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سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان هشدارداد:

زنگ فرونشست در گوش ۲۱ مدرسه استان

5 Reasons for the 
Importance of 
Family Financial 
Management
5

برای نوبت پنجم آبیاری مزارع شرق اصفهان صورت گرفت؛

افزایش خروجی سد زاینده رود
6

 

پیش بینـی دقیـق شـاخص های اقتصـادی در سـال 
جـاری بـدون در نظـر گرفتـن دو سـناریوی رفـع یـا عـدم 
رفـع تحریم هـا و نیـز انجـام توافـق FATF دشـوار بلکه 
غیرممکـن اسـت. آقـای رییسـی و تیـم همراهـش قبـل 
و بعـد از انتخاب شـان مکـرر بیـان کـرده و می کننـد کـه 
سـفره مـردم را بـه تحریم هـا گـره نمی زننـد و مشـکالت 
اقتصادی مـردم را حتی بـدون رفع تحریم ها حـل می کنند. 
امـا سـفره مـردم از پیـش از انقـالب به فـروش نفـت گره 
خـورده و پـس از انقـالب نیـز به رغـم شـعارهای فـراوان، 
بـه دلیـل بی کفایتی هـا و بی تدبیری هـای حاکـم بـر نظام 
تصمیم گیـری و تصمیم سـازی کشـور، ایـن گره بـه روابط 
خارجـی و بنابرایـن بـه تحریم هـا هر گـز باز نشـد. امـا رها 
شـدن از وابسـتگی بـه فـروش نفـت امکان پذیر اسـت، به 
شـرطی کـه نظـام تصمیم گیـری و تصمیم سـازی زیربـار 
تحـوالت عمیـق سـاختاری در همـه ارکان حاکمیـت )نـه 
فقط قـوه مجریه( بـرود. اما انجـام این تحوالت سـاختاری 

هـم زمانبـر و هـم پرهزینـه اسـت و هـم همـراه اسـت بـا 
مقاومـت گروه هـای ذی نفع از ایـن سـاختارهای معیوب. با 
این وصف، شـواهد نشـان می دهد کـه نه تنهـا عزمی برای 
انجام تحوالت سـاختاری برای قرار گرفتن در مسیر توسعه 
وجود نـدارد، بلکـه اقداماتی کـه تاکنون دولت جدیـد انجام 
داده در جهت تـداوم و تعمیق ایـن سـاختارهای ضدتولید و 
ضدتوسعه اسـت. از جمله این نشـانه ها، انبوهی از انتصابات 
جدید اسـت کـه نه بـر اسـاس شایسـتگی بلکـه عمدتـاً بر 
اسـاس مالحظـات ایدئولوژیـک و گرایش هـای سیاسـی 
بوده اسـت. امـری کـه در طول سـه دهـه گذشـته از موانع 
اصلی و اساسـی ناکامـی در قرار گرفتن در مسـیر توسـعه و 

پیشـرفت بوده اسـت.
به عـالوه، این میـزان تغییـر در رده هـای مدیریتی عـالوه بر 
تحمیل ناکارآمدی نظـام اجرایی، باعث بی ثباتی سیاسـت ها 
و برنامه هاسـت که خود از موانع دیگر پیشـرفت و توسـعه در 

جامعه اسـت.

سیدمرتضی افقه
سرمقالـــه
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گره اقتصاد 
ایران با 

دوسناریو 
تحریم و روابط 

خارجی هم 
بازشدنی 

نیست
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هشدارعضو هیات رئیسه مجلس درباره جوالن ریزگردها در خوزستان:

امنیت غذایی کشور
را به خطر انداخته است

طی سال گذشته در استان اصفهان انجام شد؛

بهینه سازی مصرف گاز
در چند هزار واحد موتورخانه

پس از آلمان و ایتالیا، بلغارستان هم به فکر تسلیم افتاد؛

روس
دوئل روبلی!
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مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:

قرارگاه ارتقای سالمت و امنیت اجتماعی 
در اصفهان تشکیل شد

چهره روز

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

مشکلی برای تأمین و عرضه کاال در 
بازارهای کوثر وجود ندارد
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مدیرعامل سـازمان میادیـن میـوه و تره بار و سـاماندهی 
مشـاغل شـهری شـهرداری اصفهان بـا تاکید بـر اینکه 
مشـکلی بـرای تأمیـن و عرضـه کاال در بازارهـای کوثر 

وجود نـدارد، گفـت: این سـازمان بـرای ...

منبع: ایرنا

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 4010/1005 
(شماره 2001001188000010 در سامانه ستاد)

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

شرط ورودمناقصه (ریال)

4010/1005

خرید تجهیزات و احداث کامل 
اتصاالت 63 کیلوولت پست 
400/63 کیلوولت نجف آباد 

(بخش اول)

5/140/000/000

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکارى معتبر با حداقل رتبه 4 
در رشته نیرو از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزى

نوع تضمین شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامه معتبــر یا فیــش واریز وجه نقد به شــماره شــبا 
IR330100004101101430230298 نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد 
با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد 

بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز شــنبه مورخ 1401/3/7 تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 

1401/3/19
جلسه توجیهى: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفى نامه) در جلسه توجیهى که در روز یکشنبه 
مورخ 1401/3/22 ساعت 9:00 صبح در محل پست 400 نجف آباد واقع در کمربندى شهر نجف آباد الزامى بوده 

و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستى حداکثر 
تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/3/30 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه 
فیزیکى (شامل  ضمانتنامه و یک حلقه CD اسناد) نیز در موعد مذکور به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/3/31 سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان
شرایط مناقصه: به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضا مدت مقرر 

در آگهى واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید.
www.tavanir.org.ir   http://iets.mporg.ir  
www.setadiran.ir   www.erec.co.ir  

شناسه: 1324763

آگهى مناقصه
شهردارى فریدونشهر در نظر دارد عملیات جدول بندى، زیرسازى و آسفالت 
کنارگذر شمالى را با اعتبار 30 میلیارد ریال از طریق مناقصه به پیمانکاران 

واجد الشرایط واگذار نماید.
*لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 12 / 03 / 1401 از طریق سامانه ستاد در مناقصه 

شرکت نمایند.
* جهت کسب اطالعات بیشتر به شهردارى فریدونشهر مراجعه نمایید.

شهردارى فریدونشهر

آگهى استخدام مدیر فروش

یک شرکت تولیدى معتبر  در شهرك صنعتى 
رازى نیازمند به مدیر فروش و بازاریابى با :

سابقه کار : 5 سال مرتبط
تحصیالت : کارشناسى مرتبط

تمام وقت ، با حقوق مکفى و بیمه تامین اجتماعى 
و تکمیلى رایگان، سرویس سوارى از اصفهان

ارسال رزومه : 0913-307-8409
   021 - 88016649     -  88356308
031 - 32274793   -   32274792 

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

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

نوبت اول

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان شناسه: 1325123

استاد اقتصاد 
دانشگاه اهواز

با عنایت به واریز عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری های سطح استان اصفهان 
جلسه بررسی پروژه های عمرانی از محل مالیات بر ارزش افزوده در محل شهرداری باغ شهر 

اصغرآباد برگزار شد. 
در این جلسه غالمرضائی شهردار باغ شهر اصغرآباد با اشاره به اقدامات انجام شده در سطح شهر 

از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده بیان نمودند: در راستای فرهنگسازی مالیاتی و تبیین 
جایگاه مالیات در عمران و آبادانی، موضوع نامگذاری یکی از اماکن عمومی شهر بنام »مالیات« 
در کمیته نام گذاری شهرداری مطرح شده است و در صدد هستیم همزمان با هفته مالیات 

نسبت به نام گذاری یکی از پروژه های اصلی و دارای اهمیت شهر بنام »مالیات« اقدام کنیم.

عکس خبر

جلسه بررسی پروژه های عمرانی از محل مالیات بر ارزش افزوده در باغ شهر اصغر آباد
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آتش نشانان اصفهانی پیکر بی جان ۲ حادثه 
دیده ساختمان متروپل را از زیر آوار خارج 
کردند. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان تیمی ۱۰ نفره و هالل 
احمر استان نیز تیم سگ های تجسس خود 
را برای امدادرسانی متروپل آبادان اعزام 

کرده اند.
سرآتشیار علیدادی که در رأس گروه ۱۰ نفره 
امدادرسان به حادثه ساختمان متروپل در 
آبادان به سر می برد در گفت وگویی کوتاه با 
ایرنا وضعیت و شرایط محل حادثه متروپل را 
بحرانی ارزیابی کرد و گفت: روند امدادرسانی 
در این حادثه به احتمال زیاد تا چند روز آینده 
ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم افرادی را زنده از 

زیر آوار خارج کنیم. 
وی افزود: نیروهای آتش نشان اصفهانی در 
کنار تیم های عملیاتی سایر شهرستان ها و با 
تجهیزات الزم فعالیت خود را انجام می دهند 
و با استفاده از دستگاه بتن بُر، میلگردها و آهن 
آالت موجود در محل را بریده و با خاکبرداری 
در عمق سه متری زمین پیکر دو تَن را یافتند 

که تحویل عوامل انتظامی و قضایی دادند.
وی احتمال وجود تعداد بیشتری از شهروندان 
و کارگران در زیر آوار را زیاد دانست و ادامه 
داد: با توجه به باریک بودن مسیر، آلودگی 
شدید هوا و ازدحام جمعیت امکان تسریع 

امدادرسانی مقدور نیست.
فرمانده تیم آتش نشانی اعزامی به آبادان 
خاطرنشان کرد: از حضور نیروهای آتش 
نشانی در متروپل ۲ روز می گذرد و نیروها 
با کمترین استراحت مشغول امدادرسانی 
هستند. وی بیان کرد: تعدادی از آتش نشانان 
از ناحیه زانو، کمر و دست آسیب های جزئی 

دیدند که جای نگرانی نیست.
همچنین رییس تیم نجات در ارتفاع و 
کوهستان آتش نشانی اصفهان درخصوص 
نحوه امداد رسانی در آبادان در گفت و گو با 
ایرنا گفت: تیم اعزامی اصفهان با تمام توان 
و تجهیزات پیشرفته نجات در محل متروپل 
حضور دارند اما متاسفانه شرایط امدادرسانی 

دشوار است.
آتشیار دوم صفدریان با اشاره به اینکه 
نیروهای اعزامی آتش نشانی اصفهان سعی 
در کمک و یاری رساندن به همکاران خود در 
آبادان دارند اظهارداشت: برای نیروهای آتش 
نشانی اصفهان فرقی ندارد که در کدام شهر 
به امدادرسانی به هموطنان خود بپردازند و ما 
در مقابل مردم آبادان و جنوب کشورمان نیز 

متعهد هستیم.
• تیم سگ های تجسس هالل احمر 

اصفهان در متروپل فعال شدند
همچنین روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر اصفهان از اعزام تیم آنست )آموزش و 
نگهداری سگ های تجسس سازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر( اصفهان برای 

امدادرسانی متروپل آبادان خبر داد.
عمادی افزود: این تیم متشکل از دو نجاتگر و 
دو قالده سگ به منظور امدادرسانی به حادثه 
دیدگان ریزش متروپل آبادان است که به این 

شهر اعزام شدند.

اعزام و همکاری 
آتش نشانان اصفهانی 

در آبادان

مدیر منطقه ۲ عملیاتی آتش نشانی 
اصفهان خبر داد:

جمله  از  گفت:  اصفهان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
ماموریت های قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه و پاسداری از حقوق 

افراد جامعه است و دادستان ها در خط مقدم این جبهه قرار دارند.
به گزارش صاحب نیوز؛ حجت االسالم اسداهلل جعفری رئیس 
کل دادگستری استان اصفهان به لزوم همپوشانی و هم افزایی 
مسئوالن کشور اشاره و اظهار کرد: در موقعیت حساس کنونی و 
در زمانی که دولت در حال انجام تغییرات اساسی و بنیادی به ویژه 
در مقوله اقتصادی است لزوم همپوشانی، هم افزایی، همدلی و 

همگرایی مسئوالن کشور بیش از پیش احساس می شود.
وی افــزود: تمــام ظرفیت هــای نظــام بایــد دولــت را در ایــن 
پیــچ بســیار ســخت اقتصــادی یــاری کنــد تــا مــردم بتواننــد 

هرچه زودتــر از ثمــره شــیرین عدالــت و رفــاه بهرمند شــوند، 
قــوه قضائیــه نیــز فراتــر از وظایــف ذاتــی خــود کــه در قانون 
مشــخص شــده اســت دوشــادوش قوه مجریــه به حمایــت از 
ایــن اقدامــات پرداختــه اســت. جعفــری در ادامــه با برجســته 
ــت در جامعــه  دانســتن نقــش دادســتان ها در گســترش عدال
خاطرنشــان ســاخت: از جملــه ماموریت هــای قــوه قضاییــه، 
احقــاق حقــوق عامــه و پاســداری از حقــوق افراد جامعه اســت 

ــد. و دادســتان ها در خــط مقــدم ایــن جبهــه قــرار دارن
ــه  رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان از دادســتان ها ب
مثابــه شمشــیر عدالت یــاد کــرد و بیــان داشــت: دادســتان ها 
ــت  ــوق و امنی ــه حق ــن ب ــن و متجاوزی ــا مجرمی در برخــورد ب

مــردم همچــون شمشــیری هســتند کــه از یــک ســو مــردم 
ــرده  ــت ک ــش و امنی ــاس آرام ــایه آن احس ــان در س و مظلوم
ــر  ــد و از ســوی دیگ ــود لمــس کنن ــام وج ــا تم ــت را ب و عدال
ــم خشــن و متجاوزین  ــاک و جرائ تبهــکاران، مجرمین خطرن
بــه حقــوق مــردم و بیت المــال بایــد از بــرق شمشــیر عدالــت 
دادســتان احســاس ناامنــی کننــد. در ایــن مراســم از خدمــات 
علــی اصفهانــی تقدیــر و بــا اعطــای حکمــی از ســوی رییس 
قــوه قضاییــه ســید محمــد موســویان بــه عنــوان دادســتان 

عمومــی و انقــالب جدیــد مرکــز اســتان منصــوب شــد.
سیدمحمد موسویان پیش از این مسؤولیت معاونت قضایی رئیس 

کل دادگستری در شوراهای حل اختالف استان را عهده دار بود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
دادستان ها در خط مقدم دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت هستند

قـرارگاه عفـاف و حجـاب در اصفهـان تحـت عنوان 
قـرارگاه ارتقـای سـالمت و امنیـت اجتماعی شـهید 
شاه سنایی تشکیل شـده است.مسـعود مهدویان فر، 
مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری 
اصفهـان در قـرارگاه عفـاف و حجـاب شهرسـتان 
شـهرضا بـا بیـان اینکـه مهم تریـن دغدغـه ای کـه 
در دولـت و مـردم وجـود دارد، مسـأله مردمی سـازی 
یارانه ها اسـت، اظهـار داشـت: پیگیری هایـی که در 
سـطح اسـتان انجام می شـود، بیانگـر این اسـت که 
مسـائل اقتصادی بـا وجودی که بسـیار مهم اسـت، 

هیچ وقت نباید سـبب شـود کـه بحث هـا فرهنگی و 
اجتماعی بـه حاشـیه رود.

وی افـزود: هیـچ دولتـی در طـول تاریـخ انقـالب و 
در سـال اول اصـالح سـاختار اقتصـادی را انجـام 
نمی دهـد و همزمـان بـا مباحـث اقتصـادی یکـی از 
مسـائل مهـم عفـاف و حجـاب اسـت و در جلسـات 
تذکـر جـدی بـه مدیـران فرهنگـی و دفاتـر امـور 

اجتماعـی و بانـوان داده شـده اسـت.
مهدویان فر با بیـان اینکه در کنار کارهـای اقتصادی 
بایـد بـه مسـائل اجتماعـی و فرهنگـی نیـز پرداخته 

شـود، افزود: بر اساس ابالغیه وزیر کشـور الزم است 
قرارگاه عفـاف و حجـاب در همه اسـتان ها و ذیل آن 
در شهرسـتان ها در فرمانداری هـا و بخشـداری ها 

تشـکیل شود.
مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری 
اصفهـان با بیـان اینکه اولویـت اول رعایـت عفاف و 
حجاب در نهادهـای دولتی و حاکمیتی اسـت، گفت: 
عفـاف و حجـاب بایـد در بانک هـا، مراکـز درمانـی، 
مـدارس، محیط های آموزشـی و دانشـگاه ها رعایت 

شـود.
وی بـا بیـان اینکـه محیط هـای عمومـی ماننـد 
باشـگاه های ورزشـی، آرایشـگاه ها، مراکـز خریـد 
اولویـت بعـدی اسـت و باید نسـبت بـه سالم سـازی 
آن ها اقدام شـود، تصریح کـرد: رهبر معظـم انقالب 
تعبیـری دارنـد بـه نـام جهـاد تبییـن کـه مسـائل 
مختلفی در آن اسـت، در جهاد تبییـن موضوع عفاف 

و حجـاب بسـیار مهـم اسـت.
مهدویان فر بـا بیان اینکه در مسـأله عفـاف و حجاب 
خـالء قانونـی نداریـم امـا در سـطح ملـی و کالن 
قوانین اجرا نشـده اسـت، ادامه داد: مردم فرهنگسـرا 
و شـهرداری را بخشـی از حاکمیت می دانند، بنابراین 
بایـد بـه محیط هـای شـهرداری و اماکـن تفریحـی 

توجه شـود.
مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری 
اصفهان بـا بیان اینکـه ایام غدیـر و محـرم و صفر را 

در پیش داریـم و بایـد از ایـن ظرفیت ها بـرای جهاد 
تبییـن اسـتفاده کنیـم، افـزود: ۲۴ درصـد جمعیـت 
شـهرضا را مهاجـران و اقـوام تشـکیل می دهنـد که 
بایـد هم افزایی فرهنگـی در حـوزه حجـاب و عفاف 

انجام شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در حجـاب و عفـاف برخـورد بـا 
مظاهـر کشـف حجـاب در اولویـت اسـت، امـا اصل 
مسـأله بحـث تبییـن اسـت و بایـد گره هـای ذهنی 
جـوان و نوجوانان مـان را باز کنیـم، گفـت: باید همه 
ظرفیت هـای تبیینـی را از جملـه روحانیـون و جامعه 
فرهنگی مان را جمـع کنیم و بـا این جنگی کـه روبه 

رو هسـتیم، مقابلـه کنیم.
مهدویان فـر عنوان کرد: اولین جلسـه شـورای اداری 
اسـتان کـه در خردادمـاه برگزار می شـود بـا موضوع 
عفـاف و حجاب اسـت، تا همه دسـتگاه ها بـه میدان 
بیاینـد؛ عفـاف و حجـاب و موضـوع آسـیب های 

اجتماعـی بایـد در صـدر اولویت ها باشـند.
• شـهرضا پیـش رو در تشـکیل قـرارگاه 

عفـاف و حجـاب اسـت
مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری 
اصفهـان ادامه داد: شـهرضا جـزو ۵ شهرسـتان اول 
اسـتان اسـت که قرارگاه عفـاف و حجاب را تشـکیل 
داده اسـت، در اسـتان این قـرارگاه به عنـوان قرارگاه 
ارتقای سـالمت و امنیت اجتماعی شـهید شاه سنایی 
تشـکیل شـده اسـت؛ در این قرارگاه سـگ گردانی و 

سـاماندهی مزون ها و باشـگاه های ورزشـی بررسی 
می شـود.

