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آیین رسمی افتتاحیه کارخانه کسب و کار اونیکس برگزار شد؛

حرکت در مسیر انقالبی با  اکوسیستم کارآفرینی

What Are the 
Benefits of 
Sunlight?
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مراسم رونمایی از هواپیمای ترابری سبک »سیمرغ« در اصفهان برگزار شد:

ایجاد 10 هزاراشتغال مستقیم و غیرمستقیم با ساخت هواپیمای ترابری
6

تورم های مستمر مهم ترین عارضه اقتصاد کشور  
است، عارضه ای که به تنهایی توانسته دیوار اعتماد 
عمومی کشور به دولت ها را تخریب کند. تورم در همه 
اقتصادها وجود دارد، حتی گاهی ایجاد تورم مصنوعی 
مانع از افول یک اقتصاد می شود، اما وقوع تورم های 
بر هم اثرگذار و پی درپی می تواند دومینووار ساختار 
اقتصادی را ویران کند. همان طور که در بازی دومینو 
تنها یک انفصال مانع تخریب یک سازه عظیم می شود 
در سیستم های اقتصادی سازوکاری لحاظ می شود که 
با ایجاد موانع، اثرگذاری کنش های تورم زا بر یکدیگر 

را خنثی می کنند.
در کشور برخی ریشه بروز تورم را رخدادهای سیاسی 
می بینند و برخی سیاست های غلط پولی و اقتصادی را 
عامل بروز تورم می دانند، اما هر دو موضوع با اثرگذاری 
روی یکدیگر باعث ایجاد تورم های مستمر در اقتصاد 
ایران شده اند که می توان نام این پدیده را »دومینوِی 
تورمی« نامید. به عنوان مثال، از یک سو طوالنی شدن 
گفت وگوهای سیاسی وین باعث شده بازار نسبت 
به احیای برجام ناامید باشد و از سویی، کاهش بیشتر 
صادرات نفت ایران و افت درآمدهای ارزی سبب 

می شود روند کاهشی ارزش ریال همچنان ادامه دار 
پیش بینی شود.

 در این میان، رفتارهای اقتصادی دولت می تواند کاهنده 
یا افزاینده اثر تورمی رخداد سیاسی باشد به طوری که هر 
واکنش در رفتار اقتصادی دولت، بازتاب های متفاوت را 
در بازارهای مختلف ایجاد می کند که می تواند به شیوع 
یا توقف تورم های بعدی در آن بازار دامن بزند. واکنش 
اقتصادی از سوی دولت به شرطی که به موقع و منطقی 
باشد می تواند به شکل مانع، اثرات تورمی موضوع های 

سیاسی را کاهش داده و حتی خنثی کند.

حسن کریمی سنجری
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

بررسی و شناسایی پدیده پنهان و اثرگذار در بازار؛

وقتی دچار »دومینوِی تورمی« هستیم
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رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان خبرداد:

 تأیید و موفقیت »قصه های شهرمن«
و »نامه ای برای عمو رحمان«

چگونه مهارت های ارتباطی مان را بهبود ببخشیم؟

 خطاب به
بیزنس من ها

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

 تشکیل رصدخانه علم و فناوری
ضروری است
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جلسه هم اندیشی شهردار بهارستان با رسانه های محلی برگزارشد؛

 موضوع؛ بررسی
نابسامانی های شهری 

چهره روز

استاندار در جلسه شورای برنامه ریزی استان اصفهان خبر داد:

 پیگیری چالش فرونشست زمین
در اصفهان در سطح ملی

2

اسـتاندار اصفهان گفـت: مدیریت اسـتان تمـام چالش ها 
و معضـات منطقه ماننـد فرونشسـت زمین را در سـطح 

ملی بـا جدیت و شـدت تمـام پیگیـری می کند.

دا و سیما
ص

ی 
منبع: خبرگزار

اطالعیه لیست نشر و آگهى نوبت اول
امالك واقــع در خیابــان امیرالمومنین (ع)
 (حدفاصل خیابان حکیم الهى و بلوار شهید مطهرى)

با عنایت به اینکه امالك مالکین فوق الذکر در مسیر 
احداث خیابان موســوم به امیرالمومنین (ع) واقع 
گردیده است و با توجه به ضرورت اجراى طرح، برابر 
با ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و امالك و اراضى 
مورد نیاز شهرداریها، بدینوســیله به نامبردگان و 
کلیه مدعیان احتمالى مالکیت ابالغ مى گردد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهى نسبت به معرفى 
یک نفر کارشــناس مورد اعتماد/ معتمد و یک نفر 
کارشناس مرضى الطرفین به شهردارى شهرضا واقع 
در خیابان شهید بهشتى چهارراه شهردارى (ساختمان 
مرکزى) واحد امالك اقدام نمایند. الزم به ذکر است 
که کارشناسان مى بایست جزء کارشناسان رسمى 
دادگسترى و متخصص در رشــته راه و ساختمان و 
نقشــه بردارى بوده و در مهلت قانونى تعیین شده 
معرفیگردند. بدیهى است در صورت عدم مراجعه برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.
شناسه: 1321618

ملک متعلق به اقاى خسرو کاویانپورملک متعلق به آقاى حسن میراجاق

ملک متعلق به خانم فاطمه عموهادىملک متعلق به آقاى حسین على طالبیان

ملک متعلق به اقاى على هاشمیانملک متعلق به آقاى حسین على اسماعیلپور

ملک متعلق به آقاى مسعود خوش نظرملک متعلق به آقاى اکبر نکوئى

ملک متعلق به اقاى بهرام چوقادىملک متعلق به اقاى محمدحسن قاسم کبیرى

ملک متعلق به اقاى غالمرضا قاسم کبیرىملک متعلق به ورثه یونسى (مهد قرآن)

ملک متعلق به اقاى هادىملک متعلق به آقاى رحمت اله پژوم

ملک متعلق به آقاى عبدالخلیل کاظمپورملک متعلق به آقاى محمدحسین باغبان

ملک متعلق به آقاى ورثه کاویانپورملک متعلق به آقاى رحمت اله باقى

ملک متعلق به آقاى حسین اباذرى (مظاهرى)ملک متعلق به آقاى عباسعلى چغادى

ملک متعلق به آقاى امیرقلى جانقربانملک متعلق به خانم خدیجه هادى

ملک متعلق به آقاى سیف اله یونسىملک متعلق به آقاى فضل اله تاکى

ملک متعلق به آقاى یداله نصیرىملک متعلق به آقاى مسعود آقاسى

ملک متعلق به آقاى اکبر بابایىملک متعلق به آقاى عباس پورحسین

ملک متعلق به آقاى مهدى قلى آقاسىامالك متعلق به آقاى امیرقلى آقاسى

ملک متعلق به آقاى الهى نژادملک متعلق به آقاى محمدجواد مهران پور

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 4656 مورخ 1401/2/29

آگهى مزایده عمومىآگهى مزایده عمومى

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل:

شهردارى عســگران به استناد مصوبه شــوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به
 اجاره پارکینگ عمومى ماشین آالت شهر عسگران از طریق برگزارى مزایده عمومى با 
قیمت پایه کارشناسى 240/000/000 ریال به مدت یک سال اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد 
شرایط مى توانند جهت خرید و دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/3/1 تا 
پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/3/16 به دبیرخانه شهردارى عسگران مراجعه 

و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42752061-031 تماس حاصل فرمایند.
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

2- پرداخت هزینه کارشناسى و درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

شهردارى عســگران به استناد مصوبه شــوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به
 اجاره پارکینگ ماشین آالت و آالچیق هاى منطقه گردشگرى چشمه مرغاب از طریق 
برگزارى مزایده عمومى با قیمت پایه کارشناسى 3/800/000/000 ریال به مدت یک سال 
اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط مى توانند جهت خرید و دریافت اسناد مزایده از 
روز یکشنبه مورخ 1401/3/1 تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/3/16 به دبیرخانه 
شهردارى عسگران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42752061-

031 تماس حاصل فرمایند.
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

2- پرداخت هزینه کارشناسى و درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

3 - نشانى دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
اصفهان، خیابان باغ گلدسته، مقابل درب شرقى بازار هنر، واحد پشتیبانى طرح ها، اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان (تلفن تماس: 32222091-2)

4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 4 روز از انتشار آگهى از تاریخ 1401/2/31 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/3/2 و به صورت الکترونیکى از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir مى باشد.
ب) مهلت بارگذارى اسناد مناقصه درسامانه تدارکات الکترونیکى دولت و ارسال (پاکت الف) و زونکن ارزیابى کیفى تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/3/16 مى باشد.

ج) زمان گشایش پاکات ارزیابى کیفى ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/3/17 و پاکات( الف و ب)، ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/3/18 در 
محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان مى باشد.

5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف: سپرده (واریز به حساب IR780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازى مدارس استان 
اصفهان بانک مرکزى) ب: ضمانتنامه معتبر بانکى به نفع کارفرما به مدت 3 ماه

6- مدت اعتبار پیشنهادها: یک ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى مى باشد.
ضمنا متن این فراخوان در پایگاه اینترنتــى www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت مى باشــد و کلیــه مراحل برگزارى مناقصه 
اعم از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــائى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

شماره مناقصه سامانه نوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف
ستاد

مبلغ تضمین 
(ریال)

نوبت 
مناقصه

اول20010040380000233/000/000/000ضمانتنامه / سپرده400خرید ویدئو پروژکتور1

شناسه: 1320813

شناسه: 1321624شناسه: 1321597

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

 داود گودرزى- شهردار عسگران داود گودرزى- شهردار عسگران

نوبت دوم

نوبت  اولنوبت  اول



در شـــهر

Isfahan News
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 سید مهرشاد صدرهاشمی  جمعی 
از مدیران رسانه های شهر بهارستان به 
اتفاق محمد شبانی شهردار بهارستان، 
سید محسن هاشمی معاونت خدمات 
شهری و احمد باقری سرپرست روابط 
عمومی شهرداری از پروژه تکمیلی 
پساب و تعدادی از نابسامانی های شهری 
که در حوزه فعالیت شهرداری بهارستان 
است بازدید کردند و سپس در جلسه ای 
که با حضور افراد فوق و حمید صبوری 
خواه عضو هیئت مدیره شرکت عمران 
بهارستان برگزار گردید تصمیماتی به 

شرح ذیل اتخاذ شد.
۱- مرحلـه اول طـرح تکمیلـی پـروژه 
پسـاب بهارسـتان حداکثـر تـا ۳ مـاه 
آینـده بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید 
۲- مشـکالت سـینمای بهارسـتان در 
حـوزه شـهرداری رفـع شـده اسـت و 
سـرمایه گـذار مربوطه در حـال تکمیل 
تجهیـزات داخلـی بـرای بهره بـرداری 
اسـت.۳- حوضچه شـبکه اصلی پساب 
در ابتـدای بلـوار کوهسـتان تـا یـک 
مـاه آینـده تکمیـل و پیـاده راه اطـراف 
آن سـاماندهی می شـود.۴- فراخـوان 
پیمانـکار اجـرای شـبکه آبیـاری تحت 
فشـار تا یـک مـاه آینـده انجـام خواهد 
شـد. ۵- دسـتورالعمل نحـوه همکاری 
شـهرداری بهارسـتان بـا رسـانه های 
محلی تا آخر اردیبهشـت ماه مشـخص 
می شـود. ۶- جلسـه ای تـا پایـان هفته 
جـاری جهـت بررسـی ورودی شـهر 
بهارسـتان برگـزار و تابلـوی واقـع در 
ابتـدای زیـر گـذر اتوبـان خلیـج فارس 
نیـز تـا آخـر هفتـه جـاری توسـط 
شـرکت عمـران سـاماندهی می شـود. 
مدیـران  حضـور  بـا  جلسـه ای   -۷
شـرکت عمـران و خبرنـگاران محلـی 
بـرای رفـع دغدغه هـای مـردم، طـی 
هفتـه جـاری برگـزار خواهـد شـد. ۸- 
فراخـوان و واگـذاری فرهنگسـراهای 
شـهر بهارسـتان بـه بخـش خصوصی 
تـا پایـان خـرداد مـاه انجـام می شـود. 
۹- پـس از چندیـن دفعـه شناسـایی 
محل جهت آرامسـتان و عـدم پذیرش 
محل ها توسـط اداره کل محیط زیست 
اسـتان پیـرو مصوبـات سـفر اسـتاندار 
محتـرم و هیئـت همـراه جلسـه ای در 
محـل دفتـر معاونـت امـور عمرانـی 
اسـتانداری برگـزار و مقرر گردیـد اداره 
کل محیط زیسـت مکانی بـرای احداث 
آرامسـتان بـه شـهرداری بهارسـتان 
معرفـی نمایـد. ۱۰- جهـت برگـزاری 
جلسـه ای با حضـور مدیـر کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی اسـتان اصفهـان و 
مدیـران رسـانه های شـهر بهارسـتان 
بـرای حل مسـائل و مشـکالت فعاالن 
حـوزه رسـانه ای در شـهر بهارسـتان 
هماهنگی هـای الزم صـورت پذیـرد. 
۱۱- سـاماندهی پیـاده روی اماکـن 
تجاری بلوار بهشـت در جلسـه شـورای 
ترافیـک مـورد بررسـی قـرار گیـرد و 
نتیجـه آن اعـالم شـود. ۱۲- جـداول 
نیمـه کاره در بانـد جنوبی بلوار بهشـت 
حـد فاصلـه آزادی تـا امیرکبیـر پس از 
بررسـی نقشـه جامـع شـهر بهارسـتان 
و طـرح در جلسـه شـورای ترافیـک 
تعییـن تکلیـف گـردد. ۱۳- روشـنایی 
پارک هـا بررسـی و بـه ترتیـب اولویت 
نسـبت بـه تعمیـر و تکمیـل آن هـا 
اقـدام شـود. امیـد اسـت برگـزاری 
اینگونـه جلسـات درراسـتای رفـع 
 مشـکالت شـهروندان شـهر بهارستان

تداوم داشته باشد.

موضوع؛ بررسی 
نابسامانی های شهری 

 جلسه هم اندیشی
 شهردار بهارستان

با رسانه های محلی برگزارشد؛

بایـد از ظرفیت مردم بـرای ثبـات در بازار 
و نظارت هـا اسـتفاده کـرد. ایـن مطلـب 
راسـید امیرجعفـری فرماندارشـهرضا در 
نشسـت خبـری قـرارگاه مردمـی سـازی 
توزیـع عادالنـه کاالبـا اصحـاب رسـانه 
بیـان داشـت وافـزود: اکنـون بسـتری 
فراهـم شـده اسـت کـه طـرح اصـالح 
سـاختار اقتصـادی بطـور کامـل وجامـع 

انجـام پذیـرد.
فرماندار شـهرضا یـادآور شـد: دولت های 
دنبـال  دهـه  سـه  از  بیـش  قبلـی 
هدفمندکـردن یارانـه بودند ولـی درعمل 
اجرانمـی شـد. وی درادامـه افـزود: بایـد 
از ظرفیـت مـردم بـرای ثبـات دربـازار و 
نظارت ها اسـتفاده کـرد تا این طـرح مهم 
دولت کـه در سـال اول کاری خودشـروع 
نمـوده اسـت بـه خوبـی مدیریـت شـود.

وی خاطرنشـان سـاخت: قـرار بـود ارز 
۴۲۰۰ تومانـی در کشـور سـبب تثبیـت و 
عـدم افزایش قیمت ها شـود، امـا در عمل 
ضمـن بهره مندی یـک عده ای خـاص از 

رانـت ارز ۴۲۰۰ تومانـی عمـاًل قیمت هـا 
افزایـش یافـت.

