـکال به ما وارد اسـت کـه میدانی عمل 
نمی کنیم و مخاطب خـود را تا انتهـا مورد پیگیری قـرار نمی دهیم و اشـکال و عیب از دسـتگاه 

مربوطه اسـت که اطـاع کاملـی از همـه مخاطبان خـود ندارد.
معاون سیاسـی امنیتی اسـتاندار اصفهـان افـزود: آمار جهاد کشـاورزی و سـپاه در زمینـه تعداد 
دام موجـود در اسـتان باید بـا هم مطابقـت الزم را داشـته باشـد و این موضوع مناسـب نیسـت 
که در جلسـه های شـورای تأمین، اقتصادی و کمیسـیون قاچـاق کاال آمار متفاوتـی ارائه دهیم 

که بعضـی مواقع ایـن آمار ۴۰ تـا ۵۰ درصد بـا هم اختـاف دارد که بایـد با پیگیری کمیسـیون 
مشـکل این آمـار حل شـود و به نتیجـه واحدی برسـیم.

وی بر تاکیـد ارائه آمـار واقعی، تصریـح کرد: بایـد بدانیم کـه در برنامـه ریزی و سیاسـتگذاری 
ها آمار سرشـماری شـده و یا آمـاری که بـر اسـاس آن نهـاده دریافت شـده را مـاک و مبنای 

کار خـود قـرار دهیم.
جان نثـاری گفـت: بعضـی از حلقه هـای توزیـع و تعاونی هـای در گذشـته نهـاده را دریافـت 
می کردند و بعضی از آنها بدرسـتی ایـن کار را انجـام ندادند و یـا تعلل کردند تا مدت آن سـپری 

شـده و بعـد بصـورت آزاد فروخته اند.
وی افزود: ایـن موضوع بایـد مصوب شـود و در کمیته مربوطه اسـتانی مسـاله تعـداد تعاونی ها 
بررسـی و رصد قرار گیرد و این کمیته پاسـخ شـفافی به مـا ارائه دهد کـه آیا در این زمینه سـوء 

اسـتفاده ای و یا خیانت در امانت انجام شـده اسـت؟
معـاون سیاسـی امنیتی اسـتاندار اصفهـان اظهار داشـت: باید ایـن پرونده باز و بررسـی شـود و 
پرونده گذشـته ایـن نهاده ها بطور حتم باید شـفاف و تک تک بررسـی شـود و این هـم یک کار 
اطاعاتی نیـاز دارد و باید تقسـیم کار در ایـن زمینه انجام شـود و در زمینه شـرکت های تعاونی 

تحقیقـات الزم را انجام دهند و پاسـخ آنـرا ارائه دهنـد تا متخلفـان به مجازات خود برسـند.

جان نثاری با اشـاره به وضعیت توزیع دارو و تجهیزات پزشـکی در اسـتان ادامه داد: ریزش های 
قابل اعتنایـی در فرآیند قاچاق دارو در اسـتان وجود نـدارد و جرائم و تخلفات ایـن حوزه بصورت 

فردی انجام می شـود و امـکان وقوع اینگونـه تخلفات در همه جـا وجود دارد.
وی اضافـه کـرد: دبیرخانـه باید ایـن فرآینـد را بصـورت ریز و دقیـق مورد بررسـی قـرار دهد و 
تخلفاتی کـه در ایـن زمینه انجـام شـده را مورد بررسـی قـرار دهد و در صـورت نیـاز اصاحی 
در فرآینـد انجام شـود و در غیـر اینصـورت بـرای بازدارندگی و تشـدید برخـورد با انسـان های 
متخلف بایـد اقدامات خاصی انجام شـود. به گزارش ایرنا، جلسـه کمیسـیون »مبـارزه با قاچاق 
کاال و ارز« اسـتان روز دوشـنبه بـا دسـتور کار ارائه بررسـی وضعیت توزیـع نهاده هـای دامی و 
وضعیت توزیع دارو و تجهیزات پزشـکی بـا حضور معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار 

در اسـتانداری اصفهان برگزار شـد.

همراه شدن معاون سیاسی استاندار در کمیسیون »مبارزه با قاچاق کاال و ارز«:

انحصارورودنهادههایدامیبهاستاناصفهانشکستهشود

 عصمت شـریفی  فرماندار شهرستان لنجان با 
بیان اینکه تربیت شـهید بـه عقبه نظـام آموزش و 
پرورش برمی گـردد تصریح کرد: شـهادت در نظام 

مقدس تعلیـم و تربیت تعریف می شـود.
حمیدرضا محمدی فشارکی در جلسه تکریم معلمان 
و رابطان امورایثارگران که توسط بنیاد شهید و 
امورایثارگران لنجان در همان مکان برگزار شد با 
تشریح منشور تکریم مقام معلم از امام سجاد )ع( 
اظهار کرد: سامت و پیشرفت نظام تعلیم و تربیت 
برای جامعه ضروری و حیاتی است. از اینرو اهمیت و 

تکریم معلمان در راستای حفظ سامت و پیشرفت 
نظام مقدس آموزش و پرورش امری اجتناب ناپذیر 
است. امام سجاد )ع( نیز در همین راستا فرموده اند که 
حق معلم تعظیم نمودن، تکریم و احترام گذاشتن 

بر اوست.
فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اینکه در دوسال 
همه گیری کرونا، شرایط تکریم ویژه از جایگاه استاد 
فراهم نبود تصریح کرد: مقام و مرتبت معلم آنچنان 
شریف است که با محقق ساختنشان خداوند متعال 
و پیامبر اکرم )ص( می تواند پیوند انسان به هدف 

متعالی خلقت را برقرار سازد.
سیدمسعود داودی نیز با بیان اینکه تکریم معلم، 
تعظیم علم است تصریح کرد: با تأمل در نقش و 
ماهیت کار معلم نتیجه می گیریم که نظام مندی، 
تامات اخاقی و نیاز به عقانیت، نشان دهنده 

پیچیدگی و ظرافت کار معلم است.
رییس دانشگاه آزاد اسامی لنجان، نقش مهم و 
کلیدی آموزگاران را به عنوان مجریان آموزش 
عمومی و الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم 
دانست و تصریح کرد: معلم، انسان ساز است و نقش 

او به گفته حضرت امام خمینی )ره( همچون نقش 
انبیا است برای مردم.

وی با تاکید بر تکریم مقام معلم در جامعه اظهار 
کرد: بدون شک با تکریم و تعظیم حرمت معلم، 
رشد و تعالی در جامعه شتاب بیشتری خواهد داشت 

و سامت علمی و معنوی آن تضمین خواهد شد.
در این مراسم، فرماندار و امام جمعه لنجان از ریاست 
دانشگاه آزاد اسامی لنجان و مسئول بنیاد شهید 
و امورایثارگران این دانشگاه با ارائه لوح سپاس و 

هدایای معنوی تقدیر کردند.

فرماندار لنجان در جلسه تکریم معلمان و رابطان امورایثارگران: 

شهادتدرنظاممقدستعلیموتربیتتعریفمیشود
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