• امروز دشـمن حجاب و عفـاف را با جنگ 
نرم هدف گرفته اسـت

ــه  ــهرضا در ادام ــدار ش ــری، فرمان ــر جعف ــید امی س
ــی از  ــاف یک ــاب و عف ــه حج ــان اینک ــا بی ــه ب جلس
ارزش هــای بنیادیــن جامعه اســت، گفــت: در جامعه 
دینــی و اســالمی موضــوع عفــاف و حجــاب یکــی 
ــت  ــر اس ــل تغیی ــر قاب ــتحکم و غی ــای مس از پایه ه
کــه در ســال های اخیــر مــورد حملــه دشــمن قــرار 

ــه اســت. گرفت
وی بـا بیـان اینکـه امـروز دشـمن حجـاب و عفاف 
را بـا جنـگ نرم هـدف گرفتـه اسـت، افـزود: قوانین 
باالدسـتی مربوط بـه حجـاب و عفاف به خوبـی اجرا 
نمی شـود، وظایف همه دسـتگاه ها مشـخص اسـت 

امـا کوتاهـی در ایـن زمینه انجام شـده اسـت.
جعفری با بیان اینکه دسـتگاه ها بایـد عفاف و حجاب 
را جدی بگیرند و بـه عنوان یـک کار اصیل فرهنگی 
بـه آن نـگاه کننـد، بیان کـرد: برخـی از آسـیب های 
اجتماعـی آسـیب هایی را بـه خانواده هـا وارد کـرده 

اسـت.
فرماندار شـهرضا اضافه کرد: قرارگاه عفاف و حجاب 
در راسـتای اجـرای قوانیـن و مقـررات سالم سـازی 
فضـای جامعـه از مظاهـر مغایـر عفـاف و حجـاب و 
به منظـور بهبود فضـای عمومـی شـهرها، نهادها و 

اماکـن دولتـی و عمومی تشـکیل شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد تحولـی در حیطه عفـاف و 
حجاب در شـهرضا داشـته باشـیم، گفت: آمـوزش و 
پـرورش و دانشـگاه ها بایـد توجه ویـژه ای بـه حوزه 
عفـاف و حجاب داشـته باشـند، چـرا که شـخصیت 
جوانان، شـهروندان و مدیران آینده کشور در آموزش 

و پـرورش شـکل می گیـرد.
جعفری بـا بیان اینکـه در حـوزه فرهنگـی کار خیلی 
عقب اسـت و بایـد مدبرانـه پیـش برویم، بیـان کرد: 
در قـرارگاه فرهنگی شـهرضا تاکنون حـدود ۸ طرح 
فرهنگی پذیرفته شـده اسـت، کـه هـدف اصلی این 
طرح هـا کاهش آسـیب های اجتماعی اسـت و انتظار 

اسـت که حوزه فرهنـگ شـهرضا ارتقا پیـدا کند.
• دولت سیزدهم پشـتیبان عفاف و حجاب 

ست ا
حجت االسـالم سـید نعمت الـه صالـح، امـام جمعه 
شـهرضا با بیان اینکـه قـرارگاه عفاف و حجـاب باید 
به صورت هفتگی جلسـه داشـته باشـد، گفت: دولت 
سـیزدهم پشـتیبان عفـاف و حجـاب اسـت و بـرای 

مسـئوالن شـهرضا عذر و بهانـه ای وجود نـدارد.
وی بـا بیـان اینکـه سسـت شـدن عفـاف و حجـاب 
مفاسـد بسـیاری به وجود می آورد، گفت: بسـیاری از 
مسـائل اجتماعی به عفـاف و حجـاب بـاز می گردد؛ 
مسـئوالن در ادارات بایـد نسـبت به عفـاف و حجاب 

حسـاس باشد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:

قرارگاه ارتقای سالمت و امنیت اجتماعی در اصفهان تشکیل شد

حجت االسـالم والمسـلمین سـید محی الدیـن میرمرشـدی در همایـش 
فرهنگیان در گلسـتان شـهدای اصفهان افزود: از این رو نبایـد این صداها 
و حنجره هـای ناپاکی کـه از این طـرف و آن طـرف بر طبل رسـوایی خود 
می دمند ایـن تصور را بـرای جامعـه فرهنگیـان ایجـاد کنند که امـروز ما 

باختـه و ازدسـت رفته ایم و دیگـر هیچ.
وی بـا بیـان اینکه ایـن نـگاه بـا روح مقاومـت نمی سـازد گفـت: معلمان 
پرچمدار جریان عظیم فکری در جامعه هسـتند و در حماسـه هایی همانند 
سـوم خرداد سـربازان حضرت روح اهلل را تربیـت کردند و پرچمـداری دفاع 

را برعهده داشـتند.
حجت االسالم میرمرشدی، معلمان را شـهدای زنده و بازماندگان معلمان 
و دانش آموزان شـهید عنـوان کرد و گفت: شـما بـا عنصر بسـیج و هویت 
معلمی که شـغل انبیاسـت باید تالش کنیـد تا همـه فرهنگیان کشـور را 

بسـیج و در این مسـیر برای آنها ثبـات قدم ایجـاد کنید.
وی بـا بیـان اینکـه مـا به سـمت جنـگ غـذا پیـش می رویـم و امسـال 
صادرات گنـدم نخواهیم داشـت گفت: این جنگ شـوخی نیسـت و دولت 
جمهوری اسـالمی ایران به عنـوان پایگاه تمدن اسـالمی در قـرن جدید 
هرچند دیر ولی به موقع مناسـب مسـاله جراحـی اقتصادی را شـروع کرد.

اسـتاد حـوزه و دانشـگاه افـزود: در ایـن میـان کاری کـه دشـمنان شـما 
می خواسـتند بکننـد این بـود که در جنـگ طاقت فرسـای غـذا، قحطی را 
به عنوان آخریـن حربه تحریمهـا ایجاد کنند کـه با نظارت داخلی، کشـور 

از ایـن وضع خارج شـد.
وی تصریـح کـرد: بـا ایـن وجـود اکنـون در فضـای مجـازی توسـط 
شـبکه های معانـد تبلیـغ قحطـی در راه اسـت را در پیـش گرفته انـد و 
می خواهنـد بـه جامعـه القـا کننـد کـه بـه سـمت قحطی زدگـی بپیـش 

می رویـم ولـی بدانیـد کـه ایـن حربـه دشـمن اسـت.
حجت االسـالم میرمرشـدی افزود: مردم در سختی معیشـتی هستند ولی 
به سـمت فقر و قحطی حرکت نمی کنند بلکه به سـمت فزونـی و جراحی 

عظیم اقتصادی حرکـت می کنیم.
مدیرکل آمـوزش و پرورش اصفهان نیـز در این همایش بـا تاکید بر بیعتی 
دوباره با شـهدا گفت: ما امـروز آمده ایم تا پیمـان ببندیم کـه در جهادهای 
متعـدد دیگری کـه در جریان اسـت عاشـقانه شـرکت می کنیـم و دفاع از 

ارزش های انقالب اسـالمی را سـرلوحه کار خود قـرار می دهیم.
محمدرضـا ابراهیمـی افـزود: آمده ایـم تا بـه شـهیدان بگوییم و متوسـل 
شـویم که بـرای خرمشـهرهای دیگـری کـه به فرمـوده امـام راحـل در 

جریان اسـت هـم پیـروز می شـویم.
وی اظهار داشـت: آمده ایم بگوییم اگـر همه جهان، ملت هـای دنیا و همه 

دولتهـا مقابل حق و دین ما بایسـتند ما از پا نخواهیم ایسـتاد.
مدیـرکل آموزش وپـرورش اصفهـان تاکیـد کـرد: امـروز همـه نگاه ها از 
امـور دنیایی باید معطـوف به خدامحـوری باشـد و همین امـر تاکنون رمز 

پیروزی مـا بوده اسـت.
در ایـن همایش پیکر دو شـهید تـازه تفحص شـده فرهنگی شـامل معلم 
شـهید »محمود دهقانـی« و دانش آمـوز شـهید »فریـدون ابراهیمی« بر 

روی دسـتان همکارانشان تشـییع شد.

ــازی  ــای مج ــون و کانال ه ــگان در تلویزی بیگان
بیگانــه تــالش دارنــد تــا عــزت و هویت معلــم را 
بشــکنند و او را در حــد یــک شــاعر طلبــکار تنزل 

ــد. بدهن

بیگانگان می خواهند عزت 
معلم را در حد یک شاعر 

طلبکار تنزل دهند

پژوهشگر و
استاد حوزه و دانشگاه:

خبر روز

دانشـگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی 
اصفهـان بـه عنـوان میزبـان المپیاد 
فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد 

و ایثارگر انتخاب شـدند.
سـازمان امـور دانشـجویان میزبانـی 
برگـزاری المپیاد فرهنگی- ورزشـی 
دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر را بـه 
دانشـگاه های اصفهـان و صنعتـی 
اصفهـان واگـذار و رئیـس دانشـگاه 
اصفهـان به عنـوان سرپرسـت عالی 
سـومین المپیـاد فرهنگی و ورزشـی 
دانشـجویان شـاهد و ایثارگر انتخاب 

شـد.
تفاهم نامه برگـزاری المپیاد فرهنگی 
ورزشی دانشجویان شـاهد و ایثارگر، 
بـا حضـور دکتـر هاشـم داداش پـور 
رئیـس سـازمان امـور دانشـجویان، 
حسـین هرسـیج رئیـس دانشـگاه 
اصفهـان، رضا علـی نـوروزی معاون 
دانشجویی دانشـگاه اصفهان، کارگر 
فرد رییـس دانشـکده علوم ورزشـی 
دانشـگاه اصفهـان، ارژنـگ معـاون 
دانشـجویان داخل، علی دوست مدیر 
کل تربیـت بدنی، تقـی زاده مدیر کل 
دانشـجویان شـاهد و ایثارگر سازمان 
امـور دانشـجویان و دیگر مسـئوالن 
مربوطـه دانشـگاه ها در محـل ایـن 

سـازمان امضاء شـد.
شـایان ذکـر اسـت در این نشسـت، 
دکتر حسین هرسـیج رئیس دانشگاه 
اصفهـان به عنـوان سرپرسـت عالی 
سـومین المپیاد، دکتر نوروزی معاون 
دانشجویی دانشگاه اصفهان به عنوان 
سرپرست کل المپیاد و دکتر کارگرفرد 
مدیـر اداره تربیـت بدنـی دانشـگاه 
اصفهـان به عنـوان دبیـر کل اجرایی 
المپیاد فرهنگی ورزشـی دانشجویان 
شـاهد و ایثارگر انتخاب و احکام خود 
را از دکتـر داداش پور رئیس سـازمان 

امور دانشـجویان، دریافـت کردند.
دکتـر داداش پـور در ایـن مراسـم 
ضمـن تبریـک سـالروز آزادسـازی 
خرمشهر و روز مقاومت دزفول گفت: 

سیاسـت ها و فعالیت هـای سـازمان 
امور دانشـجویان در دولت سـیزدهم 
دانشـجو محـور اسـت و یکـی از این 
فعالیت هـا در حـوزه ورزش طراحـی 
شـده اسـت و معتقدیـم ورزش و 
مسـابقات ورزشـی در مراکز آموزش 
عالی یکـی از مفیدترین و سـالم ترین 
برنامه هایـی اسـت کـه می توانـد 
اوقات فراغت دانشـجویان را پر نماید 
و در کاهـش اضطـراب و ایجاد شـور 
و نشـاط و سـالمت روحـی و روانـی 
و اجتماعـی مؤثـر باشـد و برگـزاری 
چهـار المپیاد در بـازه زمانی تابسـتان 
هرچند کار دشواری اسـت، اما وظیفه 
خود می دانیم بعد از دوسـال قرنطینه 
و تعطیلـی دانشـگاه ها بدلیـل همـه 
گیـری ویـروس کرونـا، بتوانیـم بـا 
برپایـی المپیادهای ورزشـی در میان 
دانشـجویان ایجاد نشـاط و شـادابی 

نماییـم.
وی ادامـه داد: عـالوه بـر چهـار 
المپیاد ورزش های قهرمانـی، المپیاد 

ورزش های دانشـجویان بین المللی، 
المپیاد ورزش هـای همگانی و المپیاد 
دانشـجویان شـاهد و ایثارگـر کـه در 
تابسـتان سـال جاری برگزار می شود 
یـک المپیـاد دیگـر بـه نـام المپیـاد 
دانشـجویان معلـول، جانباز و ناشـنوا 
نیـز وجـود دارد کـه در سـال جـاری 

برگـزار خواهد شـد.
رئیـس سـازمان امـور دانشـجویان 
خاطرنشـان کرد: البته فعالیت های ما 
در بخش شـاهد و ایثارگر تنها محدود 
بـه برگـزاری المپیـاد نمی شـود، بـه 
طوری که مجموعـه ای از برنامه های 
مشـخص را تعریـف کردیـم کـه به 
مـرور زمـان انجـام خواهیـم داد تـا 
بلکـه بتوانیم به قـدر وسـع در تکریم 
و توجـه بـه فرزنـدان معظـم شـهدا 
گام برداریـم و امنیـت و سـرفرازی 
امـروز نظـام اسـالمی بـا توجـه بـه 
همـه تالش هـای دشـمنان، مدیون 
خـون شـهدا و ایثارگـری رزمنـدگان 
و رشـادت های آزادگان و جانبـازان 

عزیـز هسـتیم.
دکتر حسین هرسـیج رئیس دانشگاه 
اصفهـان نیـز ضمـن بیـان اهمیـت 
افزایـش نشـاط و شـادابی در محیط 
دانشـگاه ها تصریح نمود: دانشـگاه ها 
به خصـوص دانشـگاه های بـزرگ 
وضعیـت خاصـی را دارنـد، بـه نظـر 
بنـده در ایـن مجموعـه سـه نکتـه با 
یکدیگـر ترکیـب شـده اند یکـی از 
این نکات مربـوط به دانش می شـود 
که موضوع ذاتی دانشـگاه محسـوب 
می شـود و نکتـه دوم بحـث ورزش 
اسـت که مقدمـه همـه این مـوارد به 

شـمار مـی رود.
وی در ادامـه افـزود: از نظـر بنـده اگر 
دانشگاهی بخواهد از نظر علمی رشد 
یابـد، بایـد اعضـای آن دارای نشـاط 
باشـند تا بتوانند به هدف خود برسند. 
عالوه بـر این دو مورد بحث شـهادت 
و ایثارگـری اسـت که بقـای انقالب، 
شروع انقالب بسـتگی به آن دارد و ما 
را ملزم می کند که آن هـا را ارج نهیم.

ــار  ــان اظه ــگاه اصفه ــس دانش رئی
داشــت: مــا عــالوه بــر ایــن کــه باید 
ــری را در  ــهادت و ایثارگ ــگ ش فرهن
ــاال ببریــم بایــد ارزش گــذاری  خود ب
ــه  ــرادی ک ــه اف ــبت ب ــژه ای نس وی
ــد؛  ــداکاری کرده ان ــتا ف ــن راس در ای
داشــته باشــیم. بنابرایــن در ایــن 
ــش، ورزش و  ــی از دان ــاد ترکیب المپی
ــتیم  ــدوار هس ــود دارد. امی ارزش وج
ــر  ــه غی ــه جامع ــد ب ــه بع ــن س ای

ــد. ــری یاب ــز تس ــران نی ایثارگ
در پایـان ایـن مراسـم تفاهـم نامـه 
امـور  میـان سـازمان  همـکاری 
دانشجویان و دانشـگاه های اصفهان 
و صنعتی اصفهـان به امضاء رسـید و 
احکام مسـئوالن برگـزاری المپیادها 

بـه مسـئوالن مربوطـه اهـدا شـد.
گفتنـی اسـت، المپیـاد دانشـجویان 
شـاهد و ایثارگر در بخـش دختران به 
میزبانی دانشـگاه اصفهان و در بخش 
پسـران به میزبانی دانشـگاه صنعتی 

اصفهان برگـزار خواهد شـد.

میزبانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان از المپیاد
تفاهم نامه برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر امضاء شد؛
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طبق آخرین آمار سـال نرخ باروری در این اسـتان ۱.۴۲ و نسـبت جنسیتی به ازای 
تولد هر ۱۰۵ پسـر، ۱۰۰ دختر است.

حسین غفرانی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: نرخ رشد جمعیت از دهه ۷۰ بر خالف 
سال ۶۵ که به حد انفجار رسید، مرتب در حال کاهش است چنانکه در سرشماری سال 

۹۵، این نرخ در استان به زیر یک درصد یعنی ۹۷ صدم رسید که نگران کننده است.
 مدیـر کل ثبت احـوال اسـتان اصفهان تصریـح کرد: اگـر ظرف هفت یا هشـت 
سال آینده جمعیت جبران نشـود، بین سـال های ۱۴۲۵ تا سـال ۱۴۳۰، یک سوم 

جمعیت اسـتان در سـن سـالمندی قرار می گیرند.

مدیرکل ثبت احوال اسـتان اصفهـان در مورد سـایر آمارحیاتی گفت: بـرای تعداد 
طالق، ازدواج و تجرد قطعی باید منتظر گزارش نهایی سـامانه کشـوری باشـیم.

غفرانی فراوانی پنج نام نخسـت پسـر در سـال ۱۴۰۰ را در اسـتان اصفهان علی، 
امیرعلی، حسـین، امیرحسـین و ماهان و فراوانی پنج نام نخسـت دختر را فاطمه، 

رسـتا، زهرا، حلما و آوا عنـوان کرد.
وی تعداد والدت در سال ۱۴۰۰ استان را ۵۸ هزار و ۵۱۱ تن اعالم کرد و گفت: این 
رقم در سال ۱۳۹۹، ۵۶ هزار و ۳۹۴ نفر بوده است که بر خالف سال ۹۵ تا کنون که 
هرساله و در سه دهه اخیر غالباً با کاهش والدت سالیانه مواجه بوده ایم در این سال نه 

تنها کاهش نداشته ایم بلکه ۳.۷۵ درصد رشد هم داشته ایم.
 غفرانـی دربـاره تعـداد افـرادی فوتـی بیـان داشـت: در سـال ۱۴۰۰ بـا توجه به 
فروکش کـردن کرونـا در پایان سـال، ۳۵ هـزار و ۹۱۰ مـورد فوتی داشـته ایم که 
نـرخ افزایـش آن با توجـه به سـایر علل مـرگ طبیعی بـوده اسـت امـادر ابتدای 
امسـال در مقایسـه با مدت مشـابه تـا کنون کاهـش قابـل توجهی مـرگ و میر 

داشـته ایم.
هم اینک جمعیت اسـتان اصفهـان بیش از پنـج میلیـون و ۳۰۰ هزار تـن برآورد 

می شـود.

نرخ باروری در 
اصفهان ۱.۴۲ است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S



 شنبه 7 خرداد 1401  | شمـاره 1064

شهرستان

Isfahan News
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی اصالح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی 
از اقدامات مثبت دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: باید برخی از اقدامات 
شود.  همراه  معقول  نتیجه ای  با  دولت  تالش  این  تا  شود  انجام  ساختاری 
»حمیدرضا فوالدگر« در مورد اصالح سیاست ارز ترجیحی و تأثیر آن بر اقتصاد 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به لحاظ اهمیت  کشور، اظهار کرد: اصل موضوع حذف 
اجرایی شدن آن به عنوان یک سیاست غیرقابل انکار تلقی می شود و راهی است 

که مسئوالن اجرایی باید آن را از مدت ها قبل در کشور اجرا می کردند.
وی ادامه داد: به دلیل وجود برخی از مصارف و ضرورت ها در سال های گذشته 

یک ارزی با قیمت ثابت به نام ارز ترجیحی برای تأمین کاالی اساسی در نظر 
گرفته شد تا کاالها با قیمتی مناسب به دست مردم برسند و توان خرید آن 
در بین مردم وجود داشته باشد و اقشار مختلف جامعه در کشور درگیر مسائل 
معیشتی نشوند. فوالدگر خاطرنشان کرد: در طول این سال ها اختصاص ارز 
۴۲۰۰ تومان برای خرید گندم و دارو در اولویت قرار داشت و این ارز برای بیش 

از ۲۰ کاال در نظر گرفته شد، اما درنهایت به پنج قلم کاال کاهش پیدا کرد.
مشاور وزیر اقتصادی و دارایی اعالم کرد: دولت سیزدهم از زمان روی کار 
آمدن خود تصمیم به اصالح هر چه سریع تر این ارز از اقتصاد کشور گرفت که 

این اقدام را باتوجه به مصوبه مجلس به مرحله اجرا رساند.
وی ادامه داد: این اقدام ازجمله مسائلی بود که باید به طور حتم انجام می شد 
و تحت تأثیر چنین اتفاقی مسئوالن حاضر در دولت سیزدهم با تالش گسترده 

خود آن را به مرحله اجرا رساندند.
نماینده ادوار مردم در مجلس با بیان اینکه باتوجه به مزایای چنین اقدامی اما 
دولت باید عوارض و جوانب آن را در نظر بگیرد که خوشبختانه دولت بخش 
زیادی از آن ها را موردتوجه قرارداد، گفت: مجلس برخی از این اختیارات را به 

دولت داد که این امر نقطه آغازی برای حذف این ارز از اقتصاد کشور بود.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان 
کرد؛

تالش دولت برای 
ایجاد رونق اقتصادی

گزارش تصویری

در ایـن حادثـه پنـج نفـر کـه چهـار نفـر آقـا ۲۰ تـا 
۴۰ سـاله و یـک خانـم ۲۰ سـاله بودنـد، مصـدوم و 
به بیمارسـتان امیرالمؤمنین شـهرضا منتقل شـدند.