درادامه جلسـه امیـر صفرپور، مدیـر جهاد 
کشـاورزی شـهرضا اعـالم داشـت: ۵۴ 
تـن مـرغ منجمـد در سـه دوره در سـطح 
شهرسـتان توزیـع شـد، همچنیـن ۳۹ تن 
گوشـت منجمـد گوسـاله و گوسـفند، ۹۷ 
تـن برنـج، ۱۱۶ تـن شـکر کـه ۵۰ تـن 
مصـرف خانـوار و ۶۶ تـن مصـرف صنف 
بوده اسـت، در سـطح شهرسـتان شهرضا 

توزیع شـده اسـت.
مدیـر جهاد کشـاورزی شـهرضا بـا تأکید 
بر اینکه بـرای تأمین نقدینگـی دامداران، 
اسـت،  شـده  تعریـف  کارت  دامـدار 
خاطرنشـان کـرد: در سـطح شهرسـتان 
۲۶۲ دامـدار بـرای دریافت دامـدار کارت 
به اعتبار ۸۸ میلیـارد ریـال معرفی کردیم 
کـه پرداخت پاییـن بـوده و تنهـا ۴۱ مورد 
پرداخـت شـده اسـت، بانـک کشـاورزی 
باید بـرای پرداخـت تسـهیالت همکاری 

ویـژه ای داشـته باشـد

فرهنگی  بنیاد  جایزه  اعطای  آیین 
البرزدربخش نخبگان، با معرفی و تجلیل 
از ۶۰ نفرازنخبگان دانشگاهی، اساتید، 

دانشجویان و طالب برگزار شد.
در شصتمین دوره جایزه فرهنگی بنیاد 
البرز، محمدباقر جمالی دانشجوی دکترای 
مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه 
صنعتی اصفهان موفق به کسب جایزه ۵۰ 
میلیون تومانی به همراه لوح و نشان افتخار 
از این بنیاد علمی فرهنگی شد. محمدباقر 
جمالی دانش آموخته ممتاز دوره کارشناسی 
ارشد و دانشجوی دکتری مهندسی صنایع 
و سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان، 
تاکنون موفق به ارائه ۷ مقاله ISI با درجه 
Q۱ در ژورنال های معتبر و انجام ۵ طرح 
پژوهشی - کاربردی شده است و به عنوان 
نخبه دانشجویی در این رویداد انتخاب شد. 
جمالی، دانشجوی نخبه علمی پژوهشی 
بنیاد نخبگان کشور، با معدل ۱۸.۸۱ عالوه 
بر تحصیالت آموزشی موفق، توانسته است 
در بخش های پژوهشی اقدامات اجرایی 

مناسبی داشته باشد. از مهم ترین طرح های 
پژوهشی وی می توان به اجرای طرح 
شناسایی و پیگیری رفع گلوگاه فناوری 
رشته صنعت ساخت قطعات و تجهیزات 
مجتمع های تولید فلزات برای شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان، طرح 
شناسایی مؤلفه های افزایش بهره وری و 
ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های شرکت از 
دیدگاه کارکنان و ارائه راهکارهای مناسب 
به کارفرمایی شرکت آب و فاضالب کاشان 
و دیگر پروژه های پژوهشی با مشارکت 

شهرداری اشاره داشت.
به گزارش ایسنا، گفتنی است بنیاد فرهنگی 
البرز به همت مرحوم حسینعلی البرز، 
مردی خیراندیش و نیک سیرت، تأسیس 
و وقف گردید. این بنیاد در سال ۱۳۴۲ 
شمسی با هدف کمک به اشاعه فرهنگ 
کشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و 
پژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان 
و دانش آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان 

با استعداد ایرانی تشکیل شده است. 

شصتمین دوره جایزه فرهنگی بنیاد البرزبرگزار شد:فرماندار شهرضا:
 اصالح ساختاری درحوزه اقتصاد

از ضرورت هاست
 برگزیده شدن دانشجوی

دانشگاه صنعتی اصفهان

علیرضــا ادیبــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنا افــزود: تــا کنون مــوردی 
از بیمــاری تــب کریمه کنگــو در اســتان اصفهان مشــاهده نشــده اســت اما 
دامپزشــکی بــه دامــداران توصیــه می کنــد کــه نســبت بــه انجــام اقدامات 
پیشــگیرانه از قبیــل سمپاشــی دام و جایگاه های نگهــداری دام اقدام شــود.

ــال  ــرم س ــل گ ــاری در فص ــن بیم ــروز ای ــکان ب ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــا و اقدام ه ــد مراقبت ه ــل بای ــن دلی ــه همی ــد ب ــدا می کن ــش پی افزای
ــی  ــو نوع ــه کنگ ــب کریم ــرد: ت ــه ک ــود اضاف ــام ش ــگیرانه الزم انج پیش
ــه  ــی کن ــزش دام توســط نوع ــق گ ــه از طری ــاری ویروســی اســت ک بیم
ــب کریمــه کنگــو  ــاری ت ــون در اســتان شــیوع بیم ــد و تاکن ــروز می کن ب

ــت. ــده اس ــزارش نش گ
ــرای جلوگیری از  معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی اصفهان ادامه داد: ب
ابتال بــه بیمــاری تــب خونریــزی دهنــده کریمــه کنگو نیــاز اســت رعایت 
نــکات بهداشــتی بویــژه در افــرادی کــه بــا الشــه )گوشــت( ارتبــاط دارنــد 

ــود. ــدی گرفته ش ج
به گفتــه وی، مــردم بایــد گوشــت قرمــز را از مراکــز مجــاز تهیه کننــد و در 
این زمینــه توجه بــه ُمهــر دامپزشــکی و برچســب الصاقــی بر روی الشــه، 

رعایــت نظافــت و بهداشــت فــردی ضروری اســت.
وی بــه دامــداران توصیــه کــرد از جداســازی و لــه کــردن کنه هــای موجود 

روی بــدن دام بــا دســت خــودداری کنند.
ــز کــرده و  ــان خاطرنشــان کــرد: مــردم از کشــتار غیرمجــاز دام پرهی ادیب
از تمــاس بــا دام مشــکوک و یــا آلــوده بــه کنــه اجتنــاب کننــد، همچنیــن 
گوشــت اســتحصال شــده بایــد دســت کــم ۲۴ ســاعت و آالیــش خوراکی 
شــامل دل، قلــوه، جگــر، کلــه و پاچــه ۴۸ ســاعت در دمــای صفــر تــا چهار 

درجــه ســانتیگراد نگهــداری شــود.
وی بیــان کــرد: کشــتار دام و اســتحصال گوشــت در کشــتارگاه بــا نظــارت 
ــت  ــا رعای ــن مکان ه ــرد در ای ــش س ــرایط پی ــام و ش ــکی انج دامپزش

می شــود.
ــاری  ــک بیم ــو )CCHF(« ی ــه کنگ ــده کریم ــزی دهن ــب خونری »ت
ویروســی خونریــزی دهنــده تــب دار حــاد اســت کــه توســط کنــه در بیــن 

ــد. ــترش می یاب ــا گس ــات و دام ه حیوان
ــورهای  ــده و در کش ــزارش ش ــا گ ــا و اروپ ــیا، آفریق ــاری از آس ــن بیم ای
ــت. ــایع اس ــتان ش ــتان و پاکس ــه، افغانس ــراق، ترکی ــامل ع ــایه ش همس
شــیوع ایــن بیمــاری در فصل گــرم ســال همزمــان با فصــل فعالیــت ناقل 

و مخــزن بیمــاری )کنه هــا( بیشــتر مشــاهده می شــود.
اصفهــان رتبــه اول تولیــد گوشــت مــرغ و بوقلمــون، رتبــه چهــارم تولیــد 
گوشــت قرمــز، رتبــه دوم تولیــد تخــم مــرغ و رتبــه اول تولید شــیر خــام و 

رتبــه ســوم تولیــد عســل کشــور را داراســت.
اســتان اصفهان دارای بیــش از چهــار میلیــون و ۸۰۰ هــزار رأس انــواع دام 
اســت کــه ایــن خطــه را بــه یکــی از قطب هــای تولیــد فرآورده هــای دامی 

در کشــور تبدیــل کرده اســت.
ایــن اســتان دارای ۲ هــزار و ۶۰۰ واحــد مرغــداری صنعتــی، ۱۷ کشــتارگاه 
طیــور و ۳۳ کشــتارگاه دام و بیــش از ۱۰ هــزار مرکــز بســته بنــدی و عرضه 

فــرآورده خــام دامــی اســت.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی اصفهان نسبت به 
احتمال بروز بیماری مشترک و خطرناک تب خونریزی 
دهنده کریمه کنگو )CCHF( در این استان هشدار 
داد و خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه در واحدهای 

دامداری شد. 

 اقدامات پیشگیرانه
انجام شود

 هشدار دامپزشکی اصفهان
درباره بروز تب کریمه کنگو:

گزارش روز

اسـتاندار اصفهـان گفـت: مدیریـت 
اسـتان تمـام چالش هـا و معضـالت 
منطقه ماننـد فرونشسـت زمیـن را در 
سـطح ملـی بـا جدیـت و شـدت تمام 

پیگیـری می کنـد.
جلسـه  در  مرتضـوی،  سـیدرضا 
شـورای برنامه ریـزی اسـتان اصفهان 
در اسـتانداری افـزود: الزم اسـت 
دسـتگاه های ُمتولـی و ادارات کل 
اسـتان نیـز تنگناهـای ایـن خطـه در 
موضـوع آب، زیرسـاخت ها، مسـکن 
و انـرژی را بـا قـوت از وزارتخانه هـای 

متبـوع خـود پیگیـری کننـد.
وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت ادامـه 
پیگیری هـا تـا حصـول نتیجـه اظهار 
داشـت: در کنـار تمـام اقدامـات الزم، 
واقعیت هـا بایـد بگونه ای مطرح شـود 
که امنیت روانـی جامعه را برهـم نزند.

 اسـتاندار اصفهـان تصریـح کـرد: 
دسـتگاه های اجرایـی بایـد بـا انـرژی 
ویـژه و مضاعـف بـرای تخصیـص 
اعتبـارات ُمصـوب امسـال بکوشـند 
تـا سـبب اجـرا و تکمیـل طرح هـای 

مختلـف اسـتان شـوند.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس 
شـورای اسـالمی نیـز در ایـن جلسـه 
گفـت: سـامانه دوم آبرسـانی اصفهان 
بـدون هرگونـه تخصیـص جدیـد از 

حوضه آبریـز زاینـده رود باید جایگزین 
سـامانه اول شـود، بـه ایـن معنـا کـه 
سامانه دوم باید سبب کاهش برداشت 
از حوضه گردد در غیر ایـن صورت اگر 
این سـامانه بـه افزایـش تخصیص از 
زاینـده رود بیانجامـد، یک طـرح قابل 

پذیـرش نیسـت.
مهدی ُطغیانـی افزود: فعالیت سـامانه 
کنونی تأمیـن آب آشـامیدنی اصفهان 
یا همـان سـامانه اول بگونه ای اسـت 
که در طـول مسـیر خـود، آب بصورت 
غیرقانونـی برداشـت می شـود و مقدار 
برداشـت مـازاد، در طـول فصل هـای 

سـال نیز متفاوت اسـت.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس 
ادامه داد: در سـامانه دوم آبرسـانی باید 
از تخصیص هـای قانونـی از یکسـو و 
برداشـت های بی رویـه غیرقانونـی از 
سـوی دیگر متوقف شـود تا به اجرای 
طرح هـا در پاییـن دسـت رودخانـه 

کمـک کند.
بـه گـزارش ایرنـا، هم اینـک بخـش 
عمـده آب آشـامیدنی اصفهـان و 
شـهرهای اطـراف آن از تصفیـه خانه 
باباشـیخعلی )سـامانه اول آبرسـانی( 
و چاه هـای آب سـطح اسـتان تأمیـن 

. د می شـو
ُطغیانـی همچنین بر ضـرورت نظارت 

بیشـتر بـر توسـعه و سـاخت و سـاز یا 
طرح هایی مانند نهضت ملی مسـکن 
که بـه نوعـی بـه مصـرف آب بیشـتر 
نیـاز دارد، تاکیـد کرد. جلسـه شـورای 
برنامه ریزی اسـتان اصفهان، با حضور 
مدیران دسـتگاه های اجرایی در محل 

اسـتانداری اصفهان برگزار شـد.
به گزارش ایرنا، اصفهان با سـابقه زیاد 
و شـدید موارد ُمتعدد فرونشست، امروز 

اسـتانی بـا وضعیـت قرمز محسـوب 
می شـود کـه وضعیـت آن از هشـدار 
گذشـته و به مرز بحران رسـیده است.

خشکسـالی  کارشناسـان، 
طوالنی مـدت، برداشـت بی رویـه آب 
از ُسـفره های زیرزمینـی و همچنیـن 
حـذف جریـان آب رودخانه زاینـده رود 
از دل شـهر را از جملـه عوامـل وقوع و 
شـدت گرفتـن فرونشسـت زمیـن در 

ایـن دیـار می داننـد. بـر اسـاس آمـار 
و اطالعـات سـازمان زمین شناسـی 
اصفهـان، در سـال ۹۵ فقـط ۲ درصـد 
از مسـاحت اسـتان با فرونشست زمین 
درگیـر بـود، در حالی کـه بـر اسـاس 
نتایج آخریـن مطالعات، اکنـون حدود 
۱۰ هزار کیلومترمربـع یعنی ۱۰ درصد 
از مسـاحت اصفهـان، در شـرایط 

خطرنـاک فرونشسـت قـرار دارد.

پیگیری چالش فرونشست زمین در اصفهان در سطح ملی
استاندار در جلسه شورای برنامه ریزی استان اصفهان خبر داد:
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 مریم محسنی  تأییدیه رسمی وزارت آموزش و پرورش و نشان استاندارد الکترونیکی 
برای ورود به مدارس به دو کتاب دیگر از تولیدات اداره توسعه فرهنگ شهروندی اعطا شد.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: کارشناسان وزارت آموزش و پرورش کتاب های 
کمک آموزشی را از نظر شکلی و محتوایی بررسی می کنند و کتاب هایی که از استاندارهای 
خاص و الزم برخوردار باشند پس از تأیید در سامانه رشد وزارت آموزش و پرورش ثبت 

و وارد می شود.
احمد رضایی با اشاره به ورود ۶ کتاب تألیفی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 

اصفهان به این سامانه افزود: چهار کتاب طرح کالس شهر در سال ۱۳۹۹ در سامانه رشد 
ثبت شد و اخیراً نیز دو کتاب »قصه های شهر من« و »نامه ای برای عمو رحمان« مورد 

تأیید وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و در این سامانه به ثبت رسید.
وی با اشاره به مراحل دشوار ثبت کتاب های کمک آموزشی در سامانه رشد گفت: پس از 
بارگذاری این کتاب ها در سامانه رشد تمام دانش آموزان، اولیای آنها و آموزگاران سراسر 
کشور به کتاب ها دسترسی پیدا می کنند. کتاب ها در این سامانه بر اساس رده سنی 
دسته بندی شده که نقش موثری در رساندن این کتاب ها به دست مخاطبان اصلی 

خود دارد.

به گفته رضایی، جلد اول کتاب »قصه های شهر من« که با همکاری اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، اداره کل آموزش و 
پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تألیف شده شامل ۲۰ قصه 
است. چون دایره واژگان دانش آموزان اول ابتدایی به مرور و با یادگیری حروف الفبا 
کامل می شود، حدود ۳۰۰ واژه ای که دانش آموزان اول ابتدایی تا بهمن ماه هر سال قادر 
به خواندن و نوشتن آنها می شوند استخراج شده و در اختیار نویسندگان قرار گرفته است 
و این نویسندگان با استفاده از این واژه ها، ۲۰ قصه با موضوعات مفاهیم و رفتارهای 

شهروندی نوشته اند.

تأیید و موفقیت 
»قصه های شهرمن« 

 و »نامه ای برای
عمو رحمان«

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری اصفهان خبرداد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S
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شهرستان

Isfahan News

غالمرضـا منصـوری در گفت وگـو بـا ایسـنا 
دربـاره مهم ترین کمبودهای آموزشـی منطقه 
جرقویـه علیـا، اظهـار کـرد: بـرای راه انـدازی 
دانشـگاه پیام نـور ۱۲ سـال پیش فضایـی را از 
آمـوزش و پـرورش جرقویـه گرفتند کـه البته 
مدتی اسـت این دانشـگاه تعطیل شده و چون 
همچنـان راه انـدازی مجـدد آن در این منطقه 
مشـخص نیسـت درخواسـت کرده ایم که این 
فضـای اشـغال شـده بـه آمـوزش و پـرورش 
بازگردانـده شـود، چراکـه بـا کمبـود شـدید 

فضـای آموزشـی مواجه هسـتیم.
وی افزود: دو سـال اسـت که دانشـگاه پیام نور 
این منطقه تعطیل شـده و این در حالی اسـت 
که عالوه بر اشـغال فضای آموزشـی بسیاری 
دانشـگاه  ایـن  در  امکانـات  و  تجهیـزات  از 
بـال اسـتفاده مانده اسـت. در جلسـه شـورای 
آمـوزش و پـرورش کـه امـروز برگـزار شـد 
درخواسـت بازگردانـدن ایـن فضای آموزشـی 
را مطـرح کردیم کـه فرماندار جرقویـه در این 

بـاره قـول پیگیـری دادند.
رئیـس اداره آمـوزش و پرورش منطقه جرقویه 
علیـا، گفـت: آمـوزش و پـرورش ایـن منطقه 
دارای اسـتعدادهای فـراوان آموزشـی اسـت، 
به طـوری کـه سـال گذشـته رتبـه دوم معدل 
کتبـی دیپلـم اسـتان اصفهـان را از آن خـود 
کردیـم و در کنکـور بیـش از ۶۰ درصد دانش 

آمـوزان موفـق عمـل کردند.
منصـوری تصریـح کرد: در کل از نظر داشـتن 
معلـم و نیروی انسـانی با کمبود خاصی مواجه 
نیسـتیم، اما چـون برخی از معلمـان در برخی 
رشـته ها بـه مرخصـی زایمـان می رونـد دچار 
کمبـود جزئی می شـویم کـه این کمبـود را در 
علـوم تجربی و مشـاوره مدیریـت می کنیم تا 

اول مهرماه کمبود معلم نداشـته باشـیم.
وی بـا بیان اینکـه به دلیل رشـد جمعیت باال 
با کمبود فضای آموزشـی مواجه هستیم، ادامه 
داد: در منطقـه، روسـتایی به نام رامشـه داریم 
کـه بزرگ تریـن شـهرک صنعتـی روسـتایی 
کشـور را دارد و بـه همیـن دلیـل مهاجرپذیـر 
اسـت کـه در نتیجـه آمار دانـش آمـوزان این 
روسـتا بـاال رفتـه اسـت. بـا مشـارکت خیران 
دو کالس انفـرادی در رسـتای رامشـه احداث 
می شـود و برای هنرسـتان محمد یـاوری نیاز 

بـه یک سـالن اجتماعـات داریم.
رئیـس اداره آمـوزش و پرورش منطقه جرقویه 
کمبـود  و  مشـکل  مهم تریـن  گفـت:  علیـا، 
آموزشـی منطقـه جرقویـه علیـا نداشـتن یک 
مرکـز فنـی و حرفـه ای اسـت، بـه طـوری 
کـه تنهـا منطقـه ای هسـتیم کـه در بیـن ۴۱ 
منطقـه آموزشـی اسـتان اصفهـان، مرکِز فنی 
و حرفـه ای مسـتقل نداریم. با توجـه به اینکه 
پـرورش مهارت افزایـی  و  آمـوزش  سیاسـت 
و  کار  رشـته های  ترویـج  و  آمـوزان  دانـش 
در  مرکـزی  چنیـن  تأسـیس  اسـت  دانـش 

جرقویـه علیـا ضـروری اسـت.
منصـوری افـزود: یـک مرکز فنـی و حرفه ای 
در جرقویـه سـفلی وجـود دارد که بیـش از ۴۵ 
کیلومتـر فاصلـه دارد کـه بـا توجـه بـه گرانی 
توقـع  نمی توانیـم  مسـافت  بُعـد  و  کرایه هـا 
داشـته باشـیم دانش آموزان این مسـیر را طی 
کننـد. مکان آماده بـرای تأسـیس و راه اندازی 
مرکـز فنی و حرفـه ای در جرقویه علیا را داریم 
کـه اگـر ایـن مهـم تحقـق یابـد بسـیاری از 
مشـکالت آموزشـی و دغدغه مهـارت آموزی 

در منطقـه قابـل حل اسـت.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه 
جرقویه علیا مطرح کرد:

 منطقه جرقویه علیا و کمبود
فضاهای آموزشی

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

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

در حال فراموش شدن است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر مدیر یک مدرسه عالوه بر 
مدیریت، کار معلمی و حتی سرایداری را نیز انجام می دهد و به تازگی 
بخشنامه ای به مدارس ارسال شده مبنی بر اینکه معلمانی که تمایل دارند 
در وقت اضافه خود به عنوان خدمتگزار در آموزش و پرورش کار کنند. آیا 
این شأن معلمان ما است و این بخشنامه در مسیر کار تعلیم و تربیت است؟

نماینده مردم لنجان افزود: معلمی که هنوز وضعیت استخدامی خودش 
مشخص نیست به یقین نگرانی هایی دارد و نمی تواند انگیزه الزم را برای 
کار داشته باشد، در چنین شرایطی چگونه می تواند یک نسل بانشاط، 

باانگیزه و با امید را تربیت کند و چگونه می تواند مهارت را به آنها انتقال 
دهد و چطور می تواند به شخصیت دانش آموزان چهار چوب دهد؟

رجایی با تاکید بر اینکه باید به فکر آموزش و پرورش باشیم و اجازه 
ندهیم مسائل اقتصادی آموزش و پرورش را به مساله دست چندم کشور 
تبدیل کند، گفت: کار تعلیم و تربیت قیمت ندارد. لذا از رئیس جمهور 
و  آموزش  وزیر  به  خطاب  وی  کند.  اقدامی  رابطه  این  در  می خواهم 
صورت  به  کشور  پرورش  و  آموزش  مساله  به  که  گفت  نیز  پرورش 

ریشه ای رسیدگی شود.

 نماینده مردم لنجان در مجلس شورای 
اسالمی مطرح کرد:

 رسیدگی ریشه ای
 به مساله آموزش

و پرورش کشور

نبود مشاغل به روز و بی توجهی در استفاده از فناوری های جدید 
چرخه  از  نهایت حذف شغل ها  در  و  بازدهی  کاهش  موجب 

اقتصادی شده و بیکاری به دنبال آن ایجاد می شود.
علی محمدی کیا در گفت و گو با ایرنا افزود: امسال بر اساس 
شعار سال و جهت دهی برای فعالیت های اقتصادی دانش بنیان 
ایجاد  ایجاد شغل  برای  مختلفی  فناور محور ظرفیت های  و 

خواهد شد.
وی اظهار داشت: در یک سال گذشته زمینه اشتغال بیش از 
یکهزار نفر در عرصه های صنعتی، کشاورزی، کسب و کارهای 
صنفی و کارگاه های کوچک در این شهرستان فراهم شد که 
تسهیالت  کرد:  خاطرنشان  وی  دارد.  ادامه  امسال  کار  این 
دانش  سرفصل های  برای  نیز  شغلی  حمایت های  و  بانکی 
بنیان و جدید در اولویت قرار می گیرد تا اینکه عالوه بر تحقق 
شعار سال، رفع بسیاری از چالش های منطقه به واسطه علم 
و فناوری روز صورت بگیرد. محمدی کیا با بیان اینکه توزیع 
اعتبارات و تسهیالت بانکی از اردیبشهت و خرداد هر سال آغاز 
می شود، اضافه کرد: با توزیع این منابع حمایتی دولتی در حوزه 
اشتغال و کارآفرینی زمینه اشتغال و ایجاد فرصت تولید فراهم 

خواهد شد که برای سال ۱۴۰۱ هنوز طرح های پیشنهادی در 
کارگروه بررسی نشده و با توزیع اعتبارات این کار انجام می گیرد. 
فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه تسهیالت بانکی حمایتی 
مدیران  با  نشست  کرد:  خاطرنشان  است،  نشده  ابالغ  هنوز 
شعب بانکی شهرستان برگزار شد تا از رفتارهای سلیقه ای در 
اخذ ضمانت ها خودداری شود و همکاری الزم در حمایت از 
اشتغالزایی داشته باشند. وی درباره مشاغل خانگی نیز گفت: 
از خرداد سال گذشته تاکنون، ۱۲۸ فرصت اشتغالزایی ایجاد و 
۱۸ میلیارد ریال تسهیالت بانکی به متقاضیان پرداخت شد که 
این مقوله نیز امسال پیگیری می شود. فرماندار تیران و کرون 
این  نیمه فعال  اینکه وضعیت ۲۱ باب واحد صنعتی  بیان  با 
منطقه مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: اطالعات این 
مراکز جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت که مشکل اصلی 
و غالب آنها، جذب سرمایه است. وی افزود: رفع موانع تولید 
این واحدهای صنعتی موجب فعال سازی و تقویت فرصت های 
اشتغال خواهد شد. شهرستان تیران و کرون در غرب اصفهان 
دارای سه شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتی و بیش از ۲۰۰ 

واحدصنعتی فعال است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد گفت: از ابتدای 
امسال بیش از ۳۱ تیم بازرسی مشترک با حضور دستگاه های 

نظارتی، فعالیت اصناف را رصد می کنند.
سعید بالنی زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای امسال 
۷۸۴ فقره پرونده در بخش های کاال و خدمات، قاچاق کاال و ارز، 
بهداشت، دارو و درمان مورد رسیدگی قرار گرفت که عمده این 

پرونده ها در حوزه اصناف قرار دارند.
وی افزود: متهمان این پرونده ها به پرداخت بیش از ۸۳ میلیارد 
ریال جزای نقدی محکوم شدند و حجم زیادی از کاالهای قاچاق 
که توسط ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است به 
نفع دولت توقیف و در زمان مناسب برای توزیع عمومی در اختیار 
مراجع ذی صالح قرار می گیرد. همچنین مجازات هایی همچون 
درج در پرونده صنفی، ممهور شدن پروانه واحد صنفی به مهر 
تخلف و معدوم سازی برخی از کاالها از دیگر احکام صادره در 

این پرونده ها است.
بالنی زاده از تشکیل ۳۱ تیم بازرسی مشترک خبر داد و خاطرنشان 
کرد: تیم های نظارتی متشکل از بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت بیش از ۲۰۳ واحد صنفی را مورد بازرسی 
و ارزیابی قرار دادند و با تخلف های موجود برخورد قاطع و قانونی 
انجام داده اند. رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد 
به پرونده های دارای شاکی خصوص اشاره کرد و گفت: نزدیک به 
۳۰ درصد از پرونده های موجود، در این حوزه قرار دارند که متهمان 
عالوه بر پرداخت جزای نقدی، به استرداد خسارت و جبران ضرر 
و زیان شکات محکوم شدند. وی با تبیین روند هدفمندی یارانه ها 
ارز ترجیحی، تشریح کرد: تصمیم های اخیر دولت که  و حذف 
کارشناسان از آن با عنوان جراحی اقتصادی یاد می کنند آثار و 
فواید بسیاری دارد که در آینده نمایان می شود هرچند که این 
جراحی اقتصادی عوارض ابتدایی مانند افزایش قیمت مقطعی دارد.

بالنی زاده از کشف برخی اقالم غذایی در روزهای اخیر خبر داد و 
خاطرنشان کرد: ۱۵ تن روغن در روزهای گذشته توسط بازرسان 
کشف و ضبط شده است. همچین مقادیری احتکار برنج و توزیع 
خارج از شبکه توزیع شکر کشف شد که پرونده آنها بالفاصله 

تشکیل و رسیدگی به آن در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد با هشدار نسبت به 
تخلف اصناف، گفت: اگر واحد صنفی یا تولیدی بخواهد از ضوابط 
و مقررات قانونی عدول کند و یا در نظام بازار نجف آباد اخالل ایجاد 

کند با برخورد شدید و قاطع مواجه خواهد شد.
وی اظهار کرد: مردم شهیدپرور نجف آباد باید احساس مسئولیت 
کرده و خودشان را بازرس بدانند و در صورتی که با تخلف صنفی یا 
گرانفروشی مواجه شدند با سامانه ۱۲۴ اداره صمت یا ۱۳۵ تعزیرات 
حکومتی تماس بگیرند تا در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی به 

تخلفات در دستور کار قرار بگیرد.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ناییـن از کشـف بیـش از ۲۵ کیلـو مـواد 
حشـیش و تریـاک در جعبه هـای شـیرینی خبـر داد.

سـرهنگ هـادی کیـان مهر بیـان داشـت: ماموران پلیـس مبارزه بـا مواد 
مخدر شهرسـتان نایین با همکاری ماموران مسـتقر در ایسـت و بازرسـی 
شـهید شـرافت ناییـن حیـن کنتـرل خودروهای عبـوری به یک دسـتگاه 
اتوبـوس مسـافربری بـه رانندگـی یـک زن کـه از اسـتان های جنوبی به 
مقصـد تهـران در حرکت بود مشـکوک و آن را برای بررسـی های بیشـتر 

متوقـف کردند.
وی افـزود: مامـوران در بازرسـی از سـاکی کـه کنـار صندلـی راننـده قرار 
داشـت یک بسـته حشـیش به وزن ۶ کیلو و ۹۴۵ گرم کشـف و در ادامه 
بازدیـد خـود تعداد ۱۱ بطری متوسـط و ۲۵ بطری کوچـک حاوی تریاک 

را کـه در جعبه های شـیرینی جاسـاز شـده بود، کشـف کردند.

از  اصفهـان  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  آگاهـی  پلیـس  رئیـس 
دسـتگیری فـردی کـه بـا ضـرب و شـتم زنـی کهنسـال طالجـات وی 
بـود، متـواری شـده  و  را سـرقت کـرده  ریـال  میلیـارد  ارزش ۱۰   بـه 

خبر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از اصفهـان بـه نقـل از پایـگاه خبـری 
پلیـس، حسـین ُترکیـان، رئیس پلیس آگاهـی فرماندهی انتظامی اسـتان 
اصفهـان اظهار داشـت: در پی شـکایت زنی کهنسـال بـه کالنتری مرکز 
شهرسـتان شـهرضا منبـی بـر اینکـه فـردی با مراجعـه به منـزل وی، او 
را مـورد ضـرب و شـتم قـرار داده و طالجاتـش را به سـرقت برده اسـت 
پرونـده در اختیـار پلیـس آگاهی این شهرسـتان قرار گرفـت و کارآگاهان 
پیگیـری موضـوع را به صورت تخصصی در دسـتور کار خود قـرار دادند.

وی افـزود: مأمـوران پـس از حضور در محـل وقوع سـرقت و انجام یک 
سـری اقدامات پلیسـی و هوشـمندانه سـرانجام رد پای یکی از افراد غیر 
بومـی کـه دارای چندیـن فقـره سـابقه سـرقت بـود را در این سـرقت به 

دسـت آورده و بـا پیگیری هـای تخصصـی دریافتنـد وی در شهرسـتان 
شـیراز حضور دارد.

رئیـس پلیـس آگاهی اسـتان اصفهان گفـت: کارآگاهان پـس از اطالع از 
حضـور متهـم در شـهر شـیراز بـا هماهنگی مرجـع قضایی به این شـهر 
رفتـه و بـا همـکاری کارآگاهـان پلیـس آگاهـی این شـهر فرد سـارق را 

طـی یـک عملیـات ضربتی دسـتگیر کردند.
وی ادامـه داد: متهـم کـه در ابتـدا منکـر حضـور خـود در شهرسـتان 
شـهرضا و هـر گونـه جرمـی از سـوی خود بـود امـا در مواجه بـا مدارک 
و مسـتندات مسـتدل پلیس نهایتًا به سـرقت طالجات زنی کهنسـال در 

ایـن شهرسـتان اعتـراف کرد.
ترکیـان بـا بیـان اینکـه کارشناسـان مربوطـه ارزش طالجـات مذکـور 
را بالـغ بـر ۱۰ میلیـارد ریـال ارزیابـی کردنـد، خاطرنشـان کـرد: در ایـن 
خصـوص پرونـده تشـکیل و متهم بـرای انجـام اقدامات قانونـی تحویل 

مرجـع قضایی شـد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، 
محمدرضا برات رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان فریدن به همراه 

کارکنان مرکز با عزیزاله عباسی فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا برات ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز، در خصوص برنامه های مرکز 

آموزش فنی و حرفه ای شهرستان داران در سال جاری مطالبی را بیان نمود.

در این نشست حاضرین در خصوص امور مربوط به آموزش، مسائل و مشکالت 
موجود و .... مباحثی را اعالم نمودند.

عزیزاله عباسی فرماندار جدید شهرستان بیان داشت: آموزش های مهارتی یکی 
از اصولی است که در شهرستان بایستی تقویت گردد و در خصوص برگزاری 

کمیته مهارت و سایر موضوعات و مشکالت مرکز قول مساعدت داد.