عبــاس عابــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار صاحــب 
ــع  ــی )تجم ــه گازگرفتگ ــرد: حادث ــار ک ــوز اظه نی
گاز در مخــزن فاضــالب شــرکت( در یکــی از 
ــه  ــاد ب ــپهر آب ــی س ــهرک صنعت ــای ش کارخانه ه
ــزارش  ــان گ ــکی اصفه ــای پزش ــز فوریت ه مرک

شــد.
مدیـر روابط عمومـی مدیریت حـوادث و فوریت های 
پزشـکی اسـتان اصفهان عنوان کرد: بالفاصله سـه 
واحـد امـدادی اورژانـس با کمـک هالل احمر مهیار 

به محـل حادثه اعزام شـد.
وی بـا بیـان اینکـه متأسـفانه در ایـن حادثـه ۳ نفر 
فـوت شـدند، گفـت: فوتی ها آقـا و با سـن های ۴۲، 

۳۸ و ۴۸ بودنـد.

هم زمـان بـا سـالروز شـهادت امـام جعفـر صـادق 
)ع(، پیکـر ۲ شـهید گمنـام در روسـتای اردیب این 

شهرسـتان بـه خاک سـپرده می شـوند.
ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  طحانــی  احمدرضــا 
ــنبه  ــام روز پنجش ــهدای واالمق ــن ش ــزود: ای اف
ــتند و  ــتان هس ــهیدپرور شهرس ــردم ش ــان م میزب
ــا ســالروز شــهادت امــام  جمعــه آتــی هم زمــان ب
ــردم  ــر روی دســتان آحــاد م ــر صــادق )ع( ب جعف
ــب  ــتای اردی ــاک روس ــییع و در خ ــهیدپرور تش ش

می گیرنــد. آرام 
 پیش ازاین ۶ شـهید گمنام در سـه نقطه شـهرهای 
خـور، جندق و فرخی این شهرسـتان در سـال های 

گذشـته تشـییع و تدفین شـده اند و با احتسـاب این 
۲ شـهید تعـداد شـهدای گمنـام مدفـون در ایـن 

شهرسـتان به هشـت شـهید افزایـش یافت.
یکـی از این شـهدا ۲۱ سـاله بـوده کـه در عملیات 
بـدر در سـال ۱۳۶۳ در شـرق دجلـه بـه شـهادت 
رسـیده اسـت و شـهید دیگر ۲۵ سـال سـن داشته 
کـه در حملـه دشـمن در منطقـه شـلمچه شـربت 

شـهادت نوشـیده است.
مرکـز شهرسـتان ۲۰ هزارنفری خـور و بیابانک در 
۴۲۰ کیلومتـری شـرق اصفهـان واقع اسـت و این 
شهرستان ۱۱۹ شـهید، ۱۸۱ جانباز و ۹ آزاده تقدیم 

نظـام جمهوری اسـالمی ایران کرده اسـت.

مهاجر فریدونشـهری که عمری را در راه مبارزه 
بـا رژیم صهیونیسـتی گذرانده بـود، در نوار غزه 
درگذشـت. حدود چهار سـال پیش بـود که خبر 
پیـدا شـدن یـک ایرانی در فلسـطین رسـانه ای 
شـد. تیـم العـرب پسـت هنـگام تهیه گـزارش 
میدانـی از زندگـی سـخت فقیـران جنـوب غزه 
بـه پیرمـردی از سـاکنین نـوار غـزه فلسـطین 
برخوردنـد بودنـد کـه دارای اصلیـت ایرانـی بود 

و سرگذشـت عجیبی داشـت.
وی در سـال ۱۳۵۱ برای به دسـت آوردن سرمایه 
بـه کویـت مهاجـرت می کنـد و درحالی کـه ۳۰ 
سـال بیشـتر سـن نداشـته اسـت، با تعـدادی از 
افسـران سـازمان آزادی بخـش فلسـطین آشـنا 
فلسـطین،  بـه  عالقـه  سـبب  بـه  و  می شـود 

تصمیـم بـه کمـک بـه آن هـا می گیرد.
شیاسـی مسـئول عملیات خرید و انتقال سـالح 
بـه فلسـطین می شـود و یاسـر عرفـات، رئیـس 
سـازمان آزادی بخـش، از قدرت و شـجاعت وی 
خوشـش آمـده و او را مسـئول انتقـال انبارهای 
سـالح سـازمان در کویت به فلسـطین و جنوب 

می کند. لبنـان 
در سـال ۱۳۵۷ شیاسـی کویـت را تـرک کـرده 
و بـه جنـوب لبنـان مـی رود و در مأموریت های 

محّولـه مشـارکت می کنـد تـا ایـن کـه عرفات 
در سـال ۱۳۶۱ وی را بـه اردوگاه های آموزشـی 
ماموریت هـای  شیاسـی  می فرسـتد.  یمـن  در 
دیگـری نیـز در سلطان نشـین عمان داشـته که 

فاش نشـده اسـت.
وی در سـال ۱۳۷۲ پس از امضای توافق اسـلو، 
بـا تعداد زیـادی از مبـارزان فلسـطینی به داخل 
فلسـطین بـاز می گـردد و تصمیـم بـه زندگـی 
در »خـان یونـس« در جنـوب غـزه می گیـرد و 

زمینـی خریـده و در آنجـا منزلـی بنـا می کند.
امـا در جنـگ ۲۰۰۸ اشـغالگران منـزل وی را 
نابـود می کننـد و وی مجبور به کـوچ به منطقه 
السـمین کـه  البطـن  »العشـوائیات« در حـاره 
فقیرنشـین و غیرقابل سـکونت اسـت، می شـود.

علـت  بـه  بازسـازی  فهرسـت  از  وی  خانـه 
مشـکالت مربـوط به امـور قانونی اسـتثنا شـده 
و پیرمـرد ناتـوان پـس از این همـه سـال مبـارزه 
مجبـور شـده بـود در شـرایط سـختی در کنـار 

زباله هـا بـه زندگـی خـود ادامـه دهـد.
وی بـه علـت بلندکـردن وزنه هـای سـنگین در 
جوانـی، »ششـمون جبـار« لقـب گرفته اسـت. 
زمانـی کـه از وی دربـاره خانـواده اش در ایـران 
سـؤال شـده بـود، پاسـخ داده بـود: »از زمـان 

انتفاضـه دوم در سـال ۱۳۷۹ ارتباطـم بـا ایـران 
قطع شـده اسـت. مـن مدت ۲۰ سـال بـا آن ها 
در تمـاس بـودم و وعـده مالقاتشـان را می دادم 
امـا چـون من فلسـطینی نیسـتم اجازه سـفر به 
مـن ندادنـد. مدتـی منتظـر ماندم تا مشـکالت 
قانونـی حل شـود اما وضـع من بدتـر و ارتباطم 
بـا خانـواده ام قطـع شـد و آن ها از مـن اطالعی 
قیـد حیـات  در  مـن  نمی داننـد کـه  و  ندارنـد 
هسـتم و فکـر می کننـد که مـن فوت کـرده ام. 
نمی دانـم کـه در جسـتجوی من هسـتند یا مرا 

فرامـوش کرده انـد.«
العرب پست موضوع را رها نکرده و تیمی را به 
اصفهان  فریدونشهر  منطقه  در  روستای دهسور 
می فرستد و از لقب قدیم وی که همان »پهلوان« 
خانواده اش  می کند.  پیدا  را  خانواده اش  است، 
تصاویر و ویدیوهای شیاسی را می بینند و از این 
که وی هنوز زنده است شگفت زده می شوند چرا 
که فکر می کردند شهید شده است به ویژه که غزه 

شاهد انتفاضه و جنگ های متعددی بوده است.
محمدقاسـم شیاسـی چنـد روز پیـش در غـزه 
درگذشـت و توسـط مردمی که سـال ها در کنار 
آن هـا بـا رژیـم غاصـب اسـرائیل مبـارزه کرده 

بـود بـه خاک سـپرده شـد.

از کشف ۴۰۰ ُتن  انتظامی استان  جانشین فرمانده 
ریال  میلیارد  ارزش ۵۰  به  احتکار شده  دامی  نهاده 
در عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان 
بیان  فر  هاشمی  محمدرضا  سردار  داد.  خبر  نایین 
فرماندهی  عمومی  امنیت  پلیس  مأموران  داشت: 
انتظامی شهرستان نائین در ادامه برنامه های مقابله 
با محتکران کاالهای اساسی با اشرافیت و هوشمندی 
باالی خود از دپوی مقدار بسیار زیادی نهاده دامی 
در یکی از انبارهای این شهرستان مطلع و بالفاصله 

رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از کسب اطالعات الزم و 
تکمیل شدن تحقیقات خود طی هماهنگی با مرجع 

انبار  از  اداره اطالعات  قضائی با همکاری نیروهای 
مذکور بازدید کردند که در نتیجه این عملیات ۴۰۱ 

ُتن و ۶۵۶ کیلو نهاده دامی کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 
اطالعات این انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به ثبت نرسیده و موجودی 
محرز  را  کاال  احتکار  جرم  بود  نشده  اعالم  نیز  آن 
مربوطه  کارشناسان  ارزیابی  برابر  گفت:  و  دانست 
ارزش این نهاده ها بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال است که 
دراین خصوص کارخانه مربوطه پلمب و یک نفر نیز 
انجام  دراین رابطه دستگیر و به همراه پرونده برای 

اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

۲۲ پـروژه عمرانـی در ایـن شـهر شـامل احـداث راه، بلـوار، آسـفالت 
معابـر، فرهنگـی و خدماتـی در حـال اجراسـت کـه برخـی از آنـان تا 

نیمـه اول امسـال بـه بهره بـرداری می رسـد.
عبدالرسـول امامـی در نشسـت میز خدمت با مـردم افـزود: این پروژه 
بـه طـور متوسـط ۷۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و در تسـریع 

خدمت رسـانی بـه مـردم نقـش دارد.
پروژه هـا  اجـرای  در  تسـریع  بـرای  برنامه ریـزی  داد:  ادامـه  وی 

باشـیم. آن هـا  سـریع تر  بهره بـرداری  شـاهد  تـا  صورت گرفتـه 

مدیر روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان:

۵ مصدوم و ۳ فوتی در حادثه گازگرفتگی در شهرضا
سرپرست فرمانداری خور و بیابانک:

پیکر ۲ شهید گمنام دفاع مقدس تشییع می شود
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف ۴۰۰ تُن نهاده دامی احتکار شده در نایین

شهردار نجف آباد گفت:

اجرای ۲۲ پروژه عمرانی

در نخسـتین جلسـه واحدهـا و مراکـز دانشـگاهی ناحیـه غـرب 
اصفهـان کـه بـه میزبانـی و ریاسـت دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد 
از  اسـتفاده  و  هم افزایـی  ضـرورت  شـد،  برگـزار  خمینی شـهر 

ظرفیت هـای مشـترک مـورد تاکیـد قـرار گرفـت.
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد خمینی شـهر در ایـن جلسـه، 
ناحیـه غـرب اصفهان را دارای بیشـترین تعداد آمار دانشـجویان در 
دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان اصفهـان دانسـت و گفـت: در بیـن 
نواحـی شـرق، غـرب شـمال و جنـوب اسـتان اصفهـان، واحدها و 
مراکـز غـرب اصفهـان دارای بیشـترین تعـداد دانشـجو اسـت که 
ظرفیت مناسـبی را بـرای هم افزایـی و بهره گیـری از ظرفیت های 

مشـترک ایجـاد کرده اسـت.

دکتــر عبدالرســول مســتأجران خواســتار برخــورداری کلیــه مراکــز 
و واحدهــای غــرب اصفهــان از ظرفیــت رشــته های تفاهمــی شــد 
ــا درنظرگرفتــن  ــد ب ــار دانشــجویان بای ــع آم و گفــت: ســبد توزی
ظرفیت هــا و امکانــات مراکــز و واحدهــای غــرب اصفهــان 

افزایــش یابــد.
 وی همچنیـن بـا اشـاره به ضـرورت اجـرای برنامه های مشـترک 
فرهنگـی علمی و پژوهشـی، نتیجه آن را کاهـش هزینه و افزایش 
هماهنگـی و اسـتفاده حداکثـری از امکانـات و ظرفیت های موجود 
برشـمرد و گفـت: مدیریـت هزینه هـا و همخوانـی انتظـارات بـا 
واقعیت هـای موجـود از جملـه مهم تریـن دغدغه هـای مسـئوالن 

مراکـز و واحدهای دانشـگاهی اسـت.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر مطرح کرد:

لزوم هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت های مشترک در واحدهای دانشگاهی

»آگهي مزايده عمومي- نوبت اول«
مزايده عمومي امالك دهیاری جشوقان

دهياری روستای جشوقان در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند از تاریخ 1401/03/16 
تا پایان وقت اداری 1401/03/26 جهت بازدید از محل، كسب اطالعات بيشتر  و دریافت فرم شركت در مزایده و تكميل و ارائه پيشنهاد 

قيمت به نشاني: روستای جشوقان- دهياری جشوقان مراجعه نمایند. شماره تماس : 09134715351) آقای رجبی-دهيار جشوقان (

1( بهای پيشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص، معين و بدون ابهام باشد و پيشنهاد قيمت در پاكت الک و مهر شده تسليم دهياری جشوقان گردد.
2(واریز 5 درصد مبلغ پایه پالک درخواستی به حساب سپرده دهياری جشوقان به شماره 0219251489004 نزد بانک ملی الزامی است.

3(برنده مزایده می بایست حداكثر ظرف مدت یک هفته قيمت پيشنهادی خود را به صورت نقدی به حساب جاری دهياری نزد بانک ملی واریز نماید.
4(كليه كسورات قانونی اعم از ماليات، عوارض، هزینه آگهی، كارشناسی و ... به عهده برنده مزایده می باشد. 

5(دهياری در رد یا قبول یک یا تمام پيشنهادات مختار است و در این صورت سپرده توسط دهياری مسترد ميگردد.
6( تمامی پيشنهادات در ساعت 10 روزیكشنبه مورخ 1401/03/29 در محل فرمانداری كوهپایه  باز و مورد بررسی قرار ميگيرد و نتيجه مزایده در همان 

روز به برنده ابالغ ميگردد.)حضور پيشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاكتها مجاز ميباشد.(            .
7( نقشه موقعيت هر پالک به همراه ابعاد و مساحت و شماره بندی آن در قالب نقشه جداگانه همراه اسناد مزایده به اطالع و نظر متقاضيان خواهد رسيد.

8( در صورت انصراف هریک از برندگان اول، دوم و سوم مزایده سپرده ایشان به نفع دهياری ضبط  و وصول خواهد شد.

       شماره:50/ج/د
       تاریخ: 1401/03/07
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مساحت 
اعيانی

)مترمربع(

مساحت مفيد

)مترمربع(
مختصات جغرافيایی UTM مركز پالکقيمت پایه)ریال(

540،960540،961،785،168،000X = 662081.0224     Y = 3618809.1801مسكونیروستای جشوقان تپه اشتر آباد11

533،490533،491،877،884،800X = 662095.8238     Y = 3618801.0035مسكونیروستای جشوقان تپه اشتر آباد22

601،910601،912،218،038،350X = 662106.1312     Y = 3618798.1995مسكونیروستای جشوقان تپه اشتر آباد33

628،420628،422،419،417،000X = 662119.8118     Y = 3618792.5459مسكونیروستای جشوقان تپه اشتر آباد44

475،180475،181،751،038،300X = 662132.3648     Y = 3618794.2687مسكونیروستای جشوقان تپه اشتر آباد55

400،790400،791،410،780،800X = 662143.6765     Y = 3618797.0716مسكونیروستای جشوقان تپه اشتر آباد66

327،950327،951،154،384،000X = 662156.6504     Y = 3618804.9531مسكونیروستای جشوقان تپه اشتر آباد77

247،670247،67858،176،550X = 662168.6189     Y = 3618804.6429مسكونیروستای جشوقان تپه اشتر آباد88

254،360254،36909،337،000X = 662148.1184     Y = 3618765.0143مسكونیروستای جشوقان تپه اشتر آباد99

دهیاری روستای جشوقان

تجديد آگهی  مناقصه
دهیاری روستای هاردنگ

اجرای سنگچین خشکه رود

سیدمحمود موسوی- دهیار روستای هاردنگ

 دهياری روستای هاردنگ به استناد به مصوبه شورای اسالمی روستای هاردنگ در نظر دارد عمليات 
اجرای سنگچين خشكه رو در روســتای فوق را از طریق مناقصه وفق فهرست بهای ابنيه 1401 با 
اعمال ضریب باالسری بر اساس ضریب پيشنهادی به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از كليه 
پيمانكاران واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اســناد مناقصه در ساعات اداری از تاریخ 
1401/3/4 تا 1401/3/7 به مدعوین در مناقصه تحویل می گردد. ضمنا آخرین مهلت تسليم مدارک 

روز شنبه 1401/3/7 ساعت 14 به دبيرخانه بخشداری باغبهادران می باشد.