فرماندار تیران و کرون:

 نبود مشاغل به روز و بی توجهی در استفاده از فناوری
به ایجاد بیکاری منجر می شود

رئیس تعزیرات حکومتی نجف آباد:

۳۱ تیم بازرسی بر اصناف نظارت دارند
فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:

کشف موادمخدر داخل جعبه های 
شیرینی در گلوگاه نایین

فرماندار شهرستان فریدن استان اصفهان خبر داد:

 لزوم تقویت آموزش های مهارتی با هدف ایجاد اشتغال پایدار

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

سارق طالهای پیرزن شهرضایی دستگیر شد

با توجه به آمار نگران کننده فرزندآوری در کشور، توجه 
به موضوع جوانی جمعیت، باید جزو برنامه های ضروری 

مسئوالن و دغدغه های اصلی مردم قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت السالم حسن دهشیری در 
خطبه های نمازجمعه این هفته اردستان، با بیان اینکه یک 
روز به نام روز ملی جمعیت نامگذاری شده است، اظهار 
کرد: مقام معظم رهبری چند سالی است که زنگ خطر 
کاهش باروری و زاد و ولد را به صدا در آورده و مرتب 

هشدار می دهند که کشور رو به سالمندی می رود.
وی افزود: آمارها نشان می دهد که در دنیا ۳۲ درصد و 
در ایران ۷۰ درصد کاهش نرخ باروری داریم و ایران به 
سرعت در حال پیشروی در این موضوع و سالمند شدن 

است.
امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: کارشناسان معتقدند 
اگر بین هفت تا ۱۴ درصد مردم بیش از ۶۰ سال داشته 
باشند جامعه وارد مرحله سالمندی شده است، از ۱۴ تا ۲۱ 
درصد مرحله دوم سالمندی و از ۲۱ درصد به باال مرحله 

سوم سالمندی است.
دهشیری تصریح کرد: نرخ باروری و زاد و ولد به حدود 
یک درصد کاهش داشته است و این بدان معناست که هر 
خانواده ای یک فرزند به دنیا می آورد و اگر وضعیت اینگونه 

باشد جامعه رو به سالمندی می رود.
• کمبود نیروی کار با ادامه روند تک فرزندی 

خانواده ها
وی ترویج تک فرزندی را موجب مشکالتی برای آینده 

کشور برشمرد و گفت: آیا تک فرزند خانواده می تواند کار 
و زندگی خود را رها کرده و از یک خانم و آقای سالمند به 
تنهایی مراقبت کند، عالوه بر همه این مسائل، ما در آینده 
با این روند با کمبود نیروی کار مواجه می شویم و نیروی 

انتظامی و نظامی کشور نیز رو به افول می رود.
انقالب  رهبر  تعبیر  به  کرد:  تاکید  اردستان  جمعه  امام 
این است که به مسئله  الزم ترین کار در شرایط فعلی 
جوانی جمعیت پرداخته شود و امید می رود زوج های جوان 
با تشویق هایی که در نظرگرفته شده و توکل بر خدا این 
خالء را جبران کنند و ما در آینده شاهد جامعه جوانی در 

کشور باشیم.
دهشیری با اشاره به یکم خرداد و سالروز آغاز محاصره 
اقتصادی کشورمان در سال ۵۹، گفت: اروپا و آمریکا این 
برنامه ظالمانه را اجرا کردند؛ اخیراً مشاور ترامپ نیز گفته 
بود که من بعد از ۴۱ سال فهمیده ام که ایران برنده جنگ 
با آمریکاست اما در عین حال این تحریم ها سختی هایی را 

بر ملت ما تحمیل کرد.
وی یادآور شد: صرفه جویی و بهینه مصرف کردن چاره 
به  این عوامل  اگر  و  است  این سختی ها  با  مبارزه  کار 
درستی مدیریت شود جامعه ما به کمبود دچار نخواهد شد.

امام جمعه اردستان با اشاره به سوم خرداد و آزادسازی 
خرمشهر، بیان کرد: با اشغال دشمن خرمشهر جزو نقشه 
دشمن و استان نوزدهم آنها شده بود اما بعد از ۵۷۶ روز 
اسارت با جانفشانی نیروهای ارزشمند ایرانی پس گرفته 

شد و داغی بزرگ بر دل دشمنان گذاشت.

امام جمعه اردستان مطرح کرد؛

ضرورت توجه به مسئله جوانی جمعیت

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خیاطان و پیراهن دوزان شهرستان اصفهان 
(شماره: 1401/543 تاریخ 1401/2/27)

اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان
هیئت اجرایى برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

با عنایت به مصوبه بند (7) جلسه 123 هیئت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 1401/2/18 دبیرخانه آن هیئت، بدینوسیله به آگاهى اعضاى اتحادیه صنف خیاطان و 
پیراهن دوزان شهرستان اصفهان مى رساند داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه مى 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 هاى الکترونیک، انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و سپس جهت تایید ثبت نام با همراه داشتن اصل مدرك تحصیلى به ساختمان 

شهید خرازى اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانى میدان آزادى، بلوار دانشگاه اصفهان، روبروى در شمالى دانشگاه مراجعه نمایند.
تذکر مهم: بدلیل حذف ثبت نام قبلى انجام شده افرادى که در فراخوان قبلى ثبت نام کرده اند باید مجددا ثبت نام نمایند.

مدارك الزم جهت ثبت نام: مدرك تحصیلى یا اعتبارنامه عضویت در هیئت مدیره، یک قطعه عکس رنگى 4*3

* تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آیین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى: 
- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشورى در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل 

قبلى خود پیش از ثبت نام در انتخابات مى باشد. (تبصره 6 ماده 22 قانون) 
- عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع  مى باشد. (تبصره 1 ماده 22 آیین نامه اجرایى) 

(الحاقى 1392) اعضاى مستعفى هیئت مدیره در صورتى که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده باشند و اعضاى معزول از آن هیئت ، نمى توانند براى اولین انتخابات بعدى هیئت مدیره 
اتحادیه داوطلب شوند (تبصره 4 ماده 22 قانون) 

داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانى سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذارى مدرك تحصیلى و عکس پرسنلى خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. در صورتى که داوطلب فاقد مدرك تحصیلى بوده اما داراى سابقه عضویت باشد 
مکلف است نسبت به بارگذارى اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذارى هر یک از مدارك در بازه زمانى فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است. 

(تبصره 2 ماده 6 اصالحى آیین نامه اجرایى)
چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره براى اتحادیه هاى تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه هاى بیش از 1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد هیئت اجرایى موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براى دو نوبت 
متوالى و هر نوبت به مدت 10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیئت اجرایى موظف است فهرست داوطلبان را براى بررسى به کمیته موضوع ماده 8 این آیین نامه ارسال نماید. مالك تعداد اعضاى اتحادیه براى 

تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده تعداد اعضاى داراى پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. (ماده 7 اصالحى آیین نامه اجرایى)

1- تابعیت جمهورى اسالمى ایران 
2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران 

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

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

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى 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، مجوزى است که تاریخ اعتبار آن 
منقضى نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفى فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ) 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

تجدید آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شهردارى نائین به استناد بودجه مصوب خود در نظر دارد عملیات اجراى 
آسفالت معابر شهر نائین را از طریق مناقصه با اعتبارى بالغ بر 28/305/001/950 
(بیست و هشت میلیارد و سیصد و پنج میلیون و یک هزار و نهصد پنجاه ) ریال از محل 
اعتبارات عمرانى شهردارى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 1401/3/10 به شهردارى نائین مراجعه 

نمایید.
حسن شفیعى - شهردار نائین

نوبت اول

شناسه: 1321740

آگهى مزایده عمومى
 شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش آهن آالت اسقاط 
شهردارى از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان واجد شرایط مى توانند جهت خرید 
و دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/3/1 تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/3/16 
به دبیرخانه شهردارى عسگران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 031-42752061 

تماس حاصل فرمایند.
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

2- پرداخت هزینه کارشناسى و درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

مقدارنوع ضایعاتموضوعردیف

فروش آهن آالت اسقاط شهردارى 1
حدود 9/5 تنآهن، چدن، برنجعسگران

شناسه: 1321633
 داود گودرزى- شهردار عسگران

نوبت  اول

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

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

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308
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Engineering studies have been 
started for the construction of 
150,000 barrel-capacity Lavan 
Petro-refinery, the managing 
director of Lavan Oil Refining 
Company (LORC) announced.
Elaborating on the latest status 
of constructing the mentioned 
petro-refinery, Mohammad-Ali 
Akhbari said the engineering 
studies have been started by 
National Iranian Oil Engineer-
ing and Construction Company 
(NIOEC) and through negotiat-
ing with the banks for supply-
ing required financial resourc-
es for the project.
He called for the help of Oil 
Ministry and National Iranian 
Oil Company (NIOC) in terms 
of land allocation, and said 
that some permits have been 
received, and preliminary 
measures have been taken in 
the field of providing technical 
knowledge for the construc-

tion of the petro-refinery and 
holding the tenders is being 
pursued.
Lavan was one of the first re-
fining companies initiating 
construction of petro-refinery 
with the aim of completing the 
value chain, stable job creation, 
diversifying the refined prod-
ucts and petrochemicals in the 
country, the managing director 
further underlined.
Located in southern Iran in the 
Persian Gulf waters, Lavan is a 
small island that has now be-
come a major point of focus 
for the country’s oil and gas 
industry.
Having an area of 78 square 
kilometers, the island is one 
of the four major terminals for 
the export of crude oil in Iran 
alongside Kharg island. The 
island also sits on top of the 
Lavan gas field, which contains 
over 9.5 trillion cubic feet of 

gas.
The development of the Lavan 
gas field, which was discov-
ered in 2003, started in 2008 in 
the form of four projects with 
some $461 million of invest-
ment.
Although the island’s gas field 
discovery is relatively new, the 
industrial development of the 
island dates back to the late-
1950s.
Lavan Oil Refining Company 
(LORC) was founded in 1951 
under the name Lavan Dis-
tillery Complex. Having a pro-
cessing capacity of 20,000 bar-
rels per day (bpd) of crude oil, 
the refinery was a subsidiary of 
Shiraz Refinery at the time.
After the Islamic Revolution 
and with regard to the strategic 
situation and existing potential, 
the plans for the development 
and improvement of the refin-
ery were put in place.

The importance of Lavan Refin-
ery became more evident after 
the imposed war during which 
the damage to a number of re-
fineries in the country, includ-
ing Abadan Refinery, increased 
the demand for products like 
gas oil and gasoline signifi-
cantly and this refinery became 
one of the major suppliers of 
the mentioned products to the 
country.
Lavan Refinery Complex was 
formed at this time with the 
aim of producing more quality 
products.
Currently, the refinery process-
es 35,000 barrels of crude that 
are transferred to the island 
through a 12-inch pipeline 
from the Lavan offshore com-
pany’s tanks and it also re-
fines 20,000 barrels of South 
Pars gas condensate which is 
shipped to the island.
Despite the significant devel-
opment of the island’s facilities 
since the industrial develop-
ment of the island began in the 
1950s, the National Iranian Oil 
Company (NIOC)’s develop-
ment outlook for the island has 
not been achieved yet.
Over the past few years, the 
NIOC has been following a 
new strategy for establishing 
new petro-refinery complexes 
across the country and Lavan 
Island is the home to one of the 
mentioned complexes.
In late January, the manag-
ing director of Lavan Refinery 
announced the construction 
of a 150,000-barrel petro-re-
finery next to Lavan Refinery 
and noted that plans were also 
underway for increasing the 
refinery’s gasoline production 
capacity by one million liters 
per day.
Akhbari said the project to build 
the mentioned petro-refinery is 
in line with the oil industry’s 
approach for developing pet-
ro-refinery complexes across 
the country.
He said that major sharehold-

ers have welcomed the invest-
ment in the new petro-refinery 
project, negotiations have been 
held with the private sector, 
and a working group has been 
set up to expedite and facilitate 
the implementation of this pro-
ject, which will be completed 
with continuous follow-up.
Akhbari earlier said that the 
refinery has used over 25,000 
domestically-made equipment 
items in recent years which 
has saved the company over 
8.98 trillion rials (about $31.5 
million).
According to the official, in 
recent years, Lavan Oil Refin-
ing Company has been able 
to benefit from the capacities 
of domestic knowledge-based 
companies and producers by 
forming a domestic manufac-
turing committee in the com-
pany.
“Domestic producers have 
managed to produce over 
2,200 commodity groups in-
cluding about 25,000 different 
items for the first time at the 
request of Lavan Oil Refining 
Company,” Akhbari said.
He further announced that 
the refinery achieved the best 
performance in terms of prof-
itability among the country’s 
refining companies in the first 
six months of the past Iranian 
calendar year (March 21-Sep-
tember 22, 2021).
Based on comparative statis-
tics for the mentioned first six 
months, the company’s profits 
increased 225 percent com-
pared to the same period of 
the preceding year, the official 
noted.
Akhbari also mentioned the so-
cial responsibilities of his com-
pany and said LORC has taken 
many steps in this regard so 
far, including the construction 
of new wharves, reconstruc-
tion of schools, reconstruction 
of asphalt of roads, and estab-
lishing medical clinics on the 
island.

Engineering studies started 
for Lavan Petro-refinery construction

Valuable archeo-
logical objects on 
display in Siraf Mu-
seum

The southern province of 
Bushehr is one of the main im-
portant centers of the Persian 
civilization.
Siraf Port is located in Bushehr 
Province along the Persian Gulf 
coast. It was highly prospered 
during Sassanid Period (224-
651 CE) as the center of mari-
time commerce because it was 
the connecting port of Iran and 
the world.
The old house of David White-
house, a British man who was 
the head of Siraf Port’s De-
partment of Archeology in the 
1960s, is now a museum fea-
turing a large number of valua-
ble archeological findings.

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

Zagros Petrochemi-
cal Fully Productive

 Zagros Petrochemical Com-
pany, after emergency repairs 
of the second unit of this large 
methanol complex, was put into 
production with a daily produc-
tion of 10,000 tons of methanol 
that is 100% of its capacity.
According to Zagros Petro-
chemical Company, the plant is 
one of the leading companies 
in production of methanol in 
the world and has always tried 
to produce a quality product in 
accordance with international 
standards.
In order to maintain continu-
ous production and optimize 
production capacity, the emer-
gency repair operation of the 
second unit synthesis reactor of 
Zagros Petrochemical Complex 
was completed in 19 days.

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

Paykan Advance to 
Asian Club Volley-
ball Championship 
Semifinals

 Paykan of Iran will play Kazakh-
stan’s Taraz in the semifinals of 
the 2022 Asian Men’s Club Vol-
leyball Championship. Paykan 
eased past Iraq’s Erbil Sport 
Club in straight sets (25-13, 25-
19, 25-14) in the quarter-finals 
round in Tehran’s Azadi Hall.
Paykan had already defeated 
Iraq’s South Gas, Thailand’s 
Nakhon Ratchasima QminC and 
Suntory Sunbirds from Japan 
in the group stage. The one-
week championship features 
eight teams to vie for top honor 
and the lone berth on offer to 
represent Asia in the 2022 FIVB 
Volleyball Men’s Club World 
Championship.

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

Intelligence min-
ister: Two French 
citizens were not 
tourists

Iran’s Intelligence Minister 
Seyyed Esmaeil Khatib says 
the two French citizens who 
have been detained were 
conspiring against Iran, re-
futing claims that they were 
tourists.
Referring to the media hype 
following the implementation 
of an economic reform plan for 
a fair distribution of subsidies, 
Khatib said on Wednesday, 
“The enemies used the media 
to create unrest and under-
mine the country’s security. 
The timely actions of the intel-
ligence and security services 
and the coordination of the Ju-
diciary, their conspiracies were 
thwarted, but creating unrest 
and threatening the security of 
the country is still part of the 
enemy’s combined war plans.”

Iran unveils 
homegrown Si-
morgh light 
transport aircraft

Iran unveiled a light trans-
port aircraft, designed and 
developed by experts at the 
country’s Aircraft Manufac-
turing Industrial Company 
(HESA).
Named ‘Simorgh’ – a be-
nevolent bird in Persian 
mythology and literature – 
the aircraft was showcased 
during a ceremony in the 
central Iranian city of Isfa-
han in the presence of Iran’s 
Defense Minister Brigadier 
General Mohammad Reza 
Ashtiani, Vice President for 
Science and Technology 
Sorena Sattari, President of 
the Civil Aviation Organiza-
tion Ali Abedzadeh and oth-
er senior officials.

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

Iran launches 
320MW power 
plant on Qeshm 
Island

Iran launched a major pow-
er plant in its largest island 
in the Persian Gulf amid ef-
forts to boost investment in 
the region.
The 320-megawatt (MW) 
power plant in the island 
of Qeshm was opened on 
Thursday by Iranian Presi-
dent Seyyed Ebrahim Raei-
si, who used a videocon-
ference from his office in 
Tehran to launch the facility, 
Press TV reported.
The gas-fired power plant is 
part of Qeshm’s Pasargad 
electricity station, a system 
that works on combined 
cycle basis, a system where 
the exhaust heat from the 
turbines is used to raise 
steam.
Local authorities said pri-
vate companies had pro-
vided the 95 million euros 
($100.7 million) needed to 
finish the power plant over 
the 18 months to early April.

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

Iran Defeated 
U.S.: Americans 
Thankful It Was a 
Simulation

Iran did the unthinkable 
in a 2002 wargame, on-
line international affairs 
website 19FortyFive, a 
bipartisan U.S. defense, 
national security, and mil-
itary-focused publication, 
has reported.
In 2002, the Pentagon con-
vened a fictitious wargame 
to test a future enemy 
equipped with advanced 
technology and tactics. 
Dubbed the Millennium 
Challenge, the congression-
ally-mandated exercise pit-
ted the “blue” U.S. team up 
against the “red” Iran-like 
Middle Eastern team, set in 
a timeframe five years in the 
future. The warfare practice 
involved both live exercises 
and computer simulations, 
which cost approximately 
$250 million. The games 
grew to encompass 13,500 
service members participat-
ing from 17 different simu-
lation locations across sev-
eral training sites. Within a 
matter of days the red team 
sunk 19 blue team’s ships 
and rendered its carrier bat-
tle group ineffective.

xport from Qom province rose 92 
percent in the past Iranian calendar 
year 1400(ended on March 20), from 
its previous year, a provincial official 
announced.
Mojtaba Farhadi, the head of Foreign 
Trade Office of the province’s Indus-
try, Mining and Trade Department, 
said that commodities worth $283 
million were exported from the prov-

ince in the past year.
He named metal products, rubber 
and plastic items, and foodstuffs as 
the main items exported from the 
province in the past year.
As previously announced by the head 
of Islamic Republic of Iran’s Customs 
Administration (IRICA), the value of 
Iran’s non-oil trade rose 38 percent in 
the past Iranian calendar year 1400, 

as compared to its previous year.
Alireza Moqadasi put the coun-
try’s non-oil trade at 162 million 
tons worth $100 billion in the 
past year.
He said that Iran exported 122 million 
tons of non-oil products worth $48 
billion in the previous year, which 
was $14 billion (41 percent) more 
than the figure for its preceding year.

The country’s non-oil trade record in 
1400 was reached while the tough-
est sanctions were imposed on Iran, 
but thanks to God and the efforts of 
entrepreneurs, producers and the 
cooperation of foreign trade-related 
organizations, a historical record was 
achieved in the past year which was 
unprecedented in recent decades, the 
official underlined.

Annual export from Qom province increases 92%

 The project manager of the Agriculture Ministry’s 
smart irrigation systems development program 
has said so far 2.6 million hectares of the country’s 
farmlands have been equipped with modern irriga-
tion systems, IRIB reported.
Fariborz Abbasi said completing semi-finished ag-
riculture projects is the priority of his ministry in 
the current Iranian calendar year (started on March 
21) and expanding the modern irrigation network 
across the country is of significant importance in 
this regard.
The deputy agriculture minister noted that the pro-
ject for implementing irrigation networks in the 
west and northwest of the country is about 70 per-
cent completed and the ministry is pursuing to get 
the necessary funding for the remaining 30 percent.
The official expressed hope that considering the 
budget allocation for the provinces at the beginning 
of the current Iranian year, the ministry would be 
able to develop the project in terms of both quantity 
and quality.
The purpose of implementing the plan of modern 

irrigation systems is to increase the productivity 
and sustainability of water and soil resources in the 
country to ensure the sustainable production of ag-
ricultural products.
Over the past three years, each year, an average of 
150,000 hectares of farmlands have been equipped 
with modern irrigation systems, and we have wit-
nessed a 300 percent jump.
The Agriculture Ministry is also taking the neces-
sary measures for supporting the domestic manu-
facturing of equipment used in these systems.
Back in September 2021, Abbasi had said that 95 
percent of the equipment used in such systems is 
manufactured inside the country.
The official said the ministry has comprehensive 
plans for indigenizing the knowledge for the pro-
duction of the other five percent as well.
He pointed to the filters and drippers in modern ir-
rigation systems as the equipment whose domestic 
production is on the agenda and predicted: “In a 
two- or three-year plan, part of the imported equip-
ment and supplies will be produced by domestic 

manufacturers.”
Abbasi mentioned the quality improvement of mod-
ern irrigation systems as one of the main strategies 
of the Agriculture Ministry and said: “We believe 
that along with the quantitative development of new 
irrigation systems, quality improvement should 
also take place to improve productivity and ensure 
food security by increasing water efficiency in the 
best possible way.”
He further underlined educating farmers, officials, 
and managers of companies active in the field of 
production and implementation of new irrigation 
systems as one of the programs that his ministry is 
pursuing in order to improve the quality and optimal 
use of these systems.
Referring to the activity of 2,400 private companies 
in the development of new irrigation systems in the 
agricultural sector, Abbasi said: “The private sector 
in this field includes 350 consulting companies, 
1,600 contractors, 400 manufacturers and sup-
pliers of equipment, and a number of monitoring 
firms.”

Modern irrigation systems established in 2.6m hectares of farmlands
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Iran claimed the title of the 2022 CAFA 
U16 Championship on Friday.
The five-nation competition was held 
in Dushanbe, Tajikistan in an eight-day 
round-robin tournament.
The competition also served as crucial 
preparation for October’s AFC U17 Asian 
Cup 2023 Qualifiers.
Iran and Uzbekistan earned 10 points 

from four matches but Hossein Abdi’s 
boys won the title thanks to a superior 
goal difference. Iran and Uzbekistan 
shared a spoil in a 2-2 draw in the open-
ing match. Iran earned three successive 
win over Afghanistan (1-0), Kyrgyzstan 
(2-0) and Tajikistan (7-0) and won the 
title. Iran’s Reza Ghandipour was also 
named the campaign’s MVP.

Iran win 
CAFA U16 
Champion-
ship

Iran, Azerbaijan 
stress expansion 
of energy ties

Azerbaijan’s Deputy Prime 
Minister and Minister of Eco-
nomic Development Shahin 
Mustafayev has visited Iran 
on top of a delegation to hold 
talks with the Islamic Repub-
lic’s energy officials and dis-
cuss expansion of ties.
During his stay in Tehran, 
Mustafayev met with Iranian 
Oil Minister Javad Oji as well 
as Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian and discussed ar-
eas for cooperation in a vari-
ety of sectors.
After the meeting with the 
Azeri delegation on Thurs-
day, Oji told the press that 
Iran and Azerbaijan are going 
to expand their cooperation 
in various energy sectors, 
Shana reported.

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

Tehran, Doha to 
facilitate tourism 
during World Cup 

The Iranian Cultural Herit-
age, Tourism, and Handi-
crafts Minister Ezzatollah 
Zarghami and Qatar’s Min-
ister of Culture and Sports 
Abdulrahman bin Hamad bin 
Jassim bin Hamad Al-Thani 
met in Tehran on Wednes-
day, exchanging views on 
how to facilitate tourism dur-
ing World Cup. 
The two countries discussed 
ways to further deepen tour-
ism, cultural heritage, and 
handicrafts ties by taking ad-
vantage of the World Cup op-
portunity in Qatar, Mehr re-
ported on Friday.  Zarghami 
suggested setting up a 
committee to plan and co-
ordinate ideas and to make 
the most of the World Cup’s 
capacity.

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

Alireza Faghani 
appointed to of-
ficiate at 2022 
World Cup
Iranian international referee 
Alireza Faghani has been 
appointed to officiate at the 
FIFA World Cup Qatar 2022.
Iranian duo Mohammadreza 
Abolfazli and Moham-
madreza Mansouri have 
been chosen as assistants 
in the competition.
The FIFA Referees Commit-
tee announced the lists with 
the names of the selected 
match officials for the FIFA 
World Cup Qatar 2022.
A total of 36 referees, 69 as-
sistant referees and 24 vid-
eo match officials (VMOs) 
have been chosen in close 
cooperation with the six 
confederations, based on 
their quality and the per-
formances delivered at FIFA 
tournaments as well as at 
other international and do-
mestic competitions in re-
cent years.
For the first time in the his-
tory of the FIFA World Cup, 
the FIFA Referees Commit-
tee has also appointed three 
women’s referees and three 
women’s assistant referees.
Stéphanie Frappart from 
France, Salima Mukansanga 
from Rwanda and Yoshi-
mi Yamashita from Japan, 
as well as assistant ref-
erees Neuza Back from 
Brazil, Karen Díaz Medina 
from Mexico and Kathryn 
Nesbitt from the U.S. will 
work in Qatar.

What Are the Benefits 
of Sunlight?
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.healthline.com/health/depression/benefits-sunlight

Sunlight and serotonin
We’re used to hearing about how too 
much of the sun’s warm rays can 
be harmful to your skin. But did you 
know the right balance can have lots of 
mood-lifting benefits?
Sunlight and darkness trigger the re-
lease of hormones in your brain. Expo-
sure to sunlight is thought to increase 
the brain’s release of a hormone called 
serotonin. Serotonin is associated with 
boosting mood and helping a person 
feel calm and focused. At night, darker 
lighting triggers the brain to make an-
other hormone called melatonin. This 
hormone is responsible for helping you 
sleep.
Without enough sun exposure, your 
serotonin levels can dip. Low levels of 
serotonin are associated with a higher 
risk of major depression with seasonal 
pattern. This is a form of depression 

triggered by the changing seasons.
A mood boost isn’t the only reason to 
get increased amounts of sunlight. 
There are several health benefits asso-
ciated with catching moderate amounts 
of rays.
Sunlight and mental health
Decreased sun exposure has been 
associated with a drop in your sero-
tonin levels, which can lead to major 
depression with seasonal pattern. 
The light-induced effects of serotonin 
are triggered by sunlight that goes in 
through the eye. Sunlight cues special 
areas in the retina, which triggers the 
release of serotonin. So, you’re more 
likely to experience this type of depres-
sion in the winter time, when the days 
are shorter.
Due to this connection, one of the main 
treatments for depression with seasonal 
pattern is light therapy, also known as 

phototherapy. You can get a light thera-
py box to have at home. The light from 
the box mimics natural sunlight that 
stimulates the brain to make serotonin 
and reduces excess melatonin.
Exposure to sunlight can also benefit 
those with:
• other types of major depression
• premenstrual dysphoric disorder 
(PMDD)
• pregnant people with depression
Anxiety-related disorders and panic at-
tacks have also been linked with chang-
ing seasons and reduced sunlight.
Additional sunlight benefits
The sun’s benefits go beyond fighting 
stress. The following are some of the 
other reasons to catch some rays:
Building strong bones
Exposure to the ultraviolet-B radiation in 
the sun’s rays causes a person’s skin to 
create vitamin D. 

The vitamin D made thanks to the sun 
plays a big role in bone health. Low vita-
min D levels have been linked to rickets 
in children and bone-wasting diseases 
like osteoporosis and osteomalacia.
Cancer prevention
Although excess sunlight can contrib-
ute to skin cancers, a moderate amount 
of sunlight actually has preventive ben-
efits when it comes to cancer.
According to researchers, those who 
live in areas with fewer daylight hours 
are more likely to have some specific 
cancers than those who live where 
there’s more sun during the day. These 
cancers include:
• colon cancer
• Hodgkin’s lymphoma
• ovarian cancer
• pancreatic cancer
• prostate cancer
Healing skin conditions

According to the World Health Organi-
zation (WHO)Trusted Source, sun expo-
sure might help treat several skin condi-
tions, too. Doctors have recommended 
UV radiation exposure to treat:
• psoriasis
• eczema
• jaundice
• acne
While light therapy isn’t for everyone, a 
dermatologist can recommend whether 
light treatments will benefit your specif-
ic skin concerns.
Additional conditions
Research studies have revealed prelim-
inary links between sunlight as a poten-
tial treatment for several other condi-
tions. These include:
• rheumatoid arthritis (RA)
• systemic lupus erythematosus
• inflammatory bowel disease
• thyroiditis

The secretary of Iran’s Free Zones High 
Council said that the necessary licens-
es for establishing an offshore bank 
in the country’s free zones have been 
obtained from the Central Bank of Iran 
(CBI) and international exchange will 
also be established in these zones, IRIB 
reported on Friday.
Speaking to the national TV, Saeed 
Mohammad noted that the secretariat 
of Iran’s Free Zones High Council has 
managed to obtain the license for es-
tablishing the offshore bank from the 
CBI, adding that “The rules of admin-
istration for the mentioned bank are 
under the supervision of the central 
bank and we are looking for qualified 
shareholders for the bank.”
An offshore bank is a bank that is not 
affiliated with the CBI but is supervised 
by the bank; so, given its independence 
the shareholders can be foreigners and 
international entities, the official added.
Regarding the international exchange, 
Mohammad stated that good meetings 
have been held with the Securities and 
Exchange Organization (SEO) and the 
two sides have reached an initial agree-

ment.
Foreigners are interested in entering the 
Iranian stock market, and this encour-
ages the companies that operate on the 
mainland today to upgrade themselves 
and provide good reports if they want 
to offer their shares on the international 
stock exchange, Mohammad said.
The official further mentioned the es-
tablishment of knowledge-based com-
panies in the country’s free and special 
zones, saying: “We have also set up 
a large number of knowledge-based 
companies and innovation and technol-
ogy centers in the country’s free zones 
(about 446 units).”
Given the slogan of the year which is 
knowledge-based production and job 
creation, the activities that take place 
in the free zones should be within this 
framework, he added.
He put the total exports from the coun-
try’s free and special zones in the pre-
vious Iranian calendar year (ended on 
March 20) at $15.7 billion, noting that 
about $4.7 billion worth of goods were 
also imported through the mentioned 
zones.

CBI approves 
establishing offshore bank in free zones

Azerbaijan’s Deputy Prime Minister and 
Minister of Economic Development Sha-
hin Mustafayev has visited Iran on top of 
a delegation to hold talks with the Islamic 
Republic’s energy officials and discuss 
expansion of ties.
During his stay in Tehran, Mustafayev 
met with Iranian Oil Minister Javad Oji as 
well as Energy Minister Ali-Akbar Mehra-
bian and discussed areas for cooperation 
in a variety of sectors.
After the meeting with the Azeri delega-
tion on Thursday, Oji told the press that 
Iran and Azerbaijan are going to expand 
their cooperation in various energy sec-
tors, Shana reported.
Later on, Mehrabian also stated that the 
two countries have discussed major joint 
electricity projects like synchronizing 
power grids and co-constructing power 
plants.
We discussed key issues for removing 
existing obstacles and expanding the 
relations between Iran and Azerbaijan in 
various fields including the joint develop-
ment of hydropower plants, the Energy 
Ministry’s new portal Paven quoted Meh-
rabian as saying on Friday.

“We also discussed the project for syn-
chronization of electricity networks of 
Iran, Russia and Azerbaijan and the two 
sides called for the removal of obstacles 
and implement the project as soon as 
possible,” the Iranian minster added.
Iran and Azerbaijan have been taking se-
rious measures for the expansion of eco-
nomic ties over the past few years.
Mustafayev had also visited Tehran back 
in November 2021, when he met with 
senior Iranian officials including Oji to 
seek expansion of energy ties.
Speaking to the press after the meeting, 
Oji said positive talks were held and con-
structive agreements were reached be-
tween the two sides.
According to the oil minister, the two 
sides had agreed to cooperate in swap-
ping gas from other countries in the re-
gion including Turkmenistan to Azerbai-
jan.
The development of oil and gas fields in 
the Caspian Sea was another subject dis-
cussed during the meeting with the Azer-
baijani delegation, and according to Oji, 
initial talks were held in this regard and 
expert delegations of the two countries 

were continuing the negotiations.
He expressed hope that in the near future, 
good agreements would be signed with 
Azerbaijan in the field of oil, gas, and de-
velopment of Caspian oil and gas fields.
Mustafayev for his part told the media 
that the Republic of Azerbaijan and Iran 
are friendly and neighboring countries 
and there is a historical connection be-
tween the people of the two countries.
He said that there is successful cooper-
ation between Iran and Azerbaijan in all 
areas, especially energy, adding: “Coop-
eration between Iran and Azerbaijan in the 
oil and gas sector has been fruitful.”
“During the meeting with the Iranian Oil 
minister, the ways of expanding cooper-
ation between the two countries in the 
energy sector were discussed,” he said, 
adding: “We discussed a number of new 
projects in the energy sector and I believe 
new documents will be signed in the near 
future.”
Mustafayev pointed to the presence of 
a group of Azerbaijani experts in his ac-
companying delegation and said: “This 
group is going to continue the talks be-
tween the two sides in detail.”

The 16th meeting of the Tehran Chamber of Commerce, Indus-
tries, Mines and Agriculture (TCCIMA) Business Environment 
Development Committee was held on Thursday, in which the at-
tendees stressed the need for a proper pricing system for major 
commodity items.
In this meeting, the members of the mentioned committee un-
derlined the need for adjusting the price of goods whose final 
production costs have increased due to the increase in the price 
of raw materials and input, the TCCIMA portal reported.
The meeting concluded that a proper pricing system must be 

used to modify the prices of the mentioned items so that the pro-
ducer won’t face any dilemma in setting the prices themselves 
and following up on the prices in the market.
Speaking in this meeting, Mohammadreza Najafi-Manesh, the 
head of the committee, referred to the government’s measures to 
eliminate subsidized pricing, and said: “There should be a mech-
anism and structure for pricing major commodities, so that when 
the price of inputs and raw materials changes, the final com-
modity prices also change systematically; so, the manufacturers 
won’t have to worry about pursuing price adjustments.”