شناسه: 1325246

شناسه: 1325252

       شماره:034/1
       تاریخ: 1401/03/04

پس از سال ها مبارزه با صهیونیست رخ داد:

درگذشت مبارز فریدونشهری ساکن نوار غزه



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

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

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

I s fa h a n  N e w s
Saturday, May 28, 2022 - No: 1064 

Having 81 different types of 
minerals, Iran is one of the 
top 10 mineral-rich countries 
across the globe. In this re-
gard, the Iranian government 
is pursuing several programs 
for promoting the mining 
sector as a major contributor 
to the country’s economic 
growth.
But despite these programs, 
this sector is facing several 
challenges.
According to a report released 
in the past Iranian calendar 
year (ended on March 20) by 

the Research Center of the 
parliament, the challenges of 
the mining sector are 44 per-
cent related to laws and the 
lack of a long and clear mining 
strategy, 33 percent are related 
to mismanagement and prob-
lems of miners, 13 percent 
to environmental and natural 
resources problems, and 10 
percent are related to interna-
tional problems.
Measures such as correct 
and principled management 
changes, approval of mining 
strategy, elimination of incon-

sistencies with upstream laws, 
and removing some legal in-
terferences will solve about 
75 percent of the above-men-
tioned challenges.
The status of job creation in 
this sector and many labor 
problems is among the other 
challenges of mining sector.
Adherence to the necessary 
standards in the field of wages 
and determining the legal and 
fair conditions of wages will 
solve this challenge.
Environmental and natural 
resources problems related 

to the mines is one the most 
important inter-sectoral chal-
lenges of mining sector.
Reviewing existing laws and 
implementing measures to 
protect the environment and 
natural resources in accord-
ance with scientific principles 
and international experience is 
the solution to this part of the 
challenges.
The export of raw minerals, 
instead of processing them 
and selling the final product, is 
another challenge.
Stopping the rent-seeking in 
terms of raw minerals export, 
while establishing modern and 
up-to-date processing units 
can help solve this problem.
Insufficient attention to the 
use of new technologies in 
exploration, extraction, pro-
cessing and exploitation of 
mineral resources is the other 
challenge.
Applying nanotechnology 
and biotechnology, as well as 
robotics and artificial intelli-
gence, and being up-to-date 
to increase productivity of the 
mines, especially with regard 
to the strategic approach to 
the development of knowl-
edge-based economy, can 
alleviate the mentioned chal-
lenge.
Weakness in exploitation 

activities is a real challenge 
faced by the mining sector; 
to remove it, it is necessary to 
increase investment, change 
structures, and seriously 
strengthen the geological 
survey to conduct systematic 
exploitation in all areas in or-
der to discover new mineral 
reserves.
Lack of machinery is also a 
major challenge in the mining 
sector.
A board member of Iran Cham-
ber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture (ICCI-
MA) has said: “At present, due 
to the shortage of these ma-
chines, purchase prices have 
skyrocketed and, in addition, 
their rents have become very 
expensive. At these prices, it 
is not profitable for small and 
medium-sized mines to rent 
machinery and become active. 
Finally, the miner has the mine 
and the raw material, but it is 
not economical due to the ex-
pensive operation of the ma-
chinery”.
Removing all the above-men-
tioned challenges, in addition 
to some other problems and 
limitations, can lead to the 
development of mining sector, 
which can play a noticeable 
part in economic development 
of the country.

Some major challenges in Iran’s mining sector

Commodities worth 
over $2b traded at 
IME in a month

During the past Iranian calendar 
month Ordibehesht (ended on May 
21), the second month of Iranian 
calendar year, 7.939 million tons of 
commodities worth more than 665 
trillion rials (about $2.519 billion) 
were traded at Iran Mercantile Ex-
change (IME).
As reported by the IME’s Public 
Relations and International Affairs 
Department, the trades show 11 
percent and nine percent growth in 
value and weight, respectively, as 
compared to the first month.
Some 6.68 million tons of com-
modities valued at over 403 trillion 
rials (about $1.55 billion) were 
traded on the metals and minerals 
trading floor.
Furthermore, the IME saw the trade 
of 1.215 million tons of commod-
ities on both domestic and export 
pits of its oil and petrochemical 
trading floor valued at 249 trillion 
rials (about $956 million).
IME’s agriculture products trading 
floor hosted trades of five tons of 
saffron in the second month.
Last but not least was the IME’s 
side market with 43,644 tons of 
commodities traded on it.
As previously reported, 7.231 mil-
lion tons of commodities worth 
more than 599 trillion rials (about 
$2.154 billion) were traded at IME 
in the first Iranian calendar month 
Farvardin (ended on April 20).
Some 5.748 million tons of com-
modities valued at over 338 trillion 
rials (about $1.3 billion) were trad-
ed on its metals and minerals trad-
ing floor in the first month.
Furthermore, the IME saw the trade 
of 1.372 million tons of commod-
ities on both domestic and export 
pits of its oil and petrochemical 
trading floor valued at 248 trillion 
rials (about $954 million).
Last but not least was the IME’s 
side market with 110,781 tons of 
commodities traded on it.
The value of trades at the Iran Mer-
cantile Exchange rose 102 percent, 
and the volume of trades at the 
exchange increased 128 percent 
in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), which 
was the highest level of growth in 
the history of the exchange since 
its establishment.
Statistical data show that in the 
past year, in addition to new re-
cords in the volume and value of 
trades of different products, 10 
major records in total value and 
physical market trades were regis-
tered. In a way that besides the to-
tal value of trades, the volume and 
value of physical market trades, 
the volume, and value of indus-
trial products and petrochemicals 
trades, the value of oil products 
trades and the volume and value of 
side market trades all hit records.

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

TEDPIX gains 8,700 
points on Wednesday
TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
8,789 points to 1.564 million on 
Wednesday.
As reported, over 7.795 billion se-
curities worth 49.192 trillion rials 
(about $190 million) were traded 
at the TSE.
The first market’s index rose 6,047 
points and the second market’s in-
dex gained 18,912 points.
A market analyst believes that the 
Iranian stock exchange market can 
grow by 30 percent by the end of 
the current Iranian calendar year 
(March 20, 2023).
In an interview with IRNA on May 
8, Ahmad Eshtiaqi pointed to the 
growth of the stock market index 
and the factors affecting it and 
said: “It seems that the shares 
of companies still have room for 
growth and according to the fore-
casts, the stock market can grow 
by about 30 percent by the end of 
the year, but this growth will be 
gradual and slow.”

Annual copper 
cathode output up 
2.8%
Production of copper cathode 
in Iran rose 2.8 percent in the 
past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), 
from its previous year, Indus-
try, Mining and Trade Ministry 
reported.
As reported, the country pro-
duced 299,000 tons of the 
product in the past year.
Copper cathode is the primary 
raw material input for the pro-
duction of copper rods for the 
wire and cable industry.
Earlier this month, Head of 
Iran Copper Association Bah-
ram Shakouri said the country 
is going to increase its copper 
cathode production from the 
current 300,000 tons to one 
million tons by the Iranian 
calendar year 1404 (starts on 
March 21, 2025).
“Although less than 300,000 
tons of copper cathodes are 
currently produced in the 
country, with the develop-
ment of reserves and more 
exploration and extraction, the 
production of one million tons 
of the product is projected by 
1404,” Shakouri stated.
“For the 1404 horizon, produc-
tion of 800,000 tons of copper 
is targeted, and if we develop 
mineral reserves and expand 
exploration operations while 
creating more processing 
plants, the production ceiling 
of one million tons of copper 
cathode can be considered 
for the mentioned year,” he 
explained.
Referring to the global target 
for copper production in 2050, 
the official added: “Accord-
ing to forecasts, copper pro-
duction in the world by 2050 
should reach four times the 
current level which is over 1.8 
million tons.”
Being located on the Al-
pine-Himalayan orogenic belt, 
of which about 12.5 percent 
is located in Iran, the country 
should contribute greatly to 
the fourfold increase in the 
world’s copper production by 
2050, Shakouri said.
Stressing the need for plan-
ning to increase Iran’s share in 
the world’s copper production, 
he added: “To increase our 
share in the global copper pro-
duction in the 2050 horizon, 
we must develop both explora-
tion and extraction and discov-
er new world-class reserves.”
According to the official, Iran 
Copper Association is current-
ly leading the country’s cop-
per exploration programs in 
collaboration with the private 
sector.
“New copper mines recently 
discovered in Sistan-Baluch-
estan Province (in the south-
east of the country) have been 
the result of such efforts,” he 
said.
Shakouri stressed that the 
mining sector, especially in 
the field of copper, has a bright 
future considering the elimi-
nation of fossil fuels and the 
movement towards new tech-
nologies, saying: “If the coun-
try’s mining capacities in the 
copper field are realized, given 
the rising global prices for the 
mentioned product, at least 
$10 billion of revenues could 
be generated for the coun-
try, along with creating more 
employment and production 
which ensures the develop-
ment of deprived regions.”
The official noted that cur-
rently, most of the country’s 
copper cathode production 
is exported due to the under-
development of downstream 
industries.

Latest statistics published by the 
United Nations Food and Agriculture 
Organization (FAO) show that Iran 
currently stands among the world’s 
top producers of agricultural prod-
ucts, IRNA reported.
Based on the FAO data, the Islamic 
Republic is the third-largest producer 
of dates, honey, pistachios, and wal-
nuts in the world.

Iranian farmers produce 1.28 million 
tons of dates annually, making the 
country the third-largest producer of 
this product in the world after Egypt 
and Saudi Arabia.
Honey production in Iran is 80,000 
tons per year, which is the highest 
honey production in a country after 
China and Turkey. China’s honey pro-
duction is estimated at 458,000 tons 

per year.
The FAO has put Iran’s pistachio 
production at 190,000 tons in 2020, 
placing the country in third place 
among the world’s top producers 
of the mentioned products after the 
United States and Turkey.
Iran has been usually ranked first 
or second in the world in terms of 
pistachio production, but due to 
the drought in 2020, production fell 
sharply. The U.S. pistachio produc-
tion this year was 474,000 tons.
The Islamic Republic is also ranked 
third in the world in the production of 
walnuts with 356,000 tons of annu-
al output. China stands in first place 
with 1.1 million tons of production 
and the United States is in second 
place.
Iran is also ranked fourth in terms of 
almond and watermelon production. 
The country’s almond production is 
reported to be 164,000 tons per year. 
The United States is in first place 
with 2.37 million tons of almonds, 
followed by Spain and Australia in 
second and third places.
In terms of Kiwi output, the country 
is the world’s fifth major producer of 

the product with 289,000 tons per 
year. China, New Zealand, and Italy 
are the first to third-largest produc-
ers of kiwifruit in the world. China’s 
Kiwi production is 2.23 million tons 
per year.
Iran also ranks sixth in eggplant pro-
duction, seventh in onion and tomato 
production, eighth in spinach output, 
ninth in terms of orange production, 
and 11th for grapes and sugar.
According to the FAO, Iran is the 
12th largest producer of wheat in the 
world. The country’s wheat produc-
tion in 2020 amounted to 15 million 
tons. China is the world’s largest pro-
ducer of the strategic grain with 134 
million tons, followed by India and 
Russia.
In the production of tea, Iran is 
ranked 12th as well with a produc-
tion of more than 84,000 tons. China 
topped the list with 2.97 million tons 
of tea output, followed by India and 
Kenya.
The Islamic republic is also ranked 
13th in barley production, 18th in 
terms of olive production, and finally 
19th in the production of pears and 
tomatoes.

Iran among world’s leading producers of agricultural products: FAO

The value of export from East Azarbai-
jan province, in the northwest of Iran, 
rose 16 percent in the first month of the 
current Iranian calendar year (March 
21- April 20), as compared to the same 
month in the previous year, an official 
with the customs department of the 
province announced.
Leili Orangi said that more than 164,000 
tons of commodities worth over $102 
million were exported from the province 

in the previous year, indicating three per-
cent fall in terms of weight year on year.
The official also announced that over 
26,000 tons of products valued at over 
$75 million were imported to the prov-
ince in the first month, showing 30 
percent rise in terms of value, while no 
change in weight.
As previously said by the official, the val-
ue of export from East Azarbaijan rose 
16 percent in the past Iranian calendar 

year (ended on March 20), from its 
preceding year.
Orangi said that commodities worth 
$1.654 billion were exported from the 
province in the previous year.
In terms of the weight, the exports in-
dicate nine percent annual growth, she 
added.
The official named carpets and hand-
icrafts, sweets and chocolates, glass 
and glass products, steel and cast iron, 
objects made of plastic materials, min-
erals and stones, nuts, petrochemical 
products, machinery and mechanical 
devices, components and parts, leather 
and shoes as the major exported items, 
and Turkey, Iraq, Armenia, Afghanistan, 
Azerbaijan, Pakistan, Georgia, Bulgaria, 
United Arab Emirates (UAE), and Italy as 
the main export destinations.
She further announced that 441,000 
tons of products worth $1.189 billion 
were imported to the province in the 
previous year, showing 19 percent rise 
in value, and six percent drop in weight 
year on year.

The official named Turkey, Germany, 
UAE, China, Japan, South Korea, Spain, 
Russia, India and Austria as the main 
sources of imports to the province in the 
past year.
The deputy head of Islamic Republic of 
Iran’s Customs Administration (IRICA) 
has announced that the value of Iran’s 
export of non-oil products has increased 
25 percent in the first month of the 
current year, as compared to the same 
month of the past year.
Foroud Asgari also said that the coun-
try’s non-oil trade with other countries 
registered a $875-million positive bal-
ance in the first month.
Iran exported 7.324 million tons of non-
oil commodities worth $3.699 billion in 
the said month, with 10 percent drop in 
weight as compared to the first moth of 
the previous year, the official stated.
The country’s monthly non-oil im-
port stood at 2.252 million tons worth 
$2.824 billion, with one percent rise in 
value and 10 percent growth in weight 
year on year, he added. 

Monthly export from East Azarbaijan province increases 16% yr/yr
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TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange 
(TSE), gained 8,789 points to 1.564 million on Wednes-
day.
As reported, over 7.795 billion securities worth 49.192 
trillion rials (about $190 million) were traded at the TSE.
The first market’s index rose 6,047 points and the sec-
ond market’s index gained 18,912 points. A market an-
alyst believes that the Iranian stock exchange market 

can grow by 30 percent by the end of the current Iranian 
calendar year (March 20, 2023). In an interview with 
IRNA on May 8, Ahmad Eshtiaqi pointed to the growth 
of the stock market index and the factors affecting it and 
said: “It seems that the shares of companies still have 
room for growth and according to the forecasts, the 
stock market can grow by about 30 percent by the end 
of the year, but this growth will be gradual and slow.”

TEDPIX gains 8,700 points on Wednesday

Iran says Greece’s 
move in hindering 
vessel from sailing vi-
olates intl. standards
Iran’s Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) issued a 
statement on Wednesday af-
ternoon about the arrest of an 
Iranian cargo vessel in Greek 
waters, describing the move 
as an act of piracy and viola-
tion of international standards.
The PMO asked the Greek 
government to fulfill its inter-
national obligations and im-
mediately release the vessel.
Following is the text of the 
statement:
Iran’s Ports and Maritime Or-
ganization (PMO) as the duly 
authorized maritime adminis-
tration of the Islamic Republic 
of Iran reacted against the ac-
tions of the Greek Government 
as to hindering the Iranian 
vessel from sailing and arrest-
ing her cargo, and urged the 
Greek Government to fulfill its 
international obligations.
According to PMO’s official 
website, a tanker vessel op-
erating under the flag of the 
Islamic Republic of Iran has 
been held by the Greek Gov-
ernment on the coasts of 
that country, and the cargo 
on board the vessel has been 
arrested through a court or-
der and in coordination with 
the U.S. Government. This 
is while the vessel had been 
forced to seek a place of safety 
at the Greek coasts, in order 
to ensure safety of the vessel 
and the crew on board. Un-
fortunately, no cooperation or 
assistance has been provided 
to the vessel from the Greek 
authorities, while the military 
forces of that country have 
proceeded to discharge to car-
go, which can be construed as 
a vivid instance of piracy.
The vessel had faced bad 
weather conditions, and expe-
rienced a number of technical 
problems, which led the ves-
sel to call for assistance. Un-
der international and technical 
regulations and standards, the 
State with the nearest coast-
line to the vessel calling for as-
sistance due to safety threats 
should cooperate by guiding 
the vessel to a place of safety. 
The vessel can then take the 
required measures to resolve 
any technical problems and 
resume her international voy-
age once the danger has been 
completely eliminated.
While Greece has undertaken 
such international obligations, 
and is responsible toward the 
Islamic Republic of Iran as a 
Member State of the Interna-
tional Maritime Organization 
(IMO), such unacceptable 
measures have unfortunately 
been taken by the Greek Gov-
ernment, toward a vessel in 
need of being transferred to 
a place of safety, experiencing 
technical problems, and fac-
ing bad weather conditions. 
Hence, the vessel has been 
held under a court order, and 
the oil cargo of the vessel ar-
rested.
In reaction to such measures, 
the IMO Secretary-General 
and the Iranian Ministry of 
Foreign Affairs have repeated-
ly and emphatically urged the 
Greek Government to allow 
the vessel to proceed with 
her journey, once the safety 
threats have been eliminated. 
Despite the above requests 
and pursuits of the matter, 
however, the Greek Govern-
ment has still failed to coop-
erate accordingly, and take the 
requested measures.

5 Reasons for the
Importance of Family 

Financial Management 
By: PARISA JAMADI

Source: https://www.makanulmarifat.com/2022/02/6-reasons-for-importance-of-family.html

Many people believe that the higher the 
income, the better the quality of family 
life will be. But in reality, the amount of 
money you have does not necessarily 
guarantee financial health. Financial 
management is the key to the family’s 
financial resilience.
Families with healthy financial condi-
tions have the potential to achieve more, 
for example, sending their children to 
the highest possible level of education. 
But not only that, there are many other 
reasons why family financial manage-
ment plays such an important role.
The Importance of Family Financial 
Management
Broadly speaking, the scope of finan-
cial management includes the process 
of budgeting, spending, saving, and 
investing wisely. This process itself re-
quires many skills, from building trust, 
communication, to conflict resolution.

Make no mistake, finances that are not 
managed properly will be a source of 
stress in their own right in the family.
Here are some important reasons why 
you need to carry out the financial man-
agement function within the family:
1. Assist in Planning and Meeting Needs
The needs of family life certainly have 
components that are so diverse. This 
applies to both daily and routine needs, 
as well as long-term needs.
Many families only focus on meeting 
routine needs, such as paying for rent 
or house installments, to monthly shop-
ping.
However, with good financial man-
agement, income allocation can begin 
to lead to future needs. For example, 
setting up savings to pay tuition fees 
for children. Do not let when the time 
comes, parents do not have the readi-
ness to cover the costs.

2. Increase Family Cash Flow
Families with good financial manage-
ment can monitor in detail every ac-
count they have. This includes identi-
fying the various sources of additional 
income and expenditure items.
These good habits not only make 
spending more controllable, but they 
can also encourage creativity. Parents 
can start thinking about new sources 
of income without interfering with their 
main source of income.
The family’s cash flow will get better 
with the increase in the amount of in-
come. This increased cash flow will also 
be able to encourage families to start 
investing or increase the investment 
value.
3. Helping Families When Making Big 
Financial Decisions
Along the way, the family may be faced 
with various major financial decisions. 

This decision, for example, is like 
buying a house or sending children 
to school abroad. Of course, this all 
requires mature financial readiness by 
considering the various risks.
Without effective and efficient financial 
management, it is difficult to imagine 
that financial decisions like this will be 
realized.
4. Encourage thrifty behavior in the 
family
Mismanagement of finances in the fam-
ily, one of which starts from wasteful 
behavior or habits, such as shopping 
for goods for reasons of discounts. On 
the one hand, families who make finan-
cial management a priority will tend to 
appreciate the importance of frugality 
and save money for the future.
Saving habits in the family not only af-
fect adults but also help children to start 
liking saving activities.

5. Makes Families Feel Safer
Families who have good financial plan-
ning and management will feel more 
secure in living their days. Not only 
that, but families are also better pre-
pared when they have to face difficult 
times.
Sometimes the economic downturn 
occurs so that income is not always 
stable. Even the shadow of layoffs can 
haunt. Or it could be that other unde-
sirable things happen, for example 
when one of the breadwinners has to 
stop working temporarily because of 
health problems.
Families who are aware of the impor-
tance of the benefits of financial man-
agement will be better prepared to face 
these times. Usually, they already have 
an emergency fund that was collected 
in advance and ready to be used at the 
right time.

Mojtaba Modares-Zadeh was ap-
pointed as the new secretary-gen-
eral of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA), the ICCIMA published on 
its website on Tuesday.
ICCIMA Head Gholam-Hossein Sha-
fei appointed Modares-Zadeh to the 
post replacing Mohammad-Reza 
Ramezani.
Modares-Zadeh mentioned some of 
his top programs as:
* Using as much as possible the in-
tellectual capacities of the board of 
representatives of ICCIMA, cham-
bers of the counties, unions and 
associations
* Special attention to knowl-
edge-based and innovative com-
panies, creative industries, and 
intellectual capabilities of the youth 
working there

* Extensive scientific interaction 
with all experts, professors, and 
cooperation with think tanks and 
universities across the country
* Special attention to the research 
center of ICCIMA
* Scientific, practical and media 
confrontation of ICCIMA with sanc-
tions
* Using the capacity, prestige and 
international position of the ICCIMA 
in removing obstacles to foreign 
trade, increasing exports, scientific 
interactions, and expanding eco-
nomic diplomacy
* More and more cooperation with 
the government in terms of better 
implementation of the general poli-
cies of Article 44 of the constitution, 
and complete implementation of the 
law on continuous improving of the 
business environment

Modares-Zadeh appointed as new sec-
retary-general of ICCIMA

President Ebrahim Raisi is stepping his 
economic diplomacy a notch up with a trip 
which is believed to play a crucial role in 
expanding relations with the Persian Gulf 
and Sea of Oman littoral states.
The president paid an official visit to Oman 
with which Iran has its longest sea border 
and the best of enduring relations between 
the Persian country and an Arab state.
Over the past 50 years, the two countries 
have moved on a trajectory of sustained 
coexistence and mutual respect in their 
diplomatic relationship, irrespective of oc-
casional hiccups in ties between Iran and 
some Arab states of the region.
Last year, Iran and Oman recorded bi-
lateral trade of $1.3 billion, but they are 
looking to make maximum use of their 
potentials in various sectors of economy 
and investment opportunities to raise it to 
new highs.
Ahead of the visit, Iran’s Oil Minister Ja-

vad Oji reached an agreement in Muscat 
to revive a long-stalled project to lay an 
undersea pipeline to carry gas to Oman.
The project dates back to 2013 when 
the two countries signed a deal, valued 
at $60 billion over 25 years, for Iran to 
supply gas to Oman through an undersea 
pipeline.
Currently, some 2,710 Iranian companies 
are registered in the Sultanate of Oman, 
1,163 of which are 100 percent Iranian 
owned, according to Omani media re-
ports.
President Raisi seeks to promote trade 
with neighboring countries instead of 
waiting for Western powers to ease the 
U.S.-led sanctions regime against Iran.
He has vowed to prioritize “economic 
diplomacy” to boost investments. His 
administration is trying to explore pref-
erential trade agreements, diversify im-
ports, encourage joint ventures, and set 

up trade promotion offices in Iran’s 15 
neighboring countries.
To this end, Raisi has called for strength-
ening regional bonds especially in the 
Persian Gulf region.
This was the Iranian president’s fifth for-
eign trip in the nine months since com-
ing to office during which several MOUs 
and trade agreements were clinched.
The visit was decisive, sensitive and ef-
fective which can pave the way for fur-
ther improvement of Iran’s relations with 
other Persian Gulf states at a time of the 
most draconian sanctions on Iran.
Given Iran’s unparalleled relationship 
with Oman and the two countries’ joint 
management of the Strait of Hormuz 
as the most important highway for 
shipping, transportation and transfer of 
world energy, further strengthening of 
this cooperation can also play a crucial 
role in boosting security in the region.

As announced by Industry, Mining and Trade 
Ministry, 28,040,100 tons of crude steel was 
produced in Iran during the past Iranian calen-
dar year 1400 (ended on March 20), falling 2.1 
percent from the output in 1399.
Iran has maintained its place as the world’s 
10th biggest steel producer during Janu-
ary-March 2022, according to the latest re-
port released by the World Steel Association 

(WSA).
Production of crude steel in Iran reached 
6.9 million tons during the mentioned three 
months, registering a 4.4 percent decline year 
on year, the report said.
Iran’s monthly crude steel output stood at 2.3 
million tons in March, falling 6.1 percent com-
pared to the figure for March 2021.
The Iranian Steel industry has been constantly 

developing over the past years against all the 
pressures and obstacles created by outside 
forces like the U.S. sanctions and the corona-
virus outbreak that has severely affected the 
performance of the world’s top producers.
The country is expected to climb to seventh 
place among the world’s top steel producers 
by the Iranian calendar year 1404 (March 
2025).

Over 28m tons of crude steel produced in a year

Iran’s president steps up economic diplomacy with Oman visit
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مدیرعامل فوالد مبارکه در همایش 
بوم کسب و کار هلدینگ فوالد 
متیل گفت: وجه تمایز و نقطه قوت 
فوالدمبارکه داشتن مراکز خدماتی 
است و افزایش کیفیت خدمات به 
همراه قیمت مناسب تر محصول 
برای مصرف کننده نهایی می تواند 
منجر به افزایش سود فوالد مبارکه 
شود. به گزارش ایراسین، همایش بوم 
کسب و کار هلدینگ فوالد متیل، با 
حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران 
فوالدمبارکه، مدیرعامل و مدیران 
هلدینگ فوالد متیل در محل هتل 
المپیک تهران و با هدف تدوین 
مدل کسب و کار برای شرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ فوالد متیل 

برگزار شد.
محمد یاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد 
مبارکه در همایش بوم کسب و کار 
هلدینگ فوالد متیل با تبریک سالروز 
آزادسازی خرمشهر گفت: مقام معظم 
رهبری گفته اند، در آینده خرمشهرها 
در پیش است که جنس آن مانند 
میدان نظامی نیست، بلکه آبادانی به 

دنبال دارد و جنگی سختتر است.
وی با تاکید بر اینکه فوالدمبارکه در 
خط مقدم جبهه قرار دارد، ادامه داد: 
در خرمشهری که امروز در پیش داریم 
و اکنون رویاروی نظام است، نقش 
مجموعه هایی همچون فوالد مبارکه 
بسیار پررنگ بوده و اگر قرار است در 
این جنگ موفق باشیم نباید از نقش 
ایمان، سنت های الهی و امدادهای 
خداوند متعال غافل باشیم؛ حال اگر 
قرار است اتفاقی بزرگ در کشور رقم 
بخورد، باید مجموعه هایی مانند فوالد 
مبارکه پیشتاز باشند تا از ظرفیت های 
ایجاد شده در آن برای رشد اقتصادی 
و ساخت و ساز کشور استفاده شود که 
این امر مهم باید توسط فرزندان فوالد 

مبارکه انجام گردد.
 طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه 
در بخشهای مختلف ماموریتهای 
ویژه ای دارد و روی شرکت های 
متیل حساب  فوالد  زیرمجموعه 

ویژه ای باز کرده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: 
استفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود، توسعه سرمایه های انسانی و 
سرمایه گذاری در این بخش، به همراه 
آموزش و جذب نیروهای متخصص، 
می تواند منجر به رخدادن اتفاقات 

بزرگ در کشور شود.
طیب نیا در ادامه به وظایف مراکز 
خدماتی اشاره کرد و افزود: مراکز 
خدماتی باید خدمات ویژه ارائه کنند 
که این امر با استفاده از سرمایه های 
انسانی محقق می شود. همچنین 
توسه کمی، کیفی و مناسب، تمرکز 

بر نوآوری و فناوری های نوین، توجه 
به محیط زیست و حرکت به سمت 
صنعت سبز نیز باید در دستور کار قرار 

گیرد.
وی تصریح کرد: وجه تمایز و نقطه 
قوت فوالدمبارکه داشتن مراکز 
خدماتی است. در واقع این مراکز 
چشم و گوش فوالدمبارکه هستند و 
از طریق آنها می توانیم سودآوری خود 
را تضمین کرده و به عنوان یک مرکز 

سودآوری به آنها نگاه کنیم.
کیفیت  افزایش  افزود:  نیا  طیب 
خدمات به همراه قیمت مناسبتر برای 
محصول برای مصرف کننده نهایی 
می تواند منجر به افزایش سود فوالد 

مبارکه شود.
وی تاکید کرد: یکی از ماموریتهای 
مراکز خدماتی، فروش مویرگی 
محصوالت فوالد مبارکه است که 

درصورت تقویت آن، می توانیم از 
رقبای خود جلو بزنیم، البته نباید از 
تبدیل این مراکز به مراکز تخصصی 
غافل شد، بلکه باید به سمت نوآوری 

حرکت کرد.
وی تصریـح کـرد: یکـی از راه های 
افزایـش سـود، توسـعه محصوالت 
مراکز خدماتی اسـت. به این شـکل 
کـه خدمـات تخصصی بـه مصرف 
کننده ارائه شـود و شـما صرفـاً یک 
فروشـنده باقـی نمانیـد. همچنیـن 
الزم اسـت شناسـایی ظرفیت هـای 
اسـتانی جهـت سـرمایه گذاری و 
فـروش محصوالت بیشـتر توسـط 
مراکز خدماتـی انجـام و ظرفیتهای 
موجود شناسـایی شـود که این مورد 
توسـط معمـاری سـازمانی تدوین و 
عملیاتـی می شـود. همچنیـن بایـد 
برنامه ریـزی بلند مدت بـرای مراکز 

خدماتـی حداقل بـرای افـق ۵ تا ۱۰ 
سـاله آنها نیـز در پیش گرفته شـود.

وی با بیان اینکه در دنیا بیشترین 
سرمایه گذاری و سودآوری در بخش 
خدمات است افزود: هدف اول و 
اصلی این است که در مراکز خدماتی 
محصوالت خود را با قیمت مناسب به 

دست مصرف کننده برسانیم.
طیب نیا افزود: استراتژی تعریف شده 
برای مراکز خدماتی این است که 
هرکدام از آنها در زمینه ای که مأمور 
شده اند، به شکل حرفه ای و تخصصی 
ظاهر شوند و فعالیت خود را گسترش 
دهند. همچنین با الگوبرداری از فعالیت 
سایر مراکز به سمت توسعه حرکت 
کنند و حتی به سمت فعالیتهای 
تولیدی بروند که البته این امر نیز 
باید براساس معماری سازمانی و 

هدفگیری کل گروه مشخص شود.
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ــدن و  ــت، مع ــی اداره کل صنع ــاون بازرگان مع
تجــارت اصفهــان گفــت: میــزان عرضــه روغن 
ــا  ــا تقاض ــته ب ــا ۴۰ روز گذش ــزل در ۳۰ ت دی
همخوانــی نــدارد و کمبودهــا و چالش هایــی را 
بــرای راننــدگان در اســتان ایجــاد کرده اســت.

ــا اشــاره به مشــکل کمبود  اســماعیل نادری، ب
ــون داران،  ــرای کامی ــزل ب ــور دی ــن موت روغ
افــزود: قیمــت گــذاری روغــن دیــزل بــر عهده 
ســازمان حمایت از تولیــد کننــدگان و مصرف 
کننــدگان اســت امــا واحدهــای تولیــد کننده 
ــام  ــت تم ــه قیم ــد ک ــا معتقدن ــن روغن ه ای
ــذاری  ــزل بیشــتر از قیمت گ ــن دی ــده روغ ش

ــی اســت. کنون

وی ادامــه داد: تــا کنــون جلســه های مداومــی 
ــکل های  ــا و تش ــای انجمن ه ــور اعض ــا حض ب
ــازمان  ــزل در س ــن دی ــدگان روغ ــد کنن تولی
حمایــت از تولیدکنندگان و مصــرف کنندگان 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت رگزار شــده 
اســت تــا قیمــت تمــام شــده ایــن نــوع روغــن 
دیــزل تثبیــت شــود و تولیــد آن افزایــش پیدا 

ــد. کن
معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت 
و توان کارخانه تولید روغن دیزل در این استان 
بخشی از تقاضای به حق رانندگان اجابت شد و 
در زمان حاضر در تالشیم که روغن موتور دیزل 

در پایانه امیر کبیر اصفهان و دیگر نمایندگی ها در 
شهرستان ها به دست رانندگان برسد.

ــکل و  ــچ مش ــرد: هی ــان ک ــادری خاطرنش ن
کمبــودی در زمینــه تولیــد روغــن صنعتــی و 
روغــن خودروهــای ســبک در اصفهــان وجــود 
ــتان و  ــن در اس ــوع روغ ــن ن ــد ای ــدارد و تولی ن
ــه وفــور انجــام می شــود و عرضــه آن  کشــور ب

ــت. ــش از تقاضاس بی
بـه گـزارش ایرنـا در روزهـای گذشـته کمبود 
عرضه روغن موتور دیزل کامیون ها مشـکالتی 
را برای رانندگان حمـل و نقل کاال و مسـافر در 

اسـتان اصفهـان ایجاد کرده اسـت.
بیــش از ۴۱ هــزار دســتگاه خــودرو بــا ۴۸ هزار 

ــتان  ــار اس ــل ب ــل و نق ــاوگان حم ــده در ن رانن
اصفهــان فعالیــت می کننــد کــه نزدیــک 
ــار کشــور را  ــاوگان حمــل ب ــه ۱۰ درصــد از ن ب

شــامل می شــوند.
۴۵۹ شـرکت حمـل و نقـل بـار، ۶ پایانه حمل 
بار، ۳۱ پایانه حمل مسـافر، ۱۲ مرکـز مکانیزه 
معاینه فنـی و ۵۴ مجتمع بین راهی در سـطح 

اسـتان اصفهان وجـود دارد.
ــتان اصفهان دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر  اس
ــت خــاص آن در  ــل موقعی ــه بدلی راه اســت ک
مرکــز بعنــوان چهــارراه ترانزیــت بار و مســافر 
کشــور، ُرتبــه نخســت حمــل بــار و ُرتبه ســوم 

حمــل مســافر را داراســت.

برای نوبت پنجم آبیاری مزارع شرق اصفهان صورت گرفت؛

افزایشخروجیسدزایندهرود
مدیرامورشعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت اصفهان عنوان کرد:

کمک125میلیاردیقرضالحسنهبهمددجویان

معاون اداره صمت اصفهان:

تقاضایروغندیزلبامیزانتولیدوعرضهآنهمخوانیندارد

مدیرعامل فوالد مبارکه در همایش بوم کسب و کار هلدینگ فوالد متیل؛

مراکزخدماتی،نقطهقوتفوالدمبارکهاند

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان از افزایش خروجی سد 
زاینده رود با هدف جاری سازی آب در 
بخش های خشک رودخانه از جمله کالنشهر 
اصفهان و تخصیص آب برای نوبت پنجم 
آبیاری مزارع شرق این دیار خبر داد. محمود 
چیتیان زمان افزایش خروجی سد زاینده رود 
را ۱۰ روز اعالم کرد. بنا به گزارش شرکت آب 
منطقه ای اصفهان، ذخیره فعلی سد زاینده رود 
با ظرفیت نُرمال یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر 

مکعب بیش از ۳۸۰ میلیون مترمکعب است.
حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
نواحی حقابه داران شرق استان اصفهان در 
پی افزایش خروجی سد زاینده رود و تخصیص 
بخشی از حقابه کشاورزان در بهمن ۱۴۰۰ زیر 

کشت رفت.
خروجی سد زاینده رود ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ با هدف 
جاری سازی آب در بستر رودخانه در حوزه شهر 
اصفهان و سپس شرق استان به منظور کشت 
غله در بخشی از اراضی کشاورزی بصورت 
پلکانی افزایش و ساعت ۱۰ صبح ۲۴ بهمن 

کاهش یافت، در نتیجه بخش قابل توجهی 
از بستر زاینده رود از جمله در شهر اصفهان و 

شرق استان دوباره خشک شد.
آبیاری مزارع شرق اصفهان برای نوبت دوم از 
روز پنجم تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۱ با افزایش 
خروجی سد و جریان یافتن آب در رودخانه، 
انجام و بعد از آن، آب در بستر رودخانه دوباره 
خشک شد. در نوبت سوم، خروجی سد با هدف 
آبیاری کشت کشاورزان شرق استان بامداد 
۲۶ فروردین افزایش یافت و یک روز قبل 
از آن نیز برای آبیاری باغ های غرب استان، 
خروجی سد بیشتر شد و به گفته مسووالن 
شرکت آب منطقه ای، آب رودخانه حدود ۱۰ 

روز جاری خواهد بود.
همچنین خروجی سد زاینده رود با هدف جاری 
سازی رودخانه و تخصیص آب برای نوبت 
چهارم آبیاری مزارع شرق اصفهان از نیمه 
شب پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ به مدت 
۱۰ روز افزایش پیدا کرد و پس از آن بخش 
قابل توجهی از زاینده رود بخصوص در غرب و 

مرکز و شرق اصفهان خشک شد.

امور شعب صندوق قرض الحسنه  مدیر 
امداد والیت استان اصفهان گفت: در سال 
گذشته، ۱۲ هزار و ۹۵۷ مورد تسهیالت در 
قالب کارگشایی، مسکن، اشتغالزایی، شهریه 
دانشجویی، آموزش کسب و کار و امور درمانی 
به مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان به 

جامعه هدف پرداخت شد.
سید مجتبی حجازی، مدیر امور شعب صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت استان اصفهان، 
اظهار کرد: در سال گذشته، ۱۲ هزار و ۹۵۷ 
مورد تسهیالت در قالب کارگشایی، مسکن، 
اشتغالزایی، شهریه دانشجویی، آموزش کسب 
و کار و امور درمانی به مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۱۵۶ 

میلیون تومان به جامعه هدف پرداخت شد.
وی ادامه داد: این صندوق در سال گذشته بیش 
از ۵۳ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه 
حمایتی به ۷ هزار و ۴۸۲ نفر از خانواده های 
نیازمند و هزار و ۹۸ فقره تسهیالت اشتغال به 
ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان نیز به 

طرح های اشتغال مددجویان اختصاص داد.
حجازی از پرداخت ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

تومان تسهیالت درمان به خانواده های 
تحت حمایت خبر داد و تاکید کرد: این میزان 
تسهیالت به ۵۰۳ بیمار تحت حمایت ارائه 
شد. مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت استان اصفهان با اشاره به خدمات 
این نهاد به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند، 
اضافه کرد: سال گذشته ۶ میلیارد و ۸۲۵ 
میلیون تومان وام قرض الحسنه در موارد 
فرهنگی به جامعه هدف پرداخت شد. وی 
ارائه تسهیالت مسکن را از دیگر خدمات 
قرض الحسنه عنوان کرد و ادامه داد: در زمینه 
مسکن بیش از ۳۱ میلیارد تومان تسهیالت به 
۲ هزار و ۱۸۳ نفر ارائه شد. حجازی با دعوت از 
خیران و مردم نیکوکار برای سپرده گذاری در 
این صندوق، گفت: خیران حقیقی و حقوقی 
می توانند با مراجعه به سایت صندوق امداد 
والیت به آدرس: )www.sqev.ir( و یا با 
سپرده گذاری در این صندوق از بسته تشویقی 
به عنوان هم افزایی از منابع صندوق بهره مند 
شده و به تعداد بیشتری از نیازمندان تسهیالت 

پرداخت کنند.