Private sector says proper pricing system is required for major goods

Iran, Azerbaijan stress expansion of energy ties
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استان  کارآفرینی  کانون  رئیس 
اصفهان گفت: متاسفانه امروز ۶۰ 
درصد انرژی فعالیت های بخش 
خصوصی صرف رفع مشکالت شان 

می شود.
آیین  در  سجادیه  شیخ  مهدی 
رسمی افتتاحیه کارخانه کسب و کار 
اونیکس با بیان اینکه افتتاح رسمی 
این کارخانه در راستای تحقق شعار 
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین است، اظهار کرد: سال گذشته 
قرار بود مانع زدایی از کسب و کارها 
شود، متاسفانه امروز ۶۰ درصد انرژی 
فعالیت های بخش خصوصی صرف 

رفع مشکالت شان می شود.
سرمایه گذاری  کرد:  تاکید  وی 
باید در کشور انجام شود و نباید با 
سرمایه گذاری در خارج کشور برای 

دیگران بهره وری ایجاد کنیم.
استان  کارآفرینی  کانون  رئیس 
اصفهان تاکید کرد: امیدواریم زمانی 
نرسد که سرمایه گذاران از ایجاد 
محلی برای کسب کار به جای ایجاد 
رستوران و قهره خانه پشیمان شوند.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل اونیکس 
در این مراسم گفت: دنیای امروز 
همه چیز حتی ساختارهای اداری 
صورتی  خود  به  بروکراتیک،  و 
مسئله محور گرفته است، حتی برای 
حل مسئله، ساختار اداری جدید 

تشکیل می شود.
مهران شیخ سجادیه اظهار کرد: 
به عنوان مثال در انگلستان طبق 
تحقیقات سازمان خدمات بهداشت 
ملی این کشور به این نتیجه رسیدند که 
آسیب های روانی، جسمانی و بحران 
تنهایی از ضرر مصرف ۱۵ نخ سیگار 
در روز بیشتر است و مجموع ضرر مالی 
که عوارض تنهایی بر جامعه انگلستان 
تحمیل می کند، ساالنه بالغ بر ۳۲ 

میلیارد پوند است.
وی افزود: براساس این تحقیق 

تصمیم می گیرند وزیر تنهایی منصوب 
کنند در حالیکه ناباورانه برخی این خبر 
را شوخی رسانه ای قلمداد کردند، 
اما نکته اصلی آنکه، ۹ میلیون نفر از 
جامعه ۶۵ میلیون نفری در انگلستان با 

تنهایی دست به گریبان هستند.
وی ادامه داد: سؤال این جاست که 
قرارست با بحران سالمندی جمعیت 
و تجرد که در دل خود بحران تنهایی 
در بر دارد، چه کنیم؟ چگونه آنها را 
مدیریت کنیم و تبعات اش را به حداقل 
برسانیم؟ قرار است با بحران منابع 
آبی و فرونشست چه کنیم و چگونه 
بحران های دیگر را با آرامش پشت 

سر گذاریم؟
خط  گفت:  اونیکس  مدیرعامل 
تولید راهکار و راهبرد ما در کارخانه 
کسب و کار اونیکس بر پایه حل 
مسئله استوار است و نقطه عزیمت 
ما در اونکیس همین است. وی تاکید 
کرد: امروز به تعبیر جامعه شناسان 
در عصر انباشت مسئله هستیم و در 
کشور ابرچالش هایی چون بحران 
نظام بانکی، بحران بودجه، بحران 
صندوق های بازنشستگی، بحران 
بیکاری، بحران زیست محیطی و 
بحران منابع آبی نشان می دهد ما در 

عصر هم پیدایی بحران ها هستیم.
شیخ سجادیه تاکید کرد: تالش ما 
آن است که با انقالبی در اکوسیستم 
کارآفرینی برای استارتاپ ها و کسب و 
کارها را به سمت و سوی مسائل کالن 
کشور سوق دهیم و امیدواریم در این 

امر موفق باشیم.
وی همچنین افزود: با بررسی بیش از 
۱۰۰ عنوان فعالیت استارتاپی به این 
نتیجه رسیدیم که در خوش بینانه ترین 
حالت، استارتاپ های تعریف شده 
مسئله محور  درصد،   ۲۰ از  کمتر 

هستند.
مدیرعامل اونیکس گفت: با توجه به 
فقدان گفتمان حاکم بر فضای کسب و 

کار و فضای استارتاپی و نیز در راستای 
افزایش بهره وری در اکوسیستم 
کارآفرینی در راستای عمل به ماده 
۵ قانون برنامه ششم توسعه مبنی 
بر ضرورت افزایش بهره وری در 
کشور، ما به تفصیل تاملی بر کسب 
وکارهای مسئله محور داشته ایم و 
گفتمانی جدید به نام PBS را به 
اکوسیستم کارآفرینی معرفی کرده ایم 
و سعی داریم آن را در کارخانه کسب 
و کار اونیکس جاری کرده و به مرحله 

بهره برداری برسانیم.
مسعود صرامی، مدیرعامل سیتی سنتر 
نیز در این مراسم اظهار کرد: امیدوارم 
در این محل برای چند هزار نفری که 
ایده پرداز بوده و در این مکان گرد هم 
جمع شده اند، از ایده های صد هزار 

نفری آنها استفاده شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم رئیس 
جمهور بازدیدی متفاوت از قبل از 
اصفهان داشته باشد، گفت: متاسفانه 
گفته  واقعیت ها  سفرها  این  در 
نمی شود. اینکه رئیس جمهور از 
مترو به صورت نمادین بازدید کند 
و بعداً بودجه ای تخصیص دهد، بی 

فایده است.
مدیرعامل پرستیژلند با اعتقاد بر اینکه 
تا زمانی که تکرار کار گذشته را کنیم 
مشکالت کشور حل نمی شود، افزود: 
اگر جای رئیس جمهور بودم، می گفتم 
هیچ مسئولی به فرودگاه نیاید و تنها 
اجازه می دادم کارآفرینان و افرادی که 
در شهر نقش اصلی دارند حرف بزنند 
در این شرایط بسیاری از مشکالت 
اصفهان و حتی زاینده رود در کمتر از 

سه سال حل می شود.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
استان اصفهان نیز در این مراسم 
با تاکید بر اینکه همچنان شاهد 
حلقه مفقوده بین دانشگاه و صنعت 
هستم، اظهار کرد: کارخانه تنها به 
معنی عام ذوب آهن و ... نیست و 
صنعت در حوزه های اجتماعی، هنر 
و ... وجود دارد و این نشان می دهد 
ما متوجه نشدیم چطور فکر و علم و 
آگاهی را عملیاتی کنیم. متاسفانه در 
عمل و تفکر باور نداریم که بسیاری 
از تصمیمات به موارد دیگر ارتباط 
دارد و تصور می کردیم ایجاد کارخانه 
راه درست است، اما فکر نکردیم که 

روزی با مشکالت بی آبی و زیست 
محیطی روبرو می شویم.

وی گفت: امروز ما به جای تفکر جمعی 
به دنبال فردگرایی هستیم و البته 
اونیکس مکانی برای ایده پردازی 
است و باید نگاه ما بازار بین الملل باشد 
نه ایران؛ بنابراین در این کارخانه 
کسب و کار، باید با فکر عالمانه و 

شناخت وارد شویم.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان در این 
مراسم تاکید کرد: نوآوری موتور رشد 

و توسعه اقتصاد کشورهاست.
سعید ابراهیمی گفت: زیست بوم 
نوآوری نیازمند اکوسیستم دانشگاه، 
مرکز نوآوری، محیط اقتصادی، 
سیاسی و ... است. وی با بیان اینکه 
ظرفیت بسیار نهفته درباره کاربرد 
نوآوری در ادارات داریم، اظهار کرد: 
باید بر روی این ظرفیت کار کرد و 
یکی از رویکردهای مدیریت شهری 
شعار شهر همگرا است که باید از این 
طرفیت ها استفاده کنیم. در پایان این 
مراسم از سند افتتاحیه اونیکس و یک 

کتاب رونمایی شد.
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در نخسـتین همایـش تجلیـل از برترین هـای 
بـورس کاالی ایـران، از شـرکت پاالیـش نفـت 
اصفهان به عنـوان برترین های بورس کاال در سـال 
۱۴۰۰ تقدیـر شـد. در نخسـتین همایـش تجلیل 
از برترین هـای بـورس کاالی ایـران کـه بـا حضور 
وزیر اقتصـاد، مقامات و مسـئوالن دولتـی و بخش 
خصوصـی برگـزار شـد، مهـدی صرامـی معـاون 
اقتصادی وبازرگانی شـرکت پاالیـش نفت اصفهان 
تندیـس شـرکت برتـر از لحـاظ ارزش بـورس را از 
سـید احسـان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی 
دریافـت کـرد. شـرکت پاالیش نفـت اصفهـان در 
سـال گذشـته بیش از ۲ میلیون تـن انـواع کاال به 
ارزش بیـش از ۱۷۵ هـزار میلیـارد ریـال در بورس 
کاال عرضه کرده اسـت. این شـرکت وکیـوم باتوم، 
لـوب کات و گوگرد در بـورس کاال عرضـه می کند.

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع گفت: 
پروژه هواپیمایی ترابری سبک سیمرغ نه تنها 
۱۰ هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد 
کرده است؛ بلکه در پس این اشتغالزایی از خروج 
مبالغ هنگفت ارزی نیز جلوگیری کرده است.  
امیر سرتیپ خواجه فرد مدیر عامل سازمان صنایع 
هوایی وزارت دفاع، در مراسم رونمایی از هواپیمای 
ترابری سبک »سیمرغ« که با حضور امیر سرتیپ 
آشتیانی وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری، مدیران و مسؤوالن 
وزارت دفاع در شرکت صنایع هواپیما سازی ایران 
)هسا( اصفهان برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: 
هواپیمای ترابری سبک »سیمرغ« به منظور رفع 
نیاز حمل بارهای سبک تا سقف ۶ تن طراحی 
و ساخته شده است که قابلیت و مزیت هایی را 
برای ناوگان ترابری هوایی کشور به ارمغان خواهد 
آورد. وی با اشاره به توانایی انجام مأموریت های 
هواپیمای ترابری »سیمرغ« در حوزه تجاری و 
ترابری، نظامی، امدادرسانی در حوادث غیر مترقبه 
و انجام مأموریت های تاکتیکی گفت: با توجه به 
شرایط اقلیمی و نیاز کشور، این هواپیما با تکیه بر 
ظرفیت های بومی علمی، باز طراحی و به دست 
متخصصان دفاعی در سازمان صنایع هوایی وزارت 
دفاع و همکاری شرکت های دانش بنیان ساخته 
شده است. خواجه فرد با بیان اینکه در چند سال اخیر 
تحقیقات گسترده ای در زمینه طراحی، تولید و رفع 
نواقص هواپیمای ترابری سیمرغ به انجام رسیده 
است، ادامه داد: تحریم ها، تهدیدها، کرونا و موانع 
طراحی در ساخت قطعات های تِک به هیچ وجه 
خللی در عزم راسخ متخصصان هوایی در تحقق 
شعار »ما می توانیم« ایجاد نکرد و امروز به برکت خون 
شهیدان و جانفشانی دست اندرکاران حوزه دفاعی، 
شاهد یک محصول توانمند بومی در کشور هستیم. 
مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با بیان 
اینکه هواپیمای ترابری سبک »سیمرغ« مراحل 
طراحی، ساخت و مونتاژ خود را پشت سر گذاشته 
و به زودی شاهد آزمون های پروازی خود را انجام 
خواهد داد، گفت: بعد از تست های تاکسی، خزش 

روی باند با سرعت های متنوع و پشت سر گذاشتن 
استانداردهای مقررات بین المللی، پرواز موفق 
هواپیمای ترابری سبک سیمرغ را شاهد خواهیم 
بود. وی هواپیمای ترابری سبک سیمرغ را پرنده ای 
با قبلیت های چندگانه و مجهز به درب رمپ عقب 
ویژه حمل بار و تحهیزات عنوان کرد و افزود: حمل 
خودروهای سبک، امداد رسانی، حمل انواع موتور 
هواپیما چابکی با سرعت و شعاع پروازی مناسب از 
دیگر ویژگی های این پرنده است. مدیر عامل سازمان 
صنایع هوایی وزارت دفاع طراحی جدید هواپیمای 
سیمرغ را تحت الزامات و قانون های بین المللی 
هوانوردی عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های 
علمی داخلی از جمله شرکت های دانش بنیان در 
این پروژه منجر به ساخت ۳۰ هزار قطعه و سامانه 
هوایی، طراحی و ساخت پیکچرهای پیچیده و 
بزرگ مونتاژی، طراحی و ساخت سامانه های تست و 
آزمون و تدوین بیش از هزار جلد مستندات طراحی 
شده است که این موضوع دستاوردهای قابل توجهی 
برای ارتقا و پیشرفت صنعت کشور به ارمغان خواهد 
آورد. وی با بیان اینکه تولید این هواپیما نیاز کشور در 
حوزه ترابری هوایی را برطرف خواهد کرد، افزود: در 
این خصوص پروژه هواپیمایی ترابری سبک سیمرغ 
نه تنها ۱۰ هزار اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 
ایجاد کرده است؛ بلکه در پس این اشتغالزایی از 
خروج مبالغ هنگفت ارزی نیز جلوگیری کرده است. 
خواجه فرد با بیان اینکه طراحی و ساخت هواپیمای 
ترابری سیمرغ زمینه ساز مشارکت های بین المللی 
خواهد بود، گفت: تولید این هواپیما بستر طراحی 
و ساخت بومی هواپیماهای ترابری با تناژ باال و 
همچنین مسافربری را ایجاد خواهد کرد. مدیر عامل 
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با بیان آمادگی 
تولید انبوه هواپیمای ترابری سبک در مجموعه 
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع خاطرنشان 
ساخت: این اقدام با درخواست و سفارش سازمان 
هواپیمایی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزارت صمت و 
پیگیری مجلس محترم شورای اسالمی در بخش 
حمایت از پروژه های ملی کالن، قطعاً قابل تحقق 

و اجرا خواهد بود.

تجلیل از شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان شرکت برتر در بورس کاالی ایران
مراسم رونمایی از هواپیمای ترابری سبک »سیمرغ« در اصفهان برگزار شد:

ایجاد 10 هزاراشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
با ساخت هواپیمای ترابری

آیین رسمی افتتاحیه کارخانه کسب و کار اونیکس برگزار شد؛

حرکت در مسیر انقالبی با  اکوسیستم کارآفرینی

حسین ربّانی با بیان اینکه این رصد خانه و قرارگاه زیر نظر استانداری خواهد 
بود، افزود: این رصدخانه در مرحله اول باید اطالعات مربوط به مجموعه های 

علم و فناوری را جمع آوری و به طور مداوم به روز رسانی کند.
وی اظهار داشت: داشتن اطالعات درست و دقیق به عنوان نخستین ابزار با 
توجه به شرایط و وسعت استان اصفهان برای این فرماندهی ضروری است 
تا بتوان رصد درستی از اتفاقات و نقاط ضعف و قدرت داشته باشد اما در زمان 
حاضر چنین چیزی وجود ندارد. به گفته وی، تأثیر این رصد خانه در زمینه 
تحقق شعار سال و تقویت تولید دانش بنیان نیز در استان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان ادامه داد: امروز با توجه 
به رشد خوبی که در زمینه علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در استان 
اصفهان رخ داده، الزم است هماهنگی در مورد اطالعات مجموعه های علمی 

و فناورانه انجام شود.
ربّانی خاطرنشان کرد: این ضرورت در گذشته چندان وجود نداشت اما 

امروز برای استانی مانند اصفهان به عنوان یک ضرورت محسوب می شود.
وی با بیان اینکه امروز مدل های مختلفی در عرصه علم و فناوری وجود 
دارد که اطالعات دقیقی از آنها نداریم، گفت: این رصد خانه باید با استفاده 
از بسترهای نرم افزاری و بصورت دقیق طراحی شود و اطالعات آن به طور 

مداوم به روز شود.
رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان با بیان اینکه دستگاه های مختلف باید 
اطالعات خود را در اختیار این رصدخانه قرار دهند، افزود: اِشکالی که در این 
زمینه وجود دارد این است که بعضی دستگاه ها اطالعاتی که صالح بدانند 
را ارائه بدهند و به دلیل فقدان اطالعات صحیح نتوانیم تصمیم های درستی 
بگیریم. وی ادامه داد: باید از ظرفیت نخبگان هر عرصه استفاده کنیم و این 
افراد از طریق کارگروه هایی با دستگاه ها و شرکت های مختلف مرتبط شوند 

و این اطالعات را به روز کنند.
ربّانی با اشاره به اینکه باید سامانه جامعی در این زمینه اطالعات الزم را در 
اختیار داشته باشد، گفت: در مرحله بعد در مقر فرماندهی و قرارگاه علم و 

فناوری استان بر اساس اطالعات درست می توانیم تصمیم گیری کنیم.
وی با بیان اینکه اطالعات درست به عنوان اولین ابزاری است که نیاز داریم 

اضافه کرد: در زمان حاضر اطالعات ما بیشتر بر اساس شنیده هاست.

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: تشکیل 
رصدخانه علم و فناوری به منظور تقویت تولید دانش 
بنیان و جمع آوری و به روز رسانی اطالعات مجموعه های 

فناورانه در استان ضروری است.

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

تشکیل رصدخانه علم و فناوری 
ضروری است

گفت و گو
مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای 
اصفهـان گفت: بـرای حفاظـت از 
رودخانه زاینده رود از سـال ۱۴۰۱ 
تاکنـون حـدود ۳۰۰ اخطاریـه 
برای متصرفان حقیقـی و حقوقی 
صـادر شـده اسـت کـه در حـال 
ابـالغ و مستندسـازی آن بـرای 
اجـرای آزادسـازی و سـاماندهی 

. هسـتیم
مدیرعامـل  ساسـانی،  حسـن 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان 
بـا اشـاره بـه قـرارداد جدیـد 
اظهـار  رودخانـه،  سـاماندهی 
داشـت: از انتهـای سـال ۱۴۰۰ با 
وجـود مشـکالت و گرفتاری هـای 
اعتبـاری و اجتماعـی، بـا کمـک 
همـه همـکاران در بخش هـای 
اعضـا  همچنیـن  و  مختلـف 
آب  شـرکت  هیأت مدیـره 
منطقـه ای اصفهان، تأمیـن اعتبار 
قسـمت اول از پـروژه در منطقـه 
غـرب اصفهـان محقـق و قـرارداد 
پیمانـکار ابـالغ شـد و پیمانـکار 
فعالیت هـای خـود را آغـاز کـرده 

سـت. ا
وی بـا بیـان اینکـه شناسـایی 
تصرفات، آزادسـازی و سـاماندهی 
مجموعـه  انجـام  نیازمنـد 
بخش هـای  در  فعالیت هایـی 
مختلـف شـرکت آب منطقـه ای 
و بیـرون از شـرکت بـوده اسـت، 
افـزود: در ایـن مرحلـه گروه هـای 
پیمانکار، مشـاور و ناظران شرکت 
در حـال دادن اخطارهـای قانونی 
به متخلفـان بـوده و در حـال طی 
فرآینـد مستندسـازی مـدارک 
رودخانـه  سـاماندهی  جهـت 

. هسـتند
ساسـانی با بیـان اینکه رسـالت ما 
سـاماندهی رودخانـه زاینـده رود 
اسـت، گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۳ 
از اراضـی سـمت تـاالب گاوخونی 
بـه سـمت باالدسـت، عملیـات 
سـاماندهی و همچنین آزادسازی 
ادامه داشـته و اکنون بـه محدوده 

سـد نکوآباد رسـیده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای 
اصفهـان ادامـه داد: ایـن عملیات 
عالوه بر اینکه موجب سـاماندهی 
رودخانه می شـود در قسـمت های 
مختلف سبب شناسایی متخلفان 
و برداشـت های غیرمجاز آب شده 
و امکان کنترل و نظـارت را بر روی 

رودخانـه افزایـش می دهد.
وی بـا بیـان اینکـه سـاماندهی 
رودخانه هـا نیازمنـد نـگاه دقیـق 
و  زیسـت محیطی  مباحـث  بـه 
اجتماعی است، خاطرنشـان کرد: 
همه تالش شـرکت آب منطقه ای 
اسـتانداردهای  همـه  رعایـت 
کشـور و مصوبـات باالدسـتی در 

سـاماندهی رودخانـه اسـت.
ساسـانی بـا جمع بنـدی شـرایط 
طرح هـای سـاماندهی و الی روبی 
رودخانه زاینـده رود گفت: تاکنون 
در قسـمت اول قرارداد ۹ کیلومتر 
مسـیر بسـته شـده اسـت و حدود 
۹۰ کیلومتـر آن بـه مـرور اجرایی 

خواهد شـد.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای 
بـرای  کـرد:  اضافـه  اصفهـان 
حفاظـت از رودخانـه زاینـده رود 
از سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۳۰۰ 
اخطاریه بـرای متصرفـان حقیقی 
و حقوقـی صـادر شـده اسـت کـه 
در حـال ابـالغ و مستندسـازی 
آن بـرای اجـرای آزادسـازی و 

سـاماندهی هسـتیم.
کـه  نکتـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
زاینـده رود متعلـق به همـه مردم 
اصفهـان، ایـران و میـراث زنـده 
بشـری اسـت، خاطرنشـان کـرد: 
کمـک همـه سـمن های محیـط 
زیسـتی و کشـاورزان قسمت های 
تسـریع  جهـت  در  مختلـف 
شـرایط مدیریـت و سـاماندهی 
رودخانه موجـب امـکان مدیریت 
و همچنیـن جریـان دائمـی ایـن 

رودخانـه خواهـد شـد.

صدور 300 اخطاریه برای 
متصرفان رودخانه زاینده رود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
خبر داد:

 خبر

ISFAHAN
N E W S

رئیس پژوهشکده آال دانشگاه اصفهان از برگزاری پنجاه و یکمین نشست 
تخصصی خیرماندگار با موضوع »امر خیر در حوزه درمان با رویکرد آینده 

پژوهی« خبر داد.
محمدصالح طیب نیا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از عرصه های 
مشارکت خیرین، حوزه بهداشت و درمان است که ساالنه مبلغی حدود ۵ هزار 
میلیارد تومان در این عرصه از سوی خیرین کمک می شود. جدای از اینکه ۴۰ 
درصد بیمارستان های کشور موقوفی هستند و خیران در عرصه بیمارستان 

سازی نیز نقش پررنگی در کشور دارند.

وی افزود: در این نشست قرار است با رویکرد آینده پژوهی و با حضور متخصصان 
این حوزه به عرصه مشارکت خیران بپردازیم.

رئیس پژوهشکده آال دانشگاه اصفهان گفت: پژوهشکده آال با حوزه تخصصی 
مطالعات نوین وقف و امور خیریه، تنها پژوهشکده رسمی کشور است که از 
سال ۹۵ در دانشگاه اصفهان آغاز به کار کرد. این پژوهشکده در زمینه تولید 
دانش امر خیر، فرهنگ سازی و ترویج نیکوکاری و اصالح و بهینه سازی 
روش های مدیریت فعال است و هرماه نشست علمی با موضوعات مرتبط با 

امر خیر برگزار می شود.

وی ادامه داد: مخاطبان این برنامه، فعاالن عرصه امر خیر و کارشناسان این حوزه 
و پژوهشگران و فعاالن حوزه درمان است، برای اینکه بتوانند با برقراری تعامل 
دو طرفه، عاملی برای بهبود مشکالت این حوزه شوند. محسن طاهری، رئیس 
اندیشکده آینده پژوهی از دانشگاه اصفهان، مسعود کثیری، عضو هیئت علمی 
گروه تاریخ دانشگاه اصفهان، مهرداد معمارزاده، رئیس بیمارستان کودکان 
امام حسین )ع( و مرتضی میرلوحی، دبیر مجمع خیرین بهداشت و سالمت 
استان اصفهان در این برنامه مبحث خیریه در حوزه درمان را با رویکرد آینده 

پژوهانه بررسی خواهند کرد.  

 رئیس پژوهشکده آال
دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

بررسی 
آینده پژوهانه 

امر خیر در حوزه 
درمان

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خیاطان و پیراهن دوزان شهرستان اصفهان 
(شماره: 1401/543 تاریخ 1401/2/27)

اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان
هیئت اجرایى برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

با عنایت به مصوبه بند (7) جلسه 123 هیئت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 1401/2/18 دبیرخانه آن هیئت، بدینوسیله به آگاهى اعضاى اتحادیه صنف خیاطان و 
پیراهن دوزان شهرستان اصفهان مى رساند داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه مى 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 هاى الکترونیک، انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و سپس جهت تایید ثبت نام با همراه داشتن اصل مدرك تحصیلى به ساختمان 

شهید خرازى اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانى میدان آزادى، بلوار دانشگاه اصفهان، روبروى در شمالى دانشگاه مراجعه نمایند.
تذکر مهم: بدلیل حذف ثبت نام قبلى انجام شده افرادى که در فراخوان قبلى ثبت نام کرده اند باید مجددا ثبت نام نمایند.

مدارك الزم جهت ثبت نام: مدرك تحصیلى یا اعتبارنامه عضویت در هیئت مدیره، یک قطعه عکس رنگى 4*3

* تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آیین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى: 
- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشورى در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل 

قبلى خود پیش از ثبت نام در انتخابات مى باشد. (تبصره 6 ماده 22 قانون) 
- عضویت افراد در هیئت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع  مى باشد. (تبصره 1 ماده 22 آیین نامه اجرایى) 

(الحاقى 1392) اعضاى مستعفى هیئت مدیره در صورتى که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده باشند و اعضاى معزول از آن هیئت ، نمى توانند براى اولین انتخابات بعدى هیئت مدیره 
اتحادیه داوطلب شوند (تبصره 4 ماده 22 قانون) 

داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانى سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذارى مدرك تحصیلى و عکس پرسنلى خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. در صورتى که داوطلب فاقد مدرك تحصیلى بوده اما داراى سابقه عضویت باشد 
مکلف است نسبت به بارگذارى اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذارى هر یک از مدارك در بازه زمانى فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است. 

(تبصره 2 ماده 6 اصالحى آیین نامه اجرایى)
چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره براى اتحادیه هاى تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه هاى بیش از 1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد هیئت اجرایى موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براى دو نوبت 
متوالى و هر نوبت به مدت 10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیئت اجرایى موظف است فهرست داوطلبان را براى بررسى به کمیته موضوع ماده 8 این آیین نامه ارسال نماید. مالك تعداد اعضاى اتحادیه براى 

تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده تعداد اعضاى داراى پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. (ماده 7 اصالحى آیین نامه اجرایى)

1- تابعیت جمهورى اسالمى ایران 
2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران 

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

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

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى 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، مجوزى است که تاریخ اعتبار آن 
منقضى نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفى فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. ) 
10- وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 

تجدید آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شهردارى نائین به استناد بودجه مصوب خود در نظر دارد عملیات اجراى 
آسفالت معابر شهر نائین را از طریق مناقصه با اعتبارى بالغ بر 28/305/001/950 
(بیست و هشت میلیارد و سیصد و پنج میلیون و یک هزار و نهصد پنجاه ) ریال از محل 
اعتبارات عمرانى شهردارى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 1401/3/10 به شهردارى نائین مراجعه 

نمایید.
حسن شفیعى - شهردار نائین

نوبت اول

شناسه: 1321740

آگهى مزایده عمومى
 شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش آهن آالت اسقاط 
شهردارى از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان واجد شرایط مى توانند جهت خرید 
و دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/3/1 تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/3/16 
به دبیرخانه شهردارى عسگران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 031-42752061 

تماس حاصل فرمایند.
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

2- پرداخت هزینه کارشناسى و درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

مقدارنوع ضایعاتموضوعردیف

فروش آهن آالت اسقاط شهردارى 1
حدود 9/5 تنآهن، چدن، برنجعسگران

شناسه: 1321633
 داود گودرزى- شهردار عسگران

نوبت  اول

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

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

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

031 - 32274793   -   32274792           021 - 88016649     -  88356308
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عضـو هیئـت مدیـره تاصیکـو بـا بیـان اینکـه توسـعه 
نامتـوازن در زنجیـره فـوالد اشـتباه بـوده و در واقـع 
حکمرانـی در زنجیـره فوالد وجـود ندارد، گفت: توسـعه 
آتـی ذوب آهـن اصفهـان منـوط بـه ایـن اسـت کـه در 
وهله نخسـت مالکیت معدن سـنگ آهـن در اختیارش 

قـرار گیـرد.
ذوب آهـن اصفهان به عنـوان اولیـن تولید کننـده فوالد 
ایران با هـدف تبـادل اطالعـات و ارائـه دسـتاوردها در 
نهمیـن نمایشـگاه بین المللی معـدن و صنایـع معدنی، 
فرآوری و تجهیزات وابسـته در کرمان حضور فعاالنه ای 
دارد و مسـئوالن و کارشناسـان این شـرکت با همکاری 
شـرکت های وابسـته »پویـش معـادن، پیشـرو معادن 
ذوب آهن سـوادکوه و معادن زغال سـنگ البرز شـرقی« 
با اختصـاص غرفه ای به پاسـخگویی و ارائـه رویکردها، 
دسـتاوردها و توانمندی های مادر صنعت فوالد کشور به 

مسـئوالن، مخاطبـان و مدعویـن پرداخته اند.
ایـن نمایشـگاه، فرصـت مغتنمـی بـرای دسـتیابی 
بـه راهکارهـای مناسـب در راسـتای مرتفـع نمـودن 
چالش هـای شـرکت در خصـوص تأمیـن پایـدار مـواد 

اولیـه اسـت.
ایـن نمایشـگاه بـا شـرکت ۱۴۰ شـرکت معدنـی، ۲۰ 
شـرکت دانش بنیـان و ۲۰ شـرکت کـه نمایندگـی 
 ۳۱ لغایـت   ۲۸ دارنـد،  را  شـرکت های خارجـی 
اردیبهشـت ماه در محـل دائمـی نمایشـگاه بین المللـی 
جنـوب شـرق در کرمـان در حـال برگـزاری و پذیـرای 

بازدیدکننـدگان اسـت.
به گزارش ایسـنا، عضو هیئت مدیره تاصیکو در حاشـیه 
بازدیـد از غرفـه ذوب آهن در نمایشـگاه معـدن و صنایع 
معدنی کرمـان، با اشـاره بـه شـناخت از زنجیـره فوالد، 
گفـت: توسـعه آتـی ذوب آهـن اصفهـان منوط بـه این 
اسـت کـه در وهلـه اول مالکیت معـدن سـنگ آهن در 

اختیـارش قـرار بگیرد.
حمیدرضـا شـاهوردی اظهـار کـرد: برخـی مواقع عقب 
افتادگی ایجاد می شـود کـه باید ایـن عقـب افتادگی ها 
را بـا یک سـری مکانیـزم جبـران کـرد. ذوب آهـن در 
تاریخچه خـود صاحب معـادن بـوده و حاال بـه هر دلیل 

مدیریتـی انقطـاع به وجـود آمده اسـت.

وی ادامه داد: پیشـنهاد مشخصی که همیشـه در هیئت 
مدیره صـدر تأمین مطـرح بوده این اسـت که دوسـتان 
ایـن عقـب افتادگـی را با گرفتـن معـدن یا با مشـارکت 

جبـران کنند.
وی افـزود: اعتقـاد دارم مالکیـت معـدن معنـی آن تنها 
مالکیت در داخل مرزهای جغرافیایی ایران نیسـت و اگر 
شـرایط اقتصادی اجـازه دهد و ایـن امکان وجود داشـته 
باشـد، در خارج از کشـور هم بتواند این امـر را انجام دهد، 
زیـرا اسـتمرار فرآینـد تولیـد و توسـعه آتی این شـرکت 
بسـتگی به رفع این مشـکل دارد. هرچند در حال حاضر 
نیز مسـئوالن خرید ذوب آهن تمام تالش خـود را به کار 

گرفته انـد تا این مسـیر را تأمیـن کنند.
عضـو هیئـت مدیـره تاصیکـو بـا اشـاره بـه سـوددهی 
ذوب آهـن در سـال گذشـته، گفـت: شـاید در گذشـته 
شـرایط اقتصـادی ذوب آهـن اجـازه نمـی داد، امـا اگـر 

سـوددهی شـرکت به همان منوال سال گذشـته ادامه و 
حفظ شـود، امکان خرید سهمی از شـرکت های معدنی 

فعـال وجـود دارد.
وی افزود: شـرکت صدرتامین ایـن امر را در دسـتور کار 
داشـت و دارد کـه به عنـوان تکمیـل زنجیـره ذوب آهن 
درگیر سـهامداری بعضی از پتانسـیل های معدنی شـود. 
تأسیس یک شـرکت اکتشـافی هم به صورت مشارکتی 
با همیـن هـدف دنبـال می شـود تـا بتواننـد معدنـی را 
بگیرنـد. در میـان مـدت و بلندمـدت راهـی غیـر از این 
نیسـت و در کوتـاه مـدت بایـد از ظرفیت هـای موجـود 

اسـتفاده کرد.
شـاهوردی تاکیـد کـرد: ذوب آهـن بایـد تـراز خـود را 
افزایش دهـد و به تدریج محصوالت کیفـی را جایگزین 
محصوالت معمول کنـد و با ایـن ورودی، سـودآوری را 

بـه حداکثر برسـاند.

• پتانسـیل ایجـاد کنسرسـیوم تأمیـن مواد 
اولیه وجـود دارد

وی فرهنگ کار جمعی را مهم دانسـت و گفت: تاصیکو 
تالش خـود را برای ایجاد کنسرسـیوم تأمین مـواد اولیه 
انجـام داده و می دهـد. این شـرکت بـا مدیریت نـادری، 
که خودشـان از مردان فوالدی هسـتند این پتانسـیل را 
دارد که این کار را دنبال کند و ان شـااهلل ایـن کار را انجام 
خواهد داد. اینکه بتوانیم در کنسرسـیومی موفق باشـیم 

به فرهنـگ کار جمعـی برمی گردد.