مجیـد نسـیمی در خصـوص وضعیـت اسـتحکامی مدارس اسـتان 
اظهـار کـرد: اکنـون حـدود ۱۰ هـزار و ۳۴۴ کالس درس اسـتان 
اصفهـان دارای قدمت باالی ۴۰ سـال اسـت، کـه بر اسـاس ضوابط و 

مقـررات بایـد تخریب، بازسـازی و نوسـازی شـود.
سرپرست اداره کل نوسازی، توسـعه و تجهیز مدارس استان اصفهان 
افـزود: در مجمـوع ۳۳ هـزار و ۵۲۶ کالس درس در اسـتان اصفهان 
وجود دارد کـه ۱۳ هـزار و ۷۸۹ کالس درس عمر زیر ۴۰ سـال دارند 
که بر اسـاس آیین نامه های مختلف و بـا توجه به مقـررات ملی، باید 

مقاوم سـازی شوند.
در مجموع ۹ هزار و ۳۹۳ کالس درس مستحکم در استان وجود دارد که 
وضعیت استحکام مدارس با دو دیدگاه مختلف از نظر تعداد کالس ها و بر 

اساس زیربنای فضاهای آموزشی تقسیم بندی می شود.
وی با اشـاره بـه وجود مـدارس خطـر آفریـن در اسـتان اعـالم کرد: 
مـدارس خطر آفریـن شـامل مـدارس کانکسـی و سـنگی و متأثر از 
پدیده فرونشسـت می شـوند که در اسـتان ۲۱ مدرسـه و ۱۴ کالس 

درس خطـر آفرین وجـود دارد.
نسیمی متذکر شد: در مجموع دانش آموزان در ۳۸ کالس در مناطق 
فریدونشهر، چادگان، بویین میاندشت و فالورجان در فضاهای کانکسی 
مشغول به تحصیل هستند و از این تعداد، به همت خیران هفت طرح در 
۱۴ مدرسه برنامه ریزی شده که جایگزین کنیم، پنج طرح هم با توجه 
به اینکه در مناطق صعب العبور و سردسیر قرار داشتند، مراحل اجرایی 

آن ها تا یکی دو ماه آینده تکمیل و تحویل خواهد شد.
ــتان  ــدارس اس ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــت اداره کل نوس سرپرس
اصفهــان تاکیــد کــرد: حــدود ۴۰ درصــد فضاهــا و مــدارس خطــر 
ــش  ــت دان ــده اند. جمعی ــز ش ــان متمرک ــی اصفه ــن در نواح آفری
ــن  آمــوزی اســتان اصفهــان ۹۰۵ هــزار و ۵۹۰ نفــر اســت کــه از ای
ــی  ــر دولت ــای آموزشــی غی ــر در فضاه ــزار و ۷۵۷ نف ــداد ۱۳۵ ه تع
ــی  ــای دولت ــوز در مجموعه ه ــش آم ــر دان ــزار و ۸۳۳ نف و ۷۶۹ ه

ــل هســتند. ــه تحصی مشــغول ب
وی در خصوص مـدارس جدید اسـتان توضیـح داد: مـدارس جدید 
اسـتان اصفهان در تقسـیم بندی از نظـر زیربنای فضاهای آموزشـی 
در وضعیت بهتـری قرار دارنـد و دارای فضای اسـتانداردی هسـتند؛ 
۲۶ درصد مـدارس در این تقسـیم بندی نیازمند تخریب و بازسـازی 
هسـتند و ۳۷ درصد نیازمند مقـاوم سـازی و ۳۷ درصـد از فضاهای 

آموزشـی این اسـتان هم مسـتحکم هستند.
نســیمی خاطر نشــان کــرد: همچنین ۴۵ مدرســه ســنگی بــا ۱۵۲ 
کالس در اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه ایــن مــدارس در مناطق 
ــون  ــا کن ــه ت ــز هســتند ک فریدونشــهر، ســمیرم و کاشــان متمرک
تعــداد شــش مدرســه بــا هشــت کالس احــداث و جایگزین شــده و 
هنــوز ۳۹ مدرســه دیگــر وجــود دارد کــه بایــد تخریــب و جایگزین 

ــوند. ش
وی ادامه داد: بر اساس مکاتباتی که از مناطق و نواحی آموزش و پرورش 
به اداره کل نوسازی مدارس در مورد شرایط استحکام مدارس در ۲ سال 
اخیر ارائه شده، آماری احصا شده است که از این مکاتبه ها ۶۹ فضای 
آموزشی را با توجه به شرایط بسیار بحرانی، دستور تخلیه فوری دادیم و 

از فعالیت آموزشی خارج کردیم.
ــتان  ــدارس اس ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــت اداره کل نوس سرپرس
اصفهــان اذعــان داشــت: حــدود ۲۱ فضــای آموزشــی نیــز بــا توجه 
بــه شــرایط درگیری بــا فرونشســت، بخشــی از فضــای آن هــا تخلیه 
ــال رصــد  ــه در ح ــم بصــورت ماهان شــد و ۲۷ فضــای آموزشــی ه
هســتیم و با مجــوز موقــت اجــازه بهــره بــرداری آموزشــی بــه آن ها 
ــده  ــر از پدی ــی متأث ــای آموزش ــوع ۵۱۷ فض ــم، در مجم می دهی
فرونشســت در اســتان در نواحــی اصفهــان و شهرســتان های داران، 

ــود دارد. ــوار وج برخ

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان گفت: حدود ۲۱ فضای آموزشی با توجه 
به شرایط درگیری با فرونشست، بخشی از فضای آن ها 
تخلیه شد و ۲۷ فضای آموزشی هم بصورت ماهانه در 

حال رصد هستیم. 

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان هشدارداد:

زنگفرونشستدرگوش21مدرسهاستان

گزارش ویژه

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی 
اصفهان گفت: تأخیر در افزایش خروجی 
سد و بازگشایی زاینده رود به منظور 
آبیاری نوبت پنجم مزارع شرق اصفهان، 
افت تولید گندم کشت شده را در پی 

خواهد داشت.
حسین محمدرضایی اظهار داشت: 
و  گرفته  صورت  توافق  اساس  بر 
پیگیری های انجام شد مقرر شده 
خروجی سد زاینده رود افزایش یابد 
و آب این رودخانه امشب برای نوبت 
آخر آبیاری مزارع گندم شرق اصفهان 

رهاسازی شود.
وی ادامه داد: این نوبت آبیاری بسیار 
حائز اهمیت است و در صورتی که 
زمین های کشاورزی با تأخیر آبیاری 
شود نابودی گندم کشت شده و یا افت 
چشمگیر میزان تولید نهایی را به دنبال 

دارد.
صنفی  نظام  مدیره  هیات  عضو 
کشاورزی اصفهان تصریح کرد: خواسته 
کشاورزان دریافت حدود ۳۵ میلیون 
متر مکعب آب در سد آبشار )واقع در 
شرق اصفهان( در یک دوره زمانی 

مشخص و معین است.
محمدرضایی اظهارداشت: از سوی 
دیگر کشاورزان درخواست دارند تا 
افزایش خروجی سد زاینده رود تا سد 
نکوآباد مبارکه و سپس تجمیع آب 
رهاسازی شده، بتواند آب مورد نیاز 

شرق اصفهان را تأمین کند.
ــزار  ــدود ۲۵ ه ــا، ح ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی  ــاورزی نواح ــار از اراضــی کش هکت
ــان  ــتان اصفه ــرق اس ــه داران ش حقاب
در پــی افزایــش خروجــی ســد 
زاینــده رود و تخصیــص بخشــی از 
ــن ۱۴۰۰  ــاورزان در بهم ــه کش حقاب

ــت. ــت رف ــر کش زی
خروجی سد زاینده رود ۱۲ بهمن 
۱۴۰۰ با هدف جاری سازی آب در 
بستر رودخانه در حوزه شهر اصفهان و 
سپس شرق استان به منظور کشت غله 
در بخشی از اراضی کشاورزی بصورت 
پلکانی افزایش و ساعت ۱۰ صبح ۲۴ 
بهمن کاهش یافت، در نتیجه بخش 
قابل توجهی از بستر زاینده رود از جمله 
در شهر اصفهان و شرق استان دوباره 

خشک شد.
آبیاری مزارع شرق اصفهان برای نوبت 
دوم از روز پنجم تا پانزدهم فروردین 
۱۴۰۱ با افزایش خروجی سد و جریان 
یافتن آب در رودخانه، انجام و بعد از آن، 
آب در بستر رودخانه دوباره خشک شد.

ــا  ــد ب ــی س ــوم، خروج ــت س در نوب
هــدف آبیــاری کشــت کشــاورزان 
ــن  ــداد ۲۶ فروردی ــتان بام ــرق اس ش
ــل از آن  ــک روز قب ــت و ی ــش یاف افزای
ــرب  ــای غ ــاری باغ ه ــرای آبی ــز ب نی
ــد  ــتر ش ــد بیش ــی س ــتان، خروج اس
ــرکت آب  ــووالن ش ــه مس ــه گفت و ب
ــدود ۱۰  ــه ح ــه ای، آب رودخان منطق

ــود. ــد ب ــاری خواه روز ج
همچنیـن خروجـی سـد زاینـده رود 
بـا هـدف جـاری سـازی رودخانـه و 
تخصیـص آب بـرای نوبـت چهـارم 
آبیاری مـزارع شـرق اصفهـان از نیمه 
شب پنجشـنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
بـه مـدت ۱۰ روز افزایـش پیـدا کـرد 
و پـس از آن بخـش قابـل توجهـی از 
زاینـده رود بخصوص در غـرب و مرکز 

و شـرق اصفهـان خشـک شـد.

تأخیر در آبیاری مزارع شرق 
استان سبب افت تولید می شود

عضو نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

خبر روز
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 اخبار اصفهان  مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه 
مشکلی برای تأمین و عرضه کاال در بازارهای کوثر وجود ندارد، گفت: 
این سازمان برای ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان، 
تمام توان و امکانات خود را به کار گرفته است. امیرحسین ماه آورپور 
اظهار کرد: با تدابیر و تمهیدات در نظر گرفته شده سازمان میادین 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان برای 

تأمین و عرضه کاالها و محصوالت مورد نیاز، شهروندان می توانند 
با آرامش و اطمینان خاطر ارزاق و مایحتاج خود را از بازارهای روز 

کوثر شهرداری تهیه کنند.
وی با بیان اینکه اقالم گوناگون در بازارهای کوثر به وفور وجود 
دارد، افزود: طبق اطالعیه شماره سه ستاد تنظیم بازار کلیه اقالم به 
قیمت مصوب و جدید و مطابق با اعالم نرخ ستاد تنظیم بازار عرضه 
می شود. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 

مشاغل شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در انبارها و قفسه های 
بازارهای کوثر تمام کاالهای مورد نیاز شهروندان موجود است و 

عالوه بر آن مرغ گرم نیز به تاریخ روز توزیع می شود.
وی تاکید کرد: شهروندان در صورت بروز هر گونه نقض و کمبود 
می توانند عالوه بر مراجعه به بازرسان مستقر در فروشگاه های کوثر 
با شماره های ۱۳۷ و ۳۵۵۳ داخلی )۱( برای وصل به سازمان و 

داخلی )۲( جهت ارتباط تلفنی با کوثرها تماس بگیرند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

مشکلیبرایتأمینوعرضه
کاالدربازارهایکوثر

وجودندارد



جهـــــــان

Isfahan News

 حســین محزونیــه  بــا جدی تــر 
ــا  ــان و ب ــرژی در جه ــرد ان شــدن نب
ــه گذشــته منشــتر  ــری کــه هفت خب
شــد مبنــی بــر اینکــه آلمــان و ایتالیا 
ــی خــود اجــازه  ــه شــرکت های مل ب
دادنــد تــا در گازپــروم بانــک روســیه 
ــا هدف  ــاز کــرده و ب حســاب روبلی ب
جلوگیــری از توقــف صــادرات گاز 
ــه ارز  ــیه را ب ــی روس ــول گاز واردات پ
ــد،  ــت کنن ــور پرداخ ــن کش ــی ای مل
ــه و  ــاال گرفت ــی ب ــل روبل ــا دوئ گوی
ــه  ــم یافت ــی ه ــا بازنده های ــده ی برن

ــت. اس
 روز گذشــته وزیــر انرژی بلغارســتان 
ــور در  ــن کش ــه ای ــرد ک ــام ک اع
حــال ارزیابــی گفت وگــو بــا 
کمیســیون اروپایــی بــرای پرداخــت 
ــت. ــل اس ــه روب ــیه ب ــول گاز روس پ

بــه اســتناد آنچــه »راشــاتودی« 

»الکســاندر  کــرده  منتشــر 
نیکولــوف«، وزیــر انرژی بلغارســتان 
طــی مصاحبــه ای بــا شــبکه خبــری 
بــی تــی وی ایــن کشــور گفــت: این 
ــاره موضــوع  ــد درب کشــور می خواه
پرداخــت پــول روســیه بــه روبــل بــا 
ــد. ــره کن ــی مذاک ــیون اروپای کمیس

ایــن کشــور تــا پیــش از ایــن اعــام 
ــیه را  ــول گاز روس ــه پ ــود ک ــرده ب ک

ــل نخواهــد پرداخــت. ــه روب ب
ایــن در حالی اســت کــه بلغارســتان، 
لهســتان و فنانــد پیشــتر گفتــه 
ــیه  ــت روس ــه درخواس ــه ب ــد ک بودن
ــل  ــه روب ــول گاز ب ــرای پرداخــت پ ب
عمــل نخواهنــد کــرد و ایــن در 
ــرای  ــا و آلمــان ب ــی اســت ایتالی حال
پرداخــت پــول روســیه حســاب 

روبلــی بــاز کرده انــد.
وی می گویـد: مقامـات اتحادیـه 

اروپـا کامـًا مشـخص کرده انـد 
نقـض  روبـل  بـه  پرداخـت  کـه 
تحریم هاسـت. صوفیـه انتظـار دارد 
کـه کمیسـیون اروپایـی توضیحات 
بیشـتری را در ایـن زمینه ارائـه کند. 
وزیـر انـرژی بلغارسـتان ادامـه داد: 
سـطح همبسـتگی و اتحـاد بایـد تـا 
آنجا کـه ممکن اسـت باال باشـد. در 
صورتی که شـرایط مسـتثنی شـدن 
وجـود داشـته باشـد مـا آن را مدنظر 
قرار داده و تأثیرات آن را روی ساختار 
خواهیم دید. شـرکت گازپروم روسیه 
اواخـر مـاه آوریـل صـادرات گاز بـه 
بلغارسـتان و لهسـتان را بـه خاطـر 
عـدم پرداخـت پـول ایـن کشـور به 
روبل قطع کـرده بود. بلغارسـتان 90 
درصد گاز مـورد نیاز خود را از روسـیه 
و 10 درصـد دیگـر را از آذربایجـان 

تأمیـن می کـرد.

ــک  ــش  ی ــرداد یزدان بخ  مه
ــت  ــرز گف ــه رویت ــی ب ــع دولت منب
کــه هنــد قصــد دارد صــادرات 
شــکر را بــرای اولیــن بــار در شــش 
ــا  ــد ت ــدود کن ــته مح ــال گذش س
از افزایــش قیمت هــای داخلــی 
جلوگیــری و بــه طــور بالقــوه 
صــادرات ایــن فصــل را بــه 10 
ــد  ــد. هن ــدود کن ــن مح ــون ت میلی
صــادرات شــکر را بــه عنــوان 
یــک اقــدام پیشــگیرانه بــرای 
ــود  ــی خ ــر غذای ــت از ذخای محافظ
محــدود می کنــد و ایــن اقــدام 
ــدم  ــروش گن ــت ف ــس از ممنوعی پ
ــه  ــک هفت ــش از ی ــه بی ــت ک اس
ــاه  ــرز در م پیــش انجــام شــد. رویت
مــارس گــزارش داد کــه هنــد 
در حــال برنامه ریــزی بــرای 
ــکر  ــادرات ش ــردن ص ــدود ک مح

ــی  ــای محل ــظ قیمت ه ــرای حف ب
ــازار  ــت در ب ــه ثاب ــن عرض و تضمی

داخلــی اســت.
هنــد در ســال گذشــته پــس از 
ــده  ــن صادرکنن ــل، بزرگ تری برزی
ــگادش،  ــود و بن ــان ب ــکر جه ش
ــزی و دبی مشــتریان  ــزی، مال اندون

ــتند. ــی او هس اصل
کاهـش تولیـد شـکر در برزیـل و 
قیمـت بـاالی نفـت کـه کارخانه ها 
را در آنجا تشـویق می کند تـا اتانول 
بیشـتری بـر پایـه نیشـکر تولیـد 
کننـد، باعـث افزایـش قیمت هـای 
جهانـی شـده اسـت. در ابتـدا، هنـد 
قصد داشـت صـادرات شـکر را به ۸ 
میلیون تـن محـدود کند امـا دولت 
بعـداً تصمیم گرفـت بـه کارخانه ها 
اجازه دهـد تا مقدار بیشـتری شـکر 
را در بـازار جهانـی بفروشـند زیـرا 

برآوردهـای تولیـد بـه سـمت بـاال 
اصـاح شـد. انجمـن کارخانه های 
قنـد هنـد، پیش بینـی تولید خـود را 
بـه ۳۵.۵ میلیـون تـن تغییـر داد که 
در مقایسـه با بـرآورد قبلـی خود که 
۳1 میلیون تـن بود، افزایـش یافت.

ــد در  ــرگ، هن ــزارش بلومب ــه گ ب
ــه  ــی ک ــاه، هنگام ــن م ــل ای اوای
ــوج  ــس از م ــدم را پ ــادرات گن ص
ــوالت  ــی از محص ــه برخ ــا ک گرم
را از بیــن بــرد و باعــث جهــش 
قیمت هــا شــد، مهــار کــرد و 
ــر  ــرد. از دیگ ــر ک ــان را غافلگی جه
دولت هــای  اخیــر  اقدامــات 
ــت  ــه ممنوعی ــوان ب ــیایی می ت آس
صــادرات روغــن پالــم توســط 
ــرغ  ــروش م ــف ف ــزی و توق اندون
ــزی اشــاره  ــه خــارج از کشــور مال ب

کــرد.

 امیـن رضایی  نبـرد در خاکریزها 
و خانه هـای اوکرایـن گـره همـه 
مشـکات جهـان را کورتـر کـرده 
اسـت بـه نحـوی کـه اختاف هـا 
و ائتاف هـا مرزهـای شـکننده و 
کمرنگـی پیـدا کرده انـد. اختـاف 
منافـع اروپـا بـا آمریـکا دربـاره 
چگونگـی مقابلـه بـا تـورم و رکـود 
اقتصـادی، همگرایـی کشـورهای 
اروپایـی و آمریـکا بـرای مقابلـه بـا 
روسـیه را تهدیـد می کنـد. ایـن 
معادله سـبب شده اسـت کشورهای 
اروپایـی بـرای رسـیدن بـه توافـق 
هسـته ای تـاش کننـد و آمریـکا را 

زیـر فشـار قـرار دهنـد.
افزایش تورم بـرای آمریکا و 

اروپا وحشـتناک است
بـه گـزارش تحریریـه روزنامـه 
»السـبیل« اردن در گزارشـی بـه 
قلم »حـازم عیـاد« تحلیلگـر اردنی 
نوشـت، افزایش تـورم بـرای آمریکا 
و اروپا وحشـتناک اسـت. کشورهای 
اروپایـی مسـائلی ماننـد افزایـش 
قیمت انـرژی و ارتقای سـود آمریکا 
را دلیـل بحـران اقتصـادی اروپـا و 

رکـود میانگیـن رشـد می داننـد.

»کریســتین الگارد« رئیــس بانــک 
مرکــزی اروپــا )ECB( معتقــد 
اســت کــه افزایــش قیمــت انــرژی 
ــش  ــد در افزای ــبت ۵0 درص ــه نس ب
تــورم اروپــا نقش داشــته اســت. او از 
آمریکا خواســت کــه سیاســت پولی 
خــود را کنتــرل کنــد زیــرا سیاســت 
پولــی آمریــکا مانــع ســازگاری 
ــا شــرایط جنــگ  ــا ب اقتصــادی اروپ
اوکرایــن و تحریم هــای روســیه 
ــا  ــت ب ــن درخواس ــت. ای ــده اس ش
مخالفــت دولــت آمریــکا روبــرو 
شــده اســت و »جــروم پــاول« 
ــکا و  ــزی آمری ــک مرک ــس بان رئی
ــه داری  ــر خزان ــن« وزی ــت یل »جان
ایــن کشــور در نشســت »بــن« کــه 
پنجشــنبه هفتــه گذشــته در آلمــان 
ــا حضــور وزیــران دارایی ۷ کشــور  ب
ــا  ــد ب ــزار ش ــادی برگ ــزرگ اقتص ب
ــد. ــت کردن ــن درخواســت مخالف ای

ائتالف اروپـا و آمریکا در برابر 
روسیه

به نوشـته روزنامه السـبیل، اختاف 
میان کشـورهای اروپایـی و آمریکا، 
ائتـاف آنهـا بـرای مقابله با روسـیه 
را تهدیـد خواهـد کـرد. آمریـکا بـر 

روی افزایـش منافـع خود بـه عنوان 
ابزاری اساسـی بـرای کاهـش تورم 
تکیه کرده اسـت. این در حالی است 
که اروپایی هـا بر روی تأمیـن انرژی 
و غـذا بـرای مقابلـه بـا تحریم هـا 

حسـاب بـاز کرده انـد.
بـا  اروپـا  منافـع  اختـالف 
آمریـکا سـبب فعال سـازی 

گزینـه ایـران
طبـق ایـن تحلیـل، اختـاف منافع 
اروپا بـا آمریـکا سـبب فعال سـازی 
گزینـه ایرانـی بـه امیـد مهـار تورم 
و اختافـات سیاسـی خواهـد شـد. 
بـه ویژه ایـن در شـرایطی اسـت که 
اختاف هـا دربـاره چگونگـی مقابله 
با تـورم و رکود اقتصـادی، همگرایی 
کشـورهای اروپایـی و آمریـکا برای 
مقابلـه بـا روسـیه را تهدیـد می کند.

مجارسـتان بـه طـور قاطعانـه بـا 
تحریم نفت روسـیه مخالفـت کرده 
و پیـش از هرگونه تصمیـم گیری در 
این زمینـه خواسـتار جبـران زیان ها 
شـده اسـت. اقـدام کشـورهای 
اتحادیـه اروپـا و ناتـو بـرای پاسـخ 
دادن به این درخواسـت مجارسـتان 
هـم هزینه هـای بانـک مرکـزی 

کشـورهای اروپایـی را افزایـش 
خواهـد داد.

در سـایه چنیـن معادلـه ای، ایـران 
بـه عنـوان یکـی از گزینه هـای کم 
هزینـه بـرای مهـار تـورم در قـاره 
اروپـا و حفـظ سیاسـت پولـی اروپـا 
مطرح شـده اسـت. بـه ویژه ایـن در 
شـرایطی که »محسـن خجسـته« 
مدیـر شـرکت نفـت ایـران اعـام 
کـرده اسـت کـه تولیـد نفـت ایران 
در مـاه مـارس بـه سـطح پیـش از 
اعمـال تحریم هـای سـال ۲01۷ 
رسـیده اسـت و اکنون ایـران روزانه 
۳ میلیـون و ۸00 بشـکه نفـت برای 
نیازهـای هنـد، چیـن و  تأمیـن 
کشـورهای آسـیایی تولیـد می کند.

همچنین »جـواد اوجـی« وزیر نفت 
اعـام کرد کـه فـروش نفـت ایران 
تـا مـاه مـارس امسـال بالـغ بـر 1۸ 
میلیارد دالر بوده اسـت کـه دو و نیم 
برابر بیشـتر از مارس سـال گذشـته 

بوده اسـت.
روزنامـه السـبیل در بخـش پایانـی 
گـزارش خـود آورد: این ارقام نشـان 
می دهـد کـه تهـران پناهـگاه امنی 
بـرای کشـورهای اروپایـی اسـت؛ 

حـال ایـن معادلـه سـبب می شـود 
کشـورهای اروپایـی بـرای رسـیدن 
بـه توافـق هسـته ای تـاش کنند و 
آمریـکا را زیـر فشـار قـرار دهنـد تا 
از همپیمانـان خـود در کشـورهای 
عربی و غـرب آسـیا و منطقـه خلیج 
فـارس و اسـرائیل بخواهـد کـه در 
برابـر رسـیدن بـه توافـق بـا ایـران 

سـنگ انـدازی نکننـد.
آمریـکا هـم در مسـیر خـود بـرای 
حل مشـکل تورم از طریـق افزایش 
سـود بانک مرکـزی و کاهش قیمت 
نفـت و تضمیـن ترزیـق نفـت بـه 
اروپـا، تـاش خـود را برای رسـیدن 
بـه توافـق بـا ایـران افزایـش داده 
اسـت. در ایـن زمینـه آمریـکا، گروه 
صهیونیسـتِی تنـدرو و نژادپرسـت 
فهرسـت  از  را  کاخ«  »کاهانـا 
تروریسـم خارج کرده اسـت تا رژیم 
صهیونیسـتی را در برابر خارج شـدن 
سپاه پاسـداران از فهرست تروریسم 

و تحریـم خرسـند سـازد.
همچنین واشـنگتن در این زمینه به 
عربسـتان هم ضمانت هایی داده که 
برجسـته ترین آن نظـارت بـر آتـش 

بس در یمن اسـت.
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 زهرا وفایی  عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسامی گفت: استانی همچون 
خوزستان با توانایی تولید ســاالنه حدود ۵/1۷ میلیون تن محصوالت باغی و 
زراعی و حدود ۵/1 میلیون تن گندم، رتبه نخست تولید محصوالت کشاورزی را 
در کشور داشت که به نوبه خود امنیت غذایی کشور را تأمین می کرد اما متاسفانه 
در سایه سیاست های ضعیف در بُعد دیپلماسی منطقه ای در جهت مدیریت کانون 
ریزگردها و مشکات محیط زیستی که بیرون از مرزها طغیان کرده و به داخل 

هجوم می آورند قربانی مسائل سیاسی دولت های پیشین شد.
 مجتبی یوسفی در مورد نابودی گونه های نایاب گیاهی و جانوری در استان پهناور 

خوزستان گفت: سخن تلخ مردم در استان های غربی همچون ایام، خوزستان، 
کردستان، کرمانشاه و ... که بیش از یک دهه درگیر ریزگردها و گرد و غبار بودند 
این است »تا زمانی که ریزگردها به استان های مرکزی و پایتخت نرسد کسی در 
اندیشه حل معضات گرد و غبار استان های مرزی همچون خوزستان نخواهد 
بود« و امروز در کنار مسئله گرد و غبار 101 گونه گیاهی کمیاب شناسایی شده 
این استان در سایه خشکسالی در معرض خطر انقراض قرار دارد، امیدوارم قبل از 

بحرانی شدن شرایط اقدامی مؤثر صورت پذیرد. 
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس افزود: کســی در فکر 

تغییرات اکوسیستمی جلگه خوزستان نیســت که امروز در سایه سوء مدیریت 
در حال از بین رفتن است؛ زمانی که حدود ۲۷00 میلیارد تومان با سیاسی کاری 
مدیران وقت دولت قبل و ســازمان محیط زیست از صندوق توسعه ملی برای 
مدیریت بحران ریزگردها اخذ شــد و دقیقاً 1۷00 میلیارد تومان آن به معضل 
ریزگردهای استان خوزستان اختصاص داده شــد، متاسفانه کسی مطالبه گر 
و پاســخگوی آن نبود، امروز در کنار هجوم ریزگردها باید شاهد از بین رفتن 
گونه های کمیاب گیاهی و جانوری این اســتان باشیم که به نوعی سوار شدن 

بحران روی بحران است.

امنیت غذایی 
کشوررا به خطر 
انداخته است

هشدارعضو هیات رئیسه مجلس 
درباره جوالن ریزگردها در 
خوزستان:

خبر
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رئیس هیئت گلف استان اصفهان:

مینی گلف ورزش 
الکچری ها نیست

افسردگی پس از زایمان باعث ایجاد احساساتی شبیه به ناراحتی، پوچی و 
بی روحی در فرد می شود؛ که تا مدتها پس از زایمان اثرات مخربی همچون 

تغییرات خلق و خو، خستگی و ناامیدی به همراه خواهد داشت.
افسردگی پس از زایمان نباید نادیده گرفته شود. این یک عارضه جدی است، اما 
راه های مختلفی برای مقابله با آن وجود دارد. اگر در حال تجربه افسردگی پس 

از زایمان هستید، نگران نباشید، شما تنها نیستید و امیدی به بهبودی هست.
افسردگی پس از زایمان می تواند هر فرد با هر جنسیت و هر موقعیتی را تحت 

تأثیر قرار دهد، از شریک زندگی گرفته تا دیگر فرزندان خانواده.
• عالئم افسردگی پس از زایمان

برخی زنان چند روز اول پس از زایمان دچار احساس غم، پوچی و بدخلقی 
می شوند، که به آن گرفتگی خلق پس از زایمان یا "baby blues" گفته 
می شود. اما افسردگی پس از زایمان چیزی بیش از یک گرفتگی خلق ساده 

است و ممکن است تا هفته ها پس از زایمان ادامه داشته باشد.
عائم افسردگی پس از زایمان می تواند از فردی به فرد دیگر و حتی از روزی به 
روز دیگر متفاوت باشد. اگرچه عائم ممکن است در هر زمانی پس از زایمان 

ظاهر شوند، اما معمواًل بین 1 تا ۳ هفته پس از زایمان شروع می شوند.
افسردگی پس از زایمان می تواند بین مادر و کودک فاصله بی اندازد. ممکن 
است احساس کنید هیچ عاقه ای به فرزندتان ندارید، اما این احساسات اصًا 
تقصیر شما نبوده و کامًا غیر ارادی ست. از دیگر عائم افسردگی پس از زایمان 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: احساس ناراحتی یا گریه زیاد، احساس آشفتگی، 
داشتن افکار منفی مثل صدمه زدن به نوزاد یا خودتان، عدم عاقه به کودک، 
نداشتن انرژی یا انگیزه، احساس بی ارزشی، گناه، یا این که پدر و مادر بدی 
هستید، کم یا زیاد خوابیدن، تغییرات در خورد و خوراک، احساس اضطراب و 

داشتن سردرد مزمن، درد، درد یا مشکات معده.
اما این عارضه به معنی بد بودن و ناالیق بودن شما نیست. در واقع این یک 
موضوع کامًا غیرارادی ست. در صورت مشاهده هرگونه از عائم افسردگی 

پس از زایمان به منظور درمان باید به پزشک متخصص مراجعه کنید.
• درمان افسردگی پس از زایمان

در صورتی که مبتا به افسردگی پس از زایمان هستید، باید بافاصله به 
متخصص مراقبت های بهداشتی مراجعه کنید. افسردگی پس از زایمان با دارو، 
انواع خاصی از تراپی ها و گروه های حمایتی قابل درمان است. معمواًل از ترکیب 

دارو و تراپی بهترین نتایج به دست خواهند آمد.
• داروهای مؤثر برای افسردگی پس از زایمان

رایج ترین داروی مورد استفاده برای افسردگی پس از زایمان، داروهای ضد 
افسردگی است. این داروها به تسکین عائم زیادی از افسردگی کمک 
می کنند، اما معمواًل بین 6 تا ۸ هفته زمان می برد تا اثر کنند. گاهی الزم است 
قبل از یافتن داروی مؤثر با عوارض جانبی قابل کنترل، چند دارو را امتحان کنید. 
تمام داروهای ضد افسردگی دارای عوارض جانبی با شدت متفاوت هستند. 
عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی ممکن است شامل احساس بی قراری 

یا اضطراب، مشکات گوارشی و سردرد و غیره باشد.
• هورمون درمانی

پس از زایمان، سطح هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون به شدت 
کاهش می یابد. محققان بر این باورند که این تغییر ناگهانی در هورمون ها 
ممکن است عامل ایجاد افسردگی پس از زایمان باشد. از این رو، هورمون 
درمانی ممکن است در مدیریت افسردگی پس از زایمان نقش مثبتی داشته 
باشد. عوارض جانبی هورمون درمانی با استروژن ممکن است شامل موارد زیر 
باشد: تغییر وزن، تهوع و استفراغ، گرفتگی شکم، میگرن و سردرد، تغییرات در 
ترشحات واژن، ریزش مو، فشارخون باال، ورم ، بزرگ شدن فیبروم های  رحمی 

و عفونت های قارچی واژن.
• تراپی

طبق تحقیقات انجام شده یک نوع درمان خاص به نام درمان شناختی رفتاری 
)CBT( می تواند عائم افسردگی پس از زایمان را به میزان قابل توجهی 
کاهش دهد. طبق نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده، ترکیب درمان شناختی 
رفتاری با دارو، در مقایسه با استفاده تکی از درمان و دارو، به طور قابل توجهی 

عائم این عارضه را کاهش می دهد.
• درمان های طبیعی

افسردگی پس از زایمان یک عارضه جدی و ناتوان کننده است که نباید بدون 
نظر و مشورت متخصص نسبت به درمان آن اقدام کنید. اما اقدامات خانگی 
از جمله پیروی از رژیم غذایی سالم، انجام منظم ورزش های مایم، تمرین 
مدیتیشن یا یوگا و گذراندن زمان در طبیعت ممکن است به شما کمک کند 
احساس بهتری داشته باشید، به ویژه زمانی که در کنار درمان های سنتی مانند 

دارو و درمان استفاده شوند نتایج بهتری به همراه خواهند داشت.

 پریسا جمدی  افسردگی پس از زایمان معموالً بعد از 
متولد شدن نوزاد رخ می دهد. این عارضه یک وضعیت 
پزشکی تقریباً شایع است که از هر 7 زنی که به تازگی 

زایمان کرده اند، 1 نفر را تحت تأثیر قرار می دهد.

زندگی سالم

افسردگی پس از زایمان:

عالئم و درمان

رئیس هیئت گلف استان اصفهان گفت: 
برخی به اشتباه تصور می کنند گلف برای 
همه نیست، اما باید این باور را تغییر داده و 
با برگزاری مسابقات انتخابی، استعدادها 
را کشف و جذب کنیم. کوروش محمدی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری 
نخستین دوره مسابقات استعدادیابی گلف 
اقایان و خانم ها در تمام رده های سنی، 
اظهار کرد: به منظور شناسایی ظرفیت های 
الزم برای تشکیل تیم های مینی گلف 
در رده های سنی مختلف بین خانم ها و 
آقایان به برگزاری مسابقات استعدادیابی نیاز 
داریم. به مناسبت آزادسازی خرمشهر یک 
دوره مسابقات آزاد مینی گلف را با نظارت 
کمیته فنی هیئت و مربیان برگزار کردیم 
که به عنوان نخستین دوره استقبال خوبی از 
مسابقات شد. وی افزود: بر اساس تصمیمی 
که در کمیته فنی هیئت گرفته شد، این 
مسابقات طی ۳ دوره برگزار می شود که 
در فاصله میان مسابقات آموزش هایی نیز 
داده می شود. رئیس هیئت گلف استان 
اصفهان درباره نحوه انتخاب و تیم بندی 
مسابقات، توضیح داد: انتخاب تیم ها بر 
اساس اسکورها و قابلیت هایی است که 
افراد دارند و در پایان سه مرحله، با توجه به 
رده سنی، جنسیت و میانگین اسکورها یا 
امتیازاتی که عاقه مندان به دست می آورند، 
در گروه های مختلفی تحت عنوان تیم های 
مینی گلف شهرستان ساماندهی خواهند شد. 
محمدی تصریح کرد: این دوره از مسابقات 
برای کسب آمادگی بیشتر برای حضور در 
مسابقات داخلی، منطقه ای و ملی است. 
این فعالیت ها در گذشته اتفاق نیفتاده و 
می خواهیم برای حضور در تورنمنت های 
ملی و المپیادها سطح کشور آمادگی 
داشته باشیم. وی ادامه داد: در نظر داریم 
به استعدادهایی که تا کنون به سبب عدم 
آشنایی یا آشنایی اشتباه، فرصت حضور در 

مینی گلف را نداشته اند میدان دهیم.
محمدی خاطرنشان کرد: عده ای به اشتباه 
تصور می کنند گلف ورزش الکچری است و 
همگان نمی توانند استفاده کنند. می خواهیم 
این باور را تغییر دهیم تا هر شخصی به دور 
از هر محدودیت این امکان حضور را داشته 
باشد، استعدادها کشف شده و آن ها را جذب 
کنیم. رئیس هیئت گلف استان اصفهان 
یادآور شد: مرحله اول مسابقات انتخابی 
سوم خرداد در سالروز آزادسازی خرمشهر 
برگزار و با استقبال خوب و رضایت کمیته 

فنی انجام شد.

عزیز شدن شرق با تعارض و تضاد منافع درغرب
آیا ایران گزینه آمریکا و اروپا برای رهایی از تورم است؟

پس از آلمان و ایتالیا، بلغارستان هم به فکر تسلیم افتاد؛

روس دوئل روبلی!
اعالم محدودیت صادرات شکر هند، جهان را غافلگیر کرد!

شکرهندی تلخ

   https://www.healthline.com/health/depression
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  اخبـار اصفهـان   در راسـتای اسـتراتژی ها و اهداف 
تعیین شده بهینه سـازی مصرف گاز، تعداد 4 هزار و 344 
واحد موتورخانه مجتمع هـای مسـکونی، اداری، تجاری 
و سیسـتم های گرمایشـی 1200 فضای آموزشـی بهینه 
سازی گردید. ابوالقاسم عسـکری، سرپرست این شرکت 
با تاکید بر لزوم مصـرف بهینه انرژی بویـژه گاز طبیعی و 
توجه به عدم تراز تولید و مصرف در فصول سـرد، توسـعه 
طرح های مصوب شـورای اقتصاد و شـورای عالی انرژی 
کشـور را ضروری دانسـت و افزود: خوشـبختانه با ایجاد 
سـاختار بهینه سـازی مصـرف گاز در شـرکت ملـی گاز 
شـاهد تحرک مؤثر در زمینه مدیریـت انـرژی بوده ایم و 
امیدواریم با توسـعه جایگاه ایـن حوزه در سـال های آتی 
با مشـکالت کمتری در زمینه عـدم تراز تولیـد و مصرف 

انرژی در کشـور باشیم.
مهنـدس عسـکری، اقدامـات انجام شـده در یک سـال 
گذشـته در زمینـه مدیریـت انـرژی تحت سیسـتم بین 
المللـی ایـزو 50001 در شـرکت گاز اسـتان اصفهـان را 
ارزشـمند بر شـمرد و افتتـاح آبگرمکن های خورشـیدی 
در آسـتانه سـال 1401 را نشـانه ای از حرکت پرشتاب رو 
به جلو در زمینه مصـرف بهینه حامل های انـرژی در این 

شـرکت دانست.
وی، با اشـاره بـه اینکـه رویکردهـای متنوعـی در زمینه 

بهینه سـازی مصـرف گاز طراحی شـده، از کاهش حدود 
30 درصدی مصـرف گاز در واحدهـای موتورخانه بهینه 
سـازی شـده خبر داد و افـزود: توسـعه طرح هـای بهینه 
سـازی در صنایـع نیـز می توانـد نقـش قابل توجهـی در 
ایجـاد ارزش افـزوده در مصـرف گاز و ارتقـای راندمـان 

تولید داشـته باشـد.
سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، بـا اشـاره بـه 
رایزنی هـای مسـتمر بـا صنایـع و نیروگاه هـا بـه منظور 
بهینه سـازی مصـرف گاز، بـه حمایت های این شـرکت 
در انجام مطالعـات، برنامه ریزی و اخـذ موافقت نامه های 
اسـتانی برای ارتقـای بازدهی مصـرف انـرژی در صنایع 
استان نظیر سـیکل ترکیبی نمودن نیروگاه شهید محمد 
منتظری و ارتقای راندمـان تولید بـرق از 34 درصد به 57 
درصد خبـر داد و گفت: اجـرای این طـرح می تواند نقش 
موثـری در افزایـش تولید بـرق و همزمان کاهـش قابل 
توجه مصرف گاز اسـتان در سـال های آتی داشـته باشد.