• حکمرانی در زنجیره فوالد وجود ندارد
عضو هیئت مدیـره تاصیکو ادامـه داد: توسـعه نامتوازن 
در زنجیـره فـوالد اشـتباه بـوده و هـر عضوی فقـط در 
چارچوب منافـع و مواضع خـودش به این موضـوع نگاه 
و آن را دنبـال کرده اسـت. در واقع حکمرانـی در زنجیره 

فـوالد وجود نـدارد.
وی افـزود: کشـوری که ایـن همـه منابـع و مولفه های 
توسـعه را دارد و نتواند بین چرخه منافع برد-برد را برقرار 
کنـد، دلیلش عـدم تـوازن اسـت. در مقطعی فوالدسـاز 
و در مقطعـی دیگـر تولیدکننـده سـنگ آهـن و گاهـی 
نوردی ها منافع می برنـد و همواره براسـاس برد- باخت 
اسـت. بنابراین حکمرانی زنجیره بسـیار مهم اسـت که 

وجود نـدارد.

• ریل ملـی نمـاد محصـول بـا ارزش افزوده 
است

معـاون هماهنگی امـور اقتصـادی اسـتاندار کرمـان در 
حاشـیه بازدید از غرفـه ذوب آهـن در نهمین نمایشـگاه 
معـدن و صنایـع معدنـی کرمـان، گفـت: شـرکت های 
بزرگ پیشـتاز نـوآوری هسـتند و ذوب آهـن اصفهان با 
تولید ریـل ملی که نمـاد محصول بـا ارزش افـزوده باال 

اسـت، سـرآمد این شـرکت ها اسـت.
محرابـی اظهـار کـرد: اسـتفاده از حـوزه دانش بنیـان به 
شـرکت های معدنـی و صنایـع معدنـی کمک شـایانی 
می کند تـا به سـمت تولید محصـوالت بـا ارزش افزوده 

باالتـر بروند.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان در حـوزه معـدن در 
ذخایـر، اکتشـاف، اسـتخراج و فـرآوری سـرآمد اسـت، 
تاکید کـرد: باید یـک هم افزایی بیـن ذوب آهن اصفهان 

و شـرکت های معدنـی کرمـان بـه وجـود آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتاندار کرمـان افزود: 
ذوب آهـن اصفهـان می توانـد در انتقـال دانـش فنـی و 
سـرمایه گذاری برای ایجـاد اشـتغال و ارزش افـزوده در 
اسـتان کرمـان و شـرکت های معدنـی کرمـان هـم در 
برای تأمیـن مـواد اولیه مـورد نیـاز ذوب آهـن اصفهان 
کمک شـایانی به همدیگر داشته باشـند. این شرکت ها 
می تواننـد تفاهم نامه هـای دوجانبـه در ایـن خصـوص 

امضـا کنند.
وی با بیان اینکه شرکت های تأمین کننده مواد اولیه، 
فرآوری کننده مانند ذوب آهن و دانش بنیان ها باید ارتباط دو 
سویه برقرار کنند، اظهار کرد: تعامل این شرکت ها موجب 

رشد و شکوفایی و انتفاع طرفین خواهد شد.

گونـــاگون
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رئیس هیئت پهلوانی و ورزش های زورخانه ای استان اصفهان گفت: اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

برنامه های ویژه و متنوعی برای هفته ترویج فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای 
تدارک دیده بودیم و آموزش و ساختارسازی در دستور کار است. جالل 
زهرایی، در حاشیه آیین نکوداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش های 
زورخانه ای در زورخانه علی قلی آقا اصفهان، درباره برنامه های هیئت 
پهلوانی و ورزش های زورخانه ای در هفته ترویج فرهنگ پهلوانی، اظهار 
کرد: دیدار با کادر سالمت در بیمارستان ها، تجلیل از جانبازان جنگی در 
آسایشگاه ها و قبارروبی قبور شهدا از برنامه های متنوع تدارک دیده شد 
در این هفته بود. رئیس هیئت پهلوانی و ورزش های زورخانه ای استان 
اصفهان، ادامه داد: در ششمین روز از این هفته در محل زورخانه علی قلی 

آقا، ورزش زورخانه ای همراه با تجلیل از ورزشکاران شاخص این رشته 
با حضور پیشکسوتان پهوانی برگزار شد. زهرایی با اشاره به پتانسیل های 
ورزش باستانی پهلوانی و زورخانه ای در استان اصفهان، خاطرنشان 
کرد: اصفهان پتانسیل باال و خاصی در این رشته داشته و خیالمان بابت 
قهرمانی راحت است. آموزش، ساختارسازی و ترویج فرهنگ پهلوانی در 
دستور کار است که در همین مدت کوتاه با تشکیل کارگروه ها و کمیته ها 
به آن دست یافته و در این موضوع نیز فعال می شویم. وی ضمن اشاره به 
نقش رسانه ها برای ترویج فرهنگ و رشته پهلوانی، افزود: رسانه همیشه 
یار و یاور ما در توسعه فرهنگ پهلوانی بوده و با اطالع رسانی از این رشته 

به جامعه کمک می کند.

رئیس هیئت پهلوانی استان اصفهان:

خیالمان از قهرمانی راحت است

استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
اصفهان گفت: هم اینک این امکان 
برای زوج های نابارور فراهم است 
که در طول یکسال از سه دوره 
خدمات درمان ناباروری در تعهد 
بیمه سالمت با پوشش بیمه ای ۹۰ 
درصد تعرفه بخش دولتی در مراکز 
ناباروری دولتی و ۹۰ درصد تعرفه 
بخش عمومی غیر دولتی در مراکز 

خصوصی استفاده کنند.
افزود:  صفاری  حسین  محمد 
پرداخت  در  تسهیل  هدف  با 
هزینه های درمان ناباروری به 
زوج های نابارور استان ارسال اسناد 
باروری و ناباروری بیمه شدگان 
بیمه سالمت در سامانه اطالعات 
بیمارستانی و »رز« اجرایی شده 

است.
جمعیت  جوانی  قرارگاه  عضو 
استان اصفهان گفت: حمایت از 
زوج های نابارور در اولویت بیمه 
سالمت استان قرار دارد که در اسناد 
باالدستی قانون جوانی جمعیت و 
حمایت از خانواده هم به آن اشاره 

شده است.
استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
اصفهان اظهار داشت: این اداره کل 
عزم جدی در اجرای این سیاست ها 
دارد و هم اینک هزینه های درمان 
بیمه  پوشش  تحت  ناباروری 

سالمت قرار دارند.
صفاری با اشاره به پرداخت هزینه 
۱۱ میلیارد ریالی درمان زوج های 
گفت:   ۱۴۰۰ سال  در  نابارور 
پرداخت  در  تسهیل  منظور  به 
هزینه های درمان ناباروری از ابتدای 
خرداد ماه جاری با هماهنگی با 
قرارداد،  طرف  درمانی  مراکز 
هزینه ها در خود مرکز محاسبه و 
پرداخت می شود و نیازی به مراجعه 
بیمه شده به بیمه سالمت برای 

دریافت هزینه خود نیست.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این 
در صورت مراجعه بیماران به مراکز 
درمان ناباروری، پس از ارائه مدارک 
به بیمه سالمت، هزینه درمان 
ناباروری تحت عنوان خسارت 
تعرفه های  اساس  بر  و  متفرقه 
ابالغی پرداخت می شد. صفاری 
گفت: به منظور دسترسی عادالنه 
امکانات درمان ناباروری در مراکز 
دولتی و خصوصی این اداره کل 
با مرکز باروری، ناباروری مشتاق 
اصفهان در بخش خصوصی و 
مرکز درمان ناباروری حضرت مریم 
بیمارستان شهید بهشتی اصفهان و 
بیمارستان شهید بهشتی کاشان در 
بخش دولتی قرارداد همکاری بسته 
و کلیه بیمه شدگان این سازمان 
برای استفاده از خدمات ناباروری 
می توانند به این مراکز مراجعه کنند.

وی بیان کرد: تا قبل از این به دلیل 
اینکه در سامانه نسخه الکترونیک 
امکان فراهم نبود که زوج های 
نابارور خدمت بگیرند مجبور به 
پرداخت هزینه در مرکز درمانی و 
بعد با فاکتور به بیمه سالمت مراجعه 
و هزینه را دریافت می کردند. مدیر 
کل بیمه سالمت استان اصفهان 
افزود: طبق پیگیری ها و تالش های 
فراوان مقرر شد از اول خرداد کلیه 
هزینه های درمان ناباروری در تعهد 
بیمه سالمت در بیمارستان محاسبه 
شود و نیازی به مراجعه بیماران به 
اداره کل جهت دریافت هزینه از 

طریق خسارت متفرقه نباشد.

خبر ویژه
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استفاده ۹0 درصدی 
زوج های نابارور 

ازخدمات بیمه سالمت

 مدیر کل بیمه سالمت
استان اصفهان خبر داد:

عضو هیئت مدیره تاصیکو:

توسعه ذوب آهن منوط به مالکیت معدن سنگ آهن است

 پریسا جمدی  مشکالت ارتباطی را می توان به راحتی با یادگیری 
مهارت هایی دراین زمینه حل کرد. در حقیقت ارتباط مؤثر یکی از مهم ترین 
مهارت های زندگی والبته شغلی است که می توانید بیاموزید. اما در عین حال 
یکی از مهارت هایی است که بسیاری از افراد تالش زیادی برای کسب آن 
نمی کنند. درادامه چند نکته اساسی برای بهبود مهارت های ارتباطی ارائه می شود 
که با به کارگیری آنها می توان روابطی همراه با احترام، اطمینان، احساس درک 

و تفاهم بنا نمود.
1 - مراقب زبان بدن تان باشید

شما به طرف مقابل تان می گویید که آماده صحبت کردن هستید، اما دست به 
سینه می ایستید. می گویید دارید به حرف های اوگوش می کنید، اما سرتان را از 
موبایل تان بلند نمی کنید. اشارات غیر کالمی و نانوشته ما معمواًل بیش از آنچه 
فکر می کنیم، احساس و افکار واقعی ما را آشکار می کنند. نحوه برقراری ارتباط 
چشمی با دیگران، نوع دست دادن و حتی طرز نشستن تان طی یک مصاحبه 
ویدئویی، همه جزئی از ارتباط هستند. فراموش نکنید که شما دائماً در حال ارتباط 
برقرار کردن هستید، حتی وقتی که یک کلمه هم حرف نزنید. اگر می خواهید 
پیش از یک گفت وگوی مهم، اعتماد به نفس تان را افزایش دهید، یک ژست 
قدرت بخش را امتحان کنید. یا درک و تفسیر زبان بدن دیگران را یاد بگیرید تا 

بتوانید واکنش های مناسبی نشان دهید.
2 - از به کار بردن کلمات و آواهای غیرضروری پرهیز کنید

تکرار آواهایی مانند »اِممم« یا »اِاا« هیچ کمکی به ارتقای سطح گفت وگوهای 
روزانه یا سخن رانی های تان نمی کند. این آواهای اضافه را حذف کنید تا 
متقاعدکننده تر به نظر برسید و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. یکی 

ازراه های این کاراین است که دقت کنید که چه زمان هایی در صحبت های تان 
از کلماتی مانند »اِممم« یا »مثاًل« استفاده می کنید. هم چنین می توانید 
دست های تان را از جیب های تان دربیاورید یا فقط صبر کنید و پیش از شروع 
صحبت کمی مکث کنید. این سکوت های گاه به گاه بیش از دیگران، برای 

خودتان عجیب و مسخره به نظر می آید. مطمئن باشید.
3 - برای گپ های معمولی و موقعیت های دیگر از قبل 

نمایش نامه ای در ذهن داشته باشید
گپ زدن یکی از هنرهایی است که افراد زیادی در آن مهارت ندارند. برای 
زمان هایی که در مواجهه با افرادی که به سختی آنها را می شناسید و سکوت های 
اجتناب ناپذیر و ناراحت کننده بین تان پیش می آید، داشتن یک نقشه ذهنی بسیار 
کمک کننده است. اینکه بدانید چطورسرصحبت را باز کنید یک هنراست، یعنی 
بتوانید موضوعاتی برای گپ زدن )خانواده، شغل، تفریح و سرگرمی، رویاها و 
آرزوها( پیدا کنید. هم چنین می توانید با اشتراک گذاری اطالعاتی که می توانند 
برای پیدا کردن زمینه مشترک به شما و طرف مقابل تان کمک کنند، گپ زدن 
را به گفت وگو تبدیل کنید. گپ زدن در بلند مدت می تواند شما را به فردی 

خوشحال تر تبدیل کند.
4 - قصه بگویید

قصه ها بسیار قدرتمندند. آن ها ذهن تان را فعال می کنند، از خراب شدن ارائه های 
شغلی جلوگیری می کنند، باعث می شوند متقاعدکننده تر به نظر برسیم، همچنین 
می توانند در موفق شدن در مصاحبه ها هم کمک کننده باشند. یاد بگیرید که 
چطور به یک قصه گوی افسانه ای تبدیل شوید. هم چنین می توانید از واژه »اما« 
بیشتر استفاده کنید تا داستان تان را سامان دهی کنید. هر کسی حداقل یک قصه 

خوب برای تعریف کردن در آستین دارد.
5 - سؤال بپرسید و حرف های طرف مقابل را تکرار کنید

بیایید صادق باشیم… برای همه ما پیش آمده است که وقتی شخص دیگری 
حرف می زند، حواسمان پرت شده باشد یا صحبت های او را اشتباه شنیده باشیم. 
سؤال کردن و تکرار چند کلمه آخِر طرف مقابل نشان می دهد که به آنچه او 
می گوید عالقه مندید و برای تان جالب است، همچنین شما را مجبور می کند 
که توجه و تمرکز داشته باشید و اگر در مورد نکته ای دچار سوءتفاهم شوید، به 
واضح شدن آن مطلب کمک می کند. برای نمونه: »پس درست متوجه شدم، 

می خواهید برای روز یک شنبه بلیت بخرید؟«
این کار همچنین برای گپ زدن و پر کردن سکوت های ناخوشایند نیز مناسب 
است. به جای اینکه سعی کنید گفت وگو را حول موضوعاتی اجباری مانند 
آب وهوا ادامه دهید، از طرف مقابل سؤال بپرسید و به پاسخ های او واکنش نشان 
دهید. مثاًل: »برنامه تون برای تابستون چیه؟« یا »آخرین کتابی که خوندید چی 

بوده؟« شگفت زده شدن از شگفت انگیز بودن مهم تر است.
6 - حواس پرت کن ها را کنار بگذارید

هنگامی که کسی با شما حرف می زند یا قرار است که با او وقت بگذرانید، َور رفتن 
با موبایل تان بسیار بی ادبانه است. شاید خالص شدن از دست همه چیزهایی که 
حواس مان را پرت می کنند یا کنار گذاشتن تکنولوژی به طور کل، ممکن نباشد، 
اما همین که به خودمان زحمت بدهیم و سرمان را از روی گوشی یا تبلت مان بلند 

کنیم، به شدت روی ارتباطات مان با دیگران تاثیرگذار است.
7 - مختصر و مفید باشید

یک مخفف برای واژه »BRIEF« به معنای »مختصر« در زبان انگلیسی وجود 

دارد که از سرنام های کلمات زیر تشکیل شده است: زمینه چینی، دلیل، اطالعات، 
پایان و پی گیری. این مخفف برای این است که در هنگام ایمیل نوشتن به شما 
کمک کند تا همه چیز را بیان کنید و در عین حال، مختصر و موجز باشید. این 

سیاست خوبی برای ارتباطات کالمی و نوشتاری است.
8 - همدلی تان را تقویت کنید

ارتباط یک خیابان دوطرفه است. اگر تمرین کنید که دیدگاه های مخالف را نیز 
در نظر بگیرید، می توانید دشواری و اضطرابی را که گاهی هنگام ارتباط برقرار 
کردن با دیگران دارید، کاهش دهید. برای نمونه، وقتی که مخاطب خاص تان 
می گوید خسته تر از آن است که بتواند حرف بزند، متوجه می شوید که منظورش 
واقعاً چیست. همدلی کردن به شما کمک می کند که حتی بخش های ناگفته 
ارتباط تان با دیگران را نیز بهتر درک کنید و کمک می کند که واکنش های 

مؤثرتری نشان دهید.
9 - گوش دهید، واقعاً گوش دهید

در پایان، با به کار بردن نکات باال، بهترین کاری که می توانید برای بهبود 
مهارت های ارتباطی تان انجام دهید، این است که یاد بگیرید واقعاً گوش دهید، 
توجه کنید و اجازه دهید طرف مقابل حرفش را بزند، بدون اینکه صحبتش را 
قطع کنید. ما می دانیم که این کار سختی است، اما »یک گفت وگوی خوب، 
مجموعه ای از واژگان است که به زیبایی با گوش دادن پیوند خورده باشد.« در 
این صورت، حتی اگر سبک های ارتباطی تان با هم سازگار نباشد، دسِت کم درک 
درستی از یک دیگر خواهید داشت و می توانید امیدوار باشید که مخاطب تان هم 

با همان دقت به حرف های شما گوش می دهد.
https://lifehacker.com/top-10-ways-to-improve-your-

چگونه مهارت های ارتباطی مان را بهبود ببخشیم؟

خطاب به بیزنس من ها
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