مهندس عسـکری، تصریح کرد: در جلسـاتی که در سال 
جاری بـا تعـدادی از صنایـع و نیروگاه ها داشـتیم، تفاهم 
نامه هایی به منظور مشـارکت بیشـتر صنایـع در مصرف 
بهینه گاز در دسـتور کار قرار گرفت که انشـااهلل در سـال 
جاری شـاهد نهایی شـدن و بهره مندی جامعه از ثمرات 

آنها باشـیم.
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سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

آتش سوزی در کارگاه طالسازی در بازار بزرگ اصفهان خبر داد و گفت: این 
کارگاه طالسازی با موقعیت خاص و دسترسی سخت صد در صد سوخت، اما 

با تالش آتش نشانان از سرایت آتش به سراها و بازار جلوگیری شد.
فرهاد کاوه آهنگران، اظهار کرد: ساعت 5 و 1۹ دقیقه چهارشنبه، 4 استشمام 
بوی دود در منطقه بازار، انتهای کوچه یخچال به سازمان آتش نشانی اعالم 
شد. بالفاصله ایستگاه شماره 17 به محل اعزام شد و با تفحص بسیار سریع، 
مشخص شد کارگاه طالسازی در انتهای یکی از سراهای بازار طعمه حریق 
شده است. وی با بیان اینکه اگر آتش نشانان دقایقی دیرتر محل حریق را 
پیدا می کردند قطعاً سراها و مغازه های جانبی هم درگیر می شد، افزود: این 

کارگاه طالسازی با موقعیت خاص و دسترسی سخت طعمه حریق شده بود، 
درحالی که 20 دستگاه سیلندر 11 کیلویی، 4 سیلندر اکسیژن و کمپرسور باد در 
کارگاه قرار داشت و درب کارگاه بسته بود. کاوه آهنگران با بیان اینکه اگر یکی 
از کپسول ها منفجر می شد تلفات جانی داشتیم، گفت: کارگاه طالسازی صد 
در صد در آتش سوخت، اما با تالش آتش نشانان از سرایت آتش به سراها و 
مغازه های جانبی و سقف بازار جلوگیری شد. وی خاطرنشان کرد: ایستگاه های 
شماره 4، 5، ۹ و 17 در محل حریق حاضر شدند و حریق در کمترین زمان 
ممکن، اطفا شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان نسبت به ایمنی بازار بزرگ اصفهان هشدار داد و گفت: اگر این حریق 
در روز اتفاق افتاده بود، خودروهای ما امکان عبور نداشتند و فاجعه به بار می آمد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبرداد:

کارگاه طالسازی در بازار بزرگ اصفهان طعمه حریق شد

یک فعال حوزه مشاغل خانگی با 
بیان اینکه متاسفانه حرفه بسته بندی 
گیاهان دارویی در مشاغل خانگی 
وجود ندارد، گفت: فعاالن حوزه 
مشاغل خانگی به ویژه در بخش 
گیاهان دارویی آشنایی با بازاریابی 
دیجیتال ندارند. الهه واثقی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به فعالیتش در حوزه 
مشاغل خانگی، اظهار کرد: فعالیت ما 
در قالب یک شرکت تعاونی در حوزه 
کشاورزی در زمینه تولید و آموزش 
گیاهان دارویی است و هشت نفر در 
زمینه تولید گیاهان دارویی تحت 
پوشش ما هستند. وی با بیان اینکه 
تولیدات ما در سطح کلکسیون گیاهان 
دارویی در مساحت حدود 3 هزار متر 
برای تولید 150 گیاه دارویی داخل 
تحقیقات کشاورزی شکل  مرکز 
گرفته است، افزود: در این سطح برای 
آموزش و تولید استفاده می کنیم و 
آموزش ها بیشتر در زمینه تولید و 

فراوری است.
این فعال حوزه مشاغل خانگی در 
اصفهان با ارزیابی شرایط مشاغل 
خانگی در اصفهان، گفت: خوشبختانه 
شرایط کار در حوزه مشاغل خانگی 
به ویژه در بخش گیاهان دارویی فراهم 
است و به راحتی مجوز فعالیت مشاغل 
خانگی صادر می شود، اما موضوع و 
چالش اصلی، پیش روی بسته بندی 
گیاهان دارویی است. وی گفت: هر 
کسی که وارد حوزه بسته بندی گیاهان 
دارویی می شود برای گرفتن مجوز از 
سازمان غذا و دارو دچار مشکل می شود 
و از سوی دیگر برای داشتن مسئول 
فنی به مشکل کمبود تسهیالت بر 
می خوریم. واثقی به مشکل فعاالن 
حوزه کشاورزی به خصوص در حوزه 
فراوری و بسته بندی اشاره کرد و افزود: 
سازمان غذا و دارو به راحتی این مجوز 
را صادر نمی کند و عنوان می شود که 
یک کارگاه کوچک مشاغل خانگی 
در حوزه گیاهان دارویی باید کارشناس 
فنی داشته باشند. وی اما تاکید کرد: 
خوشبختانه قوانین موجود در اداره 
کار و جهاد کشاورزی در ارائه مجوزها 
تسهیلگر است، اما حوزه غذا و دارو مانع 
فعالیت این بخش شده و به نوعی این 
سازمان موافق فعالیت مشاغل خانگی 
نیست، البته محوزها بعضاً به سختی 
صادر می شود. این فعال حوزه مشاغل 
خانگی توسعه مشاغل خانگی را در 
گرو ایجاد شبکه کسب و کار و توجه 
به بازاریابی و فروش اعالم کرد و گفت: 
متاسفانه فعاالن حوزه مشاغل خانگی 
به ویژه در بخش گیاهان دارویی 
آشنایی با بازاریابی دیجیتال ندارند 
و امروز ما با چالش بزرگی در حوزه 
بازاریابی وفروش مواجه هستیم. وی با 
اعتقاد براینکه دراصفهان صنایع دستی 
و کشاورزی ظرفیت خوبی برای توسعه 
مشاغل خانگی دارند، گفت: اگرمجوز 
بسته بندی گیاهان دارویی به راحتی 
توسط سازمان غذا و دارو صادر شود، 
این محصول قابلیت صادرات به دیگر 
کشورها را هم دارد. واثقی توضیح داد: 
متاسفانه حرفه بسته بندی گیاهان 
دارویی در مشاغل خانگی وجود ندارد، 
اگرچه این حرفه در کشورهای دیگر 
فعال است. وی درباره فعالیت طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی توسط 
وزارت کار و جهاد دانشگاهی، اظهار 
کرد: این طرح در بحث آموزش و 
طبقه بندی مشاغل به خوبی عمل 
کرده، اما متاسفانه همچنان در گرفتن 
تسهیالت و مجوزها با چالش مواجه 

هستیم.

 گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

فعاالن مشاغل خانگی 
با بازاریابی دیجیتال 

آشنایی ندارند

یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

طی سال گذشته در استان اصفهان انجام شد؛

بهینه سازی مصرف گاز در چند هزار واحد موتورخانه 

اخبار اصفهـان در همایـش تدویـن مدل کسـب وکار شـرکت های 
گـروه سـرمایه گذاری توکافـوالد بر لـزوم اجـرای معماری سـازمانی 

بـرای هم افزایـی بیشـتر در فـوالد مبارکه تاکید شـد.
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در این 
همایش اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره در مسیر رشد بوده و جزو 
معدود شرکت هایی به شمار می رود که تقریبًا هیچ گاه رشد آن متوقف 

نشده است.
وی افزود: این مورد ناشی از ارزش هایی مثل منابع انسانی باکیفیت یا 
مشارکت های ارزشمندی است که در فوالد مبارکه و پیرامون آن شکل 
گرفته است. این موارد در نهایت به کسبِ جایگاه ارزشمنِد امروز فوالد 

مبارکه منتهی شده است.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: در جایگاهی قرار داریم 
که ضمن اینکه بسیار ارزشمند است، به شدت تهدید می شود. ازآنجاکه 

پیش بینی ما برای آینده نه چندان دور، سخت تر شدن فضای رقابت است، 
ضرورت دارد تدابیر جدیدی اتخاذ کنیم و در مسیر حرکت خود طی سه 

سال آینده، دست به تغییر و تحوالت اساسی بزنیم.
ناظمی هرندی با اشاره فرایند رشد و توسعه سازمان ها اظهار کرد: اداره 
کردن مجموعه ها اگر صرفًا بر اساس جمع جبری عملکردها باشد، 
ارزش افزوده خاصی ایجاد نمی کند. ارزش کلیدی آنجاست که شرکت ها، 
وقتی در کنار هم هستند نسبت به زمانی که به صورت مستقل فعالیت 

می کنند، ارزش های به مراتب بزرگ تری ایجاد کنند.
وی بـا اشـاره بـه قدمـت شـرکت توکافـوالد گفـت: سـازماندهی 
شـرکت های زیرمجموعـه فـوالد مبارکـه نیاز بـه برنامه ای منسـجم 
دارد. در چنـد سـال گذشـته، اقدامـات خوبی بـرای ایجـاد یکپارچگی 
انجام شـده اسـت. در دوره مدیریت دکتر طیب نیـا، با توجه بـه اهداف 
موجـود بایـد کارهـای مهم تـری انجـام دهیـم. در همیـن راسـتا بـر 

اساس نظر کارشناسـی مشـاوران فوالد مبارکه، الزم اسـت یک طرح 
معمـاری سـازمانی بـرای هم افزایـی بیشـتر اجرا شـود.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اظهار کرد: در این حوزه الزم است پس از 
مشخص شدن استراتژی های رشد، نحوه مدیریت سبد سرمایه گذاری، 
تأمین مالی و مواردی از این قبیل، فرایندهای متناسب و پس از آن 
ساختارهای الزم شکل بگیرد. پس از ساختارها باید نظام حکمرانی 
گروه بهبود یابد و متناسب با آن سیستم های چابک طراحی شود. 
مجموع این اقدامات در نهایت باعث دست یابی به اهداف سازمانی 

فوالد مبارکه می شود.
غالمرضا طاهری، معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد 
مبارکه نیز در این همایش اظهار کرد: ارزش آفرینی و هم افزایی بسیار 
حائز اهمیت است، اما اینکه چرا شرکت ها به این دو نیاز دارند به رقابت 

و رقابت پذیری شرکت ها بازمی گردد.
وی افزود: کسب وکارهای ما در حال تغییر و تحوالت جدی هستند. 
علت اصلی آن هم ورود بازیگران جدید به کسب وکارهای مختلف 
است. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر ذائقه رفتاری 

مصرف کنندگان در حوزه های مختلف است.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه با اشاره به لزوم 
ـِـمان های ساختار  توجه به تغییرات فناوری گفت: تغییراتی که در اِل
هزینه ای در حال ایجاد است و بر اساس آن ساختار هزینه و درآمد تغییر 

می کنند، می تواند باعث رقابت پذیری شود.
طاهری افزود: برای رقابت پذیر بودن باید به توسعه توجه کرد. این مسئله 
باعث می شود شرکت ها کسب وکارشان را بازبینی و حتی در برخی موارد 

تغییرات بنیادی در آن ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: در بحث توسعه باید ویژگی ها و انواع توسعه مدنظر قرار 
گیرد. به عالوه باید توجه داشت توسعه ها باید هوشمند، برنامه ریزی شده 
و هم راستا با سیاست های کالن و مأموریت های سازمانی اجرا شود و در 

نهایت برای همه ذی نفعان تولید ارزش کند.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه با بیان اینکه 
توسعه باید چابک باشد گفت: الزم است توسعه در زمان مناسب خود و 

در بخش های فرایندی در زمینه کاال و خدمات انجام شود. همچنین 
الزم است فرایندها نیز متناسب با تغییرات ایجاد شود. این مسئله در 

کسب وکارهای جدید نیز وجود دارد.
وی در پایان گفت: این مفاهیم در 5 بخش شامل زنجیره ارزش، 
پشتیبانی فناوری، پشتیبانی تجهیزاتی، مدیریت بازار و مسئولیت 

اجتماعی در فوالد مبارکه نیز تشکیل شده است.
احمدرضا سبزواری، مدیرعامل گروه توکافوالد نیز در این همایش با 
اشاره به اهمیت جلسات تدوین استراتژی اظهار کرد: در این جلسات راه 

آینده شرکت مشخص می شود و بنابراین حائز اهمیت است.
وی افـزود: گـروه توکافـوالد یک گـروه نجیـب و زحمت کش اسـت. 
خوشـبختانه سـالمِت نفسـی کـه در کل مجموعـه وجـود دارد زبانزد 
اسـت؛ بنابرایـن مجموعـه گـروه تـوکا در چیدمـان و معمـاری جدید 
به عنـوان اولیـن گروهـی که در کنـار فـوالد مبارکـه ایجاد شـد نقش 

پررنگ تـری در ارزش آفرینـی گـروه خواهـد داشـت.
مدیرعامـل گـروه توکافوالد گفـت: برای اینکـه اسـتراتژی صحیحی 
تدوین شـود، بایـد نقاط قـوت گـروه مـورد توجه قـرار گیـرد و تقویت 
شـود. شـعار شـرکت توکافـوالد در سـال جـاری در 4 محور سـالمت 
مالـی، دانایی محـوری، تعامـل حداکثری و توسـعه سـهم بـازار پایدار 

تدوین شـده اسـت.
سبزواری گفت: رضایت فوالد مبارکه از توکافوالد ازنظر مشتری باید 
100 درصد باشد. ازآنجاکه توکافوالد یک شرکت بورسی است، باید 
عالوه بر فوالد مبارکه، از منظر سایر ذی نفعان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افــزود: نکتــه مهــم بعــدی این اســت کــه بعضــًا کســب وکارهای 
ســنتی در هلدینــگ تــوکا مــورد هجمــه قــرار می گیــرد. مــا منتظریم 
ــال  ــای در ح ــت کاره ــب تقوی ــات موج ــل از اقدام ــج حاص ــه نتای ک
انجــام شــود. البتــه گــروه تــوکا نیــز بایــد پوســت اندازی کند و نــوآور 
ــد.  ــه باش ــوالد مبارک ــه ف ــا مجموع ــی ب ــل خوب ــد تعام ــد و بتوان باش
ــود،  ــام ش ــه انج ــوالد مبارک ــمت ف ــب از س ــای مناس ــر حمایت ه اگ
ــازوی بســیار مطمئــن، کارآمــد و متخصــص  هلدینــگ توکافــوالد ب

ــود. فــوالد مبارکــه خواهــد ب

در همایش تدوین مدل کسب وکار شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد مطرح شد؛

لزوم اجرای معماری سازمانی برای هم افزایی بیشتر در فوالد مبارکه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

برای نخستین بار توسط بانک کشاورزی انجام گرفت؛

صدور دامدارکارت 2 میلیارد ریالی

ــهٔ  ــع عادالن ــازی و توزی ــی س در اجــرای طــرح مردم
یارانه هــا و بــرای حمایــت از تولیــد کننــدگان و 
ــتین  ــور، نخس ــدی دام وطی ــای تولی ــق واحده رون
دامــدارکارت بانــک کشــاورزی بــا اعتبــار 2 میلیــارد 
ــادر  ــران ص ــتان ته ــت اس ــعبه پاکدش ــال در ش ری
ــت  ــا سیاســت های دول ــک هــم ســو ب ــن بان شــد. ای
ــق واحدهــای تولیــدی دام و طیــور و  ــا هــدف رون و ب
تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور، پرداخــت تســهیالت 
با نــرخ 10 درصــد را در دســتور کار قــرار داده اســت و 

بــه همیــن منظــور دامــدار کارت درقالــب تســهیالت 
ویــژه و ســرمایه در گــردش بــرای تأمیــن نهاده هــای 
ــزات  ــزار آالت و تجهی ــه و اب ــواد اولی ــاز، م ــورد نی م
ــار  ــتری در اختی ــرعت بیش ــهولت و س ــا س ــد، ب تولی

ــت. ــد گرف ــان قرارخواه متقاضی
ــک کشــاورزی پــس از  ــن گــزارش، بان ــر اســاس ای ب
معرفــی متقاضیــان از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی 
ــد  ــه دار خری ــک، تســهیالت یاران ــن بان ــه شــعب ای ب
نهاده هــای دامــی را بــه واحدهــای کوچــک در قالــب 
ــت  ــد پرداخ ــود 10 درص ــرخ س ــا ن ــدار کارت ب دام

می کنــد.
ــدار کارت  ــتین دام ــد: نخس ــزارش می افزای ــن گ ای
ــان  ــون توم ــار 200 میلی ــا اعتب ــاورزی ب ــک کش بان
صبــح روز ســه شــنبه ســوم خردادمــاه ســال جــاری 
ــران  ــتان ته ــک در اس ــن بان ــت ای ــعبه پاکدش در ش
ــای  ــت آق ــت درخواس ــس از ثب ــک روز پ ــادر و ی ص
رضــا پازکــی از دامــداران ایــن شهرســتان در ســامانه 

ــل شــد. ــرده تحوی ــه نامب ســیتا، ب

آموزش های همگانـی این نهـاد در اسـتان در یک 
سال اخیر نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل از آن 

بالغ بر 20 درصد بیشـتر شـده اسـت.
اصغـر سـلطانی در گفت وگـو بـا ایرنـا، در یـک 
سـال اخیـر 2 هـزار و ۹0 دوره آموزشـی همگانـی 
بـا موضوعاتی ماننـد کمک هـای اولیه، انـواع نحوه 
کمک رسـانی بـه مصدومـان و رفتـار مناسـب در 
زمـان بـروز حـوادث از سـوی هـالل احمـر برگزار 
شـد و ۴0 هـزار و ۵۵۷ نفـر در این دوره ها شـرکت 

کردنـد.
وی اظهارداشـت: در آموزش هـای تخصصـی بـه 
امدادگران نیز موفق به برگزاری 2۸۹ دوره شـدیم 
کـه در مقایسـه بـا سـال قبـل آن رشـد داشـت و 
نکته قابـل توجـه آن ایـن بـود که هیـچ بـار مالی 
بر دوش سـازمان تحمیل نکـرد و تنها بـا همکاری 

بخش هـای مختلـف دوره هـا برگزار شـد.
معـاون آموزش وپژوهـش جمعیـت هالل احمـر 

اصفهان با بیـان اینکـه اصفهـان، این اسـتان رتبه 
نخست برگزاری دوره های آموزشی تخصصی را در 
اختیار دارد گفت: پس از اصفهان، خراسـان رضوی 

بـا 10۵ دوره کمتـر در رده دوم قرار گرفته اسـت.
سـلطانی اضافـه کـرد: فعالیت هـای پژوهشـی و 
آموزشـی هالل احمـر ایـن اسـتان در بخش هـای 
عمومـی و همگانی از یک سـو و بخـش تخصصی و 
ضمن خدمـت در معاونت، 2۷ شـعبه و سـه مرکز 

تخصصـی انجـام می شـود.
وی با بیان اینکه وظیفه آموزش همگانی درباره امداد 
رسانی، حوادث طبیعی و غیرطبیعی و انواع بالیا بر 
عهده هالل احمر است تصریح کرد: افزایش کیفیت 
این بخش می تواند آسیب های ناشی از سوانح و 
حوادث را تا حد زیادی کاهش دهد و مردم را برای 

رفتار مناسب در هنگام بروز آنها آماده کند.
معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر 
اصفهان با اشاره به اینکه دوره های ضمن خدمت این 

نهاد نیز نسبت به سال قبل ۳0 درصد بیشتر شده 
است، اظهارداشت: همچنین 22۵ هزار نفر آموزش 

گیرنده عمومی درباره کرونا در این مدت ثبت شد.
وی بـا بیـان اینکـه دوره های آموزشـی مجـازی و 
شـبکه های اجتماعـی نیـز در ایـن مـدت افزایش 
یافـت گفـت: حـدود ۵2۶ هـزار نفـر در مجمـوع 
بصورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم آمـوزش دیدند.

به گـزارش ایرنـا، بطـور کلـی ۴۳ بـالی طبیعی و 
انسان ساز در جهان شناخته شـده که ۳۵ مورد آن 
در ایران رخ می دهد و بر همین اسـاس کشـورمان 

جزو 10 کشـور بالخیز جهـان به شـمار می رود.
اسـتان اصفهان اکنـون سـه هـزار و ۸۷۵ نجاتگر و 
امدادگـر، 2۳ هزار عضو جـوان و 1۵ هـزار داوطلب 

ثبت شـده در سـامانه دارد.
ایران جزو مناطـق بالخیز دنیا به شـمار مـی رود و 
از ۴۳ بالی طبیعی و انسان سـاز شـناخته شـده در 

جهان ۳۵ مـورد آن در ایـران رخ می دهد.

معاون آموزش وپژوهش جمعیت هالل احمر اصفهان:

آموزش های همگانی هالل احمر اصفهان
 2۰ درصد افزایش یافت
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